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Šiais laikais rusai paro
dė savo patriotizmą, kada 
Vokiečiai naciai užpuolė 
Rusiją, ir ne tik kada na
ciai užpuolė, bet jau ir ta
da, kada Sovietų Rusijos 
diktatorius dalinosi su 
Hitleriu grobiais Europo
je.

Šiandien gali būti nera
sime ruso, kuris neremtų 
savo šalies, nežiūrint to, 
kad tą šalį valdo raudonas 
diktatorius.

Galimas dalykas, kad pa
sibaigus karui rusai sieks 
pakeisti vidaus santvarką. 
Bet tik pasibaigus karui.

Mes lietuviai taip pat tu
rime būti vieningi, ypač 
Jung. Valstybėse, nes Pre
zidentas Rooseveltas ir vi
sa vyriausybė tvirtai sto
vi už pavergtųjų tautų iš
laisvinimą.

Amerikoje kol kas nesi
randa Crippsų, kurie siū
lytų pavergtas tautas* pri
pažinti kitam tironui.

Ar mes, lietuviai esame 
vieningi? Taip, mes esame 
vieningi šios šalies gynimo 
reikaluose, mes esame 
vieningi ir kovoje dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
laisvės. Išgamų rasime 
kiekvienoje tautoje. Turi
me jų ir mes, bet jų skai
čius labai mažas.

Amerikos patriotingieji 
lietuviai gausiai perka A- 
merikos Apsigynimo bo
nus, aukoja ir dirba Rau
donajam Kryžiui. Lietu
viai jaunuoliai grumiasi su 
priešu ne tik už šią šalį. 
bet ir už savo tėvelių se
nąją tėvynę Lietuvą.
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Japonija Paskyrė Atstovą 
Vatikanui

Tokio, Japonija — Šio
mis dienomis Japonijos 
vyriausybė paskyrė Ken 
Haradą savo atstovu prie 
Šventojo Sosto, Vatikane, 
su ministerio laipsniu. 
Taip pat Japonijos vyriau
sybė pripažįsta Apaštališ
kam Delegatui Japonijai, 
kuris ten darbuojasi nuo 
1933 m., “diplomatines 
privilegijas”.

Dabar eina pasitarimai 
tarp Vatikano ir Japonijos 
įsteigti diplomatinius san
tykius tarp Vatikano ir 
Japonijos. Sudaromi san
tykiai yra grynai bažnyti
niai, neturį nieko bendra 
su Japonijos vedamu ka
ru.

Vatikanas niekad nepri
pažino ir nepripažins kitų 
tautų pavergimo ar sveti
mų žemių grobimo. Vati
kanas pakartotinai yra pa
sisakęs už tautų laisvę ir 
jų valstybių nepriklauso
mybę.

Japonai Užėmė Bataan
Prarado 36,853 Amerikiečius - Filipiniečius

Nuvargę Gynėjai Buvo Priversti 
Pasitraukti

Didvyriškai Gynė Bataano Pusiasalį, 
Sako Stimson

VVashington, D. C., bal. 9,1 stiprinusios Amerikos ir 
—Karo Departmentas pra- Filipinų karo jėgos kiek- 
neša, kad Bataan pusiasa- vieną priešo puolimą su
lio gynėjai, gen. Jonathan 
M. Wainwright vadovau
jami, turėjo pasitraukti ir 
užleisti pozicijas japo
nams, kurie su mažomis 
pertraukomis tą pusiasalį ro 
puolė ir bombardavo 
veik per 90 dienų.

dideliais priešui 
liais atmuša.

nuosto-

VVashington, D. C., bal. 9 
— Henry L. Stimson, Ka- 

Sekretorius, pareiškė 
^7' i spaudai, kad Amerikos ir 

i Filipinų karo jėgos didvy-

Japonai Stiprinasi Bengal 
Įlankoje

Londonas, bal. 9 — Ber
lyno radio paduoda žinias 
iš Tokio, Japonijos sosti
nės, kad Japonijos karo 
vadovybė pasiuntė dau-

jriškai gynė Bataan pusia-
Maisto” fabriko pastatai žvelgiant iš oro. šiandien tvarkomi svetimos vai-Į Jung. Valstybių ir Fili-.saų get gynėjai taip buvo 

džios, bet tai tik laikinai... Ir vėl “Maistas” su savo pasaulinės rinkos produktais pinų kareiviai - gynėjai i nuvargę prieš dešimt kar- 
skelbs Lietuvą nepriklausomą ir laisvą...kai tik nušvis po nakties diena, po ašarų buvo taip nuvargę, nes jie didesnę priešo karo jė- 
šypsena... kai nutils karo garsų aidai... visą laiką turėjo kovoti su gą kad jokiu būdu negalė-
---------------- :-----------------------------------------------------------------------------------------—- daug gausingesniais už- jo atlaikyti. Turėjo pasi-

Nuskandino Du Japoną “I AM AN AMERICAN” DIFNA P,uoli-kais' japTls'1AAp'!traukti- Tačiau mo kova■ru'Ti LAiI_,l\n skaicluoJama, kad 10 ja- neužbaigta, ir ji nebus už-Kruizerius

giau kariuomenės laivais
Lietuviai yra lojalūs ap- ir ją iškėlė Bengal įlankos lakūnai 

sigynimo darbuose. Jie sa
vo lojalumu ir ištikimybe

Washington, bal. 9 9 — Prezidentas Roosevel
Pranešama, kad Amerikos 

----- - nuskandino du

-------  .ponų kovojo prieš vieną
Washington, D. C., balotoje statyboje, reikalinga Jung. Valstybių - Filipinų

tas paskyrė gegužes 17 d. 
minėti, kaipo “Aš Esu A-

karo frontuose.
Šis įsakymas draudžia

net ir taisyti namus, jeigu

kareivį.
Smulkesnių žinių kol

demokratiniams princi 
pams ir Amerikos žvaigž
dėtai vėliavai užtarnauja 
savo tautai laisvę ir ne- 
priklauomybę.

Jeigu komunistams pa
vyktų sugriauti demokra
tinę santvarką Amerikoje 
ir įvesti komunistinę, tai 
šios šalies himnas būtų 
uždraustas giedoti, ir gar
bingoji žvaigždėta vėliava 
būtų pakeista raudona. 
Vietoj prezidento mes tu
rėtume diktatorių, kokiu 
yra Stalinas Rusijoje.

uoste lu° pačiu laiku, ka- Japonų kruizerius netoli merikiėtis” (“I Am An A- tik pataisos nėra būtinai 
a o y ose is oro japonai Naujos Gvinėjos, ir su-!merįCan”). Jis savo pro- reikalingos. Įsakymas jsi-

bombardavo Ceyloną. i bombardavo priešų aero- kiamacijoj sako, kad karo galiojo nuo dienos paskel-' 
Tačiau iš Londono au- dromus.

toritetingų šaltinių pareiš
kiama, kad jokių žinių ne-į 
turi apie tai ką skelbia 
Berlynas. /

metu yra daug svarbiau bimo. 
pažinti-šios šalies valdžios 

Naciams šeimininkau- formą ir tvarką, negu tai-, Naciai Puola Britus 
Libijoje

Londonas, bal. 9 — Na
cių kariuomenė, apie 125,- 
000 kareivių pradėjo Libi-

, , . ... joje smarkiai pulti Britų
Londonas, bal. 9— Bri- Ostland” matyti, vis dau-! Kitoje proklamacijoje pOZįcįjas įr manoma, kad 

tanijos oro ministerija giau Vokietijos prekybos Prezidentas ragina minėti vokįečiai varysis užimti

jant Pabaltijy, vokiečių kos metu. 
prekybos įmonės skuba! Prezidentas atsišaukia,

AhaKSat I alūnai R/imkar • Pasinaudoti ta padėtimi kad gegužės 17 diena būtų 
AnylIJOS LaKUnal DOmDai- savo bizniams Pabaltijo koiškilmingiausiai mini- 

ddVO H<UnbUF(J3 valstybėms išplėšti. Kaip ma valstybėse, miestuose 
Zeitung im ir miesteliuose.i iš “Deutsche

praneša, kad britų bombe- ir pramonės įmonių atida

Sovietų Rusijos komisa
rai, jeigu jie nori vieningo 
fronto prieš Hitlerį, tai jie 
patys turėtų ne tik išsiža
dėti savo reikalavimų, bet 
pripažinti Lietuvai ir ki
toms pavergtoms tautoms 
laisvę ir nepriklausomybe. 
Jie turėtų pamiršti ką jie 
buvo susitarę su Hitleriu 
ir ka jie buvo laimėję iš to 
susitarimo. Šiandien So
vietų Rusija skaitosi są
jungininkė prieš nacius, 
su kuriais kovoja Jung. 
Valstybės, Anglija ir ki 
tos valstybės. Rusija netu
rėtų pamiršti, kad Japoni
ja yra taiD pat priešas. 
Vieningas frontas turi bū
ti visame kame.

nai, nepaisant nepalan
kaus oro lekiojimui, puolė 
Hamburgo uostą. Taipgi 
bombardavo Prancūzijos 
uostą Le Havre. Prarado 
šešius bomberius.

ro ten savo skyrius. Taip, 
pav., savo skyrius Rygoje 
neseniai atidarė radijo a- 
paratų bendrovė “Telefun- 
ken” ir serumų gamybos 
bendrovė “Asid”.

Motinų dieną sekmadienį, 
gegužės 10 d.

SUMAŽINA NAMŲ 
APŠILDYMĄ 25%

kas neturima, kaip ir kiek 
pasitraukė Jung. Valsty
bių ir Filipinų karo jėgų, 
ir kaip toji kariuomenė į- 
sisitiprino naujoje pozici
joje, būtent, Corregidor 
saloje, kur yra įrengtos 
tvirtovės salos požemyj. 
Tačiau galima sakyti, kad 
Jung. Valstybių ir Filipi
nų karo jėgos geriau galės 
laikytis, o tuo pačiu laiku 
gal sulauks daugiau pa
galbos.

Bataan pusiasalis yra 
Egiptą ir Suezo kanalą. mažiau kaip trys mylios 

Vokiečių lakūnai žiauriai nuo Corregidor salos. Ja- 
bombardavo Baltą ir Alek- i ponai jau nuo gruodžio 
sandriją. • mėnesio pradžios puola tą

baigta kol priešas nebus 
išvytas ir sutriušk’ntas.

Bataan pusiasalio kauty
nėse užmušta arba paimta 
į nelaisvę 36,853 amerikie
čiai ir filipiniečiai.

Bet Corregidor tvirto
vės, sako Stimson, tebesi
laiko.

Sąjungininkai Planuoja Pulti 
Vokietiją Europoje

Londonas, bal. 9 — Šio- kad Vokietija bandė pris-

Britų apsigynimas Libi-
----------- joje susilpnėjo, nes iš čia

Washington, D. C., bal. pasiųsta dalis kariuome- 
9 — Aliejaus ko-ordinato- ngS į Australiją.
rius Harold L. McNutt įsa- ___________
ko sumažinti šilumą na
muose Naujoje Anglijoje!
25 nuošimčiu. Jis sako, 
kad privačiuose namuose, 
kur nėra ligonių

salą, bet jos tvirtovėse įsi-

Italai Žūsta Graikų 
Sukilime

Londonas, bal. 9 — Grai
kai demonstratyviai pa
minėjo Vokietijos užpuo
limą ir įsiveržimą į Graiki
ją balandžio 6 d., metai at
gal. Italai, kurie palaiko 
tvarką viduje, bandė su
laikyti demonstracijas. 
Kilo susirėmimas tarp 
graikų ir Italijos policijos. 
Daug italų žuvo.

Rusai Perėjo Dniepro Upę
Britai Nuskandino Italų 

Kruiserį
Londonas, bal. 9 — Bri-

mis dienomis atvyko gen. 
Marshall, Jung. Valstybių 
generalio štabo viršinin
kas ir kiti karininkai. Jų 
atvykimo tikslas yra pasi
tarti apie puolimą Vokieti
jos Europoje.

• Pascal maisto korteles, 
Panevėžio apskrityje su
registruota 140,000 gy
ventoju. Bolševikų valdy
mo laikais apskrityje buvę 
apie 145,000 gyventojų. 
Apskrityje lietuviu yt*a 
96.5 , lenkų — 1.6 % i£ 
žydų 1.97f, IC Apskrities 
plotas — 4,40441.8 kvadra
tinių kilometrų.

Raudonieji Sunaikino 139 
Nacių Transportinius 

Lėktuvus •

tatyti daugiau kariuome
nės į šiaurinį frontą. Ka
riuomenę vežė transporti-

.. . . , ir Pay?“ tanijos submarinas nūs jaus sveikatai, temperatu- kandįn0 
ra dienomis neturi būti Italijos kruiserį

, _ . 10,000-tonų Viduržemioaukštesne kaip 65 laips. ir .-
naktimis 55 laips. Šis įsa-

niais laivais Į Murmansko kvmas nepaliečia ligoni- 
uostą. Raudonųjų laivy
nas nuskandino du Vokie
tijos transporto laivus Ba

nių, slaugių namų ir apsi
gynimo įstaigų.

Taipgi pataria, kad šil-

juroje.

Japonai Užėmė Lorengau
Melbourne, Australija,—

rents jūroje. Sakoma, kad tas vanduo, vartojamas’^1- 9 ~ Australijos juros 
vienas laivas buvo 5500-to- namuose, neturi būti šil- departmentas praneša,
nų, o kitas 10,500-tonų.

Gavo 10 Kirčių Bizūnu 
Už Padangos Pavogimą

tesnis kaip 140 laipsnių.

Draudžia Statyti Naujus 
Namus

kad Japonijos karo jėgos 
užėmė Lorengau, Manus 
saloj, ties Naująja Gvinea.

Maskva, bal. 9 — Sovietų 1 
Rusijos vyriausybė prane- j 
ša apie jų naujus laimėji
mus prieš nacius. Sakoma, 
kad tarp Dorogbuž ir Du- 
rovo, rusai perėjo Dniepro 
upę, kur naciai turėjo įsi
taisę tvirtoves.

Raudonieji Jau Esą 
Baltgudijoj

Kuibyšev, Rusija, bal. 9, 
—Sovietų laikraštis “Rau
donoji žvaigždė” rašo, kad 

Kryme vokiečiai atakavo per vasario ir kovo mėne-
rusų tvirtoves, bet Mas
kva sako, kad naciai buvo 
nugalėti ir priversti trauk
tis atgal. Daug vokiečių

sius raudonieji užmušė 
137,000 V-okietijos karei
vių ir daugiau kaip 400,000 
sužeidė, ir kad raudonoji

tankų ir visokių karo gin-'armija jau perėjusi Balt- 
klų teko rusams. 'gūdijos rubežių.

Kuibyšev, Rusija, bal. 9,
— Sovietų lakūnai ir ant ; Georgetown, Del., bal. 9, 
žemės kanuolių valdytojai — Vyriausis teisėjas Da- 
šiauriniame fronte sunai- niel J. Layton nuteisė tūlą 
kino 139 Vokietijos nacių Reese Purnell, 29, Acco- 
lėktuvus,. o per pastara- mac, Va. dviem metam ka
sias 10 dienų sunaikino Įėjimo ir 10 kirčių bizūnu 
545 lėktuvus. Į už sunkvežimio rato su pa-

Sovietų žinios paduoda, danga pavogimą. ' ‘

• Okupantų leidžiamas
----------- vokiečių laikraštis “Kau-

Washinfrton. D. C., bal. 9 ener Zeitung” rašo, kad į 
— Karo Produkcijos Ta- Kaune pradėjusi, veikti 
ryba uždraudė statytivokiečiu pradžios mokyk- 
naujus namus, ne tik gy- lą užrašyti 14 mergaičių ir 
venimuū bet ir dangorai- 9 berniukai. Jų tėvai yra
žus. Taip pat sulaiko nau
jų projektų statybą, jeigu

Vokietijos valdininkai, at
siųsti į įvairius vokiškus

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, balandžio 11 d., 2 vai. po pietų iš 

WCOP radio stoties vėl tu rėsime progą klausytis 
gražios Darbininkų radio programos — lietuviškų 
dainų, muzikos ir pranešimų.

RADIO KONCERTAS
Sekmadieni, balandžio - April 26 d., 7 vai. vakare, 

Municipal Building svetainėje įvyks Darbininkų Radio
tik medžiaga, naudojama komisariatus.;Kaune. ..-r, 1 KONCERTAS. Kviečiame visus dalyvauti. ?siolq 

iv pinu



Penktadienis, Balandžio 10, ’42

Iš Pavergtos Lietuvos
• Vokiečiai Nori Būti 
Europos Valdovais

• Ryšium su Quislingo 
paskyrimu Norvegijos 
“valdžios galva”, šveica- 
riečių laikraščiai praneša 
iš Berlyno būdingų žinių į 
apie Vokietijos planus, 
kuriant “naująją Europą”.

‘Neue Zuercher Zeitung’ 
korespondentas iš Berly
no rašo, kad Vokietija rei
kalaujanti sau ‘vadovau
jamos vietos’ Europoje, 
kaip tai buvę Saksonijos ir 
Hohenštaufenų karalių 
laikais. Kitų tautų suve
renumas šalia “valdovų 
tautos” negalįs būti pripa
žintas. Kai kurioms slavų 
tautoms, kaip antai len
kams ir rusams, būsianti 
pripažįstama tiktai kolo- 
nialinių tautų padėtis su 
“kraštutiniai aprėžtais 
kultūriniais ir politiniais 
galimumais”. Tuo tarpu 
“germaniškos tautos” tu
rėsiančios reliatyviškai 
privilegijuotą padėtį. Jų 
priklausomumą nuo Vo
kietijos tiksliausiai esą 
galima apibūdinti kaipo 
viduramžių vasalus.

I
Sudegė Nemakščių 

Bažnyčia

• Per dabartinį karą su
degus Nemakščių bažny
čiai, sudegė ir jos požemy
je patalpintos vadinamojo 
lėlių teatro statulėlės. Vi
sos šios statulėlės pavaiz
davo Kristaus kančią. Nuo 
neatmenamų laikų, dar 
baudžiavos metu, beveik 
iki pat Didžiojo karo, Ne
makščiuose šie vaidinimai 
buvo rengiami kiekvienų 
metų Didžiąją savaitę. Kai 
kurios statulėlės buvo apie 
metrą ir daugiau aukščiau 
ir meniniu atžvilgiu ver
tingos. Jose atsispindėjo 
ryškūs liaudies meno 
bruožai.

Mirė Gen. Bulota

• Bernas — Gauta žinių, 
kad vasario 6 d. savo šei- i 
mos ūkyje Bulotiškių kai
me, Žiežmarių valsčiuje, 
mirė atsargos generolas 
Jonas Bulota, didžiai nusi
pelnęs Lietuvių tautai.

TAME PAČIAME KAMPE jiedu kitą syk susitiko, kaip oponentai, da
bar Billy Conn (kairėj), jau Dėdės Šamo karys, sveikina Joe Louis, ku
rį sutiko besitreniruojantį at Fort Dix, N. J.

I
!

2

Vokiečiai Nepasoti
nami

• Pabaltijo valstybėse iki 
sausio mėnesio vidurio bu
vo “renkami” kailiai ir vil
noniai daiktai vokiečių 
kariuomenei rytų fronte. 
Matyti, išdavos nebuvo vi
sai patenkinančios, nes 
komisaras Lohse paskelbė 
paraginimą “dar kartą bū 
pasižiūrėti į spintas, ar ten 
nėra daiktų mūsų karei
viams”. Tokius daiktus 
raginama atiduoti iki va
sario 8 d. Raginimai daž
nai kartojami ir per radi
ją. Taip pat per radiją Lie
tuvos gyventojai raginami j 
“aukoti” vokiečių kariuo- ‘ 
menei ir fonografų plokš-! 
teles. L

• Per Kauno radiją kelis 
kartus per dieną lietuviai 
jaunuoliai raginami stoti į 
Vokietijos “darbo tarny
bą”. Girdi, “iš bolševizmo 
siaubo išlaisvinti jaunuo
liai turi pareikšti dėkingu
mą išvaduotojams ir užsi
rašyti į darbo tarnybą”. 
Dirbti teksią arba Vokieti
joje, arba “rytų generali
nėse srityse” (taip vokie
čiai dabar vadina Pabalti
jo valstybes). Kitame pra
nešime gi pasakyta, kad 
būsią dirbama “tik Vokie
tijoje”. Vokiečiai rengia 
net specialinius mitingus 
propagandai už šią “darbo 
tarnybą”.

Siaučia Banditai 
Įdėtu voje

• Iš laikraščių matyti, • j£ad tikrieji vokiečių į • Spauda praneša, apie
kad Lietuvoje, kaip ir pe- tikslai Pabaltijo valstybių šių naujų agronomų pas- 
reito Didžiojo karo metu, atžvilgiu yra visiškas jų kyrimus: Juozas Petraitis 
pradeda plisti banditiz- aneksavimas, aiškėja iš paskirtas Padubysio rajo- 
mas. Šiaulių apskrityje, kai kurių pasisakymų vo- no agronomu; Jurgis Bul- 
ypač Kuršėnuose, veikia kiečių spaudoje. Taip, kė — Zarasų apskrities a- 
plešikų gauja, terorizuo- Į “Deutsche Zeitung im Ost- j gronomu; Jonas Daukba- 
dama gyventojus. Apsigin- Įand” vasario 2 dienos nu- ras — Saločių rajono agro- 
klavę revolveriais ir ^kir- meryje talpina tūlo Lex nomas pagal jo paties pra- 
viais, plėšikai įsiveržia į Schloss straipsnį, kuriame šymą iš tų pareigų atleis- 
butus ir plėšia. įrodinėjama, kad “Ostlan- tas; Ignas Janauskas pas-

~~ . das” esąs surištas su Vo-įkirtas Saločių rajono a-
• Spaudos žiniomis, Rad- -kietija “nuo pat vokiečių!gronomu; Vaclovas Šukys 

viliškyje viename name atsiradimo Livonijoje pra- Į — Tauragės raj. agrono- 
dėl nežinomų priežasčių džios, nuo to laiko, kai mu; Benis Grigaliūnas — 
kilęs gaisras, kuris buvęs j vyskupas Albertas įsteigė Liudvinavo rajono; Jero- 
per vėlai pastebėtas. Lgnis ■ Rygą”. Tuomet, esą, “buvo! slavas Koreva perkeltas iš 
taip greit išsiplatinusi, į užmegstas ryšys su ger- Prienų į Aukštadvario ra-

Vokiečiai Savinasi 
Pabaltijį

Nauji Agronomai 
Lietuvoje

jog sudegę 6 žmonės.

Lakūno Gyvybę
Darwin, Australija, baliniai žmonės, vienas jų at- 

9 — Liutenantas Člarence rėmęs durtuvą į jo krūti- 
S. Sanford, iš Auburn, N. nę. Sanfond persigandęs 
r., Pacifiko salose, kovojo,tarė: “Jėzaus vardu, aš esu 

prieš Japonų lakūnus. Jis Amerikonas”. Bet jie ne
su kitais penkiais Ameri- norėjo tikėti, tikrai manė, 
kos lakūnais iškilo kovoti kad jis Japonas ir pradėjo 
prieš Japonų lakūnus. įdurti jam į krūtinę. Bet

_ . . ± ~ ' staiga pamatė ant jo kak-
Liutenantas ^anford ore, reteželi ir sidabrini kry- 

atsiskyrė nuo kitų ir besi- ■ Tuojau atitraulį su
vydamas Japonus, nebezi- vo jurtUVą davė jam val
iojo kur esąs Jis skrido gyti ir nuvedė pas misio- 
virs debesų ir kada pntrū- nįerįus
ko gazolino buvo privers- j misionieriaus Sanford 
tas nusileist!. Jam prisėjo ! sažinojo> kad jis buvo pri. 
šokti įs lėktuvo. , plaukęs Bermer salą, ir

Parašiutu jis nusileido į kad tie du vyrai tik kartą 
vandenį ir tris mylias tu- į savaitę teateina į tą salą. 
rėjo plaukti iki pasiekė Jei tie du vyrai nebūtų jo 
krantą. Priplaukęs krantą atradę, jis būtų numiręs iš 
krito iš nuovargio be są- nuovargio, o jei nebūtų 
monės. Kada jis pabudo,! turėjęs kryželį ant kaklo 
pamatė, kad prie jo stovi laukiniai žmonės būtų jį 
du Australijos puslauki-' nužudę.

Procedūra Prieš Nelojalius Natų- 
ralizuotus Piliečius Prasideda

Teisingumo Departa- mumą svetimai šaliai, ne
mento valdininkai dabar Jung. Valstybėms’

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad von' 
Renteln buvo pasikvietęs 
pas save profesinių sąjun
gų vadovaujančiu s asme
nis. Komisaras api&ūiinęs 
profesinių sąjungų užda
vinius, kurie privalo ri
kiuotis į Vokietijos “darbo 
fronto” organizacijas.

• Laikraščiuose įdėta ži
nia apie žemės reformos 
departamento veiklą. Jis 
rūpinąsis tikslingu naudo
jimu tų žemių, kurios yra 
likusios be pastovių valdy
tojų, be to, ruošiąs me
džiagą teisėms į žemę iš
aiškinti.

• Prieš Šiaulių sporto a- 
pygardos sudarytas buria
vimo komitetas, kurio pir
mininkas yra klaipėdietis 
Martynas Brakes, H. (gal 
Gediminas) Galvanauskas 
ir St. Jankus.

•
ĮVAIRIOS KNYGOS

•

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

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

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

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

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

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juikaltis. Kaina ............. ............ 25c.

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina .................... 10c'

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
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366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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maniškąja, su vokiškąja joną; Juozas šeštokas per- 
vidurine Europa”. Bandy
mai šį ryšį nutraukti ar 
sukliudyti, esą, visuomet 
tebuvę laikini. Būsimai

laiko seriją konferencijų; Pranešdamas kaip įvyk- 
su Jung. Valstybių Advo- į dys tą viską, Generalinis 
katais iš vietų, kurios turi Prokuroras sakė, kad pir- 
didelius skaitlius svetur- mieji atsitikimai apsi veiks 
gimusių jų gyventojų tar- su propagandos veikimais, 
pe, tikslui palengvinti at- veikimu prieš - valstybi- 
naturalizavimą (denatu-: nėse organizacijose, nelo- 
ralized) veikimus prieš pi- jaliu nusistatymu, kaip ir 
liečius, kurie veiklūs Bun- su pranešimais apie atsi- 
de ir kitose ašies - valdyto- žadėjimą ištikimumo ir lo
šė draugystėse. jalumo Jung. Valstybėms.

Pilietybė bus greitai a- _________ D. of J.
timta nuo tų asmenų, • ku- Į * TikėJiite> ar ne bet dgl 
rių veikimai prieš natūra-! trūkumo ?umos daRgoms ir 
lizaciją buvo toki, kad gasolino ;utomobiliams, buvo 
kuomet jie Ūpo natūrali- valdžios įstaigų paragintos dvi-
zuoti jie vis p^ukė įstiki-

• Per Kauno radiją buvo; 
vėl pakartota, kad domėto 
ji šiltinė Lietuvoje mažė
janti dėka Sveikatos vai- naująjaį santvarkai, ku- 
dybos ir gydytojų pastan- rįos metmenys šiandien 
gų. Tačiau prelegentas pa- prade<įą aiškėti, priklau- 
tarė klausytojams ir atei- ■ Sysįąs, girdi,' ir Baltijos 
tyje vartoti visokias apsi- i piotas.
saugojimo priemones prieš į 
tą epidemiją. Šiais laikais
neturint muilo, esą, reikią 
patiems pasigaminti šar
mą. Baigdamas patari
mus, pranešėjas perspėjo 
dėl naujų epidemijų, ku
rios galinčios atsirasti 
Lietuvoje apie balandžio 
mėnesį, kai oras atšils ir 
kai išsilies upės.

• Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad Lietuvos 
pasienio policijos tarnau
tojai privalą iki sausio 31 
d. užsiregistruoti Kaune, 
pažymėdami vardus - pa
vardes, eitas pareigas, da
bartinį užsiėmimą ir adre
są. Kuriam tikslui ši re- 

I gistracija vykdoma nepa
sakyta. Gal tam, kad apsi
dirbus su tais, kurie ankš
čiau saugojo Lietuvos sie
ną su Vokietija.

—
• Iš vieno asmens, buvu

sio Rygoje, tenka patirti 
dėl Pabaltijo kraštų pašto 
susisiekimo su užsieniu. 
Pagal ta*s žinias, norint 
išsiųsti laišką į užsienį, 
reikia laišką pačiam nu
nešti į paštą ir jį įteikti 
neužlipdytą. Be to, reikia 
nurodyti kas laišką rašo, 
kam, kur adresatas gyve
na ir kokie yra santykiai 
(sakysime, giminystės) 
ta^p siuntėjo ir gavėjo.

keltas iš Aukštadvario į Narystė į Bundą ar pana- 
Kovarską; Domas Šiurna šiose organizacijose laiko- 
— Radviliškio raj. agrono- • ma, kaipo įrodymas, kad
mu; Kazys Bajorinas per
keltas iš Radviliškio į Pa
nemunę; Aleksandras Gaš
ka perkeltas iš Žeimelio į 
Joniškį; Jonas Lekas pas
kirtas Žeimelio raj. agro-

račių dirbtuvės, kad jie dirbtų 
ne vaikų,

. gusiems vartojimui dviračius.
Manoma, kad trafikas pasikeis.

• Tikrai jeigu susidarys dviračių 
. trafikas. tai bus surasti tie vyrų 
masalai, kurie ligi šiol dar nėra 
išdirbti.

mumą svetimoms šalims. u .« m , 1Simtmai ne vaikų, bet suau-

asmuo nėr ištikimas Jung. 
Valstybėms.

Jau į teismą šauks 300 
narių Bundo ir panašių or
ganizacijų, bėgančiu metu į MEDUS

--------------- inomu; Matas Niauronis “an°ma.!’us aPie to-!
Patirta, kad vokiečių paskirtas Švenčionėlių raj.•____

srities komisaras Kaune 
Cramer savo laiku tarna
vo Berlyno viešbutyje ‘Ad- 
lon’ kaipo svečių sutikimo 
šefas. Jis jau seniai įsira
šęs į vokiečių nacionalso
cialistų partiją. Karo pra
džioje jis buvęs pakviestas 
į vokiečių užsienių reika
lų ministeriją ir tarnavęs 
Vokietijos pasiuntinybėje 
Kaune.

Mirė Dr. Ubeika

• Šiauliuose palaidotas 
staiga susirgęs ir miręs 
med. daktaras Leonas U- 
beika. Tai buvo jaunas gy
dytojas, žinomo Šiaulių vi
suomenės veikėjo ir peda
gogo K. Ubeikos sūnus. K. 
Ubeika su daugeliu kitų 
Šiaulių miesto visuomenės 
veikėjų išvežtas į Sovietų 
Rusiją.

• Vokiečių komisaras
Kaune Cramer paskelbė į- 
sakymą, pagal kurį visi 
arklių traukos susisieki
mo priemonių savininkai 
turėjo atvykti su rogėmis 
arba vežimais į transporto 
įstaigą. Įsakyme pasaky
ta, kad “nevykdžiusieji 
bus griežčiausiai baudžia
mi .

Grynas bičių medus, kurį bi-

agronomu; Kazys Šilins- 
kas paskirtas Salantų 
agr.; Antanas Laukaitis — 
Paežerėlių; Jeronimas 
Paulionis — Šakių apskr. 
agronomu; M. Čibiras —
Vilniaus apygardos lauko!30 PiIie??V’ “kurių laikys.e' 
ūkio sekcijos inspekto- na’. veik‘mal » Pranasi-
rium; Motiejus Kraužlys— 
Vilniaus apskrities agro
nomu; Telesforas Šarūnas 
— Švenčionių žiemos že
mės ūkio mokyklos vedė
ju; Juozas Laurinaitis — 
Baisogalos raj. agr.;. Anta
nas Tėvainis — Pumpėnų 
raj. agronomu; Pranas 
Krikščionaitis perkeltas iš 
Liudvinavo j Prienų raj. 
agronomu;; Juozas Ožalas, 
paskirtas Krakių raj. agr.; j 
Juozas Morkeliūnas —i 
Plungės raj. apgronomu;! 
Reinis, Borchertas, Plun
gės raj. agronomas, pas
kirtas pieno ūkio ir paša
rų inspektorium.

• Dienraštyje “Į Laisvę” 
atspausdintas pranešimas 
į “buvusius Lietuvos pa
sienio policijos tarnauto
jus”. Pranešime sakoma, 
kad jų registracijos termi
nas pratęsiamas iki sausio 
31 dienos. Kokiems tiks
lams registracija daroma 
nieko nesakoma.

kių atsitikimų. .
Jo pranešime iš kovo 26 tžs sunesS is zydiD“ų javų’ &

d. Generalinis Prokuroras 1"1' p'evų ,r medžilf yra tikras 
Biddle pranešė, kad jis j- ivaistas' Taigi’ įsigyk kTOrt4 
sakęs Jung. Valstybių ad-!medaas lr gerk » su arhata ar 
vokalams pradėti atnatu-!kava v,etoJe cukraus' Kas var’
ralizacijos veikimus prieš!toja “od« “ to “"T 

gina. Kvorta kainuoja tik 8oc. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad-

mai parodė jų tikrą ištiki- way, So. Boston, Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

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

ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas .................. 15c.

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

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič... 20c.

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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(THE VVORKER)
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

Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ..... ................... $4.00
Vieną kart savaitėje metams ... $2.00
Užsieny metams ..................-........ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ............................. $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ..... ............................ $5.00
Foreign once per vveek yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Remkime Vyrieusybės Pastangas
Velykos praėjo. Po Gavėnios liūdesio ir Kristaus 

Atsikėlimo džiaugsmų grįžta normalus gyvenimas su 
kasdieniniais reikalais ir rūpesčiais. Dabar rūpimiau- 
sias visiems dalykas tai remti vyriausybės pastangas 
karui laimėti. Jau keturi mėnesiai kai Jungt. Valsty
bės stojo į karą su Ašies valstybėmis ir kasdieną vis 
daugiau įsitempia, kad atremtų įžūlų Japonų puolimą, 
atgautų pusiausvyrą, paveržtų iš jų rankų inicijatyvą 
ir savo ruožtu juos pultų ir sutriuškintų. Tiems sieki
niams atsiekti reikia turėti daugiau pajėgų, negu ja
ponai jų turi. Ypačiai reikia užsitikrinti viršenybę ore. 
Kol kas jos neturime. O praktika parodo, kad be vir
šenybės orlaivystės srityje moderninio karo negalima 
laimėti. Lenkija, Prancūzija ir Anglija gerai tai žino. 
Tokio pat prityrimo ir Amerika jau įsigyja. Ji sku
biai ir gabiai padirba milžiniškų bombanešių, “oro 
tvirtovių”, ir paleidžia juos į darbą. Tie milžiniški oro 
laivai padaro priešui daug žalos, bet ir patys lengvai
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Dovana per karo laiką. Yra raginama, kad turintieji civiliai binoculars, 
(žiūronus), kad skolintų Laivynui per karo laiką. Vaizde matome, kai 
šie asmens tokias dovanas paskolino ir Laivyno ofiso karininkas įregis
travo, New Yorke.

vos atstatymo progos nė
ra neikiek sumažėjusios 
ir turi linkmės sutvirtėti. 
Šia proga Lietuvos Minis
tras, p. Žadeikis, pakarto
jo pirmesnius pareiški
mus, prisimindamas, kad 
Amerikos nepaprasta 
draugingumo politika at
žvilgiu agresijos paliestų

kos galybę yra tvirtas ir 
nepajudintas. Lietuva ma
to savo laimingą ateitį lai
svų tautų šeimos narystė-

Valdžia Prižada Medikalę Prie- 
žiūra Nukentėjusiems Nuo Oro 

Užpuolimų
Jung. Valstybių Valdžia 

ką tik pareiškė, kad ji lai
kinai prisiims atsakomybę 
ligoninės priežiūros civi
liams, nukentėjusiems 
nuo oro užpuolimų arba 
kitokių priešų atakų. Vi
sos privatinės ir viešos li
goninės bus naudojamos 
ir atlyginimai bus pagal 
nustatytą normą. Ligoni-

300, vienas dėl kiekvieno 
25,000 žmonių. New Yorko 
stotys bus įrengtos moky
klose, klinikose arba svei
katos centruose, nes tenai 
jau yra įrengimai. Stotys 
bus aiškiai paženklintos, 
kad kiekvienas matytų, 
kur pristatyti sužeistuo
sius. New Yorke bus pada
ryti žemlapiai, kur šios

duota, taip pat ir Skautų Są- Health Service ir Office of 
junga, nes mokyklose joki Uu- • Civilian Defense drauge su 
tinių vienetų susigrupavimai kooperacija Valstybės ir 
nėra leidžiami. “Vytis ’ niekad vietinių autoritetų. Dakta- 

je, ne kilpos formoje pri-!nėra buvusi Brazilijos Lietuvių rai yra paskirti miestuose 
mestoje bet tautos laisva Katalikų šv. Juozapo Be.ndruo- jr apygardose ir pavadinti 
ir suverene valia pasirink-' menės narys ar skyrius, kaip Chief of the Emergency 
toje, ir tamprioje koope- teigia P-bės žinios: “Vytis” yra Medical Service. Jų darbas 
racijoje su Atlanto Dėklą- i įregistravusi savo įstatus tei- yra sutvarkyti sužeistuo- 
racijos kūrėju, — Ameri- singumo ministerijoje Rio de sįus savo apylinkėse.

nės irgi bus įsteigtos “sau- Į stotys su adresais randasi, 
giose vietose” ir bus vadi-| Ligoninių stotyse Emer- 
namos “Emergency Base gency Medical Field Units 
Hospitals”. Tenai bus nu- atliks visą darbą, 
vežta sužeisti ir kiti Ilgo-! Daug daktarų ir slaugių 
niai, jeigu juos reikėtų bus reikalinga, ir mano- 
perkelti į saugią vietą. ma, kad gali būti stoka a- 

Šis naujas projektas bus
pavadintas “Emergency 
Medical Service” ir bus 
globojamas United States

būna sužeidžiami bei sunaikinami, jei jų nepalydi ma-'.mažų tautų, bet Amerikos ka. Šią ateitį Lietuva sau Janeiro ir veikia savarankiškai.^ Sutvarkymas šio projek- 
žesnieji, kovojantieji orlaiviai, kurie juos apgina nuo politinis idealizmas, Pre- vaizdenasi apystovose, ka- Be to, Vytis veikia ne tik jęew Yorke įrodo kaip 
nriPŠn nuolimo. Gi Amerikos karo industriia dar nesu- zidento Roosevelt’o atsto- da ir kitos Pabaltijo vals- dainos, bet ir vaidybos srityje, į šis darbas vykdomas. Dr.priešo puolimo. Gi Amerikos karo industrija dar nesu 
skubo ir vienų ir kitų reikiamam skaičiuje prisiga
minti. Todėl dažnai girdime šūkį: let them fly — pa- 
lėkdykime juos! Vyriausybė tuomi kaip tik ir rūpina
si. Bet be visuomenės bendradarbiavimo ji nepajėgia

vaujamas, yra šaltinis mo
ralinio sudrūtinimo lietu
vių tautai, šiandien ken
čiančiai moralią ir ekono
minę verguvę ir net fizinio

savo tikslą pilnai atsiekti. Tad ir mes prisidėkime, nes najkinįmo smūgius. Lietu-
tai valstybinė kiekvieno piliečio pareiga.

Normaliam laike valstybinės mūsų pareigos yra
lengvos. Laisvoj šaly jos ir malonios. Bet ištikus ko
kiam kriziui, kurs kasasi po valstybės pamatais, kaip 
antai karo ar kokio stambaus sukrėtimo metu, pilie
čių pareigos didėja proporcijonaliai su pavojaus dy
džiu. Šis karas tokį krizį kaip tik ir sukėlė. Visiems 
dabar tenka įsitempti, atsižadant daugelio įprastų pa
togumų, aktyviai dalyvaujant vyriausybės darbuotėj 
karui laimėti ir ypačiai remiant valstybę finansinėmis 
aukomis. Šis pastarasis paramos būdas ypatingai 
svarbus tuomi, kad jis sumažina pavojų piniginės in
fliacijos, t. y. tokio pinigų vertės nukritimo, kad už 
kiekvieną menkniekį priseina tūkstančiais mokėti. Di
džiųjų perversmų laikais ir pačios stambiausios ir net 
gerai pasiturinčios valstybės neįstengė infliacijos iš
vengti. Tiesa, Amerika pernelyg turtinga, bet jos vals
tybinis turtas greit eikvojasi. Karo reikalams ji išlei
džia daug desėtkų bilijonų. Jos valstybinė skola va
landomis auga. Tad infliacija, depresijos pranokėja, 
jau gręsia neprašoma atsilankyti. Nuo jos išgelbės tik 
vieningas piliečių pasiryžimas: finansiniai remti vy
riausybės pastangas. K.

vių tautos įsitikinimas į

tybės bus lygiai laisvos o žymiausiu šios lietuviškos or- i Edward Bernecker yra pa- 
kaip ir nepriklausoma ganizacijos nuopelnu reikia lai- ’ skirtas kaipo Chief of E- 
Lenkija, demokratiška ir kyti, be abejonės, tai, kad ji mergency Medical Service 
taikingai nusiteikusi iš ki- niekumet nėra praleidusi nepa- dėl Didžiojo New Yorko. [ 
tos pusės, susilauks pro- minėjusi tautinių Lietuvos; jjs buvo paskirtas mayoro
gos nekliudomai gydyti švenčių — 16 vasario, 17 liepos 
savo žaizdas naujoje visų if tt.”

b) “Klaidinga informacija ir

Lietuvos Pasiuntinybės
Spaudos Žinios

Nr. 09. Washington, D. C. 1942 m. kovo 31 d.

2. Lietuvos Atstovo Naujas 
Pareiškimas

Kovo pabaigoje Lietuvos 
Ministras Vašingtone yra 
pareiškęs mintį, kad šalę 
visuotinio uždavinio iš
laisvinti Lietuvą iš sveti
mos okupacijos yra dar 
specifiškas ir opus rūpes-

ku-
turi

kraštų vyriausybes, 
rios mūsų reikalui 
tiesioginės ir ypatingos 
reikšmės. Karui siaučiant 
nieko panašaus dar neat
sitiko bet ir vilties nenus
tota. Valstybių vyrų kal-

biejų. Tad daroma, kad 
nepriskirti jų prie vienos 
vietos, bęt siųsti kur tik 
bus reikalinga.

Kiekvienas trokšta, kad 
Jung. Valstybėse neįvyktų 
oro puolimai, bet visvien 
geriau būti prisirengu
siems. Daugelis iš mūsų 
gal rūpinasi nežinodami, 
kaip arba iš kur galima 
būtų apmokėti daktarą ir 
ligoninę, jeigu būtume su
žeisti. Dabar žinote, kad 
Dėdė Šamas viską apmo
kės. Anglijoje irgi Valdžia 
apmoka dėl sužeistųjų 
priežiūros. FLIS.

La Guardia. Dr. Berne
cker paskyrė pagelbinin- 
kus kiekviename iš penkiųAmerikos idealizmo politi- tautų santvarkoje.

O T T? apie lietuvių bažnvčią. būk ji priemiesčių ir jie paskyrė2. Lietuvos Piliečių Sąjungos Keikalu brazilų parapijos ži- savo pageibininkus.
Nuožmus Lietuvos liki- simų, bet pasiryždama e- nion. Toks tvirtinimas gali su- New Yorko ligoninių 

nergingai pasidarbuoti daryti neigiamo įspūdžio apie Jau sudarė Emergency 
šalpos srityj (bet panašiai lietuvių kolonijos kunigus. Ata- Medical Field Units , ku- 
kaip Pirmame Pasaul. Ka- tinkamoms įstaigoms dokumen- rĮ0S jau įrengtos. Jos su- 
re pasidarbavo Centralinis tais įrodėme, kad tai yra netie- sideda iš daktarų, slaugių 
Komitetas karo nukentė- sa, šmeižtas, kad yra visai at- slaugių pagelbininkių 
jusiems šelpti) ir visais virkščiai: bažnyčia buvo ir te- nurse s aidės. Jeigu įvyk- 
galimais būdais talkinin- bėra niekeno kito tik Bendruo- tų nelaime, jie tuoj išvyk- 
kaudama Dėdės Šamo di- menės nuosavybė. Dar daugiau: tų į tą vietą ir pradėtų sa- 
diesiems uždaviniams vie- tik vieni lietuviai turi pamaldas vo darbą specialiai įreng- 
nybėje su visais Amerikos savo kalba visame Sao Paulo tame nelaimės stotyje, to- 
lietuviais galėtų išvaryti mieste, ir tai yra neabejojamai Je vietoje. Tie, kurie ne- 
vagą, kuri sutaptų su geru nuopelnas vietos lietuvių kuni- sunkiai sužeisti bus gydo- 
Lietuvos ir Amerikos san- gu. kurie šią teisę išsirūpino mi vietoj, o tie kurie dau- 
tykių pagilinimu. Sąjun- tiesiog iš policijos ir kuri (ta &iau sužeisti bus išvežti į 
gai tokio praktiško ir gy-i teisė) yra atžymėta net “Vy-: ligonines, kur visos išlai- 
vai reikalingo darbo ir lin- riausybės žiniose” — “Diariojdos bus Valdžios padeng

mas, jos piliečių išblašky
mas ir jos ateitis rūpi vi
siems jos draugams, o y- 
pač negali nerūpėti pa
tiems Lietuvos piliečiams, 
tai aišku. To rūpesnio iš
davoje formuojasi piliečių 
organizacija (sąjunga), 
kad talkoje su Amerikos 
lietuviais surasti būdus 
kaip vaisingiau prisidėti 
ir prie tremtinių proble
mos sušvelninimo ir ben
drai Lietuvos išlaisvinimo 
iš svetimos okupacijos. 
Sąjunga, neliesdama kon-
troversinių politinių klau-1 kime.

3. Del Informacinio Laiško Apie 
Brazilijos Lietuvių Koloniją

iš š. m. kovo 23 d. apturė-

Oficial”. |tos. Galime tikėtis, kad
c) “Informacija apie mokyk. | Rugelis sužeistųjų per o-

las perdėm tendencinga, j ro puolimą reikalaus ligo
ninės —~noras mažinti katalikų nuopel-1 “““ priežiūros. Spren- 

nus lietuvybei: būk Alpinoje dziant is Londono bombar- 
(antroj Bendruomenės mokyk- davimo _lr kitų vietų apie 

tas ir jį paskaitęs tuojau loję. esą tik 20 vaikų. Jei mūsų / sukistu mirsta vie- 
nutariau atsiliepti ir pa-! kas pasiteirauja, mes atsako- ?pe ar a

kad už laiško a- rne: Bendruomenė eina priekyje "*S> lr nu° 30' įs1 4°7° 

ne be priekaištų. Straips- • pie Brazilijos lietuvių ko- Kolonijos švietimo darbe, nes & sun ®uzeis 1- r* 
pasiūlymas spaudai loniją paskelbimą Pasiun-! jos mokyklose yra 425 vaikai į nau

Šių metų pradžioje iš šio 
paties šaltinio buvo spau
dai paduotas straipsnis,
kuris, deja, pasirodė esąs aiškinti,

mo
neturėjo tikslo misrepre- 
zentuoti, bet buvo bona 
fide padarytas. Į tą straip
snį atsiliepė keletas Brazi
lijos lietuvių, nurodydami

tinybės Žiniose ir spaudo
je man vienam tenka atsa
komybė. Tai buvo padary
ta be mažiausio noro ar 
tikslo mažinti patriotin-

tūlus straipsnio netikslu-, gos Sao Paulo Katalikų 
mus. Žemiau patiekiame. visuomenės nuopelnus ir 
Lietuvos Atstovo laišką, • sunkių pastangų darbo

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas.
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
'O Rnston. Mass

KM TNSE

BUY
UNITED
STATES
SAVINGS

nis surasti būdus pagelbė- bos pastaruoju laiku pasa- 
ti tremtiniams tolimame kytos iš dviejų sostinių, 
ištrėmime, Sibire ir kitur, turinčios tikslo neigiamai 
Lietuvos Atstovo tikėtasi, Lietuvos reikalus ir ateitį 
kad su draugingu vyriau- išspręsti ir galinčios pa- 
sybių pagelba bus suras- kenkti Atlanto Deklaraci- 
tas pagelbos būdas ir kad jos dvasiai, neturi betgi 
tam tikslui patarnaus ‘ pagrindo ir lemiamos reik- 
Atlantic Declaration dva- šmės akyvaizdoje tąarptau- 
sia ir pasirašymas United, tinės teisės ir naujai de- 
Nations pakto ir per tų klaruotų principų. ^eLietu-

kuris išlygina pirmesniojo 
straipsnio trūkumus ir pa
neigia padarytus priekaiš
tus:
“J. M.

Kun. A. Arminas, 
Kapelionas ir Zelinos 
Klebonas,
Gaixa Postai 4118,

Sao Paulo, Brasil.
Gerbiamas Kunige

Klebone,
Tamstos ir Vyresniosios

vaisius. Mano noras buvo 
iškelti aikštėn visos Brazi
lijos lietuvių kolonijos pa
jėgumo apsireiškimus, bet 
anaip tol ne juos mažinti 
ar dirbtinoje šviesoje at
vaizduoti. Jei pirmiau 
gautoji korespondencija 
pasirodė vietomis nepilna 
ir netiksli, tai šiuomi ji a- 
titaisoma, spaudon paduo
dant Tamstos laiško se
kančias ištraukas: 

a) “Straipsnyje minima Mo-

AT HELM IN THE EAST—
Gen. Sir Leslie Morsehead, 
commander of the Australia® 
9th Division^ is now in charge 
of Aussies (h'the Middle East, 
foliowing departure of Gen. Sjj

Blaney for homeianf

(keturi šimtai ir dvidešimt pen-Ima VeZtl sužeistuosius į Il
ki) : 339 vaikai Zelinos mokyk- i g°nin«S’, kur Jie bus priziu- 
ioje (Nr. 1). 76 vaikai Alpiuos, r°"U daktanl slaugių, 
mokykloje (Nr. 2) ir 10 mergy-1„ Svarbu ?? tUretl SU2elS- 
čių tik ka įsteigtoje darbelių ir t™ Pažiūros Stotis (ca-

. - .. .. n, . .. sulty sta tions) kiekviena-siuvimo klasėje. Tai yra šių J ,. ...... . , .. me mieste arba apygardo-metų skaičiai, kurie beveik ne- __ b.... .. . , . je. New Yorke jų bus apiesiskina nuo pereitų metų skai- ~
čių (398 vaikai).” , j *.

d. Sunku mokyklas islaiky-6 Tikėd kad anos įn.
f. Tačiau je. ta. sunku Saiun-: formacįjos netiksluinaį
gai, tai taip pat nelengva ir v. .* „ . , . . . siuomi per spaudą atitai-
Bendruomene., kur,a. gyti sušVelnins bereikalin-
dv.gt.ba. daug.au mokytojų: sudrumstą ramybę, a.
samdytu ,r net patalpos nuo- ®uoju pasinaudojimą

audiatur et altera pars tei
se tuom padedant Brazili
jos lietuvių draugams ge
riau susivokti jiems rūpi
mais lietuvybės reikalais. 

Su tikra pagarba, 
(pasiraš) P. Žadeikis 

Tjietuvoff Atstovas”.

motis”.

Baigiant šias pastabas 
norėčiau prisiminti, kad 
toji patarlė: “nėra to blo
go, kas į gerą neišeitų” ir 
šiame atsitikime pasireik
štu. Tatai betgi nepateisi-

I

Sesers pasirašytas laiškas terų Draugija jau senai likvi-jna neužtektinai rūpestin

daug.au
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Tarpusaviniai-Ameiftg !i!A’ 1 
Susirinkimai Artinasi

Sustiprinimas tarpusa- j mas ir pagreitinimas tran- 
vinio — Amerikų bendra- Į sportaeijos, ir kaip sukon- 
darbiavimo skalėje dides
nėj, negu kada nors išban
dyta įvyks su ateinančiais 
pirmutiniais susirinkimais 
komitetų, kuriuos paskyrė, vienos šalies veiks iš Wa- 
neseniai įvykusi konferen-' shingtono. Ji sumanys 
ei ja Užsienių Reikalų Mi-! strategijos planą apginti

troliuoti ir paskirti eks
portus.

Komisija militarinių ir 
laivyno ekspertų iš kiek-

'r

nisterių Rio de Janeiro. 
Susirinkimai Rio čarte-

Vakarinį Žemyną. 
Kito komiteto pareiga i

aug y U-. arP'1,v i tybinius veikimus, susekti 
nis - amerikinis bendra- f nuo sabotažo įr

sukontroliuoti vietines or-
bendra- 

darbiavimas bus labai nau
dingas visų Amerikų žmo
nėms ir sustiprins ameri
kinių respublikų solidaru
mą. Finansai, ekonomija, 
transportacija, susisieki
mas, politinis ir militari- 
nis apsigynimas, tvarkos 
užlaikymas ir visų teisės 
bus diskusuojama.

Tarpusavinė - amerikinė 
finansų ir ekonomijos pa

ganizacijas, kurios veikia 
agresorių naudai.

Vienas iš svarbiausių pa
reigų pavesta Pan-Ameri
can Sąjungai yra formula
vimas tarptautiškų sutar
čių kas link špionažo, sa
botažo, išdavysčių, ir pan.
Amerikinių Užsienių Rei

kalų Finanso ministeriai 
tuoj susirinks planuoti ir

tarėjų komisija, užveizdi- įvykdyti Tarpusavinį Sta 
nis kūnas, kuriam . Rio 
konferencijos čarteris da
vė padidintą autoritetą ir 
galę atliks koįvairiausias 
pareigas. Neužilgo komisi
ja susirinks suformuoti i temas

bilizacijos Fondą, nustaty
ti svetimų pinigų keitimo 
mainas, stabilizuoti pinigų 
vertę ir abelnai sustiprinti 
viso žemyno pinigines sis-į

planus dėl ekonominio mo
bilizavimo kiekvienos ša
lies, ir iš to išsivystys ben
dras planas visam žemy
nui.

Centralinių bankų atsto
vai irgi sueis suformuoti 
vienodą tvarką kaslink a- 
gresorių tautų tavorų.

Įsteigimas komiteto iš
Šiuose susirinkimuose j technikinių ekspertų kiek- 

kiekvienos šalies pagrindi- j vienos amerikinės respub- j 
niai reikalavimai bus svar-< likos gamtinį turtą irgi
stomi, kaip ir koordinavi-1 planuojama. FLIS.:___________________________ _ ___

Centai Ir Penktukai Stoja Karan
(Valdžia išims skardą ir 

nikelį iš smulkių pinigų 
gaminimui kulkų).

Federalė Valdžia jau iši
ma skardą iš amerikoniš
ko cento, ir rengiasi išimti 
nikelį iš penktukų, sunau
doti karo gaminiams.

Ir jeigu vario, cinkos, 
skardos ir nikelio negali
ma bus papildyti iš kitų 
šaltinių, National Geogra- 
phic Society pranešė, kad 
centai ir penktukai gali 
būti išimti iš apyvartos li

gi karo pabaigos.
Išimdami skardą iš cen

tų, kuriuose normaliai 
i randasi 95% vario, 4%
! cinkos ir vienas nuošimtis 
j skardos ,daugiau negu 
įl00,000 svarų skardos per 
i metus laiko galima bus 
pridėti prie karo reikmenų 
gamybos. Naujas centas 
bus padarytas iš vario, ja
me bus daugiau cinkos ne
gu sename cente, ir visiš
kai mažai skardos.

Jokio įstatymo nereikia

"DARBININKO” KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

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

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

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

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

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

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun,
P. Juškaitis. Kaina ............................................................. 15c.

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ..................................................... ................................... .. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI- 
' MAS- Čia rasite daugybę įvairių valgiams

gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......... $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

“DARBININKAS“
366 W.B*oadwcry,!> mi.Mpss.

“RUSH
HOUR”

TAIP

MINIOS

Bet mes juos nuvedame - 

prie jų darbiį ir vėl atgal į namus

The “EL” dabar perveža pusę milijoną pasažierių daugiau į savai
tę negu metai atgal. /

Iš anksto suplanavus, mes paruošėme užtektinai aptarnautojų ir 
įrengėme naujų “EL”, karų dėlei padidėjusio pasažierių skaičiaus.

Mes stengsimės ir ateityje padidinti įrengimus visose mūsų linijose.
Tuo pačiu reikia atsiminti, kad “EL” “rush hour” yra labai užsi- 

grūdę dėlei padidėjusių darbų karo laiku.
Mes raginame ir kviečiame pasiskirti važiavimo laiką tarpe 10 ir 

4 vai. ir po 6 vai. vakare. The “EL” tuo laiku gali daugiau pasažierių su
talpinti. Pasiskirdami minėtą laiką važiuoti, Tamstos užleisite vietos 
darbininkams, važiuojantiems iš darbo.

KĄ MES ESĄME PADARĘ

pervežimui žmonių minių

Padidintas karų patarnavimas 95,000 
mailių savaitėje.

Perdirbti 58 rapid transit karai ir 
73 gatviakariai.

Padidinta 69 nauji busai ir užsakyta 
60 daugiau busų.

Autorizuota nupirkti 100 naujų 
streamlined karų.

Kaip galinu 
i204x»r Stenglntčs

90,000-

60,000

30,000

VAŽIUOTI tarpe

The above is an accnrate cbart, based on an bourlj couut of "EL” riders.

Boston Elevated Railway
pakeisti kompoziciją cen
tų. Bet su nikeliais kitas 
dalykas. Metalo kiekis le
galiai nustatytas yra % 

i vario ir nikelio. Buvo 
pasiūlyta šį pakeisti į % 
vario ir y2 sidabro, su lei
dimu pridėti kitų metalų 
ligi 10 nuošimčio, kad su- 

| daryti reikalingą svorį.
Jeigu proponuotas įsta

tymas bus pravestas, tai 
rytojaus nikelis turės 
daugiau vertės negu de
šimtukas, nes nikelyje 
būtų daugiau, negu 38 
gramų sidabro; dešimtuke 
dabar randasi mažiau ne
gu 35 gramai. Bet tai nie
ko nereikštų, nes pirkimo 
vertė (purchasing price) 
monetų (coins), kaip ir 
popierinių pinigų, yra pa
grįsta savo Valdžios pasi
tikėjimu, o ne sidabru.

Nikelis padarytas pagal 
proponuoto metalo kom
pozicijų nedaug skiriasi 
nuo senojo, išskyrus spal
va, kuri bus truputi gel- 
tonesnė. Galima bus var
toti telefonuose, požemi
nių sukamųjų vartelių 
mašinose, ir kitose -maši
nose.

1941 m. Jung. Valstybės 
buvo padaryta 300,000,000 
nikelių, kurie svėrė 1,740 
tonų. Jeigu proponuotas 
įstatymas > .• įvyks, tai 870 
4#nų sidabro ;bus suvarto
tu,11 vieton :4#5 tonų vario, 
8*435 ton % nikelio pirmųtP

Baltimore iš seno yra žinomas 
lietuvių gyvas vienetas. Čia gy
vena lietuvių išeivių patriarchas 
kun. Lietuvnikas, trečioje laip
snio Gedimino Ordeno kavalie
rius. Nors jau dabar senelis, 
bet dvasioje jaunas, sielojasi 
pavergtos Lietuvos reikalais ir 
gyvai tiki, jog Lietuva vėl bus

se 300,000,000 padarytų 
nikelių. Šis kiekis nikelių 
— 435 tonai arba 870,000 
svarų — lygus su norma
liu vienerių metų suvarto
jimu nikelių civiliams rei
kalams. Vartojamas karo 
reikmenyse nikelis sustip
rina ir sukietina plieno 
priemaišį, kurį naudoja vi
sokiems ginklams.

Ligi šiol, nėra numatyta 
jokių pakeitimų sidabro 
monetose nuo dešimtukų 
ir aukščiau. Pagal įstaty
mą juose randasi 90% si
dabro ir 10% Vario. Aukso 
monetos nebėr problema, 
nes jos buvo sutarpytos ir 
tapo šio krašto aukso re
zervu. ui. i FLIS.

..•S*-**-—

laisva ir nepriklausoma. Jis 
skaito visus Amerikoje išeinan
čius lietuvių laikraščius ir gerai į 
žino lietuvių amerikiečių orga
nizacinį ir kultūrinį judėjimą. 
Dar vieneri metai, ir šis baltas

Alfonso lietuvių bažnyčia virsta 
tikra nuolatinės maldos šventy
kla. Ir kaip ši bažnyčia yra gra
ži, švari, puikiai papuošta, gra
žiai prižiūrima! Gėrisi ja visi, 
gėrėjausi ir aš.

Man teko tuos “stebūklus” 
regėti Velykų metu. Be papras
tų rytinių pamaldų Didžiąją 
savaitę čia buvo giedamos va
karinės pamaldos — Tenebrae, 
kaip kokioj Katedroj. Puikus 
išlavintas teatrališkas choras 
protarpiais išpildė lamentacijų 
responsorijus. Puiku buvo ir į- 
spūdinga! Did. Ketvirtadienį 
buvo šventoji valanda dalyvau-

Velykų rytą-^nbai iškilmingą 
procesija, uniformos, žibėjimas 
ir nepaprastas apšvietimas baž
nyčios ir altorių tikrai paliko 
gilaus ir nežemiško įspūdžio. 
O altoriaus gražumėlis! Girdėti, 
kad čia gėlėms išleidžiama keli 
šimtai dolerių, o kur apšvieti- 

j mas ir kitoki žibučiai ir įrengi- 
| mai?

Taigi tokioje nuostabiai gra- 
• žiai išpuoštoje bažnyčioje teko 
! matyti tų visų dalykų organiza
torių ir palaikytoją kun. dr. L. 
Mendelį, kuris Prisikėlimo Mi
šias laikė ir sakė puikų lietu
višką ir anglišką pamokslą. Visi 
šios bažnyčios lankytojai ir pa
rapijiečiai lietuviai, airiai ir ki
ti kitoki jį myli ir net dievina. 
Jis gi yra pamokslininkas, tik
ras misijonierius, giesmininkas, 
geras ekonomas, puikus organi
zatorius ir demokratas, — ne
paprasto uolumo kunigas. Per 
Rezurekcijos pamaldas jam pa
tarnavo kun. Dubinskas, geru- 
tėlis šios parapijos vikaras, ku
ris čia dirba jau dvylika metų, 
iš Kinijos misijonierius kun. 
Lima ir kun. Širvaitis, kuris 
čia buvo atvažiavęs iš Washing- 
tono atostogų praleisti. Šis ku
nigėlis, sako, yra iš Lietuvos. 
Teko išgirsti jo pamokslėlis 
Did. Ketvirtadienį, Velykų pir
mą dieną Sumos metu ir Vely
kų antrąją dieną. Šią savaitę jis 
vėl grįžta į Washingtoną tęsti 
savo mokslo.

Taigi Velykų metu Baltimorės 
lietuvių bažnyčia yra tikrai 
verta susidomėjimo. Tačiau ne 
tik per Velykas, bet ir per vi
sus metus sunku rasti taip šva
rią ir taip gražiai užlaikomą 
bažnyčią. Čia nuolat pamatysi 
besisukinėjančią vieną seselę 
Kazimierietę lietuvę ir apsukrų 
zakristijoną p. Ivošką. Kai aš 
tik lankau Baltimorę, tai visa
dos užsuku pasižiūrėti į Šv. Al-■ r*
fonso lietuvių bažnyčią. K. Š.

ŠIS BEI TAS
Parapijos jaunimas Velykų 

antrą dieną turėjo pasilinksmi
nimą parapijos salėje. Buvo 
matyti net kareivių ir kun. dr. 
L. Mendelis.

Kun. Dubinskas pirmadienį po 
sunkių darbų išvažiavo truputį 
atsikvėpti. Novenų pamaldas 
vesti pagelbsti kun. J. Mendelis, 
administratoriaus brolis.

Kun. Lima, Kinijos misijonie
rius .taip pat išvažiavo Velykų 
pirmą dieną, bet šioje bažnyčio
je niekad netrūksta svečių ku
nigų, kurie beveik per ištisus 
metus kasdien čia laiko Mišias.

Kun. dr. Mendelis visus prie 
Mišių tarnautojus apdavonojo 
Velykų ‘Zuikiais’. Vaikai buvo 
labai patenkinti.

Sodalietės Velykų pirmą die
ną ėjo prie Šv. Komunijos ir 
uniformuotai dalyvavo Rezu
rekcijos procesijoje.

Bažnyčioje dažnai ir viešai
jant pilnutėlei bažnyčiai ivai-' . ..J r . meldžiamasi uz Amerikos jau-kaip obelis patriarchas švęs 50-.......................... _ ________ _  ________  *__

ties metų kunigystės jubiliejų. į žmonių. Per visas die-: nuolius ir jaunuoies tamaujan-
Dar jis tvirtas ir pajėgus dirbti nas čia buvo dauSybė lankytojų krašto gynime, 
bažnytinį darbą, bet, apskritai, į Pagerėti vadinamu ‘Kristaus Parapijos mokykloje mokosi 
parapijos administravimui turi J kaleJlmu ir paskiau Kristaus vienas kiniukas, kuris truputį
tam. dr. L .Mendelį, kuris čia ^rabu'/ . Cia Plaukž » kleboni» yra jau pramokęs lietuviškai.
pau “stebuklus” pradėjo daryti.;laIskai ls visokių tautybių lan- jjs ta^> pat tarnauja prje žv
Taigi šiaip ar taip. Baltimore (kytojų, kuriuose buvo rašoma Mjšių_ atrodo labai ;
yra verta susidomėjimo. aPle nepalyginamai grasiausi jauSiasi lietuvių Urpe

lietuvių bažnyčiosHšpuoėimų, ir- Mykfte SUsevi{ius.
kad lygios kitos bažnyčios Bal-

Čia atėjo pasi- ...kai mirė ir buvo gražiai palai-

Pirmas nuostabus dalykas 
Šv. Alfonso Baltimorės lietuvių 
bažnyčioje, — tai novena, veda- timorėje nesą
ma Panelės Švč. Stebuklingo žiūrėti netik katalikų, bet ir dotag trečiadienį (bal. 8 d.) iš
Medalikėlio garbei. Tą noveną 
žino visas Baltimorės miestas. 
Čia renkasi žmonės iš visų mie
sto kvartalų. Tik paklausykit

protestantų ir žydų. Šv. Alfonso lietuvių bažnyčios.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo-

pirmadienį: giesmės nenutiista jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu 
$1.10. Užsakymus su money orderių siųskite; v 

"Darbininkas'
366 W. Broadwcfy, So. Boston, Mass.

visą dieną lietuvių bažnyčioje, 
nes devynis kartus čia vedamos 
novenos pamaldos ,o antradienį 
penkis kartus. Per kiekvienas 
pamaldas sakomas pamokslas, 
giedama giesmės , kalbamos 
maldos, duodamas palaimini
mas, klausoma išpažinčių. Šv.



-
4 -X

Penktadienis, Balandžio 10, ’42

LDS Studijų Rateliams
9. Mokslo Svarbumas

Toji tinkamos mokslo laisvės norma yra drauge 
ir neliestina tinkamos didaktinės laisvės norma arba 
teisingai suprasta mokymo laisvė; jos reikia laikytis 
kiekviename mokslo teikime kitiems, ir dar, su labiau 
svarbia teisingumo paareiga jaunuomenės mokyme, 
viena, dėl to, kad kiekvieno mokytojo, viešojo ar pri
vatinio, turimoji auklėjimo teisė nėra absoliuti, o tik 
bendra su kitais; antra, dėl to, kad kiekvienas vaikas 
ar jaunuolis krikščionis turi gyvą teisę mokslą sude
rintą su Bažnyčios mokslu, kuris yra tiesos pagrindas 
ir atrama. Sunkios žalos padarytų jaunuoliams tas, 
kas, blogai naudodamas jų pasitikėjimą mokytojais 
ir suprantamą jų prityrimo menkumą bei netvarkin
gą palinkimą prie beribės apgaulingos ir klaidingos 
laisvės, sudrumstų jų tikėjimą.

Auklėjimo Subjektas
Iš tikrųjų niekuomet nereikia užmiršti, kad krikš

čioniškojo auklėjimo subjektas yra visas žmogus, dva
sia sujungtas su kūnu prigimties vienume, su viso
mis jos įgimtomis ir antgamtinėmis galiomis, kaip tai 
yra žinoma iš sveiko proto ir Apreiškimo; tat žmogus, 
išpuolęs iš savo pirmykštės padėties, bet Kristaus at
pirktas ir atstatytas į antgamtinę priimtojo Dievo vai
ko padėtį, nors ir bepri^ėtų žmogaus prigimčiai, kūno 
nemarumo, palinkimų pusiausvyros ir ju pilno svei
kumo. Taigi žmogaus prigimtyje tebėra likę pirmo
sios nuodėmės pasekmių, ypač valios susilpnėjimas ir 
palinkimų nevarka.

“Puikybė yra pririšta prie vaiko širdies; ir tik 
drausmės rykštė prašalins ją”. Taigi netvarkingi pa
linkimai reikia taisyti, o gerieji stiprinti ir tvarkyti iš 
pat jaunųjų dienų,ir labiausiai reikia šviesti protas ir 
stiprinti valią antgamtinėmis tiesomis ir malonės prie
monėmis, be kurių negalima suvaldyti blogųjų palin
kimų nei pakelti į tinkamą Bažnyčios auklėjimo aukš
tybę, tobulai ir pilnai Kristaus aprūpintą Dieviškuoju 
mokslu, Sakramentais ir sėkmingomis malonės prie
monėmis.

Auklėjimo Klaidos
Taigi klaidingas yra visokis pedagoginis natūra

lizmas, kuris kokiu nors būdu jaunuomenės auklėjime 
šalina arba siaurina antgamtinį krikščionišką ugdy
mą ir klaidingas yra kiekvienas auklėjimo metodas, 
visiškai arba dalinai neigiąs ar užmirštąs gimtąją nuo
dėmę ir malonę ir pasitikįs vien žmogaus prigimties 
jėgomis. Paprastai tokios esti įvairios visaip vadina
mos šių dienų sistemos, kurios šaukiasi nebūtos auto
nomijos ir nevykusios jaunuolio laisvės, kurios ir auk
lėtojo darbą bei autoritetą mažina, arba ne panaikina, 
palikdamos jaunuoliams išimtiną iniciatyvos ir veik
lumo jo auklėjimo darbe pirmenybę, nepriklausomą 
nuo jokių aukštesniųjų Dievo ir prigimties teisių.

Jei kai kuriais tų vardų būtų norima pavadinti 
nors ir netiesioginiu būdu veiklųjį auklėtinio bendra
darbiavimą su jo auklėjimu, palaipsniui einantį dau
gyn ir kas kart labiau sąmoningą, jei būtų siekiama 
iš to auklėjimo prašalinti despotizmas ir žiaurumas 
(kuriuodu tiesą sakant, nėra teisingoji drausmė), tai 
būtų pasakyta tiesa, bet iš tikrųjų visai ne nauja, nes 
Bažnyčios jau skelbta ir vykdyta senajame krikščio 
niškame auklėjime, kuriuos pats Dievas vartojo su
tvėrimų atžvilgiu, nes Jis juos kviečia veikliai darbuo 
tis su Juo kiekvieną pagal savo prigimtį, nes Jo išmin
tis: “siekia nuo galo iki galo stipriai ir visa sudėsto 
maloniai”.

Blogos Valios Mokytojai
Bet, deja, tiesiogine tų žodžių prasme ir pačiu 

faktu, nevienas stengiasi išimti auklėjimą iš bet ko
kios Dieviškojo įstatymo priklausomybės. Todėl mū 
sų dienomis yra iš tikrųjų keistų atsitikimų, kad kai 
kurie filosofai ir mokytojai rūpinasi surasti auklėji
mui vieną visuotinį dorovės kodeksą, lyg nebūtų nei 
Dekalogo nei Evangelijos įstatymo ,ir net nė prigim
ties įstatymo, kurį Dievas iškalė žmonių širdyse, o pats

DA»»miMKAS
ŽODIS DEL ‘MANO PASTABOS’

“Darbininko” No. 22 daromos 
pastabos dėl J. K. Miko straips
nelio. Gaila, kad tokie dalykai 
pas mus reiškiasi, bet dėl pačių 
Gerb. Redaktorių kaltės. (Taip,

žinoti, kad “pastebėtojas turi 
kitą tikslą ir piktumą?” Red.) 
ir tas buvo reikalinga, kad su
rasti būdą tą Milių pavadinti 
savymeiliu ir net svetimą dar-

p. J. K. Mikai, redaktorius kai-, bą pasisavinanti. Kaip tiesos 
žodis visiems yra nepakenčia
mas ( ? Red.), ir šis dalykėlis 
už tjesos žodžio pasakymą yra 
šiandien daroma.

tas, kad netalpina ir redakto
rius kaltas, kad talpina. Red.).
Minimas “Naudingas Patari
mas“ buvo parašytas kitam 
tikslui, bet tik primenant L.
Vyčius. Bet p. Redaktorius to 
straipsnelio kitos pusės netal
pino, o tik vien link L. Vyčių. į 
(Ar gi gali redaktorius atspėti no buvQ 
rašytojo tikslą? Red.).

Bet tai tiek to. Cia pastebėto- 
jas turi kitą tikslą ir piktumą 
ant Miliaus. (Kaip Tamsta gali

ten vjsą laiką, rodos, daugiat*- 
sia darbavosi panelė, kurioj pa
vardės dabar nepamenu, dabar, 
rodos, ištekėjusi. Elizabeth. N. 
J. taip pat J. K. Milius padare 
daug darbo, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių ir sunkumų nebuvo 
gyvo veikimo. Vėliau 1917 m. 
Philadelphijoj. nors ten jau bu
vo kuopa, bet mirus, ir J. K. 
Milius su vietiniais veiklesniais 
veikėjais ją atgaivino ir orga-

Suprantama, j jaunuosius Vyčiukus.
tas kitiems nežinoma, tik vie- i jam daug pagelbėjo Adelė Jan- 
nam ir kitam rašytojui. Į čius ir Jonas Kalėda. Galima

Aš neisiu į visą Lietuvos Vy- | būtų pasakyti visa eilė kitų 
čių istoriją, nei kur kas ir ’kie-1 darbų, bet bijaus, kad p. Re-

Po gegužės 1 d., nebus ga
minama taip vadinamų 
“juke boxes” (muzikos re
kordams mašinėlės), ir ba
landžio 1 d., išsibaigs “ny- 
lon” moterų kojinėms, ra
šomosios mašinėlės jau 
skirstomos, skalbimo ma
šinų produkcija baigsis ger 
gūžės 15 d., ir dauguma 
geriausio odos bus varto
jama tik pagaminti armi
jai batų balandžio 22 d., 
paskutiniai radijai ir radi-

, , .. c, ,jo - fonografijos kombina-kad jie išleido savo penkis sūnūs Dėdės Šamo vėliavos l.jos bus išneštos a fabri. 
šešėlyje kariauti už pergalę. Tai pp. Louis Nolfo is St. | į sandėlius.
Louis, Mo. j Visos šios permainos į-

vyksta dėl militarinių rei
kalavimų, moterys dėvės 
“medvilnės” ir “rayon” 
medžiagas, todėl, kad “ny- 
lon” prisidėjo prie gink-

“V” DVIGUBA PRASME — “V” — tai pergalės ženk
las visiems, bet šiai porai italų paėjimo “V” reiškia,

Naminis Fronte

pradėta ar kam toji daktorius
gurbą.

visai nenumestų į
garbė priklauso. Jei dėl Garbės, 
tai jau niekam kitam toji gar- Taigi, Pastabų darytojau, ar 
bė nepriklauso, kaip Gerb. M. j ję Milius yra svetimos gar- 
A. Norkūnui dėl L. Vyčių orga- bės pasisavintojas? Tikrenybė- 
nizacijos. Į jg jo darbaį veik niekur nėra

Bet dėl anų pastabų, patar- užrašyti ar bent labai mažai ir 
čiau dar kartą perversti L. V y-1 anuose geltonuose lapuose, nes 
čių pageltusius lapus ir pažiū-, jjs niekad nesigyrė savo dar- 
rėti kas New Yorko ir New 534^ bet dirbo ir tylėjo, ir net 
Jersey apylinkėse suorganizavo į kitiems neleido rašyti apie jį, 
L \ yčius ir kas suorganizavo tai yra faktas, kur galima įro- 
New Yorko ir New Jersey apy-• dytįt sakau, jei tik Gerb. Be
linkės apskritį ? Tik J. K. Mi- j daktorius pavelytų. J. K. Mikas. 

liauskas r Milius, ir tuose pagel
tusiuose lapuose rasite tiek ir ■ 
tiek jo darbų. Nors tai labai re-: 
tai kada kas buvo rašoma į 
Vytį” ar į kitus laikraščius,

(šis yra pirmas straips-1 Kainų Administracijos. w . .
nis Karo Produkcijos Ta-į Ofisas praeitą savaitę į- J1® parasutimo au
rybos išleistas). i vykdė du žingsnius, kurie <?ekl° “ rasT™

6. , . .-.. padės kovai sulaikyti išlai- hų ir radijo fabnka. dabar
Šįmet pavasaris reiškia g namuose 0PA padėjoIgamina ginklusirnuirtam- 

daugiau, negu tik gelių kiaulienos pr0Jmus radio setus.
dūktų — tas Reiškia dau
giau negu pusę visos mė-l Vienoj srity kur Karo karą, prisimena pavasariop atsįgoHs _ w die. Produkcijos Taryba neno- 

uzpuo mai a naujin i_ o-, maksįmum urmo pre- ri įvykdinti per didelę per-

žiedelių laikas. Kada gal
vojama apie pavasarį ir

fensyvai. Be abejo musų

Redakcijos prierašas. Redak
cija pasilaiko sau teisę trum
pinti, talpinti ir netalpinti raš
tus. Tačiau redakcija tai daro 
gera valia. Taipgi ir p. J. K. Mi
ko šio straipsnelio kelius saki
nius užbaigoje išbraukėme, nes 
jie visai nesiriša su atsakymu.

TIKĖKITE, AR NE...
• Tikėkite, ar ne... Sekanti 

Jungtinių Valstybių prezidentai 
buvo nužudyti: Abrakam Lin
coln bal. 14. 1865 m., James A. 

ĮGarfield, liepoos 2, 1881 m.,
VVilliam McKinley spalių 6, 
1901 m.

• Tikėkite, ar ne... Prancūzi
jos Jacqews de Thiers (1630- 

čių kuopa buvo likviduota. Tas t74i m.), iš Puy-de-Dome, tu-

nes kiek visiems ten tos apy- 
inkės yra žinoma, J. K. Milius 
dirbo ne dėl garbės ,bet dėl lie
tuvių naudos ir lietuvybės pa- 
aikymo. Toliau kun. Petkaus 
vadovaujamoj parapijoj mažie
ji Vyčiukai buvo pradėti orga
nizuoti, ir Milius patsai tuos 
jaunuosius Vyčiukus mokino 
lietuvių rašybos, žaidimų, ir 
aiškino Lietuvos praeitį. Kar
tais pagelbėdavo V. Abraitytė. 
Vėliau kun. Petkui nusiteikus 
neduoti salės L. Vyčių suei
goms. tas darbas turėjo likvi
duotis. Net ir suaugusiųjų Vy

pats įvyko ir kun. S. Remeikos rėjo 25 sūnus ir 1 dukterį. Visi

kės reguliacija. Ir Kainų mainą, yra moterų mado-
priešai išbandys naujų o Administracijos Ofisas Į se. Karo Produkcijos Ta- 
ensyvų karo ron e ir nustatė kainas dėl “rayon” Į ryba išėmė užlenkimus 
laikinai-mes turėsime medvilnžs medžiagos, (cuffs) iš vyrų siutų kel- 
pergyven i ogų Simų. , kurios ligi šiam laikui nių taupyti vilną, bet atei- 

Bet tik laikinai. Nes mes smarkiai kilo. Toks Kainų nantis įsakymas dėl mote- 
pradėjome savo didįjį pa- Administracijos Ofiso nu-Irų rūbų bus “įšaldinti da- 

sistatymas turėtų sulaiky-Į bartinę siluetą”. Tas raiš
ti krautuvių kainas, ir jei- kia, kad moterys dėvės tin
gu tas neužtenka Kainų! kamus rūbus, kurie grei- 
Administracijos Ofisas ga-) tai neišleis “iš mados 
Ii nustatyti prekes, kurių
krautuvės gan prašvti. , Amerikos ūkis pradeda 

Vieną dalyką neturime savo svarbų pavasarinį 
užmiršti, kada mes galvo- vajų dėl maisto produkci- 
jame apie trūkumus ir pa- jos. Karo Produkcijos Ta- 

įn u rijų. ar įmn ų ir skirstymus įr visus kitus rybos įsakymas sustabdė 
industrijos adm.mstravi-, | nesmagumus, gamybą ūkio traktorių,
mo ir vyrų is ginkluotos!^ yr& ug As netik kurie vartoja gumines
arny s. 1 ie pasi ap-iįurį valgydinti ir rengti ir dangas gegužės 1 d. Fabri- 

• ginkluoti save, bet yra pa- kantai turės gręžti prie ga-

vadovaujamoj parapijoj. Šiek , j° sūnūs buvo prancūzų armijo- 
tiek geriau pasilaikė kun. Ko- Je ir buvo pulkininkai. 1690 
džio vadovavjamoj parapijoj į metais kautynėse ties Fleuris, 
Central Brooklyne. New Yorke;! Belgijoje, kiekvienas de Thier-

I’
d

vasannj ofensyvą Nami
niame Fronte. Milžiniškas 
pastangas gaminti gink
lus, kurie padės mums ir 
mūsų talkininkams paimti 
ofensyvą kiekviename 
fronte.

Visoje šalyje šiandieną, 
pasitarimai įvyksta tarpe “

tiesa, L. Vyčių 12 kuopa buvo 
seniau kieno kito iniciatyva su
organizuota .nežinau, bet ir ten 
labai silpnai veikė, nors Miliaus 
ir anoji buvo atgaivinta, bet 
neilgai gyvavo. New Jersey 
valstybėje daugumoje L. Vyčių 
kuopos buvo J. K. Miliaus su
organizuotos ir silpnos atgai
vintos. Cia jei būtų galima ga
lėčiau visas ten kliūtis ir sun
kumus nurodyti, bet beabejo 
sunku gauti vietos laikraštyje. 
Bet jei tik Gerb. Redaktorius 
pavelytų, tai mielai viskas būtų 
nušviesta, (p. M. A. Norkūnas.

so sūnus vedė savo pulką kovo
se už Prancūziją. Stiprus tų 
pulkininkų tėvas susilaukė 117 
metų amžiaus.

^Tikėkite, ar ne... bet jau da
bartiniais pastaraisiais momen
tais dažnai gali būti apgautas 
ir gali neatskirti kur moteris ir 
vyras. Štai gatve eina tūla as
menybė: kepurė vyriška, plau
kai vyriškai kirpti, siūtas ir kel
nės vyriškos. Ant greitųjų me
tęs akį gali būti tikras, kad tai 
vyras. Bet ne. Žiūrėk čeverykų 
užkulniai moteriškos mados. 
Patikrink tą asmenybę iš veido,

L. Vyčių organizacijos įkūrė- pamatysi> kad turi “lipstick”.

įvesti sistemą, prie 
kiekviena ranka ir protas 
ir mašina dirbs ligi pil
niausios išgalės karo ga-i . u v • • • xrb . 6 6 ( mis. derlių ir pagaminsime tan-
m?T a1’. - T? ą. t Praeitą savaitę “Lend- kasNaminio Fronto ofensy-!T „ . , ...x J Lease Administracijos vai, besitęsiantieji ofensy-_  , . ,
vai į remia šitą Karo Pro- klek Pagal-, Karo Produkcijos ofisas
dukcijos Vajų po Karo bo® bus reikalinga. &is ra- nurodo kad jjjs galite pa. 
produkcijos Vybos va-lengvinti stoką žėrinių še- 

dovyste. Ir jie liečia mus'

siryžus padėti ginkluoti, į- minimo plieno — ratinių 
įrengti ir valgydinti žmo- įrengimų, bet vienu būdu 
nės, kurie kariauja su mu- arba kitu mes surinksime

jas, ruošia L. Vyčių istoriją. 
Pasiųskite jam visą medžiagą. 
Red.).

Harrison, N. J. manau dar 
yra tų laikų Vyčių, kurie galė
tų visą pasakyti. Paterson, N. 
J. taip pat yra tų laikų Vyčių 
narių. O jaunųjų organizavime

Žiūrėk, išnėrė baltą rankutę iš 
pirštinaitės, ten nagučiai raudo
nuoja... Reiškia iš išvaizdos iš 
tolo tai vyras, bet arčiau tik 
prisižiūrėjus, randi, kad tai 
moteriška asmenybė. Gal tai 
karo laiko mada...

petukų gerai prižiūrėdami•r ” C ■ *- v x VAvZ V X A JAv^ AAv^rCA, 111 LA*O f 1 • « /v- • | x T A/

sveikas protas paskelbė, ir pats Dievas kodifikavo De-« visus. Kainų Administra- ? , Klto,s . £aga ?°S jaU say° dantų, plaukų ir da-
kologe drauge su pozityviniu apreiškimu. Panašiai tie 
patys mokytojai paprastai, tarsi su panieka, krikščio
nišką auklėjimą vadina: “heteronomišku”, “pasyviu” 
ir “atgyvenusiu” dėl to, kad jis remiasi Dievo autori
tetu ir Jo šventu įstatymu.

Jie nelaimingai apsigauna besvajodami atpalai
duoti, kaip jie sako, jaunuolį, nors iš tiesų veikiau jį 
daro jo aklo išdidumo ir netvarkingų jo aistrų vergu, 
nes tos, su loginiu tų klaidingų sistemų nuoseklumu, 
tampa čia pateisintos, tarsi būtų jos teisėtai vadina
mosios nepriklausomos prigimties reikalavimai.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra mokytojų pareigos?
2. Ar užtenka tik žmogaus protą išlavinti, suteikti ži

nių? •
3. Kokios yra šių dienų auklėjimo didžiausios klaidos?

buvo pristatyta “kas pa- Į ž
myn savo nusistatyme su- ^ra^u neužten . Administracijos Ofisas pa
laikyti augančias kainas. ® - • US i taria, kad padangos, ku-
Karo Produkcijos Taryba J p^rgalę . te4' rios nėra vartojamos, tu-
vykdo savo programą pa- t Įrėtų būti atiduotos rinkė-

kiek reikėjo, tai labai ma- jams (scrapdealer)— ne- 
žai buvo pristatyta”. Karo vartokite senų padangų

ir kiekvienas iš mūsų turi-1 (ca domėtoms ugnims savo
me prisidėti prie šio va- į. ° soduose. Kainų Adminis-
jaus, taupydami visokią . , - . ^2 d tracijos Ofisas nustatė pa-
medžiaga ir sustabdyti Į "į dangų uždarbiavimą nu
eik vo urna. Yra mūsų pa- ® \ s statydamas prekes. Par-

J 4.' 4.- •- F j to bus išsiųsta musų talki- nadanp.n aireiga sutaupyti V1®ą seną’ . , davėjas naujų padangų ai-
gumą, ir metalą ir popierą bany mieste buvo nubaus-
ir atiduoti juos tam tik j • * tas dėl neišlaikymo pa
rarei rinkėjui (junkdea- Daugiau permainų įvyks skirstymo įsakymų... jis 
ler), kuris pristatys į fa-;su ateinančia armija žalių
brikus. ’ č; m j (lapelių ir ilgesnių dienų.

toriaus Ofisas žengia pir-

mainyti taikos laiko fabri 
kus į karo laiko tvirtoves,

žymo šepetukus... ir Kainų

daugiau negaus padangų 
ligi birželio 30 d. WFB.

Dar vienas “V”. Šis studentas pritrūkęs gasolino ir 
sustojęs gasolino stotyje, prašo tik dviejų galionų. Irgi 
“V” for yįctory. r.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

KEWTOWN, PA. Sumą, 10:30 vai., laikė kleb. 
kun. Kneižis.

Choras, vad. varg. A. Šlapelio, 
gražiai giedojo mišias ir Vely
kines giesmes.

Po sumos įvyko palaiminimas

“PAŠAUKIMŲ SAVAITĖ”
Juozapo Marijos Viloje

Kovo 9 d. prasidėjo metinė 
pašaukimų savaitė, kuri su per- §vg Sakramentu.
traukomis tęsėsi iki 26-tos ko- ------------
vo. i First Aid kursai prasidės ba-

Pirmąją dieną buvo iškelta landžio 13 d., 7 vai. vakare, Šv. 
religinis luomas. Išsiaiškinom Jurgio lietuvių par. svetainėje, 
visas abejones ir kai kurias Daug Sodaliečių, Sąjungiečių, 
klaidingas išvadas, sužinojom Vyčių ir kitų įsirašė lankyti 
daug naujų ir įdomių dalykų.

Toliau sekė apibūdinimas į- 
vairių gyvenimo karjerų, kaip: 
mediko (daktarų, slaugių, vais
tininkų), artisto, menininko, 
sekretorės, buhalterės, mokyto
jo, ir įvairių kitų profesijų.

First Aid kursus.

Antradienį, bai. 7 d., Norwoo- 
do ligoninėje pasidavė operaci
jai p. Sofija Babilaitė. Linkime 
pasveikti.

Kovo 12 d. kalbėjo mūsų gim-
Sekmadienį. bai. 5 d. tuoj po 

sumos Šv. Jurgio lietuvių par.
nastikos mokytoja ponia Luff bažnyčioje apkrikštytas pp. V. 
apie šios srities karjerą. Prele- Babilų sūnelis vardu Pranukas, 
gentė nuodugniai ir įdomiai a
pibūdino gimnastikos mokyto
jos gyvenimą, pabrėždama, kad

Bai. 19 d. vietinės Sodalietės 
vyksta į Providence lietuvių

ypatingai šiais laikais kada fi- P"aPU«- k“r suvaidins veikalą.
ainis jaunimo stovis taip žemas, jGirdSt- kad kart“ su SodalK' 
šios srities žmonės ypatingai t5mis vyks ir Sąjungiečių da. 
pageidaujami.

Kovo 21 d. Vilos 
aplankė Šv. Pranciškaus ligoni
nę Trenton’e. Grįžusios pakilu
sia nuotaika pasakojo savo 
draugėms ką mačiusios, kelda
mos jose dar didesnį norą tapti 
slaugėmis, kad galėtų lengvinti 
skausmus kenčiantiems. Tikrai 
manau, kad ne viena Vilos Juo-

nininkių grupė dainuoti.

LAtfRENCE, MASS.
Dvi slaugės Malvina Zapenai- 

tė ir Anelė Volungė savanoriai 
pasidavė kariniai tarnybai.

Kazys Jankauskas pašauktas 
ginti šalį kovoje su priešais. 
Juozas Andruškevičius ,kovo 30 
d., išvažiavo tarnybon Coast 
Guard.

ŠV. PRANCIŠKAUS PARA

PIJOS KAREIVIAI
A. Antanvičius, V. Adžikaus- 

kas, J. Albavičius, A. Akulio- 
nis, A. Akstinas, J. Andruške
vičius, Jonas ir Juozas Budrevi- 
čiai, V. Balabonas, Bobekas, 
Bielavičius, F. Bush, J. Čer
niauskas, Česniukas, Balažan- 
dis, Danilevičius, P. Gumaus- 
kas, Grenda, V. Gabys, K. Jan
kauskas, V. Korosa, A. Krafton, 
J. Kinderavičius, J. Latvis, S. 
Mikšta, J. Piekarskis, J. Petra
vičius, A. Paplauskas, B. Pau
lauskas, F. Sakas, A. Stakeliū- ■ 
nas, B. Šedreikis, C. Slauta, J. j 
Stanavičius, Turonis ir E. Ve- i

i
lieka.

Toli gražu, ne pilnas sąrašas 
jaunikaičių, pašauktų ir sava
noriai įstojusių kareivių. Kitą 
sykį bandysiu patiekti pilnesnį 
sąrašą. Juozas Černiauskas net 
yra pasiekęs kapitono laipsnį ir 
keletas kitų džiaugiasi pakėli
mais.

DARBININKAS

PASIDĖKITE SAVO KAILINIUS I STORACE!
Kadangi kailiniai yra labai pabrangę, todėlei reikia juos daugiau 

prižiūrėti ir taupyti. Vasaros metu nelaikykite kailinių namie, kurie 
vasaros karščiuose džiūsta ir genda. Pasidėkite į storage. I. J. Fox 
kailinių kompanija turi specialiai įrengtus voltus, kur kailiniai ap
saugomi nuo kandžių ir karščio. Prieš padėsiant į storage, mes gali
me iš senų kailinių padaryti kaip naujus — permodeliuoti

Kurios norite savo kailinius padėti į storage, parašykite p. Ber
nardui Koraičiui laišką, 411 Washington St., Boston, Mass. ir jis as
meniškai atvažiuos į Jūsų namus kailinių paimti. Už paėmimo iš na
mų ir pristatymą į namus, mes nieko neskaitome — patarnavimą tei
kiame dykai.

Taipgi primename, kad kurios ponios ar panelės norėtumėte įsi
gyti kailinius ateinančiai žiemai, prašome atsilankyti į mūsų krau
tuvę, kur rasite platų vėliausios mados kailinių pasirinkimą. A- 
tėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų 
šios firmos lietuvis 
pardavėjas Bernardas 
Koraitis. Per jį pirk
damos kailinius gau
site 10 nuošimčių nuo
laidos.

411 WASHINCTON STREET 
Boston, Mass.

mergaitės Ketvirtadienio rytą, Norwoo- 
do ligoninėje padaryta tonsils 
operacija pp. B. ir O. Červokų 
sūneliui Jonukui. Linkime grei
to pasveikimo.

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS

Ilgametis Šv. Pranciškaus pa
rapijos dženitorius, Juozas Ja
nulis, sulaukęs ilgos senatvės, 
pasitraukė iš tarnybos. Petras 
Raznauskas, Sr., dabar eina za
kristijono pareigas.

Cambridge, Mass.
BAŽNYTINIS KONCERTAS patarnavo graborius
Kovo 29, Nekalto Prasidėji- j Vėaitkus. 

mo par. bažnyčioje įvyko pui
kus giesmių koncertas 3 vai. Į 
po pietų. Koncertas susidėjo iš'

Pranas
Vietinis.

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

sekančių giesmių: 1) “Skubėk; 
prie kryžiaus” — Sasnausko,— 
giedojo solo panelė Margareta 
Grybaitė; 2). “Eik šian artyn 
prie kryžiaus” — 1630 m., išpil
dė choras ir solo p. M. Karbaus-

įvyks sekmadienį, balandžio 12 d., š. m., l-mq 
vai. po £>ietų, Nekalto Pras. P. M. Parapijos sa- 

Kovo 28 d. garnys ‘aplankė įėję. Cambridge, Mass. Visos Naujos Anglijos 
A. M. Skyrius, palikto- LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus.

APLANKĖ GARNYS

ponus
mas jiems gražų sūnų. p. M. 

1 Skyrienė randasi šiuo tarpu na
muose ir jaučiasi gerai. p. A. 
Skyrius yra LDS 8 kps, narys. 
Dabar jau pp. Skyriai augina

kas; 3). “Dėlei Kraujo ir Kan-Į 
čių”, 1674 m., giedojo choras; 
4). “Žiūrėk į Šventą

du sūnus. Sveikiname.

Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis, 
Pirmininkas — Antanas Zaveckas, 
Iždininkas— Kazimieras Nadzeika, 
Raštininkas — Tarnas Versiackas.

Balandžio 12 d., 3:30 vai. po 
pietų įvyks Moterų Sąjungos 

zapo Marijos abiturientė pasi-į27 kp. graži ir įvairi programa: 
rinks šį gyvenimo kelią. į prakalbos, dainos, muzika, pa-

Pašaukimo savaitės uždary- rapijos svetainėje, St. James 
mas buvo kovo 26 d. Daugelis Ave_
mergaičių pareiškė savo pasi- Į Kalbės M. S. narė Dr. P. Lu- 
tenkinimą tos savaitės rezulta- zeckaitė iš Cambridge, p. T. 
tais. Dabar ne taip sunkus at- Mitchell, Moterų Sąjungos

Sutvirtinimo Sakramentą mū
sų parapijoje Vyskupas suteiks 
balandžio 22 d., 4:00 vai. po pie
tų. Antradieniais ir penktadie
niais, taipgi sekmadieniais, 
kun. J. Skalandis ruošia vaiku
čius prie Sutvirtinimo Sakra
mento.

Galvą”,' N.
Sekmadienį, balandžio 5 d.

e m 1 a

Balandžio 6 d. Cambridžiaus SVEIKATA—TURTAS

lonijų. Manome, kad suvažiavi- Remkite tuos profesio- 
mas bus įdomus, nes pareiškia- nalus ir biznierius, kurie 

P. bažnyčioje pakrikštytas mosios mintys ir balsai nebus savo skelbimais r 
1600 m., — choras ir solo p. P. pp. Vaitkų sūnus, vardais, Pra- riboti “Darbininką”.
Gailevičiūtė; 5). “O kiek ašarų nas - Richardas. Krikšto tėvais 
išliejo Marija” — 1648 m., — buvo: p. A. Šarauskas ir p-nia
choras ir solo p. F. Karbauskai-; A. Rivad (Overkaitė). p. P. lietuviai neteko dar 12 jaunuo-! Netekus sveikatos, nemiela nei gy

te; 6. “Matau aš Jėzų kančiose” , Vaitkus yra vietinis Cambridge lių, kurie išvyko į karo tamy- vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
~ . , , . _ . , . . . i , __ , , ..... . _ i tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu— Greith, — Choras ir solo p. Į graborius. Linkime mažajam bą. Velykose, bažnyčioje mate-, įvertini sveikatą ir ją brangini, tai

Gailevičiūtė; 7). “Visas Pranukui sveikam augti. i si daug uniformuotų jaunuolių, j PrižiQrėk ja- Jausdamas skausmus.
® i J kaip tai,: reumatizmą, rankų, kojų

Cambridge lietuvių N. P. - kurie buvo atvykę tik vienai J gėlimą, niksteįėjimą, nuovargį, šaltį, 
1 j;„„- .... j rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus

reikalauk DEKSNĮ O GALINGOS

rodo pašaukimo klausimas, ne 
taip miglotas atrodo busimasis 
gyvenimo kelias.

Mass., Me. ir N. H. apskričio 
iždininkė iš Nashua, N. H., kle
bonas kun. S. Kneižis, M. S.

Danutė Staknytė. Centro Dvasios Vadas ir kt.
" ■ Kalbų tarpuose vietinės Są-

NORWOOD, MASS. jungietės sudainuos keletą nau- 
-------------- jų, gražių dainų, vadovaujant

Velykų šventės šioje koloni-, ir akompanuojant muzikos mo- 
joje praėjo iškilmingai. Šv. Jur- į kytojai p. J. Vilkišiūtei. Piano 
gio lietuvių par. bažnyčioje Pri- ‘ solo skambins p. Anegelė Knei- 
si kėlimo pamaldos, procesija ir žytė.

Kaip kitais, taip ir šiais me
tais mūsų bažnyčios repozitori- 
jumas buvo gražiai įrengtas ir 
skendo gėlėse. Aušrelė.

WORCESTER, MASS.

kleb. kun. S. 
mokytojų pri- 
dalyvavo pro-

šv. mišias laikė 
Kneižis. Seserų 
ruošti vaikučiai 
cesijoje.

8 vai. rytą šv. mišias atnaša
vo svečias kun. J. Petrauskas iš 
Brocktono.

Sąjungietės kvietė viešnias iš 
Brocktono, Providence ir kitų 
kolonijų, vietines Sodalietės, 
Moterų draugijos nares ir visas 
kitas, kurios interesuojasi Mo
terų Sąjunga ir jos veikimu.

Jokios įžangos nebus. Kvie- 
Į čia visus atsilankyti. Komisija.

7).
Krauju Apsilieięs”, — Kurthen.
— choras ir solo p. M. Karbaus
kas; 8). “O Jėzau rodos Tave komos vienerios 
matau”, — 1607 m., choras; 9). 'taiką. Šios šv. mišios yra N. P.

O Kryžiau koks esi gražus”, moterų draugijos auka.
N. N. — choras ir solo p. F.

P.

Karbauskaitė; 10) Teesie garbė

bažnyčioje kas mėnesį yra lai- dienai atostogų. Mūsų jauni vy-
šv. mišios už rai labai gražiai atrodo karių! mosties. sudarytos iš daug skirtin- 

... , .. . į gu gamtos elementų iš tolimų svieto
uniformose. Verbų sekmadienj < kraštų visokių medžių aliejų,

buvo atvykęs vienai dienai p. V.
Raškevičius. p. V. Raškevičius

Visi laukėme Velykų, jos jau tarnauja Fort Monmouth, N.

šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN-

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
•'«“ dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mas*.

William J. Chishotm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R L 

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 
į Namų: PI. 6286

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos baza- 

ras, kuris įvyks balandžio 16— 
18 dd. bažnytinėje salėje eina 
visu smarkumu. Mezgėjos mez 
ga, siuvėjos siuva visokius 
rankdarbius, kepėjos patikrina 
receptus, ir geriausieji bus pa
naudoti laike bazaro dėl skanių 
užkandžių.

Draugijos turės savo štai, su 
tam tikra būdele, papuošta kaip 
galint gražiausia.

Taigi atsilankiusiems bus ko 
pasižiūrėti, pasigerėti, ir dėl 
puikių išdirbinių kišenes pa
lengvinti. Tuomi parėmsime 
parapiją. Laimingieji gaus pui
kių dovanų. Kiekvieną vakarą 
bus leidžiama pinigiškos dova
nos už įžangos tikietėlius.

Be to, bus beano žaidimas ir 
kitoki šposai. Tad visi į parapi
jos bazarą, kur puikiausiai lai
ką praleisime. Koresp.

Tau” — Gounod — solo p. M. Pra®)° J^ įspūdžiai, Signal Corps. p. Raškė-,
Grybaitė. Kaip solistai-ės, taip ,^et_ ^““bridžmje N. R ; vičius pasakoja, kad kariškas SS^^UMk^dp^en^ni^ą^pS- 
ir choras visas giesmes harmo-. nycl®J® e y uvo , gyvenimas esąs įdomus ir ver-
ningai sugiedojo. Pamokslą sa- atš\ ėstos. Galima šaky- tag jaunuoliui per-
kė kun. Dr. K. Urbonavičius.] ’̂ ^a<^’ bažnyčia buxo iš- gy^^j p y Raškevičius už
Nuosekliai išdėstė bažnytinio Puo^ta gražiausiai. Kada bu\o kejetos savaičių iš rišių kuopos 

bažnyčių lankymas, teko maty- laikjs kvotimus po kvotimųgiedojimo svarbą. “Kas gieda 
dvigubai Dievą garbina”.

Žmonių buvo arti pilna baž
nyčia. Buvęs.

MIRĖ
Kovo 27, persiskyrė su šiuo 

paąauliu, Pranciška Cetkauskie- 
nė, Šv. SakramenUis aprūpino 
klebonas. Apie 60 m. amžiaus, 
gyvenusi 226 Windsor St., Cam
bridge. Velionė ilgai sirgo. Mi
rė nuo širdies ligos. Laidota su 
trejomis šv. mišiomis iš Nekal
to Prasidėjimo par. bažnyčios, 
kovo 30, Šv. Mykolo kapuose,
Forest Hill, Mass. Dideliame
nuliūdime paliko vyrą Viktorą, I naująjį baldakimą, kuru įtaisė 
seselę Oną Lipienę ir brolį Šim-! viena moteris su savo vaiku- 
kų.

1 I

35c.

$1.25
$1.00

“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusl.---- ----------------------------------- --------—........

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odos 
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai —.-------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

MALOŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
su kablke —----- --------------------------------------- ----------------- $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikro* odos apdarai,
555 pusi. ................................... ................................................ $2.75

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 384 pust. .—..................... ............... «5c-

VYRAI BROLIAI, specialė vyram* maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai $2.50

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

"DARBININKAS"
366 W. Broadwoy, Se. Boston. Mass.• Ja 2CO

> 4 <
L

ti svetimtaučių nusistebėjimą ir

gus grąžinam.

Kaina 75c., $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka- 

vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų, 
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada 
taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik Ūda 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą

mano stoti į jaunųjų karininkų 
p. V. Raškevičius

esanti viena iš gražiausiai iš- 1M0 m buvo nepageidaujamas 
puoštų bažnyčių. Čia kompli- j raudoniesiems rusų teroristams
mestas tenka mūsų Seselėms, Lietuvoje. Būdamas Amerikos
nes jos dirbo dienas ir naktis pilietis atvyĮ[O Amerikon, iriMosti- Parsiduoda visur, 

puošdamos altorius ir, peikei- siandien yra pavy2dlngu kariu 
damos altorių papuošalus nuo A. D.
vieno į kitą. Seselėms papuošti
altorius daug padėjo mūsų baž
nyčios prižiūrėtojas p. Kontri
mas, kuris įtaisė naujus rėmus 
dėl altorių, šis naujas rėmas 
daug palengvino altorių puoši
mo darbą. Velykose, Prisikėli
mo procesijoje teko matyti

girdėti pareiškimą: kad, čia Ui mokyklą

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

Draugijų Valdybų Adresai
SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston. Mass.
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,

čiais. Baldakimas tikrai gražus pįn4<įįįtSlxth St’ Boston' Mass 
ir, daug parankesnis už senąjį.

buvo laiko-
A. a. Pranciška buvo gera pa

vyzdinga katalikė. Visuomet 
priklausė prie parapijos ir ją 
gausiai rėmė. Buvo narė sekan
čių pašalpinių draugijų: Nekal
to Prasidėjimo Cambudge, Šv. 
Teresės, Mažosios Gėlelės, Cam
bridge, Šv. Vincento, Brighton 
Priklausė prie sekančių idėjinių 
ir bažnytinių draugijų: Maldos 
Apaštalystės ^Amžinojo ir Gy
vojo Rožančiaus, Blaivininkų,
ir Šv. Pranciškaus Trečiojo or-

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE . . rėmėia visu eeru
Tabs. prašom jus BANDYT juos—iš- aeno’ DUV0 rėmėja visų gerų

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, patartam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
virš dvidešimt metų, gavimui greito 
laikino paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudotą dalį. ir jums sieko nekaš- 
dą ir adresą į:
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var- 

ROSSE Products Co. Dept. X-9 
2708 W. Farvvell Avė., Chicago, III.

bei prakilnių sumanymų. Lai 
gerasis Dievas jos vėlei būna 
gailestingas. Amžiną atilsį duok 
jai Viešpatie...

Prisikėlimo mišios 
mos tretininkų brolijos intenci
jai.

MIRĖ
Kovo 27 d. mirė Pranciška 

Četkauskienė. Velionė kovo 30 
d. iš N. P. bažnyčios palaidota 
šv. Mykolo kapuose. Velionė 
paliko didžiame nuliūdime vy
rą, V. Četkauską. Reiškiame p. 
V. Četkauskui jo nuliūdimo va
landoje giliausią užuojautą.

Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roslindale, 

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

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

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

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kasi 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL j Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. čią sekmadienį kiekvieno mėnesio

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

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

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

Sekmadienį, balandžio 12 d. 
N. P. parapijos svetainėje įvyk
sta LDS apskričio suvažiavi- 

Negalima apleisti nepaminė-' mas, kuris prasidės 1 vai. p, p. 
jus, kad laidotuvėse labai gra-, Cambridgečiai prisirengę lau- 
žiai, mandagiai ir nuoširdžiai Jyą_svečiųjielfieatų iš kitųJco-

Pr■ ~ - — -

Povilas Bushmanas
48 Crescent Ąvenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Kili Avenue
Dorcbester* Mass., .. COL 1981

Perkins Markei
Pr Baltrušiūnds - p. Klinga, Sav.

P! / 753 &i>adway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

J* -.ie
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VIETINES
i v z ei z >vZ^/bv-z y. /iv? AiEz ift

ŽINUTES da lėktuvu į Jamaicą salą slau
gyti raupsuotųjų ligonių. Ji ten 
buvo ilgus metus. Grįžo čion a- 
tostogų. Grįsti misijon laivu

Džiaugiasi savo pašaukimu.
Sesuo misionierė rašo South 
Bostoniečiaams iš Marryknoll nebegalėjo, tai iškeliavo lėktu- 
Misionierių Seserų Motiniško ivu- 
Namo, New York, ir sakosi e- 
santi laiminga, kad priėmė tos

Bostono Kolegija praneša
i kvotimus mokiniams norintiems 

vienuolijos amžinuosius įžadus, > dyRai gauti kolegijas mokslus 
■r kad. tuojau, važiuos Kinijon Į Tie kvotimai dė|
1 plačiąją misijų dirvą, ši sesuo įvyRs geg 9 Bostono . 
Ona Cecilija yra lietuvaitė iš.
Brocktono, Ona Balberytė.

joje, Chsestnut Hill, Mass.

Tėvas Pr. Aukštikalnis, S. J., 
Kita Sesuo misionierė rašo:— po sunkaus Gavėnios misijų 

Sesuo Marka prancūzų Maris-, darbo vieši So. Bostone kleboni- 
čių vienuolė iš Bedford, Mass.. Joje. Taipgi lankosi šią savaitę 
pranešė laiškeliu, kad ji skren- ir kun. A. Baltrušiūnas, kun. J. 
- . Daunis.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vak. 
Nedėtomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutarti)

K. Matuzas rodys judamus 
paveikslus: “Karas ir Lietuva”, 
sekmadienį, bai. 11 d., 7 v. v., 
bažnytinėje salėje, West 5th St. 
Parengimo pelnas eis Šv. Petro 
So. Bostono lietuvių parapijos 
kareivių dovanoms.

Visi kviečiami ateiti į šiuos 
paveikslus.

Tel. TROwbridge 6330

; T. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Studentų, studenčių ir profe
sionalų susirinkimas įvyks bai. 
15 d., trečiadienio vakare, 7:30 
valandą, parapijos knygyne, 
492 E. 7th St. Prašome skait
lingai susirinkti.

+ Art. Olšauskas Tikrai Atvyksta
Šiomis dienomis gavome 

art. J. Olšausko laišką iš 
Amsterdam, N. J. Jis rašo:

“Jei neįvyks kas nors ne
tikėto, tai dalyvausiu Dar
bininku Radio koncerte, 
balandžio 26 d.”

Art. Juozas Olšauskas 
yra plačiai žinomas dar iš

Rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti. Į- 
žanga tik 50 centų ir 5 cen
tai valdžios taksų — viso 
55c. Nei brangesnių, nei 
pigesnių tikietų nėra ir 
nebus. Mes norime duoti 
progą visiems sueiti ir iš
girsti mūsų įžymiuosius

Dzimdzi - Drimdzi laikų, J dainininkus - dainininkes 
kaipo geras dainininkas ir ir muzikus.
kanklininkas. Darbininkų 
Radio koncerte turėsime 
progą išgirsti mūsų tau
tos senovės instrumentu— 
kanklėmis skambinant lie
tuviškas liaudies dainas.

Muzikos ir balso moky
toja, artistė - dainininkė 
p. Libiūtė iš, Lavvrence, 
Mass., nors labai užimta 
mokytojavimo darbu ir iš
simokinimui svarbios ro
lės operoje, kurią turės iš
pildyti šio mėnesio pabai
goje, bet vistiek į Darbi
ninkų Radio koncertą at- 

■ vyks ir sudainuos kelias 
lietuviškas daineles. Taip 
rašo muzikas Povilas Sa
kas.

Iš Norvvoodo pasižadėjo 
į dalyvauti koncerto prog-

Mažytė “pudgy” mergytė, kuri šiomis dienomis at- ramoje Šv. Jurgio par. 
vyko į New Yorką vienu Amerikos laivu, kuris apva- varg. A. šlapelis su savo 
žiavo, bemaž, apie visą pasaulį. Tai 2-jų metų Judith vadovaujamu merginų
Ebright. Ji parvyko iš Cawnport, Indijos. choru.

Art. Rapolas Juška, Šv.

TIKĖKIT, AR NE...
® Tikėkite, ar ne... New York 
mieste gyvena 7,454,995 gyven- 
gyventojai; Lawrer.ee, Mass. — 
84,323; Los Angeles, Cal. — 
1,504,277 gyventojai: Lowell, 
Mass. — 101,389 gyventojai, 
tojai; Chicago, III. — 3.396,808 
gyventojai: Philadelphia, Pa.— 
1,931.334 gyventojai; Cleve
land. Ohio — 878,336 gyvento
jai; Bostone — 770,816 gyv.; 
Brockton, Mass. — 62,343 gyv.; 
Cambridge, Mass. — 110,879

TeL Kirkland 7119

Paulino I inarlrac MD
(Lietuvė gydytoja)'

400 Broadway,
Cambridge, Mass.

Bai. 8 d., mirė, miesto ligoni 
nėję porą dienų pasirgęs, Alek
sandras Miklušis, 55 metų, gyv. 
380 Broadway. Paėjo Varėnos 

i parapijos. Amerikoje pragyve
no 37 metus. Paliko žmoną 

į Mortą (Beniuškevičiūtę), sese- 
įrį iy dukterį. Laidojamas iš šv. 
Petro par. bažnyčios bai. 11 d., 
9 vai. ryte, Šv. Mykolo kapuose.

Pi i ipfM* CMCLMOŽ4 -įTAiKC j jalldiMAI
PARSIDUODA s&oderniškas 2 
šeimynų namas, *2 karų gara- 
džius ir visi vėliausios mados 
įtaisymai. Atsišaukite tuojau. 
Namas randasi Hardy St., So. 
Boston. Tel. Amold 5448.

PARSIDUODA 2 šeimynų na
mas su 5 kambariais ir 6 kam
bariais. Improvementai, toile- 
tai. Yra didelis y ardas. Vienas 
flatas tuščias. Atsišaukite: 141 
YV. 6th St., So. Boston, Mass. 
Kaina $1200.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

•Tikėkite, ar ne... a. a. Vladas 
ir Monika Vaitkunskai arkliu 
nuvažiavo iš So. Bostono į Web- 
ster, Mass., pakrikštyti savo 
sūnų Vincą, nes anais laikais, 
šioje apylinkėje nebuvo nei lie
tuvio nei lenkų kunigo.

Kūdikis buvo be krikšto tik 
dvi savaites, kaip Bažnyčia rei
kalauja.

Lietuvis Gavo Kapitono 
Laisnj

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSI MOKEJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk Juos. 
DORCHESTER

7 GREENBRIER STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 18 kambarių namas. 2 toiletai, 
2 steam-heaters. žemės plotas 3.225 ketv. 
pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $6.500.

9 KERWIN STREET — Medinis. 2 šei
mynų. 14 kambarių namas. 2 toiletai. 2 
steam-heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kai
na $6500.

37 PEACEVALE STREET — Medinis. 2 
šeimynų, 8 kambarių namas. 2 toiletai. 2 
steam-heaters. 2 carų garadžius (con- 
crete). žemės plotas 5.700 ketv. pėdų. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7,000.

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

VVildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

MRS. A. URBEKAS iš Mason 
City, Iawa rašo: “Šiuomi nuo
širdžiai dėkoju už gražų ir nau
dingą sieninį kalendorių už kurį į 
siunčiu $1DO atlyginimą”.

Šiomis dienomis Leit. 
Jurgis F. Galės (Glazaus 
kas), So. Bostonietis, ku 
ris yra vedęs p. Zaletskai 
tę, pp. Zaletskų, laidotuvių 
direktorių, dukterį, gavo 
kapitono laipsnį Jung. 
Valstybių oro bazėje, 
North Carolina.

Kap. Jurgis F. Galės 
(Glazauskas) yra baigęs 
M. I. T. civilio inžinieriaus 
mokslus.

Kitas lietuvis So. Bosto
nietis, tai Įeit. Povilas Jur- 
konis, tarnaująs Dėdės 
Šamo armijoj, taip pat 
kiek laiko atgal gavo ka
pitono laipsnį. Yra ir dau
giau lietuvių, pasiekusių 
aukštus laipsnius. Sveiki
name juos ir linkime pa
siekti aukščiausį laipsnį!

rių. Labai dėkoju, kad nepamir- Petro lietuvių par. vargo- 
šote man kalendoriaus prisius- nininkas, muzikos redak- 
ti”. ‘ ' torius, pasižadėjo pats ir

su savo vadovaujama gru
pe dainininkų - daininin
kių dalyvauti koncerte. 

Vienas įžymiausių pia-

Nauįos Anglijos L. 
Vyčių Šokiai

Gegužės-May 16 d.. Somerset nistų, kuris per visą žiemą
MRS. MARY SALDUKAS iš 

Waterbury, Conn. rašo: “Šiuo
mi siunčiu pinigus už atnauji
nimą “Darbininko” prenume- į Centrui ir Apskričiui, 
ratos ir $1.00 už puikų kalendo

viešbutyj. Bostone. įvyks Nau-^grojo Floridojei tai Ju&
jos Anglijos apskričio L. Vyčių

•Tikėkite ,ur ne... Komerci
jos direktorius Jesse Jonės pra
nešė, kad dirbtinės - synthetic 
gumos produkcija šioje šalyje 
ligi pabaigos 1943 metų pasieks 
apie 700.000 tonų. Bet dalykų 
tyrinėtojai tam duoda mažą ti
kėjimo ir sako reikia dėti viso
kios pastangos, kad kuodau- 
giausia sutaupius gumos išdir
binių, kurie yra ant mar keto bei 
naudojama visuomenės. Bet 
kaip ten bebūtų, yra viena aiš
ku, kad trūkumas gumos palie
tė produkciją, o ligi bus kito
kiu keliu atpildyta trūkumai, 
tai daugelis, kurie dar šiandien 
tik gražiuose automobiliukuose 
važinėja, išmoks ir vaikščioti.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
farmos bus brangesni, nes ma- 
teriolas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu 
daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti. Dorchester, Quincy, 
Mattapan, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane. 

WJLLIAM A. AMSIE 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

t
1 _

■ti

zas Stukas pasižadėjo da-
šokiai. Gros įžymiausia orkes-Ij y koncerto progra. 
tra. Šokių pelnas skiriamas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIEPOS ŽIEDV. PUtMO KUOPIMO

TIKRAS BICIV

MEDUS
<100*1 PURE HONEYį

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
M Battery St. So. AMactoo. Man.

Šimtas dolerių dovanu, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras Sičio medus

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local & Long 

Dlstanoe 

Movlng

326 - 328 Wesf Broadway
| So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Užsisakykite Teniko Pas Mus į
Pristatom geriausį toniką Pikni- j 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir į i 

visokiems Parengimams. *
Kainos prieinamos.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay Vien Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl

mo vieta:

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANASt^ERULSKIS, Namy Tel,-Dedham, 1504-R

1 Hamlin 5l„ir f. 8th St
8OUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočlūnas Tr Peter TrečIofcf 
£.1 ; jSaNlnii^iaLJ

VI. •i-v.Įyh f-nl

moję, sekmadienį, bai. 26 
d., Municipal Building sve- 

Rengimo komisija, kurios pir- tainėje
mininkėm yra darbščios Vytės, į Jauna ir gabi smuikinin- 
būtent, Anelė Marksaitė ir Ona kė, p. Antanavičiūtė iš 
Razvadauskaite, nuoširdžiai Waltham taip pat pasiža- 
kviečia jaunimą ir senimą daly- dėjo atvykti ir sugroti ke 
vauti šokiuose. lėtą muzikos kūrinių.
---------------------------------- p. Leoną Šerentaitė, Šv.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI Kazimiero par., Providen-
----------------- ---------------- ce, R. I. vargonininkė, at-
REIKALINGA tarnaitė prie vyks SU savo vadovaujamu 
namų ruošos ir valgių gamini- choru ir išpildys koncerto 
mo. Tik 2 suaugusių šeimynoje, programos dah.
Pageidaujama paliudijimas (re- p. Ona Ivaškiene, jauna- 
komendacija). SiO.OO. Šou 3558. mečių šokėjų’ mokytoja,
----------------------------------pasižadėjo dalyvauti prog-
PARSIDUODA 3 šeimynų na-j ramoje ir išpildyti keletą 
mas, kieto medžio grindys, bai- tautinių Šokių.
tos sinkos, basmente apartmen- Wally Jason orkestrą, 
tas, 4 toiletai, arti nuo Ashmont. vadovaujama p. Vytauto 
station — 2 minutės eiti. Atsi- Pastelio, dalyvaus ir su
šaukite: J. T. Madden, 93 Ash-! gros kelias linksmas pol- 
mont St., Dorchester, Mass. kūtes ir kitokius muzikos 
----------------------------------kūrinius.
REIKALINGOS yra namų ruo- Viršuje paminėti artis- 
šai dvi merginos ar moterys, tai - dainininkai ir daini- 
Darbo norinčios gali kreiptis ninkės tikrai pasižadėjo 
prie “Darbininko”. dalyvauti. Laukiame atsa-

kymų iš kitų koloni j jų.
PARSIDUODA vienos šeimynos < Vien iš to kas paminėta 
namas su penkiais kambariais galima spręsti, kad Darbi- 
ir visais improvementais. 2 ak- ninkų Radio koncerto pro 
rai žemės, vaisinių medžių. Tik grama bus tikrai turinin- 
10 mylių nuo Bostono. Netoli ga, įvairi ir įspūdinga, 
parsiduoda kitas namas, tik j Dabar tik reikia, kad tą 
naujai pastatytas, bet dar vidui; dieną, būtent, sekmadienį, 
neužbaigtas. Pigiai parsiduoda, balandžio 26 d. 7 vai. vaka 
Atsišaukite “Darbininko” adm., re būtų pilna Municipal 
366 W. Broadway, So. Boston, Building svetainė, South 
Mass- (27-30-1-10) Bostone klausovų. Lai’toji

diena būna mūsų — Nau- 
SKUBIAI PARSIDUODA mo- jos Angiįjos lietuvių dai- 
derniškai įrengta grosemė-bu-1 nog įr muzikos šventė.
čeme, (Skaitoma gražiausias ------------------------------------

^storas Lawrence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
pragyvenimui turiu sųtaupų — 
retairinu. Kreipkitės t į j|avmm- 
ką: . Jonas ^ąkavičiu§,^98 Park

•Tikėkite, ar ne... bet ameri
kiečių karių Australijoje skait
lingos vedybos, tikrai pergąsdi
no Australijos vadus. Pradžioj 
australiečiai džiaugėsi, kad a- 
merikiečiai kariai tik išlipę ant 
Australijos sausžemio už penkių 
minučių gavo po blondinę, gi 
dabar žiūri, kad tie kariai su 
blandinėmis ir prie altoriaus. 
O Australijoje ir taip moterų 
neperdaugiausia. Taigi ameri
kiečiai kariai su laiku gali iš
vežti visas Australijos gražuo- 
es. Australijos įstaigų vadai 

norėtų užkirsti kelią karių ve
dyboms. Ar nereikėtų čia susi
rūpinti ir Dėdės Šamo gražuo- 
ėms, kurios laukia po karo su

grįžtant jaunikaičių, kad pra
dėjus naują gyvenimą, o čia ži
nios skelbia, kad jaunikaičiai 
galį parsivežti po gražią sve
timšalę “sweetheart”.

• Tikėkite, ar ne... bet dabar į- 
eina į karo laiko madą siūti kel
nes vyrams, be užlenkimų ga
luose (cuffless). Rodos, tik 
mažas šmotelis audeklo sutau
poma, o vienok apskaitoma, kad 
bus sutaupyta nuo 40,000,000 li
gi 50,000,000 svarų vilnos.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus- 

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

ūueen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Te!. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajiniame ir pristatome 

į namus dykai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKA4, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

lig rysuo jame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

1

GRABORIAI

S.BaraseviausirSūnus
MOTERIS PAGELBININK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

264 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL 1 HOME

167 Dorchester Street
South Boston, Mi

Joseph V. G
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir Nakt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dienų lr nakt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU afe^too 08tS j 
Tel. ŠOU Boston 2609

Vyrai, Moterys Virš 40 m. 
Nebūkite Silpni, Seni

Jauskitės Smarkūs. Švieži. Daug Jaunesni 
Vartokite Ostrex. Jame yra abelni stipry- 
lak žadintojai, dažnai reikalingi po 40 m. 
— kūnam, stingantmoi geležies. kalkių 
phosphatf. Vitamtnn R1 =78 •metų amžiaus 
daktaras rašo: Tas. latAf' patarnavų ma
no 4iromam. A.Š jMtą. ji -yartųjaų. Rasek- 
mes puikios’’. Speciali:* supažindinantis 

smarkesnis ir, 'jaunesnis mm 
c To9Wr5aOTeMi: tik J5c.-l*ra.

visose gerose
CJf a i dėk Jaustis irČTi’ : 5- . i ^^©streK
“Daj-.bįniĮikp” administraciją. j ' !l*w' ■7 r

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER’S BEAUTY SALON
83 L ST., SO. BOSJON, MASS. 

’ Tol. ŠOU 4645

"T

Lawrer.ee
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NEW BRITAIN, CONN.<

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
ĮSPŪDŽIAI

Šios kolonijos lietuviai labai 
gražiai praleido Velykų šven- 
tees. Per visą Didžiąją Savaitę, 
ypatingai Ketvirtadienį daug 
žmonių aplankė bažnyčias. į

Velykose Šv. Andriejaus lie
tuvių par. bažnyčios altoriai 
buvo gražiai gėlėmis. Seselių 
Pranciškiečių ir dvasios vadų 
rūpesniu įvyko labai įspūdingos 
procesijos Didžiajam Ketvirta
dienį ir Velykose.

Altorių papuošimui aukojo 
$10.00 ir Šv. Rožančiaus drau
gija-

Prisikėlimo pamaldų ir šv. 
mišių laiku 6 vai. rytą labai 
gražiai giedojo choras, vado
vaujamas p. Izabelės Jenkeliū- 
naitės.

Vietiniam kunigam pagelbė
jo svečias kun. I. Abromaitis iš 
LaSalette.

MIRĖ

Kovo 30 d. po ilgos ligos mirė 
M. Milienė. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą, sūnų ir dvi 
dukteris. Palaidota iškilmingai 
balandžio 1 d. Amžina ramybė 
lai būna velionės vėlei.

RUOŠIASI PAGERBTI

Visos katalikiškos draugijos 
ruošiasi pagerbti kun. P. P. 
Karloną, jo 10 metų kunigystės 
sukakties proga. Pagerbimo va
karas įvyks gegužės 3 d., para
pijos saalėje. Bilietai jau plati
nami. Patartina visiems įsigyti 
ir parodyti jam dėkingumą už 
jo darbuotę per apie 10 metų 
mūsų parapijoje.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMO

Moterų Sąjungos kuopos su
sirinkimas įvyko pirmadienį, 
bal. 6 d., parapijos salėje. Įsi
rašė viena nauja narė, p. K. Lu
koševičienė. Sveikiname naują 
Sąjungietę.

Plačiai kalbėta apie Motinos 
dienos minėjimą. Ruošiama 
graži programa ,kurią išpildys 
parapijos jaunuoliai muzika, 
dainomis ir vaidinimais. Yra 
pasižadėjusi dalyvauti p. M. Jo- 
kubaitė iš New Haven. Ji yra 
įžymi veikėja ir Sąjungietė ir 
Sąjungos Garbės narė — direk
torė. Pasakys kalbą apie Mote
rų Sąjungos reikšmę.

Nutata dalyvauti New Have- 
no M. Sąjungos kuopos Sidab
rinio Jubiliejaus minėjime, ge
gužės 3 d. Išrinkta atstovės į 
LRK Moterų Sąjungos apskri
čio suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 26 d., Manchester, Ct.

KLAIDOS ATITAISYMAS 
“Darbininko” No. 25 tilpo ži

nutė iš New Britam, Conn., kad 
lakūnas A. Jenkauskas apsive
dė su p. N. Ceškevičiūte. Jis ne- 
apsivedė, bet tik pasižadėjo su
eiti į porą kada nors vėliau, jei
gu tik Dievulis juos sveikus lai
kys. T. M.

WATERBURY, CONN.

Jaunieji šieno grėbėjėliai... Lietuvos vasaros ištroškinti atėję prie šaltinio bū
rys vaikučių iš kepurės pasidarę puoduką gesina troškulį vandenėliu. Čia jie links
mai džiaugiasi ir kalba: “Kaip gi nemylėti man kampelio šito, kad jis man meiles
nis už kiekvieną kitą... Skyrė tą kampelį Dievas man geriausias, jis už tai ir bus 
man už viską brangiausias...”

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Kovo 29 d. įvyko Federacijos 
22 skyriaus susirinkimas. Ats
tovai gausiai dalyvavo. Dalyva
vo svečias kun. P. Aukštikalnis, 
S. J. ir vietinis kun. B. Gauron- 
skas.

Misijonierius kun. P. Aukšti
kalnis, S. J. pasakė įspūdingą 
kalbą. Perskaitytas laiškas nuo 
tūlo komiteto, kuris buvo pasi
rašytas LuCos. Tame laiške bu
vo atsišaukimas apie Švč. Mari
jos ligoninę. Federacijos sky
rius išrinko komisiją, kuri pa
sitarus su vietiniu klebonu ir 
tos ligoninės valdyba, praneš 
kitame susirinkime. Komisija 
sudaro šios: Ona Barkauskienė, 
Marcelė Andrikytė, M. Alubau- 
skaitė, Anelė Janušaitienė ir 
Morta Zailskienė.

Kitas laiškas buvo iš Federa
cijos Centro dėl prakalbų marš
ruto. Pirmininkas komp. Alek- 
sis pranešė, kad buvo svetainę 
užėmęs .bet gavęs nuo kun. Ba
rausko laišką, kad negalįs at
vykti, tai visas darbas tapo su
trukdytas, ir dabar prakalbos 
neįvyks.

Komisija išdavė raportą iš 
kortavimo vakaro lietuviams

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

i

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK AL.E. 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 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
NVorcester, 5-4335

i
i

k

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

kareiviams. Svetainę parapija 
užleido dykai. Federacijos ats
tovai aukavo cukrų ir kavą. To
kiu būdu išlaidų buvo mažai. 
Liko pelno $170.00, kuris pa
siųstas atskirai kariams.

Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
vardu raportą išdavė p. O. Bar
kauskienė. Raudonajam Kry
žiui lietuvių skyrius numezgė ir 
pasiuvo 600 įvairių daiktų ir 
pinigais davė virš $400.00. Vis
kas priduota R. K. Centrui, p. 
Barkauskienė perskaitė R. K. 
padėkos laišką.

p. Jenušaitienė pranešė, kad 
lietuvių skyrius pardavė De- 
fense Bonds ir jame užsiregis
travo pirkusieji bonus virš 
$100.000.00 p. Jenušaitienė yra 
Defense Bonds komisijos raš
tininkė. Norintieji pirkti arba 
užregistruoti bonus, užeikite į 
Jenušaičių krautuvę, Bank St. 
pp. Jenušaičiai visuomet patar
naus.

Patartina visiems lietuviams 
remti pp. Jenušaičius, kurie 
mus remia, perkant įvairius rei
kalingus daiktus jųjų krautuvė
je.

p. Zailskienė pranešė, kad 
našlaičių šelpimui yra platina
mi tikietėliai. Kas norėtų pa
remti našlaičius, lai nusiperka 
laimėjimo tikietėlių. Federaci
jos skyrius tam tikslui paskyrė 
$5.00. Lietuvai Gelbėti Fondui 
aukas pridavė šios draugijos ir 
pavieniai asmenys: Gyv. Rožan
čiaus draugija $3.01; Tretinin
kų — $2.20; Šv. Onos — $1.00; 
Šv. Vardo antras skyrius $1.00: 
Apaštalystės Maldos — $1.00. 
Po mažiau pridavė Moterų Są
jungos ir Marijos Vaikelių 
draugijos: Zigmas Karalius
$4.00; Vincas Ramažauskas — 
$2.00.

Waterbur iečiai savo kvotą 
išpildė. Aukos plaukia naujai 
kvotai. Waterburiečiai stengia
si visais galimais būdais pagel
bėti prievarta išvežtiems į Sibi
rą lietuviams ir pavergtiems 
lietuviams Lietuvoje. Lietuviai 
aukoja ir dirba, kad Lietuva 
vėl būtų laisva ir nepriklauso
ma, kaip ji buvo per 22 metus 
prieš bolševikų okupaciją. •

Verbų sekmadienį mūsų para- tės darbininkai superka kas 
pijos bažnyčioje užsibaigė šv. savaitę už 55,000 dolerių U. S. 
misijos, kurias vedė per tris Defense Bonds.
savaites kun. P. Aukštikalnis, Lietuviai ir gi neatsilieka šia- 
S. J. ir kun. A. B. Mešlis, S. J. įme dalyke. Katalikų Federaci- 
Daug atsimetėlių grįžo Katali- jos vietinia skyriaus iniciatyva
kų Bažnyčion.

Bolševikėliai laike misijų su- pardavinėjimo stotis, jau išpar- 
ruošė savo neva koncertą ir t davė bonds už arti 100,000 do-

I atidaryta U. S. Defense Bonds

šokius, nes bijojo ,kad kaikurie 
dar ne taip užkietėję bedievy
bėje, nesusiprastų ir nesupras
tų bolševikų pragaištingos veik
los. Tačiau jų koncertas ir šo
kiai ne tik nesulaikė norinčių 
sužinoti teisybę ir grįžti į tikrą
jį kelią, bet ir labiau nutolu- 
siems nuo Bažnyčios atidarė a- 
kis.

Tikri ir patriotingi lietuviai 
nenori turėti nieko bendra su 
išgamomis bolševikais.

Korespondentas.

PHONE 
So. Boston 

2271

V

< * * ♦ w #

Velykų rytą beveik visi priė
mė Šv. Komuniją, ir išklausė šv. 
mišių už pasaulio taiką.

Prisikėlimo pamaldas ir šv. 
mišias laikė kun. A. B. Mešlis. 
S. J. Deakonu buvo kun. A. Če- 
batorius, sugdeakonu — kun. 
Zanavičius.

Choras, vadovaujamas komp. 
Aleksio, labai gražiai giedojo. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia.

NEIŠLAIKĖ PASLAPTIES 
Nereikia Priešintis

Vietos apsigynimo komitetas 
pranešė žmonėms, kad kada 
nors įvyks netikėtas mėginimas 
miestą aptemdinti. Tas buvo 
daroma su tikslu, kad sužino
jus žmonių prisirengimą ir jų 
užsilaikymą laike priešo puoli
mo ant miesto.

Kuomet prisiartino aptemdi- 
nimo laikas, pasirodė, kad žmo
nės žinojo netik dieną, bet ir 
aptemdinimo valandą. Viršinin
kai tuomi labai stebėjosi ir ne 
buvo patenkinti už neišlaikymą 
paslapties.

Laike aptemdinimo viena 
jauna moteris, oro saugotoja 
pastebėjo ant gatvės vyrų gru
pę. Ji prisiartinusi prie jų 
mandagiai paprašė, kad eitų 
kur nors į vidų, nes lauke neva
lia būti. Jie nepaklausė. Ėmė 
juoktis ir taip toliau. Tuomet 
ji griežtai pareikalavo apleisti 
gatvę, ir, štai kas atsitiko: vie
nas iš vyrų kirto ranka mote
riai į ausį ir parbloškė ją ant 
gatvės. Moteris pradėjo verkti. 
Policijantas išgirdęs aliarmą, 
pribuvo į vietą ir areštavo kal
tininką, o sužalotą moterį nu
vežė į ligoninę.

Rytojuj įvyko teismas. Kalti
ninkas tapo nuteistas užsimo
kėti 100 dolerių pabaudos ir 
teismo lėšas.

Nereikia niekados priešintis 
oro saugotojams laike black- 
out. Jie pildo valdžios įsaky< 
mus. ir kas jų neklauso, prieši
nasi, gali būti areštuoti, nu
bausti netik finansiniai, bet ir 
kalėjimu iki 5 metų.

lerių.
Pirkime kuodaugiausiai šios 

šalies apsigynimo bonds, nes 
yra geriausis investinimas pini
gų ir užtikrinimas karo laimė
jimą. Lietuviai, kurie jau esate 
pirkę, pakalbinkite kitus pirkti 
ir patys pirkite daugiau. Kreip
kitės į P. J. Janušaičio krautu
vę, ten jums mielai patarnaus į- 
sigyti U. S. defense bonds. Ku
rie esate pirkę kitur, malonėki
te kokiu nors būdu pranešti P. 
Janušaičiui arba Kat. Federaci
jos skyriaus valdybai už kiek 
pirkote. Tas yra labai svarbu, 
kad ateityje žinotume ir reika
le galėtume priparodyti už kiek 
Lietuviai išpirko U. S. defense 
bonds.

U. S. DEFENSE BONDS 
Skaitlinės parodo, kad šio

miesto pramonės ir vertelgys-

ŽINUTĖS

J. Ruginis teismu reikalauja 
iš A. Rinkaus 5000 dolerių atly
ginimo už paviliojimą žmonos 
ir suardymą jo šeimyninio gy
venimo.

MAŽASIS
KANCLERIS

NEPAPRASTA
PRIEŽASTIS

Geraširdžiai austrai mėgsta ELĖ: - Aš stebiuosi, kad tu 
švelnų jumorą. Neretai jie vy- ieidaisi amerikono bučiuojama, 
kušiai, bęt ir labai kultūringai ONA: — Bet aš negalėjau 
pašiepdavo savo kanclerį velio- priešintis.
nį Dolfusą, ypač jo žemą ūgį. , ELĖ. — Kodėl?

Kai Tautų Sąjungoj buvo ONA: — Todėl, kad nemoku 
sprendžiamas Austrijos laisvės amerikoniškos kalbos, 
klausimas, tai susirūpinęs Dol- __________ _
fusas nemigo visą naktį ir AMŽINA LIGONĖ
vaikščiojo po savo... lovą. į _______

Kai jis grįžo į Viena, tai I'ink- _ aš buvau daktaro prižiūri- 
smieji vieniečiai tvirtino, kad ma 35 metus.
Do’fusas v;ską nv-alčio. visko _ Dievuliau, kas jums buvo?! 
pasiekė, t’k niekam negalėjo _ Kai buvau 19 metų, buvau 
oas’ekti,. durų rankenos. iabai kvaila ir ištekėjau už dak-

Kai viena n? vasari Dolfusas taro.
ansir^o, vieniečiai vienas kitam ___________
pasakojo, kad jis. skindamas 
braškes, virto... su kopėčiomis 
ir susitrenkė.

Šių metų pirmutiniai žaibai su 
perkūnija pasirodė kovo 17 d.

V. Z. eidamas gulti, vakare, 
paliko automobilių lauke prie 
stubos. Ryte, išėjęs važiuoti į 
darbą, rado automobilių be ra
tų. Nakties metu, vagiliai pa
vogė padangas su ratais. J.T.

DRAUGĖS
— Ką tu varto ii raukšlėms 

nuo veido pašalinti?
— Aš užgesinu šviesą.

na parapijietė a. a. Jakupkienė. 
Laidotuvės buvo iškilmingos, 
dalyvavo daug žmonių.

TAI BENT SUPRATO

Mokytojas — Skaidrieji yra 
tie kūnai, kuriuos mes galime 
kiaurai permatyti. Kuris galit 
man pasakyti tokio kūno pa
vyzdį?

Mokinys — Nagi, kopėčios, 
pone mokytojau!

NORAS IŠSIPILDĖ
Žurnalistas, užėjęs pas mili-

________ jonierių, interviuoja: “Ar išsi-
Motinos dieną minėsime gegu- pildė Tamstai bent kuris nors 

žės 10 d. Vaidintojai mokinasi vaikystės noras?
veikalą, o choras ir solistai dai- Milijonierius. Taip. 
nų. Jaunimas pasirodys gražiai, mano motina

Kai
šukuodavo 

plaukus, norėdavau, kad aš jų 
neturėčiau. Ir išsipildė.

man

KAI PROFESORIUS 
IŠSIBLAŠKO

kaip ir praeitais metais. Priau
gančiųjų chorai dalyvaus Moti
nos dienos programoje. Būtų 
gerai, kad kodaugiausiai jauni
mo spiestųsi prie jaunimo drau
gijų ir parapijos choro, o ma- --------------
žos mergaitės prie jaunučių ’ Kartą garsusis profesorius 
choro. Motinos turėtų tuomi su- Jurjewas savo namuose suruo- 
sirūpinti, jaunimą paraginti. 0. šė vaišes. Salone prisirinko 

daug profesoriaus draugų

BRIDGEPORT. CONN.
Šių metų Velykos bažnyčioje 

praėjo daug iškilmingiau, kaip 
kitais metais. Prisikėlimo mi
šios buvo 6-tą vai. rytą, kurias 
atnašavo kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas, o precesijai vadovavo 
kun. P .Kartonas. Procesija bu 
vo labai graži. Mergaitės buvo 
pasipuošusios gražiom baltom 
suknelėm, ir pasidalindamos su 
choru giedojo “Linksma diena 
mums nušvito”. Žmonių buvo, 
daugiau, kaip kitais metais. 
Taipgi prie Komunijos ėjo labai 
daug žmonių.

Choras, vad. A. Stanišauskui, 
giedojo Velykų giesmes ir solis
tai — p. Aldona Dulbytė, p. Ci
ną Radvilaitė, J. Bunevičius ir 
kiti. Velykos buvo pilnos tikro 
džiaugsmo.

Praeitą savaitę palaidota se-

Washington Depot. Conn. pažįstamų. Buvo 
mokslininkų ir

ir
matyti eilė 

šiaip žymių
Šios kolonijos lietuviai pra- žmonių, 

leido Šv. Velykas linksmai.; Staiga, prieš pat vakarienę, 
Gausiai dalyvavo pamaldose, ponas patylomis slenka prie du- 
Nors lietuviai glaudžiasi prie rų. šeimininkė, nieko gero ne- 
airių, bet bažnyčioje užima pir- mąstydama, pasekė ir rado jį 
mą vietą. Didesnė dalis airių kažko beieškantį tarp svečių
parapijos choro yra lietuvaičių. 
Solistė Magdalena Raymond la
bai gražiai giedojo solo. Ji savo 
giedojimu patraukė visų širdis 
prie karštesnės maldos. Mes 
nors tiek galime pasidžiaugti, 
kad turime gabių lietuvaičių, ir 
parodyti svetimtaučiams tai ką 
mes turime.

Velykose klausėmės Dr. M. J. 
Colney vedamos radio progra
mos iš Waterbury stoties. Dr. 
Colney sveikino visus Velykų 
švenčių proga.

apsiaustų. Nustebusi žmona pa
klausė, ką jis čia veikiąs. Jur- 
jewas ją nutildė: — Tyliau! Čia 
taip nuobodžiai slenka laikas, 
kad turime kuo greičiausiai 
grįžti namo!...

Ir reikėjo ilgai mokslininkui 
aiškinti, kol galop vis dėlto pa
sisekė jį šiaip taip įtikinti, kad 
jis yra savo namuose.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
‘Darbininką”,

Dr. E. F. Krikščiūnas su žmo
na buvo atvykęs iš Hartfordo ir t 
praleido Velykas pas savo dė
des, ir slaugė Sally Krikščiūnai
tė praleido šventes pas savo tė
velius. Visi linksmai žaidė mar
gučiais tyrame ore, saulutei šil
dant, primindama, kad Velykų 
šventė visuomet šviečia pasau
lio žmonėms. A. P. K. i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washinoton Blvd
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmoelnal dėl visokiu reikalu.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
th Boston, Mass.s
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