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Sekmadienį, balandžio
26 d. yra LDS organizaci
jos Globėjo, šv. Juozapo
šventė. LDS kuopos tą
šventę turėtų paminėti
bažnyčiose ir svetainėse.
Lai LDS kuopų valdybos
pasitaria su savo Dvasios
Vadu — klebonu apie ati
tinkamą šios šventės pa
minėjimą.
Patartina užprašyti šv.
mišias mirusiųjų ir gyvų
jų narių intencijai, ir jei
gu galima, suruošti prog-į
ramą svetainėje.

UŽUOJAUTA
Dėl a. a. Antano Petraičio,
gyv. Chicagoje, mirties,
reiškiame gilią užuojautą
velionio broliui, “Darbinin
ko” ir LDS nuoširdžiam
rėmėjui kun. Augustinui
Petraičiui, Šv. Kazimiero
lietuvių par. (Worcester,
Mass.) klebonui.
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PENKTADIENIS (Friday) BALANDŽIO (April) 17 D., 1942 M.

TEL. SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

Sužeistas Kauno Arkivyskupas
Vienas Kunigas Nužudytas
Arkivyskupas Jalbrzykovvski
Internuotas

LDS Centro Valdyba,
“Darbininko” Redakcija
ir Administracija.

New York, bai. 16 —Bri
tų radio praneša, kad na
ciai Vilniuje (Lietuvoje)
areštavo arkivyskupą Jalbrzykowski, ir jį patalpino
Marijampolės vienuolyne.
Arkivyskupas esą kaltina
mas, kad jis dviem buvui šiem lenkų karininkam
davės prieglaudą kunigų
seminarijoje.
Sakoma, kad tuoj po to
įvykio sunkiai sužeistas
Kauno arkivyskupas J.

i

Jung. Valstybėms Reikalin
Mirė Šv. Kryžiaus Kole
ga 300,000 Lakūnų
gijos Buvęs Viršininkas

“nelaimingas įvykis“, bet
apie tai neduoda smulkme
nų.
Tas pats Britų radio
skelbia, kad įvairiuose na
cių okupuotuose kraštuo
se Europoje kyla nepasi
tenkinimai ir riaušės.

Mitchell Field, N. Y., bai. t
Boston, Mass. — Balan-,
16 — Įžymus pirmojo_ pa-(džio 14 d mirė kun> Fran_saulinio
karo lakūnas cįs x. Downey, S. J., buvęs;
pulk. Rickenbacker pa- gv. Kryžiaus Kolegijos.
Šv. Tėvas Kalbės Per
reiškė, kad Jung. Valsty- viršininkas. Palaidotas iš- j
Radio Pasauliui
bėms reikalinga paruošti kįimįngaį įš gvč. Marijos
New York, bai. 16 — Vimažiausia 300,000 lakūnų, Koplyčios, Boston College,!
chy radio praneša, kad Šv.
kad išlaikyti oro kautynė- ketvirtadienį, balandžio 16
Tėvas, Popiežius Pijus XII
se pirmenybę. Tame skai- dįena
Skvireckis, o su juo kartu kalbės per radio pasauliui
čiuje turi būti apie 100,000 i
__________
buvęs kunigas nužudytas. Dangun Žengimo šventės
intruktorių ir apie 200,000
Naciai sako, kad įvykęs išvakarėse, gegužės 13 d.
Amerika Nutrauks Ryšius
lakūnų (pilots).
Pulk.
Rickenbackerio
Su Prancūzija
nuomone, šis karas tęsis
PERVERSMAS PRANCŪZIJOJE
mažiausia penkis metus, o
Washington, D. C., bai.
Lavai “Paskirtas” Premieru
gal ir dešimtį metų.
16 — Kaip tik įvyko per-j
Gen.
D.
MacArthur
nuoširdžiai
spaudžia
ranką
Filipiniečių
Oro
Jėgų
i versmas Prancūzijos valkapitono, kuris labai sumaniai pliekė japonų puolimą. Gen. D. MacAr
Kennedy Siūlosi Rooseveltui džioje, ir pierre Lavai grį-j
Londonas, bai. 16 — Vo- valdžios galva, bet jis bus
thur
(kairėj),
Jung.
Valstybių
karo
vadas
Pacifiko
operacijose,
šiomis
... ,. -------- - _
,
.žo valdžion, Kongrese kilo
kietijos nacių diktatoriaus bejėgis valdyti,
dienomis parodė japonams botagą, kurio japonai nei sapne nesapnavo.
VVashington, D. Cv bai. reįkalavimai, kad Jung.
verčiamas,
Prancūzijos Galimas dalykas, kad daJis pasiuntė 13 didžiųjų oro milžinų bomberių, kurie ištaškė japonų ba
16 — Joseph P. Kennedy,; Valstybės užimtų visas
vadas Petain sutiko peror- bar Prancūzija bus pilkuris nesutarė su Prez. Prancūzijos bazes, kurios
zes Filipinų salose, patyrė, kaip stovi reikalai Corregidor amerikiečių laiganizuoti savo vyriausybę niausioje Hitlerio valdžioRooseveltu užsienio politi iki šiol buvo respektuoja
komoj tvirtovėj ir kas įdomiausia nusileidę slaptoj aerodromoj pasiė
ir grąžinti į ministerių ka- j je. •
koj 1940 m. ir rezignavo mos.
mė su- savim į Australiją žymių Jud£< Valstybių karięinkų. Tos eska
binetą Pierre Lavai, kuris!
-------------kaipo ambasadorius Brita
drilės
bomberių
vadą
prezidento
Roosevelto
įsakymu
buvo
tuojaus,
tik
Galimas dalykas, kad i
kiek laiko atgal to paties Amerikiečiams {sakė Išvykti
nijai, šiomis dienomis pa Jung. Valstybių valdžia
jam išlipant iš sugrįžusio bomberio. dekoruotas garbės kryžium. Tai
Petain buvo prašalinus.
g Prancūzijos
sisiūlė Prezidentui į pagal nutrauks visus ryšius su
vienas iš heroiškiausių Oro Jėgų žygių.
i Pierre Lavai ne tik grą- j
_______'
bą karo reikaluose.
nauja Prancūzijos valdžia.
žintas, bet jam duotos teiVichy, Prancūzija, bai.
7 Galionai Gasolino I sės sudaryti ministeriųi 16 _ Jung. Valstybių konValstybės departmentas
Naciai Prarado 25,000 kol kas nepadarė jokio pa
Savaitėje
f kabinetą tokį, kokis jam sulatai Prancūzijoj įsakė
reiškimo,
bet
įtakinguose
į patinka.
Kareivių Viename Rusijos
visiems Amerikiečiams išsluoksniuose
kalbama,
Detroit, Mich., bai. 16—į Vadinasi, Lavai turi pil- vykti kogreičiausia iš neoFronte
kad būtinai reikia peržiū
P&nuojama sunormuoti niausią laisvę. Maršalas kupuotos Prancūzijos į
Maskva, bai. 16 — Rusi rėti šios valdžios santy
gasolino pardavimą, kad Petain nors ir pasilieka' Jung. Valstybes,
Siekia Atkirsti Kiniją
jos žinių agentūra Tass kius su Vichy.
prailginti padangų amžių.
praneša, kad raudonieji
Sakoma, kad bus leista
vienoje fronto sekcijoje į
Mussolini Patikrino
"Sočiai Justice" Už
New Dehli, Indija, bai. 16 pirkti vienam automobilis
vakarus nuo Maskvos per
Armiją
draudė Siųsti Pasta — Japonai pradėjo milži tui tik 7 galionus gasolino
pastaruosius. 4 mėnesius
nišką ofensyvą rytinėje savaitėje
užmušė 25,000 nacių kariBern, Šveicarija, bai. 16,
VVashington, D. C., bai.-Burmoje kad atkirsti Kininkų ir kareivių. Taipgi, Italijos premieras Benito 16 — Jung. Valstybių pro-, niją nuo Burmos ir Indi- • Vilniaus vokiečių komi
atsiėmė daugiau kaip 200 Mussolini buvo nuvykęs į kuroras Biddle padarė žy- i jos Kiniečiai atkakliai gi- saras sušaukė to krašto
VVashington, D. C., bai. jį laimės Suvienytos Taukaimelių, įimant keturius • militarinę stotį, centrali- gį, kad ‘Sočiai Justice’ lai- na pozicijas. ’
valsčių viršaičius ir agro- j 10 — Prezidentas Roose- tos, ir kad “mes galime užmiestelius ir paėmė apie nėje Italijoje, patikrinti kraštis, kurį įkūrė kun. I Kinieč
Kiniečių žiniomis, Ame- nomus. Svarbiausias šuva- veltas, kalbėdamas 20 Lo- sitikrinti, jog mūsų rūšies
100 tankų ir sunaikino, keliolika batalionų para- Charles Coughlin, būtų'
-aį savanonai lakū- žiavimo tikslas buvęs ap- tynų - Amerikos respubli- civilizacija išsilaikys”. Aginkluotus vežimus.
j šiutninkų. Mussolini pa- uždraustas siuntinėti per nai sėkmingai puolė japo- svarstyti klausimus dėl kų atstovams, kurie jam lijantai triumfuos prieš
Bryansko
apylinkė je, matė manevrus ir pasakė paštą'nų pozicijas Burmoje ir; privalomo grūdų ir kitų padarė vizitą, pareiškė, Ašį.
rau onarmieciai, gen.^ o-. parasiutnmkams kalbą.
Tačiau laikraštis Sočiai padarg nemažus nuosto- žemės ūkio produktų pris- kad šis karas gali tęstis) Tačiau kol pergalė bus
povo vadovybėje, nužudė Mussolini lėktuvu grįžo į Justice” gali būti siunčia- iįus
tatvmo
-dar du metu, gal tris, bet atsiekta reikės nemažai
3000 vokiečių.
Į Romą.
j mas geležinkeliu ir ekspre-:
pasiaukoti. Kada Ašis bus
Vokiečiai atvežė daugiau; (Kelios dienos atgal bu- su. Kaikurie neva “lydė-Į • Vokiečių spaudos žinio
pergalėta, Vakarinis Pus
kariuomenės į Bryanską. vo žinių, kad Mussolini e- riai” dabar reikalauja, kad mis, studentams artimiau
rutulis turės pastovią tai
Tačiau mažai ką gelbsti, {sąs visiškai pakrikęs svei-' tas laikraštis būtų už sioje ateityje būsiančios
ką ir galingą balsą pasau
sako raudonųjų žinios, nes katoje).
draustas ir pardavinėti.
laikomos paskaitos iš gerlio reikalų išsprendime.
ten veikia raudonieji sava
i manistikos, kurių metų’
noriai, kurie suardo gele
“Vakarinės tautos pasi
“studentai bus supažin
žinkelius, trukdo transdinti su vokiečių dvasiniu; Melbourne, Australija,— tvbių oro įgulos narius, jus .saugios prieš bile
. . kokį
,
portaciją ir puola aerodro
aukštuosius
kiniečiu
amuna<:,ų
rez.mo
gesinimą
.
gyvenimu”.
Bai. 16 — Jung. Valstybių
mus.
jos vadus.
•
sako Prezidentas.
• Julė Laskauskienė A- bomberiai iš Australijos
Barents jūroje nuskan
Prezidentas sako: “We
nykščiuose prašo atsiliepti nulėkė į Filipinų salas ir Nors japonų lėktuvai
dino du vokiečių transpor
tų, kurie sėdėjo Kauno ka bombardavo japonų bazes. puolė grįžtančius bombe- are going plaees and will
tinius laivus: vieną 8000
Išvežtųjų Surašę Sudarė Lietuvos lėjime su Jonu, Alekso s., Grįždami nusileido kaiku rius, bet jie buvo nuvyti, clean up the mess at end
tonų ir kitą 9000 tonų.
Laskausku .Jis buvo Kau riose vietose ir paėmė ne respondentus, Jung. Vals- of the eonfliet”.
Raudonasis Kryžius
no kalėjime iki 1941 m. maža skaičių įžymių kari
Priešo Submarinas
ninkų. Taipgi parvežė kogegužės 25 d.
Nuskandino Laivą Šiame “Darbininko” nu-(minių ir kaimynų. Sąrašas
meryje pradedame spaus sudarytas remiantis doku
NACIAI PUOLĖ ANGLIJĄ
Charleston, S. C., bai. 16, dinti Lietuvos Raudonojo mentais, kuriuos sovietų
šeštadienį, balandžio 18 d. š. m., 2 vai. po pietų
— Šiomis dienomis ašies Kryžiaus surinktą ir suda valdžios pareigūnai- paliko
įvyks Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos
Londonas, bai. 16 — An apgyventą distriktą šiaur ir muzika vėl pasieks jūsų namus oro bangomis iš
submarinas torpedavo ir rytą ištremtųjų Lietuvos Lietuvos įstaigose.
nuskandino Britų preky gyventojų sąrašą.
Šis išvežtųjų Sibiran Lie- glijos RAF jėgos smarkiai rytinėje Anglijoje. Daug WC0P stoties, Boston.
priešo tvirtoves žmonių užmušta.
binį laivą Atlanto pakitąjįrj Lietuvps
Raudonasis1 tuvos gyventąją sąrašas puolė
RADIO KONCERTAS
tėse, kuriuo vežė 290 beg-.Kryžius apie išvežtuosius telpa 4 puslapyj. Talpinsi- šiaurinėje r Prancūzijoje. Anglai taip pat padarė
Sekmadienį, balandžio - April 26 d., 7 vai. vakare,
UUkiš vai^imo
mė kiekviename “Darbi- Vokiečiai,. atsilygindami daug nuostolių vokiečiams
karo zonos. Visi....
laivę
b'uninko” humeryj, kol tas Britams,. smarkiausiai iš Ruhr slėnyj,- Prancūzijos Municįgal Building svetainėje įvyks Darbininkų Radio
.O ^1'
'4 i Į oro bombardavo m tirštai ir Norvegijoj pakraščiuos KONCERTAS. Kviečiame vishs dalyvauti, *®cf
vę asmenys įsgelbeti.
išvežtųjų šeimos darių, gi sąfAšas išsibaigs.
:ei p"

Japonija Pradėjo Milžinišką
Puolimą Rytinėje Burnoje

Prezidentas Pramato Trijų
Metų Karą

12,000 Iš Lietuvos Išvežtų
Į Sibirą Sąrašas

MacArthur Lakūnai Puolė
Japonus Filipinuose

Darbininkų Radio Programa

2

Penktadienis, Balandžio 17, *42
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Kaip Bolševikai Elgėsi
Su Lietuvai Nusipel
niusiais Žmonėmis

1V4IKIOS ŽINIOS

Gauta žinių, kaip bolše
vikų laikais buvo elgiama
Šiurpulingas Įvykis
si Lietuvoje su lietuvių
tautai didžiai nusipelniuLietuvių Šeimoje
žmonėms. Iš visų lie
tuvių, kuriems senatvėje
Londonas, bai. 16 — Iš jau griebėsi pravesti “bal- VVaterbury, Conn. — An
už nuopelnus buvo suteik
Stockholmo praneša, kad savimą” arba “naujo sei- glų spauda praneša
tos pensijos, bolševikai tas
raudonoji armija, vado- ‘ mo rinkimą”. Bolševikų pūlingą žinią^ kad balanpensijas atėmė. Tarp to
vaujama maršalo Timo- Į “išrinktas seimas” turėjo džio 12 d. vakare Ksaveras
kių asmenų buvo net atšenko , įlaužė Vokietijos J “nubalsuoti”
prijungti Jašinskis, 19 m. amžiaus,
generolas Jonas
nacių liniją už 25 mylių Lietuvą prie Rusijos,
nužudęs savo motiną naBulota,
vienas
iš nedauge
nuo Kharkovo, Ukrainoje. Į Dabar, kaip Donald Day muose. Sakoma, kad Ksa
lio tuo laiku gyvų buvusių
Sakoma, kad Timošenko rašo, lygiai tą patį daro veras pats pašaukė
“Aušros” ir “Varpo” me
vadovaujamoji armija ne- Vokietijos naciai.
ją. Policija areštavusi pas
to
tautinio atgimimo veisulaikomai veržiasi per tą Lietuva yra Vokietijos į Jašinskius gyvenusį KvaIš 87 metų senelio
įlaužimą link Kharkovo nacių okupuota ir valdo- raciejų, Petrą Jašinską,
pensiją bolševikai atėmė,
miesto.
ma. Lietuvos gyventojai nužudytosios vyrą ir jos
nes ir jis bolševikams buBerlyno radio praneša, neturi jokios laisvės. Lie- du sūnų — Ksaverą, 19 m.
“liaudies priešas”. Jis
kad Sovietai pietiniame tuvos žmonės negalės lais- amž. ir Alfonsą, 24 m. amž.
Lietuvoje irgi yra gražių gamtos vaizdų, kurie mažai kuo skiriasi nuo ameri- mirė nesulaukęs išlaisvin
balsuoti už tai, ką jie j Iš karto Ksaveras neprisifronte sutraukė 6 divizi vai
norėtųf Vadinas™‘balsavi- į pažino? be? ’ vėii"aū?*'k?p toniškos Floridos, žinoma, vasaros laiku, štai vienas iš daugelio vaizdų - tai Pa- tos Lietuvos.
jas raudonarmiečių ir visą
diviziją tankų.
Vyksta mas” bus pravestas gink-' policija sako, išpasakojęs, langes kurorto vila.
Dar tragingesnį likimą
lu, kaip 1940 m. Rusijos kaip jis kirviu nužudė sapatyrė kitas žinomas auš
smarkiausios kautynės.
!
leisdavo
naktimis
miegoti,
bolševikai pravedė Lietu- i vo motiną. Jis buvęs girrininkas ir varpininkas —
į Per kelias savaites jam Jonas Kriaučiūnas. Ir iš jo
voje.
Įtas ir susiginčijęs su moNaciai Nesiskiria Nuo
į buvo duodama valgyti tik- bolševikai pensiją atėmė
Kaip Rusijos bolševikai- i tina.
_ .
. , .
' tai vieną kartą į dieną. Kai
Bolševikų
tūkstančių
tūkstančius I ®aisus ivykls- Alkoholl° A. a. Kun. Dr. Navicko
Tragingas Lietuvių • jaunuolis vis dar nesutiko Jis mirė 1941 metų pr
džioje. Šis lietuvių tar
lietuvių išveže į Sibirą.'au a'__________________
jaunuolių Likimas
Biografija Lietuvos
pasirašyti išgalvotą kalti atgimimo pionierius
Šiomis dienomis Chicago
Spaudoje
nimą, jog jis rengęsis nu kutiniais savo gyvenu?;
Daily Tribūne korespon taip dabar V okietijos na- na iaįsves įr demokratijas
•
Gauta
žinių
apie
traciai
ves,
o
gal
jau
ir
veža,
ne
šalių,
kurių
aršauti gimnazijos mokyto mėnesiais mito tuo, jog
dentas Donald Day prane
gingą
šešių
lietuvių
jauįmijose jie randasi, bet ir
ją, dėsčiusį Bolševikijos pardavinėjo senus drabu
ša iš Stockholmo, Švedi Vokietijon.
‘
I
jos, kad Berlynas elgsis su Lietuva pergyveno žiau-' už savo tėvų šalį — Lietu- Laisvę” vasario pradžioje' šuolių Raseinių gimnazi- konstituciją', ta) jis buvo žius. Senelio gyvybę pa
įsidėjo platoką a. a. kun. ’ J°S mokim,L kkimą bolse- pastatytas prie sienos, kirto nuolatinė kova už
lietuviais, kaip jie elgiasi rią bolševikų okupaciją, vą.
pergyvens taip pat bruta-1 Lietuviai pasitiki demo- Dr. Jono Navicko biografi- Į
okupacijos metu. Vienas čekistas ėmė jį duonos plutą.
su lenkais.
lišką nacių okupaciją.
kratinių šalių pareigu- Į ją. Paminėjęs Marianapo- 1941 m‘ vasari° lb d. Lie- spardyti ir kumščiais dau
Vienas Berlyno politikas
,pažymėsime
tuvos Nepriklausomybės žyti į veidą. Krauju apsi- Pagaliau
esą pareiškęs, kad “buvu- Viso pasaulio lietuviai nams, ypač Jung. Vaisty- lio kolegijos įsteigimą, lai- sukaktuvių proga, gimna-; pyięs, Paulius Žyvataus- trečią panašų atsitikimą.
šioji^ Lietuvos respublika dirba ir aukoja, kad išlais- bių Prezidentui Roosevel- kraštis rašę, kad ji “visomokiniai, lygiai kaip i kas parkrito. Vėliau į tą Nepriklausomos Lietuvos
politiniu ir ekonominiu at- vinti Lietuvą iš nacių oku- i tui, kad Lietuvos nepri-, keriopai pasiekė aukštą i zijos
f
užsienių reikalų ministeri
ir visa Raseinių
r
..visuome- ,• kambarį buvo atvestas ki- jos tarnyboje ilgus metus
žvilgiu taip artimai yra PantŲ- Tūkstančių tuks- klausomybė tik laikinai lygį, pralenkdama daugelį; _
*‘etu- tas gimnazistas - Petras
surišta su Rytų Prūsija, tančiai lietuvių jaunuolių užgniaužta, kad po šio ka-'ir kitų tautų tos rūšies in-ine’ PaSallau’ lr
Ypatingą vaid- V11L_ ?
w®uranSe- aiP Salda, irgi kruvinai sudau išbuvo Juzė Zaleskienė. Ji,
kad ji turi daugiau vokiš- Yra Amerikos ir Anglijos ro ji vėl bus laisva ir nepri- stitucijų.
. r .,.r
..
... t pajėgdami šių brangių su žytas, o jo pamėlynavęs nors ir būdama senyva
meni ji vaidino (irvaidi- F , J°
,
.............. moteris, šioje ministerijo
kos ateities, negu Latvija armijose, kurie ginklu gi- klausoma.
na) lietuviškumo reikalui, ikaktuvlų , Penėjimą, veidas buvo smarkiai suti
suti-
ir Estija”.
v.
nęs. Matomai, Saida buvo je ėjo pranzūzų kalbos sti
Keliolika
jos
studentų
pabais
į
aus
^
siausti
P
J
a
.
jau tiek čekistų prikan listės pareigas. Vėliau ji
Tuo pačiu kartu prane Įsakymas 45-65 Amžiaus
skum yr studijavę auksjniršimu
kintas, jog jis čia pat pat- buvo paleista į pensiją.
šama, kad gegužės 27 d.
tosiose Lietuvos mokyk1
®
r
VYRAMS
REGISTRUOTIS
suiminėti Raseinių gimna-' virtino, kad Žyvatauskas 1941 m. pradžioje bolševi
naciai duosią progos bal
konlose — universitete,
<
suoti, kad tapti Vokietijos
servatoriioie
Lietuviu zij°S m°kiniuS' -Jų buvo, tikrai turėjęs revolverį ir kai iš jos pensiją atėmė.
Balandžio
27-tą
Dieną
kalba šiojeJdr. J. Navicko sulmta kahos dešimtys. Po bolševikinį gimnazijos mo- Šią 80 metų senutę po ku
piliečiais. Tokia proga
šioje
ilgų tardymų kai kurie kytoją tikrai norėjęs nu- rio laiko surado jos kam
“Lenkų Koridoriaus” žmo
vadovautoje
kolegijoje
26
d.,
jeigu
jie
tiki,
kad
baryje ,mirusią nuo bado
gimnazistai buvo paleisti, šauti.
nėms buvusi duota. Kas Visi vyrai, kurie su vasapastatyta
nežemiau
(net
negalės
apsiveikti
su
re

nepasirase, kaip Vokieti-!™ 16 d’,194? m/arba Pir’
tačiau esama žinių, kad p0 to visi trys gimna- ir šalčio. Jį buvo vieniša ir
aukščiau),
kaip
kai
kuriogistravimu
paskirtoje
die

jos pilietis, tas turėjo iš to '™iau' sulauka 49 m. am>keli jaunuoliai prievarta nistai turėjo būti netrukus jau seniai sirguliavo, tad,
noje. Vietinės vietos bus se Lietuvos gimnazijose. buvo užverbuoti j šlykštų teisiami. Tiktai kilus ka ualikta be pensijos nebe
7
L. -v -• xziaus,
ir
visi
tie
kurie
dar
krašto išvažiuoti, o jo vie-1
? , ’ x
ų dapbą
tą užėmė vokietis.
įnesulauke 65 metų am- atidarytos nuo 7 vai. rytą Paskutiniuoju metu ją ten ■ Cekos
rui, jie išsigelbėjo ir iš pajėgė pasisamdyti žmo
moko
velionies
savo
laiku,
.
v
.
.
.
x
t
x
- , x
» i» -i • gaus, kuris jai būtų pakū
Suvalkų sritis, Stalino- zlaua blandžių 27
1942 lkltt9- vab-xvakare
•
i
nusikviestas
mūsų
rašvto!
Sesl
g
imnazi
stai
betgi
venge
katorgos
BolsevikiHitlerio susitarimu 1939! ”• tun nuvykt, ) savo vie- Lzregistravimas
vyrų
AnĮ Vaičiulaitis”
pasiliko kalėjime, būtent, joje, kur, kaip jau buvo sa- ręs krosnį ar atnešęs val
jas Ant. Vaičiulaitis’
x- surista
xx su tini Selective
Service
45-65 metų amžiaus
Aleksandras Glaudys, Vy- kyta, išsiųsti kiti trys Ra gim. jau esanti
,
1
Boardą,
pirmadienj,
balanbaigs
valdžios
surašymą
.1
tautas
Grybas, Vladas Če-' šeinių gimnazijos moki
Rytų Prūsija. Dabar jau
džio
27
d.
ir
užsiregi
’
truo• Laikraštis “Į Laisvę”
tautos vyrų jėgų, bet^vy- • “Į Laisvę” praneša, kad pas, Paulius Žyvatauskas, niai.
visas kraštas, visa Lietu
ti
pagal
įsakymą
iš
Selec

rašo, kad A. Panemunės
rai šios grupės nebus šau- atgaivinimas
bolševikų!petras siada ir Izidorius;------------va tokio likimo laukianti.
tive
Service
Sistemos
Tau

kiami armijon pagal Se- 1940 m. uždarytasis žur-. Kepuraitis. Tiktai trims • Spaudos žiniomis, Že- visuomenė lietuvius parti
Iš to kas čia pasakyta,
tinio
ofiso.
lective Training and Ser- nalas Savaitė . Šį žurna- > šių jaunuolių pavyko po rnės Ūkio Rūmai parengė zanus, kritusius birželio
matome, kad Vokietijos
Selective Service vaisty vice Aktą. Tos pačios in- lą leisti ir redaguoti vokie- daugiau kaip 4 mėnesių projektą, pagal kurį Žemės mėn. sukilime, nutarė pa
naciai elgiasi su pavergtaisiais lygiai taip pat, bių direktoriai yra aulori- formacijos bus užrekor- čių generalinis komisaras kalinimo išsigelbėti, kai Banko bus kredituojami gerbti pastatydama jų ka
kaip elgėsi Rusijos bolše- Į zuoti pradėti registravimą duotos ant registravimo leido buvusiam jo redakto- prasidėjo karas rytų Eu- karo metu nukentėjusieji puose paminklą — koply
vikai.
' penktadienį, balandžio 25 kortelių, kokios surinktos riui ir leidėjui Kaziui Obo- ropoję. Trys gi: Vytautas ūkininkai. Tokių ūkinin- tėlę. Pavasarį bus pradėti
kurių būtų sudegę visi darbai. Gausiomis auko
Rusijos bolševikai, oku-, d. ir laikyti ofisus atidary- praeitais trejais registrą- lenui (Obuolevičiui). Pa- Grybas, Vladas Čepas ir Ivimais
,vyrų,
dar
neturinrengiamieji
išleidimo
ctarZidorius Kepuraitis dar trobesiai bei sunaikinti mis prie paminklo staty
pavę Lietuvą 1940 m. tuo- tus sekmadienį, balandžio
čių 45 m.
bai jpusėti. Žurnalas pasi- ankščiau buvo išvežti iš visi galvijai, visoje Lietu- mo prisideda tiek mieste
Nebus laikoma jokia lio- rodys ir bus tokios nat iš- Raseinių kalėjimo į Mas- V0Je yra nedaug, bet Že- lio gyventojai ,tiek ir vals
terija vyrams 45 - 65 metų vaizdos ir turinio, Kokio kolijos katorgą.
maitijoje ir kai kuriuose čiaus ūkininkai.
amžiaus, nes jiems nerei- buvo.
Vienas suimtųjų, o vė- Užnemunės vietose nukės tarnauti su militarinė•
įšsigelbėjęs Paulius kentėjusių atsiranda dau- • Boleslovas Trečiokas,
mis jėgomis, bet jie gaus* e Kauno
iškalintas giaa- Kad jie sėkmingai Kaune, Laisvės ai. 66, ieš
laikraščiuose Žyvatauskas,
ko per karą dingusių Že
serijinį numerį, kuris bus
kelbtas
pranešimas, keturis mėnesius ir vieną galėtų atsistatyti ir pra- maitienės Juzefos (Tre
užrašytas ant registracimiegt0 kuro skyrius savaitę, pasakoja, kaip dėti normalų gyvenimą,
čiokaitės) su vyru Anta
,° 19* c
..
persikraustė į naujas pa- bolševikai su juo elgėsi Pagal projektą numato- nu, gyv. Petrašiūnuose.
Selecrive Service ofisas
Ta
sužjn0. kalėjime. Jis buvo tardo- ma suteikti ilgesnius kre
patarė vietiniams ofisams me,r kad vyriausias šio mas ištisas naktis. Siek- ditus ir kitas lengvatas,
atsargiai pasirinkti vietas skyriaus vedėjas yra kaž- darni nelaimingąjį vaikiną Keikiamos žinios apie nuuzregistravimams, kad seOrdensjunker (ordi- morališkai palaužti, bolše- kentėjusius ūkininkus anesniems vyrams nereikė- nQ •junkerįs\ — Klumpeit. vikiniai čekistai jam ne-!^^nkamU ištaigų jau sutų keliauti per toli, ir kad
rinktos.
jiems neprisieitų per ilgai
laukti.
• Lietuvos
laikraščiai
Kiekvienas vyras turės
plačiai paminėjo žinomo
---------------------------------- literatūros, meno ir kultūpaduoti savo vardą, gyve
Vasario 4 d. operoje iros žurnalo “Draugija” 35
nimo vietą, pašto adresą, Stockhoim, Švedija, bai.
adresą asmens, kuris visa- 16 — Pranešama, kad čia ‘Cavaleria Rusticana pir metų sukaktuves. Paminė
da žino, kur jis randasi, jo esąs atvykęs tūlas Vokie- mą kartą debiutaavo solis jimuose iškeliami šio žur
darbdavio vardą, adresą, i tijos bankierius, kuris Hit- tas Antanas Sadkūnas. nalo nuopelnai. Įdėtas taip
kur dirba ir prie kokio lerio vardu bandąs sueiti Tai pirmas dramatinis te pat žurnalo steigėjo ir re
GERIAUSIUS
darbo dirba.
FLIS. Anglijos valdžios atstovus noras Kauno operoje. Jau daktoriaus prel. Al. Dam
PERMANENT WAVE
nasis solistas yra kilęs iš brausko — Ad. Jakšto at I GALITE GAUTI U2 JŪSŲ
-------------ir pasiūlyti vėl taiką.
• Petras Sodonis, žiež- Sakoma, kad tas bankie- Utenos apskrities kaimo. vaizdas.
Į
PINIGUS
marių vaisė., ieško Bronės nus pareiškęs, jog šis pa Pastebėję jo nepaprastai
Japonams botagas. Šiais botagais Amerikiečiai ir Barninkienės ir Juoze siūlymas
Anglijai esąs gražų balsą, žmonės padė Remkite tuos profesio CASPER’S BEAUTY SALOM
filipiniečiai tįgi didžiausio nuovargio pylė japonams ir Bertdingo. iki karo gyve paskutinis. Hitleris neno- jo jam išeiti mokslą. Jis y- nalus ir biznierius, kurie 83 L ST., SO. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4645
kon- savo skelbimais remia
karžygiškai laikėsi vienas mūsiškių prieš dešimts prie nusių Šiauduose. Birute^ i rėjęs ir nenorįs karo su ra baigęs Klaipėdos
Klaip
sta
"Darbhiinką
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1
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Anglija.- '
šėtvatoriją:'
do karių.
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Raudonieji Įlaužė Nacių Linijų
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Crippso Projektas Eina Per
Serengą
Stafford Cripps grįžta į Angliją, neįstengęs pa
lenkti Indijos vadų į britų vyriausybės pasiūlymą. In
dija nori pilnos nepriklausomybės ir tai dabar. Gi Bri
tanija nori jai duot tik autonomiją ir tai tik po karo.
Vadinasi, Indija turi išlaikyti ištikimybės kvotimus ir
jei narsiai prieš japonus kovodama juos išlaikys, tai
gaus panašias teises, kaip Kanada ar Australija. Skir
tumas derybose yra didelis ir Crippsui nepavyko jo
pašalinti. Čia reikėjo labai stambių diplomatinių ga
bumų, kurių Crippsui trūksta. Jo gabumai daugiau
krypsta priešingon pusėn — save ir savo valstybę
kompromituoti.
Prie nepasisekimo .Indijoj prisideda kitas nepasi
sekimas Amerikoj, kuomet Cripps mėgino paveikti
Washingtono administraciją, kad atiduotų Stalinui
Pabaltės kraštą. Tas neapgalvotas “diplomatinis” pa
sikėsinimas sukėlė tiek protestų, kad Anglija skubo
tai pakratė rankas ir oficijaliai atsižadėjo to neįma
nomai keisto projekto — pastūmėti į azijatišką atožangą tas tautas, kurios atsikratę rusų jungo kopuikiausiai ėjo pažangos keliu. Washingtonas taip pat pa
kartojo jau pirmiau duotą garantiją, kad Amerika lai
kysis Atlantiko čarterio, kuriame žadama laisvė ir de
mokratinė santvarka visoms tautoms.
Dėl tokio keisto sovietams palankumo Cripps įsi
gijo bolševikų reputaciją. Tokios dalykų krypties nė
Cripps, nė britų vyriausybė nesitikėjo. Atsirado jo ap
gynėjų, kurie teigia, kad Crippsas perdaug jau yra
anglas, kad nukryptų į kokią ten bolševikišką orien
tuotę. Jis tik norįs Hitlerį sumušti, o tam juk reikia
šelpti Rusija, nes ji sunkiausiai su Hitleriu kovoja.
Kai dėl paplitimo komunizmo, karui pasibaigus, tai,
anot Crippso apgynėjų, nesą jokio pavojaus, nes Rusi
ja po karo bus vos lesgyva išlikusi. Turėsianti laižytis
per kokią pusę šimtmečio. Į tai mūsiškis Enrikas Rabinavičius atsako, kad šelpti Rusiją prieš Hitlerį rei
kia, bet kuriem galam bolševikinti buvusias laisvas
tautas? Jei demokratinės valstybės leistų bolševikams
komunistinti demokratines tautas ,tai būtų prasilenk
ta su šio karo tikslu, kurs kaip tik yra užsibrėžęs de
mokratiją gelbėti, o ne naikinti. Viena ranka už laisvę
būtų kovojama, o kita prašančias laisvės tautas stu
miama į žiaurių žiauriausią vergiją. Tokios nesąmonės
dar nėra buvę net tamsiausiuose istorijos laikotar
piuose. Gi dabar dvidešimtas amžius. Nestebėtina, kad
Anglija ir Amerika atsižada Crippso, jo darbų ir su
manymų.
Kaip gerą, kad mūsų spauda ir vadai suskubo iš
kelti daug smarkių protestų prieš tokį įžūlų, žiaurų ir
gramozdiškai suplanuotą projektą. Kur kur, bet čia
tai lietuviai vieningai pasielgė, išskyrus, žinoma, tau
tos išgamas, kurie visados stoja ten, kur niekšiška ir
kvaila. Į vieningumą mus subūrė bolševizmo pabaisa.
Mes bijomės ir vaizduotis, kad vėl ateitų klaiki gali
mybė bolševikams į Lietuvą sugrįžti. Kas tokius daly
kus planuoja, tas mirtinis Lietuvos neprietelius.
K.

Šiomis dienomis darbininkai
ir direktoriai (management)
Doohler Die Casting Coo., Batavia, New York įrodė šį pasi
ryžimą ir tapo Amerikos didžio
jo karo produkcijos Vajaus pir
mieji didvyriai.
Darbininkai ir
direktoriai

99% PRAŠYMŲ SAMDYTI ATEIVIUS
UŽGIRTA
Suvirš 997c aplikacijų
leidimams samdyti atei
vius pažymėtuose valdžios
karo darbuose buvo užgirta Jung. Valstybių Karo ir
Laivyno Departamentų.
Tie Departamentai davė
samdytojams
leidimą
samdyti daugiau kaip
99% iš daugelį tūkstančių
ateivių darbininkų, kurie
prašo darbo prie “klasifi
kuotų” valdžios kontraktų
slapto, konfidencialio arba
apriboto
charakteriaus,
pagal pranešimą Dr. William Alexander, Karo Pro
dukcijos Tarybos Darbo
Skyriaus Mažumų Grupių
Biuro.
Philipinų gyventojai, kurie buvo apsigyvenę įvairiuose miestuose, po japonų bombardavimo
Darydamas šį pareiški
turėjo ieškoti saugių kampelių užmiesčių kalnų šlaituose. Ir šis vienas iš daugelio vaizdų parodo,
mą, Dr. Alexander pabrė
žė būdus, kuriuos valdžia
kaip gyventojai masiniai palikę namus vyksta į miškus ir kalnus.
vykdo baigti diskriminaci
kui, keliauti su cirku, kai ją tarnybose, ir atkreipė
Kiti fabrikai irgi pradėjo pro- j
Valstybių Armijos
atydą į faktą, kad prezi
dukcijos vajus ir nusistatė ga- Jo
/ £
J
po kapelionas.
minti 25% daugiau šautuvų,
VYRIAUSIAS KAPELIONAS Generolas Arnold gimė dentas išleido egzekutyvį.
tankų, lėktuvų ir laivų ir visus
Worcester, Ohio, birželio įsakymą, kuris draudžia
juos baigti 1942 m.
10 d., 1881 m., ir įšventin- diskriminaciją dėl rasės,
Brigadier Generolas Wil- paskirtas į šią aukštą vietą tag j ’kunigus įgog m. 1913 tikybos arba tautinės kil
liam R. Arnold, katalikų 19
ve‘T°
;• »• isirašė į Armi«. kaiP° mės, įsakydamas, kad bū
Amerika reikalaus vis dau
kunigas yra Jung. Valsty Skaitlius kiekvienos ti-ik
u
leitenanto lai- tų įrašyta į kiekvieną kon
giau ir daugiau kareivių pro
bių Armijos kapelionų„ .....
va- ^?°.S U- kaP?honV .Jung-' psniu. Nuo tada jis tama traktą ne-diskriminacijos
dukcijos armijai, kuri palaiko
das Jam pavesta net 2,000 Valstybių Armijoj pri- yQ d
ų vi
_ lai
parūpinimas.
armijas karo lauke, ir daugelis
tikybinių patarėjų Armi- klauso nuo skaitliaus nis vis paaukštintas... bet “Daugumas iš geriausių
iš tų kareivių bus moterys. Ka
jos kareiviams ir karinin- kiekvienos tikybos karei- jis visada artimai gyveno įrankių gamintojų šioj ša
ro Produkcijos Tarybos darbo
kams. Jis netik pirmas ka- vių. Neseniai buvo virš su paprastais kareiviais— lyje yra tarpe nenaturaliskyrius spėja, kad 4 milijonai
talikų kunigas tapti Armi- 1,500 ministrų, kunigų ir jis jų visų draugas.
zuotų ir sveturgimusių pi
moterų bus prie karo produkci
jos Vyriausiu Kapelionu, rabinų Kapeliono Korpuse Buvo mažiau 100 kape liečių, ir todėl šie darbi
jos darbų pabaigoje kitų metų.
bet Pirmas Vyriausias Ka- ir skaitlius vis auga.
lionų Armijoj, kada Tėvas ninkai sudaro svarbią dalį
Tai bus šešis sykius tiek, kiek
pelionas ištarnauti ilgiau Per 29 metus dvasinio Arnold įsirašė. Buvo ma- mūsų darbo jėgų. Mes neįdabar dirba.
vieną terminą. Jis buvo patarnavimo Jung. Vals- žiau kaip 100 pradžioje vykdinsime
*
#
*
visuotinos
Prezidentinis komitetas, įstei
Office of Defense Transportąkareiviams, karėje 1941 m. Bet pereitų metų produkcijos be jų pagal
ir
taikoje,
ir beveik
skaitlius
iki bos”, sakė Dr. Alexander.
gtas prižiūrėti, kad kiekvienas X
“
ėse, stovyklose
savo tėvynėje
2,000*pasididino
Ir arti ketu“Kadangi dauguma šių
lojalus žmogus, nežiūrint kur jis
gimęs arba kurios rasės arba vienas kito trokus vežti produk ir užjūrėje — net ir Filipi- riolika milijonų dolerių darbininkų yra neabejoti
tikybos, galės rasti sau tinka tus į rinką. Šis pianas prailgins nuošė... Vyriausias Kape- praleista pastatyti 555 Ar- nai lojalūs, geriausia ap
koplyčių katali- sauga, kurią ši šalis gali
mą darbą, praneša, kad Laivy vartojimą ūkių padangų ir viso lionas Arnold užsipelnijo! mijos
didelės
pagarbos ir meilės
kams, protestantams ir žy turėti, yra tai laikyti juos
no Departamentas dabar samdo kių mašinų.
.....
,
visų karininkų ir karei dams.
FLIS. lojalūs, duoti jiems dardaugiau kaip dvigubai spalvuo
x>”.
vių. Jis gabus, širdingas,
tų darbininkų,
negu pereitą
Karo Produkcijos Taryba iš- sumanus, gerai ' supranta The Economic Reconstruc“Vienas iš geriausių bū
spalių mėnesį. Komitetas visa
dų pagaminti penktą kolo
da prižiūri, kad sveturgimiai a- leido naujų įsakymų, kurie reiš- savo vyrus ir pilnai atsidation
of
Lithuania
kia,
kad
bus
gaminama
mažiau
V
ę
S
pareigoms
tikybinio
ną ir sabotažninkus yra
merikiečiai nebūtų diskriminuo
taikos metu reikmenų ir dau- patarėjo kareiviams, kužmonės
jami.
Knyga “The Economic Re sulaikyti šiuos
• * e
giau karo reikmenų. Kainos Ad- riems jis tarnauja,
construction of Lithuania After nuo darbų, leisti jiems
ministracijos
Ofisas
nustatė
~
,
.
,,
Jau dabar kiekvienas žmogus
jau atspausdinta ir nuo gatvėse tinginiauti”, jis
kiek arbatos bus' galima parGenerolas Arnold, paFLIS.
supranta kodėl yra trūkumas
balandžio 15 dienos (publica- pridūrė.
duoti, kad Visiems užtektų.
geidauja, kad vist Armijos
daiktų, kuriuos civiliai žmones
kapelionai po juo, nepai-: tion date) pardavinėjama.
todėl tikiuosi, kad- prenumera
perka ir vartoja. Kiekvienas su
sant tikybinės denomina- Ta proga noriu padėkoti vi- toriai nebus nusivylę. Savo iš
pranta delko yra daroma, kad
Karo Produkcijos Taryba per- cijog> būtų panašios rū- siems prenumeratoriams ir rėvaizda ji visais atžvilgiais tinka
tas viskas yra naudojama ka ėmė kontrolę glicerinos, virš 50 gįgS< “Mes skaitlingai pa- mėjams, kurie, užsiprenumejūti puikia dovana angliškai
rui ir todėl, kad mūsų priešai svarų per mėnesį todėl, kad gli- didinome Kapeliono Kor- modami knygą iš anksto, pakalbantiems Lietuvos ir lietu
nukirto pristatymo šaltinius.
cerina vartojama gaminimui pusą” jis sakė. “Ir tas pa- lengvino jos pasirodymą,
vių draugams.
Bet kiekvienas gali tikėtis, karo reikmenų, ir britams rei- didinimas augs SU armijos' Ypatingai didelė padėka priNorintieji šią knygą įsigyti
kad šie trūkumai nereiškia auk kalinga gaminimui “cordite” — išsivystymu
Bet
mes klauso Lietuvių Romos Katali- su užsakymais ateityje prašo
štų kainų. Todėl Kainos Pro eksploduojančios
medžiagos... stengsimės pritraukti to- kų Federacijai, davusiai vienmi kreiptis betarpiai į leidėją:
dukcijos Ofisas pereitą savaitę Mažiau žolės piovimui mašinų jęįy kapelionų kokius pa-i kartinį dviejų šimtų dolerių
Columbia University Press,
nustatė maksimumo kainas (lawn mowers) bus gaminama, ĮyS kareiviai mylės ir
vertės užsakymą, Lietuvos Gen.
Morningside Heights,
krautuvėms dėl septynių nami sutaupydami 45,000 tonų gele- dos”
į Konsulatui — $100; Lithuanian
Nere York, N. Y.

nių įrankių — šaldytuvams, elektriškoms mašinoms (vacuum
cleaners) su prietaisoms, viso
kiems pečiams, radijo ir fono
grafams. Prieš šį nusistatymą
Kainų Administracijos Ofisas
nustatė pardavimo kainas auto
mobilių, padangų, ir į 19 vals
tybių ir District of Columbia
gazolino. Kainų Administraci
jos Ofisas irgi nustatė maksimum kainas naujom rašomom
mašinėlėm, kadangi šios yra pa
dirbo nesustodami ir nenuils- skirstytos ir nelies daugumą
dami vandenyje iki kelių, kada žmonių.
* * *
Tonawanda upelis išsiliejo ir į
siliejo į fabriką, kur buvo ma
Bus galima gauti šiek tiek
šinų ir medžiagų. Viskas buvo gumos pertaisymui Class B pa
išgelbėta ir už tai jie gavo už- dangų (šioje klasoje yra tie,
gyrimą ir sveikinimus iš Karo kurie vartoja automobilius karo
Produkcijos Tarybos pirminin produkcijos darbams su balan
ko Donald M. Nelson.
džio mėnesiu, bet Kainų Admi
nistracijos Ofisas įspėja, kad
tai bus visiškai pertaisyta gu
Produkcijos vajus jau prasi ma. Jeigu vartojai tokias pa
dėjo. Jau daugiau negu 100 fa dangas tai nevažiuokite grei
brikų raportavo organizavimą čiau 50 mylių per valandą, net
komitetų, kuriuose direktoriai ir važiuojant lėtai šioms padan
ir darbininkai deda planus dirb gomis negalės važiuoti toliau
ti drauge didesniai produkcijai. 5,000 mylių ,ir gal mažiau.

Naminis Frontas
Mes laimėsime karą todėl,
kad mes visi dirbame drauge,
todėl, kad užsimiršome taikos
laiko barnius ir nesutikimus,
todėl, kad mūsų sielose randasi
toks pat noras pasiaukavimo,
kaip ir pas tuos, kurie dalyvau
ja
kautynėse Demokratijos
frontuose visame pasaulyje.

X
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žies ir plieno — WPB sumažino
.
_
v: Chamber of Commerce of Ulipusiau vartojimą geležies ir.. Šių mūsų Šiandienos nojs — 43.75; Lietuvos Pasiunplieno karstuose ir koplyčiose, jaunuo^W svarbiausia pa- tinybei Vašingtone — $20; *Tėsutaupydami apie 50,000 tonų. reiSa yra. aPąin_U muS^ vynės’ administracijai — $20;
Vartojimas kitų metalų, išskyJ*® puikus jauni- Q tajp pat eįjeį pagyrų asmenų,
rus auksą ir sidabrą, uždraus- kaičiai , pridėjo Generolas kaįp v. M. Stulpinui Čikagoje,
ta... WPB pusiau sumažino kie- -Arnold.
Ir Armijoj jie užsakiusiam šio leidinio už $37.taps
geresni.
Visoj mano 50; kun. J. J. Valantiejui— $24;
kį geležies ir plieno ofiso reik
menims, kaip popieroms “clips” tarnyboj Armijoj nežinau kun. J. Paškauskui — $12; kun.
ir “thumb tacks”... Karo Pro nei vieno atsitikimo, kur C. E. Paulioniui — $10; advoka
dukcijos Taryba įsakė vesti Armija iš kelio išvedė jau tui J. W. Andziulaičiui-Ansell—
tautinį suskaitymą “briliantų nąjį. Per kapelionus, Ar $10; Marijai Aukštaitei — $5;
(diamonds), kurie vartojami mijoj tikyba tapsta dalis advokatui F. J. Bagočiui — $5
industrijų įrankiams... Daryda- kareivių kasdieninio gy ir visiems kitiems, užsisakiu
mi radiatorius ir švininius pa venimo... ji ne kokia for siems po vieną ar du egzem
darys kuklesnius ir sutaupys malinė ceremonija, ji arti pliorių.
daugiau kaip 1,000,000 svarų ma, širdinga, žmoniška.
Nors knygos kaina pradžioje
Kareiviai
žino,
kad
jų
“
pavario, ir 12,500 tonų geležies,
buvo numatyta $2.00, bet susidre
“
...
jie
taip
vadina
visus
darius didesniam Mriui rėmėjų
500 tonų misingio... O.P.A. var
totojų skyrius pataria šeiminin savo kapelionus katalikus, • jr tikintis, kad visi atspausdinkėms taupyti gazą arba elektrą, protestantus ir žydus — ti egzemplioriai bus išpardavi
su mažesne liepsna, kada van yra patarėjas, kuriuom nėti, kaina sumažinta iki $1.50.
duo užverda... Bus mažiau vil gali pasitikėti, ir draugas, Tie, kurie užsisakydami anks
nos kaldrose, kad daugiau liktų kurį gali mylėti”.
čiau yra sumokėję po $2.00,
mūsų kareiviams ir jūreiviams..
Aišku, kad Generolas priedu gaus paveiksluotą bro
Mažiau metalo lempoms. Skus Arnold yra tokios rūšies šiūrėlę “Lithuania”. Bet jei kas
tuvų
geležtuvėlių
(razor kunigas. Jis atrodo jau jaustųsi nuskriaustas, pareika
blades) sumažinta, bet užteks nesnis, negu 61 m. am lavus, skirtumą mielai grąžin
po vieną per savaitę kiekvienam žiaus. Jis vieną kartą ap siu.
vyrui.
\VPB. leido Armiją trumpam lai
Knyga gana gražiai išleista,

LIBERTY IIMERICKS

There was a machinist
named Harrv
y

Who worlced in a Steel mili
at Gary,

And always on pay day,
Instead of a play day—
He bought all the BONDS
be could carrv!

Whether

a
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19. ABRAMAVIČIUS, Anta 43. ADOMAITIENĖ, Ieva, 33,
nas (Juozas), 36, ūkininkas, šeimininkė ,gyv. vieta Kaunasgyv. vieta Šilėnų dvaro, Kuršė Aleksotas, Dariaus-Girėno 7.
44. ADOMAITYTĖ, Genė (An
nai.
20. ABRAMAVIČIENĖ, Feli tanas), 14, moksleivė, gyv. vie
cija (Juozas), 38, šeimininkė, ta Kaunas, Dariaus-Girėno 7.
45. ADOMAITIS, Juozas (An
gyv. vieta Šilėnų dvaras.
tanas),
12, moksleivis, gyv.
21. ABRAMAVIČIŪTĖ, Albi
na, (Antanas), 8 moksleivė, vieta Kaunas, DariaustGirėno 7.
(Otonas) 1 metų, »gyv. vieta 46. ADOMAITIS, Pranas (An
tanas), 8, moksleivis, gyv. vie
Vabalninkas, Biržai.
22. ABRAMAVIČIUS, Vacius ta Kaunas, Dariaus-Girėno 7.
Antanas
(Antanas), 7, moksleivis, gyv. 47. ADOMAITIS,
(Antanas), 6, gyv. vieta Kau
vieta Šilėnų dvaras.
23. ABRAMAVIČIUS, Adolfas nas, Dariaus-Girėno 7.
(Antanas), 6, gyv. vieta Šilėnų 48. ADOMAITIS, Juozas (Jo
nas), gimė 1900 laikraštinin
dvaras.
24. ABRAMAVIČIŪTĖ, Jani kas, gyv. vieta Kaunas.
na (Antanas), 3, gyv. vieta Ši 49. ADOMAITIS, Jurgis, gimė
1905, mokytojas, gyv. vieta
lėnų dvaras.
25. ABROMAVIČIENĖ, Van Akmenė, Lazdijų valsčiaus.
Koste,
1. ABARAVIČIUS,
Leonas da, 65, šeimininkė, gyv. vieta 50. ADOMAITIENĖ,
So. Bostono — Šv. Petro lietuvių parapijos Jaunamečių Šokėjų Grupė, vadovaujama mok. Onos Ivaškie(Kristupas), 43 knygvedys, gy Vilnius.
f gimė 1906, mokytoja, gyv. vie
nės, dalyvaus ir šoks tautinius šokius Darbininkų Radio Koncerte, balandžio-April 26 d., 7 vai. vakare, Mu
venimo vieta A. Panemunė.
26. ABRAMAVIČIUS, Marty ta Kybartai.
51.
ADOMAITIS,
Juozas
(Jur

2. ABARAVTČIENĖ, Marija nas, 40, mokytojas, gyv. vieta
nicipal Building svetainėje, So. Bostone.
gis),
32,
mokytojas,
gyv.
vieta
(Stasys), 35, gydytoja, gyveni Ūdrija.
šeinių apskr.
knygė — “MALDŲ ŠAL
mo vieta Panemunė, Smėlio 5.
27. ABRAMAVIČIUS, Andrius Kybartai.
52.
ADOMAITYTĖ,
Milda,
77. ADOMULIS, Kazys, (Bro
TINIS”. Maldaknygė ti'
3. ABARAVIČIŪTĖ, Aldona (Martynas) gyv. vieta Ūdrija.
(Juozas),
2,
gyv.
vieta
Kybar

nius)
,
35,
geležinkelio
inžinie

rai graži ir patraukia
(Leonas), 4 metų amžiaus.
28. ABRAMAVIČIUS, Arvy
tai.
rius,
gyv.
vieta
Kaunas.
Juodi odos apdarai, au,
4. ABARAVIČIŪTĖ, Aldona das (Martynas), gyv. vieta Ūd
liūs
ir
linkime
Jonukui
geriau

GAVO
PAAUKŠTINIMĄ
53. ADOMAITYTĖ.
Rūta 78. ADOMULIENĖ, Ona (An
suoti kraštai, didumas: —
(Leonas), lį-j metų amžiaus.
rija.
sio
pasisekimo kilti iki aukš
Šiomis
dienomis
lietuvis
jau

(Juozas),
1,
gyv.
vieta
Kybar

tanas), 34, šeimininkė, gyv.
51/4 X 3*4 colių. Storis: ne
5. ABARIS, Mykolas (Jonas), 30. ABRAMAVIČIUS,
Algi
čiausio laipsnio.
S-ja.
nuolis,
Jonas'V.
Blavackas,
sū

tai.
vieta
Kaunas.
pilnai pusė colio. Kaina
39, ūkininkas, gyvenimo vieta mantas (Martynas), gyv. vieta
nus
Vinco
ir
Paulinos
(Taluly54.
ADOMAITYTĖ,
Birutė,
79.
ADOMULIS,
Keistutis
tik $2.50. Galite užsaky
Ignalina.
Ūdrija.
KVIETIMAS
VISIEMS
mus dabar siųsti:
6. ABIRLIS, Balys (Ignas), 31. ABRAMAVIČIUS, Kazys (Juozas), 3 mėnesių amžiaus (Kazys), 10, moksleivis, gyv. tės) Blavackų, gyvenančių 7
Mott
St.,
gavo
paaukštinimą.
Vyčių
116-ta
kuopa
kviečia
vieta Kaunas.
gimęs 1908, mokytojas, gyv. (Aleksandras), 37, gyv. vieta gyv. vieta Kybartai.
“DARBININKAS”
55.
ADOMAITIS,
Domas,
42,
80. ADAŠKEVIČIENĖ, Palio- Jis buvo Corporal, o dabar pa visus suaugusius ir jaunus iš
vieta Pivašiūnai.
Paneriai, juristas.
366 W. Broadway,
7. ABRAMAVIČIUS, Marty 32. ABUKAUSKAS,
Petras ūkininkas, gyv. vieta Varnonių, nė, 30, knygų ryšėja, gyv. vieta keltas sergantu Co. B. 181 st. Worcesterio ir Worcesterio apy
So. Boston, Mass.
Inf., Camp. Edwards. Jonas V. linkės atvykti į Aušros Vartų
Panevėžio Vienybės aikštė 4.
nas, gimęs 1895, mokytojas, (Petras), gimęs 1907, inžinie Šiaulėnų valsčiaus.
56. ADOMAITIS, Valentinas,
81. AFANAVIČIUS, Teodo- i Blavackas yra rimto ir malo- parapijos salę dalyvauti dešrų
gyv. vieta Kalesninkai.
rius, gyv. vieta Kaunas-Šančiai.
8. ABRAMAVIČIENĖ, Marty 33. ABUKAUSKIENĖ, Vero (Antanas), 30, mokytojas, gyv. ras, 44, valdininkas, gyv. vieta naus būdo susipratęs lietuvis, ir kopūstų vakarienę, sekmadie TIKĖKITE, AR NE...
priklausęs prie Vyčių 26-tos nį, bal. 19 dieną, 6 vai. vakare.
Kaunas - Vilijampolė.
no žmona, gyv. vieta Kalesnin nika (Laurynas), 30, tarnauto- vieta Jankiai, Šiaulių apskr.
• Tikėkite, ar ne... Kaip Lie
Komitetas, kuris dirba ir rū57. ADOMAITIS, Jurgis, 95,
82. AFANAVIČIENĖ, Stasė kps. ir uolus Šv. Kazimiero pa' ja, gyv. vieta Kaunas-Šančiai.
kai.
9. ABRAMA VIČIUS, Petras 34. ABUKAUSKAS, Aurimas ūkininkas, gyv. vieta Jakubiš- (Antanas), 48, šeimininkė, gy rapijos choristas. Daug darba- pinasi šiuo parengimu, tvirtina, tuvoje, taip ir čia. Pereitą saven. vieta, Kaunas-Vilijampolė. vosi Šv. Kazimiero parapijoj ir kad vakarienė bus nepaprasta,: vaitę atšalęs oras privertė iš(Jonas), gimęs 1897, mokyto (Petras), 4, gyv. vieta Kaunas- kiai, Šiaulėnų valsčiaus.
58. ADOMAITIENE, Morta, 83. AGURKAS, Bronius (Juo dr-jose. Nuo sausio 16-tos, j kad visi atsilankiusieji bus pil- į gramdyti anglių aruodą ir lauk
jas, gyv. vieta Mastaičiai.
Šančiai.
10. ABRAMAVIČIENĖ, Ago 35. ABUKAUSKAITĖ, Marija, 75, ūkininkė, gyv. vieta Jaku- zas), 27, policininkas, gyv. vie 1942 m. U. S. Kariuomenėje, ir' nai patenkinti. Šis vakarėlis ti šilto pavasarėlio. Tai padaręs
Dievo apdovanotais gabumais, bus grynai lietuviškas: valgiai ir pasakojo Pranas savo šeimai.
ta Vilnius.
ta (Juozas), 35, gyv. vieta Mas (Petras), 9 mėnesių amž., gyv. biškiai.
84. AGURKYTE, Ona (Jo- J pasižymėjo užsipelnydamas pa- muzika, patarnavimas, pasilink- “Tai mat, ir tu, Praneli, kaip
59. ADOMAITIS,
Juozas
taičiai.
vieta Kaunas-Šančiai.
Taigi kiekvienas,, Lietuvoj mūsų kaimynas. Kai
11. ABRAMAITIS, Edvardas 36. ABUKEVIČIUS, Otonas, (Jurgis), 37, gyv. vieta Jaku-' nas), 64, šeimininkė, gyv. vie aukštinimą. Jono tėveliai yra sminimas.
m
_
i
_
•
Ui
i
oro
I zic' nneinTi
r*
i ir
pasidžiaugti
ir ’ kartą jam pritrūko pavasariop
ta Vaiponiškiai, Punsko valsč. stambūs šulai Šv. Kazimiero kurs ateis, galės
(Jonas), 46, gyv. vieta Raudo- 36, mokytojas, gyv. vieta Va biškiai, ūkininkas.
gyvuliams pašaro, tai jis išleido
parapijos
darbuotėje.
P-nia
praleisti
laiką
linksmai.
85. AGURKIS, Jonas (Jo
60. ADOMAITIS, Augustinas
nėnų kaimas, Policijos nuova balninkas, Biržai.
Auksas ir Sidabras. visus gyvulius iš tvarto ir nu
37. ABUKEVIČIENE, Veroni (Juozas), 29, kareivis, gyveni nas), 53, ūkininkas, gyv. vieta Blavackienė priklauso ir uoliai
dos viršininkas.
varęs į kluoną parodė, sakyda
Vaiponiškiai, Punsko valsč.
darbuojasi prie sekančių dr-jų:
12. ABRAMAITIENĖ, Marce-! ka, 26, mokytoja, gyv. vieta mo vieta Pabradė.
mas
gyvulėliams, štai jau kluo
86. AGURKIENĖ,
Anelė Šv. Onos, Blaivininkų 26-tos Naujos Anglijos Apskričio
61. ADOMAITIS,
Antanas
lė, 32, gyv. vieta Raudonėnai. Vabalninkas, Biržai.
nas tuščias ir jūs sau žinoki
13. ABRAMAITYTĖ,
Lilija 38. ABUKEVIČIŪTĖ,
Vida (Domininkas), 25, ūkininkas, (Juozas), 39, šeimininkė, gyv. kps., socijalio klūbo ir kitų. p.
Vyčių
Metinis
tės...
gyv. Pajesio, Igliškėlis.
vieta Vaiponiškiai, Punsko vai. V. J. Blavackas plačiai žinomas
(Edvardas) 10, gyv. vieta Rau gyven. vieta Šilėnų dvaras.
Adelė
87. AGURKYTĖ, Julija (Jo organizacijų raštininkas ir viSuvažiavimas
donėnai.
39. AD AMONIS, Petras (Sta 62. ADOMAITIENE,
• Tikėkite, ar ne... Gyvenime
Jis yra
-------------14. ABRAMAITIS.
Fredas sys), gimė 1907, kapitonas, gy (Simas), 25, siuvėja, gyv. vieta nas), 9, ūkininkė, gyv. vieta suomenės veikėjas.
Blaivininkų
Centro
ir
25-tos
įvyks
sekmadienį,
balandžio
26,
sakoma,
kad nėra to blogo, kas
Vaiponiškiai. Punsko valsč.
(Edvardas), 6, gyv. vieta Rau venimo vieta Vilnius, Kalvari Pajesio, Igliškėlis.
63. ADOMAITIS,
Aleksas . 88. AGURKIS, Alfonsas, (Jo kp. raštininkas, Susivienymo R. 1942, Lietuvių svetainėje, Jonės neišeit ant gero. Kai tūlas Rauja 2.
donėnai.
St., Athol, Mass., 1 vai. p. pietų, donanosis prisigėręs išvirto iš
15. ABRAMAITIS, Jonas, gi 40. ADAŠKEVIČIENĖ, Apo (Bonifacas), 28, girininkas, nas), 17, ūkininkas, gyv. vieta R. 41 kps. ir LDS 7-tos kps.
Sveikiname Jonuką ir jo tėvePrašome visų kuopų delegatai sėdynės, tai jo draugai nusprenmęs 1908, mokytojas, gyv. vie lionija (Kazys), gimė 1908, gyv. vieta Turžėnai, Kauno Vaiponiškiai, Punsko valsč.
—
---------------------------------------ir
svečiai ruoštis atvykti į šį dė iškirsti jam šposą. Jie paėmė
89. AGURKYTĖ, Marija (Jo
ta Likiškėliai.
krautuvininkė, gyv. vieta Pane į apskr.
MINI9-NIŲ METŲ
suvažiavimą, nes bus svarsto- jj pusgyvį ir įsidėję į automo: 64. ADOMAITIENĖ, Jadvyga nas), 1, moksleivis, gyv. vieta
16. ABRAMAITIENĖ, Malvi vėžys.
ma svarbūs klausimai. Po to, bilį nuvežė palikti ant kapinių,
SUKAKTĮ
na, Jono Abramaičio žmona, 41. AdumaITIS, Aleksandras (Pranas), 26, tarnautoja, gyv. Vaiponiškiai, Punsko valsč.
bus
graži programėlė, suruošta Kad kai išgaruos gėrimėlis, jis
90. AGURKIS, Jonas (Jo
gyv. vieta Likiškėliai.
(Juozas), 35, gyv. vieta Kau vieta Turžėnai, Kauno apskr.
Constitutional
Liberty
League
dalyviams.
iš baimės padarytų įžadus dau
65. ADOMAITIS,
Povilas, nas), 7, moksleivis, gyv. vieta
17. ABRAMAITYTĖ,
Lina nas, Obuolių 6.
Bronius Kudirka,
prezidentas
Joseph
R.
Hamlen,
giau nebegerti. Bet tie jo drau
(Jonas), gyv. vieta Likiškėliai. 42. ADOMAITIS, Antanas, 39, (Jonas), darbininkas, gyv. vie Vaiponiškiai, Punsko valsč.
minint
9-nių
metų
sugrąžinimą
N.
A.
Apskričio
Vyčių
gai čia pat patėmijo, kad ir
91. AGURKYTĖ, Janina (Jo
18. ABRAITIS, Antanas (Jo darbininkas,- gyv. vieta Kaunas- ta Kvedernos valsč.
vyno
ir
alaus,
pareiškia:
Pirmininkas,
duobė naujai iškasta randasi,
66. ADOMAITIENĖ, Sofija nas), 5, gyv. vieta Vaiponiškiai,
nas ); gyv. vieta Likiškėliai.
Aleksotas, Dariaus-Girėno 7.
“
Milijonai
žmonių
prisimeną
37 Franklin St., taigi nutarė jį įkelti į duobę.
(Juozas), gimė 1901, šeiminin Punsko valsč.
Balandžio
7
d.,
1939
m.,
kurioje
Norwood, Mass. Taip ir padaryta. Išsimiegojęs
kė, gyv. vieta Tenenių.
92. AJANSKAS, Lionginas,
buvo
vėl
legaliai
grąžintas
vy

Raudonanosis naujoje nabašni67. ADOMAITIS, Domas (Po (Bronius), 32. ūkininkas, gyv.
nas
ir
alus.
kui parengtoje duobėje, nubu
vilas), l’/e metų amžiaus, gyv. vieta Pabradė.
Nauja Maldaknygė
“
Po
grąžinimo
legaliai
naudo

dęs. nežinojo kur esąs... Kada
93. AKELIS, Petras (Petras),
vieta Tenenių.
tis
vynu
ir
alumi,
tuojau
pradėŠio mėnesio pabaigoje JIS apsižvelgė aplinkui iškišęs
68. ADOMAITIS,
Juozas į 45, ūkininkas, gyv. vieta Puojo
stimuliuoti
įvairūs
bizniai
ir
bus
baigta apdaryti kun. galvą iš duobės, nudžiugo... Ir
(Juozas), 43, ūkininkas, gyv. ; diškių dvaras.
pr j Juškaičio leidžiama sušuko, “tai prisikėlimo diena...
94.
AKSAMITAUSKIENĖ, industrijos.
vieta Vencloviškių Raudonės.
“šiandien U. S. yra kare. didelėmis raidėmis malda- ir aš pirmas keliuosi...”
69. ADOMAVIČIUS, Mečys, Marijona (Jonas), 50, ūkinin
Dvidešimts
keturi metai atgal,
(Apolinaras), 21, šoferis, gyv. kė, gyv. vieta Pabebirvio, Gir
tauta būdama panašioje padė
kalnio.
vieta Ukmergė.
DRAUGE DARBININKE,
i!
95. AKSAMOTAUSKAITĖ, tyje įsivedė visoje šalyje prohi70. ADOMAVIČIŪTĖ, Valen
biciją.
tina (Pranas), 29, darbinin I Ona (Juozas), 45, ūkininkė,
platink du syk savaitini laikraštį
n
“Žiūrint ekonomišku atžvil
gyv. vieta Pabebirvio, Girkal
kas, gyv. vieta Vilnius.
giu prohibicijos panaikinimas
“Darbininką”
71. ADOMAUSKIS,
Kazys, nio valsč.
suteikė
šaliai
daug
naudos
ir
96.
AKSAMITAUSKAITTĖ,
41, knygvedys, gyv. vieta Kre
Jis yra tikras tavo draugas
Marija (Klevas), 18, moksleivė, palengvino išlysti iš sunkios
tinga.
Trokšti
laimės ir teisybės — skaityk
depresijos.
72. ADOMAUSKIENĖ, Mag gyv. vieta Pabebirvis.
“Finansiniu atžvilgiu J. V.>
97.
AKS AMITAUSKAITĖ,
dalena (Petras), 38. šeiminin
vyriausybė
gavo už gėrimus
Petronėlė (Klevas), 16 mokskė, gyv. vieta Kretinga.
daug pajamų. Milijonai dolerių,
73. ADOMĖNAS, Jonas (Pet laivė, gyv. vieta Pabebirvis.
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
98. AKSAMITAUSKAS, Fe kurie pirmiau eidavo į butlegeras), 25, darbininkas, gyv. vie
Pusei metų ..................................... $2.00
liksas (Izidorius), 31, darbi rių kišenius, dabar jie tenka į į
ta Vilnius 78.
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
teisingų ir sunkiai dirbančių
74. ADOMENIENĖ,
Vincė ninkas, gyv. vieta Šančiai.
Pusei metų ............ /....................... $1.00
99. AKSOMAITIENE, Vladis- darbininkų rankas ir į valdžios' ofc
(Pranas), 25, šeimininkė .gyv.
lava (Jurgio). 30, Spaudos Fon iždą.
vieta Raseinių apskr., Šiluva.
Čekius ar money orderius siųskite:
“
Panaikinimas
prohibicijos,
das
iždininkas,
Kautias.
75. ADOMĖNAS,
Algirdas.
“DARBININKAS”
100. AKSOMAlTtS, Kajeto panaikino ir įvairius gengste3
'/j
metų.
gyv.
vieta
Šiluva.
■ 1 '
■ ■
Vaizdas, kai Manilos didžioji spaustuvė pateko į ug Raseinių apskr. ■
"Z- nas (Kajetonas), 4 metų.' gyv.- .ijįus ir būtlegęrius, kūrie gędbė
366 West Broadvvay, ..^outh Boštor^ Mass. t
aefcpsakomus uždarbius inefcam
nies jurą ir jau jos rpašmos daugiaųs nespausdins lai 76. ADOMENIENĖ, Birutė. vieta Kaunas. 4čd’ h ’
nįąko neduodami.
(Skelb.)
(Bus daugi&ti? ‘
kraščių.
•••
2 metų, gyv. vrėftt Šiluva, Ra-

Žemiau talpiname iš Lie
tuvos išvežtų gyventojų
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos
Raudonasis Kryžius. Šis
sąrašas yra labai svarbus,
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar
negauna jokių žinių.
Sąrašas sunumeruotas ir
alfabetiškai
sudarytas.
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o
skliauteliuose tėvo vardą,
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.
Sąrašas paruoštas anglų
kalba. Tad pasinaudojame
“N-jienų” vertimu.

Worcester, Mass.
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Penktadienis, Balandžio 17, '42

LDS Studijų Rateliams
10. Auklėjimo Klaidos
Bet būna dar ir blogiaus klaidingame, be pagar
bos ir pavojingame užsimojime, kuris veltui bando i
gamtiniams ir pasauliniams bandymams,sprendimams
ir ieškojimams paduoti antgamtinius faktus, liečian
čius auklėjimą, kai kunigystės ar vienuolystės pašau- Į
kimą ir bendrai nepasiekiamuosius veiksnius Dievo j
malonės, kuri, nors kelia aukštyn įgimtąsias jėgas,
tačiau yra vis gi be galo aukštesnė už jas ir jokiu būdu
negali būti gamtos įstatymams pajungta, nes “Dva
sia pučia, kur nori”.
Pavojingiausias tas natūralizmas, kuris mūsų lai
kais užplūsta auklėjimo sritį ir kuris liečia švelniau
sią dalyką, būtent, įpročių padorumą. Gana plačiai yra
pasklidusi klaida tų, kurie su pavojinga drąsa ir begė
diškais posakiais skelbia vadinamąjį seksualinį auk
lėjimą, klaidingai manydami galėsią apsaugoti jau
nuomenę nuo aistrų pavojaus vienomis tiktai gamtos
priemonėmis, būtent, vėjavaikiškais susivaldymo iš
aiškinimu ir išmokinimu vienokiu visiems ir viešai
teikiamu, ir, dar blogiau, statydami jaunuolius ku
riam laikui į blogiausias progas, kad jie su jomis, kaip
tai sakoma, apsispręstų ir užsigrūdintų sielą prieš
tuos pavojus.

Dievo Malonės Reikalingumas
Tie didžiai klysta, nenorėdami pripažinti įgimtos
žmogui silpnybės nei to įstatymo, apie kurį kalba A’talas, kovojančio prieš išminties įstatymą, ir nė
’vdami taip pat paties prityrimo faktų, iš kurių
ma, kad ypatingai jaunaisiais metais nusikalprieš padorumą nebūna iš protinio dalykų neži. • no, bet visu pirma iš silpnos valios, išstatytos blosioms progoms ir nesustiprintos Dievo malonės
priemonėmis.
Šitame opiausiame dalyke, jei kartais, žiūrint vi
sų aplinkybių, iškyla pamokymo reikalas tinkamu lai
ku iš pusės tų, kuriems Dievo yra pavesta auklėti ir
suteikta pareigoms pritaikyta malonė, reikia išlaikyti
visas atsargas ,gerai žinomas tradiciniame krikščio
niškame auklėjime ir ganėtinai aprašytas jau minėto
Antoniano, kuris tenai sako:
“Ta ir toki yra mūsų nelaimė ir palinkimas į nuo
dėmę, jog dažnai tie patys dalykai, kurie sako esą vais
tai nuodėmei, virsta progomis ir paskatinimais į tą
pačią nuodėmę. Todėl labiausiai svarbu, kad geras tė
vas, kalbėdamas sūnui apie tokį opu dalyką, būtų la
bai atsargus ir nesileistų į smulkmenas ir į įvairius bū
dus, kuriais toji pragaro kirmėlė nuodija tokią didelę
pasaulio dalį, kad bebandydamas užgesinti ugnį, jos
neįpūstų ir neprotingai neįkurtų švelnioje ir neatsar
gioje jaunuolio širdyje. Bendrai kalbant, vaikystės
amžiuje užtenka vartoti tas priemones, kurių tįesiogi
nė pasekmė yra įvesti skaistybės dorybę ir uždaryti
duris blogam įpročiui.

Koedukacija
Taip pat klaidinga ir pavojinga krikščioniškam
auklėjimui *yra vadinamasis “koedukacijos” metodas,
nes ir jis daugumoje atvejų remiasi natūralizmu, nei
giančiu gimtąją nuodėmę; o taip pat visi to metodo rė
mėjai apverktinai painioja sąvokas, maišydami teisė
tą žmonių sugyvenimą su užmirštančiu skirtumus ly
gumų ir abiejų lyčių sąmyšiui laikymu. Dievas leido ir
sutvarkė pilną dviejų lyčių sugyvenimą tiktai mote
rystės vienybėje ir palaipsniui jį suskirstė šeimoje bei
visuomenėje. Toliau nei pačioje prigimtyje, kuri pa
darė skirtumą, nei palinkimuose, nei nusistatymuose
nėra nė vieno įrodymo leidžiančio ar veikiančio jiems
telktis neleistinon draugijon, o dar mažiau įrodančio,
kad abi lytis reikia drauge auklėti. Jos, pagal stebėti
nus Kūrėjo tikslus, skirtos vieną papildyti kitą šeimo
je ir visuomenėje, ir kaip tik tuo jų skirtumu, kuris
turi būti išlaikytas ir atatinkamai išauklėtas neug
dant su būtinu įvairumu ir tinkamu atskyrimu, pritai
kytu įvairiems amžiams ir aplinkybėms. Tuos princi
pus reikia taikyti laikui ir vietai, pagal krikščioniškos
išminties taisykles, visoms mokykloms, ypatingai pa
čiame trapiausiame laike’ ir pačiame svarbiausiame
subrendimo metu, kuris yra jaunuolio amžius; ir gim
nastikos lavinimuose ir sporte, ypatingai žiūrint krik
ščioniškojo moteriškos jaunuomenės kuklumo, ku
riam labai priešingas yra kiekvienas kaip ir parodon
išstatymas ir viešumas.
Primindami grąsinančius Dieviškojo Mokytojo
žodžius: “Nelaimė pasauliui dėl papiktinimų”, gyvai
kreipiame jūsų, Garbingieji Broliai, rūpestį ir dėmesį
į šias žalingiausias klaidas, kurios per daug plačiai
plinta ir daro neapsakomai daug blogo jaunuomenei.

■

TIKĖKITE, AR NE...

DARBININKŲ RADIO

• Tikėkite, ar ne... bet pasau Lietuvoje bazių, tik dėl Lietu

lyje pastebima tarpe žmonių, vos saugumo ir gerovės. Komu
partijų, tautų ar idėjų didelis nistai norį apsaugoti Lietuvą
dviveidiškumas
(doubleface). nuo nacizmo. Jie nesikišią į vi
Štai keletas pavyzdžių: Iš tautų daus reikalus... Ir kas gi?!... Iš
charakteringiausi japonai, ku lenda yla iš maišo... Sutriuškina
rie netolimoj praeity skelbė pa Lietuvos ramųjį ir taikų gyve
sauliui savo taikingumą, o ypač nimą ir šlykšti ir klastinga ko
Jung. Valstybių vyriausybei net munizmo ranka pradeda smaug
ĮVYKS SEKMADIENĮ,
ir tada tikrino, kai jų laivynas ti lietuvių tautą... Šaudymai ir
ir armija buvo palikus savo kankinimai, teroras ir ištrėmigimtinius krantus ir buvo išvy-‘ mas... Ot tai tau, nekaltas avikus užpuolimui ant Pearl Har-! nelis vilko kailyj. Tai šlykštus
bor. Suglaudus žinias, kurios dviveidiškumas. Atmintinas ir
pasiekė mus vėliausiais laikais charakteringas ir tas faktas,
apie japonus, aiškėja, kad japo- kai Judas pabučiavimu išduoda
nai jau nuo 1939 metų visu; savo prietelių. Čia buvo Jėzaus
(Tarp G ir H Gatvių)
smarkumu organizuoja ir mo-; apaštalas, nekaltas avinėlis, bet
kiną savo armiją ir laivyną ir tikrumoj, tai tik avinėlio kailis,
EAST BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
oro jėgas pulti jiems žinomą ' o visa kita, tai vilkas... Gal keis7 VAL. VAKARE
priešą ir tas prisirengimas da-jta, bet tai faktas. Pailiustraviromas Hainan 14.000 kvadrati- mui dviveidiškumo mums prinių mylių saloje, kurią atplėšė į simena dar ir šis įdomus paliūPROGRAMĄ UPILOYS ŠIE ARTISTAI:
nuo Kinijos. Ką japonai laikė dymas, kaip žmogus pasikeičia
Daktaras
Dainininkas
Dzimdzi-Drimdzi Artistas
priešais, šiandien jau aišku, o gerojon ar blogojon pusėn. Kar
Art. Juozas Olšauskas iš Amsterdam,
Dr. Juozas Antanėlis, pasižymėjęs dai
vienok, kas keisčiausia, kad jie tą italas artistas turėjo nupieš
N. Y., plačiai žinomas dar iš Dzimdzinavimu ir vaidinimu, sudainuos gražių
ligi jų armija klastingo užpuoli ti Jėzaus gyvenimo istoriją pa
Drimdzi gastroliavimo laikų, pasižadėjo
lietuviškų dainelių.
mo nepadarė, jų politikai, tvir veiksluose vienoje italų bažny
atvykti ir sudainuoti gražių dainų, pritar
tino savo prieteliškumą. Tai čioje. Šventųjų paveikslai jam
Įžymus Pianistas
damas sau tautiniu instrumentu — kan
šlykšti veidmainystė. Čia prisi gerai sekėsi piešti, bet kai rei
p. Juozas Stukas iš Roslindale, įžymus
klėmis.
mena ir ankščiau mus pasieku kėjo nupiešti Kūdikėlio Jėzaus
pianistas, kuris šią žiemą skambino Flo
sios žinios,
kai Komunistai paveikslas ir vėliaus Judo, tai
ridoje, skambins pianu gražius muzikos
Jaunamečių Šokėjų Grupė
Maskvoje kalbėjo Lietuvos vy jis gerokai turėjo paieškoti sau
kūrinius.
p. Onos Ivaškienės vadovaujama jauna
riausybei, kad jie siūlo ir siekia modelio. Kartą jam beeinant
mečių šokėjų grupė šoks tautinius šokius.
Choras - Solistai
viena gatve, kur buvo būriai
Iš Providence, R. I. — Šv. Kazimiero
Valgyti tik sveiką, gerą vaikų bežaidžiančių, jis patėmi
Artistė - Smuikininkė
lietuvių
parapijos
choras
ir
solistai,
vado

maistą, prie meto laiko jo vieną veidą, kuris jį patrau
p. Albina Antanavičiūtė iš Waltham,
vaujamas
jaunos
varg.
Leonos
Šerentaikė ir jis prisiminė, kad tai bus
pritaikintą.
pasižymėjusi debiute ir įvairiuose kon
tės,
išpildys
programos
dalį.
vienas iš jo ieškomųjų modelių,
Užtektinai miegoti.
certuose smuikininkė, gros liaudies ir
Iš
Norwoodo
—
Šv.
Jurgio
lietuvių
Neduoti viduriams su- nupiešimui Jėzaus paveikslo.
klasiškus kūrinius.
par. dalyvaus programoje varg. A. Šlape
Taip buvo ir padaryta. Artistas
kietėti.
lis ir p. A. Navikienė. Jiem akomp. p. J.
Operos Artistė - Dainininkė
Šviežias oras ir saulėkai ieško antro modelio, būtent, Ju
Vilkišiūtė.
Taipgi
yra
pakviesta
Sąjun

p. Libiūtė (Libbey) iš Lawrence, įžy
do. Jam norėjosi surasti tam ti
ta svarbūs dalykai.
giečių
dainininkių
grupė.
mi dainininkė, kuri šį mėnesį vaidins ir
Atpraskite nuo bučiavi- krą tipą. kuriame susigrupuotų
Iš So. Bostono — Šv. Petro lietuvių
dainuos vadovaujamą rolę operoje, sudai
visos Judo nedorybės. Kad būtų
mosi.
parapijos
dalyvaus
dainininkų-kių
grupė,
nuos keletą lietuviškų dainelių.
tikras dviveidžio
paveikslas.
LIGOS
solistai-solistės, vadovaujant art. Rapo
Praslinko pora desetkų metų ir
GYDYMAS
Linksmios Nuotaikos
lui Juškai. Art. Juška yra pasižadėjęs
artistas dar neturi to ieškomo
ir
pats
dainuoti.
Sužadintojo
Kada vaikas serga,, daug jo tipo. Kartą užėjęs į restora
.
Iš Hartfordo pakviesta p. Valerija
Wally Jason orkestrą, vadovaujama p.
tėvų nešaukia gydytojo, ną ir ten žiūri raičiojasi nukri
Kaunietytė, solistė. Taipgi pakviesta cho
Vytauto Pastelio, gros lietuviškus muzi
laukia pakol jie pilnai iš tęs girtuoklis. Kai jį savininkas
rai iš Cambridge ir Brockton.
kos kūrinius.
sigandę. Kartais greitas pakėlė išmetimui laukan, tai ar
neprižiūrėjimas yra pavo tistas patėmijo, kad toks biauŠio Koncerto programa bus tikrai įvairi, įdomi ir turininga.
jingas, nes liga greitai rus jo veidas, kokio jis dar ne
Įžanga tik 55 centai (įskaitant ir valdžios “tax”). Vaikams iki 12
plečiasi. Ypatingai su kū buvo matęs ir čia jam dingtelė
metų amžiaus tik 25 centai.
dikišku paralyžių yra pa jo mintis, kad tai toks tipas
Nuoširdžiai kviečiame visus iš visos Naujos Anglijos lietuvių kolo
vojinga laukti, nes gydy jam kaip tik ir bus reikalingas.
nijų dalyvauti koncerte, balandžio-April 26 d., 7 vai. vakare. Jūs, Ger
tojas turi vartoti “seru Priglaudė artistas aną nuskuru
biamieji, savo atsilankymu paremsite Darbininkų Radio programą, ku
mą” kuogreičiausiai, ir jis sį, prasigėrusį asmenį. Baigia
rios klausotės šeštadieniais, 2 vai. po pietų iš WCOP stoties, Boston.
bevertės,
jeigu paraly piešti artistas savo paveikslą ir
RENGĖJAI.
žiaus apsireiškimai jau pa- žiūri, kad jo tas modelis — su
P. S. Nuoširdžiai patariame iš anksto įsigyti koncerto tikietų. Galima
vargęs girtuoklis, verkia. Kas
sirado.
pirkti “Darbininko” administracijoj, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Ligonį reikia paguldyti atsitiko, klausia jo artistas?!
ir pas kitus radio programos rėmėjus.
ir laikyti lovoje, kitų ne Nuskuręs žmogus, sako — ar
prileisti. Privalo taip gu tu neatmeni, kai prieš dvide
šimts metų aš tau buvau mode
lėti, kad nereiktų judėti.
Sveiki asmenys gali neš Su plovimu atsargiai ap lis dėl Jėzaus paveikslo... Ar
ti perus savo burnose. Šie sieikite, nes skausmas la reikia geresnio pavyzdžio lietu
žinomi faktai pataria se bai didelis. Viduriai turi viškiems komunistėliams. Juk
kančius sulaikymo žings būti liuosi, bet nevartoki ir jie gimė Lietuvoj, augo lietu
Smarkus “poliomyelitis”, tikimų yra tarpe vaikų ne nius:
te liuosuojančių vaistų. viškose šeimose, buvo krikštyti
geriau žinomas vardu kū sulaukusių 5 m. amžiaus;
Valigis turi būti lengvas, katalikiškose bažnyčiose, buvo
Neikite,
kur
renkasi
mi

dikišku paralyžių, yra už ir 90% tarpe vaikų nesu
nes jeigu ligonis ilgai gu gražūs Lietuvos žemės sūnūs...
nios
žmonių
ar
viešai
ar
Ir dabar pamainė savo veidą ir
krečiama liga ir beveik vi laukusių 10 m. amžiaus.
li, jis per daug tunka.
privačiai.
išdavė savo tėvų žemę sveti
suose atsitikimuose supa- Bet liga kerta visų amžių
Sunku
įrodyti
tėvams,
miems...
ir tą išdavikišką dar
raližuoja vieną arba dau žmones.
Suaugę žmones, kurių
kad
kartais
nevartojama
bą tęsia... Ar tai nešlykštus dvi
giau muskulų.
Sergantį laikyk viename šeimos gyvena priemies
ranka
arba
koja
gali
grei

veidiškumas (doubleface)!...
Tos ligos žinovai sutin kambaryje, kitų prie jo ne- čiuose, bet kurių užsiėmi

KONCERTAS
Balandžio-April 26,1942
Municipal Building Salėje,

Kūdikių Paralyžius

ka, kad mažas organizmas,
vadinamas “filterable vi
rus” tokis mažas, kad ne
galima jį matyti per mi
kroskopą, išplėtoja šią li
gą. Šis organizmas įsigau
na į kūną ir burną arba no
sį, kada pasiekia kraujo
cirkuliaciją prasideda už
sidegimas nugarkaulio ar
ba smegenų, arba abiejų.
Jeigu tas užsidegimas ma
žas ir tuoj pranyksta, tai
jokios blėdies nepadaryta
ir neseka nei muskulų su
silpnėjimas nei paralyžius.
Jeigu karštis žiaurus arba
vis tęsiasi, kaikurios nu
garkaulio nervų celės yra
Klausimai Apsvarstymui
pažeistos arba sunaikintos
1. Ar pasaulinis auklėjimas išugdo stiprią valią?
ir muskulai prie tų nervų
2. Kodėl taip svarbu ne tik protą išlavinti, bet žmogaus suparalyžuoti.
i? valią sustiprinti?
Liga dažniausia užpuola
i Kodėl abiejų lyčių auklėjimas drauge yra jaunuo- vaikus, dar neturinčius 10
m. amžiaus. 65% visų atsi-

prileiskite. Ir jeigu gydy mas yra vietoj, kur ta bai
tojas ras, kad liga tiktai si liga pasireiškusi, turi
kūdikiškas paralyžius, jis saugotis nuo susirinkusių
žmonių gatvėse,
aprūpins “serumo” krau minių
ir viešose
jui ir nustatys kas reikia traukiniuose
vietose. Jie gali būti ligos
daryti.
Kūdikiško paralyžiaus nešiotojai. Prie vaikų neį
problema susideda iš trijų i ti, ir jie turi užlaikyti pasvarbių punktų — pir-'prastas sveikatos taisykmiausia sulaikymas ligos; les.
antra, koatydžiausias pri Reikia atidėti visus ne
žiūrėjimas ankstyvo karš svarbius vaikų ir vaikučių
čio prieš pačio paralyžiaus susirinkimus klubuose, na
prasidėjimą;
trečia, po muose, mokyklose ir t.t.
priežiūra.
Tėvai turi pratinti vai
SULAIKYMO
kus užlaikyti sekančias
ŽINGSNIAI
paprastas sveikatos taisy
Vienas sergantis asmuo kles:
perduoda liga kitam tie Nevartoti kitų rankšluosioginiu kontaktu. Perai ščio, gėrimo puoduką ir
randasi sergančių burnos kitą daiktą.
Nedėti pirštų arba kitų
ir gerklės seilėse, ir gali
rastis nosyje ir burnoj ir daiktų į burną, prie no
sies, arba prie akių.
kito šeimos nario.

čiau pagyti vien sau, negu
su vartojimu netinkamo
masažaus arba elektrinio • Tikėkite, ar ne... Man beei
nant Ames gatve, Montelloje,
įrengimo.
girdžiu, kad automobilis triūbiKūdikiškas paralyžius po ja. Žiūriu, kad per gatvę sker
priežiūra, begalo svarbi sai eina sena, sena senutė ir gar
pareiga.
siai sako: “Ką tu čia birbini,
Reikia muskulus pradėti jeigu ko nori sužinoti, tai gyvu
išbandyti kaip tik ligonis žodžiu pasakyk”...
gali judintis be skausmo.
Iš lėto. Kaikuriuose atsiti
kimuose tas įvyksta trys
savaitės po atakų, kituose
atsitikimuose laikas ilges
nis. Mankštai laikas kvali-’
fikuoto gydytojo turi būti J
nustatytas.
Pergreita
mankšta dažnai sulaiko
greitą pasveikimą.
Per
greitas vartojimas kojų
tik iškraipo kūno sąna
rius. Šitai po ligos priežiū
rai geriausi asmenys yra
tėvai ir gydytojas — nepaveskite kitiems.
FLIS.

Penktadienis, Balandžio 17, '42
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PASIDERITE SAVO KAILINIUS l

CHICAGO, ILL

daug sielos įdėjo ir vietinis kle
bonas, kun. J. Kazlauskas.

• J. M. PRELATAS M. L.
Šv. Elzbietos draugija kas
KRUŠAS pradeda 25-tus metus
met turi margučių pramogą.
klebonavimo Šv. Jurgio parapi
Taip ir šiais metais, sekmadie
joje. Kun. Prel. Bažnyčiai, lie
nį, bal. 12 d., 3:30 valandą, tu
tuvių tautai ir Šv. Jurgio para
rėjo kiaušinių “party” (Bingo).
pijai nuopelnai yra dideli. Lin
Jos pačios suaukavo nudažytus
kime jam geros sveikatos ir il
kiaušinius.
go amžiaus.
I
• JONAS PILIPAUSKAS, ge-; Tretininkų “bakery sale” įrai pažįstamas ir “Darbininko” Vyks balandžio 19 dieną, 3:30
skaitytojams, kuris iki šiol dir- Val. po pietų.
bo dienraščio “Draugo” redak
cijoje, balandžio 23 dieną iš
Sekmadienį, balandžio 12 d„
vyksta į J. Valstybių kariuome mūsų klebonas surišo Vladą
nę.
Jurkevičių su Marijona Endo• KUN. A. ŠVEDAS, MIC., laite Moterystės Sakramento
ryšiu.
Aušrelė.
Tėvų Marijonų Novicijato vedė

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 VVashington 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. Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite,
kad Jums patarnautų
šios firmos lietuvis
pardavėjas Bernardas
Koraitis. Per jį pirk
damos kailinius gau
411 VVASHINGTON STREET
site 10 nuošimčių nuo
laidos.
Boston, Mass.

lietuviai, t^t didelę pagarMdo jam ir svetimtaučiai,
to jį kviečia su paskai1 tom bei prakalbom. Antradienį,
Leitenantas Šimkus laikė pa
skaitą mokytojų salėje tema:—
“Įstatymai ir Tvarka”, kuri bu
vo labai įdomi, ir pilna salė pri
sirinko klausytojų, tik lietuvių
nedidelis skaičius matėsi. Tie
sa, specialiai tos paskaitos nėra
lietuviams, bet jos svarbios vi
siems visam kraštui, ypatingai
jaunimas turėtų atsilankyti į
tokias paskaitas skaitlingai.
Teko skaityti Westfieldo ir
Springfieldo angliškuose laik
raščiuose didelėmis raidėmis
pažymėta,
kad
Leitenantas
Šimkus šiomis dienomis išlai
kė geriausiai egzaminus Kapi
tono laipsniui. Tad sveikiname
Leitenantą Šimkų ir tikimės
greitai
Westfielde pamatyti
Kapitono uniformoj.
APSIVEDĖ

Monika Klebauskaitė ir F.
bet tur būt reikia daug apie jas
WKTFIRD,
MASS.
■ žinoti.
Clare; M. Kuraitytė ir F. Wesjas, Hinsdale, III., balandžio 25
Į — Visai ne. Viena kito prak
soleck; Zuzana Gedminaitė ir
HOfi*OOD, MASS.
PIRMOS PAGALBOS
d. išvyksta į J. Valstybių ka
tiška
pamokėlė
ir
jų
meilė
pil

T.
Oleksak.
„ PAMOKOS
riuomenę, Kelley Field, Texas,
nai ganėtina.
Visiems jaunavedžiams linki
MOTERŲ S-GOS KUOPOS
užimti kariuomenėje kapeliono
Lietuvių
Šv.
Kazimiero
para

Į — Užmiršau paklausti, ar
me garžaus gyvenimo.
B.
PRAKALBOS PAVYKO
vietą. Kiek yra žinoma, tai jau
pijos
salėje
antradieniais,
7
yal.
Moterų Sąjungos 27 kuopos
bus antras lietuvis kunigas, ku
Visada mylėjau gamtą, jos jaus sargai pastoja kelią, ir jei daug yra bičių rūšių?
Taip. Yra. Vadinama Itališ-ivakare ^ra P^rmos pagalbos pa- pirk Defense Bonds ir Stamps!
ris tarnaus, kaipo kapelionas. prakalbos vajaus reikalu įvyko grožį, paukštelius ir žvėrelius. svetimoji bitė bando įsibriauti,
komis,
Kaukazinėmis, Austrą- mokos> kurias veda Sabus Po
Remk šios šalies apsigynimą!
balandžio 12 d., parapijos sve Nieko stebėtino, kad gėlele vi įvyksta kova ir neprašytoji bi
• Lietuvių Piliečių Są-gos su tainėje, 3:30 v. p.p.
liškomis ir maišytomis. Sunku PU08 ja'““®'“. Bernardas Vasada mėgau papuošti savo krū tė - viešnia sukramtyta, nune
važiavimas puikiai pavyko. Po
man būtų pasakyti, kurios ge- lius' kuris J™ diplomuotas speKalbėjo kleb. kun. S. P. Knei- tinę. Bet bitutės niekada manęs šama šalin ir išmetama žūti.
SVEIKATA—TURTAS
iškilmingo posėdžio koncertinę
kuopos ir M g
Dva.
riausios.
cialistas toje srityje ir moka
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
nebuvo taip suįdominę, kaip — Kaip bitės ilgai gyvena?
dalį gražiai išpildė Irena Aitu- sios Vadas; p_K Daktarž Paulj.
— O kokias, Tėveli, turi bites? užinteresuoti klausytojus. To- vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
šiais laikais, kada laukai nusė — Sunku nuspėti, tiktai tiek
tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu
na Lužeckaitė, Moterų Sąjun- ti vargais ir laistomi ašaromis galima pasakyti, kad jų gyveni — Aš manau, kad mano bitės dėl susirenka nemažas skaičius ivertini sveikatų ir jų brangini, tai
vra ValikinAc tai vra Ttnličlrn. kaiP lietuvių, taip ir svetimtau- prižiūrėk jų.
Jausdamas skausmus,
• KUN. AUG. PETRAITIS iš gos narė iš Cambridge; p. Tek- ir krauju. Tik mokykloje vie mas labai trumpas. 'Aš linkęs yra
vaiiKines, tai yra į.aiiSKO.
.
_
...
kaip tai: reumatizmų, rankų, kojų
, C1U- Ir kurie dar nėra įsirašę, gėlimu niksteįėjimų, nuovargį, šaltį,
Worcester, Mass., šiomis dieno- lė Mitchell, Moterų Sąjungos, nur, kitur teko susipažinti su manyti, kad mano bitės neišgy- sios
mis buvo atvykęs Chicagon į Mass., Me ir N. H. apskričio iž- bičių gyvenimu. Praktikoj ap- i vena nei dviejų savaičių, nes - Kiek yra karalienių avily- Sali *“• «♦ padaryti, nes kiekvienam, ypatingai šiais laikais, mosties. sudarytos iš daug skirtin
savo brolio Antano Petraičio dininkė iš Nashua, N. H. ir pa- linkybės man trukdė.
gų gamtos elementų iš tolimų svieto
joms lekiant toliau kaip dvi
— Tik viena tegali būt kara- reikahnga žinoti
kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
nelė Julė Jakavonytė, M. S. 27
laidotuves.
Nuo seniai žinojau, kad mūsų mylias, nusinešioja jų sparne
šakny ir žolių, kuri turi savyje galin
kuopos pirmininkė iš Montello, klebonas, kun. P. M. Juras yra liai, o avilyj nėra nei silpnos, lienė arba motina. Daugiau yra
gų šilumų, šildydama kaipo saulės
ŠALIES
GYNĖJAI
spinduliais,
sunaikina reumatiškus
Mass. Programos vedėja buvo bičių mėgėjas ir ne vieną yra nei senos bitės. Laike medone- tranų dikaduonių, bet visas avi-!
.
..
skausmus ir palengvina žmogui. DekLAWREHCE, MASS.
Musų nors nedidele kolonija, snj0 Galinga Mostis tūkstančiams pap. A. V. Kneižienė, vietinės kuo išmokinęs, kaip užvesti bityną. šio karalienė deda kasdien iki lys perpildytas bitelėmis darbi
ninkėmis.
bet
didelis nuošimtis jaunuolių Kelb*i°- pagelbės ir tamstai, garanI pos pirmininkė.
!
...
c
.
TUOJAM, kad, pavartojus kelis syTodėl pasidrąsinau ir nuėjau tūkstančių kiaušinėlių. Kada
Rūpesčiu mūsų biznieriaus, p.
tapo pasaukti Dėdės Šamo kras- kius, aplaikysi palengvinimų ar piniTarpe kalbų klausytojas pa pas garbųjį tėvelį gauti apie bi vienos žūsta, jų vietas užima — O juk bitės kanda.
Petro Navicko Atvelykyje, Šv.'
ir $8 00
linksmino dainelėmis Sąjungie- tes žinių ir jas patiekti šių žo jaunosios darbininkės. Jauno — Netiesa. Bitės niekada ne- tą ginti. Tai mūsų garbingi pą-,
Vincento de Paulio draugija at
kanda.
Jos
tiktai
įgelia,
bet
užrapijos
jaunuoliai
už
pasaulio
Aplaikom
šimtus
laiškų
su padėkačių ‘radio grupė’, vadovybėje p. džių skaitytojams.Nors nedrąsu sios išneša iš avilio senąsias
skleidė naują veikimo lapą.
J. Vilkišiūtė. Piano solo skam buvo statyti klebonui klausi darbininkes ir išmeta ir šios ne tai pati vargše zuva. Geluone y- teisybę ir laisvę stojo į gynėjų kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Vincentiečiai pasiryžę iš anks
taip DEKEN’S OINTMENT.
ra jos ginklas. Geluonę lei- eiles. Jie yra sekantieji:
bino Angelė Kneižytė. jauname- mus, bet cukraus stoka ir biti bepajėgia grįžti.
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
to organizuotis ir ruoštis teikti
V. Kašėta, V. Sidaravičius, J. krąją Deksnio Galingų Mostį ir pa
čių skyriaus narė. Dalyvavo Są ninkystės plėtimas padrąsino — Kiek laiko praeina kol iš- džiant į odą, išsilieja lašelis
tai visada klausk taip: DE
reikalingą pagalbą ramiais ir
nuodų ir užnuodina žaizdą, ži- Labuckis, V. Zenka, S. Ambro- sekmes,
jungietės viešnios iš Brockton, manę.
KENS OINTMENT ir neklausykite
1
peria
bitelę
?
neramiais laikais.
noma, kaip kam gerokai ištins- levičius, B. Ambrolevičius, V. nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
(Montello) ir Cambridge. Kitos
siūlyty.
— Girdėjau, kad Tėvelis turite — Bitelei išperėti ima tris sa
ta ir biskį skauda, bet nėra pa- Ambrolevičius, J. Volskus, R.
viešnios buvo vietinės Sodalie
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
vaites, o karalienę išperėti šebičių ir gauni daug medaus.
Jonas Pinas, kuris gal iš lie
DEKEN
’S OINTMENT, Ui tik Ūda
vojaus, ir net sakoma, kad Jutkevičius, A. Samulevičius,
tės, Moterų Draugijos ir M. S.
ąplaikysite tikrųjų Deksnio Galingų
— Turiu, tik nedaug. Tris avi šioliką dienų.
tuvių aukščiausia yra pakilęs
tiems, kurie turi reumatizmą, S. Masaitis, V. Kazlauskas, E. Mostį. Parsiduoda visur.
vietinės kuopos narės.
lius. Šį pavasarį užsisakiau dar — Kiek manai, Tėveli, viena net sveika.
inžinerijoje, nes jisai yra lėk
DEKEN’S OINTMENT CO.,
Atkočaitis, J. Gegužis, I. GeguUžsibaigus prakalbų prograHartford, Conn.
du kelmu. Vieną spiečių, kuris bitė suneša medaus per savo — Ar galėčiau, Tėveli padary- žis. J. Mikelis, P. Jonaitis, F.
tuvų sparnų inspektorius Dėt. .
, .
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
i-i
-*i. -i mai. pirai- pakvietė visac vies- išliko per žiemą labai stiprus, gyvenimą ?
roite, didžiulių lėktuvų fabrike
ti bitėms vizitą?
Žvalionis, P. Alinskas, B. Tarnias prie gražiai išpuoštų stalų
padalysiu į du. Taigi turėsiu — Manau, kad mano bitės,
ir Bridgeport lėktuvų kompani
kurioms gana tolokai lėkti, kad ~
Tik Siandie”
n-ska,,A. KiMmm. T. Mele“buffer style” užkandžiam^. Iššešius avilius.
joj, šeštadienį, balandžio 11 d.,
Juozas Kasinskas
,
.. .,
, .
diena. Jos visos avilyj. Žinoma, sius, J. Melesius, Z. Kuliešius,
tikro, viskas buvo gražiai su
c **, - •*■
* T
T,
— O kur jas laikai, kadangi gauti saldumynų medui, nesuįstojo moterystės sakramenIne.
. .
.
. geriausia matyti šiltos dienos
Atkočaitis, A. Jarusas, K.
tvarkyta. Kas tik matė, labai
nesą
daugiau
per
savo
gyveni°
....
_
.
.
nei sodno, nei daržo neturi?
tan. Mūsų klebonas kun. P. M.
Laidotuvių Direktorius
ma kaip ketvirta dali šaukšte- iVldurdlen>’ kada J055 užsiėmę Grigaliūnas, J. Vilkauskas, K.
gėrėjosi.
— Ant klebonijos stogo.
Juras, važiavo iš Lawrence į
mą, kaip ketvirtą dalį šaukšteq darbaig Vienog
fc. Urbaitis, p Minkus, E. Mikelis, Patarnavimas Dieną ir Naktį
Reikia neužmiršti taip gi, kad
— Tai, kad ten vietos mažai.
Bridgeport suteikti jam mote-...
,
.
— Kodėl bitės spiečiasi ?
|
P^lekia’ ° kitos darbe dar’, K‘ Jutkevi^_____
.
. prie kuopos laike vajaus prak«urystes sakramentą, nes jo ragi- ,
. . ._
, . . - — Aviliui daug vietos nerei
iekė1
Pnsirase p. D. Jasiomene. kia. Galima laikyti beveik vie — Tai prigimties atsakymas, _ Kodėj vienas spietis turi
BALTIMORE. Md
Tenka mums garbė matyti
namas ir diriguojamas,
...... ..
, ,
, p-lės J. Tvaskaitė, E. Pa^nioaugt,
,r
daugintis.
Mes
trukdoP
dainai
Westfielde
'
nas prie kito.
aukstų inžinerijos mokslų. Jo , . _
_
. , . . .
Telephone Plaza 8595
. . .
\
...
kaitė, O. Pazniokaite ir P. Peme
joms
spiestis.
Kada
perpil-1
L.
-<r
Llmotinal dėl visokių reikalu—
Ar
nėra
per
karšta
ant
sto

vestuves buvo dar tiek ypatm,
..
, _ ,
, .
i — Tame spietyje mažiau bi- v- feimkų, kuriuo įdomaujasi
...
_
,
. rekslyte. Gražios pasekmes!
dytas avilys ir joms anksta, v.
r
t__________
go?
gos, kad jo sesute mokytoja
_ ,_ .
.
...
...
• -cių. Užtenka vieno avilio. Kiti!
1 Tur būt pirmos tokios gražiai
perskinu
prieš
joms
spieciantis.
;
— Ne. Aviliai žieminiai, o ka
panele Adele Pinaite vargonavo
A
a
T. .
...
.
,
.spiečiai labai skaitlingi ir joms
,
................... ......
surengtos Moterų prakalbos sioavilio padarau du.
laike iškilmingųjų mišių, ir pa- . , , .. . ... - ,
- da labai karšta, bitelės ir pa Is vieno
T. .
j
a. •«
- į vieną būtų sunku sutilpti.
°.
je kolonijoje. Viešnioms kalbe!
čios vėdinasi, ir joms duodu — Kada medų išimate iš avi-,e
nele Irena Libbey kartu buvo a .
...
, ,
.
j.
i — Kas iš lietuvių geriausis
..
. „ .,
. , . tojoms ir kitoms darbuotojoms,
daug ventiliacijos.
nuvažiavus i Bridgeport giedoti
. ,
„
... .... .
; bitininkas Amerikoje?
,
.
... ,
.
po gražų korsažą iteike vietine
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV.JONO EV. BL. PAŠALPINC8
J
— Ar daug medaus Tėveli, jos — Galima išimti kaip jau yra, t
laike šventų mišių. Inžinieriaus
_
,.
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
.
.
.
..
.
...
:
—
Aš
manyčiau,
kad
geriausis
DRAUGIJOS VALDYBA
_
.
nare p-le Karnilaite, kuopos
kada norima. As neimu iki ruJ
°
. Pirmininkė — Eva Marksienė,
suneša ?
Jono tėvelis pasakoja, kad savo
~
,
i bitininkas yra kun. J. Paškaus- 625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
,
Pirmininkas — Juozas Švagždys,
vardu.
— Pereitais metais iš trijų dens. Tada medus tirštelesnis,
,
Tel. So. Boston 1298.
gyvenime nėra matęs tokio gra
601 6th SL, So. Boston, Mass.
kas, Chicagoje. Jis gauna iš Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Visos dalyvės viešnios, neiš
spiečių gavau dvidešimts du vertingesnis, geriau nunokęs.
Vice-Pirmininkas
— Pranas Tuleikis
žaus ir iškilmingo šliūbo. Bea
vieno avilio iki dvidešimts pen 8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
skiriant ir vietinių, labai malo
702
E.
5th
St..
So.
Boston, Mass.
Jeigu
išimama
vasarą,
jisai
Prot.
Rašt.
—
Ona
Ivaškienė,
galionus.
bejo, prie tų šaunių iškilmių
kių galionų medaus.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
niai atsiliepė į šias prakalbas ir
Prot.
Rašt.
—
Jonas
Glineckis,
— Tai ką darote su medum? skystesnis.
Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
— O kada ir kodėl jūs Tėveli, Fin.
išsiskirstė į namelius pakilusiu
4115 Washington SL, Roslindale,
— Labai daug pats vartoju — O ką darai su yašku?
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
pradėjote bitininkystę ?
Tel. Parkvvay 2352-W.
ūpu, apie 6 vai.
Buvus.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
vietoj cukraus kavoje ir arba — Aš vaško tegaunu labai ma
Albert R. Barker
t
v; i Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
— Dar būdamas ^.etuvoj bi- j 177 We8t 7th st
Iždininkas
— Vincas Zaleskas,
žai. Iš kurių išimu medų ir tuš
toje, ir daug išdalinu.
Pirmiau—Pope Optical Co.
temis
domėjausi.
Tik
mokykla
Tvarkdarė
—
Ona
Mizgirdienė.
613
E.
5th
St., So. Boston, Mass.
Balandžio 11 d., bažnytinėje
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
— Iš ko bitės suneša medų, čius korus vartoju vėl bitėms
Maršalka
—
Jonas Zaikis,
ir darbas neleido so jomis dau Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
svetainėje, įvyko “shower” pa
Kada Jums reikalingi akiniai
7 Vinfield St., So. Boston, Mass.
kadangi čia mieste nėra nei, dėl medaus.
110 H St., So. Boston, Mass.
giau laiko praleisti. Čia Ameri- Draugija
leiskite mums išegzaminuoti aki
nelės Vandos Viškelytės, gyv. sodno .nei laukų?
savo susirinkimus laiko kas
— O kaip išimat medų iš koIr pritaikinti akinius. Mes padaro
: koje, bitininkystę panaujinau antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
Wilson St. Ji ištekės už p. J.
— Bitės lekia iki šešių mylių rų?
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
me dirbtinas akis.
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
...,
. ,
v-,.
. tiktai prieš keturius metus. Visais
Šarkus iš Newton Upper Falls. ir medų renka nuo visokių žie — Atidengiu
2
vai. po pietų. Parapijos salėj
draugijos
reikalais
kreipkitės
korus šiltu peir
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
., ,
, ,.
.
Daug kartų buvau manęs uzves- pas protokolų raštininkę.
Mass.
WORCESTER. MASS.
’ ,
delių, pumpurėlių ir taip įvai liu, įdedu į medsukį, (separa- . ,.
ti bityną Palangoje, tik pertoli
275 Main St.,
Webster, Masa.
tor) ir išsuku. Išsuktus ir gero
riausių augmenėlių.
nuo namų, o bitės visgi reika
“First Aid” kursai atidėti iki
— Ar daug bičių vienam avi kai apdraskytus korus sudedu į
lauja priežiūros. Tad ir suma
kito antradienio vakaro — bal.
avilį ir bitutės išlygina k orų alyje?
niau .pritariant ponui N. Nor
21-mos, par. svetainėje, 7 iki 9
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
— Nuo dešimts iki aštuonias- kutes ir išlaižo, jei yra dar kiek
William J. Chisholm
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
kūnui,
ir
gavęs
bičių,
laikyti
jas
vai. vakaro.
likusio medaus.
dešimts tūkstančių.
GRABORIUS
šviežius
produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
ant klebonijos stogo.
A.J.M.
krautuvę
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
—
Ar
daug
laiko
ima
bičių
—
Kaip
bitės
suranda
namus?
"Asmeniškas Patarnavimas'
Sodalietės ir Sąjungiecių gru
Girtuokliavimas, kūniš
pė vyksta sekmadienį į Provi- — Tai reikėtų paklausti jų pa priežiūrai ?
Povilas Bushmanas
Perkinsr - f • Maiket
—
Ne.
Nedaug,
Kas
jas
myli,
koji meilė, pavydas ir vel
Į dence, R. I. su veikalu ir daine čių instinktų.
«
•
tas
visai
nejaučia
kiek
jis
laiko
48
Crescent
Avenue
—
O
kaip
jos
pažįsta
savaPROVIDENCE, R. t
nias — visi lygūs tarp sa
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
lėmis.
Telephone: •
prie jų praleidžia,
vęs. Ką jie užvaldo, to pro Telephone COLumbus 6702
sias
Ofiso: Oexter 1992
753 Broadway _
29 Savin Hill Avenue
Pirk Defense Bonds ir Stamps! — Uoslė. Užta(d, kada sveti — Išrodo, kad nėra taip sun tą pražudo.
Namų: PI. 6286
Tel.
ŠOU 3120, So. Boston.
COL 1981
Šv. Grigalius Dorchester, Mass.
Remk šios šalies apsigynimą! ma bitė bando įlipti avilin, tuo- ku wt^-raretiffTasTSrtžiūrėti,

Cukraus Kontroliavimas ...
Bites Darbuojasi...
Amatoriai Dirba Avilius.

50? Wdshinqton Blvd.

Draugijų Valdybų Adresai

Valgomų Daiktų Krautuvės

331 Smith St.,

Penktadienis, Balandžio 17, ’42

DARBININKAS

BOE

VIETINES ŽINIOS
reivių giminės smarkiai dar
buojasi. Kaikurios pritrūko ti
kietų pardavinėti, — ieško jų.
Southbostonietė, ilgametė ka Šiame parengime vaikai pers
talikų rateliuose veikėja, dar-j tatys patrijotinę programą. Sebuotoja, nuoširdi “Darbininko” niej i pokortuos. Visi užkan
skaitytoja ir rėmėja ANTANI džiaus.
NA MAJAUSKAITĖ, balandžio
Kareiviams viskas dykai.
14 dieną lankėsi “Darbininke”
Kun. Virmauskis
suteiks
ir atsilankymo proga aukojo kiekvienam kareiviui bei jo tė
$10.00 Darbininko Intertypo vams atmintiną dovaną.
fondui. Nuoširdžiai dėkojame
p-lei Antaninai už stambią au Eina tikietai ir linksmos ope
ką.
retės “Skirmundą”,, kurią sta-

Cambridge,

Atvyfcšfi loncerfuoti
Ketvirtadienį, balandžio
16 d. gavome art. Juozo
Olšausko iš Amsterdam,
N. Y. “special delivery”
laišką, kuriame tarp kitko
rašo:
“Atvykti pas Jus manau
šeštadienį, o gal ir penkta
dienį. Norėčiau pasimaty
ti su pianistu dėl solo dai
nelių programos antroj
dalyj... Pirmoj dalyj prog
ramos norėčiau dainuoti
su kaimiečio kostiumu,
kanklėms pritariant: —
I‘Kaimiečio skundas’ (liaudies dainos ir deklamaci-

Majauskaitė Aukojo
$10.08

Art. Irena Libiūtė
(Libbey),
gražiabalsė solistė, kuri
šio mėnesio pabaigoje vai- į Taigi sekmadienį, balandins ir dainuos vadovau- džio - April 26 d., 6 vai. vajamą rolę operoje, Darbi- i kare, Municipal Building
ninku Radio koncerte, a-i svetainėje, So. Bostone,
kompanuojant
muzikui bus proga visiems Naujos
Povilui Sakui, sudainuos;
gražių lietuviškų dainelių.
{VAROS SKELBIMAI

IŠ LDS N. A. APSKRIČIO
SUVAŽIAVIMO
Sekmadienj, balandžio 12 d
lietuvių N. P. parapijos svetai
nėje įvyko Naujosios Anglijos
LDS apskričio suvažiavimas.
Suvažiavime dalyvavo šios LDS
kuopos: South Bostono, Mon,tello, Norv.oodo, Lowellic, Cam-

Dr. Juozas Antanėlis,
įžymus dainininkas - solis-,
Nasbua N H ir Wor.
tas, pasižadėjo dalyvauti cesterio. Pcrair6jus K...r,;atus
Darbininkų Radio koncer-1 pasirodž kad suvažia7ime daly.
to programoje kartu su ki- Į vavo 27 atstovai. ir Cambridge
Uis art. Rapolo Juškos va- LDS g kuupos garbės nariai,
dovaujamais dainininkais Mlent. kQn p
Ju5kaitis, M.
bei dainininkėmis ir sūdai- Norbutaa ir A. vais-autia*. Sulietuviškų važiavimą atidarė apskričio pir
nuoti gražių
dainelių.
mininkas p. A. Zaveskas; mal

MCuAr—
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Pirmadienio vakarą, t. y. ba
landžio 13 d. p.p. P. O. Rudai
čių dukrelė Teresė, minėjo savo
14-jį gimtadienį. Linkime jau
najai Teresėlei ir kitais metais
turėti tokį pat linksmą 15-jį
gimtadienį, p. P. Radaitis yra
Cambridge LDS 8 kps. pirmi
ninkas.

Sekmadienį, tuoj po pamaldų,
parapijos
svetainėje įvyksta
svarbus klūbiečių susirinkimas.
Kviečiami visi nariai skaitlin
gai dalyvauti.

Sekmadienį, balandžio 19 d.,
parapijos svetainėje, 3 vai. p.p.
įvyksta Naujosios Anglijos So
dą atkalbėjo dvasios vadas kun. daliečių valdybų pirmininkių
Anglijos lietuviams išgirs P. J. Juškaitis. Vadovavo apskr.
suvažiavimas.
A.D.
ti art. Juozą Olšauską dai pirm. p. A. Zaveskas.
nuojant liaudies dainas, Gražias kalbas pasakė, kun.
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS
vaizduojant Lietuvos kai P. J. Juškaitis, “Darbininko”
22-os
KUOPOS VEIKIMO
miečius ir atpasakojant jų redaktorius p. A. F. Kneižys, ir
skundas. Lietuviai, kurie p. J. Kumpa. Posėdis nors ir ne Pirmadienio vakare, t. y. ba
matė ir girdėjo dainuojant buvo per ilgiausias, bet buvo landžio 13 d. N. P. parapijos
ir vaidinant art. Juozą Ol labai gyvas, energingas, ir pil svetainėje įvyko Moterų Sąjun
Vietiniams kunigams gelbėti,
šauską Dzimdzi-Drimdzi nas gerų įnešimų bei pareiški- gos 22-os kuopos susirinkimas.
PIRKIT NAMUS
ateinantį sekmadienį, yra pasi
Susirinkimas nutarė, kad numa
Dabar yra geriausias laikas aikais, prisimena ir jaudi
Lietuvis Dantistas
žadėjęs Tėvas Alfonsas, C. P. pirkti namus ir farmas, kol dar nasi. Kas gi gali pamiršti nių . daug pasikalbėta - pasitar-! tyta rengtj arbatėlę, gegužės 17
Mūsų Arkidiecezija
renka
ta, o kas gražiausia, kad buvo’ d., neįvyks dėl susidariusių
maldas Šv. Tėvui, Jo Vyskupiš Jis laikys šv. mišias 9 vai. Visa. nįra pabrangę, ateity namai ir vaidinimą “Laisva Lietu išvengta bereikalingų ginčų.
kliūčių. Susirinkimas apgailes
”'*7 E. Broadway,
ko Sidabrinio Jubiliejaus pro bažnyčia giedos laike tų mišių. farmos bus brangesni, nes ma- va”, dainą “Kur Nemunas
Kad pagyvinti darbininkų vei- tavo. kad narės mažai lanko suTėvas Alfonsas labai mėgia, teriolas ir
eina ir Dauguva”, pritariant
jTH BOSTON, MASS.
ga, kurs sukanka geg. 13.
ei. SOUth Boston 2660
kimą nutarė rengti konferenci- sirinkimus. Kadangi narės į suMaldoms surašyti lapeliai bus kada žmones lietuviškai gieda. brangyni tokiu būdu ir nuosa tanklėmis.
valandos nuo 9 iki 12, nuo
jas, panašias į seimelius, daly- sįrįnkimus nesilanko skaitlinJO iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
dalinami, Šv. Petro par. bažny
vybės eis brangyn. Aš turiu Laukiame Naujos Angli- vaujant visų kuopų atstovams. į gai> ui ir kuopa negali tinka.
jeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Iš 14 paskutinių užsakų, Šv., daug namų
pardavimo ±.2.
čioje, bal. 19. Jie bus surenkami
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
;os patriotingų jų lietuvių Pirma iš šių konferencijų nutar- mai ir gyvai veiktL Nebūtų jau
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Petro par. bažnyčioje, tik viena 3 ir 6
iš kurių jūs galit
už
mėnesio.
l
darbininkų Radio Koncer- ta laikyti trumpoje ateityje uip sunku surasti
(pagal sutartį)
pusvalietuvaitė ištekėjo už italo ir; pasirinkti ir už mažą kainą
e, sekmadienį, balandžio- Cambridžiuje. Šių metų Seimas, ; landis laiko paaukoti susirinki
Kun. dr. K. Urobnavičius, ke viena už anglo. Kitos ištekėjo Nusipirkti> Dorchester, Quincy, April 26 d., Municipal Buil kuris yra numatytas skelbti
Tel. TROwbridge 6330
lioms dienoms buvo išvykęs už lietuvių katalikų. Sektinas Mattapan, Hyde Park, Roslin- ding svetainėje, So. Bosto Providence, R. I., įvykti galės, mams, kad tik būtų gerų norų.
Mes Cambridge Sąjungietės tu
Thompsonan apžiūrėti savo va pavyzdys. Lietuviai su lietuvai- Į dale> West Ro^y ir Cam- ne.
jei visos kuopos iš anksto pra rėtume kreipti dėmesio į kitas
į bridge. Kas norit namą ar farsarnamio — Kmitvilio. Patrijo- femlsneš Centro Valdybai, kad pri kuopas ir jų veikimą. Kitos
tingas
Tėvas
daktaras
šią
vasa

(REPŠYS)
mą pirkti, kreipkitės pas mane.
Aukojo Intertypo
sius atstovus.
kuopos daug ką veikia ir pada
Trys broliai South Bostonie
WILLIAM A. AMSIE
rą mano ten turėti nemažą ūkį
Nutarta
rengti
gegužinę
ben

Fondui
Lietuvis Gydytojas
ro;
taigi ir mums Cambridžiečiai Žilinskai tarnauja Dėdei
30 Carruth St., Dorchester,
— “war gardens”.
drai
su
Šv.
Roko
parapija
tradi

tėms laikas pradėti gyviau
278 HARVARD STREET
Šamui: Juozas, Jurgis ir Anta
prie Ashmont Station
Trečiadienį,
bal.
15
d.
cinėje
dienoje,
būtent,
gegužės
Kampas Inman arti Central Sq.
veikti.
Kps. Koresp.
Tel. GENeva 3719
Balandžio 15 d., lankėsi baž nas. Dešimts South Bostonie
CAMBRIDGE, MASS.
“
Darbininke
”
lankėsi
Alex
30 d., Romuvos parke, Montello,
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
nyčioje ir klebonijoje Tėvai Jė čių lietuvių šeimų jau davė po
Remkite tuos profesijonalus ir biz
Vitkus
iš
Dorchester, Mass. Tam tikslui sudaryta ko nierius,
kurie savo skelbimais remia
du
sūnų
apginti
demokratiją.
Res.
Š
ou 3729
Šou
4618
zuitai — Kun. A. Mešlis ir kun.
Mass. Atsilankymo proga misija (po du ir tris narius iš ‘Darbininką”.
Pr. Aukštikalnis, kun. A. Bal
Lithuanian FumitureCo. aukojo $2.00 Intertypos kiekvienos kuopos). Ši komisija Visi skelbkitės “Darbininke”.
TeL Kirkland 7119
Vyksta j Pietinę
trušiūnas, kun. J. Žuromskis,
MOVERS—
fondui. Nuoširdžiai dėko susirinks pasitarimui balandžio
klierikas J. Bernatonis ir B. Ja
Insured and
IVAIROS SKELBIMAI
Ameriką
jame p. Vitkui už auką.
26 d. “Darbininko” salėje, 3 v.
Pauline Luzackas, MIL, nušonis.
Bonded
po pietų.
(Lietuvė gydytoja)' .
Pirmadienį, balandžio 13 d.
Local A Long
Tėvai Jėzuitai išvažiavo į
Naujos Anglijos L.
Gvildenta daug ir kitų klausi
Telephone
Distance
Pomfret, Conn. Klierikai grįžo lankėsi “Darbininko” redakci
mų,
liečiančių
mus ir mūsų jau
Vyčių
Šokiai
90. BOSTON
400 Broadway,
Movlng
mokslan į Šv. Jono seminariją, joj p. Kazys J. Baumila iš Lo1058
nimą, bet tiems klausimams ne
Cambridge, Mass.
well,
Mass.
ir
Al.
Grigas,
vieti

Gegužės-May
16
d.,
Somerset
Brighton, Mass.
326 • 328 West Broadway
rasta išvadų, taip kaip ir visa
viešbutyj, Bostone, įvyks Nau
nis.
Besikalbant
sužinota,
kad
Bay Vfew Motor Service
Kun.
K.
Jenkus
,tą
dieną,
vie

Valandos: Nuo 2 iki 4
So. Boston, Mass.
dos. Užsibaigus posėdžiui, šei
"
Nuo 6 iki 8.
8TUDEBAKER
jos
Anglijos
apskričio
L.
Vyčių
p.
Baumila
už
savaitės
išvyks
į
šėjo Saldžiausios Širdies Akade
mininkės p. O. Radaitienė ir p.
šokiai. Gros įžymiausia orkes
Automobilių Ir Trokų Agentūra
mijos kapelionijoje,
Sharon Pietinę Ameriką dirbti, kaipo
M. Sundukienė pavaišino dele Taisome visokių lšdlrbysčlų auto
trą. Šokių pelnas skiriamas
Heights, Mass., pas kun. J. Ple- “wool carter”.
Bronis Kontrim
gatus užkandžiais ir karšta ka mobilius. Taisymo ir demonstravl
Centrui ir Apskričiui.
p.
Kazys
J.
Baumila
yra
pa

TeL ŠOU 2805
CONSTABLE
voką. Kapelionas iškėlė savo
mo vieta:
va. Jom pagelbėjo p. Kontri
Real Estate & Insurance
Rengimo
komisija,
kurios
pir

tyręs
darbininkas
vilnonių
audraugui gimtadienio pietus.
JUSTICE OF THE PEACE
mas.
Dr. J. L Pasalanfc
1 Hamlin St., ir E. 8th St„
denyčiose. Jis yra sūnus pp. Jo
mininkėm yra darbščios Vytės,
598
E.
Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
OPTOMETRISTAS
būtent, Anelė Marksaitė ir Ona
APSIVEDĖ
Bal. 16 d., kun. K. Jenkus ir no ir Marijonos Baumilų, gyv.
SO. BOSTON, MASS.
Ir Peter Trečioką'
Razvadauskaitė,
nuoširdžiai
Sekmadienį, balandžio 12 d. Joe. Kapočlūnas
kun. Al. Abračinskas dalyvavo Dracut, Mass. Visa šeima yra
447 Broadway
SavinlnkaL
Telephone South Boston 1761
kviečia jaunimą ir senimą daly N. P. bažnyčioje apsivedė p. J.
Sutvirtinimo Sakramento apei ilgamečiai “Darbininko” skai- •
Res. 120 Marine Road
So. Boston, Mass.
vauti šokiuose.
Tamulynas su p-Ie V. Dambrau
Tel. SOUtfc Boston 2483
gose, Šv. Jurgio par. bažnyčio tytojai ir rėmėjai.
OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Linkime
p.
Kaziui
Baumilai
:
skaite iš Brightono. Vestuvių
COAL-COKE-OIL
je, Norvvood, Mass.
GRABORIAI
Seredomis:—
laimingai pasiekti Pietinę Ame-i
bankietas įvyko Brightono Lin
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
Rašo brolis Antaninus, O. P., riką ir ten darbuotis. Bet taip
coln svetainėje. Linkime jauna
(Antanas Jurgelaitis) iš Domi- pat nepamirškite sugrįžti?
judus
L. Vyčių 17 Algirdo kuopos vedžiams linksmaus vedybinio
Juozas M. Dilis
MOTERIS PAGELBININK2
nican House of Studies, Wasusirinkimas įvyks šį sekmadie gyvenimo.
{VAKOS SKftBIMAI
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
shington JD. C. Jis džiaugsmin
nį, balandžio - April 19, 2:30
Angliškai-Lietuviškas
BALSAMUOTOJAS
LAIKRODININKAS
Sekmadienį, balandžio 12 d.,
gai rašo apie savo kilnų moks
Turi Notaro Teises
vai. p. p.
Parduodu įvairiausio* rūšies
Žodynėlis
pakrikštyta
p.p.
K.
O.
Kavolių
lą, apie įspūdingas Velykų pa
PIRK NAMUS
254 W. Broadway,
Visi nariai ir kandidatai pra
auksinius ir sidabrinius daiktus.
(Gailevičiūtės) duktė, vardais
SO. BOSTON, MASS.
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
maldas ir kitus dalykus. Jis ra
šomi dalyvauti skaitlingai ir
TAIPGI IR PATAISAU
Tel. SOUth Boston 2590
Greitam pirkimui žema kaina.
Paulina - Ona. Krikšto tėvais
Visuomet prie savęs tu
šo taisykliškai lietuviškai. Už
Peržiūršk Juo*.
punktualiai. Nuo jūsų atsilan
Sūnaus gyvenamoji vieta:
366
West
Broadvvay,
rėkite
pagelbininką
žo
DORCHESTER
,
..,
. buvo p. S. Tamulynas ir p-le P.
838 Dorchester Ave.
2 metų, jis bus jau Tėvas Domi
kymo
priklauso
musų
organi_
....
7 GREENBRIER STREET — Medinis. 2
TeL
COLumbla 2537
dynėlį,
kuris
paaiškins
....
Gaileviciute.
So.
Boston,
Mass.
šeimynų. 18 kambarių namas. 2 toiletai. nikonas.
zacijos gerove, Po susirinkimo
2 steam-heaters. Žemės plotas 3.225 ketr.
jums angliškus nesupran
pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $6.500.
bus užkandžiai
PENNY VAKARAS
Bal. 14 ir 15 dd. įvyko Bosto tamus žodžius. Jo kaina
9 KERWIN STREET — Medinis. 2 šei
Kuopos Rašt.
Pirmadienį, balandžio 20 d.,
CASPER
mynų. 14 kambarių namas. 2 toiletai. 2 no Arkidiecezijos Moterų sei tik $1.00.
Su užsakymu j
FUNERAL
HOME
s’oam-heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kai
Oueen
Am
Laundry
8 vai. vakare parapijos svetai
na $6500.
mas. Seime dalyvavo ir lietuvių prašome prisiųsti
čekį, i
187 Dorchester Street
MEDUS
nėje, įvyksta Cambridge Alum7-11 ElIerySt.,
South Boeton, Mas*.
37 PEACEVAI.E STREET — Medinis. 2 parapijų delegatės. Šv. Petro money orderį arba $1.00
šeimynų. 8 kambarių namas. 2 toiletai. 2 So. Bostono lietuvių parapiją
nų
‘
penny
’
bazaras.
Alumniepinigais.
steam-heaters. 2 carų garadžius (conSo. Boston, Mass.
Joseph W. Casper
Grynas bičių medus, kurį bi čiai prie šio ‘penny’ vakaro jau
crete). žemės plotas 5.700 ketv. pėdų.
atstovavo ponia B. Cūnienė,
(KASPERAS)
“DARBININKAS”
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7,000.
tės sunešė iš žydinčių javų, gė yra labai puikiai prisirengę,
Tel.
ŠOU
2923
Laidotuvių Direktorius Ir
Turime Ir daugiau pelningų namų pa- Į adv. J. Cūnio žmona, ponia M,
366 W. Broadway,
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.
Balsamuotojas
lių, pievų ir medžių yra tikras turi glėbius gražių dovanų lai
NOTARY PUBLIC
Gailienė
,adv.
J.
Gailiaus
žmo

Skalbiame visokius skelbimus
So. Boston, Mass.
VVildey Savings Bank
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą mėjimams. Taigi, nepamirški
Patarnavimas Dieną Ir Nakt}
Pajimame ir pristatome
na, ponia Pr. Zaletskienė, gra22 Boylston St., Boston.
Koplyčia Šermenims Dykai
medaus ir gerk jį su arbata ar me savo jaunuolių, paremkime
Tol. ŠOU Boston 1437
į namus dykai.
boriaus D. A. Zaletsko žmona,
ARBATĖLE
kava vietoje cukraus. Kas var juos, kaip galėdami, dalyvauki
ŠOU Boston 3960
ir ponia E. Glazauskienė (ZaLIEPOS 1IEOV. KMMO KUOPIMO
toja medų — to slogos nevar me jų parengime skaitlingai.
Sekmadienį, balandžio 19 d.,
letskaitė) kapitono J. GlazausTIKRAS BIČIŲ
gina. Kvorta kainuoja tik 85c. Šie jaunuoliai-ės šio parengimo
š. m., 3 vai. po pietų, Moterų
ko (Galės) žmona.
Jo galite gauti “Darbininko”
ZALETSKAS
South Boston Garage
Šios ponios prie progos pada Sąjungos 13 kuopa rengia Šau
administracijoje, 366 W. Broad- likusiu uždarbiu perkasi savo
FUNERAL
HOME
(100* PURE HONEY)
organizacijos vardu Apsigyni
way, So. Boston, Mass.
rys paskaitas ar bent platų pra nią Arbatėlę, kuri įvyks panelės! BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
564 East Broadway
Automobilistai! Jei jūs norite,
mo bonų (defens bonds). Tikrai
Onos
Staniuliūtės
rezidencijoj,
SOUTH BOSTON, MASS.
nešimą
mūsų
parapijos
mote

Gamtos
Maistai
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
D. A. Zaletskas
F. E. Zaletskaa
patrijotiškas
alumniečių
siekis
177
7th
St.,
So.
Boston,
Mass.
Gyvenimas
—
tai
privile

greitai
bėgtų,
pirkit
abejų
ir
Saldomynas
rims apie šio seimo veiklą.
Vaistams
Graborial ir Batsamuotojal
gasoliną
pas
mus.
ir
vertas
visų
paramos.
Sąjungietės nuoširdžiai kviečia
. Sveikatai
gija jėgoms išbandyti, o
Sveikatai i
Patarnavimas diena Ir nakt}
Nuvalom purvinus karus Ir
netik
nares,
bet
ir
viešnias
bei
Bal. 16 d., ponia E. Glazaus
kai
ta
privilegija
drąsiai
Koplyčia šermenim* dykai
Į
ligrysuojame.
KONČIAUS BITININKYSTfi
NOTARY PUBLIC
Vladas
Jakas
vis
tebeserga.
svečius
atsilankyti
jų
parengikienė
išvažiavo
automobiliu
pas
imama,
patogių
progų
pa

57 Battery SU No. ,
Tel. ŠOU 9530 . ,
Tol. ŠOU Bosto
Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis
sitaiko daug dažniau, negu Linkime p. V. Jakui laimingai
savo vyrą kapitoną, kurs yra mėiyje ir linksmai praleisti lai
medus nėra tikrai* bičui jncdES.
TsL ŠOU
•u.
541 Broadveny
So. Boston, M
ir greitai pasveikti.
■I
Ihįbd
ką.
-O1
“šautuose”.
Vd3 *
spėsi
jas
išnaudoti.
-I

•to Mažasis choras, vadovybėje,
ŽINUTĖS
________
i muz. R. Juškos, geg. 3 d. ir geg.
Parengimas kareivių ir Ameva^-> bažnytinėje sarikos Raudonojo Kryžiaus nau- ^je. Ponia Karčiauskienė pasidai, bal. 20 d., 7:30 vai. vak., ėmė 50 tikietų parduoti. Muz.
parapijos salėje, 492 E. 7th St., Juška P*ėmė visą 100. Linkėtiišrodo būsiąs sėkmingas. Daug na gero6 kloties.
Mažasis choras uoliai operetę
moterų ir merginų — ypač kamokosi beveik kiekvieną popietį
nuo 4 valandos.
DAKTARAI
Priimami dar ir nauji choris
tai.

A. L. Kapočius

J. Repshis, M. D.

Vyčių Susirinkimas

j. rarasevicius ir

MEDUS

><*• > •

.

iii- t L

Penktadienis, Balandžio 17, 42

s

DARBININKAS
šias!

RYTINIU =—
VALSTYBIŲ ŽINIOS
NE* BRITAIH, CONN.
Pereitą sekmadienj, Šv. An
driejaus
bažnyčioje klebonas
kun. M. Pankus prieš pamoks
lą pranešė, kad Šv. Vardo vyrų
ir vaikinų draugija jtaisė gra
žią iškabą, surašymui vardų vi
sų šios parapijos jaunuolių, tar
rauįčhT Dedi Saio’ k'ariuo-

skaitlingai
aaiyvauu.
sąjug&OK- sąk^,*-

mes ą^yyksim skolingai,
terbury sąjungietės^ aar nepra
nešė, bet jos niekuomet neatsi
lieka nuo sąjungiečių parengi
mų. P-nia Banienė platina bi
lietus Waterbury ir sako, kad
jau visus, išpardavė ir prašo
skubiai daugiau atsiųsti.
Vietinės draugijos, šv. Onos
moterų draugija išrinko savo
atstovę ir nutarė dalyvauti; Šv.
Kazimiero parapijos choras
taipgi vienbalsiai nutarė dalyvauti; kitų draugijų dar neįvyko susirinkimai. Bet girdėti,
kad visi enziastiškai ruošiasi
dalyvauti sąjungiečių 25 metų
M
sukaktuvių vakarienėje.

nu matyti, kad šis gražus pa
protys tarp lietuvių neišnyksta,
nes buvo labai daug gražių
margučių. Už gražiausius lai
mėję dovanas V. Kasparavičie
nė, O. Maksimavičienė ir B. M.

KORTAVIMO VAKARAS
Baląndžio 12-tą, po mišparų

Fo^ICTORY

įf

B II X.

U N I TID
STATE S
DEFENSE

B0NDS
STAMPS
34 m’ amžiaus’ Paliko nu’
liūdime motlD5*’ brol> ir Patėv*Rūpestinga motina su dabartiniu vyru kele gražiaa laidotu’
ves‘ Velionis buvo Palaidotas 8
d' ba" su 3 šventomis mišiomis.
Daike laidotuvių

bažnyčioje ir

kapuose gražiai giedojo vargonininkų choras' Tenoras buvo
pakviestas iš garsaus Dono kazokų choro p. Jurkevičius (lie
tuvis). Giedojimas darė gra
žaus įspūdžio.

menėje ir kvietė tarnautojų tė- vakaras, kurj surengė parapijos
. .
. ... . ,, .
[Guild - moterys
vus ir gimines
ateiti j kleboniją 1
J
Vakaras pavyko, nes buvo
ir pranešti, kokioj tarnyboj yra
daug žmonių, ypač jaunesnio
jų sūnūs. Patartina neatidėlioti,
C. BROOKLYN, N. Y.
sios kartos, ir linksmai praleido
Istorinis Pontuko akmuo, Anykščių valsčiuje. Čia daug ekskursijų lanko šią
bet pasirūpinti tą tuojau pada
Balandžio 15 d. buvo palaido
laiką. Draugijai rūpestingai va
VELYKŲ ŠVENTES
ryti.
vietą. Čia ne vienas poetas įkvėpimo gavo, nes ...ramu čia sėdus svajoti lig ryto!
ta Rozalija Muraškienė, 61 m.
dovauja ponia J. Ažukienė. Pel
Taip pat klebonas kvietė pa
Kaip ir kitais metais, Velykų
AtlaikjIta 3 Sv. mišios.
Mano
tėvynė,
taip
garsi
iš
seno!
Jos
senobėn
aš
mintimis
skrendu,
nes
ten
sau
ga

nas skiriamas naujai statybai.
rapijos merginas ir moteris dar
;
šventės
buvo
įspūdingos.
PrisiVelionė
lę ir paguodą randu!...
v ciiunc iau senai paliegus. Ji
buotis Raudonajam Kryžiui pa
,
kėlimo
mišios
įvyko
5
vai.
ryte.
labai
gražiai buv0 prjsirengus
TRYS LIETUVIŠKOS
rapijos salėj. Nors gražus būjau antras lapas, kuris greit
vargio. Atsimink, kad poilsis Procesija gražiai sutvarkyta. prie mirties. Ją dažnai lankyda
PORELĖS
BRIDGEPORT, CONN.
rys moterų jau seniai darbuoja
būtinai reikalingas, žmogui, at- Choras įspūdingai giedojo. Šo vo kunigai su švenčiausiu. Pri
Balandžio 11-tą tapo sužie- bus užpildytas. Graži mintis:
si Raudonajam Kryžiui, bet Juota trys lietuviškos porelės, pa^natę gražiai papuoštą lapą,
pirmas sąrašas Bridgeporto &auti išeikvotas fizines ir pro- lo, Surrexit Christus, gražiai iš- klausė prie Amžinojo ir Gyvo
pildė p. °
B. °
Brundzienė. Mišios jo rožančiaus. Paliko nuliūdime
svetimoje pastogėje. Dabar y- būtent, Matilda Maksimavičių- kuriame surašytos pravardės,
jr gv Jurgio parapi-"to jėgas. Užlaikyk
"* ’’ švariai
“
" ne- j —
ra proga padirbėti savoje. Malo- tė su Vytautu Žalnieraičiu; A- eidami
bažnyčion pasiunčia jog jaunuolių tarnaujančių A- tik namus ir kūną, bet ir sielą, buvo su asista ,nes per šventes sūnų ir 2 dukteris.
nu buvo girdėti, kad klebonas gOta Kupstytė su Jonu Viduki- j maldas Aukščiausiam už sa- merjkos karįų eilėse, yra šis:__ Nešvarios mintys yra priežas dar buvo pasilikęs misionierius
Tebūna m irusiems amžina ra
jau padarė naujų vargonų sta- nu> jr Bronė Dumbliauskaitė su vuosius ir laimę savo kraštui, g- jįįbokas J Ramptas E Na- tis ligų. Mėgink kaip galėdamas kun. J. Vaškys, kuris čia vedė mybė.
tybos sutartį ir darbas bus
Taručiu. visų trijų po- Sąraše yra atsižymėjusių: leite- verdauskas’ T. Naverdauskas, atsikratyti nuo rūpesčių. Rū- misijas. Misijos pavyko labai
greitai pradėtas.
" seržantų,
—~’korporalų
---------. ir tt. j jųaverdauskas e. Kilkus, P. P68**® ne* vienam žmogui ne- gražiai. Žmonių į jas lankėsi
relių vestuvės buvo iškilmingos : nantų,
JAUNOS DARBŠČIOS
Dėl naujos statybos, būtent, ir jų intencijai buvo atnašauja
gana
daug.
Gabaus
misionie

MOTERYS
Lietuviai mūsų kolonijoje A- Stankaitis, J. Šumskis, V. Ci- ‘ gelbst1’ bet tik jį kankina, nesalės, yra platinami tikietai. mos šv. mišios. Laimingos klo merikos Raudonojo Kryžiaus bulskis, E. Tuska, V. šilinskas, dramas jam ramybės ir poil- riaus įspūdingi pamokslai vi
Jų pirmi šokiai bus bal. 25 d.
Laimingiems skiriamos dova ties.naudai gražiai veikia. Nesenai J- Petruškevičius, V. Minalga, ^°- Rūpestis graužia, naikina siems patiko. Didįjį penktadie- parapijos svetainėje. Reikėtų
nos — Defense Bonds 100 dol., j
A. Skirka, J. Medelis, A. Žu- uogaus sveikatą, kaip kirmi- nį, nuo 12 ligi 3 vai. buvo pa visiems jų parengimus paremti,
IŠDŪRĖ
AKI
mūsų
miesto
dalyje
buvo
atžy
...
50 dol., ir 25 dol. vertės. Patar-;
įsuun AKU
lietuvaitė Mrs Martin- kauskas, L. Vitkauskas, A. Lo- nas
medel* lkl J* sunaikl‘ maldos, į kurias gana daug nes jos nors dar nesenai susi
- - — paremsi , Pereitą SaVaitę F* Patlgalai S • į
ris T Kanusauskas V Rama-!na- Toda- mesk ^neščius i šąli žmonių atsilankė. Tai buvo pri
tina visiems
įsigyti
ris, T. Kanusauskas, V. Rama-įna- Todėl> mesk rūpeščius į šalį
tvėrė, bet gražiai darbuojasi.
te statybos fondą ir išbandysi- Į jauna lenkaitė žmonelė išdūrė Marcinkevičiene pirma premija ns> 1 • Kanusauskas v. Kama
1 ir griebkis už mąstymo/ Kuo siminimas 7-nių Kristaus ŽoKaip girdėti, kad Birželio 7 d.,
te savo laimę.
į akį su šluota. Gydytojų spren- už didžiausį sukėlimą aukų šio- nauskas, V. Lukas, B. Petrusio- daugiau vartosi protą, tuo ma- džių nuo Kryžiaus,
nis,
V.
Rimkūnas,
P.
Svirka,
J.
jos
rengia motinoms pagerbtuDaug lietuvių jaunuolių išeis' dimu, akis turės būt išimta. Tas Je miesto dalyje, kur daugiau
.
.
žiau reikės rūpintis. Gyvenimas
Į karo tarnybą balandžio 23-čią viskas įvyko dėl šeimyninių ne- šiai apgyventa lietuvių. Už Ui
" j v“įulis Tetaps linksmesnis, malonesnis ir BAŽNYTINIS KONCERTAS ves, kurių sūnūs išėję į kariuo
menę. Tai gražus ir girtinas
gavo didelę sidabrinę taurę ir
iš mūsų miesto. Sakoma, bus ir sutikimų.
Verbų sekmadienį, vakare,
laimingesnis.
vietinė Amerikoniška spauda šiuo kartu teko užrašyti, kurie
sumanymas, kuris dar turbūt,
23 lietuviai, tarp kurių randasi
užsibaigus misijoms, buvo su
LANKESI KUN. P. P. KAR gražiai ją ir bendrai lietuvius Jau yra kariuomenės eilėse, o
mažai praktikuojamas.
darbštūs jaunuoliai, būtent, Jo
rengtas Bažnytinis koncertas,
ŽINUTES
LONAS
aprašė. Būrys lietuvaičių - lie- kitus teks kiek vėliau.
nas Sakalauskas ir Juozas JeWaterbury Clock kom. darbi-!kuriame buvo išpildyta kantaNAUJI’LIKTORIAI
Balandžio 14 buvo atvykęs j tuvių rengia šokius su bankietu
Kadangi bus ir daugiau tuo- ninkai gavo padidinti algas 6'ta T’ DuBois — 7'ni Kristaus
nušonis.
pas savo brolį A. Karloną ir irgi tam pačiam tikslui balan- jau pašauktų į kariuomenę, tai
Mūsų klebono kun. Paulionio
Žodžiai nuo Kryžiaus. Labai
IŠ ŠV. ROŽANČIAUS DR-JOS sesutes kun. P. P. Karlonas iš džįo 25 d. lietuvių “Laisvės” būtų gerai, kad visi patektų į centus į vai.
per
Velykų
Am. Brass ir CIO viršininkai gražią įžangą apie bažnytinį rūpestingumu,
Bridgeport, Conn., ir Šv. An- B-vės svetainėje.
SUSIRINKIMO
šį sąrašą, ir kurie tik žinosite
šventes
altoriai
papuošta
nau
negali jokiu būdu prieiti prie giedojimą, o ypač apie šią kan
Pereitą sekmadienį tos drau- driejaus par. bažinyčioje atna
kurių pavardes, prašome tuo
tatą pasakė kleb. kun. K. Pau- jais puikiais meniškais likto
pasirašymo naujos sutarties.
gijos narės laikė mėnesinį susi- savo iškilmingas šv. mišias už
šv- Onos Draugija balandžio
jaus priduoti. Vėliau paskelb
lionis. Po tam pasigirdo švel- riais, kurie daro gražaus įspū
rinkimą. Apsvarstę draugijos savo a. a. tėvelio vėlę metinių 12 d- turėjo savo 2o metų gyvasime spaudoje.
Bal. 12 d., Apaštalystės drau- nus P°nios Brundzienės balsas džio. Keletas mėnesių atgal,
reikalus, pasižadėjo skaitlingai sukakties proga.
T. M. vimo jubiliejinį parengimą. RyGegužės 10 d. Motinos Diena. gija surengė vakarienę parap.
Visi žmonės, kurie tuo ke- laike 40 atlaidų, gėrėjomės nau
----------------te turėjo bendrą Šv. Komuniją
dalyvauti vakarienėje kun. P.
Tą dieną bus gražus vakaras naudai Vakarienė pavyko J TJliu einat
Po tam visu smar- jomis puikiomis (gėlėmis dėti)
ELIZABETH. N. 1
' ir savo intencijai šv. Mišias, kuP. Karloną pagerbti, kuri įvyks
pagerbimui
motinėlių.
Bus
labai
kurnu choras užtraukė: “Kal vazomis, kurios atrodo tarsi
' rių laike kleb. kun. J. Simonai
gegužės 3 d. Paskyrė iš iždo šv.
juokingas
ir
tipiškas
žydas
ir
tas Jis mirties”. Ši kantata bu auksinės. Dabartiniu laiku toki
Nėra savaitės pas mus, kad į , tis širdingai sveikino. Vakare įmišių auką už mirusias nares, kariuomenę neišeitų po keletą vyko bankietas. Laike vakarie- gražus dzukas’ kurie suvaidins
NE* HAVEN, CONN.
vo galingai ir įspūdingai atlik metaliniai daiktai retenybė, nes
ir misijų reikalams. Pareiškė jaunuolių. Didžiajam šeštadie- n£s buvo daug garbingų svečių:
ta. Solo giedojo: B. Brundzienė, kainuoja daug pinigų.
juokingą, komediją, kurios
Velykų šventė ir mūsų para
užuojautą ir pasiuntė rožių
dar
Bridgeporte
nebuvo,
o
cho

soprano, Kaz. Hoffmanas, bari
ny dantų gydytojas Al. Degutis kleb. kun. j Simonaitis, miesto
pijoje praėjo labai gražiai ir
puokštę savo darbščiai rašti
SVEIKSTA
rai
išpildys
gražų
koncertą.
tonas ir V. Barauskas tenoras
ir jo du broliai atsisveikino su majoras Kirk, miesto teisėjas ir
reikšmingai.
Prisikėlimo
Šv.
ninkei ponei O. Valine ienei,
Sunkiai sirgus E. Vyšniaus
savaisiais ir išvažiavo ginti sa- d k visi jie pasakė gražias kal- Kadangi pelnas eina parapijai, Mišių išklausyti prisirinko pil- iš Elizabeth, N. J. Vargonais
kuri serga jau trečia savaitė,
kienė
jau kiek sustiprėjo, nes
pritarė muz. A. Visminas, o
vo kraštą. Daug šeimų yra, kur; bas jr palinkėjo draugijai sek- tai visi iš anksto įsigykite tikienutė
bažnyčia.
Pasidarbavimu
bet gerasis Dievas stiprina jos
tus iš choristų ir mažų choris
choro vadas J. Brundza diriga parvyko į savo namus.
po du šeimos narius išleido, mingai gyvuoti.
ir
rūpesniu
klebono
kun.
E.
sveikatą.
Mūsų bažnyčioje, kleb. kun. J. į Klebonas savo kalboje paste- tų, kurie jau juos platina. G. Gradeckio ir vikaro kun. M. Ci vo. Panis Angelicus, chorui pri
p. Rimkienė randasi Brook
tariant, solo giedojo A. KulboSimonaičio rūpesniu, yra išsta- bėjo, kad ši draugija yra netik
e
a »
MARGUČIŲ BALIUS
bulsko, Kristaus karstas ir al
kytė-Vyšniauskienė. Šis koncer lyn Hospital. Linkėtina greito
Balandžio 11-tą, Park St., sa tytas pirmas lapas, kuriame su- kolonijoje stipri ranka, bet ir j Daugiau Mąstysi,
toriai buvo gražiai papuošti.
paliko klausytojuos gilaus pasveikimo.
lėj, Šv. Onos pašalpinė draugi rašytos 105 jau esančių kariuo- Į parapijos darbuose yra svarbi
Mažiau Rūpinsies Šv. Kazimiero parapijos choras tas
įspūdžio. Net ir Velykose primi
ja turėjo margučių balių. Malo- menėje pravardės. Rengiamas įr galinga pagalbos ranka. Girišdidžiai ir jausmingai užgiedo
NE* YORK CITY,N.Y.
tinas dalykas: nebuvo laike va Waterbury, Conn. — Šiais lai jo “Linksma Diena Mums Nu nė klebonas apie šio koncerto
puikų pasisekimą ir apgailesta
karienės “širdelę minkštinančio kais labai daug žmonių skun švito”.
vo, kad buvo maža jaunimo, sa Aušros Vartų par. bažnyčioje,
gėrimėlio”, kuris kliudo vaka džiasi — serga. Ligoninės pri
Klebonas nuoširdžiai pasvei
rienėse išklausyti rimčiau kal pildytos sergančių žmonių įvai kino visus parapijiečius, dėkuo- kė, jeigu kitais metais bus ši kurią nesenai atgavo lietuviai,
bų ir programos pamarginimus riomis ligomis. Gydytojai turi damas visiems už gražią dar kantata perstatyta, tai visi pa- pereitą sekmadienį prasidėjo 40
rimčiau priimti. Šį kartą buvo užtektinai darbo, gal jau ir buotę ir rėmimą parapijos. Pa rapijonys turėtų gėrėtis. Reiš vai. atlaidai. Bet teko gerokai
kė klebonas padėką chorui ri jo nustebti, kad sekmadienio vaka
! tikrai pavyzdingai. Sveikintina perdaug.
linkėjo visiems linksmų šven
vadui, kad jie turėjo drąsos im re bažnyčioje nebuvo pilnai ne
už tai Šv. Onos Draugija, gal
Dažniausiai ligų priežastys, čių ir Dievo palaimos.
tis šią kantatą išpildyti, nes tai 100 žmonių. Parapijonys turėtų
jos šis žingsnis bus kelrodis ir yra sekančios: nusišaldymas,
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
nėra lengvas dalykas. Linkėtina įvertinti jiems sugrąžintą baž
kitiems, kur iki šiol daug vargo oro perpūtimas, blogas užsilai
Bal. 19, Conn. Valstybės Jau
į sudarydavo vakaro vedėjui pa kymas, nešvarumas ir rūpestis. nimas suvažiuos į mūsų koloni chorui ir toliau taip gražiai nyčią ir ją pripildyti bent per
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
Buvęs. tokias šventes, kaip 40 vai. at
laikyti tvarką laike prakalbėlių,
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
Kuomet oras dažnai mainosi, ją ir dalyvaus bendroj Šv. Ko darbuotis.
laidai. Toks negausus žmonių
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
y ir kalbėtojams ką rimtesnio pa- nepastovus,
tuomet daugiau munijoj ir paskui įvyks bendri
atsilankymas į pamaldas gali
MIRIMAI
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, f sakyti.
žmonių serga “šalčio” ligomis. pusryčiai parapijos svetainėje.
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
Draugija paskelbė naujų na- i Tais laikais reikėtų būti atsar- Šv. Mišios jaunimo intencija į- Balandžio 5 d. po sunkios ir prie to privesti, kad ji gali vėl
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
rių vajų. Įstojimo mokesnis iki gesniems apsirengime ir gyve- vyks 10 vai. ryte Šv. Kazimiero « ilgos ligos mirė Antanas Kaub- išsprūsti iš lietuvių rankų.
labai patenkinti.
liepos pirmos dienos nupigin- namų namų apšildyme. Šaltame par. bažnyčioj, 339 Greene St.
60 ELLSNVORTH ST.,
Telefonas
tas pusiau. Ši draugija savo vei- stubos kambaryje galima grei- Šv. Kazimiero parapijos choras
Užsisakykite Toniko Pas Mus
NVorcester, 5-4335
NVorcester, Mass.
kimu yra atsižymėjusi ir todėl čiau gauti “šaltį”, negu lauke, ir Marijos Vaikelių draugija
naudinga prie jos prisirašyti ir Kuomet turi sveikatą, stenkis širdingai kviečia jaunimą iš vi
jos veikimą paremti.
Koresp. visados ją palaikyti. Sveikata sų apylinkių dalyvauti šioje
yra brangus žmogaus turtas. dvasinėje puotoje.
Valgyk ką myli, maistingus ir
Phone 1181
Moterų Sąjungos 33-čios kuo
gerai pagamintus valgius. NesiKainos prieinamos.
marink ir nevartok vaistų, ku- pos narės uoliai ruošiasi prie
A. P. KARLONAS
rie žada padaryti tave gražia ir Sidabrinio Jubiliejaus — VakaLietuvis Graborius liesa. Žmogus gražus ir laimin rienės, kuri įvyks gegužės 3,
'i
gas, tik tuomet, kuomet jis jau parapijos svetainėj, 339 Greene i!
NOTARY PUBLIC
čiasi sveikas. Sveikatą sunai- St. Bilietai yra platinami, ir
; 6raffon Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-*
280 Chestnut St.
kyti kiekvienas gali labai leng kiek teko nugirsti tai visi per
vai, bet ją atgauti, tai jau kitas ka. Gautas pranešimas iš New
New Britain, Conn.
dalykas. Saugokis didelio nuo- Britain, kad sąjungietės ruo-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

I

I

Pristatom geriausj toniką Pikni- i
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir i
visokiems Parengimams.
*

Myopia Club Beverage Co.-

| PRANAS GERUtSKIS, Namy Tel. Dedhamt<1304-M
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