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• Iš Lietuvos patiriama 

privatiniais keliais, kad 
ten šiuo metu labai smar
kiai yra paplitusi vadina
ma mainų prekyba. Ūki
ninkai, parduodami mais
to produktus, nenoriai ima 
pinigus. o reikalauja mai
nais kitų prekių. Ypač ūki-
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Stalino Laiškas Vatikanui?
Berne, Šveicarija, kovo 

19 — Pirmiau jau buvo 
... . . '! pranešta, kad Stalinas pa-

nin ai stengiasi rašęs privatišką laišką Po
piežiui Pipui XII. Iš Vati-

Jung. Valstybių Pergale
mainais druskos, cukraus, 
sacharino ir spirito, o taip 
pat apavo bei drabužių.

• Kauno laikraščių žinio
mis, Kauno socialinio ap
rūpinimo ištaiga iki 1942 
metų pradžios sušelpė 57 
žuvusių partizanų šeimas. 
Žuvusių šeimoms, taip pat 
ir sužeistiems partiza
nams buvo išmokėtos mė
nesinės ir vienkartinės 
piniginės pašalpos. Išvež
tųjų sovietų Rusijon ir 
dingusiu asmenų šelptinų 
šeimų iki Naujųjų Metų 
buvo 149.

Kun. Juozas Židanavi
čius Stiprėja

Smarkiai buvo susirgęs kun. 
J. Židanavičius, Amsterdam, N. 
Y. lietuvių parapijos klebonas 
(Seirijų Juozas), bet ačiū Die
vui, jis sparčiai stiprėja ir neuž
ilgo pilnomis pajėgomis vėl su 
mumis pradės dirbti.

Reikia pastebėti, kad kun. J. 
Židanavičius yra didelis “Dar
bininko” prietelius ir rėmėjas. 
Taipgi jis yra įžymus rašytojas 
— literatas ir išleidęs savo lė
šomis daug visokių veikalų. 
Linkime gerb. kun. J. Židanavi- 
čiui greitai pasveikti.

kano buvo pareikšta, kad 
jokio laiško Popiežius nė
ra gavęs. Tačiau gandas 
apie tokį raštą vis plinta. 
Sakoma, kad laiške Stali
nas prašąs Popiežiaus imti 
dėmesin skirtumą tarp 
“sąžinės laisvės” ir “religi
nės laisvės”. Laiškas esą! 
įduotas Rytų Bažnyčios 
Kongregacijai. Stalinas 
būk Popiežiui priminęs 
užtikrinimą apie religinę 
laisvę Rusijoje, kaip 1936 
metų konstitucija leidžia. 
Baigdamas laišką Stalinas 
prašąs Vatikano, kad su
darymas diplomatinių 
santykių Vatikano su so
vietų Rusija, būtų švento
jo Sosto svarstomas.

Kadangi Vatikanas pa
reiškė: “Šventasis Tėvas 
jokio laiško nuo Stalino 
negavo”, tai šita žinia, yra 
sovietų Rusijos propagan-

Sunaikino 23 Japonijos Laivus
Prarado Tik 3 Karo Laivus

Panaikinti 
bq Atlyginimą

sie-

VVashington, D. C., kovo 
19 — Administracijos va
dai planuoja, kad karo me
tu būtų panaikintas dvi
gubas atlyginimas darbi
ninkams, kurie dirba sek
madieniais. Jie tikisi, kad 
industrijos vadovybė ir 
darbininkų unijos savano
riai sutiks panaikinti tą 
atlyginimą karo industri
jos įstaigose.

Hitleris Sušaukė Savo 
Vadus Konferencijai

i

VVashington, D. C., kovo vo pagelbininkais, bet kas-. 
19 — Suvienytos Australi- aien atplaukia laivai su 
jos ir Jung. Valstybių ka- kareiviais, karo ginklais, 
ro jėgos puolė Japonijos amunicija, maistu. Suvie- 
laivyną, kuris buvo įsiver- nytos tautos stengiasi su- 
žęs į Naują Gvinėją. Jung. koncetruoti geriausias pa- 
Valstybių laivynas prane- jėgas Australijoj prieš ja- 
ša, kad suvienytos Aus- ponus.
tralijos ir Jung. Valstybių

Vokiečiai Didina Kariuo
menę Norvegijoje

Londonas, kovo 19 —Vo
kiečiai uždarė visus Nor
vegijos uostus ir didina

pėdos uostą ir kraštą nuo Lietuvos. Jau trys metai, kaip Klaipėdos krašte dėl lie- bor Jung. Valstybėms, tenai savo karines jėgas,
tuvybės ir Lietuvos, siaučia žiema — nei žodžio, nei rašto, nei lietuviams laisvės, nors ir nėra nulemiantis, o.*?;

karo jėgos nuskandino ar
ba sugadino 23 Japonijos 
karo laivus, o savo prara
do tik tris karo laivus ir 
vieną lėktuvą.

Šis smūgis Japonijai yra
KLAIPĖDOS UOSTAS ŽIEMĄ. Taip. Jau trys metai, kaip vokiečiai atplėšė Klai- didesnis ir už Pearl Har-

Jau trys metai, kaip Klaipėdos šviturio viršūnėje nebesimato Lietuvos trispal- bet skaudžiai sumažinan ti laivų kelią į Rusijos uos
tus.vės, ir šiandien žvelgiant į tą gamtos lietuviams užuojautą, net šiurpas nukrečia, tis Japonijos laivyno jėgą.. 

sovietų rvusijos prupd-gau- nakties ateina diena, po žiemos —pavasaris. Taigi ir po šios vergovės ir vėl Gen. MacArthur atvykus' Laivai iš Amerikos ir
os pa e a su e i a. 11 L Lietuva Laisva ir kartu su ja Klaipėda. į i Australiją ir paėmus ka-. Anglijos pro Icelandiją

uuibcviKų -------------- -_—_____------------------------------------------------------ ------------------------------  ro vacĮOVybę visose suvie- plaukia į Murmanską, ar-
17 RiliiAmi hnlariu l Ia I |w. • |\ I • • I nytose tautose yra di- ba Arkangelską, kad pri-te£ " Rooseveltas Užtaria Darbininkus r “ ™ “

----------- i ,a, , . , “77--------- :--------• ■ dabar Japonija bus tik de-! Vokiečiams yra be galo
Wašhington, kovo 19— VVashington, kovo 19 ,mmą. Norima tai panai- fensyvOje. ! svarbu, kad kelias būtų

Prezidentas Rooseveltas Prezidentas Rooseveltas kinti ir pravesti, kad ir į Sąjungininkų valstybių užkirstas ir už tai mano- 
pareiškė, kad jis reikalau- isP^P vyriausybes narius, virs laiko dirbą žmonės te- Spauja> išskyrus Rusijos, ?ha, kad čia prie Norvegi- 
siąs Kongreso dar paskir- ka<* Įie neskubotų pakeisti1 gautų tokį pat atlyginimą, plačiai rašė apie gen. jos pakraščių galės įvykti
ti 17 bilijonų dolerių karo darbininkų reikalų jstaty- Tačiau prezidentas Roose- MacArthur paskyrimą vy- didžiosios karo laivų 
lėktuvų gamybai. Tai bus'mys- Kongresui buvo pa-,veltas pareiškė, kad šiuo riausiu karo vadu prieš grumtynės.
dar priedas kiek pirmiau siūlyta kad Įstatymai lie- metu tokių permainų ne- japoniją Rusijos spauda Taip pat manoma, kad
buvo paskirta. Už tą sumą čią darbininkų darbo va- reikia daryti,, nes santy- jabaį nežymiai tik vienu vokiečiai prisibijo Angli-
pinigų būsią galima pa- landas, būtų pakeisti, ir kiai tarp darbdavių ir dar- saĮęįnįu pažymėjo, kad jos, kuri turi paruošus ka-

kų pritarimą 
kruvinam rėžimui.

Raudonieji Apsupę 
Gžatsk

Maskva, Rusija, kovo 19, 
— Raudonųjų karo vado
vybė praneša, kad jųjų 
kariuomenė apsupo mies
tą Gžatsk, kuris yra ant 
Maskvos geležinkelio ei
nančio į Viazmą ir Smo
lenską. Gžatsk yra tarp 
Viazmos ir Maskvos.

Taigi pasirodo, kad rau
donoji armija dar labai to
li nuo Smolensko, jeigu 
dar tik Gžatsk miestas e- 
sąs apsuptas. Staraja Ru- 
ssa taip pat dar nepaim
tas.

Raudonieji sako, kad 
jie sunaikinę 42 Vokietijos 
lėktuvus, o tuo pačiu kar
tu prarado savo 16 lėktu
vų. •.

Sovietų žiniomis, per 5
dienas raudonieji užmušė
3000 vokiečių kareivių ir
karininkų vakariniame

_ , . .. , ..: fronte ir 1230 kitų Kalini-
Bern, Šveicarija, kovo 191 nQ fronte.

— Praneša, kad Vokietijos 
diktatorius Hitleris iššau
kė visus karo vadus, kurie 
buvo rezignavę arbę paša
linti iš tarnybos, pasitari
mui. Taipgi atšaukė iš A- 
frikos gen. Rommel ir ki
tus generolus iš kitų karo 
frontų pasitarimui. 

Sakoma, kad

taip pat, kad visur būtų bininkų esą geri ir streikų MacArthur jau Aus-: riuomenę 
“open shop , reiškia fabri- mažai kur tėra. 
kuose galėtų dirbti ir ne- siuo metu darbininkai 

į priklausą prie unijų dar- turėtų protingai elgtis.
Lima, Ohio, kovo 19 — bininkai. Neužmiršti, kad karo me-

dirbti 148,000 lėktuvų.

Keturi Lakūnai Užmušti

Keturi armijos lėktuvai, 
patekę į audros sukūrį, su
simušė tik 6 mylios į rytus 
nuo Lima. Keturi lakūnai

per Norvegiją 
tralijoj. ‘ pulti vokiečius. Ir sakoma,

Japonija prarado ne tik kad į Norvegiją vokiečiai 
daug laivų, bet taip pat sutraukė apie 200,000 ka- 
daug ir kareivių. ' reivių, ir didieji karo lai-

Australijoj dabar yra ne vai esą Norvegijos pakraš-Dabar yra įstatymas, tas, nešaukti streikų, ne-, « „ «
kad darbininkai dirba 40 reikalauti per daug didelių tik gen. MacArthur su sa- čiuose. 
valandų į savaitę, o jei ku- atlyginimų, o iškilusius
rie dirba ilgesnias valan- nesusipratimus su darb- 
das gauna didesnį atlygi-1 žaviais spręsti taikingu 

pasitarimu. Nereikia už
miršti, kad Amerika kovo
ja už žmonių laisvę ir ge
rovę. Paklusnybė vyriau-

Washington, kovo 19 — trūksta karo ginklų. Ir už sybei bus geriausia prie-

žuvo.

• Kauno laikraščiuose 
paskelbtas pareiškimas, 
kad gyventojai turį labiau 
susispausti savo butuose. 
Miestuose ,o ypač Kaune; 
esanti pastebima didelė 
butų ir kambarių stoka.

Generolas MacArthur Australijoj
Sovietai Esą Kharkovo Šiaurėje

Berne, Šveicarija, kovo dėjo smarkiai pulti vokie- 
19 — Iš Maskvos praneša- čius prie Vyazmą ir užėmę 
ma, kad vokiečių kariuo- keletą miestelių.

Prezidento Roosevelto įsa
kymu, generolas Douglas 
MacArthur, kuris taip su
maniai ir narsiai gina Fi
lipinų salas nuo Japonų 
užgrobimo, šiomis dieno
mis laimingai lėktuvu ats
krido į Australiją. Jis pa
skirtas Australijoje vy
riausiu Sąjungos tautų 
vadu. Daug Amerikos ka
reivių laivais pasiekė Aus-

tat yra be galo svarbu, I monė darbininkams išlai-
kyti pirmiau iškovotas sa
vo teises.

Savanoriais Gali Būti 
Iki 45

Sovietų Rusijos vyriau
sybė kasdieną giriasi nau

jau užėmę šiaurinę miesto j jais laimėjimais, tačiau iki 
dalį. Sovietų Rusai neįlei- šiol nepranešė, kad jie bū-

menė priversiu trauktis 
nuo Kharkovo ir būk rusai

i Todėl tie gyventojai, kurie 
Hitleris turį didesnius butus, turį traliją. 

smarkiai ruošiasi pavasa- būti pažymėta, ar jame! get generolas 
rio kovai. i dar esą laisvų patalpų.

kad kelias į Indiją ir Kini
ją nebūtų užkirstas. Ke
lias į Kiniją būtų užkirs
tas, jei Japonai visiškai 
užimtų Burmą.

Bet išrodo, kad Anglija
ten savo kariuomenę gero- VVashington, D. C., kovo 
kai sutvirtino ir Japonams 19 — Jung. Valstybių ar- 
nesiseka laimėti. Pasiekti I mija praneša, kad dabar 
Indiją laivais, reikia pra- į gali savanoriai įstoti į ar- 
važiuoti Madagascaro sa- į miją nuo 18 metų amžiaus

džia į karo frontą jokių 
laikraštininkų, kaip kad 
karo padėtis tik vieniems 
sovietų rusams tėra žino
ma.

tų atsiėmę kokius svarbes
nius miestus iš vokiečių. 
Jų pareiškimuose visuo
met pažymėta, kad atsiim- 

1 tą iš vokiečių miestas ‘N’,

General Motors Darbininkai 
Reikalauja Pakelti Algas

MacAr
thur bus ne tik Amerikos 
kariuomenės vyriausiuoju 
vadu, bet taip pat Austrą
lijos, Anglijos ir Rytų O-'lą atiduoti Japonams. Jei 
landijos. | Japonai tą salą užimtų,

Taigi galima tikėtis, kad;tada tautų sąjungom pa- 
pirmiausia bus daromos siekti Indiją būtų pavojin- 
visos pastangos sulaikyti ga, nes Japonai įsisteigę 

Detroit, Mich., kovo 19—į gyvenimo kainų. Japonus, kad jie neužgrob- j bazes Madagaskare galėtų
Ryt prasidės tarp CIO uni- J Dabartinė sutartis tarp tų Australijos. Jei tas žy- skandyti praplaukiančius 
jos, kuri atstovauja Gene-j unijos ir korporacijos gis laimingai pasiseks, tai laivus.
rai Motors korporacijos i baigsis baland. 28 d. š.m. bus siunčiamos pajėgos į j Jei Japonai Madagaska- 
darbininkus, ir tos korpo-Į Taipgi unijos viršininkai Indiją, kad iš ten pulti Ja- rą užimtų, tada tautų Są- 
racijos viršininkų pasita- ■ reikalausią, kad pakeltų ponus. ! jungos padėtis būtų tikrai
rimai. Darbininkų atsto-i algas darbininkams, kurie Tautų Sąjungai svarbu, bloga, nes ne tik kad ne- 
vai reikalaus, kad korpo- dirba naktimis, ir užmokė- kad karo laivai ir ginklai būtų galima pasiekti Indi- 
racija pakeltų $1.00 į člie-Įti už 60 dienų darbinin- pasiektų Indiją ir Kiniją, jos bet ir būtų užkirstas

reltiį kams, iufie išei 
ta

ną, ir kas 90 dienų keltiį
algas pagal pakilimo pra-' tarnybą.

Rusai praneša, kad jų, arba ‘P’ arba ‘L’. Jei rusai 
kariuomenės puola vokie- atsiimtų miestus, tai pa
čius prie Kursko ir sako, duotų ir jų vardus. Nega- 
kad Hitlerio kariuomenė Įima sakyti, kad jie vokie- 

lą. Ši sala yra Prancūzijos • įki 45. Buvo iki 36 m. am-J esą apsupta ir bus sunai- čių nepastumėjo atgal ir 
valdžioje. žiaus. kinta. Taip pat rusai pra- neišžudė, bet tik sako-

Yra žinių, kad Hitleris-------------------------------------------------------------------------- ma' kad didesnių* miestų
spaudžia prancūzus tą sa-

išeina į karo-Abi tos šalys turi užtekti- kelias duoti pagalbą sovie-
n; nai kareivių, tik joms itų Rusijai

: visame fronte iki šiol neat- 
Į siėmę. Rusai turi žmonių 
! kariauti, bet neturi užtek-

-------------------- • tinai karo ginklų. Jie pa-
šeštadienį, kovo 21 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- tys supranta, kad Hitleris 

bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio rengiasi smarkiam puoli- 
rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis lietuviškos mui, už tat būtinai reika- 
programos iš WCOP stoties, Boston, Mass. lauja, kad tautų sąjungi-

Ta proga pranešame Gerb. Skaitytojams, kad ninkai pradėtų antrą karo 
Darbininkų Radio metinis koncertas įvyks sekmadie- frontą prieš vokiečius, 
nį, balandžio - April 26 d. š. m., 7 vai. vakare, Munici- rimį<e, „ „e... žinios skal
pai Building svetainėje, So. Bostone. bia kad jgo.000 japoniečių pa-

Kviečiame visus į talką. Paimkite parduoti kon- ^gta užpuolimui ant Austra- 
certo tikietų, kurių kaina tik 50 centų ir 5c. taksų, iijos. Dalykų žinovai pastebi, 
Prašome pranešti kiek reikia tikietų šiuo adresu: Dar- kad to skaičiaus japonams ne 
bininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. užteksią, kad pasiekus laimėji- 
arba telephonu: SOUth Boston 2680 ar NORwood 1449.imą.

Darbininkų Radio Programa
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Vokietijos Komisaras Apie 
Ūkines Problemas Lietuvoje

Kunigų Vienybes Pareiškimas 
Lietuvos Reikalais

Kovo 12 d. Washingtone 
(D.C.) lankėsi Kunigų 
Vienybės atstovai, kun. dr. 
J. B. Končius ir kun. J. Ka
ralius
mus

signed in behalf of the Lith
uanian R. C. Priests’ Alliance 
have the honor to make the 
following reųuest:

ir įteikė pareiški- * <p 0 contįnue to stand by the
Lietuvos reikalu prjnciples of the United States 

Jung. V alstybių valstybės Government proclaimed in re- 
departmentui, Šen. J. Guf- ganj to Lithuania since its oc- 
fey, Šen. J. Davis. Jie visi; CUpatįon< namely refusing to 
prielankiai atsinešė, link recOgnize the occupation of 
Lietuvos ir pasižadėjo Lithuania by force and against 
remti akciją dėl Lietuvos wju of the Lithuanian 
nepriklausomybės. people; to emplay her good of-

Amerikos Lietuvių Kata- fjces t0 the extent that the So- 
likų reikalais tartasi su , vįet Ųnjon recognize the Free- 
Šv. Tėvo Delegatu, J. E.
Arkivyskupu Cicognani ir 
su Katalikų Centro (NC-

dom and Independence

WC) reikalų vedėju, pre 
latu M. Ready.

Štai raštas, kuris įteik
tas J. V. valstybės depart- 
mentui:

March 12, 1942

State Department,
Washington, D. C.
Gentlemen: *

As the result of the American
Lithuanian R. C. Priests’ Al- 
liance Central Committee meet- 
ing which took place in New 
York City on the 24th day of 
February, 1942, the under- 
signed representatives have the 
honor to bring to your attention 
the follovving:

1. From the very begining of
the Soviet occupation qf 
Lithuania in June 1940, the 
American Lithuanian - and 
especially the American 
Lithuanian Priests nation, a 
nation which is eighty per
cent Catholic, and the Soviets 
have inflicted harm upon the 
nation in various forms i. e. 
by deporting Catholic
Priests, imprisonments, sup- 
pression of the Catholic
Press ,anti - religious propa
ganda, etc.

2. The refusal of the Soviet 
Government to recognize the 
Freedom and Independence 
of the Lithuanian State: the 
recent public statement of 
Sii Stafford Cripps, Minister 
of the British Cabinet. urg 
ing the recognition of Soviet 
soveireignty in Lithuania: 
have as their aim the at
tempt to break and weaken 
the resistance of the Lithua
nian people against their 
present oppressors. the Na- 
zis. whose aims towards 
Lithuania ar the šame as 
those of the Soviets although 
employing different tactics.

3. Ar a result of the above men- 
tioned points. the under-

of the
Lithuanian Nation; to employ 
her goood offices to influence 
the British Government to alter 
her policy in regard to Lithua
nia as recently pronounced by 
Sir Stafford Cripps ancf as a 
result, strengthen the resis
tance of Lithuania against Nazi 
domination, by proclaiming 
the Independence of Lithuania 
compatible with the Atlantic 
Charter, the United Nations 
Proclamation and the Allied 
Powers war aims.

Respectfully submitted,
Rev. Dr. J. B. Končius 
Rev. Joseph Karalius

Civilių' Apsigynimo Ofisas 
Įspėja Prieš Diskriminaciją

GERIAUSIUS 
; PERMANENT VVAVE
! GALI rE GAUTI U2 JŪSŲ 

PINIGUS

CASPER’S BEAUTY SALON

Civilių Apsigynimo Ofi
so Apygardų (regionai) 
direktoriai buvo James M. 
Landis, vyriausio direkto
riaus, pakviesti pakreipti 
dėmesį valstybių ir vieti
nių apsigynimo tarybų į 
problemas kylančias dau
gumoje apylinkių kaipo 
pasekmė atleidimo iš pra
monių lojalių amerikiečių, 
kurie yra ateiviai arba pi
liečiai svetimos kilmės.

Direktorius Landis krei
pia ypatingą dėmesį visų 
apygardų direktorių į ne
seniai išduotus pareiški
mus Prezidento Roosevei- 
to, Generalinio Prokuroro, 
ir Karo Sekretoriaus pa
dėjėjo. Tie pareiškimai 
nurodė, kad galime pavo
jingai kenkti mūsų gamy
bai, jeigu įvyktų generali
nis atleidimas ateivių ir 
svetimšalių piliečių iš fa
brikinio darbo.

“Mes priversti šiuose 
svarbiuose laikuose varto
ti pasišventimą ir patar
navimą kiekvieno lojalaus 
amerikiečio, ir žmogaus 
svetima kilme neprivalo 
vesti prie diskriminaci
jos”, Dean Landis pareiš
kė Washingtone. Perse
kiojimas ateivių arba sve
timšalių piliečių yra ne- 
amerikinis žygis, ir vie
nas, kuris gali vesti prie 
tokio suskaldymo kokio 
totalitarinės jėgos norėtų 
raginti.

“Aš vėl raginu jus pa- 
, kreipti dėmesį valstybių ir 
vietinių apsigynimo tary
bų, viltyje, kad jie naudos 

į jų plačią įtekmę šiame rei
kale. Apsaugojimas lojalių 
ateivių arba svetimšalių 
amerikiečių yra viena da
lis civilių apsigynimo dar
bo”. O. of C. D.

Viskas Reikalinga Karo 
Pastangai

Visoki atliekami meta
lai, nereikalinga popiera, 
seni skudurai ir senas gu
mas, arba bi koki daiktai 
iš tų medžiagų padaryti, 
kas tik nevartojama pa
prastiems tikslams būti
nai reikalingi dėl pamai- 
nymo į karo medžiagas, 
sako Lessing J. Rosen- 
wald, viršininkas Bureau 
of Industrial Conversion.

Šitas darbas surinkti vi
są atliekamą ir bereikalin
gą medžiagą pradėtas 
prieš kelis mėnesius, vis j 
tęsiasi, sakoj>. Rosenwald, į 
ir neturi būti pastanga tik 
vienos dienos arba savai
tės.

Jis nurodo, kad Valdžia, 
neturi jokių parankumų 
surinkti ir permainyti tą 
medžiagą, ir kad patrioti
niai piliečiai privalo ati
duoti jų surinktus daiktus 
paprastu būdu kaip tai 
šlamštapirkliui arba vieti
niai labdarybės organiza
cijai, kurios jau tuomi 
darbu užsiėmę.
• Beveik kiekviena valsty
bė šioje šalyje jau susior
ganizavus rinkti atlieka
mas medžiagas ir didesni 
miestai turi savo tam tik
ras organizacijas.

Kaikuriose apylinkėse 
vietiniai krautuvininkai 
dalyvauja šiame darbe ir 
kasdien valdžia gauna 
tūkstančius pažadėjimų 
prisidėti. Krautuvininkai, 
kurie dalyvauja šiame 
darbe gauna langams žen
klelius iš Biuro. Ženkleliai 
pažymi, kad “šita krautu
vė padeda gaminti ginklus 
iš nenaudingos medžiagos 
kaip senų skudurų, berei
kalingo metalo, seno gu
rno ir tt. FLIS.

PASTABA: Čia persispausdi
name laikraštyje “Į Laisvę”, 

, (kuris savo ruožtu 
“Deutsche Zeitung

su Panevėžiu; Šiaulius pro 
Radviliškį su Josvainiais 

perėmė iš (kur įsijungs į Klaipėdos- 
im Ost- Kauno plentą) ir Panevėžį

land”) tilpusi pasikalbėjimą su j pro Kupiškį ir Rokiškį su 
Vokietijos gen. komisaru Lietu-

i voje von Renteln. Palikdami 
pasikalbėjime išreikštų minčių 
įvertinimą skaitytojams, at
kreipsime dėmesį į tai, kad ko
misaras tepalietė beveik išimti
nai ūkines problemas, lyg -Lie- 

1 tuvoje kitų klausimų neegzis
tuotų. Taip pat verta pastebėti 

:tą pasikalbėjimo vieta, kur kal
bama apie steigiamas vokiečių 
mokyklas Lietuvoje ir apie —
“duosnumą”, kuris pasireiškia 
tuo. kad uždaryti visi Universi- 

itetų humanistiniai fakultetai ir 
1 palikti tiktai keli specialiniai 
fakultetai...

...

“Kalbėdamas apie karo 
žalos atitaisymą, gen. ko
misaras pažymėjo, jog a 
teity bus vengiama me 
džio statybos, kurios vietą 
užimsiu masyviniai stati 
niai. Tam reikalinga ply- 
tlL kurioms gaminti šiuo 

~ metu stipriai remiamas
1 plytinių steigimas.

‘ W Liesdamas žemės ūkį,
Dr. v. Renteln priminė bol-

New Yor kiečiai giriasi, kad jie turi tik vieną vie- .^em^s re^<>rmą ir
nintėlę moterį popierų įklijuoto ją (paperhanger). Tai parėdymą kuri’uo'hetu 
esą blondinė Helen Burkhart. Ji tą darbą dirba jau 13 VSSs padaromas

Raudonasis Kryžius Praneša 
Paštui Į Priešų Šalis 

Patvarkymus
Patvarkymai siuntimui 

asmeninių pranešimų gy
ventojams Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos, ir kitų 
priešų - okupuotų šalių 
jau išduoti Raudonojo 
Kryžiaus, kuri yra vienati
nė organizacija Cenzūros

metų.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
• Buvome rašę, kad Kau

ne suruoštoje dailės paro
doje buvo nupirkta daug 
kūrinių ir kad paveikslus 
pirko ypač ūkininkai. Da
bar gauta privatinių žinių, 
išaiškinančių šį reiškinį.
Be ūkininkų, kurie pirko 
paveikslus grynai grožio 
pamėgimo vedini, atsirado 
visa eilė ūkininkų, kurie 
žiūrėjo į paveikslus kaipo 
vertės objektą. Nepasiti
kėdami nei vokiečių mar-, gali duoti kiekvienas vals
kės, nei tuo labiau rusų 
rublio patvarumu, žmonės

Negaljma minėti nei ge
ografiškų vardų nei biznio 
reikalų.

Formos, kurios jau iš
siųstos į 3,700 Raudonojo 
Kryžiaus skyrių, per visą 
šalį, yra triplikatoj. Užpa-

Ofiso pripažinta apsidirb- ka‘yj pirmos blankos yra
ti su tokiu paštu.

Patvarkymai sekami:
Laiškai nebus priimami. 

Raštams reikia vartoti 
Raudonojo Kryžiaus for
mas, kurias Raudonojo 
Kryžiaus Skyriai pristato.

Pranešimai turi būti as
meninio turinio. Anglų 
kalboje ir nedaugiau 25 
žodžių. Kur svetima kalba 
vartojama, vertimas pri
valo būti prisegtas.

Negalima vartoti su
trumpinimų, pravardžia
vimų, sakinių arba kokešų 
vieton paprastų nurody
mų, arba aprašymo as
mens, firmos, ar vietos ir 
taip toliau.

Negalima minėti nei po
litinius nei militarinius 
dalykus, apsigynimo me
džiagas, nei apie laivus ir 
oro žinias.

Prie amunicijos arba ki
to valdiško darbo dirban-

Pirk-ltefciisc Bonds ir Stamps.' tieji asmenys negali tą 
Rmik Šios šalies apsigynimą! Įminėti laiškuose į UŽsieoį-

vietos sugrąžintam atsa
kymui.

Reikia iš anksto išgauti 
iš Cenzoriaus, Washingto- 
ne, leidimus siųsti užsieny 
biznio dokumentus, įga
liojimus arba kitas lega
lius popierus. FLIS

V

Ossersee”.
Iš Kauno - Klaipėdos 

plento vedama šaka nuo 
Rietavo į Kretingą ir Pa
langą. Susisiekimas iš 
Kauno į Rygą būsiąs žy
miai pagerintas, pataisius 
plentą pro Panevėžį, Bir
žus ir Šenbergą. Artimiau
siųjų metų uždavinys bū
siąs sureguliuoti Nemuno 
vagą ir plėsti vidaus van
denų laivininkystę.

Užsiminęs kultūrinius 
reikalus, Dr. v. Renteln 
tarp kitko pareiškė, jog 
sausio pradžioj Kaune mu
ziejuje būsianti surengta 
priešbolševikinė paroda, 
kuri bus rodoma ir kituose 
miestuose. Vilniuje num-^

vėl savo žemės valdytoju 
(Bewirtschafter). Jis kon
statuoja, jog šiemet žiem
kenčių pasėta 120 proc. 
palyginti su pernai me-

metėsi pirktis paveikslų,1 ^a|s’ 0 ^irvpavasario sė- 
kurie turi pastovią ir nuo jai suarta 80 proc. 
pinigo nepriklausomą ver- Pramonės ugdymas pla- 

nuojamas atsižvelgiant į 
didžiosios erdvės tikslus. 
Tatai būsią atliekama ‘pa
leidžiant į darbą dabar ne
veikiančias įmones, su
naudojant nepanaudotą e-

tomą ir kovo mėn. būsi' ori

• Lietuvos laikraščiuose 
įdėtas toks pranešimas:—
Vyriausioji sveikatos vai-
dyba praneša, kad genera- ''išskiriant’ nera-
lmio komisaro paaiškini- cjonaiįus elementus ir sui- 
mu, Lietuvos srities ke- ’ mant vįSų pramonės šakų 
liaujantiems gyventojams vadovybę j monopolines 
sveikatos pažymėjimus bendroVeS. žaliavos buvo 

pagal reikalą padalintos, o 
nenaudojami rezervai mo
bilizuoti’.

Plačiai generalinis komi
saras pasisakė apie Lietu
vos kelių tinklo tvarkymą. 
Vilniaus - Kauno plentas, 
kuris sudaro dalį Kara- 
iaučiaus - Eitkūnų - Kau

no - Vilniaus - Minsko 
blento, galimas daiktas 
būsiąs paverstas autostra
da ir perimtas. “Toliau ke
tinama sujungti Vilnių 
pro širvintus ir Ukmergę

X Dabartiniu laiku yra 
žinių, kad komunistai ir 
japonai varo smarkią pro- 
pogandą tarpe juodukų. 
Kai kurios žinios skelbia, 
kad FBI agentai susekę 
net japonų sudarytą penk
tą koloną tarpe juodukų. 
Esą juodukai kurstomi 
prieš šios šalies valdžią, 
kad

tybinės tarnybos gydyto
jas. Pažymėjime turi būti 
kampinis štampas arba 
antspaudas. Pažymėjime 
turi būti paliudyta, kad 
keliaujantis asmuo neser
ga apkrečiama liga ir ne
turi parazitų (utėlių). Pa
žymėjimas rašomas vokie
čių ir lietuvių kalbomis.

• Iš privatinių šaltinių 
patirta, kad Kauno elek
tros stoties komisaru esąs 
paskirtas kažkoks Kauno 
priemiesčio — Šančių vo
kietis, kuris buvo išvykęs 
į Vokietiją kaipo repa
triantas, bet dabar vėl 
grąžintas atgal į Lietuvą. 
Jis neturi jokio pasiruoši
mo nei technikos, nei elek
trotechnikos srityje, bet 
užtat jau iš seno žinomas 
kaipo dabartinio Vokieti 
jos rėžimo šalininkas.

ti atidaryta meno parc .»jį 
“Daliai vokiečių v; „įtį

ninku pareiškus norą j~ 
dabar perkelti čia savo šei
mas”, pareiškia toliau Dr. 
V. Renteln, ‘kaip įsak
miausio uždavinio teko 
pirmų pirmiausia griebtis 
įsteigti vokiečių pradžios 
mokyklą. Artimiausiu lai
ku tokia mokykla numaty
ta Kaune; jos bus tuoj 
steigiamos ir ten, kur tik 
bus reikalinga”. Kaune vo
kiečiams tėvams jau su
darytos galimybės įrašy- 
dinti savo vaikus ir pamo
kos galėsiančios būti pra
dėtos metų pradžioje. Šiuo 
metįu mokyklinių vokiečių 
vaikų čia esą 30, bet esą 
laukiama sausio mėn. jų 
padaugėsiant ligi 100. 'Šį 
pavasarį esą numatoma a- 
tidaryti ir pavyzdingą vo
kiečių oberschulę.

Aukštąsias mokyklas 
pertvarkant turi būti atsi
žvelgiama ypatingos kraš
to ūkinės struktūros. Dėl 
karo aplinkybių darbą to
liau varyti tegalėsią tik 
medicinos, veterinarijos, 
žemės ūkio ir technikos 
fakultetai. Tokį duosnų 
(palyginti su Reicho aukš
tosiomis mokyklomis) pa
sielgimą lietuviai studen
tai dėkingai įvertinsią.

Baigdamas, p. generali
nis komisaras pažymi, jog 
gyventojai ligi šiol darą 
jam gerą įspūdį, ypačiai 
ūkininkai”.

privertė likviduotis ir pa
tį Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių.

• Tiksite, ar ne... Anglijoje 
vienas ūkininkas išgyveno 160 
metų. Mirdamas paliko savo 
žmoną su daugeliu vaikų, kurių 
vyriausias turėjo 103 metus, o 
jauniausias tik 9 m.

• Laikraščiai skelbia, kad 
Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus vyr. įgaliotinio įstai- 

jie reikalautų lygy- ga (turbūt Vilniuje) likvi 
bės, kurios esą jie neturį, duo jama. Dėl to nuo 1942
Jeigu japonai varo propa
gandą prieš valdžią, tai ne
reikėtų stebėtis, nes jie y- 
ra šios šalies priešai, bet 
kai dėl komunistų, tai rei
kėtų pasakyti, vilko nebe- 
prijaukinsi. Jie negali būti 
šaliai lojalūs.

m. sausio 2 d. ši įstaiga 
šalpos darbą nutraukė. 
Jos pareigas atlikinės Sa 
vitarpinės Pagalbos Kau
no miesto komitetas 
socialinio' aprūpinimo į- 
staigą.
rp Kaip žinoma, vokiečiai

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yta tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366 West Bfoadway, South Bostop, Mass



Penktadienis Kovo 20,
T—
Jr
>»

(THE W0RKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

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

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

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

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

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kaip Prieš Ką Reikia Ir Patūpčioti

D ARB4NINK A3

Atminčiai Philipinuose pasižymėjusiam kariui — 
Lt. Alexander R. (Sandy) Nininger, kariai Fort Mac- 

Didžiausiai britų imperijos daliai, Indijai, gręsia Pherson, netoli Atlanta, Ga., uždeda jo vardo gatvės 
rimtas pavojus tuo atžvilgiu, kad ji gali būt japonų pavadinimą.
užpulta ir nuo Britanijos atplėšta. Japonai, žinoma, 
turi savo planus. Jie gali siūlyti indams nepriklauso
mybę ir apsimesti jos “išgelbėtojais”. Tikrovėje gi sie
kia pasigriebti skaniausią jos kąsnį, o likusiajai dides
nei daliai užmesti savo globą . Kad ir visos Indijos iš Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato

Spaudos Apžvalga

skaitoma saugu caristinei1 strateginės padėties būte- 
Rusijai valdyti, pasidarė nybes, Sovietų Vyriausybė 
nesaugu jų įpėdinių ran- turi reikalauti sienų, už 
koše. Suomija tapo laisva kurias ji kariavo gindama- 
šalim; iš Baltijoos (valsty- si nuo Vokietijos, būtent, 
bių) buvo sukurtos trys 1941 metų birželio mėn. 

' mažos nepriklausomos ša- sienų. Galima išimtis yra 
i lys — Estija, Latvija ir rusų - lenkų siena, kuri, 
į Lietuva; Lenkija, kuri bu- neabejotinai, buvo laikino 
vo atstatyta kaipo karali- pobūdžio tada, kai karas 
ja, kariavo su Rusija ir tarp Vokietijos ir Rusijos 
praplėtė savo sienas jos prasidėjo ir kuri galutinai 
sąskaiton, o Besarabija a- bus nustatyta tarp dviejų 
titeko Rumunijai. Tie pa- draugingų kraštų — Len- 
keitimai ne tik sumažino kijos ir Sovietų Sąjun- 
Sovietų Rusijos teritoriją, gos”.
bet jie kartu buvo padary- Iš savo pusės norime 
ti su tikslu tą šalį susilp- pastebėti, kad faktų tikro- 
ninti strateginiai. Bolše- vė, kiek tai liečia Sovietų 
vizmo baimė įgijo praktiš
kų priemonių pavydalą 
sumažinti Sovietų Rusijos 
galybę.

“Nuo to laiko dabartinio 
pasaulinio karo pradžioje 
Sovietų Vyriausybė mėgi
no atstatyti strategines

Rusijos gynimą, kalba vi
sai atvirkščiai. Rusijos gy
nimas, 1941 metų birželio 
mėnesį galėjo būti žymiai 
sėkmingesnis, negu jis iš
tikrųjų buvo. Sovietų Ru
sijos užimti Baltijos kraš
tai kaip tik ir pasidarė ne

karto jie ir negalės praryti, bet Anglijos valdžią joje 
ntai suparaližuos. Ar šiaip ar taip, japonų prie Indi-; 
s prisigretinimas nieko gero britams nežada. Jie gy-1 

bu i pajuto ir siūlo indams autonomiją, ta vienok sąly- į 
kad indai aktyviau prisidėtų prie karo su Japonija. •

K ’J Indija milžiniška šalis. Ji turi 1,808,679 ketvirtai
nių mylių ploto ir virš pusketvirto šimto milijonų gy
ventojų. O bet gi pirmojo pasaulinio karo metu, Indija 
davė tik 1,200,000 kareivių, iš kurių apie 30,000 yra žu-

New York, N. Y., 1942 m., kovo 16 d.

I. Angliškoji Spauda

'London Times' keistai 
interpretuoja 
Atlanto Čarterį

geroką dalį Lenkijos. Tas 
teritorijas Sovietų Sąjun
ga įsigijo kooperuodama 
su Vokietija. Nejaugi jų 
pripažinimas Sovietų Są
jungai neprieštarautų At-

“London Times” kovo 7 lanto Čarterio dvasiai?
vę. Tai parodo, kad buvo sumobilizuota mažiau kaip dienos vedamajam, jau
j j -• ± j v 4. , u-4. u-i- 4. t Cripps o dvasioje, rašo:—dvidešimta dalis to, kas galėjo būt sumobilizuota. Ir - . . ?... , .J „ | Sovietų pageidavimai ne-.s nedidelio, palyginti, skaičiaus žuvusiųjų galima siekįa kį teritorij„ kaip 
spręsti ,kad mažiau kaip trečia dalis Indijos sumobili- kurios įėjo į Sov
zuotų kareivių faktinai buvo į frontą išsiųsta. Iš to su- Sąjungą 1941 metų birže- 
sidaro išvada, kad ištikimybės atžvilgiu indai užima iįo mėnesį. Tos sienos ne
paskutinę vietą britų imperijoj, nes daugiau kaip du prieštarauja Europos sau- 
trečdaliu sumobilizuotos armijos teko laikyti namie, gumui, kurį norėjo užtik- 
Iš skaudaus praeities prityrimo anglai gerai žino, kad rinti Atlanto deklaracijos 
didelė didžiuma Indijos gyventojų laukia tik patogios autoriai. Europos saugu- 
progos prieš britų valdžią sukilti. * ! mo neįmanoma atsiekti,

Dabar tokia proga visai pas duris. Japonų armija
puola Burmą ir klabina į Indijos vartus. Vylinga japo
nų diplomatija žada indams aukso kalnus. Indai pa
statė abi ausi. Viena tėmyja japonų pažadus, kita „ 
klausosi, ką britai pasiūlys. Šiuo kartu britai turi ką • Tirz? 10 °
konkretaus pasiulytijr duot^ neabejotiną patikrinimą, laįku Sąju^gos oku.

puotąsias Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, Besarabiją su 
Bukovina, dalį Suomijos ir

kad pažadai bus rimtai išpildyti. Kitaip... Anglijos vy
riausybė įtempė visas savo diplomatines pajėgas ir 
pasiuntė Stafford Crippsą ištirti kaip dalykai iš tiesų 
stovi ir vesti su indais derybas. Crippsas esąs indams 
priimtinas, nes palankiai žiūrįs į Indijos savyvaldą.

Tas Crippsas turi būt labai apsukrus vyras. Pa
baltės valstybes jis siekia sukimšti į bolševikų maišą, 
o prie Indijos meilinasi. Tam priežastis perdaug jau 
aiški. Pabaltė tai kiekis, su kuriuo netenka skaitytis

Kranklių Faibčikas
VII Aktų Drama iš 1863 m. 

Sukilimo
Parašyta einant Žemaičių padavimais 

70 metų sukakties paminėjimui, 
1933 metais Seredžiuje.

(Sodiečiai pasiskubina greičiau lauk 
išsinešdinti, paskui juos išeina ir Faibči
kas. Žandaras sėdasi už stalo. Panelės at
neša degtinę, užkandžius tuo tarpu įeina 
ir ponas Jonas).

JONAS, (linksmai) — Labas. Labas! 
Kaip matau ponas Rozprochvostovas 
prie panelių prijunko ir dažnai lankosi... 
Sveikinu... Sveikinu...

P-lė MARYTE. — Prašome ponai prie 
stiklelio ir užkandžių.

JONAS. — Ačiū. Ačiū. Iš kelionės bus 
pravartu...

ŽANDARAS. — Tikra tiesa, kad iš ke
lionės vienas kitas stiklelis labai geras 
dalykas... Už p. Jono sveikatą. (Abu su
daužia stikleliais ir išgeria).

ŽANDARAS. — Ar negirdėjai, kur da
bar randasi tasai prakeiktas “kranklys”?

JONAS. — Ne, negirdėjau... (žingei
džiai) — O ką, ar jau vėl ką padarė? Ko
kį šposą iškrėtė?

ŽANDARAS, (tyliai) — Kad tamsta 
žinotum, kas jis per velnias ,tai bijotum 
jo net vardą ištarti. Visoje gubernijoje, 
visi rusai jo vardu vaikus gazdini. Kari-

'A

Rusija nesijausjei pati 
saugi”;

Kokios gi yra tos Sovie
tų Sąjungos 1941 metų 

mėnesio sienos?
savo

Nestebėtina, kad dėl to 
vedamojo ir ‘Nowy Swiat’ 
kovo 10 d. rado didelį susi
rūpinimą.
Rusijos strateginės 
sienos

Šių metų kovo 9 dienos 
numeryje “Life” žurnalas 
paskelbė naujo Anglijos 
Ministrų Kabineto nario p. 
Cripps nuomonę Sovietų 
Rusijos sienų klausimu:

“Po paskutinio karo ir

vakaruose sauSūs dėl to’ kad Jie buvo 
prieš Vokietiją. Tai yra okupuoti. Jėga vykdoma 
pasaulio ateities labui, kad sovietizacija ir gyventojų 
tai buvo padaryta dar deportacijos j Sibirą pnsi- 
prieš vokiečių ataką, nes
tie ankstyvesnieji sienos 
pratęsimai leido Sovietų

savo sienas

dėjo prie to, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyven
tojai sukilo ir pasunkino 
gynimasį. Visai kas kita 
būtų buvę, jei tie kraštai 
būtų palikti laisvi — jie 
būtų gynę savo teritoriją

Vyriausybei pasitraukti, 
neprarandant svarbių cen
trų; kaip Leningrado ir
Maskvos. Jei vokiečiai bū-, . . « • . t>
tų pradėję “blitcą” ant i s«unS°-’e su Sovietų Ru- 
Suomijos, Estijos ir Len-jį^ZA“0
kijos sienų, kokios egzis
tavo 1939 metais, tai yra
beveik tikra, kad jie būtų 
nuėję toli už Leningrado, 
Maskvos, kol būtų buvę 
sustabdyti. Iš to yra nau
da visoms prieš nacius ka
riaujančioms tautoms, 
kad jie buvo sustabdyti, 
nepasiekę šitų didelių ga
mybos ir gyventojų cent
rų. Tas ne tik užtikrins 
nacizmo nugalėjimą, betrusų revoliucijos, kurią se

kė karą laimėjusių valsty- įr karą sutrumpins, 
bių^ mėginimai^ nugalėti «Kad Leningradas būtų 
Bolševikų Valdžią ir grą- gaiįma apsaugoti, svarbu, 
žinti^ Baltąją Rusijos kad rusai kontroliuotų 
Valdžią, buvo padaryta Suomijos įlanką ir Balti- 
daug Rusijos teritorijos jos krantus. Taip pat rei- 
sumažinimų, Kas buvo kaiinga> kad arti gyvybi-

(minonte neghgeable, kaip sako prancūzai), o Indija rų neegzistuotų mažos 
turi 352 milijonus gyventojų ir neišmatuojamus tur- valstybės, kurias priešas 
tus. Tai kiekis, prieš kurį ir patūpčioti išsimoka. galėtų panaudoti kaip ba-

Apsukrumo, tai ponas Crippsas apsukrus ir net zę puolimui. Tas reiškia, 
perdaug. Bet koks iš jo demokratas ? K. kad sprendžiant pagal

ninkams prieš mirtį jis sapnuojas. Jis 
visokius burtus žino: pasiverčia į vilką, 
šunį, katiną, į gyvatę... Niekaip jo su
gaut negalima... Su savo šaulių būriu 
kaip viesulas čia jis pasirodo viename 
miške ,čia kitame... Kol mūsų kariuome
nė ateina, kol mišką apsupa, jau jo se
niai nėra, jau ir pėdos ataušo. Jau jisai 
už kelių mylių, vėl bus naujų šunybių 
pridirbęs. Tikras velnias, ir gana... Iš 
vietinių gyventojų jo niekas niekur ne
mato ir nepažįsta... O jis, juo tolyn, juo 
labyn siunta...

JONAS. — Jei taip, tai tikrai tas “kran
klys” įdomus sutvėrimas.

III- čia SCENA 
Tie patys ir Faibčikas

(Faibčikas įkiša pro duris galvą ir sako:)
FAIBČIKAS. — Jūsų šviesiausia sija- 

telstva, ponas žandaras. Atjojo kazokas 
ir sako: “Kranklys” nujojo Vilniaus link, 
reikia jį vytis pridurmu.

ŽANDARAS, (staigiai nuo skobnio pa
šokęs) — Tuojau, tuojau einu... Jau jis 
iš mūsų nagų neištrūks.

(Faibčikas pašiepiančiai šyptelėja, pa
nelės nusigręžia į langą, o Jonas rimtai 
sako):

JONAS. — Vykit, vykit ir kaip šunes 
skalikai sekite pėdas. Jis jūsų tur būt la
bai bijo ir slapstosi. (Žandaras su Faibči- 
ku skubiai išeina).

IV- ta SCENA 
Tie patys be žandaro.

JONAS, (pyktelėjęs) — Jau giltinė tą

šunsnukį išnešė. Ar nepaklius man kur 
gerai po ranka, niekam nepavojingoje 
vietoje...

MARYTE, (gailiai)—Ir kodėl tu, Jo
neli, savo gyvybę taip statai į pavojų? 
Pažintų — tuoj kartuvės.

JONAS. — O ho, ho! ne taip greitai... 
ne tokiem kvailiam mane sučiupt... ((įei
na Faibčikas ir pašiepdamas sako).

FAIBČIKAS. — Kad nulėkė, tai nulėkė, 
Kauno vieškeliu, tik dulkių debesiai rūk
sta. Tai kvailiai! Juos ir boba apgaut ga
lėtų.

P-lė MARYTĖ. — Bet ir tu Faibčikėli 
dabokis, kad kas liežuvio nepakištų... 
Tuomet būtų blogai...

V-ta SCENA
Tie patys ir būrys šaulių.

(Šauliai sukilėliai įvairiai apsirengę ir ne vie
nodai ginkluoti).

ŠAULYS PETRAS. (Šauliai Petras ir 
Paulius į kambarį, kareiviškai atsistoję 
sako):
— Sveikiname poną ir prašome priimti 

mus į savo būrį — greičiau tėvynės už- 
grobikus išvysime.

ŠAULYS PAULIUS. — Juos sumuši
me, nė vieno gyvo neišleisime. #

JONAS. — Gerai vyrai, kad atvykote. 
Dabar kiekvienas kovotojas reikalingas 
ir brangus... Kiek jūsų atėjote?

ŠAULYS PETRAS. — Dvidešimts vy
rų.

JONAS. — Biski pailsėkite ir eikite su 
Faibčiku. Jis žino kur. Aš pats tuoj irgi 
atvyksiu.

. . J (Bus daugiau)

bendram apsigynimui 
prieš agresorių. Net tokia 
Suomija veikiausia būtų 
šiandien demokratijų pu
sėje, kur ji priklauso, jei 
ne tas nelaimingas 1939 
metų incidentas.

Pastačius prieš tautų 
laisvę strateginiu sienų 
principą, vargiai kur be
rasime tautą, kuri nebūtų 
kam nors reikalinga “stra
teginių sienų pagerini
mui”. Jei be Baltijos vals
tybių pridėti Rusijai Šve
diją ir Norvegiją, jos stra
teginės sienos dar labiau 
pagerėtų, bet pridėjus dar 
Dardanelių, nepalygina
mai sienos pagerinamos, 
ir taip be galo. Kaip mato
me, strateginių sienų geri
nimo principas tarptauti
niuose santykiuose neturi 
ribos ir tadėl jis jokiu bū
du negali atstoti tautų 
laisvės ir apsisprendimo 
teisės principų, kaip tą 
garantuoja Atlanto Čarte
ris.
Mūšis Vilkavišky)
1941 metais

“World Affairs Interpre- 
ter” žurnalas 1942 m. žie
mos numeryje patalpino 
straipsnį, pavadintą “War 
Letters from Germany”. 
Šio straipsnio autorius y- 
ra žinomasis Dr. Otto 

Į Strasser.
f Straipsnyje pateikiama 
vokiečių karių laiškų iš
traukos, kurių vienam kal
bama ir apie Lietuvą. Vie
nas vokiečių karys tarp 
kitko rašo:

“Vokiečiai greitai pasie
kė miestą, o rusai pasi
traukė. Per pusvalandį vo
kiečių kariuomenė pražy
giavo per miestą ir užėmė 
keletą vietų į rytus nuo 
miesto. Daugiau negu pul
kas jau buvo per žygiavęs 
per “užkariautą” miestą, 
kai staiga miške pasislėpę 
rusai pradėjo puolimą. 
Baisi kova gatvėje tęsėsi 
ištisas valandas, užpuolė
jo jėga buvo palaužta, bet 
dideliais iš abiejų pusių 
nuostoliais. Svarbiausioji 
mūšio paseka buvo ta, kad 
vokiečių kariuomenės mo
ralė buvo baisiai sukrėsta,

nes jai buvo įkalbėta, kad 
rusai esą pilnai traukiasi”.

Minima žinutė dalinai 
paaiškina, kodėl Vilkaviš
kio miestas labai sunai
kintas ir kodėl vokiečių 
žygiavimas iki Kauno už
truko kelias dienas.
Prieš vokiečių 
žiaurumus

“The Times - Herald” 
sausio 10 dienos straips
nyje “Exiles to Protest 
Atrocities” tarp kita ko 
rašo: “Vokiečiai užpuoli
kai nežino ribų savo nea
pykantai prieš laisvus 
Rusijos žmones ir laisvę 
pamilusias: Ukrainą, Balt- 
gudiją, Latviją, Lietuvą, 
Estiją ir Moldaviją. Uk
rainiečių, baltgudžių ir 
kitų tautų kultūros sunai
kinimas, tautinių pamink
lų, mokyklų, literatūros 
niekinimas, prievarta gy
ventojų vokietinimas seka 
vokiečių okupaciją visur 
su tuo pačiu kriminaliniu 
tikslumu, kaip ir grobi
mas, prievartavimas, pa
deginėjimas ir masinis 
žudymas”.
Lenkijos pergalė 
Unijoje...

The Month” 1941 metų 
921 numeryje patalpino 
straipsnį “The Case of Po- 
land”. Šio straipsnio auto
rius pasirašo Flavius, bet 
kaip redakcija aiškina, tai 
esanti vieno lenko slapy- 
vardė. Tame straipsnyje 
tarp kitko rašoma:

“Keturioliktam šimtme
tyje ambicingai ir gabiai 
Lietuvos Didžiųjų kuni
gaikščių dinastijai pavyko 
keletos generacijų laiko
tarpyje užimti dideliau- 
sius plotus. Pasiekta net 
to, kad jų žemės rytuose 
veik visiškai apsupo Len
kiją”.

Toliau dėstoma, kaip iš
naikinus prūsus, kryžuo- 
čiai pasidarę Lietuvos kai
mynais ir kaip bendras 
pavojus lietuvius ir len
kus privedęs prie Unijos. 
Lietuvos krikštas esą atė
męs pagrindą kryžiuočių 
pasikėsinimams. Lietuvos 
primityvis absoliutizmas 
esą persiėmęs Lenkijos 
laisvės dvasia. Autorius 
baigia: “Nauji laikai rei
kalauja ir naujų metodų. 
Lenkija pati viena negali 
atsispirti prieš sujungtą 
Vokietijos ir Rusijos ga
lią, kaip negalėjo praeity
je atsispirti vokiečiams, 
kariaujantiems po kry
žiuočių vėliava. Tuo metu 
rastas saugus išėjimas, ir 
Lenkija išėjo pergalėtoja. 
Ji taikiomis priemonėmis 
pasiekė Federalės Unijos, 
pačio sėkmingiausio akto, 
koks iki šiol yra buvęs Eu
ropos kontinente pasiek
tas”.

Peršasi išvada, kad tai e- 
są galima ir dabar, bet 
“naujais metodais”.

(Bus Daugiau)

BUY
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Kai Kristaus kūnas bu- Kristus palaidotas, ir toje 
vo nuimtas nuo kryžiaus, bažnyčioje kryžius buvo 
tuomet visi trys kryžiai laikomas iki 615 metų. 
(Jėzaus ir dviejų nusikal- 615 metais persų kara- 
tėlių) buvo užkasti čia pat liūs Chrozroeš II nusiaubė 
Kalvarijos kalne. Taip jie visą Palestiną ir pasi- 
išbuvo iki 325 metų, kol traukdamas išsivežė Kris- 
šv. Elena, imperatoriaus taus kryžių. Bet po tryli- 
Konstantino motina, ėmė kos metų persai susitarė 
ieškoti Išganytojo kry- su imperatorių Herakliju 
žiaus. Žydai nenorėjo jai ir grąžino kryžių, kad ir 
parodyti, kame kryžius apgadintą. Imperatorius 
užkastas, bet pagrasinus nutarė ant savo pečių per- 
smarkiomis bausmėmis, nešti kryžių iš persų sto-1 
buvo priversti parodyti. vykios j Jeruzalę. Kai be-

Atkasu visi trys kry- nešdamas atėjo iki miesto 
žiai, iš kurių vienas atrodė vartoĮ> kažkokia paslaptin- 
sveikesnis už kitus. Nega- Sa JeSa JI sukaustė, ir jis 
lint atskirti, kuris yra nebegalejo is vietos pasi- 
Kristaus kryžius, buvo pa- ĮudmtL Tuomet vyskupas 
sielgta pagal Jeruzalės eJęa. Procesijoje, patarė 
vyskupo patarimą. Viena n.u®umtl imperatoriaus 
senai serganti moteriškė ™bus £ apsivilkti papras- 
buvo atnešta j Kalvarijos tais’ J^ai li Pa are, eng- 
kalną ir jai davė paliesti ™ SaleJ° toliau eiti- 
apipuvusius kryžius. Mo- .Kr<ZI.US Patalpintas vėl 
teriškė nieko nepajuto. įstatytoje Švento Kry- 
Bet vos Uk prisilietė Kris- įaį bažnyčioje. Kad ti
žaus kryžiaus, kaip staiga tintieji visame pasaulyje 
pasveiko. Tuomet aiškiai turet« p™są ..Pagerbti te
sužinota, kuris tikrasis ganytojo kryžių imte jo 
Kristaus kryžiaus. Uleles siuntinėti j katali-

kų bažnyčias, ir taip koks 
Šv. Elenos pageidavimu trečdalis kryžiaus paskli- 

imperatorius Konstanti- do po pasaulį mažiausių 
nas pastatydino gražią dalelyčių pavidale. Jos ap- 
Švento Kryžiaus bažnyčią taisytos specialiuose Telik
toje vietoje, kur buvo vijoriuose. “L.”

KLAIPĖDOS GAMTOS PASIGROŽĖJIMAS. Tik tas, kurs nematė Klaipėdos krašto, nejaučia širdgėlos dėl šiandieninės jo padėties. 
Gražioji Klaipėdos pajūrio gamta, tai turistų rojus. Ten kaip paveikslas rodo, matysi net ir elnių, briedžių, stirnų ir kitokių gamtos 
gyventojų. Klaipėdos žmonės irgi niekuomet nepamirš to laiko, kada jie gyveno laisvai po savo tėvynės Lietuvos globa. Tai buvo gra
žiausias ir turtingiausias Klaipėdos istorijoje to krašto žydėjimas. Bet mainos rūbas margo svieto... tvirti diktatoriai grius, o ant tų 
griuvėsių išaugs ir vėl Laisva ir nepriklausoma Lietuva ir su laisvu kraštu Klaipėda.

MANO PASTABAturėti kareivio vardą, laipsnį ir 
organiaciją, su tinkamu armi
jos pašto numeriu “in care of 
postmaster, New York City ar
ba San Francisco”, tas priklau
so kurio miesto vardą kareivis 
korespondentams pažymėjo. 
Pašto direktorius pasiųs laišką 
pažymėtam armijos paštui, kur 
tik jis bus.

Reikia sekančiai adresuoti 
kareiviui, kuris išvykęs iš Jung. 
Valstybių —

Vasario 24 d. “Darbininko” s 
numeryj, antrame puslapyj til- 1 
po p. J. K. Miko straipsnelis 1 
antrašte: “Naudingas Patari- * 
mas”. Tarp kitko p. J. K. Mikas ' 
rašo: “Pirmaisiais organizavi- 1 
mo metais J. K. Milius važinėjo 1 
po lietuvių kolonijas organizuo- 1 
damas Vyčių kuopeles, tai šalę * 
suaugusiųjų buvo organizuoja-Į1 
mos Jaunųjų Vyčių kuopelės, 1 
būtent, nuo 7 iki 14 metų am-i 
žiaus vaikai vyčiukai”. j t

p. J. K. Mikas stato klausimą: p 
“Kodėl Vyčiai apleido tą gražų i 
darbą jaunųjų organizavimą?” 1

Neatsakyti į klausimą, tai bū- 1 
tų paneigimas patarimo, kuris 1 
begalo naudingas, jei jis nebūtų 
savo garbei panaudotas. 1

Pervertęs “Vyties” pageltu- 1 
sius lapus neradau Milio marš- 1j
ruto organizuojant Vyčius. At
mename kaipo filmininką, bet ’ 
tai jau savas biznis. Gali būti 
šen ten ir priminė labai trum
pai, bet tai ne organizavimas.

Šios pastabos rašytojas nepa
vydi garbės Vyčių darbuoto
jams, ir ne tik nepavydi, bet ' 
trokšta, kad visi Vyčiai organi
zavimo darbe lenktyniuotų.

Kuriais metais p. Milius darė 
maršrutą, kaip minėjau, nera
dau rekorduose, p. Matas Zu- 
jus, būdamas “Vyties” redakto
rium, pervažiavo veik visas 
kuopas vien Vyčių reikalais, ne
jungdamas kito biznio.

Čia noriu panaudoti gyvus 
faktus ,kurie atsakys į minėtą 
klausimą, būk tuo laiku ir per, 
Milių atsirado Vyčiukai, tai iš
krypta labai toli.

1 Vyčių Seime 1914 m., Montel- 
' lo, Mass. pirmos kuopos Vyčiu-
■ kai, kuriuos tvarkė ir mokino 

p. J. J. Romanas, perstatė pui-
* kų patriotinį veikalą.

Vyčių Seime 1915 m., Chica-
1 go, Ilk, Visų Šventų par. Vyčiu-
> kai Šv. Jurgio par. svetainėje
> suvaidino patriotinį veikalą,
■ vadovaujant kun. kleb. Serafi-

ŽIRYHAS
RINKLIAVA NUO KARO i talikiškas veiksmas visoje šaly- 

NUKENTĖJUSIEMS je. Kun. dr. Mendelis dalyvavo
Pereitą sekmadienį, kuomet iškilmėse. Lietuvių tarpe matė- 

visose katalikiškose bažnyčiose si Jonas Grudzinskas, kurs gal 
buvo renkamos aukos nuo karo nėra apleidęs nei vieno žymaus 
nukentėjusiems mūsų bažnyčio-. apvaikščiojimo Baltimorės mie- 
je antra rinkliava buvo skiria- ste į pereitus 25 metus. Kur tik 
ma tam tikslui. Per ketverias į kokios iškilmės visuomet gali 
mišias surinkta virš $200.00., matyti Joną. Jis apie jas su- 
Buvo žmonoms paaiškinta, kad < žino ir visuomet randa sau vie- 
iš pereitų metų rinkliavos Lie-, tą, kur jis viską gali matyti ir 
tuvos ir Pabalti jos žmonės gavo girdėti. Jei Jonas būtų rašyto- 
daugiau negu $60,000.00, kurią jas ,tai galėtų gan įdomią kny- 
vieni lietuviai nebūtų sugebėję gą parašyti savo 25 metų pra- 
surinkti. Pinigai buvo persiųstii gyventų Baltimore je. Malonu, 
Amerikos Vyskupų Gelbėjimo I kad bent vienas lietuvis nesnau- 
Fondui. Garbė mūsų katali- i džia, kad žino kas yra veikia- 
kams lietuviams, kurie savo ma ne 6k lietuvių tarpe, bet ir 
skatiku šelpia tuos, kurie rei- UrP kit1 Uut1 žmon,,i' 
kalauja pagalbos.

BALTIMORĖS PARAPIJA 
150 METŲ AMŽIAUS

Šv. Patricko parapija, Broad- 
way, rytinėj Baltimorės miesto 
dalyje, pereitą sekmadienį ap
vaikščiojo 150 metų įsikūrimo 
sukaktuves. J. M. patsai arki
vyskupas Mykolas Curley atna
šavo pontifikales mišias, o gar
susis Tėvas Dominikonas iš 
Washingtono, kun. Ignotas 
Smith pasakė tinkamą iškilmei 
pamokslą, ryškiai išdėstydamas 
svarbų faktą, kad galybė Kata
likų Bažnyčios čia Amerikoje 
se prapijose taip gyvas bus ka- 
glūdi parapijos gyvavime. Kaip 
gyvas yra dvasinis gyvenimas 
ir katalikiška akcija pavienio-

Svetimų Kalbų Radio Programai

D a šimtai radio stočių 
Jung. Valstybėse siuntė 
programas 29 svetimose 
kalbose naudodamos 6,776 
valandas per 30 dienų lai
ką tuoj po atako ant Per
lų Uosto, sako Federal 
Communications Commi- 
ssion ištyrinėjimas.

Pirmoj vietoj randame 
italus, lenkus ir ispanus. 
Šioje šalyje programai ja
ponų kalboje dingo su ka
ro pirma diena. Komisijos 
ištyrinėjimas parodo, kad 
sulyginus su 30 dienų lai
ku prieš gruodžio 7 d., vo
kiečių kalboje programai 
nupuolė per 87 valandas į 
30 dienų po ta diena, kuo
met italų kalboj progra
mai pasidaugino per 23 
valandas sulyginus dvie- 
jus laikus.

Stotys, kurios neša sve
timų kalbų programas, 
randasi vietose su daug 
svetimšalių gyventojų. 
Nuo karo pradžios, ir po

visokia priežiūra, stotys 
kurios neša svetimų kalbų 
programas pačios saugoja 
jas nuo prieš - valstybinės 
propagandos, raportuoja 
FFC.

Dauguma svetimų kalbų 
programų pavesta Suv. 
Tautų karo pastangoms ir 
įvairios valdžios agentū
ros vartoja šitą painfor
muoti ir įtraukti paramą 
mūsų svetimšalių į demo
kratijos kovą. FLIS.

Rety Amerikoje Kelionės

Armijos Paštas 
Cenzūruojamas

Karo Departamentas praneša, 
kad visas paštas Amerikos ka
reiviams šiaurinėj Airijoj ir 
kitose bazėse bus armijos ofi- 
cierių cenzūruojamas.

Cenzūravimas atliktas prie 
bazės, ir liečia išsiunčiamą ir 
gaunamą paštą.

Karo Departamentas taipgi 
paaiškina kaip adresuoti paštą 
kareiviams. Adresas privalo

GRAŽI MALDŲ 
KNYGELĖ

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Piaza 8595 
Llmosinal dil visokių reikalų.

TINKAMI SCENAI VEIKALAIĮVAIRIOS KNYGOS
DRAMOS, sutaisi Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 

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

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina ..........................

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

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai 
ir 1 moteris. Kaina ..............................................

UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komedija. Paraše Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

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

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

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ....................................... ..............................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ................... .....

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ........... ..... L.

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina .............. ..

GEGUŽĖS MĖNUO. Kun. Pr. Zadelkis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po................... ______

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar_
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ............ ............ .......... ........

net svarų.
Kasmet šalies žmonės su
vartojo apie 100,000,000 
svąrų. Galimas daiktas, 
kad grosernės savo svir
nuose turi daugiau arba
tos.

Arbatos prekės gruodžio 
mėn. sparčiai kilo, tai su 
karo pradžia- Šiandien 
paskirtos prekės lyginasi 
su prekėmis pereito spalio 
mėnesio, prieš prekių kili
mą. FLIS.

Arbatos Prekės OPA 
Kontroliuojamos

Kito labai plačiai varto
jamo daikto prekės kon
troliavimas pavestas Of
fice of Price Administra- 
tion, kada nauji maksimu
mai įėjo galėn vasario 3 
d. dėl arbatos.

To ofiso viršininkai pra
neša, kati arbatos, kuri 
partraukiama beveik išim
tinai iš Tolimų Rytų, yra 
pakankamai penkiems ar
ba šešiems mėnesiams, bet 
dėlei dabartinės padėties 
tenais, nežinoma kada bus 
galima vėl jos sulaukti.

1941 m. arbatos parga- 
benta į Jung. Valstybes

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

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

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ____

Su užsakymais kreipkitės
"DARBININKAS" 

366 W. Broadway, So. Bosi

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Besteli. Mass.

W DEFENSE 
SAVINGS

H į STAMPS

B h..'
• ' * «*> „ iii X'--. - r-ĮArii ; 'T • f {

* *-- * Ar ♦ Ak



Penktadienis, Kovo 20, 1942

LDS Studijų Rateliams
6. Bažnyčios Globa

Iš to tat darosi, kad tėvų prigimtis, kuris taip pat 
eina iš Dievo, su pasitikėjimu kreipiasi j Bažnyčią, tik
rai žinodamas rasiąs šeimos teisių apsaugą ir apskri
tai tą santaiką, kurią Dievas įdiegė į dalykų tvarką. Ir 
iš tikrųjų, Bažnyčia nors, žinodama tiek savo visuoti
nius Dievo duotus įgaliojimus, tiek visų žmonių gau
tąją pareigą sekti tikrąją religiją, nesiliauja žymėti jų 
teises ir priminti gimdytojams jų pareigas krikštydin- 
ti ir krikščioniškai auklėti katalikų tėvų vaikus, ta
čiau taip uoliai saugoja šeimų įgimtąją auklėjimo tei
sės neliečiamybę, jog neleidžia, išskyrus griežtai nu
statytas sąlygas su apsaugomis, krikštyti netinkin- 
čiųjų vaikus arba kitais būdais tvarkyti jų auklėjimą, 
prieš gimdytojų valią, iki kol vaikai patys dar nesuge
ba savaime apsispręsti laisvai priimdami tikybą.

Taigi, iš to, ką žymėjome minėtoje prakalboje, 
turime du didžiausiai svarbiu faktu: “Bažnyčia prime
na šeimoms naudotis savąja mokytojos ir auklėtojos 
pareiga, šeimos, skubinasi naudotis tuo ir paveda Baž
nyčiai savo vaikus šimtais ir tūkstančiais. Ir tuodu 
faktu primena bei skelbia didžią tiesą, svarbiausią do
rovės ir visuomenės srityje. Juodu sako, kad auklėji- 

mtinybė tarp viso ko ir labiausiai už visa ką 
na priklauso Bažnyčiai ir šeimai, kad ji joms 
ūso iš prigimties bei Dievo teisės ir dėl to yra 
ma, neišvengiama ir nepakeičiama.

Valstybės Uždavinys
Iš Bažnyčios ir šeimos šitokios pirmenybės auklė

jimo pasiuntinybėje, kaip esame matę, iš vienos pusės 
didžiausia nauda visai visuomenei, iš kitos gi pusės 
negali išeiti nė mažiausio nuostolio tikroms ir teisin
goms valstybės teisėms piliečių auklėjimo atžvilgiu 
pagal Dievo nustatytąją tvarką.

Bendrosios Gerovės Atžvilgiu
Tas teises civilinei bendruomenei suteikė gamtos 

Kūrėjas, ne tėvynės pagrindais, kaip Bažnyčiai ir šei
mai, bet vyriausybės pagrindu, kadangi valstybei pri
klauso bendros žemiškos gerovės ugdymas, kuris iš 
tiesų yra tikrasis valstybės tikslas.

Tas tikslas — bendruomenės žemiškoji gerovė — 
yra taika ir saugumas, kurie duoda šeimoms ir atski
riems piliečiams džiaugtis jų teisių vykdymu, ir drau
ge didesne dvasine bei medžiagine gerove, kokia tik 
galima šiame gyvenime, pasinaudojant visų vienybe 
ir darbo sutarimu. Todėl civilinės valdžios, esančios 
valstybėje, funkcija yra dvejopa: apsaugoti ir stiprin
ti, bet ne absorbuoti šeimą ar asmenį, nei jų vietą at
stoti.

nei.

Valstybės Teisės
Auklėjimo tat srityje yra valstybės teisė, geriau 

sakant pareiga, savo įstatymais apsaugoti pirmesnią- 
sias, kurias esame ankščiau aprašę, šeimos teises krik
ščioniškai auklėti vaikus ir nuosekliai gerbti antgam
tinę Bažnyčios teisę tam krikščioniškam auklėjimui.

Panašiu būdu valstybei tenka apsaugoti tą pačią 
vaikų teisę tais atvejais, kada tėvai savo uždavinį ne
atliktų fiziškai ar morališkai dėl apsileidimo, nesuge
bėjimo ar nevertybės, kadangi jų auklėjamoji teisė 
nėra absoliuti nei despotiška, bet, kaip aukščiau sakė
me, priklauso prigimties ir Dievo įstatymų ir dėl to 
pajungta Bažnyčios valdžiai bus sprendimui; o iš ki
tos pusės, bendrosios gerovės atžvilgiu, priklausoma 
nuo valstybės priežiūros ir juridinės globos. Pagaliau 
šeima nėra tobula draugija ir dėl to neturi savyje rei
kalingų visų priemonių savo tobulėjimui. Tuo, tiesą 
pasakius, išimtiniu atveju valstybė neatstoja šeimos 
vietos, tik papildo trūkumą ir tinkamomis priemonė
mis aprūpina, visuomet prisitaikydama prie prigimtų 
vaiko ir prie antgamtinių Bažnyčios teisių.

Apsaugojimas Jaunuomenės
Paskui, apskritai, valstybės pareiga ir teisė yra 

apginti jaunuomenės dorovinį ir tikybinį auklėjimą 
pagal sveiko proto ir tikybos taisykles, pašalinant jai 
priešingas viešąsias kliūtis.

Pirma viso valstybei priklauso, bendrosios gero
vės žiūrint, įvairiais būdais šelpti tą patį jaunuomenės 
auklėjimą ir mokymą; pirmiau ir savaime palengvinti 
ir paremti Bažnyčios ir šeimų darbų pradžią, kurios 
sėkmingumą parodė prityrimas ir istorija' o paskui 
papildyti tą darbą ten, kur jis nesiekia arba neišgali, 
net ir savomis mokyklomis bei įstaigomis, nes valsty
bė labiau už šiaip ką turi priemonių, jai įteiktų visu
mos reikalams, ir teisinga yra kad vartotų naudai tų, 
iš kurių tas priemones yra gavusi.

Be to- valstybė gali reikalauti ir todėl parūpinti, 
kad visi piliečiai pakankamai žinotųVavo pilietinės bei 
tautines pareigas, kad turėtų tam tikrą protinio, doro-

darbininkas

KLAIPĖDOS MODERNIŠKAS UOSTAS, turtingas naujaisiais keltuvais, kurie labai parankūs laivų iškrovimui jr sukrovimui. 
Klaipėdos uostas nuo pirmųjų metų, kaip tik lietuviai sukilėliai atsiėmė, augo ir laivų judėjimas didėjo. Klaipėdos uostas, Lietuvai 
valdant, buvo bepradedąs lenktyniuoti su Karaliaučiaus uostu ir buvo pralenkęs Liepojos uostą. Taigi Klaipėdos atplėšimas nuo Lie
tuvos kūno, buvo begalo skaudus valstybei ir reikia manyti, kad kaip tada lietuviai manė, taip ir šiandien tikime, kad tas buvo pa
daryta tik laikinai. Atstatyta nepriklausoma Lietuva vėl sujugs po savo motiniška ranka visus savo vaikus.

Klaipėdos Atplėšimo Nuo Lietuvos Sukaktis
Kovo 22, 1939 m.
tuvu tai pat atskrido Klai
pėdos direktorijos pirmi
ninkas Bertulaitis ir Klai
pėdos krašto tikras valdo
vas, Vokietijos generalinis 
konsulas Klaipėdoje Ri
chard von Saucken’as.

Derybos Vokietijos už
sienių reikalų ministerijo
je prasidėjo 7 vai. vakare, 
o jau apie penkias minu
tes prieš dvyliktą valandą 
vidurnaktį Lietuvos tele
gramų agentūra Elta, pa- 

sutarties
tekstą:

1 STRAIPSNIS 
Versalio sutartimi nuo Vokie

tijos atskirtas Klaipėdos kraš
tas, skaitant nuo šios dienos, 
vėl sujungiamas su Vokietijos 
reichu.

Ateinantį sekmadienį, 
kovo 22, sueina trys metai, 
kaip Vokietija jėgos grasi
nimu sudavė Lietuvai sun
kų netikėtą smūgį, už
grobdama vienintelį Lie
tuvos uostą Klaipėdą.

Trys metai atgal,
Lietuvos užsienių reikalų 
ministras Juozas Urbšys 
grįždamas iš atostogų Ita
lijoje sustojo Berlyne ir 
padarė paprastą garbės vi
zitą Vokietijos užsienių j 
reikalų ministrui von Rib-! skelbė sekantį 
bentropui. Pasinaudoda
mas šituo lietuvio drau
giškumo gestu žiaurus vo- 
kietys tuojaus įteikė p-nui 
Juozui Urbšiui Hitlerio 
reikalavimą grąžinti Klai
pėdos kraštą Vokietijai, 
pridurdamas, kad jei tas 
grąžinimas galės įvykti 
geruoju, susitarimo keliu, 
tai tuomet Vokietija pla
čiai atsižvelgsianti į Lietu
vos ūkinius interesus Klai
pėdos uoste.

Ponas Urbšys tuojaus 
išvyko kovo 21 d. į Kauną 
ir pranešė ministrų Tary
bai, kuri posėdžiavo nuo 2 
iki 7 vai. vakare. Tą pačią 
dieną užsienių reikalų mi
nistras pranešė apie padė
tį ir Seimui slaptame po
sėdyje.

Lietuvos vyriausybė, ne
sulaukdama jokios para
mos iš Sovietų Rusijos,
Prancūzijos ir Anglijos 
nenoriai buvo priversta 
priimti Vokietijos reikala
vimą, ir Lietuvos įgalioti
niai Klaipėdos krašto rei
kalams sutvarkyti išvyko 
į Berlyną, kovo 22 d. spe
cialiu lėktuvu, kuris at
skrido į Berlyną, 6 vai. va
kare. Tuo pačiu lėktuvu 
atskrido ir Vokietijos pa
siuntinys Lietuvoje Dr.
Zechlinas.

Lietuvos delegacijai, ku
ri susidėjo iš ministro Ur
bšio ir teisių patarėjų p.
Petkevičiaus ir Dr. Krivic
ko buvo rezervuoti kam
bariai “Adlono” viešbuty
je. šiame viešbutyje dele
gaciją pasitiko Lietuvos 
įgaliotas ministras Vokie
tijai Kazys Škirpa ir pa
siuntinybės patarėjas J.
Rajeckas ,kuris dabar dir
ba prie Lietuvos atstovy
bės Washington’e.

K

2 STRAIPSNIS 
Iš Klaipėdos krašto bus tuč

tuojau evakuotos 'lietuvių, ka
rinės ir policinės pajėgos. Lie
tuvos Vyriausybė rūpinsis, kad 
evakuojamas kraštas būtų pa-

Pagaminta dviem originalais, 
vokiečių ir lietuvių kalbomis. 
Berlynas, 1939 m.
Kovo mėn. 22 d.” ✓

Laike derybų von Rib- 
bentrof’as iškilmingai pri
žadėjo Lietuvos atstovui 
Škirpai ir užsienių reika
lų ministrui Urbšiui, kad 
lietuviai Klaipėdos krašte 
galės ramiai gyventi ir 
nebus jokiu būdu perse
kiojami. Bet vos tik įžy
giavo vokiečių kariuomenė 
į Klaipėdos kraštą, kovo 
23 d. prasidėjo areštai su
sipratusių lietuvių. Todėl 
palikdam i viską, Klaipė
dos lietuviai ir žydai pra
dėjo bėgti į Lietuvą. Iš vi
so pabėgo apie 7,000 lietu
vių ir apie 3000 žydų. Dau
gumos pabėgimas buvo 
toks staigus, kad tėvai at
siskyrė nuo vaikų ir kitų 
šeimos narių. Štai kodėl 
vėliau vokiečiai nustojo 
visiško -pasitikėjimo pas 
lietuvius ir Hitleriui nepa

liktas tvarkingoje padėtyje, vyko įkalbėti lietuvius pul- 
Abi šalys, kiek tai reikalinga, ti Lenkiją Rugsėjo mėne- 
paskirs komisarus, kurie turės sį 1939 m.
įvykdyti perdavimą tų žinybų, Tą pat dieną, kovo 23, at-

nepriklauso Klaipėdos 
autonominėms įstai-

kurios 
krašto 
goms.

Sutvarkyti kitiems iš suvere 
niteto pakeitimo
tiems klausimams, lygiai kaip 
ir pilietybės klausimams, rezer
vuojamas atskiras susitarimas.

Į Berlyno Tempelhofo 
aerodromą specialiu lėk-

3 STRAIPSNIS
Ūkiniams Lietuvos intere

sams paboti Klaipėdoje Lietu
vai bus įsteigta laisva uosto zo
na. Detalės bus skyrium sutvar
kytos pagal šio susitarimo prie
do pagrindus.

4 STRAIPSNIS
Savo nutarimui dėl draugiškų 

santykių tarp Vokietijos ir Lie
tuvos plėtimo sustiprinti, abi
dvi šalys įsipareigoja nesiimti 
jėgos viena prieš kitą ir nerem
ti bet kurio iš trečiosios pusės 
prieš vieną iš šalių kreipiamo 
jėgos pavartojimo.

(Čia reikia pastebėti, kad šį 
straipsnį vokiečiai tuojau su
laužė, kai tik susitarė su Sovie
tų Rusija, kurį gavo nacių slap
tą užgyrimą pulti Pabaltės val
stybes ir Lietuvą. Red.)

5 STRAIPSNIS
Ši sutartis įsigalioja, ją pasi

rašius.
Šiam patvirtinti abiejų pusių 

įgaliotiniai šią sutartį pasirašė.

vinio ir kūninio išlavinimo laipsnį, kokio žiūrint mūsų 
laikų sąlygų, iš tikrųjų reikia visuomenės gerovei.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kam visų pirma priklauso vaikų auklėjimas?
2. Koks yra valstybės uždavinys?^ .. . _
3. Ar valstybė turi pareigą rūpintisMakų auklėjimu ?

plaukė į Klaipėdos uostą 
vokiečių karo laivynas ir 
pats Hitleris. Klaipėdos 
vokiška vietinė policija ir 

išplaukian- i naciai smogikai užtikrino 
jam saugumą, kalėjimai 
buvo pilni lietuvių ir žy
dų.

Vietoje turtingo preky
bos uosto Klaipėda tuo
jaus virto mizernu karo 
uostu. Ten apsistojo 12 po
vandeninių laivų, kurie 
sudarė vadinamą Weddin- 
gen grupę, submarinų 
maitintojas laivas Donau 
(3,950 tonų), ir keletą ki
tų karo laivų.

Šie įvykiai perkūniškai 
sukrėtė visą Lietuvą. Iš 
Lietuvos kariuomenės rei
kėjo tuojaus atleisti 1,200 
klaipėdiečių ir paskelbti 
visoje laisvoje Lietuvoje 
apsaugos stovį.

Vienos tautininkų parti
jos vyriausybė turėjo ko
vo 27 d., 2 vai. po pietų at
sistatyti ir užleisti vietą 
vieningo darbo koalicinei 
vyriausybei, kurion įėjo 
šie asmens:

Brig. gen. Jonas Černius — 
ministras pirmininkas: Kazys 
Bizauskas — ministro pirminin
ko pavaduotojas; Juozas Urb
šys — užsienio reikalų minis
tras; Brig. gen. Kazys Mustei
kis — krašto apsaugos minis
tras: Doc. dr. Antanas Tamo
šaitis — teisingumo ministras; 
Brig. gen. Kazys Skučas — vi
daus reikalų ministras; Ats. 
div. gen. Jonas Sutkus — finan
sų ministras: Dr. Leonas Bis
tras-*— švietimo ministras: Agr.

Jurgis Krikščiūnas — žemės ū- 
kio ministras; Inž. Kazys Ger- 
monas— susisiekimo ministras.

Užsienis ir Klaipėdos 
krašto atskyrimas

Amerikos Jungtinės Val
stybės pareiškė Vokietijai 
pirmąjį protestą dėl Klai
pėdos krašto atskyrimo. 
Amerikos vyriausybė grie
žtai pareiškė, kad nepripa
žįsta naujos padėties ir 
kaipo protesto ženklą pra
dėjo tuojaus taikinti re
presinius muitus visoms 
vokiškoms prekėms, ku
rios į Ameriką pateks iš 
Klaipėdos krašto.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė nutarė boikotuoti 
Klaipėdos uostą ir nu
traukti medžio transportą 
per šį uostą. Anglija ir 
Prancūzija prižadėjo Lie
tuvos atstovams ateityje J 
neužmiršti Klaipėdos 
klausimo. Lenkija, Latvi
ja ir Estija pareiškė Lietu
vai užuojautą ir nuošir
džią simpatiją, o vienas 
lenkų profesorius paauko
jo Lietuvos Ginklų Fondui 
net 100 zlotų.

Klaipėdos krašto 
reikšmė Lietuvai

Klaipėdos kraštas buvo 
Lietuvai vartai į pasauli
nius vandenis, o Klaipėdos 
miestas — jos vienintelis 
savas plačiai naudojamas 
uostas. O Lietuvos ginta
rinis pajūris buvo tikras 
valstybinis deimantas, ku
ris pritraukdavo daug tu
ristų. Šiame krašte, kuris 
didumu užėmė 5% visos 
teritorijos bei 6% gyven
tojų, buvo įdėtas didžiulis 
Lietuvos kapitalas, sie
kiantis daugiau kaip 100 
milijonų litų. Čia buvo 
trečdalis visos Lietuvos 
pramonės gamybos. Per 
Klaipėdą ėjo 80% užsienio 
prekybos apyvartos. Todėl 
netekimas Klaipėdos pa
darė Lietuvai be galo dide
lę medžiaginę žaizdą.
Klaipėdos krašto 
lietuvybė ir rinkimai

Klaipėdos krašte daugu-' 
mą gyventojų, arti 80 
nuošimčių, sudaro lietu
viai, kurie daugumoje yra 
žemdirbiai, vadinami bū
rai, o tikybos atžvilgiu 
protestantai. Nuo 1454 iki 
1807 metų jie buvo vergai 
vokiečių dvarininkų bau
džiavoje. Todėl Klaipėdos 
krašte didesnė turto dalis 
dabar yra vokiečių dvari
ninkų ir žymių vokiečių 
biznierių rankose.

Vietos lietuviai 1923 me
tais padarė didelę klaidą 
reikalaudami autonomi
jos, kuri kaip tik davė vo
kiečiams auksinę progą 
Klaipėdos krašte toliau 
šeimininkauti ir visokiais 
ekonominiais spaudimais 
net vokietinti lietuvius.

Per visokius spaudimus ir 
grąsinimus vokiečiams 
pavyko visuomet visus 
rinkimus laimėti. Klaipė
da ir Klaipėdos kraštas su
silauks tikrą ramybę ir e- 
konomišką žydėjimą po 
šio karo kaipo tikra Lietu
vos dalis be jokios vietinės 
autonomijos. Tuomet 
Klaipėdos kraštas galės be 
baimės parodyti pasauliui 
tikrą savo lietuvišką vei
dą, o ponai vokiečiai turės 
grįžti į savo tėvynę, jeigu 
jie nenorės čia ramiai gy
venti tarpe ramių ir darbš
čių lietuvių.

Klaipėdiečių Draugas.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1942 m.

6. Cicero, IU. — Šv. Antano 
Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. — 
T. Justinas Vaškys.

7. Kingston, Pa. — Švenč. 
Marijos Apreiškimo Parapijoje, 
Kovo 22 — 25 d. — T. Juvena
lis Liauba.

8. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
gio Parapijoje, Kovo 23 —Bai. 
5 — T. Justinas Vaškys.

9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento Parapijoje, Bai. 10 — 12 
d. — T. Justinas Vaškys.

Montreal, Kanada, — Šv. Ka
zimiero par., kovo 29, iki bai. 5, 
— T. Juvenalis Liauba.

MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

Laikraštis “Darbininkas” iš
leido labai naudingą 63 pusla
pių mažą knygutę — “MIŠIIJ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yęą 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutės spauda aiški, rai
dės didelės. Kaina tik 20c.

IIBFRTY UMEfflCKS

A wood carver named Mr. 
Whittler,

Said—"This is the way to 
stop Hitler:

Defense Bonds and 
Stamps

M iii soon make that 
scamp’s

Advances get littler and 
littler.”

Wb i t tie every 
from your bu d get • . 
yoor dimee belp 
Hitler! Bay U «.



Penktadienis, Kovo 20, 1942
T“----=
Maldos

gija suaukojo $35 ir įrengė la
bai gražių mėlyną “antepen- 
dium”. Pasiuvo lietuvaitės 
vargdienių Seselės iš Thomp
son, Conn.

Apaštalavimo drau-

DARBININKAS

HORIOOD, MASS. sekmadienį, kovo 15 d. susilau
kė sūnaus. Motina ir sūnus yra 
geroje sveikatoje, p. Viktoras 
Babilas yra buvęs choristas ir 
Vytis ir įžymus sportininkas 
Sveikiname!

Pirmadienį, kovo 16 d. klebo-

Kovo 16 d. vakare, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je prasidėjo savaitės misijos, 
kurias veda Tėvų Marijonų Pro
vincijolas, kun. dr. Rėklaitis.
Žmonės gausiai dalyvauja, bet
galėtų susirinkti dar daugiau. Įnijoje ir pas pp. adv. B. Sykes

Misijų iškilmingas užbaigi- lankėsi kun. dr. J. Vaškas, Ma
mas įvyks sekmadienį, kovo 22 rianapolio Kolegijos rektorius, 
d., 3 vai. po pietų. ir kun. dr. Starkus, profeso-

-------------- irius. Svečiai atvežė iš Mariana-
Kovo 12 d. p. B. Adomaitienę, P°lio kun- dr- Rėklaitį, Tėvų 

Sąjungietė, pasidavė operacijai ^arUonU Provincijolą, kuris 
Norwood ligoninėje. Operaciją savaitę veda misijas Šv. 
padarė dešinėje rankoje. Pavy- JurSio Sėtuvių par. bažnyčioje, 
ko. Sąjungietės ir visi kiti lin
ki p. Adomaitienei pasveikti. LAWRENCE, MASS.

Moterų Sąjungos 27 kp. pa-, kovo 15 d„ <3^.
rengimas įvyks balandžio 12 d. ,ietės vadovaujant kun. J. Ska- 
Rengėjos kviečia visas moteris landžiui suvaidino veikal,

vadintą — “Amžinoji Šviesa”,ir merginas dalyvauti. Jokios 
įžangos nebus. Plačiau paskelbs 
vėliau. Pasižymėkite laiką — 
balandžio 12 d., 3:30 vai. po pie
tų.

Pvt. Jonas Kulišauskas, pp. 
Kulišauskų, gyv. Folan Avė, 
sūnus dabar randasi Fort Geor
ge Meade, Md. Jis rašo įdomių 
žinių. Tikisi gauti leidimą par
važiuoti pas tėvelius ir draugus 
apsilankyti Velykų metu.

trijų aktų drama. Tikrai artis
tiškai motinos rolę atliko Bro
nė Sinkevičiūtė. Taip pat labai 
tinkamai vaidino tėvo rolę — 
P. Krancevičius. Stebino gražia 
kalba ir vaidinimu L. Švenčio- 
niūtė ir F. Padvaiskaitė. Nelai

mingo girtuoklio rolę artistiš
kai vaidino A. Paulauskas. Jau
nikio rolėje gražiai vaidino P. 

, Šimonis. Teko sužinoti, kad Ed
uardas Mockevičius, kuris turė
jo vaikino rolę, net yra parašęs 
anglų kalboje keletą dramų. 
Moterėlių, kurios nevaldo savo 
liežuvių, ir gaudo žinias —

Sekmadienį, kovo 15 d. tuoj 
po sumos įvyko parapijos cho
ro susirinkimas. Gražų raportą 
iš Naujos Anglijos lietuvių ka- 
Uiikų seimelio išdavė p. Virgi- PH***“*. atvaizdavo Marijona
nija Vasiliūnaitė. p. Alena No-1 Nevereekaitė, o kunigėlio rolėje

... - . . . . - i vaidino J. Navickas. Negalimavikiene ragino choristes įsira-! &
First Aid” skyrių, p. A Praleisti * užkulisinių aktorių.syti į “First Aid” skyrių, p.

F. Kneižys kvietė chorą ir jo 
vadą dalyvauti Darbininkų Ra
dio programos koncerte, kuris 
įvyks sekmadienį, balandžio 26 
d., Municipal Building svetai
nėje, So. Bostone.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. va
kare, kleb. kun. S. Kneižis rodė 
judamus paveikslus “Liurdo 
Stebūklai”. Jokios įžangos ne
buvo. Žmonių buvo pilna sve
tainė.

pp. Viktoras ir Emilija Babi- 
lai, gyv. Highview St., pereitą

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 ' 

Namų: PI. 6286

Ponas Pranas Bruzgulis — 
(Brown), talentingas mechani
kas - šaltkalvis, padirbdino 
kryžiaus formoje lemputėms 
‘vigil light stand’. šioji pasta
tyta prie Panelės Švenčiausias 
Liurdo grotto. Kiek anksčiau 
p. Bruzgulis įtaisė prie Šven
čiausios Širdies altoriaus šir
dies formoje “vigil light stand”.

Mirė a. a. Juozas Albavičius 
ir palaidotas kovo 14 d. Už po
ros dienų įvyko antros laidotu
vės, a. a. Petro Keršulio.

Jurgis ir Veronika Unick 
(Uknevičius) susilaukė sūnaus, 
kuris pakrikštytas vardu Karo
lis Vincentas. Krikštynos įvyko 
kovo 19 d. Aušrelė.

CAMBRIDGE, MASS.
APLANKĖ GARNYS 

Kovo 10 d. p. p. Marijoną ir
Praną Vaitkus aplankė garnys, 
palikdamas jiems gražų sūnų. 
p. M. Vaitkienė randasi Mt. Au- 
burn ligoninėje. Motina ir sūne
lis jaučiasi puikiausiai, p. P. 
Vaitkus yra vietinis Cambridge 
graborius, ir daug darbuojasi 
parapijos naudai. Sveikiname.

Sekmadienį, kovo 15 d. N. P. 
bažnyčioje 8:30 vai. šv. mišios 
buvo atnašaujamos už taiką. 
Mišias atnašavo kun. A. Baitru
šiūnas, užprašytas Nekalto 
Prasidėjimo moterų draugijos.

Pavasarinis Likusiy Kailinių
IŠPARDAVIMAS

I Iš LD.S. Veikimo
CAMBRIDGE, MASS. rinkimas įvyks kovo mėn. 22 d., 

pirmą vai. po pietų, Šv. Juoza- 
Sekmadienj, kovo 15 d., tuoj po parap. senos mokyklos kam

po pamaldų įvyko Cambridge baryje.
LDS 8 kps. susirinkimas, p. H.! Nariai ir narės kviečiami kuo- 
A. Plekavičius ir p. A. Zavec- skaitlingiausiai atsilankyti į su
kas davė raportą iš Federaci- sirinkimą ir atsivesti savo drau- 
jos seimelio. Raportas priimtas, gus bei drauges prirašyti, ku- 
Nutarta vietoje šokių rengti iš- rie jaučiatės esą skolingi už

būtent: kun. J. Skalandžio, J. 
Andruškevičiūtės ir S. Rimai- 
tės.

Veikalas bendrai .patiko vi
siems ir džiaugėsi sklandžiu 
vaidinimu. Tik visa nelaimė, 
kad žmonių*- buvo nepaprastai 
mažai, nors pelnas buvo skiria
mas įrengimui naujo konfesio- 
nalo.

Marijona Kleponytė ir Mari
jona Griškevičiūtė išvažiavo į 
Washingtoną prie valstybinio 
darbo.

Kovo 15 d. 6 vai. vakare para
pijos svetainėje įvyko Šv. Tere
sėlės moterų draugijos drau
giškumo arbatėlė. Arbatėlėje 
dalyvavo gražus svečių būrys. 
Galima sakyti, kad šis parengi
mas neblogiausiai pasisekė. 
Stalus gražiai išpuošė p. M. 
Šimkienė.

Kovo 13-tos dienos vakare, t. 
y., penktadienį, šeši jaunuoliai 
važiuodami automobiliu prie 
Charles elevatorio stoties, savo 
automobiliu nuplėšė 15 pėdų 
geležinės tvoros. Visi šeši jau
nuoliai sužeisti, iš jų trys lie
tuviukai. Kaltė krinta greitam 
važiavimui, ar jinksui of Friday 
the 13th?

Tabemakuliumo draugijos 
narės sekmadieniais po mišių 

i prie bažnyčios durių priiminė- 1 
■ja aukas padabinimui 
į Velykų šventėse.

altorių

j Parapijos našlės susitarė, 
i vadovaujant L. Švenčionienei, 
ir įtaisė labai gražią klauptuką 
ir tris brangias sanktuarijoj 
kėdes.

What Should You Savt To Htlp?,

WASHINGTON, D. C,—The following table iamed by the Treasury 
Department is intended as a savings yardstick for the average income- 

earner. It suggests how everyone of the 48,000,000 
employed persons in the United States may partici- 
pate in the war effort through the systematic purchase 
of Defense Sa.-ings Bonds.

“The job ahead of us is far bigger than moetfof us 
realize,” Secretary Morgenthau declared in makrng 
the table public. “I know that the American people 
are ready to do their part to win the war. One of the 
ways we can do much more is by intensifying our 
effort in the purchase of Defense Bonds.”

While persons without dependents may be able to 
sėt aside more than the suggested figures, persons 
with several dependents, or with other heavy family 
obligations, may be unable to save at the 
rate, the Treasury Department pointed out.

Šiuo tarpu Cambridžiuje ser
ga labai daug žmonių. Visi ser
gantieji daugiausiai serga šal
čiais ir skaudančiais kaklais. 
Atrodo lig kokia nauja liga 
siaučia. Teko patirti, kad kaai 
kuriuos sergančius lanko p. M. 
Norbutas. Jis parodo savo ge
rą širdį, netik aukodamas dide
les sumas pinigų labdaringiems 
darbams; bet jis dar daugiau 
parodo savo gerą širdį ir meilę 
artimui, atlankydamas sergan
čius, suramindamas juos geru 
žodžiu, ar apdovanodamas gar
džiais vaisiais. Tikrai gražus šis 
p. M. Norbuto elgesys. A J).
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85 to SIS
810 to Sis 
ŠIS to 820 
820 to 880 
SSO to UO 
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Savin**:*Vili SaveJ Income Group t
$13.00 S.324.000 84S.212.000
26.00 4,975,000 129450.040
89.00 5.470.000 218.880.000
46.00 10,747.000 698.665.000

104.00 7.774.000 808.494.000
208.00 5,794.000

t.007.000
1.205.152,000

112.00 9S8.1&4.000
416.00 2.231,000 928.094.000
520.00 1.304.000 478.080.000

929.184.004624.00 1.489.000
1.040.00 1.059.000 1.101460.000
1480.00 298.000 64X360.000

495.000 / 2.000,000,000
----- - - k 48,167.000 210415411.881

MONTREAL, CANADA
Šioje apylinkėje oras dažnai 

mainosi, sniegas mažėja.
Darbai gerai eina. Bedarbių 

nesimato. Daug jaunų lietuvių 
įstojo į Kanados armiją. Lietu
viai, ypač moterys daug dar
buojasi Raudonojo Kryžiaus 
naudai.

Kleb. kun. Bobinas renka au
kas Lietuvai Gelbėti Fondui.

Kovo 8 d. šv. Onos draugija, 
kurios pirmininke yra p. Gir- 
dauskienė, surengė vakarienę 
paminėti 30 metų gyvavimo su
kaktį. Prie šio parengimo prisi
dėjo ir šv. Elzbietos draugija,

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

Dabar laikas pasirinkti ir nusipirkti pavasari
nius drabužius, kurių I. J. Fox krautuvėje yra di
delis ir platus pasirinkimas. Ateikite šiandien, ka
da eina jų didelis išpardavimas. Pirkdamos kaip 
kailinius taip ir audeklinius drabužius galite su
taupyti daug pinigų. Naudokitės proga!

411 WA$HlNGTOti STREET 
Boston, Mass.

važiavimą. Išvažiavimo pelnas 
bus skiriamas “Darbininko” 
Intertypos fondui. Pranešta su
sirinkimui, kad LDS apskrities 
metinis seimelis į vyksiąs Cam
bridžiuje balandžio 12 d. N. P. 
parapijos svetainėje. Tuoj iš
rinkta atstovai atstovauti kuo
ją seimelyje. Atstovais išrink
ti šie: P. Radaitis, A. Zaveckas, 
T. A. Plekavičius, A. Daukan

tas, B. Jakutis, A. Vinciūnas, 
S. Pilkonis ir J. Mackevičius. 
Komisija priimti svečius dele
gatus sudaro šie: P. Radaitis, 
A. Daukantas ir A. Zaveckas. 
Stovinčioji valdyba pasirūpins 
kita reikalinga seimeliui tvar
ka.

“Darbininką”, malonėkite atsi
lyginti šį mėnesį.

Visi žinote, kad dabar jau 
viskas žymiai pakilo, tačiau 
“Darbininko” kaina nei kiek 
nepakilo. Užtat .nebūkime sko
lingais. Užsimokėdami laiku 
arba geriau iš anksto už laik
raštį “Darb.” prisidėsime prie 
palaikymo katalikiškos spau
dos. J. Totilas,

Raštininkas.

kurios pirmininke yra p. Bai-j Nekalto Prasidėjimo F. Švč.
trušaitienė. 
kad moterų 
veikusios daug

Reikia pažymėti, moterų draugija turi virš 30(1 
draugijos yra nu- narių ir yra pasižymėjusi rėmi-

gražių darbų:; mu šv. Roko lietuvių parapijos
šelpia sergančias nares, palai- Lietuvos ir kitų labdaringų 
doja mirusias, užprašo šv. mi- darbų. Kovo mėn. pradžioje pir- 
šias, aukoja Bažnyčiai ir Lietu- ko Amerikos Apsigynimo boni,. 
vai. Lai gyvuoja moterų drau- $1110.00.

J. Jeskeliavičiusgijos! F. D.

IEŠKOMI ASMENYS
Sąrašas N r. 122

MOHTRtO. MASS.

Kovo 8 d. tuoj po vakarinių;
pamaldų įvyko Moterų katali-! Sekantieji asmenys yra Lie- 
kių balius parapijos svetainėje, tuvos Konsulate Čikagoje paieš- 
Suruošė Nekalto Prasidėjimo P. komį:
Švč. Moterų draugija. To vaka-į
ro vedėja buvo p. A. Liuolienė.! L BABILIUS, Antanas, gyve 
Pradėtas malda, kurią sukalbę-"?8 St* Paul- Minnesota, vėliau 
jo kleb. kun. J. švagždys. išsikėlęs į Miltvaukee, Wiscon-

Valgiai buvo tikrai skanūs, ison’ aPylin^?- 
nes juos pagamino mūsų sau- j 2. ČARNAUSKIENE, Pran- 
nios šeimininkės. ciška (Pranciška Czarnowski),

Turiningą kalbą pasakė kleb. į duktė Jurgio ir Elzbietos, savo 
kun. J .Švagždys. Taipgi kalbė- laiku gyvenusi 2725 West 39th
jo draugijos pirmininkė p. A. 
Treinavičienė. pp. M. Mazgalie- 
nė ir M. Petrulienė sudainavo 
keletą gražių dainelių, akompa
nuojant p. O. Brervaitei.

Reikia pažymėti /kad moterys 
ne tik užsimokėjo už tikietus, 
bet dar sunešė įvairių gardu
mynų. Tai tikrai gražus darbas.

Šios vakarienės šeimininkė
mis buvo: pp. K. Jenčiūnienė, 
J. Barkauskienė, A, Svirskienė. 
Prie stalų patarnavo pp. Ona 
Stonkienė, M. Čiužienė, J. Gau- 
šienė, J. Bemotavičienė, J. Ka- 
šėtienė; prie tikietų — M. Aks- 
tinienė ir O. Miškinytė.

Vakarienės rengėjos ir drau
gijos valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems ir visoms, kurie daly
vavo ir aukomis parėmė; dėko
ja Valentukevičiam, kepėjam, 
už patarnavimą; dėkoja kleb.

lATERBURY, CONN.
LDS SUSIRINKIMAS 

Vietinės LDS 5 kp. mėn. susi-

z
Aibert R. Barker

Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
• VVORCESTER. MAS:

275 Main SL, Webster, Mass.

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Metu 1942

Roseland, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun. 
Antanas Mažukna, M.I.C.

7. Norwood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo 
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC

CLEVELANDą Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pa
galbos par. bažnyčioje — nuo kovo 9 iki 15 d. — 
kun. Antanas Ignotas, MIC.

NEWARK, N. J. — Švč. Trejybės par. bažnyčioje — 
kovo 11 iki 19 d. — kun. Jonas Jančius, MIC.

CLEVELAND, Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pagal
bos par. bažnyčioje — nuo kovo 16 iki 22 d. (jau
nimui) — kun. Antanas Ignotas, MIC.

HARRISON, N. J. — Dievo Motinos Sopulingosios pa
rapijos bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki 29 d. — 
kun. Petras Malinauskas, MIC.

PROVIDENCE, R. I. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
—nuo kovo 22 iki 29 — kun. Jonas Jančius, MIC.

BAYONN, N. J. — Šv. Mykolo par. bažnyčioje — nuo 
11 iki 19 d. kovo— kun. Andrius Naudžiūnas, MIC.

CHESTER, Pa. — Aušros Vartų par. bažnyčioje— nuo 
23 iki 29 kovo — kun. Adomas Markūnas, MIC. 
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau

doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis ik 
Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:

2327 W. 23rd Place, Chicago, UI.
Kun. K. Rėklaitis. M.I.C., Provincijolas.

PL, ir 4431 Clifton St., Chica
goje.

3. ČIŽAUSKAS, Juozapas, ki
lęs iš Šimonių. Apie 40 metų 
amžiaus. Buvo šoferis ir eleva- 
tor operatorius Chicagoje.

4. LINKIS, Vladas, kilęs iš 
Telšių. Gyveno Amerikoje apie 
30 metų, tris kartus buvo iš
vykęs iš Amerikos, Chicagoje 
dirbo metalų fabrike.

5. LIPINSKAS, Vincas, sūnus 
Vinco ir Onos Žilionytės Lapins
kų, kilęs iš Marijampolės apy
linkės.

6. VEŽELIS, Andrius. Savo 
laiku gyvenęs Lowell ir Wor- 
cester, Mass. Dirbo anglių ka
syklose rytinėse valstybėse.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinias turintieji prašomi

kun. švagidžiui už pasakymą skubiai atsiliepti.
turiningoe kalbos, pp. Mazga- 

lienei, Petrulienei ir O. Brei- 
vaitei už dainas ir muziką.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North La Saile St., v

Chicago, Illinois.

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

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

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

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

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

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

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ...................-..........................— 15c.

NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina _____________________________________  15c.

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

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina _____________________________________  15c.

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

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

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

PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, parašė Gerutis, 87
pusi. Kaina —................—...........—.............. ......... 20c.

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

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ........ $1.10

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS" J

366 W. Broadvvay, ? So. Boston, Mass.



Penktadienis, Kovo 20, 1942 D

ŽINUTĖS

Penktadienj, 8 vai. ryte, kovo 
20 d., iškilmingai, su Šv. Mišio
mis, porcesija ir pamokslu pra
sidėjo 40 Valandų Atlaidai. Mi
šias laikė kun. K. Jenkus. 
Pamokslą pasakė kun. A. Bai
trušiūnas. Puikią mergaičių 
procesiją prirengė Seserys mo
kytojos. Giedojo mažasis cho
ras, vadovaujant muz. R. Juš
kai. Žmonių prisirinko pilna Šv. 
Petro par. bažnyčia.

rytais ir vakarais ketvirtadienį, 
penktadienį ir šeštadienį; po 
pietų 4 vai. penktadienį, 3:30 
vai. šeštadienį; sekmadienį, ry
tą.

Šv. Mišios per šiuoos Atlai
dus laikomos penktadienį kaip 
paprastai valandomis: 7, 7:30 
ir 8; šeštadienį valandomis: 5, 
6, 7, 7:30, 8 ir 9; per paskuti
nes sakomas pamokslas; sek
madienį paprastomis valando
mis: 7, 8, 9, 10 ir 11:30, salėje 
8 ir 9:30.

S

Atlaidų pamaldos bus laiko
mos rytais ir vakarais.

Atlaidų išpažintys klausomos

TeL Kirkland 7119

Pauline Luz<
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
* ambridge, Mass.

Prie Šv. Komunijos žmonės 
eis per mišias ir tarpais, jei rei
kės. Sekmadienį per mišias pri
ims Šv. Komuniją. Šios grupės: 
8 vai. Pransiškonų Brolija, 9 v. 
parapijos vaikai, 10 v. parapi
jiečiai, 11:30 v., kurie nemoka 
lietuviškai.

Sekmadienį, 2 v. p. p., bus 
parapijos vaikų pamaldos prie 
Švč. Sakramento.

alandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

1 kmadienlais pagal sutartį.
Atlaidai iškilmingai 

sekmadienį, 7 vai. vak.
baigsis

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660 

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

j. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sg. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

Greitam pirkimui žema kaina.

Peržiūrik Juos. i

DORCHESTER
13 BRINSLEY STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 16 kamb.. 2 toiletai. 2 hot water 
heaters. žemės plotas — 3897 ketv. pėdų. i 
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $6500.00.

41-43 EVANS STREET — Medinis. 2 šei
mynų. 13 kamb., 2 toiletai. 2 steam 
heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kaina — 
$5500.

37 HENDRY STREET — Medinis. 3 šei
mynų. 15 kamb., 3 toiletai. ^furnaces. 
žemės plotas — 6471 ketv. pe«ų. Leng
vi išsimokėjimai. Kaina — $7000.00.

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

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

Atlaidų pamokslus sakys: — 
kua. A. Baitrušiūnas, kun. J. 
Žuromskis, kun. J. Bakanas, 
kun. J. Švagždys, kun. P. Juras 
ir Tėvai marijonai sekmadienį 
mišiose.

Visi Bostono lietuviai kvie
čiami lankyti Šv. Petro par. 
baažnyčią per tas minėtas tris 
dienas. Šioje bažnyčioje pasi
meldę galite gauti visuotinius 
atlaidus. Ir dalinius atlaidus 
tiek sykių kiek sykių atlankysi
te šią bažnyčią.

Atlaidams gauti reikia prieiti 
išpažinties, priimti Šv. Komu
niją, atlankyti 40-tėfe bažnyčią 
ir joje pasimelsti Popiežiaus in
tencijai. Išpažintis atlikta ir 
Šv. Komunija priimta dieną 
prieš 40-tę, arba tą rytą kuomet 
prasidės 40-tė, jau skaitosi 40- 
tės atlaidams gauti.

Visi 40-tės bažnyčios altoriai 
yra privilegijuoti visuotiniais 
atlaidais apdovanoti.

40-tės išpažintys skaitosi ir 
Velykinė išpažintis. Tai tikras 
dvasiškas laimėjimas!

Belieka Bostono lietuviams a- 
teiti prie Eucharistinio Kara
liaus su dievotumu, meile, tikė
jimu ir atgaila.

Visi prašomi meslti pasauliui 
ramybės ir taikos.

•o- fi() tt tVtSt PAT PAV! "

PUMelsi.m Hecord.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

A. GEČAITE 
burg, Pa. rašo:

iš E. Struds-

EDS Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

[vargšas- wardenar:—nenorėda-
į mas "žmonos “tūrflftfsti“ vK
^mainydamas raktus mėgino du-
' ris atsirakyti. Tikrai jo kantry-

. « i. ' i i 1V. ,\ ' bė buvo kaip wardeno.
įvyks sekmadienį, balandžio 1Z d., s. m., 1-mą
vai. po pietų, Nekalto PraS. P. M. Parapijos sa- Tikėkite, dr ne... Tūla Bostono 
Įėję, Cambridge. Mass. Visos Naujos Anglijos viešJij’* mokyklų mokytoja atsi- 
LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus. sake atlduotl pagarbą sios ša- 

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

lies vėliavai. Ji atleista iš pa
reigų ir daromas tyrinėjimas.

TIKĖKITE, AR NE...

Tikėkite, ar ne... Nesenai ga
lima buvo pastebėti spaudoje, 
kad Korėja, kuri dabar po ja
ponų valdžia nuo 1905 metų, ir
gi sieks nepriklausomybės. Iš
eivijoje gyvenanti korėjiečiai 
netgi sušaukė savo tautiečių di
džiulį masinį suvažiavimą, kur 
išnešė rezoliucijas, kad Jung. 
Valstybės pripažintų jų akciją. 
Dabar pastebima, kad korėjie-

GERA PROGA
Turiu pardavimui 2 namu.

Vienas dviejų šeimynų, antras ! čiy daug yra japonų armijoje ir 
trijų šeimynų. Neša $900 rendų J^e galėtų sudaryti penktą ko-

Nuoširdžiai į metus. Noriu greičiausiai par-
dėkoju už kalendorių, kurį man 
prisiuntėte. Iš tikrųjų, labai 
gražus ir yra į ką pasižiūrėti. 
Siunčiu $1.00 kalendoriaus fon
dan.

ONA PETRAUSKAITĖ iš 
Providence, R. I. rašo: “Siun
čiu vieną dolerį už man prisiųs
tą taip gražų ir malonų kalen
dorių. Ačiū šimtą sykių ir lin
kiu jums sveikatos ir Dievo pa
laimos ir toliau darbuotis “Dar
bininke“, kuris mums teikia 
tikros apšvietos ir tikrų nuro
dymų”.

duoti, vyras mirė. Duokite pa
siūlymą. Kreipkitės:

MRS. M. MATULAITIS 
412 Secbnd St., So. Boston,

Šou 4618

Lifhuanlan Fumiture Co.
Res. Šou 3729

MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

Local a Long 

Distance 

Moving

PADĖKA

326 - 328 tf ėst Broad way
So. Boston, Mass.

i Tikėkite, ar ne... Britai susti
prina Ceylono salą, kuri randasi 
pietinėje Indijos dalyje. Sako, 
tai labai svarbus strateginis 
punktas, bet nuo Javos salos 
japonai gali pasirinkti puolimą 
Australijos arba Ceylono.

prieš japonus. Tik reikalinga j
pravesti stipri korėjiečiuose ! Tikėkite, ar ne... Iš Washing- 
propaganda. Taigi, jeigu karas tono praneša, kad šiomis dieno

mis “įšaldyta“ olandų rytinės 
Indijos turtas šios šalies ribose.

užsitęstų, tai japonai pajustų 
iš vidaus nemažai veiksmų, ku
rie ardytų jų planus ir atspa
rumą. Laikas viską parodys.

Tikėkite, ar ne... Karo laiko 
madų žinovai pataria kuo skū- 
piausiai vartoti įvairius reik
menis. Visko po biškį. Netgi pa
tariama moterims ir plaukus 
kirpti kuotrumpiausiai, nes tai 
karo laiko žymė.

• Tikėkite, ar ne... Britų ka
lendorius pažymi, kad kovo 17,

lumną japonų armijoje. Bet kas 
svarbiausia tai turėtų būti pa
lankus puolimas Japonijos iš 

Į Sibirijos Vladivostoko per Ko
rėją, nes korėjiečiai veiktų j Nojus įlipęs į savo arką ir at-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA vienos šeimy
nos namas su penkiais kamba
riais ir visais improvementais. 
2 akrai žemės, vaisinių medžių. 
Tik 10 mylių nuo Bostono. Ne
toli parsiduoda kitas namas, tik 
naujai pastatytas, bet dar vi
dui neužbaigtas. Pigiai parsi
duoda. Atsišaukite “Darbinin
ko” adm., 366 W. Broadway,

Širdingai dėkojame So. Bos
tono parapijiečiams, kad taip 
nuoširdžiai parėmė Seselių dar
bą ir gausiai atsilankė į vaidi
nimą “Piloto Duktė”, kuris įvy
ko sekmadienį 15 d., 3 vai. po 
pietų. Toks skaitlingas dalyva
vimas didžiai palinksmino Se
seles ir suteikė veikiančiam 
jaunimui gerą ūpą tobulai at
likti savo roles. Esame dėkin
gos, ypač kunigui Virmauskiui 
ir visiems kunigams, kad savo 
gražiais paraginimais paskati
no žmones atsilankyti. Taipgi 
dėkojame ir ponioms, Svilienei, 
Karčiauskienei, panelei Kniui- 
piūtei už jų pasidarbavimą, ir 
visiems visiems, kurie savo at
silankymu ar patarnavimu pri
sidėjo prie pasisekimo šio va
karėlio.

Lai Nukryžiuotasis Jėzus 
Jums gausiai už tai atlygina!

Visuomet Jums dėkingos,
Nukryžiuotojo Jėzaus

Seselės.

Kovo 17 d., mirė mieso ligoni
nėje, susižeidęs, savo namuose, 
60 Thomas Park, Jonas Gu-i 
mauskas, 39 metų. Jis gimęs ir 
augęs So. Bostone. Paliko moti
ną, dvi seseris ir brolį daktarą 
Andrių. Laidojamas iš Šv. Pet
ro parapijos, kovo 20 d., 7 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos kapuo-

_ se.

Užsisakykite Tofdko Pas Mu
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
ftainAC nrfcinamAClllllllVa Jrl Idltullfv

Myopia Club Beverage Co.

Grižo Saule Apdegę
Pereitą savaitę iš Miami 

Beach, Florida grįžo įžymūs So. 
Bostono biznieriai James ir So
fija Strigūnai, kurie yra savi
ninkai L Street tavem, (taipgi 
jo name randasi L. Street Li- 
quor Store) ir fotografas Jur
gis Stukas. Vasarotojai gerokai 
saule įdegę. Pasakoja, kad Flo
ridoje atostogavę nemažai lie
tuvių iš įvairių miestų, kurie 
turėję tikrai “good time”.

Grafton Avė., Islington, Mass. TeL Dedham 1304-tf
TRANAS^RULSKIS, Namą tėflfedham 1304-R

Medūs
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medaus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var
toja medų — to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
• JUSTICE OF TBE PEACE

598 E. Broaduray,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

TeL SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Telephone 
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo lr demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*

-Tt r* - *■. *

Sugrįžo Iš Ligoninės
Ponia Elzbieta Razvadauskie- 

nė, po sunkios operacijos, su
grįžo į namus. Šia proga pp. 
Razvadauskai ir dukrelės, Ona 
ir Teofilė, dėkuoja sekantiems 
už lankymą ligoninėje, gėlių 
bukietus, laiškelius ir linkėji
mus: Kun. K. Jenkui, už šv. mi
šių atlaikymą ir atlankymą li
goninėje; kun. Abračinskui, po
niai Marijonai Balčiūnienei, pp. 
Jurgiui ir Katrinai Razvadaus- 
kam, pp. Pranui ir Katarinai 
Tamošiūnui, pp. Pranui ir Ge
novaitei Razvadauskam, pp. Al
binui ir Onai Nevieram, pp. Zig
mui ir Onai Bareikam, pp. Pet
rui ir Alenai Tamošiūnam, pp. 
Vincui ir Anastazijai Kudirkam 
iš Nonvood, Mass.; pp. Broniui 
ir Onai Červokam iš Nonvood; 
poniai Gertrūdai Rimkienei; 
poniai Lataitienei; pp. Kazimie
rui ir Kazimierai Gečiam; pp. 
Vytautui ir Alenai Garvam? 
Broniui Kudirkai iš Nonvood; 
Liet. Vyčių 17-tos Alg. kuopai; 
pp. Juozui ir Stanislavai Naujo- 
kamų ir pp. Trinkam, ir vi
siems giminėms ir prieteliams, 
kurių vardais neišvardinom, ir 
už linkėjimus. Ačiū visiems.

Simonas ir Elžbieta 
Razvadauskai ir

dukrelės Ona ir Teofilė 
Razvadauskaitės.

sisveikinęs su žemynu. Bet čia į So. Boston, Mass.

Draugijy Valdyby Adresą
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Ėva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VZinfįeld St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GL — 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 r

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

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

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

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

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

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

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 Markei
P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

rvns BUSMmB
48 Crėscent Ąrenue
Teiephbne COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester-, Mass. eb GPL

753 Broadway
Tąl. ŠOU 31Ž9, So. Boston.

ar tik nesislepia ir britų arkos i 
sukaktis, kai jie buvo iškraus-: 
tyti iš Bostono. Bostonas tą bri
tų išsikraustymą atžymi ypa-1 
tingomis iškilmėmis ir paradu, Į 
kuris įvyksta So. Bostone kas 
metai.

Tikėkite, ar ne... bet šiandien 
šios šalies spaudoje didžiausį į 
entuziazmą sukėlė paskji^nas 
ir atvykimas į Australiją. Mac
Arthur, kaipo vyriausio karo Į 
vado vakariniame Pacifike. 
Australija seniai pareiškė norą 
turėti MacArthurą savo žemės 
gynimo vadu. Nes tai esą ge
riausiai pažįstas priešo strate-i 
giją ir atkaklus kariautojas su i 
japonais. Australijos džiaugs
mas pakilo ligi dangaus. Net 
piniginis marketas didžiai į- 
vertino MacArhturo atvykimą 
į Australiją, nes New Yoro Ex- 
change markete australiečių 
bondsai pakilo nuo $10 ligi $40. 
Vėliausios žinios skelbia, kad 
Australijoj pribuvo ir Jung. 
Valstybių karo jėgos. Iš visko 
atrodo, kad iš Australijos pra
sidės nauji karo veiksmai ne tik 
apsigynimo, bet ir puolimo. Ja
ponai tą jaučią ir šiomis dieno
mis vis bombarduoja Australi
jos uostus. Bet kai prasidės 
puolimas ant japonų, tai bus ki
ta dainelė. Dar vienas labai 
reikšmingas dalykas, tai kad, 
atskridimas MacArhturo į Aus
traliją parodo, jog susisiekimas 
su Filipinais vis tik yra. O ja
ponai buvo skelbę, kad jau fi
lipinų strategija neturi jokios 
reikšmės. Iš to seka, kad bus 
pradėta nuo Australijos ir eina
ma į Filipinus. Filipinuose šiuo 
kartu yra palikęs irgi energin
gas generolas J. M. Wain- 
wright, MacArthuro dešinioji 
ranka. Ir taip jų nuolatiniai 
ryšiai nenutruks. Taigi su pa
vasario atbundančia gamta at
bus naujos viltys, kurių šios ša 
lies gyventojai laukia.

Tikėkite, ar ne... Tūlas war- 
den’as gerokai pavėlavo su
grįžti nuo “blackout” mitingo. 
Jo žmona prisilaikydama visų 
įstatymų ir perspėjimų netik 
užtamsino langus, bet ir durų 
rakto skylutes užkamšė popie- 
rais. Vargšas wardenas veltui 
stengėsi sugrįžęs į namus atsi
rakinti duris. Raktas netiko, 
daryk ką nori. Ir prakaitą 
pradėjo braukti nuo kaktos ir 
mėnulis perplaukė per visą 
dangaus platumą ir net pieninis 
su pienu prie durų pribuvo, o

(12,16, 19, 23).

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
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 lr

gasoliną pas mus. 
Nuvaiom purvinus karus Ir 

Ugrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay Bo. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

► .

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zalotskas F. E. ZaIetskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston ūėl5 ' i 
Tėl. ŠOU Boston
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VALSTYBIŲ ŽINIOS

NEW BRITAIN. CONN.
KUNIGŲ PERMAINA 

Pereitą savaitę, kovo 12-tą, 
pasklydo tarp New Britaino Šv. 
Andriejaus parapijiečių nema
loni žinia, kad kunigas P. P. 
Karlonas turi apleisti mus ir iš
vykti į Bridgeport, Conn. Ka
dangi kun. P. P. Karlonas yra 
kilęs iš Ne.v Britain, ir 5-tą ge
gužės sukanka dešimts metų jo 
šventos kunigystės sukaktis, ir 
visą laiką taip rūpestingai dar
bavosi tarp mūsų, tai begalo y- 
ra skaudu skirtis. Apgailestau
ja jo seni ir jauni, ypatingai il
gamečiai ligoniai, kuriais jis 
tėviškai rūpinosi. Apgailestau-

-0

..........Rl

nas Juška. Paliko nuliūdime 
žmoną, dukterį ir vieną anūkę. 
Velionis sirgo per aštuonioliką 
mėnesių. Palaidotas iškilmingai 
su šv. mišiomis, kurias atnaša
vo kunigas P. P. Karlonas. 
Skaitlingas būrys palydėjo į 
Šv. Marijos kapines kovo 15-tą. j 
Lai būna amžina ramybė jo vė
lei.

SUNKIAI SERGA

Petronėlė Karasinskienė, ir 
randasi General ligoninėje. Lin
kėtina pasveikti. T. M.

VATERBURY, CONN.

DARBININKAS —

Pennsylvania Central Oro milžinas nusileisdamas Detroit, Mich., aerodrome negalėjo susi 
laikyti slidžioj aerodromo lygumoj ir perslido net per gatvę nutraukdamas vielas ir tik tik ne
užvažiavo greit pervažiuojanti gatve automobilį.

Teismas labai baudžia gir- 
į tuoklius. Už paprastą girtuok- 
: liavimą, žmonės yra baudžiami Pennsylvanijos Žinios BIBLIOGRAFIJA

3

į Ameriką pirmasis atvažijjfro 
Tėvas Justina? H’afckys, paskui 
pribuvo Tėvas Juvenalis Liau
ba, ir įsikūrė Pittsburgho vys
kupijoje. Jie pradėjo išganingai 
misijonieriauti tarp lietuvių iš
eivių, tuo pačiu dėdami visas 
galimas pastangas per spaudą 
tęsti ir plėsti Šv. Pranciškaus 
Ordeno reikšmę, uždavinį, nau
dą. Tuo tikslu praėjusių metų 
rudenį jie užsimojo ir toliau 
spausdinti “Pranciškonų Pa
saulį”, bet nauju vardu, “šv. 
Pranciškaus Varpelį”, kurį su
maniai redaguoja T .Justinas 
Vaškys.

Iki šiol iš po spaudos jau išė-
jo trys “Šv. Pranciškaus Var
pelio” numeriai, kurių puslapiai 
paveiksluoti ir kupini gražiais 
pamokinančiais religiniais 
straipsnių - straipsneliais; taip 
pat telpa daug žinių iš Lietuvos 
ir viso pasaulio religinio gyve
nimo. Ypatingai šis trečiasis

Pereitą savaitę Šv. Juozapo i kalėjimu nuo 30 iki 60 dienų, 
ja jo skaitlingas būrelis atvers- lietwių parapijog j Pirmiau to visai nebuvo. Bū
tųjų ir apkrikštytų į Šv. Kata- kQ sekmingog misijos moterims. davo, policijantas paėmęs girtą 

Misijas veda Tėvai Jėzuitai — žmogų nuo gatvės ar kur kitur 
A. Mešlis ir P. Aukštikalnis. uždarydavo per naktį į šaltąją,

Šią savaitę yra misiios vv-!0 paliuosuodavo be teismo

likų tikėjimą; apgaili jo visi.
Kunigas P. P. Karlonas buvo 

nuoširdus, rūpestingas Dvasios 
Tėvas. Linkėtina kunigui P. P. 
Karlonui geriausių sėkmių nau
joje vietoje.

Pereitą sekmadienį, kovo 15, 
kun. P. P. Karlonas užėmė nau
ją vietą, kur klebonauja kun. J.

misijos vy
rams.

Lietuviai gausiai lankosi ir Tur būti iš priežasties karo da- Šv. Mišių 
naudojasi Dievo malonėmis. ^kai Pasikeitė. Girtuokliai nyk- parapijos

Mes lietuviai, ypač motinos
nepamirškime mūsų jaunuolių, 

Kazlauskas, taip pat buvęs New kurie kar0 tarnyboje Kovo
Britainietis. Kun. P. P. Karlono 
vietą užėmė kun. V. Ražaitis, 
buvęs Bridgeporto Šv. Jurgio 
parapijos vikaras, ir mūsų Šv. 
Andriejaus auklėtinis.

Sveikinam kunigą V. Ražaitį 
ir linkime laimingos darbuotės 
mūsų tarpe.

PHILADELPHIA. PA.
ŠF. VARDO DRAUGIJOS 

BENDRI PUSRYČIAI
Kovo 8 d. įvyko Šv. Vardo

nariai: Antanas Noreika (vice- 
Si- ‘

“Šv. Pranciškaus Varpelis9, numeris už mėnesį be galo 
3 Nr. 1942 m. kovo mėn. XVIII turiningas ir taikomas kaip tik 

Leidžia Gavėnios dienoms. Skaityto-metai. Pusi. 66—96.
pirm. ir puotos rengėjas), oj pranciškonai, 1532 Magno- ,jams labai naudinga įsiskaityti 
monas Slanka, (prot. rast.1, ,ia streeti Pittsburgh, Pa. Pre. žymaus raįytojo BR 

numerata tik SI.00 metams.Jonas Navickas (fin. 
Kastantas Baltrukonis

rašt.),1
(kasos i TT. Pranciškonai Kretingoje

arba uždėdavo mažą pabaudą. Brolijos bendra komunija. Po Mykolas Bigenis (laido- turgj0 didelę spaustuvę, kuriai
įvyko Šv. Kazimiero 
salėje narių bendri 

sta, mažiau ir mažiau tesimato pusryčiai ir visų dalyvių drau- 
jų gatvėse. ’ giškas pasikalbėjimas. Pusry-

__________ čiuose dalyvavo Brolijos nariai.
American Brass Co. ir CIO Taipgi dalyvavo svečiai — misi- 

viršininkai negali prieiti prie jonierius Tėvas A. B. Meslis, S.25 d. Šv. Juozapo lietuvių para
pijos bažnyčioje 8 vai rytą nauJos sutarties .Sena sutartis J. ir L.R.K. Susivienymo gene- 
įvyks šv. mišios už mūsų jau pasibaigė šio mėn. 18 d. J.T.

tuvių direktorius), p. Januške

nuolius, tarnaujančius Jung. 
Valstybių kariuomenėje. Šv. mi
šias užprašė sudėtiniai, dau- 

iaušp motinos. Pageidauja-
, ka

HARRISON, H J.

i ma <ad kodaugiausia

Šv. Misijos sklandžiai eina. | 
kurios prasidėjo kovo 15-tą, ir 
kurias veda Tėvas Geraldas, 
Pasijonistas. Šią savaitę yra 
lietuvių kalboje, o kitą savaitę 
angliškai dėl ja ’nųjų. Misijas 
lanko skaitlingai parapijiečiai, 
ir džiaugiasi mtsijoniet iaus gra
žia lietuviška kalba ir naudin
gais pamokinimais.

MIRŠTA LIETUVIAI 
Šiomis dienomis įvyko daug

mirimų. Kovo 13 d. mirė Pra-

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn.

i
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dalyvautų.

BOMBA?

Žmogus eidamas šalygatviu, 
Bank gatvės, pastebėjo dėžę, Į 
kuri buvo padėta lauke prie du
rų vieno didelio namo. Jis žin- 
geidaudamas sustojo ją apžiū
rėti. Tuoj atsirado ir daugiau 
žmonių. Vienas iš jų pasilen
kęs arčiau prie dėžės išgirdo 
jos viduryje kaž kokį tai judė
jimą. “Bomba?” Ūmai visi žmo
nės išsiskirstė ir pranešė polici
jai apie tai.

Policija atsargiai apžiūrėjusi 
dėžę, rado joje aštuones baltas 
peles.

Lietuvos Vyčių N. Y. ir N. J. 
lietuvių bowling rungtynės užsibaigė. 

R. j L. Vyčių 90 kp. ratelis stovi 
j antroje vietoje.

Paskutinis žaidimas įvyko 
šiomis dienomis tarp vietinio 
L. Vyčių 90 kp. ratelio ir Eliza- 

j betho L. Vyčių 51 kp. ratelio. 
Vietiniai laimėjo. Po žaidimo į- 
vyko draugiškos vaišės ir pasi
linksminimas.

Kovo 15 d. nuoširdus “Darbi
ninko” rėmėjas, LDS organiza
cijos ilgametis narys, p. M. 
Kauklys pasidavė operacijai. 

įPasimelskime, kad Dievulis 
leistų pasveikti ir dar ilgus me
tus darbuotis katalikiškoje dir
voje. Rap.

Vedybų rekordai rodo, kad 
pereitais metais mūsų mieste iš 
kiekvieno septynių apsivedimų 

I įvyko vienas persiskyrimas. 
Buvo ir lietuviškų persiskyri
mų, tačiau nedidelis skaičius.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus 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 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

žymaus rašytojo K. J. Pruns- 
kio straipsnį: “Mobilizacija tų, 
kurie myli Dievą ir žmones”. 
S. M. Antonijos straipsnis “Jis 
davė mums Savo Kraujo”, krei
pia religinio susidomėjimo dva
sios ligoniams sustiprėti dieviš
kuoju maistu Šv. Mišiose ir Šv. 
Komunijoje. Kun. J. J. Bogušas 
įdomiai gvildena Šv. Kazimiero, 
Lietuvos Globėjo, gyvenimą. K. 
Baras vaizdžiai dėsto, kaip ge-

3 dideles spausdinamą- 
buvo nupirkęs

puikiausioj nuotaikoj praleido gerb kun M Juras. Toje
laiką. Pageidaujama, kad dau- SpausęUVeje buvo spausdinamas 
giau įvyktų tokių parengimų. tretininkų mėnesinis organas
Vardu valdybos ir visų atšilau- Posoaiis”, kuris
klasių Brolijos narių, rengė- Lietuvoje ir Amerikoje susi^u- 
jatns - rengėjoms priklauso M lg skaitytojų & tt.

vičius ir K. D. Džiugu, kad visi
visas
sias masinas

nuoširdi padėka. Draugiška
liūs; vietiniai. Brolijos narių Puota užsibaigė su malda. Tokie dinQ įvairaus ‘ turinio 
Dvasios vadas kun. St. Raila ir sumanymai tikrai sveikintini, 
kun. V. Vėžis. Pirmiausia dva
sios vadas atkalbėjo maldą, ir

ralinis organizatorius P. Kati- Pranciškonų spaustuvė spaus- riau pažinti savo'tikėjimą. T.

I
DAUG DARBUOJASI

prasidėjo pusryčiai. Po skanių 
valgių, įvyko tam tikrai pritai
kyta programa.

Brolijos pirmininkas, Z. Kri-

Plačiai žinomas Juozas Kava
liauskas, graborius, daug dar
buojasi netik lietuvių tautiniais 
reikalais, bet ir parapijos ne-

vinskas gražia kalba pradėjo pamiršta ,prie kurios priklauso, 
i programą, ir pavedė ją vesti Kada tik koks parengimas, vi- 
svečiui P. Katiliui. Gerb. P. Ka- sados aukoja nemažas sumas 
tilius netik tvarkiai vedė prog- ■ vertingų ir tinkamų daiktų, konfiskuoti, 
ramą, bet ir labai nuoširdžiai štai Šv. Kazimiero parapiją katalikiški 
sveikino Brolijos narius — pus- ' paremti yra ruošiamas turi- 
ryčių dalyvius. j ningas vakaras, ir ponai Kava-

Programos vedėjas perstatė liauskai nuoširdžiai darbuoja- 
sekančius kalbėtojus: Dvasios si, kad viskas pasisektų para- 
vadą kun. St. Railą, svečią mi- pijos naudai, kuris įvyks sek-
sijonierių Tėvą A. B. Meslį, S.J., 
kurie pasakė labai gražias kal
bas. Taipgi kalbėjo valdybos

BRIDGEPORT, CONN.
šeštadienį, kovo 21 d. parapi

jos svetainėje įvyks kortavimo 
vakaras, kurį rengia Šv. Jurgio 
draugija.

Kovo 27, parapijos svetainėje 
bus rodomi judamieji paveiks
lai iš Lietuvos, kur buvo nu 
traukti tik paskutiniu laiku. 
Būtų gerai, kad tą vakarą visi 
atsilankytų ir paveikslus pama

nytų.

Kovo 19, tai Šv. Juozapo die
na, tai yra mūsų klebono kun. 

j J. V. Kazlausko vardadienis. 
Parapijiečiai linki geriausių 
sėkmių ir ilgiausių metų!

A. a. p. K. Gailiuvienė, kuri 
l tik pora savaičių kaip buvo iš
kilmingai palaidota, paliao šv. 
Jurgio parapijai šimtą (100) 
dolerių.

Šv. Jurgio parapijos choras 
praeitą sekmadienį savo susi
rinkime nutarė ir išrinko darb-•

! ščią komisiją ruošimui Motinos 
; dienos programos. Komisijon 
įeina šie asmenys: Aldona Dul- 
bius. Aldona Einoriūtė, Ona 
Radvilienė. J. Abromaitis. P. 
Megenius, V. Brilevičius ir var
gonininkas A. Stanišauskas. šį 
metą rengiamas programas bus 
visų trijų parapijos chorų. Tai

mažučių, po to priaugančiųjų 
ir Šv. Jurgio parapijos didžiojo 
choro, kuris vadovaus. Bus 
koncertas, vaidinimas ir šokiai.

Kovo 15 d., Šv. Jurgio parapi
ja susilaukė naujo vikaro, kun. 
P. Karlono iš New Britain, o 
Bridgeporto lietuviai katalikai 
linki abiem jauniem kunigairi 
laimingo gyvenimo naujose vie

madienį, kovo - March 22 d., 
parapijos salėje, 331 Earp St. 
Tai bus kortavimas ir radio žai
dimas. Ponai Kavaliauskai 
taipgi aukoja labai gerų ir 
brangių daiktų, kuriuos gaus 
laimėtojai, būtent, rankų darbo 
puikiausią šilkinę lovai - koldrą 
ir tt. Tikrai nekiysiu sakyda
mas, kad atsilankiusieji bus pa
tenkinti, ir tuomi
parapijos reikalus. Tikimės 
gausios publikos.

knygų,
kurias kas met tūkstančiais 
egzempliorių skleisdavo tarp 
lietuvių Lietuvoje ir kitose pa
saulio dalyse.

Tačiau, birželio 15 dieną, 1940 
metais, Sovietų Rusijai klastin
gai okupavus Lietuvą, visi Lie
tuvos vienuolynai su visu in
ventoriumi buvo rusų bolševikų 
ir mūsiškių išgamų komunistų 

Uždaryta ir visi 
laikraščiai. TT. 

Pranciškonai ,kaip ir kiti vie
nuoliai, buvo išsklaidyti po vi
są Lietuvą, kitiems pasisekė pa
bėgti į užsienį, o nemažai iš
tremta į Sibirą.

Iš pabėgėlių TT. Pranciškonų

tose. O.

PRANEŠIMAS
Moterų Sąjungos Conn. 

Valstybės Kuopoms
Pranešu visoms kuopoms, 

kad Moterų Sąjungos Conn. 
Apskrities pusmetinis suvažia
vimas įvyks Balandžio - April 
26 d., 1942 metais, Šv. James 
parapijos mokyklos svetainėje, 
Park St.. So. Manchester, Conn. 
Prasidės 1:00 valandą po pietų.

Kviečiu visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti, taipgi 
paruošti naudingų įnešimų dėl 
naudos apskričio ir visos orga
nizacijos. šiame suvažiavime 
randasi svarbių reikalų aptarti, 
prisiruošti prie trijų apskričių 
gegužinės, pasitarti naujų na
rių vajaus reikalu. Taipgi su
rasti būdą steigti naujas kuo
pas kolonijose, kur jų dar nesi
randa, taigi turėdamos šiuos 
reikalus mintyje skaitlingai da 
lyvaukim suvažiavime.

M. JokubeiUS,
Mot. Sa-roB Comv Apate-. Rašt.

___________

Justinas Vaškys religiniai nu
šviečia Pranciškono kelią į mir- 

'tj. T. Juvenalio Liaubos, Moti
nos Bonaventūros ir Stud. P. 
Baltinio straipsneliai sužadina 
skaitytoją įsigilinti ir susikaup
ti.

Nors Sovietų Rusijos komu
nistų baisusis siaubas sunaiki
no žmonių laisvę ir katalikų 
spaudą Lietuvoje, nors Vokieti
jos naciai neleidžia laisvai plė
totis spausdintam lietuviškam 
žodžiui, bet mūsų išeiviai ir čia 
gimusieji lietuviai Laisvės ir 
Demokratijos tėvynėje gali 
naudotis visomis galimomis 
progomis. O mūsų troškimas, 
kad “Šv. Pranciškaus Varpelis” 
kuoplačiausiai pasklystų tarp 
lietuvių po visą platųjį pasaulį 
ir skleistų Asyžiaus Serafo mei
lę ir taiką visam pasauliui, tuo 
pačiu, kad jungtų pačių lietuvių 
katalikų šeimas Šv. Pranciš
kaus dvasioje, jas sustiprintų ir 
suorganizuotų, kad savo laiku 
ir vėl grįžti į nepriklausomą 
Lietuvą ir dar uoliau dirbti Die
vui ir Tėvynei.

A. T. (SAMATA)

bintas prie laiptų bažnyčioje. 
Sąraše jau yra apie šimtas jau
nuolių. Bet dar ne visi. Parapi
jos kunigai ragina priduoti 
vardus, kurie tik yra Amerikos 
karo tarnyboje.

Patariu visiems, kurie neturė
jo progos priduoti, kad dabar

paremsite priduotų vardus, pavardes ir 
kurioje kariuomenės ar laivyno 
dalyje tarnauja. Gal’te pasiųsti 
raštu šiuo adresu: Rev. St.

ŽIEMA BE ŽIEMOS Raila, 324 Wharton St., Phila.,
Ši žiema praėjo juokais, ir į Pa. Priduokite tik iš Šv. Kazi- 

žmonės pilnai patenkinti, nes* miero parapijos ribų išėjusius 
nebuvo ilgų šalčių. Sniegas tai jaunuolius. Kitos parapijos rū-
tik pasirodė. Kovo 2 dieną, 
daug jaunuomenės, be švarkų, 
vienmarškiniai gatvėse pasiro
dė, ir laiptai nusėdę apie duris, į 
saulės spindulių išsiilgę džiau
gėsi - sėdėjo. Todėl ir kalba, 
kad Philadelphijos miestas ir 
apylinkės, šią žiemą praleido 
nejučiomis, ir vietoj sniego, 
dažnai palydavo, O ledo, tai tu
ri būti nebuvo storesnio už pa
prastą stiklą. Tik prisibijoma, 
kad ligos neprasiplėstų. Sveika
tos departamentas jau daro pa
stabas, ir prilipinėja įspėjimus, 
kad žmonės būtų atsargūs, nes 
jau serga “gripu- flu”. Pataria 
apsirgus tuojaus kreiptis pas 
savo gydytoją, ir laikytis atsar
giai nuo užsikrėtimo.

Malonu pažymėti, kad Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijoje su

registruojami visi lietuviai 

jaunuoliai, kurie tarnauja A- 

merikos kariuomenėje ir laivy

ne. Tas sąraSft?r jsfu yra '££lėa~-

pinasi savaisiais.
K. Dryža.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virie- 
liai, 192 pusi.-----------------------------------------------------------

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro vlriellai, 
384 pusi. ______________________________________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikro* odos 
Ir lankstūs vlriellai; apvalūs kampai _________

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikro* odos minkšti 
apdarai -----------------------------------------------------------------------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeJuloidinial vlriellai 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidlniai vlriellai

su kablke -------------------------------------------------------------------
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikro* odos apdarai. 

555 pusL.................................................................................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro vlriellai, 

raudoni kraštai, 384 pusi._____________________
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi, 

parinktos gražiausios maldos, illkini labai plo
na popiera, juodi kolenkoro vlriellai..............

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........... .............

SMAGU MELSTIS 
Ii Geros Maldaknyges

"Darbininkas" siūlo šias ^maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

35c.

85c.

81-25

81-50
90o.

8150

82.75

65c.

82.50 
.. 20c.

DARBININKAS" v
So. Boston. Mass.
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