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Visi vyrai, kurie vasario
16 d., 1942 m. arba pirmiau
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KVIEČIAME
Nuoširdžiai kviečiame
visus Gerb. Dvasiškius,
Profesionalus, Biznierius
ir bendrai visus lietuvius ir
lietuvaites sekmadienį, ba
landžio 26 d. atvykti į So.
Bostoną ir dalyvauti Dar
bininkų Radio Koncerte,
kuris įvyks 7 vai. vakare,
Municipal Building svetai
nėje, Broadway, Sc. Bos
ton, Mass.
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TEL SOUth Boeton 2680

Susirgo Kun. J. Svagždys

sulaukė 45 Aietų amžiaus,į Brockton, Mass. _ Tre.
ir visi vyrai, kurie dar ne- žiadienio vakare>
22 d.
sulaukė 65 metų amžiaus |stajga susirg0 kun Jonas
balandžio 27 d., 1942 metų, Svagždys, šv. Roko par.
turi registruotis savo vie klebonas ir LDS Centro
tiniame Selective Service pirmininkas. Linkime ligo
Boarde pirmadienį, balan niui greitai pasveikti.
džio 27 d.
Beveik visuose miestuo
se ir miesteliuose vyrų re
gistracija įvyks sekmadie
nį, bai. 26 ir pirmadienį,
bai. 27 d.
Nuoširdžiai patariame
visiems to amžiaus vy
rams užsiregistruoti, kad
paskui neturėti nemalonu
mų. Lietuviai, būkite išti
kimi šios šalies vyriausy
bei ir išpildykite visus jos
reikalavimus.
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Naciai Prisibijo Invazijos

Gazolino Trūkumai

Amerikoje
Washington, bai. 23 —
Vyriausybės vadai planuo
ja sutvarkyti, kad gazoli
no būtų leista žmonėms
nusipirkti tik 5 ar mažiau
galionus per savaitę, kaip,
jie sako, nebus jo visai ga
lima gauti. Sakoma, kad
gegužės mėnesį jau toki
tvarka bus įvesta.

Valdžia Paėmė Savo
Kontrolėn Visus Laivus

Britai Tęsia Puolimus
Londonas, bai. 23 —Britų lakūnai iš oro be sustojimo puola Vokietijos nacių okupuotus kraštus. Oro ministerija praneša,
kad lakūnai smarkiai bombardavo Rhinelando dirbtuves, Le Havre dokus,
Keturi lėktuvai negrįžo.
Britų spauda plačiai rašo apie galimybę įsiveržti
į Vokietijos okupuotus
kraštus. Patogiausias laikas esąs gegužės mėnesį.

Vokiečiai Puolė Rau
donuosius Arktike

Valdžia Užima Tris
Lėktuvų Dirbtuves
VVashington, D. C., bai.

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis Jung. Vals
tybių valdžia paėmė savo
kontrolėn visus privatinių
korporacijų prekybinius
laivus, kurie tik gali plau
kioti. Paimta keli šimtai
laivų.

ter Aeronautical korporacijos dirbtuves Long Island City, Newark, N. J. ir
Johnsville, Pa.
Tos korporacijos dirbtuvėse dirba jūrinius lėktuvus. Turi apie 20 milijonų
dolerių vertės valdžios užsakymų.
Šis vyriausybės žygis
esą padarytas dėl tų dirbtuvių vadovybės nerūpestingumo.

23 — Prezidento sprendimu, Jung. Valstybių laivyno departmentas paima
savo kontrolėn tris Brews-

Maskva, bai. 23 — VokjeČių lakūnai puolė Rusijos
karo laivyno dalinius Arktikę. Tačiau buvo atmušti,
Sunaikinta 15 vokiečių
lėktuvų.

Prezidentas įteikė Lakūnui
Kongreso Medali

Laisvosios Lietuvos laikais daug išdygo gražių namų, o šis vienas iš dauge
lio, kurie liudys, kad Lietuva savo nepriklausomo gyvenimo laikais gražiai au
go kultūriškai ir progresavo ekonomiškai.
Maciai Sušaudė 20
Kas įdomiausia, tai kad šis pastatas tai yra Klaipėdoje Vytauto Didžiojo
Prancūzy
gimnazija, kurios viršuje įrašyti Lietuvos himno žodžiai: “Ir šviesa ir tiesa
VVashington, D. C., bai. Priėmė Bilių Dėl Pelnų
mūs žingsnius telydi...” Leiskim savo vaizduotei nusskristi į Klaipėdą į Lietu
Nepasitiki Komunistams
Vichy, Prancūzija, bai. vą, kur šiandien žiauriai šeimininkauja nacis - vokietys. Ir kas gi priešui bado 23 — Prezidentas Roose
Kontroliavimo
veltas
įteikė
lakūnui
Įeit.
23
—
Vokietijos
nacių
pa

akis, o tai tas Lietuvos himno sakinys, kuris skelbia, kad lietuvių tauta žen
Kaip žinoma, Vokietijai
Edward O’Kare Kongreso Wa$hington, D. C., bai.
reigūnai
sušaudė
20
pran

gia kultūros ir teisingumo kelių į šviesųflaisvą ir nepriklausomą gyvenimą...
susitarus su Rusija, ko
medalį ir pakėlė jį į leite 23 — Jung. Valstybių Ats
munistų spauda visuomet cūzų St. Nazaire miestelyj.
Sakoma,
kad
vokiečiai
nanto komandieriaus laip tovų Butas priėmė Senato
palankiai atsiliepdavo apie
Japonijos
Ministeris
BRITŲ
KARO
LAIVYNAS
snį.
planą kontroliuoti kompa
Hitlerį ir jo veiksmus Eu sušaudė prancūzus dėl
(spėja
Gyventojus
Medalis įteiktas už nepa nijas, kad jos negautų di
ropoje. Komunistų spauda britų užpuolimo ant St.
ARTI VICHY BAZES
prastą
drąsą kovose Paci delio pelno nuo apsigyni
Nazaire.
Sušaudyti
pran

smerkė Anglijos valdžią ir
Pereitą trečiadienį Japo- fiko vandenyne.
mo darbų.
Prez. Rooseveltą dėl jų po cūzai nebuvo nieku nusi
Vichy,
Prancūzija,
bai.
ruošiasi
pulti
Negros
salą.
nijos
radio
įspėjo
gyventolitikos. Anglijos valdžia kaltę. Jie buvo paimti iš 23
Pranešama, kad Bri- Panay sala nors jau japo- jus, kad būtų pasiruošę PFVOT TI ICTTA PP ANCTl'ZTTOTF
stovyklų,
uždarė komunistų laikraš koncentracijos
ilgą
laiką,
ir
tų
pajėgūs
ir dideli karo nų užimta, bet dar jie ten pergyventi didesnius ir
J
J J
kur išbuvo
tį “Daily Worker”.
laivai plaukioja Toulon neįsistiprino. Todėl turėjo smarkesnius puolimus iš’
--------------- 3—
Dabar, kada Sovietų Ru sušaudyti. _____
laivyno bazės apylinkėje, sumažinti puolimus ant oro, negu jie buvo iki šiol. Londonas, bai. 23 Pran- krašte pasireiškia didis
sija kariauja su Vokietija,
kur stovi ‘keli prancūzų Corregidor ir Manilos įlan- Japonijos užsienių minis- cūzijoje, Pierre Lavai su-j nepasitenkinimas naujai
ir Rusija yra talkininkė Atsistatydino Prancūzijos moderniški karo laivai, kos, kad pasiruošus pulti teris Togo sako, kad Jung. ūarius vyriausybę, įvai-į vyriausybei, nes visi ženkAnglijos, Amerikos ir kitų
Diplomatai
Prancūzų laivai pavojuje. Negros salą. Negros sala Valstybės laukia patogaus riuose miestuose prasidėtai rodo, kad Lavai yra
suvienytų tautų, tai ko
Gali bile kada įvykti susi- yra tarp Panay ir Cebu sa- laiko puolimui Japonijos J° sukilimai ir užpuolimai ■ Hitlerio agentas, norįs vimunistai reikalauja, kad Washington, D. C. bai. 23 kirtimas.
vokiečių sargybos. Daugy- są Prancūziją sujungti su
miestų lėktuvais.
lų.
Anglijos valdžia nuimtų — Grąžus Prancūzijos val
bė prancūzų areštuota, su Vokietija prieš Angliją.
draudimą nuo komunistų džion Pierre Lavai ir pasi
šaudyta; visi teatrai, pasi Yra gandų, kad Prancū
“ĮŠALDYS” VISAS KAINAS
laikraščio ir leistų jį vėl keitus politikai, Prancūzi Japonai Ruošiasi Užimti
linksminimo vietos, klubai zija, jei tik galėtų, sudary
leisti. Kaikurie Anglijos jos diplomatai Washingtoj
uždaryti trims dienoms, tų taiką su Anglija. Yra
Negros Salą
valdininkai įrodinėja, kad ne vienas po kito atsista
Washington, D. C., bai. Maskva dėl diplomatinių
Išleistas įsakymas vi- ženklų, kad Prancūzijoje
dabar tas laikraštis nebū tydino iš pareigų. Jau pen
23 — Jau yra paruoštas santykių užmezgimo. Jei- siems prancūzams būti na-j gali iškilti žiaurus pasiWashington, D. C., bai. planas “įšaldyti” kainas gu Maskva nori su Vatika- muose po vienuoliktos va- priešinimas Hitlerio vergiki diplomatai - pareigūnai
tų kenksmingas.
Lordas kancleris Simon įteikė rezignacijas Pran 23 — Japonai įsiveržėliai į už maisto produktus. Tą nu užmegzti santykius, tai landos nakties. Visame' jai...
Filipinų salas smarkiai planą vykinti gal būti pre- ji pirmiau turi išsižadėti
pareiškė, kad valdžia ne- cūzijos ambasadoriui.
nuims draudimo nuo ko
zidentas Rooseveltas įsa- didelio skaičiaus savo pamunistų laikraščio “Daily
kys antradienį, balandžio' grindinių idejalogijų.
Workers”, nes nesą jokio
28 d., kada jis kalbės per
užtikrinimo kokia jo pozi
radio. Tokiu būdu bus su
New Del h i, Indija, bai. 23 degtas tankeris. Vokiečiai
cija bus ateityje.
stabdytas kainų kėlimas Gen. MacArthur Sudarė — Jungtinių Amerikos įžiūrėjo sabotažą ir sušauKomunistams niekas ne
už įvairius produktus.
valstybių atstovas Louis dė kelius prancūzus.
Karo Štabą
gali pasitikėti. Patys ko
Johnston Indijai praneša,
----------munistai vieni kitiems ne Ankara, Turkija, bai. 23, versta trauktis į naujas
Amerikos kariuomenė
Vatikanas Nevedąs Derybų Iš Australijos praneša, kad
Vokiečiai Prarado 37
pasitiki.
.
Pranešama, kad italai no apsigynimo vietas, nes Ja-'
kad
gen.
MacArthur,
SuJ
au
lr
g
reltu
lalku
Su Maskva
rėtų sudaryti taiką su An ponai sustiprino savo ka
Lėktuvus Maltoj
vienytų
Tautų
karo
vadas,
Ž
os
aus
^
au
S
lau
riuomenės
eiles
ir
pradėjo
----------Kiniečiai Nustūmė Priešą glija ir Amerika. Jei Hit
leris dabar neturėtų pa žiauriai pulti britų kariuo- i Berne, Šveicarija, bai. 23 savo štabo viršininku pa
Vai lėta, Malta, bai. 23 —
8 Mylias
Sutherland.
— Pusoficialus italų kata- skyrė gen.
vergęs Italijos, sakoma, menės pulkus.
Padegė Tankerį
Praneša, kad Maltos aeroIšstūmę britus iš Bur-; likų laikraštis “Italia” ra Štabo nariais paskyrė Akad Italai tuojau prašytų
dromose ir bazėse Suvie
Tačiau Japonai Pasivarė taikos.
mos, Japonai rengsis žy- šo, kad Šventasis Sostas merikos, Australijos ir ONew York, bai. 23 — nytų Tautų karo jėgos su
giuoti į Indiją. Bet Indi jo- nevedąs jokių derybų su landijos generolus.
Londono
radio skelbia, naikino mažiausia 37 ašies
40 Mylių Kitoje Vietoje
Kiti sako, kad tai yra je jie sutiks pulkus Ameri- į
kad Calais uoste tapo pa- lėktuvus.
Hitlerio paleisti gandai ir kos ir Anglijos kareivių, j
Chungking. Kinija, bai. šiuo metu negalima tikė
JAPONAI SMARKIAI PUOLA
Taip išplėtus karo frontą
23 — Oficialiai praneša, tis jokios taikos.
Japonija gali greitai karą
AMERIKOS KARIUOMENĘ
kad kiniečiai kareiviai pa
pralaimėti.
_________
♦stūmėjo japonus 8 mvlias
Britai
Priveisti
Trauktis
toliaus iš vakarinės Bur1 ’*
14 u • » _1_
VVashington, bai. 23 —AŽuvo Du Jūrininkai
Šeštadienį, balandžio 25 d., 2 vai. po pietų įvyks
mos aliejaus laukų. Ta
Burmoje
ATCST3V0 IL NdCIŲ AŲCnTŲ merikos vyriausybė praDarbininkų Radio programa, kurią išpildyti atvyks .
čiau ianonai užėmė naujas
-----------neša, kad smarkus Japonų
':i2T
kiniečiu pozicijas į šiaurę New Dėlhi, Indija, bai. 23
Newark, N. J., bai. 23 — puolimais privertė AmeriPensacola, Florida, bai. Worcesterio Sąjungietės - dainininkės.
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir
nuo Pyinmapos ir nustū ~ Anglijos vyriausybė Šiomis dienomis FBI agen- kos t- kariuomenę; ,• pasi- 23 — Vieną laivyno lėktu
__
______
-v
_______
w
mė kiniečius 40 mylių to pranešt,
są, t. ;kad
kad jflgjfc
jos kariuo- tafareštavo 20 hacių agen#! traukti iš Panay salos, Fi vą patiko nelaimė. Katas klausykite gražių1 :Metuviškų dainų ir muzikos iš
om
Burmoje
buvo "pri-ltųiB>fai/?
• •
i- ilipinuose.
. . .(
mene
lyn rytiniame fronte.
trofoje žuvo du jūrininkai. WCOP joties, Bostępjf; Mass. ,J

Italija Norėtų Taikos Su Anglija
Ir Amerika

Amerikos Kariuomenė Indijoje

Darbininkų Padio Programa

JJ -
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'♦rr
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^DARBININKAS

krūtine hutildžiusi “STėjū- į
OH'ENS VALLEY
nų ^fe^pubsiue ndius —
užgrobti laisvą žemaitiškąi
fcaip darotna Amerike
žemę. Ir šį kartą krito tūk
S. P. Komiteto Pirmi miestas padalintas j 9 ra stančiai švedų, ne vieną
jonus, kurių pirmininkais
Vieton sulaikyti priešus, Centre bus su pačiais gyninku Yra Prof.
rytą saulė gulė ir kėlės, o
paskirti: K. Kodaitienė, A.
ateivius ir uždaryti juos Į ventojais. Keli patvarkyKončius
lietuviai kovės ir kovės.
________
Šilinis, St. Pikšrys,, Z.
stovyklose, kur jie nieko,mai bus pranešti, viens iš
Priešas gausėjo ir gausėjo.
negali dirbti arba prievar-' kurių yra nusistatymas,
• Kauno laikraščių žinio- Kuzmickas, Urbonas (mo- Pilies valdovas paskuti
ta
stumti juos į darbo bri-; kad jeigu kas nors apleis
mis, vyriausiojo Savitar- klojas), Juozulaitis, di- nėm jėgom mėgino išsi
gadas, kaip daroma dikta- rezervaciją, jis nebus vėl,
pinės Pagalbos (buv. Rau- rektorius Birutis, Jakutis, veržti į plačiąsias girias, ir
torių valdomose šalyse,; priimtas.
•
donojo Kryžiaus) komite- kun. Stankevičius B. Gu iš čia jis manė, surinkęs
Amerika
surado
kitaip
iši
Owens
Valley
bus pavyzlo pirmininkas gen. štabo zauskas^Uetukis paau- vyrų, išskinti priešų eiles.
spręsti tą dalyką Owens dys kitiems evakuacijos
pulk. Įeit. Matas Naujokas koJ° 5,<X^ “arkl^ “Mais- Veltui. Sutirpo paskutinės
centrams, kurie bus įsteigValley Californijoj.
įteikė pirmajam generali- tas „
1, „„t ‘Pienocen- jėgos. Ir pats vadas žuvo.
FLIS.
niam tarėjui pareiškimą, ^as - 1-000
Lietuvos Po to pilyje skambėjo
Nusprendimas evakuoti j ti
prašydamas atleisti iš pir- Cukrus. . ~ 200\ Kaun0 sklidinos taurės — švedai
Vakarų Pakraštį sukėlė
mininko pareigų. Jo pra- Pra™oniniM®amln*0 J?*?’ gere linksmai leido sau
daugelį problemų. Pirma
ŠYPSENOS
šymas patenkintas, pa- drov®
500, vą stybims dienas. Arkliu bandos naiiš jų buvo, kur šiuos žmo
reiškiant jam padėką už metalų aPdlrbl™ pramo- kino paskutinius pasėlius
nes vežti. Karininkai ir ci
NEAIŠKUMAS
atliktą sunkų darbą, orga- "es trestas ~
mark,«- Ir štai, menkos apylinkės
viliai žmonės studijavo šį
klausimą ir komitetai va- — 113 numeris! — šaukia kanizuojant visame krašte Ikl, vasarl°lį^surlnlkta vyriukas (kažkoksai Jakš
žinėjo po visas Vakarų į Įėjimo prižiūrėtojas kalinį.— A
Savitarpinę Pagalbą.
aukų aP‘e °°°;^ ”arklų’ tas) pataria aptaisyti gū
Naujuoju
pirmininku Js kurių apie 100,000'mar- niom, kailiais eržilus ..ir
Valstybes ieškodami tin tėjo tavęs aplankyti tavo žmo
na!
kamų vietų.
pirmasis generalinis tarė- ‘0 lau 1S eikta’.
P)ant jUOs paleisti į švedų arklių
Buvo nuspręsta, įsteigti — Kuri žmona? — klausia ka
jas patvirtino prof. Igną Paga °® rel , jnSuoslus- ■ bandą. Eržilai pradėjo draKončių. Likusieji komite- 2 nnn^-U<^U . susePta aPle skyti, spardyti švedų arpriėmimo ir išskirstymo linys.
centrus,kur išvežtieji galė — Kaip tai kuri? Sakau, kad
to nariai pasiskirstė pareižmonių.
klius, ir taip kilo didžiautų laikinai būti, pakol jie žmona atėjo paties aplankyti.
gomis taip: prof. prel. K. Baigus rinkliavą gatvė- sias triukšmas, kuris pabus paskirti į nuolatines — Tai kad aš čia sėdžiu už
Šaulys liekasi vyr. Savi- se dėžutėmis, bus pradėta sįekė ir pilį. Šie šoko žiūtarpinės Pagalbos komite-‘rinkliava po butus, ren-]^^ kas arklius ištiko, o
vietas visam karo laikui. dvipatystę.
Darbininkai greitai bai
to vice - pirmininku, prof. kant tiek pinigus, _ tiek. juos netuviai taip sudoroVAISTINĖJE
gė naujus namus ,restora- ■
V. Jurgutis rūpinsis įvai daiktais. Savitarpinė Pa-: j0, jOg pilyje buvo gyvi
rių fondų reikalais ,J. Na- galba atidarė keliuose palaidoti.
nūs,
pasilinksminimo j — Pone vaistininke, tam
rakas — laisvės kovų in miestuose valgyklas, ku- jr dabar kartais vaitoja
kambarius ir skalbyklas ir | anądien man pardavei te
Lietuvos jaunimas Kauno gatvėmis.
nepasiturintiems palaidotieji,
suskamba
validų reikalais, Dr. B. Į riose
kitus patogumus Owens 1 skanusmams pečiuose pašalint.
kada kariuomenė J _ Taip.
Matulionis — motinos ir duodami nemokamai pie- taurės, keikiasi...
tūs.
^Kariuomenė
Duoda
Septynis
Aukštus
pradėjo
žmones priimti — Gal dabar galėtumėte duot'
vaiko globa, Dr. St. Dauk
Naktį neik pro Švedkalpriėmimų centruose.
ša — aukų skirstymo rei
nį, aplenk! Sunkios valanką nors, kuo aš galėčiau nuo pe
APDOVANOJIMUS
Owens Valley Californi- čių nuimti tą tepalą.
kalais ,Dr. Alg. Vokietaitis • Deutsche Zeitung im įos laukia to, kuris išdrįsjos naujas “boom town”
— propagandos reikalais, Ostland rašo, kad šį pa- įų drumsti jų gyvenimą,
Uį
Heroizmą
vasarį
bulvių
sodinimo
Sako>
net
į
r
matę
,
kad
(greitai augantis miestas)
J. Venclova — aukų rinki
IRGI SANTAIKA
yra geriausias pavyzdys,
mo reikalais ir V. Mašalai- plotą Lietuvoje numato- naktimis, visai apylinkei
tis — statuto ir įvairių ins- ma padidinti 25%. Tačiau miegant, išeinančios kaž- Garbės Medalis, aukščiausias laipsnis, duotas kas buvo atlikta pradžioje — Vaikai, ko jūs pešatės? Atiktai 95 asmenims praeitame kare.
japonų evakuacijos iš Va gi negalit bent valandėlę sutartrukci jų paruošimo reika- bulvės sėklai reikią pasi- j kokios dvasios — milžinai,
karinio Pakraščio. Ši 6,000itinai pažaisti! — barasi motina.
lais. Vyriausiojo komitetoį rūpinti patiems ūkinin- apžvelgią apylinkę, pareikalų vedėju paskirtas kams, nes dėl_ įvairių spaudžią viens kitam de- Per karo pirmus trejus buvo įkurtas 1918 m. ir y- akrų vieta Owens Valley — Kad mes, mamyte, ir taip
priežaščių jų būsią gali- ginęs ir vėl dingstą su pir mėnesius daugelis kari- ra duodamas tiems, kurie bus laikinas namas ma- sutariam: Algiukas nori pasi
Vyt. Stanevičius.
10,000 japonų, imti didesnįjį pyrago gabalą ir
Savitarpinė Pagalba, rū- ma įsivežti tiktai ribotu maišiais gaidžiais. Ir taip ninkų ir kareivių, ypač tie, tarnaudami ginkluotose žiausia
pindamosi vargšais ir nuo mastu”
seka pasaka pasaką. Daug kurie dar laikė Bataan' jėgose, ypatingai pasitar- Jiems bus duota darbo, aš taip pat!
karo nukentėjusiais, šiuo
jų seniai nusineša mirda Pusiasalį Filipinuose, jau nauja savo Valdžiai, atlik- kiek iš jų ūkininkaus, kiti
LEGENDA
APIE
ŽYDIŠKA ARTIMO
buvo rekomenduoti gauti darni labai svarbų darbių dirbs konservavimo maismetu renka visame krašte
mi į kapus.
ŠVEDKALNI
MEILĖ
aukas. Rinkliavai Kauno * Mums
tik piliakalnio apdovanojjmus už ypatin- darbų. Per Pirmą Pasauli- j to fabrikuose, ir dar kiti
nį Karą 1,917 Atsižymėju-: gamins baldus savo namedžių šlamesys bepase- gus atsižymėjimus.
• Telšių savaitraštis “Že- ka praeitį, miegančius bo- Jung. Valstybių Armijo- sios Tarnystės Medalių mams.
Važiavo trys žydai: Saliamo
maičių Žemė” deda šį ap- čiu " milžinus bočius mil- Je yra septynios dekoraci- buvo įteikta
Planuojama jiems įvesti nas, Dovydas ir Izidorius, ir
įrašymą, pavadintą “Sved-1-zinus,
'
~
~
’
1
,
,
•
*
••
-•»->kurių dar dvasios j Jos> kuriomis Armija ap- Sidabrinė žvaigždė (Sil- pasilinksminimo progra- kiekvienas pasakojo savo vaka
kalius”:
užklysta ir dabar...
dovanoja savo karžygius. ver Star) yra apdovanoji- mą, kuris inims basebolę rykštį sapną. Visų trijų sapnas
Kalnais ir miškais pasiO vakarais šiaudinėseĮ Paprastai, vyriausias ka mas, kuris atsirado 1935 į ir kitus sportus, kaip ir buvo tas pats: pasirodė angelas
puošusiame
Žemaitijos:
ir klausė vieno didžiausio troš
rininkas
rekomenduoja m. ir duodamas tiems, ku- j kino teatrėlį.
krašte, kur _ Medvegal.s,; rateli tebegirdėti pasa- karininkus arba kareivius rie pasižymi karo veiks- Pradinės ir aukštesnio kimo, kurį jis ankščiau ar vė
Satrija Lopaiciai savo vir- kos ie karalaičius, ieš- tuoj po jų atsižymėjimų, muose. Nors daug vyrų ei- i mokslo mokyklos bus į- liau patenkins.
sunes kelia kur Lūkstas, kančius jaunosios merge. ir jeigu jis turi autoritetą tuojami įsakymuose dėl y- steigtos ir sekmadienėms, — Aš, sako Saliamonas— pra
yvitis saulutėje žaidžia, j- £ynįus laumes, prisi- padaryti apdovanojimus, patingų narsumų karo kurie norės galės eiti į baž šiau, kad mano namas būtų pri
pildytas auksu — nuo pamato,
,
kur Jūra į vakarus saulę mena dar didžius senovės J's duoda kopiją įsakymo veiksmuose, tik 11,517 na nyčią.
pąiydi, pačiame viduje,
-ius A pIink kartu su medaliu.
rių ir buvusių narių Armi Visa atsakomybė išlaiky ligi stogo.
žiūraičių km. Tverų vals- bakūžes rodoSj dvasios Garbės Medalis (Medai jos prašė ir gavo šią deko ti tvarką Owens Valley — Aš pareiškiau, kad būtų
GERIAUSIUS
visi maišai mano rūsy pilni dei
ciauš, Svedkalnis vakarojSįaučįa žaidžia piliakal- ofHonor), yra seniausias raciją.
PERMANENT WAVE
pneblandoje savo rankas j niuos stebi anūkų> mūsų ir aukščiausias laipsnis, Purpurinė Širdis (Purple tarnystės medalius už į- mantų, — sako Dovydas.
GALITE GAUTI U2 JŪSŲ
dangų tiestą.
darbus. Susėda moterys kuriuomi tauta apdovano Heart) — šis laipsnis buvo vairius mažesnio laipsnio — O aš, prabilo Izidorius —
PINIGUS
Kitąsyk musų tėviškėlę verpti
ai ima
ja savo didvyrius. Jis bu įkurtas 1782 m. Per dau- narsumus, ir neseniai įsa- pasakiau, kad judviejų abiejų
užplūdo is kažkur is siau-;sukti
xniai it vo įkurtas pagal Kongreso gelį metų nebuvo vartoja- i kė duoti tris kitus The A norai būtų pilnai patenkinti.
CASPER
’S BEAUTY
SALON
*’♦
• •
>
►«. <
res. švedai; ėjo naikino vis- dinžios obel
pasakoja Aktą 1862 m. Tas laipsnis mas, bet 1932 m. vėl buvo merican Defense Service — Ir daugiau?
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.
ką. Toje vietoje stovėjo pi- jauneSniesiemS, kaip bau- ne dažnai duodamas. Prieš grąžintas. Jis duodamas Medai, The Army of Occu — Daugiau? Kai judu, išsipil
Tel. ŠOU 4645
iis, daug kartų akmenine j2įavas gjęt ką jiems tėvai Pirmąjį Pasaulinį Karą karininkams ir
karei pation of Germany Medai džius troškimams, būsite ištik
ti apopleksijos — kad būčiau aš
pasakoję, o ko neprisime tiktai 1,723 Garbės Meda- viams, kurie garbingai su- ir Army Good Conduct
tas,
kuris paveldės jūsų turtus.
FLIS.
na patys papildo, ir taip i liai buvo duoti ir per Pa žeisti kovose. Spėjama, Medai,
laikas slenka, sukurdamas saulinį Karą tiktai 95 iš 4 kad 186,500 ypatų verti šio
ĮVAIRIOS KNYGOS
laipsnio, bet tiktai 77,958 j
naujas pasakas vaikų vai milijonų jį gavo.
iki
šiol gavo.
į
Garbės
Medalis
įteiktas
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
kams.
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
Kareivio
Medalis
(SolKongreso
vardu,
ir,
kad
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje
šė Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapi ų... $2.50
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
būti jo vertas, kareivis ar diers Medai) buvo įkurtas
Ir
dideli
laužai
užgęsta,
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
ba karininkas turi ypatin 1926 m. ir yra duodamas
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
jei jų niekas nekursto.
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
tiems,
kurie
pasižymi
he

gai
atsižymėti
per
mūšį
su
Ir dideli užsimojimai nu
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ------ $1.00
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
roizmu,
bet
ne
aktualiai
'
priešu,
rizikuodamas
savo
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ....... 35c.
blanksta,
jei
jie
negaivina

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
kovai
su
priešu.
MENTAS
__ :....................... ..... ............ ........... $1.25
ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
mi kasdieninių darbų au gyvybę ir atlikdamas dau
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................ 15c.
Atsižymėjusio
Skraidy-1
giau
negu
jam
paskirta.
PILIETYBES KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
ka.
“L-nos”
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIAtsižymėjusios Tarnys mo Kryžius (Distingui-'
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
labai naudinga įsigyti. Kaina tik................... .....
25c.
tės Kryžius (Distingui- shed Flying Cross) buvo:
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
Naujos Anglijos L.
moterys. Kaina ................ ........ ........... ------------- ------ 15c.
BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraiė Kun. A. Alekna
50c.
shed Service Cross) yra Įkurtas 1926 m. Jis yra į-į
Vvčių Šokiai
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
antras iš eilės aukščiau teikiamas tiems, kurie tar- Į
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič.... 20c.
paraSė kun. Pr. JuSkaltis. Kaina __________
25c.
Gegužės-May 16 d., Somerset sias laipsnis. Šis apdova nauja Armijos Oro KorpuUBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................ 10c.
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
viešbutyj, Bostone, įvyks Nau nojimas buvo įkurtas Kon re ir kurie yra atsižymėję
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
GEGUŽES MENUO, Kun. Pr. žadeikls, labai gražūs
jos Anglijos apskričio L. Vyčių greso 1918 m. ir yra duo nuo balandžio 6 d., 1917 m.:
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
šokiai. Gros įžymiausia orkes damas tiems, kurie būda heroizmu arba ypatingais
50c., dabar parduodame po _........ ..._........ !......
25c.
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
trą. Šokių pelnas skiriamas mi kariuomenėje atsižymi veiksmais laiko skraidy
JONO KMITO EILES, buvo kaina $1.00, dabar
50c.
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
ypatingu heroizmu milita- mo. Tiktai vienas toks or
Centrui ir Apskričiui.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSė Kun.
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
Dr. J. Starkus. Kaina ............. .......................... ..... $1.10
asmenys. Kaina ....... !....... ...................!..................... 30c.
Rengimo komisija, kurios pir riniuose veiksmuose prieš dinas duodamas karininVAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IštyrVYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
mininkėm yra darbščios Vytės, ginkluotą priešą. Per Pir- kui arba kareiviui, antram
tragedija. ParaSė V. Nagomoskis. Kaina ........
35c.
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
duodama
būtent. Anelė Marksaitė ir Ona mąjį Pasaulinį Karą šis atsižymėjimui
ginimai”. Kaina ........................ ..................... ......... 15c.
Ąžuolo
Lapelių
Krūvelė
Razvadauskaitė,
nuoširdžiai laipsnis buvo duotas 6,379
Su užsakymais kreipkitės —
Su užsakymais kreipkitės —
ir karei (Oak Leaf Cluster. Ši de
kviečia jaunimą ir senimą daly karininkams
koracija nešiojama prie
"DARBININKAS"
viams.
vauti šokiuose.
"DARBININKAS"
Atsižymėjusios Tarnys Atsižymėjusio Skraidymo
366 W. Broaduray,
So. Boston, Mass.
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Pirk Defense Bonds ir Stamps! tės
Medalis jpistingui 1 Kryžiaus kaspinėlio. ArJirtIRA
£ir.
__ __--tno ar
oa/r t.
**1 .pri
rrr
iY5>AI*trf W
;v B’17
Remk Sios šalies apsigynimą! shed Šervice Medai j, irgi į frrija duoda kitus trylika
—
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SPAUDOS APŽVALGA

tt?

siuntlnybės patarėju Mas

kvoje ir cituoja jo žo
džius:
“Jeigu jau ponas Staf
Nr. 5 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato ford Cripps taip lengvai
New Yorke, N. Y., 1942 m. bai. 15 d.
traktuoja dabar nacių tiSAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
demokratinis blokas iai.linijos Pavergtų tautų IiI ANGLIŠKOJI
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
mes, o su tuo ir Lietuva1 kimą’ butų klaidinSa ne‘
SPAUDA
atkreipti dėmesio į tai,
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
atgaus
pilną
laisvę,
lietu

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
kad Rusijos gynimas ne
vis vėl bus savo krašto šei
Nacių šeimininkavi
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
reikalavo ir nereikalaus
mininkas.
Domestic yearly ........................... $4.00 Amerikoje metams ....................... $4.00
mas Lietuvoje
subolševikinimo
laisvę
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams.... $2.00
Foreign yearly ___________ ____ $5.00 Užsieny metams ............................ $5.00
mylinčių tautų”.
“The New York Times” Rusija ir Baltijos
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
balandžio 11 įdėjo prane Valstybės
Ponas Rabinavičius to
šimą iš Stockholmo, kad
DARBININKAS
“Boston Sunday Post” straipsnio autoriui pareiš366 West Broadway,
South Boston, Mass.
vokiečių kontroliuojamą balandžio 12 įdėjo pirmam kęs, kad Crippso aiškiniTeleohone SOUth Boston 2680
Baltijos kraštų
spauda puslapy j ilgą straipsnį, mai būk tai Lietuva, Latskelbianti esą vokiečiai di- pavadinta “Cripps Feared vija Estija ir Suomija
diną Lietuvą. Į Lietuvą e- for Red Ideas”.
'buvusios sukurtos Rusijai
sančios
inkorporuotos I Tas straipsnis yra išdava susilpninti, visiškai neištrys apskritys su 200,000 to laikraščio korespon- laiko kritikos, nes, kiek tai
Kai kaltasis puola nekaltąjį ir melagis teisingąjį,
gyventojų.
dento pasikalbėjimo su p. liečia Lietuvą, Sovietų Rutai tokį poelgį vadinam įžulumu, arba liaudžiai supran
Lietuvos sienų pataisy- Henriku Rabinavičiu, bu- siją pati savo valia 1920 m.
tamesnių, iš rusų kalbos paimtu žodžiu — nachalumu.
mas esąs padarytas Vii- vusiu Lietuvos Gen. Kon- liepos 12 dienos sutartimi
Nachalas ar tik nebus žemiausios rūšies tipas. Jį nie
niaus srityje. Ryšium su šulu New Yorke, Pasiunti- pripažino Lietuvos neprikinama ir jo vengiama. Tad ir praktikuojantieji natuo Lietuvos “padidinimu” nybės patarėju Maskvoje klausomybę, o Sovietų Ruvokiečių mažumai, kuri,
pastaruoju laiku — pa- sijos pirmu pasiuntiniu
chalizmą to vardo purtosi, bet savo darbų neatsižada.
rusams ir vokiečiams su- tarėju Londone.
Estijoje buvo ne bet kokia
Jie tai daro gudriu išrokavimu. Mat, nachalas jausda
Straipsnio pradžioje sa- asmenybė, o pats Maxim
masis kaltu, pats pirmas puola nekaltą, nes žino, kad
Amerikiečiams atvykus į Australija, tarp austra sitarus, buvo iš Lietuvos
puolamasis visų pirma turės gintis, o tik paskui, apsi liečių ir amerikiečių pasidarė nuoširdus draugišku iškraustyta, dabar vėl esą koma, kad Stafford Cripps Litvinovas, dabartinis amgynęs, galės pereiti į ofensyvą, t. y. apkaltinti tikrąjį mas ir kaip vaizde matome juodu bendrai studijuoja leista grįžti į Lietuvą. Be prieš išvykdamas į Indiją basadorius Vašingtone,
to, Lietuvoje būsiąs vyk- paleidęs sensacinį ir ne-| Pati 1939 metų spalių 10
nusikaltėlį. Nachalo principas labai paprastas, bet ir dienos klausimu išleistą raštą.
domas koks tai plebiscitas, lauktą ‘trial balloon”, ku^avitarnps Pao-nl
labai gudrus. Pats būdamas kaltas, drąsiai atakuok
New Yorko ‘Daily News’ riame jis pareiškė, kad po^ sutartis Pbuvusi gne
kitą ir savo kaltę jam primesk. Įspūdis susidarys toks,
balandžio 13 dieną taip pat šio karo mažos šalys: Lie- koks ten popiergalis, bet
PASKIRSTYMAS
kad visuomenė atkreips visą dėmesį į tą, kurį užpuoiš Stockholmo paduoda ži- į tuva, Latvija, Estija ir da- dokumentas su dantimis,
lei, o tu paliksi užnugary saugus. O jei galutinai ir ne
nią, kad lietuvių viltys at- j lis Lenkijos turėsiančios nes jis davė teisę Sovietų
visiškai saugus, tai bent tavo kaltė bus tiek sumažy- Paskirstymas daiktų nėr Planas vartojo valstybių gauti
nepriklausomybę būti inkorporuotos į So- Ru“sijai laikyt? garnizonus
nedemokratinis žygis. Pa- ir vietinių Civilių Apsigybinta, kad į ją mažai kas dėmesio teatkreips.
skirstymas cukraus ar au- nimo Tarybas. Kiekvienos Europoje “naujojoj tvar- vietų Sąjungą. Tas reiškia, Lietuvoje.
Tai mėgiamiausia bolševikų taktika. Dabar jie
; '
_
_ R
tomobilių ar padangų ar- Valstybės Apsigynimo Ta- koj” visai esančios praras-, kad Rusijos strateginis i „ .
iu.
ragina lietuvius dėtis su bolševikais, nes kitaip esą ba ko kito yra užtikrini- ryba buvo atsakoma už tos pranešimu iš Berlyno,.saugumas statomas priešjbinav™us _ šitas «
Lietuvoje užviešpataus Smetonos ar kito kokio valdo mas, kad kiekvienas žmo organizavimą paskirstymo kad nuo dabar betuv.a.. tų mažų kraštų latsvę.
klntis Lletuvos mil£stras
Straipsnio autorius sa- irminink
o tai
t už.
vo diktatūra. Jie čia pasitiki ,kad lietuvių tauta su pa gus, sulig jo reikalavimo, tarybų kiekvienoje apy busią traktuojami panasibaisėjimu nusikreips nuo išsvajotos diktatūros ir gaus jam teisingą dalį.
gardoje. Šiandien yra nors mai kaip lenkai Dancigo ko kad užsienyje gyve-reikalų ^inistras
inantieji tų salių diplomą*
kad nenraė
puls į kitą,'šimtą kartų baisesnę, nebe išsvajotą, bet Mums toks planas yra viena vietinė paskirstymo Koridoriuje.
Berlyno
pranešėjas
patai
nekaltina
Crippso,
būk|?
aiejo
,
u
’
..
°
kruvinai realią, bolševikų diktatūrą. Bet apie įsivyra reikalingas todėl, kad vis taryba kiekviename iš
ir iš.
vusią Rusijoj diktatūrą bolševikai tyli kaip žemė. Net augantis skaitlius daiktų, 3,070 apygardų. Šioje ša reiškęs kad buvusioji Lie-]Jis esąs raudonas, bet jie,Jno
tuvos
Respublika
esanti
į
vis
tik.nuskubėjo
!
Baltuou
.
Rusį
vengia žodžio “proletariato diktatūra”. Sovietų tvar kumuos civiliniai žmones lyje, ir apygardos su daug
taip tvirtai surista su Ry- sius Rumus issiaiskim-, ,
-į . ,-į.
niek’
ką jie mėgina demokratine užvardyti, bet visi gi žino, vartoja yra reikalingi ka- gyventojų turi po kelias
tų Prūsija geografiškai ir, mams. Tam reikalui iš An- ] dabar
abma sužinoti
kad demokratija sovietijoj buvo palaidota tuo mo rui. Daug tų daiktų arba tarybas.
politiškai kad ji turėsianti1 glijos buvęs atvykęs ir .
. %
. .
’
» r., J
ii ,
, o-i
i- inei su jais susisienti .
mentu, kada bolševikai ten valdžią įsigijo. Tuojau paė reikmenų reikalinga mūsų Su sausio 2 d., sistema labiau vokišką
ateiti negu lenkų generolas Sikorskis.
»
mė viršų vieno žmogaus diktatūra, kurią uždengė ginkluotoms jėgoms ir ar- buvo gana gerai organi. Latvija ir Estija.
Prezidentas Rooseveltas
diplomaUi stemijoms
ir
žmonėms
demozuota
ir
automob
ilįų
į
r
paToje
žinioje
dar
sakoma,
vėl
turėjęs
skirti
laiko
už,
ko<
?.
el
Sovietų
Rusija,
“proletariato diktatūros” iškaba. Pasigarsinimas sau,
kratijų,
kurios
suvienytos
dangų
paskirstymo
prog
.
kad gegužės 27 dieną lietu- tikrinti nukariautų šaliųj J*1 Jau ^ano t*8 valstygyvenimas sau. Proletariato atstovai nulius, Leninas
su mumis šioje kovoje rama prasidėjo
viai turėsią progą balsuo-;diplomatus, kad Atlanto! s grązm
pa ems gy
viskas. Po Lenino mirties — Stalinas. Šits tai jau visiš
prieš ašį. U.S.A. pasiryžusi vietinę paskirstymo ta- ti ,ar jie nori tapti Vokie-Į Čarteris karo pabaigoje1
subj)lse^
kai proletariatą pasmaugė. Prie Lenino bolševikų vir padėti toms armijoms ir
valdo State Adminis.
grąžins jiems tą kas buvo kino, o tų šalių vadus iš
šūnėse dar būdavo pasitarimų, nuomonių skirtumų, tiems žmonėms, ir ta pa- trator. Ir jis tarnauja be tijos piliečiais.
trėmė. Tas kaip tik ir ver
Berlynas dabar jau pri jykartais net smarkių ginčų. Stalinas tą viską užčiaupė. gelba yra svarbi dalis mū- mokesties. Kiekvienas iš
pažįsta, kad iš 53,000 neva Nežiūrint į tuos “huš, čia tų kraštų diplomatus
Likvidavęs “senąją gvardiją”, t. y. seniausius ir dau sų programos dėl pergaJie. nemato
ąg valstybių adminis- vokiečių, kurie buvo repą-• huš...” raminimus, oku-. susirūpinti.
.....
...
giausiai nusipelniusius bolševizmo vadus — Trockį, lės.
tratorių yra atsakomas trijuoti laike bolševikų o-1 puotų šalių diplomatai tu-|reikaI° ***, Pnmestl ,k°Buchariną, Kamenevą, Zinovjevą, Rakovskį, Tomskį,
Ir todėl, kad mes dabar vienam iš dešimties apy- kupacijos, tikrumoje yra t rj daug nemigo naktų, nes mumzmą
aisvę my nRykovą ir daugelį kitų, Stalinas pasigamino pilną turime mažiau tų reikme- gardų (regionai) oficierių, 35,000 lietuvių ir tik 18,000 jie yra susirūpinę, kad šio, “ tautoms tuo pretek“samoderžaviją”, kurios patys autokratingiausi carai nų, kurie reikalingi mūsų kurie yra valdžios darbi- vokiečių. Visos tos šeimy-i karo pabaigoje Crippso,® ^._ a
kurios kovai prieš nacius
galėtų pavydėti. Dabar Stalino žodis tai įsakymas, ku ginkluotoms
jėgoms ir ninkai prie Kainų Admi- nos dabar grąžinamos į balsas nenusvertų.
rį kominternas visuomet klusniai legalizuoja.
mūsų draugams kituose nistracijos Ofiso Division Lietuvą.
Tarp kitko straipsnyje jie simpatizuoja, būtų astrategiškai saugi.
Stalino garbavojimas pereina sveiko proto ir kul kraštuose, mes turėjome į- of Field Operations.
Nuo savęs turime paste pažymėta, kad jau CrippAutorius
užbaigia straip
tūringumo ribas. 60-ties metų jo amžiaus sukakties vesti sistemą teisingai pa Šitos apygardos nustaty bėti, kad Lietuva turi ne so tėvas lordas Parmoor
tos pagal gyventojų skait- laimės pergyventi nuo šio buvęs žinomas savo simpa snį pažymėdamas, kad po
proga buvo išleistos dvi knygos — viena proza, kita skirstyti kas lieka.
Crippso “bandymo baliūeilėmis. Visi tų knygų straipsniai ir eilėraščiai pašvęs Paskirstymo darbas pa-' liaus, taip kad vienas apy- karo pradžios jau net ant tijomis rusams. Pats Staf
no” visuomenė vis dau
ti vergiškam Stalino liaupsinimui. Nemačiusiam tie vestas Kainų Administra gardos oficierius gali ves rą “plebiscitą”. Įdomu kas ford Crippsas dar prieš giau girdi entuziastišką
siog būtų neįtikėtina,, kiek ten prikimšta pakrikusio cijos Ofisui Washingtone, ti darbą net dviejose vals ką nuošimčiais sumuš... 1914 metų karą viešėjęs buvusio Amerikos ambaištisus metusi , .
„ ,
. ,
skystimavimo. Stalinas tai viršžmogis, kokio nėra bu bet vyrai, kurie paskirsty tybėse, kuomet kitas pri Tas būtų linksma, jei ne ta Petrapilyje
pas
savo
tėvo
draugą
bausadonaus
Maskvoje
J. E.
valo
veikti
šešiose
mažai
aplinkybė, kad tokie “ple
vę visoj žmonijos istorijoj. Lyginti jį su Napoleonu — mą vykdins jūsų apylinkėj
bus jums pažįstami ir ge apgyventose valstybėse ir biscitai” yra surišti su kininką — Gregorijų Be- Davies balsą, kuris kas
ne, negalima. Stalinas kur kas aukštesnis. Jo protas
rai supras jūsų problemas. jų vietinėse paskirstymo naujais mūsų tautiečių nensoną. To bankininko dien darosi potentiškesnis
už saulę šviesesnis. “Kam mums reikia saulės, kad tu Tie vyrai bus nariai taip į tarybose,
duktė, dabar gyvenanti apie Kremliaus vvrus. Tas
persekiojimais.
rim Staliną?” “Saulė jaučiasi laiminga, kad šviečia vadinama Vietinių Pas-1 Kainų Administracijos
sako,
kad viskas veda į tokią painia
Mes gi šventai tikime, Amerikoje,
Kremliui, kur didysis Stalinas gyvena”. Tai ne tik val kirstymo Taryba (Local Ofisas pilnai rems šių vie- kad J. A. V. vadovybėje Crippsas tada labai pami vą, kuria tik galutinai ka
dovas, tai tėvas. Tai kažkoks magiškas burtininkas, Rationing Boards). Jie sa- tinių paskirstymo tarybų
lęs Rusiją ir Rusijos žmo ras išris. Nepasotinamų ašies ambicijų aplinkumoje
kurs ir miestų pristatė, ir dirbtuvių parūpino, ir lakū vanoriai veiks, tarnauda- savanorių narių opinijas, šytojams kodėl yra reika nes.
nus palėkdino, ir gėles pražydino, ir sodnams vaisių mi be užmokesties kiekvie- Bus galima apeliuoti nuo linga sakyti “ne”.
Straipsnio autorius pa 1 lieka tik vienintelė viltis,
privaisydino, ir pievas priželdino, ir javų priūgdino ir noje šalies dalyje, ir todėl vietinės paskirstymo tary- Ir geri amerikiečiai, ka žymi, kad p. Rabinavičiu kad Atlanto Čarteris bus
prinokydino. Taip linksma esą sovietijoj gyventi, kad kad jie žino problemas ir bos nusprendimo, bet Vals- da jie supranta šį “kodėl”, jis pažįstąs nuo tų laikų, pilnai įgyvendintas.
(Bus daugiau)
WPB. kai jis buvo Lietuvos PaAdministratorius yra patenkinti.
tik dirbk ir dainuok. Visa Rusija vien tik Stalinu gy reikalavimus savo kaimy- tybės
vena ir tt. ir tt. Dvejose knygose bus netoliesia 200,000 nų jie bus tikra širdis pa- gali priešintis spręsti tik
kada jis randa, kad vietinė
žodžių, kurių kiekvienas atiduoda Stalinui garbę. Cha skirstymo.
rakteringa, kad daugiausiai jį garbavo ja azijatai: gru Kainų Administracijos taryba nelegaliai veikė.
zinai, ingušai, čerkesai, osetinai, kalmukai, kirgizai, Ofisas įvedė šitą vietinių! Dažnai — labai dažnai —
turkomanai, čuvašai, mordva ir tt. Geriausius eilėraš paskirstymo tarybų siste- vietinės tarybos narys tu
mą pereitą gruodžio 16 d. ri sakyti “ne” kada žmočius parašė vienas žydas ir keli gruzinai. Reikšminga, Toje dienoje telegramai gus prašo padangų arba
kad tarp tų nesvietiškai įsiskystimavusių garbintojų buvo siųsti gubernato- automobiliaus. Bet pareivos tik keli rusai randasi, ir tie patys daro pasigailėti riams 48 valstybių prašy- ga tarybos nario paaiškin
no įspūdžio: taip ir nepajėgia sintaksės taisyklių įkąs darni jų paramos.
ti aplikantams arba pra
ti. Apie meniškumą tai nė kalbos nėra. Nėviens įžy
mesnis rusų literatas su bet kokiu, kad ir menkesniu azijatas, nes toki pernelyg perdėti ir vergišku pasižekūriniu ten nepasirodė. Matyt rusų inteligentijai kok minimu pagrįsti liaupsinimai pilnai jo skonį atitinka.
tu dėl tokio orientališko vergiškumo. Ir pačiam Stali Tai tarsi pavergtųjų belaisvių duoklė, orientalų despo
nui turėtų būti koktu. Jei jis turėtų kiek inteligentiško tui priklausanti.
Įdomu, kiek lazdų reikėtų sutriuškinti į lietuvių
pojūčio ir bent vidutiniškos pusinteligenčio savigarIr čia Panamos girių-šešėliuose didžiuliai Jung. Valst. bomberiai pa
įos, tarnie&u būdu nebūtų leidęs-vtokių nesąmonių nugaras, kad bolševikai juos priverstų prie tokio ver
sirengę atremti galimą priešo puolimą. Panamos gynimas yra vadovy^
'Spausdinti. Bet Stalinui matyt visiškai svetima eilinio giško batlaižiavimo. Ir į tokią diktatūrą bolševikai
bėję Generolo Frank M. Arfrtrews.
K.
europiečio ideologija. Jis pasirodė grynų gryniausias stengiasi pastūmėti lietuvių tautą.
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Nelietuviškas Įžūlumas
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SĄRASAS
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.

ka (Antanas), 17, mokinė, gyv.
v. Petrašiūnai, Nemuno 2.
217. Ambrazevičiūtė, Liuda
(Antanas), 7, mokinė, gyv. v.
Petrašiūnai, Nemuno 2.
218. Ambrazevičius,
Jurgis
(Antanas), 3, gyv. vieta Pet
rašiūnai, Nemuno 2.
219. Ambraziejienė,
Adelė
(Bronius), 33, mokytoja, gyv.
vieta Plungė.
220. Ambraziejus,
Bronius,
(Bronius), 4, gyv. vieta Plun
gė221. Ambraziejienė, Antanina
(Motiejus) 76, ūkininkė, gyv.
vieta Igliškėliai.

242. Andriejauskas, Kostas
(Juozas), 36, darbininkas, gyv.
vieta Kaunas, Petrausko 27.
243. Andriejauskienė, Elena
(Jonas), 34, tarnautoja, g. v.
Kaunas, Petrausko 27.

PARISH BUYS BONDS

Pranešimas ir Kvietimas

kps., svarbus
susirinkimas.
Kviečiami nariai skaitlingai da
lyvauti, nes reikia pasitarti kas
link įvykstančios Konferenci
jos, ir be to yra daug svarbių
reikalų aptarimui. Taipgi ragi
nami nariai, kad atsilygintų už
organą, nes yra daug narių, ku
rių prenumeratos yra užsitęsusios, taigi susirinkime bus gera
proga už laikraštį atsilyginti.

Šiuomi pranešam, kad
LDS Connecticut apskri
čio pusmetinis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, ge
gužės 31 d., 1942 m., Šv.
Kazimiero parapijos salė
je New Haven, Conn. Kvie
čiame visas LDS Connecti
cut apskrityje gyvuojan
čias kuopas dalyvauti šia
me suvažiavime. Prisius-'
WATERBURY, CONN.
darni atstovus, įteikite'
SUSIRINKIMAS
naudingų įnešimų ir pata-;
rimų.
Bai. 26 d., įvyks LDS 5 kp.
Sesijų pradžia 1-mą va mėn. susirinkimas. Prasidės
landą po pietų.
pirmą vai. po pietų, Šv. Juoza
Kviečia
po parap. senos mokyklos pa

244. Andriejauskaitė, Julija
(Kostas), 11 mėn. amž., gyv.
v. Kaunas, Petrausko 27.
245. Andrijauskas, Juozas
38, mokytojas, g. vieta Kretin
ga, Laisvės 4.
246. Andrijauskaitė, Petronė
lė (Juozas), 2 metų amž., gyv.
vieta Kretinga.
248. Andrikonienė, 83, šeimi
ninkė, gyv. vieta*Vilnius, An
222. Ambražiūnienė, Elzbieta
(Tąsa)
(Vincas), 40, mokytoja, gyv. v. glių 8.
249. Andriukienė,
Izabelė
Dr. M. J. Colney,
196. Alkimavičius, Balys (Mi Prienai, Keistučio 17.
talpose.
(Julius), 43, šeimininkė, gyv. v.
LDS
Conn.
apskr.
pirm.,
kas), 40, ūkininkas, gyv. v. I223. Ambrazaitis, Kazys (Ka
Visi nariai-ės prašomi atsi
(Juozas), 8, gyv. v. Gudakie (Vaclovas), gimęs 1929, Pale-į
Pastoviai, Vilnius.
B.
Mičsūnienė,
vaškų k., Kapčiamiestis.
zys) , 49, filosofijos daktaras,
lankyti
į susirinkimą ir atsives
pės dvaras.
250. Andriukaitis.
Kazys, mis, Onuškis.
Raštininkė.
197. Alkimavičienė, Ona (Pra gyv. vieta Kaunas.
ti savo draugus bei drauges.
277. Andruskevičius, Mečys
311. Ankudavičiūtė, Marija
(Antanas), 47, ūkininkas, gyv.
nas), 34, šeimininkė, gyv. vieta
224. Ambrazaitis,
Izidorius
Kurie jaučiatės skolingi už
(Vincas), 21, darbininkas, gyv. (Vaclovas), gimus 1930, gyv. v.
v. Vilniaus aps., Maišiogala.
Ivaškai.
(Antanas), gimęs 1863, ūkinin
CAMBRIDGE, MASS. ~ “Darbininką” malonėkite atsi
Palėpės dvaras.
251. Andriukaitis, Alfonsas vieta Vilnius, Rodunės 26.
198. Alkimavičius,
Juozas kas, gyv. v. Ardiškiai Viduk
lyginti šį mėn. “Darbininko”
278. Andzevičienė, Ona (Jur
(Petras), 36, mokytojas, g. vie
312.
Ankudinova,
Ona
(My

(Balys), 12, gyv. vieta Ivaškų lė.
Sekmadienį, bai. 26 d. tuoj kaina tik $3.00 metams
gis), 51, šeimininkė, gyv. v. kolas), 80, šeimininkė, gyv. v.
ta Kaunas, Tulpių 9.
k., Kapčiamiestis.
225. Ambrazaitienė, Marija,
po pamaldų parapijos svetainė nariams; nenariams $4.0
252. Andriukaitienė, Liuda, Pasvalys, Svaliaus 26.
Rimkai, Jonava.
199. Alkimavičiūtė,
Anelė 60, ūkininkė, gyv. vieta Ardiš
je įvyksta Cambridge LDS 8 tams.
J. Totilaf
34, tarnautoja, gyv. vieta Kau
313.
Ankudinova,
Eufrasinia
281.
Andzevičius,
Romualdas
(Balys), 10, gyv. vieta Ivaškų kiai, Viduklė.
nas, Tulpių 9.
šeimininkė,,
(Andrius), 4, gyv. v. Pasvalys. (Irofiejus), 30,
k., Kapčiamiestis.
226. Ambrazaitytė, Marija
TIKĖKITE, AR NE...
253. Andriukaitis, Ramutis,
282. Andzevičius, Jonas (An gyv. vieta Rimkai, Jonava.
200. Alkimavičiūtė, Aldona (Izidorius), gimus 1914, ūki
3, gyv. v. Kaunas, Tulpių 9.
314. Ankudinovas, Aleksan
drius), 2, gyv. v. Pasvalys.
(Balys), 2, gyv. vieta Ivaškų ninkė, Ardiškiai.
254. Andriukaitis, Kazys (Al 283. Andziulionis, Albinas, 35, dras (Simas), 7, gyv. v. Rim • Tikėkite, ar ne... bet šios die- Arba, kaip kiti vadina ‘pleasurc’
k., Kapčiamiestis.
227. Ambrazevičius, Pranas
fonsas), 2, gyv. v. Kaunas, Tul samdinys, gyv. vieta Lazdijai. kai.
dienos, tai yra įvairių netikėti- automobiliai, turi būt suvaržyti
201. Alksnienė, Ona (Jonas), (Marijonas) gimęs 1910, kal
pių 9.
315. Ankudinova, Marija (Si numų dienos. Patvarkymai, pa gasolino pardavimu. Vyriausias
284. Andziulionienė,
Joana
gimus 1908, mokytoja, gyv. v. vis, gyv. v. Adutiškis, Švenčio
255. Andriulis, Pijus (Vin (Povilas), 31, šeimininkė, gyv. mas) , 4 mėn. amž.
rėdymai ir įstatymai dygsta iš gasolino tvarkytojas sako, kad
Pušalotas, Panevėžys.
nys.
cas), 30, mokytojas, gyv. v. vieta Lazdijai.
317.
Ankudinova,
Nina
(Si

po kiekvienos nakties, kaip gry jis manąs, jog 25 galionų gaso
202.
Alonderis, Robertas
228. Ambrazevičiūtė, Bronė
Paežeriai, PilviškiaL
mas),
3.
bai po lietaus ir vis norima, lino dėl tokių automobilių pil
285.
Andziulionis,
Aloyzas
(Liudas), 30, kareivis, gyv. v. (Antanas), 15, mokinė gyv. v.
!
256. Andriukaitis, Jonas, 78, (Albinas), 6, gyv. v. Lazdijai.
318. Anskaitis, Albinas (Vin užbėgti blogam už akių. Ištikro nai pakaks į mėnesį. Čia pat su
Vilnius, Tilto 9.
Petrašiūnai, Nemuno 2.
pensijonierius, gyv. v. Kaunis,
286. Andziulionis, Sigitas, cas)-, 48, ūkininkas, gyv. Sele valstybinė mašina yra labai kruto su protestais visitaip va
203. Ališauskienė, Valerija,
229. Ambrutis,
Bernardas
Maironio 6.
nuos Buda, Sasnava.
(Albinas),
4.
paini ir komplikuota. Kada val dinami vasariniai bizniai arba
gimus 1897, ūkininkė, gyv. v. (Mykolas), 30, darbininkas,
257. Andriukaitienė, Mikasė,
319.
Anskaitis,
Vladas (Vin- I stybė pasiryžta sutelkti visas bizniai pasilinksminimų, kad
287. Andžejauskas ,Antanas
'
'
-t ■ ' ■
Marganiškiai, Židikai.
gyv. vieta Seredžius.
70, šeimininkė, gyv. v. Kaunas, (Antanas), 52, vaistininkas, eas), 40, darbininkas, gyv. v.' savo jėgas ir pasišventimą vie čia nukentės visų pirma jie, nes
204. Ališauskas, Juozas (Kle
230. Anančinka, Aleksandras
Maironio 6.
Selenuos Buda, Sasnava.
nam garbingam laimėjimui, ta jų nepasieks tam tikros rūšies
gyvenama vieta Plungė.
mensas), gimęs 1925, studen (Mykolas), 22, darbininkas,
258. Andriukaitis, Stasys (Jo
320.
Anskaitienė,
Koste
(Juo-Į
da atsiranda ir savanaudžių, sporto mėgėjai iš kurių jie daro
288.
Andžejauskienė,
Irena
tas, gyv. vieta Marganiškiai.
gyv. v. Tauragė, Kudirkos 5.
nas), 42, kontraktorius, gyv. v. (Antanas), 35. šeimininkė, gyv. zas), 47, ūkininkė, gyv. vieta kurie plėšia be atodairos pasi pragyvenimą. Kaip ten bebūtų,
205. Ališauskaitė,
Marcelė
231. Anavičius, Vacius (Juo
Kaunas, Maironio 6.
Selemos Buda.
pelnymo būdu sau nuošimčius yra viena aišku, kad suvaržy
vieta, Plungė.
(Klemensas), gimus 1934, gyv. zas ), 33, laiškanešys, gyv. vieta
259. Andriukaitienė, Valerija
321.
Anskaitytė,
Albina
(Al

ir krauna sau turtus. Beabejo mas kam nors atsilieps neigia
28. Andžejauskaitė,
Halina
vieta Marganiškiai.
Jasonis, Saldutiškis.
(Kostas), 38, šeimininkė, gyv. (Antanas), 8, gyv. v. Piungė.
binas), 18, mokinė, gyv. vieta tai daro kapitalistai, kurie diri mai, bet valstybė jausis sauges
206. Ališauskas, Klemensas
232. Anavičienė, Marija (Pet
v. Kaunas, Maironio 8.
guoja dideles kompanijas. Kom nė turėdama savo rankoje kon
290. Andžejauskas, Antanas Salemos Buda.
(Klemensas), gimęs 1940, gyv. ras), 26, šeimininkė, gyv. vieta
260. Andriukaitis, Milvidas (Antanas), 5, gyv. v. Plungė.
322. Anskaitis, Kostas (Albi-i panijos kelia kainas ant pro trolę bei vadžias to ar kito daly
v. Marganiškiai, Židikai.
Jasonis, Saldutiškis.
nas), 12, mokinys, gyv. vieta! duktų. Kainų kilimas pigina do ko.
(Stasys), 4 metų, amž. gyv. v.
291.
Andžejauskienė,
Izabelė
207. Alubauskas, Stasys (Ka
233.
Anavičiūtė,
Gražina
Kaunas, Maironio 6.
(Jonas), 63, šeimininkė, gyv. v. Selemos Buda.
lerio kursą ir tas reiškia augi
zys), 23, darbininkas, Kaunas, (Vaclovas), 6, gyv. vieta Jaso
261.
Andriūnas, Izidorius Kariotiškės Trakai.
323. Antanaitis, Jonas,, gimęs na infliaciją. Kad tam užbėgus • Tikėkite, ar ne... Naciai per
Dariaus - Girėno 7.
nis, Saldutiškis.
(Antanas), gimęs 1904, tarnau
292. Anglickis, Petras (Ado 1918, technikas, gyv. v. Lazdi- už akių. prezidentas Rooseveltas visą savo gyvavimo laiką nuo
208. Ambrazevičius, Petras,
234. Anavičiūtė, Valda (Vac
tojas, gyv. v. Švėgždai, Pažais mas), 37, ūkininkas, gyv. vieta jai.
su departamentų direktoriais lat vykdė valymą arijų rasės.
45, mokytojas, Mastaičių k. lovas), l1/^ metų amž. gyv. v.
lis.
324. Antanaitienė, Irena, 24, nutarė pavartoti savo karo me Šiandien žinios skelbia, kad tą
Viliotė, Židikai.
Gelgaudiškis.
Jasonis, Saldutiškis.
262. Andruskevičius, Pranas,
293. Anglickienė, Pulcherija, mokytoja, gyv. v. Kukliai, Laz-: to galę ir “įšaldyti” kainas. Ži nusistatymą keičia, nes jau ra
209. Ambrazevičienė, 38, gyv.
235. Andrašiūnas,
Jurgis
(Henrikas), 41, darbininkas, 25, šeimininkė gyv. v. Viliotė, dijai.
nios praneša, kad jau numatyta gina lenkes merginas dėtis su
v. Mastančių k., Gelgaudiškis. (Jurgis), 39, tarnautojas, gyv.
gyv. vieta Šančiai, Kaunas.
325. Antanaitis, Alfonsas data, kada bus paskelbtas “įšal vokiečiais ir vaikus atiduoti vo
Židikai.
210. Ambrazevičius, Vincas vieta Marijampolė.
263. Andruskevičius, Izido 294. Anglickis, Algirdas (Pet (Kazys), 40, gyv. v. Kumelio- dymas” visokių produktų kai kiečių valstybinei globai.
(Vincas), 59, veterinorius, gyv.
236. Andrašiūnienė,
Adelė
rius (Kostas), 38, darbininkas, ras) , 8, mokinys, gyv. v. Viliotė. niai, Marijampolė.
nų.
vieta Ukmergė.
(Mikas), gimus 1907, telegra
• Tikėkite, ar ne... priežodis
gyv. v. Kaunas, Kapinių 8.
326. Antanaitytė, Bronė (Ka
295.
Anglickis,
(Petras),
6.
211. Ambrazevičius, Vytautas fiste ,gyv. v. Marijampolė.
sako,
kad kuo į girią giliau, tuo
264. Andruškevičiene, Kazė,
296. Anglickytė, (Petras), 5. zys), 35, šeimininkė, gyv. .vieta
(Vincas), 17, mokinys, Ukmer
237. Andrašiūnaitė,
Milda
• Tikėkite, ar ne... Šiomis die- medžių daugiau. Karui besiple
(Juozas), 38, šeimininkė, gyv.
297. Aniulis, Stasys (Karo Kumelioniai, Marijampolė.
(Jurgis), 66, gyv. vieta Mari
gė.
i
nomis
yra einama prie nustaty čiant žemyne, vandenynuose ir
v. Kaunas, Kapinių 8.
327. Antanaitienė, Stasė (An
lis), 70, ūkininkas, gyv. v. Mar212. Ambrazevičius, Aleksan jampolė.
265. Andriuškevičiūtė, Elena tinaižis, Grinkiškis.
drius), 30, šeimininkė, gyv. v. mo ratos — kiek galima duoti padangėse, kartas nuo karto pa
dras (Jurgis), 400, šoferis, gy
238. Andriejauskas,
Jonas
gasolino automobiliams, kurie stebima ir kaikurių “navatny(Izidorius), gyv. v. Kaunas,
298. Aniulytė, Marija (Sta Kumelioniai.
venimo vieta Petrašiūnai, Vil (Juozas), gimęs 1924, studen
Kapinių 8.
328. Antanaitis, Donatas (Al vadinami ‘nebūtini naudojimui’. bių”... Štai šiomis dienomis ži
sys), 40, gyv. Martinaižis, Grin
niaus 24.
tas, gyv. v. Smalvų valse.
nios skelbia, kad nacių subma266. Andriuškevičius, Jonas kiškis.
fonsas), 9, Kumelioniai.
239. Andriejauskas, Povilas
213. Ambrazevičiūtė, Bronė
(Ipolitas),
75,
ūkininkas,
gyv.
rinas neišsinėręs iš po vandens
(Izidorius), 3, gyv. v. Kaunas,
329. Antanaitis, Romanas
299. Aniulis, Vladas (Stasys),
(Antanas), 16, mokinė, Petra (Ferdinandas), gim. 1905, mo
v.
Kleboniškio
dvaras.
prisipylęs aliejinio kuro iš kaž
Kapinių 8.
39, ūkininkas, gyv. v. Martinai (Alfonsas), 9, gyv. v. Kumelio
kytojas, gyv. v. Biržai, Paro
šiūnai.
340.
Anusevičius,
Jonas
(Vla

kur užkluptų žuvininkų laive
niai.
267. Andriuškevičienė, Leoka žis, Grinkiškis.
214. Ambrazevičius, Antanas dos 4.
das),
30,
darbininkas,
gyv.
vie

lių... Ir tai patvirtintas faktas.
dija (Vincas), 42, prekybinin
330. Antanauskas, Juozas (A300. Aniulienė, Petronėlė, 23,
(Jurgis), 50, darbininkas, gyv.
240. Andrijauskienė, Emilija
Iš to kas pasakyta, atsive
kė, gyv. v. Kudirkos Naumies šeimininkė, gyv. v. Martinaižis, leksas), 45, ūkininkas, gyv. v. ta Vilnius, Gedimino 6.
vieta Petrašiūnai.
(Julius), gimus 1905, mookyto341.
Aponelis,
Edvardas,
12*
ria vienas faktas, kai kitą syk
Poguliankos k., Imbradas.
tis.
Grinkiškis.
215. Ambrazevičienė, Veroni ja, gyv. vieta Biržai.
piemuo,
gyv.
vieta
Mielaišio
k.,
buvo skelbiama, kad japonams
331. Aptanauskienė,
Lidija
268. Andriuškevičiūtė, Aldo 301. Aniulytė Irena (Vladas),
ka (Kazys), 41, šeimininkė,
241. Andrijauskaitė,
Irena
Filipinuose padedą ir žuvinin
(Aleksas), 39, mokytoja, gyv. Papilė.
na, 3, gyv. v. Kudirkos Nau 2.
gyv. v. Petrašiūnai, Nemuno 2. (Povilas), gimus 1930, gyv. vie
342.
Araškevičius,
Antanas
kai kariauti, o ten daugumoje
miestis, Tilto 8.
302. Aniulytė,
Michalina vieta Pogulianka, Imbradas.
216. Ambrazevičiūtė, Veroni ta Biržai.
(Antanas),
35,
darbininkas,
gy

ir buvo žuvininkai japonai.
332. Antanauskaitė, Zinaida
269. Andrijauskis, Antanas, (Vladas), 1.
ven.
v.
Vilnius,
Vincento
22.
Čia prisimena Lietuvoje nugirs
(Antanas), 44, chemikas, gyv.
303. Ankevičius, Stasys (Juo (Juozas), 19, studentė, gyv. v.
343.
Araškevičienė,
Domicėlė
tas vienos šeimininkės papasa
vį Bebrunga Plungė.
zas), 35, mokytojas, gyv. vieta Joniškis.
DRAUGE DARBININKE,
(Viktoras),
30,
darbininkė,
kotas irgi jai išsyk susidaręs
333. Antanavičius, Salemonas
270. Andrijauskienė,
Irena Plėkščiai.
gyv.
vieta
Vilnius.
keistas įspūdis, kai tūla čigonė
platink du syk savaitinį laikraštį
(Antanas), 36, mokytoja, gyv.
304. Ankevičienė, Rožė (Ado (Antanas), 60, ūkininkas, gyv.
344. Aravičius, Petras (Pra paprašė savo vaikučiui pieno,
vieta Bebrunga, Plungė.
mas), 23, šeimininkė, gyv. vie v. Didvyčiai, Plungė.
nas),
49, samdinys, gyv. vieta gi šeimininkei suteikus, čigonė
“Darbininkų”
334. Antanavičienė,
Marija
271. Andrijauskaitė,
Alina ta Plowščiai.
Kaunas, Putvinskio 14.
pati išgėrus... Sakiusi jis pas
(Antanas), 7, mokinė, gyv. v.
305. Ankevičius, Stasys (Sta (Vincas), 55, ūkininkė, gyv. v.
Jis yra tikras tavo draugas
mane
rasiąs...
(Bus
daugiau)
Didvyčiai, Plungė.
Bebrunga, Plungė.
sys), 6 mėn. amž.
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
335. Antanavičiūtė, Koste
272. Andrijauskas, Antanas
306. Ankudavičius, Antanas
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
(Antanas),
70, ūkininkė, gyv.
(Antanas), 4, gyv. v. Bebrunga, (Antanas), 24,
leitenantas,
“DARBININKĄ”
v. Didvyčiai.
Plungė.
gyv. vieta Pupiai, Barzdai.
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
336. Antanavičiūtė, Genė (Sa
273. Andrulionis, Juozas, 35,
307. Ankudavičius, Vaclovas
Pusei metų...............................
$2.00
ūkininkas, gyv. v. Gudakiemis, (Leopoldas), gimęs 1888, ūki lemonas), 17, mokinė, gyv. v. jau įsigyk labai naudingą knygą__ "VALGIŲ
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
Onuškis.
ninkas, gyv. v. Palėpės dvaras. Didvyčiai, Plungė.
Pusei metų .................................... $1.00
337. Antoniukas,
Antanas to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi^
274. Andrulionienė, Ona, (Ma
308. Ankudavičienė, Janina
>
tas), 34, mokytoja, gyv. vieta (Jonas), gimus 1903, ūlflninkė, (Fomič), 25, technikas, gyv. v. gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
Čekius ar money orderius siųskite:
Vilnius.
gyv. vieta Palėpė, Deltuva.
Gudakiemis, Onuškis.
puslapius. Jos kaina tik $LQO. Su prisiuntimu -r*
338. Anusevičienė, Viktorija
309.
Ankudavičiūtė,
Janina
275.
Andrulionytė,
Danutė
“DARBININKAS”
$1.10. Užsakymus su money prderiu siųskite:^/
(Juozas), 10, gyv. vieta Guda- (Vaclovas) .gimus 1924, gyv. .(Jonas). 67, ūkininkė, gyv. Vie
Lj/ltc
; .... v,Hnid i
• teįL.: >*»*
>
“Darbininkas" ašvą*
nrJ
ta Kleboniški® dvaras.
A
366 VVest Broajdway,
South Boston,,Mass
v. Palėpė Deltuva..: i 11 i s,.
kįemis, Onuškis.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
339. Anusevičius. Ildefonas
310. Aukudavičius. Leopoldas
276. Andrulionis. Vaidutis

Penktadienis, Balandžio 24, *42
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kino,

kad Sąjungiėčiųr £ h eras

auga. Vadovauja komp. A. Aleksis. Pamokos įvyksta pirma
dienio vakarais. Po susirinkimo
buvo priruošta
pasveikinti
darbščios Sąjungos narės, jų
gimtadienio proga, kurių gim
tadieniai pripuolė šį mėnesį, tai
i yra: 0. šmotienės, I. Jankaus
kienės, G. Levenavičienės. Sta, las buvo gražiai papuoštas su
gardžiais užkandžiais ir gražiu
“Birthday Cake”. Visoms įteik
ta po dovanėlę. Sekantis susi| rinkimas įvyks 13 gegužės toj
počioj vietoj.
M.D.

11. Auklėjimo Aplinkuma

NEV MVENrfONN.
Moterų Sąjungos Jubiliejine
Vakarienė

Šiuo tarpu yra didelis bruzdė
jimas sąjungiečių tarpe, nes vi
■1 I ■ ' ■
sos komisijos laiko susirinki
Tobulam krikščioniškam auklėjimui sudaryti
mus ir planuoja kaip būtų tin
svarbių svarbiausia yra žiūrėti, kad sąlygos, kurios
kamiausia viešnias ir svečius
apsupa auklėjimą visu jo ugdymo laiku ,taigi visų są
priimti ir pavaišinti.
lygų visuma, kuria paprastai vadiname aplinkuma,
Užkviesti yra įžymūs svečiai,
atitektų siekiamąjį tikslą.
jų tarpe yra kun. V. P. Kaikauskas, buvęs mūsų parapijos
Krikščioniškoji Šeima
klebonas ir taipgi vienas iš kuo
Pirmoji natūrali ir būtinoji auklėjimo aplinkuma
pos organizatorių. Ti.ii.nės, kad
jis
dalyvaus mūsų 33-eios kuo
yra šeima, tam tyčia Aukščiausiojo skirta. Taigi pa
pos 25 metų gyvavLao sukak
prastai pats sėkmingiausias ir pats patvariausias
tuvių paminėjime. Jau piižadėNužudė Motiną
auklėjimas yra tas, kuris gaunamas gerai sutvarkytoje
jo dalyvauti mūsų darbštus
ir drausmingoje krikščioniškoje šeimoje; juo labiau
Waterbury, Conn., — Aukš klebonas kun. E. Gradeckas ir
jis sėkmingas, juo aiškiau ir dažniau ten žiba gerasis
tas, gražus geltonplaukis, 19 vikaras kun. M. Cibulskas. Gau
pirmiausia gimdytojų pavyzdys, paskui kitų namiškių.
metų amžiaus jaunikaitis, pri ta žinia, kad Watertoury, Conn.
Neketiname čia atsidėję gvildenti nė pačių stam
sipažino vietos policijai nužu 43 kuopa nutarė dalyvauti ir iš
biausių naminio auklėjimo punktų, nes labai plati yra
dęs savo motiną. Tą baisų dar rinko savo atstoves, p-nias M.
medžiaga, apie kurią, tiesą sakant, netrūksta specia
bą papildęs bai. 12 d., apie 11 Digimienę ir S. Sapranienę. Iš
lių veikalų, senų ir naujų, sveiko krikščioniško mokslo
vai. naktį.
Waterbury, kaip girdėti, skait
autorių, tarp kurių ypatingai minėtinas jau sakytasis
Sūnus su motina nesutikę, lingai žada dalyvauti, nes ten
auksinis Antoniano raštas “Apie Krikščionišką Vaikų
juodu dažnai susipykdavę. Tas sparčiai yra platinami bilietai.
Auklėjimą”, kurį Šv. Karolius Boromėjus liepdavo
pats atsitiko ir tą naktį. Po Girdėjom, kad visa Stulginskų
~
.... '.v- .
karštų argumentų, motina nie šeima ruošiasi dalyvauti. Hart
viešai skaityti bažnyčiose susirinkusiems gimdyto
Vaizdas po japonų bombardavimo tūlo Manilos miesto distrikto, paliko
ko blogo nemanydama atsigulė forde taipgi bilietus platina po
jams.
šį šiurpų vaizdą — liepsnose namai ir aikštėje sudaužytas sunkvežimis.
, pailsėti. Sūnus gi tuo tarpu su nia V. Elijošienė ir praneša,
'Taigi, Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs, ysiradęs bartą (mažą kirvį), ku kad jau suorganizavo skaitlin
būdu norime kreipti jūsų dėmesį į dabartinį
rapijon&i širdingai tuos atlairiuo nužudęs gulinčią motiną ir gą grupę. Malonu girdėti, kad
j-uklėjimo apverktiną būtį. Prieš imant viešadus lanko ir rengiasi kuo kas iš-, .
.
,
...
. atėmęs nuo jos $1,175.00. Tele- visos kolonijos pritaria ir sto
eigas ar pradedant laisvąsias profesijas, laigalėdamas prie šios įskilmes
.
.......
.....
ttUžkv
-,
•
.
jdaug jdva- phonu
pranešęs policijai, kad ja į pagelbą Moterų Sąjungai.
prisidėti.
Užkviesta
r
žemės gyvenime, kurios daug mažiau svarbios,
radęs negyvą motiną. Į antrą
Vietiniai lietuviai sako, kad
siškijos aprūpinimui tikinčiųjų.
dinama ilgi mokslai ir atsidėjus prisiruošiama,
dieną, policijos klausinėjamas, jau taip skaitlingai iš kitų ko
o tuo tarpu pagrindinei vaikų auklėjimo pareigai ir
Graborius Ed. Petrikas, apsi prisipažinęs, kad jis pats tai lonijų dalyvaus ,tai ir mes ne
uždaviniui šiandien dauguma gimdytojų yra mažai
galim pasilikti, reikia iš anks
gyvenęs Lindine, nepamiršta padaręs.
arba ir visai nieko neprisirengę, nes per daug pasken
Žmonės sako:
“jaunikaitis to bilietus nusipirkti. Pirmą bi
mų, ponia O. Poškienė pavai- mas Elizabethiečių ir toliau
dę žemės rūpesčiuose. Šeimos aplinkumos įtakai suma
NEW BRITAIN, CONN.
Nesenai palaidojęs du numirė-Inuo Pat JaunlJ dien,) mate dau‘ lietą nupirko p-nas Leonas Gri
šino dalyvius skaniais tortais ir
žinti dar prisideda šiandien ir tas faktas, kad beveik
giau blogo, negu gero savo na- gonis, kuris neseniai yra atvy
šaltais gėrimais. Nuoširdi pa- kus v*en4 savaitę iš eilės. Pa
visur krypstama kas kart labiau nutolinti vaikelius IŠLEISTUVIŲ VAKARĖLIAI
x reiškė, kad jis savo skyrių ati- Jmuose- Mylėjo svaiginančius kęs iš Brooklyn, N. Y. ir apsi
uz
dėka
poniai
O.
Poškienei
,
.
.
.
.
gėrimus". Manoma, kad jie ir gyvenęs mūsų kolonijoj. Mote
nuo šeimos įvairiausiais būdais; čia ekonominiais, čia Pereitą savaitę, balandžio 18,
darys žmonių patogumui Eliza-; ®
J
vaišes.
pramonės, čia prekybos, čia politikos, ir tai nuo pačių Šv. Cecilijos choro nariai su
bethe. Buvo pasklydę žinios! privedė Jjį rprie tos baisios tra- rys ir merginos perka sukneles,
mažiausių jų metų. Yra šalis, kur vaikai atitraukiami ruošė išleistuvių vakarėlį savo
MIRTIS
būk jisai atsisakęs Elizabethie- gedijos. Motina palaidota iš šv. batukus ir ruošiasi pasipuošti,
darbšiam
nariui,
šiais
metais
nuo šeimų ugdyti (bet daug teisingiau sakant, gadinti
Balandžio 11, mirė po ilgos Ii- čius laidoti, bet užklaustas pa Juozapo parapijos bažnyčios, nagi Jonas Tamulevičius ir
ir tvirkinti) draugijose ir mokyklose be Dievo, kad iš einančiam choro iždininko pa- gos Jonas Skarupskis. Paliko reiškė, kad tik piktų žmonių,1 Kalvarijos kapuose; sūnus New Augustas Bakaitis, sako, “vyrai
moktų bedievybės ir neapykantos pagal kraštutines reigas, Jonui Sakalauskui, ku į nuiįūjjme žmoną Malviną ir du- skleidžiamos neteisingos žinios. i Haven’o kalėjime laukia teis- ir mes negalim užpakalyje pasi-,
bai. 23 d. išėjo Dėdės Šamo, krelę Stanislavą, pusbrolius P. Išvengimui tų nesusipratimų ir mo'
likti ir mes turim pasidabinti ir
socialistiškas teorijas; taip atsinaujina tikras ir šim ris
tarnybon. Išleistuvių vakarėlis, j vjSniauskus PaUidotas iškil. nuUręs atidaryti netoH bažny.
dalyvauti Moterų Sąjungos va
tus sykių baisesnis už Erodą nekaltųjų vaikelių žudy įvyko pp. O. V. Sintautų namuo
UŽIMA
PIRMĄ
VIETĄ
.. savo skyrių,
karienėj, nes ten bus kas tai
mingai iš Šv. Andriejaus par. Ičios
Jo draugai
mas.
se. Palinkėta jam laimingos bažnyčios Šv. Marijos kapuose, tuomi patenkinti.
Vietos Raudonojo Kryžiaus tokio nepaprasto.
kloties ir įteiktas rankinis laik Velionio žmona ponia M. SkaVisi New Haven’o lietuviai ir
______
generaliame susirinkime pasiTėvų Pareiga
rodėlis atminčiai.
lietuvaitės,
taipgi ir iš apylin
rupskienė yra Sąjungietė. Tad
Mūsų kolonija susilaukė pir-, rodė, kad lietuvių šv. Juozapo
Taigi Viešpaties Jėzaus Kristaus meile raginame Penktadienio vakarą, Park St. narės gražiai ją atjautė, sūdė- mo Filosofijos Daktaro, kuriuo į parapija užima pirmą vietą dar- kių kolonijų širdingai kviečia
sielų Ganytojus griebtis visų priemonių pamoksluose salėje įvyko išleistuvių vakaras damos dvasinį bukietą ant jos nesenai tapo Juozas Laučius. buotėje ir aukavime įvairių da mi dalyvauti gegužės 3 d., Mo
terų Sąjungos Sidabrinio Jubi
ir pamokose, gyvu žodžiu ir plačiai skleidžiamais raš Juozui Jenušoniui, kurį suren mylimo vyro karsto. Taipgi Nors jis kvotimus tam dalykui lykų dėl R. Kryžiaus.
tais priminti gimdytojams jų svarbiausias pareigas ir gė jo motinėlė, giminės ir drau pareiškė gilią užuojautą jai ir buvo išlaikęs 1940 m., rugpiū- Ponia J. Barkauskienė suma liejaus vakarienėj. Bilietų kai
ne vien tik teorijoje ar bendrai ,bet labiausia praktiš gai. Juozas per kelis pastarus jos jaunutei dukrelei, likus be čio mėn., bet pats diplomas atė- niai vadovauja Liet. R. Kry na $1.10 asmeniui.
kai ir įsakmiai apie atskiras jų pareigas krikščioniško metus ištikimai dirbo L. Sąry- tėvelio. Amžinas poilsis lai bū- jo tik kelios savaitės atgal. Di žiaus darbuotėje, Turi labai
žio klube ir savo malonumu įsiŠv. Mišios Moterų Sąjungos
jo vaikų dorovinio ir pilietinio auklėjimo atžvilgiu ir gyjo daug sau draugų. Todėl na Jono vėlei Dangaus karali- plome pažymėta, kad jam su- daug darbo. Bet, malonu, kad
33-čios Kuopos Intencijai
T. M. teikiamas “Doctor of Filosophy lietuviai užima pirmą vietą.
apie labiausiai tinkamus metodus, o kad tas sėkmin atsilankė pilna svetainė publi joj.
Priminsiu
visų sąjungiečių
______________
of Chemestry” iš “The PennMes visi labai džiaugiamės,
gai vyktų, pridėti prie to savo gyvenimo pavyzdį. Tau kos jam palinkėti laimingos
ELIZABETH. N. J.
sylvania State College”. Jo tė- kad lietuviai katalikai taip gar žiniai, kad gegužės 3 d., tai yra
tų Apaštalas nesidrovėdavo nusileisti iki praktiškų pa kloties karo tarnyboje, ir įteik
_______ '
Į vėliai tuomi labai patenkinti, o bingai pasirodė savo darbu ir pirmą sekmadienį bus atnašau
mokymų savo laiškuose, ypatingai rašte Efeziečiams, ta dovana nuo visų.
jamos šv. Mišios intencijai kuo
Balandžio 13 d. buvo vietinio Pats daktaras Juozas jau keli duosnumu. Neatsiliks ir ateitykur jis tarp kitų dalykų primena: “Tėvai, neerzinkite
J. T. pos mirusių ir gyvų narių 10:00
Lietuvos Gelbėjimo Komiteto metai ’kai tik baiSė- Pakviestas je.
NELAIMĖ
ŠV.
ANDRIEJAUS
vaikų”. Tai buvo ne tiek per didelis aštrumas, kiek vi
valandą rytą. Taigi sąjungietės
susirinkimas. Dalyvavo būrys i
Eoint dirbtuvės išradimų
BAŽNYČIOJE
visos valdybos yra prašomos
su pirma nekantrumas, kilęs matant, kad tėvai nežino
rimtų veikėjų - draugijų ats- sk-vrių’ kaiP° atsižymėjęs savo I
BRĮDGEPORT,
CONN.
Bai.
15-tą,
penktą
vai.
vakare,
susirinkti
kiek ankščiau svetai
gerai tinkamų vaisingos drausmės būdų, ir kad yra
tovų. Tarp daugelio įvairių srityje dar kolegijoje, ir iš ten Į
per daug paplitęs drausmės iškrikimas šeimose, iš ko Šv. Andriejaus par. bažnyčios svarstytų dalykų, buvo labai į- t^es*a* pakviestas. Jo jaunesny-, praeitą savaitę mūsų parapi nėje, iš kur visos bendroj eise
jaunuoliuose auga nesuvaldomos aistros. Taigi, gim rūsyj kilo gaisras, kurį gaisri domus pranešimas Lietuvos s*s broliukas lanko mūsų para- ■ jojg lankėsi Kunigų Vienybės noj dalyvausim bažnyčioj ir ei
dytojai, ir visi auklėtojai su jais tesirūpina tinkamai ninkai greit užgesino. Tačiau Tautinės Tarybos nario, kun. P*ios mokyklą. Linkime jaunam ; pirmininkas, kun. P. Juras iš sim prie bendros Šv. Koomunijos su ženkleliais.
vartoti jiems Dievo duotą autoritetą; jie yra Jo pava padarė $300 nuostolių.
dr. J. Starkaus apie šios orga- daktarui geros kloties ir pasise- Lorence, Mass. pas vietinį
nizacijos darbų planus. Plačiai,kimo darbuotėje. Tėvelius ten- kleb. kun. J. V. Kazlauską. Sve
duotojai tikrąja prasme, ne savo patogumui, bet tam,
TRILYPĖS GEGUŽINĖS
apibudino darbų eigą, kuris gi-,ka sveikinti už sudarymą gali- čias kunigas suteikė savo vie
kad tinkamai išaugintų vaikus šventoje ir šelmiškoje
REIKALU
Juozui to atsiekti
nam geram parapijiečiui šliūbą,
Dievo baimėje, visokios išminties pradžioje, nes tiktai Balandžio 15-tą, vakare, p.p. liai paveikė susirinkusius. DėKoresp.
tai p. Pinui, kurio tėveliai gy
ja remiasi autoriteto pagarba, be ko negali išbūti nei P. ir O. Poškų namuose įvyko kingi kun. dr. Starkui už tokį
vena Lawrence .Mass. Šiuo lai
tvarka, nei ramybė, nei šeimos, nei visuomenės gerovė. trijų organizacijų apskričio įspūdingą pranešimą. Tuoj pa
ku Lawrenciečių yra jau daug
Conn. valdybų pasitarimas Tri skyrė $25 Lietuvos Kultūros In
WATERBURY, CONN.
Bridgeporte.
Bažnyčios Darbai
lypės metinės Gegužinės reika stitutui Chicagoj ir kitam susi
Balandžio 15, įvyko Moterų Ateinantį sekmadienį vykstalu. Dalyvavo LDS apskr. pirm. rinkime bus svarstyta didesnių
Nupuolusios žmonių prigimties jėgų silpnybę Die Dr. M. J. Colney, Mrs. M. Col sumų paskyrimo reikalas Lietu Sąjungos susirinkimas, kuris j me į “Amerikos” laikraščio pa
vo gerumas aprūpino gausiomis savo malonės pagal ney, vice - pirmininkas A. Mi- vos svarbiems reikalams, nes buvo skaitlingas. Dalyvavo vasarinį koncertą į Brooklyn
bomis ir daugeliu priemonių; taigi jų turi Bažnyčia, to čiūnas, raš-kė B. Mičiūnienė, L. dėl vėlybo laiko nebebuvo gali Raudonojo Kryžiaus lietuvių N. Y., kad paremti savo katali
ji didžioji Kristaus šeima, ir dėl to ji, kaip auklėjamo R. K. M. S. pirmininkė panelė ma šio reikalo tinkamai apsvar skyriaus pirmininkė O. Barkau kišką spaudą, o kita išgirsti
ji aplinkuma, arčiau ir geriau suderinta su krikščio J. Jenušonytė, ir LRKSA pirmi styti. Taip pat nutarta surengti skienė su prašymu prisidėti koncertą.
ninkas P. Poškus ir raštininkė šio fondo naudai neužilgo pikni prie jų darbų. Išrinktos atsto Motinos Diena gegužės 10.
niška šeima.
kas.
vės į pusmetinį suvažiavimą, Parapijos chorai jau platina tiToji auklėjamoji Bažnyčios aplinkuma apima ne panelė V. Kaunietytė.
būtent, I. Bukauskienė, G. Le- kietus. Bus suvaidinta komedi
vien jos Sakramentus, dieviškai sėkmingąsias malo Pasitarus, numatytas laikas
nės priemones, ne tik apeigas, kurios visos stebėtinai rugpiūčio mėn. Vieta New Bri Balandžio 26 d., įvyksta mūsų venavičienė, O. Kisonienė, M. ja — “Žydas ir Dzūkas”, o kita
Victory Swim Suit —
dalis koncertas, trečioji dalis
tinka auklėjimo reikalams, ne vien tik tai, kas telpa tain arba Hartford. Po pasitari- bažnyčioje 40 vai. atlaidai. Pa- Sambarienė.
Skaitytas 33 kuopos laiškas šokiai. Visi įsigykite tikietus iš
tarp medžiaginių krikščioniškojo maldos namo sienų,
šeima, jog teisingai galima sakyti, kad Bažnyčia ir šei- su užkvietimu dalyvauti jų ju anksto.
Phone 1181
nors ir tas dideliai auklėja savo liturgija ir menu, bet
Bridgeporte
vienoje
dirbtuvė

biliejaus
vakarienėje.
Nutarta
ma yra viena krikščioniškojo auklėjimo šventovė.
ir nesuskaitomą daugybę bei įvairybę mokyklų, drau
A. P. KARLONAS
dalyvauti. Kuopą atstovauti iš- je įvyko baisi ekspliozija, kur
gijų ir įvairiausių įstaigų, skirtų jaunuomenei auklė
sužeidė
apie
80
žmonių,
užmušė
Lietuvis Groborius
I• rinko šias: Marcelę Digimienę,
ti pamaldume, drauge su literatūros ir mokslų studi
| Stefaniją Sapranienę, Marijoną 9, o kitų nesurado. Nelaimės
jomis, su pramogomis ir su ta pačia kūno kultūra. Ši 1. Ar vaikai gauna tinkamą išauklėjimą viešose mo Šambarienę ir kitos Sąjungie priežastis dar neišaiškinta.
NOTARY PUBLIC
ta neišsemiama auklėjamųjų darbų gausybe, ne tik
kyklose?
.
tės, 43 kuopos narės, žada skai Kariuomenėn vėl Iš Retu vių
280 Chestnut St.
tlingai dalyvautu Ponia S. Sa- išeis gegužės 4 dieną. Linkėtina
2.
Kokia
yra
gimdytojų
pareiga?
yra stebėtina ir drauge neperviršijama Bažnyčios mo
New Britain,’ Conn.
tiniškoji apvaizda, bet lygiai gerbtinas aukščiau mi 3. Ar Bažnyčia turi priemones jaunuomenės auklė pranienė išdavė raportą iš są- jiems geriausių sėkmių' Tr lairr
-•
'*•■'>■5^
O.
jungiečių choro veikimo. Paaiš- mingo sugrįžimo.
jimui.
-S .. :
snjjilrA
nėtasis suderinimas, kurį ji turi su krikščioniškąja

VALSTYBIŲ ŽINIOS

Klausimai Apsvarstymui

Penktadienis, Balandžio 24, ‘42
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GIRDĖTI LIETUVIU
KOLONIJOSE

CAMBRIPGE, MASS.
Pirmadienį, balandžio 20 d.
parapijos
svetainėje įvyko
Cambridge Alumnų surengtas
“penny” bazaras. Bazaras labai
gražiai pavyko, nes dalyvavo
daug žmonių. Visi dalyvavusie
ji beveik kiekvienas išsinešė
namo po gražią laimėtą dovaną.
Manoma, kad Alumniečiai savo
siekį atsiekė ir, iš likusio uždar
bio galės įsigyti defens bonų.
Alumniečiai, kad ir jauni, bet
moka labai gerai ir sumaniai
veikti ir, visados surengia pasėkmingus parengimus.

PASIDERITE SAVO KAILINIUS I STORAGĖ!
Kadangi kailiniai yra labai pabrangę, todėlei reikia juos daugiau
prižiūrėti ir taupyti. Vasaros metu nelaikykite kailinių namie, kurie
vasaros karščiuose džiūsta ir genda. Pasidėkite į storage. I. J. Fox
kailinių kompanija turi specialiai įrengtus voltus, kur kailiniai ap
saugomi nuo kandžių ir karščio. Prieš padėsiant į storage, mes gali
me iš senų kailinių padaryti kaip naujus — permodeliuoti
Kurios norite savo kailinius padėti į storage, parašykite p. Ber
nardui Koraičiui laišką, 411 Washington St., Boston, Mass. ir jis as
meniškai atvažiuos į Jūsų namus kailinių paimti. Už paėmimo iš na
mų ir pristatymą į namus, mes nieko neskaitome — patarnavimą tei
kiame dykai.
Taipgi primename, kad kurios ponios ar panelės norėtumėte įsi
gyti kailinius ateinančiai žiemai, prašome atsilankyti į mūsų krau
tuvę, kur rasite platų vėliausios mados kailinių pasirinkimą. Atėjusios į krautuvę vi
suomet reikalaukite,
kad Jums patarnautų
šios firmos lietuvis
pardavėjas Bernardas
Koraitis. Per jį pirk
damos kailinius gau
411 \VASHINGTON STREET
site 10 nuošimčių nuo
Boston, Mass.
laidos.

koncertas. Teko patirti, kad
koncertas būsiąs vienas gra
žiausių iš buvusių. Visi gerai
žinome svarbą šio koncerto ,nes
visas jo pelnas eina palaikymui
Darbininkų radio programos.
Šis radio pusvalandis kas šešta
dienį per metus linksmina mus
gražiomis dainomis ir muzika,
taip-gi paduoda ir gerų žinių, o
prie visa ko tai yra geriausias
įrankis palaikymui lietuvybės
mūsų tarpe. Taigi ir mes Cambridžiečiai šiame koncerte nors
dalelę sėdynių užimkime, savo
dalyvavimu paremsime koncer-1
tą ir sykiu prisidėsime prie pa- j
laikymo Darbininkų radio pus
valandžio.

Gegužės 1 d. parapijos svetai
nėje 8 vai. vakare įvyksta kor
Šiomis dienomis gavau laišką
tavimo vakaras. Kortavimo va
iš Australijos nuo vieno kareikarą rengia Cambridge Sodalieivio, kuris rašo: “Australijoje
tės. Teko patirti, kad Sodalieesama daug lietuvių, yra daug
tės turi puikių dovanų laimėji
iš Cambridge, Brocktono, ir
mams.
________
Bostono. Mūsų padėtis gera,
Sekmadienį, balandžio 26 d., visi esame sveiki ir linksmus.
South Bostone Municipal svetai- žinoma kiek pasiilgę namiškių,
nėję įvyksta Darbininkų Radio labai laukiame laiškų nuo viįsų. Dabar karo metu, mūsų
AngTiškai - Lietuviškas lietuvių jaunuolių randasi viso
pasaulio kampeliuose. Nepamir
Žodynėlis
škime jų, rašykime jiems laiš
kų, nes jie jų laukia.
A. D.

mentą tėvai — p. Rakauskas ir
p. Mace visus priėmusius pavaišino gardumynais parapijos
svetainėje.

LDS Kuopų Atstovų
Susirinkimas
Sekmadienį, balandžio
26 d., 3 vai. p. p., “Darbi
ninko” salėje, 330 E St.,
So. Boston, Mass. įvyks
LDS kuopų atstovų suva
žiavimas, pasitarti Geguįžės 30 d. pikniko reikalu.
• Prašome visų kuopų pri
siųsti savo atstovus.

Didelėms Raidėms
Maldaknygė

kurios dalyvavo vajaus prakal“Darbininko” knygynui
PROVIDENCE, R. I.
PRANEŠIMAS
bose balandžio 12 d., kleb. kun.
______
pavyko gauti nors mažą
Moterų Sąjungos Mass., Me.,' kiekį didelėmis raidėmis
S. P. Kneižiui už kalbą, vietinei' Balandžio 19 d., bažnyčios
Sąjungiečių radio grupei ir jos svetainėje susirinko nemaža pa- ir N. H. apskričio suvažiavimas maldaknygę — Jėzus Mavadovei p-lei J. Vilkišiūtei už rapijiečių pamatyti veikalą ‘Du įvyks Gegužės 17, 1942, Aušros! no Pagalba, — 592 pusla
muzikalę programos dalį; A. Tūkstančiu Dolerių’, parašytą Vartų parapijos svetainėj, 15 pių, 5y2 X 3y2 colių didu
Kneižytei už skambinimą ir vi- Kun. Kneižio. Veikalą perstaty- Highfield Rd., Worcester, Mass. mo ir apie tris ketvirtada
soms viešnioms dalyvėms, ku-Jdino Nonvoodietės. Programa Sesijos prasidės 1:30 vai. po liai colio storumo, juodi
rios buvo atvykusios iš kitų buvo įdomi ir visi išėjo paten- pietų. Kuopos malonėkite skait imitacijos viršai, auksi
kuopų ir vietinių organizacijų, kinti,
lingai prisiųsti atstovių. Yra niai kraštai, kaina $2.75.
Prie progos dėkui visoms auko_ —----- ;—
_
svarbių klausimų, kuriuos tu- Užsakymus su čekiu siųsBalandzio
21
dieną,
kun.
Šverėsim aptart Taip-gi planus su-į kitę: “Darbininkas”, 366
tojoms, kurios valgiais arba finansais prisidėjo. Panelei O. das, MIC., aplankęs savo tėve- daryti dėl Moterų Sąjungos pik-! W. Broadway, So. Boston,
Kamilaitei už padirbimą tokių Ims ir pažįstamus, išvyko į ka- niko> kuris įvyks Worcestery Mass.
m2 Taipgi bWų ma.
gražių korsažų, ir p. M. Ciube- riuomenę kaipo savanoris užim- Aug
tienei už stalų paruošimą ir pa- ti USA Kapeliono vietą. Kun. ,on|J iJgtau nuo vjsų kuopų
švedas, MIC. naujas pareigas kaip naudojasi vajumi; naujų
Juozas Kasinskas
puošimą.
pradės
eiti
balandžio
25
d.,
TeIne.
Taip-gi padėkos žodį tariu tos
narių įrašymu, kuris baigsis
dienos komisijai: pp. J. Tvas- Xas va^s^ybėje. Linkime Tėve- birželio 30, 1942. Atsiminkite, Laidotuvių Direktorius
kienei, M. Čiubetienei, p. Aidu-:llU1 švedui geriauslo pasiseki- kad Moterų Sąjunga yra vienin- Patarnavimas Dieną ir Naktį
mz~x noninm
katalikių moterų organiza.
konienei, O. Červokienei, E. No mo naujam darbe.

Pereitą sekmadienį vietinės
Sodalietės vaidintojos ir Sąjun
gietės dainininkės buvo nuvykusios į Providence, R. I. išpildyti programą, lietuvių parapijos svetainėje.
Sodalietės suvaidino komediją. o Sąjungietės sudainavo lietuviškų dainelių. Klebonas kun.
S. P. Kneižis pasakė kalbelę,
Visuomet prie savęs tu
Taipgi
kalbėjo vietinis klebonas,
rėkite pagelbininką - žo
NORWOOD.
MASS.
kun. J. Vaitekūnas ir Norwoodynėlį, kuris paaiškins
_______
jums angliškus nesupran i Balandžio 16 d., 4 vai. po pie diete — p. Tvaskienė. Solo dai
tamus žodžius. Jo kaina tų, Šv. Jurgio lietuvių parapi navo j. Alena Novikienė.
ir dainininkes
tik $1.00. Su užsakymu jos bažnyčioje Vyskupas Cu- Vaidintojas
_
__ . __ _
prašome prisiųsti čekį, shing suteikė. Sutvirtinimo Sa nuveze savo automobiliais kleb.
60? Washington Blvd.
kun. Kneižis, p. Ona Warabow, rkienei ir visoms, kurios kokiu
money orderį arba $1.00 kramentą sekantiems:
Su pavasariu pradeda ir vėl cUa Amerikoje, kuri teikė pa-i
BALTTMORE, Md.
p. Julė Vilkišiūtė, p. V. Vasiliū- nors būdu gelbėjoo arba prisi atsibusti mūsų jaunimas. Ge- šalpos ligoje ir pomirtines išpinigais.
F. Albertas Antanas Mace; nait ir p. Kamila.
Telephone Plaza 8595
dėjo suruošti prakalbas.
gūžės 3 d. Šv. Kazimiero para-moka- Kiekvėienoje kolonijoje j
“DARBININKAS”
Llmosinal dėl visokių reikalų.
Adolfas Augustinas Sinkevi
A. V. Kneižienė,
366 W. Broadway,
pijos choras ruošia įdc.uų vaka- ^ra kuopos ir sąlygas galima
čius; Pranas Povilas Karšis;
Lietuvaičių “First Aid” kur Moterų Są-gos 27-tos kp. pirm. rą. Bus vaidinimas ir koncertas. nuo kuoPų valdybų sužinoti
So. Boston, Mass.
Povilas Jonas Gay; Pranas Juo sai įvyko parapijos svetainėje,'
Teklė B. Mažeikienė,
zas Cofsky; Robertas Bernar bal. 21 d. vakare. Pamokų klau-' Gegužės 2 d. š. m. Moterystės Veikalas užvardintas “Nepa
William J. Chisholm
Apskričio Pirm.
das Chubet; Juozas Mykolas sėsi nemažas skaičius moterų ir Sakramentą priims p-lė Anelė prastas Siuvėjas”. Veikiantieji
GRABORIOS
asmenys yra šie: Siuvėjas —
i Minkevičius; Pranas Tomas Ka merginų. Pamokos įvyks kiek- Grudzinskaitė,
“Asmeniškas Patarnavimas”
gyv. 20 St.
Kuprevičius, ponia Zope
Nauia
Maldaknygė
šėta; Jonas Benediktas Stadal- vieną antradienį nuo 7 vai. iki James Avė., su p. J. Jurgelevi- Jonas
lfeng _
Lukšytė, tarnaitė
ninkas; Kazys Antanas Navi’ 9 vai. vakare. Kviečia visus da- čiu iš Abington, Mass. Panelės _ Rožė Špokaitė, ponas Zopelis gio mėnesio pabaigoje
kas; Vincas Juozas Kneižys;■gyvautii iyvauti
PROVTDENCE. R. L
Anelės garbei buvo suruoštas _ Kazys Gaidimauskas, siuvė-!bus baigta apdaryti kun.
Telepbone:
Eduardas Jokūbas Tarutis; Ka
----------- —
“surprise shower” bal. 7-tą d., jo pageIbininkas Florinas Ta- Pr- J- Juškaičio leidžiama
Ofiso: Dexter 1952
zys Juozas Mikšys; Gabrielis
GALITE PADĖTI
Darbininkų Radio
koncerte, parapijos svetainėje. Gavo daug ra§ka Teisėjas_ Juozas Vai- didelėmis raidėmis maldaNamų: PI. 6286
Vilimas Glebus; Jurgis Kazys sekmadienį, balandžio
26 d., 7 gražių ir brangių dovanų nuotonis,
t : noliciiantas
knygė — “MALDŲ ŠALpolicijantas — Antanas knygė
Ra, XisT>SXas“ TINIS”. Maldaknygė tik-'
Sabaitis; Jokūbas Kazys Wil- va., vakare, Municipal Buiid.ng dalyvi,.
RaP- Baderis ir Raštininkas — Pet- TINIS
lette; Tomas Steponas Madus- svetainėje, So. Bostone, daly-Į
____________
ras Valackas. Muzikalę progragraži ir patraukianti,
kis; Jurgis Juozas Tarutis; vaus nemažai lietuvių iš šios
Albert R. Barter
mos dalį išpildys atvykęs sve- į Ju°di odos apdarai, aukWORCESTER, MASS.
Jurgis Enrikas Cofsky; Pranas kolonijos. Programoje dalyvaus
Pirmiau—Pope Optical Co.
čias Brolis Banys ir taip. pat suoti kraštai, didumas: — j
Ksaveras Kneižys; Pranas Pet varg. A. Šlapelis, p. Alena No Aušros Vartų par. salėje, Mo
visų mėgiamas parapijos solisX 3^4 Colių. Storis, neras Navikas; Robertas Jokūbas vikienė ir pianistė p. J. Vilki terų Sąjungos 69 kps. “Whist
Kada Jums reikalingi akiniai
Manau
P^
na
i pusė. colio. Kaina leiskite mums išegzaminuoti aki
tas Vladas Avižinis,
Cofsky.
šiūtė.
party” tikrai pavyko. Visos na kad atėję pamatyti mūsų jaunij’ tik $2.50. Galite užsaky- ir pritaikinti akinius. Mes padaro
Kastancija Anastazija Kasaume dirbtinas akis.
,
, rės platino bilietus, aukojo už- mo veikimo nesigailėsite Tad mus dabar siųsti:
skienė; Diane Carole Weisul;
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
Jonas Kulisauskas kuris da- kandžius ir laimėjimus, kad tik vlenas jr vW nepamWkite
i
“DARBININKAS”
Gladys Elena Kamila: Kons bar tarnauja Dėdės Šamo karo daugiau liktų pelno parapijai. gužįs 3 d vakare susirinkti ,!
WORCESTER, MASS
TELEFONĄ
366 W. Broadway,
275 Mair, SL,
Webster. Mass
tancija Louise Weisul; Barbara tamyboje, Fort Meade, Md.,
Daugiausia tikietų išplatino bažnytinę svetainę.
I
So. Boston, Mass.
Marijona Chubet: Elena Agnie dažnai parašo savo draugams. M. Katinienė ir A. VaitkevičieBalandžio 26 d. mūsų choras
tė Navikaitė; Joana Marijona Jis buvo uolus choristas. Jonas nė. Laike kortavimo sekančios
vyksta
į Bostoną dalyvauti
Wilette;
Patricija Marijona yra “Darbininko” skaitytojas. laimėjo dovanas:
Darbininkų Radio koncerte, vaNorbutaitė; Elena Ona Navic Todėl jis gauna daug žinių iš
J. Aikšnorienė, O. Kasparie- dovybėie varg. p Leonos Šiekaitė; Marylin Therese Docar: lietuvių veikimo ne tik laiškais, nė, P. Snarskienė, Sprindziunie- rantaitės
“ Tulpė”.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
June Elizabeth McDermoth; bet ir iš laikraščio “Darbinin- nė, C. Mitchell, V. Saulienienė,
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
DRAUGIJOS VALDYBA
Į Pirmininkė — Eva Marksienė,
Stačia Dolores Kuporatz; Ro ko”.
SVEIKATA—TURTAS
M. A. Kaskan, Mrs. Andrews,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
zalija Marijona Sastavickienė:
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
Tel. So. Boston 1298.
Linkime Jonui geriausių sėk A. Sharameta, V. Kielienė.
601 6th St., So. Boston, Mass.
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Elena Patricia Razulevičiūtė; mių.
Vice-Pirmininkas
Pranas Tuleikis
P J. Karalienės aukotą kry- tik būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu 8 TVinfield St., So. Boston. Mass. i 702 E. 5th St., So.—Boston,
Prižiūrėk savo telefoną Ona Teresė Markvėnaitė: Dolo
Mass.
i įvertini sveikatą, ir ją brangini, tai Prot. Rast. — Ona I Vaškienė,
žiu laimėjo M. Račkauskienė.
Laikyk jį tokioje vietoje,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
res Therese Mitchell: Joana Pa
Pereitą savaitę sunkiai susir Po kortavimo ir užkandžių į- kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
kur niekas negalės jo ap
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
gėlimą, nikstelėjimą. nuovargį, šaltį,
4115 Washington SL. Roslindale,
versti ar numesti. Jis su
tricia Mažeikaitė: Joana Mari go p. U. Pazniokienė, gyv. 58 vyko šokiai.
i Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
Tel. Parkvvay 2352-W.
sideda iš 200 dalių — kai440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
jona Minkevičiūtė; Marijona Heaton Avė., parapijos visų
DEKSNIO GALINGOS Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
Mot. Sąj. 69 kp. nuoširdžiai reikalauk
kurios labai lengvai sulūž
MOSTIES, suuuivlus
sudarytos iš u
daug
skirtin- Į
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
177 West
7th St., ao.
So. ooston,
Boston, Mass.
mntpni
Hraiisriin
narė
Pastaroj
i
•
.
,
.>iuonr.o.
<.u
K
vvest
Katarina Sabaitytė: Lillian Ga- moterų arauoijų nare. vasta o Jelęoja Visoms atsilankiusioms, gų
ta ir kurios padarytos iš
mi gamtos
o-omtoo elementų
nlnmontn iš tolimu
tolimų otriotru
svieto •Į Tvarkdarė— Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
tokios medegos, kuri šian
i kraštų, girių, visokių medžių aliejų,
948 E. Broadv.’ay, S. Boston, Mass.
briela Glebus.
mis dienomis ji jaučiasi kiek rėmėjoms ir svečiams.
Maršalka — Jonas Zaikis,
dien labai sunku gauti.
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galinGI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Visų priimančių Sutvirtinimo geriau. Ji yra ne tiK aarDsti į Daugelis pagelbėjo komisijai gą šilumą, šildydama kaipo saulės Kasos
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kasi
Sakramentą tėvais buvo p. Pet parapijos draugijose, bet ir iš- ir valdybai: N. Savage. Julė
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
Laikyk telefono cord
Į
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
ras Rakauskas ir ponia Anelė auginusi gausią šeimą — tris Sinkevičienė ir M. Struckienė. : sni0 Galinga Mostis tūkstančiams pa- vakare, pobažnytinėj svetainėj.
nesusuktą ir sausą
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
! gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- Visais draugijos reikalais kreipkitės
Mace.
sūnus ir keturias dukteris, vieA. M. W. TUOJAM. kad. pavartojus kelis sy- pas protokolų raštininkę.
Jis susideda iš plonų vari
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
____________
į kius, aplaikysi palengvinimą ar pini
nių dratelių.
Susisukant
Vyskupas Cushing labai ma- i na iš jų yra vienuolė Šv. Kazigrąžinam.
gali susigadinti drateliai.
Balandžio 19 d. p-lė Placidą gusKaina
loniai atsiliepė apie lietuvius, miero vienuolyne. Sūnus Jonas
75c.. $1.50 ir $3.00.
Atsimink: varys dabar re
yra kariuomenėje, pp. Paznio- Vileikyte iš Worcesterio, su pa-j Aplaikom šimtus laiškų su padėkapriminė ir pavergtą Lietuvą.
tenybė. Saugok jį nuo van
•
.
-T
. T,
vonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
dens ir “short circuits”.
Po pamokslėlio įvyko Švč. kų visa šeima darbuojasi para- nele Ema Oksaite iš Montello, kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Priežiūra taipgi sutaupo
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
išvyko Floridon dviejų savaičių taip deken’S ointment.
Sakramentu palaiminimas.
pijoje.
pataisymo šaukimus — IR
i
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti- tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka,
nes jie parduoda
TAJARIUS. Dažnas patai
Dalyvavo, rodos, penkiolika
Linkime p. U. Pazniokienei atostogom.
jkrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa- §vįežius produktus ir maloniai patarnauja.
Nuėję į bilę kurią
symų šaukimas, labai tajatai visada klausk taip: DE- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matete Darbininke .
P-lė Vileikyte yra ‘Librarian’ •t sėkmės,
pasveikti.
svečių kunigų.
KEN S OINTMENT ir neklausykite
rius plėšia-dildo. Mes nori
Worcesterio Public Library,, Jį nei joki
jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
Bažnyčios altoriai buvo labai
me. kad mūsų kompanija
taupytų tajarius... Jūsų atPerkins Markei
Portas Boshmanas
taipgi yra gerai žinoma vice- SI vSda žiūrėkite, kad būt užrašyta
gražiai papuošti gėlėmis ir spal
PADĖKA
sargumas padės juos supirm. Aušros Vartų Moterų bei DEKEN S OINTMENT. tai tik tada
48 Crescent Avenue
vomis. Šis įvykis paliko neišdil
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
taupyti.
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą
Telepbone
COLumbus
6702
Vardu
Moterų
Sąjungos
27Merginų
klubo.
Mostį. Parsiduoda visur.
domą įspūdį.
'
ilBO (Krfaoe
DEKEN’S OINTMENT CO.,
Linkime panelėm linksmai
29 Savin Hill Avenue A -! 753 Btio^lray
tos
kuopos,
nuoširdžiai
dėkuoju
Pasibaigus
pamaldoms,
pri

j *
iJOJeOt
3r
Hartford, Conn.
-Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
L Uf »eil» »ltf—f A TflfAIAfll £1
Dorchester,- Mass. • CGL 1981
A.
Reikalaujam Agenčių ir Agentų.
imančių Sutvirtinimo Sakra- visoms viešnioms kalbėtojoms, praleisti ateotogBB: ■

JUS

1

SUTAUPYTI

*

strategiškas

331 Smith St.,

KARO MEDŽIAGAS

atsargiai vartojant

Draugijų Valdybų Adresai

Valgomų Daiktų Krautuves

Penktadienis, Balandžio 24, '42
pj, ■.»/vty'MzVS.i. ’

DARBININKAS
?
-

-tAyi
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lomelius kaipo ženklą, kad ku-,
nigai ir parapijiečiai meldžiasi1
Balandžio 20 d., vakare, Šv. už savo parapijos narius karei- •
Petro parapijos salėje, 492 JE. vius.
7th St., šios parapijos Motery-' Šie kareiviai asmeniškai bei
Merginų Pagelbos skyrius lai- Per savo gimines gavo po minikė “Whist Party”. Prieš korta- ms* diplomėlį: Vincas Ambrovimą, ponios Bušmapienės va- aas> Antanas Četkauskas, Kadovybėje jaunimas perstatė pa- z^s Janavičius, Juozas Sangaitrijotingą programėlj bei vaiz- ^a’ Pilvas Donyla, Kapitonas
dų iš Raudonojo Kryžiaus or- Antanas J. Gricius, Juozas Marganizacijos darbuotės. Kortavi- tinaitis, Algirdas Naujokas, Amui užsibaigus, buvo teikiami leksandras Vitkus, Petras Krasužkandžiai ir dovanos. Žmonių nauskas, Juozas Garbaravičius,
buvo prikimšta salė. Lankėsi Jonas Garbaravičius, Juozas
keletas kareivių, senimo, jauni- ^areika, Norbertas Jurevičius,
mo ir net vaikų. Kun. Pr. Vir- Jonas Palionis, Bronis Sanda,
mauskis dalino kareiviams dip-1 Mykolas Marksas, Richardas
i Jokubauskas, Stanislovas Ivas,
kapitonas Daunis,
Vytautas
DAKTARAI
Guzevičius,
Juozapas Venis,
Albertas Stanaitis, Juozas Žuromskis, Povilas Liseckas, An
Lietuvis Dantistas
Žardeckas, Juozas BalA. L. Kapočius : tanas
čiūnas, Pranas Bračiška, Jonas
517 E. Broadvvay,
Tumas, Jonas Ančiukaitis, Juo
SOUTH BOSTON, MASS.
zas Marcinauskas ir keletą kitų.
Tel. SOUth Boston 2660
Jau virš šimto diplomėlių išėję.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
' •30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Kareivių parengime buvo gra-’omis nuo 9 iki 12 vaL dieną
Dainuo 9 iki 6 vai. vak. jžus jaunimo programėlis.
nuo 9 iki 12 vaL dieną
j neles buvo jame dainuojama ne
jagal sutartį)
I lietuviškai. Parengime dalyvaivo daug ir vaikų.
Dwbridge 6330
Prašome tų talentingų vai, dintojų ir bernaičių - mergaičių
J. Repshis, M. D. I klausytojų — visų prisidėti
Į prie įspūdingo surengimo ope(REPŠYS)
i retės “Skirmundos”, kuri bus
Lietuvis Gydytojas
• perstatoma geg. 3 ir 17 dd.
278 HARVARD STREET
‘Skirmundą’ prirengė gerb.
Kampas Inman arti Central Sq.
j kun. Pr. Strakauskas. Pavėlino
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
i savo mylimiems South Bosto
niečiams ją persistatyti. Ji, ži
noma, yra lietuvių kalboje. MaTeL Kirkland 7119
I žąsis choras ją lavinasi, kas ryitas, šią savaitę nuo 9:30 valanPsufinc Luzsckis MD
(dos. Kitą savaitę 4 v. p.p. Kuo
'(Lietuvė gydytoja);
( daugiau bus jaunų dainininkų
( tuo įspūdingiau perstatysime
400 Broadway,
(linksmą
“Skirmundą”. Praėjus
Cambridge, Mass.
Darbininkų Radio programos
Valandos: Nuo 2 iki 4
viešam koncertui, visi kviečia
*
Nuo 6 iki 8.
mi operetės talkon.

ŽINUTES

Sekmadieniais pagal sutarti.

Nacių Karo Jėgos Silpnėja

iriausias lai
laikas
bių javų — kornų, kvie Dabar yra geriausias
čių, vatos, ryžų ir tabako. pirkti namus ir farmas, kol dar
Pieninių produktų, kiau nėra pabrangę, ateity namai ir
lienos, kiaušinių ir vištų. farmos bus brangesni, nes maŽemės riešutų, “soybeans” teriolas ir darbininkai eina
ir sėmenų. Tomaičių ip žir- brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu
nių konservavimui,
Kaip Amerika tą daro? daug namų
PardaW° 1-2Vienoje apylinkėje Alaba- 2 ir 6 seimų, iš kurių jūs galit
ma valstybėje kiekviena Pririnkti ir už mažą kainą.
šeima augina 50 daugiau NuslPirkti* Dorchester, Quincy,
vištų, negu kada nors au Mattapan, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Camgino.
šios vištos reiškia mais-1 brid«e' Kas norlt nam* " far’
tą Amerikos pulkams dvy-1Pirkti- kreipkitės pas mane.
1V1LLIAM A. AMSIE
Prancūzijos Pakraščius į likos kovos frontų. Jos
reiškia kiaušinių kūdi 30 Carruth St., Dorchester,
prie Ashmont Station
Londonas, bal. 23 — An kiams Anglijoj. Jos reiš
Tel. GENeva 3719
glijos lakūnai smarkiai kia peną Jugoslavijai ir
bombardavo Prancūzijos Graikijai ir Lenkijai — ir
pakraščius, kur vokiečiai kitoms vietoms, kur tik PA1EŠKAU savo brolio Juo
zo Krizevičiaus, kuris gyveno
turi savo tvirtoves. La- vištos jau seniai dingo,
Kun. P. Virmauskis,
Šv. Petro lietuvių par. (So. Boston) klebonas, nuo biausia nukentėjo Boulog- šiuo būdu Amerikos Gamp Nehantic, Oakdale, Conn.
' maistas padeda laimėti aPie 12 m-ir dirbo Prie tabokos
širdus “Darbininko” ir Radio programos rėmėjas, i ne ir St. Nazaire.
karą Suv. Tautoms. Ir tuo; išdirbystės pas ūkininkus. Jau
Darbininkų Radio koncerte, sekmadienį, balandžio
Maistas
Laisvei
būdu, taikoje, kuri seks | aPie 8 m- kaiP negauname jo26 d., 7 vai. vakare, Municipal Building svetainėje,
pergalėjimą
ašies jėgų. A- kios žinios nuo jo. P-nas Juozas
pasakys trumpą įžanginę kalbelę, pradedant prog
Maistas Pergalei!
merikos maisto atsarga Križevičius paėjo iš Užvenčiu
ramą.
Pavasaris šiame plačia (supply) valgydins badau parapijos, Lietuvos, 52 m. amme derlingame krašte, kap. Barbora Drangelienė (Daraukas nacių tironi-!žiaus- Jei kas žinote aPie ar
ĮVAIRUS
SKELBIMAI
ka visko bus daugiau so jančias
lys) grįžta į New Yorką, ir
jos.
FLIS. jis pats, prašau pranešti man
dinama, negu kada nors
šiuo adresu: Mrs. Ona Jokusekmadienį, balandžio 26 d. va- PARSIDUODA 2 šeimynų napirmiau Amerikos istori
bauskienė,
80 Temple St-,
kare dalyvaus lietuvių katalikų mas, 15 kamb., rendų neša į mėĮVAIRUS SKELBIMAI
joj,
primena,
kad
ir
Ameri

Nashua, N. H.
(23-30-1)
savaitraščio “Amerikos” kon nesį $85.00. Namas puikiausioje
ka
kovoja
su
maistu.
Ame

certo programoje.
(padėtyje, 3 minutės eiti į Ash rika netik demokratijos REIKALINGA moteris operuo
mazgojamą mašiną ir
mont Station. žemės plotas
tvirtovė — bet Ppasaulio Jja- ti
,. indų
... prie
, ,
, . .
-...
_
=
—
...
I
dirbti
salad ir sandwicnj Juozas M. Dilis
LDS 1-mos KUOPOS 5,700 ketv. pėdų. Parduosiu pi
ySV,lr^S’1
, . • counterio. Užmokestis pagal ga- j
giai. Atsišaukite: 58 Carruth Vl|
ŠV. MIŠIOS
Kada sis karas baigsis su ,
A+ ; I
LAIKRODININKAS
St., Dorchester, Mass.
nereale
Amerika salės b ų darbo atllkim^- AtsP1
1-3
27
30!
P
er
&
aie
’
.
Akinta
gaies
šaukite
_
childs
Restaurant,
Sekmadienį, balandžio 26 d.,
Parduodu Įvairiausios rūšies
__________
..Z
siųsti
visiems
badaujanm
Tremont
gt
..
Boston
>
Mass
j
auksinius
ir sidabrinius daiktus.
LDS 1-mos kuopos intencijai,

Britanijos karo jėgos
puolė Vokietijos karo jė
gas Prancūzijos pakraš
čiuose. Paaiškėjo, kad vo
kiečių gynimo jėgos tame
fronte yra silpnos. Taip
pat esąs silpnas ir Suomijos frontas, kaip praneša
Rusijos karo vadovybė.
Britai puolė Boulogne apylinkėje, kur sutiko labai
silpną nacių pasipriešini
mą.

Šv. Petro par. bažnyčioje bus
atnašaujamos Šv. Mišios 8 vai.
ryte. Visi LDS 1-mos kuopos
nariai kviečiami dalyvauti šv.
mišiose, nes tai narių intencija
užprašytos.
Valdyba.

PARSIDUODA dviejų šelmy-i

grUdUS * ~

J
y vaisius, kurie teisingai JUDOMI PAVEIKSLAI
nų, 10 kambarių namas. Najiems priklauso, bet kū Apie dabartinio karo veiks
mas yra iš lauko ir vidaus naunuos asies tironai nuo jų1 mus, ginklus, Amerikos pasi

jai išštaisytas; yra maudynės, i
baltos sinkos, šiltas ir šaltas
Ponas Claude Wickard,
vanduo, krautuvės, bažnyčia ir
Jung. Valstybių Žemdir
mokykla yra arti. Taipgi arti bystės Sekretorius sako:
jūrų maudynių. Atsišaukite į
Sveiksta
“Maistas laimės šį karą
>
“Darbininką”, 366 W. Broadir parašys taiką. Kada lai
Kelios savaitės atgal, panelė way„ So. Boston, Mass.
kas ateis dalyvauti prie
Bronė Račkauskaitė, gerai žino
(21-24-28)
taikos stalo m ūsų didelė
mos veikėjos ponios J. Račkau
atsarga maisto sustiprins
skienės duktė, pasidavė opera
PAIEŠKAU Jokūbo Grigonio
mūsų nusistatymą kokia
cijai. Šiomis dienomis sveiksta žmonos (Rozalijos Laimučiūtaika
turi būti”.
Forest Hills ligoninėje, ir neuž tės). Jokūbas Grigonis paėjo iš
Kaip Amerika tą daro?
ilgo grįš į namus.
Kudonių, Lietuvoje. Gimė LieAmerika pasako ūkininLinkime Bronei greit pasveik-, pos 26, 1885 m. Gyveno 48 Re
kui . “nepaisant kiek jūs
ti ir vėl kartu būti su savo drau- i vere St., Boston,. Mass. Mirė
J
a.e.l.
Bostono
miesto
ligoninėje
ir
e
’
J
us
.
ne
§>
1
e
P
ra_
gėmis.
~ ~
paliko tam tikro turto. Prašau.! lost‘- Juslf kainos yra gva-

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

ruošimą, t. p. gražių vaizdų mū
sų senos tėvynės Lietuvos, pa
Oueeo Ann Laundrv
matysime atėję pasižiūrėti Mo
tuzų nuodugniai paruoštų fil
7-11 ElIerySt.,
mų:
So. Boston, Mass.
Antrad. balandžio 28 d., 7:30;
Tel. ŠOU 2923
vai. vakare. Lietuvių salėje, 13'
St. George Avė., Norwood, Skalbiame visokius skelbimus
Mass.
Pajiniame ir pristatome
Trečiad. Bal. 29 d., 7:30 vai.
į namus dykai.
vakare, Miller’s Opera House,
Pine St., Gardner, Mass.
Ketvirt. bal. 30 d., 7:30 v. va,kare, Liet.
T. . Amer.
A
.. c ..
SohUi Boston Garaoe
Piliečių Saleje 25 Camden St., W Lynn.; BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Permainoma diena Šv. Tere
sės
novėnos. Iki šiol Šv. Petro
TeL ŠOU 2805
par. bažnyčioje buvo laikomos
Dr. J. L Pasakantis
Šv. Teresės Novėnos pamaldos
OPTOMETR1STAS
antradieniais. Balandžio 21 d.,
' rantuojamos. Nebus gau
praėjusį
antradienį, baigėsi mi
447 Broadway
^ad ^mona atsišauktų: James sių turgų”.
nima novena. Sekama novėna
PAIEŠKOJIMAS
Nash, 48 Revere St., Boston,
So. Boston, Mass.
1S42
m.
ūkininkams
užprasidės trečiadienį, bal. 29 d.,
Bučeris paieško darbo. Turi
Jeigu norite pamatyti ir link- ^asS(21-24-28)
OBTSO VALANDOS:—
, tikrinta kainos visų svar- daug patyrimo, vairuoja auto
vakare. Ir jos pamaldos bus
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
smai pasijuokti iš mažų vaike-1
laikomos kiekvieną trečiadienio
Seredomis:—
mobilį. Teisingas, ir tt.
Šou 4618
"Stylettos Bovriing"
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.
I ne antradienio vakarą, kaip bū lių šposų ir gražių dainelių, tai Res. Šou 3729
B. Jakutis,
atsilankykite gegužės 3 arba 17.
Ratelis
Laimėjo
davo iki šiol.
LifhuanianFiinHfureCo.
20- St. Paul St.,
dd. į bažnytinę salę, kur bus iš
MOVERS—
Cambridge, Mass.
Antradienio vakare, buvo nu
ĮVAIRUS SKELBIMAI
pildyta operetė “Skirmundą”.
Insured and
LANKĖSI
Tel.
KIR
1195
vykę p-lės O. Augustinavičiūtė,
Man teko netikėtai užeiti į
Bonded
f 3 > * »<M i r, *» i f
4-5 <''**-"4 ||l '
O. Laučkiūtė, ponia T. Augusti- ’
Trečiadienį,
bal. 22 d., “Dar- praktiką, kuri laikoma kiekvie
Loeal A Long
1
PIRK NAMUS
navičiūtė - Bums, N. Marksiūtė Vyrai, Moterys! Seni, 40,
bininke” lankėsi p. M. Kardo- ną dieną. Štai keturios mergai
Dlstance
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
| i-*
/*
ir F. Grendelytė, (S. Mickevi 50, 60 m.! Pagyvenkite!
Greitam pirkimui žema kaina.
Movif)0
kienė, LDS 1-mos kp. ilgametė tės: Alvera Overkaitė, Felicija .♦♦r.
--- *
Peržiūrėk Juos.
narė. Atsilankymo proga užsi Savickaitė. Albina Bakšytė ir 326-328WestBroadway čiaus automobiliu), į Worces- Jauskitės Daug Jaunesni,-Pilni Smarkumo
DORCHESTER
savo amžiaus, kad jaučiatės
56 STONEHUEST STREET — kampas mokėjo metinę duoklę ir dėkojo Irena Gainetė,
ter, Mass., dėl “return” žaidimo. Nekaltinkite
kurių ne viena
išsisėmė, nusidėvėję, susmukę. TūkstanJ75 Hatnilton St. — medinis. 3 šeimynų,
So.goston,iyi<>sgI čiai stebisi, ka biskis pasismarkinimo su
13 kambarių. 1 steam heater. 3 toiletai. už sieninį kalendorių, kurio fon- turi šešius
Josios pralaimėjo prieš otyiet- , ostrex padaro. Jame yra abelnieji stiprymetelius, šoka ir
1 fumaee. 1 hot trater heater. žemės plo
,,
,
t-,-____ ,
. _ : lai dažnai reikalingi po 40 m. — kūnam.
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokė- dan aukojo $1.00. Taipgi per dainuoja su tokia nuotaika, kad
teS
per 15 punktų. Pirmą K3.rtą kuriem trūksta geležies, kalkių phosphajimai. Kaina $5000.
„T
.
. ..
, . _.
. . į te. Vitamino BĮ. 73 metu amžiaus daktaVVorCesterieteS pralaimėjo, tai : ras rašo: "Aš pats ji vartojau. Pasekmės
“Darbininką” užsiprenumeravo negali atsidžiaugti.
puikios". Specialia supažindinantis kiekis
73 SAVIN HILL AVĖ. — medinis. 3 šei
Ostrex Tonic Tablets kaštuoja tik 35c.
šį kartą atsikirto
mynų. 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam hea- “Varpelį”.
Apsirėdę nykštukų kostiu
j
v- - Nesijausk susmukęs, senas. Pradėk jausters. Žemės plotas — 3321 ketv. pėdai.
iST/
“Stylettes grupe, Vadovybėje tis smarkesnis ir jaunesnis nuo pat šios
Lengvi išsimokėjimai. Kaina 57.200.
mais, išrodo kaip tikri medžio
Real Eštate &'Insurance
.
■ dienos. Parsiduoda visose gerose vaistiAntradienį, bal. 21 d. “Dar gyventojai. Ir kaip artistiškai
JCSTICE OF THE PEACE
____________
ponios J Styles (Stoskienes), nėse.
91 WRENTHAM STREET — medinis. 3
šeimynų. 15 kamb.. 3 toiletai. 3 furnaces. bininko” redakcijoj lankėsi p.
susideda iš sekančių narių: Ri
jie visi vaidina ir šoka.
žemės plotas — 3137 ketv. pėdai. Lengvi
59^ E.
LIEPOS tIEDV. PIRMO KUOPIMO
••
•
išsimokėjimai. Kaina $6000.00.
Barbora Drangelienė (Darlys),
ta Galvin. Janis Amster, A.
90. BOSTON,
Tikrai ,tėvams kreditas, kad
TIKRAS BIČIŲ
Tarime ir daugiau pelningų namų pa
ir p. Valaitienė iš taip gražiai lietuviškai kalba.
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti. damininkė,
Carmen, Julia Koroser ir Julia
Telephone South Boston .1761
New Yorko, lydimos p. S. Min- Ir dar tokius sunkius žodžius, o
Res. 120 Marine Road
Wildey Savings Bank
Styles.
(lOft-% PURE HONEY)
Tel. SOUth Boston 2483
22 Boylston St., Boston.
kaus.
South Bostono Vytės, prieš
viską atmintinai taip žino, kad
COAL-COKĮE-OIL
žaidimą, pavaišino užkandžiais,
klausykis, juokis ir džiaugkis.
Maistui
Gamtos
kuriuos
pagamino
ponias
KoroSaldumynas
Vaistams
Prie šių jaunų artistų yra vi
Užsisakykite Joniko Pas Mus
Sveikatai
Sveikatai
ser ir Styles. Į Worcester “bowsa eilė senesniųjų. Dabar klau
Telephone
. ling alleys” atvyko ir “chee-'
Pristatom geriausi toniką Pikni simas, ar bus žmonių pilnutėlė
KONČIAUS BITININKYSTĖ
80. BOSTON
57 Bsttery SI.. No. AMmtM. Mm*.
rers”, būtent, ponios Styles- j
salė? Raginu visus, kurie tik
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. x>ę i»J»
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir tai yra lietuviai, ir kurie džiau
Stoškienės sūnus, lst Lieut. Joe | medus nėra tikras bičių medus.
Styles, kuris apsistojęs pas savo į
giasi, matydami mūsų jaunimo
visokiems Parengimams.
MEDAUS KAINA —
motiną
šiomis dienomis (dirbai
pastangas išsilaikyti lietuvybė
KaiM6 prieinamos.
Laivyno Aviacijos Dept.), taip- Kvorta, stiklinė ............. 85c.
Automobilių Ir Trokų Agentūra
je, ateiti ir parodyti savo užuo
Taisome visokių ifldirbysCių auto
ąi Vytis Jonas Seilius, D. Dow- 5 svarai ........................ - $1.25
jautą tokiam gražiam darbui.
motelius. Taisymo ir demoftstravl
Galionas, 12 svarų ...........$3.00
ney ir Povilas Hadbergeris.
Tuorai parodysime nuo penkių
mo vieta:
Persiuntimą mes patys apmo
Šie rateliai turės dar vieną
iki aštuoniolikos metų amžiaus,
1 tt &ds
žaidimą prieš užbaigimą sezono, kame. Siunčiame irgi C.O.D.
jaunimui, kurie vaidina šią ope
Grafton Avė., Islington, Mass. Td. Dedham 1304-V f retę, kad mes visi stovime kai
Končiaus Bitininkystė
South Bostono Vyčių “bowling
. ? ,■
KapoCIūnas Ir Peter Trečioką*
57 Battery St.,
alleys”, ir tikrai nuspręs, kuris
vienas už jų pečių ir remiame Joe. .,
Savininkai. .
v
PRANAS 6ERU1SKIS, Namų Tek Dedham 1304-R
No. Abington, Mass.
ratelis yra čiampionu. A.E.L.
jų darbus.
Pampu&ka^
nor?
rn*i

SklfniUndd"

MEDUS

I

PIRKIT NAMUS

Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų tr
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir
gasolinų pas mus.

Nuvalom purvinus karus Ir
ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530
541 Broadway

So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

* Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph *. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBOC
Patarnavimas Dieną ir Nakų
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
HOME

FUNERAL

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną Ir nakų
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

Tel. 8OU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

Penktadienis, Balandžio 24, '42

.

DARBININKAS

8

Municipal Building Svetainėje, So. Boston, Mass., 7:00 vaLvakarej
šunis ii pamu&aiama
tus karo gamybos distrik-Į
tuose... nes yra stoka būtų,
kurių rūšių patiesalų.
Bus mažiau šeliako iš In
tiems darbininkams... Ta-|
ryba uždraudė gaminimą j
dijos, ir jis dabar labai rei
(Cambridge,
Sekmadienį, balandžio tuvių par.
“blowout patches” ir su-,
kalingas daugybei daiktų
26 d. š. m. įvyks Naujos Mass.) vargonininkas, amažino pertaisymą padan- ’
ne fonografo rekordams.
Anglijos lietuvių dainos kompanuos p. M. Grybai
gų, kad tik sutaupius gu-'
* Šeliakas vartojamas milišventė. Nėra galimybės tei, solistei.
mą ir vartoti ją kur la-.
: tarianiams daiktams, laiČia sutalpinti visų Darbi Muzikas A. Šlapelis, Šv.
biausia reikalinga... mūsų į
j vų jureivystiniams ir susininkų Radio koncerto pro Jurgio lietuvių par. (Nortankoms ir ne automobit nešimų
instrumentams,
gramos dalyvių atvaizdus, wood, Mass.) vargoninin
j Šeliakas vartojamas “malių ratams... Bet pačiu lai
bet juos pamatysime sek kas, dainuos solo ir duetą.
ku transportaciją mums
rien” tepylai ant laivų,
madienį. balandžio 26 d., 7 p. Juozas Stukas iš Ros
neišpasakytai
svarbus 1
mediniams modeliams me
vai. vakare, Municipal lindale, kuris per žiemą
klausimas, ir Karo Gamy
taliniams
darbininkams
Building svetainėje, So. skambino pianu koncer
bos Taryba ir kitos Jung.
prie ginklų.
Bostone. Turime pažymė tuose ir orkestroj Florido
Valstybių karinės įstaigos
Bus mažiau fonografų
ti kad koncerto programo je, skambins pianu muzi
bando rasti kokį nors išri
rekordų ,tik 30% 1940 m.
je taipgi dalyvaus pasižy kos kūrinius.
šimą,
nes
vis
bus
mažiau
gamybos, dėlei stokos šeArt. Juozas Olšauskas,
mėjusi Wally Jason orkes Tikimės turėti ir dau I plačiai žinomas daininin padangų karo gamybos p. Margareta Grybaitė, _ liako.
WPB.
pasižymėjusi
dainininkė
trą, vadovaujama p. Vy giau programos dalyvių,
automobi
kas ir kanklininkas dar iš darbininkų
tauto Pastelio, kuri sugros bet jau ir iš to ką čia pa Dzimdzi - Drimdzi laikų, liams... Vienas rezultatas koncertuose ir radio prog TIKĖKITE, AR NE... p. Irena Libiūtė (Libbey),
ramose, sudainuos gražių
įžymi solistė, dainuos liau
kelius muzikos kūrinius. žymėjome galima supras
dainavęs koncertuose ir buvo išvystymas didelio j dainelių. Jai akompanuos • Tikėkite, ar ne... bet šios sa
dies daineles ir iš operos.
Taipgi armonistas gros ti, kad koncerto progra
per radio. Be to, jis yra buso, kuris gali vežti net! muz. M. Karbauskas.
vaitės didžiausia sensacija mū Ji yra taip pat pasižymė
solo.
ma bus įvairi ir turininga. artistas - vaidintojas. Dar tris. syk tiek daug pasažiesų
Darbininkų centre, tai Dar jusi dainavimu koncertuo
Muzikas Rapolas Juška, Nuoširdžiai kviečiame bininkų Radio koncerte rių kiek paprastas miesti todėl, kad japonų karo lai
Šv. Petro lietuvių par. var visus iš visos Naujos An vaidins kaimiečio rolę. Jis nis busas veža, ir beveik vai tykoja vandenynuose bininkų Radio Koncertas. Kas se ir per radio. Akompa
gonininkas, dainuos solo ir glijos lietuvius ir lietuvai- dainomis ir deklamacija tris syk tiek kiek didžiau prie Indijos, todėl mums gi yra tas koncertas?! Koncer nuos muz. Povilas Sakas.
akompanuos savo daini teis atvykti pasiklausyti, atpasakos kaimiečio skun sias gatvekaris... Įvykiai Į čia Jung. Valstybėse bus tas, tai yra vieta, kur vieni dai miegąs. Vyras teisme aiškinosi,
ninkams ir dainininkei: pamatyti ir susipažinti su dą. Taipgi dainuos keletą i Tolimuose Rytuose pri sunku gauti kaikurių rū nuoja, kiti jaudinasi, juokiasi, kad jis tarnyboje baisiai privertė pakavimą mažiau šių kaurų ir patiesalų ir šypsosi ar net ir verkia... Mat
p. A. Grabijoliūtei, Dr. mūsų artistais - daininin liaudies dainų.
vargstąs ir džiaugiąsis turėda
arbatos pakeliuose, ir da negalėsime pirkti fonogra muziką nevienodai jaučia kiek mas namie ramybę. Žmoną jis
Juozui Antanėliui, p. Juo kais ir muzikais. Lai toji
vienas individas. Kartą tūlos
daičiui ir kitiems.
Dainų šventė praeina di sigyti iš anksto. Galima bar pakuotojai ir pardavė fų rekordų.
mylįs, skirtis nenori, tačiau buMuzikas Povilas Sakas, dingai ir atmintinai. Pri- gauti “Darbininko” admi jai arbatos turi pranešti Mūsų visa indiškoji ka šeimos narė baigusi Muzikos I čiuotis, esą, grynas jaunuolių
Konservatorijoj piano skyriaus
Šv. Pranciškaus lietuvių pildykime svetainę daly nistracijoj, 366 W. Broad- kiek arbatos turi ant ran
nape
(jute)
paėjo
iš
Indi

dalykus užsiprašė savo mamą darbas. Atsižvelgdamas į tai
par. (Lawrence, Mass.) viais. Įžanga tik 55 centai way, So. Boston, Mass. ir kos. Raportas turi pasiek
jos. Tai augalo žievė iš ku paklausyti, kaip ji gražiai pia kad vyras skirtis nenorįs, o
vargonininkas, akompa (įskaitant ir valdžios tak pas “Darbininko” ir Radio ti Karo Gamybos Tarybą
rios gaminame “burlap”. ną virkdo... Išklausiusi mama, žmona tesiskundžia tik vyro neprieš balandžio 25 d.
nuos p. Irenai Libiūtei, so sus). Patartina tikietus į i programos rėmėjus.
“Burlap” vartojama šioje sako: “gražu tai gražu, bet vis meilumu, teisėjas priteisė vy
listei.
Dvidešimt keturios deg-' šalyje visokiams maišams, tai ne armoška...” Ir tikrai mū rui būti lipšnesniam ir būtinai
Muzikas Mamertas Kar
tinęs dirbtuvės siunčia al kaikuriems
austiniams, sų senesnio amžiaus lietuviams bent kas antrą dieną pabučiuoti
bauskas, N. P. P. Švč. lie
koholių į industrijines al užlaidoms, baldų aptai- geriau patinka smarkesnė mu savo žmoną.
koholio įstaigas, kur jis
zika. Žiūrėk po puikios arijos,
tiks perdirbtas į rūšį, kuris yra
Karo pasėkos vis giliau paliuosuota karo
kurią išpildė pirmos klasės ar
vartojamas
bedūminiui
siekia kiekvieno asmens lams. Tai vyrai ir mašinos,
tistas, publika žiovauja... o kai
Dudrui
mūsų
šautuvam...
kurie
gamina
mūsų
sunk

kasdieninį gyvenimą. Kas
tik užtraukia polkutę, tai net
savaitė pakeitimo maršas vežimius. Karo Produkci Kainų Administratoriaus
akys juokiasi... Darbininkų kon
ofisas
įspėja,
visiems
da

tęsiasi. Jau dabar pasėkos jos Taryba liepė užbaigti
certe bus įvairu. Ten bus ir ari
bar
pirkti
anglies.
Gal
a.
kaikurių pakeitimų yra visą sunkvežimių gamybą,
jų ir pirmos klasės dainininkų,
matomos mūsų gatvėse ir kada dabartinė kvota išsi teinančią žiemą negalėsi-J
bet bus galima nugirsti ir pol
me gabenti anglį iš kasyk- į
kutę, kuri tikrai leis akims šyp
namuose. Kitos dar nepa baigs.
sotis...
Taigi kas tik atsilankys
lų.
lietė daug žmonių, bet
Karo Produkcijos Tary
į Darbininkų Radio Koncertą,
matome jas tik ištolo. Ka ba pavėlina aptaisyti bū- Su vėliausiu reikalavimu
tas vienu šūviu nušaus du zui
ro Produkcijos Tarybos įkiu...
taupyti drabužius ir visokį
sakymai, kurie vis dau
metalą pasikeis mūsų dra
• Tikėkite, ar ne... Skyrybų
giau taupo
reikalingas
bužiai ir baldai mūsų na-'
bylose
dažnai esti teismuose
medžiagas karui pranamuose ir apartmentuose.1
pačios įdomiausios ir įvairiau
. šauja kitų pakeitimų.
Tie daiktai, labai reikalin- į
sios. Neseniai Amerikos Jungti
Dideliuose
Vid-vakarų
gi
kovai
už
laisvę.
Ir
praeiĮ
nių Valstybių Brossogno teis
Dr. Juozas Antanėlis,
centruose,
kur
darbininkai
tų
kelių
dienų
veiksmai,
p. Alena Novikienė,
p. Albina Antanavičiūtė, mas sprendė būdingą skyrybų
labai populiarus daininin
jau
gamina
tankus
vieton
kovos
laukuose
Tolimuose
įžymi smuikininkė, debu- bylą: žmona skundėsi savo vy Norwoodietė. keletą kartų
kas, dainuos solo ir duetą
Rytuose
įves
kitų
pakeiti

pasilinksminimo
.
karų,
tavusi ir dalyvavusi kon ru, kad šis esąs šaltas, beveik dainavusi Darbininkų Ra
su p. Grabijoliūte. Akom
mų.
certų
programose tarp niekuomet jos nepabučiuojąs, dio programoje ir koncer
panuos art. Rapolas Juš nauja jėga mašinų ir pri
Kas tik įvyksta šioj ka svetimtaučių, grojusi Dar nepaglamonėjąs. Ji esanti jau tuose, dainuos ir šiame
ka.
tyrusių darbininkų bus
rėj už laisvę, paliečia kiek bininkų Radio programo tri, trokšta meilės, o grįžęs iš koncerte solo ir duetą su
vieną asmenį, greičiau ar je, pirmą kartą pasirodys tarnybos vyras esąs šaltas, vie muz. A. Šlapeliu. Jiem aba vėliau. Todėl, kad japo Darbininkų Radio koncer nas užsidaręs sėdįs, o kai esti kompanuos p. Julė Vilki
kartu su žmona, bematant už- šiūtė.
nai yra pavojus Indijai, to programoje.

Sveikiname Jus Lietuviška Daina

Naminis Frontas

BROCKERT’S •
XXX Ale ir Stock Ale i
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję j tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST.,
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

p. A. Grabijoliūte,
pasižymėjusi dainavimu
solo ir duetų, maloniai su
tiko padainuoti Darbinin
kų RLadio koncerte, sek
madienį, balandžio 26.

Naujos Anglijos Apskričio
Vyčių Metinis
Suvažiavimas
įvyks sekmadienį, balandžio 26,
1942, Lietuvių svetainėje, Jonės
St., Athol, Mass., 1 vai. p. pietų,
j Prašome visų kuopų delegatai
; ir svečiai ruoštis atvykti į šį
suvažiavimą, nes bus svarsto
ma svarbūs klausimai. Po to,
bus graži programėlė, suruošta
dalyviams.
Bronius Kudirka,

N. A. Apskričio Vyčių
Pirmininką*
h# ’
'4
FrankMif St.,
Norwood, Mass.

