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DABARTIES 
BILDESIUOS

Lietuvoje Paštas Pri
statomas Arkliais

• Laikraštis “Į Laisvę” 
rašo, kad provincijon dau
gelyje vietų spauda skai
tytojams pristatoma ark
liais. Pav., Vilkaviškis iš 
Marijampolės laikraščius 
pasiima arkliais. Alytus ir 
Raseiniai laikraščius ga 
bena tiesiog iš Kauno ark
liais. Mažiausia spaudos 
skaito Užnemunė, nes ten 
ją sunkiausiai pristatyti.

Washington, D. C. — 
Mūsų vyriausybė tikisi, 
kad mes iki liepos mėnesio 
sutaupysime po vieną bi
lijoną dolerių per mėnesį 
ir tas sutaupąs įvestuosi 
me į Jung. Valstybių Karo 
Bonus ir Štampas. Ap
skaičiuojama, kad mūsų 
pajamos per 12 šių metų 
mėnesių sieks 110 bilijonų 
dolerių.

Jeigu kiekvienas iš savo 
pajamų įdėtų dešimtą da
lį, tai iš viso susidarytų 
vienuolika bilijonų dole
rių, arba truktų vieno bi 
lijono dolerių pasiekti go- 
lą. Tai reiškia, kad kurie 
gali turi įdėti daugiau 
kaip dešimtą nuošimtį iš 
savo pajamų.

Mirė Kardinolas 
Baudriiiart
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PADVIGUBINA MOKESNIUS 
VALDŽIAI NUO PAJAMŲ

Washington, D. C., geg J sumanymą, nemokės mo- 
21 — Kongreso Būdų ir kesnių (tax), jeigu jų pa- 
Galimybių komitetas pri- jamos neviršija $1200.00. Į 
ėmė sumanymą pakelti Vadinasi, jeigu pavienys 
mokesnius kiekvienam asmuo turės pajamų per 
asmeniui, uždirbančiam metus $600.00, tai turės 
$500 į metus ar daugiau, mokėti mokesnių valdžiai 
Pagal šį naują sumanymą, $14.00; uždirbantis $700.- 
uždirbantieji nuo $500 iki 00 mokės $32 ir $800.00 
$2000 turės mokėti 12 uždirbantis, kuris dabar 
nuošimtį; nuo $2000 iki moka $3.00, pagal naują 
$4000 — 15%; nuo $4000 sumanymą mokės $49.00. 
iki $6000 — 19 nuošimtį ir Vedusieji be šeimos ir t 
tt. Uždirbantieji $5,000,-į uždirbanti $1300 per me-* 
000 ar daugiau turės mo- tus, mokės $12. Vedusieji, 
keti 81 nuošimtį. kurie turi užlaikyti du šei-

Jeigu šis naujas aptak-mos nariu, ir uždirbanti 
savimo sumanymas bus $2400 pagal naują suma- 
priimtas, tai valdžia su- nyma turės mokėti $58 
rinks $2,750,000,000 dau- vietoj dabar mokamų $6. 
giau, negu dabar surenka. Suprantama, naujas pa-

Pagal dabartinį įstaty- siūlymas dar nėra įstaty
mą, pavieniai asmenys ne- mu. Ji turės priimti J. V.
moka valdžiai mokesnių 
(tax) nuo pajamų, jeigu 
jų pajamos neviršija

Atstovų Rūmai ir Sena
tas. Be to, jeigu ir Kon
gresas priims, tai prezi-

$750.00. Pagal naują su-,dentas gali jo nepasirašy- 
manymą, paliuosuojami ti. Tuomet Kongresas tu-1 
tik tie, kurių pajamos ne- retų priimti dviem trečda- 
viršis $500 metams. Vedu- liais balsų ,kad tas suma-į 
šieji asmenys, pagal naują nymas liktų įstatymu.

Vatikanas, geg. 21 • 
Pranešama per radio, kac 
Paryžiuje mirė Kardino
las Baudriiiart, sulaukęs 
83 metų amžiaus.

RUSAI NETOLI KHARKOVO

Bulgarija NebepsHii 
Vokietijos Galybe

Bern, Šveicarija, geg. 21 
— Pranešama, kad Bulga
rija nebeturi vilties, kad 
Vokietija laimės karą, ir 
todėl apgailestauja prisi
dėjus prie Ašies pereitą 
pavasarį. Sakoma, kad ir 
Ašies priešai Balkanų val
stybėse manė, jog Anglija 
negalės atsilaikyti, bet da
bar ir “fanatiški Vokieti
jos pasekėjai abejoja, kad 
Ašies jėga galėtų laimėti 
pergalę prieš priešo koali- 
ciją .

Maskva, geg. 21 — So
vietų Rusijos kariuomenė, 
kaip praneša raudonoji 
vadovybė, atsižymi savo 
narsumu prieš vokiečius,

Prezidentas Įsakė 
Grąžinti Dirbtuves

Washington, D. . C., geg.
visame fronte. Vokiečiai 21 — Prezidentas Roose- 
esą priversti trauktis at-( veltas įsakė Laivyno De- 
gal- į partmentui grąžinti tris

Iš Maskvos pranešama, Brewster Aeronautical 
kad rusai atsiima vokiečių korporacijos dirbtuves, 
užgrobtas vietas. Vietų kurias buvo perėmęs ba- 
vardai nepažymėti. Į landžio 18 d. Įsakymas iš-

Iš Berlyno pranešama, leistas be paaiškinimų.

PENKTADIENIS (Friday) GEGUŽES (May) 22 D., 1<M2 M.

Amerikos Bomberiai Padegė 
Japonų Bazes

Melbourne, Australija,, jai, bet dabar, žinoma, Ja- 
geg. 21-— Gen. Douglas ponams būtų priežastis 
MacArthur praneša, kad paskelbti sovietams karą. 
alijantų bomberiai, nusi- ■ Sakoma, kad Hitleris y- 

i leidę žemai ant Timor sa- ra pažadėjęs Japonijai 
įlos, 400 mylių į šiaurvaka- Rusijos Sibirą, jei Japo- 
rus nuo Darwin, padegė nai dabar pradėtų karą 
Koepang aerodrome han- prieš rusus.
gėrius ir kitus pastatus ir --------------

į subombardavo Dilli uosto Prnneiirai Sunaikino 4
apylinkę. Britų Lėktuvus

Japonai Gręsia Rusijai Karu Vichy, Prancūzija, geg. 
----------- 21 — Prancūzijos val-

Roma, Italija, geg. 21 — džios vyriausias valdinin- 
Japonijos atstovas Romo- kas Lavai turėjo pasitari- 
je pareiškė, kad jei Rusi- mą su savo įžymiais mili- 
ja mėgintų duoti Kinijai tariais ir kolonialiais pa
karo ginklų, būtų Japoni- tarėjais po to, kada pran- 
jai priežastis pradėti karą cūzai sunaikino 4 Britų 
prieš sovietų Rusiją. lėktuvus Prancūzijos - A-

Sovietų Rusija per daug frikos pakraščiuose per 
metų siuntė ginklus Kini- tris pastarąsias dienas.

Amerikos Kareiviai Airijoje
Londonas, geg. 21 — 

Tūkstančiai Amerikos ka
reivių laimingai perplau- 

įkė Atlantiko vandenyną ir 
pasiekė Airiją.

Amerikos kareiviai pa
siųsti į Airiją, kad ją ap
ginti nuo vokiečių užpuo
limo, ir taip pat esą prisi
rengimui pulti Vokietiją 
per Norvegiją.

kad rusų puolimai visur 
sulaikyti

Kaip žinoma, Laivyno 
Departmentas buvo perė-

Tos žinios tokios yra ne- męs dirbtuves savo kont-i 
aiškios, kad negalima ži- rolėn, kada korporacija: 
noti, kas ištikrųjų įvyksta nesugebėjo laiku išpildyti 
karo fronte. 'valdžios užsakymų ir bu-

50 Naujų Prekybinių 
Laivų

Washington, D. C., geg. 
21 — Pranešama, kad A- 
merikos laivų statyba ei
na visu smarkumu. Ba 
landžio mėnesį pastatyta 
38 prekybiniai laivai, o 
per šį mėnesį tikisi pasta
tyti mažiausia 50 laivų.

Pagal Prez. Roosevelto 
programą, šiais metais tu
rės būti pastatyta 800 
prekybinių laivų.

Nei Berlynas nei Mas-įvęs “nepasitenkinimas va-į 
kva nepasako tikros karo dovybe”. 
padėties. Nors kasdieną iš 
Maskvos pranešama, kad 
Rusijos armijos maršuoja 
ir tūkstančiais vokiečių 
išžudo, bet...

Pirm. popiežiavimo laiko šie paveikslai paro
do keletą Jo Šventenybės misijų: viršuje pa
veiksle matome, kai Monsignor Eugenio Pacelli, 
1910, dalyvavo Anglijos Karaliaus Jurgio V, vai
nikavime; Antras nuo viršaus paveikslas paro
do, kai 1918 metais eidamas Popiežiaus Nunci
jaus pareigas Vokietijoj išdalina Italijos belais
viams Vokietijoje, maistą ir drabužius; apa
čioje matome 1930 metais, kaip Popiežiaus Vals
tybės sekretorių. Jo dešinėj matome tuometinį 
Popiežių Pius XI, po kurio mirties jis liko iš
rinktas tęsti Ganytojavimo kilnų darbą.

Kinija Šaukiasi Pagalbos
Chungking, Kinija, geg. 

21 — Kinijos vyriausybė

atsišaukė į Anglijos ir A- 
merikos vyriausybes, kad 
pasirūpintų jiems greitai 
pristatyti lėktuvų ir karo 
ginklų, nes Japonai gręsia 
nugalėti visą Kiniją.

Japonai taip apsupo Ki
niją, kad jai yra labai sun
ku gauti reikalingų karo 
ginklų iš Amerikos ar An
glijos.

Negaudama ginklų, Ki
nija negalės ilgai kariauti 
prieš Japonus, bus priver
sta kokią nors taiką dary
ti.

Šimtai Prancūzų Pabė
go Nuo Salos

Anglijos
Puola Pietinę 

Vokietijų
Londonas, geg. 21 —An

glijos bomberiai smarkiai 
puolė pietinę Vokietijos

Raudonieji Puolė Nacius 
Taganrog Apylinkėje

ITALIJA VĖL REIKALAUJA 
PRANCŪZIJOS KOLONIJŲ

Bern, Šveicarija, geg. 21 Tuoj po susitarimo visas 
— Italijos fašistų laikraš- prancūzų laivynas tapo 
čiai reikalauja, kad Pran- demobilizuotas. Laivuose 
cūzijos kolonijos, Nice, palikta tik tiek aliejaus, 
Savoia, Corsica, Tunisia, sako Hull, kad tik galėtų 
būtų dabar atiduotos Ita- operuoti elektros sistema 
lijai. Sakoma, kad šias ko- ir kitus mažesnius įrengi- 
lonijas Hitleris buvo pa- mus, tačiau su tiek alie- 
žadėjęs Italams už jų da- jaus negali paleisti laivų į 
lyvavimą kare.

Susitarta Dėl 
Martiniųue

jurą.

Amerikos Laivai Ko
voje su SubmarinaisLondonas, geg. 21 — stūmė nacius į tas pačias 

Pranešama, kad šimtai dalį, kur randasi produk- Maršalo Timošenko vado-Į pozicijas, 
prancūzų savanorių, kaip ei jos dirbtuvės — Mann- vaujama raudonoji armi-į Raudonieji Amerikos
tik buvo susitarta dėl lai- heim ir kitos. Bomberiai ja Ukrainoje be sustojimo, lėktuvais darą “stebūk-

” ‘ Paleido <Jaugiau kaip 40,- puola nacius Kharkovoįlus" karo frontuose, savo kį komiteto plrminln. bean jūroje įvyko kauty-
000 padegančių bombų. fronte. Smarkios ka uty-'sovietų karo vadovyoe. V r„nna11v „artisfcs ra. In~ tarn Am™kns didelio

vų demobilizavimo, pabė
go nuo Martiniąue salos ir 
prisidėjo prie Suvienytų 
Tautų karo jėgų kovoti 
prieš Ašį, gen. De Gaulle 
vadovybėje.

VVashington, D. C., geg. Tampa, Florida, geg. 21, 
21 —Senato Užsienių San-:— šiomis dienomis Carib-

TT „ i i j .- . - . , . , , _ kas Connally pareiškė ra- nės tarp Amerikos didelio
OAAn* e ... res?J*3, °’ a nės išsivystė naujame, Vienas raudonųjų lakūnų porteriams, kad dėl Marti- į transporto laivo ir ma-
. , ng įjos e uvų ui- fronte, būtent, Taganrog b.irys Amerikos lėktuvais njqUe sajos palenkinan- žiausia trijų ašies subma-

Mannheim, St. apylinkėje, prie Azovo jū- — Tomahawks puolė na-ičiaį susitarta su tos salosbardavo 
Nazaire ir kitas vietas.

Rusai Nužudė 20,000 
Nacių

Maskva, geg. 21 — So
vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad netoli Char
kovo nužudyta 20,000 na
cių ir 600 tankų sunaikin
ta. .

Kaip Bombardavo Japoniją - 
Doolittle

ros.
Kere sasiauryj raudo

nieji susistiprine gina sa- 
,vo pozicijas. Naciai su
traukė daug tankų ir lėk
tuvu, kurie be sustojimo 
atakuoja raudonuosius.

cių lėktuvus ir 102 jų nu- ajmįroiu Georgės Ro-
sove.

Nukirto Telephono 
Susisiekimų

berts.
Vishy valdžia tuose pasi

tarimuose nedalyvavo.

rinų. Po kelių bandymų, 
priešui pavyko nuskan
dinti Amerikos laivą. Bet 
to laivo įgula tapo išgel
bėta.

Nuskandino Du Japonų 
laivus

Canberra, Australija, - 
Geg. 21 — Alijantų lakū
nai nuskandino Pacifiko 
vandenyne dar du J'aįbnų 
laivus.

Washington, D. C., geg. 
21 — Brig. gen. James H. 
Doolitle savo pranešime 
prez. Rooseveltui paduo
da, kaip buvo bombarduo
jami Japonijos miestai ba
landžio 18 d. Jis sako, kad 
veik kiekviena bomba pa
taikė Į taikyklį. Amerikos 
lakūhai : pataikė ’į japonų 
laivyno bazę Tbkio pa-

, Stock holm, Švedija, geg. 
kraščiuose ir į aviacijos antradienį raudo- 21 — Pereitą naktį Berly-
dirbtuvę Nagoya mieste. | nie ji nušovė 27 nacnj lėk- nag vėl nukirto telephonu

Darbininkų Radio Programa
________ ______________ __ r_____ šeštadienį, gegužės 23 d., 2 vai. po pietų įvyks

Iš japonų °nebūta įžy- tuvus, prarasdami 12 savo,susisiekimą tarp Švedijos Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
maus pasipriešinimo, lėktuvu. Tris nacių trans- įr Vokietijos. Dėlko tai pa-
Bombardavimas buvo tik-į porinius laivus nuskandi- jarg nepaaiškina. Spėja- 
rai sėkmingas. Japonai jno jūroje, sako ma ka(i nacįaį Drie ko tai
buvo panikoje. raudonieji. rengiasi. Prieš Rusijos už-

Gyviausias karo frontas puolimą, naciai tokį pat 
dabar yra Ukrainoje. telephono trukdymą darė

Prez. Rooseveltas už to
kią amerikiečių lakūnų 
drąsą J apdovanojo brig. 
gen. Doolittle ir 70 lakūnų 
garbės medaliais. i«oi

X-- 1.

radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražių 
lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų iš WC0P 
stoties, Boston, Mass.

Gerb. Biznieriai ir draugijos skelbkite savo biz
nius ir parengimus Darbininkų Radio programoje. 
Skelbimus galite priduoti asmeniai arba laiškais a- 
dresu: Darbininku Radio, 366 W. Broadway, So.

NOR-nsv
Kalinino fronte naciai rusams per. ■visą ; mėpe§Ų 

buvo užėmę naujas pozici-.Todėl, ar tik naciai peąiU Boston, (Mass. Tel. r SOUth Boston 2680 arba N(
, ■ v-.__r_ . ji Ji _ f _ Y* __ ii’ ___ 31 O _ ’ J •< A A Ajas, tačiau raudonieji at-Į ruošia pulti .Švediją cJ wood 1£49.
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Penkta dienus. Gegužės 22, 1942

that soils the mind and dar- 
kens the soul. Also, to follow 
the list of motion pictures 
reviewed and classified by 
the National Council of the 
Legion of Decency.

“5 — We again ask the 
intercession of our Blessed 
Mother for the liberation of 
the occupied and oppressed 
nations, especially' for the 
land of our forefathers, 
Lithuania.

“6 — With the uncertainty 
of life around us, the normai 
pursuits of home, career and 
professions restricted, we 
reconsecrate ourselves to 
three, 0 Virgin of virgins, 
our Mother; aid us to show 
our love and devotion to 
thee by vvorks of piety, by 
personai holiness, by help of 
our neighbor and to the de
fense and spread of the 
Church of Christ”.
Gražūs ir kilnūs Sodaliečių 

pasiryžimai neliks vien popie
riniu pasižadėjimu.

Paskaitas skaitė šios Soda
lietės: p. Julė Krutulskytė — 
“Visiting Siek”; Dr. Alena Ta- 
nonytė — “The Catholic Giri 
In Everyday Life”; Motina M 
Aloysa iš Pittsburgho — “The 
Sodality Retreat”. Kun. dr. Da- 
niel B. Powell, buvęs Šv. Karo
lio seminarijos Philadelphijoj 
profesorius, savo turiningoj 
kalboj, lietuvių adresu pasakė 
daug gražių ir teisingų kompli
mentų. Jo kalba jaunų Soda
liečių širdyse sukėlė pasigerė
jimą savo kilme.

Shenandoah, Pa. — Sekma
dienį, gegužės 10 d. įvyko Lie
tuvaičių Sodaliečių antroji me
tinė konferencija Šv. Jurgio 
lietuvių parapijoj. Dalyvavo a- 
pie 500 Sodaliečių iš šių Schuyl- 
kill apskričio lietuvių parapijų: 
Shenandoah, New Philadel- 
phia, Mahanoy City, Minersvil- 
ie, Mt. Carinei, Tomaąua, Gi- ! 
rardville, St. Clair ir Hazleton.

Taipgi dalyvavo šie kunigai: 
J. Karalius, dr. J. Končius, K. 
Klevinskas, A. Degutis, P. Lau- 
makis, P. česna ,dr. K. Batutis, 
J. Degutis, S. Venslauskas, A. 
Neverauskas ir J. Gaudinskas. 
Dalyvavo ir Seserys: Kazimie
rietės, Pranciškietės ir Nukry
žiuoto Jėzaus.

Didingoje airių mokyklos 
svetainėje suvažiavimą atidarė, 
nurodydamas Sodaliečių tiks
lą ir sumaniai vedė kun. K. Ra
kauskas, Sodalicijos dvasios 
vadas. Po to sugiedojo Ameri
kos himną. Kun. J. Karalius, 
vietinis klebonas, karštai daly
ves pasveikino, linkėdamas su
važiavimui sėkmingos kloties 
darbuotėje.

P-lė Beatriče Vance iš Maha
noy City perskaitė šio turinio 
rezoliuciją, kurią suvažiavusios 
Sodalietės vienbalsiai priėmė:

“1 — On the occasion of 
the Silver Jubilee of the Ep- 
iscopate of His Holiness, we 
as Sodalists rejoice with the 
SodAlist Pope Pius XII. We 
continue our pledges of pra
yers, masses and commun- 
ions beyond the occasion of 
the Silver Jubilee for the 
intention of His Holiness.

“2 — Through the inter- 
cession of our Blessed Mo- 
ther, our Patron, we pledge 
our daily prayers, masses 
and communions for World 
Peace.

“3 — As loyal Americans 
we dedicate ourselves to the 
defense projects necessary 
for the defense projects 
necessary for the safety of 
our nation: to aid the Red 
Cross ,take courses in first 
aid, nurses’ aide, home de
fense : to buy War Bonds and

PROCESIJA GATVĖSE x

Išpildžius skoningai paruoštą 
muzikalę programos dalį. visos 
Sodalietės, vadovaujant dva
sios vadam, sudarė iškilmingą 
eiseną miesto gatvėmis. Eise
noj buvo giedamos Marijos 
garbei lietuviškos giesmės. 
Procesija traukia link Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažny
čios, kurios tarpduryj buvo pa
ruoštas Marijos altorius. Vi
soms susirinkus, įvyko Taikos 
Karalienės vainikavimas, p.
Teresė Matakonytė uždėjo dan- 

Stamps; and to aid our boys.gįškai Motinai ant galvos gėlių 
in the Service through the vainiką.
U.S.O. and other meansi Bažnyčioje Tėvas Geraldas
available.

“4 — We again pledge our
selves to abstain from buy- 
ing and reading unclean and 
salacious literature and do 
all in our power to rid our 
towns of this printed filth

Shenandoah; iždininkė p. Iza
belė Baltrušaitė iš Hazleton; 
sekretorė p. Janina Rutkaitė iš 
Minersville; korespondentė p. 
M. Nevulytė iš Mahanoy City; 
Dvasios vadas kun. K. Rakaus
kas.

Suvažiavimas praėjo gražioje 
nuotaikoje. Įspūdinga eisena, 
melodingos lietuviškos giesmės 
ir pilnas grožio P. Švenčiausios 
vainikavimas padarė gražų į- 
spūdį į visus šio miesto gyven
tojus. Dalyvės dėkingos suva
žiavimo organizatoriui kun. K. 
Rakauskui ir vietiniam šeimi
ninkui kun. J. Karaliui. V-tis.

Juodveidis Herojus Perlų 
Uoste

Trys metai atgal 19 m. am
žiaus juodveidis jaunuolis, Do- 
rie Miller, iš Waco, Texas, prisi
rašė prie Jung. Valstybių Lai
vyno. Kada buvo priimtas, jis 
sakė — “Būsiu geras jūrinin
kas”. Jo žodžiai išsipildė.

Neseniai Laivyno Sekretorius 
Frank Knox gyrė šį 22 metų 
amžiaus teksikietį už narsumą 
Perlų Uoste. Jis pareiškė se
kančiai :

pasakė trumpą pamokslą, po 
kurio kun. J. Karalius suteikė 
palaiminimą Švč. Sakramentu.

Sodaliečių apskričio tarybą 
sudaro: pirmininkė p. Beatriče 
Vance iš Mahanoy City; vice
pirmininkė p. Ona Novak iš

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
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. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

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

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

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

948 E. Broadu-ay, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 8th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
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.

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

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

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephoaęr COLumbus, 4Į7O2

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

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

srmor X!
753 Broadway

Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

ryt: jeigu jau esi pasira
šęs ,tai vienas iš pirmųjų 
darbų kare padidinti nuo
šimtį iir savo sutfcupų kas
dien.

“Už ypatingą atsižymėjimą, 
didvyrišką narsumą, nepaisymą 
savo asmens saugumo laike a- 
takos ant Laivyno Perlų Uoste, 
gruodžio 7 d., 1941 m. Kovoda
mas šalę savo kapitono ant til
to, Milleris, nepaisydamas prie
šo užpuolimo, jo bombardavimo 
ir šūvių, padėjo prašalinti jo 
mirtingai sužeistą kapitoną į 
saugesnę vietą, ir grįždamas 
prie tilto pastvėrė mašinos- 
šautuvą pylė kulkas į priešą, 
pasilikdamas prie vietos pakol 
jam įsakyta pasitraukti nuo til
to”.

Spauda ir radio pranešė apie 
narsumą neįvardinto “juodvei- 
džio jūrininko” ir tik daug vė
liau vardas buvo sužinotas.

Po Perlų Uosto įvykio Dorie 
Miller parašė savo tėvams Te- 
xas valstybėj, kad jis gyvas. 
“Šie debesiai praslinks ir aš 
būsiu saulėtoj pusėj. Ilgai šio 
laukia”. FLIS.

U. S. S. Sunfish iš palengvo sliduoja į vandenį. Tai 
laivas, kuris pastatytas aštuoni mėnesiai pirm. numa 
tyto laiko.

SPAUDOS APŽVALGA
Nr. 6 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New Yorke, N. Y. 1942 m. geguž. 15 d.

Taupykime Ir Pirkime 
Karo Bonus

Tautai esant kare, yra 
pavojus “praleisti kaip pa
prastai”. Mes t negalime 
turėti sau kiek ką norime 
ir taip pat duoti milijo
nams mūsų vyrų į rankas 
ginklų, kiek jiems reikia. 
Apie dešimts milijonų a- 
merikiečių sumažina savo 
išlaidas ir perka Karo 
Taupymo Bonus, bet kuo
met karas kainuoja 120 
milijonų dolerių kiekvieną 
dieną, tai dešimties mili
jonų taupytojų neužten
ka. Mes visi turime taupy
ti ir pirkti Bonus didesniu 
mastu.

Mes visi, kurie turime 
regulerias pajamas, turi
me atidėti mažiausia de
šimtą nuošimtį kiekvieną 
algos dieną dėl Karo Tau 
pymo Bonų, ir tie, kurie 
šiais laikais ypatingai 
gauna aukštas algas karo 
industrijoj, turi atidėti 
daug daugiau.

Patogiausia tai daryti 
per Payroll Taupymo Pla
ną, pagal kurį kiekvienas 
darbininkas įgalioja savo 
darbdavį atidėti tam tikrą 
nuošimtį iš jo algos dėl 
Bonų. Jeigu jūs dar to ne
darote .tai pirmas darbas 
kare pasirašyti sutikimą

1. ANGLIŠKOJI 
SPAUDA

Naujas Miunchenas 
vaidenasi

Šių metų balandžio 4 
dienos katalikų savaiti- i 
niame žurnale “America” į 
Nr. 26 įdėtas grafo Tar- 
novskio straipsnis “Spec-, 
ter of another Munich”, 
kuriame tarp kita ko ra-: 
šoma:

“Galimas dalykas, kad 
svarstomas staigus posū
kis nelaimingos atminties 
Miuncheno politikos kryp
timi. Kaikurie Lonodono 
“Times” vedamieji ir Sir 
Stafford Cripps neseniai 
“Life” žurnale tilpęs in- 
terview rodo į didelį šiuo 
atžvilgiu gręsiantį pavo-,
jų... į

Londono “Times” savo 
vedamajam siūlo Didžia
jai Britanijai susitarti su 
Sovietais, pripažįstant 
jiems 1941 metų birželio 
22 dienos sienas.

Dalykas aiškus. Planuo
jama paaukoti tris lais
vas, nepriklausomas tau
tas (Pabaltės), kurių teri
torija okupuota agresijos 
keliu, kad įtikti Sovietų 
Rusijai.

Jeigu... Baltijos valsty
bių užkariavimas tebuvo 
strateginio pobūdžio at
sargumo priemonė, kaip 
Sovietų oficiali interpre
tacija sako..., tai kam ta-

da jie deportavo dešimtį 
nuošimčių Lietuvos, Esti
jos ir Latvijos gyventojų 
ir areštavo jų vyriausy
bes?

Ar negeriau būtų, kad 
Sir Starfford Cripps ir jo 
pasekėjai vietoj planuoda
mi kitą Miuncheną steng
tųsi ateityje bereikalingo 
kraujo praliejimo Rytų 
Europoje, paveikdami So
vietus laikytis Atlanto 
Čarterio?

Tankus galima duoti 
Sovietams, bet principai, 
kurie yra tvirčiausias Su
vienytų Tautų išteklius, 
neturėtų būti mainų ob
jektas.

Jeigu dar karui tebeei
nant mažųjų tautų teisė 
gyventi yra paaukojama 
didžiųjų valstybių pasoti
nimui, tai kaip tada gali 
kitos mažos tautos, ka
riaujančios dieną ir naktį 
prieš užkariautojus na
cius, turėti pasitikėjimą, 
kad neateis ir jų eilė ir 
kad jos nebus paaukotos?

Taip, nėra jokios abejo
nės, kad užleidžiant Rusi
jai laisvas Pabaltės vals
tybes, demokratijos labai 
pakirstų savo moralinį 
prestižą, šitokioje švieso
je Atlanto Čarteris Ašies 
valstybių būtų, be abejo, 
atvaizduotas, kaip bepras
mis popiergalis.

Amerika yra vienintelė 
šalis pasaulyje, į kurią nu
kreiptos su pasitikėjimu 
visų kenčiančių bei ka
riaujančių tautų akys. A- 
merika niekada nieko ne
apvylė ir jos credo yra 
laisvųjų žmonių credo.

Rytų Europos tautos su

'viltimi ir pasitikįjtfnu G6C&. Bendradarbių 
žiūri į šią šalį, kad jų z n* Dėmesiai!

Atvyksta Prelatas 
Maciejauskas

Birželio mėnesio pradžioje į 
Cambridge ir So. Bostoną at
vyksta Prel. Julius Maciejaus- 
kas, Los Angeles (Cal.) lietu
vių parapijos įkūrėjas ir klebo
nas.

Prel. Maciejauskas atsiveža 
gražių filmų ir gražiosios Cali- 
fornijos ir lietuvių veikimo, 
kurias parodys ne tik Cambrid
ge ir So. Bostono lietuviams, 
bet ir kitų kolonijų ,kur tik jis 
bus pakviestas.

Jei kas iš Gerb. Klebonų no
rėtų Prelatą pakviesti su misi
jomis, prakalbomis etc., “tai”, 
kaip rašo pats Prelatas, “g; 
čiau nuo 14 d. š. m. patama 
o jeigu negalima su misijc 
patarnauti, tai nors parody 
judamuosius paveikslus ir 
pasakočiau apie Californiją 
gyvu žodžiu, prašau tiktai man 
duoti žinoti nevėliau 12 dienos 
birželio šiuo adresu:
Prelatas Julius Maciejauskas, 

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“Pelnas iš judamų paveikslų 
eina naujos Los Angeles, Cal. 
lietuvių katalikų bažnyčios sta
tybai”, rašo Prelatas Julius 
Maciejauskas.

šimtmečių senumo pasi
ryžimas būti laisvais bus Iš priežasties gegužės 30 d., 
pabotas, kad teisė ir įsta-j (Memorial Day) šventės, penk- 
tymas nebus pamintas tadienio, geg, 29 dienos, “Dar- 
tikslu siekti Miuncheno bininkas” neišeis. Todėl visus,
pasikartojimo, Šį kartą raštus gerb. bendradarbiai pra- 
raudonoj spalvoj”. šome siųsti antradienio nume-

Šis straipsnis, rodos, ko-jriu1’ geg‘ dienos- 
mentarų nereikalingas.
Jame daug tiesos pasaky
ta mažųjų tautų laisvei ir 
nepriklausomybei apginti.
“Tevyvnoja 
mažosios tautos"

Tokia antrašte įdėtas 
Tautų Sąjungos Unijos 
Londone leidžiamam žur
nale Nr. 26, kuriame tarp 
kita ko rašoma:

“Kalbos apie mažųjų 
valstybių galą yra tiktai 
nesąmonė ir dargi net pa
vojinga nesąmonė... Ji yra 
priešinga žmogaus psicho
logijai, ji išduoda demo
kratijos principus, dėl 
kurių mes kariaujame ir 
kurie įkūnyti didžiajam 
Atlanto Čarteryje”.
Vokiečių metodai 
kariuomenei didint

Londono “Times” kovo 
17 dienos numeryje rašo, 
kad vokiečiai okupuotose 
šalyse, pav., Pabaltės val
stybėse, dirbtinomis prie
monėmis stengiasi paga
minti bedarbių. Vyrai ma
siniai atleidžiami iš viso
kio darbo ,o jų vieton pri
imamos moterys. Kur vy
ras ir žmona dirba, ten vy
ras atleidžiamas. Bedar
biai vyrai turi pasirinkti 
— stoti į specialų policijos 
batalijoną, suorganizuotą 
tarnybai fronte ir pafron
tėse, arba vykti darbams į 
Vokietiją.
Atlanto Čarteris 
nekeičiamas

“The Polish Review” 
balandžio 13 dienos nume
ryje rašo, kad generolas 
Sikorskis esąs išsireiškęs:
“Atlanto Čarteris ir Su
vienytų Tautų Deklaraci
ja yra aktai, kurie turi bū
ti priimti, arba atmesti vi
soj pilnumoj. Joks ele
mentas negali būti iš jų 
išleistas. Joks laisvės ar 
tautų lygybės principas 
negali pasidaryti derybų 
objektu ar diplomatiniu 
kompromisu...”
Tremtiniams Rusijoje ' 
reikia kunigų

Tėvų Jėzuitų leidžiamas 
savaitinis žurnalas “Ame
rica” balandžio 4 dienos 
vedamajam tarp kita ko 
rašo:

“Kodėl Sovietų Vyriau
sybė negali nuoširdžiai 
pakviesti keletą Amerikos 
katalikų kunigų vykti Ru
sijon ir dirbti pastoracijos 
darbą daugelio tūkstan
čių lenkų ir lietuvių tar
pe. Jie, turimomis žinio-

bartiniu metu visiškai ne
turi jokios dvasinės pagal
bos. Jie, sakoma, išbars
tyti viso Šiaurės Vande
nyno pakraščiu iki upės 
Kolyma. Keletas kunigų, 
dirbančių tarp tų žmonių, 
jokiu būdu negali kenkti 
Sovietų santvarkos tai
kioms pastangoms. Pa
skelbimas, kad tose sto
vyklose esama kunigų, 
priduotų daugiau nuošir
dumo Sovietų tvirtini
mams apie religinę lais
vę”.

“New Europe” Nr. 3 va
sario mėn. Will Shaber 
tarp kita ko rašo:

“Veimaro respublika... 
nenorėjo ir negalėjo pada
ryti tai ką Baltijos kraš
tai ir Čekoslovakija pada
rė pokariniais metais, su- 
skaldydamos didesnius 
dvarus ir apgyvendinda- 
mos žemės savininkus ir 
žemę dirbančius. Hitleris 
niekumet nemėgino pra
vesti žemės reformos. Ry
tų Prūsijos dvarai yra ap
gailėtinam stovyje, dezor
ganizuoti, dezintegruoti 
kaip visada. Jokio koloni
zacijos ženklo šioje Le- 
bensraumo dykumoje. 
Masės vokiečių ūkininkų 
dabar slenka į rytus... jos

mis, buvo deportuoti į to-Į grobia kitų tautų lebens-
limas šiaurės Rusijos ir 
šiaurės Sibiro vietas ir da-

raumą (gyvenamus plo
tus)”. b. d.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham’’1304-R Ki W
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
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SUBSCRIPTION RATES: PRENUMERATOS KAINA
Domestic yearly ................. .......... $4.00 Amerikoje metams ........................ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams ... $2.00
Foreign yearly ..... ........................... $5.00 Užsieny metams ............................. $5.00 į
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Kur Kris Smarkiausias Smūgis?
Ilgai laukiamas ar verčiau nelaukiamas tik nu

matytas pavasarinis nacių puolimas jau prasidėjo. 
Pirmas smūgis teko Krymui, ties Kerčio miestu, iš 
kur vokiečiams arčiausia prieiti prie taip jiems reika
lingo Kaukazo aliejaus. Smūgis buvo smarkus ir neti
kėtas. Vokiečiai giriasi sulaužę sovietų armiją, paėmę 
40,000 belaisvių ,o bėgančius likučius negailestingai 
orlaivių kulkosvaidžiais pliekę. Maskva tai užginčyja, 
sakydama, kad tariamas nacių laimėjimas tai tik jų

Amerikos ir Jungtinių Tautų 
prekybos apsauga nuo priešo 
puolimo ir naikinimo, reikalau
ja veiklios kontrolės dirbtino
apšvietimo pagal visą Atlanto

3

Rytų Gynimo Komandos ir Pirmosios Armijos 
Štabas

1. Leitenantas - Generolas kraščio. Tokios kontrolės tiks- 
Hugh A. Drum, Rytų Gynimo Į lu proklamacija patvirtina vi-
Komandos ir Pirmosios Arini--sus keturių Sričių Korpusų Va
jos vadovaujantis generolas,i dovaujančių Generolų jau išlei

stus suvaržymus ir parėdymus 
visoj Rytų Militarinėj Srityje. 

3. Generolas Drum nori pa- 
į brėžti, kad vienintelis suvaržy-

einant Karo Departamento ins
trukcijomis, išleido proklama
ciją skelbiančią Rytų Gynimo 
Komandos apimamą plotą,
kurį įeina sritys nuo Maine iki mas, paskelbtas jo išleistoj 
Florida imtinai, kaipo Militari- proklamacijoj liečia tiktai ap- 
nę Sritį .pavadintą
tarinė Sritis.

VICTORY

TODĖL, DABAR, AŠ, HUGH 
A. DRUM, GENEROLAS-LEI- 

Rytų Mili-, švietimo kontrolę. Ši proklama- ( TENANTAS Jung. Valstybių 
cija neskelbia ir neįsako nei jo-' ARMIJOS, einant Prezidento

2. Proklamacija skelbia, kad kioS evaktt™j<*- Ji neuždeda! Jungtinių Valstybių ir Karo 
inkin siivnržvmn ,mt civiliu pv- o.i__

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND

STAMPS

Kun. Pranas Skruodenis, MIC.
Šv. Petro parapijos klebonas, Kenosha, Wis., geg. 22 d. 
š. m. mini savo 10 metų kunigavimo .sukaktį. Gimęs 
1906 m. vasario 18 d., Brooklyn, N. Y. Pradžios moks-

jokių suvaržymų ant civilių gy- Sekretoriaus suteikta man ga- 
ventojų, piliečių ar svetimtau- Ra jr mano, kaipo Rytų Gynimo
čių, išskyrus apšvietimo kon
trolę. Teisingumo Departamen
to taisyklės ir patvarkymai a- 
pie priešų šalių svetimtaučių

ir Įlankos pakraštį ir krašto užsilaikymą ir kontrolę palieka 
gilumoje nepertoli nuo to pa- pilnoje ir visiškoje galioje.

vaizduotes padaras. Bet gi tiek pasisako, kad raudo- Ius bai?č Ero°klyn Cathedral College; Hinsdale; Ma-
no ji armija pasitraukė į pirmiau prirengtas pozicijas, 
nes nacių spaudimas, pasidėkojant stipresnėms jų jė
goms, buvo perdaug jau energingas. Tai toks reikš
mingas prisipažinimas, kad eilinis žmogus, kiek apsi
pratęs su sovietų pranešimais, gali neklaidingai atspė
ti, kuri pusė iš tiesų laimėjo. O kiek laimėjo, tai vėliau 
matys iš žemėlapio pagal tas vietoves, kur eis seka
mieji mūšiai. (Reikia turėti omenėj, kad pirmieji lai-

VIEŠAS SKELBIMAS Nr. 1
Governors Island, New York

vals t y b ė s e Vadas gali nustatyti, suteikianti rianapolio Kolegiją; 1926 ir 1927 metus praleido Lietu- I 
voje, Kauno Kunigų Seminarijoje; baigė St. Proccpius Maine, New Hampshire, Ver- tokiose srityse galią pagal Eg- 
Seminariją, Leisle, Iii., 1932 m. Įšventintas kunigu ge- mont, Massachusetts, Rhode Is- zekutynio Dekreto parėdymą; 

Įgūžės 22 d., 1932 m. Quigley Seminarijoj, Chicago, III., Ian> Connecticut, New York, ir
Vyskupo Sheils, Chicagos Auxiliary vyskupas.

gyventojus

New Jersey, Delaware, Penn-!
sylvania, Maryland, Virginia, 

Pirmus metus po įšventinimo lankė Katalikų Uni- North Carolina, South Caro- 
versitetą ir po to mokytojavo Marianapolio Kolegijoj, liną, Georgia, dalies Florida 
Thompson, Conn. Per du metu buvo vikaru Šv. Kaži- valstybės ir District of Colum-

mėjimai ar pralaimėjimai lemiančios reikšmės dar ne- miero lietuvių parapijoj, Worcester, Mass., o nuo 1937 bia.
metų yra klebonu Šv. Petro lietuvių parapijos, Keno-' kadaNG einant Karo
sha, Wis. partamento parėdymais iš 1941 kuri įeina į Rytų Gynimo Ko-

Kun. Pranas Skrodenis yra nuoširdus katalikiš- m gru{Xjži0 20 d. ir 1942 m. ko- mandsu ir
kos spaudos rėmėjas ir bendradarbis.

Komandos Vadovaujančio Ge
nerolo ir Pirmosios Armijos 
Vado galia ir teisėmis, įparei- 
guotas ginti Rytų pakraščius, 
skelbiu ir pranešu kad:

1. Dabartinė situacija reika
lauja, kaipo militarinė buteny- 
bė, įsteigti Rytų Gynimo Ko
mandoje esančiose teritorijose, 
kontinentalių Jungtinių Valsty
bių ribose, Militarinių Sričių ir 
tuo tikslu aš šiuomi skelbiu 
visą keliolikos valstybių teri- 

I tori ją Jungtinėse Valstybėse,
KADANGI Karo Sekretorius kuri randasi į rytus ir į šiaurės 

1942 m. balandžio 22 d. pasky- ryĮUS nuo vakarinės Rytų Gy
rė žemiau pasirašiusį kaipo Mi- njmo Komandos sienos, įskai- 
litarinį \ adą vykinti pareigas tant į ją valstybes — Maine,
ir imtis atsakomybės pagal mi- New Hampshire, Vermont,
nėtąjį Egzekutyvį Dekretą toje Massachusetts, Rhode Island, 

Connecticut, New York, New 
Jersey, Delaware, Pennsylva-
nia, Maryland, Virginia, North 
Carolina, South Carolina, Geor-

Jungtinių Valstybių dalyje,

Dešimties metų kunigavimo proga
vo 18 d. ta kontinentalių Jung-Į KADANGI Rytų Gynimo Ko- 

sveikiname tinių Valstybių dalis, kuri ran-'manda apima penkiolika vals- gįa, Floridos valstybės dalį ir 
Įdasi į rytus nuo sekamos lini- tybių ,dalį vienos valstybės ir j District of Columbia, kaipo Mi- 

--------- jos: Ohio - Pennsylvania siena, District of Columbia, kur gy- litarinę Sritį, vadinamą Rytų

turi. Neilgai trukus karo eiga gali pasikeisti, nes pa
vasario militariniai žygiai dar neįsisiūbavo).

Tam smūgiui neutralizuoti, maršalas Timošenko 
suteikė naciams savo smūgį Charkovo apylinkėj.
Charkovas labai svarbus sovietų industrijos centras.
Jis pakliuvo į nacių rankas jau pereitą rudenį (spalių kleb. kun. Skrodenį ir linkime ilgiausių metų!
mėnesy). Timošenko jau pirmiau mėgino Charkovą ----------------------------------------------;----------------
atsiimti, bet vis neįstengė. Dabar sakoma jo žygis bū- pia j tai, kas darosi jų užnugaryje. Greitai kyla są-,Hes( ‘ ^wi««n<>.vena milijonai lojalių Jungtinių,M.l.tarine Sntis, kaip parodyta
siąs sėkmingas, tiek neabejotinai sėkmingas, kad jau myšis, susidaro panika ir už kelių momentų viskas ®iei\a’ est *rgtma - ar?/-, Valstybių piliečių ir šimtai ,zem apyj.
buvo žinių ,būk Charkovas jau rusų rankose. Deja, ži- baigta. Naciai turi savo taktiką, bet jie gali panaudoti 
nių būta netikslių. Tikrovėje Charkovą tik norėta a- ir napoleoniškąją. Leningrado, Smolensko ir Charko- . . ’

. land .siena, West Virginia - Vir- tūkstančių asmenų,
ir
kurie dar' 2. Rytų Militarinės Srities

vo frontus gali atkakliai ginti, o smarkiausiu kumš
čiu suduoti į Kerčių. Rusai ir gi panašią taktiką gali

timti (sovietai turi daug visokių norų).
Smūgis prieš smūgį. Kuris bus lemiantis, paro- 

dys ateitis. Karo menas (jei tą žiaurią profesiją gali- Panau 0 E
ma taip pavadinti) yra išdirbęs įvairių taktikų. Devy- Tiesa, kautynių sąlygos tiek yra pasikeitusios, 
nioliktam šimtmety buvo labai pagarsėjusi Napoleono kad Napoleono taktika sunku dabar pritaikyti. Ji tin- 
taktika. Tiesa, tik Napoleonas mokėjo ją tinkamai ka paskiriam mūšiui, bet ne 2000 mylių frontui. Ta- 
vartoti, bet ji vis dėlto įdomi. Štai jos esmė. Atspėjus čiau principe tai labai gudri taktika. Tik, žinoma, rei- 
priešo planą ir numanant, kur jis veikiausiai gali pul- kia mokėti ją pritaikyt. Netikėtumas tai svarbiausia 
ti, toj vietoj pastatyti pačią patikimiausią kariuome- jos ypatybė. Lyg ir panašu, kad vokiečiai pradės ją 
nės dalį (nelabai skaitlingą) ir ją pavesti gabiausiam vartoti. Kur kris smarkiausias jų smūgis? Tai klausi- 
maršalui, kad atkakliai besigindamas ir kiek galima mas, ant kurio strategai laužo galvas. Išrišti tą galvo- 
puldamas, sutrauktų prieš save stipriausias priešo ar- sūkį būtų daug lengviau, jei tikrai žinotume, kuri pu- 
mijos dalis. Tuo tarpu slaptai ir nejučiomis organi- sė pajėgs pasigriebti inicijatyvą (galimybę visados 
zuoti galingą kumštį ir staiga pulti silpniausią ją fron- pirmam pulti). Sovietai sakosi jau nuo pat žiemos tu- 
to vietą. Čia kaip tiktai ir susidaro lemiantis momen- rį inicijatyvą ir jos iš savo rankų nebepaleisią. Jei iš
tas. Galingas kumštis veikiai pralaužia kur kas silp- 
nesnįjį priešo frontą ir užeina iš užnugario tiems, ku
rie jau kiek atstūmė atkakliai kovojantį maršalą ir, 
džiaugdamiesi tariama ja pergale, nė dėmesio nekrei-

tiesų turėjo, tai matyt nežinojo, ką su ja daryti. O gal 
pavasario purvynas nė vienai, nė kitai pusei nebeleido 
rimtai ką pradėti. Dabar, keliams pradžiūvus, greit 
pradės reikštis, kieno rankose inicijatyvą randasi. K.

Kentucky - Virgi- nėra Jungtinių Valstybių pilie- administraciniai paskirstymai 
nia siena. Tennessee - Virginia čiai. bet kurie taip pat yra lo- į mažesnes sritis, tikslu sustip- 
siena, Tennessee - North Caro- jalus; ir Įrinti šio štabo išleistų suvaržy-
lina siena, Tennessee - Georgia KADANGI tos didelės dalies *r Parčdymų veikimą, yra 
siena, Alabama - Georgia siena' mQSų krašto gyventojų, gyve-' esant*eJi Sričių Korpusai, bū- 
iki jos susijungimo su Florida. nančių Rytų Gynimo Koman-itent: Pirmo Korpuso Sritis su 
o nuo ten į pietus palei Apala- ^os gj-ityje. ekonominis gyveni- Štabo buveine Boston, Massa- 
chicola upę, buvo paskelbta Ry- mas turėtų būti tiek mažai pa-Įchusetts'• Antro Korpuso Sritis 
tų Gynimo Komandos sritimi iįestas .kiek tai yra suderina- su Štabo buveine Governors Is- 
po mano vadovybe; ir ma su Krašto Gynimo ir viduji-,land’ New York’ Trečio Korpu-

KADANGI Ekzekutyvių De
kretu iš 1942 m. vasario 19 d.
Nr. 9066, Jungtinių Valstybių 
Prezidentas įgaliojo ir nurodė 
Karo Sekretorių ir jo karts nuo 
karto skiriamus Militarinius 
Vadus, kada tik jis ar jo skirti 
vadai ras reikalinga ar pagei
dautina imtis tokių žygių, pa
skelbti militarinės sritis tokio
se vietose ir tokio ploto, kaip 
jis ar atitinkamas Militarinis

nio saugumo reikalavimais; ir !so Sritis su Štabu Baltimore, 
KADANGI Rytų Gynimo Ko- į Mar>',anJ ir Ketvirto Korpuso

manda apima visą Atlanto pa- • 
kraštį ir visą dalį Įlankos pa
kraščio ir savo geografine pa
dėtimi yra ypatingai išstatyta 
į puolimo pavojų ir, tame są- 
ryšyj, yra išstatyta šnipinėji
mo ir sabotažo pavojun, o todėl 
reikalauja imtis militarinių 
priemonių, apsaugojančių nuo 
tokių priešo operacijų;

igia. Tų minėtųjų Korpusų va
dai yra įpareiguoti imtis atsa
komybę už įgyvendinimą išleis
tų suvaržymų ir parėdymų jų 
Korpusų Sričių po to.

3. Gynimas Amerikos ir Jung
tinių Tautų prekybos nuo nuo
stolių ir sunaikinimo iš priešo 

(Tęsinys 7-tame pusi.)

K. Pokštas.

Lietuva ir Lenkija
(Nauja lenkų pažiūra į Lietuvą). 

5. Lenkų mažuma Lietuvoje
Nėra sutarimo ir dėl lenkų mažumos skai

čiaus Lietuvoje. Lenkai, savaip pasiremdami 
1926 m. Seimo rinkimų daviniais patys pri
skaičiuoja net 202,000 lenkų Lietuvos respu
blikoje. Tai būtų apie 8% visų jos gyventojų. 
Lietuvos oficialinė statistika rodo ten lenkų 
esant 65,000 arba apie 3%. Mūsų statistika 
nebuvo visai laisva nuo administracijos įta
kos ,tačiau ji vis dėlto buvo žymiai laisvesnė, 
objektyvesnė už lenkų statistiką. Minimais 
rinkimų daviniais pasinaudodamas ir žino
damas, kad lietuvių tarpe balsuojančių skai
čius esti žymiai mažesnis (jie šaltesnio tem
peramento ir jie nėra mažuma), priėjau išva
dos, kad lenkiškai kalbančių ir su lenkiško
mis simpatijomis žmonių Lietuvoje yra apie 
110,000, t. y. 4%. Vilniaus krašte jų procen- ?
tas žymiai didesnis ir gali siekti apie 20%.. 

Teritorinių ginčų metu sudarytos oficia-
linės statistikos paprastai esti labai toli nuo

tiesos, nes jų pagrindinis tikslas esti suklai
dinti viešąją nuomonę. To klaidinimo pavyz
džių lengvai randama Vilniaus krašte ir ki
tur. Paskirų objektyvių ir neutralių stebėto
jų daviniai negali būti labai tikslūs ir dažnai 
išreiškiami apvaliais skaičiais, bet tie skai
čiai yra žymiai artimesni tiesai, negu suklai- 
dinimo tikslais padarytoji oficialinė statis
tika.

P. Leskowiec pamini, kad abiejose pusėse 
mažumos nebuvo teisingai traktuojamos, 
kad lenkai Lietuvoje permaža turėjo mokyk
lų ir kitų įstaigų. Bet lenkų mažuma ilgokai 
stipriai laikėsi. Tik paskiausiu laiku jaunoji 
jų karta labiau palinkusi prie lietuvybės. Per 
žemės reformą lenkų įtaka labiausia nuken
tėjusi, nors bendrai lenkai gyventojai nau
dojosi nuolat stiprėjančia ekonomine Lietu
vos gerove kartu su kitais gyventojais. Ga
lop lenkai įsitikinę, kad Lietuva vis dėlto nė
ra sezoninė valstybė. Ji žlugusi tiktai žlugus 
Lenkijai. “Bet (Lietuva) išnaujo prisikels; 
tai yra aišku kiekvienam kurs žino, kiek ta
lento parodė lietuvių tauta statydama savo 
valstybę”. i .

; Šiuos paskutinius žodžius turime laikyti 
realistiniais ir draugiškais. Jie nebeturi pa
našumo į tuos, kuriuos 1915-1925 m. periode

lenkų spauda nuolat mums kartojo: Lietuva 
neturi anglio, geležies, naftos, druskos, cuk
raus, tekstilės, ji negalės vien iš rugių ir 
bulvių gyventi. Patyrusi ekonominių sunku
mų ji susidėsianti su Lenkija. Po kelių metų 
lenkai gavo patirti labai nuostabų dalyką: 
daugumas čia paminėtų produktų Lietuvoje 
buvo pigesni ir gausiau vartojami, negu Len
kijoj. Kas protauja — turėjo iš tų faktų ir 
tinkamas išvadas padaryti: lietuviai kūrė 
savo valstybę ne vienam trumpam sezonui, 
bet ilgiems šimtmečiams, lygiai kaip ir len
kai kūrė Lenkiją.

6. Naujos Lietuvos pažanga
Šiame skyriuje p. Leskowiec pabriežia, 

kokius milžiniškus sunkumus turėjo pakelti 
jauna besikurianti Lietuvos valstybė. Kraš
tas buvo vokiečių rekvizicijų sunaikintas, 
stigo tautiškai susipratusios inteligentijos, 
o gi okupantai vokiečiai irgi nenorėjo geruo
ju prasišalinti. Lietuva net neturėjo nustaty
tų ribų rytuose. Jei stambiai Lenkijai buvo 
sunku gauti pasaulio platų pripažinimą, tai 
kiek kartų sunkiau tai buvo pelnyti mažai 
Lietuvai! Lietuva atgavo Klaipėdą ir jos uos
tui modernizuoti įdėjo ten net 40 milijonų li
tų. Maža valstybė be mineralų ekonomiškai

nesuklupo, bet darė nuolatinę pažangą, kas 
įrodė lietuvių taupumą ir darbštumą. Likda
ma žemės ūkio kraštu, Lietuva išplėtė visai 
naujas ūkio šakas ir pagerino gamybą. Jos 
užsieninė prekyba pasiekė didelių proporci
jų. Jos jaunoje pramonėje jau dirbo 41,000 
darbininkų. Nepaprastai išaugo mokyklų 
tinklas, savas universitetas, spausdino daug 
knygų ir laikraščių. Visa tai primena p. Les- 
kowiec.

Svetimšaliai prikišdavę kai kada Lietuvai 
siaurą “parapinę atmosferą”, jos sostinė tu
rinti vos 100,000 gyv.; o jos gyventojai susi
spietę kaimuose ir mažuose miesteliuose ra
miai sau gyvena, nepaliesti didelių pasauli
nių sąjūdžių; kad Lietuva į viską vėlai rea
guoja ,o gi jos horizontai esą siauri. Betgi 
lietuviai — ir tai svarbiausia — jautėsi pa
tenkinti. Jie priešinosi autoritetinei valdžiai, 
juos palietė pasaulinis ekonominis krizis, 
betgi bendroje gyvenimo plotmėje jie darė 
matomą ir didelę pažangą. Nors neatgavę 
Vilniaus, lietuviai vis dėlto buvę patenkinti 
savo darbo laimėjimais ir r-uo pat pradžios 
ątsisakę fėderuotis su Lenkija. Pasitikėdami 
savo jėgomis, jie net nenorėjo užraegsti su 
Lenkija normalių diplomatinių santykių. T

. P.f.V (Bus daugiau) -H ru
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LIETUVOS TREMTINIU SIBIRAN SĄRAŠAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)
1799. Čarneckis, Algirdas 

(Voldemaras), 17, mokinys.

1800. Čarneckis, Vytautas 
(Voldemaras), 16, mokinys.

1801. Čameckaitė, Liucija- 
Marija (Voldemaras), 14, gy
venamoji vieta Kaunas.

1802. Čarneckis, Povilas (Vol-

30, mokytoja, gyv. v. Panevė
žys.

1818. čečytė, Audronė (Pra
nas), 4 metų, Panevėžys.

1819. čechanavicius, Vladas 
(Jonas), 22, mūrininkas, gyv. 
vieta Vilnius.

1820. Čekas, Antanas (Vin
cas), 36, tarnautojas, gyv. vie
ta Girkalnis.

1821. Čekienė, Natalija (Jo
nas), 31, šeimininkė, gyv. vie
ta Girkalnis.

tiejus), gimęs 1907, inspekto
rius, gyv. vieta Kaunas.

1844. Čeponis, Alfonsas (Mo
tiejus), 17, darbininkas, gyv. 
v. Kaunas.

1845. Čepulis, Juozas (Myko
las), 34, tarnautojas, gyv. vie
ta Radviliškis.

1846. Čepulienė, Marija, 30, 
šeimininkė, gyv. v. Radviliškis.

1847. Čepulonis, Viktoras, 
(Juozas), 18, ūkininkas, gyv. 
v. Bernotai, Melagenai.

1848. Čerbulėnas, Jonas (Kle-

$1200.00 Surinkta Karo 
Nukentėjusiems Lietuvoje

1822. čekaitė, Beatriče (An- mensas), 40, tarnautojas, Spal-
tanas), 3 metų.

1823. Čekulienė, Karolina 
(Jonas), 50, šeimininkė, Ra- 
peikiškis, Molėtai.

1824. Čemneskis, Marijonas, 
55, ūkininkas, gyv. vieta Plus- 
čikiai, Raseiniai.

1825. Čemneskienė, Emilija, 
49, ūkininkė, gyv. v. Plusči- 
kiai.

1826. Čemneskytė, Ona (Ma
rijonas), 25.

1827. Čenkus, Jonas (Sta-
demaras), 7, gyvenamoji vieta sys), 37, mokytojas, gyv. vieta
Kaunas.

1803. Čarneckis, Petras (Vol-
Onuškis, Trakai.

1828. Čenkuvienė, Marcelė,
demaras), 7, gyvenamoji vieta'27, šeimininkė, gyv. v. Onuškis.
Kaunas.

1804. Čarneckienė, Kazė (Ka
zys), 33, mokytoja, Kuktiškiai, 
Utena.

vyskės, Pabiržė.
1849. Čerbulėnienė, Eugenija, 

35, šeimininkė, Spalviškės.
1850. Čerbulėnas, Algirdas 

(Jonas), 8.
1851. Čerbulėnaitė, Gražina 

(Jonas), 6.
1852. Čerekas, Edvardas (A- 

leksandras,, 20, tarnautojas.
1853. Čerekas, Vincas (Alek

sandras), 33, mūrininkas, gyv. 
vieta Kaunas.

1854. Čerekas, Zenonas (Ka
zys), 30, darbininkas, Kaunas.

1855. Čeris, Stasys, (Jonas), 
32, darbininkas, Letvaris.

1856. Čerienė, Rozalija, gimus 
1914, Lentvaris.

1857. Čerytė, Liuda (Stasys),

Kaip lietuviai taip svetimtau
čiai, kurie lanko šv. Alfonso 
bažnyčią Baltimorėje, atsiliep
dami į J. M. Arkivyskupo My
kolo Curley atsišaukimą nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvoje, 
Motinų Dienoje suaukavo stam
bią sumą $1,200.00. Pinigai bu
vo pasiųsti tiesiog Šv. Tėvo 
Atstovui, Arkivyskupui Cieog?

ralius Jonas, Kripienė Emelija, 
Matelis Edvardas, Mazilauskas 
Stasys, Mikalajūnienė Adelė, 
Murauskienė Julė, Na viekas 
Petras, Padvarskienė Marcijo
na, Petrauskas Ieva, Rėkus Jo
nas, Remeikienė Amelija, Re- 
meikis Antanas (Herkimer), 
Šanta Alesė, šešplaukis Juozas, 
Šilanskas Kristupas, Šilanskie-

nani, Washingtone, ir per Jo nė Stefanija, Strasdauskas An- 
Ekscelenciją bus transliuoti į tanas, Strasdauskas Vladas, 
Vatikaną Lietuvos ir lietuvių Voltarienė Ona, Stuikys Vla-
šelpimui. Džiaugsmas visiems, das, Venskienė Ona, Voltarie-
kad Baltimoriečiai Katalikai! nė Elzbieta, Ingson Marijona.

1829. Čenkus, Aldutis (Jo
nas), 7.

1830. Čenkus, Ramutis (Jo-jgimus 1939-
j nas), 4 j 1858. Čeris, Vaclovas (Sta-

1805. Čarneckis, Zbignievas, 1831. Čepaitytė, Liuda (Jur- sysL gimęs 1940.
rolori-iAnoc 1 91 /4 o r* h i n įnirčio • \ 99

lietuviai parodė tokią užuojau
tą saviesiems, kurie kenčia ka
ro, bado ir priespaudos baise
nybes mūsų tėvynėje Lietuvoje. 
Ačiū J .M. AAivyskupui už to
kį tėviškąjį, taip giliai atjau-

PO $1.50 —
Aleknavičienė Katrė, Butkie

nė Apolonija, Levickas Jonas.

PO $1.00 —
Adomaitienė Kostancija, A-

čiantį nelaimingos Lietuvos kelaitienė Ieva, (Valley View), 
dabartinę padėtį laišką. Tikrai ? Andziulis Veronica, Augaičiūtė

1859. Čerka, Povilas (Ka
zys), gimęs 1912, rangovas, gy-

(Valerijonas), 21, darbininkas, gis), 33 .darbininkė, gyv. vieta 
gyvenamoji vieta Kaunas. Kaunąs,

1806. Čarneckis, Bronius, 27, 1832. Čepan, Vladas, 42, tar-1 venamoJi vieta Biržai,
karininkas, gyv. vieta Vilnius, nautojas, gyv. vieta Švenčio- 1860. Šis numeris praleistas.

1807. Čarnovskis, Viktoras nys. |. 1861- Čerkauskaitė, Sofija
(Maksimilijonas), 52, ūkinin- 1833. Čepan, Genovaitė, 30, j (Karolis), gimus 1908, šeimi-

ne vieną sugraudino mūsų Ga
nytojams žodžiai. Kunigai ra
gino visus, kad aukotų tai ką

Juozafina, Abromaitienė Vac- 
lava, Balzano Filomena, Bay- 
liss Jonas, Bayliss Julija, Be

būtų praleidę parapijos pikni- į nešiūnas Stasys, Benešiūnas 
ke, kurs kasmetą įvykdavo tre- Elzbieta, Benešiūnas Stasys,

kas, gyv. vieta Vilnius. Švenčionys.
1808. čečergis, Vladas (Ado- 1834. Čepan, Edmundas (Vla- 

mas), ūkininkas, gyv. v. Skie- das), 10.
monys, Utena. 1835. Čepan, Elzbieta (Vla-

1809. čečergienė, Eleonora, das), 8.
45, ūkininkė, gyv. v. Skiemo- 1836. Čepan, Zbignievas (Vla- 
nys. jdas), 6.

1810. čečergis, Vladas (VIa-j 1837. Čepan, Kazys (Ado-
das), 14. ’mas), gimęs 1905, Karliškė,

1811. čečys, Vincas (Valeri- Daugai.
jonas), 80, ūkininkas, gyv. vie- 1838. Čepienė, Stasė (Liū
tą Robiliai, Panemunėlis. das), gimus 1907, mokytoja,

1812. čečienė, Veronika (An- Karliškė, Daugai.
tanas), 70, ūkininkė, gyv. vie- 1839. Čepkauskas, Kazys 
ta Robiliai. (Juozas), 46, Kaunas.

1813. čečys, Jonas (Vincas), 1840. Čepkauskas, Mykolas 
33, ūkininkas, gyv. v. Robiliai. (Jonas), 40, tarnautojas, Pa-

1814. čečytė, Anelė (Vincas), gojus, Betygala.
30. ! 1841. Čepkauskienė, Stasė,

1815. Čečytė, Veronika (Vin- 30, šeimininkė, gyv. v. Pago-
cas), 28.

1816. čečytė. Stefa (Vincas), 
25.

1817. čečienė, Stefa (Tadas),

jus.
1842. Čepkauskas, Romanas 

(Mykolas), 12.
1843. Čaplikas, Jonas (Mo-

ninkė. gyv. vieta Paventis.
1862. Čerkauskas, Jurgis (Ga

sparas), gimęs 1937, Paventis.
1863. Čerkovienė, Malanija, 

70, Panoteriai, Ukmergė.
1864. Černauskas, Jonas 

(Baltrus), 35, knygvedys, gyv. 
vieta Šakiai.

1865. Černauskas, Algiman
tas (Jonas), 9 metų.

1866. Čemeckis, Stasys (A- 
domas), gimęs 1887, tarnauto
jas, gyv. vieta Vilnius.

1867. Černeckienė, Stefa, gi
mus 1887, Vilnius.

1868. Čemeckis, Vladas (Sta
sys), gimęs 1922, Vilnius.

1869. Černeckienė, Kaze (Ka
zys), gimus 1906, mokytoja, 
gyv. vieta Kukliškiai, Utena.

1870. Černeliūtė, Anelė (Ado
mas), 20, darbininkė, Kalvari
ja, Marijampolė.

(Bus daugiau)

čiąjį gegužės mėn. sekmadienį. 
Daugel žmonių paklausė to ku
nigų patarimo. Garbė mūsų pa
rapijai, garbė mūsų duosnie-

Jr., Benešiūnas Bernardas, Bi- 
kulevičienė Ona, Brazys Anta
nas, Bridickas Marcelė, Bridic- 
kas Vincas, Bridickienė Ona,

| LDS. Naujos Anglijos Apskričio I

GEGUŽINE

tiems žmonėms. Tikrai galima Bružinskienė Ona, Bružinskas 
sakyti, ką jie padarė tiems Lie- • Jonas, Bubnienė Marijona, Bu- 
tuvos vargšams, tai pačiam <jenutė Magdė, Budreckis Ag- 
Kristui, visų vargšų Globėjui,Į nįeška, Bulotienė Magdė, But- 
padarė, ir nuo Jo atsiims savo kienė, Apolonija, Bylienė Ona, 
užmokesnį. čaičienė Elzbieta, Čepaitienė

Zofija, Čeplinskienė Veronika, 
Česnienė Elzbieta, česnavičie- 
nė Viktorija, Dambrauskienė 
Ona, Dranginienė Elzbieta, 
Dubinskienė Ona, Dubinskas 
Pranas, Falatico Pranė, Fran
ka Matas, Frankienė Veronika, 
Gawthrop Liudvika, Geležela 
Elena, Genevičienė Teklė, Gen- 
sevičienė Viktorija, Giedraitie
nė Marijona, Giedraitis Vincas, 
Glaveckas Benedikta, Grajauc- 
kas Vincas, Grebliauckas Jo
nas, Grigaliūnienė Marė, Gfu- 
džinskas Jonas, Ivoškienė Ona, 
Jakaitienė Marijona, Jančys 
Petras, Jankunienė Anelė, Jan
kūnas Kazys, Jankunienė Mar
gareta, Jasaitis Jonas, sūnus,

Kovo Nukentėjusiems 
Lietuvoje

PO $25.00 —
Kleb. kun. Juozas Lietuvnikas 

PO $10.00 —
Kun. Liudvikas J. Mendelis, 

Kun. Antanas J. Dubinskas.
PO $5.00 —

Danielienė Ona, Doherty, Es- 
ser Margaret, Hirsbberg Liud
vika, Jonča Jonas, Lukošaičiū- 
tė Magdė, Matelienė Marė, 
Mendelis Juozas, Mendelienė 
Elzbieta, Pugevičiųs Kazys, Re

Marijona, Maskevičiūtė Zofija, 
Maskevičiūtė Ona, Matukaitis 
Aldona, Matukaitis Juozas, 
Maxen Antanas, Mažeikiūtė 
Marijona, Mažeikienė Marijo
na, Mazurkevičienė Marijona, 
Merryman Albertas, Metrangle 
Mildred, Mikelaitis Juozas, Mi- 
kelaitienė Kristina, Mikelaitis 
Juozas, sūnus, Mikšiūnienė El
zbieta, Milinaitienė Marijona, 
Misevičienė Elzbieta, O’Connor 
Elmira, O’Connor Marijona, 
Owens Mildred, Pabedinskienė 
Veronika, Padzukienė Salome, 
Pakalniškienė Liudvika, Paluc- 
kis Ona, Paskauskas Mikas,1 
Paskauskienė Anelė, Pavilionis 
Antanas, Petkus Feliksas, Pet
rauskas Juozas, Petrą uskiūtė
Theodora, Petrikas Jonas, Pet- 
rikienė Julija, Petrošius Juo
zas, Posky Ona, Praninskienė 
Ona, Pugevieienė Veronika, 
Radauskienė Ona, Radauskiūtė 
Marijona, Rekuvienė Ona J., 
Rėkus Feliksas, Rekuvienė O- 
na, Remeikienė Ona, Remeikis 
Pranas, Remeikis Jonas, Re
meikis Julija, Rukštelienė Ona, 
Rush Pranas, Ružinskiūtė Ma
rijona, Sakevičius Antanas, Sa- 
kevičius Jurgis, Sakevičius 
Jurgis, sūnus, Šalkauskas Ur
šulė, Sijavičienė Ona, Šileikie
nė Ieva, Šiliniskienė Barbora, 
Simanaitienė Ona, Šimkevičie- 
nė Joanna, Šimkevičius Felik
sas, Skabickienė Liudvika, 
Škukauskas Jonas, Slavinskas 
Mikas, Staškūnas Ignas, Stase- 
vičienė Marijona, Strungienė 
Magdalena, Sullivan Tarnas, 
Sullivan Comelia, Tamašaus
kienė Karolina, Tvaronas Zig
mas, Tvaronienė Kotryna, Tva
ronas Zigmas, sūnus, Valčiac- 
kienė Pranciška, Valčiackiūtė 
Lilija, Vaškevičius Vincas, 
Vaškevičienė Magdalena, Velžis 
Vincas, Vilčinskienė Marijona, 
Vilkaitienė Morta, Višniauskie- 
nė Magdė, Vasiliauskas Pranas, 
tėvas, Vasiliauskienė Ona, Va
siliauskas Pranas, sūnus, Vasi
liauskaitė Ona, Vasiliauskiūtė 
Elena, Veisengoff Vladas, Za- 
blockienė Anelė, Zakarka Juo
zas, Zalegirienė Magdalena, Žo- 
lynienė Ona, Žukaitis Ignas, 
Žukaitienė Marijona, Akelaitie- 
nė Ieva, Ewaska Marijona, Ra
kauskas Antanas, Sinušienė 
Rožė, Skarnulis Antanas.

For Victory.

U. S. DEFENSE
BONDS
STAMPS

kitiems giminėms, o už mirusįjį 
kviečiame visus sukalbėti die
vobaimingąjį “Amžinąjį Atil-
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meikis Antanas, Samoliūtė Ro- 
žė, Thrush Edith, Urbonienė JonM Jasaitienž Marf.
Rozalija, Ratkevičienė Ieva.

PO $4.00 — 
Bruzgiūtė Marijona.

PO $3.00 — 
Gensevičius Juozas,

PO 50c. —

Budelis Juozas, Dubauckienė 
Agota, Leštukauskienė Marė, 
Makarauskas Juozas, sūnus, 
Misevičius Petras, Sarapienė, 
Sijavičius Simas, Steimnetz 
Emma, Valčiackas Juozas.

Po 25c. —
Kaminskienė Teofilija, Mas- 

tauskienė Elzbieta, Sciuka Pet
ronė.

Pereitą sekmadienį mūsų ku
nigai vietoj paprasto metinio 

i gegužės mėn. išvažiavimo, 
klausydami Prezidento Roose- 
velt paskatinimo, turėjo mal
dos dieną už visus, kurie tar
nauja karo tarnyboje. Ryte 11 
vai. šv. mišios-buvo atnašauja
mos už jųjų intencijas ir išpra
šymui teisingos taikos. Tuoj po 
tų Mišių Švč. Sakramentas bu
vo išstatytas adoracijai, o 4 
vai. po pietų įvyko ypatingos 
pamaldos už mūsų karius ir jū
reivius. Buvo atkalbėta nove
nos prie Marijos Stebufc’’ 
Medalikėlio ir Šv. Dva 
Taipgi Marijos tarpiu ink. ' ‘ 
buvo prašoma kalbant dalį . 
rožančiaus.

Po tų maldų buvo iškilmingai 
šventinamos šv. Tėvo ir Jungti
nių Valstybių vėliavos ir iš
skaitytos pavardės 90 jaunuo
lių, kurie jau buvo pašaukti ka
ro tarnybon iš mūsų parapijos.

Prieš tas apeigas kun. dr. 
Mendelis paaiškino prasmę tų 
dviejų vėliavų, kurios pasiliks 
prie altoriaus sanktuarijoj per 
visą karo laiką. Kuomet pavar
dės buvo išskaitytos ir Švč. 
Trejybės palaima prašoma 
tiems mūsų drąsiems jaunuo
liams, tur būt nebuvo nei vieno 
bažnyčioje, kurs nebūtų ver
kęs. P-lės Švč. litanija, supli
kacijos ir šventas Dieve buvo 
giedama visų susirinkusių į pa
maldas.

Visos apeigos užėmė pusant
ros valandos, bet nei vienam 
laikas nei kiek neprailgo, ir visi 
džiaugėsi laiką taip naudingai 
praleidę. Duok Dieve, kad mū
sų jaunuoliai grįžtų gyvi ir 
sveiki po visų karo baisenybių. 
Lai Marija jų visų Motina ir 
Globėja saugoja juos visus nuo 
nelaimių. Garbės Sąrašas, kurs 
tapo pakabintas mūsų bažny
čios priemiestyje bus pagar
sintas kitą penktadienį.

Kviečiami Viši*Dalyvauti
V. it*
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jena, Jasilaitienė Kazė, Jončie- 
nė Aleksandra, Juknelienė Ie
va, Jurkstienė Amelija, Jus- 

į kauskienė Ona, Juskeliutė Vik 
Jučienė torDa’ Kaluškienė Ona, Karale- 

Monika'NįeHŪ«"0na, |™ius Karalius Liud-
dravickas Antanas, Kuhlbarn
M. Kotryna.

A. A. STANISLOVAS 

ŠALKEVIČIUS

Pirmadienį, geg. 18 d. buvo 
nulydėtas į kapus a. a. Stanis-

NUOTRUPOS
Tretininkės savo susirinkime 

nutarė paaukoti $5.00 gėlėms 
gegužės mėn. ir užprašyti šv. 
Mišias prie šv. Antano ūž treti
ninkių intencijas.

Antanas Sakevičius, tėvas, 
šįmetą, mini 80 metų amžiaus. 
Nei vienas negali jį pamatęs ti
kėti, kad jis jau būtų tiek me
tų pergyvenęs. Viršija mūsų 
patriarchą Kleboną Lietuvniką 
trejais metais. Sakevičius už-

PO $2.00 —

vikas, Kašinskienė Katrė, Kau- 
brienė Agnieška, Kavaliauskas 
Motiejus, Kazlauskienė Anelė, 
Kazlauskas Augustas, Keido-

Čaplinskas Vincas, Čaplins- šiene Morta, King Ona, Kiškis 
kas Alphonsas, Gudaitienė Pet- Justinas, Klaytonienė Magdė, 

į ronė, Harris Rožė, Janusas Sta-, Kleveckienė Barbora, Kostu-
sys, Kaprišiūnas Gerardas, Ka- maskis Antanas, Kostumaskie 

nė Magdė, Kriaučiūnas Vincas, 
Kulokienė Marijona, Kupinienė 
Marė, Kupriūnienė Kotryna, 
Kužlevičius Juozas, Kvedera 

Petronė,

Didelėmis Raidėmis 
Maldaknygė i

“Darbininke” galite gauti ką 
tik išėjusią iš spaudos didele- Į Juozas, Lekevičienė 
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio Lilly Isabellė, Lustica Antani- 
išleistą maldaknygę — “Maldų na, Mačienė Elzbieta, Magdu- 

sauskienė Jozefina, Makaraus- 
kiūtė Valerija, Makarauskienė 
Elzbieta, Makarauskas Juozas, 
Mandraviokienė Zofija. Man- 
dravickiūtė Leonora, Mandra-

Šaltinis”, ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5'į x 3*4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 
apdarai, ant kurių įspaustas 
gražus auksinis simbolis — 
kryžius karūnoje. Kaina tik 
$2.50.

vickiūtė Eugenija, Masendukiė- 
nė Veronika. Maškevičiuš Juo
zai"Maskevičlėnė Agota, Mks- 
kevičiutė Anelė, Maskevičiūtė

lovas Šalkevičius, brolis lietu
vio kunigo Kazimiero šalkevi-. prašė padėkonės šv. Mišias sa- 
čiaus. Velionis per daugel metų vo Globėjo dienoje.
buvo kankinamas plaučių li
gos. Pastaruosius 14 metų pra
leido Eudawood Sanitorijoje.
Mirė sulaukęs tik 36 metus am
žiaus. Paliko dideliam nuliūdi
me senuką tėvą, mamytę, ku
nigą brolį, seseris ir kitus gi
mines. Kadangi nebuvo vilties 
pasveikimo, tai Dievas parodė 
savo malonę pašaukdamas ve
lionį amžinybėn.

Sekmadienio vakarą kun. dr.
Mendelis, jo brolis kun. Jonas 
ir kun. Antanas Dubinskas bu
vo atsilankę į šalkevičių na
mus, kur velionis buvo pašar-j 
votas ir atkalbėjo už mirusiojo 
vėlę rožančiaus dalį ir kitas 
tinkamas maldas. Reiškiame

Devynių dienų novena į Šv. 
Dvasią žmones gausiai linko. 
Kun. dr. Mendelis savo pamo
kinimuose dėsto katekizmo kny 
gėlę. Visiems įdomu prisiminti 
tai, ką seniau gerai žinojo.

Mokykloje įrengtas knygy
nas, vienas iš puikiausių. Gir
dėjau kainuoja arti $1,009. 
Kaip Sesutės, taip vaikučiai 
džiaugiasi naujenybe.

Stasio tėveliams giliausią už-
1 r-» ' - V * r I r ’ ' ' : ' ’ f ‘ "f ' • z~x

uojautą jų Skausmo valandoje. 
Prašome Dievo suraminimo jo

Jonas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wdshing?on Blvd..,
: irBALTIMOREį Md.

Teiephone Plaza 8595
Llmosinal dCI visokių reikalų.

K* 1



imo Tikslas

Mokytojas ir Pavyzdys

DAHBIMINKAS

Worcester, Mass
Sv. Kazimiero Parapija
Šiais laikais mūsų parapijos 

pirmieji parapijiečiai vienas po 
kitam išsiskiria iš mūsų tarpo 
ir keliauja amžinybėn.

Balandžio 24 d. mirė Adomas 
Gražulis, gyv. 70 Vale St. Pali
ko dideliame nuliūdime žmoną 
Magdaleną I Pauliukonytę) 
Gražulienę, tris sūnus — Joną, 
Bronių ir Vincą, dukerį Aleną

kos vengrų šeimynos kilusios, XIII amžiuj gyvenusios, 
kurią pavadino žibančia prieš Šv. Sakramentą lempu-

iavo tuos veiksmus paruošti, tikrąją jų mintį išaiš- Spalių ir lapkričio mėnesiuose, 1938 m., Kardino- 
kinti, ją suformuoti ir pateikti Vyskupams ir tikin- las Pacelli pabuvojo ir Jungtinėse Amerikos Valstybė- 
tiesiems. Dar viens dalykas buvo pastebėta Kardino- se. Kad ir privačiai čia lankėsi, bet visur viešai ir iškil- 
lo Paccelli veikloje. Gan dažnai jis pats eidavo į mitin- mingai buvo priimtas. Trumpo savo atsilankymo me- b 
gus ir susirinkimus, į religines ir labdarias apeigas ir tu jis labai troško susipažinti su religiniu Amerikos č 
ten uoliai ir iškalbingai išdėstydavo Šv. Tėvo mintis ir katalikų gyvenimu, kur tiek uolių, apaštališkai nusi- F 
norus, ir tuo būdu karštai pastūmėdavo pirmyn Po- teikusių misijonierių darbavosi ir tebesidarbuoja. Jis a 
piežiaus veiklos programą. Be to ir pats aktyviai da- sugebėjo pasimatyti su Amerikos Kardinolais, su š 
lyvaudavo religinėse apeigose ir pasakydavo gražių septyniasdešimts penkiais Vyskupais, aplankyti daug p 
pamokslų, kurie yra išleisti specijalioj knygoj, 1936 bažnyčių, seminarijų, universitetų, vienuolynų, ligoni- s 
m. Visi jo pamokslai ir diskusijos persisunkę antgam-i nių ir mokyklų. Kiekviena patogia proga jis sakė reli- 
tine dvasia ir karšta tobulybės meile, į kurią visus ginio turinio kalbas, kurių klausėsi didelis skaičius j 
dvasiškius ir pasauliečius maloniai ir patraukliai dvasiškių, pasauliečių, jaunimo ir vaikų. Sunku ap- . 
kviečia. Į skaičiuoti, kiek įkvėpimo ir dvasinės naudos klausan- ]

Didžiausia Šv. Tėvo reprezentavimo garbė glūdi tieji tų išganingų pamokų įsigijo. Tai buvo tikrai j 
tame, kai Popiežius paskiria kokį vertingą asmenį Le- Apveizdos suruoštas atsilankymas, nes per jį užsi- 1 
gatu a latere — tarsi dešiniąją savo ranka. Tos gar- mezgė tampresni meilės raiščiai tarp busimojo Ga- 
bės susilaukė ir Kardinolas Pacelli. Ne vieną, bet ke- nytojo ir šios jaunos, energingos ir daug ateity žadan- 
lis kartus Pijus XI yra siuntęs Kardinolą Pacelli at- čios šalies.
likti tą garbingą pareigą įvairiose pasaulio šalyse. Jo Esminė tų jo kelionių svarba nesiduoda aprašo- 
Eminencija giliai įvertino tokį intimų Šv. Tėvo pasiti- ma, nes niekad neišėjo aikštėn, kiek naudos jose pada- 
kėjimą ir visomis savo pajėgomis stengėsi perstatyti ryta. Prie jo kreiptasi nesuskaitomais klausimais, 
rūpimąjį Popiežiui dalyką tokia gyva ištikimybe, kad prašymais, rekomendacijomis. Kardinolas Pacelli, 
atrodė tarsi pats Popiežius jo lūpomis kalba. Tokiose kaipo Nuncijus ir Legatas a latere, visko to rūpestin- 
triumfališkose iškilmėse aukšta ir majestotinga Le- gai ir maloniai išklausė ir atkreipė į tai rimto dėmesio, 
gato asmenybė spindėte spindėjo dvasios įkvėpimu. Tuo būdu daug dalykų išspręsta, daug gero padaryta.

Spalių mėnesy, 1934 m., kaipo Legatas a latere Tai taip garbingai Kardinolas Pacelli ėjo vysku- 
Kardinolas Pacelli dalyvavo 32-tame Tarptautiniame P° ir kardinolo pareigas. Dabar jis mini 25-kių metų 
Eucharistiniam Kongrese Buenos Aires, kur kilnioj vyskupystės sukaktį. Iš tų dvidešimts penkių metų 

' įkvėptoj kalboj karštai ragino visą pasaulį prie pamal- tris metus ir du mėnesiu jis jau sėdi ant Šv. Petro 
durno į Šv. Eucharistiją, prašydamas mylėti Kristų ir sosto, kaipo Aukščiausias Kunigas ir Kristaus Vieti- 

’ klausyti bei pildyti šventą Jo mokslą. Vos sugrįžęs iš ninkas ant žemės, “didis kunigas Dievo namams” (Šv.
1 Buenos Aires, jis vėl buvo pasiųstas į Rio de Janeiro,, Povilo laiškas žydams, 10, 21). Dievo Apveizda paruo- 
‘ kur kalbėjo į Parliamento narius ir į AukščiausiojoI šė jį tai išaukštintai vietai per visus kunigystės laips- 
' Teismo teisėjus. Ten jį karališkai priimta. Nepasiten- nius, giliausiu dvasingumu pažymėtus. Visuomet, bet 
3 kindamas paprasta mandagia kalbele, kaip tokiuose ypačiai šiais baisiausių karionių laikais, pasireiškė 
1 atsitikimuose daroma. Kardinolas Pacelli pasakė tik- žymiausias jo būdo ypatumas — meilė. Ir mūsų Vieš-

Zinkiąaę it šešis anūkus.
Balandžio 27 d. palaidotas iš

kilmingai su trejomis šv. mi
šiomis iš Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčios Notre 
Dame kapuose.

Velionis kilęs iš Lietuvos, 
Kumečių kaimo, Kalvarijos 
par. Jis buvo vienas iš Šv. Ka
zimiero parapijos įkūrėjų. Pri
klausė prie Šv. Kazimiero pa
šaipūnės draugijos ir Lietuvių 
Ckėsų klūbo.

Lai jo vėlė ilsisi ramybėje!

Į9PCDINGAS MOTINOS 
DIENOS PAMINĖJIMAS

Šitie yra visokiais būdais naudingi krikščioniško
jo auklėjimo vaisiai, kai tik pritaikyti antgamtiniam 
gyvenimui Kristuje ir dorybei, kuri plėtojasi ir auga 
žmoguje, nes Kristus mūsų Viešpats, Dieviškasis Mo
kytojas, yra taip pat to gyvenimo ir dorybės šaltinis 
bei Davėjas ir drauge visuotinis Pavyzdys, prieinamas 
visoms žmonių giminės būtims, su Savo, ypatingai 
jaunuomenei, pavyzdžiu, tuo laiku, kada gyveno neži
nomas, darbštus ,paklusnus, pilnas visų dorybių Die
vo ir žmonių akyse.

Visa auklėjamųjų begalinės vertybės brangeny
bių gausybė kurią iki šiol, nors dalinai paliesdami, mi
nėjime, taip yra sava Bažnyčiai, kad sudaro su ja lig 
vieną jos gyvenimą, nes ji yra tikrai Kristaus misti
nis Kūnas, skaisčioji Kristaus sužiedotinė ir dėl to 
vaisingiausioji Motina bei tobula ir aukščiausioji Au
klėtoja. Taigi didysis šventas Augustinas, kurio mir
ties 50 metų sukaktuves greitai švęsime, pilnas šven
tos tokiai Motinai meilės, šitaip sakė: “Katalikiškoji 
Bažnyčia, tikriausioji krikščionių motina, tu ne tiktai 
Dievą, kurio pažinimas yra laimingiausas gyvenimas, 
skelbi gryniausiai ir skaisčiausiai garbintiną, bet ir 
artimo meilę su gerumu taip apimi, kad visokių ligų, 
kuriomis dėl nuodėmių sielos serga, visi vaistai pas 
tave gausiai sudėti. Tu vaikiškai vaikus, stipriai jau
nuolius, ramiai senuosius, kaip tat kiekvieno ne tik 
kūnui, bet ir sielos amžiai tinka, lavini ir mokai. Tu 
padarai, kad vaikai, ležžink kokia laisva tarnyba tėvų 
klauso, o gimdytojai meilės viešpatavimu vaikus val
do. Tu bfoliūs su broliais stipresniu ir artimesniu už

kraujo ryšius tikybos artumu suriši. Tu piliečius su 
piliečiais, tautas su tautomis if pagaliau primindama 
pirmuosius gimdytojus, visus žmones suvedi ne tik į 
bendruomenę, bet net ir į tam tikrą brolybę. Mokai ka
ralius rūpintis žmonėmis, žmonėms primeni valdovų 
klausyti. Kuriems dera pagarba^ kad meilė, kam nuo
lankumas, kam baimė, kam paguoda, kam įspėjimas, 
kam paraginimas, kam drausmė, kam pabarimas, kam 
skaudžioji bausmė — visus rūpestingai mokai, paro
dydama kokiu būdu ir kaip ne visiems visa, bet vi
siems meilė dera ir niekam netinka nteisybė”.

Gerbiamieji Broliai, pakelkime aukštyn į dangų 
maldingas širdis Jr rankas įirie mūsų sielų Ganytojo 
ir Vyskupo, prie Dangiškojo Karaliaus, kuris leidžia 
įstatymus valdantiems, kad jis visagalinčia savo jėga 
padarytų, kad tie puikūs krikščioniškojo auklėjimo 
vaisiai būtų surinkti ir padaugėtų visame pasaulyje 
kaskart didesnei atskirų žmoiiių if tautų gerovei.

Tų visų dangiškų malonių laida su tėviškų jaus
mu, Jums Garbingieji Broliai, Jūsų Dvasiški jai ir jūsų 
valdomiems žmonėms teikiame Apaštališką Palaimi
nimą... Duota Vatikane,, gruodžio 31 čl-, 1929. Popie
žius Pijus XI.

Gegužės 10 d. Moterų Sąjun
gos 5 kuopos ir Parauijos cho
ro intencijai įvyko šv. mišios 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašavo kun. J. 
Padvaiskas; pamokslą pasakė 
kleb. kun. A. Petraitis.

Tą dieną bažnyčios altoriai 
buvo ypatingai gražiai papuoš
ti gėlėmis. . Puošimo darbą atli
ko Seserys Kazimierietės, mi
nėtų draugijų aukomis.

Laike mišių gražiai giedojo 
choras, vadovaujant muz. J. 
Žemaičiui. Mokytoja G. Vaite
kūnaitė grojo smuiką solo — 
“Avė Maria-’.

Begalo jaudinantį įspūdį da
rė, kada choristai-tės vedėsi 
savo motinėles prie Dievo sta
lo, kurių tarpe buvo keletas ka
reivių.

Po mišių parapijos salėje į- 
vyko bendri pusryčiai.

4:30 vai. po pietų Sąjungie- 
tės suruošė arbatėlę su gražia 
programa: dainų, muzikos ir 
kalbų. Su-je.

Kareiviams, Marinams 
Ir Jūreiviams

“Darbininko” knygyne gali
ma gauti labai tinkamą karei
viams, marinams ir jūreiviams 
visai mažytę maldaknygę, įdėta 
į speciali odos folderiuką. ku
riame yra taipgi puikus rožan
čius, du medalikėliai — Škap- 
liemos Panelės švenčiausios 
ant vienos pusės .ant kitos — 
Saldžiausios Širdies V. Jėzaus 
paveikslas, antras medalikėlis 
Šv. Kristupas. Maldaknygės di
dumas 2% X 2 colių, visai plo
nutė — 92 puslapiai. Visą tai 
parsiduoda su prisiimtimu už 
80c. Su užsakymais siųskite 
mopęy orderį, ‘^Darbininkas’’, 
366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.
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KAS
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE '

Karbausk^H* susilaukt . dar 
daug linksmų gimtadienių.

p. Pranas Vaitkus, vietinisi r
| graborius, serguliuojn šalčiu.1 
Linkime pasveikti.

LAtRENCE, MASS Cambridge lietuvių N. P. para
pijos svetainėje, 3 vai. p.p. į- 
vyko N. A. Apskr., LDS kuopų 
Konferencija. Šią Konferenci
ją surengė Cambridge LDS 8

IŠKILMINGAI PALAIDOTA 
Trečiadienį .gegužės 21 d., su 

iškilmingomis pamaldomis pa

Gegužės 17 d., 1:30 vai. pp. 
įvyko N. P. parapijos graži Ge
gužinė procesija. Kadangi lie
tus lijo, tai ir procesijai nete
ko daug pasirodyti, bet apeita 
keletas kvartalų. Procesiją ly-

Ona Sidaravičiūtė. kuoPa’ vadovaujant apskričio
dėjo kun. A. Baitrušiūnas.

Iaidot3 3 3
Iškilmingas šv. Mišias laikė p. A. Zaveckui. Sekminių dienoje ,t. y. gegu-
vietinis klebonas kun. Pr. M. i Kadangi tokia Konferencija žės 24 d. jaunamečiai mokyk- 
Juras, asistuojant kun. Jonui buvo pirma, tai gal ir nebuvo los vaikučiai priims pirmą Šv. 
Švagždžiui ir kun. J. Petraus- taip jau tobula. Konferencijos Komuniją.
kui. Prie šoninių altorių šv. mi- tikslas buvo padidinti lietuvių 
šias laikė kun. Pr. Virmauskis, katalikų veiklą, ir iškelti klau- 
Šv. Petro par. klebonas ir vie- simus: kodėl
nas svetimtautis, kurio pavar- nesidomi mūsų veikla, 
dės neteko sužinoti. Į a. a. Onos mūsų inteligentija nekooperuo- 
laidotuvių pamaldas susirinko ja, kaip reikiant mūsų veikime, 
daug žmonių. Didelis

Sekmadienį, gegužės 24 d., 
mūsų jaunimas South Bostone, Šv. Petro para-

kodėl pij°s svetainėje įvyksta Fede-»
racijos metinis suvažiavimas. 
Iš mūsų Federacijos skyriaus

žmonių ir daugybę kitų klausimų. Tai suvažiavime dalyvaus šie ats- 
skaičius dalyvavo ir kapinėse, šioje Konferencijoje buvo no- tovai: P- A- Zaveokas ir p. B.

reta nors kiek šiuos klausimus Jakutis.
panagrinėti, bet kitoms kuo
poms neprisiuntus užtenkamai 
atstovų, nebuvo galima įvykdy

CAMBRIDGE, MASS. Šeštadienį, gegužės 30 d., 
Romuvos Parke, Montello,

ti, bet‘dalyvaujant skaitlingai Mass- <v-vksta Saunl GEGUŽI-j 
NE. Gegužinę rengia LDS aps-

-lė Paulina reta gražios 'prakalbos ir pas- kritys bendrai su Montello Sv.
Roko parapija. Romuvos par
kas visiems labai gerai žinomas 
savo gražumu, o kas svarbiau-

1 Vaškas, ~Maria^a'polio“*Koieį-,sia’ Ui kad jis labai lengvai 
jos rektorius, kun. J. Svagždys, Pasiekiamas autobusais, nerei-

APSIVEDĖ
Sekmadienį, gegužės 17 d

Cambridge lietuvių N. P. baž- Cambridgiečių visuomenei tu- 
nyčioje apsivedė p 
Burokaitė su p. William Šepe- kaita. Iš svečių kalbėtojų, a- 
tausku (Shepard). Jų gyveni- part mūsų kleb. kun. P. J. Juš- 
mo sutarčiai liudijo sekantikaičio, buvo šie: kun. dr. J 
J. Elkevičius, L. Shepard, W.
Žilis, S. Bartuškaitė, A. Traina- 
vičius, J. Talutaitė, C. Monkus,

• •T •
f?

'Cecilijos Priesaika"

H. Skapinskaitė, E. Bradley, 
M. Valatkaitė. Šaunus vestuvių

LDS Centro pirm., ‘Darbinin
ko’ redaktoirius p. A. F. Knei- 
žys, adv. J. Grigalius, adv. A.

bankietas įvyko 3 vai. p. p. Co-j Jankauskas (Young). Visi kal- 
lumbus svetainėje. Vestuvių bėtojai savo kalbose palietė 
bankiete dalyvavo virš dviejų sunkią Lietuvos padėtį, tremti- 
šimtų žmonių, taip gi dalyvavo ■ nių kančias ,ir šios šalies poli- 
vietiniai kunigai ir daugelis' tiką

kalinga net savo automobilio 
vartoti. Ta igegužės 30 d. visi 
kaip vienas į “Romuvą”. A.D.

HORWOOD, MASS.
Gegužės 17 d. Šv. Jurgio lie- 

Cambridge LDS 8 kuopa tuvių par. bažnyčioje Moterys-
sveeių iš tolimesnių kolonijų.1 visiems svečiams kalbėtojams, 
Linkime jaunavedžiams pp. kurie nepaisydami blogo oro,

tės Sakramentą priėmė p. Iza
belė Smilgytė su p. Jonu Šipa-

Šepatauskam (Shepard’s) link- 
smaus ir laimingo vedybinio 
gyvenimo.

atsilankė į šią Konferenciją, ir lausku iš Stoughtono.
visiems dalyviams liekasi dė
kinga.

Sekmadienį, gegužės 17 d.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optieal Co.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER. MASS

275 Mair> St., Webster. Mass.

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:

Ofiso: Oexter 1952 
Namų: PI. 6286

Vestuvių bankietas įvyko Ru- 
neberg svetainėje. Dalyvavo 
daug giminių, kaimynų ir pa- 

Sekmadienį, gegužės 17 d., žįstamų.
8:30 vai. šv. mišios buvo laiky-i Sveikiname jaunavedžius ir 
tos Cambridge Moterų Sąjun- linkime malonaus gyvenimo.
gos 22 kps., intencijai. Visos -------------
sąjungietės bendrai dalyvavo' Pereitą sekmadienį, p. Stasys 
šv. mišiose ir “in corpore” ėjo Kamila, gyv. Tremont St., Šv. 
Šv. Komunijos. Sąjungietės Jurgio par. zakristijonas, mi- 
gražiai pasirodė. Kuopai jau nėjo savo gimtadienį. Šis minė- 
suėjo 25 metai, kaip be per- jimas buvo tuo nepaprastas, 
traukos darbuojasi moterų ir kad jau sulaukė 60 metų am- 
visuomenės naudai. Kuopa turi žiaus.
daug veteranių, kurios nuo p .Kamilienė ir šeima suruo- 
kuopos susitvėrimo iki šiai die- šė pietus savo namuose p. Stasį 
nai aktyviai veikia. Mišias at- Kamilą pagerbti, kuriuose da-
laikė ir pamokslą 
J. Vaškas.

pasakė kun. lyvavo šeima ir artimieji, kurie 
sveikino ir linkėjo p. Stasiui il
giausių metų. Taipgi įteikė do
vanėles.

pp. Kamilai yra “Darbinin-
Antradienio vakare, p. Ona 

Karbauskienė minėjo savo gim
tadienį. p. O. Karbauskienė yra ko” skaitytojai ir rėmėjai 
Cambridge lietuvių N. P. para
pijos vargonininko p. M. Kar
bausko žmona. Linkime p. O

Moterų Sąjungos apskričio 
suvažiavime, Worcester, Mass.,

Gražiausias ir linksmiausias 
metų laikas yra Gegužės mė
nuo, kuomet visa gamta pasi-

i
puošia naujais pavasario rū
bais, — žaliais lapeliais ir skai
sčiais žiedeliais. Oras yra persi
sunkęs gardžiais kvapais.
Paukštelių linksmas čiulbėji- 

, mas džiugina kiekvieną — net 
ir vargų suspaustą širdį. Jauni
mas, kuris sunkiai darbavosi ir 
lavino savo protą mokslo metu, 
užėjus pavasariui, trokšta išlie
ti iš savo grynų širdžių ir pasi
dalinti paslėptomis mintimis 
su savaisiais ir visuomene, tuoI
čą jos brangina ir vertina, 

i Tad-gi Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Auklėtinės — Akade- na ir duktė Ona pianu, sūnus—

! mikės — uoliai rengiasi atvaiz- Motiejus — smuiką ir Edvar- 
duoti keturių veiksmų dramą— • das akordionu labai gražiai
“Cecilijos Priesaika”. Drama grojo.
yra labai rimto turinio. Bus at-1 Skaityta paskaita apie Moti- 
vaizduotas senovės Krikščionių nas.
gyvenimas. Kiekvienam bus Programa užbaigta himnu,
žingeidu tą dramą pamatyti. Po to įvyko šokiai. Buvo at

ŠV. Jurgio lietuvių parapijos, Norwood, Mass., klebo- Tame bus žingeidumas, kad ne vykęs ir kun. J. Bagdonas s> 
nas, mini savo 15 metų kunigavimo sukaktį. Gimęs t profesijonalai — kurie iš to už- šv. Jurgio parapijos jaunim 5
Smilgiuose lapkričio 30 d., 1897 m. Pradžios mokslus Sldirba milijonus ir tun ‘rojiš- būriu.
baigė Lietuvoje; atvykęs Amerikon mokėsi La Salette k»” gyvenim’' mūsų išeivi-Į Vyčių kuopai priklauso gar-
ir Bostono kolegijose, Niagara Universitete ir Šv. Jo- JOS dukrel& vaizdžiai ir menii-už “ki S™* 

r» . .. • „ - , , • •« a. kai ją perstatys. bimą.no Seminarijoj Brighton, Mass. Kunigu jsvęstas ge- Perstat , Lietuvių 
gūžės 20 d., 1927 m. Vikaru buvo šv. Pranciškaus par., I puiečių „21 Jane gt

Kun. Steponas P. Kneižis,

Lawrence, Mass., ir Šv. Roko par., Brockton, Mass. 
Nuo birželio 16 d., 1931 m. klebonauja Norwoode.

Kun. S. P. Kneižis yra LDS Garbės Narys ir Pro
pagandos Komisijos pirmininkas, Moterų Sąjungos 
Centro Dvasios Vadas. Yra parašęs, sulietuvinęs ir iš
vertės daug scenos veikalų, paskaitų; kas savaitę rašo 
laikraščiui “Darbininkui”, ir taipgi dažnai parašo 
“Moterų Dirvai”.

Sveikiname kun. Kneižį jo kunigavimo sukakties 
proga!

iš Norwoodo Sąjungiečių daly
vavo: pp. M. Čiubatienė, I.
Tvaskienė, E. Sykes, A. Knei- žangos nebus, 
žienė ir O. Warabow (Brock-

EVERY 
>6 PAY DAY

BOND DAY
Šv. Jurgio lietuvių par. klebo
nas kun. dr. Martusevičius, 
prof. P. Senn su žmona, adv. 
Šlikas su žmona, kurie pasakė 
atatinkamas kalbas.

Jaunesniųjų Vyčių pirm. p. 
Alberta Poškevičiūtė, tautiš
kais drabužiais pasipuošusi, pa
sakė eiles apie Lietuvą. Mok. F. 
Ausevičiūtės mokinių kvartetas 
gražiai pagrojo. Gražų įspūdį 
padarė muzikali šeima — moti-

S. S., Pittsburgh, Pa., gegužės 
24-tą, 7:30 vai .vakare. Visus 
nuoširdžiai kviečiame atsilan
kyti ir maloniai kiekvieną pasi
tiksime.

Kun. J. V. Skripkus,
Šv. Pranciškaus Seserų

Kapelionas.

PHILADELPHIA, PA.
PAGERBĖ MOTINAS 

Gegužės 10 d. L. Vyčių 3 kp.,

Avė Maria Valanda
Sekmadienį ,geg. 24 d., 6:30 

vai. vakare per radio, Tėvų 
Pranciškonų vadovybėje, bus 
atpasakota iš Senojo Testa
mento apie Pažadėtąją Žemę. 
Bostono ir apylinkė radio klau
sytojai galės klausytis iš WM- 
EX stoties.

SVEIKATA—TURTAS
pamatyti ir pasiklausyti ką
vaikeliai yra išmokę. “Jokios į- ____ ______ ____  ___ ~

suruošė gražią programą moti- i įvertini sveikatų ir ją brangini, tai
nas pagerbti ŠV. Kazimiero pa- prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus. 

5 . _. t kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų
j rapijos svetainėje. Programos gėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šaltį,
vedėiu buvo I Vvčiu kuonos rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus 
teaejU Duvo vyclū KUOPOS reikalauk DEKSNIO GALINGOS 

Gegužės 16-tą dieną vakare, atgaivintojas kun. St. Raila. į mosties, sudarytos iš daug skirtin- 

d. kun. S. P. Knei- Lietuvi4 svetainėje, įvyko su- j Dalyvavo kleb. kun. I. Valan-jk^t^giViJ6vj^klų^medžTų 5uj£ 
Šv. Pranciškaus par. čiūnas, kun. V. Vežis, svečiai: i įk^..iL_žoliV;Jk“f1Lturi,sa:^je

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis-atsižada ir turtų, kad 

; tik būt sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu

tonietė). Pastaroji savo auto
mobiliu nuvežė į suvažiavimą.

ATHOL, MASS.

Gegužės 20
rengtažis, Šv. Jurgio lietuvių par. kle-. °

, ... i- . i choro narių, vadovystėje Juozobonas, minėjo savo 15 metų ku- ~ J
, , .. c , Barus “Jack and Jill - party”nigavimo sukaktį. Sveikiname: r J

parapijos muziką Jurgį Stačio-

1 gą šilumą, šildydama kaipo saulės

bų ir šokių.. Klebonas kun. Pi
jus Juraitis pasakė gražią kai- 

Gegužes 20 d. p. Naujokaitie- ką ir *> bWmą žmoną Stepa' **• kuria susirinkusius labai 
nė, po sunkios operacijos Nor- n,» Kristopaitytę pagerbti,,-—“-- «-—«
woodo ligoninėje, sugrįžo į na- kuri,) vestuv5s įvyks '^P08 pir

mą dieną, 9 vai. rytą.
“Jack and Jill party” buvo

labai pavyzdinga ne tik žmo- 
Sekmadienį, geg. 24 d., Šv. nių skaitlingumu, maloniu ap- 

Jurgio parapijos svetainėje į- sėjimu, bet ir iš vakaro patar- 
vyks parapijos šeštadieninės nautojų - darbininkų, kurie 
mokyklos užbaigimo programa, stengėsi kaip geriausiai susi- 
Seserų mokytojų vadovybėje, rinkusius upžganėdinti.
Bus vaidinimų, dainų, muzikos į Vakaro programa susidėjo iš 
ir kalbų. Visi kviečiami ateiti skanių valgių, gėrimų, prakal-

mus. Linkime 
katos.

geriausios svei-

pagerbti, prajuokino. Taipgi kalbėjo mu
zikas Jurgis Stačiokas, Stepa- 
nija Kristopaitytė, P. Aukšti
kalnis iš Gardner ir vakaro su
manytojas Juozas Barus.

Aušros Choras iš Gardner su
teikė labai gražią porelei dova
ną — 25 dolerius. Vakaro pel
nas siekė net 40 dolerių. Už do
vanas muzikas J. Stačiokas vi
siems labai gražiai padėkojo.

Vahalninkėnas.

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 palengvinimą ar pini
gus grąžina m.

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

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

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO., 
Hartford, Conn.

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

NAUJOSIOS ANGLIJOS METINE ŠVENTE

LIETUVIŲ SĄSKRIDIS
Rengia Lietuvos Vyčių N. A. Apskritys, LDS ir Laikraštis “Darbininkas”

Šeštadienį, Liepos - July 4 dieną, 1942
Romuvos Parke, Montello, Mass

Bus graži programa: Dainos, Sportas, Kalbos, Šokiai ir t.t.
•f Į 'i /'f ,

Kviečiame visus prie tos dienos rengtis
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VIETINES ŽINIOS
WW .'evž'e\ /W*.■/». /&■, z ev,», ;i\ i s\/»v/sv/'l\;7sv:ZsvZe\ Zii ■Zsvžtv/sv/w

ŽINUTĖS į veikimo komisijos. Priimta
_______ į daug dovanų. Sekamas susirin-

Geg. 19 d., 8 vai. vakare, pa-! kimas bus už savaitės, t. y. ge 
rapijos salėje, 492 E. 7th St.,!gūžės 26 d., 8 vai. vak., parapi- 
Šv. Petro parapijos Moterų- jos salėje, 492 E. 7th St. Tame 
Merginų Pagelbos skyrius lai- susirinkime kareivių globėjos, 
kė savo susirinkimą. Atėjo apart kitų dalykų, turės dainų

L Vyčių N. A. Apskr,1

šeštadienį, geg. 16, š. m., So
merset viešbutyj, Bostone, įvy
ko Lietuvos Vyčių Naujos An
glijos Apskričio šaunūs šokiai. 
Šokių mėgėjų prisirinko didelė 
ir puošni apipilnė salė. Muzikai 
gražiai ritmuojant šokių taktą, 
liūliavo pora už poros ir sken
do muzikos garsų aiduose... Ten

" t*—*

jlniHjllise
|įp aays.

"In uur rintes— 
save dimes''

EMPTY the dirt l»£ of your 
vacuum cieaner after every 

cleanmg įoh. This srill keep the 
cieaner at pale efficieso, proloog 
its life, tad reduee repą ir bills.

ĮVAIROS SKELBIMAI

Įsigykite Nuosavybes Tada, 
Kada Jos Yra Pigios

Dabar dar yra laikas pasinau-

. gp *
Pradžia 3-čiame pusi.

puolimo ir apsaugojimas mūsų 
pakraščių nuo priešo veiksmų

daug naujų kareivių mamyčių, • praktiką, dėl programos per jų pat ir tą pat vakarą pagerbė
r’AT' I 1 111 /-X v>1 1 1 111 A- Z i l.y\ X X . . 1« « 1 _ _ I . . _ .sesučių, moterų, sužieduotinių į centinį kermošių kareivių nau- 
ir prietelių. Susirinkimas buvojai, birž. 17 d., parapijos salė- 
labai įvairus ir gyvas. Išduota je ir kieme. Kviečiamos visos
daugiau tikietų centinio kermo
šiaus leidiniams. Padidintos

DAKTARAI

merginos ir moterys.

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutartį)

Penktadienį, po Šv. ValandaiI
i bus laikomas svarbus Federa- 
. cijos skyriaus susirinkimas. 
! Kviečiami visi draugijų atsto- 
vai atsilankyti.

Anksti antradienio rytą kun. 
Al. Abracinskas išvažiavo su 
savo tėveliais ir giminėmis į 
Pennsylvanią palaidoti mamy
tės mamytę. Reiškiame Tėvui 
Abračinskui ir jo giminėms už
uojautą šiame liūdesy.

L. Vyčių Centro valdybos na
rius, būtent: Centro pirminin
ką Praną Razvadauską, Centro 
finansų raštininkę Feliciją 
Grendelytę ir Centro Prot. Se 
kretorę Teofilią Aukštikalnytę. 
Tai L. Vyčių Naujos Anglijos 
apskričio ribose gyvenanti Cen
tro Valdybos nariai, kuriuos ir 
gražiai pagerbė, nors toli gražu 
jie tik tuomi pagerbimu neatsi
moka centro valdybos nariams. 
Jie mano surengti šumnesnį pa
gerbimo subėgimą. bet tuom 
laiku, visgi neužmiršta centro 
valdybos narių nuoširdus pasi-

You’ll save many dimes through 
handliag your electrical etjuip- 
ment with care. Invest those 
dimes in u. s. savlngs stamps— 
for the sale of deaecncy!

organizacijos ge-

- J. TROvvbridge 6330

į. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD ,
(Lietuvė gydytoj a)

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

M Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 6roadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro 

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

ĮVAIROS SKELBIMAI

Sekmadienį, 2 vai. p.p., pra 
sidės Šv. Petro parapijos meti
nė didinga procesija nuo bažny- 

j čios. Kunigai maldauja visų 
parapijiečių toje procesijoje 
dalyvauti. Parapijiečiai prita- 

j ria ir puošia net savo mažyčius. 
! Ypač amerikoniukės mamytės 
tą daro.

Geg. 24 d., 1 vai. p. p., parapi- 
i jos salėje 492 E. 7th St., prasi
dės Federacijos apskričio suva
žiavimas. Kviečiami Federaci
jos skyrių atstovai ir visi kiti 
katalikai atsilankyti. Bus įžy
mūs referentai su visuomenei 

' naudingomis paskaitomis.

Šv. Petro parapijos bažnyčio- 
je, sekmadieniais, šv. mišios y-Į ■'N ■
ra laikomos sekamu laiku: —

15:45, 7, 8, 9, 10, ir 11:30 v.r.; 
i salėje, 8 ir 9:30 v. r.

IŠSIRENDAVOJA keli kamba
riai, 3, 4, arba 5 su bath ir vi
sais improvementais ir šiluma. 
Pageidaujama vedusios šeimos, 
kuri galėtų išnuomuoti vieną 
kambarį namo savininkei ir

ĮVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGAS jaunas vai

kinas, turįs patyrimo parduoti 
batus. Darbas tik šeštadieniais. 
Atsišaukite pas

SULL/VAN SHOE STORE
469 Broadway, So. Boston.

(15-19-22)

darbavimas 
rovei.

Reikia pažymėti, kad minėti 
L. V. Centro valdybos nariai 
tikrai verti pagerbimo, nes jie 
spėjo jau pasirodyti, kiek jie 
savo darbštumu jau prisidėjo 
prie organizacijos ir organo 
Vyties” sustiprinimo finansi

niai ir moraliai. Rap.

PARSIDUODA “Variety 
Store” su groseriu ir rakan
dais. Yra naujas šešių pėdų 
refrigeratorius, laikyti mėsas, 
prie gero kampo. Atsišaukite 
M. Tamulaitienė, 188 W. 9th 
St., So. Boston, Mass.

(15-19-22)

LDS N. /L Apskričio

PIKNIKAS
Gegužes 30-tą

doti perkant namus ar ūkį ir1 palei Atlanto ir įlankos jūrų 
; trumpu laiku dvigubai padidin- pakraščius, reikalauja veiklios 
! ti savo turtą. Nejudoma nuosa-' kontrolės dirbtino apšvietimo 
i vybė yra saugiausias investini- j visais tais pakraščiais ir kraš- 
mas. Nelaukite, nes bargenai to gilumoje nepertoli nuo pa- 
retinasi. Turim pasirinkimui kraščio. Tokios kontrolės tiks- 

, dar keletą žemoms, dipresijos ' lu išleisti suvaržymai ir parė-
■ kainoms. Pavyzdžiui: dymai keturių Generolų Vado-
1. 6-ių šeimynų mūrinis namas vaujančių Sričių Korpusams, 
po 6 kambarius, ąžuolinės grin- šiuomi yra priimami ir skelbia-

!dys, vonios, atskiri kiekvienam mi, kaipo dalis šios Proklama- 
garo šildytuvai ir visi kiti mo- cijos. Sričių Korpusų Vadai yra

■ derniški parankumai. Labai pa- paskirti veikti kaipo įstaigos į- 
rankioj vietoj. Miesto įvertin-1 galiotos leisti suvaržančius pa
tas $17,500, parsiduos tik už rėdymus tai kontrolei pravesti. 
$10,000.

2. 3-jų šeimynų mūras, 14 
kambarių, vonios, baltos sinkos 
ir skalbynės, piazai ir kiti pato
gumai. Arti Broadway, South 
Bostone. Savininkė Kaliforni
joj — turim greitai parduoti.
Kaina $3600.

3. 2-jų šeimynų. 10 kambarių 
medinis namas, vonios, baltos 
sinkos ir skalbynės, elektros 
šviesos ir kiti patogumai. Arti 
prie pajūrio ir byčių, South 
Bostone. Labai žema kaina, 
tik $3600.

4. 15 mylių nuo Bostono, 30 Į P° pakeičiantis TeisingUmo De- 
akrų farma, 6 kambarių vieno! partamento pareigas ir atsako 
aukšto namas, barnė, ir visti- mybę. išeinančias iš Prezidento 
ninkai. Prie gero kelio. Labai
tinkamas bile Bostono biznie-

4. Sužinus nesilaikymas tokių 
suvaržymų ar parėdymų iš | 
svetimtaučio, kilusio iš priešų I 
šalies .arba pakartotinas nesi- j 
laikymas jų iš apsileidimo, dar- ] 
gi jei jis būtų ir nesužinus, | 
duos pagrindo ištrėmimui, in-1 
ternavimui arba kelti bylai; 
panašus nesilaikymas iš pusės l 
kitų asmenų kilimo ne iš priešo 
šalių, duos pagrindo išdangeni- j 
mui arba bylos iškėlimui.

5. Niekas šioje Proklamaci
joj neturi būti aiškinama, kai-

Militarinėe Srities teriterijoj, 
yra proga susipažinti su kiek
vienos proklamacijos, praneši
mo, suvaržymo ir parėdymo tu
riniu, kurie šio Štabo bus iš
leisti.

Visuomeniniai nusiteikusių ir 
patriotinių laikraščių pagelba, 
periodinių leidinių, radio ir ki
tų visuomenės informavimo į- 
staigų Rytų Militarinėj Srityje 
yra rimtai prašoma ir su pasi
tikėjimu laukiama, kad jie 
skelbs ištisai ir matomoj vie
toj šitą proklamaciją ir kiek
vieną proklamaciją, pranašavi
mą, suvaržymą ar parėdymą, 
išleistus šio Štabo dabartinei 
Proklamacijai papildyti.

H. A. DRUM,
J. V. Armijos Generolas Leit. 

Vadas.

1942 m. gegužės 16 d.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BKIV

MEDUS

Proklamacijos iš 1941 m. gruo
džio 7 ir 8 dd. ir liečiančias į-

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

• W
 'I

 't

Geg. 31 d., bažnytinėje salėje,
' W. 5th St., įvyks Studentų rei
kalų parengimas. Programą iš- 

i pildys Tėvai Marijonai, iš Ma
rianapolio Kolegijos.

DĖKOJA UŽ KALEN
DORIUS

TADAS ŠPELIS, LDS 6-tos
kp. narys nuo pat įsikūrimo 
šios organizacijos, buvę kuopos 
valdybos įvairiose pareigose, 
dėkoja už kalendorius ir į spau
dos fondą prisiuntė $1.00.

LANKĖSI
Trečiadienį, geg. 20, “Darbi

ninke” lankėsi ponia Pinelienė,
leisti vartoti virtuvę. Taipgi i K St-, So. Bostone, ir pali- 
priimčiau kelius kvaterantus' k° spaustuvei darbelį. Papasa- 
vietoj šeimos. Atsišaukite —
A. Vilkišienė, 24 St. Marks
Road, Dorchester, Mass.

kojo savo įspūdžius iš savo ke
lionės New Yorko valstybėje. 
Po trumpų vakacijų jaučiasi 
patenkinta.

Gegužės ir Birželio Mėnesių 
BARGENAI

GRADUANTAMS DOVANOS
(Kurios ilgai tveria)

*** Longines — VVittnavers — Elgins 
Waltham — Gruens — Byson A 
others.

2. Parker Pens — Sheaffers & 
Watermans.

3. Cultured Pearls — Ronson 
Lighters, Crosses & Lockets.

Atydos Nuotakams
Orange-Blossom Vedybiniai Žiedai, Baltojo 
Sidabro, Platino, Geltoni ir Ružavi, Madnūs 
Daimontiniai Žiedai, visokio saizo ir stiliaus. 

Kiekvienas atitinka skoniui.

FRANK G. IVHITKENS
Watchmaher & Iewelet.
(Lietuvis Laikrodininkas) 

-YRAjMŪSŲ SPECIALYBĖ
321W. Broadway, So. Boston, Mass.

(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St.. No. Abingtoa. Mm.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus

Jau buvo rašyta, kad Gegu
žės 30-tą, įvyks šaunus pikni
kas, Romuvos parke, Montello, 
Mass. Taip bent rengėjai mano. 
Man šiuo atveju rūpi pažvelgti 
į tikrąją sveikatingumo pusę. 
Štai, kaip tik pavasario šiltesnė 
dienelė prašvito, tai tuojaus, 
kas tik gyvas pradėjo džiaug
tis šilta dienele, kaitria saulute. 
Reiškia mūsų organizmas ver
žiasi į gamtą ir trokšta pagauti 
iš gamtos sau daugiausiai to į 
stiprinančio, gaivinančio oro ir 
nematomų saulės spindulių, ku
rie taip sveikatingai atsiliepia 
kiekvieno organizme. Nusibosta 
vienok tapatybė. Jeigu prisižiū
rėsime į pamarių vasarotojus, 

pamatysime, kaip jie nuo-

riui. Kaina tik $4500. ' gyvendinimą taisyklių ir parė-1
Taipgi, pilniausias kataliogas dymų apie svetimtaučių iš prie-j 

Bankų ir H.O.L.C. forkliozuotų šo šalių užsilaikymą ir kontro-
arba ir kitas.

6. Sričių Korpusai Rytų Mili
tarinėj Srityj, kiekvienas savo 
ypatingoj veikimo sferoje ir 
tokios federalinės, valstybių 

į municipalinės ir vietos įstaigos, 
i kokias Rytų Gynimo Komandos 
Vadovaujantis Generolas su tų 
įstaigų sutikimu ras reikalinga

ta , . . . i karts nuo karto paskirti, šiuo-Dabar yra geriausias laikas
. ... . c , mi yra paskiriamos būti agen-pirkti namus ir farmas, kol dar _

turomis, kurios seka

nuosavybių. Turime keletą na- 
mų mainymui. Platesnių infor 
maci jų klauskite advokato Gai 
liaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street 

South Boston, Mass.

PIRKR NAMUS

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė _______  85c. tai
5 svarai ......................... .. $1.25 f bodžiauja. Jiems šalia gero oro

reikia įvairumo. Jeigu gerai įsi-Galionas, 12 svarų...........$3.00
Persiuntimą mes patys apmo

kame. Siunčiame irgi C.O.D. 
Končiaus Bitininkystė 

57 Battery St.,
No. Abington, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.

J
IB*

MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

I Local A Long 

Distanco 

Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

žiūrėsime, tai pamatysime, kad 
gegužės 30-tą dieną, Romuvos 
parke, kiekvienas ras net ir to
kio įvairumo, kokio neranda 
pamarių pakrantėse. Čia ir oras 
geras, ir saulės spinduliai vei
kia, kaip ir kitur ir dar priedan 
linksma aplinkuma, programa... 
Tik gerėkis visu tuo ką tau da
vė gražioji gamtužė ir ką tau 
parūpino nuoboduliui nuvyti e- 
nergingi rengėjai. Taigi gegužės 
30 dieną, visi vykime į LDS N. 
Anglijos apskričio gegužinę, Į 
Montello, Mass. R.

į nėra pabrangę, ateity namai ir 
j 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. AMSIE 
30 Carruth St., Dorchester, 

prie Ashmont Station 
Tel. GENeva 3719

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Namų Savininkai!

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Serme
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių ISūirbysčių auto 
mobilius. Taisymo lr demoostravl

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnaa Ir Peter TreCIoka* 
'~iiin**~ Saviaiakai.

Reikalingus pataisymuB prie savo namų neatide- 
liokite — padarykite tuojaus.

Visokių reikmenų kasdieną sunku yra gauti, 
kaikurių daiktų gali visai pritrūkti.

Todėl nelaukite, kad nereikėtų mokėt keliatą 
kartų brangiau.

Pas mus dar galima gaut visko labai prieinamom 
kainom.

Visokių Maliavų, Shellaco, Varnisho, Sienoms Popierų — 
nuo 6c. rolis ir brangiau. Stogams Smalos ir Popieros ir A- 
belnai Visokių Reikmenų Namų Pataisymai. Pas mus gausit 
viską priekabiausiom kamem.

SO BOSTON HARDWARE, INC.
ZLIMAS—VEDfijAŠ 'A
BRQADWAY^-

j.: 
322

1756
^BOSTCLN^MASS..

suvaržan
čių parėdymų nuostatų įgyven
dinimą, lygiai, kaip ir tų parė
dymų, kurie jo vėliau bus iš
leisti. Tokios agentūros. Rytų 
Gynimo Komandos Vadovau
jančio Generolo derinamos, tu
ri teisę vesti tardymus ir tyri
nėjimus, reikalingus tiems pa
rėdymams įgyvendinti.

7. Pagal pareiškimus, padary
tus Rytų Militarinės Srities 
valstybių gubernatoriams ir 
District of Columbia Komisio- 
nieriui, specialiai yra reikalau
jama, kad valstybių ir miestų 
policija ir kiti valdininkai bei 
civiliai, valstybėse, kurias api
ma ši proklamacija, padėtų į- 

l staigom įpareigotom vykinti
, gyveniman reikalaujamus su- 
į varžymus, pranešdami joms 
: vardus ir adresus visų asmenų,
J kurie, yra manoma, nesilaiko 
; reikalaujamų suvaržymų ir 
teikti joms visas kitokias in
formacijas, kokių jos gali pa
reikalauti.

8. Viena šios proklamacijos 
kopija turi būti iškabinta pub
likai susipažinti kiekviename 
Selective Service Local Board:Iį kiekvienoje Pašto įstaigoje: 
kiekviename Teisme; kiekvie 
noj miesto valdyboj Rytų Mili-

rtarinės Srities teritorijoj. Pa-
L pildomos proklamacijos, prane 

Šimai suvaržymai ir parėdymai 
bus leidžiami šio Štabo pagal 
reikalą. Kopijos tų papildomų 
proklamacijų, pranešimų, su
varžymų ir parėdymų bus vie
šai paskelbti ir prieinami susi 
pažinti kiekviename Selective 
Service Local Board’o; kiek
vienoj Pašto įstaigoj, kiekvie
name Teisme; ir kiekvienoj 
miesto valdyboj Rytų Militari
nės Srities teritorijoj. Kiekvie-

o asmens, kurs randasi Rytų

BRICK HOUSE
Ant Derry Road

Hudson, N. H. Route 102
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Užkandžiai—Pietūs

Mes Darome Rezervacijas 
Privačioms ir Parems.

Kambariai dienai ar savaitei.

Telefonas Nashua, N.H. 
1566-W4

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

AutomobiHatai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytu Ir 
greitai bėgtu, pirkit aliejų ir

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tsl. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičiusir Šonus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną It naktį 
Koplyčia Šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

Tok ŠOU Bo$t#ftJ»Įlf 
Tel. šou

\

>«» » » J
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Penktadienis, Gegužės 22 1942 DAR BININKAS s

VALSTYBIŲ ŽINIOS
ELIZABETH, N. J.

Gegužės 10 d. mūsų parapi
jiečių širdyse liks amžinai, nes 
klebono kun. J. Simonaičio 20 
metų kunigystės jubiliejaus mi
nėjimas buvo begalo įspūdin
gas. Sumos laikyti einant tie
siai iš klebonijos, varpui skam
binant, buvo sutiktas išsirikia
vusių mokyklos vaikučių ir al
toriaus patarnautojų virš šimto 
gražiai išsipuošusių, sudarė be
galiniai jaudinantį reginį. Įžen
giant į bažnyčią sutiko choras 
giesme “Ingrediente...” su 
triukšmingu priedu ...“cum ra
inis palmarum: Hosanna in ex- 
celsis!” Parapijiečių pilna baž
nyčia sustojo savo kleboną pa
sveikinti su gilia pagarba, su
sikaupimu, linkėdami sveikatos 
tolimesniems darbams.

Laike sumos įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. K. Vasys, 
Worcester, Mass., Aušros Var
tų parapijos klebonas. Jubilie
jui jo pamokslas tikrai buvo 
pritaikintas, nes dar dabar 
žmonės kalbasi ir komentuoja 
pamoksle pareikštas mintys. 
Kai pamokslininkas savo ir pa
rapijiečių vardu sveikino jubi
liatą, visi suklaupę, o daugelis 
ir ašaromis palydėjo, siųsdami 
maldas Aukščiausiajam. Tikrai 
buvo gražus momentas ir gilus 
visų susikaupimas.

Gale sumos pats Jubiliatas 
dėkojo visiems už širdingumą 
ir Dievui dėkavojo su giesme 
“Te Deum laudamus”. Išeinant 
taipgi choras išlydėjo su gies
me “Terra triumphat et jubi- 
lat...” Tenka pasakyti, visi pa
stebėjo, kaip svečiai taip ir vie
tiniai, choro nepaprastai įspū
dingą giedojimą. Aišku, retas 
choro dalyvių, kuris nebūtų 
apkrikštytas, pirmos Komuni
jos priimtas, apvesdinitas, mo
kyklą lankęs ir tt. paties jubi
liato. Suprantama, kad jauni
mas tą jaučia ir yra dvasiniais 
ryšiais artimai susijęs. Laike 
sumos jubiliatui asistavo: kun. 
J. Valantiejusą rektorius kun. 
dr. J .Vaškas, kun. dr. J. Star
kus.

Vakare buvo bankietas sve
tainėje. Žmonių vos tilpo, lai
mė, kad nevisi atėjo pirkę bi
lietus, būtų buvę gana ankšto
ka. Parengimo komiteto pa

kviestas jubiliatas su svečiais 
atėjo svetainėn, kur sutiko va
karo šeimininkės ir choras (da
lis) su atatinkamomis daino
mis — sveikinimais: “Tegu 
Aukščiausias šią brangią dieną, 
padaugins mums ją, kad būt 
ne viena...”

Vakarą atidarė kun. dr. J. 
Starkus Komiteto vardu ir pa
kvietė vakaro vedėju p. J. 
Laučką, “Amerikos” redakto
rių. Gabus kalbėtojas ir suma
ningas vakaro vedėjas gražiai 
savo užduotį atliko.

Sveikino gražiomis kalbomis: 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. Va
lantiejus, kariškas kapelionas 
kun. Įeit. J. Reikus, kun. P. 
Garmus, kun. Dr. J. Vaškas, 
kun. K. Vasys, kun. J. Balkū
nas, kun. J. Stašaitis, kun. Ke- 
mežis, kun. J. Šernas, kun. J. 
Kinta ir kt. Iš pasauliečių: tei
sėjas McGuire, T. Ford.

Telegramomis sveikino: kons. 
Daužvardis su žmona, kun. Vai
tiekūnas, kun. Pankus, kun. Dr. 
J. Končius, kun. Inčiura ir eilė 
kitų. Pasauliečiai: brolis dak
taras iš Čikagos su šeima —Jo
nas Simonaitis, A. Aleksis 
(Vargon. Sąjungos pirm.) ir 
visa eilė giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Laiškais: kun. dr. A. Bružas, 
kun. Strakauskas, kun. Pr. Va
siliauskas ir eilė kitų, kurių dėl 
vietos stokos negalima visų iš
vardyti.

Draugijų vardu sveikino ir 
dovanas įteikė: A. Jankūnienė 
— Rožancavos Dr., Iz. Juoza
pavičienė — Šv. Onos, O. Milu- 
kienė — Tretininkų, EI. Litvi
nienė — Amžino Rožančiaus, 
A. Karvojienė — Apaštalystės, 
Matulevičiūtė — Sodalicijos, 
Paraupijos choras, o nuo komi
teto visų vardu R. Džiovelis — 
komiteto pirmininkas. Užbai
goje pats jubiliatas visems dė
kojo, pareikšdamas savo mal
dose nepamiršti. Paįvairinimui 
kalbų dzūkiškai dainavo liau
dies dainas (išskyrus “Kur ba
kūžė samanota) dzūkas D. Pe- 
tručionis ir mūsų kolonijos gra
žiabalsė Vera Pronskietytė.

Gražiai užsilaikė susirinkę, 
nes nebuvo linksmybės skysty- 
mėlio, kuris liežuvius paleidžia 
apyvarton, pasirodę kultūrin
gais ir vertais klausyti rimtų

sveikinimų/ /imtame vakare.
Vakaro nuotaika buvo-puiki, 

prie to gera tvarka ir gardūs 
valgiai, nes visi įdėjo į šį dar
bą savo geriausius norus. Drau
gijų pirmininkės, viršui sumi
nėtos, palaikė visą tvarką ir 
joms į pagelbą atėjo sekančios 
darbininkės: O. Lukšienė, Nor- 
butienė, Krentasukienė, Vaitu- 
lionienė, Kakštienė, Degutienė, 
Savickienė. Ilgai, ilgai bus at
mintyje mūsų tos dienos pergy
venti įspūdžiai. </. R-lis.

NEW BRITAIN. CONN.
IŠ DARBININKŲ 

GYVENIMO
Paviršutiniai žiūrint, rodos, 

kad darbininkų gyvenimas pa
gerėjęs, nes darbai eina gerai 
ir tai po tris šiftus per 24 va
landas. Bet nevisos dirbtuvės 
taip dirba, o tik tos, kurios tu
ri valdžios darbus. Kitos dirba 
tik po aštuoniasą devynias va
landas į dieną, ir penkias die
nas į savaitę. Daugumoje dar
bininkų nei tiek neišdirba, nes 
nėra darbų. Priseina ir be dar
bo dirbtuvėje sėdėti arba visai 
išeiti. Pragyvenimo sąlygos vi
siems lygiai aukštos, ypatingai 
nuomos. Butų veik visai negali
ma gauti, kad ir aukščiausiai 
mokėtai. Todėl ir susidaro dar
bo žmonėms vargas ir rūpestis, 
ypatingai senesniems ir nedir
bantiems prie valdžios darbų. 
Atvažiavusių iš kitų valstybių 
žmonių daugybė, ypatingai iš 
Pa.
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

ANKSTYVA MIRTIS
Gegužės 14-tą, Į Dangų Žen

gimo Viešpaties Jėzaus šventė
je .netikėtai mirtis pakirto gy
vybę Vajolai Kavaliauskienei, 
39 metų amžiaus. Velionė kai- 
kurį laiką nesijautė gerai, bet 
savo ruošą namuose pasidarė. 
Tą dieną gavo nuo savo sūnelio 
paveikslą, kuris pereitą metą 
savanoriai, sulaukęs 19 metų 
amžiaus, įstojo į aviacijos tar
nybą Westuose. Pasižiūrėjus į 
sūnelio paveikslą gavo širdies 
sukrėtimą, ir užmerkė akis am
žiams .palikdama dideliame nu
liūdime savo mylimą vyrą Juo
zą Kavaliauską, kuris yra pa
saulinio karo veteranas ir bu
vęs sužeistas, du sūneliu, sese
rį, gimines ir bičiulius.

Velionė buvo Auxiliary Lie
tuvių S. R. 4 posto narė. Tai to 
posto narės suteikė jei tinkamą 
pagarbą. Prie velionės karsto 
buvo sudėta daugybė užuojau
tos dvasinių ir gėlių bukietų.

Palaidota iškiliAingai Šv. 
Marijos kapuose iš Šv. Andrie
jaus par. bažnyčios. Lai Visa
galis suteikia amžiną ramybę 
jos vėlei, suraminimą, nuliūdu
siai šeimai, sūneliui, kuris ruo
šiasi tautos apgynimui, ir vos 
tik suspėjo parskristi lėktuvu 
keletą minutų prieš palaidoji
mą motinėlės, dar kartą pa
žvelgti ir pabučiuoti jos šaltą 
veidą.

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

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

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PARAPIJOS PIKNIKAS 
įvyks birželio 21 d., Schuetzen 
parke, New Britain, Conn. Pe
reitą sekmadienį tapo išrinkta 
komisija iš parapijiečių, kurie 
darbuojasi, kad piknikas pa
vyktų. Defense bond tikietai, 
kurie bus trąukiami pikniko 
dienoje.

>

CHORO VAKARAS 
Gegužės 16-tą d., įvyko cho

ro vakaras, vadovybėje panelės 
E. Jenkeliūnaitės. Gaila, kad 
viskas buvo angliškai, išskyrus 
dvi daineles.

i
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston- ■

PHONE 
So. Boston 

2271

LANKOSI SLRKA GENERA
LINIS AGENTAS 

Šią savaitę lankosi mūsų ko
lonijoj ponas J. Katilius ir dar
buojasi SLRKA vajaus reikalu.

BOND ADVISORY COMMITTEE: The above representatives of the 
Jewish, Protestant, and Catholic faiths have volunteered their Services 
to aid in the promotion of sales of United States War Bonds and have 
organized a Press Advisory Committee, working in cooperation with the 
Church Press Section of the War Savings Staff of the United States 
TTeasury.

Reading from left to right they are: Bernard Postai, Publicity Director 
of B’Nai B’rith; John L. Fortson, Director of Public Relations, Federal 
Council of Churches of Christ in America; and Donald T. Sheehan, 
Director of Public Relations, National Catholic Community Service.

Wortesfer, Mass.
Aušros Vartų Parapija |pietų 3 vaL susirin,<0

________ j pamaldoms ir tuomi užbaigė
Parapijos karnavalas, kuris savo metinę šventę, 

prasidėjo pirmadienį ir tęsis vi
są šią savaitę, pasirodė labai Mūsų parapijoj geg. 17 d. il- 
įdomus. Žmonės skaitlingai lan- &ai ne^us pamiršta, nes tą die- 
kosi: jaunimas smarkiai dar- n4 Moterų Sąjungos Maine, 
buojasi; aplamai tikimės pa- ^ew Hampshire ir Mass. aps- 
sekmių. kritys turėjo savo suvažiavimą.

_________ Nežiūrint nei blogo oro, nei
gasolino aprubežiavimo, suva
žiavo skaitlingas būrys atsto
vių. Po sesijų parapijos di-

Alena Kaliūnaitė, nors dar 
jauna panelė, bet savo gabu-
mais tiek pasižymėjo Amatų auditorijoj ‘ buvo s’u-
mokykloj, kad buvo išrinkta rengta viešnioms ir 
kalbėti didžiausioj Worcester skanį kalakutienos su prism0. 
radio stotyj WTAO. Alenutė kafa vakarieaS, kurią garbį 
gana a.škiai papasakojo apie priklauso vietinžs 69 kps. pina.
mokyklos įvairius skyrius.

mt orrier —2R14S-!
DBS <11

I
Girdėti, neblogai sekasi. Jau sakė Vyskupas Henry O’Brien,

Ponia Ona Mason (Vieraity- 
tė), kuri buvo atvykus savo 
brolio vestuvėms, pirmadienį 
išvyko pas savo vyrą į Virginią 

i valstybę.

prirašė kelis naujus narius, bū
tent, A. P. Karloną, A. Vens- 
kūną, J. Lastauską, ponus J. ir 
A. Šatus. Sveikiname naujus 
SLRKA narius. T. M.

WATERBURY, CONN.
SUSIRINKIMAS

LDS 5 kp. mėn. susirinkimas 
įvyks 24 d., gegužės mėn. pirmą 
vai. po pietų, Šv. Juozapo se
nos mokyklos patalpose.

Bus gera proga atsilyginti už 
‘Darb.”, kurie dar esate sko
lingi.

J. Totilas, rašt.

Gegužės 13 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 43 kp. susirinkimas. 
Dalyvavo daug narių; išklausė 
raportų iš suvažiavimo, p. M. 
Šambarienė skaitė paskaitą.

Nutarta paminėti kuopos 4 
metų gyvavimo sukaktį birže
lio mėnesį. Užprašyta šv. mi
šios birželio 14 d., 10 vai. rytą. 
Tą pačią dieną po pietų visos 
Sąjungietės ir viešnios susi
rinks į choro kambarį, kur tu
rės pietus. Tam darbui išrink
ta šios narės: O. Šmotienė, M. 
Šambarienė, I. Jankauskienė, S. 
Sapranienė,' M. Digimienė, I. 
Bukauskienė, S. Dumšienė.

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visas nares dalyvauti šv. mišio
se ir pietuose birželio 14 d.

Susirinkimui pasibaigus, pa
minėta gimtadienis šių Sąjun- 
giečių: P. Augienės, O. Lunie- 
nės ir I. Bukauskienė. Visoms 
įteikta gražios dovanėlės. Tu
rėjo skanių užkandžių. Vėliau 
atvyko ir dalyvavo komp. A- 
leksis. Sąjungietėms palinkėta 
ilgiausių metų! M. D.

D.D., kviesdamas visus būti ge
rais katalikais ir ištikimais sa
vo tėveliams, Motinai Bažny-1 
čiai ir šiai šaliai.

Motinos Diena iškilmingai 
paminėta mūsų parapijoj. Šv.

šeštadienį, geg. 16 d., 8 vai. 
rytą mūsų bažnyčioje, kun. J. 
Jutkevičius moterystės Sakra
mentą suteikė p-lei Mary Chase 
su Corp. N. J. Ham. Per mišias 
giedojo M. Čižauskienė.

Tą pačią dieną 9 vai. kleb.

p. B. Millerienei ir jos padėjė
joms.

Vakarienės metu Apskričio 
Pirm. p-nia T. Mažeikienė tvar
kingai vedė programą. Iš visų 
kuopų atstovės įteikė linkėji
mus. Kalbas pasakė naujas 
apskričio dvasios vadas kun. 
Petrauskas iš Brockton, Mass., 
vietinis kleb. kun. K. Vasys ir 
kun. Jutkevičius. Muz. J. ir M. 
Čižauskai palinksmino liaudies 
dainelėmis.

Negalima pamiršti So. Bosto
no kuopos atstovės Marytės

Onos Moterų Draugija bendrai k y. Y J 1 Kilmoniutes linksmo budo. Ji
sunso Beatriče Giraitę su A. I . , .per visą laiką savo juokeliaissu Moterų Sąjungos 33-čia kuo- I 

pa “in corpore” ėjo prie Dievo ^enar<^- giedojo jauna Ru-
Stalo. Šv. Kazimiero parapijos ta Rupkaitė. Abi virš minėtos 

medaus mėne-, . >» • ir -i poros išvažiavochoras ir Marijos Vaikelių
, , . . , , , sį” praleisti Washington, D. C.draugijėlė taipgi dalyvavo dva- . . °
sinėje puotoje. Per visas šv. 
Mišias žmones skaitlingai arti
nosi prie Šv. Komunijos, kas 
darė malonų reginį.

3:00 vai. po pietų pagerbta 
buvo mūsų dangiškoji Motina 
Marija, nes įvyko apvainikavi
mas Panelės Švenčiausios Sta
tulos. Apvainikavimo
buvo labai iškilmingos ir gra 
žios, dalyvaujant Marijos Vai-į

ir Atlantic City.

Sekmadienį, geg. 17 d. para-

visas linksmino. Prie to turėjo 
laimę išlaimėti “Karpetėlę”, 
kurią jį paaukavo mūsų parapi
jos karnavalui. Už ką Marytei 
priklauso didelis Ačiū.

S-gietės Amilijos Zakarienės
pijos Sodalietės bendrai ėjo sūnus Vladas, kuris dabar ran-
prie Dievo stalo. Šv. mišias at
našavo kun. J. Jutkevičius. So
daliečių virš šimtas balsų jau
dinančiai giedojo giesmes. Of- 
fertorium giedojo M. Čižauskie-

dasi Fort Lowry Denver Colo- 
rado Aviatorių mokykloj, rašo, 
kad labai užganėdintas savo 
paskyrimu ir tikisi trumpu lai
ku užimti pirmos klasos avia-apeigos . . . ,ne. Po mišių, grausmmgai var- torių tarpe vietą. Linkime Vla- 

; gonais grojant maršą, visos juį pasisekimo.
gražioj tvarkoj ėjo į svetainę,kelių Draugijai. Panelė Šven-., v. ... . ..... - , 1 kur geraširdžių sąjungiecių

e,ausų apvainikavo draugijos prirengta pusry4iai. p^. niais jaučiama jaunuolių trū-
pirm. Lilija Pečiulytė. ryčių metu kalbėjo svečiai — kūmas. Mat iš mūs parapijos

arti šimtas jau išėjo Dėdei Ša
mui tarnauti. Sodalicijos narės 
turi paskirta sau po vieną jų,

Mūsų "bažnyčioj sekmadie-

Teko matyti, kad daug jaunų 
mergaičių prisirašė prie Mari- j
jos Vaikelių draugijėlės Ta. kas ..p.^
dienai pritaikintų pamokslų a- j jtes Jio kar0 už kurį savo maldas aukoja.
pie Panelę Švč. ir Marijos Vai- jajjjUOse’ --- n'-' —x— £:—--------------
kelių draugiją pasakė klebonas
kun. E. Gradeckas.

Negalime praleisti nepaminė
jus, kad didelę garbę užsitar
nauja motinėlės, kurios pratina 
savo mažytes dukreles dalyvau
ti procesijose arba bendrose 
bažnytinėse apeigose.

kleb. kun. K. Vasys, kun. J. 
Jutkevičius ir muz. J. Čižaus-

skaitė M. Cižauskie- Tai gražus ir širdingas pasiau- 
ng Į kavimas. Tik prašant Aukš-

Pravartu pastebėti, kad nors čiausiojo galima tikėtis savo 
virš šimtas parapijos panelių giminaičių bei pažįstamų sugrį- 
priklauso Sodalicijai, vienok žimo iš kariuomenės.
yra daug jų, kurios netik sau, 
bet ir parapijai būtų naudos, 
jai prisirašytų. Kažin ar tai ne

pereito penktadienio “Darbi
ninke” įvyko klaida. Buvo ra
šyta, kad Sąjungietė Strakaus-

NEW HAVEH, CONN.
Rūpesčiu ir pasidarbavimu 

mūsų energingo klebono kun.
E. Gradeckio, šeštadienį, gegu
žės 9 d., 3:00 vai. po pietų Jo 
Eksclencija Vyskupas Henry 
O’Brien, D. D. suteikė Sutvirti
nimo Sakramentą Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioj. Dirmavonės 
eisenoj buvo 18 mažų jauname-
čių ir 23 suaugę, visi su savo linkių kolonijų

Gegužės 24 d., Šv. Kazimiero 
parapijos choras rengia metinį 
Koncertą ir šokius. Programa 
bus turininga ir įvairi, nes pri
sižadėjo dalyvauti svečiai solis
tai iš apylinkių kolonijų, kaip 
tai: p. Matas Kripas su savo 
sūneliais iš Hartford, Conn. Jie 
visuomet smagiai padainuoja ir 
palinksmina klausytojus. P-lė 
Onutė Dubinskaitė, šiame kon
certe ruošiasi padainuoti gra
žių dainelių. Visas choras mo
kinasi naujų dainų ir deda pa
stangas, kad tik visus tinkamai 
patenkinus.

Šio koncerto visą pelną para
pijos choras skiria parapijai. 
Būtų malonu matyti ir iš apy- 

svečių šiame

ra tėvų kaltė, kad neparagma kįen- raa(Jasi Mct]o.
savo dukrelių prie naudingų ■ rU Kgonia5j> „ tur4jo Mti p.
darbų. I Stankauskienė, nes mūsų 69

Klebonas kun. K .Vasvs rū- , . - - ,9 i kuopoj nėra nares vardu Stra- 
pinasi Sodaliečių gyvavimu.
Pirm. Elenora Keršytė suma
niai vadovauja, tat dėl to tarp 
jų yra toks malonumas. Po

Šilkienė, A. Žimkus, M. Kva- 
ratiejus.

Programa prasidės 3:00 vai. 
po pietų. Taigi prašom visų 
draugijų bei kuopų, ir taipgi 
visų New Haven’o lietuvių ruo
štis dalyvauti šiame parengi
me, nes šio parengimo pelnas 
paskirtas Amerikos Raudona
jam Kryžiui. M.

kauskienė.

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J PaAkauskas. 
Knv«nitė labai idomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”. 366 W. Broadway,

P/vjfnn. Mass

krikšto tėvais bei motinėlėms 
artinosi prie Vyskupo ir priė
mė Sakramentą, kuris juos su
jungė arčiau su Dievu ir pada
rė tvirtesniais katalikais.

Klebonui į pagelbą pribuvo 
sekanti svečiai kunigai: kun. J. 
Valantiejus iš Waterbury, Ct.. 
Kun. Jetty ir vikaras kun. M. 
Cibulskas.

Altoriai puikiai išpuošti buvo 
gėlėmis ir palmomis. Malonu 
buvo matyti skaitlingai susi-

jaunimo gražiame parengime.

Gegužės 31 d., pastangomis 
Tarpdraugijinio Komiteto, ku
ris susideda iš visų lietuviškų 
draugijų bei kuopų atstovų, y- 
ra rengiama puiki programa, 
kuri susidės iš vaidinimo juo
kingos komedijos “Atvažiavo 
Su Kraičiu”, kalbų, dainų ir 
šokių.

Rengimo komisiją sudaro se
ganti: V. Norkūnas, J. Aleksa, 

rinkusius parapijiečius į baž- M .Jokubaitė, Spaudos — J. Di- 
-T«- . — tyfžiūnas, S. ’ 'tAmufevičienė, J.nyčią. Turiningą pamokslą pa-

N. Y. ir N. J. Lietuvos Vyčių 
Apskričio Piknikas

Sekmadienį, birželio 21 d., 
Parylovo parke, Kenilworth, N. 
J. įvyks New Yorko ir New 
Jersey Lietuvos Vyčių apskri
čio piknikas. Įžanga 35 centai.

Tikietų jau dabar galima 
gauti pas L. Vyčių narius įvai
riose lietuvių kolonijose. Vi
siems užtikrina malonų laiką. 
Vėliau bus paskelbta nurody
mai, kaip nuvažiuoti r4ą panką.

Rengėjai kviečįĄ iisfrkdjfly-i 
vauti. ’K. Vaškas^

Virti, Moterys! Seni, 40, 
50, 60 m.! Pagyvenkite!

Jauskitės Daug Jaunesni. Pilni Smarkumo 
Nekaltinkite savo amžiaus, kad jaučiatės 
išsisėmę. nusidėvėję, susmukę. Tūkstan
čiai stebisi, ka biskis pasismarkinimo su 
Ostrex padaro. Jame yra abelnieji stipry- 
lai dažnai reikalingi po 40 m. — kūnam, 
kuriem trūksta geležies, kalkių phospha- 
te. Vitamino BĮ. 73 metu amžiaus dakta
ras rašo: "Aš pats jj vartojau. Pasekmės 
puikios". Specialis supažindinantis kiekis 
Ostrex Tonic Tablets kaštuoja tik 35c. 
Nesijausk susmukęs, senas. Pradėk jaus
tis smarkesnis ir jaunesnis nuo pat šios 
dienos. Parsiduoda visose gerose vaisti
nėse.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC
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** New Conn.




