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Prezidento Roosevelto Kalba

Bažnyčia paskiria gra
žiausi metų mėnesį — ge
gužį — Švenčiausios Pa
nelės Marijos pagarbini
mui.

Marijos garbinimas yra 
malonus Motinos pagar
binimas, tai prisiglaudi
mas vaiko prie motinos! --------
širdies. Nelaimingi yra! VVashington, bal. 30 — 
tie, kurie Marijos garbini-' Prezidentas Rooseveltas, 
mą atmetė, nes nustoja kalbėdamas į visą Ameri- 
Dievo malonės. Katalikų kos tautą, užtikrino, kad 
Bažnyčioje Jėzus Kristus nacizmas ir fašizmas griū- 
yra tas šaltinis iš kurio va, Japonų galybė sulai- 
plaukia visos malonės, o kyta ir Amerika yra be- 
Marija yra motina, per veik saugi nuo priešų už
kurios rankas Dievas tas puolimo. Jo kalbos tikslas 
malones teikia. Marija y- buvo nustatai ir parei kš- 
ra šviesa, šiluma ir meilė, ti tvarką šioje šalyje karo 
nes iš “Tavęs yra kilusi metu. 
teisybės Saulė, Kristus, Pirmiausia jis pareiškė, 
mūsų Dievas”. kad kainos už įvairius rei-

Bažnyčia ir visi tikintie- kalingus gyvenimo daik- 
ji taip myli ir garbina Ma- tus anksčiau nebek.ls nes 
riją, kad ji buvo toji, kuri vyriausybe skaudžiai baus 
mums davė pasaulio Išga- "°s Padavėjus kurie pa- 
nytoją — Kristų. Visi kels kainas kad karo me- 
garbina už tai, kad būda- *u Pasipelnyti. Taip krau- 
ma artimiausia Kristui, ji Įuvininkat ir visi pardave_- 
buvo švenčiausia. Jei mi- reikalauti uz
šių taurė turi būti išaukš- piktus daugiau, kam, kad
tinta nrieš ia vartoiant buvo kainos kovo menesy- unta prieš ją vartojam, naliečia
kaip tat turėjo būti šventa Je’ ly“ m' J3® Pk*^13 
toji taurė, kuri talpino sa-lvl.s* kas reikalinga zmo- 
vyje Jėzų Kristų. Marija "11* pragyvenimui kaip
yra gražiausias Dievo kū- T31’malstas;.drabuJlai. ra‘ 
rinys. Kas nemyli Marijos, kaJ?dal lr kltl dalkta1' ,fc 
tas įžeidžia Išsanvtoia TaiP^ uždrausta reika- kuris ją X jautriai mylt lauti didesnio atlyginimo

jo. Ji yra tikra mūsų Mo
tina, nes ji davė mums 
Kristų, kuris atnešė pa-

už darbą ar patarnavimą, 
kaip gauta kovo mėnesį. 
Tas paliečia skalbyklas,

šauliui dvasios gyvybę. Ji! siuvėjus, automobilių ga- 
drauge su Kristumi kentė- radzlas- radl°- Padavėjus 
jo dėl mūsų, o šv. Raštas lr mekamkus.
sako: “Niekuomet Dar kitas nustatymas tai 

tas, kad nevalia pakelti 
nuomų už namą. Nuomos

„ x.t . turi pasilikti tokios, ko-
Kas tikrai my.i a ariją, kiog ^vo kovo mėnesyje, 

tas rūpinasi, kas savo gy- 1£w2 m Taj j 
venimu Jos nerustmti , ne- .nimas bus tvarkomas 
užduoti jai liūdesio. T'"'

miršk tavo 
vimų”.

neuz- 
motinos deja-

Lai

riausybės įstatymais, kad 
nebūtų beturčiai skriau
džiami, o turtingieji labiau 
praturtėtų.

Toliau prezidentas pa
reiškė, kad Alijantai už
ims Prancūzijos kolonijas, 
jei matys, kad vokiečiai ar 
Japonai taikosi jas už
grobti. Tai yra labai svar
bus pareiškimas; reiškia 
Amerika gali užimti Pran
cūzijos kolonijas, kaip tai, 
Martiniąue, Guadaloupe, 
Dakar, Casablanca, Mada- 
gascar, jei bus pavojus iš 
vokiečių pusės.

Iš prezidento kalbos bu
vo aišku, kad santykiai su 
Prancūzija yra labai į- 
tempti, ir galima tikėtis, 
kad Amerika visai nu
trauks juos su Lavai vy
riausybe.

Prezidentas pareiškė, 
kad šimtai tūkstančų A- 
merikos kareivių yra įvai
riuose kraštuose, karo 
frontuose, kad Amerikos 
laivynas Viduržemio juro-f 
je, kad kareiviai yra pa-! 
siųsti į visas reikalingas 
apsigynimo vietas.

Užbaigdamas kalbą, pre
zidentas sakė: “Amerikos 
kareiviai yra drausmingi, 
jie yra Amerikos piliečiai, 
už tai jie kovoja prieš prie
šus. Mes esame Amerikos 
piliečiai, už tai mes turime 
dirbti ir daryti pasiaukoji
mus. Tai už juos, už save, 
už pergalėjimą mes daro
me pasiaukojimus”.

Katalikų Skaičius Amerikoje 
Padidėjo 263,141

Jung. Valstybėse, Havaii, Alaskoj 

Yra 22,556,242 Katalikai

New York, bal. 30 —1942 
m. Katalikų Metraštis pa
duoda. kad per pereitus 
metus katalikų skaičius 
Jung. Valstybėse, Alaskoj 
ir Havajų salose padidėjo 
263,141 kataliku. Dabar 
tose šalyse yra 22,556,242 
katalikai. Tame skaičiuje 
yra 82,087 atsivertėliai.

Pamaldos Maltos
Požemio Koplyčioje

\

mūsų gyvenimas rodo, kad 
mes tikrai mylime savo 
dangišką Motiną, Mariją. Bombarduoja Vokiečių Tvirtoves

Melskimės kasdieną į --------------------
Mariją. Melskimės ypač Londonas, bal. 30 —Šim- Japonijos ambasadorius 
šiais laikais už pasaulio tai Anglijos lakūnų bom- atvyko į Muniką dalyvauti 
taiką. Prašykime, kad per bardavo įvairias vokiečių “tarpvalstybinės kultūros 
jos galingą tarpininkavi- karines tvirtoves Prancū- darbo savaitėje”, 
mą pasirodytų taikos ir ra- zijos ir Norvegijos pakraš-: Muniko stotis buvo pa- 
mybės saulutė. Melskimės, čiuose. Vokiečiai sako, kad puošta Japonijos ir Vokie- 
už savo tėvynę Lietuvą, tą 48 Anglijos lėktuvai nu- tijos vėliavomis ir nacių 
Marijos žemę, kad ji būtų šauti.
greitai išlaisvinta iš vergi
jos ir persekiojimų ir ga-; 
lėtų jos žmonės vėl laisvai 
gyventi ir lankyti Marijos 
šventoves.

Kunigas Faberis sako: 
“Geri darbai

Hitleris, Mussolini, Oshima 
Pasitarimuose

armijos ir laivyno atstovai 
buvo pasiruošę japonų at
stovą sutikti.

NJarija! Marija!
Tu stovi prieš mano akis.
Laikydama rankoj lelija,
Po kojų delčios mėnesis.
Tu stovi, Marija, tyliai,
O dūšia kalbi taip giliai;
Prabilk prakalbėk tėvų žemei,
Kurią pasmerkimo buitis 
Į prapultį tremia.
Marija! Marija!
Tavasis akių žvilgesys
Pražydina sieloj leliją
ft&skleidžia skaisčiausias mintis;
Lai šviečia, Marija, meiliai 
Man Tavo akių spinduliai;
Lai giedrina gimtąją žemę,
Kurią žabaloji naktis 
Aklybėmis temia.
Marija! Marija!
Kai Dvasiškos Rožės kvapstis 
Paliečia dvelkimais leliją, 
Klusniausia negirdi ausis;
Vienok, o Marija, švelniai 
Dalinas omens slėpiniai;
Taip mūsų nualinta žemė 
Iš Tavo gausybės te vis 
Išganymą semia.

M. GUSTAITIS.

vyksta dėl to, kad juose 
per maža Marijos”. Mūsų

Britai Bombardavo Pary
žiaus Lėktuvų Dirbtuves

—
Londonas ,bal. 30 — Bri- 

kio radio skelbė, jog Hitle- tų lakūnai bombardavo di-

RUSAI TAIKOSI PULTI 
KURSKĄ

Londonas, bal. 30 —Reu- 
dažnai ne- terš praneša, kad esą To

Londonas, bal. 30—Žiau
rūs sovietų rusų mūšiai su

Toje koplyčioje dabar y- 
ra įvesta ventiliacija. Mal
dininkai gali ramiai mels
tis, nepaisant kiek naciai 
numestų bombų.

j Valetta, Malta, bal. 30—
Speciale kablegrama pra- 
neša, kad Vokietijos na- 

jciai gali kasdien numesti 
i sprogstančias bombas ant 
Valetta miestelio, Maltoj, 
bet tas nei kiek nesutruk
do pamaldų, kurios laiko
mos salos požemio koply

čioje, kurią šv. Jono Vy- 
Įčiai iškirto uoloje 300 me
tų atgal.

Sumažino Kavos Pardavimą
_ ■

Audra Padarė Milijo* 
ninius Nuostolius

Pryor, Oklahoma, bal. 30 
!— Smarki audra siautė 
šiame naujame miestelyje 
ir apylinkėje. Audra pada
rė milijoninius nuostolius. 
Audroje žuvo daugiau 
šimto žmonių.

) Audros nuteriotose vie
tose paskelbtas karo sto
vis. Šimtai darbininkų ka
sa iš griuvėsių užmuštų 
žmonių lavonus ir brange
nybes.

Miestelio centras paver
stas į griuvėsių krūvą. Vi
sas miestelio susisiekimas 
nutrauktas.

Prez. Roosevelto Septynių 
Punktų Programa

Washington, D. C., bal. 
30 — Prezidentas Roose
veltas savo kalboje Kon
gresui, kad išvengti inflia
cijos ir bendrai sustiprinti 
šios šalies ekonominę pa-

visų gyventojų, nes to rei
kalauja šalies saugumas.

Prezidentas pareiškė, 
kad darbininkai savano
riai atsisakė streikuoti šio 
karo metu. Visi nesusipra-

detį, pasiūlė 7 punktų pro- timai darbininkų su darb-
gramą.

1. Kad sulaikyti pragy-i 
'venimo kainų kilimą, rei-: 
kia nustatyti kainų ir pa- i 
jamų asmeniui ir korpora
cijai normą. Kad ameri-: 
kiečio pajamos, atmokėjus 
visus mokesnius valdžiai 
nebūtų virš $25,000 į me
tus.

daviais bus rišami arbitra- 
cijos keliu.

Kanada Pasisakė Už Siunti
mų Karių Į Užsienių 

Frontus

ris, Mussolini ir gen. Oshi- džiules Gnome-Rhone Mo- 
norai ir troškimai neišsi- ma, Japonijos ambasado- terų ir Goodrich gumos 
pildo, nes mes nesišaukia- rius Vokietijai turėsią pa- . dirbtuves Paryžiuje. Britų 
me Marijos galingojo už- sitarimus. Pasitarimui • lakūnai paliko dirbtuves 
tarymo. vietos nepaduoda. j liepsnose. Tose dirbtuvėse

Šv. Tėvas Popiežius šį- Tačiau Berlyno radio į gamina lėktuvus Vokieti- 
met vėl pakartojo pirmiau skelbia Muniko žinias, kad jai.
pasakytus savo žodžius, 
kad visą gegužės mėnesį 
tikintieji pašvęstų Marijos 
pagarbinimui. Tik besi- 
melsdami į Mariją ir be
prašydami jos pagalbos 
neužmirškime gyventi pa
gal Dievo įsakymus. Tikė-

vokiečiais eina į šiaurės; VVashington, D. C., bal. 
vakarų ir pietų pusės nuo 30 — Karo gamybos tary-

Daugiau Amerikos Kariuome
nės Australijoje

v. . . Canberra, Australija, ba- 
jimas nėra tiesų ispazini- ian<ižio 30 — Australijos 
mas, bet gyvenimas pagal mįnįstras Curtin pareiškė,
Kristaus mokslą.

Islandijos Karo Vadu 
Paskirtas Amerikietis

I kad daugiau Amerikos ka
riuomenės pasiekė kraštą 
kovoti prieš Japonų už
puolimus.

Washington, D. C., bal. 
30 — Praneša, kad Islandi
jos, £aro vadovybę iš anglų

les H. Bonešteel
o

kad Alijantų kareiviams 
yra rimtas pavojus patek
ti į Japonų nelaisvę. Užė
mę Burmą, Japonai užkir
stų kelią į Kiniją ir Indiją. 
Tada tiems kraštams būtų 
negalima gauti karinės 
pagalbos iš Amerikos ar 
Anglijos.

Galima sakyti, kąd Bur- 
ma jau pralaimėta. Angli
ja neturėjo užtektinai ka
riuomenės, nei karo jėgų

Japonai Laimi Burmoje
9 į k7 *

Londonas, bal. 30 — Ja
ponų kariuomenė baigia 
pavergti, visą Burmą, An
glijos vyriausybė sako, kovoti prieš Japonus. j)I

Kursko.
Kurskas yra vokiečių 

centras ir rusai norėtų jį 
atsiimti. Vokiečiai pradėjo 
smarkiai bombarduoti į- 
vairias sovietų tvirtoves ir 
miestus, parodydami, kad 
pavasario smarkūs mūšiai 
prasideda.

Kaikuriose vietose rusai 
atstūmė vokiečius atgal, 
bet nepajėgia atsiimti 
svarbesnių miestų ar in
dustrijos centrų. Rusijos 
viltis yra gauti karo gink
lų iš Anglijos ir Amerikos: 
negavę jų gali karą pralai
mėti.

Bet jei Anglija pradėtų 
vokiečius nulti per Pran
cūziją ar Norvegiją, tada 
rusai galėtų kiek leng
viau atsikvėpti. Tačiau 
šiuo metu Anglija dar ne
nori tai pradėti. Turį būti 
laukia patogaus laiko puo
limui. i o r

ba įsakė kavos džiovinto- 
jams ir urmų pardavėjams 
sumažinti kavos pardavi
mą dvidešimts 
nuošimčiu.

Ottawa, bal. 30 — Perei
tą pirmadienį Kanados pi-

2. Reikia nustatyti kai- iečiai balsavimu įgaliojo
nas, kad jos nebūtų kelia- vyriausybę siųsti kariuo- 
mos laike karo. men? 1 užsienio frontus,

3. Reikia apriboti asme- i k?r tik reikalinSa kauty-
nu gaunamą atlyginimą ne*e s“ Prlesu' . ..

? d ba Quebeco provincija dau-
4. Būtina stabilizuoti ū- Suma. bals\ Pasisake P™* 

siuntimą kariuomenes į 
užsienius, bet tas nepakei
čia bendrų balsavimo re

kio produktų kainas.
5. Raginti piliečius prisi

dėti prie šio karo laimėji
mo perkant karo bonus iš

penktu savo pajamų.
6. Reikia sutvarkyti vi-

! Toks patvarkymas pada- sus būtinus reikmenis,
rytas todėl, kad nėra už- kurių šiuo metu jaučiamas 
tektinai laivų parvežti ka-, trūkumas, kad būtų gali- 
vą iš Pietinės Amerikos.

zultatų.
Iki šiol Kanada 

tik savanorius.
siuntė

Jung. Valstybių Karžvays 
Yra Katalikas Atsivertėlis

ma juos tinkamai paskir
styti. St. Louis—Leit. Koman-

7. Reikia sulaikyti pirki- dierius Edward H. O’Hare, 
mą išmokėjimui ir raginti kuris šiomis dienomis ap- 
atmokėti skolas, kad padi- dovanotas Kongresiniu 
dinti taupumą ir sulaikyti Garbės medaliu už karžy- 
išlaidumą. giškus veiksmus karo

VVashington, D. C., bal. Neabejojama, kad Prezi-i veiksmuose, prieš apsive- 
30 — Prez. Rooseveltas dento programos punktai dima yra priėmęs katalikų 
Kongresui pareiškė, jog bus priimti Kongreso ir. tikėjimą.
karo metu nė vienas gy
ventojas negali imti dau
giau algos arba turėti gry
no pelno, kaip $25,000. Šis 
Prezidento pareiškimas 
sutinka kaikurių kongres- 
manu pasipriešinimą. Tai-į darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
gi dėl to pareiškimo gali; radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražiį3^ 
kilti karštų ginčų. jfOV^jiainų ir rpųzikos iš WC0P stoties, Boston,'Mass.

Kyla Nepasitenkini
mas Dėl Prezidento 

Pareiškimo

Darbininkų Radio Programa
< , n o * 3

šeštadienį, gegužės 2 d., š. m. 2 vai. po pietų įvyks
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Zinlosls Pavergtos Lietuvos '
Tik 421 Užsirašė 1 Vo

kiečių Tarnybų 
Lietuvoje

įarter

-<5EM/BtaOTOS 
LAIDOTUVES

• Kauno laikraštis “Lais-
buhalterio Juozo Laurinai- vę” aprašinėja a. a. gen. J. 
čio nužudymo dokumen- Bulotos laidotuves. Velio- 

nies karstas buvo pašarvotas. Šis ramus žmogus 
raudonųjų nužudytas 1941 tas Karo Muziejuje, Vy

tauto Didžiojo kriptoje, j• Gauta žinių, kad į vo- m. birželio 26 d. Rudinin- 
kiečių “darbo tarnybą” kų girioje, apie 1 kilomet- ; Velionį lankė ir atsisveiki- 
(Arbeitsdienst) Lietuvoje rą nuo tarnybos vietos, Ja-] no nenutrūkstančios mi- 
užsirašė tiktai 421 jaunuo- šiūnų valsčiuje, Vilniaus nios kauniečių, kurię at- 
lis, o vokiečių įstaigų buvę apskrityje. Ant jo krūti-
tikėtasi Lietuvoje surinkti nės rastas vokas, kuriame 

rusų kalba užrašyta: “Su
šaudytas kaip darbo žmo
nių priešas”.

6,000 jaunų vyrų.
Jau anksčiau buvo maty

ti, kad labai plačiu mastu 
vestoji propaganda už lie
tuvių jaunuolių stojimą į 
vokiečių “darbo tarnybą” 
neturi pasisekimo.

Vokiečiai įvedė Drus
kos Monopolį

• Vokietijos reicho komi
saro įsakymu, “Ostlande” 
įvestas druskos monopolis.

• šiomis dienomis į rau
donojo teroro parodą at
gabentas naujas bolševikų Druskai įsivežti ar eksplo 
teroro dokumentas. Tai atuoti reikia vokiečių ko- 
Rudnikų miškų urėdijos misaro leidimo. Nuo įsive- 

1 žamo druskos dvigumo 
centnerio imama rinkliava 
9 markių sumai.

LDS N. A. Apskričio

PIKNIKAS
Gegužes 30-t$

■
Sekmadienį, bal. 26 d., 3 vai. 

p. p., “Darbininko” salėje įvyko Į 
LDS Naujos Anglijos apskričio
kuopų delegatų gražus sukirto- leidinius be vokiečfų gene 
kimus, ūksiu aptarti ir išrinkti. komisariato leidi.
darbo komisija, kuri rūpintųsi

vyko ir organizuotai. Vie
ni iš pirmųjų velionį ap
lankė gen. S. Raštikis, gen. 
V. Nagius, gen. Liatukas, 
gen. Tallat-Kelpša, gen. 
Pundzevičius. Karstas, ku
riame Lietuvos kariuome-! 

! nės generolo uniforma ap
rengtas gulėjo ‘ velionis,, 
buvo pastatytas ant aukš
to katafalko, apsupto gėlė
mis. Atvožtas karstas bu
vo pridengtas trispalve vė
liava.

Prieš kūną išlydint į ka
pus, žodį tarę Karo Muzie
jaus viršininkas gen. V. 
Nagius. Jis plačiai prisimi-

Įvestas taip pat cukrelio šį Karo Muziejui hran- 
(sacharino j monopolis. SU asmenį. Palietęs praei-

__________ ties didžiųjų kunigaikščių
• Kauno laikraščiuose laikų didžiąją Lietuvą, 

atspausdintas vokiečių į- Sen- V. Nagius paminėjo 
staigų pranešimas, kuriuo kai kurias jų klaidas, ku
grasinama 
tiems, kurie

bausmėmis rios mūsų tautai buvo tra 
leis įvairius giškos ir privedė prie lais

vės netekimo ir baudžia-

. ^MESSAGĘ FROM^HL SECK^RY 
OF THE TRERSURY -

Susirinkimas
»£C»CTARY OF TH£ THCA5U**

® tw cmzas ar utta.
*7 1, 194J

TM- ntc • mu -t-T**!- tor tto asla of tor Banda and Savume 
pa la adar aagr throughout tto totloa. lt ta U» *r Bond itoota

It la urgantl/ necessary that jou daubls tha rato at ahleh yo> 
ar. noa taurine tor Banda and Sta<». This wlU aaan tha anie diract 
to ladlTlaual Inarl nant ot tor Banda and Stu*. ta tha larirt of not 
laaa tfcan ana blilion dollare aaary aantb.

(to. bUlion daliai. a annth la tha Batlonal ųuota. It la sųual 
|> ana t«th tha ootolnsd laasaas af all tnarlcans.

This aoaay la nasdsd ta buy tha toola af ssr for your fighting 
forcaa. It adll not pay for all af tha. Our aar aapondlturos m 
aro et tha nata of about FOTO BILUOS o aooth, and thagr aro (foolng 
daily. Būt a MUlan dollats a aantb dlroct fron tha paopla mi; 
toko alLaut productlan pasalhlo. Mthout lt no eannot do our bot; SSto ' ■ ' - -- -- -ittoat.it w < ot put forth our full offort.

Naujosios Anglijos tradicinė LIETUVIŲ DIENA 
per eilę metų įvykdavo liepos 4, Marianapolio Kolegi
jos Parke, Thompson, Conn.; gi šįmet, dėlei karo suda
rytų pasunkinimų — padangų ir gasolino stokos, LIE
TUVIŲ DIENA, sutinkant Tėvams Marijonams įvyks 
Liepos 4 d., ne Thompsone, bet Romuvos Parke, Mon- 
tello, Mass., vadovaujant jaunimui — Liet. Vyčių N. 
Angį. Apskričiui, Lietuvių Darbininkų Są-gai ir laik- 

į raščiui “Darbininkui”.
Kad LIETUVIŲ DIENA 100% pavyktų, norime 

į sudaryti centralinį L. Dienos-rengimo komitetą, ku
riam dirbant būtų pilnas pasisekimas.

Ateinantį sekmadienį, Gegužės 3 d., 4 vai. p. p., 
“Darbininko” salėje, 330 E St., So. Boston, Mass. yra 
šaukiamas Liet. Vyčių ir LDS kuopų atstovai, taipgi 
kolonijų veikėjai ir veikėjos, pasitarti Lietuvių Dienos 
reikale ir sudaryti įvairias Liet. Dienos rengimo komi
sijas. Nuoširdžiai kviečiame visus šiame susirinkime 
dalyvauti.

B. KUDIRKA, Liet. Vyčių N. A. Apskr. pirm., 
A. PELDŽIUS, “Darbininko” Administratorius.
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i ta go around — tha thlnga na buy alth aonay. If na go an apand- 
J at tha 1911 acala, na'll bo robblng the flghtlrg ana to add to our 

etos oonfort or pleasure. to'll bo "drlolng up the coot of llrlng for 
aU af ua. to'll ba l^oalng dir. bardahlpa on our nelghoore.
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Hitleris Įteikęs Tris Taikos
Suv. Valstybių Armijos Ir Laivyno Fizinio Tinkamu 

Programos
Kaipo dalis jų padidintos karišką psichologiją”

militarinio ir laivyninio 
lavinimo programos Jung. 
Valstybių Armija ir Laivy-

Tunney, kuris buvo 
pionas kumštininkas Ame
rikos Ekspedicijos Jėgų

La*..

nas pradėjo toli-siekian- Prancūzijoj paskutiniame
pasauliniame kare, nema
no, kad galima vartoti iš
lavintus gabumus boksį-

fizinio išsilavinimo 
savo milijo- 
kurie per se-

cias 
programas 
nams vyrą

vos. Tačiau vėl atėjo mo- Londonas^ bal. 30 — A. j 3. Vokietija kontroliuotų 
Pagal tą pranešimą, inentas, tai tauta pradėjo F. I., nepriklausoma pran-'visas Prancūzijos, Olandi- 

busti, bet vėl didelė nelai- cūzų žinių agentūra, pra- jos ir Belgijos kolonijų
neša, kad Vokietija įteikė nuosavybes.

Jeigu Alijantai priimtų

įmo.
vigi spausdiniaj jeigu jie

Piknikas nutarta rengti gegužės skiriami parduoti, gali bū- _
30. Romuvos parke, Monteilo, leidžiami tik valstybinės drausta lietuvių spauda. Britanijai tris taikos pa- 
Mass. Tai tradicijinė LDS Nau- Įeįjykios Kaip jau anks- Ir kaip tik tuo sunkiu lai- siūlymus laike pastarųjų 
jos Anglijos apskričio GBGU- žiau buvome rašę -ios lei_' ■ ..... - l«.»-----------=•
2LNĖ. Vadovauti gegužinei iš- d k,os priešakin pastaty-
rinktas kun. Juozas Petrauskas. vokietis Eisentraut.
Jam pagelbėti apsiėmė įvairiais ■ -______
darbais: J. Kumpa, St. Gnga- Vokjęį jaj Uždeda Prie- nujautė tautos atbudimą 

ir tam darbui nesigailėjo

apskričio gegužine - pikniku.
mė ją užklupo — buvo už-

ku į darbą stoja gen. J. šešių savaičių 
Bulota. Visus tuos tų lai- Pirmas pasiūlymas bu

navičius, Eva Paulauskaitė, T. 
Versiackas. V. Valatka, A. Pel
džius, J. Baronas, P. Tūbelis, A. 
Česnauskas, J. Versiackas, A.

volę Gyventojams

vęs įteiktas per Turkiją, 
antras — per Šveicariją ir 
trečias per Švediją.

Tačiau Britanijos įta- 
jėgų ir aukų. Ir bene svar- kingi oficialai nieko neži-

kų veikėjus galima vadin
ti tikrais pranašais. Jie

• Vokietijos reicho komi
saras Lohse išleido įsaky- 

Kneižys, A. Daukantas. P. Ra- mą, pagal kurį visi “Ost- 
daitis, A. Zaveckas, K. Nadzei- lando” gyventojai turi at-

biausia tokių pranašų gru
pė atsirado, praėjus dvide
šimčiai metų po spaudos 
uždraudimo iš rusų carų 

likti tam tikrą darbo prie- j pusės. Prūsuose išėjo laik-ka, V. Mitchell, V. Paulauskas.
Kai kurie iš apsiėmusių dirbti 
dėl gegužės 30-sios buvo apsi- tai traukiamąja jėga (ark 
ėmę anksčiau. Reikia pažymėti, liais). Taip pat turtai gali 
kad šiais metais gegužinė bus būti panaudoti darbo prie- 
daug įdomesnė ir lankytojams 
lengviau prieinama. Susisieki-

volę, ar tai personalinę, ar

volės reikalui. Personalinė 
prievolė, pav., gali pasi- 

mas su Romuvos parku ganai reikšti tuo, kad bus įsaky-
patogus. Be to, šiais metais ge
gužės 30-toji įpuola šeštadienį.
Taigi prieš sekmadienį kiekvie
nam bus gera proga pasimatyti 
su senai matytais draugais ir 
giminėmis ir laiku sugrįžti į na
mus, kad pailsėjus vėl atnau
jintomis jėgomis stojus į darbą.

Taigi kviečiami visi ruoštis į 
apskričio gegužinę - pikniką ge
gužės 30, Romuvos parke. Rap. »jąi.

ta pagaminti tam tikrus 
padargus ar panašiai. Dar
bo prievolė gali būti uždė-

raštis “Aušra”. Tos iš pra 
džių nedidelės grupės eilė
se svarbi vieta priklauso ir 
J. Bulotai. Vėliau gyveni
mo sąlygos kitėjo, daug 
kas buvo iškovota, bet mū
sų garbingieji aušrininkai 
visą laiką buvo pirmose 
tautos darbininkų eilėse. 
Juos matom 1905 m. Di-

ta įr ištisiems valsčiams, džiajame Vilniaus Seime, 
Smulkiau ąpįe prievolės a- matom ir 1917 m. lietuvių 
pimtį nieko dar nepa- konferencijoje Vilniuje, 
skelbta. matom ir 1918 m. ir vė-

Nuo darbo prievolės pa- liau, kuriant jaunos atgi- 
liuosuojarai vokiečių įstai- musios valstybės pagrin- 
gų “Ostlande” tarnauto- dus. Tame didžiuliame

ną apie kokius ten pasiū 
lymus.

Prancūzų agentūra sako, 
kąd Vokietija nori turėti 
laisvas rankas rytiniame 
fronte.

Hitlerio taikos punktai 
esą šie:

1. Jeigu Britanija ir 
Jung. Valstybės pripažin
tų Vokietijai Europos kon
trolę, tai Vokietija esą pa
siruošus svarstyti Anglo- 
Sąksų sugestijas dėl nau
jos tvarkos kontinente.

2. Vokietiją prisijungia 
tokias Rusijos teritorijas, 
kurios yra būtinos jos gy
venimo plėtimuisi.

tuos punktus ,tai Vokieti 
ja esą sutiktų štai ką pa
daryti, kaip paduoda 
Prancūzų agentūra:

f. Pripažintų Britų im
periją dabartinėje formo
je-

2. Pripažintų Jung. Vals
tybėms kontroliuoti Lati- 
nų Ameriką, politiniai ir 
ekonominiai.

3. Nustatyti bendrai pre
kybos sistemą tarp trijų 
imperijų — Vokietijos, 
Britanijos ir Amerikos.

Jeigu ir būtų toks arba 
kitoks Hitlerio pasiūlymas 
tąįkytįs, tai Suvienytos

kamus kelis mėnesius, tiki ninko arba futbolės lošėjo 
vesti ofensyvą į priešų te- j karo lauke, bet kad ta pro- 
rįtoriją. grama sustiprina musku-

Su milžinišku darbu ves- lus ir Prot« "MU-jono vyry,
ti Suv. Tautų jėgas ant pa- kurie sudaro mūsų karia-
saulio septynių jūrų ir še- j®^^- I^gi , sakė
šių kontinentų, Jung. Vai- T“”1*/' m®s tunme nu- 
stybių ginkluotos statyti mųr^ę drąsų ttkro
laikotarpį jų karo muštrų, y praneša kad
dar miklinąs! lengva kim- T lunneY praneša Kaa 
nastika kumščiuoiimu J LaivYnas dabar reikalau-ba^So“ “ ja,3-°°° fiZi.ni° “°kS‘°

sportais 
Išrinktas vesti Laivyno

rektorių ir lavinto jų. Da
bar jis turi daug svarbiau-

Tautos, remiantis pareis- nimo Skyriaus.
“Mūsų darhas”, sakė Ko-:

rT’in : šių futbolės, kumščiavimo, programą yra Gene lun- . . , ’ ,
ney, buvęs pasaulinis sun-;lmtlmnk« , baseboles ir 
kaus svorio kumščiavimo PaD' JunS' Valstybę 
čampionas, kuris dabar Arm?Ja ?rganl^oja pana- 
Komandierius J. J. Tun-!su* flzlnes sveikatos prog- 
ney, galva Laivyno Jūrei- P?. Pulk‘alaku T- E-
vystfe Biwo Fizinio Lavi- Draby’ 15 medikalimo kor- 

puso. r Lilo.

kimais, jokios taikos nęno- 
' rėš pavyti su Hitleriu. Bet 
Vokietijoje gali įvykti su
kilimas prieš Hitlerį, ir pa
sikeitus rėžimui Vpkietijo
je, galima tikėtis kapitali
nių permainų toje šalyje.

MEDUSmandierius Tunney nese-; 
niai, “yra sutverti karišką 
psichologiją. Buvome tai-. _ 
ką . mylinti demokratija. sunese 13 zydmc,ų

Grynas bičių medus, kurį bi-

ĮVAIRIOS KNYGOS
J£ZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para-

Sė Vyskupas Būtys, geri apdarai, S14 puslapių... $2.50

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

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ............... .............. $1-25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu SI knygutS yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik _____ __ _____ 25c.

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

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
paraSt kun. Pr. JuSkaltls. Kaina __________ 25c.

ENCIKLIKA Sv. TSvo Pijaus XI. Kaina........ ........ 10c.

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žade,kis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po J..'........... ............. . 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $100, dabar ... 50c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSS Kun.

Dr. J. Starkus. Kaina ............. ........... ......... ........... $1.10

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
tragedija. ParaM V. Nagomoekis. Kaina 2___  35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"PARBINIM&AS*'

>sto’
TMHL
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planą, kuris palengvintų toriaus ir Laivyno. Sę^re- Turime pakeisti šią administracijoje, 366 w. Broad- 

- ' " - taikos laiko psichologiją įway, So. Boston, Mass.

Valdžia Planuoja Paleng vinti Atetyty
darbe visur dalyvavo, vi: 
sur spėjo ir velionis gen. J. 
Bulota. Ypač jis buvo nuo
širdus jaunimo bičiulis. Įr 
toji jaunoji kartą neapvy
lė žilagalvio generolo. Jį 
mokėjo dirbti, mokėjo ir 
aukotis. Daug lietuviu tau
ta savo sūnų paaukojo 
1914 -1918 m. kare, 1918— 
1922 m. laisvės kovose ir 
vėl štai 19>41 m. žuvo ne
maža partizanų.

Religines apeigas atliko 
kan. A. Sabaliauskas. Pir
mojo generalinio tarėjo 
vardu kapuose atsisveiki
no dr. Sakalauskas, veteri
narijos departamento var
du — dr. St. Jankauskas, 
Veterinarijos Akademijos 
vardu — vet. gyd. Žemai
tis.

Savo aprašymą “Į Lais
vę” baigia šiais žodžiais: 
“Tarp dviejų baltų beržų 
liko amžinai ilsėtis žilagal
vis senukas generolas, ku 
riš netuščiai gyveno, ku
riuo tauta gali didžiuotis

samdymą lojalių ąteivių toriaus studijuoti kaįku- 
kąro gamyboj darbuose, riuos pasiūlymus pagal 

Gubernatorius Lehman' kurių bus ąpsiveikta su ą-, 
iš New Yorko Valstybės teiviais, kurie yrą tautie-. 
nesepiai paskelbė laišką čiai tų šalių, kurios stovi: 
nuo prezidento Rooseveį- su Jung. Valstybėmis ir' 
to, kuriame mūsų prezi-1 remia mūsų tikslus dabar- 
dentas pareiškė, kad Na- į tiniame kare ir studijuoti, 
tional Committee on Fair irgi, galimybes suklasifi- 
Ęmployment Practice, Ka- i kuoti ateivius, kurie yra 
ro ir Laivyno Sekretoriai, į tautiečiai priešų - šalių 
ir kitos valdžios agentu- tikslui į kliasas panašias į 
ros pilnai tyrinėjo proble- tas išvystytas Didžioj Bri- 
mą. tanijoj. FLĮS.

Atsakydamas į patari-
mą iš New Yorko Valsty-: AnįllŠkdj-UCtlIYISkdS
bės Apsigynimo Tarybos Žodynėlis
Diskriminacija Darbuose
Komiteto, kad agentūra Visuomet ppie savęs tu- 
Federalės Valdžios būtų1 rėkite pagelbininką - žo- 
paskirta tyrinėti ir certi- dynėlį, kuris paaiškins
fikuoti lojalumą ateivių, 
kurių gabumai būtų nau
dingi karo gamybai, prezi
dentas sakė:

“Ši yra problema, kurią 
mano Cofnmittėe on Fair 
Employment Practice ir

jums angliškus nesupran
tamus žodžius. Jo kaina! 
tik $1.00. Su užsakymu 
prašome prisiųsti čeįcį, 
money Orderį arba $1.00] 
pinigais.

“DARBININKAS“
. 366 W. Broadvvay.
P So. Boston, Massž.'l 6121

U£i

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

tiipsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“L1URDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina ........ 35c.

ESU MAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Paraiė Kun. Leonas Vaičekauskas ................ 15c.\ 1

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

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

U9AGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
iė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ii* kiti trys 
asmenys. Kaina ........ .......... .................................. .. 3Oc.

VAIKŲ TEATRAI. Tiipsta trys veikalėliai: “lityr- 
. sime paskui", “Antanukas Našlaitis” ir “Mė

ginimas”: Kaina .... .................... ............ 15c.

Su užsakymais kreipkitės --- *
"DARBININKAS"

36S W. Broadway. So. Bostoit, Mass. <>i|
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Published every Tuesday and Friday ekeept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
-------- by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Entered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authoriaed on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA

Domestic yearly ______________ $4.00 Amerikoje metams ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams ... $2.00
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams ..................  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680
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Pirm puolimo Bataan Peninsula, Filipinuose, amerikiečiai kariai įsi
rengę apsigynimo lizdelį saugiai stebi priešo pozicijas.
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GINKLUOTOMS JĖGOMS
Kiekvienam Jung. Vals

tybių ginkluotos jėgos na
riui, svetimame karo fron
te, Prezidentas Roosevel
tas siunčia sekantį prane
šimą:

BALTASIS NAMAS 

WASHINGTON

Nariams Jung. Valstybių Ar

mijas Ekspedicijos Jėgoms:

11
I
i

Dvasinė Popiežiaus Galia
Geg. 13 d. Šv. Tėvui sukanka 25 vyskupavimo me

tai. Tą džiaugsmingą sukaktį minės visas katalikų pa
saulis. Liūdnais laikais ta iškilmė įvyksta. Visur ka
ras, žudynės, ašaros, priespauda... Bet nežiūrint tų 
baisingų aplinkybių, katalikų širdys džiūgauja, kad 
mažam Vatikano sklypely gyvena kilmingas asmuo, 
kurio dvasinė pajėga vis daugiau juntama. Kada žmo
nėms kumštimi yra brukama mintis, kad galia yra ir 
tiesa ir teisė, toks dvasinės jėgos pasireiškimas ste 
bina nemažiau už bet kokį stebuklą. Geležies ir žudy
nių išpažintojai lenkia galvas prieš beginklį senelį. 
Brutalybė, pati save naikindama, jaučiasi besilpnėjan- 
ti ir turėsianti užleisti vadovybę dvasios jėgai. Tiesa, 
teisingumas ir žmogaus teisės turi grįžti į galią, ki
taip žmonija turės užtrokšti nuo užplūdusių nedory
bių, klastos, veidmainiavimo ir žvėriškų žudynių. Žmo
gus vėl nori būti žmogum ir trokšte trokšta tvarkos 
ir ramybės. Tikrąją ramybę davė mums Kristus. Da
bar Jo vietininkas skelbia “miestui ir pasauliui” pax 
vobis — ramybė jums. Pasaulis dar perdaug įnirtime 
paskendęs, kad tą šūkį pilnai suprastų ir priimtų, bet 
toliau matą vadai jau pradeda dairytis, kurio dvasios 
galiūno prietelystė būtų naudingiausia. Ir — ar neten
ka čia nustebti? — jų akys krypsta į beginklį Vatika 
ną.

Katalikai, norėdami pabrėžti dvasinio atsigimimo 
reikalą, teikia Šv. Tėvui, jo iškilmių proga, milžinišką 
maldų ir gerų darbų puokštę, surankiotą iš visų pa
saulio kraštų, rasių ir tautų. Ta dvasinė dovana tei
kiama gerajam Ganytojui tuo tikslu, kad jis žinotų 
jog šiais sunkiais laikais visų katalikų mintys ir šir
dys vieningai yra jam atsidavusios, bendrai su juo 
rūpinasi, kenčia ir didžiausių ištyrimų momentuose 
Katalikų Bažnyčios mokslui ir tvarkai bus ištikimos.

Atsiras nemaža žmonių, daugiausia iš netikinčių
jų tarpo, kurie iš tų dvasinių pastangų šaipysis. “Mal
domis šovinių ir torpedų nesustabdysi”. Tuč-tuojau ne, 
bet palaipsniui — taip. Ir patys sukietėjusieji bruta
lios jėgos šalininkai turi pripažinti ir faktinai pripa
žįsta ,kad dvasinis veiksnys kur kas pajėgingesnis už 
medžiaginį. Šautuvas tik tada šauna, kada iųnogus jį 
užtaiso ir gaiduką paspaudžia. Gi žmogaus ranką val
do mintis. Mintį veikia dvasinė žmogaus nuotaika. 
Taip vadinamoji karių “moralė” (dorovinis bei dvasi
nis nusiteikimas) vaidina labai stambią rolę kautynė
se. Gi tą “moralę” galima bet kur pakreipti. Jei karys 
įsitikinęs ,kad guldo savo galvą už neteisingą idėją, 
ar už kokio diktatoriaus valdžią ir garbę, ar už kitą 
kokį tuščią nieką, tai suprantama, kad jis kovos labai 
nevykusiai ir pirmai progai pasitaikius, pasiduos į ne
laisvę. Vadai tai supranta ir visokiais būdais stengiasi 
iškelti ir palaikyti dvasinę karių nuotaiką. Ir ne vien 
karių, bet ir visos šalies. Tad jiems labai rūpi pateisin
ti priežastys, dėl kurių kariaujama, kas karą išprovo
kavo, kas pirmas puolė ir tt. Tiems dalykams įvykdyti 
reikia kokio aukšto autoriteto, kurs jų pasiteisini
mams pritartų. Tokiu autoritetu jie pripažįsta. Vatika
ną. Mums skaudu, kad norima Vatikaną išnaudot, bet 
tuomi nejučiomis pabrėžiama, kad ten glūdi stambiau
sia pasauly moralinė jėga. K.

koje, neteisingi ekonomiš
ki spaudimai ir monetari
nis monopolis slegia ir 
kankina individus.

Prieš tą visą neteisybę 
ir visas skriaudas stovi pa
grindinė Kristaus doktri
na ir pati krikščionybė, ir 
skelbia, kad kiekvienas in
dividas yra svarbus. Indi
vidas yra svarbus ne dėl 
turto, talento, didžių nu- 
veikimų, bet dėl nemiršta
mosios sielos, dėl amžino
sios dalies, ir kadangi jis 
yra kaip vienetą dieviška
me paskyrime. Nes Visa
galis Dievas iš beribės 
meilės pagrindė individo 
vertybę, paskirdamas Ma
riją būti Dievo sūnaus, Jė
zaus Kristaus, Motina.

Pasaulyj gyveno skait
lingų garsių moterų, kaip 
Estera, Kleopatra, Berni- 
čė, Joana Arkietė, Birutė, 
ir kitos. Amžiams einant,

Mūsų Darbai Ir Rūpesčiai

lais. Federacija remia ir 
Lietuvių Tautinę Tarybą, 

— kurią neseniai sudarė Lie
tuvos Piliečių Sąjunga, 
nes mato, kad toji taryba 
lietuvių tautos kovose dėl

--------  nepriklausomybės turės
kretorijatą džiugina pra- suvaidinti labai svarbų

Ragonizmas, Individas, Marija...
Pagonizmas nuolat puo

la individus. Jis pataikau
ja galingiesiems, pašiepia 
silpnus, aukština brutalę 
jėgą viršum masių. Dėl to 
negailestingi vadai, nevi- 
doniški tyronai ir krauge
riai diktatoriai yra popu
liarūs. Didžiuma, rasė tau
ta yra svarbūs. O apie in
dividą, kas gi paiso? Taip 
būta Kristaus laikais. Mi
lijonai, kuriuos nugalėjo 
it pavergė nuožmūs ir
kraugeringi prispaudėjai, fdžiama.

vilko jungą ir kentė vergi
ją. Pavergtieji dirbo sun
kiausius darbus, o moters 
buvo nugalėtojų žaislas.

Žvelgdami į šių dienų pa
kvaišusi pasaulį, matome, 
kad visa pasikartoja ir 
šiandien. Štai, roboto ar
mijos, liaudies bei valsty
bės darbininkai, ekono
miški vergai, nėra nuosa
vybės, nėra laisvės, nėra 
laisvo balsavimo, gi mote
ris paniekinta ir skriau- 

Net ir eia.-Ameri-

Didelė dauguma Jungti
nėse Valstybėse gyvenan
čių lietuvių yra piliečiai. 
Piliečių tiesioginė par^ga 
yra visu kuo dėtis prie sa
vojo krašto gynimo ir prie 
visų karo reikalų. Bet ir 
tie. kurie nėra šio krašto

nešimai iš skyrių ir aps- vaidmenį. Be to, ir primin- 
kričių, kad jie nuo pat A- ti, berods, nereikia, kad 
merikos įstojimo į karą — Federacija stengiasi veik- 
nuo 1941 m. gruodžio 7 d. ti, kiek leidžia sąlygos, 
visas savo jėgas įkinkė į kontakte su Lietuvos pa- 
Amerikos Raudonojo Kry- siuntinybe ir konsulais, 
žiaus, į U. S. Karo Bonų šventojo Tėvo sukaktis, 

piliečiai veržte veržiasi į-pardavinėjimą ir į kitus Amerikos katalikų veiki- 
darbus, kad tik kuo galinti karo darbus. i mo centras — National
padėti Amerikai laimėti 
karą. Taip jie daro dėl to,

Confe-
ragina

Tiesa, tai gerokai ap- Catholic Welfare 
stabdė tuos darbus, ku- rence energingai 

kad jie myli šį kraštą, kad rįuos Federacija ir jos visuomenę minėti Jo Šven- 
jiems patinka demokrati-I skyriai veikia normaliais tenybės Popiežiaus Pijaus 
nė santvarka, kad pasitiki laikais, tačiau tuo ne tik XII vyskupavimo 25 metų 
prez. Roosevelto nusista- kad nesiskundžia, bet prie- sukaktuves. To minėjimo 
tymu, inkorporuotu ir į šingai džiaugiamasi. planai yra paruošti ir
Jungtinių Tautų prokla-. Nors Federacijos skyrių spaudoje jau skelbiami, 
muotuosius šio karo tiks-' va(jų rankos buvo užimtos Federacijos ir visi lietuvių 
lus — visoms tautoms ne- Amerikos Raudonojo Kry- katalikų veikėjai turėtų 
priklausomybė, visiems žiaus ir kitais krašto gy- tais planais ir patiekiama

Esi Jung. Valstybių armijos 

kareivis.

Išvykai į tolimas vietas, kur 

karas siaučia.

Nuo karo pasekmės priklauso 

jūsų gyvybės laisvė: laisvė tų 

visų ^kuriuos jūs mylite... jūsų 

draugų - piliečių... jūsų žmonių.

Niekada laisvės priešai nebu

vo toki žiaurūs, toki biaurūs, 

toki žvėriški.

Jūsų yra Dievo-baimingi, pui

kūs ir drąsūs žmonės, kurie vi

soje savo istorijoje pavedė savo 

laisvę Dievui prieš visus kitus 

tikslus.

Mes, kurie liekame namie, tu

rime atlikti savo pareigas... pa

reigas, kurios su jumis rišosi. 

Jus rems visa šitos tautos jėga 

ir gale. Pergalė kurių išlošite 

bus pergalė visų žmonių... ben

dra mums visiems.

Su savim nešate viltį, pasiti

kėjimą, dėkingumų ir maldas 

jūsų šeimos, jūsų draugų-pilie- 

čių ir jūsų prezidento...

(Pasirašė)
FRANKL1N D. ROOSEVELT.

pasaulio žmonėms visoke
riopa laisvė ir gerovė. Ne-

nimo darbais, tačiau šis medžiaga pasinaudoti, kad 
.tas nudirbta ir savo orga- Jo Šventenybės sukaktu- 

istorija nurodo, kad iš jų tenka> ^d, stebėtis, jei nizaciją bestiprinant. Sa- ves tinkamu būdu ir iškil- 
daug buvo gabių politikių, Lietuvos piliečiai savano- vo keĮįu buvo vedamas ir mingai minėti. Visi mes, 
galingų valdovių, talen- riais sto ja į U. S. armiją ir Lietuvai Gelbėti Fondo va- juk, gerai žinome, kad 
tuotų literačių, išradėjų, noriai dirba Visus tuos jus> kurįo metu kai kurie šventasis Tėvas mūsų tau- 
meno žvaigždžių; iš jų yra darbus, kurie veda prie ka- skyrįaį įr rajonai savo tą tėviškai globoja, šelpia 
daug gimusiųjų karališ- ro laimėjimo. kvotas pajėgė išpildyti, ir gina jos šventas teises,
kuose palociuose, pasipuo- Tuo būdu turime aiškių- Pasitikima, kad neatsiliks Ir šiuo ir visais kitais at- 
šusių žemčiūgais ir eme- aiškiausią vaizdą, kad visi ir kiti rajonai. šiuomi žvilgiais mes parodykime 
raidiniais vainikais. O M a- Amerikoje gyveną lietu- kreipiamas dėmesis į Con- Romos Seneliui savo nuo- 
rija yra iškelta viršum vi- viai visas galimas pastan- necticut, New York—New širdų dėkingumą, 
sų pasaulio moterų, nežiū- gas deda gelbėti Amerikai Jersey ir Pennsyivanijos Lietuvos Steigiamasis 
rint, kad ji ėjo iš paprasto ir Jungtinėms Tautoms rajonus. Bostono, Chica- Seimas. 1920 m. gegužės 
miestelio, nežiūrint, kad ji laimėti karą. Visi mūsų Sos’ Clevelando ir Detroito mėn. 15 d. susirinko Lietu- 
buvo typiška žydė mergelė tautiečiai, mat, puikiai ži- rajonai savo kvotas su vos Steigiamasis Seimas, 
ir neturtingų namų šeimi-no, kad Amerikos laimėji- kaupu išpildė.

Besistengdami išpildytiI,ninkė. j mas yra ir Lietuvos laimė-
Nors Marija paėjo iš kara- j imas. 
liškosios Dovido giminės, | Mūsų veikimo centras— 
bet ji buvo nuolanki ir ne-, A. L. R. K. Federacija tuo 
paisė žemiškosios garbės reiškiniu labai džiaugiasi, 
vainiko, vienok praėjusiais nes žino, kad mūsų tautos 
amžiais ir mūsų laikais ji, viltys yra sudedamos į ge- didės, 
buvo ir yra intensyvė indi-j ras ir patikimas rankas, 
vidualistė. Jos darbas, jos! Federacijos centro se- 
asmens tobulybė ir kitos'
kilnios pareigos susijo su individualiste, nors ji gy- 
Dievo valia. Apreiškime ji.veno paprastą daugelio 
išgirdo Dievo balsą. Jis krikščionių gyvenimą, bū-
permame jos 
Stebuklu buvo 
jos motinystė.

gyvenimą, 
užtikrinta 
Jos įtaka

tent: 1) asmeninis jos gy
venimas ėjo ta pačia linija, 
kaip ir mūsų, nes meldėsi,

LGF kvotas, žinokime, kad 
lietuvių tremtinių šelpimo 
problema toli gražu dar

patiesęs Lietuvos valsty
bei demokratiškus pagrin
dus, pravedęs išganingą 
kraštui žemės reformą ir 
daug kitokių įstatymų.

nėra išspręsta. Toji prob- Būtų svarbu ir naudinga
lema besitęsianti karui 

ji busDar didesnė 
karui pasibaigus. Dėl to 
yra būtinai reikalinga au
ginti Lietuvai Gelbėti Fon
dą.

Talka Lietuvai išlaisvin
ti. Federacija yra religinė, 
kultūrinė organizacija. 
Politika ji neužsiima. Bet 
šiuo momentu, kuomet

šiemet visur, kur tik gali
ma, minėti Lietuvos St. 
Seimo susirinkimo dieną. 
Ta proga reiktų parinkti 
aukų darbui ir kovai, kad, 
Amerikai laimėjus karą, 
laisvi ir nepriklausomi 
Lietuvos žmonės ir vėl ga
lėtų slaptu ir demokratiš
ku būdu išrinkti savo at
stovus į seimą ir patys bū-

Nauja Maldaknygė
Šio mėnesio pabaigoje 

bus baigta apdaryti kun. 
Pr. J. Juškaičio leidžiama 

i didelėmis raidėmis malda- 
!knygė — “MALDŲ ŠAL
TINIS”. Maldaknygė tik
rai graži ir patraukianti. 
Juodi odos apdarai, auk
suoti kraštai, didumas: — 

i 5% X 3% colių. Storis: ne- 
| pilnai pusė colio. Kaina 
įtik $2.50. Galite užsaky- 
| mus dabar siųsti:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,

r So. Boston, Mass.

jti savo krašto tvarkyto
jais ir šeimininkais.

Be čia suminėtųjų, Fede
racijos skyriai turi ir kito
kių darbų eibes. Svarbu, 
kad tiems ir kitiems dar
bams dirbti, būtų gerai 
susiorganizuota ir įtrauk
ta visa lietuvių katalikų 
visuomenė.

Kai gerai atliksime savo 
organizacijos darbus, la
biau sustiprėsime, tvir
čiau susiorganizuosime ir 
daugiau galėsime prisidėti 
prie Amerikos greitesnio 
karo laimėjimo.

L. šimutis, 
ALRK Fed. Sekr.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

ėjo nuo Kristaus - Kūdikio lankė bažnyčias, guodė ir mūsų tėvų kraštas žiaurių 
į Jaunąją Bažnyčią, o pas- ; šelpė kitus, pratinosi do
kui plito visame pasaulyje. I rybėse; 2) jos pareigos

priešų yi a pavergtas ir kai 
visai tautai yra taikomas

Marija gyvenime prisi- kaip motinos buvo kaip ir mirtinas smūgis, ALRK
laikė paprastos individua kitų motinų, nes dirbo na- Federacijos veikėjai va- 

duodamies krikščioniška-mų ruošos darbą, gamino
valgį savo vyrui ir Kūdi- ja artimo meile ir giliu lie- 
kiui, šeimininkavo; ir 3) tuviškumu, Lietuvai gel- 

ir šalinosi nuo pagyrų, nuo ji be galo daug rūpinosi a- j bėti darbą ir kovą skaito 
atsižymėjimo ir garbės, titinkamai ir reikiamai at- pirmaeiliu dalyku. Dėl to 
Jos laikų pasaulis ir žmo- likti tą tarnybą, kurią jai ji ir per savo užlaikomą

linės vidurinės linijos, su
tinkančios su Dievo parė
dymu. Ji nedarė stebuklų

Liet. Kult. Institutą ir ki
tokiais keliais informuoja 
ir Amerikos valdžios sfe
ras, ir kultūrines institu
cijas, ir visuomenę. Kiek-

nės beveik nežinojo, kad ji Dievas skyrė, 
gyveno. Nūngi, komuniz-! Tuo Marija moko mus, 
mas ją paniekino ir jos kad individas yra gyvy- 
Sūnui paneigė Dievybę, obiškai svarbus, nes indivi- 
pasaulinė spauda jos ne- dai yra vienetos Dievo pla- 
mini pagarsėjusios garbin- ne. Todėl, visi darbai gali vienu atveju, kai tik išky- 
gomis “karjieromis”, jos būti nuopelningi, kiekvie- la reikalas, energingai už

stoja už lietuvių tautos 
teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

ALRK Federacija dar 
1940 m. suprato reikalą 
sudaryti bendrą visų gru
pių centrą, kuriuo yra A- 
merikos Lietuvių Taryba, 
jau atlikusi keletą svarbių 
žygių Lietuvos nepriklau- 
somybės atgavimo reika-

vardo nestato didžiomis no gyvenimas gali būti 
raidėmis ir jos paveikslo taip suderinamas, kad 
netalpina pirmuose pusią- taptų šventasis. Taigi, visi 
piuose, nors afišuojamos turėtų sekti Marijos gyve- 
ir garsinamos visokios ar- nimo pavyzdžiu, turėtų 
tistės, karjieristės, nusi- tapti tokiais individais, 
kaltelės, divorsininkės, pasiryžusiais daryti visa 
žudikės, ir tt. p. Ją mažai tai, ko Dievas nori, ir vyk- 
mini net evangelijos. Ta- (dyti visa tai, kas susitaiko 
čiau, po Krištąus-, Marija su dieviškąją Jo v^lįa. 
yra įžymiausia pasaulioį A. T. (Šamata).
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SIBIRAN SįRASAS
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.

576. Bagdauskaitė, Marija 
(Jonas), gimus 1918, Keišiai, 
Jurbarkas.

577. Bagdanaitis, Vladas 
(Juozas), 24, batsiuvys, Šven
čionys.

608. Baibšytė, Gražina 
cys), 4 metų.

609. Baibšys, Romualdas (Va
cys), 2 metų.

610. Beinoravičius, Kazys 
(Stasys), 35, ūkininkas, gyv. v.

578. Bagdonas, Valerijus (Be- Beržalotai, Lentupis.
nis), 30, tarnautojas, gyv. vie
ta Kaunas, Baranausko 17.

579. Bagdonienė, Salome (Jo
kūbas), 27, tarnautoja, gyv. v.

(Va-

611. Beinoraitė, Julija (Ig
nas), 26, darbininkė, gyv. v. 
Šančiai, Kaunas.

612. Bajanovičienė, Elena, gy
venama vieta Vilnius, Pilies 18.

613. Bajanavičiūtė, Kristina, 
gyv. vieta Vilnius, Pilies 18.

614. Bajanavičiūtė, Vladisla
va, gyv. v. Vilnius, Pilies 18.

615. Bajanavičius, Mikas (Mi
namoji vieta Lietuvoje. i37> mokytoja, gyv. v. Maniku- kas), 300, maliorius, gyv. vieta

Sąrašas sunumeruotas ir Kaunas, 
alfabetiškai sudarytas. 580. Bagdonas, Valiukas (Va- 
Pirmiausia paduoda išvež- lerijus), 6, Kaunas, 
tojo pavardę, vardą, o 581. Bagdonas, Valerijus (Va- 
skliauteliuose tėvo vardą, lerijus), 3, Kaunas, 
išvežtojo amžius ir gyve-į 582. Bagdonienė, Petronėlėj

707. Baltrūnas, Martynas' 
(Ambraziejus), gimęs 1896, 
tarnautojas, gyv- v. Kėdainiai.

708. Baltrunienė, Kazė (Juo
zas), gimus 1905, siuvėja, gyv. 
vieta Kėdainiai.

709. Baltrunaitė, Irena (Mar
tynas), gimus 1932, gyv. vieta 
Kėdainiai.

710. Baltrūnas, Julius (Mar
tynas), gimęs 1936, gyv. vieta 
Kėdainiai.

711. Baltrūnas,
(Martynas), gimęs 
v. Kėdainiai.

* * *
MAKE 
EVERY 
PAYDAY

BOND DAY
Koste (Kazys), 50, gyv. vieta 
Rokiškis.

741. Baltušis, Stasys ( 
Raimondas das), 22, kareivis, gyv. v.
1910, gyv. kiškis.

i

(Tąsa)
554. Bačėnienė, Ona (Jonas), 

28, knygvedė, gyv. v. Karčru- 
de, Jankai.

555. Bačėnas, Skirmuntas 
(Vincas), 2 met. amž. Karčru- 
de.

556. Bačinskas, Juozas (Sil
vestras), 32, tarnautojas, gyv. 
vieta Rūdiškės.

557. Bačinskienė, Sabina 
(Vladas), 21, Rūdiškės.

558. Bačiulis, Alfonsas (Po

nai, Saločiai. .
583. Bagdonas, Rimantas, 3, 

Manikunai.
584. Bagdonas, Petras, 40, 

pašto viršininkas, Šiaulėnai.
585. Bagdonienė, Marija (Jo

nas), 35, mokytoja, gyv. vieta 
Šiaulėnai.

586. Bagdonas, Romualdas 
(Petras), 7, Šiaulėnai.

587. Bagdonas, Algirdas (Pe
tras), 4, Šiaulėnai.

588. Bagdonas, Pranas (An-
vilas), 34, gydytojas, gyv. vie-Į tanas), 36, Šančiai

589. Bagdonas, Jonas (Anta-ta Kaunas, Kraševskio 27.
559. Bačys, Vincas (Jonas), nas), 41, ūkininkas, gyv. vieta iag^iai 

35, raštvedys, gyv. v. Gižai,
Vilkaviškis.

Sausriai, Kuršėnai.
590. Bagdonienė, Stasė, ūki-

560. Bačienė, Adelė (Jurgis), ninkė, gyv. v. Sausriai, Kuršė- 
41, siuvėja, gyv. v. Gižai, Vii- nai.
kaviškis. į 591. Bagdonas, Jonas (Jo-

561. Bačys, Vincas (Vincas),'nas), 14, Sausriai, Kuršėnai.
11, mokinys, Gižai. Į 592. Bagdonas, Eugenijus

562. Bačys, Zigmas (Vincas), (Jonas), 13, Sausriai, Kurse
li, mokinys, Gižai.

Vilnius
616. Bajarunienė, Emilija, 60, 

ūkininkė, gyv. v. Malinovka, 
Mickūnai.

617. Bajarunaitė, Vanda, 18, 
ūkininkė, gyv. v. Malinovka, 
Mickūnai.

618. Bajarūnas, Kostas, (Sta
sys), 73, ūkininkas, gyv. vieta 
Vežiškiai, Malavėnai.

619. Bajarūnas, Stasys (Sta
sys), gimęs 1906, ūkininkas, 
gyv. v. Melagėliai, Švenčionys.

620. Bajarūnienė, Elena (Jur
gis), 26, ūkininkė, gyv. v. Me-

Tūlas amerikietis, po to, kai japonai per ištisas sa
vaites be persto jimo bombardavo ir puolė Bataan Pe- 
ninsulą, nuvargęs ir išsisėmęs nukrito valandėlei poil
sio, jis vis tiek ginklo neišleido iš rankų ,kaip vaizdas 
parodo.

Pabaiskas, Ukmergė.
646. Balašaitis, Izidorius 

(Matas), gimęs 1868, mokyto
jas, gyv. vieta Tauragė.

647. Balašaitienė - Eičaitė, 
(Juozas), gimus 1912, šeimi
ninkė, gyv. v. Tauragė.

į 742. Baltušis, Jonas, 35, mo-
712. Baltrušaitis, Jonas (Juo- jcytojas, gyv. v. Tauragė, Vai- 

zas), 31, darbininkas, Kazlų n„tas.
Rūda.

713. Baltrušaitytė, Emilija 743- Baltušienė, Ona, 30, mo-.
(Justinas), 13, mokinė, gyv. v. gyv- v. Vainutas.
Kazlų Rūda j 744‘ Baltušis, Keistutis (Juo-

714. Baltrušaitienė, Marija zasL 5, gyv. v. Vainutas.
88, ūkininkė, gyv. v. Užnugaris, i 745. Baltuška, Simas (Si- 
Sasnava. ,mas), 35, inspektorius, gyv. v.

715. Baltrušaitis, Vincas (Ka- Kaunas, 
zys), gimęs 1903, ūkininkas,! 746. Baltuškienė - Aleknaitė,

676. Baronienė - Smigytė, Ja- gyv. v. Užnugaris, Sasnava. į Elžbieta (Juozas), 35, gyv. vie- 
dvyga (Antanas), gimus 1910, Baltrušaitienė, Magdale- ta Kaunas-
gyv. vieta Mažeikiai. na (Kazys), 36, ūkininkė, gyv J 747. Baltuškaitė, Gražina (Si-

(Ba- vieta Užnugaris. mas), 5, gyv. v. Kaunas.
717. Baltrušaitytė, Elena, Ka-1 748- Baltutis, Liukdas

zys), 27, gyv. v. Užnugaris, Sa- nasL 4^’ mokytojas, Ki 
nai.

677. Baronytė, Silvija 
lys), gimus 1939, gyv. v. Ma-' 
žeikiai.

snava.
( 678. Balyta, Petras (Jurgis), 71g Marija 749. Balvočius, Vladas 

v linaras), 43, teisininkas, 
vieta Kaunas.

(Jonas), 13, Sausriai, 
nai.

593. Bagdonaitė, Jadvyga 
(Jonas), 11, Sausriai, Kuršėnai.

594. Bagdonas, Edvardas, 26, 
ūkininkas, gyv. v. Sriubiai, Ma-

| lavėnai.
595. Bagdonavičius, Jonas

563. Bačys, Alfonsas (Vin
cas), 8, mokinys, Gižai.

564. Bačkauskas, Albinas,
(Kostas), 8, Palopainis, Kruo
nis.

565. Bačkauskaitė, Elena
(Juozas), 6, Palopainis, Kruo- (Antanas), 50, ūkininkas, gyv. 
nis. ! vieta Antanavas, Maišiogala.

566. Bačkauskaitė, Gražina 596. Bagdanavičienė, Vanda, 
(Juozas), 4, Palopainis, Kruo- 26, Antanavas, Maišiogala.

597. Bagdanavičius, Ričardas 
(Pranas), 8, Antanavas, Mai
šiogala.

598. Bagdanavičiūtė, Danutė, 
(Pranas), 4, Antanavas, Mai-

621. Bajarienė, 50, žemės sa
vininkė, gyv. v. Malinavos dva
ras, N. Vilnius.

622. Bajoraitytė, Vanda (A-
lenksandras), 18, gyv. vieta
Malinovskas, Vilnius.

623. Bajorūnas, Albertas (Al
fonsas), gimęs 1913, ūkininkas, 
gyv. v. Dubiškės, Švenčionys.

624. Bayta, Petras (Petras), 
gimęs 1897, gyv. v. Punskas,
Seinai.

625. Bakaitis, Juozas, gimęs 
1916, ūkininkas, gyv. v. Ferma, Į nius. 
Tauragė.

626. Bakaitienė, Marija, 50, 
šeimininkė, gyv. v. Ferma, Tau
ragė.

627. Bakaitis, Pranas (Juo
zas), gimęs 1922, gyv. v. Fer
ma, Tauragė.

628. Bakanauskas, Jonas (Jo
nas), gimęs 1886, medinčius, 
gyv. v. Ežerėlis, Marcinkonys.

648. Balberis, Juozas (Mi- ,42, ūkininkas, gyv. vieta Mac-! (Kazys)> 26, siuvėja, gyv.
kas), gimęs 1899, prekybmm- kai, Punskas. i Užnugaris, S^avą.
kas, gyv. v. Biržai. 679. Balnys, Kazys, 36, poli-į 719 Balrtušaitis, Kazys (Juo-' 75°- Balvočienė, Irena (Bro-

649. Balberienė - Sprindytė, cininkas, gyv. v. Kaunas, Lais- 2Q teplioriuį) gyV vieta nius), g. 1905 ,gyv. v. Kaunas.
Elžbieta (Jonas), gimus 1904, vės ai. 9. Tauragė 7®4- Balžėkas, Mykolas (Ka-
gyvT. v. Biržai. Į 680. Balnienė, Marija (And- 720 Vytautas 32’ mokytojas, Zarasai.

650. Balbierytė, Regina (Juo- rius), 31, siuvėja, gyv. v. Kau- Į 752. Banacovska, Nina (An-
zas), gimus 1928, mokinė.

651. Balberis, Aloyzas (Juo
zas), gimęs 1932 ,mokinys.

652. Balberytė. Felicija (Juo
zas), gimus 1939, gyv. v. Biržai.

653. Balčius, Gediminas (Ju
lius), gimęs 1907, mokytojas, 
gyv. v. Jančioniai, Daugai.

654. Balčiūnas, Antanas, (An-

(Feliksas), 35, mokytojas, gyv.
nas- vieta Bazilioniai, Babtai. ^ius), 33, gydytojo

681. Balnys, Algirdas (Ka-; 721. Baltrušaitienė, Filomena vieta Vilnius,
zys), 7 metų. (Adomas), 30, mokytoja, gyv.1 753- Banaitis, Bronius (Zig-

682. Balnytė, Elvyra (Kazys), yieta Bazilioniai. mas), 43, mokytojas*gyv. vie-
722. Baltrušaitytė, Aldona ta Dievogala, Grinkiškis

(Vytautas), 8, gyv. vš Bazilio
niai.

3 metų.
683. Balsevičius, Antanas 

(Balys), gimęs 1907, gyvulių 
augytojas, gyv. v. Panevėžys.

684. Balsevičiūtė, Petrė, 31,
tanas), 34, šoferis, gyv. v. Vii- šeimininkė, gyv. v. Kaunas, Pu

asistentė,

754. Banaitienė, Michalina 
(Ignas), 38, mokytoja, gyv. vie-

nis.
567. Bačkauskas, Juozas 

(Juozas), 2 mėn. amž. Palopai
nis, Kruonis.

568. Bačkauskas ,Jonas (Kos
tas), gimęs 1908, ūkininkas, šiogala.
gyv. v. Ignalinas, Kruonis. į 600. Baibikis, Juozas (Jo-

569. Bačkauskas, Kostas nas), 42, ūkininkas, gyv. vieta

šyno 16.
655. Balčiūnas, Petras (Anta- 685. Balsevičiūtė, Julija, 11,

nas), 50, ūkininkas, gyv. vieta mokinė, gyv. v. Kaunas, Pušy- 
Keredžiai, Šaukėnai. no 16.

656. Balčiūnienė, Salome, 45, 686. Balsevičius, Lionginas,
ūkininkė, gyv. v. Keredžiai. 5, gyv. vieta Vilijampolė.

657. Balčiūnaitė, Birutė (Pet- 687. Balsys, Antanas (Balt
ras ), 13, mokinė. rus), 45, mokytojas, gyv. vieta

658. Balčiūnas, Vytautas Kairiai, Betygala.
(Petras), 19. 688. Balsienė, Ona (Anta-

659. Balčiūnas, Algis (Pet- nas), 41, gyv. vieta Kairiai. 
689. Balsytė, (Pranas), 8 mė

nesių, gyv. v. Vepriai, Žemės

723. Baltrušaitis, Antanas Dievogala.
(Juozas), gimęs 1902, tarnau- 7^- Banaitytė, Bronė (Bro-
tojas, gyv. v. Kaunas, Freda. !nius>» ^gyv- v. Dievogala.

Algis724. Baltrušaitienė, Kunigun- 7^®* 
da, gimus 1908 ,darbininkė, gy- n^us^’ metų. 
ven viota Kaunas FVoHa 757. Banaitis,

Banaitis. (Bro-

Stasys (Bro-

(Bernardas), 42, ūkininkas, Obirutėliai. 
gyv. v. Palopanis, Kruonis.

570. Bačkauskienė, Ona, 50, nas), 32, šeimininkė,
šeimininkė, gyv. v. Palopainis, 
Kruonis.

571. Bačkauskienė, Pranė, 25, 
ūkininkė, gyv. vieta Palopainis, 
Kruonis.

572. Bačkys. Juozas (Juozas), 
41, karininkas majoras, gyv. v. 
Vilnius. Uosto 19.

573. Bačkus, Juozas (Stasys), 
40, karininkas pulkininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

574. Bačkuvienė, Anelė (Ado
mas), 30, operos dainininkė, 
gyv. vieta Kaunas.

575. Bačkus, Stasys (Juozas), 
8 mėn. amž., Kaunas.

629. Sakevičius .Vytautas, 76, ras), 8.
ūkininkas, gyv. v. Pilypiškiai, 660. Balčiūnienė, Ona (Joku- 
Krekeneva. bas), 30, raštininkė, gyv. vieta

630. Bakevičiūtė, Pranė, 86,[Vilnius.
601. Baibikienė, Marija (Jo-^- vieta Pilypiškiai. 661. Balčiūnas, Mečys, 40, tar- kytojas, gyv. v. Užpaliai.

631. Bakevičiūtė, Barbora, nautojas, gyv. v. Virškupėnai, ! 691. Baltakienė, Ksavera, 35,
(Vytautas), 35, ūkininkė, gyv.} Papilė. mokytoja ,gyv. v. Užpaliai.

662. Balčiūnienė, Kazė, 35,j 692. Baltakytė, (Juozas), 5, 
mokytoja, gyv. v. Virškupėnai. gyv. v. Užpaliai.

663. Balčiūnaitė, Stasė (Me- 693. Baltenis, Jurgis, (Jurgis),

Ckio Mokykla.
690. Baltakis, Juozas, 40, mo-

gyvena
moji vieta Obirutėliai.

602. Baibikis, Cytautas, (Juo-* v*eta Pilypiškiai. 
zas), 8 metų amž., gyvenamoji ®32' Bakevičius, Stasys (Vy-
vieta Obirutėliai. į^^?’.27’ ūkininkas’ v*

603. Baibikis, Romualdas, Pilypiškiai.
(Juozas), 3 metų amžiaus. 633- Bakytė’ 85’ SYV-

604. Baibikis, Stasys (Juo- vieta Gaisriai, Sintautai,
zas), Išmetu amžiaus I 634. Bakšys, Antanas (Ka

605. Baibikis, Jonas (Juozas), kinkas, gyv.<Klo-
Raseiniai.

42, ūkininkas, gyv. v. Seitiškiai,

R

2 mėnesių amžiaus.
606. Baibšys, Vacys (Povi

las), 30, mokytojas, gyvenimo 
vieta Vieviržėnai.

607. Baibšienė ,Kornelija (Ta
das ), 26, mokytoja, gyv. v. Vie
viržėnai.

čys), l*/2 metų.
664. Balčiūnas, Stasys (Jo- Radvyliškis.

nas), 40, tarnautojas, gyv. vie- 694. Baltokas, Adolfas, 42, 
ta Kybartai. agronomas, gyv. v. Žeimiai.

665. Balčiūnienė, gyv. vieta 695. Baltramiejūnaitė, Bronė, 
Kybartai.

666. Balčiūnas,

vieta Kaunas, Freda.
725. Baltrušaitis, Juozas (An- “USL 3, metų.

tanas), 13, mokinys, gyv. vieta 7^8- Banaitis. Pocilas (Anta- 
Freda. i nas, 30, mokytojas, gyv. vieta

726. Baltrušaitienė - Katilių- Ramygala, Papiškiai.
tė, Ona (Vincas), 26, gyv. v J 759- Banaitienė, Paulina, 27, 
Marijampolė. mokytoja, gyv. v. Papiškiai.

727. Baltrušaitis, Algimantas- 760‘ Banaitis, Gražvydas (Po-
Feliksas (Andrius), 2, gyv. vie- v^as’ metų.
ta Marijampolė. : 761. Bandža, Pranas, (Balt-

728. Baltrušaitis, Kazys (Jo- "»>, 66, ūkininkas, gyv. vieta 
nas), 34, tarnautojas, gyv. vie- Gaisriai, Sintautai.
ta Šalniškės, Kazlų Rūda. ' 7®2, Bandža, Antanas (Pra-

729. Baltrušaitytė, Ona, 80,,nas)’ 32> tarnautojas, gyv. vie-
gw. vieta Griškabūdis. i Gaisriai, Sintautai.

730. Baltrušytė, Antanina * 763- Bandzaitis, Antanas, 37,
(Baltrus), 24, darbininkė, gyv.Į mokytojas, gyv. v. Ukmergė, 
vieta Kaunas. I 764' Bandzaitienė, Sofija, 37,

731. Baltrušienė - Varkalaitė, i mokytoja, gyv. vieta Ukmergė.

šiai,
635. Bakšienė, Anelė, (Jo-[ 666. Balčiūnas, Stasys (Au

nas), 45, ūkininkė, gyv. v. Klo- į gustinas), 33, kar. kapitonas, 
šiai. Į gyv. vieta Vilnius.

(Jonas), 43, gydytojas, gyv. v. 
Ukmergė.

696. Baltrimas, Stasys, (Ado
mas), 40, siuvėjas, Kuliai, Kre-

Antanina (Petras), 29, gyv. v. 765’ Bandzaitis, Rimutis (An- 
Kaunas, Prūsų 6. tanas), 5 metų.

732. Baltrus, Eugenijus (Kle- 766' Bandzevičius, Jonas, 36, 
mensas), gimęs 1905, darbiniu- sy^;Jie^a VUnius’ ^ilutės 3; 
kas, gyv. v. Vilnius.

733. Baltušis, policininkas.
734. Baltušienė - Birontaitė, 

Bronė, 50 metų.

767. Banevičius, Juozas (To
mas), 47, gyv. vieta Paduby
sis, Šiauliai.

768. Banevičius, Vytautas

636. Bakunas, Stasys, 68, gy-I 667. Baleišis, Feliksas, (Juo- tinga. 
dytojas, gyv. v. Vilnius, Dauk-,zas), 44, kareivis, gyv. v. Vii-' 697. Baltrimienė, Magdalena,

735. Baltušis, Vytautas (An-! 17- mokinys, gyv. v

(!
DRAUGE DARBININKE, ė

p
platink du syk savaitinį laikraštį <,

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”

šos 2. Į mus.
637. Bakūnienė, 65, gyv. vie-j 668. Baleišis, Pranas (Jonas),

ta, Daukšos 2. [gimęs 1900, tarnautojas, gyv
638. Bakutis, Antanas (Pra- i v. Kaunas,

nas), 38, pardavėjas, gyv. vieta 669. Baleišienė, Ona (Juo 
Malašaitis, Betygala. ižas), 35, tarnautojas, gyv. vie-

639. Bakutienė, Ona (Alek-' ta Kaunas, 
sandras), 34, gyv .v. Malašaitis. 670. Baleišytė, Nijolė (Pra-

640. Bakutis, Algutis, (Anta- nas), 5 metų. 
nas), 7, gyv. v. Malašaitis. j 671. Baleišytė, Asta (Pra-

641. Bakutytė, Elena (Anta-! nas), 3 metų. 
nas), 3, gyv. v. Malašaitis. Į 672. Balevičius, Kazys (Pet-

642. Bakvalotas, Jonas (Li-|ras), 43, ūkininkas, gyv. vieta!!i
i!:safejus), 37, ūkininkas, gyv. v. Margionys. Marcinoknys.

I šakališkiai, Švenčionys. 673. Balickaitis, Vincas (Jur-
643. Batakienė - Gricaitė, Ge-lgis), 38, tarnautojas, gyv. vie-

nė (Antanas), 34, šeimininkė, ta Vilkabaliai, Vilkaviškis, 
gyv. v. Šauliai. J 674. Balickaitienė, Albina

644. Balandis, Juozas, gimęs (Pijus), gimus 1902, telegra 
1904, karininkas, kapitonas, gy- fistė, gyv. vieta Vilkaviškis, 
ven. v. Vilnius. Antkainis 42. I 675. Balickaitytė. Rasa (Vin-

Balandis. Leopoldas (A- cas), 7.gyv. v. Vilkabaliai. Ban

domas), 31, ūkininkas, gyv. v.'tininkai.

(Kazys), 300, siuvėja, gyv. vie
ta Kuliai.

698. Baltrimaitė, Vida. (Sta
sys >, 10 metų.

699. Baltrimaitė, Žibutė (Sta
sys), V/2 metų.

700. Baltrukonis, Juozas. 38,' 
mokytojas, gyv. v. Lazdijai.

701. Baltrukonienė, Ona (An
tanas), 32, mokytoja, gyv. vie
ta Lazdijai.

702. Baltrukonytė. Viliutė 
(Juozas), 15, gyv. v. Lazdijai.

703. Baltrukonis, Algirdas 
(Juozas), 12, gyv .v. Lazdijai.

704. Balrtukonis, Leonardas 
(Juozas), 10, gyv. v. Lazdijai.

705. Baltrukonis, Viktoras, 
38, mokytojas, gyv. v. Durvi- 
niai. Rudamina.

706. Baltrūnas, Petras (Juo- 
s&s), gimęs 1895, kar. majoras, 
gyv. v. Lentvaris.

drius), 20, mokinys.
736. Baltušis, Jurgis, 36, stu

dentas, gyv. vieta Vilnius.
737. Baltušienė, Uršulė, gyv. 

vieta Vilnius.
738. Baltušis, (Jurgis), 1 mė

ty, gyv. vieta Vilnius.
739. Baltušis, Vladas (Anta

nas), 54, tarnautojas, gyv. vie
ta Rokiškis.

740. Baltušienė - Kalvaitytė,

Padubysis.
769. Benevičius, Feliksas, 76, 

žemės savininkas, gyv. vieta 
Biliuškis, Šėta.

770. Banionienė, Koste (Ig
nas, 38, mokytoja, gyv. vieta 
Panevėžys.

771. Baniulaitis, Kostas, 
(Juozas), 35, mokytojas, gyv. 
vieta Karklupėnai, Pajevonys.

(Bus daugiau)

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virė ja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą_ "VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS”. Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 ] 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Mi wūr.im><<♦ .
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LDS Studijų Rateliams
12. Mokykla

Kadangi reikia jaunąsias kartas išmokyti meno 
ir mokslo, nes iš to turi naudos ir gerovės pasaulinis 
sugyvenimas, ir to tikslo šeima vienomis grynai savo
mis priemonėmis pasiekti neįsteigia, tai atsirado vi
suomeninė mokyklos įstaiga, pirmiausia, ir tą reikia 
gerai pasilaikyti mintyje', iš šeimos ir Bažnyčios ini
ciatyvos, daug metų pirmiau, negu prie to darbo pri
sidėjo valstybė. Taigi net istorinės pradžios žiūrint ir 
savąja prigimtimi mokykla yra pagalbinė įstaiga šei
mai ir Bažnyčiai, todėl ji, dorovinės logikos nuoseklu
mu, turi ne tik neprieštarauti, bet teigiamai derintis 
su šitomis dviem aplinkumomis, kad atsirastų kiek 
galima tobulesnė dorovinė vienybė, ypatingai tam, 
kad, drauge su šeima ir Bažnyčia, galėtų sudaryti vie
ną šventovę, krikščioniškam auklėjimui skirtą, nes ši
taip nepasiektų savo tikslo ir, priešingai, virstų ardy
mo darbu.

Tai aiškiai pripažino net pasaulionis labai pagir
tas už savo pedagoginius raštus (ne visiškai girtinus, 
nes liberalizmo permirkusius), kuris pareiškė: “Mo
kykla, jei nebūna šventovė, tai būna urvas”, o kitoje

Retas ketvertukas. Tai iš Albany, Ore., kur retu atsitikimu avių gimi
nėj matoma ketvertukas. Gražiai visas būrys žiopso, tur būt į. savo šei
mininką.

LIET. B. K. FEDERACIJOS N. A. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, gegužės 24, š. m., 1 vai. p. p., Šv. Pet
ro parapijos salėje, 492 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Kviečiami visi Naujos Anglijos Federacijos skyriai 
prisiųsti savo delegatus. Bus svarbių veikimo klausi
mų aptarimui.

Apskričio Valdyba —
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Ant. Zaveckas, Pirmininkas,
B. Jakutis, Raštininkas.

Worcester, Mass.

SPAUDOS APŽVALGA nes Maskva taip pat yra 
komunizmo centras, prieš 
kurį tos tautos yra visos

vietoje: “Kuomet literatūrinis, visuomeninis, šeimy- »T c -n j • T - , r* tz i* labai stipriai nusistačiu- Nr. 5— Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato sios„religinis auklėjimas nesusiderina, žmogus yra 
nek įingas ir bejėgis”. New Yorke, N. Y., 1942 m. bal. 15 d.

Rusai Yra Sulaužę

Sv. Kazimiero Parapija
ŠIS TAS /S PRAĖJUSIO 
PARAPIJOS BAZARO

Malonu prisiminti darbščias 
parapijos darbuotojas, kurių 
buvo gausus būrys, daugumoje 
moterys ir merginos. Gražiai 
darbavosi L. Vyčių ir Choro 
vaikinai, ypatingai parapijos 
mokyklos vaikučiai ir mergai

gos 5-ta kp. turėjo stalą papuo
štą Lietuvos vėliavos spalva su 
paveikslu: “Lietuvos Mokykla’’. 
Sąjungietės susilaukė daug 
komplimentų nuo publikos už 
tokį reikšmingą reprezentavi- 
mą. Paveikslą nupiešė p. Mag
dalena Walsh (Pauliukonytė). 
Klebonas kun. A. Petraitis, su
grįžęs iš kelionės, palaidojęs 
savo brolį Antaną, kiekvienam

tės, tai kaip bitutės tik dūzgė gelbėjo. Kun. J. Bakanas buvo 
apie avilį visokiais balsais Saspadorius, o kun. J. Padvais- 
šaukdami prie savo stalo. Visų j kas darbavosi kartu su visais, 
draugijų stalai buvo papuošti Malonu priminti mūsų profe-

sijonalus, kurie skaitlingai lan
kėsi bazaro išvakarėse, kaip 
tai: adv. Ant. Mileris, Dr. A. 
Karpavičius, Dr. P. A. Lanki
ninkas su žmona, Dr. F. Vaiš
nora, adv. C. Tamulionis su 
žmona, adv. J. Ginkus su žmo
na, graborius J. Dirsa su žmo
na, grab. M. Čivinskas, mokyto
jas K. Pauliukonis su žmona, 
parapijos vargonininkas J. K. 
Žemaitis su žmona. Bazaras da
vė parapijai nemažai pelno.

įvairiomis spalvomis, kurios 
padarė gražų reginį svetainėje.

Sodalietės su savo stalo lėlė
mis buvo nufotografuotos ir 
tilpo Worcester Evenings Ga
zette su aprašymu parapijos ba- 
zaro.

Reikšmingiausius papuošimus 
turėjo Lietuvos Vyčių 26-ta kp. 
Amerikos Vėliavos spalva — 
for Victory”. Moterų Sąjun-

I ANGLIŠKOJI 
SPAUDA

i kovo mėn. 6 d. numeryje į- Suverenitetą 
dėjo straipsnį: “Bishops “The Economist”, svar- 
Tell of Sufferers Given blausias finansinių sferų
Aid”, kuriame skelbia ko- žurnalas, išeinąs Londone,

šinga pagrindiniams auklėjimo principams. Praktiš- Centralinė Europa ^ios sumos 1941 m. rin- Kr. 5124, rašydamas apie
kai imant tokia mokvkla vra neivvkdoma nes faktinai kliavos yra paskirtos ats- karą straipsnyje “Politicalkai imant tokia mokykla yra neįvykdoma nes faktinai «Free Europe iseinąs ki kraštų nuo karo nu_ Warfare”, tarp kita rašo:
ii tampa pnesreligine. Nėra reikalo kartoti, ką apie Londone sausio mėn 30 d. i • • L.- j ,; , , , ’ ... n- * , - • ^onooue, sausio luen ou U. kentejusiems. Ten paša- “Rusai priversti advoka-
tą dalyką yra pareiškę Musų Pirmtakunai, ypač Pijus numeryje rašo: “Kiek tai kyta> kad 1941 m bįrželįo tauti už visišką Europos

Nekatalikiškos Mokyklos
1 š to aiškiai seka, kad vadinamoji neutralinė arba _ ------------

civilinė mokykla, iš kurios pašalinta tikyba, yra prie- Didžiosios Valstybės ir

“Kiek
supasaulėjimas liečia galimybę, kad Rusi-IX ir Leonas XIII, tais laikais, kada

ypatingai pradėjo skverbtis į viešąsias mokyklas. Mes ja gali panorėti praplėsti
panaujiname ir patvirtiname judviejų pareiškimus savo ribas vakaruose, mes 28 d. Baltijos kraštams — verenitetą sulaužė’ 
ir drauge Šventųjų Kanonų tikslius nustatymus, ku- Į leidžiame sau priminti So- $21,666 ir gruodžio mėn. M .
riais katalikams vaikams draudžiama vaikščioti į ne- vietų 1940 metų eksperi- d. vėl Baltijos kraštams ©ris— epataiso- 
katalikiškas, neutralines, ar maišytas mokyklas, bū- • centus, kai tariami pie- §20,000.
tent tas, kurios yra įsteigtos katalikams ir nekatali- Pavergtos Europos

mėn. 24 d. sušelpimui pas- tautų suverenitetą dėlto,
kirta $25,000; spalių mėn. kad keliais atvejais tą su-

rytą 8 vai. ir vakarais trečia
dienį ir penktadienį 7:30 vai.

tijos valstybėse,
, ą. • ą.-, - * ; je, Bukarinoje ir Besarabi- Tautos nori Laisvėstiktai Vyskupams taip sprendžiant tam tikrose vietose joje tikslu Jįrod tli kad ..The Tab,ef, išei s 

ir laiko aplinkybėse, ir su ypatingomis atsargomis. t krašu} cnto. Londone, sausio men. nu-
Negalima leisti katalikams nė ta maišytoji mokykla jų eSą Qorėję būti inkorpo- meryje straipsnyje: “The 
(dar bolgiau, jei ji yra vienatinė ir visiems privaloma), ’ ruotj į SSSR. Tokie pie- Post - War Period”, tarp 
kurioje ,nors gaudami tikybos dėstymą skyriumi, ta- biscitai negali būti pripa- kita rašo: “Jos (valstybės 
čiau likusius dalykus turi mokytis iš nekatalikų mo- žinti ir mes turime turėti po vokiečių jungu) buvo tebėra 
kytojų drauge su nekatalikais auklėtiniais. užtikrinimą, kad Sovietai okupuotos ir nori išsilais- sorius

kams be skirtumo. Jos gali būti toleruojamos vien

nesigriebs panašių ekspe- vinti. Išsilaisvinimas iš vo- 
rimentų ateityje. Sprendi- kiečių jos pačios nori sa-

.. . . , , , , ,- , ... , z , „ .! mai pagrįsti jais nėra tei- vo ateitį sutvarkyti. Ra-Del to vieno fakto, kad dėstoma tikyba (dažnai . - e J J
per daug šykščiai), mokykla dar netampa suderinta p^oyįog
su Bažnyčios ir Krikščioniškos mokyklos teisėmis nei je” 
tampa verta katalikų auklėtiniams ją lankyti. Tanr .
tikslui būtinai reikia, kad visas dėstymas ir visa mo- Paslėptas Sąjunginin

ką Frontas 
“Fact Digest” balandžio 

mėnesį persispausdino

Katalikiška Mokykla

mas Agresorius
“Bulletins from Britain” 

Nr. 75, 1942 m. pateikia 
šitokią A. Edeno kalbos iš 
trauką: “Bėda su Hitleriu 
buvo ne tame, kad jis na
mie buvo nacis. Visa bėda 
tame, kad jis nenorėjo na
mie pasilikti. Jis buvo ir 

sąmoningas agre- 
su nepasotinamu

KORTA VIMO VAKARAS 
Penktadienį, gegužės 1 d., tuoj

po vakarinių pamaldų .parapi
jos svetainėje, įvyksta mūsų 
Sodaliečių rengiamas kortavi- 
mo vakaras. Sodalietės prie šio 
vakaro yra labai gerai prisiren
gusios ir laimėtojams pažada 
puikiausių dovanų. Įžanga tik 
35c.

viešpatavimo apetitu. Jis 
ryžosi užkariauti laisvas, 
nepriklausomas tautas.

singi ir negali užtikrinti šyti apie iniciatyvas iš Jokia tauta — jokia laisva
taikos Europo- Londono ir Maskvos, reiš^ tauta — nebus saugi kol 

kia kelti jose neramumą, jis gyvas”

kyklos santvarka, mokytojai, programos ir knygos 
kiekvienoje mokslo šakoje ,būtų krikščioniškos dva
sios tvarkomi, Bažnyčios, kai motinos, saugojami ir 
prižiūrimi, tuo būdu, kad tikyba iš tiesų būtų viso dės- straipsnį iš ‘Christian
tymo, visuose laipsniuose, tiek pradžios, tiek aukštes- Science Momtor , kuria-

. . . 1X4.- ii -j - -i me tarp kita rašoma: Pamalame ir aukštajame moksle pagrindas ir vainikas, i . , Z. ,T J VTTT v ,.. . . , <<TZ. ® . ... . , sipnesinimas dar jaunas
Leono XIII žodžiais tariant: Būtinai reikia, kad ne Egįįjoje Latvijoje ir Lie- 

betvien tam tikromis valandomis tikyba būtų dėstoma 
jaunuoliams ,bet kad visas kitas ugdymas kvepėtų 
krikščionybės tikėjimu. Jei to trūksta, jei tas šventa
sis dvelkimas neina per ją, nešildo mokytojų nei mo
kinių sielų, tai maža naudos gali būti iš bet kurio mok
slo; dažniausiai iš jo yra tik žalos ir tai nemažos”.

Tenesako, kad valstybė tautoje, padalintoje į įvai
rias tikybas ,negali kitaip aprūpinti visuomenės mo
kymą, kaip tik neutraline arba maišytąja mokykla, 
nes valstybė turi daug protingiau ir gali daug pigiau 
tą reikalą aprūpinti, leisdama ir teisingomis subsidi
jomis sušelpdama laisvąją Bažnyčios bei šeimų inicia
tyvą ir darbą. K?d tatai tikrai įvykdoma su šeimų pa-

Cambridge, Mass.
MIRĖ ’ riams aukotų, kad ir vartotą li-

šeštadienį, balandžio 25 d., teratūrą; esant popieros trūku- 
mirė Feliksas Megavičius. Ve- mui sunku aprūpinti kariuome- 
lionis balandžio 27 d. iš N. P. nę naujomis knygomis, 
bažnyčios palaidotas Šv. Bene- Į Patartina, kad tėvai, kurių 

tuvoj bet jų "gyventojai d^kto kaPu°se a. a. F. Megavi- sūnūs tarnauja kariuomenėje, 
greitai perima techniką čius buv0 vienas seniausių siųstų jiems lietuviškus per- 
kuri naudojama kituose Cambrid&e lietuvių. Paliko nu- skaitytus laikraščius. Vienas 
kraštuose, kur stovi vo

MOTERŲ SĄJUNGOS KUO
POS DARBUOTĖ

Balandžio 25 d., radio grupė 
su savo pagelbininkėmis, vado
vaujant muzikui J. K. Žemai
čiui, išpildė Darbininkų radio 
pusvalandį dainomis. Kalbą pa
sakė apie Moterų Sąjungą po
nia Matilda Pauliukonienė, bu
vusi kelis metus 5-tos kps. pir
mininkė. Kaip kalba, taip ir 
dainos skambėjo labai gražiai. 
Pageidaujama, kad progai pa
sitaikius būtų galima kartoti. 
Šia proga noriu priminti, kad 
šiuo laiku eina Moterų Sąjun
gos naujų narių vajus, kurio 
laiku galima įsirašyti į organi
zaciją be jokio įstojimo mokes
nio. Pasinaudokite proga. Bir
želio mėnesį vajus baigsis. Dvi 
kuopos gražiai pasirodė, būtent, 
27-ta, Norwood, Mass. ir 5-ta 
kp. Worcester. Mass., išpildy- 
damos Darbininkų radio prog
ramas. Laukiame 73-čios kps. 
iš Lowell, Mass.

LDS N. A. KUOPŲ PIRMOJI 
KONFERENCIJA

Sekmadienį, gegužės 17 d., 1 
vai. p. p. Cambridge lietuvių 
N. P. parapijos svetainėje į- 
vyksta Naujosios Anglijos LDS 
kuopų pirmoji Konferencija. 
Kadangi LDS apskričio suva
žiavime nutarta rengti šios rū
šies Konferencijas ir suvažia
vimas pavedė Cambridge LDS 
8 kuopai surengti pirmąją iš 
šių Konferencijų .tai sekmadie
nį, balandžio 27 d., Cambridge 
LDS 8 kuopa šiuo reikalu turė
jo susirinkimą. Susirinkimas 
vienbalsiai nutarė Konferenci
ją rengti, nors jos surengimas 
bus kiek sunkokas, nes čia rei
kės turėti reikalų su visai nau
ju ir be prityrimo rengimu. Bet 
kuopai pasižadėjo pagelbėti la
bai daug šios Konferencijos 
rengime, kun. P. J. Juškaitis. 
Jis taip pat pasižadėjo parengti 
ir įdomų referatą. Manoma, kad 
ši konferencija bus įdomi, nes 
čia bus daroma kas naujo, gvil
denamos naujos mintys bei įne
šimai, ir vis tai bus daroma, 
kad pagyvinus mūsų veiklos 
darbą. Nėra abejonės, kad ir 
kitos kuopos prisius atstovus 
apsiginklavusius naujomis min
timis. Konferencijos rengimo 
darbas pavestas LDS 8 kps., 
pirmininkui p. P. Radaičiui.

A. D.

Mot. Są-gos 5-tos kps. mėne
sinis susirinkimas įvyks 4 d. ge
gužės, bažnytinėje salėje. Po 
susirinkimo įvyks gegužės mė
nesio baliukas (May party). 
Kviiečiame visas nares dalyvau
ti ir atsivesti viešnių — dukte
ris, marčias, seseris ir drauges. 
Jokio mokesnio nereikės. O. 
Sidabrienė padarė rankdarbių, 
kurie bus išleisti padengimui 
baliuko lėšų. Bus ir programa. 
Susirinkime bus paskutinis Mo
tinos dienos programos ir ar- 
batvlės (Tea party) aptarimas. 
Taipgi bus renkamos atstovės į 
apskričio suvažiavimą, kuris 
įvyks Aušros Vartų parapijos 
patalpose, 17 d. gegužės. Visos 
skaitlingai dalyvaukime. S-ja.

laikraštį
Darbininką”, man pareiškė: 
Kaip tik “Darbininkas” atei- 

SERGA na, tai visas būrys karių mane
Cambridge miesto ligoninėjį apstoja ir liepia, kad greičiau 

sunkiai serga plaučių uždegimu * skaityčiau ir jiems naujienas 
palaikyti. Vokietija i Viktoras Pūkėnas. Linkime p.! atpasakočiau, aš tą darau su

kiečių kariuomenė. Trys 
buvusios Pabaltės valsty
bės yra trys naujos sritys, 
kur Hitleris priverstas 
siųsti kariuomenės tvar
kai

liūdime tris sūnus ir tris dūk- karys, kuris gauna 
teris.

desperatiškai stengiasi sa
botažo bangas, naujus me
todus išvengti nacių šni-

, - - • . , ....... Į pų... Penkiolikos valstybiųtenkinimu, su mokymo nauda, su viešąja taika ir ra-d , - . . . J ., , ’ ... gyventojai, kurias naciųmybe, tą parodo į įvairias tikybos konfesijas padalm-; kariuomenė dabar yra ūž
tų tautų faktas, kur mokyklų sutvarkymas atitinka pjūdusi žino, kad jie ne- 
auklėjimąją šeimų teisę ne vien visame mokyme, ypa- gaH vien patyS iaįmėti, bet 
tingai su visiškai katalikiška mokykla katalikams, bet
taip pat ir paskirstamojo teisingumo atžvilgiu, fipan- 
sais šelpiant kiekvieną šeimų norimą mokyklą.

Kitose maišytose tikybos šalyse yra kitaip, su 
nelengva našta katalikams, kurie Episkopato globoja
mi ir vedami, pasaulinei dvasiškijai ir vienuoliams be 
poilsio dirbant, vienomis savo lėšomis, laiko katalikiš
kas mokyklas savo vaikams, kurių iš jų reikalauja jų 
sąžinė, ir su girtinu duosnumu bei ištverme laikosi 
nusistatymo patikrinti pilnai, kaip šūkio formoje skel
bia: “Katalikišką auklėjimą, visam katalikiškam jau
nimui, katalikiškose mokyklose”. Tos katalikų mo
kyklos, jei negauna pagalbos iš viešojo iždo, kaip to 
reikalauja teisingumas, tai bent negali būti trukdo-

jie gali ir toliau pilti smė
lį į nacių karo mašinos ra
tus”.

“The Catholic Review”

mielu noru; aš jiems ne tik 
■ naujienas turiu atpasakoti, bet 
dar netgi skelbimų skiltis ir 
paveikslų užrašus išaiškinti”.
Taigi nepagailėkime perskaity-

kalboje literatūros. Turintieji įto laikraščio ir vieno cento Paš 
knygų prašomi atnešti į klebo- to ženkl° dėl savo karil*’ kad ir 
niją, o tos knygos bus pasiųstos perskaitytas laikraštis su seno- 
kariams. Karių gyvenimas yra mis naujienomis, bet vis gi 
nuobodus skaitant, laikas grei- maž-daug sutrumpins mūsų ka 
čiau slenka, todėl valdžia atsi- r’ams nuobodumą, 
šaukia į visuomenę, kad ka

Merginos ir jaunos moterys, 
kurios moka rašyti su rašomąja 
mašinėle, ir norėtų gauti val
džios darbą, atsišaukite pas mū
sų kleb. kun. P. Juškaitį. Jis 
jums tuomi daug galės pagelbė
ti ir suteiks visas reikalingas 
informacijas.

V. Pukėnui greitai pasveikti.

Klebonas atsišaukia į parapi
jiečius, kurie turi senų knygų, 
ar taip kokios vartotos anglų

mos, jei pasaulinė valdžia turi šeimos teisių ir reika
lingų teisėtai laisvei sąlygų supratimą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra mokyklos uždavinys?
2. Koks yra Bažnyčios įsakymas tėvams apie mokyk

las?
3. Ar valstybė turi teisę trukdyti katalikiškas mokyk
las?

Penktadienį, prasideda gegu
žinės pamaldos. Pamaldos kas

Pietų Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir veidą 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1044 
VVORCESTER, BKASS

275 Main St., Webster, Mase.



Penktadienis, Geguiėc i, uttz TMSPCT\TTM7SC!

PHILADELPHIA, PA.
KUN. STANISLOVO RAILOS 

VARDUVIŲ PROGA

Mišių ir priimtų Šv. Komuniją. 
To visų maldauju”. Balandėlis.

metais.
mirs.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

balandžio 22 d., priėmė Sutvirti- į priėmimą ir pavaišinimą. Taip- 
nimo Sakramentą. J. E. Vysku- dėkojame Providence, R. I. 
pas paliko vaikučiams ypatingų parapijos kleb. kun. J. Vaitekū- 
neužmirštamų įspūdžių. Prieš nu* *r vikarui kun. Kacevičiui 
iškilmes, pritaikytą pamokslą palankumą ir nuoširdumą 
pasakė kun. K. Jenkus. Patar- laike tos grupės lankymosi Pro- 
navo svečiai kunigai: Strakaus- vidence balandžio 19 d. š. m. 
kas ir Petrauskas. ’ Ta proga dėkuoju pp. O. Na-

_________ dzeikienei ir M. Tamošauskie- '

GREENFIELD, MASS.
A. A .MAGDALENA 

MIČIUTIENĖ

Mūsų parapijos bažnyčios za- nei už didelį rūpestingumą, 
kristi jonas, P. Raznauskas, jau ruošiant tą vakarą; p .varg. L. 
atidarė šeštadieniais ir sekma- Šierentaitei, p. M. Tamošaus- 
dieniais Palangoje vasarnamį, kienei ir jaunuoliui Nadzeikai 
Apšvarino, pagražino žmonių už daineles. Taipgi dėkoju ir 
mylimą vasarvietę. Tik dabar visoms kitoms Providencietėms, 
daugelis abejoja ar galės taip kurios kokiu nors būdu prisidė- 
dažnai nuvažiuoti, kaip kitais jo prie to vakaro programos.

Balandžio 20 d., palaidota Šv. 
Kryžiaus kapuose a. a. E. Bal
čiūnienė, ilgametė “Darbinin- 

Gegužės 3 d. Šv. Kazimiero ko» skaitvtoja ir rėmėja, 
parapijos lietuviai rengiasi pa-( Lai Dievas jos vėlei suteikia 
gerbti mylimą vikarą kun. Sta- amžiną ramybę. Rap_
nislovą Railą. Ta proga, ruo- ______________
šiamas bankietas parapijinėje
salėje. Bankietas prasidės 6 va
landą vakare. Tikietas $1.00.
Apie bankieto program, neten
ka kalbėti: mokytojos seserys 
Kazimierietės mokyklos moki
nius visados gerai priruošia. Balandžio ’20 d. Franklin 

Kun. St. Raila į Ameriką at- County ligoninėje mirė Magda- 
vyko 1939 metais su Verslinin- ^ena Mičiutienė, 50 metų am- 
kų ekskursija į Phila., Pa. Ap- žiaus. Paėjo iš Lietuvos. Ameri- 
sistojo pas savo seserį Juozapą pragyveno 30 metų ir visą 
Rimgailienę, 318 Wharton St. Greenfielde.
Karui prasidėjus, nebegalėda- Paliko dideliame nuliūdime 
mas grįžti į Lietuvą, pasiliko Juozą Mičiutą ir du sūnų
Amerikoje ir apsigyveno (ne- *r dvi dukteris V incą, Leoną 
ribotam laikui) Šv. Kazimiero ir Ade1?’ Valentiną ir dvi pus- 
parapijoj, kur klebonauja kun. seseres. pp. Mičiutų šeima pri- 
I. Valančiūnas. klauso prie LDS 113 kuopos.

Kun. St. Raila yra Lukietis Velionė taipgi priklausė ir prie 
(Žemaitijoje). Lietuvoj buvo šv- Onos draugijos. Toji drau-i 
Pavasarininkų organizacijos savo narei atidavė malonų 
dvasios vadas ir valstybinės že- Patarnavimą, palydėjo į amži-j

LDS 65 KUOPA, NASHUA, N. H. mini savo 25 metų gyvavimo sukaktį. 
Toji kuopa visuomet pasižymėjo kilniais darbais Katalikų Bažnyčiai, mūsų 
tautai ir šiai šaliai.

Šis vaizdas nėra vėliausias. Todėl jame nėra dabartinio tos kolonijos pa
rapijos klebono kun. dr. A. Bružo ir kaikurių narių. Talpiname jį tik todėl, 
kad jame yra kuopos veteranai nariai, kurie nuo pat kuopos įsikūrimo nuošir
džiai veikia.

Pačiame viduryje sėdi buvęs Nashua lietuvių parapijos klebonas kun. dr. 
Liutkus.

Sveikiname LDS 65 kuopą, jos valdybą su Dvasios Vadu, kun. dr. Bružu
p.

mesniojo skyriaus gimnazijos ną vietą.

Elžbieta Davidonytė ir Julijo
na Zinkevičiūtė apleido mūsų 

Į koloniją ir išvažiavo į Bridge- 
portą, kame jau daug Lawren- 

iciečių dirba.

Norwoodietės jūsų ilgai neuž- 
Ieva Tvaskienė, 

Komisijos pirmininkė.

NORWOOD, MASS.

SĄJUNGIEČIŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, gegužės 3 d., 8 
Aušrelė.vai. ryte, Šv. Jurgio lietuvių 

par. bažnyčioje įvyks šv. mi
šios Moterų Sąjungos 27 kp. 
narių intencijai.

Kadangi šios šv. mišios bus 
metinės, tai visos narės būtinai 

ir ne tik daly-

VISKELYTĖ—ŠARKUS 
Pereitą sekmadienį, bal. 26,

priešakyje ir linkime, kad su Dievo pagalba ir toliau tęstumėte kilnų katali- j gv. Jurgio lietuvių par. bažny- turi dalyvauti
kišką — lietuvišką darbą. Lai LDS 65 kuopa išauga trigubai per Šiuos 1942 m. Į čioje priėmė Moterystės Sakra- vauti, bet pasiruošti, kad ben-

mentą p. Vanda Viskelytė, slau- drai galėtume priimti šv. Ko- 
luotų darbų, todėl yra sunkiau gž Wilson g, su Jonu muniją.
visa pilnai aprašyti. p šarku j. Newton Upper Visos narės susirinkite į pa-

Per tuos 25 kuopos gyvavimo rapijos svetainę ne vėliau, kaip
Nashua, N.H.

NASHUA, N. H. raštininku K. J. Nadzeika, metus pirmininkais buvo šie na- Liūdininkais buvo pp. Petro_ 7:45 A. M., o iš svetainės ben- 
riai: L. Nadzeika, Z. Baublys, Ij- Bartulytė> Anelė Ječiūtė ir drai eisime i bažnyčią. Prisi- 
J. Overka, K. J. Nadzeika, J. Pranas šarkus ir Adolfas Vis- segkite ženklelius. Jeigu kurios 
Andriuškevičius, J. Tamulionis, Į dar neturi ,tai galite įsigyti pas

Jaunosios tėvelis p. Adolfas kuopos rašt. A. Novikienę. Kai- 
Viskelis atvedė savo dukrelę na centų. Valdyba.

į finansų raštininku — Ona Bu- 
! gailaitė, iždininku — Antanas 

Jonas Ki-
LDS 65 Kp. JUBILIEJUS

Sekmadienį, gegužės 3 d., Utka ,iždo globėjais
Apsistojęs Šv. Kazimiero pa- (balandžio 22 d. su trejomis šv. LDg 6- kuQpa minį gavo 25 me_ sielius ir Jonas Grigas.

rapijoje taip pat daug deda pa- mišiomis. Palaidota Kalvarijos tų gyvavimo snkaktį Tą dieną 1 Nuo to laiko nors kuopa kele- , _ _____________ _____________ r
stangų nesigailėdamas savęs ir kapuose. Laidotuvėse dalyvavo ryte -vykg LDg kuopos užpra. tą kartų buvo gana susilpnėju- šiais metais .būtent, 1942,ĮVandą prie altoriaus ir pavedė i
savo centų, ypatingai jaunimo daug žmonių. Karstą nešė S. Š. § šv mišios šv Kazimiero si, tačiau nemirė. Per visą gy- kuoPos valdybą sudaro šie: jaunajam p. Šarkiui.

Dvasios Vadas — Kim. Dr.

Kaune kapelionas. Laidotuvės įvyko trečiadienį,
J. Grigas, 
Zautra.

V. Tamulionis, A.

tarpe. Neaplenkia ir kitų drau- v- J- draugijos nariai: Pranas lietuvių parapijos bažnyčioje va vimo laiką, kuopa yra ganai
gijų: lanko susirinkimus ir tei- Aguonis, Vincas Aguonis, Pra- uz gyvus ir mirusius narius. daug nuveikusi visuomenės ge- A; Bružas; pirm. T. Mitchell ie- vestuvįų bankietas įvyko Rune

Balandžio 29 d. parapijos sa
lėje įvyko “surprise shower” p. 

Po ceremonijų bažnyčioje Izabelei Smilgytei pagerbti, ku.

kia pamokinimų. Vyrų Šv. Var- nas Mickūnas, Jonas Povilaitis, y/. nariai daiyvaus šv. mi- rovei. Kuopa yra gana daug au- n®; vice-pirm. J. Januškevicie 
do draugija pakvietė jį būti Tgnas Giknis ir Andrius Dedi- §iose įr prįįms §v. Ko- kavusi, būtent: LDS Centrui a- “ ‘
dvasios vadu. Visiems žinoma, nas- Ilsėkis amžinybėje! Mes, munįją pie $200., Šv. Kazimiero parap.

5 valandą vakare, pp. Atkins bažnyčioje yra įtaisiusi spal- 
įstaigoje— Atkins Brick House, vuotą langą su Šv. Juozapo pa- 

A. Dėdinas. Road> jvyks Jubiljejing veikslu už $300. ir parapijai y

kad Vyčių 3-čia kuopa čia bu- Greenfieldiečiai reiškiame Mi- 
vo pakrikus. Bet kun. St. Rai- čiutų šeimai gilią užuojautą, 
lai nebuvo sunku, vėl prikelti,
ir jo rūpesčiu Vyčiai gyvuoja.
Vakarais susirenka daug jau
nuomenės į parapijos patalpas, 
kur kun. S. Raila teikia pamo
kinimų ir sykiu praleidžia laiką.
Visi čia gėrisi kun. St. Railos 
veikimu. Lieka tik palinkėti 
Dievo palaimos, kad ir toliau 
darbuotus, auklėtų jaunuomenę, 
iš kurios išeis geri tėvynainiai- 
katalikai.

Vertindami kun. St. Railos 
darbuotę kazimieriečiai pasiry
žo pagerbti ir tam tikslui ren
gia bankietą. Be to. vardadienio 
proga visi pasimelsime, kad 
Dievas duotų jam sveikatos.
Štai, ką yra pasakęs ir pats 
kun. Stanislovas: “Mano troš
kimas, kad Šv. Stanislovo die
noje daugiau būtų pamaldumo 
už mane, kad visi išklausytų šv.

ri ruošiasi į vedybinį gyvenimą.
nė; fin. rašt. K. J. Nadzeika; I J^daVg Tveči’ų 'ir ^fe&bųne Uk J™ruV& įvyks geguž& 1T. d- 

prot. rašt. A. Gaidienė; iždinin-Įvietinių_ ir is visos apylin-'?''.JUrS‘° ‘‘etUV1U Par' baZ”y‘ 

kės. __ _____

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

UŽUOJAUTA
A. a. Magdalenai Mičiu- 

tienei, LDS 113 kp. narei 
mirus, jos vyrui Juozui ir 
visai šeimai reiškiame gi
lią užuojautą

LDS 113 kuopos Valdyba 
ir Nariai. 

Rašt. A. Dėdinas.

Giliai užjaučiame p. Juo
zui Mičiutai, LDS 113 kp., 
Greenfield. Mass., nariui 
ir jo šeimai, jo mylimai 
žmonai, a. a. Magdalenai 
mirus. Lai Dievulis sutei
kia velionės vėlei amžiną 
ramybę.

LDS Centro Valdyba.

vakarienė. Garbės svečiais bus ra aukojusi mažesnėmis auko- 
kun. dr. P. Liutkus, kun. J. mis. Kuopos nariai Lietuvos 
Svagždys, redaktorius A. F. paskolų bonų yra nupirkę už 
Kneižys, kun. P. Strakauskas, SI,100.
Teisėjas B. Degesys, Dr. C. Meno vakarėlių 65 kuopa yra 
Umpa ,adv. Velička ir vietiniai surengusi 15, iš jų tris Lowell, 
kunigai kleb. dr. A .Bružas ir Mass. ir 2 Manchester, N. H. J 
kun. S. Bucevičius. Prakalbų surengė 9, iš jų tris

Programą išpildys p. J. Tamu
lionis ir panelės — Rožė ir O.
Gaidytės, V. Augunaitė, A. Sa
baliauskaitė ir armonistas J.
Skirkevičius.

kas — A. Tubenis.
Šiais metais kuopa gerai vei

kia ir finansiniai sustiprėjo. 
Kuopa turi 58 narius.
Reikia pažymėti, kad LDS 65

kp. narių tarpe yra sutikimas ir J 
nuoširdumas darbuotėje.

Lai gyvuoja LDS 65 kuopa!

Jaunavedžiai tą patį vakarą • Gegužės 2 d. Moterystės Sa- 
išvyko praleisti vestuvines atos- kramentą priims Šv. Jurgio lie- 
togas. Grįš gegužės 4 d. ir apsi- tuvių par. bažnyčioje p. Ange- 
gyvens jaunosios tėvelio na- lė Grudinskaitė su p. P. Jurge-
muose, 56 Wilson St.

Jaunoji p. Vanda Viskelyb
Šarkienė yra užbaigus Rhode

levičiu.

K. J. A adzeika. isĮand ligoninėje slaugės moks- 
KORTAVIMO VAKARĖLIAI lus’ ir Norwoodo ligoninėje bu- 

parapijos naudai įvyksta kas vo instruktorium, p. Jonas P. 
su pamarginimais — dainomis, savaitė ketvirtadienių vakarais, | šarkus 3™ baigęs Newton 
muzika ir tt. Išvažiavimų - pik
nikų surengta 12. Savybės va- į 
karėlių — 3. Bendrų pusryčių—;

ĮTrade School ir dirba, kaipo 
i dailidė.

Klebonas sudarė sąrašą lietu-Į Sveikiname jaunavedžius pp.

parapijos svetainėje.

LDS 65 KUOPOS ISTORIJA
65 kuopa suorganizuota bir 

želio mėn., 1917 metais, čarte-i kuopos reikalams
ris išduotas tuo pat laiku. Kuo
pos veikimas prasidėjo tik sau
sio mėn. 1918 metais. Pirmas 
susirinkimas įvyko sausio 6 d., 
1918 m. Pirmoji valdyba išrink
ta iš šių asmenų: pirmininku — 
Leonas Nadzeika, pagelbininku

4. Kortavimo vakarėlių (Whist vių jaunuolių, kurie tarnauja Joną ir Vandą (Viskelytę) Šar- 
party) — 19, iš jų astuoni pa-'Jung. Valstybių armijoj, ir pa- kus ir Imkime sukurti gražią 
rapijos naudai, 4 “Darbininko” kabino bažnyčios vidaus prie- lietuvišką šeimą. Rap.
Intertype naudai, visi likusieji kyje. Jau yra surašyta apie 60

Kuopa su jaunuolių. Šią savaitę išvyksta
vyčiais bendrai turėjo savo daugiau, 
kygynėlį, į kurį supirko knygų
už $150.00. Nors kuopa buvo Šiomis dienomis Eikš draugi-
neskaitlinga .tačiau ii paduotu > turžJfJ 5okius' kur Miss Na‘ 
daviniu matuti, kad nuveikta shua iS tri* **» kandidačių 
nemažai, nes'turėjo keletą veik- R°?
lių ir pasišventusių narių. Ka dytę .parapijos choro ir Sodali 

cijos narę. Dzūkelis.

PADĖKA
Vardu Norwoodo Sodaliečių 

ir Sąjungiečių dainininkių gru-

— \ incas Karpičius, protokolų dangi nėra kaikurių užprotoko-

PASIDERITE SAVO KAILINIUS I STORAGE!
Kadangi kailiniai yra labai pabrangę, todėlei reikia juos daugiau 

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

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

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

>411 VASHINGTON STREET.
Boston, Mass.

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu 
įvertini sveikatą, ir ją brangini, tai 
prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų 
gėlimą, nikstelėjimą. nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 

I MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin- 
į gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
kraštų, girių, visokių medžių aliejų, 
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunkikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN
TIJOJ AM, kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
gus grąžinam.

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

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

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

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Moątį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

—Ttelkalaujam Agrnčių ir Agentųr

Pereitą sekmadienį iš šios ko-, 
lonijos nemažai lietuvių dalyva
vo Darbininkų Radio koncerte, 
So. Bostone. Programoje daly
vavo varg. A. Šlapelis, p. A. 
Novikienė ir p. J. Vilkišiūtė.

Villiain J. Chisholm
GRABORIUS

“ Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6288

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wlnfield SL, So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roslindale,

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

177 West 7th St., So. Boston. Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė,

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perkins Market
P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702 H

29 Savin Hill Avenue -753 Btoadway 
Dorchester, Mass. COL 1981 Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

4*44
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[VIETINES
ttftutfftpriiiū!

ŽINUTES
Bal. 28 d., Šv. Petro parapijos 

Moterų ir Merginų Pagalbos 
skyrius laikė susirinkimą. Iš
dalino bilietėlius paskleisti, ku
rie skelbia kermošių, parapijos 
salės kieme, 492 E. 7th St., birž. 
17 d., 1942. Kitas Centinio Ker
mošiaus reikalu susirinkimas 
įvyks geg. 19 d., 8 v. v., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. Kvie
čiamos parapijos visos moterys 
ir merginos.

Nepaprastas muzikalus paren
gimas “Skirmundą” — įvyksta, 
geg. 3 d., sekmadienį, 3 vai. po

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
TH BOSTON, MASS.
. SOUth Boston 2660 
alandos nuo 9 iki 12, nuo

. • 16 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
mis nuo 9 iki 12 vai. diena 
ymis nuo 9 iki 6 vai. vak. 

j- lomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MO,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

** Nuo 6 iki 8.
Bekmadlenlais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo • ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ĮVAIRŪS skelbimai

Sekmadienį, balandžio 26 d.,
Municipal Buildiag svetainėje,
Darbininkų Radio koncertas
buvo tįkrai sėkmingas. Svetai- 

pietų, bažnytinėje salėje, W. i n- buvo pUna Apgailes.
5th St., So. Boston, Mass. — ne tau jame, kad kaikuriem prisėjo 
7 vai. vakare, kaip, kad tikietai , stovėti. Mes lab^i įvertiname 
skelbia. Skirmundą stato pa- tokią nuoširdžią mūsų visuome- 
rapijos naudai jos jaunimas ir n^g paramą Darbininkų Radio 
vaikai. “Skirmundą” moko ar- programos vadovybei.

Nuoširdžiai dėkojame už pa
moko ar

tistas Rapolas Juška. Sceneriją 
ir kostiumus rengia Seserys mo- ramą mūsų parapijų Dvasiš- 
kytojos. “Skirmundą” prirengė' kiamSj ypač kun. p Virmaus- 
kun. Strakauskas. Skirmundą ^įuį> §y. Petro lietuvių parapi- 
reikalauja didelio choro, į kurį jos klebonui už patarimą ruošti 
gali sutilpti visi parapijos vai- koncertą So. Bostone, ir už to 
kai. Kviečiami visi į chorą. ; koncerto skelbimus bažnyčiose.

„ , ™ Z Konęerto programos dalyviaiBal. 29 d., Šv. Petro parapijos, . . r i- j parode tiarą lietuvišką sir d},
bažnyčioje prasidėjo novena T. ' .. Is Providence dalyvavo parapi-
prie Šv. Teresės. Šioji nuolatine . , , TT,r J . I jos choro dalis, solistą* — Vla-
novėna jau daugel metų kaip
yra įvesta šioje bažnyčioje. Jos 
pamaldos visados būdavo ant
radieniais. Nuo dabar pamaldos 
šios novėnos bus laikomos tre
čiadienių vakarais, 7:30 vai.

Kun. Virmauskis, prieš praei
tas pamaldas, prašė žmonių, 
kad visi melstume Dievo per 
Šv. Teresėlę ir Švč. Panelę Ma
riją nuvargusiai žmonijai Tikė
jimo, Meilės ir Vilties.

Po pamaldų Tretininkų Broli
ja laikė savo susirinkimą.

LINKSMA, PUIKI OPERETĖ.
Suvaidins Šv. Petro parapijos Mažasis Choras, 

Bažnytinėje Salėje, Sth St., So. Boston, Mass.
Sekančiomis dienomis:

das Avižinis ir jaunametis Juo
zas Nadzeika, varg. p. Leonas 
Šierantaitės vadovybėje; iš So. 
Bostono — solistai ir duetas— 
Dr. Juozas Antanėlis, pp. Pal
mira Antanėlytė ir Antanina 
Grabijoliūtė ir art. Rapolas 
Juška, kurįs ne tik akompana
vo savo solistams ir art. Juozui 
Olšauskui, bet ir sudainavo so
lo; art. Juozas Olšauskas atvy
ko net iš Amsterdam, N. Y. ir 
išpildė žymią dalį programos; 
iš Waltham dalyvavo smuiki
ninkė p. Albina Antanavičiūtė 
ir pianistė p. Barbora Weeks; 
iš Cambridge — solistė p. Mar- 
gareta Grybaitė ir muz. Ma 

Karbauskas; iš Nor- 
- muz. Anicetas Šlape 

ir p.

Geg. mėnuo yra Bažnyčios 
apdovanotas gausiais atlaidais.
Pirmą dieną šio mėnesio galima 
gauti visuotinius atlaidus, išpil- 
dant paprastas sąlygas. Užtvertas
kiekvieną atlankymą geg. mė- wood - 

’ nėšio pamaldų yra gaunami da- j hs, p. Alena Novikienė 
liniai atlaidai. Kas atlanko j Julė Vilkišiūtė; iš Roslindale— 
bent dešimt sykių pamaldas, - 
tas gali gauti visuotinius atlai- ĮVAIRUS SKELBIMAI 
dus. Pirmą penktadienį taip pat 
gaunami visuotiniai atlaidai.

Jau pavasaris, sušunka kun. 
Albertas Abracinskas. Ir Šv. 
Petro parapijos jaunimas eina 
žaisti. Bal. 28 d., po pietų vai
kai žaidė Soft Bali, o vakare—

SKUBIAI PARSIDUODA mo
derniškai įrengta grosernė-bu- 
černė, (Skaitoma gražiausias 
štoras Lawrence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes

jaunimas. Mūsų vaikai ir jau- pragyvenimui turiu sutaupų
nimas daro pratybas antradie
niais ir ketvirtadieniais, McNa- 
ry’s Parke.

retairinu. Kreipkitės į savinin
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park 
St., Lawrence, Mass. arba į

Bal. 26 d.. Fort Knox, Kentu- i "Darbininko” administraciją.
(27-4-8-11)

ir muzikas Povilas Sakas; iš 
So. Bostono — Wally Jason or 
kestra, vadovybėje Vytauto'
Pastelio.

p. Onai Ivaškienei. jos jauna - 
mečių šokėjų ir muzikų grupei' 
ir tų vaikučių tėveliams nuošir
džiausiai dėkojame.

Programos dalyviai aukojo v —
savo laiką ir talentą Darbinin-; VlCgUZCS
kų Radio programai. Taigi (jgguŽČS 
jiems visiems ypatingai nuošir-,
džiai dėkojame. GcDtlŽČS

Adv. Jonas Grigalius pasitar- © 
navo užimdamas svetainę kon
certui. Prieš pat koncertą 
skambina telęphonu Bostono 
miesto namų viršininkas, kad 
svetaine negalima naudotis, nes 
ją užima Selective Service Draft 
Board. Šaukiamės to Boardo 
nario Dr. A. Kapočiaus pagal
bos. Dr. Kapočius maloniai su
tiko daryti ką galima. Draft 
Board, kurio pirmininku yra 
Teisėjas lYilliam J. Day, suti
ko užleisti svetainę koncertui.
Nuoširdžiai dėkojame Draft 
Boardui, ypač jos nariui Dr.
Antanui Kapočiui už parodytą 
palankumą.

Svetainėjie susidarė daugiau 
darbo dėl vyrų registracijos.
Darbininkų Radio programos 
rėmėjai — S. Griganvičius, V.
Valatka, V. Jakštas, A. Sanda, 
p. Barolis, p. Valatkevičius, P.
Tuleikis, J. Dilis ir V. Savickas, 
vadovaujant Dr. Kapočiui ir tos 
svetainės prižiūrėtojui, sunkiai 
dirbo paruošdami svetainę kon
certui ir rytojaus vyrų regis
tracijai. Jiems visiems tariame 
ačiū.

Gražiai pasidarbavo p. Bronė 
Cūnienė ir jos pagelbininkės pp.
Zaleckienė, p. Gailienė, p. Ma- 
silionytė ir kitos. Jos labai ma
loniai priėmė atvykusius į kon
certą ir nurodė vietas. Dėkoja
me joms. iv

Nuoširdžiai dėkojame tikietų 
platintojoms-jams, ypač p. Ma
rytei Kilmoniūtei, kuri viena į 
pardavė iš anksto 100 tikietų. 
p. Kuderauskienei, pardavusiai

(May)
(May)

3-čio,
10-tą,

PIRKIT NAMUĘ
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
farmos bus brangesni, nes ma
terijas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu 
daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit

3 Vai. D. p. pasirinkti ir už mažą kainą, 
/v v *9 f g * Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
(May) 1/“t<^j / Vai* vakare Mattapan, Hyde Park, Roslin-

ii ............................ dale, West Roxbury ir Cam-

3 vai. P- P-

Mūsų mažasis choras pasirodys kuogražiausiai bridge. Kas norit namą ar far- 
šiame veikale, kurį parašė visiems žinomas gerb. Kun. Pirkti- kreipkitės pas mane. 
Pr. Strakauskas. Tas veikalas pilnas gražių Lietuviš
kų dainelių, šokių, juokų... Scenos vaizdas kuopuikiau- 
sias. Jaunieji artistai puikiausioje nuotaikoje.

Ateikite visi — duokite jaunimui paramos jų dar
be — nesigailėsite ir didžiuositės mažųjų darbais.

Bilietas — 31c., taksų — 4c. Viso tik 35c.
RENGĖJAI.

WILU AM A. AMSIE 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

I

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSI MOKCJ IMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk Juos. 
DORCHESTER

56 STONEHURST STREET — kampas 
175 Hamiiton St. — medinis. 3 šeimynų. 
13 kambarių. 1 steam heater. 3 toiletai. 
1 furnace. 1 hot water heater. žemės plo
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokė
jimai. Kaina $5000.

73 SAVIN HILL AVĖ. — medinis. 3 Šei
mynų. 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam hea- 
ters. žemės plotas — 3321 ketv. pėdai. 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7.200.

91 WREXTHAM STREET — medinis. 3 
šeimynų. 15 kamb.. 3 toiletai. 3 furnaces. 
žemės plotas — 3137 ketv. pėdai. Lengvi 
išsimokėjimai. Kaina $6000.00.

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

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

cky, apsivedė So. Bostonietis 
kareivis, Juozas Žemaitis su A- 
lena Barus.

“SŲBPBIZĄS"
— “Poor Kid” — ištarė tūlas 

vaikinukas išėjęs iš pp. Januš
kevičių namų, gyv. E St., So. 
Boston, Mass.—“Mes ją nugąs- 
dinom”, tęsė toliau, “kai Onutė 
pravėrė savo namų duris, tai 
mums surikus visoj procesijoj 
su bukietais rankose ‘Surprise’, 
tai ji iš karto išbalo, vėliaus 
pasidarė raudona, kaip pavasa
rio rožė. Mes džiaugsmingai ją 
sveikinom su jos Birthday, o 
ji... verkė...”

Tai tikrai buvo padarytas O- 
nutei Jono ir Domicėlės Januš
kevičių, tikras netikėtas pa
sveikinimas. Ir iš kalbos ano 
jaunuolio teko nugirsti, kad O- 
nutė tik per porą dienų galėjo 
susidaryti sau vaizdą, kas atsi
tiko. Manau, kad Onutė, ar kas 
kitas panorės išvardinti anos 
linksmos kompanijos vardus, 
kurie taip šauniai ją prigavo. .*

PARSIDUODA pigiai 2-jų šei
mynų namas su 5—6 kamba
riais ir didelis lotas žemės, ku
ris susiduria su biznio gatve. 
Parsidavimo priežastis, liga. 
Atsišaukite, Kendall Engraving 
Co., TRO 9845. (28-8-15)

Ree. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local A Long 

Distanco 

Movlng

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

gi garbė visiems prie to koncer
to prisidėjusiems asminms! 

Antanas F. Kneižys, 
Darbininkų Radio Programos 

Vedėjas.

40 tikietų, ir kitoms-kitiems 
pardavusiems, kad ir po ma
žiau. Visi parodė tikrą nuošir
dumą. Visą tai mes labai įver
tiname ir nuoširdžiai dėkojame.

Daug pagelbėjo koncertą 
ruošiant ir “Darbininko” šta-* «. JTJ T i • ♦
bas. Dėkų jiems, 

p. Birutei Martinkienei ir jos
pagelbininkei p. Mortai Bendze- 
vičienei, dėkojame už pagami
nimą užkandžių ir patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkojame p. Jo
nui Glineckiui už paaukojimą 9 
svarų kumpio. Dėkojame biz
nieriams — pp. Pranui Razva- 
dauskui ir Nevierai, K. Barisui 
ir Pranui Gerulskiui už saldžius 
gėrimus, kuriais pavaišino
me programos dalyvius.

Nuoširdžiai dėkojame kon
certo dalyviams ir visiems ki
tiems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo ir pagelbėjo, kad kon
certas pavyktų.

Koncertas tikrai pavyko. Tai-

DĖKOIA UŽ KALEN
DORIUS

WA-
840A

DR. EDVARDAS A 
LIACKAS, dentistas,
Western Avė., Lynn, Mass. ra
šo: “Šiuomi siunčiu $4.00 už 
laikraštį “Darbininką”, kurį 
skaitau su dideliu susidomėji
mu ir $1.00 siunčiu už man pri
siųstą puikų sieninį kalendorių 
Kalėdų metu”.

ANNA VALINČIUS iš New 
Britain, Conn. rašo: “Šiuomi 
siunčiu jums $1.00 už sieninį 
kalendorių ir labai dėkoju, kad 
neužmiršote manęs. Prašau ir 
kitais metais nepamiršti —pri- 
siųskite kalendorių.

Penkių Metų Sukaktis

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto Moterys Pa
gelbininkės minės savo sky
riaus 5 metų sukaktį šauniu 
bankietu sekmadienį, geg. 3 d., 
6 vai. vakare, Strand svetainė
je. 376 Broadway, So. Bostone.

Rengimo komitetui vadovau
ja Ladies Auxiliary pirmininkė 
Marijona A. Winchus.

GEGUŽĖS MĖNUO

įsigykite Gegužės Mėne
sio Knygutę, kurioje yra 
labai gražūs pasiskaity
mai kiekvienai dienai. 
Knygutė turi 184 pusla
pius. Kaina tik 25c. Užsa
kymus siųskite Įdėjus 25c. 
į voką, adresuodami: — 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

MOTINŲ DIENAI 
GRAŽI DOVANA

PAIEŠKAU savo brolio Juo
zo Krizevičiaus, kuris gyveno 
Camp Nehantic, Oakdale, Conn. 
apie 18 m. ir dirbo prie tabokos 
išdirbystės pas ūkininkus. Jau 
apie 8 m. kaip negauname jo- 

j kios žinios nuo jo. P-nas Juozas
-------------- J Križevičius paėjo iš UžvenčiuI

Sūnūs ir dukterys, mineda- i parapijos, Lietuvos, 52 m. am- 
mos motinų dieną neužmirškite žiaus. Jei kas žinote apie jį ar 
savo brangių motinėlių, kurios jis pats, prašau pranešti man 
taip nuoširdžiai ir kruopščiai šiuo adresu: Mrs. Ona Joku- 
apie jus rūpinasi — suteikite į bauskienė, 80 Temple St., 
joms po atmintiną dovaną, i Nashua, N. H. (23-30-1)
“Darbininkas” turi labai puikią
ir gražią dovaną — ANGELŲ i 
KARALIENĖ, tai nemažas pa
veikslas, padarytas iš gibso. Jo 
kaina tik $1.00.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

Užsisakykite Toniko Pas Mus ?
Pristatom geriausį toniką Pikni-i 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

!
!
!

Telephone 
80. BOSTON 

1058

i
i
t
i:

Grafton Avė., islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
"PRANAS rGEfflJLSKIS, Namų Tęį.l)gįham 1304-R

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER» . . i •

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilias. Taisymo lr demonstravl

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. KapoČlūnas Ir Peter Trečioką’ 
.05 - Savininkai.

->O bnolt-f

1
n

♦

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
JUDOMI PAVEIKSLAI

Apie dabartinio karo veiks
mus, ginklus, Amerikos pasi
ruošimą, t. p. gražių vaizdų mū
sų senos tėvynės Lietuvos, pa
matysime atėję pasižiūrėti Mo
tuzų nuodugniai paruoštų fil
mų:

šeštad. gegužės 9 d., 7:30 vai. Į 
vakare, Lietuvių salėje, 24 Mor
ton St., Stoughton, Mass.

Sekmad. gegužės 10 d., 6:30: 
vai. vak., Parapijos salėje, | 
Montello, Mass.

Pirmad. gegužės 11 d., 7:30 v. 
vakare. Liet. Piliečių klūbo sa- i 
Įėję, 60 Hale St., Bridgewater. i 
Mass.

Penktad., gegužės 8 d., 8:00 v. i 
vak., Nek. Pras. Par. salėje, I 
432 Windsor St., Cambridge.' 
Mass.
----------------------------------------------------------------------------------- Į

REIKALINGA moteris operuo
ti indų mazgojamą mašiną ir 
dirbti prie salad ir sandwich 
counterio. Užmokestis pagal ga
bumų ir darbo atlikimą. Atsi
šaukite — Childs Restaurant,! 
177 Tremont St., Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAS
Bučeris paieško darbo. Turi 

daug patyrimo, vairuoja auto
mobilį. Teisingas, ir tt.

B. Jakutis,
20 St. Paul St., 

Cambridge, Mass.
Tel. KIR 1195

LIEPOS ŽIEDŲ. PIRMO KUOPIMO V 

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Parduodu Įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537

Liet Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio Metiniai

ŠOKIAI
ŠEŠTADIENĮ,

Gegužes 16, 1942
Somerset Viešbuty — Louis XIV Ballroom

BOSTON, MASSACHUSETTS 
Pradžia 8 vai. vak. „ Įžanga 85c. (Įskaitant taksus) 
Vyčių nariai tarnaujantieji kariuomenėj bus leidžiami veltui.

Kviečiame visus, iš visų kolonijų atvykti į šiuos metinius 
šokius. Pelnas skiriamas Apskričiui ir Centrui. Visiems bus 
užtikrinta laiką gerai praleisti. Atvykite ir atnaujinkite savo 
pažintis —* pamatysite sąvo drąugus, Vyčius tarnaujančius 
kariuomenėj. Lauksime! KOMITETAS.

Maistui
Vaistams
Sveikatai

i

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St.. Se. Abington. Mana.

šimtas dolerių dovanų. kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr Nakt} 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ilOlZO

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė ..............  85c.
5 svarai ........................ — $1.25
Galionas, 12 svarų........... $3.00

Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.

Končiaus Bitininkystė 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas diena lr nakt} 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC?

Tat. 8OU Sojhjs 0815tSEl Tel. SOI



Penktadienis, Gegužės 1, 1942 DARBININKAS
Hr»«mtta»SMoi

RYTINU] =— 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEW BRITAIN, CONN. man atnešė tos draugijos valdy
bos narės, draugijos pirminin- 

Visi ruošiasi į nepaprastas iš- ^ei p. B. Mičiūnienei ir iždinin- 
kilmes, kurios įvyks gegužės 3,, kei p- A. Šatienei.
sekmadienį, Šv. Andriejaus pa-! Taipgi esu dėkinga mano gi- 
rapijos salėje, 6 vai. vakare, minėm ,pp. Jezukevičiam už 
pagerbti kunigą P. P. Karloną, laišką ir rūpestį apie mane; pp. 
jo kunigystės dešimts metų Grimailam, pp. Šiurpam; slau- 
proga. Patartina visiems daly- gėm pp. J. Blažauskaitei, O. 
vauti šiose iškilmėse. Atvykti Karlonytei už gražias dovanė- 
laiku, nes vėliau atvykusiems, ^es *r užuojautą, p. M. Povilai- 
kad nepritruktų vietų. Savo tienei už užuojautą ir visom ki- 
skaitlingu dalyvavimu parody- tom, kurios mane lankė po kelis 
sim savo įvertinimą kunigo P. kartus ir kiekvieną kartą atne- 
P. Karlono, gražios darbuotės šė gražių dovanėlių, būtent, pp. 
mūsų tarpe, kuris dirbo dėl Mičiūnienei, K. Rižauskienei, 
mūsų sielų išganymo arti de- A. Tamošaitienei, O. Radzevi- 
šimts metų. Sveikiname ir mel- čienei, O. Gudinienei, M. Rud- 
džiame Dievo palaimos kunigui Mickienei, M. Zelionienei, pp. J. 
P. P. Karlonui. Linkėtina su- Kardokiūtei, Danisevičiūtei, A.

Geigutienei, J. Vaznienei, M. 
Cilciuvienei, J. Hrenko, J. Ei
dintienei, A. Sakalauskienei ir—

LANKĖSI SVEČIAS kitoms, kurių vardų negaliu su-
Pereitą sekmadienį mūsų baž- talpinti ,kad neužimti perdaug 

nyčioje lankėsi nepaprastas vietos laikraštyj. Teiksitės man 
svečias .būtent, Tėvelis Geral-

laukti sveikam sidabrinio jubi
liejaus.
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U. S. DEFENSE

BONDS 
STAMPS

das ir pasakė gražius 
lūs per trejas mišias.

pamoks-

R1MTAI SUSIRGO 
Šiomis dienomis rimtai susir-

už tai atleisti.
Meldžiu visų priimti mano

nuoširdžią padėką, kurią reiškiu 
iš gilumos širdies. Lai Visaga
lis Dievas visiems ir visoms at
lygina savo gausiomis malonė-

go Zofija Spudulienė. Ligonė mis- Aš jus atsiminsiu maldose, 
randasi General ligoninėje. Lin
kėtina ligonei pasveikti ir grįž
ti prie savo šeimyninių ir asme
ninių darbų. Ponia Z. Spudulie
nė yra uoli viso katalikiško vei
kimo rėmėja.

Ona Valinčienė.

HARTFORD. CONN.
KETURDE&IMT1ES

ATLAIDAI
Gegužės 3, 4 ir 5 dienomis į- 

vyksta 40 valandų atlaidai Švč. 
Trejybės lietuvių par. bažnyčio
je. Pamokslus sakys iškalbin-

PENKIŲ METŲ SUKAKTIS 
Šiomis dienomis sukanka pen

ki metai gražios darbuotės, bū
tent, lietuviškos radio progra- gag kun dr Juozas Vaškas i§ 
mos iš WNBC stoties. Šios pro- Marianapolio Kolegijos. Bus 
gramos palaikymu ir vedimu svečių kunigų. žvč. Trejvbės 
rūpestingai darbuojasi ponas parapijos kiebonas prelatas Jo- 
A. Rėkus. Ją remia vietiniai ir nag Ambotas nuoširdžiai kvie- 
apylinkės lietuviai biznieriai. čia Hartfordo ir apylinkės lie- 
Penkių metų sukakties proga tuvius atsilankyti ir naudotis 
yra rengiama muzikalis vaka-j gaugiomig 40 valandų ypatin. 
ras, kuris įvyks gegužės 3 d., j gomig Dievo malonėmis.
2 2val. p. p., 354 Park St. salėj.'
Sveikinam šios programos ve
dėją p. A. Rekų. T.M.

Nuoširdžiai dėkoju visom ir 
visiem už nuoširdžią užuojautą, 
man būnant ligoninėje. Ypatin
gai reiškiu didelį dėkingumą 
lankytojoms ir lankytojams: 
kun. Ražaičiui, Seserims Pran- 
ciškietėms, Šv. Rožančiaus 
draugijos visiem vainikam už 
gražų gyvų gėlių bukietą, kurį

1
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Matome vienos iš daugelio filipinų šeimos išsikraustymą iš namų, 
kai japonų hordos vis arčiau ir arčiau veržėsi su karo mašina.

ką, ir Kripą; dentistą Edvardą j Šiomis dienomis Hartforde 
Krikščiūną, Joną Čebatorių' Susivienymo Centro reikalais 
(kuris kalbėjo iš savo kelionės ’ ' *•"’
apie pasaulį, ypač Indijoje); 
valdybos narius — Joną Keme
šį, Justiną Balsį; parapijos tru- 
stisus — Antaną Mašiotą ir Jo
ną Mončiūną; Praną Mončiūną,
Antaną Laskų. Dainavo Matas 
Kripas, akomp. Mikui Kripu-

WATERBURY, CONN.
Balandžio 12 d. Apaštalystės 

Maldos draugija minėjo savo 38
darbuojasi ponas Katilius. Jisai 
mėgina įrašyti į Susivienymo 
eiles ypatingai mūsų jaunimą, ‘metų gyvavimo sukaktį. Pami- 

Remember Pearl Harbor! i nėjimas įvyko šaunia vakarie-
Pirkite American Defense ne Šv. Juozapo parapijos svetai-
Bonds ir Stamps. Jau Hartfor- nėję. Dalyvavo apie 500 žmonių.
do lietuviai 
tūkstančius

turi nusipirk^ už į Vakarienės ruošimo komisiją 
ir vis perka, tai sudarė ir gražiai darbavosi

kui, Adelė ir Alponsas Gaubai, fabrikuose, tai ofisuose, tai pa- draugijos pirmininkė M. Stok

im SĄJUN3IEŪIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Šiame nedideliame, bet švaria- _____________________
me bei gamtos puošniame mies- -------------------------- -----------------
tely, pereitą sekmadienį, balan- naudingų įnešimų ir pata- 
džio 26 d., įvyko Connecticut rimų.
valstybės Sąjungiečių suvažia- Sesijų pradžia 1-mą va- 
vimas, kad apsvarsčius savo landą po pietų, 
brangios organizacijos reikalus.
Atstovių buvo iš penkių kuopų, 
būtent, VVaterbury, New Haven,
Hartford, New Britain, N.
Manchester ir S. Manchester.
Sesijas atidarė malda airių ku
nigas Dunn ir gražiai pasveiki
no atstoves, pareikšdamas savo
džiaugsmą, turint savo globoje --------------
šį suvažiavimą ir lietuvius žmo-! Ateinantį sekmadienį, mūsų 
nes savo parapijoj. Sesijų vedi- gy Jurgio parapijos vikaras, 
mui vienbalsiai išrinkta šios:— kun. P. Karlonas švenčia savo 
pirmininkė p. J. Jenušonytė; dešimts metų KUNIGYSTĖS 
vice-pirm. M. Astrauskienė; sukaktį. Kadangi visą laiką bu- 
rašt. — M. Jakubaitė. Mandatų vo New Britain, Conn., tai New 
ir įnešimų: V. Zienienė, B. Mi- Britainiečiai ruošia šaunų ban- 
čiūnienė; tvarkdarė A. Ta- kietą jį pagerbti ,o mes Bridge- 
mošaitienė; raporteriu— B. Mi- portiečiai, sveikiname savo jau- 
čiūnienė. I ną kunigą mūsų parapijoje ir

Svrastant vajaus reikalą, pa- linkime ilgiausių metų. 
sirodė ,kad visos kuopos tuomi | Praeitą sekmadienį minėjome 
yra susirūpinuosios ir veikia Šv. Jurgio šventę, šv. Jurgio 
kiek gali. Jau turi prirašę nau- draugija pasirodė labai pavyz- 
jų narių. Waterburietės matyt dingai. Beveik visi nariai daly- 
lyra pasiruošusios lenktyniuoti, vavo bažnyčioje ir išklausė sa- 
Plačiai kalbėta trilypės Gegu- vo intencijai šv. mišias. Draugi- 
žinės reikalu, nes numatomos ją ir valdybą, būtent: A. Tus- 

| kliūtys, dėl karo ir gasolino, ką, A. Klimaitį, J. Stanislaus- 
Pasvarsčius, palikta apskričio ką, F. Rėmą, J. Lučinską, rei- 
valdybai. Numatytas laikas 16 kia sveikinti už gražų draugi- 
d. rugpiūčio, New Britain, Ct.' jai vadovavimą. Gaila, kad jau- 
Priimta nauji įnešimai, kurie , nimo nesimatė, o tikrai draugi- 
tilps protokole. j jai naudinga turėti jaunų narių.

Priimta pakvietimai, būtent, Į Motinos Diena, gegužės 10, 
dalyvauti New Haven Sąjun-1 parapijos chorai ir vaidintojai 
giečių rengiamoje vakarienėje jau psirengę. Visi platina tikie- 
25 metų gyvavimo sukakties tus. Įsigykite iš anksto.

Kviečia
Dr. M. J. Colney,

LDS Conn. apskr. pirm.,
B. Mičiūnienė,

Raštininkė.

BRIMEPORT, CONN.

o vakarienėje grojo mokyklos 
vaikų orkestrą ir benas, vad. 
Mr. Goodale.

ŽINUTĖS
Lietuvis Juozas Servila paga

vo leistiną skaičių žuvų trout...

rapijoje. Mokyklos vaikučiai ir- nienė, jos pagelbininkė prot. 
gi neapsileidžia ir perka raštininkė, p. S. Dumšienė ir | 
Stamps. didelis būrys narių.

Nors tikietai buvo nebrangūs, 
j bet draugijai liko virš $400 pel- 
jno, kuris paskirtas parapijai.

Atmink Žemčiūgo Uostą, lietuvi,
Ir kovok kaip protėviai už gerbūvį— 
Nes tik per prakaitą ir kraują savo 
Sveikinsi laisvės vėliavą ir Sauksi: 

bravo!
Atmink ir Palangą,tą lietuvį seniūną!

Toastmasteriu buvo kun. B.
už tai Hartford Times laikraš- Gauronskas. Turiningas kalbas
čio leidėjai įvertino jį ir talpi
na jo fotografiją. Sveikiname.

Sekmadienį, balandžio 26, 
mokyklos salėje, mokyklos 
vaikai, vad. Pranciškietėms Se
sutėms .surengė gražią operetę 

Pirates of Penzance” by Gil- 
Sveikiname,

VYRŲ KLŪBO METINĖ 
VAKARIENĖ

Balandžio 23, mokyklos sa
lėje įvyko metinė Švč. Trejybės I and Sullivan. 
parapijos Vyrų Klūbo metinė nes tikrai gražiai atliko
vakarienė. Atsilankė daugiau | Balandžio 19, Šv . Elžbietos 
kaip šimtas narių. Priklauso draugija turėjo savo metinį 
daugiau .bet dėl defense darbų' card party. Atsilankė gražus 
daugelis negalėjo dalyvauti. 1 būrelis pinochle, sėt back ir 66

Vakaro vedėjas Kazys Šim- mėgėjų. Buvo užkandžių, ir 
kus kvietė kalbėti sekančius:— nuotaika visų buvo puikiausia.

Ir kaip pavasario dienos po žiemai pasakė kun. A. Zanavičius, kun.
_ ■_ i, A. Cebatorius, kun. J. Bogušas,Taip laisvė tiems grji, KURIE norėjo: ’ ° .
Tai atmink žemčiūgo uostą ir statyk , komp. A. Aleksis, p. P. Tutorai- 

tis, p. S. Benesevičius, p. V. 
Lasky.

Taipgi dainininkės, pp. A. 
Grėbliūnaitė, J. Lušaitė ir A. 
Lušaitė, vad. komp. Aleksiui, 
sudainavo keletą dainų.

Pasibaigus programai, įvyko 
šokiai. Darbininkė.

[krūtinę
Nueik į pastą ir už Šimtą, tūkstantinę 
Pirkie bonus už dolerį paskutinį —
Ir tas japonas geltonas iSblykS, iSbals 
Ir pasaulyj didvyriai laisvės vėliavą 

[iSkels —
Tik atmink Pearl Harbor 
And work štili harder,
You’ll make the Japs turn pale 
With tomorrow mornings mail.

PLYTAITIS.

proga ,kuri įvyks gegužės 3 d. 
Taipgi dalyvauti LRKSA Šei
miniuose parengimuose, kurie į- 
vyks birželio mėnesį, Hartford, 
Conn. Sesijas užbaigė penktą v. 
vakare. Vaišingos mancheste- 
rietės pakvietė atstoves prie gė
lėmis papuošto ir skaniais val
giais apdėto stalo. Pasisotinus, 
maloni vietinės kuopos pirmi
ninkė, ponia Brazauskienė pa
kvietė apskričio valdybos na
res pratarti keletą žodžių. Pa
sikalbėjus, visos išsiskyrstė ku
pinos gražių įspūdžių. Rap.

Pranešimas ir Kvietimas

Kunigus — Gradecką, Vilčiaus-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335 ’

BOSTON BRANCH 
14L0 Columbia Rd.,

PHONE 
So. Boston 

2271

Balandžio 25, Poąuonock ir 
apylinkės lietuvių jaunimas 
(Šv. Kazimiero Draugija) vai
dino savo pirmą Minstrel Show. 
Poąuonock’o lietuvių jaunimas 
pavyzdingai darbuojasi.

Gražus Hartfordo lietuvių 
jaunimo būrelis nuvyko į New 
Haven, kur Conn. Valstybės 
C. L. C. jaunimo draugijų Fede
racija turėjo savo bendrrą Ko
muniją sekmadienį. Dalyvavo 
virš dviejų šimtų jaunimo. 
Sveikiname.

Šiomis dienomis daug lietuvių 
jaunimo eina į moterystės luo
mą. Linkime visiems ir visoms 
gražiausio gyvenimo.

Iš kariuomenės pareigų ke
lioms dienoms buvo parvažia
vę šie lietuviai hartfordiečiai 
kareiviai: Vladas ir Leonas 
Mašiotai, Baukus ir Maslaus- 
kas.

Kunigas Antanas Plikūnas 
buvo parvažiavęs porai dienų 
pas tėvą, brolis ir seseris. Ji
sai yra klebonas South Caroli
na (Charlestown mieste).

Sekmadienį, balandžio 26, 
Hartforde įvyko Susi vi:
apskričio suvažiavimas,
vavo skaitlingas, būrys. , ‘

Avė Mario Radio Va
landa Pradėjo Aštun

tus Metus

Pirmoji Avė Maria radio pro
grama įvyko balandžio 28 d., 
1935. Avė Maria programoj 
dramatizuoja karžygiškų vyrų 
ir moterų gyvenimą krikščionių 
istorijoj.

Sausio mėm, 1939 m. amžinos 
atminties Popiežius Pijus XI 
Avė Maria valandai suteikė A 
paštališką palaiminimą. Taipgi 
Popiežius Pijus XII suteikė pa
laiminimą.

Avė Maria programos direk
torium yra Tėvas Michael, S. 
A., kuris taip pat yra direkto
rium pasaulyj žinomos benamių 
ir vargšų vyrų prieglauaos — 
St. Christopher's Inn.

Nuo 1935 m. daugiau 
370 programų išpildyta,
džioje vaidindavo New Yorko 
radio stotyse, bet vėliau pradė
ta užrekorduoti programas. Re- 
korduotos programos išsiunti
nėjamos daugiau kaip 160 sto
čių Jung. Valstybėse, kurios 
sekmadieniais transliuoja.

Tėvai Pranciškonai dirba tik
rai kilnų darbą.

Parapijos mergaičių draugija 
turės savo Gegužės mėnesio Pa
nelės Šv. karūnavimą.

Vietinė LRKSA kuopa išrinko 
delegatą į Seimą, varg. A. Sta- 
nišauską. Seimas įvyks birželio 
22—25 dienomis, Hartford, 
Conn. O.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Nakti

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8596 
Llmosinal d*i visokiu reikalu

Šiuomi pranešam, kad 
j LDS Connecticut apskri 

Išmaitino ir išauklėjo sveikus čio pusmetinis suvažiavi- 
3 sūnus ir dukterį. DaLar, tėvas mas įvyks sekmadienį, ge- 
92 metų amžiaus senukas, lietu- gūžės 31 d., 1942 m., ŠV. 
vis, neturėdamas pastogės nei Kazimiero parapijos salė- 
maisto, kreipėsi į teismą. Teis- je New Haven, Conn. Kvie 
mas pripažino, kad vaikai turi čiame visas LDS Connecti- 
duoti po du doleriu į savaitę cut apskrityje gyvuojan 
tėvo užlaikymui. čias kuopas dalyvauti šia-

Pažeminimas lietuviams, kad me suvažiavime. Prisiųs- 
dėl tokio dalyko tąsosi po teis- Į darni atstovus, įteikite 
mus. Šis nepirmas atsitikimas
lietuvių tarpe, kad vaikai aplei 
džia tėvus senatvėje. J.T.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St. 
New Britain, Conn.

KEARNY, N. J.

kaip
Pra-

Nuoširdžiai dėkoju visiems ir 
visoms, kurie mane lankė asme
niai ir laiškais, kada aš sirgau 
ligoninėje ir namuose, kas ma
ne labai stiprino sveikatoje.

Sekantieji atlankė: pp. J. Sta- 
silionis, Makarauskai, Vaškai, 
A. Giazuskas, Ignatavičienė, V. 
Kazlauskas.

Atvirlaiškius prisiuntė iš Fo- 
rest City pp. Kazlauskienė, 
Porkovskai, Petraičiai ir į na
mus prisiuntė — G. Kaziliūnas 
iš Middleboro, Conn. ir E. šla
pelis iš Binghamton, N. Y.

Taipgi dėkoju “Darbinįnko” 
redakcijai ir visiems, kurie už
jautė mane ligoje.

Šiandien jau jaučiuosi gerai, 
kad ir nesu dar visai sveikas.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolonkoro virše
liai, 192 pusi---------------------------------------------------------------

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstūs vlrtellal; apvalūs kampai ----------------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virteliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai vlrtellal 

su kablko________________________________________
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,

555 pusi.----------------«.............. .........

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro vlrtellal, 
raudoni kraital, 384 pusi._____________________

VYRAI BROLIAI, speciali vyrame maldaknyg*, 
parinktos gražiausios maldos, Iilkin* labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro vlrtellal ........................ $2.50

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

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraitai, 288 pusi. Kaina ........................ $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraitai, 288 puslapiai. Kaina ................................., $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro vtrf&ai,
328 puslapiai, , Kąipa ................ ......................... ............  .............žMSc.

SSo.

$1.25

$1.00

$1.50

$2.75

SSo.

—
Pirk Defense Bonds ir Stamps.' bet kiekvi:

kliu

i> i “DARBININKAS” » 
36S W. Broa<Įway,>t_oe * . « s*

LA

:o%Mass.




