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New Yorke gauta žinių, 
kad Madride, Ispanijoj da-' New York, geg. 4 — Va
romas spaudimas peror- tikanas nusamdė keturius 
ganizuoti vyriausybę, kad laivus, kurie veža maistą 
į ją įeitų daugiau konser- iš pietinės Amerikos į Va- 
vatyvio elemento, kuris tikaną, praneša Londono 
būtų atsparesnis glaudes- radio.
niam susidėjimui su vokie
čiais naciais ir italais fa- I
šistais.

Kaikuriose vietose įvyko Londonas, geg. 4 — Mas- 
prieš dabartinę valdžią de- k vos radio praneša, kad 70 
monstracijos ir net riau- čekų išvežė į Vokietija pri
sės. verstinam darbui ir jiems

Taigi laukiama permai- sustreikavus, visus sušau
nu valdžioje. dė.

Nedai Planuok Išdalinti*

‘u Ta.'tii Turte

Sušaudė 70 Čekų

Pavergtų
Žeme Ir Įmones Bus Duodamos 

Kareiviams
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Lisbonas, Portugalija — vanojami ūkiai ne aukš- 
Švedų laikraštis “Stock- tesnės, kaip 100,000 reicho 
holms Tidningen” įtalpino markių vertės.
savo Berlyno korespon- Nacionalekonomiš k a i s Į 
dento informaciją apie tai, sumetimais stambios įmo- 
kad Vokietijos nacių už- nės valdomos tik laikinai, 
imtose teritorijose esą re- Kandidatais į tokius ob-

Aptemdina Vandenyno 
Pakraščius

Įsakymas Paliečia Ir Didįjį Bostoną 

12 Mylių Aplinkumoje

Jung. Valstybių armijos štai Maine, vienas New 
vadovybė paskelbė įsaky- Hampshire, vienas Rhode 
mą. kad visas Naujos An- Island, du Connecticut, ir 
glijos vandenyno pakraš- septyni rytinėje Massa- 
tis — 3 mylių sausumos chusetts dalyje, 
ruožas turi būti aptem- Gubernatorius Saltons- 
dintas visam karo laikui, tall atsišaukė į visus gy-

Visi langai, atkreipti į ventojus, kad laikytųsi ar- 
vandenyną, turi būti už- mijos įsakymo. Tą patį 
dengti taip, kad per juos padarė ir kitų valstybių 
nesimatytų šviesos; visų gubernatoriai.
krautuvių apšviečiamos 
iškabos turi būti užgesin
tos.

Didžiojo Bostono 12 my
lių aplinkumoje šviesos

1000 Bostono Policininkų 
Bendrai Dalyvavo Šv. 

Mišiose
KAUNO MIESTO LIGONIŲ KASA. — Tai Lietuvos nepriklausomo gyvenimo lai- turi būti aptemdintos. Į 
kų paminklas, kuris ir šiandien liudija, apie mūsų tėvynainių karžygiškas kovas Didįjį Bostoną įeina šie 

' už laisvę...

Japonai Apsupę 50,000 'LAIKRAŠTININKŲ
Kiniečių

Tokio, geg. 4 — Japoni-i

KONFERENCIJA

Boston, Mass. — Sekma- 
miesteliai ir miestai: Bos- dienį, geg. 3 d. Katedroje 
ton, Lynn, Saugus, Melro- įvyko šv. mišios Bostono 
se, Malden, Revere, Eve- policininkų intencijai, ku- 
rett, Chelsea, Wakefield, riose dalyvavo apie 1000 

i Stoneham, Woburn, Win-! policininkų. Visi bendrai 
' chester, Medford, Somer- priėmė šv. Komuniją. Po 
ville, Lexington, Arling- mišių įvyko bendri pusry-

jos žinių agentūra Domei Boston, Mass. — Sekma-.Valstybių valdžia turės ton Belmont, Cambridge J čiai Copley Plaza viešbu 
• - • praneša, kad Wuchen,.dienį, geg. 3 d., Bradford griebtis akcijos prieš \Valtham, Watertown,' tyj. Garbės svečiais buvo

zervuota 480,000 įmonių jektus, pagal nacių mar- s Shantung provincijoj ir viešbuty įvyko ne anglų juos. Tuo pačiu laiku, jie Newtown Weston Wel- kongresmanas John W
karo dalyviams — apie šalo Goenngo 4 metų pla- Welhsien pietvakarinėje kalboje leidžiamų ir reda- sustiprina argumentus tų, lesley Needham Brook-
230,000 pramonės ir ama- ną, gali būti tik karo mva-įHopeh pr0Vincijoj japonai guojamų laikraščių atsto- kurie reikalauja, kad visai line ‘Dedham Westwood
tų įmonių ir 250,000 neju- lidai, likę gyvi užmuštų apsupo 50,000 kiniečių. <vų suvažiavimas. Dalyva- svetimų kalbų spaudai ne- Milton, Quincy, Braintree

vo apie 50 įvairių laikraš- galima pasitikėti ir kad jidomųjų turtų miestuose, kareivių įpėdiniai, grįžę iš 
Taip pat bus padaryta ir,kitų valstybių (ar išvaryti 
su žemės ūkiais. į iš ten) ir ypatingai pasi-

Ligi karo pabaigos tuos žymėję vokiečių tautybės 
svetimus nusavintus tur- žmonės.
tus valdys Haupttreuhan- 
delsstelle Berlyne.

Tokia tai “naują tvar
ką” Europoje planuoja na-

Vokietijos karo dalyviai ciai. Suprantama, kad 
sudarysią po karo ypatin- prieš tokią “tvarką” prie- 
gai remiamą klasę. šinasi visos pavergtos tau-

Žemės dalinimas plačiu tos. Jos laukia progos išsi- 
mastu bus atliktas po ka- laisvinti iš nacių vergijos, 
ro, kai reicho armija bū- Išsilaisvinusios, jos galės 
sianti demobilizuota. Kol vėl sukurti laisvą ir nepri- 
kas tik išimties keliu do- klausomą gyvenimą.

Stalinas Įsitikinęs Laimėti 
Karą Šįmet

Sovietai Nesieksią Užgrobti 
Svetimų Žemių

Japonai Išsitraukia Mau jo j 
Guinejoj

čių atstovai. . turi būti išmesta iš biz-
Naujos Anglijos laikraš-‘nio”.

tininkų organizacijos vai- p. Alan Cranston pareiš- 
dyba, kurios atstovai bu- kė, kad valdžia lygiai trak-

McCormack, Teisėjas Hig- 
gins, Prelatas Richard J. 
Haberlin ir kiti.

Tai buvo begalo įspūdin- 
Be to, penki didesni mie-' gas įvykis.

Kinija Ir India PavojujeIš Australijos praneša, vo nuvykę į Washingtoną tuoja svetimų kalbų, kaip
kad Japonijos karo jėgos
pasitraukė atgal į origina- 
lę bazę Lae, Naujoj Guine-

pereitą savaitę, specialiai ir anglų kalboj spaudą.
pakvietė Foreign Lang- Pertraukoje įvyko pie- Japonų kampanija Bur- 
uage Division of Facts and tūs, kuriuos pradėjo ati- m°j sudaro rimtą pavojų 

joj, po įsiveržimo 27 my- Figures vyriausia virsi- tinkama malda Prelatas Kinijai ir Indijai. Japonai 
lias gilyn Markham slėnyj,• ninką, p. Alan Cranston Haberlin. grasina įsiveržimu į Kini-
ieškodami aerodromui vie
tos, bet kita priešo kolum- 
na tebesilaiko pozicijoje 
15 mylių į pietus arti Sa- 
lamaua.

Naciai Vėl Nužudė 55 
Kaipo Užstatę

kalbėti.
p. Alan Cranston labai į- Ka Sako Juna. Valstybių 

domiai ir smulkmeniškai u
išaiškino dabartine padėtį Vyriausias PrOKlirOraS Apie 
ir nurodė kaip laikraščiai Svetimų Kalby Spaudą 
gali pasitarnauti Jung. -----------

ją iš pietų ir į Indiją iš ry-
[tų, kuomet priešas pastū
mėjo kiniečius apie 30 my
lių Yunnan fronte ir pri
vertė Britų kareivius trau
ktis atgal, kurie dabar yra 
apie 150 mylių nuo Bengal

Britų karo jėgos, kurios 
pasitraukė į vakarus, sten
giasi pastoti priešui kelią 
į Indiją, ir dabar laikosi a- 
Die Monywą, prie Chin- 
dwin upės, 60 mylių į va
karus ties Mandalay.

Atidėjo Moterų Registraciją
Valstybėms ir bendrai Su- Jung. Valstybių Genera-1 Vėžiaus 
vienvtom Tautom, kovo- linis Prokuroras Biddle
jančiom prieš ašį arba bai. 30 d. pareiškė, kad Fe- . . iaDonai užėmė tas atidėio moterų reeis-OTiešui — ašiai. Paaiškino deraiė Valdžia neketina i- P, f , ' JaPonai “žeme,tas atidėjo moterų regisVichy, Prancūzija, geg.

4 — Praneša, kad Vokieti- i ką galima rašyti ir ko ne- simaišyti į reikalus

Iš Tokio praneša, kad
Washington, D. C., geg. 

4 — Prezidentas Roosevel-

Mandalay, Burmos sosti-, traciją neribotam laikui.
- j- kk „„u  nę. Tačiau kiniečių spo-Jeigu kada vėliau truksjos naciai vel nužudė 55 galima, jeigu laikraščiai raseni kurie yra lojaluskamanas pareiškė, kad darbininkų karo darbams, 

prancūzus, kaipo užstatą nori būti lojalus. Jung. Valstybėms, nepai- kaukimas iš Mauda-'tai ir moterys bus regis-
sant kalbos, kurioje tie1“Nors visa dauguma sveLille mieste. Prancūzai ne 

pasiduoda. Partizanai daž- timų kalbu
Maskva, geg. 4 — Sovie-, vietų Rusijos okupuotos, nai užpuola nacius karei- Jungtinėse Valstybėse yra mi.

laik-

i -i ~ ,. lay padarytas dėl svarbių truojamos, bet dabar yra
ai r c , laikraščiai yra spaus ma- prįeįaščių, ir pažadėjo, jog užsiregistravę savanoriai 

kiniečių kariuomenė Man- daugiau moterų, negu
dalay miestą vėl atsiims iš joms būtų galima surasti

pasakė karingą kalbą. Jis laisvę. Jung. Valstybių vy- naciams taip ir nepavyks- čiu Ašies propagandos Ii- tas telegrama Kongresmo- Prie^°- darbų.

tų Rusijos Stalinas, gegu-' sumušus nacius, atgaus vius ir iuos terorizuoja, j lojalūs šiai šaliai, bet dar Generalinio Prokuroro 
žės pirmos dienos proga, • sau nepriklausomybe ir Tačiau tikrųjų kaltininkų yra keletas tiksliai sekan- pranešimas buvo pareikš-'_  1_— i__ •__ i ii  TI _ i _ •  T____ T7_la i. • I • t • • 1 _ YI  > v •  ___ .___ 1 II . , t-r j priGSO.
pareiškė, kad “šiais, 1942 riausybės politika mažųjų 
metais mes privalome su-tautų klausimu yra aiški 
mušti Hitlerio karines jė- visiems. Prezidentas Roo- 
gas taip, kad jos pasiduo- seveltas pakartotinai yra 
tų arba būtų visiškai su- pareiškęs, kad sumušus 
naikintos”. priešus — ašį, mažosios

Stalinas sako: “Mes no-tau.t°s atgaus laisvę ir sa
lime išlaisvinti mūsų so- 1° ■sa,haj nepriklausomybę.
vietų tėvų žemę iš vokie- To?el RuslJos Stallno pa
čių fašistų žvėrių, ir kad reiškimas pavergtųjų se
tai pasisektų, mes tu- mnJ klausimu yra reiks- 
rime sunaikinti įsiveržu-. nungas ir jsiden-.etinas. 
sius vokiečius iki paskuti-

ta sugauti. Todėl žudo ne- • ni ją”, pareiškė p. Alan nuį Samuel A.Weiss iš Pitt 
sbursro. kuris telegrafavo 

laikraščiai dirba p. Biddle. kad “daugybė 
darbą”, jis sako. skelbimu kompanijų jau

kaltus už tai, kad jie neiš- Cranston. 
duoda kaltininkų. “Tie

priešo
Pirk Defense Bonds ir SMmps/(“Ankščiau ar vėliau, jeigu sustabdė skelbimus sveti- 

Remk šios šalies apsiqynima! jįe tęs ta veikimą, Jung. mų kalbų laikraščiuose”, 
manydami, kad Teisingu-

Bombardavo Kopenhagą
_________ «>—-------------------------

Londonas, geg. 4 — Pra-i kvos radio skelbia, kad per

Vokietijos Nacių Laivynas 
Suparaližuotas

nio vyro, nebent jie padė
tų ginklą”.

“Mes kovojame už savo 
kraštą, už teisingumą. 
Mes neturime siekių už
grobti svetimus kraštus,

14,000 Japonų Žuvo 
Burmoje

neša, kad šeštadienio į 
sekmadienį naktį anglai 
bombardavo Kopenhagą, 
Danijos sostinę. Bombar-

balandžio mėnesį Lenin-

mo Departamentas pla-i Londonas, geg. 4 Pra- 
nuoia uždarvti laikraščius neša, kad Vokietijos naciu 
svetimose kalbose. į karo laivai Gneisenau

Generalinis Prokuroras *r Scharnhorst ir sunku- 
atsakė: “Kon- sis kruiseris “Pnnz Eu- 

Samuel A. £en” Yra visiškai sudaužy-

Nori nusavinti Korporacijų 
Pelną

sekančiai
grado fronte žuvo 58,000 ^resmonui --------- _ nphpo-ali vpik-
nacių kareiviu. Tame skai-j^eiss, Pittsburg, Pennsyl-. •

___ ____ ____________ čiuje yra- sužeisti ir nu-lvan*a: Teisingumo Depar-
davimas tęsėsi per 45 mi-! kauti karininkai ir karei- tamentas nenusistatęs už- Todėl Vokietijos - Itali-

Chungking, geg. 4—Pra
neša, kad japonų karo bombardavo 

pavergti kitas tautas”, sa- veiksmai Burmoje padarė Prancūziją, 
ko Stalinas. jai pačiai daug nuostolių.' -----

nutes.
Tuo pačiu laiku Britai 

šiaurinę

viai.

Tuo pačiu laiku raudo
nieji sunaikino 109 pa

daryti svetimų kalbų 
spaudą. Pilnai bus apsi- 
veikta su nelojaliais laik
raščiais nepaisant kalbos.

Jeigu Stalinas laikysis Kautynėse japonai prara^ Leningrado Fronte 
savo pareiškimų ir po £a-!do 14,000, kaip tuo £ačiu: ■ žuvo 58 000 Naciu
ro/'tai Lietuva ir Whilm Kihfeciai prarado tik Į
valstybės, kurios buv6’I^o‘-T4,000. j Londonas, gėg. 4 —Mas-

būklus, 113 apkasų morta- ibet lojalūs Jung. Valsty- 
rų, 45 tankus, keturis šar- biu laikraščiai nesulauks

jos ir Japonijos viltis tuo 
pačiu laiku užpulti Suvie
nytų Tautu laivyno dingo.

Naciai ir jų talkininkai 
norėję pradėti ataka, kad 
sutrukdyti karo reikmenų 
siuntimą ir pristatvmnvuotvežimius. 225 sunkve- iokio Valdžios įsimaišvmo. 

žirnius ir daug kitokių gin-1 Pasirašė Francis Biddle, i Rusijai. Bet jų planai su 
klų. IGeneralinis Prokuroras’^ j 'griauti.

Washington, D. C., geg.
4 —Jung. Valstybių Atsto
vų buto finansų komitetas 
nutarė pasiūlyti priimti į- 
statymą, pagal kurį kor
poracijos turėtų atiduoti 
valdžiai 94 nuoš. padaro
mo pelno.

Komiteto pirmininkas 
Doughton pareiškė, kad 
pagal siūlomą priimti įsta
tymą korporacijoms liktų 
6 nuoš. pelno, kuris nebū
tų apkrautas naujais mo- , . . j .O"!kesniais. TU



Antradienis, Gegužės 5, 1942 ■j*,.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Laikraščiuose randame. tymo tikslams suregis-likmš,

tokį pratesimą: Pasiūlius | truoti visi 
mokykloms pasiruošti iš- į mai. 
eiti iki balandžio 1 d. prog
ramą, kad, reikalui esant, 
anksčiau galima būtų 
baigti mokslo metus, vi
suomenėje ėmė sklisti net • Paskutiniuoju laiku 
ir tokių gandų, kad visose Lietuvoje išeinančiuose 
mokyklose mokslas bus laikraščiuose pradėta ves- 
baigtas balandžio 1 d. Pa- ti kampanija prieš speku- 
siteiravę tuo reikalu kom- liaciją maisto produktais, 
petetingų instancijų, paty- Iš pateikiamų faktų maty- 
rėmė, kad sakytą dieną ti, kad nepakankamai gau- 
baigti mokslas tektų tik darni produktų pagal kor- 
gimanzijose, progimnazi- teles, žmonės įvairiais bū-Į 
jose ir pradžios mokyklose dais stengiasi prisipirkti 
ir tik tuo atveju, jeigu maisto iš šalies. Laikraš- 
krašte kiltų apkrečiamųjų čiai spausdina pavardes 
ligų pavojus. Tokio ar pa- žmonių, kurie esą nubaus- 
našaus pavojaus nesant, ti už spekuliaciją. Vokie- 
mokslo metai ir šiose mo- čių teismai neva už speku- 
kyklose bus baigti tik senu liaciją pakorę pulk. Matu- į 
laiku, t. y. birželio 15 d. levičių, taip pat suimtas,

-------------- neva už spekuliaciją, Ce-
• Dabartiniu metu “Liet- zaris Petrauskas, liaudi- 

ūkis” savo žinioje turi apie [ ninku veikėjas.
250 kooperatyvų su 300,- 
000 narių. “Lietūkis” per 
savo skyrius aprūpina pre- 
kėmis apie 2,000 krautu-į 
vių bei parduotuvių.

ūkininkų veži-

Naciai Pakorė Pulk. 
Matulevičių

LIETUVOS KARIAI

• Wilnaer Zeitung rašo, 
kad Panevėžyje buvo su
šaukti tos srities koopera
tyvų atstovai. Tarp daly
vių minimi “Lietūkio” di
rektorius Meilus ir “Pie
nocentro” direktorius Ja
cevičius. Vokiečių komisa
riato atstovas ypatingai 
kalbėjęs apie maisto pro
duktų pristatymo prievo
lės atlikimą. Ūkininkams 
esą įteikti nurodymai, 
kiek pieno reikia pristaty
ti nuo kiekvienos karvės.

IR ATSITINKA 611 
ŽMONĖMS...

z si For Victory.

U. S.DEFENSE

BONDS
STAMPS

1911 metais italų turkų 
karui prasidėjui, prie Bag
dado geležinkelio tiesimo 

' darbų dirbo italų techni- 
• kas Dino Bertonis. Kartu 
i su savimi italas turėjo 
i jauną žmoną Elizą ir tre- , - „k .

metų sūnų. Kai Berto-

mai nuėjo niekais ir nelai
mingi tėvai turėjo grįžti 
be savo mylimo vaiko. Tuo

ms turėVpabėgtTnuo Ju;- kiantJ .klaidžiojantį vaiką 
kų ir gnzti , savo tėvynę,
staiga dingo rr<«»««’e e”- r j **
nelis Mario.

mažasis su- 
Visi ieškoji-

savimi vienas 
Po

mėnesių arabų pirklys nu
vyko į Bazelį, kuris tuo 
laiku jau buvo tirštai ko
lonizuotas italų ateivių. 
Ten pirklys vaiką parda
vė vienam italų puskari- 
ninkui, kuris buvo bevai
kis ir gautąjį vaiką išsiun
tė savo žmonai į Milaną.

• Laikraštis “Karys” pa
skelbė pavardes kareivių 
ir puskarininkių, kurie, 
pagal neseniai gautas ži
nias, esą sveiki ir gyvi. [ 
Jie bolševikų laikais buvo 
priversti tarnauti raudo
nojoje armijoje. Nors laik
raštis nepaaiškino, iš kur 
tos žinios gautos, bet gali
ma spėti, kad jie dar yra 
vokiečių nelaisvėje.

Puskarininkiai: 1) Sima
navičius, Leonardas, s. 
Antano, kilęs iš Šlapių k., 
Kutiškių valse.; 2) Matu
lionis, Jonas, s. Antano, 
kilęs iš Žibėčių k., Alun
tos v.; 3) Matusevičius,

Union Pacific geležinkelis pirmas pakliuvo karo istorijoj. Štai po 
to, kai traukinys pakliuvo po nelaimės letena ir buvo sutriuškintas, tai 
to traukinio vagonai matomi jau ant krūvos metalo laužo, kur jie bus su
ardyti ir manoma iš jų išrinkti apie 100,00 svarų vertingo alumino karo 
reikalams. Vaizdas matomas Omaha,Neb., geležies laužo kieme.

Raudonoji Armija Sudėjo
Priesaiką Baigti Karę '42

Maskva, geg. 4 — Rau
donoji armija 2000 mylių 
fronte sudėjo priesaiką, 
kad išpildyti Stalino įsa
kymą užbaigti karą šiais, 
1942, metais, visiškai su- 
mušant Vokietijos nacius.

Stalino įsakymas buvo 
skaitomas visuose sovietų 
kariuomenės skyriuose.

Jeigu ūkininkas nustatyto 
kiekio nepristatys, tai jis j Vladas, s. Zigmo; 4) Mont 
būsiąs griežtai baudžia- vilas Aloyzas, s. Juozo, a-

Sušaudė Italijos 
Viršininkus

mas. Direktorius Meilus, 
tarp kita, pareiškęs, kad 
“vienas aktualiausių klau
simų yra ratams tepalo 
gavimas”. Tepalo paskirs-

sušaudyta, kitus areštavo.
Biuras prideda: “Tikima, 

kad areštuoti asmenys 
priešinosi siuntimui karei
vių į Nacių - Sovietų karo 
frontą.

Šeši Žuvo Bomberio 
Helaimėje

Pendleton, Ore., geg. 4— 
Vakar arti šio miesto Mė
lynuose Kalnuose, kurie y- 
ra apaugę medžiais, susi
daužė bomberis. Toje ka
tastrofoje žuvo šeši iš as
tuonių armijos lakūnų.

Didelėmis Raidėmis 
Maldaknygė

GRAŽI DOVANA 
MOTINU DIENAI

Sūnūs ir dukterys, minėda- 
mos motinų dieną neužmirškite 
savo brangių motinėlių, kurios 
taip nuoširdžiai ir kruopščiai 
apie jus rūpinasi — suteikite 
joms po atmintiną dovaną. 
“Darbininkas” turi labai puikią 
ir gražią dovaną — ANGELŲ 
KARALIENĖ, tai nemažas pa
veikslas, padarytas iš gibso. Jo 
kaina tik S1.00.

bu jie kilę iš Kupiškio Maskva, geg. 4 — Sovie- 
miesto; 5) Jaun. puskari- informacijų biuras pra- 
ninkis Graževičius Anta- nega kad balandžio mėn. 
nas, s. Juozo iš Panemunė- pabaigoje daug įžymių 
lių k., Alytaus v.; 6) Gran- Fašistų partijos atstovų
dinis Sasnauskas Andrius, -------------------------------------
s. Juozo, kilęs iš Kulautu-i v.; 6) Pakalnis Romualdas, 
vos, Raudondvario v. s. Juozo, iš Zarasų miesto;

Eiliniai: 1) Noreika Ęa- 7) Dainys, Jokūbas, s. Ci- 
lys, s. Jono, kilęs iš Kausi- pri jono, iš Vedarių k., An- 
nių k., Molėtų v.; 2) Volko- tazavės v.; 8) Ambrulaitis, 
vas Larijonas, s. Terenti- Vincas, s. Simano, iš Ilgu- 
jaus, iš Žibėčių k., Aluntos Vos k., Paežerėlių v.; 9) 
v.; 3) Dirma Eduardas, s. Kevelaitis Vincas, s. Juo- 
Igno ,iš Ažubalių k., Molė- zo> įš Slabados, k., Būble- 
tų v.; 4) čečys Balys, s. iįy v.; 10) Česiūnas Alber-

“Darbininke 
tik išėjusią iš spaudos didelė
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis”. Ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5*4 x 3’4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50. Užsakymus siųskite — 

' “Darbininkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

KITOS KNYGOS 
Lietuvių Kultūrinis Ins

titutas platina ne vien tik 
savo išleistas knygeles, 
bet ir kitą vertingą litua
nistinę literatūrą. Paski
roje brošiūroje neseniai _ x .
pasirodė prof. A. Senn la- P“ valku‘ pake
tai įdomus moksliškas 1U1’. ml,netasls pus‘
straipsnis “On the Degree kar*ninkls *“vo tavoje su 
of Kinship Between Slavic “^būviais. Bevaike puska- 
and Baltic" (15 pusi.), ši- rlnlnkl° zm°na’, “etekusl 
to puikaus straipsnio Ins- sa.™ VyrO/ daf labla“ pa 
titulas išsiuntinėjo 100 m,loJ° Siųstąjį vaiką ■ 
egz. įvairiems Amerikos ^1 iaunlJ0’faau?usi^a'

' mokslininkams - kalbinin- m0‘en,s atldava» elekt 
kams. Jų dar galima tru:! technikos mokyklą.

Į pūtį gauti atsiunčiant paš- Tuo tarpu tikrieji vaiko 
to ženklais 15c. tėvai buvo apsigyvenę Kl

išė jo iš spaudos p. Ani- nijoje. Dino Bertonis ten 
ceto Simučio magistro di- įsigijo gana didelį turtą, 
sertacija “The Economic tačiau pakeliui į Mandžiū- 
Reconstruction of Lithua- riją jis pasimirė. Jo našlė

-----  Įnia After 1918”. Išleido vėl grįžo ir s’avo gimtaja-
galite gauti ką Coiumbia University me Milane pradėjo staty- 

Press, New Yorke. 148 dintis mažą vasarinę. Liki- 
pusl., kaina $1.50. Patar- mas taip norėjo, kad naš- 
tume kiekvienam lietuviui i lė į savo vasarinę elektros 
inteligentui turėti šią kny- įvesti kreipėsi į tą firmą, 
gą savo bibliotekoje, užsi- kurioje dirbo jau į vyrą iš
sakant ją tiesiai iš Colum- 
bia University Press. Šios 
knygoos Liet. Kultūrinis 
Institutas užsisakė 165 
egz. ir platins ją žymes
niuose universitetuose ir 
šiaip suinteresuotų moks
lininkų tarpe

augęs jos sūnūs Mario. 
Kaip tik tie elektros įren
gimo darbai buvo pavesti 
Mario. Atvykus jam į naš
lės vasarinę elektros įves
ti ,tuo jau pat prabilo krau
jo giminystė. Mario kaž
kaip savaime suartėjo su

Gasolino Kvota Bus 
Nustatyta Antradienį

GEGUŽES MENUO

Washington, D. C., geg.
4 — Petroleum ko-ordina- 
torius Ickes pareiškė kon
gresiniam komitetui šian
dien, kad nereikalingas 
vartojimas gasolino ir a- 
liejaus bus sulaikytas.

Gasolino kvota būsianti 
nustatyta ir paskelbta an-į B road way, 
tradienį, geg. 5.

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

So. Boston,
Mass.

Jono, iš Laimuškių vien
kiemio, Utenos valse.; 5) 
Mikulėnas Juozas, s. Juli

Lietuvių Kultūrinio Ins- 60 metų moterimi. Mario 
tituto leidiniai labai nely- vis prašydavo tą moterį 
giai plinta: jei kurioje ko-i papasakoti apie savo gy- 
lonijoj atsiranda veiklus į venimą. Vieną kartą Ber- 
žmogus ir suinteresuotas ■ tonienė pradėjo pasakoti 
plačią visuomenę supažin- ir apie savo dingusį sūnų. 
dinti su Lietuva, tai ten Pasakodama ji prisiminė, 
knygelės gerai platina- kad tarp kita ko jos dingęs 
mos, bet daugumoj koloni- sūnus ant kaklo turėjęs 
jų tokių žmonių nepasitai-1 arabinį talismaną. Tai iš- 
ko surasti ir ten Instituto girdęs elektrotechnikas

praskleidė savo marškinių 
apikaklę ir ištraukė talis
maną, su kuriuo jis nebu
vo persiskyręs nuo pat 
mažų dienų. Ir po 27 m. 
vienas antrą pažino.

L-nos

leidiniai lieka nežinomi.
Šia proga čia patiekia

me pirmojo leidinio dides
nius užsakymus: New 
York — 200; Shenandoah, 
Pa. — 200; Rochester, N. 
Y. — 200; Philadelphia, 
Pa. — 200; Chicago, III. — 
150; So. Boston, Mass. — 
100; Brockton, Mass. — 
100; Lawrence, Mass. —į 
100; Providence, R. I. — j 
100; Newark, N. J. — 100; 
Detroit, Mich. — 100; Mt. 
Carmel, Pa. — 100; Brook
lyn, N. Y. — 100; Maspeth, 
N. Y. — 100; Washington, 
D. C. — 70; Cicero, III. — 
50; New Britain, Conn. — 
50.

Likusios knygelės išpla
tintos po vieną ar po kelis

Lietuvių Kultūrinio Instituto 
Leidiniai

tas, s. Aleksandro, iš Jano
nių k., Musninkų v.; 11) 
Morozovas Artemijus, s. 

jos iš Girdiškių k., Smalvų Alekso iš Burių k., Kurk
lių v.; 12) Kažiūras Balys, 
s. Balio, iš Ostruvkos dva
ro, Giedraičių v.; 13) Rai- 
šys Vincas, s. Liudviko, iš 
Staniškių k., Giedraičių v.; 
14) Januška Vaclovas, s. 
Antano iš Šlapgirių k., Už
venčio v.; 15) šliauteris
Stasys, s. Kazio iš Mickų 
k., Papilės v.; 16) Čepaitis 
Alfonsas, s. Kazio, iš Kar- 
čiamų k., Radviliškio v.; 
17) Antukas Jonas, s. Pet
ro, iš Kražių m., Raseinių 
aps.; 18) Plikauskas Juo
zas, Vendžiogalos m.; 20) 
Rainikovas Isajus, s. Jus
tino iš Gulbiniškių k., Jo
navos v.; 21) Seikalis. Pet
ras, s. Antano, iš Kauno 
m.; 22) Beniušis Jonas, s. 
Juozo iš Kauno m.: 23) 
Dargys Albertas, s. Igno, 
iš Reiveičių k., Mažeikių 
v.; 24) Pliauga, Vincas, s. 
Jurgio, iš Poteronių k., A- 
lovės vai., Alytaus apskr.;

ta PRIEŽASTIS

•
ĮVAIRIOS KNYGOS

•

J£ZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... 92.50

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gersi pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina........... 91-00

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ................................................................... $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik......................... 250.

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

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
paraiė kun. Pr. Juikaltis. Kaina __________ 25c.

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

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
5Oc., dabar parduodame po.... ............................ 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina 9100, dabar 50c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paraiė Kun. 
Or. J. Starkus. Kaina ______________________ 91.10

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parai! V. Nagornoskls. Kaina____ 35c.

Su užsakymais kreipkitės — * f *

"DARBININKAS"
368 W. Breadwoy, So. Boston, Mass.
• 4ninin ,čg>1o3vi *nA •

“The Baltoscandian Con- 
federation” (prof. K. Pak
što) sukėlė nemažą susi
domėjimą tarptautiniuo
se sluoksniuose ir jau be- 
veik visa išparduota. Da
bar ji didesniais kiekiais 
nebesiuntinėjama, tačiau 
atskirų jos egzempliorių

nes ji vaizduos keturių 
šimtų metų lietuvių litera
tūrinę kūrybą. Instituto 
direktorių vargina mintis 
kiek jos reikėtų spausdin
ti? Tai paaiškėtų, jeigu iš 
anksto įplauktų bent ke 
liolika stambių užsakymų. 
Bijoma jos atspausdinti

dar galima gauti (kaina permaža. Tad labai prašy 
20 centų).

“The Lithuanian 
tion” dar galima

tume kolonijų veikėjų 
kuoskubiau pranešti sau egzempliorius ir daugiauSitua- 

gauti.
Paskiras egzempliorius 
30c., o po 50 egz. ar dau
giau — kainuoja tik 20 c.
NAUJOS KNYGOS įnia Minor”. Ji bus pana

šiomis dienomis spaus- šaus didumo ir panašios 
tuvei bus įteikta p. Anta-Į kainos kaip ir p. Vaičiulai- 
no Vaičiulaičio trumpa lie- čio knygelė. Prašytume ir

norimų jos egzempliorių 
skaičių.

Dr. Pranas Galinis bai
gia rašyti knygelę apie 
Mažąją Lietuvą: “Lithua-

tuvių literatūros apžvalga: 
“Lithuanian Literature” 
(apie 40 pusi.). Ji kainuos 
30 centų, ogi užsakant po

25 > Mažeika, Jonas. s. Jo- 50 egz. ar daugiau — tik 
no^iš Biržų ra,: 26) Krilo- po 20 centų. Knygelė ši 

i Mae 'Timofėjufe.ikt -Jokūbdt į|ravarti:<6Wtų<»ffliWgtriSė)ti1^r 
’ is Dūdiškių k..JKruonio v. ; vifeno l^štdd^fenttuose, kr

jos užsakymus jau siųsti. 
Dr. Galinio knygelė gvil
dens Mažosios Lietuvos 
praeitį ir lietuvybės liki
mą Lietuvos pajūry bei 
viltis grąžinti Lietuvai tą 

ažų ir'%^kngų mums 
raštą.

šia svetimtaučių tarpe, ap
rūpinti universitetus, Bib- 4 . 
liotekas, ir kai kuriuos įtoja ų
pavienius profesorius, se
natorius ir kongresmanus.

Jeigu vietoje 17 stambių 
platintojų turėtume jų a- 
pie 50, tai Instituto dar
bas žymiai palengvėtų, 
knygelių leidimas gal pra
dėtų apsimokėti.

Dr. Kazys Pakštas,
Direktorius.

Lithuanian Cultural
Institute, ’

60lf Šo. Kenwod<3 Ave., 
Chicago, Illinois.

— Sakykite .pone daktare, ko
dėl mano žmona niekada nebū
na visiškai sveika?
— Aš manau, jog greičiausiai 

dėl to, kad ji niekad tikrai ne
serga.

MEDUS
Grynas bičių medus, kurį bi

tės sunešė iš žydinčių javų, gė
lių, pievų ir medžių yra tikras 
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą 
medJus ir gerk jį su arbata ar 
kava vietoje cukraus. Kas var

to slogos nevar
gina. Kvorta kainuoja tik 85c. 
Jo galite gauti “Darbininko” 
administracijoje, 366 W. Broad
ivay, So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595
Ltmosinai dėl visokių reikalų.
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SUBSCRIPTION RATES:

Kas Yra Dievo Karalystė

Domestic yearly ................._........ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly __________ ____ .. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Dievo karalystė yra kaip 
milžinas kalnas, kuris pla
čiomis, galingomis teraso
mis kyla iš tūkstanties ne
išganytos žmonijos pakal
nių. Reikia lipti aukštyn 

prenumeratos kaina nu° laiptelio ant laiptelio,
Amerikoje metams .........................$4.00 kol UŽlipsim ant viršūnės,
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00 kuri yra UŽ VISOS ŽemiŠkO-

Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50Į SIOS buities, UŽ Žemiškųjų 
kovų laukų. Iki tos viršū-

jventuosius laiko
giais.

Savisauga
nės Dievo karalystė yra 

i tik kelionė, tobulėjimas, 
lėtas kilimas. Aukštyn 
greit neinama. Ir šitoj ke
lionėj į Dievą “tūkstantis 
metų yra kaip viena die
na”. Palyginus su Dievo

Ardančių viešąją moralybę teatrų turime perpil-, begalybe ir su tais milijo
nai. Kai kurie jau taip toli nueina nudizmo populiari- nais metų, kuriuos geolo-

ir jos šventų drabužių ak
somas spyglių sudrasky
tas? Ji nesako: “aš esu 
Dievo karalystė ir man 

karžy- prįk|auSyti tegali tik tas, 
i kurio širdis pilna Dievo

Bažnyčia prisipažįsta karalystės iki paskutinio 
turinti ir nusidėjėlių. Ji kampelio”. Bet ji yra ke- 
atmetė klaidinga mokslą, liaujančios, kovojančios, 
kad tik “švarieji” ir “šven- nuodėmių puolamos ir 
tieji” priklauso prie Kris- nuodėmių sužeistos žmo- 
taus Bažnyčios. Šiandien nijos Bažnyčia. Ji nema- 
Bažnyčia yra ieškantis ir no esanti įkūnijusi, vys- 
guodžiantis Kristus, kuri kupams ir tikintiesiems 
nesigėdi nei nusidėjėlių, pakelti rankas į dangų ir 
nei muitininkų draugys- prašyti: “Dievo karalyste, 
tės. Ji, Dievo Bažnyčia, ne- ateik pas mus”. Ji neatlie- 
lakioja taip aukštai vir- ka jokių pamaldų, kuriose 
šum žmonių galvų, kad jų neprašytų: “Dievo kara- 
dėmėtos rankos negalėtų lyste ,ateik pas mus” ir 
paliesti jos švariu drabu- “atleisk mums mūsu nuo- 
žių. Ji eina į dulkėtas žmo- dėmes”. Katalikų Bažny- 
nių gatves, eina per žmo- čia žino, kad ji nėra užbai- 
nių klaidų ir netobulumų ga, bet kad ii yra kelias.

i, kad priseina juos uždaryti. New Yorke jau ke- priskaito mūsų žemei, • erškėlius. Kas gi stebėtų- Tai tautų ir šimtmečiu ke- 
ius uždarė. Bet netekusieji nešvaraus pelno te- dviejų tūkstančių metų gį, kad jos pėdės dulkėtos lias į Dievą. L-s .

žavime
lis tokius uždarė. Bet netekusieji nešvaraus pelno 
atrų savininkai akyplėšišku ryžtingumu reikalauja 
juos atidaryti, lyg tai būtų moderninės “kultūros” į- 
staigos. Tačiau šiuo kartu paskirtas tam reikalui iš
spręsti teisėjas vis dėlto kultūringumo jiems nepripa
žino, ir ištvirkimą plėčią teatrai taip ir paliko uždary
ti. Savo nuosprendį teisėjas motyvavo tuomi, kad kal
bamieji teatrai daug prisideda prie dorovinio nuopolio, 
kurs, kaip parodo istorija, visuomet yra socialinės sui
rutės ir anarchijos pranokėjas. Visuomenė turi teisės 
į tai reaguoti, kaip kad kiekvienas individas (paskiras menė. Jų rūbai dar atsi 
žmogus) reaguoja į ligą, kuri gręsia palaužti jo svei- duoda žemės kvapu. Jų 
katą ir paskubinti mirtį. Savisauga bei apsigynimas 
yra visų pirmiausia gyvenimo teisė.

Taip, savisauga ragina mus gintis prieš ardan
čias moralybę bei padorumą jėgas. O tos tamsiosios 
tvirkinimo jėgos perdaug jau ima įsivyrauti. Pirmiau 
buvo manoma, kad vien nešvarus pelnas esąs jų tiks-

senumo Kristaus Bažny
čia yra tik pačioj savo plė
tojimosi pradžioj. Argi 
nuostabu, kad išlaisvintų
jų žmonių bendruomenei 
priklauso tik tūkstančiai 

Juk Kristaus 
yra į šventąjį 

Dievo karalystės kalną ko
piančių žmonių bendruo-

ALT. Remia LTT.
žmonių: 
Bažnyčia

žingsnis sunkus kaip dy
kumų keliautojo, jie dar 
nėra nusikratę siauro ly
gumos gyventojo žvilgs
nio. Žmogaus esmės nega
lima pakeisti per vieną 
dieną. Reikia ne tik metų,

las. Dabar vis daugiau aiškėja, kad greta noro pasipel- bet ir šimtmečių. Kaip lė-
nyti veikia dar kitas kur kas nedoresnis sumetimas — 
visiškai ištvirkinti eilinį pilietį, ypač jaunuolį, išardyti 
krikščioniškas šeimas, pakasti tėvų autoritetą ir, aps
kritai, įgyvendinti viešą nemoralumą, kad žmonių 
sąmonėj visiškai išdiltų ribos tarp gero ir blogo. Tuo 
būdu prirengiama dirvą socialiniam ir politiniam per
versmui. Gerai žinome, koki ponai tais darbeliais už
siima. Nesvetima mums jų taktika kitose šalyse. Tuos 
pačius metodus ir šičia norima pritaikyti. Jie kasa mū
sų gyvenimo pagrindus sumaniai, nuosekliai ir ištver
mingai. Reikiant moka pasislėpti; progai pasitaikius, 
vėl aikštėn išlenda; vienam kitam pasikėsinimui nepa
vykus, ištvermingai laukia trečios, ketvirtos, penktos 
progos — ir taip iki neapriboto laiko, kol nesusilauks 
lemiančio momento.

tai tas pasikeitimas vyks
ta, matyti, kad ir iš to, kad 
šešioliktajame krikščiony
bės šimtmety staiga pasi
darė aktualios senos ger
maniškos raganos ir be
veik visa tikinti Europa 
pavirto pamišėlių namais. 
Į Dievo Bažnyčią per mili
jonus naujai pakrikštytų
jų teka nekrikštytos esy
bės srovė — įeina milijo
nai vaikų, kurie nieko ne
žino apie Dievą; kuriems 
visą Evangeliją reikia pra
dėti aiškinti nuo pradžios. 
Savo auklėjimo darbą 
Bažnyčia vėl turi pradėti 
nuo pradžios. Po kelių mo
kymo ir globojimo metų 
tie naujokai eina į gyveni
mo atmosferą, kurioj Die
vo karalystės pėdsakų tik
rai maža arba visai nėra.

(Nutarimas)
Kadangi Lietuvių Piliečių Sąjunga Jungtinėse A- 

merikos Valstybėse, į kurią įeina įvairių srovių žmo
nės, radusieji prieglaudą šioje šalyje, sudarė savo sky
rių atstovų suvažiavime, 1942 m. balandžio 8 d., Lietu
vių Tautinę Tarybą;

Kadangi ši Lietuvių Tautinė Taryba savo Dekla
racijoje pasisakė už Jungtinių Amerikos Valstybių rė
mimą jų pastangose laimėti karą prieš agresorius ir 
už Suvienytųjų Tautų tikslą po karo sutvarkyti Euro
pą laisvės, demokratybės ir tautinio bei socialinio sau
gumo pagrindais;

Kadangi Lietuvių Tautinė Taryba pasižadėjo 
dirbti dėl Nepriklausomos, Laisvos ir Demokratinės 
Lietuvos atstatymo, tai —

Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komite
tas, savo posėdyje 1942 m. balandžio 22 d., nutaria:

Nuoširdžiai sveikinti Lietuvos piliečių sudarytą 
Lietuvių Tautinę Tarybą, pareiškiant pilną savo prita 
rimą jos nusistatymui ir siekimams, išdėstytiems jos 
Deklaracijoje, ir nutaria:

Kviesti visą demokratiniai nusiteikusią Amerikos 
lietuvių visuomenę remti Lietuvių Tautinę Tarybą 
moraliniai ir materialiniai.

(Pasirašo)
L. šimutis, Pirmininkas 
P. Grigaitis, Sekretorius.

Jean Harwood, 18 m. amžiaus, prityrusi industrijos 
Londono darbininkė, surado būdą, kaip atskirti rieba
lus po nuplovimo lėkščių iš vandens. Tą išradimą da
bar taikysią virtuvėse visoje Anglijoje.

Draftuoti Vyrai
GAUS LEIDIMĄ

Sutvarkyti Saro Reikalus

Penkias dienas po prie-T gauti leidimą

Kaip mums nuo jų apsidrausti? Sėkmingam ap
sidraudimui būtinai reikalinga sutartis tarp vadų ir 
visuomenės. Vadų pareiga nurodyti pavojų, atideng
ti priešų pinkles ir slaptą klastingą jų veiklą aikštėn 
išvilkti. Juodi nešvarūs darbuotojai šviesos nepaken
čia. Šiaip jau gėdos neturi, bet viešumoj būtinai nori 
padorumo skraiste prisidengti. Gi visuomenė, pavojų
supratus ,turi atsidėjus gint svarbiausią savo tvirto- i Taip auga daug pusiauti- 
vę — šeimą. Kokios šeimos, tokia ir tauta. Šeimos ne-'nĮU krikščionių; kovojam 
paliečiamybė tai tautos ir valstybes apsauga. Tad ne- klystančių, puolančių, 
įsileiskit į savo šeimas supuvimo ir bedievybės bakte
rijų, nes mėgiamiausia ardytojų dirva tai puvėsiai, 
stipriausi jų ginklai tai bedievybė, ištvirkimas, klasta 
ir akyplėšiškumas. Jie išlaisvina iš kalėjimų ne tik 
kriminalistus, bet atpalaidoja visus įmanomus ir neį
manomus žmogaus geidulius ir paleidžia juos į darbą.
Žmonijai deja, jiems šienapiūtė. K.

žemiškais pančiais surai
šiotų žmonių. Šventųjų 
garbinimas Katalikų Baž 
nyčioje aiškiai rodo, kad 
be galo yra sunku Dievo 
karalystei užvaldyti žmo
gų, jį pakeisti, jį savęs pri
pildyti. Dėlto Bažnyčia

Natūralizacija Palengvinta 
Ateiviams Kareiviams

Palengvintas naturaliza-, prašyto jas kalbėtų angliš- 
vimas ateivių, kurie dabar kai ir savo ranka neturi 
tarnauja Jung. Valstybių1 pasirašyti po prašymu, ir 
ginkluotose jėgose yra ap- neturi išlaikyti jokio mok- 
rūpintas Second War Po- slumo išbandymą; ir 
wers Įstatymu, po kuriuo j 4. Jokis mokestis nebus 
prezidentas Rooseveltas imamas už padavimą na
pasirašė kovo 28 d.

Naujas įstatymas parū
pina, jog kaikurie natūra
lizacijos įstatymo reikalą

turalizacijos prašymo, už 
popierų pagaminimą, už 
paskutinį išklausymą nei 
už natūralizacijos certifi-

vimai gali būti prašalinti Į katą, jeigu išduotas.

Tikra piūtis žuvies. Tai vaizdas, kai Days upėje, Escanaba, Mich., tos 
apylinkės gyventojai su-samčiais gaudo žyvyįes .smelts, kurios artimoj 
giminėj su sardinėmis.

atsitikime “bet kurio as
mens ,ne piliečio, bet kurio 
amžiaus, kuris tarnavo 
arba nuo dabar tarnaus 
garbingai militarinėse ar 
laivyno jėgose Jung. Vals
tybių dabartiniame kare,

Bet tie išskyrimai reika
lauja papildymo sekančių 
parūpinimų —

1. Kad su prašymu būtų 
įteikta afidevitai dviejų 
atsakomų liudininkų
Jung. Valstybių piliečių,

ir kuris legaliai įleistas į kad jie pažįsta prašytoją, 
Jung. Valstybes arba jos. ir kad jis yra gero charak- 
teritorijas, ir įstojimo lai- teriaus, užlaiko Jung. Val
ku buvo tos vietos gyven- stybių konstitucijos prin- 
toju. cipus, ir remia gerą tvarką

Palengvinimai yra se- ir laimę Jung. Valstybių; 
kantieji— Į 2. Tarnystę Jung. Vals-

1. Nereikia turėti dėklą-' tybių militarinėj ir laivy- 
racijos intenciją (pirmas no jėgoj prašytojas turi į- 
popieras) ir nereikia pas-'rodyti afidevitais dviejų 
kirtam laikui būti gyven-;Jung. Valstybių narių ar
toju Jung. Valstybių arbaba buvusių narių militari- 
bet kurios valstybės; j nės ar laivyno jėgos per

2. Natūralizacijos prašy-, dabartinį karą, arba už- 
mą galima paduoti bet ku
riam teismui, kuriam pa
vesta teisė naturalizuoti 
ateivius ,nepaisant prašy
tojo gyvenimo vietos.

3. Nereikalaujama, kad

miniu armijon draftuoti 
vyrai galės gauti leidimą 
trumpam laikui, sutvarky
ti jų asmeninius ir biznio 
reikalus ,pagal naujo Karo 
Departamento patvarky
mo.

Naujas patvarkymas, 
kurį Parinktinės Tarnys
tės ofisas jau išsiuntė vi
siems vietiniams drafto 
boardams, yra dalis nau- 
jost varkos liberalizuoti į- 
stojimo nusistatymą.

Posistema kuri veikė iki 
šiolei, vyrai, kurie išlaikė 
paskutinį sveikatos egza
miną Armijos priėmimo 
centruose tuoj į armiją 
buvo priimti. Ši tvarka 
buvo per sunkus atsisvei
kinimas su civiliniu gyve
nimu.

Bet nuo dabar galima

ne vėliau 
penkias dienas po priėmi
mu į armiją. Paprastai lei
dimas bus iš dešimts die
nų. Bet kur vyrai toli gy
vena leidimas bus iš pen
kiolika dienų.

Parinktinės Tarnystės 
naujas įsakymas apie lei
dimus prideda:

“Vietiniams boardams 
patarta supažindinti visus 
vyrus su šiuo nauju pa
tvarkymu ir jiems pasaky
ti laukti Armijos Tyrinėji
mo Boardo galutinio nus
prendimo ir tik tada su
tvarkyti jų finansinius ir 
asmeninius reikalus.

“Vietiniams boardams į- 
sakyta prie vyrų sąrašo 
prisegti vardus vyrų, ku
riems toki leidimai reko
menduoti. Šie leidimai bus 
duoti jeigu vietinio boardo 
rekomenduoti”. FLIS

tvirtinta kopija rekordo 
egzekutyvio departamen
to, kuriame randasi pra
šytojo rekordas, rekordas 
turi parodyti, kad prašyto* 
jas dabar arba praeityje

tarnavo garbingai šios ša
lies ginkluotose jėgose da
bartiniame kare.

3. Reikia prašymą pa
duoti nevėliau vieną metą 
po gruodžio 31 d., 1944 m., 
arba ankstyvesnių laiku 
kurį Kongresas arba pre
zidentas paskirtų.

Šio įstatymo aprūpini
mai, palengvindami natū
ralizacijos procedūrą atei
viams, kurie tarnauja gin
kluotose jėgose, neinims, 
negarbingai paliuosuotų iš 
ginkluotos tarnystės ir 
taip vadinamus “conscien- 
tious objectors”. FLIS.

Nauia Maldaknygė
Šio mėnesio pabaigoje 

bus baigta apdaryti kun. 
Pr. J. Juškaičio leidžiama 
didelėmis raidėmis malda
knygė — “MALDŲ ŠAL
TINIS”. Maldaknygė tik
rai graži ir patraukianti. 
Juodi odos apdarai, auk
suoti kraštai, didumas: — 
5% X 3% colių. Storis: ne
pilnai pusė colio. Kaina 
tik $2.50. Galite užsaky
mus dabar siusti:

“DARBININKAS”
366 W. Broadvvay,
So. Boston. Mass.

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

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

. Apskriejo Valdyba —
ofi .fctfn. K. V a?y ^Dvasios'Vadas,

Ant. Zaveckas, Pirmininkas, • 
B. Jakutis, Raštininkas.
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SĄRASAS
Žemiau talpiname iŠ Lie- dys, gyv. vieta Kaunas, 

tuvos išvežtų gyventojų į 798. Baranauskienė, Marija,
Sibiran sąrašą, kurį su- 42, gyv. vieta Kaimas, 
rinko ir sutvarkė Lietuvos ; 799. Baranauskaitė, Irena
Raudonasis Kryžius. Sis (Pranas), 15, mokinė, gyv. v. 
sąrašas yra labai svarbus, Kaunas.
nes iŠ jo Amerikoje gyve- 800. Baranauskaitė, Rita 
nanti giminės ar pažįsta- (Pranas), 8, gyv. v. Kaunas. ,
mi galės sužinoti apie sa- 801. Baranauskas, Jonas, 28,l(Juozas)- 251 vaikų darielio 

' * 1 vedėja ,gyv .v. Semeliškės.
832. Baranauskas, Vincas 

(Kazys), siuvėjas, gyv. v. Kau-

v. Skriaudžiai, Veiveriai.
829. Baranauskas, Pranas 

(Juozas), gimė 1918, pašto vir
šininkas, gyv. v. Semeliškės.

830. Baranauskas, Povilas, 
30. gyv. v. Semeliškės.

831. Baranauskienė, Teodora
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VUOSIUS, nuo kūnų dabar gyvenamoji vieta Tauragė, Pa- 
negauna jokių žinių. 'pievių 14.

Sąrašas sunumeruotas irj 802. Baranauskas, Jonas, gi- 
alfabetiškai sudarytas, męs 1896, ūkininkas, gyvena- nas' . . x
Pirmiausia paduoda išvež- moji vieta Toganai, Žarėnai. I 833 Baravicius, Juozas (Liū
to jo pavardę, vardą, O j 803. Baranauskienė - Tirevi- das * ’ ūkininkas, Mičiūnai,
skliauteliuose tėvo vardą, čiūtė, Leokadija (Juozas), gi- Gervečiah . kas) 3
išvežtojo amžius ir gyve- mus 1901, mokytoja, gyv. v.| 834' Barcys’ Motiejus (Mo- \
namoji vieta Lietuvoje. i Lauksoda. i tiejus); gimęs 19O4> akininkas’

(W») 804. Baranauskaitė, Janina vydenia*» arena
772. Baniulis, Romualdas,' (Jonas), gimus 1929, mokinė,

(Petras), 65 .tarnautojas, gyv. gyv. v. Lauksoda, Žarėnai

-'TT? ~ \z i-

Šios šalies laivas paliestas priešo submarino torpedos, skęsta. Viršuj matosi patruliuojantis 
orlaivis, kuris matomai taikosi sučiupti priešo submariną ir jam pasiųsti torpedą iš viršaus.

vieta Pasvalys. 

773. Baniulienė Andzevičiū-

805. Baranauskaitė,

(Jonas), gimus 1930, gyv. vie-
tė, Ona (Mikas), 55, tarnauto- ta Lauksoda, Žarėnai, 
ja, gyv. v. Pasvalys. Į 806. Baranauskaitė, Danguo-

774. Baniulytė, Irena (Romu- lė (Jonas), gimus 1931, g. v.
aidas), 14, gyv. v. Pasvalys.

775. Baniulytė, Elena (Romu
aldas), 13, gyv. v. Pasvalys.

776. Baniulytė, Marija (Ro
mualdas), 11, gyv. v. Pasvalys.

Lauksoda.

807. Baranauskaitė, Leokadi
ja (Jonas), gimus 1932, Lauk
soda.

808. Baranauskas, gyv. vieta
777. Baniulis, Liucijus (Ro- Zabieliniai, Višmta.

mualdas), 8, gyv. vieta Pasva
lys.

778. Baniulis, Aleksandras

809. Baranauskienė, gyv. vie
ta Zabieliniai, Viešinta.

810. Baranauskas, gyv. vieta
(Saiemonas), 45, ūkininkas, Zabieliniai, Viešinta,
gyven. viet. Kažaniai, Lazdijai, j 811. Baranauskas, Vladas, 33,

779. Baniulienė, Antanina tarnautojas, gyv. v. Salantai.
(Antanas), 42, ūkininke, gyv.! 812. Baranauskienė, Eugeni-
vieta Kažaniai. ja. 27, siuvėja, gyv. v. Salantai.

780. Baniulis, Juozas (Alek- 813. Baranauskaitė, Eugeni- 
sandras), 20, gyv. v. Kažaniai. ja - Ina (Vladas), 3, gyv. v. Sa-

783. Baniulis, Antanas (An- lantai.
tanas), 57, vaistininkas, gyv. v. 
Pandėlys.

784. Baniulienė, Marija (Mo
tiejus), 60, gyv. v. Pandėlys.

785. Baniulytė, Danutė (An
tanas), 16, gyv. v. Pandėlys.

786. Bankauskas, Cėsys (Vla
das), gimęs 1915, kareivis, 
gyv. vieta Vilnius.

787. Bankauskas, Jonas (Al
fonsas), 25, policininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

788. Bankauskienė, Jadvyga 
(Mikas), gimus 1911, gyv. v. 
Kaunas.

789. Bankauskas, Alfonsas 
(Jonas), 5 metų.

790. Bankauskas, Vytautas 
(Jonas), 4 mėnesių.

791. Bankauskas, Vladas (Jo
nas), 40, gyv. vieta Raseiniai.

792. Bankauskienė, Larisa 
(Aleksiejus), 29, slaugė, gyv. 
v. Kaunas.

793. Bankauskis, Zbihnius 
(Zenonas), 22, gyv. v. Vilnius.

794. Benokaitienė, Zofija. 37, 
mokytoja, gyv. vieta Kūrenai, 
Ukmergė.

795. Banokaitis. Rimutis (An
tanas), 5, gyv. v. Kūrenai, Uk
mergė.

796. Baranauskas, Antanas 
(Antanas), 40, mokytoja, gyv. 
v. Simnas, Bambininkai.

797. Baranauskas, Pranas 
(Kazys), gimęs 1898, knygve-

814. Baranauskaitė, Zita-Ire- 
na (Vladas), 2, gyv. v. Salantai.

815. Baranauskaitė, Margari
ta (Vladas), 1, gyv. v. Salantai.

816. Baranauskas, Leonas (A- 
leksanaras), studentas, Vilnius.

817. Baranauskas, Leonas 
(Ignas), 47, siuvėjas, Vilnius, 
Gedimino gat. 22.

818. Baranauskas, Antanas 
(Mykolas), 59, ūkininkas Za- 
belynai, Viešinta.

819. Baranauskienė, Anelė, 
ūkininkė, Zabelynai, Viešinta.

820. Baranauskas, Stasys 
(Antanas), Zabelynai, Viešinta.

821. Baranauskas, Vytautas 
(Antanas).

822. Baranauskas, Adomas, 
51, ūkininkas, Europos dvaras, 
Vaišiogala.

823. Baranauskienė, Eimilija, 
47, Europos dvaras, Vaišiogala.

824. Baranauskis, Pranas (A- 
domas), 20, Europos dvaras, 
Vaišiogala.

825. Baranauskis, Česlovas 
(Adomas), 15, Europos dvaras, 
Vaišiogala.

826. Baranauskas, Povilas, 
83, ūkininkas, gyv. v. Skriau
džiai, Veiveriai.

827. Baranauskienė, Elžbieta, 
74, ūkininkė, gyv. v. Skriau
džiai. Veiveriai.

828. Baranauskas, Stasys 
(Povilas), 30, ūkininkas, gyv.

835. Barča, Antanas (Anta
nas), gimęs 1912, maliorus,

Zofija syv’ v- Vilnius-
836. Bardauskas, Stasys, 57, 

pensijonierius, gyv. v. Šiauliai.
837. Bardauskienė, Halina 

(Fabijonas), 52, gyv. v. Šiau
liai.

838. Bardauskas, Vladas 
(Vladas), 39, teismo anstolis, 
gyv. v. Skaudvilė.

839. Bardauskienė, Petraus
kaitė, Marija (Ignas), 33, gyv. 
v. Skaudvilė.

840. Bardauskaitė, Regina 
(Vladas), 11.

841. Bardauskaitė, Gražina, 
(Vladas), 3.

842. Barimbienė, Emilija, 
(Pranas), 27, darbininkė, gyv. 
v. Panevėžys.

843. Barisa, Teofilius (Ra
ižys), 52, knygvedys, gyv. v.
Kaunas.

844. Barisaitė, Juzė, 16, gyv. 
v. Alytus.

867. Barkauskis, Vladas, (Lu-; gyvenamoji vieta Vilnius.
904. Bars i aus kas, Vladas, 45, 

karininkas pulkininkas, gyv. v. 
Balsupiai, Marijampolė.

905. Bars i aus kas, Jonas (Ma-

868. Barkauskytė, Marija, 5 
mėnesių.

869. Barkus, Jonas (Anta
nas, gim. 1904, geležinkelio tas), 33, mokytojas, gyvena- 
stoties viršininkas, g. v. Vilka- ' moji vieta Gižai, 
viskio stotis.

870. Barkutė, Danutė, 9.
871. Barkus, Sigitas, 7.
872. Barkus, Šarūnas, 4.

906. Baršiauskienė, Izabelė, 
25, siuvėja, gyv. v. Vilkaviš
kis.

f 907. Baršiauskaitė, Aldona,

DRAUGE DARBININKE,

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

• • f • * rt • * * ’Tji * ■> .
Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
306 West Broaduray, South Boston, Mass.

537. Bartlingas, Jonas (Vac
lovas), gyv. vieta Alytus.

938. Bartlingaitė, Marija (Va
clovas), gyv. vieta Alytus.

939. Bartlingaitė, Vida ( Vac
lovas), 5, gyv. v. Alytus.

940. Bartnickas, Stasys (Ma-; 
rijonas), 45, pensionierius, g. 
v. Vilnius.

941. Bartosevičifitė, Felicija,

873. Barkus. Ričardas, 8 me- n . ±3, gyv. vieta Vilkaviškisnėšių amžiaus. į

874. Barkus, Karolis, 40, ūki- gyv vieta Vilkaviškis, 
ninkas, Kreivių dv., Paginių vi. 909 Baršukaitis, Julius (An-

875. Barkienė, Bronė, 30, g. jjįog), 21 .darbininkas, gyv. v.
v. Kleivių dvaras. Kalvarija.

876. Barkutė, Lilė (Karolis), 910. Bartasevičius, Vladas
10, g. v. Kleivių dvaras. | (Aleksandras), 19, gyv. vietoj

877. Barkutė, Krizė (Karo- Alytus.
lis), 7, g. v. Kleivių dvaras. j 9h. Bartasius, Juozas, 30,

878. Barkus, Andrius (Karo- tarnautojas, gyv. v. Kaunas,
lis), 4, g. v. Kleivių dvaras. | 912. Bartašienė, Agota (Jur

(Stasys), gimęs 1919, ūkinin
kas, gyv. v. Melagėnai, Švenčio
nėliai.

969. Brazdzius, Pranas (Pra
nas), gimęs 1907, referentas, 
gyv. v. Kaunas.

970. Basalykienė, 80, gyv. v. 
Cimakavas, Druskininkai.

971. Basalykas, Vladas, An-
gimus 1905, vienuolė, gyv. vie- fanas), 55 ,medinčius, gyv. v

ta Vilnius.
942. Bartusevičius, Jonas (A-

Cimakavas, Druskininkai. 

972. Basalykienė, 8erafi

908. Barfiauskas. 6 ,eksandras, Vai. 45, Cuaakovaa.
nekoniai, Vaškai. j 973- Basalykas, Antanas (Vta-

943. Bartusevičienė, Julija 1®-
(Aleksandras), 55, ūkininkėj 974. Basalykaite, Anastazija 
gyv. v. Vainekoniai. 1 Vladas), 10.

944. Bartusevičienė, Ona, šei-: 97^- Basalykas, Bronius, 43,
mininkė, gyv. v. Vainekoniai. ,medineius, gyv. v. Cimakovas,

945. Bartusevičius, Jonas (Jo-įtlruskininka;. 
nas), 16, gyv. v. Vainekoniai. | Basalykienė, Elžbieta, 38,

946. Bartusevičienė, Adelė 83^* vietM Cimakovas.
879 Ramižkis Vvtautas (Jo-' •» v- 231 fyv- v- Vilnius. 977’ Basalykaite, Elena (Bro
5/y. Barni skis, Vytautas uo- gi3) 33 šenmmnke, gyv. vie- D , ...... _ . 19

101=; ™ ~ „ I 947. Bartusevičiūte, Gene, 18, “Maunąs), gim. 1915 m., policiniu- u Kaunas. I Vį|- ( 978. Basalykaite, Vanda (Bro-
kas, Žemkalnis. Barzdai.

880. Barniškis, Albinas (To
mas), gim. 1898, ūkininkas, Iš- 
landžiai, Gižai.

881. Barniškienė, gimusi Že
maityte, Albina, 26, ūkininkė,

913. Bartasius, Romanas 
(Juozas), 8, gyv. vieta Kaunas.

845. Barisas, Juozas (Ignas), 
gim. 1911, girininkas, gyv. v. t g. v. Išlandžiai, Gižai.
Papeliai, Babtai. , 882. Barniškis, Kazys, 36,

846. Barisienė, Marija (Alek- mokytojas, g. v. Panevėžys.
sas), gim. 1918, gyv. v. Pepa
liai.

847. Barisaitė, Ona (Ignas), 
gim. 1918, gyv. v. Pepaliai.^

848. Barisas, Algimantas 
(Juozas), g. v. Pepaliai.

849. Barkauskas, Petras, 40, 
mokytojas, gyv. v. Kudirkos 
Naumiestis.

850. Barkauskienė, Anelė, g, 
v. Kudirkos, Naumiestis.

851. Barkauskaitė, Nijolė 
(Petras), 10, g. v. Kudirkos 
Naumiestis.

852. Barkauskas, Algimantas 
(Petras), 8, gyv. v. Kudirkos 
Naumiestis.

883. Barniškienė, Elena (Ma
tos), 30, rašininkė, g. v. Pane
vėžys.

884. Barniškis, Eugenijus 
(Kazys), 4, g. v. Panevėžys.

885. Bamiškytė, Marija (Ka
zys), 9 mėn. amžiaus.

886. Barniškienė, Petronėlė 
(Vincas), 33, mokytoja, g. v. 
Prienai.

887. Barniškis,
9, g. v. Prienai.

888. Barniškis,
6, g. v. Prienai.

889. Barniškis,
Prienai.

890. Barniškienė,

Algimantas,

Raimondas,

914. Bartasius, Juozas, 54, g. 
vieta Utena, Putvinskio 14.

915. Bartašienė, Genovaitė 
(Mykolas), 30, tarnautoja, gyv. 
vieta Utena.

916. Bartušius, Karolis, 40, 
ūkio tvarkytojas, gyv. v. Pari- 
rys.

917. Bartašienė, Bronė, ūki
ninkė, gyv. vieta Pagirys.

918. Bartuševičiūtė, Lilijona 
(Karolis), 11 metų.

919. Bartošiūtė, Kristina (Ka
rolis), 10 metų. .

920. Bartasius, Andrius (Ka-1 
rolis), 6 metų.

921. Bartninkaitis, Vladas, 
28, tarnautojas, gyv. vieta 
Kaunas.

922. Bartninkaitienė ,Katrina 
(Benediktas), 36, mokytoja,

Zenonas, 4,! gyv. v. Kaunas.
j 923. Bartninkaitytė, Gražvy- 

Eugenija, ‘ da (Vladas), 5, gyv. v. Kaunas.

948. Bartusevičius, Juozas, 4 metų.
45, knygvedys, gyv .v. Varėna. [ 979‘ Baitys’ Antanas (Si-

949. Bartoševičius, Vladas mas)’ 34’ tarnautojas, gyv. v. 
(Adolfas), 42, darbininkas, Jurbarkas.
gyv. vieta Vilnius. Į 9®0- Bastienė, Saliomė (Ka-

950. Bartosevičienė, Severiną, 2®, šeimininkė.
27, gyv. v. Varėna. Bastienė .Marija (Joku-

951. Bartusevičius, 3, gyv. v. t>as), 43, gyv. v. Retuliai, Jur-

Varėna. borkas.
952. Bartoševičius, 2, gyv. v. 

Varėna.
953. Bartoševičius, Leonardas

982. Bastys, Pranas (Simas), 
28, gyv. v. Rotuiiai, Jurbarkas.

983. Bastys, Juozas (Anta-
(Liudas), gimęs 1908, studen- nas,> 23» kareivis, gyv. vieta

tos, gyv. v. Vilnius 
954. Bartoševičius ,Kazys, 54,

Geišiai, Jurbarkas.
984. Bastys, Kazys (Anta*

ūkininkas, gyv. v. Mikališkiai, nas)’ 26, miško sargas, gyv

853. Barkauskaitė, Teklė (An- 266, šeimininkė, g. v. Ąžuolų
tanas), 34, mokytoja, g. v. Vaš
kai.

854. BarkeviČienė, Lidija 
(Petras), Raseiniai.

855. BarkeviČius. Vladas (Ste
pas), 43, ūkininkas, g. v. Rasei
niai.

856. Barkienė, Marija (Juo
zas), 37, telegrafiste, gyv. v. 
Radviliškis.

857. Barkonis, Bronius (Juo
zas), 33, gyv. v. Vilkaviškis.

858. Barkauskis, Kleopas 
(Bonifacas), 77, ūkininkas, g. 
v. Pabardė, Šimoniškiai.

Gintautas,

924. Bartkunas, Mykolas (A- 
domas), 47, girininkas, gyv. v. 
Gegužinė, Trakai.

925. Bartkunas, Jurgis-Vaide- 
vutis (Mykolas), 10, gyv. vie
ta Gegužinė, Trakai.

926. Bartkūnienė, Stefanija
gyv. v.i (Kajetonas), 37, gyv. vieta

Gegužinė, Trakai.
927. Bartkūnas, Julius-Ado

mas (Mykolas), 8, gyv. vieta 
Gegužinė, Trakai.

928. Bartkūnas, Gediminas-

Rūda.
891. Barniškis,

66, Ąžuolų Buda.
892. Barniškis, Rimvydas, 3,

Ąžuolų Buda.
893. Barniškis, Vladas (Si

mas), 29, ūkininkas,
Jurkšai, Pilviškiai.

894. Barniškienė, Ona (Anta
nas), 24, g. v. Jurkšai.

895. Baronienė - Pietoriūtė,
Uršulė (Kazys), 45, ūkininkė,
gyv. v. Kumelioniai, Marijam- Jonas (Mykolas), 7, gyv. vieta

Gegužinė, Trakai.
929. Bartkunaitė, Agnieška- 

Birutė, 9 mėnesių.
930. Bartkus, Antanas (Jo*

polės apsk.
896. Baronaitė, Aldona (Pet- 

859. Barkauskienė, Jadvyga ras), 18, gyv. v. Kumelioniai, 
(Nikodemas), 67, g. v. Simo- Marijampolės apskr.
niškiai.

860. Barkauskis, Stasys (Ni
kodemas), 68, g. v. Pabardė, 
Šimoniškiai.

861. Barkauskis, Ignas (Kle
opas), 27, Šimoniškiai.

862. Barkauskienė, Stasė 
(Bronius), 27, šeimininkė, g. 
v. Šimoniškiai.

863. Barkauskis, Laikas (Kle
opas), 40, g. v. Šimoniškiai.

864. Barkauskienė, Zofija 
(Balys), 27, ūkininkė, gyv. v. 
Šimoniškiai.

865. Barkauskis, Tadas (Lu
kas), 7, g. v. Šimoniškiai.

866. Barkauskytė, Elena (Lu
kas), 5.

897. Baronas, Vytautas (Pet
ras), 15, mokinys, gyv. v. Ku
melioniai, Marijampolės apskr.

898. Baronaitė, Birutė (Pet
ras), 13, mokinė, gyv. v. Ku
melioniai, Marijampolės apskr.

nas), 59, sargas, gyv. v. Šiau

liai.
931. Bartkuvlenė, Anastazija 

(Adomas), 52, šeimininkė, gyv. 

vieta Šiauliai.

932. Bartkus, Kostas (Anta-

Maišiogala.
955. Bartusevičienė, Malina, 

48, ūkininkė, gyv. v. Mikališ
kiai.

956. Bartusevičius, Bronius, 
30, ūkininkas, gyv. v. Mikališ
kiai.

957. Bartusevičienė. Jadvyga, 
35, ūkininkė, gyv. v. Mikališ
kiai.

958. Bartuševičaitė, Zofija 
(Klemensas), 16, tarnaitė, g. v. 
Vilnius.

959. Barvinskis, Edvardas, 38, 
tarnautojas, gyv. v. Kaunas.

960. Barzda, Antanas (Anta
nas), gimęs 1911, pardavėjas, 
gyv. vieta Vaiminai, Dusetos.

961. Barzda, Petras (Jonas), 
gimęs 1905, mokytojas, gyv. v. 

Gudakiemis, Merkinė.
962. Barzdienė, Izabelė, gyv. 

vieta Merkinė.

963. Barzda, Algirdas (Pet
ras).

964. Barzda Petras (Petras).
965. Barzda, Keistutis (Pet

ras).

967. Barzdaitis, Juozas (Sta
sys), gimęs 1904, tarnautojas, 

gyv. vieta Kazių Rūda.

968. Barzdenas, Alfonsas

vieta Geišiai, Jurbarkas.
985. Bašinskas, Vladas, (Vla

das), 34, policininkas, gyv. vie
ta Vilijampolė, Kaunas.

986. Batoitis, Juozas (Ka
zys), gimęs 1916, ūkininkas, 

gyv. v. Fermos kaimo.
987. Bataitienė, Marija, 50, ū* 

kininkė, gyv. v. Fermos kaime.
988. Batoitis, Pranas (Ka

zys), gimęs 1922.
989. Bataitienė-Vosyliūtė, Bi

rutė (Andrius), 28, dantistė, 
gyv. vieta Kaunas.

990. Bataltytė, Vida (Juo
zas), 5, gyv. vieta Kaunas.

991. Batarevičienė, Teofilė, 
80, <yv. vieta Vilnius.

992. BatareviČius, Mikas (Jo
nas), 46, darbininkas, gyv. v. 

Vilnius.
993. Bateika, Vytautas, 26, 

kalvis, gyv. v. Naumiestis.
994. Batinienė, Stasė (Jo

nas), 38, šeimininkė, gyv. v. 

Joniškis.

995. Balinas, Aleksandras, 

35, knygvedys, gyv. v. Joaiikia.
996. Batoras, Napoleonas 

(Leopoldas), 54, ūkininkas, g. 
v. Strėvininkai, Žiežmariai.

(Bus daugiau)

899. Baronas, Algirdas (Pet-,nas), 28, teisėjas, gyv. vieta
ras), 10, gyv. v. Kumelioniai, 

Marijampolės apskr.
900. Baronienė, Stasė (Mar

celinas), 40, ūkininkė, gyv. v. 
Montviliškiai, Šiaulėnai.

901. BaroVskienė, Marija 

(Vincas), 45, darbininkė, gyve
namoji vieta Vilnius.

902. Barovskytė, Janina, 19, 
gyvenamoji vieta Vilnius.

903. Barovskis. Antanas, 11.

Šiauliai.
9o3. Bartlirtgas, Vadovas, gi

męs 1901, mokytojas, gyv. vie

ta Alytus.
934. Barti ingienė, Elzbieta, 

gimus, 1902, mokytoja; v gyv. 
vieta Alytus.

935. Bartlingaitė, •’ Teresė
<Vaclovas)v gyv. v. Alytus,

936. Barthagas, Romas (Vac
lovas), gyv. v. Alytus.

MEIMUflNKIU DĖMESIUI .

Jei nori būti gera šeimininkė-vireja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__ ‘‘VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". ~ 
to, šioje knygoje dar yra pride£kas> kaip 
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu ' 
$1.10. Užsakyrai*aacn«88jJtfcrderiu siųskite:

ofl *barbininkcis“ -v’
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.



Antradienis, Gegužės 5, 1942 DARBININKAS

MUSU SODALIETĖS
rai žinome kaip Jos pagalba 
mums yra reikalinga.

“Marija, Skaisčiausioji, lai
kyk mus visas Sodalietės arti 
Savęs; padėk mums eiti Tavo 
pėdomis; neleisk pasaulio pa
gundomis nuvesti mus nuo tie-

kaip rožė, mūsų bažnyčioje". 
Mes, sodalietės paprastai ap

sipratę su pamaldumu prie Ma
rijos dažnai prarandame didį 
Jos tą garbingumą Laikykime 
savo širdis arti jos, nes kartą 
praradę Jos galingą įtekmę jau-

Šį Skyrių Veda DĖDĖ ANUFRAS

Sveikos Sedcdietis:
Linksma vėl su jumis pasida

linti mintimis. Linksmai sulau
kėme ir praleidome Sv. Vely
kas. Visos panelės laimingai 
peržengė per madų slengstį. 
Dabar galėsime grįžti atgal prie 
savo Sodalicijos gražųjų idealų.

Nuplėšėme kitą kalendoriaus 
lapelį. Gegužės mėnuo. įsigilinę 
į visą tą įvykį suprasime, kad 
gamtos gražume Visagalintis 
Viešpats skiria laikotarpį Savo 
Brangiajai Motinai Marijai. 
Kaip malonu tai prisiminti. 
Kiekvienam tikinčiam žmogui 
Gegužės mėnuo primena džiaug
smą, atgimimą, paukštelius, ir 
kvepiančius medelių ir gėlelių 
"Mėlius. Greitai užmirštame 

s žiemos šalnas ir pūgas 
> ••• 4 keliame savo širdį prie 

.* s saulutės spindulių. Keli 
ai tam atgal, dalyvaudamas

-name surengime, girdėjau 
vieną mergaitę sakant eilutes. 
Greitai užsirašiau ant seno vo
kelio. Mano manymu, tos eilu
tės gražiausiai atitinka Marijai 
ir Gegužės mėnesiui. Štai tos 
eilutės...

“Yra danguje Saulė,
Yr žemėje Lelija —
Ir skamba per pasaulį 
Jos vardas Marija. 

Paklydusiam keleiviui 
Žvaigždė skaisti gryna 
į krantą suka laivą —
Jos vardas Marija.

Ir girdi ir išklauso 

Mūs prašymą aną 

Ta motina geriausia 
Marija, Marija.i

Prieangis
Mirtis — žmonijos Baidyklė. 

Žmogaus troškimas gyvent bu
vo ir yra žiauriai mirties už
gniaužtas. Pasaulio Filosopai 
disertuoja apie žmogaus nemir
tingumą ,bet naujai iškasti ka
pai, lyg tyčiodamies, išsižioja 
ir praryja net ir tuos pačius 
išminčius, ir berods, su tokiu 
galingu galutinumu.

Štai vieną rytą mirties san
dėlis sudrebėjo ir karstas turė
jo atiduoti savo grobį. TAS — 
kuris peržengė mirties slanks- 
čius, sugrįžo, kad parodyti 
mums kelią. Jis, ne tik mirtį 
pergalėjo ir laimėjo amžiną gy
venimą, bet sykiu, prižadėjo 
mums dalį Jo laimėjime. Jei tik 
tikėsime Jam ir gyvensime su
lig Jo įsakymų, Jo maloniai pa
dedant, mes irgi pralaušime 
mirties duris, ir laimėsime am
žinąjį gyvenimą. K. A.

Laimajimas
Kartą, bešokinėdamos dvi pe

liukės įkrito į bliūdą rūkščios 
grietinės. Viena peliukė, pade
javus kelias minutes, pasidavė 
ir nuskendo į bliūdo dugną. Ki
ta, spardėsi kiek jos kojelės 
turėjo sveikatos, ir nejučiomis 
gretine susimušė į sviestą. Pe
liukė pasijutusi, kad stovi ant 
kietesnio pagrindo išlipo lauk 
iš bliūdo ir pabėgo.

Sodalietės... kokis gražus kiek galėdamos, kad per savo 
jums čia pamokymas kaip rei- gražų pavyzdį vesti ir kitus ar

ti savo širdies duris — Žinoki
me kur Marija gyvena, kad ir

siojo kelio. Tegul mūsų sielos i sime, kad savo gyvenime prara- 
būna gražios taip, kaip gegužės dome gyvenimo šviesą. Gegu- 
mėnesio lelijos ir rožės. Be Ta- žės mėnuo — laika* jai atidary- 
vo pagalbos mes nieko gero ne
padarysime; bet su Tavo pagal
ba viską galime. Marija! Lai į Jį žinotų, kur mes gyvename. 
Tavo skaisti siela, spindanti
Dievo malonėje, nušviečia 
mums kelią, kuris veda prie 
Dievo ir išganymo džiaugsmo.
Mes Sodalietės dedame savo 
rankas į Tavo ranką, Marija, 
eidamos savo gyvenimo parei
gas, mes žinome, kad pas Tave 
rasime tikrą laimę. Stengsimės

Versdamas knygelės 
lapelius

“Jos gyslose gyvenimo vynas 
teka ūksusu”.

“Graži debiutante jaunose sa
vo nikoteno dienose”.

kia žiūrėti į gyvenimą. Dažnai 
būrelis Sodaliečių susirenka ir

čiau prie Tavęs, kad ir jie per 
Tave paragautų Dangiškosios

tarp savęs kalba apie Sodalici- laimės, kurios pasaulis žmoni
jos neveiklumą. Vienos neteku
sios pagrindo palieka Sodalici
jos eiles. Kitos pasilikusios 
pradeda energingai galvoti kaip 
čia reikia gelbėti situaciją, ir 
nejučiomis pamato kaip jos vi
sus sunkumus pergalėjo ir dar 
kartą iškėlė plevėsuojančią So
dalicijos vėliavą virš veikimo 
galvos.

Mūsų Dangiškoji
Motina

Gražus gegužės mėnuo, kada 
visa gamta atgimsta — gėlės, 
medžiai, žolelės užsideda savo 
naujus pavasario žalius rūbe
lius. Kaip linksma mums pasi
daro, kada mes pamatome gam 
tos naujas grožybes. Šiluma su- 
tarpina žiemos tamsumą ir šal
čius. Kur pirmiau viešpatavo 
mirtis ,tai dabar matome atgai 
vinančią gyvybę.

Kaip tinkamai, Mūsų Motina 
Bažnyčia paskyrė gegužės mė
nesį pagerbti Mariją, priminda 
ma mums, kad Marija pagimdė 
Kristų, kurs yra visų gyvybių 
šakinis. Dievas nuo amžių išsi 
rinko Mariją iš milijonų kitų 
pasaulio moterų būti Dievo Mo
tina. Kokia tai garbė! Būti pa
ties Dievo Motina, kuris sutvėrė 
dangų ir Žemę; sutvarkė saulę 
mėnulį, ir žvaigždynus.

Kaip Marija užsitarnavo tą 
brangią malonę? Marija buvo 
paklusni, nuolanki ir turėjo y- 
patingai skaisčią sielą. Ji gyve
no arti Dievo. Dievas, matyda 
mas Jos skaisčią sielą, suteikė 
jai daug malonių ir paskyrė Ją 
būti Išganytojo Dievo Sūnaus 
MOTINA. Jėzus, turėdamas be
galinę meilę prie Savo Motinos, 
prieš Savo mirtį ant kryžiaus 
davė mums Ją kaipo mūsų MO
TINĄ.

Sodalietės! Gegužės mėnuo! 
Grįškime atgal prie mūsų dan
giškosios Motinos Marijos. Ge-

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

'Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro vir*e- 
Nat, 152 puti-------------------------------------------------------------

JC2AU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos 
Ir lankstos virte!,a,; apvalūs kampai ----------------

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai 

su kaMks *________________________ _____ _______

35c.

$1.25

$1.00

$1.50

$2.75
PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,

555 pusi............................ ......................................
SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro virte,lai,

raudoni kraltai, 384 pusi.______ ____________ <5c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, iilkint labai plo
na popiera, juodi kslsnkoro vilteliai...................  $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ......................... 20c.
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĘ juodi odos apdarai,

auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina $1.50

“Nuolatinė svirplių 
phija”.

telegra-

|s
ih

ANIOLAS SARGAS, Jflodi odos apdarai, auksuoti 
kraitei, 288 puslapiai. Kaina ....... ........................

MALIMŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,

328 poslapiai. Kaltf «,..>........r ■•••.............................. •• i?,jj .

$1.50“ rr t <

:e atris un- "DJUMNIimMr ' 4U .011 
368 W. Broadvay, - ■ - So. Boston, Mass.

jai negali duoti”.
Lai mūsų kasdieninis troški

mas per šį gegužės mėnesį bū
na: "Arčiau prie Jėzaus ir išga
nymo per Mariją”. N. D.

Nekask kitam dae- 
l»ės— pats įkrisi.

Lowellyje yra tokia pasaka 
apie garsų artistą Whistlerį ir 
jo Prancūzišką šunelį “kudliu- 
ką”. Šis “kudliukas”, kuris be
galo daug turėjo prisirišimo 
prie Whistlerio, susirgo gerklės 
iga, ir Whistleris turėjo savyje 

tiek drąsos pasikviesti iš New 
Yorko garsųjį gerklės specialis
tą Sir Morell Maekenzie. Pasta
rasis, sužinojęs, kad jis kviečia
mas gydyti šunelį, šiek tiek bu
vo nepatenkintas. Bet jis nieko 
nesakė; atkeliavo į Lowellį, iš
ėmė vištos įsmeigtą kaulą iš 
šunies gerklės, pasiėmė savo 
nustatytą kainą už vizitą ir iš 
keliavo atgal į namus.

Už savaitės laiko Gydytojas 
Maekenzie skubiai pakvietė pas 
save VVhistlerį, kuris manyda 
mas, kad gydytojas šaukia jį 
kaslink savo šunelio, paliko sa
vo darbą ir greitai išvyko į New 
Yorką. Atvykęs pas gydytoją, 
Daktaras Maekenzie rimtai jam 
tarė:

“Sveikas, Ponas Whistleri.
Kaip jums einasi? Norėjau pa
matyti ir pasikalbėti su tavimi 
apie vieną savo reikalą. Gal nu
tapytai mano namo priekines 
duris”.

Jums Sodaiietėms paliekame 
šį gražų pavyzdį, kaip reikia 
rimtai žiūrėti į gyvenimą, ir sy
kiu mokėti kiekvieną žmogų pa
gerbti.

Marijos grįžimas... 
bus Motinos grįžimas

Sodalietės ar girdėjote apie šį 
gyvenimo paimtą įvykį? Klau
sykite... 1919 metais, žinomas 
rašytojas Max Jungnickel rašė: 
“Iš evangelikų bažnyčios prasi
deda bėgimas. Apie tuos pabė
gėlius negalima pasakyti, kad 
lai krinta blogieji vaisiai... Liu
teris visom pajėgom būtų sten
gęsis juos išlaikyti. Bet jie bė
ga, nes jie evangelikų bažny 
čioj neberanda tos atmosferos, 
kurios reikia jų sieloms. Mūsų 
bažnyčioj yra per šalta ir mes 
ją turime sušildyti. Kokiu bū
du? Grąžindami į Ją Motiną- 
Mariją. Tada joje vėl bus jauku. 
Grįžkime mes prie Marijos him
nų, kurie taip malonūs, tarsi 
jie būtų mėnulio spinduliais ra
šyti, taip gaivūs, tarsi rytme
čio rožės kvapu aplaistyti. Ta
da mes papuošime savo bažny
čias laukų gėlėmis ir miško 
medžių šakelėmis. Tai bus, tar
si motinos apsilankymo šventė;, 
nes 1 Marijos grįšimas į mūsą 
Bažnyčią bus Motinos grįšimas+ 
Tad eikime jos ieškoti; p&rsi 
veskime Ją. Lai Ji vėl kvepia,

“Nesivesk su panele, kuri iš
rodo protinga, kadangi protin
ga panelė turi daugiau proto, 
kaip išrodytų protinga”.

• e *
“Sumaišiau veislę balandėlio 

su geniu. Dabar turiu paukštelį, 
kuri ne vien parlekia į namus, 
bet ir pabarškina į duris”.

• • «
“Žuvis ir atvažiavę svečiai po 

trijų dienų atsiduoda”.
* e *

“Kodėl žmonės vis kalba, kad 
gydytojas “mokinasi”.

Vilniaus krašto studentai lupa bulves vasarodami miškuose ir dainuodami; 
“Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miškai, lietuviai barzdočiai dūmoja; ga
landa kirvius, pentinus varinius ir juodbėrį žirgą balnoja...”

vardu “Deimantinis Kryžius”. 
Žmonių prisirinko pilna svetai
nė. Sodalietės begalo jausmin
gai atvaidino savo roles. Nete
ko gauti vaidintojų vardų, bet

Sodalicijos kuopoje. Kuo grei
čiau mes šias “clicks” išnaikin
sime, tuo greičiau mūsų veiki
mas augs ir stiprės.

Daug kalbėta apie “Mūsų So-

Daugelis mūsų minčių... vien 
eilė tuščių traukinio vagonų.

Leisk man Marija
Leisk, Marija, Tavo vardą 
Man minėti giesmėje.
Leisk švenčiausią Tavo meilę 
Uždegti širdyje.
Slenka žemėje šešėliai. 
Tūkstančiai juodų nakčių,
O aš Tavo skaistų'rytą.
Tavo saulę vis jaučiu”.

Gėlių bukietas
Neseniai skaičiau viename lai

kraštyje tokį skelbimą:
“Jei Jurgis Spurgis, kuris 

dvidešmts trys metai atgal ne- 
kilniai paliko savo bejėgią. ne
turtingą žmoną ir kūdikėlį My
kolą, sugrįžtų atgal į namus, 
Mykolas su didžiausiu džiaugs
mu jam gerai kailį išpiltų”.

Kiek kartų ir jūsų, Sodalietės 
taip pat padarote. Sodalietei 
jrasikaltus kokiame nors daly
ke, tuč-tuojau nelaukus uždeda
te didžiausias bausmes. Mokė
sime būti daugiau gailestingas, 
ypatingai kuomet matome, kad 
pas kai-kurias mergaites trūks
ta tikros Sodaliečių dvasios. 
Atsiminkime... šaukštelis me
daus pagaus daugiau musių, 
negu statinė ūksuso”. Pamėgin
kite.

Geroje vietoje
Pereitą savaitę New York 

Times įtalpino šią naujieną. 
Vienoje Chicagos ligoninėje 
žmogui padaryta aklosios žar
nos operacija (appendectomy I. 
Gydytojai begalo nustebo radę 
žmogaus viduriuose apatinius 
svetimus dantis (falše teeth). 
Žmogelis, kuriam buvo padary
ta operacija, irgi nustebęs nusi
džiaugė, kadangi tų dantų buvo 
pasigedęs net trys metai atgal.

Kaip tai būtų gerą, jei dauge
lis žmonių savo viduriuose turė
tų savo dantis. Kiek mažiau pa
saulyje būtų nuodėmių, ašarų, 
garbingų vardų, ir šypsančių 
veidelių. Kas galėtų surinkti 
visas apkalbas, melus, kerštavi
mus, kurie gimė iš nelaimingų 
žmogaus dantų.

Lovvell, Mass.
Sekmadienį, balandžio 19-tą 

dieną, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos Sodalietės iš VVorces- 
terio atvyko į mūsų koloniją su 
gražiu ir pamokinančiu veikalu,

ir visų dorybių.
Toliau įstatas 34 kalba: —

“Every morning on rising, each 
Sodalist should make the acts 
of faith, hope and charity, j

šis žodis aiškiausiai kalbės už > thank God Our Lord for His daliečių” skyrių, kuris eina lai- 
visas mūsų kuopos Sodalietės.' benefits, offer Him their lab- kraštyje “Darbininke”. Sodalie- 
Linksma matyti, kaip mūsų ; ours, with the intention of gain-j tės turėtų daugiau atydos at- 
jaunosios merginos laikosi lie-I ing all the indulgences they can; kreipti į šį skyrių. Patartina 
tuvių kalbos ir noringai darbuo- Į throughout the day, and invoke kiekvienos kuopos valdybos na- 
jasi mūsų išeivijos kultūrą pa- the Blessed Virgin Mary by rems prisiųsti savo kuopos vei- 
kelti. Daug darbo ir pasišventi- reciting the Hail Mary three kimo paaiškinimą. Kuo dau-
mo parodė Seselės Kazimierie- times”.
tės, prirengdamos Sodalietės.1 Štai riešuto branduolyje pa-
Lowelliečiai ilgai neužmirš Se- daviau 
selės Alphonsos ir Seselės Lili- 
janos. Lauksime daugiau tokių 
artistiškų perstatymų. Mar. K.

Nelaimė
Kartą mažas vaikelis kieme 

sėdėjo ant suolelio ir graudžiai 
verkė. Tėvas, parėjęs iš darbo, 
pastebėjo savo mažą sūnelį taip 
susijaudinusi.

“Kas yra Juozuk”, klausia tė
vas užjaučiančiai.

“Prasikaltau, tai tavo žmona 
mane skaudžiai sumušė”.

Dažnai mes Sodalietės mano
me, kad maži vaikeliai nieko 
nesupranta. Imkime, kad ir šį 
pavyzdį. Daugelį kartų vyras 
vis vadina savo sužieduotinę—
“mano žmona”. Vaikas norėda
mas irgi mandagiau pasakyti, 
ir sako “Tavo žmona”. Jam 
buvo taip pat lengva pasakyti: 
“Mamytė”. Mėginkime nusista
tyti gyvenimo taką... visuomet 
paaiškinti mažiems vaikams 
žodžių skirtingumą.

pamatinius

giaus bus žinių iš įvairių para
pijų Sodalicijos veikimo, tuo 

žingsnius į šis skyrius bus įdomesnis ir gy-
prie tobulybės. Brangios Soda-, vesnis. Tarpe kuopų atsiras di- 
lietės, bandykite sąžiningai sek- į dėsnis pasišventimas darbuotis 
ti šiuos patarimus, ir pamatysi- i ir kelti Marijos prakilnius idea- 
te pažangą jūsų dvasiniame gy- lūs.
venime.

* e e
Naujosios Anglijos Apskričio 

Prefekčių Suvažiavimo 
PROTOKOLAS 

Naujosios Anglijos Apskričio 
Prefekčių eilinis susirinkimas 
įvyko sekmadienį, balandžio 
(April, 19-tą, 2:45 valandą po 
pietų Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parapijos 
svetainėje, Windsor St., Cam
bridge, Mass. Susirinkimą ati
darė Apskričio Prefektė p-lė 
Ona Pazniokaitė. Maldą atkal-

Šiais ištvirkimo laikais Soda- 
Įietės turėtų rūpestingai užlai
kyti savo gražiosios organizaci
jos gerą vardą. Sodalietės turė
tų visokiais būdais vengti vietų, 
kurie savyje neša nemalonų ir 
įtartiną vardą. Sodalietės, kaipo 
Marijos dvasinės dukros, turė
tų visiškai vengti visokių ‘Road 
Houses’ ir įvanrių mūsų koloni
jų ‘Klubų’, kur girtuokliavimas 
ir ištvirkimas eina piktosios 
dvasios takais.

Ateinantis Apskričio Prefek
čių suvažiavimas įvyks rugsėjo

bėjo kun. Ant. Baltrušiūnas. I menesyje, Nonvood. Mass. 
Apskričio raštininkė, p-lė Elena Naujosios Anglijos Sodalie- 
Saulinaitė perskaitė pereito su- čių Metinis Kongresas įvyks 
sirinkimo protokolą. Protokolas! šiais metais, Lowell, Mass. Die-

Pereitą mėnesį keletas Soda 
liečiu prisiuntė laiškelius su 
klausimu: “Ar Sodaliciją turi 
ypatingą kokį nors įstatą, kuris 
nurodytų Sodalietėms kaip at
siekti didesnį Dievotumą bei pa
vyzdingą gyvenimą?” Daug 
gražiau būtų galima parašyti a- 
pie šį dalyką, bet manau šį kar
tą prisilaikysime trumpo Soda
licijos konstitucijos paaiškini
mo: Įstatas 34 sako: “Sodalie
tės turi būti labai atsargios la
vintis pamaldume, kuris yra 
daugiausiai reikalingas šven
tam gyvenimui”. Nė viena So
dalietė negali tikėtis stebuklų 
vien tik mąstydama apie tai, 
reikia darbais įeiti į gilų Dvasi
nio Gyvenimo išbandymą. Skai
tymas dvasinių knygelių daug 
priduos pamatinės medžiagos 
suprasti kas tai yra tas Dvasi
nis Gyvenimas ,apie kurį Baž
nyčia tiek daug kalba. Mano 
patarimas būtų... palinkėti kiek
vienai Sodalietei turėti knygelę 
“Kristaus Sekimas”, “The Fol- 
lowing of Christ”. Kiek <ėioje 
knygelėje rasite turiningų • min
čių, paskatinimų ir nurodymų 
kaip žengti artyn prie Kristaus

vienbalsiai priimtas.
Iššaukus kuopų atstoves, se

kančios parapijos atstovės da
lyvavo: Brockton, Worcester 
(Aušros Vartų parapija), Nor-

na ir mėnesis bus paskelbta 
vėliau.

Kun. A. Baltrušiūnas gan 
širdingai pakalbėjo apie Soda- 
lietes ir idealizmą. Ragino visas

wood, Lovvell ir Cambridge. Ka- prefektes ugdyti visų savo So- 
dangi Dvasios Vadas kun. P. V. daliečių seselių tarpe didesnį 
Strakauskas negalėjo asmeni-, pasiryžimą sekti Marijos pėdo- 
niii dalyvauti .tai savo vietoje į mis ir parodyti pasauliui, kad
įpareigavo kun. A. Baltrušiūną.

Kalbėta apie Pasaulinę Soda
licijos Dieną (World Sodality 
Day). Dalyvės aiškino, kaip jų 
kuopa rengiasi prie iškilmių 
dienos.

Kalbėta gan plačiai apie Soda
licijos konstituciją. Apskričio 
suvažiavimas pageidavo, kad 
kiekvienos kuopos Prefektė tu
rėtų pasirūpinti kopiją Sodali
cijos konstitucijos ir per kiek
vieną kuopos susirinkimą pa
švęsti bent 15 minučių perskai
tymui dalies konstitucijos. Lai
ke metų narės Sodalietės turės 
geresnį supratimą, ką jų orga
nizacija iš jų reikalauja. Ypa
tingai Sodalietės supras, kiek 
atlaidų yra skiriama už įvairius 
gerus atliktus darbus.

Kuopų Prefektės turėtų aky- 
viai naikinti savo kuopoje įvai
rius būrelius — “Clicks”. Kun. 
A. Baltrušiūnas gait $u6dug- 
niai ir pavyzdingai nupiešė didį 
žalingumty, kurį neša^b^fielai- 

kuopelės kiekvienoje

mūsų organizacijos tikslai yra 
begalo prakilnūs ir gražūs. Per 
pačių Sodaliečių idealizmą į mū
sų organizaciją pritrauks ir ki
tas merginas nepriklausančias 
mūsų eilėse.

Susirinkimas baigėsi 3:45 po 
pietų. Maldą atkalbėjo kun. A. 
Baltrušiūnas.

Elena Saulinaitė,
Apskr. Raštininkė.

Kartą vienas žymus novelių 
rašytojas yra taip išsireiškęs: 
“Kuomet jausiu, kad turiu vie
ną koją savo kapų duobėje, tuo
met pasakysiu visą tiesą a prie 
moteris. Pasidrąsinęs pasaky
siu savo atvirą žodį, greitai 
įšoksiu į savo karstą, uždeng
siu'’karsto uždangą, ir sakysiu: 
“Dabar moterėlės darykite aiu 
manim ką norite”. Taip ir sį-. 
Begalo daug prirašiau jum« į 
šį jūsų Sodalicijos skyrių. Pnčpa 
rfc^Li'nalne pagausite... damr 
sakau: "Su Diev” ~ ir “Lflgs

Su tpagarba W 
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Prigimties Keliais
Greta profesinių, pilieti- dyti sunkios, nes, kaip mū- 

nių, visuomeninių ir kito- sų Maironis sako: 
kių pareigų moteris, kaip —Vieno našta ant dviejų 
šeimos žmogus, lieka išti- užmesta, negal taip
kima savo pagrindinėms: 
pareigoms. Žmona, šeimi
ninkė ir motina — auklė- — tai dviejų pragyvenimo 
to ja, tai trys kryptys, lyg šaltiniai. Atsiranda reika- 
trys vagos, kuriomis teka io nuosavybę įsigyti, arba 
moters gyvenimos seimo- jau turimą, nuo tėvų pa- 
je. Čia moters gyvenimas veldėtą, savaip susitvar- 
pasireiškia visoj pilnumoj, kyti, ar savas sutaupąs 

Kaip viskas gamtoje, panaudoti, žodžiu, reikia 
taip ir moters asmenybė pradėti kurti savaimingą, 
vystosi, auga, pav., dukre- be tėvų globos, gyvenimą, 
lė — kūdikis, augdama da- Savas sutaupąs bei turtą 
rosi mergytė, paskui jau sujungus yra jau pagrindo 
paauglė (moksleivė), vė- pradėti bendrą gyvenimą, 
liau mergelė — lelijėlė, lyg Pradedama gyventi ir vi- 
žiedo pumpuras. Kai prasi- sai nieko neturint, kaip 
skleidžia pumpuras, pra-, žemaičiai sako, į “glė- 
žysta ji jaunyste, grožiu— bius”. Vadinasi, vienas tu- 
jau ji mergina, nuotaka, ri glėbį ir kitas turi glėbį 
bręstanti rimtimi, darbu, įr tiek! Sveiki, darbštūs, 
spinduliuojanti džiaugs- turį energijos bei sumanu
mu, meilumu, nuoširdų- mo jaunuoliai randa sau 
mu. Tai jau žydinti gėlė. gyvenime vietą ir gerai 

Normaliai ir tvarkingai, gyvena. Iš kitos vėl pusės 
gražiai bei dorovingai gy- gyvenime kartais ne vis- 
vendama subrendusi mer- kas taip klojasi, kaip žmo- 
gina linksta prie vyriškio, nės numato. Pasitaiko, 
kuris ją taip pat pamilsta, kad: “žmogus šaudo — vė- 
Jiedu išskiria vienas kitą jas kulkas gaudo”. Ir jau- 
iš viso darželio kitų gėlių nas šeimas aplanko kar- 
—suranda vienas kitą jau- j tais nelaimės, nepasiseki- 
nimo tarpe, kaip paparčio mai, ligos bei kitos, dažnai 
žiedą šv. Jono naktį. Jie nuo žmogaus valios nepri- 
atveria vienas kitam šir- klausančios, negerovės, 
dis, paduoda rankas ir Pasitaiko, kad būdai nesu- 
drauge išeina į gyvenimo siderina, o ir silpnybių 
vieškelį. Moteris, įėjusi į vienas ir kitas turi. Negi 
moterystės luomą, tampa pasikeis žmogus iš pagrin- 
žmona. Vyras ir žmona su- do. Ir tada du jauni pro- 
ka sau lizdą, sukuria na- tingi žmonės nenusimena: 
mų židinį. Čia moteris - vienas kitą paguodžia, ra- 
žmona ir namų šeimininkė mina, palaiko, 
sieks aukščiausio savo pa-1 Jaunoji žmona supranta, 
šaukimo laipsnfo, kol taps kad žaismų ir mergiško 
motina - auklėtoja. džiaugsmo laikas bus pra-

Vyras ir moteris susi- ėjęs negrįžtamai. Vieno 
tuokdami prisiekia vienas išrinkta visam laikui gy- 
kitam meilę ir ištikimybę venimo drauge, palydove, 
iki amžiaus galo. Išeidama bus jam visą gyvenimą iš- 
už vyro, moteris ,einant į- tikima. Taip pat ir jis tai 
statymais, nustoja savo supranta. Jam taip pat rei- 
mergautinės pavardės, kia skirtis su draugų kom- 
priimdama vyro pavardę, panijomis ir kavalieriško- 
taip pat ir jo pilietybę. Mo- mis laisvėmis už namų. 
terystė — tai svarbus įvy- Kas tai yra neištikimybė? 
kis — tai didelis persilau- Tai vienas kito paniekini- 
žimas moters gyvenime. mas trečiojo naudai. Šei- 

Pradėjus drauge gyven- mos gyvenimas abu įparei- 
ti, pasikeičia gyvenimo a- goja, rimties bei susikau- 
pystovos. Būdami nevedę, pimo pareikalauja. Svar- 
jiedu abu tik ruošėsi gy- biausia — vyras ir žmona 
venti. Be to, jie blaškėsi, nieko nedaro katras sau, o 
ieškojo vienas kito, džiau- viską išvien. Bendrame 
gėsi laisvumu, nerūpestin- gyvenime viskas priklauso 
gumu. Sukūrus šeimą, at- nuo abiejų geros valios, 
siranda abiem rimtos ir Daug reiškia žmogaus 
atsakingos pareigos, ku- gyvenime sveikata. Be 
rios, tačiau, neturėtų atro- galo daug ji reiškia mote-
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pečių benusverti... 
Pirmas bendras rūpestis

Bene vienas iš pirmųjų paveikslų, kuris atėjo iš Philipinų karo. Šis vaizdas parodo, kaip ge
sinama, Japonų bomberių padegti aliejaus sandėliai Manilos miesto centre. Visas Manilos mies
tas paskendęs debesyj dūmų.

riai moterystės luome. 
Gražus ir saikingai pra
leistas kaip merginos, taip 
ir vaikino jaunystės gyve
nimas dažnai užtikrina ge
rą ir tolimesnį gyvenimą. 
Žmona ir vyras gyvena sa-

Girtaujantieji Mažai Darbingi

vo prigimties įstatymo ri-: t° Didžiojo Universiteto 
bose. Visas moters orga-' Pr°f- V. Lašo ir doc. J. 
nizmas yra lyg dirva, ku- Zubkaus, o taip pat ir kitų 
rią prigimtis iš anksto i moksUninkų tyrimais, pa
ruošia būsimam darbui, skelbtais priešalkoholinio 
Dėl to žmonai ir tenka itin mokslo žurnale Santūra 
susirūpinti savo sveikatos 1927 m., nustatyta, kad,
stoviu ir naujais kūno gy
venimo (fiziologiniais) 
reiškiniais. Be to, pasikei
tusios gyvenimo apysto- 
vos, luomo pareigos, pavei
kia kartais moterį, visą 
jos nervų sistemą, palau
žia jos valią. Be to, juk ir 
svajonių vaizdai ne visada 
gyvenime išsitenka. Pasi
taiko nusivylimų.

Nors Plossas ir tvirtina, 
kad moteris greičiau apsi- 
prantanti, susigyvenanti 
su nauja padėtimi gyveni
me, kaip antai: iškilimas,

pagaliau, visiškai atsisako 
dirbti. Išsigėręs jaučiasi 
esąs stipruolis, bet iš tikro 
jis yra silpnesnis už vaiką.

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.

ESU MAS 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. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina 25c.

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė 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: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ___ ............... ......... ________ ______  15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

36S W. Broadway, So. Boston. Mass.

Pirk Defense Bonds tr Stamps!
Remk šios šalies apsigynimą!

Įimant, jis virsta visišku 
invalidu.

Mokslininkų yra įrodyta, 
kad net nedidelis alkoho
lio kiekis mažina darbo na
šumą. Visai blaivas žmo
gus daug daugiau padaro, 
negu tas, kuris mėgsta iš
sigerti. Blaivas tarnauto
jas yra daug stropesnis ir 

i punktualesnis, negu gir
taujantis.

Alkoholis ypač neigia
mai veikia mokyklinio am- 

į žiaus vaikų darbingumą ir 
I pažangumą. Vaikai, turį 
tik blaivias ir skaisčias 
galvas, esti darbštūs ir pa
žangūs. Vaiko organizmas, 
būdamas nesubrendęs, dėl 
alkoholio daromos jam 
žalos daug veikiau nusilp- 
nėja, negu suaugusio. Tad 
tėvai turi žinoti, kad net 
mažiausias svaiginamųjų 
gėralų kiekis, jei jį pavar
toja vaikai, labai neigia
mai veikia ju darbingumą 
ir sveikata. Tėvai, kurie, 
oatvs vartodami alkoholį,

' duoda ir vaikams io para
gauti. turi liautis tai darę.

! Juk kiekvienas tėvas turiI
būti vaikui blaivumo pa
vyzdys.

Pagaliau žmonės, varto- 
ją alkoholį, yra menkesnės 
sveikatos ir trumpiau gy
vena. Trumpiau begyven- 

žinoma, daug 
negu

i blaivi žmonės.

Panagrinėkime, kaip vei-1 pasireiškia trumpalaikis jįs perdaug nusidirbęs ne- 
kia svaiginamieji gėralai darbingumo pakilimas; iš atsikvepia, todėl greitai, darni jie. 
mūsų darbingumą. Vytau- Į pradžių darbingumas pa- išsieikvoja ir be laiko tam-, mažiau ir nuveikia
+ TYi X: r, n.-, T T-n i Tr.y.0 i 4- z-, Vtrlo Lot TrZlion nor 10   , • , iklcini

išgėrus alkoholio, tuojau

venimas, ir kad ji nebūtų 
vyrui našta. Abiem reika
linga turėti geros valios, 
takto, ištvermės ir kitų 
dorybių. Auklėjant ber
niukus, taip pat reikia at
siminti skiepyti jiems al
truizmo, pagarbos jausmo 
moteriai, supratimo kito 
žmogaus ir tt. Svarbiausi 
moters ginklai gyvenime 
— tai širdis ir valia. Svar
bu yra taip sustiprėti dva
sia ir kūnu, kad ir kasdie-
mniame gyvenime mote- 

paaukštinimas, staigios Ii- ryS nebūtų lepšėmis, kad 
kimo permainos, kad ji!visuose savo darbuose bū- 
greičiau randanti išeitį
sunkioje padėtyje, labiau
pakelianti kraujo nustoji- 
mą, oro trūkumą ir įvai
rius fizinius ir moralinius 
kentėjimus bei vargą — 
vienok naujas gyvenimas 
ne kartą nustebina, pavei
kia ir sukrečia visą moters 
prigimtį. Yra kuo susirū
pinti, kol pripras prie nau
jos dirvos tas perkeltas į 
kitą dirvą žolynas.

Dėlto jauna žmona tada 
ypač reikalinga vyro pa
guodos, jautrios užuojau
tos, gilaus supratimo. Ji 
reikalinga yra, kad jai pa
dėtų vyras prisitaikinti 
naujoms gyvenimo apys- 
tovoms, naujoms parei
goms. Kaip motinos, taip 
ir pačios merginos, įsižiū
rėjusios į gyvenimą ir į jo 
reikalavimus, turėtų susi
mąstyti ir susirūpinti, 
kaip paruošti bei pasiruoš
ti šeimos gyvenimui, nes 
nuo darnaus šeimos sugy
venimo priklauso ne tik 
vyro ir žmonos, bet ir vai
kų laimė. Motinų rūpestis 
turėtų būti taip ę išauklėti 
mergaitę, kad ir jai pačiai 
būtų malonus šeimos gy-

kyla, bet vėliau, per 10 — pa nedarbingas.
90 min., vėl krinta. Išsigė-; x ,
ręs asmuo būna judresnis1. turėdamas dar
tačiau daro daugiau nerei-J "ev,sal a koholl° aPnu°- 
kalingų, netikslių ir nevik- i Salvo,s smegems,
rių judesių. Todėl naudin- 3au daro visokių klaidų ir

darbo gaunama ma- "esąmomų, ypač dirbda- 
mas kurj nors sudetmges-go darbo gaunama 

žiau, o jėgų išeikvojama 
žymiai daugiau.

“L-nos’

SVEIKATA—TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gy

vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
tik būt sveiku. Ęroli ir Sese, jeigu tu 
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai 
prižiūrėk jų. Jausdamas skausmus, 
kaip tai: reumatizmų, rankų, kojų 
gėlimų, nikstelėjimų, nuovargį, šaltį, 
rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. sudarytos iš daug skirtin-

nį darbą, sakysime, sura
šydamas sutartį arba ką 

Žmogus tada esti visai nors pirkdamas ar par- 
sveikas ir darbingas, kada duodamas. Toliau besinuo-
visos jo organizmo _____  ___ ___ _______

" . - . jr žolių, kun turi savyje galin
gų šilumų, šildydama kaipo saulės 
spinduliais, sunaikina reumatiškus 
skausmus ir palengvina žmogui. Dek- 
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo, pagelbės ir tamstai. GARAN- 
TUOJAM, kad, pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grųžinam.

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

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

PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti-

kūno ląsteles, o taip pat pirmas valandas, o kartais
ištisus jo organus. Ypa-, net įr kiauras dienas galva ;KĘN ®. °.nTrMENT .?r neklau»ykite tingai greitai jis nuodija būna sunki ir skauda5ma. i”’”0“’ “d ““ w

gų gamtos elementų iš tolimų svieto 
dalys dydamas, Žmogus liaujasi kraity- girtų, visokių medžių aliejų, 

gerai, sutartinai veikia, kaip reikiant valdęs savo
Kai atskirų kūno dalių vei- rankas ir kojas: ima svir- 
klos darnumas sutrinka, Į duliuoti ir griuvinėti, ir tt. 
žmogus tampa mažiau Girtas žmogus net ir men- 
darbingu arba visiškai ne- ko darbo nebegali dirbti ir 

iš viso būna visiškai nedarbingu.
Alkoholis 

žmogaus organizmą. Jis 
naikina raumenis ir visas

nuodija visą darbingas.
Nedarbingas žmogus es

ti ir pagiriodamas, kada

siūlytų.

tų veiklios, drausmingos, 
kad energija ir kūryba 
reikštųsi kiekviename, 
kad ir menkiausiame mo
ters darbe.

Savo bendrą gyvenimą 
žmona ir vyras remia abi
puse pagarba ir vienas ki
ti supratimu. Ne kas kita, 
kaip pagarbos trūkumas 
iššaukia kartais šeimose 
stačiokiškus pasikalbėji
mus, kurie nė vienam gar
bės nedaro, o tik žemina 
juos vaikų bei samdinių a- 
kyse. Šeimoje tenka val
dyti savo, kad ir gerą, bet 
kartais neišauklėtą pri
gimtį. Nereiktų vaduotis 
nusistatymu: ko čia var
žytis namie?

Moters padėtį šeimoje ne 
kartą apsunkina susidėju- 
sios aplinkybės ir gyveni
mo papročiai: ne visi dar 
yra įpratę žiūrėti į moterį 
kaip į lygiateisį žmogų. 
Šeimoje, kur valstybės į- 
statymai nesiekia, moters 
padėtis ne kartą būna sun
ki ir liūdna. Moteris ją gali 
gerinti auklėdama jauną
sias kartas naujoje, savo 
reikalams palankioje dva
šioje. -t—T., ‘L-nos’

Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
Pagaliau chroniškas al-ĮDEKEN’s ointment. tai tik tada

----------- --  . . aplankysite tikrųjų Deksnio Galingų
galvos smegenis. Todėlikohollkas fiziškai visai pa-.Mostį. Parsiduoda visur.

oikn krinka: jo galva ir rankos deken’s ointment co., ŽmOgUS, Vartodamas alko-:. - i . Hartford, Conn.
holį, ir darosi girtas_ ne- įima drebėti ir, apskritai Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

tenka sąmonės ir nebegali 
duoti savo darbų apyskai
tos.

Tiesa, kaikurių žmonių 
tarpe yra paplitusi nuo
monė, kad žmogus, varto
damas svaiginamuosius 
gėralus, darosi darbinges- 
nis, bet šitas tariamas dar
bingumas. kaip jau moks
lininkų aiškiai išrodyta, 
yra apgaulingas dalykas: 
išsigėrusiems trumpą lai
ką pakilęs darbingumas 
paskum, kaip jau sakyta, 
veikiai krinta, ir žmogus 
būna padrikęs, neproduk
tyvus. Vadinasi, išsigėrus 
alkoholio, iš tikro nė nebū
na jokio darbingumo paki
limo. Išsigėręs žmogus tik
tai pagreitintai vaizduoja
si, tačiau jis visiškai ne
tenka kūrybinės galios.

centrinę nervų sistemą, 
pirmučiausia paliesdamas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., 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 Washington St., Roslindale, 

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

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

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

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
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. Rašt. — 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.

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL'Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. Į čių sekmadienį kiekvieno mėnesio 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
pas protokolų raštininkę. I 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

Alkoholis laikinai užslo- krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.- - - 1 ,■pina pavargimo jausmą, ir 
todėl mūsų raumenys dir-' 
ba be tvarkos ir daugiau, 
negu reikia. Žinoma, mūsų 
raumenys, šitaip dirbda
mi, veikiai pavargsta ir,

Povilas Bushmanas
48 Crescent Ayenui
TeĮephone COLuihbtfe 670

29 SėtHn Hill J&jsnue
Dorchester, Mass. COL 1981

ie
ro2

Perkins Markei
,Pį Baltrušiūnas - p. Klinga, Sau.

ne M 753 Brė&dway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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ŽINUTES

Šių Metų Lietuvių Diena
Lietuvių Dienos Rengėjai. Lietuvių Dienos Vie
ta it Laikas. Kuo Pasižymės {vykstanti Lietuvių 

Diena?

Bal. 30 d., Carney ligoninėje,1 
mirė Ona Savickienė, 57 metų, 
gyv. 347 West Fourth St. Paėjo 
Panemunės parapijos. Ameriko
je pragyveno 34 metus. Paliko 
vyrą Konstantiną, du sūnų ir 
tris dukteris. Tapo palaidota, 
geg. 4 d., 9 v. r., iš Šv. Petro 
par. bažnyčios, Šv. Mykolo ka
puose.

Liet Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio Metiniai

ŠOKIAI

Sudundėjo patrankos, 
pabiro mirties žarijos — 
sutruko senieji ryšiai žmo
nijos gyvenime. Visa pasi
keitė. Nauji įstatymai pri
davė naują formą mūsų 
gyvenimui. Dėl šių įvykių 
pasikeitė ir tradicijinė

ti. Reikia tikėtis, kad tokia 
koperacija atneš tikrai 
gražių vaisių jaunimo or
ganizacijai — Vyčiams ir 
“Darbininko” skaityto
jams bei jo leidėjams.

Kaip ir kodėl tai įvyko? 
Geriausiai į šį klausimą

Geg. 2 d., Edvardas Jabions- 
kas apsivedė su Rože Valeraus- 
kaite, gyv. 50 Grimes St. 
Liudijo Povilas Karnyla ir Ade- Į 
lė Grimelienė.

1 d., mirė, širdies liga, 
Marcelė Palubeckienė, 45 metų 

; amžiaus savo namuose, 22 La-
Lietuvių Dienos eiga, kuri atsakys patys iniciatoriai,. field St-’ Dorchestery- Paėjo 
įvykdavo Thompson, Ct.,! kurie šiam koresponden-jStaklų parapijos. Amerikoje 
liepos 4 d. • tui rašo:

Dėl susidarrusių nepa- Balandžio 29,1942
lankių aplinkybių Lietu-: Didžiai Gerb. Tamsta:— 
vių Diena šiais metais per-į __ . . . ...
keliama iš Thompsono, et! Naujoaos Anglijos tra- 
i Brockton, Mass. Dienos' dl,clne L.etuv.ų Diena per 
daU pasilieka U pati - «*>« “etų {vykdavo liepos Puose 

-osVjuly4d. Šią Lie- į M^ianapoiio Kolegijos

Geg.

pragyveno 30 m. Paliko vyrą 
Benediktą, dvi dukterį, brolį ir 
keturias seserys. Tapo iškilmin
gai palaidota 9:30 vai. rytą,

Parke, Thompson, Conn.; 
ų Naujos Anglijos iimet. dėlei karo suda’
?ną rengia Lietu-;

rytų pasunkinimų — pa
dangų ir gasolino stokos, 
Lietuvių Diena, sutinkant

ŠEŠTADIENĮ,

Gegužes 16, 1942
Somerset Viešbuty — Louis XIV Ballroom

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

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IUDOMI PAVEIKSLAI
Apie dabartinio karo veiks

mus, ginklus, Amerikos pasi- 
[ ruošimą, t. p. gražių vaizdų mū
sų senos tėvynės Lietuvos, pa- 

Į matysime atėję pasižiūrėti Mo- 
tūzų nuodugniai paruoštų fil
mų:

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

Pirmad. gegužės 11 d., 7:30 v. 
linksma aplinkuma, programa... vakare, Liet. Piliečių klūbo sa- 
Tik gerėkis visu tuo ką tau da- Įėję, 60 Hale St., Bridgewater, 
vė gražioji gamtužė ir ką tau Mass.
parūpino nuoboduliui nuvyti e- Penktad., gegužės 8 d., 8:00 v. 
nergingi rengėjai. Taigi gegužės vak., Nek. Pras. Par. salėje, 
30 dieną, visi vykime į LDS N. 432 Windsor St., Cambridge, 
Anglijos apskričio gegužinę, Mass.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

tis, kad tas 
prabėgtų.

Tiesa, jai nubyrėjo ir ašarėlė, 
Sekmadienį, geguže.-, 10 d., bet tai dėl neišaiškinamo vidu- 

1:30 vai. p. p., ‘Darbininko’ sa-i jinio jausmo, kuris, kaip kokia 
ugnis palietė jos giliausius nuo-

surprizas gražiai Montello, Mass. R.

geg. 4 d., iš Šv. Petro par. baž- Įėję įvyks LDS kuopos susirin- 
nyčios, Naujos Kalvarijos ka- kimas. Kviečiami, nariai daly

vauti. Taipgi kviečiami ir tie

ys, LDS organizaci
ni k raštis “Darbinin-
Taigi šių metų Lie- .,

tuvių Dieną ėmėsi inicia- Tėvams. Marijonams Įvyks 
tyvos rengti grynai lietu- liepos 4 d., ne Thompsone, 
viškas katalikiškas jauni-; Romuvos Parke, Mon- 
mas ir senesnieji. Ši koo-;^0’ Mass., vadovaujant
peracija yra tikrai svei- įaunimui “ Yyclli 
kintina ,nes jaunieji lietu- ^ngl. Apskričiui, Lietuvių vikos 
valčiai stoja rimtan dar-, Dar?ninkų Są-gai ir-laik-Jono
ban pagelbėti senesnie-į Darbl™kui
siems ir juos net pavaduo- ■ ^ad Lietuvių Diena sim- 
________________________  i tu nuošimčių pavyktų, no-

Geg. 3 a., apsivedė šios poros: 
Edvardas Staškevičius su Juze- 
fina Gelbogaite, Petras Peeiu- 
konis su Alena Pečiukaityte: 
Antanas Gelžinis su Jadvyga 
Bartasevičiūte ir Emilius Baga- į 
mažas su Pranciška Kanevičiū- 
te.

skaitytojai, kurie norėtų prisi
rašyti prie LDS organizacijos.

Valdyba.

širdumo jausmus ir tas ją pra 
virkdino. Ji taria visiems lietu
višką AČIŪ. R.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 8 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PIRK NAMUS
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 
Greitam pirkimui žema kaina. 

Peržiūrėk Juos. 
DORCHESTER

56 STONEUL'RST STREET — kampas 
175 Hamilton St. — medinis. 3 šeimynų. 
13 kambarių. 1 steam heater, 3 toiletai. 
1 furnace. 1 hot water heater. žemės plo
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokė- 
jimai. Kaina $5000.

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

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

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

VVildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.

Tą dieną pakrikštyta šie kū- 
dykiai: Marė Ona Juozo-Liud- 

Savickų, Robertas Jurgis 
■ Leonoros Piepiorų, ir

Povilas Stepo - Onos Saskevį- 
čių.

rime sudaryti centralinį L. 
Dienos rengimo komitetą,

: kuriam dirbant būtų pil
nas pasisekimas.

Ateinantį sekmadienj, 
Gegužės 3 d., 4 vai. p. p., 
“Darbininko” salėje, 330 
- St., So. Boston, Mass. y- 
ra šaukiamas Liet. Vyčių 
ir LDS kuopų atstovai, 
taipgi kolonijų veikėjai ir 
veikėjos, pasitarti Lietu
vių Dienos reikale ir suda
ryti įvairias Liet. Dienos 
rengimo komisijas. Nuo- 

t širdžiai kviečiame Tamstą 
šiame susirinkime daly

vauti. Su tikra pagarba,— 
B. Kudirka, Liet. Vyčių N. 
A. apskr. pirm., A. Pel
džius, “Darbininko” adm.

Kas buvo gi tame susi
rinkime nutarta? Susirin
kę atstovai, laiške pažy
mėtoje vietoje ir laiku, pil
nai užgyrė vykdyti šį pla
ną — rengti Lietuvių Die
ną bendromis jėgomis ir 
sudarė visuotiną komitetą 
Lietuvių Dienai rengti 
Brockton, Mass.

Lietuvių Dienos progra
mą sudarys: sportas, kurio 
didelę dalį sudarys komiš
kas sportas, dainų plati 
programa, muzika, šokiai 
ir bendrai asmeninis atsi
gaivinimas. Su įžangos bi
lietu kiekvienas dalyvis 
turės progos laimėti $50.— 
vertės karo boną. Kviečia
mi visi ruoštis į Lietuvių 
Dieną, liepos 4. P. K.

Tą pačią dieną parapijos ma
žas choras jos naudai, vadovy
bėje seserų mokytojų ir muz. R. 
Juškos, gražiai vaidino puikų

Ačinoja

Buvo paminėta “Darbininke”, 
kad aną dieną tūla kampanija I
padarė tikrą surpriz'Į panelei 
Onutei Januškevičiūtei, gyv
St., So. Boston, Mass. Teko ar-

LDS N. A. Apskričio

PIKNIKAS
Gegužės 30-tą

Jau buvo rašyta,
E žės 30-tą, įvyks šaunus pikni

kas, Romuvos parke, Montelio,

kad Gegu-

Sąjungiečių 13 Kuopos 
Veikla

Antradienį, gegužės 5 d., 7:30 
vai. vak., po bažnytinėje salėje 
įvyks Są-čių 13 kuopos mėnesi
nis susirinkimas. Patartina vi
soms narėms dalyvauti, nes bus 
svarstoma svarbių dalykų.

Sekmadienį, gegužės 10 d., 
bus atnašaujamos šv. mišios Są
jungiečių intencijai, 10 vai. ry
te. Kviečiamos visos sąjungie
tės anksčiau susirinkti.

Eva Marksienė, Pirmininkė.

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

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

ĮVAIROS SKELBIMAI
čiau patirti, kad tas birthday' Mass. Taip bent rengėjai mano. 
proga padarytas surprizas įvy- Man šiuo atveju rūpi pažvelgti 
ko šeštadienį, balandžio 25, š. į tikrąją sveikatingumo pusę. 
m., apie ketvirtą valandą po Štai, kaip tik pavasario šiltesnė 
pietų pp. Januškevičių reziden- dienelė prašvito, tai tuojaus, 
cijoj, ten pat gyvenančių. Su- kas tik gyvas pradėjo džiaug- 
manytojai to viso suprizo bene tis šilta dienele, kaitria saulute, 
bus Louis ir Joseph Leščinskai, Reiškia mūsų organizmas ver- 
ir Sally ir Genevieve Dravins- žiasi į gamtą ir trokšta pagauti 
kas. O dideliu melagiu buvęs iš gamtos sau daugiausiai toį scenos veikalėlį, kun. Pr. W.

Strakausko pagamintą “Skir- Bill Genevich, kurįs išvežęs O- stiprinančio, gaivinančio oro ir
mundą”. Žmonių buvo pusė sa
lės. Pertraukose kalbėjo kun. 
dr. K. Urbonavičius ir kun. Pr. 
Virmauskis. “Skirmunda” da- 
pildyta dar bus statoma kitą 
sekmadienį, tuo pat laiku ir to
je pat salėje seserų mokytojų 
naudai.

Treč. 7:30 vai. vak., įvyks Šv. 
Teresės novenos geg. mėnesio ir 
Sodalicijos pamaldos.

Ketv. 7:30 vai. vakare, 492 E. 
7th St., bus laikomos jaunimo 
tikybinės painokos.

nutę pripasakojo nebūtų paša- nematomų saulės spindulių, ku
ku ligi Onutę parvežė paskirtu rie taip sveikatingai atsiliepia 
laiku, kad ją iškilmingai pasvei- kiekvieno organizme. Nusibosta 
kinus. Prie to viso parengimo vienok tapatybė. Jeigu prisižiū- 
prisidėjo Tony Shapamis, Pat. rėsime į pamarių vasarotojus, 
Laras, John Sadonis, Al. Phil- tai pamatysime, kaip jie nuo- 
lips, John Jackmauh, Jeanne bodžiauja. Jiems šalia gero oro 
Wallen, Milly Vallis, Nellie Nee, reikia įvairumo. Jeigu gerai įsi- 
Sophie Stanulis ir Virginia Au- žiūrėsime, tai pamatysime, kad 
gunas iš Nashua, Jack Reading gegužės 30-tą dieną, Romuvos 
ir p. Mitchall iš Nashua ir kiti.1 parke, kiekvienas ras net ir to-

Onutė visiems atleidžia ir vi- kio įvairumo, kokio neranda 
siems dėkoja, kad jai buvo toks pamarių pakrantėse. Čia ir oras 
parengimas taip gudriai sugal- geras, ir saulės spinduliai vei- 
votas ir ji gerokai turėjo ryž- kia, kaip ir kitur ir dar priedan

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas 

pirkti namus ir farmas, kol dar 
nėra pabrangę, ateity namai ir 
farmos bus brangesni, nes ma- 
teriolas ir darbininkai eina 
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
vybės eis brangyn. Aš turiu 
daug namų ant pardavimo 1-2- 
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit 
pasirinkti ir už mažą kainą. 
Nusipirkti, Dorchester, Quincy, 
Mattapan, Hyde Park, Roslin
dale, West Roxbury ir Cam
bridge. Kas norit namą ar far- 
mą pirkti, kreipkitės pas mane.

WILLIAM A. AM ŠIE
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 
TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry
’ 7-11 Ellery St.,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Islington, Mass. Tel. Dedham 13D4-V
PRAN AS"G!RULSKtS, Namų Tet.-Mham 1304-R |

SKUBIAI PARSIDUODA mo
derniškai įrengta grosernė-bu- 
čemė, (Skaitoma gražiausias 
storas Lawrence), tirštai apgy
ventame centre, kampinis na
mas, patrauklus. Biznis 22 m. 
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes 
pragyvenimui turiu sutaupų — 
retairinu. Kreipkitės į savinin
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park 
St., Lawrence, Mass. arba į 
Darbininko” administraciją.

(27-4-8-11)

PAIEŠKOJIMAS 
Bučeris paieško darbo. Turi

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

B. Jakutis,
20 St. Paul St., 

Cambridge, Mass.
Tel. KIR 1195

LIEPOS tIEDV. PIRMO KUOPIMO * 

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEYl

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battrrr St . N®. AMn,t®«. Mam.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog lis 
medus nėra tikras bičių medus.

Po sunkaus dienos 
darbo dirbtuvėje..

S. .su
sbd: G':

PICKKICK
"ALE that is ALE"

aitu j
«T >UW(N«FHi tae.. Mm.. >"*3 'W»

▼tASimAOK non'NVO

n
I91f

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

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

ępnįfousBitininįiysįį 
57 Battery St,

No. Abington, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. 8OU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teiaea

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, Mase.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius lr 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. 8OU Boston 1437

80 U Boeton 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

664 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį
• Koplyčia iermenlms dykai

NOTARY
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. 8OU Boeton 2809• > r
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Kun. Dr. J. Starkaus Išleis
tuvės Iš Marianapolio

Paskirtas naujoms pa
reigoms į Elizabeth, N. J., 
kun. Dr. J. Starkus balan
džio 29 d. atvažiavo iš savo 
naujos vietos drauge su 
Bayonne klebonu kun. M. 
Kemėžiu atsisveikinti su 
Marianapolio kolegija, į 
kurią iš Lietuvos jį pa
sikvietė seminarijos dienų 
draugas a. a. kun. J. Na
vickas. Būdamas kolegijo
je, kun. Dr. J. Starkus per 
6 metus uoliai dėstė lietu
vių kalbą ir literatūra, tuo 
būdu daug prisidėdamas 
prie lietuviškosios sąmo
nės stiprinimo šiame kraš
te. Per visa šį Marianapo
lyje praleistą laiką jis bu
vo visų labai mėgstamas, 
ypač gi studentų.

Rytojaus dieną, balan
džio 30 d., buvo surengti 
išleistuvių pietūs, kuriuo
se be minėtų svečių, profe
sorių ir studentų, dar da
lyvavo kun. Dr. K. Urbo
navičius. Kalbas pasakė 
Kolegijos rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas ir patsai 
kun. Dr. J. Starkus, kuris 
visus smagiai nuteikė ir 
studentai griausmingai 
paplojo. I

Marianapoliečiai linki 
geriausios sėkmės kun. 
Dr. J. Starkui naujose pa
reigose. A.R.

AMSTERDAM, N. Y.
SODALIEČIŲ TEATRAS

Kovo 29, 1942, darbščios pa
rapijos Sodalietės su pagelba 
keletos vyrų suvaidino naują 
religinio turinio dramą, “Sėjos 
Vaisiai”, Junior High School 
Auditorijoj. Veikalą režisavo ir 
svarbiausią rolę vaidino p-nas 
J. Olšauskas. Visų žiūrovų akį 
ypatingai traukė nepaprastai 
gražūs, puošnūs, tam amžiui 
pritaikinti kostiumai, ir gana 
skoningai prirengta scena. Tar
pais pridavė įvairumo smuikų 
ensamblis. Amsterdam’o lietu
viai. nuoširdūs rėmėjai kilnių 
tikslų, pasiilgę inteligentiško, 
klasinio skonio veikalų, susirin
ko labai skaitlingai, net arti •

600. Tuo būdu parėmė parapi
jos reikalus, kuriai • liko apie 
$150 gryno pelno.

Sodaliečių Dr-ja tai parapijos 
pažiba, tai veiklus mergaičių 
būrelis, kuris nuolatos parapi
jai ką nors surengia, prisideda 
prie altorių puošimo, ir palaiko 
judėjimą jaunimo tarpe. Ams
terdam’o kolonija neatsilikusi 
nuo kitų ir gabiais talentais. 
Čia randasi vaidintojų, tik rei
kia juos nušlifuoti; randasi 
dainininkių gražiais balsais, 
pianiščių, smuikininkų, ir tt., 
tik deja, jiems dažniau tenka 
pasitarnauti svetimtaučių tar
pe.

Darbščios Sodalietės, nenu
stokite ir toliau veikusios savo 
bažnyčios idealams, tautos ge
rovei, ir švieskite Amsterdam’o 
lietuvių garbei!

ATLAIDAI IR MISIJOS
■

Kitą mėnesį mūsų parapijoj 
lankysis garbingas svetys, kun. 
J. Vaškys, kurs pradės iškil
mingus 40 vai. Atlaidus ir visą 
savaitę laikys Misijas. Amster
dam’o lietuviams bus nepapras
ta proga išgirsti šį jauną iškal
bingą pamokslininką, ir mūsų 
tėvynei nemažai pasitarnavusį 
asmenį. Gerb. kun. Vaškys tik 
pernai išvyko iš Lietuvos, bol
ševikams okupavus, taigi galės 
suteikti įdomių žinių. Tikimės, 
kad vietiniai ir kitų kolonijų 
lietuviai skaitlingai lankys šias 
pamaldas ir siųs savo nuošir
džias maldas prie Taikos Kara
liaus Sosto už mūsų šalies gero
vę ir Lietuvos išvadavimą iš 
žiaurios priespaudos. 40 vai. 
Atlaidai prasidės sekmadienį, 
Geeg. 10 d.

KLEBONAS SUSTIPRĖJO 
Kun. J. Židanavičius žymiai 

sustiprėjo ir dabar kasdien lai
ko šv. mišias. Jis kaip visuo
met, taip ir dabar sielojasi ir 
rūpinasi mūsų brangios tėvynės 
padėtim. Neseniai gavo įdomų 
laišką ir kartu keletą turiningų 
eilėraščių nuo savo giminaitės, 
kuri pernai pabėgo iš Lietuvos 
ir apsistojo Švedijoj. Ši gimi
naitė yra konsulo Balučio duk
tė. Būtų malonu, kad kun. J. Ži
danavičius šios jaunos inteli
gentės laišku ir eilėraščiai pa
sidalintų su lietuvių visuomene 
per laikraščius. Toki jautrūs

i

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

♦

♦

DAREININKAS

Pirm užkariavimo Bataan Peninsula, japonai pasirodė su typišku karo invazijos žygiu, tai padegimu vietos gyventojų 
gyvenamų rezidencijų. Čia parodomas tik vienas vaizdas, kaip karo liepsnos liežuviai naikina filipinų namus ir juose esa
moji JU turtą. Bet gyvenimas kalba ką kitą, tai kad nekask kitam duobės, nes pats joje gali įkristi. Štai šiomis dienomis 
japonų sostinės Tokio ir kitų miestų kvartalus pasveikino netikėti svečiai-bomberiai, kurie padarė tik pradžią, kad japonų 
padaryti griovimo ir naikinimo darbai Fi-lipinuose, Pearl Harbor ir kitose vietose, jiems bus su nuošimčiais grąžinti.

tą, kaip nusiplovimas vėsiu van
deniu prieš gulsiant. Šitas van
duo nuplauna visas dulkes, bak
terijas, riebalus ir atgyvenusias

Anglų neuropatologas Home. maistas. Tačiau ne kiekvienas odos paviršutines daleles. Ne
išleido knygą, kurioje studijuo-■ miegas lygiai teigiamai atsilie-į galint nusiplauti viso kūno> bū_ 

tina plautis bent kojas, nes tai

Kada Miegas Naudingiausias?
ja miegą. Fotografijų, piešinių piąs žmogaus sveikatai. Vispu 
ir diagramų pagalba vaizdžiai siškai naudingas tėra tik svei-
parodoma, kaip pasirengti mie
goti, kaip miegoti, kur, kiek ir 
kuriuo laiku miegoti. Šioje kny
goje iškelta nemaža miegą lie
čiančių naujenybių, kurių žino-

kas miegas. Be miego ar blogai 
miegant praleista naktis atei
nančios dienos darbui bus sun
ko našta, o sveikatai neatitaiso
ma žala. Netinkamai ar visai

atleidžia sąnarių įtempimą ir 
gaivinančiai paveikia. Home re
komenduoja per kiaurus metus

GYVENIMO MARGUMYNAI
Kas Brangesnis: Moti

na ar Tėvas?

Vienas, Amerikos Jung
tinių Valstybių teismas tu
rėjo išspręsti komplikuo
tą bylą: kas vaikui yra

nebijoti miegoti prie atdaro lan- j brangesnis motina ar 
go. Mažakraujams ir silpna-' tėvas. Byla susidarė taip.
plaučiams žmonėms sveikas ir Viena šeima aštuonerius

jimas ir vykdymas kiekvienam nemiegojęs žmogus per dieną; gaHmas miegas tik prie atviro 
žmogui gali būti naudingas. jaučiasi paliegęs, net visai ne- lang0 nuoIat susįsįekiančiame

Miegas, rašo Home, nemažiau darbingas tiek protinių, tiek ir 
svarbus organizmui kaip ir fiziniu atžvilgiu. Be to, toks 

žmogus negailestingai kapoja 
žodžiai, kilnios mintys ir pat- savo sveikatos medžio šaknis.

metus gyveno taikoje. A- 
bu mylėjosi ir laimingi su
silaukė dviejų vaikų. Pir- 

i mam vaikui einant šeštuo- 
Minkšta patalinė žmogų daro sįug> 0 antram ketvirtuo- 

tinginiu, ištyžėliu. Tik kiečiau gjug metus, abu pradėjo

su grynu oru kambaryje.

riotiški jausmai žadina karštės- jįs būna pats pirmasis kandida- paklotoje lovoje miegama ne- pyktis. Kada jau nebebu- 
nę tėvynės meilę ir pasiaukoji- tas susitikti su džiovos bacila, perkaistant ,sočiai, o atsikėlus vo jmanoma sugrąžinti
mą ją išvaduoti.

tas susitikti su džiovos bacila, 
mažakraujyste, nervų sutriki- 

Pavasarelis. mu, vidurių negalėmis ir tt.
Miegui reikia tinkamai pa

ruošti patalą, savo organizmą 
ir dvasią. Nepaprastai daug 
reikšmės miegui turi maistas,

FOgpEFENSE

BUY
UNITED
STATES

SAVINGS

lis, su kuriuo susidūrė, bu
vo milijonininko Toppeso; 
pats Toppesas ir važiavo. 
Kadangi užmuštieji nepa
liko jokio žymesnio turto, 
tai vaikai liko kaip stovį. 
Teismas iš milijonieriaus 
kišenės turėjo aprūpinti

jaučiamasi gaiviai, pailsėjus. • praeities gerovės, abu be- 
Lemiamos sveikatai reikšmės velij0 skirtis, negu kan- 

turi miego ilgumo laikas. Kaip kintis. TaiD ir padarė.
nepakankamai ,taip ir per ilgas Vaikų klausimo nekilo, nes j vargšų vaikų ateitį. Vai- 
miegas kenkia sveikatai. Fizi- taikiai jais pasidalijo. Mo- kams buvo uždėta globa, o 
nio darbo darbininkui normalu tina paėmė mažesnį, o tė- advokatas vedė teisme by-

Pranešimas Ir Kvietimas
Šiuomi pranešam, kad

LDS Connecticut apskri- ypač vakarienė, žmogus, kuris mieŽ>oti septynias valandas, o vag Jįdesnį. Skyrybų ir da-! lą. Kiekvieno vaiko bylą 
teisėjas sprendė skyrium. 
Berniukui, kurį buvo tė
vas pasiėmęs, priteisė kas 
mėnuo po du šimtu dole
rių, o antram, kuris pri
klausė motinai ,net po 350

čio pusmetinis suvažiavi- prieš ejdamas miegoti smarkiai Pr°ūnio — aštuonias. Energija, lybų aktus padarė teisme
mas įvyks sekmadienį, ge 
gūžės 31 d., 1942 m., Šv. 
Kazimiero parapijos salė
je New Haven, Conn. Kvie
čiame visas LDS Connecti
cut apskrityje gyvuojan
čias kuopas dalyvauti šia
me suvažiavime. Prisiųs- 
dami atstovus, įteikite 
naudingų įnešimų ir pata
rimų.

Sesijų pradžia 1-mą va
landą po pietų.

Kviečia
Dr. M. J. Colney,

užvalgo, niekad neturės tinka
mo poilsio. Dar daugiau, tokiam 
žmogui naktis bus ne poilsio, o žmogus .kuris neardo miego ir 
kančių laikas. Gausiai prisival- reguliariai eina poilsio 10—11 
giusio žmogaus miego palydovai 
esti neramūs sapnai, nešvarūs 
vaizdai. Užtat einant gulti rei-

jaunatvės žavumu, šviesiu žvilg- ir vjsakas buvo tvarkoje, 
smu ir sveikata pasižymi tas Tačiau kerštingas likimas

valandą, o keliasi nevėliau, 5— 
6 vai.

tėvus, suardžiusius savo 
šeimos lizdą ir nuskaudu- 
sius vaikų sielas ir garbę,

Gydytojas Horne ilgą laiką su skyrybos aktų sudarymo 
kia griežtai vengti valgyti sun- ^0 asmenų darė bandymus dėl■ abu viename automobilyje 
kiai virškinamų valgių, stiprių gulėjimo būdo, galvos lankymo, grįžo namo pasiimti kiek- 

miegant, lovos rūšies ir tt. Jau- vienas savo vaiko ir va_ 
nesnieji esą labiau pripratę gu- žiuoti kag gau> atsįtiko ne- 
lėti ant kairiojo šono, o vyrės-:laimė. Dėl neišaiškintos 
nio amžiaus ir senesnieji aukš-j priežagtieg. susidūrė su 

Sakoma, kad sveikiau-J anĮru automobiliu. Vyras

prieskonių ir gerti alkoholinių 
gėrimų. Kai miegama, miega 
visas organizmas. Kraujotakos 
organų veiklumas sulėtėja, to
dėl sunkesnis maistas negali bū-

I ti tinkamai suvirškintas ir pa-
LDS Conn. apsltr. pirm., naudotas organizmui atstatyti.

B. Mičiūnienė, ;Tačiau 
Raštininkė.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

ir lengvai virškinamu 
maistu vakare pasistiprinus ne
dera tuoj eiti gulti. Vieną, dvi 
valandas pavalgius neiti miego, 
reiškia valandą prailgintą mie
gą ir tiek pat pratęstą gyveni-

• Kuomet kankinatės vidurių užkie- J mą. Tačiau tuo metu reikia ne 
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin- sėdėti ,O judėti, vaikščioti. Nau- 
kite sau šiuo modemišku būdu — • :
kramtykite feen-a-mint. Si sko- J° deguomo įtraukimas is oro i 
ninga vidurius liuosuojanti kramto-, plaučius gryniną kraują, nura- 
ma guma pagelbės švelniai, bet tik-i . ., . . . .
rai. išvalyti vidurius. Miiionai žmo, mina nervus ir apskritai teigia
mų naudojasi feen-a-mint. Pa-'mai veikia savijautą. Miegamo- 
kramtykite FEEN-A-MINT einanti J
gulti — sekantį rytą ukrai jausite t jo išvėdinimas yra būtinai rei-
palengvinimą ir vėl Jausitės puikiai. k H Miegama iame drau-
Visai šeimai pakelis kainuoja tik Kannoas. Miegamajame arau 

džiama laikyti gėles, nes josBOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

tieninki
šia miegoti gulint ant dešinio 
šono. Pasirenkant lovos pasta
tymo kryptį geriausia galvą dė
ti į šiaurės rytų pusę. Nors tai 
žmogaus organizmui neturi le
miamos, reikšmės tačiau kaž
koks skirtumas vis dėlto esąs 
pastebimas. Ilgų stebėjimų me
tu nustatyta, kad šiaurės kryp
tis daranti kažkokios raminan
čios įtakos.

Ypatingai žymios vertės Hor
ne teikia kūno ir sąmonės įtem
pimo atleidimui. Pirmučiausia, 
turi būti atleisti visi kūną ar 
atskiras jo dalis varžą raiščiai 
ar juostos. Tik tuomet kraujas 
gali laisvai vaikščioti ir atgai
vinti organizmą. Tačiau nepaly- 

afTelti

nakčia geria gerą orą, o išlei
džia sugedusį. Vargu kas kitas, 
taip išganingai paveikia sveika- ginamai svarbiau

skaudžiai nubaudė. Kai po dolerių kas mėnuo. Spren-
dimas pagrįstas tuo, kad 
netekdamas tėvo vaikas 
daug neteko, o kitas ne
tekdamas motinos, neteko 
daug daugiau. Motinos šir
dis ir šiluma vaiko dvasiai 
ir auklėjimui turi begali
nės vertės, o jos netekti

negyvai užsimušė vietoje, yra netekti viso, kas bran- 
o žmona mirė ligoninėje giausia. Užtat motinos ne
jau kitą dieną. Automobi- tekimas aukščiau ir įver

tintas.
visus sąmonės varžtus. Neiti 
gulti nakties poilsio susinervi
nus, supykus, susirūpinus ar su

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remiakokia neišspręsta ir tebespren- saVo skelbimais 
džiama mįsle ar problema są- “Darbininką”, 
monėje. Nepailsėjęs ir poilsio
metu varginamas protas ilgai
niui nusilpsta, dingsta sugebė
jimas greitai orientuotis, ilgai 
atsiminti ir apskritai sumažėja 
proto lakumas. Poilsis tegu bū
na visišškas poilsis, nes tik vi
soms organizmo dalelėms pail
sėjus, ateina gaivi ir pilna 
džiaugsmo rytojaus diena.

“L-nos”

Phone 1181

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

New Britain, Conn. -




