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Mes esame kare. šios ša
lies vyriausybė reikalauja, 
kad visi piliečiai būtų loja
lūs vyriausybei ir šalies 
santvarkai.

Lietuviai, kūne perka 
Jung. Valstybių apsigyni
mo bonus ir štampas, ku
rių sūnūs yra šios šalies 
armijoj, kurie dirba ir au
koja už šios šalies perga
lę ir už savo senosios tė
vynės išlaisvinimą ir jos 
nepriklausomybę, komu
nistų yra apšaukti pro-na- 
ciais, Hitlerio agentais.

Komunistai savo tokia 
propaganda aiškiausiai 
pasirodo, kad jie kaip bu
vo, taip ir tebėra lojalūs 
ne šiai šaliai, kurioje jie 
turi puikų gyvenimą, bet 
komunizmui ir komunisti
niam rėžimui, kuris yra 
priešingas šios šalies prin
cipams.

Šios šalies vyriausybė ir 
įžymūs pareigūnai reika
lauja iš kiekvieno piliečio 
ir nepiliečio ištikimybės ir 
darbingumo, o šalies prie
šus sekti, juos sugauti ir 
sudrausti palikti vyriausy
bės atitinkamoms įstai
goms.

Amerikos lietuviai nie
kad nėra pasmerkę komu
nistų, kada jie dirba nau
dingą darbą šios šalies 
gerovei. Bet smerkia ko
munistus, kada jie griau
na šios šalies santvarką,ka 
da jie nesilaiko šios šalies 
vyriausybės reikalavimų, 
kada jie reikalauja, kad 
šios šalies vyriausybė nu
toltų nuo demokratinių 
principų, išsižadėtų Atlan
to Čarterio idėjos. Ir smer
kia ne tik komunistus, bet 
ir visus kitus šios šalies 
priešus. Toks Amerikos 
lietuvių nusiteikimas ne
gali būti smerkiamas. Bet 
ji smerkia komunistai. To
dėl jie negali skaitytis lo
jaliais šios šalies piliečiais. 
Jie yra Amerikos piliečių 
ir nepiliečių vienybės ar
dytojais.
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“Draugo" Redaktorius 
Pašauktas Karo 

Tarnybon
p. Jonas Pilipauskas, 

“Draugo” redaktorius, pa
šauktas karo tarnybon, 
šeštadienį, kovo 21 d., p. 
Plekavičių namuose, Rose- 
lande (Chicago, III.), buvo 
suruoštos išleistuvės, per 
kurias “Draugo” štabas ir 
prieteliai įteikė p. Jonui 
dovanas.

p. Jonas Pilipauskas yra 
gerai žinomas ir Naujojo 
Anglijoje. Jis buvo “Stu
dentų žodžio” redaktorius 
ir nuoširdus “Darbininko 
bendradarbis.

Linkime p. Jonui Dievo 
palaimos.

RAUDONASIS KRYŽIUS PAMINI ĮSTEIGĖJO GIMTADIENĮ — Miss Mary Beart, National Di- 
rector of the Red Cross, padeda ant Nežinomojo kareivio kapo, Arlington, Va., garbės vainiką su 
iškilmingomis ceremonijomis, minėdamos organizacijos įsteigėjo Jane A. Delano 80-tą gimtadienį.

Katalikų Ištikimybė Amerikai Bombardavo Japonų Tvirtoves
VVashington, kovo 26—i iš 19 lavonų, kurie buvo 

Pranešama, kad Jungtinių ’ atkasti pereitais metais 
Amerikos valstybių ka
riuomenėje trysdešimtas 
nuošimtis kareivių yra ka
talikai; laivyno (Navy) 
tarnyboje yra keturiosde- 
šimtas nuošimtis katali
kų; Marine Corps yra pen- 
kiosdešimtas nuošimtis 
katalikų.

Katalikai tikrai gali di
džiuotis ištikimybe ir pasi
šventimu krašto gynimui.
Jungtinėse Amerikos vals-

Gen. MacArthur Apdovanotas
Aukščiausiu Garbės Medaliu

Prezidentas Aukštai Įvertino
Gen, MacArthur Karžygiškumę

Washington, D. C., kovo jo labai aukštas algas vir- 
26 — Prezidentas Roose- šininkams ir sekreto- 
veltas apdovanojo gen. riams; darbininkams taip 
Douglas MacArthur Kon- pat mokėjo bonusus. Kom- 
gresiniu Garbės Medaliu— panijos sekretorė Adelaide 
tautos aukščiausiu milita- vien už pereitus metus ga
riu ženklu. j vo su virš $39,000.00 algos

Gen. MacArthur apdova- ir bonusų. Darbininkams 
notas už pasižymėjimus ir virš algų išdalino $600,- 
karžygiškumą Filipinuose. 000.00.

Washington, kovo 26 —Į liūs, radio stotis, aerodro- 
Amerikos karo vyriausybė * mus ir karo ginklų sandė- 

Kleboniškio - Eigulių kapi-j praneša, kad šios šalies j liūs.
nėse, buvo atpažinti tik' lakūnai bombardavo Japo- į Japonijos gyventojai bi- 
du, būtent, Jadvyga Me-'nų užgrobtas salas, Wake josi,
duzevičiūtė, 22 metų, ir 
Juozas Karazija, 65 metų. 
Atpažintųjų giminės pasa
koja, kad jie'cfiftgę pereitų 
metų pavasarį.

ir Marcus. Japonai užgro 
bė pirmiau Wal® salą.

Amerikos lakiai prida
rė daug nuostolių, sunai
kindami aliejaus sandė-

RUSAI NETOLI KHARKOVO

• “Luzono Liūtas” dabar 
yra vyriausiu karo vadu 
pietvakariniame Pacifike. 

j Prezidentas įsakė, kad 
Jung. Valstybių ministe- 
ris Australijai, Nelson T. 
Johnson įteiktų tą medalį 
gen. MacArthur’ui. Gen. 
MacArthur gali būti tik to 

Į medalio neturėjo, nes jis 
yra gavęs labai daug me- 

į dalių už įvairius pasižymė- 
i jimus. Jis dabar yra penk
tas vyras, kuris turi tokį 
aukštą Garbės medalių.

kad Amerikos lakū
nai nepradėtų bombar
duotų jų miestų.

Minima kompanija už 
lėktuvų dalį gavo iš val
džios $600.06, kuri kainavo 
pagaminti $272.00, aiškino 
vienas kompanijos parei- 

[ gūnas.
Kongreso atstovai reika

lauja traukti teisman vi
sus valdininkus, kurie lei
džia kompanijoms imti di
delį pelną.

Karas Duoda Didelį Pelną 
Kompanijoms

Washington, D. C., kovo 
Į 26 —Šiomis dienomis Kon-

A. R. K. Pasiuntė Muilo 
Rusijai

VVashington, D. C., kovo 
26 — Amerikos Raudona
sis Kryžius pasiuntė sovie
tų Rusijon pusę milijono 
svarų skalbyklose varto
jamo muilo, 125,000 svarų

Ačic Ruočiad Pulti Alacfca greso komisija pradėjo ty- tualetinio muilo ir 100,000 
tuo lllvsm I Bnl į rinkti kurine svarų paprasto muilo.rinėti kompanijas, kurios 

turi valdžios užsakymus 
‘ gaminti karo medžiagą.

........... .................................. Pirmieji apklausinėjimaiskelbia, kad vokiečių .r ja- Jack & Heintz k nj.
ponų karo vadovybe ruo
šia planus užpulti Alaską.

Londonas, kovo 26—Bri- Į 
. tani jos karo autoritetai

jos, Bedford, O., viršinin
kų parodo, kad kompani-

Maskva, kovo 26 — So- Sovietų Rusijos vyriau- 
vietų Rusijos vyriausybė sybė skelbia apie naujus y vokiečiu

tybėse Katalikai sudaro praneša, kad raudonoji ar- laimėjimus, bet nepaduo- ,.7 Ja turėjo didelį pelną iš
----------- j- .......................................... .mokslininkų ekspeaici- valdžios užsakymų. Mokė

ja ištyrė Alaskos tenton-tik penkioliktą nuošimtį 
visų gyventojų, bet koks 
didis nuošimtis Katalikų 
tarnauja kariuomenėje? 
Ar gali kas sakyti, kad 
Katalikų Bažnyčios nariai 
neištikimi piliečiai?

Atkasė 19 Lavonų

• Kauno spauda rašo, kad

mija yra netoli Kharkovoda miestų ar vietų vardų, 
miesto ir žiauriai kovoja tik skelbia, kad tūkstan- 
su vokiečiais. įčiai vokiečiu kareivių iš-

į žudyta ir užgrobta dideli 
Jau kelios savaitės kaip sandėliai maisto ir karo 

rusai kalba apie Kharkovo gįnklų.
atsiėmimą, bet vokiečiaiį Pranešama, kad Hitleris

M-
Tačiau ašies planai bus 

sugriauti. Jung. Valstybių 
karo vadovybė ir talkinin
kai smarkiai ruošiasi ne

nenri ’pasiuntęs 38 divi2iJas ka’ U^riSTlaskoT PU’’
nes i frontą ir rusų nepri- rįUomenės į Rusijos karo _________
leidžia prie didelių laimėji- frOntą.
mų.

Vokiečiai Sudarė Tarybą 
Lietuvoje

Tarybos Pirmininku Paskirtas 
Gen. Kubiliūnas

Japonai Užgrobė Salą
Japonai Paėmę Du Amerikos 

Laivus
New Dehl i, Indi ja, kovo Tokio, kovo 26 — Japoni- 

26 — Indijos vyriausybė jos laikraščiai praneša, 
paskelbė, kad Japonai už- kad prie Filipinų salų, du 
grobė Andamano salą Amerikos prekybiniai lai-
Bengalio įlankoje. ' vai pateko į jų rankas.

Japonijos Karas Prieš Rusiją
Valdiška Kalba Vokiečių Londonas, kovo 26-An-

glijos vyriausybė nujau-
Stockholm, Švedija, kovo j savininkams, kurias buvo čįa, kad Japonai greitai 

26 — Vokietijos nacių ko- nusavinę Sovietų Rusijos pradės karą prieš Sovietų

Sovietų Rusijos pareigū
nai sako, kad kovai su epi
demija muilas yra labai 
reikalingas. Amerikos 
Raudonasis Kryžius jau iš 
viso yra pasiuntęs Rusijon 
įvairios medžiagos už 
$1,575,000.

JAPONAI BOMBARDUOJA 
MORESBY

Carnerra, Australija, ko
vo 26 — Japonijos lakūnai 
smarkiai bombarduoja

susipratimai. Dėl tų nesu
sipratimų turėjo išeiti į 
streiką apie 17,000 darbi-

Moresby uostą, Naujoje j ninku. Valdžios atstovas 
Gvinėjoje, 350 mylių nuo atvyko iš Washingtono ir 
Australijos. bando sutaikinti darbinin

kų vadus, bet kol kas to 
negali padaryti. AFTO u- 
nijos vadai, kurie atstova
vo darbininkus per ilgus 
metus, nenori nusilenkti

Alijantų kariuomenė yra 
tvirtai pasiruošus sutikti 
Japonų užpuolimą Austra
lijoje.

Yra manoma, kad Japo-
nai, matydami jog negalė- vadams 

I šią užgrobti Australijos,
pasuks savo karines jėgas 
į Rusijos Sibiro frontą.

Helson Nori Geruoju Susi
taikinti Su Darbininkais
Washington, D. C., kovo 

26 — D. Nelson, Karo Pro
dukcijos viršininkas, pra
šo, kad Kongresas pirm 
negu priims įstatymą dėl 
dvigubo mokesnio darbi
ninkams už viršlaikį leistų

misijonierius Alfred Ro- 
senberg sudarė naują vo
kiečių administraciją Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijo-

CIO vadai nori suorgani-. 
zuoti visus darbininkus, a- 
matininkus ir paprastus, į 
vieną uniją, o AFTO uni
jos vadai nori, kad amat- 
ninkai, kaip iki šiol buvo, 
taip ir pasiliktų atskiroje 
unijoje.

Darbininkų vadų kova 
ration of Textile Operative j šiais karo laikais gali labai 
ir CIO unijų vadų kilo ne- pakenkti darbininkams.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, kovo 28 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa.
Prašome pasukti savo radio rodykles ant 1150 ki- 

locycles ir klausytis gražios programos iš VVCOP sto
ties, Boston, Mass.

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

Municipal Building svetainėje įvyks Darbininkų Radio 
KONCERTAS. Kviečiame visus dalyvauti.

Uniją Vadą Kova Sutrukdė 
Darbą Audenyčiose

Chicago, III. kovo 26 . pa|| River, Mass., kovo
Šv. Juozapo mokyklos 26 — Tarp American Fede

Studentai Perka Apsigyni
me Bonus

komisarai, taip praneša Rusiją Sibirijoje 
vokiečių laikraštis “Tlą-1 ocuuviicu,!
gens Nyheter” iš Berlyno. 1 Anglijos^ karo vynausy- nupįrięįmuį Amerikos

------- Vokiečiai sudarė penkių 5® pareiškė, kad Rusijos apSįgynįmo bonų. Taigi
je, ir įsako, kad valdiška; narių tarybą, Dr. Mali va- Vladivostokas. yra per pagedo, kad katalikiškos
kalba bus vokiečių visose dovybėje, kurios pirminin- “^5 sva,us . a.b°^n^s' mokyklos auklėja vaikus 

ku paskyrė Estijos fašistų Alijantų lakūnai is Vladi- būtį ištikimais Dievui ir
vadą. Lietuvai ir Latvijai ^ostJk% enJ?! gaįtų tėvynei, 
sudarė tarybas iš septynių bombarduoti Tokio ir Yo- 
narių tarybas. Lietuvos kohama, tam pat Japom- 
tarybos pirmininku pasky- Jos laivYno Nagaskį, 
rė gen. Kubiliūną, o Latvi- "es V™ tlk 655 myll0S to‘ 
jos — gen. Dankers. ,lumo-

Vadinasi, Vokietijos na- . Toliau, Japonų užpuoli- 
ciai naudojasi sovietų bol- mas

trijose pavergtose valsty
bėse.

Tokiu būdu vokiečiai ne
duos pavergtiems kraš
tams ne tik nepriklauso
mybės, bet nei autonomi
jos.

jam tartis su darbininkų . Vokiečiai pasilieka poli
unijiį-vadais. Jis tikisi ge
ruoju susitaikinti, ir tada 
įstatymas butų{ visai ne
reikalingas.

ei jos ir politinius ir ekono
minius reikalus savo kon
trolėje. Taipgi negrąžins 
^ų nuosavybių tikriems jų

studentai surinko $17,210.

Kanada Mesiąs Kareivią 
Į Australiją

Ottawa, kovo 26 — Pre- 
mieras MacKenzie prane- 

Bibirijos priverstų ša, kad Kanada nesiųs sa- 
ševikų įvesta tvarka ir vi- Rusiją kariauti J dviejuose vo kareivių į Australiją, 
sai nesiskaito Su tų kraštų frontuose, Ho tas Hitleriui nes jos jėgos yra reikalin- 
gyventojais. ? utriB >1 į daug pagelbėtų. Gdio; Jgtfs kitose Britų salose. JįJlfC zis
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i Priversti Pakeisti 
Invazijos Planus

Melbourne, Australija,— Į Staraja Russa apylinkė- 
Kovo 26 — Japonijos karo* je atsiėmė kelius kaime- 
jėgos 19 kartų bombarda-j lius ir jau esą galima ma- 
vo Moresby uostą, kuris tyti tą miestą, kur apsupta

parduodama patentus Vo
kietijai neturėjo tikslo pa
remti ir pagelbėti Vokieti 
jai.

Tikėkite;ar- ne... Peržvelgus 
straipsnį apie’Klaipėdą, kuris 
tilpo “Darbininke” ir turint 
mintyj p. Cripps reikalavimus, 
kad Pabaltijos valstybės būtų 
paaukuotos Raudonųjų milita- 
rizmui, siūlosi viena pastaba, 1 
būtent: Stalinas su p. Cripps, j 

j reikalauja Lietuvos, kokia ji 
buvo 1941 m. birželio mėn. Iš to 
išeina, kad nesiekia Klaipėdos.

Į Čia ir iškyla yla iš maišo, kad 
i ir dabar Komunistai yra ištiki
mi Hitleriui, nes nenori nusi
kalsti savo reikalavimais Lietu
vos su Klaipėda. Antras daly
kas, tai tas, kad Mažoji Lietu- 

; va bus lopšys Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, jeigu 
karą laimės Suvienytos tautos. 
Didžiausia iš to viltis tai ta, 
kad Jungtinės Valstybės ligi 
šiol nepripažino nei Klaipėdos, 
nei visos Lietuvos pavergimo 
nei Komunizmo nei nacizmo 

i garbintojams... Atlanto Čarte- 
ris bado akis visiems diktato
riams ir jų pakalikams. Mažo- 

į sios tautos kelsis ir ant praga
riškų diktatorių nasrų griuvė
sių iškels vėl laisvės vėliavas. 
Lietuvių liaudies patarlė sako: 
pažinsi draugą nelaimėje. Taigi 
mes lietuviai šiandien pažįsta
me, kas mūsų draugas ir kas 
neprietelis.

Jung. Valstybių Gumos 
Patentą Pardavė 

Vokietijai
VVashington, D. C., kovo 

26 — Thurman Arnold, 
generalinio - prokuroro 
pagelbininkas, liudija, kad 
Standard Oil kompanija 
iš New Jersey ištobulinusi 
synthetic gumos pasiga- 
minimą ir prieš Amerikos 
įstojimą į karą patentus 
pardavė Vokietijai. Tačiau

16-toji vokiečių armija.
Taipgi smarkiai puola Sta
lino — plieno miestą, ku

lių. Todėl karo ekspertai' ris yra 150 mylių į pietry- 
tiki, kad sąjungininkų sti-Į tus nuo Kharkovo miesto, 
pri oro ofensyva privertė’Smolensko apylinkėje rau- Pastebėjo, kad kompanija

yra Naujos Gvinėjos stra
teginė bazė, bet nepadarė 
jokių militariniu nuosto-

japonus pakeisti invazijos 
planus.

Japonai labai susirūpinę 
dėl sustiprintos sąjungi-

donieji atsiėmė 22 distrik- 
tus, ir sako, kad užnuga
riai užmušė 4500 vokiečių, 
išlaisvino 3000 rusų ir su
darė galimybę kitiems

ninku oro jėgos Rabaul,, rusų kareivių prasi- 
Salamaua ir Lee bazese. ' rveržti pro priešo linijas.

Raudonieji Nori Atsiimti 
Svarbesniuosius Miestus Pakėlė Kainas Už Gąsdiną

Vokiečiai Bombardavo 
Dover

Maskva, kovo 26 — So
vietų raudonosios armijos 
jėgos smarkiai puola Vo
kietijos nacių karo jėgas, 
kurios turi užėmusios 
svarbius miestus, kaip 
Kharkovą, Stalino, Starą- 
ją Russą, Leningradą.

Berlynas, kovo 26 — Vo-
----------- kiečių žinios praneša, kad

VVashington, D. C., kovo nacių lėktuvai bombarda- 
26 — Kainų administrato- į Vo Anglijos miestą Dover, 
rius leido kompanijoms' kur padarę didelius nuos- 
pakelti pusę cento už ga-| tolius.

Britų minų gaudytojas traukia vieną iš vandens lauk. Už panašius 
karo lygumose darbus, kariai atžymimi pagarbos medaliais, bet apie tuos 
atžymėjimus dabar nieks nekalba.

lioną gasolino 17 valstybių 
ry Liniame pakraštyje, iš-
skyrus Georgia ir Florida, i kelias bombas, bet jomis 
kur kainos buvo pakeltos i padarė labai mažus nuos-
pereitą rudenį. tolius.)

(Britų valdžia sako, kad 
vokiečių lėktuvai numetė

TYS
BUBUtaUHI TIKĖKIT, AR NE:..

54 JAPONŲ BOMBERIAI 
BOMBARDAVO CORREGIDOR

Washington, D. C., kovo’karo frontą prieš Hitlerį. 
26 — Karo departmentas “Tas frontas turi būti so- 
praneša, kad 54 didieji ja- vietų Rusijoje”, jis sakė. 
ponų bomberiai per 6 va- Aišku, kad rusams netaip 
landas bombardavo Corre- sekasi kariauti prieš vo- 
gidor tvirtoves, ir kad gy- kiečius, kaip jų propagan- 
nėjai prieš-lėktuvinėmis da skelbia, kitaip jie ne- 
baterijomis nušovė 4 prie- reikalautų alijantų pagai
šo lėktuvus. bos.

Priešas užmušė tik ke- ---------------
lius žmones ir padarė labai 
mažus nuostolius.

Cukraus Laivas Atvyko 
Bostonan

Reikalauja Antro Karo 
Fronto

Londonas, kovo 26—So
vietų Rusijos ambasado
rius Maisky Anglijai, kal-

Guma, Gasolinas Ir Aliejus
Prezidentas Rooseveltas 

laišku valstybių Guberna
toriams pasiūlė įvesti 40 
mylių greitumo važiuoti • 
automobiliais, kad taupyti: 
gumą. Jis taipgi pasiūlė, 
kad valstybių valdžia pa
tvarkytų dažnai patikrinti

Lietuviški kvislingiukai, 
kurie aklai pildo komin- 
terno įsakymus, kvaksi, 
kad visuose lietuvių laik
raščiuose žinios iš paverg
tos Lietuvos yra pro-na- 
ciškos, o tik jųjų laikraš
čiuose teisingos.

Ar Šimkai, Paleckiai, 
Cvirkos gali žinoti kas dė
josi ir kas dabar dedasipadangas (tires), kad jas 

laiku būtų galima patai- Lietuvoje, gyvendami So- 
syti arba atnaujinti. vietų Rusijos gilumoje?

Valstybių gubernatoriai, Aišku, kad jie nežino. Visi 
! gavę Prezidento pasiūly-' Šimkai, Paleckiai, Cvirkos 
mus, tuojau išleido įsaky-jir kiti, kurie kaip Judos 
mus automobilistams, kad buvo parsidavę sveti-

miems, kurie pagelbėjo 
Sovietų Rusijos komisa
rams užgrobti ir naikinti

______________ ! Lietuvą, prasidėjus Vokie-
merican Sugar Refining Į Karo Produkcijos Tary- tijos - Rusijos karui, patys 
kompanijos dirbtuvėje vėl (WPB) sako, kad nuo pirmieji išdūmė ir dūmė

nevažiuotų greičiau kaip 
40 mylių į valandą. Nesi- 

skau-
Boston, Mass., kovo 26—

Šiandien iš Kubos atplau- iaikaįtf įsakymo 
kė laivas su cukrum. ‘ : džiai baudžiami.

prasidės darbas, kuris pra-
bedamas pareiškė, kad ali- šalins cukraus trūkumą, 
jantai turi pradėti antrą į Naujoje Anglijoje.

300 Britų Bomberių Puolė 
Vokietijos Industrijos Centru

Londonas, kovo 26—Va-Blackout viršininkai ragi- 
kar naktį 300 Britanijos | na, kad šeimynos paruoštų 
bomberių puolė Ruhr mie- savo namuose nors vieną 
stą, kuris yra Vokietijos ‘ kambarį, kur galėtų su 
industrijos centru, kur pa- šviesa būti laike blackou-

z darė nemažai nuostolių.

Blackout Antradienį

to. Tačiau šviesa iš pa
puošto kambario neturėtų 
j būti matoma iš lauko. Jei
gu kas neturės tokio kam-

Tikėkite, ar ne... Australija 
Tikėkite, ar ne... Užklausta ^ahai patenkinta Amerikos nuo- 

I tūlo moterų laikraščio redakto- i širdžia parama, šalies gynimo 
reikaluose. Tas nuoširdumas at
sispindi net australiečių liaudy-

rė — Ko reikia moteriai? —at
sakė: Iki 14 metų amžiaus mo-

visų žinių iš Lietuvos, y- 
pač tokių žinių, kurios pa
duotų apie nacių žiauru-
mus ir tt. Tai suprantama. į o nuo 60 metų __ kariai turėjo prie savo širdelės
nes naciai šiuo metu yra pjnįgų po blondinę. Ar reikia stebėtis,
Lietuvos valdovai — pa-

teriai reikia geros sveikatos ir ■ je ka* amerikiečiai kariai tik 
gerų tėvų, nuo 14 iki 40 metų nuvyko į Australiją, tai išlipę į 
grožio; nuo 40 iki 60 — kilnios krant4 už penkių minučių visi

kad dėl australiečių nuoširdumo 
Amerikai net britai pradėjo 
kreivai žiūrėti į dalykų eigą.

vergėjai. Bet gauna žinias Tikėkite, ar ne... Ponia Roo- 
apie buvusį bolševikų rė- seveltienė duoda sumanymą, 
žimą, jųjų žiaurumus, apie kad darbininkams už viršlaikius 
nužudytuosius ir išvežtus būtų mokama defense bonais 
lietuvius iš Lietuvos į Sibi- . bei stampomis. Mat šalyje vis- 
rą. 1 kas daroma, kad darbininkai iš-

“Darbininko” skaitytojai j mažiau pln'CT ant marke’ 
supranta, kad ir dabartį-'to’ kad tuo Paiiu sumažinus
niu laiku nėra rojaus Lietu infliaci> pavoJų- Kai kas sa’'sl°1 Sauda™ 521.00 menesiui, 
voje. Baisiai apipiešė ir ap- k0’ kad taS sumanymas origi- Bet pakėlimas ir užgynimus di 
vogė Lietuvą bolševikai, o nalus-

Tikėkite, ar ne... Senato komi
sija užgyrė padvigubinti dabar
tinę karių algą. Taip, dabar ei
linis kareivis gaus $42.00. Ligi

kovo 19 d. gasolino prista
tymas gasolino stotims 17 
rytinėse valstybėse, Dis- 
trict of Columbia, Wa- 
shington ir Oregon su
mažintas vienu penktada
liu. Taipgi įsako gasolino

per pelkyną kotoliausiai į 
Rusijos gilumą, kad tik 
nereikėtų už judošistes at
sakyti Lietuvos liaudies 
teisme.

Lietuviškų komunistėlių 
laikraščiai nuo to laiko,

stotims sumažinti savo kada Lietuvos partizanai 
patarnavimo laiką, kad jis j išvijo raudonuosius iš 
nebūtų ilgesnis kaip 72 Kauno, Vilniaus ir kitų 
valandas savaitėje. WPB miestų, ir kada į Lietuvą 
suvaržo įvedimą naujų a-j įsiveržė nauji okupantai— 
lieju kūrenamų pečių tose vokiečiai negauna žinių iš 
valstybėse, kur sumažina- pavergtos Lietuvos. Jie 
mas aliejus ir gasolino su- dažnai naudojasi tomis ži- 
vartojimas. niomis, kurios telpa lietu-

Kainų administratorius i vių, Lietuvos gynėjų laik- 
Henderson prašo, kad ga- j raščiuose ir fabrikuotomis

dabar panašiai, gal_ tik ne • Tikėkite, ar ne... Liepos 21, 
taip barbariškai, plėšia vo- ^927 m., New Yorke dėl pa
liečiai. \ okiečiai naudoja- ■ sauiinįo čampionato susiėmė 
si bolševikų tvarka, negrą- , mūgų tautietis Jack Sharkey 
žiną lietuviams tų nuosa
vybių, kurias bolševikai a- 
tėmė iš lietuvių ir nusavi
no. Naciai sako, kad kada 
jie užėmė Lietuvą, tai lie
tuviai nieko neturėjo: že
mė ir kita nuosavybė, tai 
buvo valdžios.

Vadinasi, bolševikai davė 
naciams įrankį, kuriuo jie 
dabar naudojasi.

Lietuviai kovoja už savo 
teises, už savo nuosavy
bes. Jie nenori nei bolševi
kų, nei nacių vergijos.

su Dempsey. Nors Sharkey 
rungtynes tais metais pralai
mėjo, bet prie durų pajamų bu
vo $1.083,529.00.

dėsnio mokesnio turi būt pasi
rašytas Prezidento.

Tikėkite, ar ne... Bet iš mažu
tės Lowellio lietuvių kolonijos 
35 jaunuoliai tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje.

• Tikėkite, ar ne... Pacifiko 
vandenynas turi 67,699,630 ket- 
virlainiškų mylių, o gilumo yra

komunizmo centruose.
, - . ___ — Lietuvos gynėjų laikraš-

Antradienio vakare, ko-į visas šviesas. Blackout į- tų taip vadinamą anti- čiai, suprantama, negauna 
vo 31 d. įvyks blackout 49 vyks maždaug po 8:30 vai. ; freeze kitai žiemai.

solino stotis įtikintų auto-
bario, tai turės užgesinti; mobilistus, kad jie taupy-

miestuose ir miesteliuose 
Massachusetts valstybėje.

vakare. Kaip ilgai tęsis ne
skelbia.

4^^ Užsisakykite Toniko Pas Mus $
Pristatom geriausį toniką Pikni- i
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir a 

visokiems Parengimams. |
Kainos prieinamos. £

Myopia Club Beverage Co. Į
Grafton Ave., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W į
PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R______ 2

Šiomis dienomis išaiš
kinta gasolino stočių pa
tarnavimo laikas. Kaiku
rie suprato, kad įsakymas 
draudžia parduoti gasoli-

shall deliver to any per- 
sons any fuel during more 
than 12 hours of any ca- 
lender day or during more 
than 72 hours of any ca- 
lender week”.

Kaip matome, nėra įsa- vernraentną sekmadieniais. Bet įsa
kymas nedraudžia laikyti kyta, kad gasolino stotis 
atdaras gasolino stotis, o turi būti uždarytos sek- 
tik įsako, kad per savaitę madieniais. Stotis gali ap- 
nebūtų atdaros ilgiau.

Chicagos lietuvių išsigi
mėlių laikraštis “V.” ang
liškame skyriuje rašo, kad 
lietuviai prašą išlaisvinti 
Browderį.

Tarp kitko rašo:
“Lithuanian - Americans 

believe with the majority 
of the people, that in this 
hour of crisis political dif- 
ferences should not rob 
the nation of a leader who 
has, and associates who 

i have, pledged to the Go- 
and the Presi

dent their unconditional 
support of the Nation’s 
just war against fascism”.

Tokių Amerikos lietu
vių, kurie pripažintų 
Browderį vadu, rasime tik 
tarpe komunistų. Tikrieji 
Amerikos lietuviai žino, 
kad Brovvder buvo komu

tarnauti savo kostumerius 
kaip 72 valandas. Vadina-į darbo dienomis po 10 va
ši, gasolino stotys gali tą j landų ir sekmadieniais po 
laiką paskirstyti taip. kaip 12 valandų, arba gali bile 
joms geriau. kurią dieną savaitėje stotį

Štai kaip įsakoma: S uždaryti, o kitose šešiose
“No service station with- dienose laikyti atdarą,po nizmo vadas, ir kaipo to- 

in the curtailment area!12 vafctfldų. r?- t Jj

pritarė ir rėmė Sovietų 
Rusijos komisarų politiką, 12.960 pėdų. 
priešinosi Prezidento Roo-! Atlantiko vandenynas užima 
sevelto politikai. Jis buvo '34,801,400 ketvirtainiškų my- 
prieš Amerikos įsikišimą į
karą, kada Sovietų dikta
torius pasirašė su Vokieti
jos diktatorių Hitleriu su
tartį, ir kada dalinosi Eu
ropos grobiais.

Browder sėdi kalėjime 
ne už politiką, bet už kri- 
minalį nusikaltimą, kaip 
ir kiti panašūs įstatymų j 
laužytojai.

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja S4.00
Pusei metų ....................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų .—.................................. $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

nų, gilumo 12,200 pėdų.
Indian vandenynas užima 17,-

084,000 ketvirtainių mylių, gi
lumo — 11.136 pėdų.

Huron ežeras užima 23,010 
ketv. mylių; Michigan Lake — 
22,000 ketv. mylių; Superior 
Lake — 31,820 ketvirtainių 
mylių.

Baltijos Jūros turi 122 pėdas 
gilumo.

kis dirbo tik- komunizmui,
PC’

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ............................ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ................................. $5.00
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DARBININKAS
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Įsiveli Tai Įsivėlė, Bet Ar Galės 
Išsitraukti?

Negalima ginčyti, kad beveik keturių mėnesių ka
ro eigoj japonai daug yra laimėję. Bet taip pat negali
ma nesuprasti, kad jie tikėjosi daug daugiau laimėsią. 
Jie ruošėsi prie karo labai rūpestingai, apskaičiavo, 
rodos, visas teigiamas ir neigiamas galimybes, bet ot 
kažkur kažko neįstengė numatyti. Ar tai perdaug į- 
vertino savo pajėgumą, ar nedavertino amerikiečių 
ryžtingumo ir sugebėjimo greitu laiku prisiruošti — 
nežinia. Greičiausiai ir vieno ir kito nuodugniai neap- 
svarstė. Padarė taip pat stambią klaidą, išdavikiškai

• 1 • — • J 1 • • • V • T • ’ a . • V • n • 1?” britai daugelyje vietų, kad priešas negalėtų pastebėti naikinim^
miantį smūgį, o faktinai išjudino amerikiečių dvasią ir . 
pasiryžimą skaudžiai už tai atkeršyti. Nelyginant kaip 
įgudęs banditas: viską, rodos, numato ir nuo visokių

“Už ką mus, Viešpatie, plaki?
pamiršo apsižiurę t idel kokio tariamo mažmožio, kurs iaįmėjimai privertė juos peraukštai užsimoti ir per- Taip^pa^a^žlaTnelaimin- 
kaip tiktai ir uzvede ant jo pėdsako. plačiai išsižioti. Padarė iš karto tris didelius frontus,

galimybių savo “darbą” apdraudžia, o paskui, žiūrėk,

Visa japonų viltis buvo paremta ant staigaus le- kurie pažingsniui vis toliau japonus traukė į svetimas Kad mes, belaisviai be kovos, 
miančio smūgio ir skuboto paėmimo Filipinų ir Rytų šalis įr pernelyg ištęse jų susisiekimą su namų bazė- Net nebedrįstam Lietuvos 
Indijos salų, pirmiau negu alijantai suskubs atsiųsti mįs Dabar gauti paspirties iš namų jau nebe lengva, Svajot laisvos, nepriklausomos”, 
rimtą pagalbą. Išėjo kitaip. Čia kas užkliuvo, čia už- nes vietomis nutolta iki 4000 mylių. Bet kas toliau? (Maironio Raštai I, pusi. 266). 
truko, ir gerai sugalvotas planas nesidavė tiksliai į- Kur jų siekimų galas? Užkariauti Australiją, Indiją ir
vykdomas. Kad ir toks ,rodos, menkniekis kaip Bata- milžiniškas Rytų Indijos salas ir be to dar toli gra-! 
no pusiausalis. Viskas jau nušluota, pasiliko tik mažas žu neužbaigtas darbas Kinijoj? Atrodo, kad Japonija’ 
kamputis užimti, bet kamputy sėdėjo neįkandamas klimsta vis gilyn ir galo jos žygiams nesirgto. Iš kur 
riešutys. Jo vardas gen. MacArthur. Dabar tas neį-ji gaus jėgų tą milžinišką kąsnį apžioti? Juk tam rei

kia užvaldyti Pacifiko ir Indijos vandenynus ir neiš
matuojamus žemės plotus. O juos vis dėlto gina ame
rikiečiai, anglai, kiniečiai ir Rytų Indijos tautos, 
olandų vadovybėje. Japonija tur būt norėtų sustoti

kandamas MacArthur atsirado Australijoj ir su jo ten 
pribuvimu vokiečių radio jau skelbia, kad japonai jau 
priversti ne pulti, bet gintis. Ta kalba gal tik norima 
užmaskuoti kokį gudrų planą ir užmigdyti alijantų
budrumą, bet ji veikia ir kitu galu: pakelia amerikie- ’ kariavus ir išlaikyti ką laimėjo. Bet vieno ir tai pa
čių pasitikėjimą ir skatina prie pasiryžimo pradėti,ties rimčiausio dalyko ji neapsvarstė, būtent, kad pra-
ofensyvą.

Japonai iš tiesų jau galėjo pailsti. Keturi mėnesiai 
kautynių, kuriose alijantai japonų neglostė, gerokai 
palaužė mikado jėgas, ypač, kad japonų apetitas, 
anot prancūzų patarlės, bevalgant vis didėjo. Pirmieji

Kranklių Faibčikas
VII Aktų Drama iš 1863 m. 

Sukilimo
Parašyta einant Žemaičių padavimais 

70 metų sukakties paminėjimui, 
1933 metais Seredžiuje.

v

BUDRIŪNAITĖ. — Kasa su pinigais 
pakliuvo į rusų rankas. Kiekvienas su
kilėlis turi rūpintis pats savimi. Be pini
gų sunku bus kas veikti. Ir Prancūziją 
pasiekti...

PAULIUS. — Jei nekariaujame, tai tu
rime ko greičiausia skubint į užsienį, kad 
rusai nesugaudytų visus kaip žiurkes ir 
kaip šunis neiškarstytų.

FAIBČIKAS. — Išvažiuoti į užrubežį 
ir kažin kada grįžti?

PAULIUS. — Žinoma, kad taip.
FAIBČIKAS. — Bet man dar norėtųsi...
PAULIUS. — Ko norėtųsi?...
FAIBČIKAS. — Pasiekti Vilnių.
PAULIUS. — Kad Muravjovas pakar

tų?
(Budriūnaitė nustebusi žiūri į Faibči- 

ką ir staigiai pašokusi sako).
BUDRIŪNAITĖ. — Puikus sumany

mas. Atlankysime “kranklį” ir sudiev 
brangioji Lietuva!... Kol grįšime stipres
niais tėvynės gynėjais.

n SCENA
Tie patys ir naujas pasiuntinys 

kaimiečio rūbais.
Iš krūmų išlenda du: šaulys ir kaimie

tis.

DARB ĮNINKĄS! ■■—

‘Deja man kam aš gimiau, 
Požeminis orlaivių statybos darbas. Šiais laikais kad matyčiau savo tautos su-

(Mak. 11-7).

ir sunaikinti, stato orlaiviams garadžius po kalnais ir Arba su mūsų 
tas labai saugu, nes nesimato ir kas kartais ir nukris- Maironiu: 
tų bomba, tai nepadarytų jokių nuostolių.

dėjus karą savo valia, negalės jo savo valia baigti. 
Lengva užgrobti turtą nuo to, kurs neturi pajėgos

jo atsiimti. Bet Japonija užkliudė tokias valstybes, 
kurios užgrobtųjų žemių nemano jai dovanoti ir turi 
pajėgos su nuošimčiais jas atsiimti. K.

ŠAULYS, (kareiviškai sveikindamas). 
— Šis sulaikytas keleivis, sakosi turįs 
reikalą pas poną vadą.

FAIBČIKAS.—-O iš kur ir kas toks esi?
VALSTIETIS. — Iš Pramedžiavos dva

ro pono Medekšos tarnas.
FAIBČIKAS. — Ką pasakysi ponui va

dui —• turi laišką?
VALSTIETIS. — Štai laiškas.
(Paduoda laišką Faibčikui, tas jį per

duoda p. Budriūnaitei. Atplėšusi skaito. 
Perskaičiusi, laišką, laikydama rankose): 

BUDRIŪNAITĖ. — Te ilsisi ramybėje!
( Šauliai pašokę pagerbia ginklu).

BUDRIŪNAITĖ. — Teodoras Medekša 
savo jauną galvą paguldęs už tėvynę 
maskolių užbadytas, (valandėle tyla).

PAULIUS. — Einant paskutiniu Žemai
čių Karo Tarybos įsakymu, “kranklio” 
pareigos buvo pavestos ponui Medekšai, 
o jam žuvus ar į belaisvę pakliuvus, jas 
turi perimti panelė Budriūnaitė...

(Visi sustoja sušunka):
VISI. ;— Valio! Mūsų vadas. Valio, 

“kranklys” m.
(Panelė Budriūnaitė rinitai stovi užsi- 

mąsčius, paskui pažvelgia į visus aplink 
ir prabyla):

BUDRIŪNAITĖ. — Klausyt mano įsa
kymo: karo veiksmai baigti. Visi esate 
laisvi. Gelbėkitės ir sprukite į užrubežį, 
kaip kas išmanote. Karo paslaptys šven
tos, ją išduoti iki mirties nevalia. Linkiu 
visiems laimingai pasiekt Prancūziją ir 
iš ten koveikiausia grįžti su tokia jėga, 
kuri tėvynę tikrai išvaduos. Galite skirs
tytis!...

(šauliai po vieną atiduoda kariškai pagarbą ir 
nuliūdę, be ūpo, tylėdami, kas sau, lenda į krū
mus. Pasilieka tik Budriūnaitė, Faibčikas ir at

nešę laiškus du pasiuntiniai. Budriūnaitė parašo 
po kelis žodžius atsakymo pasirašydama “Kran
klys HI”, paduodama atsakymus sako):

BUDRIŪNAITĖ. — Štai atsakymai, 
bet jei iš netyčių užkluptų maskoliai, raš
telius tuoj sukramtyti ir praryti, kad 
gink Dieve, jiems į nagus nepakliūtų. Ži
nokite, kad už paslapties išdavimą mir
tis.

(Pasiuntiniai žemai nusilenkia, ir nuei
na vienas į vieną šalį, kitas į kitą. Lieka 
Budriūnaitė su Faibčiku vienu du. Va
landėle tyla).

BUDRIŪNAITĖ. — Paskutinis mano 
įsakymas: Faibčikas esi laisvas, gali eiti, 
kur nori. Karo paslaptis išlaikysi, kol 
mirsi. Marš!

(Faibčikas apsisuka kareiviškai ir ei
na. Keletą žingsnių paėjęs sustoja, atsi
grįžta.

FAIBČIKAS. — Dabar aš jau nekarei- 
vis ir nesukilėlis, bet taip sau žemaičių 
žydelis. Bet ir ponas “Kranklys III” jau 
ne “Kranklys”, bet panelė Budriūnaitė... 
Jei panelė leisite, aš parlydėsiu namo į 
dvarą... kad kelyje kas neužpultų... Juk 
aš tamstų senas tarnas...

BUDRIŪNAITĖ. — Ačiū, Faibčikeli, 
už gerą širdį. Pareisiu aš ir viena. Nuo 
užpuolikų apsigynimui turiu rankose 
ginklų. Bet tu sakei, kad vyksi į Vilnių... 
Man kilo nauja mintis... ar mes negalėtu
me iš belaisvės išpirkti poną Joną. Aš 
parduosiu savo dvarą, o tu surasi Vilniu
je tokius žydus, kurie mokės ir galės tą 
padaryti... (valandėlę tyla) — O jei ne
galėtų jo išpirkti ar kaip kitaip paliuo- 
suoti, tai bent jį pamatytume ir... atsi
sveikintume...

(Bus daugiau)
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Malda Už Tėvynę .
Šio Pasaulinio Karo lai- Nenustokime vilties. Die- 

ke didesnės ir mažesnės vulis pasigailės savo myli- 
valstybės bei tautos karo mos tautos ir vėl jai laisvę 
audros nuteriotos - sunai
kintos. Tarp labiausiai 
nukentėjusių tautų yra ir 
mūsų Tėvynė, Lietuva.
Birželio mėn. 1940 Sovietų 
Rusų kariuomenė įsiveržė 
į Lietuvą; jie tuoj įvedė ko
munistinę santvarką; su
naikino visą kultūrą, ap- 
švietą ir religines organi-

grąžins. šv. Raštas sako: 
“Tegul nutikta tavo verksmo

balsas ir tegul tavo akys nebea
šaroja... jie sugrįš iš neprietelio 
šalies, yra vilties tavo ateičiai ir 
tavo vaikai sugrįš į savo ribas”.

(Jerem. XXXI, 16, 17).
O.

A cheerful old mammy 
named Hannah,

Who’d lived eighty years in 
Savannah

Said—"Sho’nuff, I’ll bu y 
Defense Bonds, ’eause I

Am in love with the Star 
Spangled Bannah!”

Reikalinga tad mums 
melstis už savo tauta. Ne- 

zacijas. Tauta ir valstybė nusiminkime, bet ištver- 
nustojo laisvės ir tapo pa- mingoj maldoj tikėkime, 
vergta po raudonojo Ko- kad mūsų Tėvynė atgaus 
munizmo vergija. Jos va- laisvę. Šv. Povilas Apašta- 
dus ir geriausius Jos sū- las sako:
nūs ir dukteris paėmė į ne- “Džiaukitės viltyje, kantrūs 
laisvę ir išgabeno į Sibirą būkite suspaudime, nepaliauda- 
vergauti. Po vienų metų mi melskitės”.
Sovietų vergijos mūsų 
tauta papuolė kitos šalies 
vergi jon — Vokiečių - Na
cių, tų senovės mūsų tau- 

,tos priešų - kryžiuočių. Su 
Makabieju broliais čia ga
lime skųstis:

Help bay the plane* and 
tanke needed to amaeh 
the Ari*! Save witb U. S.

Kiekvienas privačiai pri
valome ir galime melstis 
už tėvynę, už tautą, už sa
vuosius. Būtų labai pagei
daujama, kad lietuvių baž
nyčiose laike palaiminimo 
ar šv. Mišių atgiedotų 
“Šventas Dieve” už Lietu
vą. Toji giesmė visiems 
gerai žinoma, labai graži

tautos meliodija ir lengvai gieda
ma. Mūsų tautos dainius 
ir pranašas dėl tos gies
mės taip gražiai rašo:
“O Dievulėli, susimylėk!

pay day.

į gus? Tos Lietuvos pasigailėk,
Kuri Tau ‘Šventas Dieve’ gieda! 
Nejau už tai, kad ji karštai 
Tarnauja Dievui, jos skruostai 
Per amžius ašaromis rieda?”

diskusuoti dalykus. 
Valdžios kalbėtojai pa

reiškė, kad tokia baimė y- 
ra be pamato, kad to pa
tvarkymo tikslas nėra gąs
dinti ir terorizuoti natura- 
lizuotus piliečius. Tas pa
tvarkymas, jie laiko, at
kreiptas į tuos naturali- 
zuotus piliečius, kurie da
bar turi aiškius politinius 
ryšius su svetimoms ša
lims, ir kurie po pilietybe 
slepia jų svetimą ištiki
mumą. Naturalizuotų pi
liečių kultūriniai ir sujau
dinti ryšiais su šalimi, kur 
gimė nėra atakuojami, nei 
įtariami. Jie toliau įrodo, 
kad sunaikinti pilietybę, 
jagal šio sumanymo, gali
ma tiktai legaliu būdu ir 
po teismo pilniausiu tyri
nėjimu ar naturalizuoto 
piliečio žodžiai, raštai, vei
kimas arba pasielgimas į- 
rodo, kad jis politiniai išti
kimas svetimai valdžiai, 
ar ne; taipgi teismo nu
sprendimą galima pavesti 
apeliacijos teismams.

FLIS.

Senato Imigracijos Komitetas Svarsto Pataisas Prie 
Natūralizacijos Įstatymo

Senato Imigracijos Ko-į ei jos įstatymo mokslumo 
mitetas neseniai užbaigė I reikalavimų. Tai pagei-
išklausymus sumanymo, 
kuris ypatingai svarbus a- 
teiviams ir naturalizuo- 
tiems piliečiams. Šį suma-

daujamas dalykas tūks
tančiams senesnių nepilie- 
čių, kurie manė, kad jie 
niekad negalės tapti Ame-

nymą, H. R. 6250, Atstovų rikos piliečiais, nes jie ne-
Butas jau pravedė.

Jeigu taptų bilium, tarp 
kitų dalykų, jis paliuosuos 
kaikurias ateivių klases 
nuo dabartinio naturaliza-

galėjo išlaikyti mokslumo 
egzaminų. Ateiviai, 50 
metų ir virš, kurie pasto
viai gyveno Jung. Valsty
bėse nuo liepos 1 d., 1924 
m., ir kurie turi legales 
pirmas popieras, arba ku- 

■ rie į dvejų metų laiką po 
! priėmimo to įstatymo, iš
siims pirmas popieras, ga
lės įsigyti pilną pilietybę, 
be žinojimo anglų kalbos 
ir nereikės savo ranka pa
sirašyti peticijos, ir nerei
kės išlaikyti kitus mokslu
mo reikalavimus.

Ginčijamiausias patvar
kymas H. R. 6250 sumany
mo, autorizuotų sunaikini
mą pilietybės certifikato, 
kur naturalizuotas pilietis 
“žodžiais, raštu, veikimu 
arba pasielgimu parodo, 
kad jis politiniai ištikimas 
svetimai valstybei arba 
viršenybei”.

Teisingumo Departa
mentas prašė tokio pa
tvarkymo, kad jis galėtų 
geriau apsiveikti su tais 
visais, kurie Amerikos pi
lietybe slepia jų nelojalu
mą ir pavojingą veikimą. 
Kelios organizacijos, ku
rios buvo atstovautos Se
nato išklausymuose mano, 
kad šis patvarkymas per 
toli siekia; kad jis diskri
minuoja tarpe naturali- 
zuotų ir čia gimusių pilie
čių, nes nuo čia gimusių už 
tas pačias priežastis nega 
Įima atimti jų pilietybę.Jie 
ragino, taipgi, kad toks 
patvarkymas peržengtų 
naturalizuoto piliečio civi- 
les laisves, nes jis bijotų

• Per Kauno radiją kas
dien po kelis kartus re
klamuojama Vokietijos 
‘darbo tarnyba” ir Lietu

vos jaunimas raginamas į 
ją įstoti.

CADET HORNSBY — Rogers 
Horasby, Jr., son of the baseball 
immortal, arrives at Perrin 
Field, Tex., to start a career in 
the U. S. Air Corps. He left an 
engineering job m California to 
enlist His father is now active 

in Texas League.
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Laiškai skyriams.
ALRK Federacijos centro 

(valdybos nariams pageidaujant 
ir kai kuriems skyriams pra
šant, Sekretorijatas ir vėl pra
deda siuntinėti skyriams laiš
kus, pranešant aktualesnius or
ganizacijos reikalus.

Centro

kun. dr. J. Vašką, dr. Galinį, p. 
Razvadauską ir p. Pazniokaitę. j 
Komisijos sąstatas užg irtas. 
Kad įamžinti a. a. kun. dr. J. 
Navicko atmintį, valdyba prašo 
lietuvių visuomenę būti duosnia 
velionies vardu įsteigtoms sti
pendijoms Marianapolio Kolegi- s 
joj ir Marijonų Seminarijoj. 
Federacijos Kongreso nutarta 
šiemet nelaikyti. Vietoj jo bus

Ameri- sušauktas Federacijos Tarybos i 
suvažiavimas LRKSA Seimo 
metu, būtent birželio 22 d. 8 vai. 
vakare, Bond Hotel, Hartford, 
Conn. Susirinkime pasidžiaug
ta, kad gerb. kunigai klebonai

Šiemet vasario 27 d. 
kos” redakcijoj, Brooklyn, N. 
Y., buvo Federacijos centro val
dybos susirinkimas, kuriame 
dalyvavo dauguma valdybos na
rių. Šiuomi ir Federacijos sky-

YANKIAI LONDONE—Amerikiečių Ekspedicijos jėgoms nuvykus į An
gliją ir pakliuvus Londone, kaip paveikslas parodo, tuojaus teko susitikti 
su Londono Britų Moterų Tautinės Tarnybos Ugniagesių narėmis ir jie 
visi tuomi linksmi.

riai apie to susirinkimo nutari-1 registruoja lietuvius kareivius, 
įstojusius į U. S. armiją ir pra
šo skyrių šį darbą paremti. Pa
ruošti peticiją Amerikos vy
riausybei jr rinkti parašus nu
tarta palikti Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Nutarta raginti Fede
racijos skyrius ir apskričius

mus yra painformuojami: Lie

tuvai Gelbėti Fondo sekreto
rius pranešė, kad rinkliava Lie
tuvos tremtiniams šelpti tebei
na. Kalbėtojai su prakalbomis 
jau apvažiavo — Chicagos apy
linkes, Detroitą, Clevelandą,
Naująją Angliją. Prakalbų i šiemet liepos mėnesį paminėti 
maršrutas dar nepasiekė šių Į Lietuvos pripažinimo Amerikos 
rajonų: visos Pėhnsyl van ijos, vyriausybės 20 metų sukaktį.
New Yorko, New jersey, Balti- 
more ir Connecticut. Tų rajonų

Dėl St. Cripps’o, Anglijos minis
tro, akcijos prieš Baltijos vals-

veikėjai prašomi patys pasirū- ! tybės centro valdyba pasiuntė 
pinti kalbėtojai ir vajumi, nes atitinkamą raštą Jungtinių Val- 
tuo tarpu sekretorijatas nebe- i stybių vyriausybei ir ragino vi- 
turi ką ten pasiųsti. Ligšiol va- ■ organizacijų centrus tai pa
jaus metu L. G. F. surinktaj daryti, o kur galima, sušaukti 
$3,547.11. Tremtiniams šelpti masinius susirinkimus ir išneš- 
išsiųsta $3,315.58. Sekretorius ’tį protestą. Lietuvos politikai ir 
taip pat perskaitė Kul- i mūsl* visuomenės vadai para-
tirinio Instituto direktoriaus g*nti budėti ir dirbti 
prof. K. Pakšto raportą, kuria-
me jis smulkmeniškai nušvietė 
instituto veiklą, pažymėdamas, 
kad jau dvi knygos anglų kalba

Įeigos į Lietuvai 
Gelbėti Fondų

Cambridge, Mass. — $101.50;

das. Verbų Sekmadienį verbos 
bus šventinamos 11 vai. rytą. 
Mūsų darbštusis vargonininkas 
Gerardas Kaprišiūnas per visą 
gavėnią ruošiasi prie Didžiosios 
Sąvaitės iškilmių, tad Verbų 
Sekmadienio rytą bažnytinis 
choras pasirodys pilnam didin
gume. Stacijos ir Stebuklingojo 
Medalikėlio Novenos pamaldos 
lietuviškai bus laikomos 4 vai. 
po pietų. Vakare nuo 8 vai. iki 

9 vai. bus laikoma Šv. Valanda 
angliškai. Pirmadienį ir antra
dienį išpažintis bus klausomos 
per visą dieną. Trečiadienį po 
pietų net 5 kunigai bus mūsų 
bažnyčios klausyklose. Trečia
dienio vakarą 7:30 vai. įvyks 
Tamsioji Aušrinė, po kurios vėl 
bus klausomos išpažintis. Di
džiam Ketvirtadienį šv. Komu
nija bus dalinama 7 vai., 7:30 
vai., 8 vai. ir per Mišias. Apei
gos rytais prasidės 8 vai., o va
karais pamaldos įvyks 7:30 v. 
Tamsioji Aušrinė bus giedama 
ketvirtadienio ir penktadienio 
vakarais. Didžiam šeštadienį 
mišios rytą 8 vai., o Kompleta 
vak. 7:30 vai. Velykų rytą Atsi
kėlimo Procesija ir Mišios 6 v. 
Velykų dieną po Sumos 11 vai. 
Švč. Sakramentas bus išstaty
tas garbinimui per visą popietį 
už mūsų kareivius, jūreivius ir 
visus, kurie tarnauja Amerikos 
krašto apgynimui. Vakare 8 v. 
bus laikoma Šv. Valanda. Visi, 
kurie tik norės galės pasinau
doti gausiai iš tos svarbiausios 
visų metų savaitės, Didžiosios.

JUOZAPINES
Kadangi mūsų klebono kun. 

Lietuvniko krikšto vardas yra 
Juozapas, o kun. dr. Mendelio 
ir kun. Dubinsko sutvirtinimo 
vardai yra Juozapai, taipgi p. 
Mendelio, kurs dabar vieši pas 
savo sūnų, krikšto vardas ir 
Juozapas, tai kovo 19 d. buvo 
didelės iškilmės mūsų bažnyčio.- 
je. Dėka gerųjų mokyklos Sesu
čių rūpesčiui, šv. mišių metu 
vaikučių choras visų širdis ža
vėjo savo gražiu giedojimu. 
Bažnyčia buvo beveik pilna 
žmonių. Po mišių Švč. Sakra
mentas buvo išstatytas ir buvo 

i garbinamas per visą dieną. Va
kare 5:30 vai. įvyko Šv. Valan
da už mūsų jaunuolius ir mer
gaites - slauges, kurie tarnauja 
mūsų krašto apgynimui. Ypač 
pagerbti mūsų parapijos klebo
ną mokyklos vaikučiai susirin-

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Bolševikai Sunaikinę kiui. Nors raudonieji pa- 

Daug Raguočių šeimininkavo Lietuvoje 
---------- trumpą laiką, bet jie su-

•Per Kauno radiją buvo naikino daug raguočių, 
perskaityta apžvalga apie Pav., melžiamųjų karvių 
žalą, kurią bolševikai pa- skaičius, juos išvijus, su
darė Lietuvos galvijų ū- mažėjo visu trečdaliu.

Daugiau sunaikinta gaivi
nus — $5.00; Rockford, Iii. — jų prieauglio, o veisliniai 
S. Kasputis, A. Kairys, B. Rač- buliai beveik visai išnai-
kauskienė po $1.00; Rochester, kįnti. Todėl, atstatant da-____________ __________________ _ o>,. , ,___
N. Y. — $110.66: So. Boston, bar veislinių galvijų ūkį,1 Lietuvos archyvams ir sų Klebonas dėkojo Sesutėms ir 
Mass.. - $879.60; Detroit, pirmučiausia esą pasirū-, bibliotekoms. NusUtyU, vaikučiams už jų rodomą meilę,

c — pinta veisliniais buliais, ka(j tįe nuostoliai yra la- žadėjo už juos pasimelsti ir sū
kuriuos tekę parinkti iš bai dideli. Iš eilės muziejų teikė vaikučiams laisvą nuo

Mass.,
Mich., Fed. 4 sk., — $12.00; 
Brockton, Mass. — $298.45.

Įeigos Federacijos prieauglio. Mažiausia bol
ševikai suspėję sunaikinti 
arklių. Kokią žalą vokie
čiai daro Lietuvos ūkiui

išleistos ir plačiai paskleistos Sa Bostdn, Mass. — $111.00; 
mokslo žmonių ir politikų tarpe, Nashua, N. H. — $25.81; Lo- 
kad sueita į kontaktą su visa well, Mass.— $34.01; Lawrence, 
eile amerikonų ir kitų tautų va- Mass. — S45.38; Haverhill, 
dais, daromos apie Lietuvą pa- Mass. — $41.16; Providence, R. 
skaitos etc. Knygų leidimas, iš-'l. — $117.00; Worcester, Mass., 
siuntinėjimas, sekretoriaus iš- Aušros Vartų parapija — $261. draugijų mokesčius už 1942 me
laikymas ir paties direktoriaus 68; Detroit, Mich. — Fed. 4 sk.
kukli alga Federacijai per 6 
mėnesius kainavo tik $2,289.28. 
Jeigu būta $502.50. Centro val
dyba, išklausiusi raporto, nuta
rė, kiek tik leis sąlygos ilgiau
sia išlaikyti. Dėl to lietuvių vi
suomenė prašoma šią įstaigą

$186.59; Detroit, Mich. Šv. Jur
gio par. — $120.00; Detroit, 
Mich., St. Lenartas — $5.00; 
Chicago, III., Juozas Jakštas — 
$2.00; P. Narbutas — $1.00; J. 
M. Šaltenis — $2.25; Kun. V. 
Sla vynas — $5.00; Medicine

remti, platinant jos knygas ir Hat, Canada, V. Navickas —
remti, platinant jos knygas ir į- 
sirašant rėmėjaiš. Pirm. Juozas 
Laučka pranešė pakvietęs Jau

nimo Komisijon kun. K. Vasį,

$1.00; Waterbury, Conn. — 
$200.00; Taylorville, III., V. 
Kasper — $1.00; Federacijos 
Chicagos apskritys už ženkle-

Bolševikai Išvežė Iš 
Lietuvos Kultūros 

Vertybes

• Švedų laikraščio “Af- 
tonbladet” koresponden
tas iš Berlyno paskelbė ži
nutę apie išvežimą iš Lie-
tuvos į sovietų Rusiją dau
gelio kultūros vertybių.^ kO į salę ir ten buvo išpildyta
Toje žinutėje sakoma, kad 
Lietuvoje dabar pradėta 
rinkti žinias apie tą žalą, 
kurią padarė bolševikai

tinkama programėlė. Palinkėta 
mūsų Klebonui ilgiausių metų 
ir buvo įteiktos puokštės kaip 
dvasinių, taip gyvųjų gėlių. Mū-

ir miestų archyvų sovietų mokslo dieną. Sveikiname ir 
“Činovninkai” pasisavino mes mūsų Kleboną jo vardinių
daug vertingos medžiagos. 
Taip pat ir provincijoje jų 
plėšimas buvo intensingai

Philadelphijos visų trijų pa- 
rapijų draugijų mokesčiai $19.; ""įjįįįa 
Chicago, Fed. 26 sk. $1.00 ; Chi-:
cago, 23 sk. $2.00; Chicago, Fed.i -----------------
19 Sk. $5.00; Chicago. Bridge-'■ , “Deutsche Zeitung im . .. . . ...
porto L. G. F. sk si.00;New Ostland” paskutiniuoju „.,1
Yorko Fed. apskr. dr-jos $25.00. kasdien deda straip-

proga ir linkime kaip jam, taip 
kunigų Mendelių tėveliui p. 
Mendeliui per užtarimą Šv. Juo-

varomas. Lietuvoje dabar i zapo sulaukti nuo Dievo jiems 
nesama nė vieno didesnio reikalingų malonių.

AUKOS GĖLĖMS

Visi Federacijoos 
apskričiai ir skyriai
prašomi jau siųsti į centrą visų , ' x v x... ,<U, „„ buvome rašę, uzrasydina

vežta paveikslų, baldų irj
smusupK velijus Utti- J Kiekvienais metais prieŠ Ve*
bo tarnvba” (Arbeits- kūmaus ^uoJau P° bolae- yra prašoma aukų gėlėmsbo tarnybą (Arbeits-,pirmosios įnvazijos Pdidžiojo Ketvirtadie.
snius apie Vokietijos “dar 
bo tarnybą” (Arbeits
- • . \ • -i « « • • XXV VX PXX XXX iii ▼ <XXJX Į Įdienst), j kurią, kaip jau 1939 ' buv0 '

tus. Centralinės organizacijos 
moka po $10.00 į metus, lokali
nės draugijos, kuopos ir sky
riai po $1.00.

Apskričių ir skyrių 
vardai.

Sekretorijatas maloniai prašo 
Federacijos skyrių ir apskričių 
prisiųsti savo valdybų vardus, 
pavardes ir adresus. Valdybos 
yra prašomos šį ir kitus sekre- 
torijato pranešimus perskaityti 
susirinkimuose. Taip pat prašo-

NUOTRUPOS
Pirmadienio rytą sunkiai ap

sirgo Petronė Lapinskienė. 
Kun. dr. Mendelis aprūpino li
gonę Šv. Sakramentais. Ar tik 
nebus širdies ataka? Atjaučia
me poniai Lapinskienei ir jos 
šeimai ir linkime veikiai pa
sveikti.

Labai malonu buvo mayti 
Konstanciją Adomaitienę tiek 
pasveikusi, kad galėjo ateiti 
bažnyčion pereitą sekmadienį ir 
su savo dr-ja priimti šv. Komu
niją.

Kun. dr. Mendelis, kurs buvo 
sloga apsirgęs pereitą savaitę, 
jau sveikas ir vėl eina savo pa
reigas.

nio Repozitoriją, Viešpaties 
^Karstą ir Didįjį Altorių Vely 
koms. Kaip girdėti, žmones vi
suomet duosniai į ta prašymą 
atsiliepia. Šį metą Altoriaus ir 
ir Rožančiaus dr-ja aukavo 
$25.00, Tretininkės $5.00, Jau
nųjų Klūbas $10.00, Moterų Są
jungos vietinė kuopa $5.00; pa
vieniai: Magdalena Claytonienė 
$5.00, Emilija Kripienė $5.00, 
Juozas Mendelis $5.00, Elžbieta 

chyvų raudonieji gabeno Mendelienė $5.00, Pugevičiųs 
Kazimieras ir žmona $10.00, Ci
ną Danielienė $5.00; per antrą 
rinkliavą bažnyčioje pereitą 
sekmadienį surinkta $100.00. 

buvo išvartytos ir daug Bet kaip kunigai aiškino papuo- 
knygų sunaikinta UŽ šimas altorių brangiai atseina. 
priešbolševistinę pakrai- j Vienų lelijų sunaudojama arti 
P4- į tūkstančio žiedų, o žiedas kai

nuoja 40 ir 50 centų didžiosios 
• “Deutsche Zeitung im savaitės metu. Tačiau kun. dr. 

Ostland” rašo, kad į kiek- Mendelis karts kartėmis sakė, 
vieną Vilniaus srities vals- kad Dievui niekas nėra per ga- 
čių esąs paskirtas “ūkinin- ra» nei Per brangu. Dėka tikin- 
kas vadas”. Jo svarbiau-j čiųjų žmonių pagalbai šįmetą 
sias uždavinys esąs pri- av- Alfonso bažnyčia bus gra- 

' žiūrėti, kad ūkininkai pri- žiau išpuošta, negu kitais me-

m. ir jaunuoliai iš Lietu- moksIi^

muziejinių daiktų. Valsty
bės centraliniame archyve

vos bei kitų “Ostlando” 
valstybių. Taip pat Lietu
vos laikraščiai skelbia pa
našius straipsnius, tačiau 
prie jų padėta pastaba,

Kaune “pasidarbavo” so
vietų “specialistas”, išve
žęs eibę dokumentų. Visaskad jie yra paruošti spe-: Neprildausomos jT tuvos "

straip% Užsienių Reikalų Ministe- 
rijos archyvas išsiųstas į 
sovietų Rusiją. Iš kitų ar-

nių agentūros.

Vokiečiai Nusavino 
Radio Stotis įvairiausių dokumentų ir 

bylų dėžes. Lietuvoje tapo
- - - „ De,u,tsche . ;m apiplėšti ne tik muziejai ir

me sekti Federacijos centro Ostland rašo, kad Estijos archyvai. Bibliotekos irgi 
darbus spaudoje ir apie juos re- radijo stotis perėmusi Vo- 1----- •
feruoti apskričių ir skyrių susi- kietijos radijų bendrovė, 
rinkimuose. Centrui įdomu ir, Estų stočių programa pir- 
naudinga žinoti, kas yra veikia- i moję eilėje tarnausianti 
ma skyriuose. Dėl to bent ret- vokiečių kariuomenės rei- 
karčiais centrui būtų malonu kalams. Tad dabar visos 
išgirsti iš skyrių ir apskričių
gyvenimo ir veikimo.

Krašto gynimo 
darbuose

Centras džiaugiasi, kad Fede
racijos skyriai ir kitos katali
kiškos draugijos taip uoliai da- • “Deutsche Zeitung im ; statytų jiems paskirtas Todėl Dievas ir laimina

(lyvauja krašto gynimo darbuo- Ostland” atspausdino ilgą Javų ir kitokių Žemės Ūkio mūsų parapiją, kadangi Dievui 
se ir kad, centro paraginti, mi- straipsnį apie Vilniaus produktų normas. nieko nesigailima,
nint Lietuvos Nepriklausomy- praeitį. Iš šio straipsnio iš-

“Ostlando” radijų stotys 
perėjo į Vokietijos įstaigų 
rankas.

Vokiečiai Savinas! 
Vilnių

Nužudė Vaitekūnų DIDŽIOJI SAVAITE 
Visi laukėm didžiosios savai-

Vertingas draugas. — Kai vienas vagis New Yorke 
pavogęs, brangenybes spruko naktį iš apartmento, tai 
’js šuo kieme sutikęs sulaikė ir tol neleido nei pajudė- 
i, kol policija neatvyko. _
{

bės dieną — vasario 16-tą, su- eina, kad Vilnius buvo vo

riuko gausias aukas Amerikos kiečių miestas! Pasak laik-
Raudonam Kryžiui. Ypač džiu- raščio, “kaip ir daugumas j • “Deutsche Zeitung im aPe*SM» kurios yra taip, tu 
gu, kad lietuvaitės taip uoliai didžiųjų miestų Lenkijoje Ostland” rašo, kad Uk- 

i dalyvauja A. R. K. veikloj ir Į ir Lietuvoje, taip ir Vii- mergės apskrityje, viena- 
susiorganizuoja į atskirus A. R. nius, jeigu ir ne tiesiogi- me kaime, kuris vokiškai 
Kryžiaus vienetus. Tuos kilnius niai įkurtas, tai pastaty- į pavadintas “Ploten”, nak- 
darbus tęskime ir toliau. Jie tas buvo vokiečių”(!). Per tį iš sausio 4 į 5 dieną su
neša naudą ir Amerikai ir tiems ištisus šimtmečius vokie- rastas nužudytas ūkinin

kas Juozas Vaitekūnas.
Manoma, kad nužudęs 17 
metų bernas - lenkas, ku-

idealams, už kuriuos Amerika čiai Vilniuje dominavę (!). 
kariauja. Amerikos laimėjimas Laikraštis išskaičiuoja vi- 

yra visų tautų ir visų žmo- j są eilę pastatų, kurie buvę 
nių laimėjimas. j pastatyti vokiečių kolonis-

Linksmų Šv .Velykų! 
Leonardas Šimutis,

ALRKF Sekretorius.

ris pas ūkininką tarnavęs, 
tų. Kilus dabartiniam ka- Bernas dingęs, prieš tai
rui, — Vilniuje gyvenę... 
1000 vokiečių!

pavogdamas drabužių ir 
arklį.

riningos ir kurios apvainikuos 
visos gavėnios gražias pamal-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 

Remk šios šalies apsigynimą!

LOANED TO CANADA—Air
Vice Marshal Robert Leckie o£ 
the Royal Air Force arrived in 
New York enroute to Canada. 
where he’ll serve in R C. A F. 
after being loaned to the Do
minion by the mother country.
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LDS Studijų Rateliams
7. Valstybes Uždavinys

Bet gi yra aišku, kad visais tais būdais gerinant 
viešąjį ir privatinį gyvenimą bei mokymą, valstybė 
turi gerbti prigimtas Bažnyčios ir šeimos teises krik
ščioniškam auklėjimui ir be to vykdyti distributyvinį 
teisingumą.

Todėl visokis mokyklų ir auklėjimo monopolis, 
kuris medžiaginiu būdu priverčia šeimas naudotis 
valstybės mokyklomis prieš krikščioniškos sąžinės rei
kalavimus, arba kad ir prieš tą, kas jooms teisėtai ge
riau patinka — yra neteisinga ir nedora.

Kę Valstybė Gali Pasilikti
Tačiau vienok neginčijama, kad valstybė teisin

gam viešųjų dalykų rikiavimui ir vidujinės bei išori
nės taikos laikymui, tai bendrai gerovei yra labai rei
kalinga ir tiems tikslams, kurie reikalauja ypatingo 
įgudimo bei pasiruošimo, gali sau pasilaikyti steigimą 
ir vedimą tų mokyklų, kurios ruošia žmones kai ku
rioms jos valdininkų kategorijoms, ypatingai kariuo
menei, kad tik neįžeistų Bažnyčios ir šeimos teisių ten, 
kur jos joms priklauso. Nereikalinga yra čia pakarto
ti tą įspėjimą, kas'mūsų laikais (kuriuose plinta žy
miai išpūstas ir klaidingas nacionalizmas, tikrosios

DARBININKAS

Gražusis vieškelis Lietuvos upės pakrantėmis, kuris liūdijo kruvinus lietuvių žy
gius, kai bolševikai teriojo Lietuvą.

Savanorių Sesuo

Henderson {spėja, Kad Pri vačig Automobilių Padan
ges Gali Būti Rekvizuotos

Amerikos motoristai bu-; kad susiaurinimas yra bu
vo įspėti Leon Henderson, j tinas ir gal dar neužtekti- 
Kainų Administratoriaus!nai varžingas. Jis pasakė, 

[ir Civilių Reikmenų Šėko, kad jeigu gumos reikme- 
| kad kritiška gumos stokai nys nebūtų buvę jo ofiso 
I prašalina galimybes moto- įšaldytos ir jeigu sunaudo- 
! ristams pirkti naujų arba jimas būtų pagal senos ra- 
pertaisytų padangų per a-; tos, tai Suv. Tautų visas 
teinančius trejus metus, j gumas baigtųsi ateinantį

Henderson pasakė Sena-’kovo_ mėnesį. Jeigu visuo- 
to Komitetui, kuris tyrinę- menė padės ir perdaug gu
ja tautinę apsigynimo pro- mos nenaudos tai gal kaip 
gramą, kad padangos kai- nors galėsime apsieiti, 
kurių privačių automobi- “Mes manome palikti 
lių gali pagaliau būti rėk- į naudojimui tiktai apie 
vizuoti, kad sulaikius vis i 7,500,000 iš mūsų 30 mili- 
augančią karo mašiną. j jonų pasažierinių karij^

Tuo pačiu laiku, Harold; priskyrus tuos, kurie pri
lėkęs, Tautinio Apsigyni-! klauso apsaugos darbinin- 
mo Aliejaus Koordinato- kams, bet tą galima dary

ti tik, jeigu automobiliai 
važiuotų tik 40 mylių per 
valandą, ir jeigu padangos

momentą, pamojo ranka ir rius, įspepa, kad gazolino 
įsakomu tonu tarė ru- paskirstymas gali įvykti

įsams: kaipo vienas iš būdų pri- . ........
-------------------- ; “Vyrai, jus apstojo lietu- versti visuomenę nuo var-! tinkamai prižiūrimos, daz-

Tai buvo 1919 metais, ’ saulėlydžiams ,tarp dau- viai! Lįskite į rūsį, o aš to jimo automobilių, išsky- nai peržiūrimos, kad į lai- 
kada Lietuva, iškentėjusi gybės žaliuojančių salelių, pasiėpsiu jūsų ginklus”. rus būtiniems tikslams. k4 būtų galima jas pertai- 
Didžiojo Karo baisenybes, sueigos praeidavo mistiš- F Patį prišoko prie sunk'įai Hendersonas pareiškė, syti. ir jeigu visas bereika-

taikos ir gerovės priešas°’kariškai betvarkant vadina- budo ir kėlėsi iš žiaurios ka nuotaika. Rodėsi, kad apkaustytų ąžuolinių p0- kad vairuotojai, kurie va- važiavimas prasa-
° r ' vor-cmnc ntirvifl VvrAlltn Dirizimfi • i____  _•_ _xi I zmma virs 40 mvlni npr^IULdb. r -UJ.O.vergijos... atgyja Vytauto Didžiojo grindžio durų jas atįdarė žiuoJa virš 40 mybų Peri

Nors daugelyje vietų tū- jaunimas ir eina kurti at- ppįėmg įg visų šautuvus, valandą būtų vadinti sla-
nojo griuvėsių ir degėsių gimstančią Lietuvą... Tra- paskutiniam bolševikui į- kariais”, 
krūvos, tarp išvargintų kų pilies sienos jau senai ggkus į rūsį, Onutė užvožė Hendersonas įrodė, kad 
gyventojų viešpatavo ba- buvo mačiusios panašių sunkiąsįas durįs, stora ge_ Amerikos motoristai dar 
das ir siautėjo ligos, ta-, vaizdų. i iefįne spyna jas užrakino! nebuvo prašomi pasiau-

........... , _ . . _ J - čiau pradėjo į Lietuvą ver-, Kada praūžė D. Karas ir ir skubiai paslėpė šautu- kauti kaiP kit4 Suv. Tau-
se gali būti gera drausmes ir teisėto drąsumo dvasiai, įtis raudonųjų ir mėlynų- Lietuvoje pasklido žinia vus. Pati, pasinaudodama tų automobilių savininkai. 
W npikiamp kipkvipnn nprHpiima ana žiaurios nrie- jų būriaį kurie bandė ant kad kuriasi Lietuvos ka- nakties tamsa, pranešė a- Jis Pasakė, kad būtų be- 

visados įsikurti mūsų že- riuomenė, pirmieji Ragai pie savo grobį lietuviams. ve^k stebuklas, jeigu mes

mąjį fizinį bernaičių auklėjimą (dažnai net ir mergai
čių, prieš pačią žmogiškųjų dalykų prigimtį), papras
tai išeinama iš teisingų ribų, dažnai dar be saiko nau
dojamos Viešpaties dienoje laikas, kuris turėtų būti 
pavestas tikybos pareigoms ir šeimos gyvenimo šven
tovei. Nenorime tačiau neigti to, kas tuose metoduo-

Tėvy Pranciškony Misijos 
1942 m. .

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

9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin-
bet peikiame kiekvieną perdėjimą, aną žiaurios prie 
vartos dvasią — kuris visai nesutampa su stiprybės 
dvasia nei su kilniu karingos stiprybės jausmu ginti
tėvynę ir viešąją tvarką; taip pat ir kūno perdėtą la- _____ __ _____ _ __ ______
vinimą, kuris net ir klasinės pagonijos laikais reiškė vanorių būriai rinkosi iš Į dovaujama, nutarė visoke- kų... i pažadėta 1943 m. ir propo- Montreal, Kanada, — šv. Ka-
ir išsigimą ir smukimą. kaimo ir pastojo priešams rį)paį aprūpinti savo vy-! * * * nuotus 600,000 tonų 1944 zimiero par., kovo 29, iki bal. 5,

kelią... 1 rus kariuomenėje. Per Tingiai slinko dienos, , _ . . . . į— T* Juvenalls Liauba.
* * ,naktis siuvo baltinius, kaip bangos Trakų ežere. , e* turėsime apsieiti --------------

Už Trakų ežero, Armo- mezgė kojines ir pirštines, Daug Lietuvos bernelių ,eJ-ad5ngU ’ Henderson MEDUS
tai pn^us;r paiir saTorių p^uldė ga?asTUgr XTue-: ------------

.. zių gyveno lietuvių Ragų rus. Apibėgdavo apylinkes uz tėvynę ir laisvę, daug H , . , . 6 . 4
lietimu ne vien jaunuomenes, bet ir visokio amžiaus šeima garsėjusi dar Vy- kaimus> prašydavo aukų medinių kryželių išdygo ra.os Wk«, kurie, pasida-
bei padėties žmonių atžvilgiu. To auklėjimo esme yra tauto laikais. kariams Suvargę nuo o- T —~ ----- re mums būtinai reikalin-
bendruomenės asmenims viešai patiekti tokius pro- Į Nors daug amžių pras. kupacijos lietuviai ūkinin-

mėje ir mūsų sodybose, beveik su visa “Pavasario” Tą pačią naktį Trakai gautume numatytų 300,- i cento Parapijoje, Bal. 10 — 12 
Bet lietuviai nesnaudė: sa- Trakų vyrija išžygiavo va- buvo išvalyti nuo bolševi- tonU dirbtinos gumos d. — T. Justinas Vaškys.

Susirūpinimas Piliečiais
Paskui civilinei bendruomenei ir valstybei apskri-

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

mus, kad valia panorėtų daryti, kas padoru, ir prie to j jo metų, bet Ragai neap- gų norus, gausiai rėmė jų kų nagus/ Kažkoks išga- minimumo pagrin- kava vietoje cukraus. Kas var-
- — ° o ho toja medų — to slogos nevar

gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad-

Lietuvos laukuose...
Ir Trakai turėjo nelaimę, £a' Tik tokiu būdu Suv.

tingo žinojimo dalykus, taip veikti vaizduotę ir jaus- iinko nuo Vytauto Didžio- kai, žinodami gražius Ra- dar kartą patekti į bolševi- Taut^. ^ntojai galės iš 
___ 1 j—_i-______ ri... J 4.: 1______ ]  i . 1 , , . . _ _ . f lfllkvti minimume natrrin

palinktų mus su doroviniu būtinumu, arba teigiamu leido savo žemių prie Tra- veiklą. Sulenkėję rinkėjas ma pranešė raudoniesiems dą' JeiSu_mes nukryptu- 
būdu, rodant atatinkamus daiktus, arba neigiamai, su- j kų ežero pakraščių. Tėvai visaip pajuokdavo ir ne apie karžygišką Onutę ir me nuo mus^ tikslo, tai 
trukdant priešingus. Tas pilietinis auklėjimas taip pasakodavo vaikams, žiū- vieną kartą bandė trukdy- jos žygdarbius.
platus ir sudėtingas, kad gali apimti beveik visą vals- rėdami į Trakų pilies griu-; ti jų darbą, 
tybės darbą, daromą visuomenės labui. Jis turi būti vėsius, šeimos padavimus

Kerštingi raudonieji 
tamsią rudens naktį apsu

programą
vykdinti”.

bus sunkiau į-

visai susiderinęs su teisingumo taisyklėmis ir ir netu- atsiminimus, kada jų užvirė smarkios kovos P° Jos soc*ybą, užkalė du- 
ri priešintis Bažnyčios mokslui, nes ji yra Dievo pasta- Proseniai vaidino lemiamą frontuose Lietuvos sava- rls lr !anSus> lr- paleidę 
lytoji tų taisyklių Mokytoja. ^ovč, noril! kariuomenė gausiai i kulkosvaidį viską ugnimi

Bažnyčios Ir Valstybės Santykis ^ke, iyg prikalusi, juos u T ^: ik karouip pat nebegrįžo.
7 7 7 Trakų ežero pakrantėse . , “ J J 4 Gražiame Armoniškiu

Visa, ką iki šiol sakėme apie valstybės darbą auk- per tiek metų. 1 r?nk.as/. Sla -Vzp!1.ldaV0! vienkiemy teliko griuvėsių
Įėjimo srityje, stovi ant stipriausių ir nepajudinamų Ragų šeima buvo tikrai ^bavėTuž- ir dešėsill krūvos.

Vėl Hendersonas nurodė, way, So. Boston, Mass.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

krikščioniškojo mokslo apie krikščionišką valstybių ypatinga ir nepaprasta. . _ .v, . .
santvarką pagrindu, taip nepaprastai gerai Mūsų j Jaunieji jos nariai: Jonas, J“ ia^ a^
Pirmtakūno Leono XIII išdėstytų enciklikose “Immor raa ir ’ • S J

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą_ “VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —

sus Vytauto didžiūnų ere- jį įo. Užsakymus su money orderiu siųskite: 
liai, pavasarininkijos pa-

"Darbininkas"
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kur kadaise gyveno nar-

tale Dei” ir “Sapientiae Christianae”, būtent: “Žmo
nių giminės aprūpinimą Dievas padalino dviem val
džioms: bažnytinei ir pasaulinei, vienai pavesdamas 
dvasinius, kitai žmoninius dalykus. Kiekviena iš savo 
rūšies yra aukščiausia; kiekviena turi aiškias ją api-

Petras ir Onutė nesitenki
no vien dirbdami plačius 
savo tėviškės laukus, bet 
verždavosi daryti ką nors 
gero kitiems. Jie vadova
vo tolimų apylinkių jauni-

...... . x . - x- i mui. Vos Trakų miestelyjemancias ribas, ir jas kiekvienai nustatė jos prigimtis i atsirado slapta paVaSari- 
bei kilmė; taigi susidaro lyg ratas, kuriame kiekvienas nįnkų kuopa, ji neapsiėjo 
veikimas turi savąją teisę tilpti. Bet kadangi kiekvie- be jaunųjų Ragų. 
nos valdžioje yra tie patys valdiniai, kadangi gali pasi-! Labiausiai mėgiama jau- 
taikyti, kad tas pats dalykas nors ne vienu atžvilgiu,; nimo sueigų vieta buvo 
bet vistiek vienas, tektų abiem spręsti ir tvarkyti, tai
turėjo išmintingiausias Dievas, kuris jas abi leido, a- 
biejų ir kelius tinkama tvarka suderinti. Kurios gi yra,
Dievo įstatytos”.

Taigi jaunuomenės auklėjimas yra tikrai vienas 
tokių dalykų, kuris priklauso Bažnyčiai ir valstybei,
“nors įvairiais atžvilgiais”, kaip esame pirmiau išdės
tę. “Todėl tarp dviejų valdžių”, sako Leonas XIII, “turi ■ 
būti suderintas veikimas, kuris visai nebe reikalo pri- ^mZ1^ 
lyginamas tam sąryšiui, kuris yra tarp žmogaus sie
los ir kūno. Koks jis ir kaip glaudus turi būti, kitaip 
negalima išmanyti, kaip tik atsižvelgiant į abiejų pri
gimtį ir tikslų kilnybę, bei aukštybę. Vienai pirmiau
sia ir labiausiai pavesta žiūrėti mirštamųjų dalykų 
patogumo, antrajai gi rūpintis dangiškomis ir amžino
mis gerybėmis. Taigi kas tik kokiu nors būdu šventa 
yra žmogaus gyvenime, kas priklauso sielų išgany
mui ir Dievo garbinimui, ar tai yra iš prigimties arba 
prie tokių priskaitoma dėl tikslo, kuriam skiriama, tai 
visa yra Bažnyčios valdžioje ir nuožiūroje; visa kita, 
kas apima piliečių ir politikos dalykus, tinka, kad bū-

Trakų ežero Kęstučio pi 
lies sala. Didelis ir apgriu

tvirtino Trakuose. Mūsų 
savanoriai atkakliai kovė
si dėl kiekvienos žemės 
pėdos. Frontas ėjo pro 
Ragų sodybas. Onutė su 
motina nespėjo pabėgti. 
Abi pasislėpė namuose.

Vieną naktį jų sodyboni 
įsiveržia 7 bolševikų žval
gai ir prašo parodyti lietu
vių įsitvirtinimus. Onutė, 
būdama viena su motina, 
jų neišsigando. Įvyko kaž

žiba, dabar žaliuoja vešlus 
pušynėlis. Kartais vėjas 
niūniuoja raudas medžių 
viršūnėse... Lyg gailiai 
pravirksta gegutė ir Tra- 

ikų ežero bangos amžinai 
vaitoja. “L-s”

tt/maruonų
MISIJOS

GAVĖNIOS METU 1942

Harrison, N. J. — Dievo Mo
vę pilies bokštai vyliote koks laimingas supuoli-, tiR°s Sopulingosios parapijos 
vyliojo jaunimą. Sutarto-' mas. i bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki
mis dienomis jaunimo bū-i Raudoniesiems bepuldi- 29 d- — kRn. Petras Malinaus- 
reliai valtimis pasiekdavo! nėjant ir gąsdinant be- kas, MIC.
paslaptingąją sala, kuriiginkles moteris, kažkas už Providence, R. l. — šv. Kazi- 
buvo liudininkė praeitų i lango subildėjo. Bolševi- miero par. bažnyčioje — nuo

Lietuvos didybės, 
tviskant vakaro

tų pasaulinės valdžios žinioje, nes Jėzus Kristus liepe 
kas Ciesoriaus atiduoti Ciesoriui, o kas Dievo — Die
vui

Klausimai Apsvarstymui
1. Koks yra valstybės uždavinys auklėjimo srityje?
2. Ar Bažnyčia yra priešinga valstybės teisėtai tvar

kai?
3. Kodėl reikalingos dvi valdžios? Ar jos priešingos

viena kitai? ū>l.

kai kiek apkvaišo. kovo 22 iki 29 — kun. Jonas
Tada Onutė išnaudojo: Jančius. MIC.

Chester, Pa. — Aušros Vartų 
par. bažnyčioje — nuo 23 iki 29! 
kovo — kun. Adomas Markū
nas, MIC.

Jei kuris DD. GG. Kun. Kie- 
! bonų norėtų pasinaudoti TT. 
Marijonų patarnavimu, prašo
ma kreiptis iki kovo 1 d. į že
miau pasirašiusį šiuo adfesu: 

2327 W. 23rd Place, 
Chicago. Illinois.

Kun. K. Rėklaitis, MIC.

Provincijolas.

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

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

6VENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ......................................................................................... $125

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

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

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

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

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

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
• •



Penktadienis. Kovo 27. 1&±2 DARBININKAS 4CSL -fc&i (5

KAS
: GIRDĖTI LIETUVIU 
Į JgO£ONUO£E

sekmadieniais kasmet. Bet šį 
met, koncertas būsiąs vienas 
gražiausių iš buvusių. Teko pa
tirti, kad choras yra labai gerai 

Kovo 23 d. Šv. Roko lietuvių į§gijavinęg koncertą išpildyti, 
par. bažnyčioje prasidėjo šv.; o kas svarbiausiab kad šiame
misijos, kurias veda Tėvas Ma- koncerte bus labai gerų 
rijonas. Pradžia pasirodė labaj kurie iipildys atskiras koncerto
graži. Moterys ir merginos dabs į koncertą įžangos nebus, 
gausiai dalyvauja misijose. Taigi dalyvaukime šiame kon-

Moterims ir merginoms misi
jos baigsis sekmadienj, kovo 29 
d- po pietų. Vyrams ir vaiki
nams misijos ‘ prasidės pirma
dienį, kovo 30 d., 7:30 vai. va
kare.

Kaip moterys - merginos, taip

MOHTELLO, MASS.
MISIJOS

certe skaitlingai ir, parodykime 
mūsų darbštiems choristams, 
kad mes jų darbus įvertiname.

kad reikia pagyvinti vajaus dar
bą. Vajuje t. y. prirašyme nau- Į 
jų narių prie kuopos pasižadėjo ; 
pasidarbuoti p. A. Ambrozaitie- j 
nė. Prirašiusioms daugiau na-' 
rių prie Moterų Sąjungos iš 
Centro yra skiriama trys pini
ginės dovanos. Nekreipiant per
daug dėmesio į skirtas dovanas, 
mes Cambridge Sąjungietės tu
rėtume visos bendrai pasidar
buoti šiame vajaus darbe. Ne
manau, kad būtų sunku kiekvie
nai kuopos narei surasti nors, 
vieną naują narę. Jei mes tą 
kiekviena padarytume, tai kuo-' 
pa turėtų du syk daugiau narių, 
kaip šiandien.

Kp. Korespondentė.

I

Pavasarinis Likusių Kailinių
IŠPARDAVIMASI

“PENNY SALE” 

Cambridge Alumniečių pen-
vyrai - vaikinai gausiai daly- ny” vakaras perkeliamas į pir- 
vaukite misijose. Naudokitės madienį, balandžio 20 d. Prie- 
Dievo malonėmis. Melskimės, žastis, alumniečiai nespėjo tin- 
kad Dievulis grąžintų pašau- karnai prisirengti. Kadangi šis 
liui taiką. Patartina ir apylin- jų rengiamas vakaras yra daug 
lių kolonijų, kaip tai: Stough- reiškiąs jų organizacijai, tai 
tono, N. Abingtono, W. Hano- jaunuoliai-ės nori prisirengti 
ver ir kitų kolonijų lietuviams kogeriausiai. Šio “penny sale” 
dalyvauti misijose. vakaro tikslas yra svarbus, jie

Vyrų - vaikinų misijos baigsis nori padaryti kiek tik galima 
Velykose, balandžio 5 d. daugiau uždarbio; o paskui iš

J. Jeskelevičius. iQ likusio pelno alumniečiai or-
-------------- : ganizacijos vardu perka apsau-

Anielė Svirskienė ir visa jos gOS bonų (defens bonds). Tik- 
šeima nuoširdžiai dėkoja p. Gri- raį girtinas ir patrijotiškas šis 
galiūnui už tokį nuoširdų pa- alumniečių siekis. Alumniečių 
tarnavimą. Aš ir šeima nepa- parengimai visados yra puikūs, 
mirsime Tamstos savo maldose. o ypatingai šis būsiąs vienas iš 

Anielė Svirskienė, geriausių, nes jau alumniečiai 
turi glėbius gražių dovanų lai
mėjimams. Mums visiems tik 
lieka kogeriausiai paremti šį a-

MIRĖ lumniečių parengimą, o ypatin-
Kovo 15 d. mirė Monika Ku- gai čia reikėtų susirūpinti dau- 

darauskienė, gyvenusi 22 Ant- giausiai alumniečių tėveliams, 
verp St., Brighton, Mass. Ve- ir visa galinčia parama turėtų 
lionė kovo 19 d. iš Cambridge savo jaunuolius paremti. A.D.
lietuvių N. P. par. bažnyčios _________
palaidota Šv. Mykolo kapuose.'
Paliko nuliūdime vyrą ir 7 vai
kučius, iš 4 sūnūs ir 3 dukterys.
Reiškiame velionės šeimai gilią Vėliausiame Cambridge Mo- 
užuojautą. terų Sąjungos 22-ros kuopos

_________ susirinkime, nutarta rengti iš-

CAMBRIDGE, MASS.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
22-os KUOPOS VEIKIMO

NASHUA, N. H.
DABIN1NKA1 RUOŠIASI 

MINĖTI JUBILIEJŲ

Kovo 15 d. įvyko LDS 65 
kuopos metinis susirinkimas. 
Komisija išdavė raportą iš ren
giamo kuopos 25 metų gyvavi
mo — Sidabrinio Jubiliejaus 
minėjimmo.

Kadangi sekmadienį, balan
džio 26 d. įvyks Darbininkų 
Radio koncertas, tai LDS 65 
kp. savo Jubiliejinį minėjimą 
ruošia sekmadienį, gegužės 3 d. 
Ryte visi nariai bendrai daly
vaus šv. mišiose ir priims šv. 
Komuniją, o vakare įvyks vie- . 
ša vakarienė su gražia progra-| 
ma.

Kovo 20 d. LDS 65 kp. Jubi
liejaus iškilmių rengimo komi
sija turėjo susirinkimą ir pasi- 
skyrstė pareigomis. Dalyvavo 
ir kleb. kun. dr. A. Bružas ir 
suteikė naudingų patarimų.

Komisija pasiskyrstė darbais Į 
šiaip: K. Nadzeika — kvietimų' 
ir skelbimų; J. Tamulionis — 
programos tvarkytojas; T. Mit- 
chell’ienė, A. Gaidienė, A. Sta
niulienė, A. Januškevičienė — 
valgių parūpinimo ir gamini
mo;; J. Andriuškevičius ir J. A- 
verka — stalų sutaisymui ir į- 
žangos tikietų išdalinimui. Vi
si nariai kviečiami paimti ir iš
platinti tikietus, nes prie durų

Sekmadienį, kovo 22 d. N. P. važiavimą kuopos naudai. Išva- 
par. bažnyčioje 8:30 vai. šv. mi- žia vimas — gegužinė įvyks bir- 
šios buvo atnašaujamos Šv. želio 28 d., Gracemere parke, 
Juozapo draugijos intencijai. Bedford, Mass. Išvažiavimo rei- 
Mišias atnašavo ir gra žų pa- kalais rūpinasi p. A. Ambrozai- 
mokslą pasakė kleb. kun. P. J. tienė, kitoms kuopos narėms 
Juškaitis. Draugijos nariai nors padedant.
ir ne visi, ėjo “in corpore” prie Taipgi nutarta turėti Motinos 
šv. Komunijos. Dienos proga gegužės 17 d. šv.

_________ mišias ir bendrą Komuniją. Tą
RELIGINIS KONCERTAS pačią dieną po pamaldų parapi-
Verbų sekmadienį, t. y. kovo jos svetainėje kleb. kun. P. J. 

29 d. N. P. par. bažnyčioje 3 vai. Juškaitis pasižadėjo skaityti 
p.p. įvyksta religinis koncertas, paskaitą — “Moterų Sąjungos 
Koncertą išpildys parapijos Reikšmė”. Vakare kuopa turės 
choras, vadovaujant muzikui p. draugiškumo arbatėlę.
M. Karbauskui. Šios rūšies Susirinkime kuopos pirminin- 
koncertas yra rengiamas Verbų kė p. M. Sundukienė pareiškė,

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 

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

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
ParaSė Kun. Leonas Vaičekauskas ........—...... 15c.

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

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iŠ Ame
rikoniško Gyvenimo. ParaSė H. Sienkievič 20c.

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

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

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

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

iai lietuvių tąja mokykla nau
dojasi. Daugiausia yra lenkų. 
Jie net ir iš kitų apylinkės 
miesteli!) suvažiuoja.

WORCESTER, MASS.
Sv. Kazimiero Parapija
Šv. Kazimiero parapijos, Ne

kalto Prasidėjimo Panelės Švč.! Girdėjau, kad Šv. Roko lietu- 
Sodalietės, šį sekmadienį, kovo į parapi jos bažnyčioj, Mon-
29, suvaidins trijų veiksmų vei- Lėlio, Mass. 
kalą “Deimantinis Kryžius’

I. J. Fox, didžiausia 
moteriškų kailinių fir
ma, Amerikoje, skel
bia šį mėnesį PAVA
SARINĮ LIKUSIŲ
K A IT .INTŲ IŠPARDAVIMĄ, kuriame kainos labai 
sumažintos. Įsigykite kailinius kitai žiemai dabar, 
nes ateinančiais metais kailinių kainos gali būti 
dvigubai brangesnės, kaip dabar. Naudokitės šio 
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 WASHINGTON STREET, 
Boston, Mass.

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, kovo 22 d., 3 vai. 

po pietų Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje užsibaigė 

tą dieną tikietai nebus pardavi- Į sėkmingos savaitės šv. misijos,
nejami.

EKSTRA SUSIRINKIMAS

LDS 65 kp. specialus susirin- 
cimas įvyks sekmadienį, kovo 
29 d. tuoj po paskutiniųjų šv. 
mišių, bažnytinėje svetainėje. 
Bus renkami atstovai į N. A. 
LDS apskričio
kuris įvyks balandžio 12 d., 
Cambridge, Mass. Valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti.

yra misijos. Patar
tina visiems, kurie gali, nuva- 

Veikiantieji asmenys: Mildre- žiuoti ir pasinaudoti Dievo ma
da Vaitekūnaitė, Agota Lauga- į lonėmis, pabusti iš dvasinio 
lyte, Darata Ankštutytė, Ieva ’mieš°- P- Jonas Končius, kuris 

i Jurgelionytė, Angelą Sarapaitė, dažnai nuvažiuodavo ir kitus 
! RiU Delionytė, Joana Blavec- nuveždavo, turėjo nelaimę — 
| kaitė, Kristina Miliūtė, Darata sudaužė automobilių ir jį patį 
Puišytė, Rūta Kunsaitytė, Ge- smarkiai sumušė. Gulėjo dvi 
novaitė Žvaliauskaitė, Paulina . savaites ligoninėje. 

į Uždaviniūtė, Pricilla-Grigaitė. I Jonas Svinckas, ilgametis 
i Šokėjos: Elžbieta Bačytė, A-
Iena Karaliuke, Alena Šipaitė,
Darata Zalauskaitė, Darata ir 
Barbora Galevičiūtė, Genovaitė j sveikti 
Grigaitė ir Erenice Dirsaitė.
Taipgi Alena Greskytė ir Mag
dalena Zalauskaitė dalyvaus.’ Sekmadienį, kovo" 15 d., 2:30 
Teresė Jurgelionytė paaiškins vak po pietų, Gedimino klūbo

“Darbininko” skaitytojas, buvo 
sunkiai susirgęs. Sveiksta, bet 
dar negali dirbti. Linkime pa- 

Perekšlytė.

HAVERHILL, MASS.

kiekvieną veiksmą. Akompanis- 
tė bus Marijona Seiliūtė. Vado
vauja Seselės mokytojos. Sce- 
neriją sutaisė p. Juozas Ivaška. 

Kviečia visus ateiti.
Lakštingalėlė.

u

J. E. Kardinolas O’Connell 
paskyrė kun. C. Griffin, Šv. Ka- 
trinos par. vikarą, Berniukų 
Skautų kapelionu.

NO. ABINGTON, MASS.
Kovo 7 d. mirė pirmasis lie

tuvis, atvažiavęs ir apsigyvenęs 
šioje kolonijoje, Mykolas Tri- 
buliauskas, 85 metų amžiaus, 
pragyvenęs Amerikoje 42 me
tus. Paėjo iš Vabalninku par.,

salėje kun. K. Jenkus iš So. 
Bostono, pakviestas kun. J. 
Daunio, rodė judamus paveiks
lus ir kalbėjo. Žmonių buvo ne
mažai. Gal būtų buvę ir dau
giau, jeigu nebūtų buvę tuo pa
čiu laiku daromas bandymas 

ipuolimmo iš oro.
Paveikslai ir kun. Jenkaus 

aiškinimas buvo įdomus. Vi
siems patiko.

Pasibaigus paveikslų rody
mui ir kalbai, p. Petras Svirs- 
kas paaiškino susirinkusiems 
parengimo tikslą ir kvietė visus

Lietuvos. Sunkiai sirgo per 5; prisidžti padengti lglBjdas & 
savaites. Mirė aprūpintas Šv. Į svetainę, o kas liks skirti įtai- 
Sakramentais. Dvasinį patams-' symui šv. Jurgio buvusioj lietu-
vimą suteikė kun. J. Petraus
kas ir kun. F. Norbutas.

Palaidotas iškilmingai su šv.

vių bažnyčioj saugios šėpos, ku
ri yra labai reikalinga.

Aukas rinko pp. Juozas Za- 
vadskas ir Adomas Šaukis. Po

mišiomis iš Šv. Brigytos par. j vieną dolerį aukavo šie: Ona 
bažnyčios Šv. Petriko kapuose. Stančienė, Marija Valiukevičie- 
Laidotuvių pamaldas laikė trys nė, Jonas Rangalas, Mackevi- 
kunigai: kun. Spelen, kun. J.1 ^a’» Adolfas Muzikevičius, 
Plevokas ir kun, A. Balrtuši'ū- ^tTas-Grudį”??asI'> 19VIP11K! KA7O IiimroboinAio_
nas. Kun. J. Plevokas atkalbėjo 
poterius prieš velionį išlydint

: geliavičius, Rožė Jurgeliavičie- 
nė, Juozas Čaplikas, Petras 
Jankauskas. Smulkiais surinkta 
$10.60. Viso surinkta $21.60.

Prie velionio karsto buvo su- Garbe Haverhilliečiams už tokį 
puikų prisidėjimą aukomis ir 
darbu ir už gausų dalyvavimą 
paveiksluose ir prakalbose.

is namų.

Antradienį, kovo 31 d. įvyks
kurias vedė iškalbingas pamok- antras bandymas aptemdinti 
slininkas, kun. dr. Rėklaitis, (blackout) miestą. Viršininkai 
Tėvų Marijonų Kongregacijos ragina visus paruošti vieną 
provincijolas. į kambarį taip, kad laike black-

Misijose dalyvavo daug žmo- outo būtų galima turėti švie- 
nių, kur gavo daug Dievo malo- sas, kuri nebūtų matoma per 
nių. langus ,tame kambaryje. Black-

Laike misijų į talką buvo at- outo laikas neskelbiamas.
suvažiavimą,!^ kun- X Plevokas ir kun- 

Žuromskis.

dėta daug 
puokščių.

Dalyvavo daug žmonių šerme
nyse ir laidotuvėse. Lai Dievu
lis suteikia velionio vėlei dan
gų, o nuliūdusiai velionio žmo
nai Magdalenai, sūnui Alfonsui 
ir dukteriai Stepanijai Vintrie- 
nei reiškiame gilią užuojautą.

dvasinių ir gėlių

Ten Buvęs.

Pereito sekmadienio, kovo 22
Pereitą ketvirtadienį buvo at- d’ rakare kleb' kun' & Kne,Ž‘S 

vykęs pas tėvus Jonas Paznio- kartu su mis«oineriu kun' dr i 
, kas, kuris yra Dėdės Šamo ^klaiėiu ir kun. dr. J. Vaiku 

pp. Antanas ir Rožė Akstinai, karo ^yboje. Tą dieną suėjo buv° nuvyk?> ir šv.
atminčiai savo mirusios myli- lygiai metai, kaip jis tarnauja. Petro lietuvių Par bažnyčio>> 
mos dukrelės Marijonoos, įtaisė i Metams suėjus, jonas Paznio-Į80’ Bostone’ 40 Valandų uzbai- 
šv. Kazimiero lietuvių parapi-| kag gavo paskyrimą į parašiut- goje
jos bažnyčios altoriuje labai 
gražią cimboriją. Garbė jiems.

ninku būrį, kur penktadienį,
! kovo 20 d. išvyko į Georgia Į 
valstybę pratyboms. Linkime

Adv. B. Sykes, kuris su žmo
na ir sūnum buvo išvykę į Flo
ridą praleisti atostogas, tikrai 
patenkintas kelione ir praleistu 
laiku gražioje Floridoje, p. Ona 
Warabow buvo šoferiu ir ben
drakeleivė. Ji savo automobilį 
labai gerai vairavo. Grįžo lai-

Dar daugiau mūsų jaunuolių jonuį geriausių sėkmių ir Dievo 
išvyko karo tarnybon. Pereitą I palaimos. 
šeštadienį išvyko Jonas Grigas,
Julius Čeplikas, Jonas Marčių- Į Balandžio 16 d. Šv. Jurgio 
nonis, Stasys Dambrauskas,, lietuvių parapijos bažnyčioje 
Vincas Treinavičius, Vadas | vyskupas suteiks Sutvirtinimo 
Vaisnis. Linkime jaunuoliam Sakramentą vaikams ir visiems mingai saulės spindulių pagra- 
priešą nugalėti ir sveikiem | kitiems, kurie iki šiol to Sakra- 
grįžti pas savuosius. 'mento nėra gavę. Antradieniais

ir ketvirtadieniais vyksta pa-
Kovo 15 d. automobilių ne-! mokos, besiruošiantiems priim- 

laimėje sužeidė pp. Praną Ma- j ti Sutvirtinimo Sakramentą, 
tūzą ir jo žmoną. Kitoj vietoj

, įvykusios automobilio nelaimė- Į Sekmadienį, kovo 29 d., 7 vai. 
je sužeista jaunuoliai: Juozas ! vakare Šv. Jurgio lietuvių para- 
Skirkevičius, Jr., Jonas Skirke- pijos svetainėje Sodalietės su- 
vičius ir Jonas Tamulionis, Jr. Į vaidins gražų tikybinį veikalą 
Sužeistieji sveiksta, bet auto- “Patriciją”. Visi kviečiami da- 
mobiliaus turi būti nebegalės Į lyvauti
sutaisyti.

Linkime visiems pasveikti. Į Kovo 30 d. įvyks vakarinės 

mokyklos užbaigimas Balch
Pereito sekmadienio rytą la-1 mokykloje, Washington St. 

bai apdegė, . Lietuvių klubas., Programoje dalyvaus ir lietu- 
Dėl gaisro ttfr£sr "būti kokj laikąjvaitės šokėjos, vadovaujant p. |

uždarytas. Dzūkelis. Janinai Vasiliūnaitei.

Šiame miestelyje turime va
karinę mokyklą, kur ateiviai 
mokinami anglų kalbos, rašyti 
ir skaityti. Tik kažin kodėl ma-

žinti. Parsivežė lietuviškų, tik 
ne lietuvių gamintų, kumpių, 
kurių teko paragauti ir šių ži
nučių rašėjui. Tikrai skanūs.

Rap.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! 
Remk šios šalies apsigynimą!

Albert 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 
WORCESTKR, MASS.

275 Main SL, Web«ter, M

WflliamJ.Chishohn
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. L 

TeĮephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

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

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. lg. 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.

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

NOVENA prie Sv. Pranoiškaus 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 prisiūntimu . ...... $1.10

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, į. So. Boston, Mass.
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Penktadienis, Kovo 27, 1942 EASBiNiOAS

VIETINES ŽINIOS
Seniausiai Biznierius 

Naujoje Vietoje
G lankėsi
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ŽINUTES lietuviai sudarys kokią koloni
ją’-

Lelija Mažukaitytė ir Marytė 
Kazokaitė, South Bostonietės, 
išvažiavo į VVashington, D. C. 
dirbti valdžios darbą. Ten jau 
dirba advokatas Galinis, mokosi 

•Brolis Antanas Jurgelaitis, Do
mininkonas. Daug lietuvių Wa- 
shingtone darbuojasi iš kitų 
miestų. Sako, kad ten yra sun- 
gu gauti būtus apsigyventi. Gal

DAKTARAI

Penktadienį, vakare, po Staci
jų pamaldų, bus laikomas svar
bus Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Atskaitos bus duoda
mos iš koncerto, prakalbų^sei- 
melio, Defense Bonų pirkimo, 
ir tt. Kviečiami visi draugijų 
atstovai susirinkti.

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 vai. diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Kūdikio, kurs tapo pakrikšty
tas, Šv. Petro par. bažnyčioje, 
kovo 15 d., sąrašas per klaidą 
neįtrauktas į Metrikų Knygą. 
Kas žinotų kūdikio tėvus ar jų 
adresą, malonėkite pranešti Šv. 
Petro lietuvių par. klebonijom

šeštadienį, prieš ir Verbų sek
madienį, Šv. Petro par. bažny
čioje, Tėvas Alfonsas, C. P., pa
dės vietiniams kunigams dar
buotis.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Ta Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

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

Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniai* pagal atitarti.

Verbų sekmadienį prasideda 
Didžioji savaitė. Tą dieną Šv. 
Petro par. bažnyčioje, privatus 
Verbų šventinimas 6:30 v. r. 
Sekamos šv. mišios įvyks va
landomis: 7:45, 8:45, 9:45 ir 
11:30. Iškilmingas Verbų šven
timas bus 9:45 v. r.

Graudūs Verksmai bus gieda
mi 2:30 vai. p. p.

Tuojau po Graudų Verksmų 
pamaldų, bažnytinėje salėje 
bus rodomi tikybiniai judami 
paveikslai. Įžangos nebus.

Salėje Verbų sekmadienį, mi
šios įvyks paprastomis valando
mis: 8 ir 9:30.

Per abejas šv. mišias bus da
linamos Verbos.

Tel. ŠOU 2805

Dr.lL
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare 

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

Kovo 25 d., kun. dr. J. Vaš
kas, MIC., Marianapolio kolegi
jos rektorius lankėsi bažnyčioje 
ir klebonijoje ir pasakė Gavė
nios pamaldose pamokslą.

Po pamaldų parapijos moterų 
ir merginų būrys susitarė rengti 
patrijotingą vakarėlį, bal. 20 d., 
7:30 v. v., parapijos salėje, 492 
E. 7th St. Parengimo pelnas eis 
Amerikos Raudonajam Kryžiui 
ir kareiviams sušelpti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSI MOKĖJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk juos. 
DORCHESTER

42-44 ROSSETER STREET — Medinis. 2 
šeimynų dvigubas. 18 kamb. namas. 2 toi
letai. 2 furnaces. žemės plotas — 8898.5 
ketv. pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina 
$5500.

11-13 FOtVLER STREET — Medžio ir 
akmens. 3 šeimynų. 14 kamb.. namas. 3 
toiletai. 2 steam heaters. oil bumeris ant- 
žarae aukšte, garadžius. žemės plotas 
4200 ketv. pėdų. Kaina 6500. Lengvi išsi
mokė jimai.

10-12 TREMLETT STREET — Medinis. 2 
šeimynų. 14 kamb.. 2 toiletai. 2 hot wa- 
ter heaters. žemės plotas 10.500 ketv. pė
dų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $8000.00.

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

VVildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

Dėkoja Už Kalendorių
• TEKLĖ BALČIŪNAITĖ iš 

So. Philadelphia, Pa. rašo: — 
“Siunčiu jums $1.00 už sieninį 
kalendorių, kuris man labai pa
tinka. Būtų gera, kad ir kiti 
lietuviai jį įsigytų”.

• MARY BUKENAS iš Phila
delphia, Pa. rašo: “Nuoširdžiai 
tariu lietuvišką ačiū už taip pui
kų ir naudingą kalendorių. 
Siunčiu $1.00”.

• MRS. K. MORKŪNIENĖ įš 
Worcester, Mass. rašo: “Prašau 
priimti $1.00 kaipo auką už taip 
gražų ir malonų kalendorių”.

• MRS. A. REMEIKA iš Hart
ford, Conn. rašo: “Dėkoju už 
gražų kalendorių, kurį man pri- 
siuntėte. Siunčiu už jį $1.00”.

• M. A. CIUNYTĖ, Cambridge, 
Mass. rašo: “Dėkui už kalendo
rių. Labai gražus ir skirtingas 
nuo kitų kalendorių. Ypatingai 
man patinka patraukianti jo pa
veikslai. Siunčiu $1.00 spausdi
nimo lėšoms padengti”.

PASLAPTIS
ATIDENGTA

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI U2 JŪSŲ 
PINIGUS

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

Tel. ŠOU 4645

Pereitą vasario mėnesį, prieš 
užgavėnias, paslaptai susituokė 
gerai žinoma p. Margareta Duo
baitė, buvusi mokytoja, su W. S. 
Connors. Tai buvo malonus 
surprizas'josios draugėms. Jū
sų raporteris sužinojęs šią pa
slaptį, sveikina jaunavedžius ir 
linki viecčųBro. dftf Rap.

Petras Čeplikas,
Vienas iš seniausių lietuvių biz
nierių (Liąuor biznyje) Mass. 
Valstybėje. Jis pradėjo biznį 
1902 metais, kuriame ir dabar 
tebėra.

P. Čaplikas atvyko į šią šalį 
1886 metais, birželio 2 dieną, 
sunkiai padirbęs keletą metų 
įstojo į biznį, kurį sėkmingai 
varo ir po šiai dienai.

Šiomis dienomis jis savo biznį 
nuo 157 W. Broadvvay perkėlė 
skersai gatvės — 202 W. Broad
vvay. (Skl.)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 

insured and 

Bonded 

Loeal < Long 

Dlstanoe 

Movlng

326 - 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

TeĮephone South Boston T761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-O1L

TeĮephone 
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
6TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demoostravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką* 
SavininkaL

Žinirf Pavergtos Lietuvos
DEGTINE VILIOJA 

ŪKININKUS

Antradienį, kovu 24 d., š. nu, 
lankėsi “Darbininke” viešnia iš 
Cicero, III. p. Mockaitienė, lydi
ma p- Antano Vaisiausko, bu
vusio ilgamečio “Darbininko” ————
Centro iždininko. P-nia Mockai- • Buvome rašę, kad “Lie- 
tienė atvyko iš tolimo Cicero at- » tūkis” paskelbė praneši- 
lankyti savo švogerį p. Vai- mą, kuriuo ūkininkai ra- 
siauską, kurio nematė per 24 ginami pardavinėti linu . ,
metus. P-nia savo atsilankymo sėmėms tiktai jam. Dabar , . t , *

gautas įsakymo tekstas, 
kurį išleido Vokietijos ge
neralinis komisaras Lietu- 

graži dovana, kuria p. Mockai- j voje. Pagal šį įsakymą ū- 
tis džiaugsis ištisus metus, o kininkai įpareigojami linų

į “Darbininką“ proga užrašė sa
vo vyrui p. Mockaičiui laikraš
tį “Darbininką” dovanų. Tikrai

gal ir ilgiau.

Ketvirtadienį, kovo 26 d. ‘Dar
bininke’ lankėsi Feliksas Kran- 
cevičius, senas LDS 70 kp. na- Į 
rys iš Laurence, Mass. P-nas 
Krancevieius prieš porą savai-j 
čių buvo priverstas palikti dar-j 
bą ir pasiduoti ligoninės globai. 
Linkime p. Krancevičiui greiLai 
pasveikti. Atsilankymo proga, 
p. Krancevičius aukojo $1.00 
spaudos reikalams.

sėmenis pristatyti “Lietu-; 
kiui”. Tačiau savotiškiau- j 
sias yra Įsakymo straips

nis, kuriuo nustatoma pre
mijų sistema už pristaty
tas sėmenis. Būtent, už 
kiekvieno 100 kg. pristaty
mą statytojas už atlygini
mą gauną 15 kg. sėmenų 
išspaudų arba sutrupėju- 

1 butelį
degtinės!

Tad degtinės pagalba no
rima iš Lietuvos ūkininkų 
išgauti linų sėmenis! Ko
mentarai tikrai nereika
lingi...

Dešimts Lietuvių 
Partizanų Tebeguli

Ligoninėje
• Laikraščio “Į Laisvę” 

žiniomis, Savitarpinės Pa
galbos (buv. Raudonojo 
Kryžiaus) ligoninės chi
rurginiame skyriuje iki 
šiol tebeguli 10 sunkiai su
žeistų lietuvių partizanų. 
Dviem jų amputuotos ko
jos, kitiems sužeidimas y- 
ra palikęs tokių sunkių 
pasėkų, kad iki šiol jie ne
gali palikti ligoninės.

Naujoje Vietoje

• Antradienį, kovo 24 d., 
“Darbininke” lankėsi Marijonų 
provincijolas kun. dr. K. Rėk-, 
laitis, MIC., ir kun. J. Vaitekū 
nas iš Providence, R. I.

Kraguniene Laimėjo
Beną

• Kaune atidaromas “lie
tuvių - vokiečių” I rūšies 
restoranas. Vilniuje veikia 
kažkokia “Vilniaus vokie
čių prekybos įmonė”, kuri 
per laikraščius ieško vo
kiečių kalbą mokančio vy
riausiojo knygvedžio. Lai
kraščiuose dažnai galima 
užtikti skelbimų, kuriais 
įvairios vokiečių įmonės 
ieško tarnautojų, mokan
čių vokiečių kalba, o kai 
kada priimami tiktai Vo
kietijos piliečiai.

Stepono Dariaus A. L. 317 
Postas leido laimėjimui Apsi
gynimo boną kovo 17 d. š. m., 
kurį laimėjo ponia Frances 
Kraguniene, gyv. 237 W. 3rd 
St., So. Bostone, Ladies Auxi- 
liary narė. Ji dovanojo boną 
Postui, kuris tą patį boną vėl iš- J 
leido laimėjimui. Šį kartą lai-

Vincas Balukonis,
Nesenai perkėlė savo biznį — 

SOUTH BOSTON CAFE iš 249

Lietuvoje Visos Bažny
čios Esu Uždarytos

• Švedų spauda skelbia 
informacijas iš Berlyno, 
kad Lietuvoje visos baž
nyčios esančios uždarytos

ĮVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA vienos šeimynos 
namas su penkiais kambariais 
ir visais improvementais. 2 ak
rai žemės, vaisinių medžių. Tik 
10 mylių nuo Bostono. Netoli 
parsiduoda kitas namas, tik 
naujai pastatytas, bet dar vidui 
neužbaigtas. Pigiai parsiduoda. 
Atsišaukite “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (27-30-7-10)

REIKALINGAS vartotas auto
mobilis nuo privatiško savinin
ko. Pageidaujama vėlesnės ma
dos automobilį. Užmokės cash 
pinigais. Atsišaukite “Darbi
ninke”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (24-27-31)

W. Broadway į 260 W. Broad- i dėl dėmėtosios šiltinės epi- 
' way, So. Boston, Mass. Jo da- dėmi jos. Kauno arkivys-
bartinė įstaiga yra labai moder
niškai įrengta, kurioje yra pil
nas pasirinkimas valgių ir gė
rimų. (Skl.)

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU 

366 VVest Broadway, 
So. Boston, Mass.

kupo atsišaukimas į visuo
menę parodąs, kad bažny
čių uždarymas sukėlęs di
delę opoziciją ir kad arki
vyskupas turėjęs net nu-

mėjo Miss J. Scott, gyv. 236 Is-1 Kviečiami visi nariai ir jų drau- bausti tuos kunigus, kurie 
lington Rd., ALiburndale, Mass. gaj įr pieteliai atsilankyti į tą draudimą ignoravę. Ant 
Jai buvo pranešta, ir ji tą boną < Vyčių kambarius, 137 Emerson visų bažnyčių durų esą iš
gavo per Posto finansų sekreto- gį South Boston, Mass. Bus kabinta plakatai SU UŽra- 
rių Juozą A. Winchus. ' duodamos dovanos už aukš- šais, kad patalpos uždary-

------- —------- i čiausius punktus. Taipgi bus ir tos laikinai dėl epidemijos
Stepono Dariaus A. L. Posto užkandžių, ir proga susipažinti.' pavojaus. Vestuves, laido- 

Moterys Pagelbininkės (Ladies Komisija susideda iš sekan-į tuves, krikštus ir kt. baž-
Auxiliąry) ruošia bankietą, ku- narįu ■ Petronėlė Žibiūtė J nytines apeigas leista at

likti uždarytomis bažny
čių durimis ir dalyvau
jant jose tik artimiau- 
siems giminėms ir ne dau
giau, kaip 40 asmenų. Iš
imties keliu vokiečių ge
neralinis komisaras leidęs 
laikyti mišias ir kitas pa
maldas Kauno bažnyčiose, 
jei atsakomybę už pasė
kas prisiima dvasiškiai. 
Toks leidimas galis būti 
duotas tik pamaldoms, 
kuriose dalyvauja dau
giausia 30 asmenų. Apie 
tokias pamaldas reikalin
ga pranešti policijai 48 va
landas iš anksto.

cių narių:
ris įvyks sekmadienį, gegužės 3 Emilija Valytė ir Marijona Kle- 
d. vakare, paminėti tos organi-i pOnytg.
zacijos-5 metų gyvavimo su- Lauksime visų — ketvirtadie 
kaktį. Tikietų galima gauti pas nį> balandžio 9 d. — 137 Emer 
Posto ir Auxiliary narius. Ko
mitetas atsišaukia į kitas drau
gijas, kad tą dieną nerengtų ki
tų parengimų.

Marijona A. Winchus,.
pirmininkė.

VYČIŲ "WHIST 
PARTY“.

Ketvirtadienį, po Velykų, 
balandžio 9 d. įvyks Liet. Vyčių 
17-tos Alg. kp. kortavimas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-J0S 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 "VVashington SL, Roslindale,

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

177 VVest 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvray, S. Boston, Mass.
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

6V. JONO EV. BL. PAŠALPINeS 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St., 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”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
TeĮephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

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

753 Bioadway •
Tfiį. SOIJ3120, g^iSostoą.

son St. A.E.L.

AMATININKU
DĖMESIUI

Šiais laikais Jung. Vals
tybių valdžia reikalauja 
labai daug įvairių amati
ninkų ir mechanikų val
džios įstaigose. Taipgi rei
kalauja darbininkų ofisuo
se ir kitose įstaigose.

Patartina visiems, kurie 
tik moka kokį amatą ar 
profesiją, kreiptis į United 
States Civil Service ofisus, 
kur gausite smulkmeniškų 
informacijų ir aplikacijų. 
Aplikacijų galite gauti ir 
pašto skyriuose.

• Per Kauno radiją buvo 
užsiminta apie kalbininko 
Jono Jablonskio ir vysku
po Antano Baranausko 
gimimo datas.

MK TRACV
It’s just a unL&

’PIECE OF PAPER.- BOT 
IT’S OUR PASSPORT 

JTO HAPPiNESS ANO 
FREEDOM.

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUKŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boeton 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 lr 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr Nakt] 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir nakt} 
Koplyčia iermenims dykai

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815 
, Tel. ŠOU £»stV,26O9



B
RYTINIU -- 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

C. BROOKLYN. K. Y.
RELIGINIS KONCERTAS 
Verbų sekmadienį, Sv. Jurgio 

par. bažnyčioje, vakare, užsi
baigus misijoms, bus išpildyta čiausiąjį Dievą aklas, nelaimin- j
Dubois kantata — “Septyni gas, o kėliausi atgaivintas, at- 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus”, naujintas siela ir kūnu”.
Rengia parapijos choras, muz. 
J. Brundzai vadovaujant. Solo 
partijas giedos: B. Brundzienė, 
Baranauskas iš Elizabeth ir K. 
Hofmanas. “Panis Angelicus”,
solo giedos A. Kulbokytė - Vis- las visiems suteiks nepaprasto 
niauskienė, chorui pritariant. malonumo, nes jame dalyvauja

------------ i Amsterdam’o gabiausi vaidinto-
STAIGI MIRTIS jaj( kurie sugebėjo pastatyti to-

Kovo 18 d. ryte staiga mirė sunkius veikalus, kaip: i
Aleksandra Juozapavičienė. Iš- yįgj žmonės, Aušros Sūnūs, 
kilmingai palaidota kovo 21 d. Liepsnojančios Širdys, Malūni- 
iš Šv. Jurgio par. bažnyčios į nįnkas įr Kaminkrėtis ir tt. 
Šv. Kryžiaus kapus. \ elionė bu- Veikiantieji asmenys: Art. J. į 
vo jau pagyvenus moteris, bet Olšauskas, F. Railiūtė, S. Šla- 
dar galėjo gyventi ir jos mirties veikis, S. Kučaitė, S. Kisieliūtė, i 
niekas nelaukė, už tad nemiš- j Žukas, J. Vasiliauskas, S. | 
kiams buvo skaudus smūgis. Ji Kybartaitė, M. Kerbelis, S. Luk- 
buvo gera motina, gražiai užau- gyte, J. Sinčius, A. Gegžnaitė. 
klėjo savo šeimą. Paliko nuliu- Veikalą režisuoja, scenerijas 
dime vyrą Mykolą, du sūnus ir jr kostiumus renka, ir pats vai- 
dukterį. I dįna svarbiausią rolę, toje meno

Nors ir nesuspėjo prie jos dirvoje lietuvių visuomenėj at- 
mirties pribūti kunigas, bet ve- sižymėjęs art. J. Olšauskas. Jis 
lionė buvo visai nesenai savo nesigaili nė darbo, nė jėgų, kad 
dvasinius reikalus apsirūpinusi. š| veikalą pastačius aukštame 

Lai Dievas jai būna gailestin- grožio laipsnyje, kad žiūrovus 
S3^- i tikrai sužavėtų. Užtat tikimės,1

iimuftĮ

mo pergalę, kurią jis viešai pa
reiškia žodžiais: “Išgirdau Jo 
malonų balsą, staiga pajutau 
ilgesį ko nors aukštesnio ir 
šventesnio. Puoliau prieš Aukš-

Veikalą paįvairins smuikų or
kestras, puoš gražios tam am
žiui pritaikintos scenos dekora
cijos ir nauji gražūs kostiumai.

Nėra abejonės, kad šis veika-

LD$ Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

įvyks sekmadienį, balandžio 12 d., š. m., l-mq 
vai. po pietų, Nekalto Pras. P. M. Parapijos sa
lėje, Cambridge, Mass. Visos Naujos Anglijos 
LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus.

Apskričio Valdyba:
Dvasios Vadas— Kun. Pr. Juškaitis, 
Pirmininkas — Antanas Zaveckas,

# Iždininkas— Kazimieras Nadzeika,
Raštininkas — Tarnas Versiackas.

Plačiai buvo rašyta, apie britų netikėtą užpuolimą Prancūzijoj ant vokie
čių karo bazės. Britai buvo nuleidę savo parašiutninkus, kurie netikėtai 
užpuolė nacius, paėmė kaikuriuoos į nelaisvę ir vėl kuogreičiausia sėdo 
prie kranto laukiančius laivus ir grįžo į Angliją. Paveikslas parodo, kaip 
britai parsivaro nacius į belaisvę iš to netikėto užpuolimo.

Mirė Mitrulienė
Chester, Pa. — Kovo 4 d. (Šv 

Kazimiero šventėje) mirė p. M 
Mitrulytės, lietuvių parapijos 
vargonininkės, motinėlė Ona 
Mitrulienė. Palaidota iškilmin
gai iš Saldžiausios Jėzaus Šir
dies par. bažnyčios, New Phila
delphia, Pa., kovo 7 d.

p. M. Mitrulytė ir jos a. a. 
mamytė buvo ilgametės “Dar
bininko” skaitytojos ir rėmė
jos, p. M. Mitrulytė yra daina
vusi “Darbininko” ir LDS 
koncertuose.

LDS Centro Valdyba ir “Dar
bininko
užuojautą p. M. Mitrulytei, o 
velionės vėlei lai Dievulis sutei
kia amžiną ramybę.

čiami iš trečiojo sekmadienio į 
trečiąjį antradienį po Sodalie
čių pamaldų. Ateinantis susi
rinkimas įvyks balandžio 21. 
Šiame susirinkime bus daug 
svarbių dalykų svarstoma, ypa
tingai “Gegužės Dienos Iškil
mėse”.

AUKŲ RINKĖJOS DĖL 
VELYKŲ GĖLIŲ

Sekančios sodalietės apsiėmė 
rinkti aukas dėl Velykų gėlių: 
Adelė Mažeikaitė ir Bronislova 
Areskevičiūtė (Reed gatvė iki 
Spruce), Eleonora Jablonskai-

tus jaunuolius išlaiko gyvus ir 
sveikus ir padeda laimėti per
galę.

darys, nes į valdybas įeina ga
būs jaunuoliai. Štai choro pir- 

SVEIKSTA LDS NARYS mininkas — V. Brilvičius; Ma- 
Kovo 18 d. p. Mamertas Kau- rijos Vaikelių draugijos pirmi

KEARNY. N. J.

JAUNOS MOTERYS 
DARBUOJASI

Iš jų parengto Bingo atliko 
pelno. Davė $10.00 Aušros Var
tų šventyklai; $20.00 parapijai. 
Ir dar jų d-jai kiek liko. Pereitą 
sekmadienį turėjo judamus pa
veikslus Šv. Bemadėtės. Visas 
pelnas gėlėms Velykų šventėms.

dė K. Teninkienę, Stasio Tenin-
ko žmoną, kuri randasi dabar 

kad Amsterdam’o ir apylinkių ' General ligoninėje.
kolonijų lietuviai, kurie visuo-' _______

Kovo 21 d. vakare staiga SU
kurie visuo-' 

met gausiai remia kilnius tiks

AMSTERDAM, N. Y.

tė ir Rita Mikolėniūtė (Morris
redakcija'reiškia gilią iki Reed Ona

laitė ir Elzbieta Sideravičiūtė 
(Morris iki Snyder Avė).

Prašome visų parapijiečių 
paaukoti nors mažą auką, nes 
visos jūsų aukos eis papuoši
mui altorių Velykų šventėms.

Sodalietė.

SOUTH PHILADELPHIA
KVIETIMAS

Esate girdėję ir skaitę apie
Kovo 21 d. vakare einant gat- klys pasidavė pavojingai opera- ninkė — F. Tuskiūtė; Šv. Var-4 Antaną ir jo stebuklus, bet 

... , i ... _ v - , •• • o ni. , štai bus dar geresne proga su-ve automobilius sunkiai suzei- cijai Presbytourn ligoninėje, do draugijos pirm. — S. Ribo-
So. Oth St. ir Oth Avė., Newark, kas. Manau, kad jie labai gra- 
N. J. Operacija pavyko. Ligo- žiai ves šias draugijas, pri-

lus ir skaitlingai dalyvauja gra- sirgo Ona Valinčienė, ir randa- 
žiuose parengimuose, įvertins si gydytojo priežiūroje savo na- 
rengėjų ir vaidintųjų pastangas, į muose. Ponia O. Valinčienė yra
ir tuo pačiu būdu parems para
pijos reikalus, dėl ko šis pelnas 
yra skiriamas. Estrelitta.

NEW BRITAIN, CONN.
Pereitą savaitę pp. Juozas ir 

“SĖJOS VAISIAI” Katrina Lastauskai gavo skau-
Pirmą kartą scenoje į džią žinią telegrama, kad jų

Verbų sekm., kovo 29 d., 3 vai. sūnelis, tarnavęs Dėdės Šamo 
po pietų, Junior High Sehool laivyne antrą tarnybą, yra žu- 
Auditorijoje. parapijos Sodalie- vęs. Tikrai nežino ar jis užmuš- 
tės su grupe gabių vaidintojų tas, ar paimtas į nelaisvę, 
perstatys pirmą kartą scenoje Pp. A. ir O. Kazakevičiai gavo 
naują tikybinės dvasios lietu- telegramą, kad jų sūnelis ran- 
vių kalboj 3 veiksmų veikalą — dasi Australijoj.
“Sėjos Vaisiai”. Pp. L. ir A. Kašėtų sūnelis,

Veikalas vaizduoja Judėjos buvo parvykęs dešimčiai dienų 
Kunigaikščio gyvenimą Kris- atostogų iš kariuomenės, ir šio- 
taus laikais, jo žiaurumo vai- mis dienomis išvyko į tolimesnę 
sius — teisėtai užsitarnautą vietą.
bausmę; dėl pergyvenamos kan- Šių jaunuolių tėveliai yra su- 
čios būdo pasikeitimą ir tikėji- sirūpinę. Lai Dievas juos ir ki-

BROCKERT’S

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

JĮ

♦
I

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
NVorcester, 5-4335

VYČIŲ PARENGIMAS
Vyčių 3 kuopa rengia puikią 

programą su šokiais Motinos 
Dienoje, gegužės 10.

Jaunesnieji ruošia įdomų tai
i dienai pritaikintą vaidinimą, o 
vyresnieji rūpinasi šokiais, ku-

sipažinti su šiuo stebukladariu, 
nes Sodalietės pasirūpino gauti 
gavėnios proga, judamus pa- i 
veikslus, kurie atvaizduos šio 
šventojo gyvenimą.

Visi kviečiami pamatyti šiąjrie įvyka programos. vėliau 
įdomią filmą, kuri bus rodoma ■ apraSyaime. Vytė.
Šv. Kazimiero par. salėje, 331 ___________
Earp gatvės, sekmadienį, kovo
29-tą, 4-tą valandą po pietų ir 
7:30 valandą vakare. Įžanga 
tiktai 25 centai.

nis, ačiū Dievui, sveiksta. įtraukdami daugiau narių, o 
Kovo 24 d. turėjau progą p. M. draugijų dvasios vadai, kleb.

kun. J. Kazlauskas ir vikaras 
kun. P. Karlonas, tikrai iš šir
dies gelbės, kad šios draugijos 
gražiai darbuotųsi. Minėtų 
draugijų pirmininkai yra Šv. 
Jurgio parapijos choro nariai.

Kauklį aplankyti ligoninėje, 
kur jį radau linksmą ir sveiks
tantį.

p. Mamertas Kauklys priklau
so prie visų didžiųjų lietuviškų 
katalikiškų organizacijų, tarp 
kurių yra ir LDS, kurios jis yra 
ilgametis narys ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas ir pla
tintojas.

Visų draugijų nariai linki p. 
Kovo 21 d. General ligoninėje KaukUui kogreičiausiai pa.

sveikti ir reiškia užuojautą jam 
ir visai jo šeimai.

Jeigu kas norėtų aplankyti,

darbšti vietinių draugijų narė. 
Linkėtina jai pasveikti ir grįžti 
prie savo užsibriežtų darbų 
draugijų gerovei, bei savo kuk
lios šeimynėlės.

MIRĖ

po trumpos ligos mirė a. a. Pet
ronėlė Karasinskienė, 51 metų 
amžiaus. Paliko dideliame nu- 
iūdime dukterį Agotą Kvedie- 

nę, žentą ir tris anūkėlius ir gi
mines. Velionė buvo ilgametė1 
narė LRKSA, Šv. Onos pašaipū
nės draugijos ir Šv. Rožan
čiaus draugijos. Palaidota iškil
mingai kovo 24, iš Šv. Andrie
jaus par. bažnyčios Šv. Marijos 
kapuose. Lai būna amžina ra
mybė jos vėlei.

BENDRI PUSRYČIAI

Kovo 29, sekmadienį, Šv. Var
do draugijos vyrai turės ben
drus pusryčius, kurie įvyks šv. 
Andriejaus parapijos salėje 
Šios draugijos nariai nuošir
džiai kviečia pašaliečius daly
vauti ir prisirašyti prie draugi
jos. Pusryčiuose dalyvavo vieti

tai jis randasi ant antrų lubų 
No. 205. Lankymo valandos: — 
po pietų nuo 2 iki 3 valandos, o 
vakare nuo 7 iki 8 vai. pp. Kau- 
klių gyvenimo vieta: 206 Wil- 
son Avė., Keamy, N. J.

Raporteris. 
Redakcijos Prierašas: LDS 

Centro Valdyba ir “Darbinin
ko” redakcija nuoširdžiam na
riui ir rėmėjui, p. M. Kaukliui
linki geriausios sveikatos.

Motinos Diena šiais metais 
bus gegužės 10. Programą iš
pildys parapijos trys chorai, ir 
suvaidins labai juokingą kome
diją, kurios dar Bridgeporte 
nebuvo. Vaidintojai yra gabiau
si Bridgeporto veikėjai. Rengi
mo komisija jau pradėjo savo 
darbą. Manoma tą dieną bus pa
kviesta ir svečių iš tolimesnių 
kolonijų. Taipgi bus ir “Ameri
kos” štabo narys, kuris pasakys 
kalbą. O.

BRIDGEPORT. CONN.
Ateinantį penktadienį, bus 

rodomi judamieji paveikslai iš 
Lietuvos. Būtų gerai, kad visi 
Bridgeporto lietuviai paveiks
lūs pamatytų. Viskas bus vaka- 

niai dvasios vadai ir misijonie- į re po stacijų, parapijos svetai- 
rius Tėvas Geraldas. T. M. neje.

BLOGAS, BET TVIR
TAS PASIRYŽIMAS

Vyrai, Moterys! Seni, 40, 
50, (0 m.! Pagyvenkite!

Ateinantį šeštadienį kortavi- 
mo vakaras draugijos G. Š. S. 
Pelnas papuošimui Velykoms

jauskitės Daug Jaunesni, Pilni Smarkumo ! - t u • t a-ti i
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės altorių. L.aoai gTaZUS tlKSiaS ir 
iSsisėmę. nusidėvėję, susmukę. Tūkstan
čiai stebisi, ka biskis pasismarkinimo su 
Ostrcx padaro. Jame yra abelniejt stipry- 
lai dažnai reikalingi po 40 m. — kūnam, 
kuriem trūksta geležies, kalkių phospha- 
te. Vitamino BĮ. 73 metu amžiaus dakta
ras raAo: "AS pats jj vartojau. Pasekmės 
puikios". Specialia supažindinantis kiekis 
Ostrex Tonic Tablets kaštuoja tik 35c.
Nesijausk susmukęs, senas. Pradėk jaus
tis smarkesnis ir jaunesnis nuo pat Sios 
dienos. Parsiduoda visose gerose vaisti
nėse.

turėtų visi paremti.

PRANEŠIMAS
SODALIETĖMS

Sodaliečių susirinkimai pakei-

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

Boston. Mass.

SPECIALC VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

PHONE 
So. Boston 

2271

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St. 

New Britain, Conn.
• u « - —■

Kovo 13 d., “Darbininko” nu- 
maryje apleista vienos draugi
jos, kuri pirko Apsigynimo bo
nų už $1.000, tai draugija G.P.Š. 
Atsiprašau draugijos, kad įvy
ko klaida.

Pavieniai žmones irgi perka 
Amerikos bonus. Štai vienas 
mūsų labai geras parapijietis 
pirko net už 5,000 dol. Kažin 
ar daugiau tokių rasis mūsų ko
lonijoje ?

Jaunimo draugijos šį metą 
manau labai gražų progresą pa-

Waterbury, Conn. — Apie 
trys dešimts metų atgal, vieną 
gražią pavasario dieną, Vincas 
ir Ona iškilmingai sudėjo savo 
vedybinio gyvenimo prižadus 
bažnyčioje. Prisižadėjo vienas 
antrą mylėti ir gerbti ,ir neap
leisti vienas antro iki mirties, 
nežiūrint kokioje tai gyvenimo 
padėtyje būtų.

Laikui bėgant, Vincas pasida
vė blogų draugų įtekmei; pra
dėjo pamiršti tuos gražius pri
žadus kas link Onos, kurią pir
miau taip mylėjo. Dabar, kuo
met Onos jėgos susilpnėjo ir 
nebepajėgia pasidaryti sau pra
gyvenimą, Vincas visiškai ją 
apleido ir nebenori jokio ben 
dro su ja turėti.

Ona, žinodama, kad Vincas 
uždirba virš 50 dolerių į savai
tę ir nei cento jai neduoda pra
gyvenimui, kreipėsi į teismą. 
Teisėjas pripažino, kad Vincas 
turi duoti Onai 10 dolerių į sa
vaitę ar eiti į kalėjimą. Vincas 
drąsiai pareiškė teismui: 
verčiau eisiu kalėti, bet Onos 
nemaitysiu.

Šios šeimos likimas nebūtų 
toks tragingas, jei Vincas būtų 
vartojęs savo tvirtą pasiryži 
mą geriems tikslams siekti.

TofiZos.

"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai

kintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
r vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 

nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:
“Darbininkas"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
K<5®®®®©®©®©®®©®^3®©®©®®®©®©®©®®®e®©©®©®®®©®e©©©©®®©«<f3

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

‘Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virže-
liai, 192 pusl------------------------------------------------------------- 35c.

JĖZAU, RAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
Ir lankstūs virieliai; apvalūs kampai________ $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virieliai
su kablke------------------------------------------------------------------ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
55S pusl.................................................................................... $2.75

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai,
raudoni kraitai, 384 pusl.____________________ #5c.

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi, 
parinktos gražiausios maldos, illklni labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro virieliai...................... $2.50

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