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DABARTIES
BILDESIUOS
Pirmas Rlipiny Batalijoms
Sudarytas Kalifornijoje
Karo Sekretorius paskel
bė, kad pirmas Filipinų
pėstininkų (infantry) batalijonas Jung. Valstybių
Armijoje yra sudarytas,
su
vyriausia
kvatiera
Camp San Louis Obispo,
Kalifornijoj.
Ši nauja vienutė, kuri
duoda Filipinams progos
tarnauti Jung. Valstybių
ginkluotose jėgose kaipo
rasės grupė, buvo sudary
ta pripažinimui lojalumo
ir patriotiškumo Filipinų,
kurie šiuomi metu gyvena
Jung. Valstybėse.
Vienutė susidarys iš sa
vanorių Filipinų, kurie įstos"'}' bateliJoną', ir Tš Filipinu, kurie jau buvo pa
imti kariuomenėn ir norė
tų būti paskirti į šį batalijoną. Karininkai Filipinų
armijoje, kurie dabar ran
dasi Jung. Valstybėse, bus
irgi paskirti prie batalijo
no.
Karo Departamentas pa
skelbė, kad šis batali jonas
gal turės progos dalyvauti
kautynėse savo tėvynėje.
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Dies Komiteto Veikla
Užgirio Dar Metams

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Vokiečiai Reikalauja Pagalbos

VVashington, Kovo 12, —
Piiešamerikoninės veiklos
tyrinėtojas Dies komite
tas Washingtone, gavo užgyrimą tęsti savo veiklą Į
jau ketvirtus metus. Ir jų
veiklos finansavimui kon
gresas paskyrė $300,000. j
Komiteto
pirmininkas Į
Dies buvo kongrese kaiku- j
rių asmenų smarkiai kri
tikuojamas dėl prašymo
daugiau paskirti komiteto
veiklai pinigų. Bet p. Dies
atsakė, kad jo priešininkai
Per ; Pa_sk““n«® ‘“t?”“
savaites daugiau išleido
pinigų komiteto diskredi
tavimui, negu jis prašo
metų veiklai. Jo prašymas;
užgirtas.

Londonas, kovo 12 — Berlyno, tai sunku tikrai
Pranešama, kad Vokieti- sužinoti, kas ten iš tikrųjų
jos vyriausybė pareikala-, dedasi.
vo iš Vengrijos, Slovakijos : Tiek aišku, kad žiemos
ir Italijos 2,600,000 karei- metu vokiečiai buvo privių pavasario kovai Rusi-, versti trauktis atgal kaijoje. Vokiečiams reikalin- kuriose vietose, bet rusai
ga kareivių.
’ dar toli gražu karo nelaiSovietų Rusijos vyriau- mėjo, Vokietijos karinė
sybė praneša, kad vokie-! galybė dar nesutriuškinta;
čiai neteko Rusijoje virš Hitleris rengiasi pradėti
6,000,000 kareivių. Taip smarkų puolimą prieš rupat skelbiama, kad vokie- Į sus balandžio ar gegužės
čiai verčia Bulgariją pa- mėnesį.
skelbti karą prieš rusus.
Vasaros karo mūšiai RuGi iš Maskvos praneša- sijoje daug priklausys ir
ma, kad sovietų Rusijos nuo Japonijos pasisekimų
armija vis atsiima dau-! Pacifike. Japonų laimėjigiau vietų, bet nepasako ‘ mas Pacifike gali juos pakokias vietas ir kuriuose skatinti pulti sovietų Ru*.'
■
,><■
frontuose.
siją.
Iš Berlyno pranešama,
Anglijoje, kai vokiečiai bombomis sugriovė daug namų, tai atsira
Lend-Lease Pagelba
50,000 Danų Dirba
kad sovietų Rusijos mėgi
do ir daug geležies laužo. Dabar jie tą geležies laužą gabena į geležies
Dar Toli Gražu Nepa
nimai
prasiveržti
pro
vo

iiejyklas ir išliedina įvairias amunicijos ir ginklų dalis.
Vokietijoje
siekė Viršūnės
kiečių linijas buvo veltui;
VVashingtcn, Kovo 12, —
Presidenfcs Roosevel rusai buvo atmušti atgal; Stockholmas, kovo 12 —
tačiau sako, kad vokiečiai Iš Danijos išvežta dauPranešama, kad pereitais
tas Užgyrė Sveikus
kai kuriose vietose turėjo giau kaip 50,000 darbininmetais iš Lend-Lease fon
Pasilinksminimus
pasitraukti atgal 44 my- kų į Vokietiją ir jie pristado išleista pagelbai suvie
Karo Departmentas Svarsto nytų tautų karo vedimui
lias.
įtyti dirbti karo ginklų faWashington,
Kovo
12
—
Kadangi
žinios
apie
Rubrikuose. Vokiečiai reikaGalimybę Sudaryti Batafijo- prieš ašį $2,570,452,444.
Presidentas
Rooseveltas
sijos Vokietijos karą tepa- lauja, kad danai visą maisBet Prezidentas Roosevelną Suv. Tautų
VVashington,
kovo
12
—jjaus pakrypimas į Brazili- pareiškė, kad jis nemanąs, duodamos iš Maskvos ir tą pristatytų Vokietijai.
tas kalbėdamas kongresui
Pranešama, kad Jungtinių Į jos pusę, reiškia, kad ji pa- kad karas tiek prislėgs ir
Karo
Departamentas pareiškė, kad- dar toli gra- Amerikos valstybių karo į krypo ir į Jung. Valstybių palies rekreaciją. Nes esą
svarsto organizavimą ba žžu pagelba yra neužtekti- laivai pasiekė Australiją, karo laimėjimo parėmimą sveikas pasilinksminimas INDIJA REIKALAUJA
talijono Jung. Valstybių na Kad nugalėjus ašies Japonai užgrobė Naują
yra naudingas ir prisidės
reikia kirsti
NEPRIKLAUSOMYBES
armijoje, sudarytą iš pilie valstybes,
prie karo naudos.
Gvinėją
ir
iš
čia
rengiasi
Kinai
Smarkiai
Kovoja
čių Suv. Tautų, dabar gy smūgis tiesiog įžengimu į pulti Australiją. Amerikos
venančių šioje šalyje, pa pat širdį jų valstybių. Ir kariuomenė padės Austra Chungking, Kmija, kovo
Londonas, kovo 12 — Di žadams nepasitiki, bet rei
Cape God Kanale Žuvavimo džioji
gal informacijų iš Wa- tik tada mes nugalėsime. lijai gintis nuo priešo.
Indija, kuri turi kalauja, kad dabar suteik
12 — Pranešama, kad ki
Leidimai
Atšaukti
shingtono.
350,000,000 gyventojų, rei ti nepriklausomybę. Ang
nai smarkiai susirėmė su
Daugelis tokių piliečių,
Bombardavo Krupp
kalauja, kad Anglija da lija duosianti tik domini
Anglijos Karo Išlaidos japonais Shantung pro Karo departamento, Bos bar
sako Karo Departamen
sutiktų duoti jai ne jos teises. Ar tuo Indijos
vincijoj, kur japonai pri
Fabrikus
tas, pareiškė norą tarnauti
tono
inžinerijos
distriktas
priklausomybę,
kitaip ji žmonės bus patenkinti?
siuntė savo karo jėgas.
Londonas,
kovo
12
—
Jung. Valstybių ginkluo Londonas, kovo 12 —An
Taipgi smarkūs susikirti praneša, kad nuo kovo 3, atsisakys teikti Anglijai Jie dabar šaukia: “Pilna
tose jėgose prieš bendrą glijos lakūnai antrą sykį Anglijos vyriausybė pra mai einą Chekiang, piet- 1942, visi leidimai žuvauti karinę pagalbą.
Nepriklausomybė,
arba
neša, kad šiuo metu kiek__
,
.Cape Cod kanale, yra at Indija yra po Anglijos mes sukylame prieš Ang
priešą, kuris dabar yra į- bombardavo
Vokietijos viena karo diena kainuoja rykuose nuo Hangchow.
silaužęs į jų tėvynę. Yra karo
ginklų
fabrikus
Iš čia japonai kėsinasi uz šaukiami. Tas paliečia a- valdžia. Tas dabartinis In- lijos valdžią. Žinoma, Anmanoma, kad jeigu sutiki Krupp. Sakoma, kad gais $58,000,000 dolerių, ir tai imti Siangshan uostą.
pie 10,000 žuvininkų. Ka dijos neramumas sukrėtė, glija nenorėtų pasitraukti
mas bus gautas, atsirastų ras buvo galima matyti už nepriskaitant kiek jai rei
dangi dabar karo laikas, Anglijos vyriausybę ir ji iš tokio didelio krašto, bet
kės
sumokėti
už
gautus
iš
daugelis savanorių, kurie 100 mylių tolumo.
dabar karo valdžia pasta siunčia
Sir
Stafford • yra pavojus, kad Indijos
Prancūzijos
Vyriausybės
Amerikos
reikmenis.
norėtų įstoti. Jeigu taip įtė stiprią sargybą, kad jo Cripps Indijos gyvento-j gyventojai gali sukilti,
vyktų ,tai būtų sudarytas Pramatomas Nauias
kie žuvininkai ar medžio iams pasiūlyti sąlygar
Pareiškimas
Urugvajus Pakrypo Į
“Allied Legion” iš tautie Sąjungininkų Frontas
tojai nesitrankytų Cape kurios būtų išpildytos po
Nuskandino Japonijos
čių Suv. Tautų. Karo De
Braziliją
Vichy, Prancūzija, kovo Cod kanalo krantais. Tie karo. Anglija buvo paža
Laivus
partamentas tiki, kad jau- New York, kovo 12 —
12 — Prancūzijos vyriau žuvininkams duotieji lei dėjus Indijai savivaldybę
Montevideo, Urugvajus, sybė pareiškė, kad sovietų dimai ir buvo duoti su są per pirmąjį pasaulinį ka
smas patriotiškumo ir lo-^Eina gandai, kad SąjungiCanberra, Australija, —
jalumo simbolizuotas šio-: ninkai įsistiprina bazę kur Kovo 12, — Urugvajiečių Rusijos pranešimas, jog lyga, kad valstybės įstaty rą, bet karui pasibaigus,
kovo
12 — Australijos la
je organizacijoje, padrą- nors Norvegijos šiaurėje ilgametė tradicijinė politi 40 prancūzų karo laivų mai turi būt saugojami ir visa užmiršo.
sintų žmones užimtuose j prie Murmansko, kad ap ka išsilaikyti geruose san buvo pavesta vokiečiams, leidimai bet kada gali būt Taigi nestebėtina, kad kūnai nuskandino penkis
““^ Japonijos
karo laivus
prie
krautuose dar geriau atsi-! draudus laivus, kuriais ve- tykiuose tarp dviejų di yra melagingas. Iš sovietų atšaukiami.
Indijos gyventoja, jos paJ Gvinėjos
Aus^.
laikyti prieš ašies jėgą.
i žarna Sovietams pagalba džiulių: Brazilijos ir Ar Rusijos pirmiaus buvo
į Ii jos vyriausybė numato,
FLIS.1 iš Amerikos.
gentinos valstybių šiomis pranešta, kad Prancūzijos
kad jų kraštui gręsia rim
dienomis pakrypo į Brazi vyriausybė pavedė vokie
tas pavojus nuo Japonų
lijos pusę. Mat, kai įvyko čiams 40 karo laivų ir su
'
užpuolimo.
Pan-Amerikos konferenci tiko palaipsniui jiems visą
Londonas, kovo 12, — mą pakeitė ir vienbalsiai
ja Rio de Janeiro, tai ten laivyną perleisti.
Nacių didžiulis kariškas nutarė, kad išlaidų rūbe-!
hn>n
Argentina paliko neitrali,
Amerikos vyriausybės 50,000 tonų laivas Tirpitz. žius gali siekti, tik neaukš- "P0"31 Nuskandino Daug
Australijos Bomberiai Supliekė
o Brazilija visu kuo prisi dalyką tyrinėja. Jei tai vadinamas vokiečių laivy čiau, kaip $125 bilijonus.
L9IVŲ
dėjo prie rėmimo Jung. būtų tiesa, aišku, Amerika no dvasia, buvo britų lai
Japonų Invazijos Laivyną
Tokio, Japonija, kovo 12,
Valstybių apsigynimo pro nutrauktų diplomatinius vyno ir oro palydovų su
Britai
Atmušė
Japonus
— Japonijos vyriausybė
gramos. Tai ir šis Urugva- santykius su Prancūzija. tiktas Norvegijos pakraš
Melbourne, kovo 12 —’nuo Britanijos ir visa širBurnoje
skelbia, kad nuo karo pra
čiuose ir vokiečių milžinas
Pranešama iš Australijos, dimi pasitikinčios Dėdės
gruodžio 7 dienos
GANDHI UŽ INDIJOS LAISVĘ turėjo pasprukti. Britų Londonas, kovo 12—Bri- džios,
kad japonų invazija Nau Šamo pagelba.
praeitų
metų, jie nuskankaro laivai palydovai su
joje Gvinėjoje, priešui kai
tų kariuomenė
atmušė dino ar pagadino 767 sąVVardha, Indija, kovo 12, žiūrint to britų žygio. In oro pagelba lydėjo į Rusi Japonus Burmoje ir pra- jungininkų laivus, užgronavusi 13 transportinių
Japonų Laivynas
Susidarius karo pavojui dų vadai pareiškė, o ypač ją laivų abazą ir kelyje pa dėjo smarkiai kovoti, kad bė 134 laivus ir sunaikino
laivų praradimu.
Nepaliestas
prie Indijos vartų, britai Gandhi, kad lig šiol indai tikęs buvo tas nacių milži užkirtus priešui kelią į In- 1161 lėktuvus. Taip pat
Australijos bomberiai la
Tirpitz, kuris nudegęs
numatė, kad vienintelis labiausiai buvo prislėgti nas
bai aktyviai veikia japonų
nuo britų karo laivų ir*or-! diją. Pranešama, kad vie- skelbia, kad nužudė 79,999
invazijos punktuose, ypač Londonas, kovo 12 —An dalykas sukelti indus ko britų imperializmo ir joki laivių torpedų, nagus, pa-1 tiniai Burmos gyventojai kareivius ir paėmė į ne
smarkiai bombarduoja ja- glijos vyriausybė pareis vai prieš japonus. Bet in pažadai nieko nepadės. bėgo į Norvegijos pakraš- net padeda Japonams už- laisvę 119,028 žmones. Tas
ponų bazes Salamaua, Fin-! kė, kad kiek yra žinoma, dai visuomet reikalavo iš Indai siekia ir sieks pilno tį* kariauti
kaikurias provin- dar
_________
"
•
J-vbuvę prieš
;-x Olandų Ryschhafen ir Rabaul, kad Japonų laivynas, didžiu britų savo šaliai laisvės. laisvės pripažinimo ir tai
į ei jas.
tinės Indijos užgrobimo.
sutrukdžius jų prisirengi moję yra nepaliestas, ir Britai jiems žadėjo, bet li tik po to, kaip ateina diena
Kongresas Užgyrė
Į
mą prie Australijos užpuo galima tikėtis smarkių gi šiol dar neparodė jokio po nakties, ateis indai su Naują Išlaidų Liniją
mūšių jūrose.
ženklo ta kryptimi. Dabar praktišku žingsniu bri
limo.
premjeras Churchill pa tams. Reikia pažymėti, Washington Kovo 12 —
Reikia pažymėti, kad
Australiečiai labai paten • Nuo sausio 1 d. Kaune skyrė vieną iš gabiausių kad indai turi tūzą savo Atstovų Butas ligi šiol bu
šeštadienį, ^covo 14 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
kinti Jung. Valstybių rea pradėjo eiti savaitraštis diplomatų p. Cripps su mi rankoje ir jie gali su bri vo nutaręs, kad valstybės
lia pagelba. Net yra kalba “Karys”, skirtas apsaugos sija į Indiją, kad patiekus tais laisvai kalbėti ligi ja iždas nepereitų išlaidų ru- bininkų Radio programa. Pasukite savo radio rody
ma, kad Australijos sim batalionų kariams^ kurių indams dominijų laisvės ponų invazija jų kazyrų bežiaus $60 bilijonų. Bet klę ant 1150 kilocycles ir klausykite gražios prograšiomis dienomis tą nutari-i mos iš WCOP stoties, Boston, Mass.
.eyžu
užtikrinimą po karo. Ne nesumaišys.
patijos yra nukrypusios skaičius siekiąs 10,000.

Japonai Prarado 13 Laivų

Amerikos Kariuomenė
Australijoje

Nacių Karo Laivas Tirpitz Pabėgo

Darbininkų RaJio Programa

Penktadienis, Kovo 13. 1942
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DARBININKAS
.

Nesenei išleistame pranešime > te trukdyti 'darbą prityrusių
apie ateivius - priešus, James! tyrinėtojų, kurie be abejo žino
Rowe, Jr., Jung. Valstybių Ge-; ką jūs žinote, bet nenori taip
neralinio Prokuroro padėjėjas,! paskelbti šiuomi laiku. Kitais
sakė, kad Federalė Valdžia, iš' žodžiais — pasitikėkite Valpatyrimo, puikiai gali padaryti džiai.
skirtumą tarp nekaltųjų žmo- j ..Ligi šiol Teįsįngumo Deparnių ir tų, kurie galėtų būti ir j tamentas patenkintas laikysena
kurie yra aktyviai nelojalūs, ir ateivių . priešų. Daugumas iš
kad visuomenė paliktų tą darbą
SUpranta, kad apsaugojimui
jų rankose.
tautos nuo kelių nelojalių atei“Kiekvienas iš mūsų jaučiame! vių daugumas nekaltų žmonių,

Dar Apie Vilkaviškį

eAviefenaitės
Motina

• Apie Vilkaviškį laikraš
tis “Į Laisvę” rašo: Nors
oer Užnemune karas nra-’ r Kauno
laikraščiuose
per užnemunę karas pra pareikšta užuojauta Mag
uže per porą dienų tačiau
AviJnaitei dĮ

kentėjo,
lietuvaitė ir ilgus metus
„„a. yilkayjskts: J, ?mo;(Jirbo
miai
»
metu galima pavadmb;
£ užuojaugriuvėsy miestu. Is 1117.
j >
VUkaUtSky>ąsX5M V>'UUt° Didži°j° Univer-

taip pat apie ateivius - prie- pasišventę Demokratijos prinšus”, sako p. Rowe. “Mes labai cipams, gali būti užgauti. Tei- Be pastogė liko 654 šek įsiteto filosofij°s fakultete.
stipriai jaučiame, kad nepraši- singumo Departamento apriba- mos.
kaltę asmenys neturi būti per- i vimai ateivių - priešų yra reiDabar griuvėsiai valomi, i ? I Laisvę rašo, kad
sekiojami todėl, kad mes ka- kalingi karo meto apsaugai....
Ap- Miestas
perplanuojamas *etyvlal,
®^^?an le^
riaujame su šalimi, kurioje jie ribavimai įsako, kad ateiviaimodernios miestų Berlyne, bendrų Kūčių ne
gimė. Kiton pusėn, mes esame i priešai negali turėti ginklų ir statytos
r»iirai»vim,i« buv° suruošę. Viengunreikalavimus.
kare. Mes žinome, kad yra to-! kitų karo įrankių: kamerų*
Šiemet miesto planavimą giai
„ , buvo išsiskirstę ,.
kių dalykų kaip sabotažas ir J trumpų - bangų priėmimo ir iš- jau manoma užbaigti. Ka- s^^as. Pirmą Ka edų iešpionažas ir mes žinome. kad' siuntimo aparatų. Irgi jis nega- dangi šiuo metu didelė buhetuvn» valkams buv0
kaikurie ateiviai priešai yra' Ii turėti žemlapių arba nuo
suruošta
eglutė su vaidi
tų stoka, yra projektas
traukų jokio militarinio pobū
nelojalūs.
pasiūlyti daliai gyventojų, nimu “Pietų kelias”. Vai
džio
arba
laivyno,
fabriko
ar
į“Mes nenorime įžeisti žmo
kurie su miestu nėra daug dinimui vadovavo mokyto
nių, bet taipgi negalime rizi- rengimų.
surišti, išsikelti į kitus ja Paulė Tamulevičiūtė.
atsilankė
kuoti. Vienas atsakymas j šią' ..patvarkymai įrodo, kad a- miestus, kaip Pilviškius, Po vaidinimo
Kalėdų senelis iš Lietuvos
problemą yra- palikite ją Vai- teWai _ priešai gali Miauti
Virbalį ir Kybartus.
ir apdovanojo vaikus kuk
džiai. Tai ne darbas atskiroms I apribavimo tiktai apylinkėj,
Labai sunkiai Vilkaviš liomis dovanėlėmis.
nuomonėms arba nepatyrimui, j kurioje gyvena
keliauti to.
kyje nukentėjo kooperaci
Valdžia, ypač Teisingumo De liau jau jiems reikia gauti leidija. “Žiedo” kooperatyvas
partamentas ir Federalinis In- Į mą iš savo distrikto generalinio
Atstato Bažnyčias
dėl gaisro turėjo daugiau
vestigacijos Biuras jau ilgus prokuroro. Jeigu nori pakeisti
Lietuvoje
kaip 2 mil. rublių nuosto
metus lavina žmones, kurie ga- gyvenimo vietą arba darbo vielių. Jo nuosavybės ir pre
lėtų išspręsti tokią problemą. tą privalo uipgi leWimą išgau• Kauno arkivyskupijo
kės sudegė. Atidaryta visa
Jie yra prityrę. Jie žino kur iešB savQ distrikt0 generalinio eilė krautuvių, taip pat ap je karo metu buvo apar
dytos ar apgriautos JonąLAIKO NEEIKVOJAMA — Tik nuleido į vandenį
koti sabotažo ir špionažo, ir jie' prokuroro. prašymai tokiems
rūpinami
apskrities
koožino kurias grupes sekti. Paves
leidimams turi būti paduodami < peratyvai. Didesnių sun- vos ir Šėtos bažnyčios. A-, U. S. S. Pc487 laivą, kuris matosi tolumoj, tuojau dar
kitę jiems. Jeigu jūs norėtume mažiausiai vieną savaitę iš ankkūmų
prekybai sudaro bi jos mūrinės. Kai kur I bininkai atkelia milžinišku keltuvu kito laivo pamate šį dalyką patys ištirti -gal
Ateiviai priešai, kuriuos
sviedinių buvo apardytosĮ tus, New Yorke,
transportas.
jūs užpultumėte neprasikaltė- darbas priverčia važinėti daž
sienos, išdegusios lubų da
lius, ir taip pat svarbu, jūs gali- nai arba reguliariai gali prašyti Lietuvoje Likviduojami lys bei padaryta kitokių Vokiečiai Bogina Lie- I kanto 13”. Pasirašė—Loh-

*v

PATERSON. N. J.

Klebonas kun. Jonas Kinta
pranešė, kad parapijoje yra or
ganizuojamas Raudonojo Kry
žiaus skyrius, ir ragino visas
moteris prisirašyti. Garbė Šv.
Veronikos draugijai, nes visos
moterys prisirašė prie to nau
dingo darbo. Pirmininkė yra
Juozapina Koropsak.

Kovo 4 d., parapija minėjo
varduvių dieną. Ta proga buvo
atlaikytos šv. mišios parapijos
intencija. Žmonių pamaldose
dalyvavo daug.
Kovo 8 d., buvo atlaikytos šv.
mišios Šv. Kazimiero draugijos
intencija, tai metinės draugijos
mišios. Visi draugai atsilankė
ir daugumas ėjo prie šv. Komu
nijos. Šv. Kazimiero draugija
yra parapijoje seniausia ir veik
liausia Patersone.
Kas trečiadienį būna novena
į Šventą Kazimierą.
Žmonės
lanko šią novėną skaitlingai ir
net dauguma kitataučių atsi
lanko. Kas sekmadienį, 3 valan
dą po piet, būna Graudūs Verk
smai ir palaiminimas. Žmonės
ir šitas pamaldas lanko skait
lingai. Choras ir žmonės gieda
Graudus Verksmus labai gra
žiai.
Koresp.

Ūkininkai Turi Patys
Apsirūpinti Sėklomis

• “Lietūkis” skelbia, kad
T ietuvos ūkininkai turį
sėmenis pristatyti jam.
Tiesiog pristatinėti sėme
smulkesnių
sužalojimų.
nis aliejaus fabrikams ne
leidimo, kuris apima laikotarpį
tuvos Jaunuolius Stoti se.
Šioms
bažnyčioms
būti

Tenka
pastebėti,
kad
or

leidžiama. “Lietūkis” pra
Tėvas J. KIDYKAS, S. J. važinėjimo, bet niekuomet kiek
I
•
Lietuvoje
likviduojami
nieji
remontai
jau
atlikti.
ganizacija
“
Darbo
tarny

neša,
kad linų auginimą
prašo paremti malda vienam išvažiavimui. Visiems šie bankai: Vilniaus mies Pamaldos vėl laikomos.
Gavėnios darbus šio ateiviams - priešams uždrausta to amatininkų smulkaus Kiek daugiau bažnyčių • Jau buvome rašę, kad ba” (Arbeitsdienst) yra reikia palaikyti ne tik da
grynai Vokietijos ir vokie bartiniame lygyje, bet ir
keliauti lėktuvu.
se parapijose:
kredito draugija, Lenkų karo metu yra nukentėję Vokietijos reicho komisa čių įstaiga. Jeigu atsišau ko labiausiai išplėsti, nes
“Patvarkymai toliaus sako, nejudomojo turto savinin Telšių vyskupijoje, Ne ras “Ostlandui” paskelbė
Kovo 8—15 d., Šv. Petro ir Po
paraginimą jaunuoliams kime sakoma, kad jaunuo linai esą būtina tekstilės
kad ateiviai priešingųjų tautų kų bankas Vilniuje, Vil makščiuose,
Andriejeve,
vilo par. (Westpulman) Chi
liai auklėjami “tautinės žaliava.
negalės gyventi vietose genera niaus Trakų apskrities ko Gargžduose ir Tveruose stoti į vokiečių organiza
bendruomenės”
pagrin “Lietūkis” taip pat pra
cago, III.
linio prokuroro apribotose arba operatinis bankas, Lenkų sudegė medinės bažnyčios. cijos “darbo tarnybą”. Da
dais,
tai
reikia
atsiminti,
Kovo 15—22 d., Indiana Har
neša, kad ateinančiai pa
i būti tokiose vietose, tik pagal amatininkų ir prekybinin Daugiau ar mažiau yra bar yra gautas pilnas šio
kad ta tautinė bendruome vasario sėjai ūkininkai tu
bor, Indiana.
komisaro
Lohsės
atsišau

j generalinio prokuroro leidimą. kų kooperatinis bankas nukentėjusios ir kitos baž
Kovo 23—29 d., Lowell, Mass.
kimo tekstas, kuris skam nė yra vokiečių tautinė rų apsirūpinti reikalingo
Kovo 30 — bal. 5, Šv. Andrie “Galutinai, patvarkymai rei Vilniuje, pirklių ir pramo nyčios. Pamaldos tose pa ba taip:
bendruomenė.
Pagaliau, mis sėklomis iš savų ištek
«
reikia atkreipti dėmesį, lių. Jų pristatyti nesą ga
jaus par., Philadelphia, Pa. kalauja, kad visi ateiviai - prie nininkų sąjunga koopera rapijose, kurių bažnyčios
“Užsirašykite
reicho
šai įsigytų identifikacijos cer cijos bankas Vilniuje, cen- sudegusios, laikomos spe
kad jaunuoliai bus siun
tifikatus.
tralinis žydų kooperatyvų cialiai įrengtuose bara darbo tarnybai Vokietijos čiami darbams ne kur ki lima. Jeigu ūkininkas turi
blogą sėklą ,tai “Lietūkis”
“Teisingumo Departamentas liaudies bankas Vilniuje, kuose, o Nemakščiuose — reiche! Darbo tarnyba yra tur, kaip Vokietijon.
galįs ją pakeisti geresne,
suseka visus ateivius, kurie ne Eišiškių žydų smulkaus buvusiame
kooperatyvo garbės tarnyba! Reicho
darbo tarnyba tautinės • Gauta kiek žinių apie bet už pakeitimą jis galįs
prisilaikys įstatymų arba, kurie kredito draugija Vilniuje sandėlyje.
bendruomenės dvasia iš- prekiavimo tvarką Kaune: paimti 10% pristatytos
laikomi pavojingi. Tai Departa ir rusų kooperatinis Ban
mento darbas. Jūsų darbas yra kas Vilniuje. Tų * bankų • Iš Kauno radijaus buvo auklėja jauniems vyrams ‘Paramos’ krautuvės duo sėklos. Taip pat reikalau
palaikyti lygsvarą, ir kovoti likvidatorium
paskirtas paskelbtas
pranešimas tikrą darbo pažiūrą. Fizi na pardavinėjama kas jama padidinti mažiausiai
25% bulvėmis apsodintą
prieš baimę, isteriją ir skleidi Lietuvos Bankas. Kredito Ukmergės apskrities gy nis darbas, sportas, moky dien.
Kitos racionuotos žemės plotą. Bulvių sėklai
mą neteisingų žinių. Taip da riai gali pareikšti savo rei ventojams, kad mokyklos mas ir draugiškumas iš prekės parduodamos ši
rant jūs ugdysite dvasią tauti kalavimus ne vėliau kaip toje apskrityje jau atida ugdo vyro kūną ir sielą. taip: asmenys, kurių pa nebūsią galima gauti “no
nės vienybės .kurią niekas ne per 3 mėnesius Lietuvos romos ir kad mokiniai pri Su taikos ginklu - kastu vardės prasideda raidėmis rimame kiekyje” todėl ūgalės įveikti”.
D. of J Bankui, Vilniuje, Gedimi valą tuojau pat vėl pradėti vu dirbdamas, jis tarnau A iki L gali apsipirkti nuo kininkai turį paruošti sėk
ja tautai ir pats sau. Tuo pirmadienio iki trečiadie lai savo pačių bulves.
no g. 8.
mokslą.
GERIAUSIUS
• Bernas. Patirta, kad
Po to buvo perskaitytas būdu reicho darbo tarny nio, gi visi kiti — nuo ket Kai dėl žemės ūkio maši
PERMANENT WAVE
lietuvių dienraštis “Į Lais Bolševikai Nužudė 45 įsakymas Vilniaus gyven ba mūsų Fiurerio Adolfo virtadienio iki savaitės pa nų, tai patariama jas ap
GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ
vę” parduoda 120,000 eg
tojams prižiūrėti nakties Hitlerio valia -yra didelė baigos.
žiūrėti ir atremontuoti
Lietuvius Červenės
PINIGUS
tautinės
bendruomenės
zempliorių kasdien. Vokie
metu,
kad
iš
patalpų
jožiemos metu. Atsargines
Kaime
auklėjimo
mokykla.
čių
leidžiamas
dienraštis
kis
šviesos
spindulys
ne

Tikėkite,
ar
ne...
Baseballinindalis esą galima gauti, bet
CASPER'S BEAUTY SALON
Reicho
darbo
tarnyba
•
Savo
laiku
buvome
ra

“Kauener Zeitung” kas
prasiveržtų pro langines,
kas William Ted, pradėjo žaisti reikia pateikti pažymėji
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.
1942
metų
pavasarį
telkia
šę,
kaip
bolševikai
žiau

dien
išleidžia
1,200
egzem

duris ir uždangalus į gat
baseball. Bet jį, to sporto žino mą, kad tatai būtinai rei
Tel. ŠOU 4645
riausiu būdu Baltgudijoje vę. Už šio įsakymo nesilai savanorius iš Estijos, Lat vai, už jo paskutinių dienų sen kia. Tokį pažymėjimą duo
pliorių.
ties Červenės kaimu išžu kymą grąsinama sunkio vijos ir Lietuvos generali sacijas dėl drafto, paskaitė, kad dą apskričių žemės ūkio
nių sričių. Tuo būdu jau jis “just a kid”.
dė lietuvius politinius ka mis baudomis.
, vadovai.
niems vyrams, gimusiems
linius, kurie buvo vežami
$
/ BO5S, I’D BE SLAD TO ACCEPT fcAfeT OF'
1920-1922 m., duodama
Rusijon. Dabar Kauno lai Pabaudos Už
MY SALARV IN DEFENSE BONDS/ IF
proga
tarnauti Reicho
kraštis “Į Laisvę” rašo: 4
DRAUGE DARBININKE,
ALL THE VORKiNSORLS IN THE NATION
DO THIS, IT WiLL HELP US GREATLY /N
kilometrus už Červenės y- • Vokietijos generalinio darbo tarnybos eilėse. Tel
platink du syk savaitinį laikraštį
OUR FIGHT FOR
ra nužudyti 45 lietuviai, komisaro Lietuvoje pava kimas vyksta savanorišku
buvę politiniai kaliniai, duotojas Elsmann paskel įsipareigojimu vieneriems
“Darbininkų”
kurie iš birželio 22 į 23 d. bė potvarkį, pagal kurį vi metams. Darbo tarnybos
Jis yra tikras tavo draugas
buvo išvežti iš Kauno sun si cukraus maišai, kuriais laikas bus atliekamas rei
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
kiųjų darbų kalėjimo. Ta cukrus siunčiamas iš fa cho teritorijoje.
Kandidatai, kurie nori įda iš viso buvo išvežti 83 briko’ turi būti grąžinti
“DARBININKĄ”
politiniai kaliniai, iš kurių per 40 dienų. Už kiekvieną sipareigoti reicho darbo
keletui asmenų pavyko pavėluotą dieną reikia mo tarnybai, turi iki 1942 m.
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
laimingai parbėgti atgal. kėti po 5 pfenigius nuo sausio 31 d. užsirašyti pas
Pusei metų .................................. $2.00
Išžudytieji yra palaidoti mos. Jeigu maišas negrą sričių komisarus, o.jų tel
Imant sykį į savaitę metams........ $2.00
i!
dviejose duobėse ir vieti žintas per 55 dienas, tai kimas gali būti atliktas
ii
Pusei metų .................................. $1.00
ž
niai gyventojai ant jų yra už kiekvieną maišą reikia dar 1942 m. balandžio
pastatę po medinį kryžių. mokėti pabaudą 4 markes. men. Žinias teikia sričių
l
Čekius ar money orderius siųskite:
HAT A3OUT
įstaigos
ir
Atpažintųjų lavonai bus Tuo atveju, jeigu maišai komisarų
IT ©RLS?
pavasarį pasirūpinti par negrąžinami, tai cukraus Reichsarbeitsdienst Ver“DARBININKAS”
HAVE MOU
SVRTEDTHE
bindungsfuehrer,
Ryga,
gabenti į gimtąjį kraštą valdyba turi teisę tokiems
BtVROLL PLAN
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
IN VCUR.. ,
arba bent sutvarkyti da
.ms sustabdyti cuk IVallstr. 26. Registracijos
OPCCE t1,
biuras Kaunui yra Daubartiniai kapai.
raus tiekimą.
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DARBININKAS
(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------by---------SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
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Sekcnčiose ištraukose iš jo Washingtono gimtadienio proga kalbos, jis raportuoja apie karo
progresą ir pareiškia, kad mes greitai imsime ofensyvą mūsų kelyje į pergalę.

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS
BONDS

Dabartinė milžiniška kova į- paskutinio apsigynimo punkto. priešais tolimose vietose ir to transportu mažiau japonams
rodė mums, kad laisvė asmeny Aišku kas atsitiktų jeigu žmo limuose vandenyse.
gabenti savo kariuomenę prieš
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
bės ir saugumas nuosavybės nės, pasiryžę atsispirti nuo aŠiaurinis Atlantikas, Pietinis generolą MacArthur Luzon sa
AND STAMPS
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
priklauso
nuo
saugumo
teisių
ir
.
šies
dominacijos
būtų
priešo
Atlantikas,
Indijos Okeanas ir loje.
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
laisvės ir teisingumo' žygiais izoliuotivienas nuo ki- Pietinis Pacifikas nėra vienoPasekmės atakų ant Perlų
Domestic yearly ........................... $4.00 Amerikoje metams
................. $4.00 pareigų
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams ... $2.00 visur pasaulyje.
i to, arba per pačių sudarytą ižo- kelio gatvės — nes laivai, kurie Uosto — nors labai rimtos —
Foreign yearly ................................. $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
Šis kariavimas liečia kiekvie- liaciją.
gabena mūsų kareivius ir gink- buvo labai perdėtos. Šie perdė
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
1.
Mes
negalėtume
padėti
Kilūs kitur, pargabena reikalingą jimai pagaminti ašies propa
ną kontinentą, kiekvieną salą,
DARBININKAS
nijai. Pagalba Kinijai yra vie- žaliąją medžiagą, kurią mes sau gandistų: bet jie buvo kartoti tolimuose Pacifiko vandenyse.
366 West Broadway,
South Boston, Mass. kiekvieną jūrą, kiekvieną orodeja amerikiečių viešame gyve
kelį pasaulyje. Platūs okeanai, nas iš svarbių elementų galuti- reikalaujame.
Telephone SOUth Boston 2680
Tegul jie tą pasako vyrams
Apgynimas
viso - pasaulio nime.
kurie praeityje mus apsaugojo no įveikimo Japonijos.
skraidymo tvirtovėse.
nuo atakos pasidarė begaliniai į 2. Jeigu netektume komuni- pločio komunikacijos linijų reiJūs ir aš jaučiam tiktai pa
Tegul jie tą pasako marykaro laukai. Mūsų pareiga da-: kacijos su Pietvakarų Pacifiku, kalauja, kad mums būtų sau- nieką amerikiečiams, kurie nuo nams?
bar yra kautis aplink visą pa-: Japonija galėtų jvykdinti dide- gūs keliai jūroj ir ore prie visų Perlų Uosto įvykio šnabždėjo,
Suv. Tautos yra draugystė ne
šaulio ritulį. Mes turime kirsti lios skalės atakas ant vakari-kelių ir reikalauja Suv. Tautų kad Pacifiko Laivynas žuvęs— priklausomų žmonių,
lygaus
kad Laivynas buvo visas sunai kilnumo ir svarbos.
savo priešus kur tik juos sutik- nio žemyno pakraščių ir Alas- kontrolę strateginių bazių.
sime, kad nors mes, laikinai, kos.
Oro kontroliavimui reikaiin- kintas gruodžio 7 d. — kad dau
Mes turime vieningą komandą
turėjome pasitraukti. Kiekvie-. 3. Jeigu mes nustotume siun- ga toli - siekiančių
sunkių giau negu, 1,000 lėktuvų buvo ir bendradarbiavimą.
Bolševikai reaguoja į tilpusį “Darbininke” straip ną dieną mes priešams užduo- tę pabūklus britams ir rusams bombnešių ir lengvų bombne- sunaikinti ant žemės.
Mes amerikiečiai aukausime
snį Washingtono gimtadieniui paminėti. Sako, ten e- dame naujų sunkių smūgių.
Jūsų valdžia įstitikinus, kad
į Mediterranean
(Viduržemio) 1 šių, nardintojų, “torpedo” lėksanti “sufušeriuota” (suklastota) istorija, nes nepri Mes turime kovoti šiose mil- jūroje ir Persian įlankos vieto- tuvų, ir trumpo - tolio vijimosi jūs galite išgirsti blogiausias vieningą produkciją ir vieningą
siminta išdaviko Benedikto Arnoldo, penktosios ko- žiniškose tolumose apsaugoti se, tuomet Vokietija atsirastų i lėktuvų. Sunkūs bombnešiai žinias be per didelio susirūpini pasiaukavimą ir pastangas. Tai
reiškia tautišką vieningumą,
liumnos ir — “apyserių”. Nepaminėjimas kokių užku mūsų reikmenų - linijas ir lini- arčiau prie Pietų Amerikos.
skrenda savo jėga iš Jung. Val- mo. Jūs turite pilnai tikėti, kad
kuris nežino apribavimo rasių
lisinių incidentų tai dar nėra istorijos klastavimas. Į jas komunikacijos su mūsų tai- ‘ 4. Jeigu mes neapsaugotume stybių į Pietvakarų Pacifiką, jūsų valdžia nieko neslepia iš ir tikybos arba politikavimo.
trumpą,iškilmiųproga rašomąstraipsnį, viskonegali- kininkais. Nacių ir japonų tiks- šiaur-Atlantikos reikmenų Ii- bet mažesnius lėktuvus turime skyrus informacijas, kurios ga Mes, Suv. Tautos, sutinkame
masukimšti.Prisiminta tikpatysreikiamiausi
įvy- las yra perskirti Jung. Valsty- nijos į Britaniją ir Rusiją mes supakuoti į dėžes ir siųsti juos lėtų padėti priešams.
bendrais principais apie taiką,
Užmuštų karininkų ir karei
kiai. Bolševikų spauda ir maž daug taip padarė, bet bes, Britaniją ,Kiniją ir Rusiją pakertame kontr - ofensyvą Ru- prekių laivais. Ima keturis mėkurios mes siekiame. Atlantiko
jie dar pridėjo ir stropiai pabrėžė tuos dalykus, ku- — tai seniai žinoma ašies poli- sijos ir negalėsime pristatyti nesiūs laivui atlikti kelionę į vių per ataką -ant Perlų Uosto čarteris liečia ne tik tas pasau
gruodžio 7 d., buvo 2340, ir su
riuose uoliai specializuojasi: Arnoldą, penktąją ko- tika — “paskirstyk ir įveik”. . Britanijai būtino maisto ir karo tenais ir atgal sugrįžti, tas reišlio dalis prie Atlantiko, bet visą
žeistų 946. Iš visų buvusių laivų
Yra
žmonių
,
kurie
mums
pareikmenų.
Mes
vis
tęsime
savo
kia,
tik
tris
pilnas
kelionas
per
pasaulį; nuginklavimą agreso
liumną ir “apyserius”. (Tas žodis reikėjo kiek aplietuPerlų Uoste — karo laivų, sun
taria koncentruotis tiktai ant nusistatymą kariauti su mūsų meto laiką.
rių; nepriklausomybę tautų ir
vinti, nes lietuvių kalboj gana keistai skamba). AiškuMes šiuomi metu turime dide- kių kruzerių, lengvų kruzerių,
mo dėliai reik pastebėti kad "apyseris” tai agitatorius taiko tokiems t
iškiems dalykams. Tai lyg me(isto. lį skaičių bombnešių ir vyjimo- lėktuvų, naikintuvų ir povande žmonių, ir keturias laisves —
uz taiką karo metu. Ot tie apyseriar kaip tiktai ir felinis nusikvatojimas iš nekaltai kankinamų žmonių. si lėktuvų, kurių įgula susidaro ninių laivų — tiktai trys visiš laisvę kalbos, laisvę tikybos,
laisvę nuo bado, ir laisvę bai
buvo patys bolševikai, kuomet jie vaikštinėjo gatvė Pirmos rūšies sadizmas (kažkoks keistas išsigimėlių Amerikos lakūnų, kurie kiek- kai sunaikinti.
mis nešini iškabomis: “šalin karą”! Tai įvyko tuo me pasitenkinimas iš kankinamųjų žmonių skausmų). ;vien^ dieną susiduria su priešu Daugelis Pacifiko Laivyno mės. Buvo laikai kada abejota
tu, kada Hitleris buvo puolęs Europos valstybes, ir Juk iš Lietuvos išgabenta tūkstančiai moterų ir vaikų.' Pietvakariniame Pacifike. Tūk- laivų net nebuvo Perlų Uoste. apie likimą Londono ir Mask
vos. Bet niekada nebuvo ma
Amerika, žiūrėdama į ateitį, pradėjo ginkluotis. “Apy- Ar ir moterys su vaikais rengėsi kovot prieš sovietų pančiai Amerikos kareivių Keli iš jų mažai užgauti; ir kiti,
žiausios abejonės, kad anglai
seriai” jautėsi labai nervingi, nes Stalinas tuo metu sąjungą? Ar ir prieš silpnąją lytį ir mažus vaikus tu- siandieną tosrit>'Je veikia ore kurie buvo užgauti, aptaisyti ir ir rusai pasiduotų. Visos Suv.
grąžinti prie Laivyno arba vis
buvo Hitlerio talkininkas. Tuo momentu Amerikos rėjo drebėti tie “bobų ritieriai”, iki dantų apsiginkla-'ir *nt zemės". ,
Tautos sveikina puikią Rusijos
ruošimasis į karą nesutiko su jų planais. Bet kuomet vę raudonarmiečiai, atsigabenę tukstancius patrankų, Upinų galos jau buvQ apsuptos taisomi.
armiją, mininčią 24 metų su
Aš galiu sakyti, kad ligi šiol,
Hitleris puolė Staliną, “apyserių” biznis staiga nutrūko. Reikėjo užgiedoti visai priešinga melodija ir virsti ^^enJ^s^p^uoti8 BolševU^gal^teakys-0moterys iap°nų
visapusis.ap‘ ir su Perlų Uosto įvykiu — mes kakties jos pirmo susikūrimo.
Olandai vis narsiai kovoja.
atkakliais apsiginklavimo šalininkais. Tai gyvas P*- KSbuvogatenarcdrauge lutais tat"U<> "T sunaikinome priešo daug dau Chungking pasilieka pasilieka
W7dvq kflin vine-iuoia sovietu “laboratoriia” ir kaiD'
vaiKai Duvo gaDenami arauge su vyrais, Kaa seimy tuno pakankamai naujų spėkų giau lėktuvų, negu jie mūsų.
vyz, X, ’
P
f.v. ?, .. ..ų
, . ,J . .
P nos nepakriktų. Bet tikrovėje buvo kaip tik priešingai: vyrų ir medžiagos narsiems Fi Mes amerikiečiai turėjome pa sostinė nesumušamos Kinijos.
“Šie laikai išbando žmonių
ne laiku gramozdiški bolševikų agentai tą vmgiuotę
buVQ tiksHai krikdomos Vyrai atskiriami nuoiipinų kovotojas.
sitraukti, bet viską atgausime.
sielą”.
prisimena.
moterų, vaikai nuo tėvų, kad kiekvienas šeimos narys Pereitų dviejų mėnesių įvy- Greitu laiku mes, ne mūsų prie Tom Paine tuos žodžius para
Tačiau ne vien “ apyseriais” bolševikai operuoja, būtų paliktas sau vienas išpalengvo mirti badu Kazak- kiai nepakeitė mūsų pagrindinę šai vesime ofensyvą, mes išloši šė, kada Washingtono maža,
Kad Amerikos karo aplinka daugiau panėšėtų į sovie- stano, Jakutsko ar Irkutsko tundrose (pelkėse) bei strategiją — tik generolo Mac- me galutiną kovą; ir mes pada apdriskusi armija vyrų atgal
tiškąją, jie pradėjo vystyt dar vieną savo “laboratori- dykynuose. Štai būdingas pavyzdys. Viena moteris Arthur atsilaikymas viršijo vi rysime galutiną taiką.
traukėsi per New Jersey valstyjos” vingiuotę. Dalykas štai koks. Amerikos vyriausy rašo atviruką rusų kalboj, kad galėtų pereit per karo sas pirmiau turėtas viltis. Jis ir Vokietija, Italija ir Japonija >ę, žinodami tik kartumą pra
jau pasiekė savo lėktuvų, gink
bė susekė, kad čia gyvenantieji japonai (net ir pilie- cenzūrą. Sako dirbanti tai laukuose, tai miškuose. Kur jo vyrai užtarnavo amžinos
lų, tankų ir laivų gamybos mak usimo.
garbės.
čiai) yra nepatikimi ir pavojingi. Tad jie gabenami į yra vyras ir vaikai, nežinanti. Siunčia labų dienų. Tai
Generolas Washingtonas įsaMacArthur filipinų ir ameri simumą. Suv. Tautos — ypač
tė tuos svarbius žodžius paskai
tokias vietas, kur neturės progos kenkti šios šalies in- ir viskas. Pasirašo: Olga Badas Svirplienė. (Dėl sukiečių armija, ir jėgos Suv. Jung. Valstybės — dar maksi
tyti
Kontinentinės Armijos
teresams. Tą natūralaus apsisaugojimo politiką bolše- prantamų priežaščių, Olga ir Svirplienė tai netikri Tautų Kinijoj, Burmoj ir Olan mumo neatsiekė.
vikai šoko lyginti su savo nežmoniškais į Sibirą ištrė- vardai, bet “Badas” tai tikrų tikriausias. Taip ir para- dų Rytų Indijoj verčia Japoni Mūsų pirmas darbas yra iš- tiekvieno regimento vyrams.
mimais, kuriuos sovietų vyriausybė taiko saviškiams šyta). Savo apverktiną padėtį kalbamoji vargšelė su- ją mokėti vis auganti baisų at vystyti produkciją ligi to laips Ir sekantieji žodžiai buvo pa
ir svetimiems politiniams ne vienminčiams, t. y. ne gebėjo įterpti kaipo antrąjį savo vardą. Ką reiškia lyginimą už jos godingas pa nio, kur Suv. Tautos galės pa skaityti Amerikos pirmos jėgos
komunistams. Girdi, ir iš Lietuvos ir kitų okupuotų . “badas”, rusų cenzorius nesuprato, ir tuo vienu žodžiu stangas kontroliuoti visą azia- imti kontrolę jūrų ir oro, visą- vyrams.
Vasarinis kareivis ir šiaudinis
kraštų išgabenta daug žmonių, kad jiems būtų atimta tapo atpasakota visa tragiška istorija.
tišką pasaulį. Kiekvienas nu pusišką viršenybę. Sausio 6 d.
galimybė kovoti prieš Sovietų Sąjungą. Bolševikai ne- j
Ir ant tokio pasibaisėtino sovietiško kurpalio tem- skandintas transportinis laivas šių metų aš nustačiau kaiku- jatriotas, šioje krizėje, nenorės
stoti šalies tarnyboje, bet kuris
blogi juokdariai, tik gaila, kad savo komiškas išvadas piama Amerikos apsigynimo politika!
•
K. ties Java sala, tai tik vienu 1 riuos aiškius siekinius produk dabar tą kęs, užsipelnija meilę
cijai lėktuvų, tankų, ginklų ir
ir padėką kiekvieno vyro ir mo
mą keliančias dainas, tai būtų bent šio laivų. Ašies propagandistai va
telėja ir atsidūsta ir dar labiau pakelda
dino tai fantastiška. Dabar aš ters. Tironija, kaip pragaras,
kia tokia prasmė.
ma balsą tęsia. Tuo tarpu panelės ne
nelengvai įveikiamas, bet šiuo
P-LE MARUTE. — Paskambink sese galiu pasakyti ,kad šie nusista
rimsta, atideda rankdarbius ir gitarą į
mi galime džiaugtis, kad ko
le kokią nors karišką, ir man geriau tin- tymai bus įvykdinti.
šalį ir tarsi persiima jos mintimis). — O
Štai yra trys svarbūs pasiry sunkesni mūsų pasiaukavimai,
mano brolis Jurgis, jūsų tėvelis, 31 me
žimai kiekvienam amerikiečiui: tuo garbingesnė pergalė”.
P-LĖ ONUTE, (linksmai) — Tau,
tais po Vilniaus slėnį kazokų gaujas be
Taip kalbėjo
amerikiečiai
1. Mes netrukdysime nei vie
kaip tau, bet tavo ponas Jonas... Vien tik
vaikydamas, tų puslaukinių žiaurių tė
1776 m.
nos dienos darbą.
kariškas temėgsta...
vynės priešų kardu tiek nukapojo!.. Kol...
Taip kalba amerikiečiai šian
Parašyta einant žemaičių padavimais
2. Nereikalausime specialių
P-LE MARUTE. — Kas jam tinka, tas
galiausia... ir pats... prakeiktųjų užklup
dien.
FLIS.
70 metų sukakties paminėjimui,
ir man turi patikti, mudviejų vienas sko uždarbių arba privilegijų, arba
tas ir kaip rėtis pikėmis subadytas... Sa
1933 metais Seredžiuje.
progų nei vienai grupei arba
nis, viena širdis.
,
vo galvą padėjo. (Čia pradeda verkti, apSuregistravo 20,000
užsiėmimui.
P-LE ONUTE, (pašokus, apsisuka,
sišluosto ašaras, visos atsidūsta, o tada
Išvežtųjų 1 Rusiją
3. Atsisakysime patogumų ir
juokiasi) — Cha! cha! cha! Turbūt abu
toliau tėsia drąsiai, energingai). — Gy
Kaip gi gražus, gražus
pakeisime gyvenimo standardą, • Kauno laikraščiai rašo,
du kartu ir į girią patrauksite ginkluotai
vas būdamas sakydavo: “Kol šventoje
Rūtelių darželis,
jeigu mūsų šalis to prašys.
prieš okupantus?.. Juk Jonas be kovų,
Lietuvos žemėje bus bent vienas jos prie
kad “buvusis Raudonasis
Pilnas jau prisėtas
Ašies propagandistai nesu Kryžius” ligi šiol jau sure
kaip žuvis be vandens, nė dienos nerims
šas, tol aš ginklo iš savo rankų nepalei
Žalių žolynų.
naikino mūsų nusistatymo ir gistravo daugiau 20,000
ta, tik dega ir dega... kaip kibirkštis...
siu. (trumpa pauza). (Lėčiau): — Savo
Dailiai aptvėrė man jį brolelis
P-LĖ MARUTE, (rimtai) — Nerims moralės. Dabar jie bando su tremtinių, bolševikų lai
žodį ištęsėjo! (dar tyliau) — Jis savo
Už tai jam vainiką nupint ketinu.
naikinti mūsų pasitikėjimą mū kais išvežtų į Sovietų Ru
ta, ir gerai. Aš jam visiškai pritariu: te
karštu krauju aplaistė švento Vilniaus
(paskutines dvi eilutes du syk).
sų
talkininkams. Jie sako, kad siją. Politinių kalinių iki
gu būrį šaulių surinkęs, vėl veda į girias,
miesto žemę... (trumpa pauza, paskui
TETA IRENA, (nemaloniai susirau
britai jau baigti, kad rusai ir lapkričio pabaigos buvo
vis daugiau tėvynės priešų nudobs, mū
biskį žemesniu balsu lig nurimdama):
kdama perstodama megzti, bet nėrinį
kinai nusistatę stoti kariavę. suregistruota 2,626. Žuvu
sų šalelei greičiau nušvis laisvės saulė...
— Jūsų amžiną atilsį motina, tiems ka
rankose teblaikydama): — Kad dabar ir
(maldaujančiai). — Bet tu sesele pas Patriotiški ir sąžiningi ameri siųjų politinių kalinių pri
rams nurimus, jo kūno Vilniuje nebsuratas jaunimas, jau neduok Dieve! Jiems
kiečiai atmes šituos absurdus. skaitoma 450, išsilaisvi
kambink kokią karišką...
do... Maskoliai kaž kur palaidojo taip,
vien tik meilė terūpi: pašokt, paūžt — ir
Berlynas, Roma ir Tokio pa nusių — 565 ir dingusių
P-LE ONUTE, (skambina linksmai).
kad niekas negalėjo nurodyti jo kapo...
viskas... (trumpa pauza, o paskui pake
vadino mūsų tautą nepajėgėlių, arba išvežtų — 1,611. Re
Sušvilpino kareivėliai,
Tuomet ji, Vilniuje prieš Gedimino pi
liant balsą ir karščiau): — Ar taip būda
kurie samdo britų kareivius, gistracija
Sušvilpino dobilėliai
tebevykdoma,
lies griuvėsius prisiekė, kad jos vaikai,
vo mano jaunystės laikais?!.. Tėvynė!...
arba
rusų
kareivius
arba
kinų
Vidury dvarelio
už pralietą tėvo kraują, tėvynės prie
bet ji neina labai sklan
Kovos!... Pasiaukavimas! štai kas Žemai
kareivius
už
mus
muštis.
Vidury
dvarelio.
šams atkeršys!... (čia nutyla, kiek paty
džiai, nes iš provinci jos dėl
tijos dvareliuose būdavo visur girdima.
Tegul jie pakartoja tą dabar. susisiekimo sukrikimo ne
Suvirgdino panytėlę
lėjusi pakeitusi balsą sako):
Kas visiems rūpėdavo... (trumpa pauza).
Tegul jie pasako generolui visada galima gauti pagei
Suvirgdino lelijėlę
— O jūs?!... cimbu, cimbu ant gitaros...
— Jūsų diedukas, Napoleono generolas,
MacArthur ir jo vyrams.
Aukštam svirnely
ąpie meilę... (kiek patylėjusi): — Jau
daujamų žinių. Ypač sun
tėvynei paaukavęs viską, nuo po Vilniu
Tegul
jie
pasako
tą
jūrei
Aukštam
svirnely.
kfed
dainuojata,
bent
dainuotumėta
ko

kiai iš provincijos plaukia
mi gautų žaizdų užrubežyje, savo karžy
■viams, kurie šiandien kovoja išvežtų ūkininkų sąrašai.
(Bus daugiau)
kias patriotines, tėvynės meilę ir narsu
gišką dvasią Dievui atidavė... (biskį stab
Entered as seeond-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Tempiama Ant Sovietiško
Kurpalio

Kranklių Faibčikas

VII Aktų Drama iš 1863 m.
Sukilimo
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Dvidešimts Teisininkų
Perėjo J Advokatūrų

BOLŠEVIKŲ VANDA
LIŠKI DARBAI
LIETUVOJE

• Bernas. Veterinarijos
• Per Kauno radiją buvo Akademija Kaune šventė
perduotas
pranešimas, 5 metų sukaktį. Tuo pat
kaip iš Maskvos atsiųsti metu buvo išleista pirmobolševikiniai “specai” nai- ji Akademija baigusiųjų
kino Nepriklausomosios veterinorių laidą, o taip
Lietuvos archyvus ir kny- pat atšvęstos naujai prigas. Nuo 1940 m. gruodžio imtųjų įkurtuvės,
mėn. iki 1941 m. sausio • Bernas. Gauta žinių,
mėn. Kaune siautėjo kaž- kad į advokatūrą perėjo 20
koks Kopeičik, kuris išve- lietuvių teisininkų, jų taržė Maskvon visus Nepri- pe Dr. Ladas Natkus-Natklausomosios
Lietuvos kevičius (paskutinis iki
Užsienių Reikalų Ministe- bolševikų okupacijos Ne
rijos archyvus. Ten pat priklausomos
Lietuvos
buvo išvežti kai kurių kitų ministeris Maskvoje), Ta
įstaigų archyvai, be to, ar das Petkevičius (Universi
chyvinė medžiaga, suras- teto teisių fakulteto dota Pažaislio vienuolyne, centas), Pranas SidzikauDaug žalos lietuvių Kny- skas (buv. Užsienių Reigynams pridarė iš Mask-' kalų Ministerijos valdininvos atsiųstasis raudonasis kas), Jonas Deksnys (buv.
vyriausias
“cenzorius” i Užsienių Reikalų MinisteProcenko, kuris didžiau- rijos valdininkas), Au
siu įniršimu puolė knygy-;drius Keturakis (dirbęs
nūs, juos “valydamas” i Kūno Kultūros Rūmuose),
nuo “kontrevoliucinės” Ii- į Česlovas Butkys (buv. Vy
teratūros. Iš viso šio mas riausiojo Tribunolo teisė
koliškoj
“kultūrintojo” jas) ir Kazys (gal Petaukomis patapo net 423,- ras?) Mačiulis.
639 lietuvių knygų egzem
pliorių, kurios buvo sunai • Finansų vadyba skel
kintos, nes buvo religinio, bia, kad Lietuvos valsty
tautinio ar idalistinio turi bės loterijos veikimas sus
nio. Į Vilnių atsiųstas kaž tabdomas.
koks “specas Klimov” iš
Vrublevskio
bibliotekos TIK6KITE, AR NE...
pagrobė 1,271 vertingą Tikėkite, ar ne... Didžiojo
knygą, be to, 62 periodi Bostono Mokyklų vaikai pirki
nius leidinius. Dar toli mu Defense Stamps viršija vi
gražu nesurinkti visi duo soje šalyje vaikų pirkimo stammenys, kiek kultūrinių pių judėjimą. Pavyzdžiui, Bos
turtų buvo sunaikinta Lie tono mokyklų vaikai per sausio
tuvoje bolševikų okupaci mėnesį nupirko už $84,000 ver
jos metu. Duomenis renka tės stampių.
Kultūros Paminklų ap
saugos įstaiga. Laimei, Tikėkite, ar ne... Londono po
bolševikai nesuspėjo “iš litikų sferose eina kalbos, kad
cenzūruoti” Vilniaus ir ministrų pirmininkas p. ChurKauno Universitetų bib chill už trijų mėnesių bus paliotekoje bolševikai sude- liuosuotas iš einamų pareigų ir

gino tik kelias knygas. į

vieU numatomas,
Centralinės
bibliotekos Maskvoj ambasadorius
Kaune bolševikai irgi ne- Cripps.

buvęs
ponas

suskubo paliesti, trūksta į Tikėkite, ar ne... Tūlas švedų
tiktai knygų, kurios buvo laikraštininkas paskelbė savo
paimtos pasiskaityti, bet straipsnį, kad Suomiai pradėtų
negrąžintos.
taikos derybas su bolševikais,

s

dr-ja, parap. mokyklos vaiku
čiai Seselių Kazimieriecių tvar
komi, Šv. Vardo Marijos dr-ja,
Šv. Petronėlės dr-ja, M. Są-gos
5-ta kp., Socialis Moterų klu
bas, Lietuvos Vyčių 26 kp., Stu
dentų kp., Merginų Sodalicija,
Šv. Kazimiero parapijos choras,
Tretininkų dr-ja, Šv. Vardo Jė
zaus dr-ja, Maironio pašai p.
dr-ja, Susiv. R. K. 41 kp., Blai
vininkų 25 kp., ir LDS 7-ta kp.
Kurios draugijos dar neprisidė
jo, o norėtų tame reikale pasi
darbuoti malonei kviečiamos
prisidėti. Taip pat ir visi para
pijiečiai prašomi prisidėti dar
bu ir aukomis dėl geresnio pa
Šiomis dienomis Hartforde
sisekimo. Kur vienybė, ten ir
buvo išvažiavus protokolo raš
galybė.
tininkė Liudvika Totilaitė, pra
Bazaro komitetas susideda
leisti keletą dienų atostogų su
iš
sekančių asmenų: Garbės
savo sesere, kuri dabar eina
dietikės pareigas Hartfordo li pirm. — Klebonas kun. A. Pet
raitis; pirm. — O. Stalulonienė;
goninėje.
rašt. — A. Milienė, ižd. — J.
Bačys.
Vytis Jonas Adomaitis sugrį
Sekantis susirinkimas atsi
žo iš stovyklos North Carolina
bus 30 d. kovo, bažnytinėje sa
ir dabar yra paskirtas orlaivilėje, dėl sėkmingo susitvarky
ninkų skyriuje Camp Davins.
mo reikalinga pasitarimai, tad
Atlankė savo tėvelius ir savo
pageidaujama ko skaitlingiau
draugus. Praneša, kad gyveni
siai dalyvauti susirinkime, pa
— Ka mas kariuomenėje patinka jam. sitarimuose.
Koresp.

ar ne...

Tikėkite, ar ne...
Didėjant
miestuose karo produkcijai rei
kalinga ir didesnė darbo jėga.
Taigi nuo ūkių irgi patraukė
daug darbininkų į miestus. Da
bar didieji šios šalies ūkiai jau
čia didelį trūkumą darbininkų.
Paskutiniu metu norima suda
ryti žemės dirbėjų korpusas iš
jaunų savanorių vyrų ir mote
rų, kurių skaičius siektų 2000
dėl New Hampshire valstybės
ir jiems nustatyta mokestis —
$21 mėnesiui ir valgis ir kam
barys. Vyrukai priimami nuo
16 metų ir merginos nuo 18 m.

Dalykų žino
vai sako, kad Stalinas ne iš lais
vos valios atėjo į karo sąjunga
su Anglija ir Amerika, bet jį
Hitleris atsiuntęs. Tik pagalvo
kite!
Tikėkite, ar ne...

Tūlas kalbė
tojas L. Vyčių So. Bostone Šv.
Kazimiero minėjimo šventės
proga bendruose pusryčiuose,
pastebėjo istorinį faktą, kad
Jogaila tik su ketvirta žmona
apsivedęs susilaukė dviejų sū
nų. Pirmutinis sūnus Vladislo
vas gimęs, kai Jogaila buvęs 76
metų amžiaus ir antras sūnus
Kazimieras (šv. Kazimiero tė
vas) gimęs, kai Jogaila buvęs
79 metų. Jogaila ketvirtąją
žmoną buvo vedęs Lietuvos ku
nigaikštytę ir iš jų lietuviškos
kilmės buvo visa Lenkijos val
dytojų — Jogailaičių — dinas
tija. Ir lenkai tą istorijos laiko
tarpį vadina — auksinis Lenki
jos gyvavimo laikotarpis. Iš to
seka, kad lenkai tik tada vals
tybiniai žydėjo, kai lietuviai
juos valdė.
Tikėkite, ar tie...

Britų bom
bardavimas Paryžiaus industri
jos sukėlė daug įvairių kalbų.
Buvo pastebėta, kad toks britų,
bombardavimas sukėlė prancū
zų pasipiktinimą, bet vėliausios
žinios ateina, kad prancūzai esą patenkinti savo nelaime, nes
tai padarę naciams, jų prie
šams, dideliausius nuostolius.
Prancūzai, po vokiečių valdžia,
pusbadžiai gyvena. Jie turi
dirbti kaip vergai ar nori ar ne.
Jei nedirbsi, tai aišku turėsi
mirt be laiko. Tikrai atrodo gal
ir keista, bet dažnai žmonės
prispausti sunkios baudžiavos,
pavydi numirėliams.
Tikėkite, ar ne...

ir tuomet Suomiai, Švedai ir
Norvegai sudarytų apsigynimo
ir puolimo bendrą sutartį ir iš
vytų nacius iš Norvegijos. Vo
kiečiai mano, kad tai britų pro
Tikėkite, ar ne... Šiomis dieno
paganda, bet dabartiniais lai
kais visokių netikėtinumų gali mis atėjo iš Washingtono pra
nešimas, kad į oro laivyno ka
ma tikėtis.
detus būtų priimami jauni vy
rai nuo 18 ligi 26 metų. Ir tai
priėmimas padvigubinti. Kan
didatas įsirašęs gaus tuojaus
$21 į mėnesį, o po kiek laiko,
kai sutvarkęs visus savo asme
ninius reikalus ir atvyks į pas
kirtą vietą, gaus išsyk $75 į
mėnesį.

• Bendrovė “Sodyba” pe
reitais metais surinko per
200 tonų įvairių vaistažo
lių vaistų gamybai. Šiais
metais vaistažolių augini
mą ir jų rinkimą numato
ma dar padidinti.

binas Rakauskas ir Jonas Andriuška, kurie parodė savo ga
bumus virtuvėje; Antanas Gu
dukas ir Juozas Leketa, kurie
patarnavo labai gražiai prie
stalų ir Pranas Reinys po kurio
vadovybės viskas buvo taip pui
kiai surengta. Kuopa gali ištikrųjų džiaugtis tokiu komiteto
darbštumu ir
pasišventimu.
Toks savęs išsižadėjimas daug
prisidėjo prie pusryčių pasise
kimo. Nuoširdų ačiū taria komi
tetui visi. Lai jųjų pavyzdys
įskiepija tokią pat dvasią vi
suose nariuose.

Massachusetts Gubernatoriaus žmona p.
Leverett Saltonstall, jau antrą
paintę savo kraujo dovanojo dėl
Raudonojo Kryžiaus.
Tikėkite,

Tikėkite, ar ne... Japonai Fili

MOTERYS ORLAIVIŲ STATYBOS DARBE
dangi daug vyrų traukiama iš darbų į kariuomenės ei
les, tai visur mėginama tuos darbus pavaduoti moterų
jėga. Štai vaizdas iš Piper Aircraft Piant at Lock Haven, Pa., kur moterys ir merginos dirba gana atsakomingus orlaivių statybos darbus.

Worcester, Mass.
ŠV. KAZIMIERO DIENA
tį, kad visi stropiai laikytųsi
prie organizacijos idealų, ne
Worcester, Mass. — Savo pa paisant sunkenybių, kurias at
moksluose Kristus yra vieną nešė dabartinis karas. Savo dė
kartą pasakęs: “Būkite tat to- i kingumo žodį už pakvietimą pa
buli kaip ir jūsų dangiškasis reiškė savo kalboje kun. JanTėvas tobulas”. Mes gerai žino čius, kurs palinkėjo irgi kuo
me iš mūsų kasdieninio gyveni pai pasisekimo ir didesnės stip
mo, kad gana sunku eiti tobu rybės. Po tų kalbų prasidėjo
lybės keliu. Kada išgirstame, pusryčiai. Buvo užtektinai vis
kad jaunuolis, turėdamas vos ko, visi buvo patenkinti su to
26 metus, pasiekė per tokį kiais skaniais pusryčiais. Ko
trumpą gyvenimą tobulybės vir mitetas gali su pasididžiavimu
šūnes, tai iš tikrųjų mums la džiaugtis už paruošimą skanių
bai sunku visą tą įsivaizdint. pusryčių.

Šv. Kazimiero Parapija

Toks gyvenimas verčia mus at
kreipti dėmesį į tokį jaunuolį.
Štai kodėl mūsų tautietis Šv.
Kazimieras yra mums Lietu
viams, ypač jaunimui labai
brangus.
Sekmadienįį, kovo pirmą die
ną, Vyčių 116-ta kuopa apvaik
ščiojo Šv. Kaimiero šventę. Visi
Vyčiai-Vytės susirinko parapi
jos salėje iš kur kartu maršavo
į bažnyčią. Šventos mišios aš
tuntą valandą buvo kleb. kun.
Vasio atlaikytos Vyčių intenci
jai. Larke mišių pritaikintas
pamokslas buvo pasakytas kun.
Jančio, MIC. Pamokslininkas
ragino visus sekti savo globėjo
pavyzdį ir įgyti jo dorybes. Vi
si ėjo prie Dievo stalo priimti
Kristų savo širdyje.
Po mišių salėje buvo bendri
pusryčiai. Pirmininkas Pranas
Reinys,
parengimo vedėjas,
pirmiausia pakvietė Gerb. Kle
boną pasakyti keletą žodžių.
Klebonas nuoširdžiai pasveiki
no Vyčius susilaukusius savo
metinės šventės ir pareiškė vil

pinų salose prisibijo filipinie
čių sukilimo. Jie įsakė sunešti
visus įvairiausius ginklus. Ja
ponai jau pajuto ant savo kailio
MacArthuro karių su vietiniais
filipiniečiais kietą ranką, todėl
japonai dabar nežino ko grieb
tis. O tas MacArthur, kaip di
dis didvyris karys su savo ma thuro kariuomenė apšluostys
žyte armija ir oro laivynu pra ne vienam japonui nosį.
deda japonams būti. baisus bo
Tikėkite, ar ne... Pirmojo kor
tagas. Štai šiomis dienomis jis puso vadas Major - General
užklupo japonų transportą ir iš Sherman Milės praneša, kad
penkių laivų: tris pilnus karei 3-A vyrams duodama proga iš
vių ir amunicijos pasiuntė į jū simokslinti karininkais . Ir po
rų dugną. Kitus sužalojo. Kiek trejeto mėnesių galės grįžti prie
anksčiau japonai gyrėsi, kad savo civilių darbų, kaipo kari
MacArthuro veikla jau baigėsi ninkai rezervistai. Gi jeigu pri
Štai motina prie savo kūdikio, kuris jau šiandien ir jis jiems nepavojingas. Bet reiktų draftuoti ir vedusius vy
sveria 5^ svaro. Kai šis kūdikis gimė jis svėrė tik 26 mums lietuviams yra žinomas rus ir nuo vaikų, tai tie išsi
ounces ir buvo patalpytas į “incubator”. Ir štai moti priežodis: neperšokęs per tvo mokslinę vyrai gautų išsyk kana grįžus iš ligoninės augina savo mažytį.
rą, nesakyk opa. Dar MacAr- •rininkų vietas.

v

Vėliau pasakė kalbeles varg.
Bizauskas, Kariuomenės Ser
žantas Juozas Matačinskas, Ka
pralas Cincas Kasparas, Petras
Matačinskas iš Navai Reserve
ir kuopos valdybos nariai. Irgi
kalbėjo jaunas Lietuvis gydy
tojas Daktaras Petras Karpavi
čius ir Šv. Kryžiaus futbolinin
kas Bronius Mačys (Macy).
Daktaras Karpavičius pasveiki
no visus atsilankusius. Kad
kuopa gyvuotų, augtų sustiprė
tų dėl atsiekimo organizacijos
tikslo — tai buvo tema jo kal
bos. Bronius atstovavo kitus
kolegijos lietuvius futbolinin
kus, kurie dėl įvairių priežas
čių negalėėjo dalyvauti. Buvo
pasiryžę atvykti bet nenumato
mos aplinkybės sutrukdė. Savo
kalboje sveikino jaunimą ir ra
gino laikytis prie lietuvybės.
Pareiškė mintį, kad jam didelis
džiaugsmas būti lietuvių para
pijoj, nes pats paeina iš Malden, Mass., kur nėra lietuvių
parapijos. Jis kartu su Vyčiais
išklausė mišių šventų ir priėmė
šv. Komuniją.

Sekantieji sudarė komitetą:
Elenora Kvaraciejūtė, kuri ne
sigailėjo pašvęsti labai daug
laiko paruošti viską virtuvėje ir
sudėti viską ant stalų; Elenora
Dagilytė, kuri sutvarkė “menu”
ir padarė kitų reikalingų dar
bų; Adelė Pigagaitė, kuri daug
pagelbėjo abejoms Elenoroms;
Kazys Tamošiūnas, kuris buvo
labai naudingas su automobilium važiuoti šen ir ten: Anta
nas Leketa, kurs daug pagelbė
jo Kaziui; Petras Jonytis, Al

Auksas ir Sidabras.

Aušras Vartą Parapija
Šv. Kazimiero parapija uoliai
ruošiasi įsigyti naują erdvę auditorijum su visais reikalingais
įtaisymais, kuri labai pageidau
jama turėti parapijos ir draugi
jų veikime. Ypatingai artinan
tis parapijos auksinio jubilie
jaus paminėjimui, mūsų darbš
taus klebono kun. A. Petraičio,
sumanumu ir parapijonų prita
rimu, manoma tą laimę turėti.
Tam tikslui rengiamasi turėti
Bazaras, kuris įvyks balandžio
mėn. 16, 17 ir 18 dienomis po
bažnytinėje salėje. Jau skaitlin
gas būrys dr-jų pridavė savo
pasižadėjimus darbuotis bazaro
pasisekimui, būtent: Šv. Onos

WHBam J. Chtshelm
GRABORIUS
“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROV1DENCE, R.
Telephone:

I.

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6285

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.
Kada Jums reikalingi akiniai
leiskite mums išegzaminuoti aki

ir pritaikinti akinius. Mes padaro
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.
275 Main St.,
Webster, Mass.

Peabody Co-operative Bank
Šeriai visuomet parsiduoda
PEABODY, MASS.

Stanley Home Products, Ine,
F. S. BEVERIDGE, Pres.

C. L. O'BRIEN, Treas.
Westfield, Mass.
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LDS Studijų Rateliams

Japonai - Amerikiečiai Pa
deda Jung. Valstybių
Trameriarimo Programoj

Jung. Valstybių Darbo Tar
nyba Sako—Ateiviai Gali
Būti Samdomi Prie Karo
Kontraktų

---------- I
Septyni Amerikos karei-!
viai japonų kilmės, kurie.
—
“
Šv. Tomas nurodo ir pagrindą dėl kurio tėvų tei
vra Camp Roberts, Kali-i Jun&- Valstybių Darbo
sė yra neliečiama: “Iš prigimties sūnus yra šis tas tė
foraijoj prisideda prie Dė- Tarnybos atstovai dabar
dės Šamo karo pastangų,! informuoja
darbdavius
vo... todėl pagal prigimtąją teisę yra, kad sūnus prieš
mokydami jų amerikie-1 °Je šalyje- kad samdyateidamas į protą būtų tėvo priežiūroje. Todėl būtų
priešinga prigimtam teisingumui, jei kūdikis, prieš
I čius brolius kareivius jų mas ateivių nėra draudžia
Įgimtą gabumą, kuris yra ma, tik kaikuriuose ypaateidamas į protą, būtų atimtas iš tėvų globos arba
labai naudingas prie ran- tinguose užsiėmimuose
būtų prieš tėvų norą auklėjamas”. Ir kadangi globos
kų (hand to hand) susirė John J. Corson, Darbo
pareiga priklauso tėvams tol, kol vaikai tampa gana
mimuose.
Tarnybos Direktorius, Įsasubrendę save aprūpinti, taigi tokio ilgumo yra ir ta
Tie septyni kareiviai mo- i kė viršininkams kiekvieno
pati neliečiamoji tėvų auklėjamoji teisė. “Nes prigim
kiną
kitus mūsų armijos!vietinio darbo ofiso paaištis siekia ne tik vaikų gimdymo, bet taip pat jų ug
vyrus kaip vartoti “jujit-Į kinti pramonininkams kadymo ir jų pažangos iki pilnutiniam žmogui, tai yra
su” senoji rytų metodą fi-|ro medžiagų, kad nesamiki pilno dvasiško subrendimo”, sako tas pats Ange
zinio susirėmimo. Japoni- dymas asmenų tiktai to
liškasis Mokytojas.
joje “jujitsiu” yra varto- dėl, kad jie yra ateiviai, yTodėl Bažnyčios išmintis šitame dalyke išsitaria
jama jau daugelį metų Į- ra priešinga r ederalės valH HH IHH
aiškiai, tvirtai ir tiksliai. Gimdytojai turi labai svar
! galėjimui ir atakavimui džios nusistatymui,
Britų
“
Tommys
”
gauna
raidą,
kai
atvyko
Jungtinių
Valstybių
ar

bią pareigą sulig išgalės rūpintis tikybiniu, doroviniu,
j stipresnį priešą.
Pranešdamas pradžią inmijos
daliniai
Šiaurinėj
Airijoj.
Sakosi,
kad
jiems
patinką
Amerikos
me

kūniniu ir pilietiniu vaikų auklėjimu bei tuo, ko jų
į
Nors tai ne visur žinoma, I tensyvių pastangų . paaišchanizuotos
dalys.
kūnams gyventi reikia patiekti.
. “jujitsiu” nėra Japonijos kinti darbdaviams, kad
rodė malonumas, su greitu ?ušalvotas. bet P^ina is nėra jokio nekvalifikuoto
Tėvai Pirm Valstybes
ir draugišku noru padėti. Unijos. Kaip daugelis uždraudimo kaslink samGal todėl, kad Jung. Vai-: b™“ų ,
kultūros, dymą ateivių. Federal SeŠitame dalyke taip sutaria visos žmonių giminės
stvbės susidaro iš vvru ir JuJltsu
buvo prasti-į cunty Administratorius
bendroji išmintis, kad į aiškų prieštaravimą įgimta
tiktai
Japonijos Paul V. McNutt, sakė: —•
Henri Bernstein, rašo apie atrasti Ameriką sau; kiek moterų, visokių rasių ir ti *, kuojamas
, VjL
jam protingumui įsipainiotų tie, kurie drįstų sakyti pareigas ir privilegijas vienas svetimšalis turi at , ,
,
.
,
j
aukštuomenes,
Jie
slėpė “Vienintelis apribavimas
kurie apleido savo
kad vaikai pirmiau priklauso valstybei, negu šeimai svetimšalių jų priimtoje rasti iš naujo. Bet patyri kybų,
šalis kur"nėturėjo nei lais-|®ią sl.aP^. ko™s . metodą j pasamdymo ateivių yra
ir kad valstybės teisė auklėti esanti neribota. Nepasto
nuo žmonių, kuriuos jie, tik atsitikime slaptų, konmas
yra
nemažiau
džiugi

šalyje.
ves, nei progų, ir kur ne
vūs taip pat yra jų pagrindas, kad žmogus gemąs pi
valdė, kad juos imponuoti, fidencialių, arba apribotų
nantis todėl, kad tai įvyks galėjo ramiai gyventi.
(Šis
pranešimas
Henry
Kalifornijoj, xValdžios kontraktų
liečiu ir dėl to pirmiausia priklausąs valstybei, nes ne
ta dažnai, ir todėl, kad aŠiandieną Amerika jaulx. Šiandieną,
x
. ir konBernstein, garsaus prancū
imama dėmesin, kad prieš tapsiant piliečiu, žmogus
teityje vėl ir vėl įvyks.
ne taikoj. Jos kelias dabar' fle .sePti'n‘ .^P0.?“ amer-‘-, f.raktuo^del. Iekt,uv,!,da
zų dramaturgo, kurio vei
turi jau būti, o buvimą žmogus gauna ne iš valstybės
..
.yra
ateityje, yra
yra kelias
pa-i kle<:lal mokl”a
1,« ir sudetlnlų' TIr- net to
Trumpam laikotarpy aš j yra ateityje,
kelias pakalais džiaugėsi tarptauti
supratau apie dalykus a-stangų ir kovų, pasiauka- sų
Jnpts.u . Tie kiuose atsitikimuose nepitik iš gimdytojų, kaip tat išmintingai pareiškė Leonas
nė publika prieš Prancūzi
vyrai lanko klasas du kar- liečiai gali būti samdomi
XIII: “Vaikai yra šis tas tėvo, ir tarsi tėvo asmens pra
jos žlugimą, originaliai pa pie kuriuos visą gyvenimą vimų ir kentėjimų. Aš esu
nesugebėjau pasiryžęs — daugiau negu tu į savaitę ir intensyviai jeigu leidimas gautas iš
plėtimas, ir jei norime teisingai kalbėti, jie ne patys
sirodė Nevc York Herald Kontinente
2 ■ traineriuojasi Tapie
dvi ar Karo
arba
.
,
,
,Laivyno
. ... Depar, ,
tiesiog savaime, bet per savo namų bendruomenę, ku
Tribūne, ir Common Coun- išmokti — reikšmę kuklių taip — aš jau esu pnsiren-,
žodžių,
kuriuose
glūdi
!
gęs
patirti
šitas
pastangas
į
rls
valandas.
Jie
yra
mo;
tamento,
kur
f
tik
darbas
rioje yra gimę, įeina į valstybę ir ima joje dalyvauti”.
cU for American Unity ver
šventos teisybės,
. „
kurias „
įr ____
kovas,, pasiaukavimus
..... _...... ~ , ir kinami,
. kad
„ “jujitsiu.” . yra
_ , liečia
Dėl to, “tėvų valdžia yra tokia, jog negali nei užgesti,
timas seka):
žmones patyrę. Reikšmę kentėjimus, ir aš kalbu aš PaSristas žmogaus fizinės
Jung. Valstybių _ Darbo
nei valstybėje paskęsti, nes vieną ir bendrą su pačia
Laikas jau atėjo svetim tokių žodžių, kaip laisvė, I manau tūkstančiams be- anatomijos. Reikia suras- Tarnyba išsiuntė vietižmogaus gyvybe turi pradžią”.
ti silpniausią, vietą opo- niams darbo ofiso viršišaliams gyvenantiems šio lygybė ir brolybė.
balsių svetimšalių.
Tačiau iš to neišeina, kad auklėjamoji gimdytojų je šalyje išklausyti savo
nento kūne ir kirsti į tą ninkams Karo ir Laivyno
teisė būtų neribota arba despotiška, nes ji vis gi yra širdžių ir išreikšti savo Čia nebuvo tik prancūzų Šis dalykas man nenau vietą smarkiai ir greitai. Departamentų
išleistus
išradimas, buvo standar- jas. Jau du syk aš pergy
nedalinamai pajungta galutinajam tikslui, prigimties poziciją sau ir pasauliui.
yra naudoja- pranešimus išdėstant nu,
das visų Europos liberalų, venau karo nepatogumus. Leveravimas
ir Dievo įstatymams, kaip tat pareiškia tas pats Leo Šis yra testamentas vil bet mes brangiai už tai 1914 —
m buvau
S1...
" I sistatymą kaslink pasam------- kareivis
---------- .. mas
. . ’ kur
.
. g...abmanas XIII savo minėtoje enciklikoje: “Apie svarbesnias ties, pagrįstas šešiolika užmokėjome. Mes mylėjo- Prancūzijoj ir Makedoni- tokiomis taktikomis maži dymo ateivių prie apnbokrikščionių pareigas”, kur trumpai suima tėvų teises mėnesių patyrimo Ameri me laisvę, bet nesuprato- joj; 1940 m. dariau pastan- JaP°^ai galėjo įveikti di- tų darbų. Šie nurodo ką
ir pareigas šitais žodžiais: “Prigimtis uždeda tėvams koj.
me, kad laisvė tik gyva per gas vykti į Šiaurinę Afridarbdavys
turi daryti,
sus
ristynėse
ir
kituose
!
gauti
leidimą
Karo ir Lai
savo teisę mokyti tuos, kuriuos yra pagimdę, pridėda Ilgais metais aš buvau savanorią discipliną ir už- ką su valdžia. Bet mano
vyno Departamento dėl
ma tą pareigą, kad drauge su tikslu, dėl kurio iš Die stipriai ir aktyviai anti- laikymą teisių. Mes tikė- širdis neprotestuoja “Ką! susirėmimuose.
Vienas
iš
mokytojų
susamdymo ateivio. Tokis
vo malonės susilaukė vaikų, susiderintų ir jų auklėji nacis, kad nors aš susilai jome į lygybę, bet ab- Ir vėl, ir VĖL” ne širdis
mas ir mokymas. Todėl tėvams būtinai reikia stengtis kiau, mano visuose prane straktiniu būdu. Kaslink sako. “Taip, vėl ir dar vėl, darė klubą Camp Roberts. i leidimas išduotas tūkstanJo vardas yra Private Yo- čiams atsitikimų.
FLIS.
ir rūpintis, kad šitoje srityje apsigintų nuo visokios šimuose čia, nuo mažiau brolybės, ji visiškai neeg- jeigu reikalinga, kad žo- shio Nakazawa.
šiame
------------žalos ir visiškai patikrintų sau galimybę išauklėti vai sios propagandos ir nie zistavo tarp visų tų neapy- džiai, kurių reikšmę su
pratau Amerikoj nepražus klut>€ Private Nakazawa • Estijos sostinėje Taline
kus, kaip tinka, krikščioniškai ir labiausiai apsisaugo kuomet nediskusavai na kantų ir kovų.
mokina savo brolius ka- pradėjo eiti vokiečių laikAmerikoj tie troškimai šiame pasaulyje”.
tų nuo tų mokyklų, iš kurių eina pavojus apsigerti minę politiką.
Mano vienintelis tikslas yra dalis pačio gyvenimo Tai nėra todėl, kad aš- reivius lengvus japonų žo- rastis “Revaler Zeitung’
piktais nedorybės nuodais”.
nemyliu Prancūziją ta pa džius. Jis ir jo broliai japo- Skelbiami tokie šio laik
pagrindo.
Laisvė
yra
pri

savo
straipsniuose
ir
kal

Toliau reikia išmanyti, kad šeimos auklėjamoji
raščio uždaviniai: “Buvubose šioje šalyje buvo kal prasta realybė kaip tas o- čia meile, ir todėl, kad aš- nai - amerikiečiai mūsų
pareiga apima ne vien tikybos ir dorovės mokslą, bet
tinti tą mažą grupę pran ras, kuriuom mes kvėpuo dėl jos neverkiu. Viena iš ari?1^°.^’ padeda Jung. sios Estijos valstybės sri
taip pat ir kūninį ir pilietinį, už vis labiausiai kiek tai cūzų pro-nacių, po vado jame. Tas žodis, kurio ai Amerikos puikiausių ypa Valstybėms stipriau ka tyje prisidėti prie bendro
turi ryšio su tikyba ir dorove.
vybe Marshal Petain, ku das tuščiai skamba užsie tybių yra — kad žmogus riauti prieš japonų milita- vokiečių estų atkūrimo
FLIS. darbo”.
Toji nenuginčijamoji šeimos teisė įvairiais atve rių veikloj dar prieš karą nį, turi gyvą reikšmę čio gali būti tarpe jos atsida rizmą.
jais buvo įstatymo keliu pripažinta tose tautose, kur buvo numatyta Prancūzi nai, ne jausminę reikšmę, vusių vaikų ir širdyje jau
tebesirūpinama pilietinėje santvarkoje gerbti prigim jos pardavimas su užgyri- bet malonaus įsitikinimo sti meilę kraštui, kuriame
TT. MARIJONŲ MISIJOS
ties teisę. Taip, teminint iš tarpo paskučiausių tik vie- mu vos 5% gyventojų reikšmę.
gimė. Tai ne nelojalumas.
Gavėnios Metu 1942
FLIS.
ną pavyzdį, Aukščiausias Šiaurinės Amerikos Jungti- skaitliaus.
Svetimšalis
supranta,
.
« . 1. . •
•v'
1
1 -1 •
_
5. Pittston, Pa. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo
nių valstybių teismas, išspręsdamas labai svarbų gin Bet šiandien, kada Ame kaip giliai lygybė yra įau
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.
čą, pareiškė: Nepripažįsta valstybei nei kokios visuo rika kariauja su Vokietija, gus šiame krašte — su Tėvų Pranciškonų Misijos
būti
tiktai
anti-naciu
jau
pranta palaipsniui todėl,
6. Roseland, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
tinės valdžios vienodinti jos vaikus verčiant juos imti
1942 m.
yra
beveik
neutralinis
nu

kad
matomos
pagarbos
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun.
mokslą vien tik iš viešųjų mokytojų” ir pridėjo įgim
sistatymas.
Tai
yra
nusis

formos
kaip
kada
čionai
tosios teisės pagrindą: “Vaikas nėra vien valstybės pa
Antanas Mažukna, M.I.C.
3. Vandcrgrift, Pa. — Šv. Ka
tatymas
daugelio
ateivių,
greičiau
pastebiamos
negu
daras; kas jį maitina ir duoda kryptį jo ateičiai, tas
zimiero Parapijoje, Kovo 6 — 7. Norvvood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo
kurie
nenori
pripažinti
jų
Europoje.
Tik
tokių
žmo

turi teisė drauge su aukšta pareiga, jį auklėti ir jį pri
8 d., — T. Juvenalis Lianba.
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC
ateities lojalumo proble nių, kurie užima žemesnes
rengti pridedamosioms pareigoms pildyti”.
CLEVELANDą Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pa
mos.
vietas, bet nėra žmonių, 4. Chicago, III. — Visų Šven
galbos par. bažnyčioje — nuo kovo 9 iki 15 d. —
Už kelių savaičių po ma kurių galvosena klaidinga. tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d.
Bažnyčios Globa
kun. Antanas Ignotas, MIC.
no atvykimo į Jung. Vals Darbdavis ir darbininkai, —T. Justinas Vaškys.
NEVVARK, N. J. — Švč. Trejybės par. bažnyčioje —
Istorija liudija, ypatingai mūsų laikais, kaip bū tybes, aš prašiau pirmų abu, jaučia priedermę ben 5. Rochester,z N. Y. — Šv. Jur- I
kovo 11 iki 19 d. — kun. Jonas Jančius, MIC.
davo ir kaip tebėra, kada valstybė ima laužyti teises, popierų. Tą nedariau be dro žmogaus prakilnumo. gio parapijoj. Kovo 9—15 d. —
ICLEVELAND, Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pagal
kurias Kūrėjas yra suteikęs šeimai: iš to aiškiai pasi gilaus ir rūpestingo ap Jie abu, supranta, kad į- Tėvas Juvenalis Liauba.
bos par. bažnyčioje — nuo kovo 16 iki 22 d. (jau
rodo, kad Bažnyčia visuomet jas globojo ir gynę. Ge svarstymo. Aš neesu vie žeidimas to prakilnumo 6. Cicero, M. — šv. Antano Į|
nas iš tų oportunistų, ku save žeidžia.
nimui) — kun. Antanas Ignotas, MIC.
riausias to fakto įrodymas yra ypatingasis šeimų pa
22 d.
HARRISON, N. J. — Dievo Motinos Sopulingosios parie gyvena su viena koja Brolybė yra keistas žo Parapijoje, Kovo 16
sitikėjimas Bažnyčios mokyklomis, kaip tai neseniai Amerikos žemėje, o kita dis vartoti šiame karo dra T. Justinas Vaskys.
..
,
j
• oo j
rapjjos bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki 29 d. —
rašėme Mūsų laiške Kardinolui valstybės Sekretoriui: koja pirmame “Clipper” skomam pasaulyj. Mums 7. Kingston, Pa. — Švenč.
kun. Petras Malinauskas, MIC.
“Šeima greitai pajuto, kad taip yra, ir iš pirmųjų krik orlaivyj, kuris išskrįs kaip dar per didelis žodis. Bet Marijos Apreiškimo Parapijoje,
PROVIDENCE, R. I. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje
ščionybės dienų iki mūsų dienų tėvai ir motinos, net tik taika įvyks. Man atro Amerika turi puikų mo Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena
—nuo kovo 22 iki 29 — kun. Jonas Jančius, MIC.
mažai tetikintieji ir visai netikintieji, siunčia savo do, kad žmogus negali pri dernišką žodį — koopera lis Liauba.
BAYONN, N. J. — Šv. Mykolo par. bažnyčioje — nuo
vaikus, ir jų skaičius pakyla į milijonus, pavesdami imti tiek daug iš šalies, cija. Jis reiškia, kad malo 8. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
11 iki 19 d. kovo— kun. Andrius Naudžiūnas, MIC.
juos auklėti įstaigoms, Bažnyčios įkurtoms arba jos jeigu širdingai nepasiry numas ir pagelba kitiems gio Parapijoje, Kovo 23 —Bal.
CHESTER,
Pa. — Aušros Vartų par. bažnyčioje— nuo
žęs atiduoti dar daugiau. yra natūralūs nusistaty 5 — T. Justinas Vaškys.
vedamoms.
23 iki 29 kovo — kun. Adomas Markūnas, MIC.
Tokis mano nusistaty mas tarp žmogaus ir jo 9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau
mas mažai teinteresuoja kaimyno.
cento Parapijoje, Bal. 10 — 12
Klausimai Apsvarstymui
doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis ik
kitus; jis pasikeitė ir išsi Vėl ir vėl, priėjęs prie d. — T. Justinas Vaškys.
1. Kieno yra pirmoji pareiga rūpintis vaikų auklėjimu? vystė
per pastaruosius nepažįstamo sakiau “Esu Montreal, Kanada. — Šv. Ka Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:
2. Kokia yra tėvų pareiga?
mėnesius.
2327 W. 23rd Place, Chicago, III.
svetimšalis. Ar man galite zimiero par., kovo 29, iki bal. 5,
3. Ar valstybė turi teisę atimti vaikus nuo tėvų ?
Kiekvienas, sakoma, turi pasakyti...” Ir visur pasi- — T. Juvenalis Liauba.
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C., Provincijolas.

5. Šeimos Teisė

Oras, Kurį Mes įkvėpiame

I
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INITiKAS L.

Pavasarinis Likusių Kailinių i

«

Sekmadienj, kovo 8 d. po ! Sekmadienį, kovo 15 d., 2:30
Graudų Verksmų, bažnytinėje vai. po pietų Haverhill’o lietu-1
svetainėje, įvyko LDS 3-čios viams bus rodomi paveikslai akuopos mėnesinis susirinkimas. pie nepriklausomą Lietuvą. Pa
Iš Katalikų Seimelio suvažia veikslus rodys ir aiškins kun.
vimo, kuris j vyko vasario 22 d., K. Jenkus iš So. Bostono. Kun.
š. m., Lawrence, Mass., raportą Jonas Daunis, kuris uoliai rūpi
gražiai ir plačiai išdavė narys nasi lietuvių reikalais kviečia
Aidukonis. Jo raportą patvirti visus Haverhill’io lietuvius su
no Avižinis. A. F. Kneižys iš sirinkti Gedimino salėje. Bus
dalino bilietus pardavimui Dar galima
pamatyti modernųjį
bininkų Radio koncerto, kuris Kauno miestą, rotušę, naujus
įvyks balandžio - April 26 d., pastatus. Vaizduotėje iškyla,
vakare, So. Bostone.
tartum mes esame Lietuvoje ir

Sekmadienio vakare, 7:30 v. ’ keliaujame per Birštoną, Šilu
toje pačioje svetainėje, gražius vą, Pažaislį, Kėdainius, Kretin
religinius paveikslus rodė ir gą, Palangą. Reginių bus ir iš
Vilkaviškio ir
aiškino parapijos kleb. kun. S. ' Mariampolės,
P. Kneižis. Kadangi įžangos į ‘ Švenčionių. Pasidžiaugsite gra
minėtą vakarą nebuvo tai buvo žiąja Lietuva ir prisiminsite jos
palikta rinkliava liuosnoriai. ! vargus ir karžygiškus žygius.
Koresp.
"'vs skirtos altorių papuoši.’ams per Velykas ir tt.

NASHUA. N. H.

buvo pilna maldi
ninkų. Ant kiek teko nugirsti
kun. Kundreckas rengiasi įvesti
šią gražią dievmeldystę savo
parapijoj, ir tai greitu laiku.
Dieve jam padėk platinti Mari
jos garbę ir vesti žmones prie
Jos Sūnaus per Jos stebuklin
gąjį medalikėlį. Gerb. Klebonas
pilnas gražių įspūdžių apleido
Baltimore, antradienį po pietų.
Mūsų parapijos kunigai, kaip
Klebonui Kundreckui taip jo
žmonėms linki geriausio pasise
kimo ir gražiausių vaisių jų
naujam dvasiniam darbe.

A. A. ALEKAS MURAUSKAS ga bažnyčia

Kun. Dr. Pijus Liutkus

Šiomis dienomis LaSallette
Tėvai paskyrė kun. dr. Pijų
Liutkų, buvusį Nashua, N. H.
lietuvių parapijos kleboną, LeSalette Kolegijos vyriausiuoju
viršininku. Tas pareigas kun.
dr. Liutkus pradėjo eiti pabai
goje vasario mėnesio.
Kovo 1 d. LaSaletto Tėvai
viešai paskelbė padarytas per
mainas.
Iškilmėse dalyvavo
tarp kitų kunigų ir Nashua lie
tuvių parapijos kunigai — kleb.
kun. dr. A. Bružas ir kun. J.
Bucevičius.
Kun. dr. P. Liutkus gavo
daug sveikinimų telegramomis,
laiškais ir gyvu žodžiu.

Ketvirtadienį, kovo 5 d. išti
ko nelaimė a. a. Aleką Muraus
ką. Visai arti namų, einant
skersai gatvės, Baltimore Transit Co. busas rėžė į Murauską
tokiu smarkumu, kad busui sus
tojus Murauskas jau buvo ne
gyvas. Palaidotas iš Šv. Alfon
so bažnyčios pirmadienį, su tre
jomis šv. mišiomis. Buvo Švč.
Vardo vyrų dr-jos narys nuo se
nų laikų, tad sekmadienio vaka
rą tos dr-jos vadas kun. Anta
nas Dubinskas atsilankė į ve
lionio namus ir draug su skait
lingu vyrų būriu atkalbėjo dalį
rožančiaus. Velionis buvo ve
dęs, bet šeimos neturėjo. Laido
tuvėse dalyvavo prieteliai ir pa
žįstami.
Netikėta Murausko
mirtis, kaip kun. dr. Mendelis
visiems priminė, tai yra išsipil
dymas tik Kristaus persargos
žodžių, “Budėkite ir melskitės,
nes nežinote nei dienos nei va
landos, kuomet žmogaus Sūnus
ateis”. Nelaimė paguldė Mu
rauską į karstą, tačiau nei vie
nas iš mūsų nemirsim laukdami
mirties.
Nabašninko žmonai
reiškiame gilią užuojautą, o už
jos vyro mirusiojo vėlę kviečia
me visus lietuvius tarti dievo
baimingąjį amžinąjį atilsį duok
jam, Viešpatie.

idienį, bažnytinėje sve
tainėje, po pamaldų įvyko Mo
MIRĖ MIKELIONIS
Kun. dr. Liutkus paeina iš
terų draugijos susirinkimas.
Waterbury,
Conn. Aukštuosius
Vasario 24 d. mirė Vladas
Šiame susirinkime dalyvavo
mokslus užbaigė Romoje. Tuoj
viešnia p. M. Čiubatienė, kuri Petras Mikelionis, 30 metų am po įšventinimo į kunigus, jis
lankėsi “First - Aid” reikalais, žiaus. Iškilmingos laidotuvės į- grįžo į LaSalette, ir ten per 10
ir kvietė moteris interesuojan vyko vasario 27 d., 9 vai. rytą metų profesoriavo. Iš ten jis
čias šiame svarbiame darbe ' iš Šv. Kazimiero lietuvių para buvo perkeltas į LaSalette se
stengtis atvykti į tokias pamo pijos bažnyčios Šv. Kryžiaus minariją, Aliamont, N. Y., kur
kas be jokio tolimesnio atidėlio i kapuose. Iškilmingas šv. mi- taip pat profesoriavo. Po to,
jimo. Vieta bus pranešta kiek 1 šias atnašavo kun. dr. A. Bru kun. dr. Liutkus buvo tris me
vėliau. Kol kas dar iš lietuvių žas. Jam asistavo kun. J. Pisz- tus Nashua lietuvių par., klebo
tarpo beveik niekas tame daly czalka ir kun. J. Bucevičius. nu. Įvykus permainoms, kun.
ke nesiteiriauja. A. V. Kneižie Kun. I. Abromaitis buvo sank- dr. Liutkus pagilino studijas
nė kvietė visą draugiją į Sąjun tuarijoj.
GARBINGAS SVEČIAS
Katalikų Universitete, Wagiečių rengiamą pramogą, bal.
Laidotuvėse dalyvavo daug shington, D. C.
IŠ LUZERNE, PA.
12-tą, kuris bus vienas iš gra žmonių, ne tik vietinių, bet ir
Pereitą pirmadienį ir antra
Kun. dr. P. Liutkus yra nuo
žiausių ir naudingiausių paren iš kitų kolonijų — Trenton ir širdus katalikiškos spaudos, dienį mūsų parapijos kunigai
gimų. Viskas dykai moterims ir Haldeon, N. J., Haverhill, Wal- ypač laikraščio “Darbininko” turėjo garbingą svečią asmeny
merginoms.
tham ir Lawrence. Visi jauni rėmėjas. Ta proga sveikiname je kun. J. Kundrecko, Šv. Onos,
Susirinkimas buvo skaitlin mas ir senimas, profesionalai kun. dr. Pijų Liutkų ir linkime Luzerne, Penna., parapijos kle
gas.
ir biznieriai, klasos draugai ir stiprios sveikatos.
bono. Kun. Kundreckas buvo
darbininkai atėjo paskutinį
atvykęs pamatyti Stebuklingo
Adv. B. Sykes iš tolimos Flo kartą atsisveikinti su savo my
Medalikėlio Novenos tvarką,
PADĖKA
ridos štai ką rašo: Atostogos limu draugu.
kurioje ji yra vedama mūsų
pasibaigia kovo 15 d. š. m.
Karstanešiais buvo: Jonas
Mirus mūsų mylimam sūnui bažnyčioje, taipgi norėjo paste
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje, Bartis, Juozas Kudzma, Vladas ir broliui Vladui, nuoširdžiai bėti tas minias žmonių, apie ku
šv. Misijos prasidės kovo 16 d. Vaisionis, Bolis Tamulevičius, dėkojame visoms giminėms, bū rias jis buvo girdėjęs, kurios
ir tęsis iki kovo 22 d. š. m. Šv. Vladas Banusevičius ir Povilas tent, mano mylimom seserim, lankosi lietuvių bažnyčion, tose
broliam, tetom, dėdėm ir pus gražiose Marijos garbei laiko
Misijos skelbs Tėvas Rėklaitis Kerpluck.
Visi keturi kunigai dalyvavo broliam ir pusseserim; slau mose pamaldose. Gerb. Klebo
iš Thompson, Conn., Tėvų Mari
jonų Kongregacijos Provincijo kapuose. Maldas atkalbėjo kun. gėms ir Memorial ligoninės šta nas nebuvo apviltas, nes kiek
dr. A. Bružas.
i bui, State ir Tremont teatrų vieną kartą, kuomet pamaldos
las Amerikoje.
I
Velionis paliko dideliame nu i darbininkams, kurie bendrai buvo laikomos tai mūsų erdvinAntradienio vakare, tarpe 9 liūdime motinėlę Agnės Mike- dirbo su velioniu, ir jų viršinin
ir 9:20 vai. vakare, buvo pir lionienę, ir brolį Juozą P. Mike- kams, Carding Dept., No. 4 miesto ir iš Hartford, Conn.;
mas to miestelio (Norwood) lionį, laidotuvių direktorių, ir Spinning Room bendradar bendrai visiems, kurie kokiu
“blackout”. Taip gi ir apylin daug giminių.
biams ir Main Spinning Ofiso nors būdu mums pagelbėjo nu
kės miestelių gyventojai pergy Lai ilsisi ramybėje! A. a. Vla draugams; Šv. Kazimiero drau liūdimo valandoje, laike mūsų
veno tokį “blackout” tą patį va do motinėlei ir broliui reiškia gijai, Broliam Laidotuvių Di 'mylimo sūnaus ir brolio ligos
karą.
me gilią užuojautą.
Rap. rektoriam; Gerb. Kunigams šio ir mirties. Nuoširdžiai dėkoja
me visiems už dvasinius ir gė
lių bukietus, užjautas ir sura
minimus; taip gi tiems, kurie
davė savo automobilius laidotu
vėse. Dėkojame visiems už
viską, ką tik mums esate pada
rę nuliūdimo valandoje. Lai
Dievulis jums visiems atlygina
gausiomis malonėmis už visą
IR
tai, ką jūs dėl mūsų esate pa
darę, o mūsų mylimam sūnui
ir broliui lai suteikia amžiną
ramybę danguje.
Agnės Mikelionienė,
Juozas P. Mikelionis.
‘Tėve, atleisk jiems, nes jie

Septyni Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus
STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti.
Taipgi
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadvray,

IŠPARDAVIMAS

ŽIMTNA5

HAVERHILL, MASS.

nežino ką darą”.

ii

So. Boston, Mass.

KUN. MENDELIS REKOLEK
CIJŲ VEDĖJAS

Pereitą sekmadienį, kun. dr.
Mendelis buvo rekolekcijų ve
Dabar laikas pasirinkti ir nusipirkti pavasari
dėjas 300 moterų ir mergaičių,
kurios buvo susirinkusios Notre
nius drabužius, kurių I. J. Fox krautuvėje yra di
I
Dame Seserų vienuolyne nuo 10
delis ir platus pasirinkimas. Ateikite šiandien, ka
vai. ryte iki 4:30 vai. po pietų.
da eina jų didelis išpardavimas. Pirkdamos kaip
Moterys ir mergaitės buvo iš
trijų Baltimorės parapijų. Jųjų
kailinius taip ir audeklinius drabužius galite su
tarpe buvo kelios lietuvaitės,
taupyti daug pinigų. Naudokitės proga!
kaip tai Maskeyičių sesutės ir
Lilė Valčečkaitė.
Nuotaika,
kaip girdėjau, buvo tikrai dva
sinių lavinimų. Tyla viešpata
vo per visą laiką. Švč. Sakra
mentas buvo garbinamas per vi
sas susitelkimo valandas. Re
kolekcijų dalyvės užsibaigus
šv. valandai jautėsi dvasiniai
<411 WASHINGTON STREET
atgaivintos. Susitelkimo dienos
Boston, Mass.
yra laikomos po globa Baltimo
rės parapijos sodalicijų. Kun.
Karolius Yingling yra rekolek
cijų dienų dvasios vadas. Kiek
vienais metais jis pakviečia Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo
kun. dr. Mendelį būti bent vie skelbimais remia “Darbininką”.
nos grupės susitelkimo dienos
vedėju.

I

I

Tel. 6811

GAVĖNIA MŪSŲ
BAŽNYČIOJE

Mūsų bažnyčioje gavėnios lai
kas tai tikrai maldos laikas.
Pirmadienį ir antradienį Stebu
klingo Medalikėlio Marijos Novėnos pamaldos yra laikomos
net 14 kartų. Trečiadieniais
Graudūs Verksmai yra sujung
ti su šv. valanda ir tinkamu pa
mokslu. Ketvirtadieniais Švč.
Sakramentas yra išstatytas per
visą dieną, o 5:30 vai. po pietų
yra laikoma šv. valanda už mū
sų jaunuolius ir mergaites slauges, kurios tarnauja Ame
rikos krašto apgynimui. Penk
tadieniais Stacijos yra vaikš
čiojamos 4 kartus: du kart lie
tuviškai ir du kart angliškai.
Sekmadieniais 4 vai. po pietų
yra laikoma Novena ir vaikš
čiojamos Stacijos lietuviškai, o
vakare tai yra laikoma atlygi
nimo šv. valanda nuo 8-9 vv.
vak. Pamaldose kasdieną gali
ma matyti minią žmonių, ypač
šv. mišių laike, kurios gavėnios
metu yra atnašaujamos kasdie
ną 12:10 v. vidurdienį. Niekas
negali skųstis kad nėra kur
dvasiniai atsigaivinti gavėnios
laiku. Kas tik nori gali pasinau
» ,1įs 1FIELD, MASS.
doti iš gavėnios išganingo lai
Kaip buvo raginama “Darbi ko.
ninke”, kad praneštų, kas pirko
Defense Bonds, taigi pp. Pranas
Juozas Kasinskas
Mickūnai pirko $50 vertės ir ža
Ine.
dėjo pirkti daugiau. Pirko visos

organiacijos ir labai perka pa
vieniai asmenys. Būt geras su
manymas, kad visus galima bū
tų suregistruoti pirkusius bo
nus Naujoje Anglijoje, gal pa
gelbėtų Lietuvos reikalams.
Greenfieldietis.

I. J. Fox, didžiausia
moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje, skel
bia šį mėnesį PAVA
SARINĮ
LIKUSIŲ
KAILINIŲ IŠPARDAVIMĄ, kuriame kainos labai
sumažintos. Įsigykite kailinius kitai žiemai dabar,
nes ateinančiais metais kailinių kainos gali būti
dvigubai brangesnės, kaip dabar. Naudokitės šio
išpardavimo proga. Atėjusios į krautuvę visuomet
reikalaukite, kad jums patarnautų lietuvis šios
įstaigos pardavėjas p. Bernardas Kpraitis, per ku
rį pirkdamos kailinius sutaupysite 10 nuošimtį
nuolaidos.

Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt)

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.
L

TeĮephone Piaza 8595
LTmoelnal dSTvTsokly relkilų?

Middlesex Supply Co.
104 Middlesex St.,

534 Merrimack SU

LOWELL, MASS.

Lambson Fumiture Co.
Household Fumishings

WESTFIELD, MASS.
WCX3CXX3£3«CSSSSX»SS6%3OCSC3

Greetings

Sears, Roebuck and Co.
PITTSFIELD, MASS.

Pamatyk mus, jeigu nori įsigyti elektrikinių:
Skalbyklų, Šaldytuvų, Pečių, Valytuvų,

Radijų, Prosų, Toasterių ir tL

General Utilities Company
r

Penktadienis, Kovo 13 1942
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DARBININKAS

LAISVES SOVIETŲ RUSIJOJE
NEBUS *-----T-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

F3"*1

Tremtiniai Nebus Gražinami

—

PARSIDUODA Avon, MŽŠsT
▲! maža 3-jų aktarų farmutė, ^ra
> namas, vištininkas ir gesolino
* stotis. Viskas parsiduoda pigiai.
* Taipgi PARSIDUODA 2-jų šeia mynų namas po 6 kamb., steam
p'heat ir visi imprumentai. Nay mas randasi 41 Wood Avė, Ma™ • ttapan, Mass.
y į Atsišaukite į “Darbininko”
f administraciją, 366 W. Broadu | way, So. Boston, Mass.
11
i 6-10-13)

rims mokytojoms. Nežinau.
ŽINUTES
Tik žinau, kad “Piloto Duktė’’
Rengia LDS 1-ma Kuopa
brėžė,
kad
milijonai
trem
Pereitą
antradienį,
kovo
Visi South Bostoniečiai yra lyra didelis ir puikus Gavėniai
ir Lietuvos Dukterys
užsiėmę savais veikimais. Šv. Į veikalas, kad “Piloto Duktė” 10 d. “Russian War Re tinių nebus grąžinami į
Petro parapijos jaunimas gra- Į bus statoma sekmadienį, kovo lief” patalpose, 123 New- savo buvusias vietas, nes
ŠEŠTADIENJ,
žiai išmoko ir stato didelį veika- Į15 d., 3 vai. p. p., bažnytinėje būry gatvėje įvyko tarp tokis grąžinimas atneštų
lą “PILOTO DUKTĖ”. Ar dar- salėje, W. 5th St., So. Bostone; iir 5:30 po pietų savai- valstybei daug nuostolių,
buotojos ir darbuotojai ką pa kad įžanga yra vos 35c.; kad tinė arbatėlė. Arbatėlėje reiškia daug kainuotų pi
deda šiame jaunimui ir sese-! visas pelnas iš “Piloto Dukters” dalyvavo kaipo nepapras- nigų.
Lietuva, Latvija ir Esti
suvaidinimo eis Jėaus Nukry tas svečias vienas garsus
Darbininko Salėje
žiuoto Seserų mokytojų ir jų rusas, profesorius, kuris ja turi būtinai atgauti pra
DAKTARAI
PARSIDUODA keptuvė, 827
įstaigų palaikymui t. y. vienuo dėsto ekonomijos mokslą rastas nepriklausomybes,
Dorchester Avenue, Dorchester,
330 E St.„ So. Boston, Mass.
lyno, naujokyno ir našlaityno. Harward universitete. Jis kad išgelbėjus tūkstančius
Mass. Yra mūrinis pečius. Ge
Lietuvis Dantistas
7 valandą vakare
O gal ir labai daug šiems kil išėjo mokslus Petrapilio savo tautiečių, kurie yra
rai išdirbtas business.
PrieinaV
’(Leningrado) universite išmėtyti po plačiąją Rusi
niems
darbams
rėmėjų
atsiras?
ma kaina. Mirtis priežastis par
A. L. Kapočius
Tautietis.
Kas žino? Pamatysime? Praei te. Svečias profesorius na ją.
davimo. Šaukite GENeva 8968.
517 E. Broadway,
ty, So. Bostone, vienuoliai ir grinėjo lankytojams “Ru
(6-10-13)
SOUTH BOSTON, MASS.
GARNYS!!!
(Russian GARNYS!
vienuolės turėdavo prietelių. sų Planavimą”
Tel. SOUth Boston 2660
■* ”
. •
- —
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
Gal šį kartą bus visi užsiėmę Planning).
Ketvirtadienį, kovo 12 d.,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
TeĮephone
Po
trumpų
diskusijų
kitais kokiais reikalais?!
1-mą vai. po pietų, pp. Aleksan
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
80. BOSTON
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
profesorius buvo paklaus dras ir Ona Ivaškai, gyv. 440
PASIKALBĖJO
GERA PAGALBA
1058
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
40
valandų
atlaidai
Šv.
Petro
i
tas: “Kada sugrįš Rusijoje E. 6th St., So. Boston. Mass. su
(pagal sutartį)
— Ar mokytojas pastebėjo, Tai tėve, be reikalo mane ba-,
par. bažnyčioje jau čia pat, ko judėjimo laisvė?” Mat So
Bay View Motor Service
silaukė gražaus sūnelio, kuris kad aš pagelbėjau tau išspręsti ri už degtinę. Gerai žmonės sa
vo 20 d. iki 22 d. Tai parapijos vietų Rusijoje niekas ne
8TUDEBAKER
sveria apie 7 svarus. Motina ir uždavinį ?
ko:
Tel. TROwbridge 6330
Eucharistinis Kongresas. Gera gali apleisti savo gyvena
Automobilių Ir Trokų Agentūra
sūnelis sveiksta Carney ligoni — O kaipgi, mamyte, jis tuoj — Gersi — mirsi.
Taisome visokių ISdirbysčių auto
širdžiai aukuoja, kiti renka mos vietos ir pasirinkti
mobilius. Taisymo ir demonstravl
J. Repshis, M. D. puošti 40-tės altorius. Seselės sau geresnę, sveikesnę ir nėje. Reikia pažymėti, kad po- pasakė, — kad tokios daugybės Negersi — vistiek mirsi.
mo vieta:
jnia Ivaškienė yra gyva veikėja. klaidų aš vienas nebūčiau galė Gerk!...
jau ruošiasi tuos....
altorius dabin
(REPŠYS)
.  patogesnę vietą gyventi. į jį vadovauja gražiai vaikučių jęs padaryti.
sa— O aš girdėjau kitaip,
ti. Kunigai kviečiasi talkinm- p,usag profesorius trum- grupei ir visur gražiai pasirodo
1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
Lietuvis Gydytojas
ko tėvas:
8OUTH BOSTON, MASS.
kus. Choras rengiasi giesmėse. pai ir aiškiai klausytojui
su tautiškais - lietuviškais šo mais. Norintieji galės išmėginti — Karsies — mirsi.
278 HARVARD STREET
Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
O pasapijiečiai ar visi rengiasi atsakė, kad judėjimo lais
Kampas Inman arti Central Sq.
kiais, muzika ir dainomis. P-nai savo laime, geriausiai pasirodę Nesikarsi — irgi mirsi
Savininkai.
ateiti ?
CAMBRIDGE, MASS.
vė nebus Rusijoje pilie Ivaškai augina du sūnelius ir žaidimuose gaus gražias dova
Taigi, imk ir pasikark
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
čiams sugrąžinta, nes ten šis trečiasis, tai čiela trejybė. nas. Šv. Teresėlės moterų drau
LANKĖSI
viskas daroma valstybės Linkime pp. Ivaškams išauginti gija nors ir nėra per didžiausia,
PRIMINIMAS..
Queen Ann Laundry
naudai,
o
ne
asmenims.
ir
šį
sūnelį
gražiu
lietuviuku.
Kovo
12
d.
“
Darbininke
”
lan

bet
savo
veiklumu
gražiai
pasi

TeL Kirkland 7119
Tūla
Felicida
nuoširdžiai
besi

7-11 EilerySt.,
kėsi Domininkas Mažeika iš Todėl atskirų asmenų pa
žymi. Manoma, kad ši draugijė
darbuodama vieno rengiamojo
Pauline Luzackas, HD«, Į Worcester, Mass., kuris šiomis geidavimai Sovietų Rusi
lė laikui bėgant išaugs į didelę
So. Boston, Mass.
Svarbus Susirinkimas
koncerto pasisekimui užprašė ir
dienomis atidarė vieną moder joje neturi jokios reikš
(Lietuvė gydytoja)
draugiją, nes ji kas met puikių
Tel. ŠOU 2923
Pirmadienį, kovo 16 d., š. narių skaičiumi paauga. Taigi kurčią savo prietelių: “Atleisk,
niškiausių barbemi^ VVoreeste- mės.
Toliau profesorius pa- m., 8 vai. vakare, Statler ir ši arbatėlė yra rengiama kai brangusis už drąsumą, turiu pa Skalbiame visokius skelbimus
ry, adresu: 89 Ward St. Atsi
Cambridge, Mass.
viešbuty (Georgian room) po draugiškumo, kad patrau žymėti tarp kitką ir. tą, kad tas
Pajimame ir pristatome
lankymo proga, p. D. Mažeika
macijų tuo reikalu, prašome
didysis
koncertas
įvyksta
atei

Į užsiprenumeravo “Darbininką
Boston, Mass. įvyks svar kus daugiau moterų ir merginų
į namus dykai.
kreiptis tuo reikalu į minėtų
Valandos: Nuo 2 iki 4
nantį
sekmadienį.
Tikiuos
pasi

bus susirinkimas, kurį or prie šios draugijos. Bet nerei
ir davė porą sykių Darbininkų
"
Nuo 6 iki 8.
organizacijų rengimo valdybas.
Sekmadieniais pagal sutartį.
ganizuoja ir šaukia State kia manyti, kad ši arbatėlė matysime...” O senukas, didžiai
Radio skelbimą. Linkime nau
Moterims geriausia patirti dau
department of the Ameri rengiama vien tik dėl moterų, sujaudintas ir kuklus, atsako:|
jam biznieriui geriausio pasise
giau žinių Lietuvos Dukterų su
can Legion. Svarbu, kad ne, šis parengimas bendras vi “Skaisčioji mūsų bitute, argi Juozas M. Dilis
kimo.
TeL ŠOU 2805
sirinkime, kuris įvyks antradie
jame dalyvautų visi Ame siems. kaip moterims taip ir nežinai, kad koncertas man ne-^
nį,
kovo
10,
bažnytinėje
salėje.
suteikia jokio įspūdžio...” Ir,
DĖKOI A UŽ KALENLAIKRODININKAS
rikos Legiono nariai ir vi vyrams. Įžanga tik 35c.
Dr. J. L Pasakantis
Prašome
visus
į
svečius
ir
ma

baigiant
laiškutį
sudedama
lin

DOBIUŠ
si kviečiami, kurie intere
OPTOMETRISTAS
Parduodu {vairiausios rūiies
noma, kad visi būsite užganė
kėjimai:
“
Lai
Dangaus
Galybė
auksinius
ir sidabrinius daiktus.
Cambridge
katalikiškų
drauI • ALEX KRIKŠČIŪNAS, nuo- dinti laiko praleidimu rengėjų suojasi šios šalies piliety447 Broadway
Lydi
Jūsų
Darbelius
”
.
TAIPGI
IR PATAISAU
be. Susirinkime kalbės — gijų delegatai sugrįžę iš Fedelatinis “Darbininko” bendra kompanijoje.
So. Boston, Mass.
RENGEJAI.
Gub. Leverett Saltonstall; racijos seimelio, labai gražiai • Tikėkite, ur ne... Kartą Vil
366 VVest Broadvvay,
darbis ir nuoširdus rėmėjas iš
OFISO VALANDOS:—
Mayoras Maurice J. To- apie šį seimelį atsiliepia, apie niuje prisėdo prie bendro stalo
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
So. Boston, Mass.
Washington Depot, Conn. dėko
RAIBOS
SKHJIIMAI
bin;
Leg.
Edward
F.
Daljo
tvarkingumą
ir
eigą.
O
la

Seredomis:—
lietuvis ir labai išdidus lenkas.
ja už kalendorių ir prisiuntė
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
spausdinimo lėšoms padengti PARSIDUODA vienos šeimy ton; p. Walter“F. Downey; biausiai daug kalbama apie p. Lenkas lietuvį pradėjo išnevoMary L. Guyton; Arthur S. Gabaliausko gyvenimo prob žyti sakydamas: “Žiūrėk, mūsų
$1.00.
nos namas su penkiais kamba
South Boston Garage
L. Gould; Edmund J. Bran- lemų referatą. Kuriems neteko lenkų koki abazai lydi numirėlį,
riais
ir
visais
improvementais.
ĮVAIRŪS skelbimai
• MRS. J. SHENKUS iŠ Paulsdon; Denis W. Delaney. šio referato girdėti, tai tenka tai ne jūs keli automobiliai. O BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
2
akrai
žemės,
vaisinių
medžių.
Automobilistai! Jei jūs norite,
boro, N. J. rašo: “Nuoširdžiai
Šie visi išvardintieji asme susiidomauti koks jo turinysj lietuvig gako: „Ir džiaugiuos
kad jūsų karas ilgai laikytų lr
Tik
10
mylių
nuo
Bostono.
Ne

dėkui už sieninį kalendorių, ku
nys - kalbėtojai yra aukš buvo. Žinoma, neteko jo girdė- jr norėčiau matyt> kad šie aba.
greitai bėgtų, pirkit aliejų lr
PIRK NAMUS
gasoliną pas mu3.
ris iš tikrųjų, nevien man, bet toli parsiduoda kitas namas, tik tieji valstybės ir miesto ti, niekam, išskyrus seimelio (
kagdien važ?Jotų
Nuvalom purvinus karus Ir
naujai
pastatytas,
bet
dar
vi

ir visiems labai patinka. Siun
valdininkai ir jie šiuo mo delegatus. Dabar laiks nuo lai
ligrysuojame.
dui neužbaigtas. Pigiai parsi
čiu už jį $1.00”.
ko buvusieji seimelio atstovai
mentu
yra
susirūpinę
atei

NEĮSIVAIZDUOK
Tel. ŠOU 9530
73 SAVIN HILL AVENUE — Medinis. 3
duoda. Atsišaukite “Darbinin
šeimynų, 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam
vių
pilietybės
reikalais.
susilaukia
užklausimų,
apie
šio
•
Mrs.
AMELIA
ŽUKAUS

541 Broadvvay
So. Boston, Mass.
heaters. žemės plotas 3321 ketv. pėdų.
ko” adm., 366
W. Broadway,
.'4
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7.200.
Taigi Amerikos Legio referato turinį. Teko patirti, “Praneli”. — verkia jauna
KAS, iš Suffield, Conn. prisiun So. Boston, Mass.
nas ateina į pagalbą ir kad jie duoda trumpą atsaky žmonelė, — “ar tu negali mesti
82 NELSON STREET — Medinis. 2 šei tė $1.00 ir dėkoja už prisiųstą
(12,16,19, 23) .
mynų. 11 kamb.. 2 toiletai. 2 hot water
GRABORIAI
kviečia legionierius ir vi mą .būtent, “manoma, kad grei gėręs dėl manęs?” — “Bet,
heaters. 2 karų garadžius. žemės plotas— sieninį kalendorių. Ji prašo
6.240 ketv. pėdų. Lengvi išsimokėjimai.
mieloji,
neįsivaizduok,
kad
aš
sus atvykti į šaukiamą su tu laiku šis referatas pasirody
Kaina $3,500.
kad ir kitais metais jos neuž
GERA PROGA
siąs spaudoje”. Laukiame. A.D. geriu dėl tavęs!”
sirinkimą.
623-625 WEST PARK STREET — Medi mirštume.
Turiu
pardavimui
2
namu.
S. Barasevičius ir Sūnus
nis. 4 šeimynų. 24 kamb.. 4 toiletai. 4 hot
air heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kaina
MOTERIS PAGELBININKE
Vienas
dviejų
šeimynų,
antras
$8.000.00.
CAHPEIDGE, MASS.
ARBATĖLĖ
LIETUVIŲ
GRABORIUS IR
Turime ir daugiau pelningų namų pa
trijų šeimynų. Neša $900 rendų
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises
ŠEŠTADIENĮ, kovo 14 d., į metus. Noriu greičiausiai par Kovo 8 d., 3 vai. p. p. su iškil
VVildey Savings Bank
mingomis
pamaldomis
užsibai

duoti,
vyras
mirė.
Duokite
pa

254 W. Broadvvay,
22 Boylston St., Boston.
7:00 vai. vakare, “Darbininko”
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
SO. BOSTON, MASS.
gė
vyrų
misijos.
Užbaigti
misi

siūlymą.
Kreipkitės:
DRAUGIJOS VALDYBA
salėje, E St., So. Boston, Mass.,
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Tel. SOUth Boston 2590
jų vyrų prisirinko pilnutėlė 625 E. 8th St., So. Boston, Ma3S.
MRS. M. MATULAITIS
Pirmininkas — Juozas švagždys,
LDS 1-ma kuopa ir Lietuvos
Sūnaus gyvenamoji vieta:
Tel. So. Boston 1298.
Vyrai, Moterys Virš 40 m. Dukterų draugija rengia kuklią! 412 Second St., So. Boston, bažnyčia. Per šias misijas vyrai Vice-Pirmininkė
601 6th St., So. Boston, Mass.
838 Dorchester Avė.
— B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas
—
Pranas
Tuleiki3
j
TeL
COLumbia 2537
labai gražiai pasirodė, nes ry 8 Winfield St., So. Boston. Mass.
Mass.
Nebūkite Silpni, Seni ARBATĖLĘ — TEA PARTY.'
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
tais ir vakarais į pamaldas 440 E. Sixth St., So. Boston, Mas3.
Jauskitės Smarkūs, švieži. Daug Jaunesni Kviečiami visi LDS nariai ir
Prot. Rašt. — Jona3 Glineckis,
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipryRes. Šou 3729
8ou 4618
skaitlingai lankėsi. Teko maty Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
lai. žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m. Lietuvos Dukterų draugijos na
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 VVashington St., Roslindale,
— kūnam, stingantiem geležies, kalkių
CASPER
Fin.
Rašt. — Aleksandras Ivaška,
ti ir tokių, kurie pirmiau neži
phosphate. Vitamino BĮ. 73 metų amžiaus rės. Taipgi svečiai ir prieteliai.
Tel. Parkvvay 2352-W.
FUNERAL
HOME
Lithuanian Fumiture Co.
daktaras rašo: "Tas labai patarnavo ma
440
E.
Sixth
St.,
So.
Boston,
Mass.
nojo kur bažnyčia randasi, tur Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
no ligoniam. Aš pats jj vartojau. Pasek Minėtų organizacijų nariai, pra
187
Dorchester
Street
~
----------MOVERS—
Iždininkas — Vincas Zaleskas.
177 VVest 7th St., So. Boston, Mass
mės puikios". Specialis supažindinantis
South Boston, Mas*.
būt laikų neramumai verčia ir Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
kiekis Ostrex Tonic Tablets tik 35c. Pra šomi atsinešti ir po dovanėlę.
613 E. 5th St., So. Boston, Ma33.
Insured and
dėk jaustis smarkesnis ir jaunesnis nuo
948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass.
Sios pat dienos. Parsiduoda visose gerose
'juos sąžinės atskaitą padaryti, Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė, Maršalka — Jonas Zaikis,
Joseph W. Casper
Jei kas norėtų platesnių inforvaistinėse.
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
(KASPERAS)
110 H St., So. Boston, Mass.
o misijonieriams tikrai buvo
Loeal A Long
Laidotuvių Direktorius Ir
Draugija savo susirinkimus laiko kas
Dlstanoo
imalonu juos matyti. Vyrai antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
Movlng
skaitlingai lankydamiesi į mi vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Užsisakykite Toniko Pas Mus
Patarnavimas Dieną ir Nakt}
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
Visais draugijos reikalais kreipkitė3
sijas neapsileido moterėlėms, pas protokolų raštininkę.
Koplyčia Šermenims Dykai
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437
kurios irgi gražiai pasirodė per
ŠOU Boston 3960
So. Boston, Mass.
jų misijas. Misijas vedė PasioValgomų Daiktų Krautuves
nistai, Alfonsas ir Geraldas.
Tikrai puikūs pamokslininkai.
ZALETSKAS
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Bronis Kontrim
HOME
" CONSTABLE
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda FUNERAL
Kainos prieinamos.
ARBATĖLĖ
Real Estate 4 Insurance
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
564 East Broadvvay
JUSTICE OF THE PEACE
Sekmadienį, kovo 15 d„ 6 vai. krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
COCTH BOSTON, MAS3.
598 E. Broadway,
D. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
vakare parapijos svetainėje įGraborial
Ir
Balsamuotojal
SO. BOSTON, MASS.
Perkins Market
vyksta draugiškumo arbatėlė ir
Povilas Bushmanas
Patam avimas dieną ir naktį
TeĮephone South Boston 1761
pupų balius, kurį rengia Šv. Te
48
Crescent
Avenue
Koplyčia šermenims dykai
P.
Bdliri&iūmvs
p.
Klinga,
Sav.
Res. 120 Marlhe Road
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
‘
'Ąr *
TeĮephone COLumbus 6702
NOTARY PUBLIC
resėlės moterų draugija. Arba
Tel. SOUth Boston 2483
Tel. ŠOU Boston 0815
753 Broadway
tėlė tikrai būsianti įdomi ir 29 Savin Hill Avenue
COAL-COKE-CIL
Tol. ŠOU Miton 2609
Tel.
ŠOU
3120,
So.
Boston.
COL 1981
marga, su visais pamargini- Dorchester, Mass.
Jlf L
Tf
-4
•v

Kovo 14,1942

Juokeliai

400 Broadivay,

LENGVAIS ISSIMOKEJIMAIS

Greitam pirkimui žema kaina.

Peržiūrėk juos.

DORCHESTER

Draugijų Valdybų Adresai

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

326 • 328 West Broadvray

Penktadienis. Ko"-*: 13, 1942

DARBININKAS

» Pertnsy Ivanijos/Zirtios

B-

RYTIVII =—
VALSTYBIŲ ŽINIOS
lt

ELIZABETH, N. J.

SHENANDOAH, fk

■•■•o

HE* BRITAIN, CONN.

Sekmadienj, kovo 15, prasideJa šv. Andriejaus par. bažnyčioje, šv. Misijos, kurias skelbs
Tėvai Pasijnnistai. ir tęsis per
<jyį savaites. Pirmą savaitę bus
lietuviškai, antrą — angliškai,
Patartina visiems pasinaudoti,
šiomis brangiomis Dievo malonėmis. Neužmirškime, kad visas pasaulis paskendęs karo ugnyje; kiek verkiančių ir netekūgių savo mylimų asmenų;
kiek sielojasi ,kad artinasi karo rykštė ir tau ar tavo artimiems ir reiks patirti bendrų
skausmų! Tad pabuskim ir malJaukim Dievo malonių sau ir
tiems, kurie pergyvena kas se
kundė mirties šmėklą. Lai Diev0 ranka atitolina tas baisias
žudynes.
_________
Miesto aptemdymas
antru
kartu įvyko sėkmingai kovo 3.
| Šį kartą buvo pranešta, kokią
Kun. J. Simonaitis savo; dfeną bus aptemdymas> tik ne.
ka., o sveikino Vyčius ir pra- praneSta valanda Trečlu kartu
Sė. kad jie imtųsi iniciatyvos bus padarytas bandymas ap.
surašyti visus vyrus tamaujanpranešimo nei diečius kariuomenėje ir kad tas nos nej valandos. Tad patarti.
sąrašas bus iškabintas bažny- na visiems klausytis, švjlpim0,
čioje ir ten bus iškelta vėliava ir skubiai užgesyti šviesas na
su tam tikrais atžymėjimais muose.
bendro skaičiaus.

Kovo 8 d. iškilmingai užsibaigė Misijos, kurias vedė Tėvas
Stašaitis, salezietis. Žmonių buvo labai daug, tik jaunimo nesimatė. Tą dieną .9 vai. ryte, Vyčiai iš visos apylinkės ėjo bendrai prie šv. Komunijos, buvo
arti 150 narių. Labai gražiai
atrodė kai Vyčiai pagerbė savo
Globėją, Šv. Kazimierą, organizuotai atsilankydami bažnyčion. Parapijos choro dalis gražiai giedojo per mišias, kurias
jie buvo savo intencijai užprašę. \ ėliau buvo bendri pusryčiai į kuriuos atsilankė kleb.
kun. J. Simonaitis, komp. J. Ži
levičius ir oldermonas Th. Ford.
Pradžioje pusryčių sugiedota
Vyčių, Lietuvos ir Amerikos
himnai vadovaujant komp. Žilevičiui. Tokiu patriotiniu Vyčių
!t."tftikimu visi džiaugiasi.

Tos pat dienos vakare bažny
tinių draugysčių moterys, Mo
nikai Pavalkienei vadovaujant
suvaidino tragediją “Fabiolą”
ir komediją “Baltruvienę”. Vai
dinimuose dalyvavo senesni as
menys, draugysčių narės ir ke
letas jaunųjų, pastarųjų vaikai.
Pažymėtinos savo vaidinimu:
Mrs. M. Pavalkienė su dukteri
mi Monika, J. Buniene, St. Juo
zapavičienė, Kakštienė, Micku
vienė ,Litviniūtė, Aikiūtė, Jo
nas Bagočius, J. Matusevičius,
Litviniukas ir eilė kitų. Vaidino
visi nuo širdies gerai išmokę
savo roles, ypatingai gražaus
juoko sudarė moterys vaidindamos vyrų rolėse. Mrs. M. Paval
kienei už jos triūsą kleb. kun. J.
Simonaitis širdingai dėkojo, o
taip pat ir visiems vaidinto
jams. Žiūrovų buvo pilna salė,
net ir iš kitų kolonijų buvo su
važiavę. Matyt bažnytinės drau
gystės apsčios nariais ir uolio
mis veikėjomis.
Rap.

Šiomis dienomis išvyko į ka
riuomenę antru kartu, kurie bu
vo paleisti pereitą rudenį namo,
dabar turėjo vėl išvykti: J. Šarkus, E. Jekubinas, J. Toconis, ir
daug kitų išvyko pirmu kartu.
Nelaimės lietuvių šeimose

Kovo 7, pp. B. O. Januškų sū
nelis bežaisdamas, pavojingai
pakirto kirviu sau ranką ir gręse pavojus nevaldymo pirštų,
nes pakirsta gislos.
Kovo 9 d., devintą valandą ry
te pp. Usonių namuose užsidegė
skiepe aliejus per neatsargumą,
ir padarė nuostolių apie $4000.
pp. Usoniai buvo savininkai,
švariai užlaikomos Stanley val
gyklos ir gėrimo užeigos, kuri
tapo ugnies sužalota.
Užuojauta nelaimės ištiktiems.
Išvažiavo Poilsiui

Šiomis dienomis p. A. Saka
lauskienė, išvažiavo poilsiui į
Floridą, ir ten linksmai laiką
praleidžia pas savo dukrelę, ku
ri jau antras metas ten gyvena.
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BROCKERT’S
8 XXX Ale ir Stock Ale 8
1
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
8
I.
ii
8
8
8
8
»
8
i
8
8
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE. kuriuo svečiai ir viešnios bus
labai patenkinti.
60 ELLSNVORTH ST..
NVorcester. Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,
South Boston

Telefonas
NVorcester, 5-4335

PHONE
So. Boston
2271

f

zr*

kis (Semansky) ir trys kapito
nai. Didžiausias skaičius armi
DARBAI
joje, mažiau laivyne, o mažiau
Karo padėtis. Dirbtuvės, ku sia aviacijoje.
rios gamina karo pabūklus dir
ba pilną laiką. Shenandoah ir
TRYS LIETUVIAI
kietųjų anglių apylinkės tokių
KAPITONAI
dirbtuvių neturi ir todėl čion
Kareivių garbės sąraše randa
yra dar gana daug žmonių be
si trys kapitonai. Juozas Ridarbo. Daugelis ypač iš jaunes
mas-Remus, kuris yra Hawaii
nių išvažinėjo į didmiesčius ieš
salose — Pearl Harbor, Shokoti darbų. Pereitą mėnesį tik
field Barakuose, Oahu saloje.
dvi kasyklos šioje apylinkėje iš
Juozas Rimas baigė karo aka
15 išdirbo 24 dienas, tai reiškia
demiją West Point 1933 m. Jis
pilną laiką. Kitos dirbo nuo 5
yra vedęs Viktę Vitkauskaitę
iki 15 dienų mėnesyje. Iš prie
iš Shenanadoah, sulenkėjusių
žasties bedarbės Shenandoah
tėvų dukterį. Jos tėvai gerai
lietuvių skaičius mažėja. Čion
lietuviškai kalba. Kada lenkai
dabar randasi daug tuščių na
Šv. Kazimiero parapiją nuo lie
mų ir biznio vietų. Aną dieną
tuvių paglemžė Vitkauskai pa
dviejose biznio gatvėse Center
siliko kaip jie sako prie senos
ir Main suskaičiau 62 biznio
parapijos, kur ir šiandien pri
vietas tuščias už kurias gerais
klauso apie 40% lietuvių. Ka
aikais buvo mokama po $100.
pitono Rimo moteris su dviem
ir daugiau rendos į mėnesį.
vaikučiais pereitą savaitę su
Buvo daromos pastangos, kad
grįžo pas tėvus iš Hawaii salų.
Ko šiais laikais neišgalvojama. Ši panelė užsikinkė savo tėvuko gra
javus karo reikmeninių dirbtu
Pasakoja, kad pergyvenusi bai
žų žirgelį išvažiavo važinėtis ant slidaus ežero ledo. Sakosi, kad retas vy
vių ir šiose apylinkėse. Vietinė
mės dienas, kada japonai už
ras galįs važiuoti per ledą, o ji esą važiuoja puikiausiai. Tai vaizdas iš
spauda apie tai daug rašė, mie
puolė Pearl Harbor ir jų, namas
Derry, N. H., kai panelė Shirley Grady, buvo išvykusi pasportauti.
steliai ir organizacijos siuntė
iš orlaivių kulkosvaidžiais buvo
įrašymus' ir delegacijas su pra
kad mūsų parapijos šymais net NVashingtonan pas apšaudytas ir turėjo baimingą
eidama slaugės pareigas. Šią
Giriasi Kitų Nuopelnais ; visiTikime,
lietuviai parems šį parengi karo vadovybės viršininkus, bet kelionę jūrėmis, kol pasiekė J.
savaitę išvažiavo ir jos sūnus
mą, savo skaitlingu atsilanky iki šiol be jokių pasekmių. Bu Valstybes. Kapitonas Aleksan
Jonas Sakalauskas, trumpam
mu, kas bus sustiprinimu ir pa vo iškeltas sumanymas, kad dras Rutkauskas - Ruth, jau apoilsiui. Jonas yra žymus Šv.
tiems veikti ir kitur pasirodyti. kaikurios karo dirbtuvės reikė pie 15 metų, kaip Jung. Valsty
Andriejaus parap. jaunuolis, ir
Waterbury, Conn. — Vietos
tarnauja.
S. G. tų perkelti į anglių kasyklų po bių kariuomenėje
uolus darbuotojas. Jis yra Šv.
trys anti-katalikiškos grupės,
Kap.
Juozas
Katalynas,
baigęs
Cecilijos choro pirmininkas.
žemį, kad apsaugojus anas nuo
būdamos labai neskaitlingos,
Katalikų Universitetą tarnauja
NOVENA
Linkėtina linksmų atostogų.
bombardavimo ir ten būtų daug
pastaruoju laiku susivienijo.
Šv. Juozapo Novena prasidė engviau apsaugoti nuo sabota aviacijos skyriuje.
Nors nesenai tas įvyko, bet jau
jo kovo 11 d. baigsis 19 d. Veda žo.
MIRTIS
,
girdėti, kad negali daikte su-;Kun Jan4ius_ yjc.
Kovo 7, po ilgos ligos, netikė
Pas mus kilo labai stiprus
Mano supratimu, rodos, reikė
gyventi.
°
j
______
tai niekeno nepastebėta, mirė i Visi myli pasirodyti darniais
tų kietųjų anglių apylinkėse murmėjimas prieš žydus, būk,
Aleksandra Moliušienė. Paliko patrijotais, bet nei vienas ne
BRIDGEPORT, CONN.
šaukti masinius susirinkimus kad jie visokiais būdais išsisu
nuliūdime savo vyrą, dvi dukte nori savo kišenę atidaryti. Šau
išnešti rezoliucijas reikalaujant kinėja iš tarnavimo kariuome
Praeitą savaitę palaidota a. a. nuo bedarbės skurstantiems nėje. Žmonės pradėjo kaikuris ir du sūnų, bei tris anūkus. kia privatinius susirinkimus,
Kotrina Gailiuvienė, kuri buvo angliakasiams darbų, o tai reiš riuos biznierius žydus boikotuo
Palaidota kovo 9, iš Šv. Andrie-'
daro viešas sueigas, bet niekas
jaus par. bažnyčios, šv. Marijos
parapijos nenuilstantį rėmėja kia steigimo karo dirbtuvių. At ti. Mūsų miestelyje yra apie 125
neišeina — pinigų nėra.
■ kapuose. Te būna amžinas poil
Prisidengę katalikų nuopel kuri niekad nesigailėdavo aukų, rodo, kad naujas dirbtuves žydų šeimynos, bet kariuome
sis jos vėlei.
T. M.
nais jie giriasi, šūkauja ir rašo kada tik jos kas paprašydavo. steigia ten kur gelžkelių kom nėje sako, žydų yra mažai. Pa
Ji buvo pirmoji nuo susitvėri- panijos bei namų statybos kon- žymėtina, kad iš 125 šeimynų
vietos kitataučių spaudoje: —
HE* HAVEN, CONN.
mes lietuviai aukavom tiek ir mo Šv. Jurgio parapijos, ir net traktoriai per politikierius iš nėra nei vieno, kuris dirbtų ka
iki pat mirties vis dideles au reikalauja,\ nes jiems yra pel syklose arba kitą kokį nors,
tiek tokiam ir tokiam tikslui.
kas davė. Naujų vargonų staty ninga.
taip sakant, juodą darbą. Jie vi
Smagus Kortavimo Vakaras
Katalikai jau senai dirba. Sumui
irgi
davė
$50.00.
Šv.
mišias
si daro pragyvenimą iš biznio.
Ir Dovanos
aukavo jau tūkstančius dolerių
atnašavo kleb. kun. J. V. Kaz
KAREIVIŲ SĄRAŠAS
Senos Mainierys.
Moterų Sąjungos 33 kuopa Lietuvos ir šios šalies reika lauskas, o prie šoninių altorių
Šv.
Jurgio
lietuvių
par.
baž

rengia kortavimo vakarą, sek lams ir vis meta, be sustojimo, šv. mišias atlaikė kun. B. Gaunyčios prieangyje randasi iška
Rety Amerikole Kelionės
madienį, kovo 15 d., tuojaus po ant laisvės aukuro savo sunkiai rinskas, ir kun. V. Ražaitis.
ba su garbės kareivių sąrašu,
uždirbtus
dolerius.
Mūsų
trily

pamaldų, 5:00 vai. vakare, pa
įspūdžiai
Žmonių tai tikrai buvo daug, kurie tarnauja Jung. Valstybių
rapijos svetainėje, 339 Greene piai dar rengiasi ir laukia gal pilna bažnyčia. Kaip sakoma,
kariuomenėje .laivyne ir orlaikatalikai jiems padės. Katalikai
Street.
Parašė Kun. J. Paškauskas.
kaip gyveno gražioje santaiko vininkystėje. Suskaičiau 224.
Sąjungietės iš anksto gamina jau žino visus jų triksus ir ne je ,taip ir jai buvo suteikta pas
Knygutė labai
įdomi ir verta
Jų tarpe randasi žymus skai kiekvienam įsigyti. Kaina tik
nori
jokio
bendro
su
jais
turėti.
rankdarbius, kurie bus teikiami
kutinis atsisveikinimas.
čius saržentų, keliolika leite 25c. Užsakymus siųskite: “Dar
Jie giriasi atstovaują 16 vie
kaipo
dovanos laimėtojams,
nantų, vienas gydytojas leite bininkas”, 366 NV. Broadway,
taipgi ruošiasi visus pavaišinti tinių lietuviškų draugijų. Tai
Kaip visur taip ir pas mumis nantas Dr. Edvardas Šumans- So. Boston. Mass.
su skaniais užkandžiais ir gėri tikras melas. Tegu jie išvardina draugijos neatsilieka nuo pirki
tas draugijas viešai, kurias jie
mais.
mo Amerikos Bonų, štai kaip valdyba yra labai sumani ir
Phone 1181
Šis sąjungiečių parengimas atstovauja ,o tuomet pamatytu skamba mūsų draugijos: Šv. manoma, kad viskas pavyks la
yra vertas parėmimo, nes kuo me kiek jų yra ir kokios tos Jurgio draugija pirko už $1,000, bai gerai.
A. P. KARLONAS
pa visuomet prisideda prie ge draugijos.
P.G.P.Š. draugija $1,000; Lie
Katalikai turėtų lankytis
Lietuvis Graborius
rų ir labdaringų darbų, taigi
Bridgeporto jaunimo jau yra
tuvos Dukterų draugija $1,000;
skaitlmgiau
į
savo
draugijų
bei
visi kviečiami dalyvauti ir savo
Vytauto draugija $1,000; Ap- išėjusio į kariuomenę apie penNOTARY PUBLIC
draugus pažįstamus ir kaimy organizacijų susirinkimus. At švietos draugija $100; Balsuo kesdešimts jaunuolių, kaip tik
siradus draugijoje (šiaudinių)
nus atsivesti.
280 Chestnut St.
tųjų Klubas $100; Jaunų vyrų A. Stanišauskas užbaigs regis
katalikų, jie tik ir naudojasi ta
draugija $500. Tai tikrai gražu, traciją bus paskelbta spaudo
New Britain, Conn.
proga pastūmėti į kairiąją pusę
Ruošiasi Paminėti 25 Metų
O.
o kur dar kitos draugijos. O je.
draugijos veikimą, arba agita
Sukaktuves
kiek pavienių žmonių pirko, ir >®®®®®®®®©®©®©©««®©®®®e®©©©©i©©®©®®©©©©®©©©©©©®©©©©©^3©5
Kadangi Moterų Sąjungos 33 cija pervaro netinkamus suma pirks tai tik teks kiek vėliaus
kuopai gegužio mėnesį sukanka nymus. Katalikai .būkime vie pranešti. Draugijas, draugijų
SMAGU MELSTIS
Berželis.
25 metai, kaip susiorganizavo ir ningesni.
narius, ir jų valdybas reikia tik
Iš Geros Maldaknygės
gyvuoja mūsų kolonijoj, taigi
sveikinti už tokį gražų darbą,
“‘Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
prie tos progos nutarta rengti
NEWARK,N.J.
kad mes lietuviai nepasiliekame
už labai nupigintą kainą:
vakarienė ir tinkamai paminė
nuo kitų kolonijų, bet dar žen
Vaidinimas “FABIOLA ir
DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro koUnkoro virš
ti 25 metų kuopos Jubiliejų. Va
giam visu žingsniu pirma.
ilai, 192 pusi-------------------------------------------------------------35©.
BALTRUVIENĖ
”
karienė įvyks gegužės 3 d., š. m.
GARBC DIEVUI, Juodi, tikro kolenkoro viršeliai,
Elizabetho parapijas katali
Taigi kuopos valdyba prašo ki
334 pusi.----------------------------------------------------------------65©.
Parapijonai atėję į bažnyčią
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos
tų draugijų bei kuopų nerengti kiškų organizacijų vaidintojai tik dairosi, kad bažnyčios lan
Ir lankstūs viršeliai; apvatOa kampai_________ $1.25
parengimų minėtą dieną, bet pakviesti Newarko parapijos gai daug pasikeitė, savo spal
MALDŲ RINKINĖLIS, Juodi tikros odos minkktl
apdarai-----------------------------------------------------------------------$1.50
ruošties dalyvauti sąjungiečių organizacijų, maloniai sutiko šį vų gražumu, ir aiškumu, kaip
MALDŲ
RINKINĖLIS, balti celuloidiniai vlrtellal
90©.
gražų veikalą suvaidinti Verbų iš vidaus bažnyčios taip ir iš
jubiliejinėj vakarienėj.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virfellal
Sąjungietės visos stokite į sekmadienį, kovo 29 d., 5 vai. lauko, atrodo gražiau. Visi lan
•u kablke------------------------------------------------------------------- $1.50
darbą, prirašinėkite naujas na vakare, parapijos salėje New- gai pertvarkomi, ir kaip tik
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
$55 pusi.--------------------------------------------------------------------- $2
res prie kuopos, nes šiuom tar arke, mūsų parapijos naudai.
užbaigs tai bus daug šviesiau
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro virfellal,
Tai labai gražus lietuvių ben bažnyčioje ir daug gražiau,
pu eina naujų narių prirašinė
raudoni kraktal, 3*4 pusi._____________________
65c.
VYRAI
BROLIAI,
special*
vyrams
maldaknygk,
jimo vajus ir nereikia naujoms dradarbiavimas.
lauko stiklai nauji ir jie daug
parinktos gražiausios maldos, kilkln* labai plonarėms mokėti įstojimo mokesTas veikalas buvo statytas šviesos priduos.
Juedl kolenkoro vlriolial
~ t’.N?
' čių. Padidinkim savo kuopos Elizabethe kovo 8 d., kur tos
ROŽANČIAU8 PASLAPTYS —........................ 20c.
I skaitlių, kad minėdamos su parapijos lietuviai katalikai, se
Jaunimas, choras jau pradės
kaktuves galėtumėm taipgi pa nesni ir jaunesni skaitlingai da rengtis prie Motinos Dienos.
; Jtl'Se.
366 W.
sidžiaugti su naujoms narėms. lyvavo, ir visi buvo labai pa šiais metais h^notna pastatyti
labai juokinga komedija. Choro
M. tenkinti šiuo veikalu!

Daugiau Vieningumo

