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Birželio 15 d., 1940 m. So
vietų raudonoji armija o- 
kupavo Lietuvą. Tai buvo 
baisi nelaimė mūsų tautai. 
Tūkstančiai lietuvių žuvo 
bei tapo ištremti į Sibirą.

Metams praėjus, birželio 
22 d., 1941 m. Vokietijos 
naciai oficialiai paskelbė 
karą Sovietams. Lietuvos 
gyventojai išsilaisvino iš 
bolševikų vergijos, bet jie 
tapo nacių pavergti. Na
ciai, pasinaudodami bolše
vikų įvesta “tvarka” ir 
taktika, tuoj pradėjo spau
sti ir terorizuoti lietuvius. 
Tūkstančius išvežė į Vo
kietiją ir jos okupuotus 
kraštus dirbti vergiškus 
darbus; už mažiausį nepa
klusnumą okupantai nu
baudė ir baudžia kalėji
mu ir mirties bausmėmis.

Taigi birželio 15 ir 22 yra 
mūsų tautai gedulo ir pasi
ryžimo dienos. Mes nega
lime jų praleisti nepami
nėję. Minėti galima įvai
riais būdais. Tačiau ge
riausias ir naudingiausias 
būdas tas Lietuvos nelai
mes minėti maldomis ir 
paskaitomis. Per visą sa
vaitę nuo birželio 15 d. iki 
birželio 23 d. skirkime savo 
maldas už Lietuvą ir lietu
vius, žuvusius dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės, ir, kad mūsų šalis, A- 
merika, laimėtų pergalę. 
Būtų labai reikšminga, kur 
galima, turėti bendras pa
maldas per visą savaitę 
bažnyčiose už Lietuvą. 
Sekmadienį, birželio 20 d. 
po pamaldų galėtų įvykti 
svetainėse prakalbos, pa
skaitos. Galima būtų pa
ruošti ir priimti rezoliuci
jas Lietuvos reikalu, par
duoti Karo bonus, kad dar 
daugiau pagelbėti mūsų 
šaliai laimėti pergalę.

Lietuva buvo ir tebėra 
suverene valstybė. Ameri
ka ir kitos demokratinės 
valstybės nepripažino ir 
nepripažįsta Lietuvos nei 
bolševikams, nei naciams 
okupantams. Lietuvai yra 
taikomas Atlanto Čarteris. 
Mūsų tauta yra pasiryžus 
atsteigti Lietuvos nepri
klausomybę. Tą pasiryži
mą mes dar labiau sustip
rinsime, skirdami savo 
maldas už Lietuvą ir už 
mūsų šalies, Jung. Valsty
bių paregalę.
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Amerikos Kariuomenė 
Užima Attu Salę

VVashington, geg. 20 — 
Amerikos laivyno sekreto
rius Frank Knox pareiškė, 
kad šios šalies kariuome
nės užima Attu salą iš Ja
ponų, kurie buvo galingai 
tenai įsisteigę. Iš šios salos 
Amerikos kariuomenės ga
lės lengviau pasiekti kitas 
salas, kurias Japonai už
grobė, ypatingai Kišką sa
lą.

Yra taip pat kalbama, 
tad sovietų Rusija gal su
tiks įleisti Amerikos ir An
glijos kariuomenes į Vla
divostoką, iš kur bus leng
va bombarduoti Japoniją. 
Tikrų žinių apie tai dar nė
ra, bet sovietų Rusija, 
gaudama didžiausią pagal
bą iš Amerikos ir Anglijos, 
be kurios ji vargiai būtų 
galėjus atlaikyti Hitlerio
puolimus, turėtų įleisti są- nios tvirtina, kad Vokieti- 
jungininkus į taip svarbią jos naciai pažadėjo Musso- 
vietą — Vladivostoką. Ta- liniui pagalbą, jeigu alijan- 
da Anglijos ir Amerikos tai darytų invaziją. Tačiau 
kariuomenės galėtų pulti nacių pagalba vargiai iš- 
Japoniją iš visų pusių, ir gelbėtų Italiją nuo sunai- 
karas būtų greičiau už- kinimo.
baigtas. Jog ir pačiai Rusi- Italijai nėra kito išėjimo, 
jai būtų nustumta baimė kaip besąlyginiai pasiduo- 
iš Japonijos pusės. ‘ti alijantams. ,------------------------------------------------------------------------------- i I
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ir ekspertai

Lietuva Ir United Nations

kraštas, karo išnaikintas, 
I natūraliai, yra gyvybiniai 
į suinteresuotas Konferen- 
! ei jos darbais. Todėl Lietu- 
' vos Ministeris reiškia pa- 
igeidavimą būti informuo- 
įtu apie Konferencijos ei
gą ir ypatingai reikalais,

Virš miesto Kansas pasirodė šie “mažieji broliai’, tai orlaiviai, kuriais 
mokinama skraidyti jaunus lakūnus. Viršuje milžinas orlaivis, kuris jau 
yra pažįstamas iš sveikinimų ir naciams, nes dažnai numeta tonus bom
bų.

Naciai Susirūpinę Italija

Iš Berne, Šveicarijos, ži-

Washington, D. C., geg. 
20 — Konferencija prasi
dėjo gegužės 18, 1943, Hot 
Springs, Va. Konferenci- 
jon suvažiavo Susivieniju
siųjų Tautų vyriausybių 
delegacijos
vyriausybių keletos Ben
draujančių Tautų (Asso- kurie liečia Lietuvą ir gali 
ciated Nations). Kadangi 
dėl žinomų nepalankių a- 
pystovų susidarymas Lie
tuvos vyriausybės svetur 
vis dar negalėjo įvykti, tai 
Lietuva oficialiai Konfe
rencijoje nedalyvauja.

Ryšium su tuo Lietuvos 
Įgaliotas Ministras, p. Ža- 
deikis, įteikė Statė Depar- 
amentui sekantį pareiški

mą:

■ oje Konferencijoje kilti. 
Jis tuomi pačiu pareiškia 

■ stiprų norą bendradar
biauti visuose Konferenci
jos darbuose, kurie tiesio
giniai liestų jo kraštą”.

II
Kasyklų Darbininkai 

Streikuoja

Brooklyno ir Chicagos 
komunistų laikraščiai 
skelbia, kad balandžio 18 
d. š. m. Maskvoje (Rusijo
je buvo “paskleista visai 
SSSR lietuviškas progra
mas...”

Programoj dalyvavo, 
kaip paduoda komunistų 
laikraščiai, “Irma Jaun- 
cen. Po jos sekė rusų poe
tas Josif Utkin, Balašov”, 
na, ir dėl paįvairinimo vie
nas kitas lietuvis.

Tikrenybėje tai buvo ne 
lietuviška programa, bet 
“tarybiškai sovietiška”.

Johnstown, Pa. geg. 20— 
Kasyklų darbininkų unija 
iššaukė 1800 į streiką, nors 
John L. Lewis pasakė, kad 
darbininkai nestreikuotų 
iki nebus galutinai reika
las išspręstas.

Trys anglių kasyklos už
darytos.

Šiuo metu, kada šalis yra 
įtraukta į karą, darbinin
kai turėtų visus ginčus pa
vesti vyriausybės paskir
tai komisijai išspręsti; 
streikuodami užsitraukia 
visuomenės nepalankumą.

vS JUNG. VALSTYBIŲ LAKŪNAI 
ŠUKELE GAISRUS KIELE

Berne, Šveicarija, geg. kų mirties bausmėmis žy- Vertimas iš angliško
.......................... 1 * - ‘ teksto:

Gegužės 18 d. Berlyne “Sulig Valstybės Depar- 
teisė 16 svetimšalių darbi- tamento biuletenio iš 1943 
ninku už šmugeliavimą, m balandžio mėn. 3 d., Su- 
va»ystę ir kitokius nusi- sivienijusiu Tautų preli- 
kaltimus. Vienuolika dar-; minarinė Maisto ir Pokari- 
bininkų nubaudė mirties nės žemės Ūkio Gamybos 

w l esanti šau- 
kalėjimu 3 ir 4 metams. į kiama ir būsianti laikoma 

Berlyno laikraščiai, ra- Hot Springs, Va., apie 1943 
šydami apie baudžiamus m. gegužės 18 d.

; svetimšalius darbininkus, j “Lietuva, kaip žemės ū- 
■ duoda suprasti, jog tuo kio ir maisto gamybos 
norima išgąsdinti darbi-; 
ninkus, kad jie pasiduotų į 
“naujai tvarkai”

' joj-

20 — Italijos laikraštis1 miai pasidaugino.
i Giornale d’Italia klausia:
i “Kokias sąlygas Londonas 
ir Washingtonas mums pa-

• siūlytų už mūsų besąlyginį 
į pasidavimą ?” 
i Toliau tas laikraštis ra- 
! šo, kad kovoti toliau būtų' bausme, o 5 kitus nubaudė Konferencija 
’ visiškas Italijos sunaikini- q a , . . , -
mas.

Nors oficialiai nėra pa
reikšta, bet yra gandų, 

; kad Vatikanas tarpinin
kautų taikos sr^darymui. 
Į Italija dabar sudaryda
ma taiką su sąjunginin- 

geg. 20 —.kad darbininkai sudarys kais nedaug ką pralaimė-į 
1 tų Kovodama toliau būtų 

sunaikinta ir priversta 
' priimti taikos sąlygas.

Sąjungininkų taika su 
Italija dabar būtų naudin
ga ir sąjungininkams, nes 

' *■’ > nuo
Hitlerio sumažintų vokie-: 

į čių karines jėgas.

New York,
John L. Lewis pareiškė, į vieną galingą uniją ir bus
kad kasyklų darbininkų u-' atsakomingų vadų vedami.
nija, kuri priklauso prie i
CIO, nori grįžti į Ameri-1
kos Darbo Federaciją, nuo;
kurios atsiskyrė aštuoni
metai atgal.

Amerikos Darbo Federa- pinigų iš darbdavių.
cijos prezidentas Green1, Joseph S. Fay, vice pre-
pareiškė, kad bus tuojau zidentas Operating Engi-
tiksliai svarstoma ;
priėmimą.

Šitas John L. Lewis pa-' jos unijos, ir James Bove,1
reiškimas liudija, kad ka- vice prezidentas Hod Car-
syklų darbininkai nebus riers unijos, taip pat A- 20 — Per pastarasias°sa

vaites Vokietijoje baudi
mas svetimšalių darbinin--

I Japonai Nuskandino Australų 
Ligoninį Laivę

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
iš Alijantų centro, Aus- Sudegė Daug Namų Šiaulių

Kaltina Unijos Vadus
New York, geg. 20 —

Darbininkų unijos vadai x i -
kaltinami už reikalavimus ^ynmas Italijos

apie neers (inžinierių) unijos, Svetimšalių Žudymas Vokie- 
! Amerikos Darbo Federaci- tijoje Padidėjo

i

i
I
IĮ

Stockholm. Švedija, geg.
iššaukti į streiką pasibai- merikos Darbo Federaci- 
gus sutarties laikui; taip jos, kaltinami būk jie rei- 
pat liudija, kad jis supran- kalavę iš darbdavių pini- 
ta, jog prezidentas Roose- gų, grąsindami iššaukti 
veltas esą nusistatęs visus darbininkus į streiką, jei 
darbininkų ir darbdavių jų reikalavimai nebus iš- 
ginčus pavesti Karo Darbo pildyti. Sakoma, kad jie iš- 
Komisijai išspręsti. i reikalavę 8300,000.00.

John L. Lewis supranta,! Tai yra skaudus darbi- 
kad darbininkų unijų pasi- ninku unijoms kaltinimas/ 

i dalinimas negali iškovoti Toki vadai neapsakomai ' 
darbininkams geresnės a- daug blogo padaro darbi- ,re1^

: teities. Taigi yra viltis, ninkams.------------------------------------ ------------
penktadienį Queensland, 
Australijos, pakraščiuose 
japonų submarinas torpe- 
davo ir nuskandino austra-

J. V. Atstovai Atmetė Ruml 
Mokesnių Planą

Lietuviai komunistai, ne
pajėgdami įtikinti pasau
lio melais apie Lietuvą, pa-

* * *
M AK E
EVERY 

C v PAYDAY
BONO DAY

i
Londonas, geg. 20—Nau

jai sustiprintos Amerikie- 
' čių “Flying Fortress” vie- 

geg. Inetos prasimušė pro naciųVVashington, D. C
20 — J. V. Atstovų Butas kovotojus ir trenkė į Kiel 
202 balsais prieš 196 atme- ir Flensburg submarinų 
tė Senato priimtą Ruml kiemus 
planą dėl praeitų metų Vokietijoje, kur sukėlė di-į 
mokesnių (tax).

Kaip žinoma. Preziden
tas Rooseveltas pasmerkė 
tą Ruml planą. Jis pareiš
kė, kad jeigu atstovai tą 
planą priims, tai “aš būsiu 
priverstas uždėti savo ve
to”.

laivus, ir sunaikino arba 
sužalojo penktus priešo 
lėktuvus.

•y

i

šiaurvakarinėje:
Vokiečiai Nuskandinę 

Aštuonius Laivus

delius gaisrus.
Tik šeši amerikiečių 

bomberiai negrįžo. Ameri-
“Š i nuskandinę"“ažtuoniuš“ są- 

i jungininkų laivus Atlanti- 
ko vandenyne. Šios žinios 
yra iš priešo šaltinio.

i -----------------

I Berlynas, geg. 20 — Hit
lerio vyriausybė teigia, 

[.1- kad jų povandeniniai laivai
kovojančių lėktuvų, kurie 
bandė sulaikyti amerikie
čius.

Amerikiečiai Sudrebino 
Pantellerię Sužeistas Lietuvis 

Karys

Apskrityje
!

I
I

CHURCHILL UŽTIKRINA
KOVĄ PRIEŠ JAPONUS,”’Ž«"u-!

Washington, geg. 20 — 
Anglijos ministeris pareiš
kė, kad Britanija drauge 
su Amerika kovos į pasku

sikvietė sau į talką tūlą 
Kazį P. Palmer (Pilėną). 
Kiek laiko atgal tas Pilė
nas buvo baisus žmogus 
komunistams, o dabar pa-Į 
sidarė labai artimas drau
gas. Labai panašiai: Hit
leris buvo geriausias ko
munistams vadas, o dabar 
priešas. Komunistams visi 
geri, kurie tik gelbsti 
jiems skleisti melus apie 
Lietuvą ir lietuvius.

tinio prieš Japonus iki 
priešas bus visiškai nuga
lėtas. Jis taip pat pareiškė, 
kad greitu metu, tikimasi 
turėti pasitarimus su Sta
linu ir Kinijos vadu, gene- 
ralissimo Čang-Kai-Čėk.

Churchill pasakė, kad 
Hitleris dar esą galingas, 
bet sąjungininkų karo ga
lybė kasdieną didėja ir nė
ra abejonės, kad vokiečiai 
bus nugalėti.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti 
Nugalėk ją Karo Bonų 
su taupomis.

Šiauliai. Nustatyta, kad 
ikaro metu Šiaulių apskri
tyje buvo sudeginti ar da- 
Įlimi apdegė 4,765 įvairūs 

giausia gydytojai ir slau-1 trobesiai. Iš miestelių aps- 
ges. Tik 64 asmenys išgel- ‘krities ribose bevelk vislš- 
beti. Žuvusieji buvo aus- ka* buvo sunaikinti du. 
tralai ir anglai.

Šis laivas plaukė iš Syd-' 
ney, Australijos, į Naują 
Gvinėją. Ant laivo buvo 
Raudonojo Kryžiaus ženk-' 
lai.

Nors tas laivas buvo tor- sios atskirais šeimos na- 
peduotas anksti rytą, bet riais pas pažįstamus. Apie 
tuo laiku buvo taip šviesu, 50 šeimų gyvena nepaken- 
kaip sako raporteriai, kad^iamuose butuose ar be- 
net laikraščius buvo gali- veik negyvenamose patal- 
ma skaityti. Taigi japonai pose. Be to, apie 20 būtų 
negali aiškintis, kad jie ne-j reikia paliuosuoti įstai- 
pastebėjo Raudonojo Kry-^oms ir “atvykstantiems” 
žiaus ženklų. 1 (t. y. vokiečiams).

v •

I

Tryškiai ir Šiaulėnai.
Dėl butų rekvizicijų Šiau

liuose šiuo metu 20 šeimų 
visiškai neturi butų. Jų 
baldai išmėtyti įvairiuose 
sandėliuose. Apie 30 šeimų 
taip pat gyvena išsimėčiu-

i 
I
I 
I

1

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, geg. 20 — Ame
rikiečių bomberiai, perlė
kę Viduržemio jūrą, puolė 
ašies valdomą Pantellerią grama iš VVashingtono, 
ir Trapanį, Sicilijoj, ir nu-J 
metė 100 tonų bombų, ku-j 
rios padarė daug nuostolių 
priešui.

Amerikiečiai sunaikino 
šešius ašies lėktuvus laike 
Trapani puolimo. Taipgi 
nušovė keturius priešo lėk
tuvus pirmadienio naktį. 
Pantellerijoj sukėlė gais
rus, uoste sužalojo kelius

Brooklyn, N. Y. — Šio
mis dienomis gauta tele-

kad viršila (sgt) Alfon
sas Zenka kovo 27 d. š. m. 
lengvai sužeistas laike 
kautynių su priešu Tunisi- 
joj-

Viršila Alfonsas Zenka 
yra baigęs Apreiškimo lie
tuvių parapijos mokyklą ir 
buvęs tos parapijos choro 
narys ir veiklus jaunuolis 
parapijoje. ♦

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gegužės 22 d., 2 vai. po pietų vėl turė

sime progą klausytis gražios lietuviškos programos.
Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 

locycles ir klausytis programos iš WCOP, Boston.
Paremkite šią programą skelbimais, pranešimais. 

Įsirašykite į radio programos rėmėjų skyrių, prisiųs- 
dami vieną, kitą dolerį programos išlaikymui.

Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Tel. SOUth Boston 2680; NORwood 1449.
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AŠIS PRARADO 324,000
KAREIVIŲ TUNISIJOJ

Lietuviai Viename Sibiro 
Sovchoze

Alijantai Bando Sulipdyti
Sovietų-Lenkų Santykius

yWUEN TME YOUMG 
UNITED STATĖS WERE 
EHJOYiNG THEl« 

NEW-W0N FREEDOM Vtf)' 
GLYCB^IME was 
MSCOVEKED IM

A SVŲEDISH ^*3 
LABORATORY.

v Čekoslovakų - Lenkų Nesusipratimai;7w

»

Londonas, geg. 20 — Bri- karas dar nebuvo pasibai- 
tanijos ir Jung. Valstybių gęs, o reikėjo susisiekti su 
diplomatai bando kokiu dešimčia tūkstančių kata- 
nors būdu sulipdyti Sovie- likų vyskupų, reikėjo rū
tų - Lenkų santykius. Len- ! pintis duoti medžiagos a- 
kams patarė palaukti, ka-' pie Lietuvą trims šimtams 
da rusai nebus taip nusi-: milionų katalikų. Kaip pla- 
statę prieš. j čiai to laiko lietuvių užsi-

Čekoslovakai, kurie yra’mojimai ir energija siekė, 
nusiteikę palaikyti glau-1 galime suprasti kad ir iš 
džius santykius su Mas- to,s jog net į Tolimuosiu 
cva, taip pat nenori palai- • Rytus ir į Kiniją iš Mar
gyti santykių su lenkais,1 seillės uosto buvo pasiųs- 
kol neišsižadės Tesčeno ta medžiagos 15 didelių 
krašto, kurį lenkai atplėšė Į maišų. Per Barceloną pa- 
nuo Čekoslovakijos. Be to, įsiusta buvo 20 maišų pro- 
tarp čekoslovakų ir lenkų ----- -
yra skirtumas ir dėl Ven
grijos. Čekai reikalauja, 
kad lenkai nutrauktų san
tykius su Vengrija.

kad 
Šumsko valsčiuje trys ū- 
kininkai surado laukuose 
pypkę. Kai vienas ūkinin
kas ėmė kandiklį sukelio- 
ti, pypkė sprogo. Vienas 
ūkininkas buvo sunkiai 
sužeistas, o du kiti — su
žeisti lengviau.

Netoli Vilniaus vaikai 
surado dėžutę, kuri spro
go. ją atidarant. Du ber
niukai — 11 metų amžiaus 
Stasys Laučkis ir 9 metų 
Jurgis Jokūbas — .buvo 
sudraskyti.

Iš Alijantu Centro. Šiau- Dabar skelbiama, 
rėš Afrika, geg. 20 — Pra
nešama, kad Tunisijoj vo
kiečiai ir italai prarado 
324.000 savo kareivių, iš 
kurių 267,000 yra paimti į 
nelaisvę. Priešas pararado 
1.795 lėktuvus.

Trisdešimt tūkstančių 
priešo kareivių užmušta ir 
27,000 sužeista.

Britai Sugriovė Vokietijos 
Užtvankas

Londonas, geg. 20 —Bri
tai bombardavo Ruhr 
krašte užtvankas. Išgriau
tos užtvankos padarė na
ciams milžiniškus nuosto
lius. Vandui užliejo di
džiausius plotus žemės, už
liejo kelius, kaimus, mies
telius ir miestus. Tūkstan
čiai žmonių prigėrė. Visoj 
^Vestfalijoj naciai paskel
bė karo stovį.

Jung. Valstybės Neteko
80,000 Kareivių

Davies Jau Pasiekė Maskvą

Washington, D. C.,
20
Jung. Valstybės per 17 mė
nesių karo prarado 80.000 
kareivių. Tiek esą užmuš
ta. sužeista arba paimta 
nelaisvėn.
Britanija prarado 220.000 

kareivių.

Pranešama,
geg. 
kad

kurie gyveną 
Suminėtuosius
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Maskva. geg. 20 — Jo- 
seph E. Davies, asmeninis 
Prezidento Roosevelto pa
siuntinys. jau pasiekė 
Maskvą. Jis nuvežė Prezi
dento iaišką Stalinui.

Reikalauja Vyry

Daug Nelaimių
kad

(LKFSB) Chicagoje gau
tas laiškas iš Altajaus 
krašto. Čia. “Kultūros” 
sovchoze (sovietų valsty
biniame ūkyje), yra Sibi
ran ištremtų lietuvių, ku
rie pristatyti prie ūkio 
darbų. Viena šeima prašo 
suieškoti giminaičius Pet
rą Morkevičių ir Oną Kle- 
veckaitę, 
Bostone.
asmenis, arba tuos, kurie 
apie juos žino, prašome 

■ kreiptis į “Darbininko” re
dakciją (366 W. Broadway, 

i So. Boston, Mass.), kur 
gaus daugiau informacijų. 
Laiškas iš Sibiro išsiųstas 
šių metų sausio 23 d., Chi- 
cagą pasiekė gegužės 11 
d., taigi pakeliui išbuvo 

I tris su puse mėnesio. Siųs
tas paprastu (ne oro) paš
tu. neregistruotas, adresas 
uždėtas rusų ir lotynų rai
dėmis. Patsai laiškas rašy
tas rusiškai. Pašto ženk- 

i las už 60 kap.

Oumanski Paskirtas Amba
sadorium Meksikai
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U. S. 
praneša, kad 
vyrų mokytis 
laivu

Maskva, geg. 20 — Pra
nešama, kad Konstantin 
Oumanski, buvęs Sovietų 
ambasadorius Jung. Vals

tybėms, paskirtas Sovietų 
į ambasadorium Meksikai. 
; Oumanski visą laiką dir- 

tarp 18 ir 35 bęs Sovietų užsienių reika-

DAUGIAU ŠVAROS
Maritime Service 

reikalinga 
dirbti ant 

Deck, Engine, 
Steward. Radio. Hospitai
Corps ir Ship’s Clerk- 
Typist departmentuose. 

Visi vyrai. x 
metų amžiaus, yra ragina-. 1U komisarijate.

—Buvome jau rašę.
bolševikų lėktuvai išmėto metų amžiaus, yra ragina- komisarijate. 
Lietuvos teritorijoje į vai- mi kreiptis tuojau į United ----------------
rius daiktus (dėžutes, pie- Statės Maritime Servicej Sovietai Atmuša Vokiečius 
štukus ir tt.), kurie sprog- Enrolling Ofisą. 177 Milki 
sta, juos bandant vartoti. St., Boston, Mass.

1:^ 1/ A A^LM

įvyks birželio 6 d., 1943 m., 2 vai. po pietų, 
Darbininko'' Svetainėje, ('Darbininko' name), 

So. Boston, Mass.
Federacijos skyriai kviečiami prisiųsti savo 

delegatus Į suvažiavimą.
Dvasios Vadas — Kun. K. Vasys 
Pirmininkas — A. Daukantas 
Sekretorius — B. Jakutis.

Maskva, geg. 20 — So
vietų Rusijos kariuomenė 
atmuša • vokiečius netoli 

i Novorosysko. Kituose 
i frontuose mūšiai šiuo me
tu sumažėjo.

Yra manoma, kad Hitle
ris rengiasi trečiuoju at
veju visu smarkumu pulti 
sovietų Rusiją.

Valdžiai Reikalin
gi Darbininkai-

I

I

Amatininkai

Mayoras Tobin sušaukė visus j tojai turi atsargiai sudėti visas 
atmatas, kad vėjas jų neišne
šiotų iš statymų. Visame kame 
reikalinga kooperacija.

Atmatų kibirai turi būti už
laikomi švarūs, išplaujant juos 
su chloride of lime. Jie turi būti 
visuomet uždengti.

4. Alėjos, tušti žemės žemės 
lotai ir kiemai turi būti švarūs.

5. Numarinkite ir išnaikinkite 
žinrkes. Viešai padėtas ar iš
mestas maistas teikia maistą 
žiurkėms. Todėl kiekvienas na-

• mo savininkas turėtų prižiūrėti. 
| kad žiurkės negautų maisto. 
1 Žiurkės besiveisdamos viename 
name užkariauja apylinkės sritį.

6. Kiekviena šeima turi pa
ruošti Pergalės Darželį. Patrio
tizmo. viešos garbės ir

; į tos sumetimais yra tai 
gos įvykdyti Švaraus 
Programą. Paruošk ime 
darželius savo kiemuose.

Clean City Program komitetų 
centrai yra kiekvienoje 19 poli
cijos stotyje. Kiekvienas polici
ninkas ir gaisrininkas turi su 
savim miesto įstatymų kopijas, 
kurie liečia švarą, ir jeigu gy
ventojai neprisilaikys, tai jie

Bostono miesto departmento 
v’iršininkus apkalbėti, kaip sėk
mingiau apvalyti Bostono gat
ves. alėjas ir kiemus.

Bostono Sveikatos Depart- 
mentas, Public Works Depart- 
mentas. policija ir mokyklos 
tuojau nustatė švaros progra- ‘ 
mą. sukvietė socialių grupių ir 
visuomenės \’adus. kad pagel
bėtų švaros programą sėkmin
gai pra\’esti. Jie atsišaukia į 
visus piliečius, kad jie bendrai 
padėtų palaikyti švarą Bostono 
mieste.

Bostonas visuomet didžiavosi 
švietimo, istorinėmis ir kitomis 
įstaigomis, gražiais medikaliais 
centrais ir ligoninėmis, bet ka
da lankytojai pamato gatves ir 
šalygatvius suterštus purvinais 
popieriais, tai visų tų namų ir 
įstaigų \'ertybė sumažėja.

Todėl kiekvieno piliečio parei
ga prisidėti, kad sėkmingai bū
tų pravestas miesto apšvarini- 
mas ir kad toji švara būtų pa
laikoma ateityje.

Kiekvienas pilietis turėtų pri
silaikyti nustatytų taisyklių:

1. Nemeskite laikraščių, tuš
čių maišelių (bags). pakelių kar- pagal tuos įstatymus gali būti 
tonų arba stiklų ant gatvių. Į- 
meskite visas sąšlavas ir atma-

pagandinęs medžiagos a- 
pie Lietuvą į Pietų Ameri
ką ir Australiją. Tarptau
tiniu mąstu veikęs Lietu
vių Informacijų Biuras 
nuolat papildomai davė ži
nias apie besiartinančią 
lietuvių dieną. Bet už tat 
rezultatai buvo puikūs. Dė
ka popiežiaus parodyto 
prielankumo, visas pasau
lis sužinojo Lietuvos var
dą ir išgirdo apie lietuvių 
vargus. Ne tik iš Europos 
kraštų, bet net iš Kinijos 
ir net Japonijos katalikų 
bendruomenių atėjo Lietu- 

ivai prielankūs atsiliepimai 
Įsu kukliomis aukomis, ko- 

i neturtingi misijų 
i kraštų krikščionys, iš ki- 
' tur šelpiami, gali sudėti. 
(Net tolimų Fidži salų juo- 
' dūkai verkę girdėdami Lie

tas Uo VeikaluVpopležfus . Juv®8 var?us okupacijoje. 
Lietuvų dieną paskyrė. Jaii^r taip salia plačios rekla- 
besiruošdamos centrinės'”1®8’ ^ar ^uvo suaukota 
lietuvių organizacijos tu- keIeta^ milionų šelpimui 
rėjo daug darbo. Per kele- ?u® Rar? nukentėjusios 
tą savaičių reikėjų į visą Lietuvos žmonių, 
pasaulį pasiųsti laiškai ir 
atatinkama literatūra, i 
1917 m. gegužės mėnesį!

Kai Lietuvių Dieną Apvaikš
čiojo Visame Pasaulyje
(LKFSB) Po Didžiojo 

karo, atsteigiant Lietuvos 
nepriklausomybę, daug pa
dėjo išgarsinti lietuvių 
vardą popiežiaus visame 
pasaulyje paskelbtoji Lie
tuvių diena, šį geg. mė
nesį ją prisimename, nes ji 
įvyko gegužės mėn. 20 d., j 
1917 m., Lietuvių delegatai ■ 
gavo specialią audienciją k~a8 
pas popiežių ir išdėstė savo i 
pageidavimus. Popiežiui 
buvo perduotas ir specia
lus Lietuvos vyskupų raš-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i I

sveika- 
pastan-
Miesto 

gražius

i

11
i

Jung. Valstybių Civilės 
Tarnybos komisija atsi
šaukia į darbininkus ir 
praneša, kad jie yra reika
lingi prie įvairių darbų, 
kad nėra galimybės visus 
išvardinti. Norintieji gau
ti darbus valdžios įstaigo- tas į tam tiksras pastatytas dė- tuščio žemės loto 
se gali kreiptis į United 
Statės Civil Service Com- 
mission įvairiuose mies
tuose arba į pašto skyrius, 
kur gausite aplikacijas ir

; daugiau informacijų.

Proga Jaunuo
liams

baudžiami.
Atsakomybė už neišvalymą 

arba tako 
krinta ant savininko. Jeigu jis 
laike vienos savaitės nuo gavi
mo iš miesto įsakymo išvalyti, 
tai nepadaro, tai miestas gali 
atsiųsti savo darbininkus išva
lyti. ir savininkas turi už tai

i >

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

i

Atrodo, kad tai būtų karys nešinąs “spaghett'ų” 
glėbį, bet ne. Tai glėbys plonyčių vielų, kurios buvo 
skirtos vartoti užrišimui pieno dangstukų. Gi dabar 
nešama į geležies laužą, dėl pergalės reikmenų.

National Youth Adminis- 
tration - War Manpower 
Commission vadovybėje 
bus lavinami susipažinti 
su aviacijos instrumentais. 

■ Šeši jaunuoliai, berniu- 
j kai ar mergaitės, tarp 16 ir 
25 metų amžiaus, turį auk
štesnės mokyklos mokslą, 
įimant mažiausia vienų 
metų mokslą fizikoje ir 
kiek žiną chemiją bus pa
rinkti iš Bostono srities.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų ir aplikacijų

ant tos dalies alėjos, kuri yra

žes ar statynes. Nešluokite iš 
namų ar krautuvių sąšlavų ant 
gatvių.

2. Apartmentų namuose turė
tų būti atitinkamos dėžės ar sta- 
tynęs dėl atmatų ir sąšlavų.
Ten kur gyvena 4 ar daugiau užmokėti. Jeigu yra alėja ((al- 
šeimynos. tai namo savininkai ley) prie keno nors žemės ir 
turi parūpinti dėžes ar statynes.' namo, kuris yra apgyventas, tai 
o kur gyvena trys ar mažiau šei-' nei savininkas, nei gyventojas 
mynos. tai patys gyventojai turi negali laikyti purvo ar atmatų 
pasirūpinti.

3. Aatmatų ir sąšlavų dėžės tu ties jo žeme ir namu. Ir nei vie- 
ri būti taip pastatytos, kad ne- I nas neturi teisės mesti arba

šluoti į gatvę, alėją, ar kiemą 
sąšlavų ar atmatų, bet turi mes
ti į tam tikras dėžes. Už kiek
vieną nusikaltimą, už kurį as
muo yra nuteistas, bausmė yra 
nuo .$20.00 iki $500.

Bostonas yra Jūsų Miestas — 
Užlaikykite Jį Švariu.

galėtų prieiti gyviai ar gyvuliai 
ir jų atidengti. Nestatykite sta
tymų ant šalygatvių iki surinki
mo dienos. Pelenų statynės ne
turi būti pripildytos daugiau, 
kaip 4 coliai iki viršaus. Gyven-

apie Quoddy ir Bostono 
NYA lavinimąsį gali kreip
tis j Boston Headąuarters, 
101 Tremont
Tel. LIBerty

St., Boston. 
3100.

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražudo.

ŠEŠTA D1ENY LENKTYN TUOS
PAUL REVERE HANDICAP

$5,000 Pridėta

Daily 
Donhic 

Užsidaro 
2:15 

☆ 
PRASI
DEDA 
1-mos 

Lenktynės
2:30
8-tos

Lenktynės
6:00
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
*Jew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
•fintered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

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

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

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

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Eoston 2680

Knygos Apie Lietuvą Kana
doje Ir Anglijoje

(LKFSB) Prieš kiek lai
ko esame pasiuntę keletą 
Liet. Kult. Instituto leidi
nių į Angliją. Iš Londono 
mums dabar praneša, kad 
keletas egzempliorių tų 
leidinių atsidūrė Anglų 
Kalbos Politechnikos kny- 
kyne. Knygelės sukėlė pro
fesoriuose gyvą susidomė
jimą lietuvių kalba ir lie
tuviais, tik anglai norėtų, 
kad knygelės būtų dides
nės ir kad jie tuo būdu tu
rėtų daugiau informacijų. 
Angliją taipgi pasiekė kny
gelės apie 15 Lietuvoje nu
kankintų kunigų. Net sve
timtaučiai reiškia pasipik
tinimo tokiais žiauriais 
darbais prieš lietuvius. Mi
nėtą brošiūrėlę apie 15 
Lietuvoje sušaudytų kuni
gų su susidomėjimu skai
to ir Kanados lietuviai. Ne
seniai jie paprašė naujo 
siuntinio tų knygelių.

niuose užsiėmimuose, ypa
tingai visuomenės tarny
bų įstaigose.

Uruguay “Committee for 
Investigation Anti - Natio- 
nal Activities” peržiūrėjo 
knygas ir kitus daiktus : 
Germani Transatlantic i 
Bankos, kuri yra finansi-i 
nis agentas ašies veikimų. 
Taip daroma gauti infor
macijų ir identifikuoti at
skirus agentus.

Meksikos vidujinis apsi
gynimo darbas sekamai 
aiškinamas pagal Miguel 
Aleman, Vidaus Sekreto
rių. “Vidaus Departamen-į 
tas Politinių ir Socialių 
Investigacijų stebi visus 
ašies tautiečius įvairiais 
būdais ir varžingai juos 

itralių šalių už Atlantiko. kontroliuoja . 
Tikslas yra sulaikyti A- w Kolumbijoj, valdžia pla- 
šies agentus nuo vartoji- čiai tyrinėjo espionažo bu
mo komunikacijos linijų rĮu®* Keli Vokietijos paval- 
espionažo tikslams. . kiniai suareštuoti Carta-

Ankščiau, Argentina ap- Sen°j- Pagal radijo EI 
rybavo pranešimus iš A- Mundo, Kolumbijos slapta 
šies pasiuntinybių toje ša- policija rado įtartiną apa- 
lyje savo valdžioms; jiems rat4, radijo fotografijų, 
davė siųsti tik 100 žodžių dokumentų ir korespon- 
raaijo kodeksu per dieną, • dencijų. 
tokiu būdu sulaikė siunti-! Kuba neseniai suėmė 250 
mą informacijų apie Ali- Priešy - ateivių laike dvie- 

; jų dienų vajaus. Policija ir 
armijos ginkluotos jėgos 
veda areštus. Daugelis a- 
teivių įtarti espionažu ir 
pro-ašies veikimais, buvo stiprios, ir korespondentai 
japonai. Prasikaltėlius in- fronte sako, kad tie vyrai, 
ternuos Isle of Pines (sa
loje).

Ecuador Vidaus Depart- 
mentas neseniai pranešė 
provincijų valdininkams, 
kad svetimtaučiai negali 
pakeisti gyvenimo vietos 
miestuose be leidimo iš 
“Office of Imigration and 
Aliens” arba policijos, šis 
žingsnis, tikima, sustip
rins kontroliavimą ateivių 
su prieš-valdiškais palinki
mais.

Matyti nuo viršminėtų 
žinių, kad Amerikos res
publikos kartu su Argenti
na, nepaisant tos šalies di
plomatinių santykių su A- 
šies jėgoms, ardo Ašies 
darbus. Ašies pinigai ir 
turtas suimti. Ateiviai už
registruoti. Varžingi ap- 
saugojantieji būdai priim
ti ir užlaikyti. Slapti agen
tai net dabar susekti jung- 
lėse, kalnuose, miestuose 
ir kaimuose. Tas viskas 
buvo pradėta ir pastūmėta 
plačia tarp - Amerikos ko
operacija, ir taip svarbūs 
apsaugojimui Jung. Vals
tybių ir jos piliečių kaip ir 
šalims, kurios veda tą dar
bą. FLIS.

Kada FBI agentai Jung. veikimus ašies tautiečių 
Valstybėse atsargiai seka vid-vasario mėn., atšauk- 
visus penktos kolonos dar- dama skaičių konstituciji- 
bus suardyti tautos karo nių garantijų. Šios garan- 
pastangą, mūsų kaimynai tijos apėmė nuosavybę ir 
į pietus taip pat nepasi- pardavimą nuosavybių, va- 
duoda ašies įsibrovimams, žiavimą iš arba sugrįžimą 

Raportai iš kitų Ameri- į šalį, pakeitimus adreso, 
kos respublikų į Office of ir dalyvavimus industriji- 
Coordinator of Inter-Ame-
jrican Affairs, parodo, kad 
jie su atsidavusiu pasiry
žimu bando sulaikyti Ašies 
įsikišimą į vakarų žemyno 
reikalus.

i Iš Montivideo, Uruguay, 
ateina žinios apie darbus 

j “Emergency -Advisory Co- 
mmittee for Political Def- 
ense of the Continent”. Ši 
organizacija įsteigta pra
eitą pavasarį atstovauti A- 
merikos respublikas. Ko
mitetas svarsto žygius 
kontroliuoti priešvalstybi
nę propagandą, espionažą, 
sabotažą ir panašius veiki
mus. Apsaugoti kontinen
tą, komitetas išvystė pa
siūlymus kuo atsargiausia 
prižiūrėti susisiekimus 
tarpe vakarų žemyno ir ne-

Tūlas Joseph Gregory Rice, Amerikos greičiausios 
tolumo bėgikas priima priesaiką ir bus fizinio moksli
nimo instruktorius Kings Point, N. Y., mokykloj.

*

Laisvę mylį lietuviai, panešioję dviejų barbarų 
jungą, dar labiau pasiilgo nepriklausomo gyvenimo ir 
nė klausyti nenori apie bet kokią vergovę. Turėjo ant 
savo sprando bolševikus ir vieneri jų barbariško sau
valiavimo metai atrodė ilgi kaip šimtmetis. Dabar ten
ka nacių viešpatavimą gyventi. Nacių tikslas toks pat: ' 
nutautinti lietuvius iš pamatų, išrauti mūsų tautą iš 
šaknų — ausrotten — kaip jie sako, žodžiu, slavai ir 
teutonai — abudu mirtiniai lietuvių priešai. Ir su vie
nais ir su kitais lietuviai amžiais kovojo. Ir šiandien, 
nežiūrint jų melagingų viliojimų, lietuvių tautai su 
jais ne pakeliui. Be abejo, randasi tarp lietuvių ir sa
vanaudiškų, karjeros beieškančių išdavikų — Quislin- 
gų, bet visa tauta su pasibjaurėjimu į juos žiūri. Jų 
pastangoms nėra kito atbalsio, kaip panieka ir pasi
baisėjimas jų niekšišku išsigimimu.

Leidžiamame Amerikoj anglų kalba žurnale “So- 
viet Russia”, ant kiekvieno numario viršelių randasi 
raudoname dugne nupieštas sovietijos žemėlapis. Į so
vietų sienas įnimta ir Pabaltijo valstybių teritorija, 
taip pat raudonai nudažyta. Reiškia, sovietų vyriausy
bė siekia įtikinti Amerikos visuomenę, kad Pabaltės 
kraštų priklausomybė sovietams būk tai esąs jau įvy
kęs faktas. Bet Jungtinių Valstybių vyriausybė gerai 
žino, kad tasai “faktas” remiasi padaryta “prisijungi
mo” komedija, būtent, sušauktu po raudonosios armi- jantų laivus, 
jos prievarta “seimu”, kuriame dalyvavo keletas lietu
viškų išgamų ir keli šimtai iš kažinkur atbogintų “pi
liečių”. Tas mizernai sulopytas komedijantų būrelis 
išnešė rezoliuciją (žinoma, vienbalsiai) prašyti Mas
kvos diktatorių, kad teiktųsi priimti į Sovietų Sąjun
gą naujai suorganizuotą Lietuvos sovietų respubliką, 
kurią bet gi net Quislingai neišdrįso pavadyti kitaip, 
kaip tik Lietuvos Taryba. Bet tuo pačiu momentu ur
mu buvo areštuojami, kalinami, ištremiami patys ge
riausi Lietuvos piliečiai. Ir dabar, tuo smurtu pasirem
dama, Maskva sakosi turinti juridinę teisę savintis 
Lietuvą, kaipo laisva valia prisijungusią prie rusų im
perijos.

Nė prieš nacių, nė prieš bolševikų galią Lietuva 
atsispirti nepajėgia. Nė protestuoti nebegali, nes na
ciai slopina galimybę lietuviams laisvai pasisakyti. 
Vien Lietuvos išeiviai turi laisvės ir tarti tiesos žodį ir 
darbu prisidėti prie Tėvynės išlaisvinimo. Vienintelė 
mūsų viltis, tai Alijantų laimėjimas ir Atlanto Čarte- 
rio pažadai. Prie laimėjimo mes gausiai prisidedam. 
Tūkstančiai lietuvių kaunasi Afrikos ir Pacifiko fron
tuose. Ne vienas jau galvą paguldė. Ir daug daugiau 
bus aukų, kai frontas pačioj Europoj atsidarys. Bet ir 
namų frontas nesnaudžia. Ypač pastaruoju laiku lietu
viai smarkiai subruzdo pirkti Karo bonus. Susirinki
muose ar pramogose vienu kuriuo atveju desėtkai 
tūkstančių išperkama. Prisimenama pirmoji nepri
klausomybės vaduotė. Lietuviai supranta, kad karo 
laimėjimas atneš mums nepriklausomybę. K.

15 Metų Lietuvių Katalikų 
Bendruomenei Brazilijoje

APŽVALGA ŽINIŲ
ELMER DAY .S.

Direktorius, Office of 
War Information

Bizerte Ir Tunisija
Mes žengiame pirmyn. 

Bizerte ir Tunisija vienoj 
dienoj — tai žinios Ašies 
propagandistams, kurie 
praeitą žiemą mums sakė, 
kad«tie, kurie paims Tuni- 
siją valdys Viduržemių 
Jūrą. Tai puikios pergalės. 
Ši visa operacija yra ben
dros pastangos Britų, 
Prancūzų ir Amerikiečių... 
spaudimas visuose punk
tuose tuomi pačiu laiku 
taip, kad priešas visur ne
galėjo atsilaikyti. Vienas 
arba kitas frontas vis bu
vo pramuštas. Mes visi ga
lime didžiuotis, kad šį sy
kį Amerikos Antras Kor
pusas įdavė lemiantį smū
gį. Vokiečių pozicijos va
karų kalnuose buvo labai

Sumažinimai 
Kainų

Kainų Admin. Prentiss 
Brown paliepė sumažinti 
per 10G krautuvių kainas 

j j jautienos, veršienos, kiau
lienos ir avienos; kavos ir 
sviesto, pradedant birželio 
1 d. Šie sumažinimai yra 
žemiau “cash price” lubų 
mėsos, kurie paskelbti 
prieš birželio 1 d. Tie žmo
nės, kurie daro pragyveni
mą parduodami arba ga
mindami šį maistą turi pa
daryti pelno. Taigi ką var
totojas neprimokės, val
džios subsidijos papildys.

Šios subsidijos bus mo
kamos tiems, kurie preser- 
vuoja maistą (processors) 
ir pasekmė to bus, žemes
nės kainos mėsos. Varto
tojas negali per daug mo
kėti už maistą, bet tie, ku
rie yra maisto industrijo
je, nuo ūkės ligi mėsos 
krautuvių turi padaryti 

i pelno. Taigi krautuvių kai- 
!nos bus sumažintos bet, 
! kad padėti gamintojams 
i (producers), ir išdalinto- 
!jams (distributors) pra- 
| gyventi, valdžia subsidi
joms papildys trūkumą.

< Infliacija reiškia, kad

JUNG. VALSTYBIŲ VALDŽIOS 
ČEKIŲ APSAUGA

Daug Vilnijos Bažnyčių Esą 
Uždaryta

(LKFSB) Anglijoje išei
nąs “Cathoiic Times” “Ca- 
tholic Times” skelbia, kad 
per Vatikaną gautomis ži
niomis didelė dalis Vilnijos 
kunigų esą areštuoti. Iš 
616 Vilniaus diecezijos 
bažnyčių tik mažesnioji 
dalis esančios atviros. Bu
vęs Vilniaus diecezijos ar
kivyskupas Jalbrzykovskis 
tebesąs areštuotas.

žmonės turi daugiau pini
gų, bet ne užtektinai tavo- 
ro pirkimui, taigi kainos 
kylą. Šis p. Brown įsaky
mas yra aiškus žingsnis 
prieš inflaciją — “laikyti 
linija”, ir padėti visiems 
vartotojams, o ne pramuš
ti joje skylę kelių naudai. 
Šis žygis jeigu bus pasek
mingas gali tapti tokiu 
svarbiu pergalės fakto
rium kaip užėmimas Tuni- 
sijos.

IKomitetas ragino artimą 
bendradarbiavimą tarp 
cenzūros įstaigų įvairių 

: tautų vakarų žemyne ir 
Jung. Tautų, ir pasiūlė vi- 

, sapus i n i a m s susitari
mams, kuris įvykdins vie
nodus cenzūros veikimus. I

Kitos Lotynų Amerikos 
šalys irgi pasiryžę sustab- 

į dyti penktąją koloną ir es- 
pionažo veikimus.

Čilės valdininkai ypatin
gai veiklūs. Ta šalis buvo 
19-ta šalis pertraukti san
tykius su ašimi. Bet pir
miau, Čilė pravedė įstaty
mus, kurie detaliai išaiški
no daugelį rūšių prieš-val- 
stybinių veikimų ir juos 
vadina prasižengimais 
prieš tautos saugumą. Jie 
įgaliojo prezidentą Rios, 
kuris pravedė įstatymą, 
iššaukti saugiu būdu per
traukimui santykių su a- 
šimi. Čilė pradėjo daug aš
triau nustelbti veikimus po 
Raul Morales, Vidaus Mi
nistro.

Tūkstančiai priešų-atei- 
vių buvo suimti Brazilijoj 
ir beveik visi pasiųsti į 
koncentracijos stovyklas. 
Civilė, militarinė ir spe- 
cialė policija patroliuoja 
Brazilijos ilgą ir tuščią 
krantą.

I

lijon aptarnauti lietuvių
katalikų dvasinius reika-Į Raportai iš kitų Ameri- 
lus, bet dėl nestiprios svei- 
katos po poros darbo metų 
turėjo grįžti į Lietuvą. Ap
link bendruomenę susibū-' 
rę lietuviai ėmė statytis 
bažnyčią ir 1936 m. vasario 
16 d. iškilmingai buvo pa
šventinta Sao Paulo mies
te, Brazilijoje pirmoji lie
tuvių katalikų bažnyčia vi
soje Pietų Amerikoje. Pra
ėjusiais metais tėvai mari
jonai pastatė antrą lietu
vių katalikų bažnyčią P. 
Amerikoje — Argentinoje.

(LKFSB) Šiais metais 
Liet. R. Kat. Šv. Juozapo 
bendruomenei Brazilijoje 
sueina 15 metų. Jaunoj 
Brazilijos lietuvių koloni
joje tai jau nemažas jubi
liejus. Tai vienintelė lietu
vių organizacija, kuri per 
visą, tą laikotarpį nesu
klupo ir nesusilikvidavo. 
Ji seniausia amžiumi ir 
turtingiausia nuveiktais 
darbais. Ji buvo suorgani
zuota 1928 m. rugsėjo mė
nesį kun. Jeronimo Valai
čio pastahgomis. Tai buvo 
pirmas lietuvis kunigas
laisvu noru atvykęs Brazi- Lietuvių katalikų šv. Juo-

kos respublikų parodo, kad 
jos visos deda pastangas 
išrauti 5-tą koloną ir šni
pus,

Venezuela, pav., suvaržo
VICTORY

zapo bendruomenės reika
lai eina sena vaga ir atro
do, kad kokių nors netikė
tinumų neįvyks. Bendruo
menės choras yra gausus 
ir muzikališkai gerai pa
ruoštas. Birželio pabaigo
je ar liepos pradžioje su
ruoš turiningą religinį 
koncertą.

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
/bonds 
P and 
\ STAMPS 
n 1

V I

I

kurie paėmė tuos kalnus 
prieš labai stiprią opozici
ją, įrodė, kad jie vertingi 
ainiai tų vyrų, kurie kovo
jo abiejose pusėsse Gettys- 
burg ir Chickamauga.

Submarinų Karas
Su nepasisekimais Afri

koje, vokiečiai vis kalba 
apie jų submarinų pasise
kimus. Neseniai, Japonų 
submarinai ,kurie ligi šiol 
nelabai atsižymėjo, nus
kandino kelis laivus rytų 
Australijos pakraštyje. 
Bet atrodo tai galimas da
lykas, kad užpraeitoj sa
vaitėje priešas nustojo 
daugiau prekybos tavorų, 
negu mes. Amerikos sub
marinai, kurie veikia nuo

I
I

Neseniai išduoti raportai 
parodo, kad daugelis val
džios čekių (service allot- 

Įment) pavogta iš pašto 
dėžučių ir kitų vietų, ir 
kad jie iškeisti. Jung. Val
stybių Slaptoji Policija 
(Secret Service) daro žy
gius išplatinti programą, 

i kuri nurodys tiems, kurie 
Solomonų'Tigi ’ Japonijos' ?auna šluos čekius’ kaiP
pakraščio, naikina Japonų 
prekybinį laivyną. Italai 
nustojo daug prekybos ta
vorų Viduržemių jūroje; 
pirma kada jie siuntė reik
menų į Afriką ir dabar, 
kada jie stengėsi kiek nors 
jų išgelbėti.

Balandžio mėnesis buvo 
sulyginamai geresnis 
mums, nes pralaimėjimai 
siekė tiktai pusę kovo mė
nesio. Mes negalime tikė
tis, kad kiekvienas mėne
sis bus geresnis. Oras da
rosi tinkamesnis submari
nų veiksmams ir mes ne
galėsime pristatyti užtek
tinai eskorto laivų ligi va
saros pabaigos. Bet visgi 
didžiuma mūsų tavorų pa
siekia užjūrį, ir jau seniai 
tiek daug reikmenų pasie
kė Angliją iš šios pusės j 
negu praeitą savaitę.

f

2. Visi čekiai turi būti in- 
dorsuoti akyvaizdoje kei
tėjo.
3. Tie, kurie padaro keiti

mus, turi uždėti ant čekių 
savo inicialus.

Tūkstančiai žmonių kiek
vieną mėnesį laukia šių 

! čekių, ir valdžia daro pas
tangas, kad jie būtų pris
tatyti laiku, bet ir tie, ku
riems čekis priklauso turi 
priimti atsakomybę ir pa- 

Įsistengti jį tinkamai iš- 
šeimos narys keisti.

į šie patarimai padaryti 
Slaptos Policijos apsaugo
jimui pinigų ir kitų formų 
Valdžios obligacijų — dar
bas, kuris karo metu išpla
tintas, nes priešų agentai 
gali bandyti pažeisti mūsų 
finansinę struktūrą.

juos apsaugoti.
Slaptoji Policija duoda 

sekančius patarimus:
1. Vienas

turėtų būti namie priimti į 
čekį.

2. Kiekviena pašto dėžutė 
turėtų būti užrakinta, ir 
vardas aiškiai užrašytas.

3. Čekiai turėtų būti iš
keisti vis toje pačioje vie
toje, tada identifikacija 
bus lengviau padaryta.

1 4. Čekiai turėtų būti in- 
dorsuoti (pasirašyti) tik
tai akyvaizdoje to, kuris 
darys keitimą.

Asmenims ir biznio įstai
goms, kurioms šie čekiai 
atnešti keitimai, štai ką 
patariama:

i 1. Asmuo, kuris pristato 
Valdžios čekį keitimui, tu- 

jri būti identifikuotas kaipo 
(tas, kuriam čekis priklau
so.
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS SOUTH PHILADELPHIA
SODALIETĖS

Minėjo 25 m.
Klebonavimą
A <

PHILADELPHIA, PA

- *

Kun. Jonas šupšinskas,
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
klebonas, Sugar Notch. Pa., pe
reitą sekmadienį minėjo savo 
25 metų klebonavimo Sidabrinį 
Jubiliejų. Sugar Notch liet, pa
rapijoje klebono vietą vietą už
ėmė gegužės 15 d., 1918 metais.

Kun. Jonas šupšinskas yra la
bai malonaus būdo, linksmas ir 
puikiai sugyvena su savo para
pijiečiais ir kitais kaimynais.

Pereitą sekmadienį jubiliejaus 
proga, parapijiečiai surengė 
šaunų bankietą, kuriame daly
vavo

ĮVAIRUMĖLJAI
Čia kelis metus gyvavo (o 

pusėtinai veikė), taip vadina
mas Lietuvių Biznierių ir Pro- 
fesijon alų Sąryšy s. O kada dėl 
tūlų priežasčių, jis veik kaip ir 
buvo jau isįręs, tai andai bute 
viengenčio Krištopo Žemaičio, 
antrašu: 1207 Green St.. kad tą
jį Sąryšį ir vėl atgaivinus, buvo 
susirinkę apščiai viengenčių pa
sitarti ir vėl užmegsti jo užuo
mazgą. Pirmadienį 10-tą gegu
žės “Lietuvių Muzikalio Namo“ 
viename kambaryje, kur pirmi
ninkavo andriejiečių vargoni
ninkas. Petras Staniškis, o raš
tininkavo — Pranas Pūkas. į- 
vyko ir antras susirinkimas. 
Kiek žinau, tai jie dabar yra pa
keitę to Sąryšio užvardinimą ir 
jau prie jo yra prisidėję žymių 
viengenčių, kaip 
nimas Bagdonas, 
liauskas. Kazys 
Kazys Žadeika,
maitis. viengentis 
kiti.

ir

Sekmadienį, gegužės 16. šv. 
Kazimiero parapijos jaunosios 
ir vyresnės Sodalietės dalyvavo 
savo metinėje Gegužės procesi
joje. Gegužės Karalaitė buvo 
Sodalietės Rita Mikalonytė. Jos 
palydovės buvo mažos mokyklos 
mergelės. Ypatingą įspūdį pa
darė vyresnės Sodalietės. kada 
kiekviena procesijas dalyvė, 
priėjus prie Marijos altoriaus, 
paaukavo Marijai savo puokštę 
lelijų.

Sodalietės nuoširdžiai dėkuo- 
ja savo Direktoriui kun. V. Vė
žiui. kuris daug pagelbėjo prie 
surengimo šių iškilmių, mūs 
parapijos Seselėms. Viršininkei 
Sės. M. Julijonai ir Sės. M. Ce- 
lestei už priruošimą mokyklos 
vaikučių .Sės. M. Andrejai ir ki
toms Seselėms už papuošimą 
Marijos altoriaus.

Sodalietė.

XB W !
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ve: kun. Jero- 
Juozas Kava- 

Ramanauskas. 
Krištopas Že- 

Kaniušis ir

daug svačių ir viešnių. 
Gerb. Jubiliejatui sudėta daug 
linkėjimų.

z Kun. Jonas šupšinskas yra il
gametis “Darbininko" skaityto
jas ir rėmėjas. Linkime Jubilie
jatui ilgiausių metų!

Vieša Padėka
Šiomis dienomis Šv. Andrie

jaus parapijos. Phidelphia. Pa.. 
Moterys labai nuoširdžiai dirbo 
rengdamos vakarėlį Seselių 
naudai. Moterys nesigailėjo nei 
laiko, nei aukų, kad tik įvyk
džius pelningą darbą. Už šį didį 
pasišventimą ir triūsą, mes. 
Šv. Kazimiero Seserys reiškia
me savo dėkingumą ir įvertini
mą. Ypatingą padėkos žodį ta
riame visoms rengėjoms, kurios 
ėjo per namus, rinko aukas, ir 
tvarkė parengimą: taip pat dė-J 
kui ir visiems aukotojams, at
silankiusiems ir darbininkams.

Lai Gerasis Dievulis atlygina 
Jums, mūsų Geradariams, šim
teriopai. Lai Jis duoda Jums 
Savo gausią palaimą ir suteikia 
reikalingiausių 
šeimynėlėms, 
siems ir Jūsų pačių gyvenimui. 
Savo maldose mes Jus visuomet 
prisiminsime.

Didžiai dėkingos.
Šr. Kazimiero Seserys, 

North Side Philadelphia. Pa.

Tarp vietinių viengenčių lie
tuvių idėja demokratų partijos 
nuo gana ilgo laiko čia stipirai 
buvo įsišaknijusi. Bet jie pama
tę, kad jiems ji nei kokios, nei 
taip sakant, apčiuopiamos, nei 
moralės naudos nesuteikia, o 
nuo respublikonų, reikale, jie 
gali ją apturėti, tai. kaip realis
tai. pastaruoju laiku ir pradėjo 
jie nuo jis atsigrįžti linkui res
publikonų partijos, pavyzdžiui, 
tarp kitą ko, paskiausiu laiku 
— antro gegužės čia. antrašu: 
862 N. 12-th St. įsikūrė ir “Lie
tuviškos Kilmės Amerikonų 
Respublikonų Liga” — Lithua
nian American Republican 
League, kurios pirmininku yra 
Petras Satinskis (Peter J. Sa- 
tinsky), o raštininku — Pranas 
Pūkas.

Antras svarbus susirinkimas 
tos lietuvių respublikonų Ligos 
įvyks 6-to birželio ten pat, kur 
buvo ir pirmasis.

Kas susidomėjęs tąja nauja ir. 
kaip spėjama, naudinga organi
zacija. pageidautų kokių plates
nių paaiškinimų apie ją. arba 
pageodautų įstoti į ją. tai lai tuo 
reikalu kreipiasi prie viengenčio 
Prano Pūko, 609 N. 12-th St.

VYČIŲ 3-čia KUOPA

Sekmadienį, gegužės 23, tuoj 
po Sumos įvyks Vyčių susirin
kimas. Vytės, kurios dalyvavo 
Vyčių N. Y.-N.J. Apskrities pa
rengime. kuris įvyko gegužės 
2-rą. Elizabeth. N.J., turės daug 
ką papasakoti iš savo kelionės. 
Ypatingai apie Vyčių vaišingu
mą ir draugiškumą Linden, N. 
J. ir Elizabethe.

Prašome visų dalyvauti. Rašt.

Merginos pakeitė vyrus karo darbuose. Paveikslas 
parodo, kai amunicijos išdirbystės fabrike Bridgeport, 
Conn., merginos tęstiną - išmėgina šovinių juostas su 
pagalba tani tikros mašinos.

‘sugrįžo į svetainę pusryčiams. 
Per pastaruosius metus soda
lietės maloniai surengdavo pus
ryčius, bet šioje Motinos Die
noje negalėjo, nes mergaitės 
bendrai ėjo prie Komunijos 
9:30 vai.

Aušros Vartų Moterų ir Mer
ginų Socialio klūbo narės, vice- 
pirm, A. Sinkevičienė, A. Savi- 

’kienė, A. Kvaratiejienė ir K. 
Liberienė papuošė stalus ir su
ruošė skanius pusryčius. Są
jungietės — p. S. Galčienė ir M. 
Svetojienė daug joms pagelbė
jo-

Laike pusryčių kalbėjo kleb. 
kun. K. A. Vasys ir kun. J. J. 
Jutkevičius. Naujas Aušros 
Vartų par. choro vedėjas p. V. 
Burdulis gražiai pasveikino M. 
Sąjungos kp.

Taipgi trumpai kalbėjo pp. M. 
Čižauskienė ir T. B. Mažeikienė.

Dalyvavo pusryčiuose viešnia 
p. Veronika Snarskiūtė - Bara
nauskienė, slaugė, su motina 
Petronėle Snarskiene. A.MAV.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

muniją 9:30 vai. mišių ir paskui 
po piet 3:30 P. M. apvainikavo 
Šv. Panelės stovylą. Sekančios 
dalyvavo vainikavimo ceremoni
joje: Anielė Smolskytė, Pranė 
Banionytė, Irena Keršiūtė, Ve
ronika Jurgelionytė, Luce Meš- 
kinytė, Alena Keršiūtė, Elzbie
ta Kaliūnaitė, Petronė Marcin- 
kaitė. Buvo procesija lauke ir 
iškilmingi mišparai. Rap.

WORCESTER, MASS.
i

Gegužės 23 d. įvyks penkioli
kos draugijų piknikas Maironio 
parke prie Qunsigmond ežero. 
Šiuo pikniku atidaromas Mairo
nio parkas. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Visos tos draugijos pri
sideda prie Labdarybės draugi
jos. kad užlaikyti parką.

Bus graži programa: beano 
žaidimas ir pasilinksminimas. 
Bus proga laimėti įvairių dova
nų. Taipgi bus užkandžių ir gė
rimų. Yra užkviesta svečiai ka
reiviai. Tikimės gausios publi
kos.

Nežiūrint koks bus oras, pik
nikas vistiek įvyks. Kviečiame 
visus atvykti.

Petras Milius,
Labdaringos draugijos pirm.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žės 23, 11-tą valandą rytą bus 
“military” mišios Aušros Vartų 
bažnyčioj. Pirmą kartą šitokis 
įvykis bus lietuvių bažnyčioje 
Worcestery. Col. John F. J. Her
bert Post, American Legion, 

. turės savo metines “Memorial” 
mišias ir išsirinko Aušros Var- i

. tų bažnyčią. Visi nariai to “pos- 
įto”, auxiliary and “Sons of Le
gion Sąuadron” susirinks 10 vai. 
rytą ir maršuos į bažnyčią.

GRAŽI PRAMOGĖLĖ
Šv. Kazimiero parapijos So- 

cijalis Moterų klubas rengia 
gražų vakarėlį 26 d. gegužės, 
bažnytinėje salėje. 8 vai. vaka-' 
re dėl Seselių Kazimieriečių su 
dovanomis ir užkandžiais. Sese- i 
lės daug pasišventimo deda dėl į 
mūsų, tad atjauskime jas ir jų ,/g^ Harmony Drum Corps‘ 
darbus; paremkime pramogėlę taipgi maršuos ir gros. Visi ve
dei jų naudos gausiu atsilanky- -
Tnn Su-ja. namje yra kviesti atsilankyti.

$v. Kazimiero Parapija
ĮSPŪDINGAS MOTINOS DIE

NOS MINĖJIMAS
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras ir Moterų Są-gos 5-ta kp. 
bendrai pagerbė Motiną ir mo
tinas 9 d. gegužės, Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje per trečias 
šv. mišias, dalyvaujant karei
viams, jūreiviams. Coast Guard, 
ir WAAC. Nepaprastą įspūdį 
padarė, kai Leit. p-lė Rice (Raš- 
kauskaitė), WAAC pirmininka
vo eisenoje sąjungietėms iš sa
lės į bažnyčią su savo motinėle.

Choristės ir choristai kartu 
vedėsi savo motinėles išklausyti 
šv. mišių ir priėmė šv. Komuni
ją-

Didelis susikaupimas dvasio
je buvo kaip skaitlingas jau
nuolių būrys, prasidedant šv. 
mišioms, užtraukė visų mylimą 
giesmę — “Pulkim ant kelių“.

Altoriai buvo gražiai papuoš
ti gyvomis gėlėmis, ir visos da
lyvės pasipuošusios tai balto
mis. tai raudonomis gėlėmis. Šv. 
mišias atnašavo kun. J. Baka
nas. Laike šv. mišių puikiai gro
jo smuiką solo mokytoja pane
lė Genovaitė Watkins (Vaitekū- 
naitė) “Avė Maria”. Pamoksią 
pasakė misijonierius Tėvas La- 
may, Švč. Marijos Ordino. Bu
vo renkamos aukos dėl vienuo
lių. dirbančių salose prie Raup
suotųjų.

i

i

Gegužės 8-tą. Šv. Kazimiero 1 
par. salėje įvyko nepaprastai į- 
spūdingas ir gražus parengi
mas. Per kelias savaites buvo 
skelbta, kad programoje daly
vaus “Ateitininkų” grupė iš 
Chicagos. ir jaunamečių grupė 
iš Bostono.

Philadelphiečiai atvažiavo iš 
visų keturių miesto dalių, taip, 
kad salėje nebuvo vietos. Prog
rama buvo ilga, bet taip žavė- 
janti, kad publika net nepajuto, 
kaip prabėgo tos kelios valan
dos. šokių, dainų, muzikos.

Chicagos Ateitininkai pašoko 
ir padainavo tikrus lietuviškus 
šokius, kaip tai: Suktinį, Že
maičių Jojikei), Voveraitę, Kal
velį, Kepurinę. Blezdingėlę, ir 
kitus šokius. Jie taipgi turėjo 
savo solistę. Adelę Druktenytę, 
Šv. Kazimiero akademijos mo
kinę. Savo puikiu balsu visus 
sužavėjo. Ji padainavo lietuviš
kų dainelių, taipgi vieną ariją 
iš operos.

Jauni šokėjai iš Bostono visus 
nustebino. Jie šoko lietuviškus 
tautiškus šokius, dainavo, ir iš
pildė puikiai savo dalį. Publika 
įvertino jaunuosius šokėjus 
nuoširdžiu rankų plojimu. Dide
lė padėka poniai Onai Ivaškie- 
nei už paruošimą ir vadovavi
mą Bostoniečių jaunamečių 
grupei. Taipgi padėka tenka ir 
ponui Ivaškai, kuris vadovavo 
grupei kelionėje.

Iš vietinių dalyvavo progra
moje Loreta Kavaliauskaitė, 
Justina ir Eugenijus Tunaičiai, 
Edvardas Daulauskas. Luta A- 
lišauskaitė. Antanina Anona. 
Kristopas Miedžius ir Pa. apijus 
vaikučiai. Par. mokiniai pa
sveikino Kun. St. Railą jo var
dinių proga. Taipgi Tėveliui bu
vo įteikta dovanų nuo parapijos 
draugijų ir didelė puokštė gė
lių nuo Vyčių ir Sodaliečių.

Į šį parengimą buvo atvykę 
daug svečių, kurių tarpe daly
vavo ir “Amerikos" redaktorius 
J. Laučka.

Vakaras ištikro buvo įspūdin
gas ir Philadelphiečiai ilgai ne
pamirš šių gražių dainelių ir lie
tuviškų šokių, kuriuos atliko 
gabūs artistai iš Chicagos ir 
Bostono. Ten Buvusi.

dėl jų naudos gausiu atsilanky
mu.

teranai ir kareiviai, kurie bus

Aušros Vartų Parapija
Gegužės 9 dieną. Aušros Var-

Po mišių bus užkandžių dėl jųjų 
' “post headąuarters”. Klebonas 
i kun. Konstantinas A. Vasys ir 
■ Comdr. Henry F. Parsons of 
: Vi zn /i T "Dz'vc'4- f* CIT
gėjų komisijos pirmininkai. Vi
si yra kviečiami atsilankyti į 
šitas mišias.

Reikalais
t

Aušros Vartų parapijos Soda
lietės ir Marijos Vaikelių drau
gija iškilmingai šventė Pasauli
nę Sodaliečių dieną ,gegužės 9. 
Visos “in corpore“ priėmė Ko-

i I: ! ir.*- • ••

Šaukti Tiktai Karo

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Opticat Co.

Po šešių savaičių viešėjimo 
Floridoje, mieste Sarasota, pir- 

; madienį, 10-tą gegužės vien- 
maionių Jūsųlgentė, panelė Albina Garliaus-

Jūsų mylimie-. kaitė sugrįžo namon.

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

397 MAIN ST. Tet. 6-1944 
tVORCESTER, MASS.

275 Maln St., Webster, Mass.

tų par. bažnyčioje, Moterų. Są- ! the Col Herbert Post

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Sekmadienį, 9-tą gegužės Lie
tuvių Muzikalio Namo viename 
kambaryje įvyko viengenčių ek
stra susirinkimas reikale suvie- 
nymo krūvon Lietuvių Ūkesų 
Pašalpos Klūbo su minėto Namo 
bendrove.

Tas suvienymas ir tapo jau 
galutinai užgirtu įvykiu. K. V.

Kareiviams. Jūreiviams, Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana

“Darbininko” Administracijai pasise
kė gauti puikių, specialiai padarytų tar
naujantiems karo jėgose kareiviams, jū
reiviams, orlaivminkams ir slaugėms, 
sidabrinių medalikėlių ant kurio vienos 
pusės yra Škapliernos Panelės Švč. pa
veikslas “I am a Catholic. Please call a 
priest”. — “Aš esu katalikas, prašau pa
šaukti man kunigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 4 pa
veikslai: Jėzaus Širdies. Šv. Juozapo, Šv. 
Christapo ir Nekaltai Pradėtos Panelės 
Švenčiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra gryno 
sidabro. Niekad nerūdys. Ši dovana Dė
dės Šamo tarnyboje esantiems vaiki
nams ar merginoms bus viena gražiau

siųjų ir naudingiausiųjų. Jie nešiodami medaiikėlį ant savo kaklo 
primins Jus kiekvieną dieną ir jie atsiduksės prie Dievo Jūsų 
intencija. MEDALIKELIO KAINA 82.50.

Taipgi turime angių kalboje nedidelę maldaknygę tinkamą 
kareiviams. “The Catholic's Pocket Manuel of Prayers”. Odos 
apdarais, auksuotais kraštais. Kaina $1.50. Užsakymus siųskite 
su money orderiu: DARBININKAS. 366 W. BROADVVAY, SO. 
BOSTON, MASS.

Pirk Karo Bonus šian
dien. Jie tave ryt išlaikys.

jungos 69 kps. narės priėmė 
bendrai šv. Komuniją.

Kiekvieną metą Motinas Die
noje. narės pagerbia savo miru
sias ir gyvas motinėles. Tas y- 
ra Mot. Sąjungos gražus papro
tys.

Šįmet, kaip ir kitais metais, 
tuojau po mišių visos dalyvės

BENDRI PUSRYČIAI
Po bažnytinių apeigų choris- 

tai-stės su savo mamytėmis ir 
sąjungietės skaitlingai susirin
ko į bažnytinę salę bendriem 
pusryčiam. Iš tikrųjų, tai buvo 
labai maloni ir jaudinanti die
na. Susėdu^ prie stalų, kun. J. 
Bakanas atkalbėjo maldą. Pasi
stiprinus, Choro pirm, p-lė M. 
Thamson (Tamošiūnaitė) pa
sveikino dalyvius ir pakvietė 
programos vedėju mokytoją P. 
Kostantą Paulukonį. kuris tą 
užduotį gražiai atliko. Kalbėto
jai: klebonas kun. A. Petraitis, 
kun. J. Bakanas. Liet. Alena 
Rice, VVAAC. kun. J. Padvais- 
kas p-lė Oklaitė. Navy nurse, 
Adv. Ant. Mileris, mokytoja 
Genov. VVatkins, P. M. Vaitekū- 
nienė. Moterų Są-gos 5-tos kp. 
pirm., ir J. K. Žemaitis, vargo
nininkas pasakė gražias kalbas, 
o p-lė Thamson iššaukė vardus 
choro narių, kurie tarnauja Dė
dei Šamui skirtingose šakose. 
P-nia Ginkienė, perskaitė var
dus laiškų, kuriuos choristai ra
šinėja savo nariams. Kun. J. 
Bakanas atkalbėjo užbaigimo 
maldą ir suteikė po dovanėlę. 
Visi skirstėsi gražiausioje nuo
taikoje.

Šiuos Miestus Prašom

Washington 
Pittsburgh 
Cleveland
Detroit
Chicago 
New York
Philadelphia 
Norfolk
Albany
AND CITIES IN THE

Far South ANO

Far West

uzTOLIMOS Telefono Linijos 
Naujos Anglijos ribų būna labai 
užimtos. Bet, kaip žinot, tomis li
nijomis turi eiti ir svarbios karo 
žinios.

Jus galit šitą padėtį palengvinti. 
Jeigu reikalas ne karo, telefonuo- 
kit už Naujos Anglijos ribų tiktai 
svarbiais atsitikimais.

Jeigu jūsų reikalas nesvarbus, ir 
jeigu jums bus pasakyta kad linija 
užimta, tai verčiau netelefonuokit. 
Padėkit mums šiais laikais kad 
galėtume patarnauti svarbiems 
pranešimams į svarbias vietas.

NEW ENGIAMO TELEPBONE & TELEGRAPH CO.
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Popiežiaus Leono XIII Enciklika
S. LAISVAMANIŠKOJI "DOROVt"

Ko natūralistai ar racionalistai siekia filosofijoje, 
to laisvamanybės sekėjai, sekdami natūralizmo dės
nius, siekia dorovės ir politikos srityse. Pagrindinis 
racionalizmo mokslas yra žmogišką protą išaukštinti. 
Jie teigia, kad pats žmogaus protas yra aukščiausias 
sprendėjas visų dėsnių ir tiesos, už tai jis esą nepri
klausomas, ir nepasiduodąs Dieviškams ir amžiniems 
įstatymams. Taigi ir tie laisvamanybės sekėjai panei
gia Dieviškojo autoriteto būvimą ir jam būtiną paklus
numą, sakydami, kad kiekvienas žmogus esąs sau įsta
tymas. Iš čia kyla jų taip vadinama nepriklausomoji 
dorovė, pavadinta laisvės vardu, kuri paliuosuoja žmo
gų nuo visų Dievo įsakymų pildymo ir leidžia kiekvie
nam sauvališkai gyventi.

Prieštaravimas Protui
Galima lengvai suprasti kokios yra pasekmės lais

vamanių mokslo, ypač kada čia paliečiama visą ben
druomenę. Nes kada žmogus yra įtikrintas, kad jis 
niekam neatsakingas, tai tada bendruomenės vienybę 
neieškoma aukštesniuose dėsniuose, bet tik atskirų 
žmonių laisvoje valioje; tada autoritetas valstybėje 
paeinąs tik iš žmonių; ir, kaip kiekvienas žmogus yra 
pats sau įstatymas, taip ir bendruomenės visi aukš
čiausieji įstatymai esą bendras žmonių protavimas. Ir 
čia jau pasakoma, kad visos tiesos ir pareigos nusta
tomos didžiumos protų. Bet iš to, kas jau buvo pasa
kyta, aišku, kad šitokis mokslas yra prieštaravimas 
pačiam žmogaus protui. Paneigti visą sąryšį vieny
bės tarp žmogaus ir bendruomenės, tarp Dievo, Aukš
čiausiojo Įstatų Davėjo ir žmogaus, yra griežtai prie
šinga pačiai prigimčiai, ne tik žmogaus, bet visų su
tvėrimų. Nes visos pasėkos turi tam tikru būdu suriš
tos su priežastimi, ir prigimtis reikalauja, kad ji pasi
liktų savo srityje ir savo laipsnyje, kaip gamtos nusta
tyta, būtent, kad žemesnis pasiduotų ir būtų paklus
nus aukštesniajam.

Laisvės Sunaikinimas
Toliau, toks mokslas yra didžiai pragaištingas ir 

atskiriems žmonėms ir pačiai valstybei. Kada jau pa
vesta autoritetas tik žmogaus protui išspręsti, kad 
yra teisinga ir kas yra gera, tada jau tikras skirtumas

i

New Yorko mieste, aut namų stogo buvo išmėginta šunų apsigynimo 
reikalams bandymas. Paveikslas parodo, vieną iš scenų, kai šunys užin- 
teresuoti šaudymu. Aišku, kad po tam tikro išbandymo šunų drąsos, jie 
siunčiami į mokyklas, kur jie pratinami prie tam tikrų pareigų.

Taikos Karaliene...!
Saulė slėpdamosi už toli

mų kalnų nuauksino me
džių viršūnes ir nubrėžė 

į plačią žibančią juostą mel
svame ežere.

Papūtė švelnus vėjelis, 
: sujudėjo lapai ir dar kar- 
. tą paglamonėjo juos pas- 
i kutiniai aukso spinduliai.

Purptelėjo mažas paukš
telis ir dingo kažkur už 
krūmų. Nutilo visa ir tik 
toli, toli buvo girdėti ratų 
bildesys.

Iš krūmų išniro basa, iš kurios per praviras du- 
raudonskruostė, geltonka- ris buvo matyti visa sekly- 
sė mergaitė. f

Pažvelgė ji bailiai į kairę, 
paskui į dešinę ir priėjusi 
prie kūdros valandėlę žiū
rėjo į pažaliavusį vandenį.

I

I motiną. Jos akys buvo pa
skeltos į Mariją ir per pa
geltusius, nuo senatvės su- 
siraukšlėjusius skruostus, 
birėjo ašaros.

Verutės širdis suvirpėjo. 
Be abejo, motina meldė

gaus Karalienę.
Ji taip pat ten turi eiti ir 

kartu giedoti Marijai.
— Bet juk ten ir mama Taikos' Karalienę taikos 

bus, o aš su ja visai neno-' namuose.
riu matytis.
— Motina tyriausioji!., 

nuskambėjo Verutei gies
mės žodžiai ausyse. Jos 
širdis suvirpėjo ir ji nė ne
pajuto kaip pakilo ir pra
dėjo bėgti. Bėgo ten, iš kur 
sklido saldi ir tyra giesmė.

Verutė įėjo į priemenę,

I

— Aš kalta, aš kalta! — 
_  prisipažino Marijai Verutė 

i ir meldė atleidimo.
Nutrūko giesmė, žmonės 

pasipylė per duris. Verutė 
dar tebeklūpojo ir užsi
dengusi rankomis veidą 
maldavo Marijos pagalbos. 

Parėjusi namo, kieme su
sitiko kibirais nešiną mo
tiną.

— Mamyte, duok aš pa
girdysiu karves.

Motina pasižiūrėjo į duk
terį nustebusiomis akimis, 

Jos akis patraukė meilus,. tačiau nesipriešino. Verutė

čia.
Marijos paveikslas sken

dėjo gėlių jūroj ir iš ten 
sklido malonus kvapas.

tarp gero ir blogo paneigiamas, tada garbe ir negarbė paskui susirado pakilesnę šypsantis, visus traukiąs paėmė iš motinos kibirus 
tik pagal kiekvieno žmogaus vietą, atsisėdo ir, parėmu- Marijos veidas. Verutei at- ir nuėjo tvartų linkui. Jai 

sprendimą; tada linksmybė ir smaguriavimas yra mas-t sj ranka galvą, giliai susi-įrodė, kad Jos akys tik į ją šie kibirai buvo tokie leng-
esmeje nesiskiria,

tas kas yra leistina; tada žmogaus aistros palieka ne
valdomos ir tas atidaro kelią visuotinam sugedimui. 
Nukenčia ir valstybė; jos autoritetas atskirtas nuo tik
rojo ir prigimtojo principo iš kurio turi visą galią 
siekti bendruomenės gerovės; tada įstatymas, spren
džiąs kas leistina ir draudžiama yra pavesta sauvališ
kai žmonių didžiumai. Ir tai yra tikrai tiesus kelias į 
vergiją. Yra paneigiama, kad Dievas esą Valdovas 
žmogaus ir visos bendruomenės, iš to seka, kad reli
gija, kaip viešoji įstaiga, neturi teisės reikalauti sau 
buvimui užtikrinimo ir už tai visa, kas tik paliečia re
ligiją, bus laikoma nevertingu. Toliau, bus daug par
tijų siekiančių vyriausybės vietų, už tai riaušės ir su
kilimai tarp žmonių būs paprasti dalykai; ir kada sąži
nė ir pareiga jų nebevaldys, tada niekas minios nesu
valdys kaip tik prievarta, bet ir prievarta bus bejėgė 
sulaikyti žmonių siekimus bei norus. Mes beveik kas
dieną apie tai turime įrodymų iš socialistų ir bolševikų 
draugijų veikimų, kurie nuolatiniai darbuojasi sukel
ti šalyje revoliuciją. Taigi kas sugeba dalykus šaltai 
ir teisingai spręsti gali pasakyti ar laisvamanių moks
las tikrai skelbia laisvę, tokią, koki žmogui yra naudin
ga ir vertinga, ar jie ją tik iškraipo ir sunaikina.

mąstė.
Jos širdį kažkas baisiai S1; 

slėgė...

žiuri ir lupos tik jai šypso-

. J. Butkevičius.

NE BUVęS IR NEŽINOMAS 
TELEFONU PAKVIETIMAS

viskas! Bet kad tai būtų 
religija, kaip rūpestingas 
sumanymas ir kilnus tiks
las, — man, kaipo protin
gam dvidešimto šimtme- 

Įčio žmogui, — jokios įta- 
i kos nebedaro, ir jokios gi- 
; lesnės prasmės, savy visiš- 
[ kai nebeturi... —
I — Oi, oi! — sudejavo Tė
vas Jefferson, ir padaręs 
trumpą pauzą, pridūrė:
— Jūsų motinėlė, kaip iš 

Tamstos kalbos girdėti, 
'dar yra gyva! — Kažin, ar 
ir ji jau pametė taip bran
gų ir seną, savo Katalikų 
Tikėjimą? —

Hara tai išgirdęs, de
moniškai ilgai ir garsiai 
juokėsi. Tas jo juokas, su
simaišęs su monotoniniu 
mašinos propelerio birzgi- 
mu, sudarė kokį tai klai
kų, laukinį įspūdį. Staiga 
ta jo dirbtina linksmybė,

(Tąsa)
Tai gerai, Tėve Jeffer

son! Jeigu jau taip, tai 
Tamsta būtinai turi ligo
ninę pasiekti, o mano pa
reiga, yra į laiką Tamstą, 
Tėve, ten pristatyti: Tik
tai atydžiai prašau tėmy- 
ti, kaip visa tai įvyks... — 

Hara kairiąja savo koja 
smarkiai prispaudė auto- 
mobiliaus gesą, ir mašina 
šuoliais šokusi pirmyn, 
pradėjo šiurpulingai, tarsi 
jautis baubti; mašinos spi- 
domiterio adata, pradėjo 
rodyti, kad automobilius 
bėga netoli šešias dešimtis 
mylių į valandą! Tėvo Jef
ferson širdis pradėjo 
smarkiai plakti. Per gero- 
kaikai tirštą įvairių ried
menų judesį, o ypatingai 
pro didelius, paštą beve
žančius vežimus, Haros 
automobilius nėrė, tarsi 
žaltiškai vingiuojantis de- vėl galingai išsiveržė vir- 
monas! Blyksterėjus pro šun: 
vieną didelį pašto vežimą, 
Tėvas Jefferson tragiškai kvatojo jis.
nusišypsojo, ir paskiau at- tina, yra tarsi koks liūd- 
sisuko į Harą:
— Tamsta, mielasis, taip paveikslas! — 

greitai nevažiuoki, nes tai,nespėjo kaip reikiant iš- 
labai pavojinga!... — man- aušti, — jau ji bažnyčioje 
dagiai jį perspėjo Tėvas klauso šv. Mišių kiekvieną 
Jefferson. rytą... Taip, Tėve! — Le-

Su kriminaliu, kaip Tė- dai, sniegas, lietus ar vė- 
vui Jefferson atrodė nerū-j jas, — visa ją patenkina, 
pestingumu, Hara ilgai ir niekas jei nė jokios kliū- 
žiūrėjo akis įbedęs į ant ties niekuomet nebepada- 
rankos esantį laikrodėlį, ro. 
ciniškai besišypsodamas, ris 
Jis laisvai leido savo au- 
tomibiliui 
ryte ryti!

— Ha, ha, ha! — vėl nusi- 
Mano mo-

nas, atgailojantis pasaulio
Dar diena

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką galima pasakyti apie laisvamanių mokslą?
2. Kodėl laisvamaniai paneigia Aukščiausį autoritetą?
3. Prie ko veda žmoniją laisvamanių mokslas?

Ar laisvamaniai yra “laisvi”?
Ar žmogaus prigimtis ir protas leidžia jam laisvai 

manyti?
Ar socialistai bei bolševikai yra naudingi valstybei? 
Koki žmonės nori kelti revoliucijas valstybėse?

4.
R o.

6.
7.

.. — Ot, tai charakte- 
!• • • •

Prisiminus motiną, —jo 
kelią pirmyn mintys, matomai, kažką 

__ j tai gilesnio, staiga jame 
— Ar tai ištikrųjų mano- pabudino. Ciniška šypsena 

te, kad pergreitai važiuo- jo veide valandėlei prany- 
ju? — Juk Jums beliko tik ko, ir patsai veidas kiek 
penkiolika minučių laiko!, pasikeitė ir surimtėjo. — 
— O Karališkoji Ligoninė, ' U. taip, — dadėjo jis, po 
yra dar gana toli...” —pa- trumpos pauzos. — Aš pa
stebėjo į tai Hara. | miršau Tamstai pasakyti,

Haros automobilius, tar-! kad ji visuomet karštai 
si paleista rakieta, Londo- meldžiasi, už mano prie V. 
no priemiesčiais lėkė pir-įUievo atsivertimą... Ar 
myn. Mažiausia per pen- Tamsta, Tėve, kuomet 

fkias minutes laiko, jiedu nors ką panašaus į šį ma- 
................. no motinos elgesį, girdė

jote? — pridedamai dar 
paklausė jis. Porai sekun
dų jis atkreipė juokingą 
savo veidą į Tėvą Jeffer- 
son, kurio veide, staiga jis 
pastebėjo rimtai susikon
centravusį didelės dvasi
nės užuojautos ir liūdesio 
pasireiškimą. (Bus Daugiau)

vi, karvės tokios linksmios 
ir ji pradėjo niūniuoti. Pa
girdžiusi karves, jas ir pa
melžė. Pamelžusi, pašėrė 
paršus, uždarinėjo tvartų 
duris ir grįžo į trobą. Pa
mačiusi motiną su pintine 
bulvių ruošiantis į kūdrą, 
tarė:

— Mamyte, duok aš bul
ves nuplausiu.

Motina pažvelgė į savo 
dukterį, Verutė į motiną ir 
jųdviejų akys susitiko.

slėgė... Verutė, niekieno nepaste-
— Ak, kam aš taip mamai beta peržengė slenkstį ir , 

atkirtau... Bet ar aš kalta, atsiklaupė už dideles skry- 
kad mama iš manęs tiek 
daug reikalauja, — mąstė 

į Verutė.
! — Visada tik: Verut, ra- 
soda nepasėta, Verut, viš- 

; tos nepalesintos, Verut pir
kia pilna sąšlavų, piemuo 
dar tebemiega... ir taip be 
galo...
— Ar aš kalta, kad pie

muo tebemiega, kad pirkia 
nešluota... Tepasisamdo 
tarnaitę, bus visa padary
ta. Aš čia viena aprėpsiu 
viską. Nėra kada nė gam
ta pasigrožėti, nė jaunatve 
pasidžiaugti. Ne! Daugiau 
nedirbsiu!
— Bet ar mama turi laiko 

pasidžiaugti ? Juk anądien 
pasisakė, kaip labai mylin
ti gamtą ir kaip labai ža- 
vįs jos sielą pavasaris, ta
čiau dėl darbų negalinti 
pasigrožėti. a
— Bet kas ją varo taip 

lėkti ir lėkti?
— Vaikeliai, kad jūs ne- 

rūpėtumėt, pasisamdyčiau ■ 
kokią mergiščią, nereiktų 

(Senatvėj taip vargti... Bet 
tarnaitės algai jūsų kraitis 
sueis — prisiminė Verutė 
motinos žodžius.
— Ji pluša tik dėl mūsų, 

kad tik mums didesnis bū- • 
tų kraitis...
— Bet dirbti ir dirbti pa-i 

čioj jaunystėj, kada pa-' 
saulis toks žavus, tiek tei
kia džiaugsmo! Ak, kaip 
sunku! — atsiduso Verutė.

Staiga jos mintis nutrau
kė iš kaimo atplaukusi 
giesmė. Verutė krūptelėjo, 
ji prisiminė, kad šiandien 
gegužis, visi garbina Dan-

nios.
— Ak, ne! Ne man Ji šyp

sos! — širdies gelmėj ėmė.
’ šaukti Verutė.
| — Ne. Ji ne į mane žiūri,I
aš negera, negera...

Minia nuoširdžiai prašė::
j “Melskis už mus!”
, Melskis už mane, nes aš
i negera, — kuždėjo Veru-1 Nieko viena kitai nesakė, 
tės lūpos ir iš ios akiu ri- t0™0" ™ žirr,T’’°tės lūpos ir iš jos akių ri
tosi akaros.

— Melskis už mus! — ėmė 
šaukti kartu su minia Ve
rutė.
— Karaliene šventojo 

Rožančiaus, Karaliene tai
kos, melskis už mus!

Verutės akys nuslinko 
nuo paveikslo ir užklupo kimas.

tačiau jų širdys viena kitą 
suprato...

Žiedo taurelė.
(Iš “Liepsnos”)

Jaunuolių leksikone, ku
riuos likimas skiria gar
bingiems žygiams, nėra to
kių žodžių, kaip nepasise- 

Bulver.

<

visiškai nieko savo tarpe 
nebekalbėjo. Tik staiga 
Tėvas Jefferson manda
giai vežėjo užklausė:
— Aš stebėčiausi, jeigu 

Tamstos neduotumėte 
man atsakymo, į mano pa
klausimą: — Ar ir Tams
ta, kaip ir aš, esate Romos 
katalikas? —

Trumpą valandėlę, Ha
ros veide krūpsėjo leng
vas, kokios tai paslėptos' 
baimės pasireiškimas, nuo 
kurio jo veidas kaž kaip 
keistai, nors ir nežymiai 
nublanko, išgirdus tą ku
nigo paklausimą. Pagaliau 
ta baimė jo veide ūmai 
pranyko, kai lūpose suži
bo skaudi ir veidmaininga 
šypsena. Dabar jo veidas 
vėl atgavo ciniškai domi
nuojančią savo išvaizdą.
— Taip. — Senas laikas 

atgal, buvau kataliku: bet 
dabar, tai ne!... Aš bijausi 
tikėjimo, nes pastarąjį, 
jau seniai išaugau... Tams
ta matote, kad daugelį 
metų aš gyvenau užsieny j; 
ten studijavau labai daug, 
o ypatingai religiją4 — ki
taip pasakius, visas religi
jas; arba bi kokią religiją. 
Tas man yra visai nesvar
bu. Juk jos visos lygios, — 
visos tokios... Tai, didelio j tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
čia daikto, žmogui ta reli-lSu užsakymu įdėkite į konvertą

I

I

I

I

ŠV. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis-

Jei norite Dvasinės Stiprybės, Paguodos ir ' 
tikros Kristaus Ramybės įsileisti į Jūsų 

Šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo Palaima įžengtų 

per Jūsų namų slenkstį —
tai nelaukdami užsisakykite

“ŽVAIGŽDE” 55 
Jėzaus Širdies Mėnesinį Laikraštį. J

Kaina metams — 50 centų —su priedu $1.00f

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia CIub Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

Užsakymams adresas —
“ŽVAIGŽDĖ”

488 E. Seventh Street, So. Boston, Mass.

“Žvaigždės” Leidėjai, TT. Jėzuitai nuoširdžiai linki vi
siems “žvaigždės” skaitytojams, rėmėjams ir platintojams 
Kristaus Velykinio džiaugsmo. Telaimina Prisikėlusis Vieš
pats Jus visus ir Jūsų šeimas gausiai savo Malonėmis!

Jums didžiai dėkingas, 
KUN. Pr. AUKŠTIKALNIS, S. J.

Maldos Apaštalavimo Direktorius.

I

F____ ____

i gija!? Tiesa, naudinga yra 15c- ir pasiųskite. DARBININ- 
žmogui, laikyti tinkamą KAS, 366 W. Broadway, So. 
žmoniškumo pasireiškimą, Boston. Mass. ir tuojau gausite 
sau skirtoje vietoje, tai ir minėtą knygutę.

Broadway, So.
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GJRDfiTI LIETUVIU:
Patriotingas "I Am An American 

Day" MinėjimasI

LAWRENCE, MASS. HAVERHILl, MASS.
Lietuviai Nupirko Karo Bonų Už

£22,525.00
Šv. Pranciškaus parapijos baž- j 

nyčioje turime misijas, kurioms 
vadovauja tėvas J. Kidykas. 
J. Moterų savaitė prasidėjo sek
madienį. gegužės 9 d., ir baigėsi 
gegužės 16 d.. 3-čią vai. po pie
tų.

Tą pačią dienąą 7-tą vai. vaka
re. prasidėjo vyrų misijos, ku
rios tęsis iki sekmadienio, ge
gužės 23 d.

Pirmoji savaitė pasitaikė la
bai lietinga. Tačiau moterų su
sirinko gana skaitlingai.

Iš šios kolonijos labai retai 
telpa žinių laikraštyj

NO. ABIHGTON, MASS

kada
’ “Darbininke". (Tamsta turi ge

rą plunksną, 
dažniau. Red.).

šį kartą negaliu praleisti ne
parašęs apie mūsų parapiją, 
kurią sudaro trys tautos ir turi 
dvi bažnyčias. Yra šv. Ritos 
parapijos bažnyčia, prie kurias 
yra priskirta ir šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčia.

Praeityj kas buvo veikiama. pįrkti Karo bonus. 1 
tai tik šv. Ritos parapijos var- vienas už kito ėjo į kambarį, 
du. Šv. Jurgio lietuvių bažnyčia kur buvo pardavėjai iš vietinio 
nebuvo visai minima. Šį kartą pašto, būtent, pp. Adelman ir 
buvo kitaip. Sekmadienį, pirma- Hennessey. o jiems gelbėjo lie- 
dienį ir antradienį, geg. 9. 10 ir|tuvaitės pp. Luise Parklis (Pa- 
11 dd. įvyko "Minstrel Show . Ikarklytė) ir Adelė Dudaitė, pp. 
kurio programą išpildė abiejų Antanas Mickūnas. LKB. Ko- 
parapijų chorai. Minėto paren- miteto iždininkas, Petras Ra
ginio vadu buvo šv. Ritos par. : kauskas, Jurgis Versiackas ir 
vikaras, o lietuvių vadinamas 
klebonas, kun. Jonas Žuromskis. 
Jis labai daug darbavosi. Kai- 
kurie žmonės nesitikėjo gerų 
pasekmių. Tačiau išėjo labai 
gerai. Kas vakarą buvo po 800 
su virš žmonių. Visiems labai 
patiko.

Programos vedėju buvo alder- 
manas Thomas Monahan. Muzi- 
kalei programai vadovavo p. 
Charles Hilliner. o šokikų gru
pei — p. Doris Caffrey. Vaidini-1 
me ir dainavime dalyvavo ir Šv.; 
Jurgio lietuvių par. choras, bū
tent. šie dainininkai: Ona Buit- 
kiūtė. Valerija Buitkiūtė. Olga 
Čaplikaitė. Alena Jurkevičiūtė. 
Rūta Kaminskaitė. Birutė Ku- 
lešytė. Lilijona ‘Masytė, Malvi
na Nalezienskienė. Ona Radziu- 
kinytė. Genovaitė Radziukinytė. 
Ona Rutkauskaitė. Julė E. Stra-j 
vinskaitė. Jonė Venčiūtė, Virgi
nija Šilanskaitė, Aldona Jan- i 
kauskytė, Jonas Valukevičius i 
ir Juozas Sampsonas.

Prie durų bilietus priimdinėjo 
p. Stepas Jaskelevičius. Progra
mos lapelius dalino p. Birutė 
Kuliešiūtė. Kariuomenės vado
vybė kvietė kun. J. Žuromskį 
su grupe išpildyti tą pačią pro
gramą kareiviams. Kun. Žurom
skis sutiko, ir geg. 16 d. buvo 
nuvykę į Salsbury. Mass.

Lietuviai džiaugiasi turėdami 
tokį energingą ir darbštų dva
sios vadą. kun. J. Žuromskį. 

I Garbė lietuvių jaunimui, kad 
darbuojasi ir padeda kun. Žu- 
romskiui.

Dar turiu priminti apie mūsų 
atliko M. jaunuolį. Juozą Sampsoną. ku

ris vaidino svarbią rolę — Lazy 
. . . Bones. Jis yra ne tik seras vai-

atminimui, (jj-ųojas bet ir turi gerą balsą, 
kaipo dainininkas. Taigi turime

Prašome rašyti

nų pirkimui. Komitetas pasi
stengs tai padaryti.

Programos vedėjas adv. Sykes 
padėkojo Karo bonų pardavė
jams. programos dalyviams, ir 
visiems dalyviams, ir tuo užbai-

mą.

GRAŽUS PAVYZDYS
Prieš pat šį masinį lietuvių

Trumpu laiku turėjome dve
jas laidotuves, būtent, Didžia
jam Penktadienį mirė Jonas Pe- 
leckis, 68 m. amžiaus. Jis buvo 
suparaližuotas, ir dvylika dienų 
pasirgęs mirė. Palaidotas airių 
par. kapuose. Paliko dideliame 
nuliūdime žmoną Petronėlę, sū
nų, dukterį, 4 anūkus, brolį Pet
rą ir seserį Anelę Tolaveišienę. 
Paėjo iš Vabalninku parapijos.

Motinos diena, gegužės 9 d., 
atžymėta ypatingu būdu. Mišių 
aukos, maldos ir komunijos bu
vo skiriamos motinoms, gyvoms 
ir mirusioms. O po pietų. 3-čią 
vai. iškilmės pašvęstos buvo ka
reivių motinoms. Ta proga, iš
kilmingai pašventintos Švento
jo Tėvo ir J. S. V. vėliavos. Pri
taikytą pamokslą pasakė kun. J. 
Švagždys. Sukalbėta rožančius. 
Tėvas J. Kidykas pasakė įžangi
nį misijų pamokslą.

Po bažnytinių iškilmių visi su
ėjo į svetainę. Čia buvo perstaty
ta keletą vaizdelių.

Pirmame vaizdelyje prie lietu
viško lopšio Bronė Sinkevičiūtė 
sudainavo lopšinę ir padeklama- 
vo’patrijotinę prie kūdiko lopšio 
eilę.

Antrame vaizdelyje perstatyta 
lietuviškoji mokykla ir lietuviš
kas pasiryžimas nepasiduoti ru
sų nutautinimui. Suvaidino mo
tinos rolėje Julijona Andruške- 
vičiūtė. vaikučių rolėje Ona Mar- 
c’nkevičiūtė ir Jonas Zenavičius. 
ir tėvo rolėje Juozas Blaževi
čius.

Trečiame akte vaizduota 
knygnešiai. Vaidino Freda Taš- 
kūnaitė. L. Švenčioniūtė. Ber
nardas Zenavičius ir žandaro ro
lėje Edvardas Morkevičius.

Paskutiniame akte išlydėta 
kareivis šalies ginti nuo užpuo
likų. Kareivių motinos rolę at
vaizdavo Sofija Rimaitė ir duk- 
tės rolę Freda Padvaiskaitė.

Duetą sudainavo p-lės Zolu- 
baitė su savo sesute Bemice 
Jaskal. Vargonininkas p. Povi
las Sakas sudainavo solo.

Gabiai ir talentingai sugrojo 
armonika jaunuolis W. Man- 
seau.

Akrobatinį šokį
Philips.

Motinoms, karių 
įteikti vaizdingi paveikslai.

Paruošimams vadovavo mūsų kuo didžiuotis, kad turime jau- 
klebonas kun. P. M. Juras. ‘ nimo, kuris darbuojasi.

Aušrelė.' Buvęs.

I

NORWOOD. MASS. — Sek- 
’ madienį. gegužės 16 d.. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos svetainėje 
įvyko šios kolonijas lietuvių 
masinis susirinkimas minėti 
"I Am An American Day”. šis
mitingas suruoštas Lietuvių Ka- gė šį masinį lietuvių susirinki- 
ro Bonų Komiteto pastangomis.

Dalyvavo apie 200 žmonių, 
dauguma jų buvo pasiruošę 
pirkti Karo bonus. Kaip tik bu-

j vo paskelbta, kad jau galima susirinkimą, sekmadienį, skam- 
pirkti Karo bonus, tai tuojau bina p. Kneižio telephoną. Šau

kia lietuvaitė p. Juozapina Kali
nauskaitė iš Needham, ir pareiš
kia norą pirkti Karo bonų lietu
vių susirinkime. Tik ji negalinti 
atvykti. Susitarta tą pirkimą 
taip sutvarkyti, kad būtų kredi
tas lietuviams, p. Kalinauskaitė 
yra Amerikoje gimusi ir augusi, 
Lietuvos nemačiusi, tiek sielo
josi, kad prisidėti prie lietuvių 
vardo pakėlimo. Tikrai kilnus 
pavyzdys.

Antradienio vakare p. Anta-

Dėl Dėdės Šamo Laivyno skiriamos aukšto rūšies 
radio perdavimo tūbos. Jas inspektuoja Westinghouse 
išdirbystėje, Bloomfield, N. J.,

Taipgi mirė Ona Karanaus- 
kienė, 64 metų amžiaus. Ji mirė 
staiga. Iš ryto buvo sveika, o 
vakare vyras parėjęs iš darbo 
rądo ją mirusią. Palaidota iš 
Šv. Roko lietuvių par. (Brock
ton, Mass.) bažnyčios Kalvari
jos kapuose.

Paliko nuliūdime vyrą ir au
gintinį. Paėjo iš Telšių miesto.

Gyviesiems reiškiame užuo
jautą. o įnirusiems lai Dievas 
suteikia amžiną atilsį. Abu mi
rusieji buvo gilaus tikėjimo 
žmonės. Onutė.

jos Globėjo — Šv. Juozapo 
šventę. Kuopos nariai dalyvavo 
šv. mišiose, kurios buvo užpra
šytos narių intencijai, priėmė 
šv. Komuniją. Parapijiečiai svei
kino LDS 65 kp. ir linkėjo, kad 
jų dangiškasis Globėjas — Šv. 
Juozapas padėtų augti, stiprėti 
ir

’ rytą Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje. Visos narės turėtų 
dalyvauti, ir ateiti ankščiau 
prieš 8 vai. į parapijos svetainę, 
iš kur susitvarkiusios eis į baž
nyčią.

! kiti.
Karo bonų pardavimui einant, 

! išpildyta graži ir turininga pro
grama. kurios vedėju buvo adv. 
Benjaminas Sykes. LKB. Komi- nas Mickūnas ir p. A. F. Knei- 
teto pirmininkas.

Pirmuoju kalbėtoju buvo vie
tinis kleb. kun. S. P. Kneižis. 
Principaliu kalbėtoju buvo adv. 
James J. Curran, War Savings 
departmento įgaliotinis ir Nor- 
woodo Karo Bonų Komiteto 
pirmininkas. Jis labai įdomiai 
atpasakojo Lietuvos istoriją, iš
kėlė lietuvių patriotingumą ir 
lojalumą šiai šaliai ir Norwoodo 
miestui. Taipgi kalbėjo ir p. A. 
F. Kneižys.

Per dvi valandas ir pusė lie
tuviai dalyviai nupirko už 
$21.475.00 Karo bonų. Rytojaus 
dieną prisidėjo nauji pirkėjai. 
Vienas jų pirko už $150.00, o 

' kiti du už $900.00.
Dainų programą išpildė Šv. 

Jurgio par. merginų choras, va- 
i dovaujant varg. A. Šlapeliui. 
Armonistas p. Palazzi sugrojo 
kelius muzikos kūrinius. Pažy- šelpti arba iš ten išvežti, 
mėtina. kad p. Šlapelis buvo pa-' Papasakojame, kad labai daug 
rašęs specialiai dainelę apie Ka- lietuvių yra išblaškytų Vokieti- 
ro bonus. Štai ji: • joje ir kituose nacių okupuotuo-

. se kraštuose. Lietuvoje taip pat
DOtia.1 lietuviai neša sunkią nacių

(Gaida—‘Vilniaus Kalneliai’) ver^ijos TO- P- Juozapiną 
Kalinauskaitė pasišalina ir 
grįžta su pluoštu pinigų ir pa
reiškia: “Aš noriu pirkti Karo 
bonų per lietuvių komitetą”. 
Jos mamytė taip pat atsineša 
pluoštą pinigų, ir ji pareiškia, 
kad savo ir tėvo vardu nori 
pirkti Karo bonų. p. Antanas 
Mickūnas paima pinigus persi
skaito. išduoda pakvitavimus, o 
p. Kalinauskas sau ramiai sėdi 
ir seka bonų pardavimo proce
dūrą. Taigi pp. Kalinauskai nu
pirko už $900.00 Karo bonų. 
Jie yra pirkę ir už daugiau, ir 
jie tai neslepia, bet nori, kad 
būtų užregistruoti lietuvių var
du.

Tą vakarą p. Juozepina Kali
nauskaitė buvo pasiruošus eiti į 
misijas, kurios yra vedamos 
airių par. bažnyčioje. Ji ne tik 
pati buvo pasiruošus eiti, bet ir 
kelias protestantes, kaip buvo 
susitariusios, turėjo nusivesti. 
Bet “air raid” sutrukdė. Ji pa
sirodė trkra misijonierė. Sako, 
kad protestantėm labai patikę 
pamokslai.

Užbaigę su bonais, tėvukas, 
p. Kalinauskas mums parodė sa
vo žemę ir gražų daržą. Apžiū
rėję. grįžome atgal ir leidomės į 
namus, kalbėdami apie pp. Kali
nauskų patriotingumą.

i

žys važiuoja į nurodytą vietą. 
Needhamo kryžkelėje, paklau
sus policininko kaip toli ta vie
ta, jis atsakė, kad apie trys my
lios ir sako: “Skubinkitės, nes 
už 10 minučių bus “air raid”.” 
Pasiekėme vietą. Paskambinus, 
aitdaro duris jauna panelė. 
Klausiame, ar čia gyvena p. Ka
linauskaitė? Atsako: “Taip, aš 
esu. Prašau į vidų”. Įėję susipa
žinome. pp. Kalinauskai yra 
Vilniečiai, išauklėję gražią šei
mą: tris sūnus, kurie yra vedę, 
ir vieną dukterį — Juozapiną, 
kuri pasirodė labai patriotinga 
lietuvaitė. Ji skaičiusi neseniai 
laikraštyj “Pilot”, kad lenkai tą 

i ir tą darą, kad lenkai kenčią.
na. o ar lietuviai, išmėtyti Si
biro tyruose nekenčia? Ji sielo- ■a
jasi, ar nėra galimybės kaip 

■ nors tuos lietuvius Sibire su-

Čia mes susirinkom
Vėl pasikalbėt, 
Kaip paremti valdžią 
Ir karą laimėt.

Pirkime bonus
Visi būtinai,
Tada mes laimėsim 
Tą karą tikrai.

(Pakartoti)
Mussolini dreba, 
Afrikos nebėr.
O štai ir Europoj 
Vietos jau jam nėr.

Pirkime bonus ir tt.
Hiroyto dantis
■Jau praded barškėt, 
Per akinius storus 
Negali regėt.

Pirkime bonus ir tt.
Hitleris galvojo 
Pasaulį valdyt, 
Bet priseis ant galo 
■Jam kiaules ganyt.

Pirkime bonus ir tt.
Rooseveltas su Churrhill 
Tariasi rimtai, 
Kad užbaigus karą 
Visiems būt gerai.

Pirkime bonus ir tt.
A. šlapelis.

Kleb. kun. S. Kneižis parodė 
judamus garsinius paveikslus 
apie karą ir Karo bonus.

Lietuviai dalyviai skirstyda
miesi pereiškė pageidavimą, 
kad į rudenį vėl būtų suruošta 
masinis susirinkimas Karo bo-

p. Marijona Čiubatienė (Chu-J 
bet), gyv. St. John Avė. geg.
17 d. išvyko į North Caroliną I 
dalyvauti jos sūnaus Jono, ka- [ 
rio, vestuvėse su p. Roselee Seu- 
frette iš Roxbury, Mass. Jung
tuvės įvyks su šv. mišiomis ge-i 
gūžės 22 d.

pp. Čiubetų sūnus Edvardas spaivos po juodi —po
gal būti sugrįš apsilankyTi iš §1.25.
karo tarnybos. Jis dabar yra money orderį, čekį arba grynais draudą iki
Staten Island, N. Y. Duktė, p
Alena Čiubetaitė ruošiasi įstoti w. Broadway, So. Boston, Mass. dos apyvarta davė $260,346.

veikti.

Rožančiai

FINANSINĖ APYSKAITA
Parodo Žymų Apyvartos 

Padidėjimą.
Boston Mutual Life Insurance 

Company turėjo žymių laimė
jimų 1942 metais. Tą aiškiai pa-

“Darbininke” galite gauti pui- rodo finansinėj metų apyskai- 
kių. stiprių rožančių. Rusvos toj prezidentas Jay R. Benton.

Laimėta $7,809,565 apdrau- 
Su užsakymu siųskite dos, kas pakėlė visą tų metų ap- 

$111.399,204 su 
’• pinigais, “Darbininkas”, 366 333,681 apdraustųjų. Apdrau-

į WMC. Ji dirba Bendix įstaigo
je. Ten jai suruošė išleistuves.

Šv. Katrynos parapijos (ai
rių) Gegužinės procesija įvyks 
sekmadienį, geg. 23, 2 vai. p.p.

Šiais metais Katalikių Moterų 
Kongrese, kuris įvyko Bostone 
iš Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
dalyvavo pp. J. Babilaitė. An
gelą Pazniokaitė ir Angelą Ruk- 
štelytė.

NASHUA, N. H
RUOŠIASI PIRMAJAI 

KOMUNIJAI

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekantį ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

Sekmadienį, geg. 23 d., tuoj po 
sumos įvyks Federacijos sky
riaus susirinkimas.

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vaikučiai ruošiami prie Pir- 
mosios Šv. Komunijos. Pirmąją 
išpažintį galės atlikti birželio 
12 d., o Pirmąją šv. Komuniją 
galės priimti birželio 20 d. Vai
keliai raginami ateiti į pamo
kas.

Sekmadienį, gegužės 23 d. į- 
vyks Gegužinės procesija. Tai 
bus Sodaliečių ir Marijos Vai-’ 
kelių metinės apeigos — Pane-, 
lės švenčiausios vainikavimas. 
Jeigu oras bus tinkamas, tai 
procesija įvyks bažnyčios kieme.

------- J
Užpereitą sekmadienį, labai 

gražiai pagerbė motinas šauniu 
bankietu, kurį suruošė Mergai
čių klubas. Kiekvienai motinai 
buvo įteikta gėlė. Marijona 
Skliutaitė, klūbo pirmininkė, 
nuoširdžiai sveikino motinėles, 
o vėliau šios įsidrąsinusios su- 
dainavo keletą senesniųjų liau
dies dainų. Jonas Tamulionis ir 
Alena Zaloski savo muzika pri
sidėjo prie palinksminimo daly
vių.

Moterų draugijos metinės šv. 
[mišios už mirusias nares įvyks 
'sekmadienį, geg. 23 d., 8 vai.

William J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6288

Jay R. Benton,
Bostono Mutual Lite Ine. Co., 

Prezidentas.
Nuo savo įsikūrimo ši kom

panija išmokėjo savo policyhol- 
deriams ir apdraustiesiems 

i $36,715,949, o pernai išmokėta 
j $1.607,267. Dividentais buvo iš- 
i mokėta $167,172. Pajamų buvo 
j $1,509,652 daugiau negu išlaidų.
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Pereitą sekmadienį LDS 65 j 
kuopa minėjo savo organizaci

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

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

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, 
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ....................

DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro vige
liai, 192 pusi_____________________________

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

“MALDŲ BALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos 
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių....

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai
su kabike------------------------ ----------------------------- $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi.................................  $2.75

$1.50

35c.

$1.25

$2.50

$1.00

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

I
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Penktadienis, Gegužės 21, 1943

VIETINES ŽINIOS
yBSMMism

ŽINUTES |seris, motiną ir podukrą. Palai
dota iš Šv. Petro par. bažnyčias, 

'geg. 21 d., 9 vai. ryte, Naujos 
Geg. 18 d. miesto ligoninėje Kalvarijos kapuose.

mirė, trumpai sirgusi, Konstan-'i --------------
cija Povilaitienė (Ruplytė), 61 Geg. 18 d., prie darbo, geleži- 
metų, gyv. 185 Gold St. Paėjo nėję, Adomas Indrušaitis tapo 
Vabalninku parapijos. Ameri- mirtinai sužeistas ir mirė, 63 
koje pragyveno 30 metų. Pali- metų, 537 Medford St., Char- 
ko vyrą Juozapą, brolį, tris se- lestown, Mass. Paėjo Radviliš

kio parapijos. Amerikoje pragy
veno 32 metų. Paliko žmoną A- 
leną (Valančiūtę), tris sūnus, 
dukterį ir du broliu. Laidojamas 
iš Šv. Petro par. bažn., geg. 22, 
9:15 vai. ryte, Šv. Mykolo ka
puose.

Į

DAKTARAI

ISou. 4476 i i

Dr.JosephF.Antanėlis •!

OPTO METRISTAS ]> 
515 East Broadway J; 

So. Boston, Mass.
Ofiso Valandos išskyrus ĮI 

Trečiadieniais ir j; 
Penktadieniais ! [

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai J > 
šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.;!

Pranciškus Pralgauskas, naš
lys, birželio 2 d., apsives 
Esther Hardy.

su

Tek ŠOU 2805

uis

DARBININKAS

• J?

A

i

rą širdį. Lai Dievulis iš savo 
šventos malonės atlygina jums 
visoms ir visiems. Aš atminsiu 
jumis savo maldose, —

Ona Staniuliūtė,
So. Boston, Mass.

SVARBUS PRANE
ŠIMAS

7

Ir WAVES esą specialistės. Štai vaizdas parodo, kaip 
jos studijuoja kulkosvaidžio operavimą.

CAMBRIDGE, MASS.
MIRS

Dr. J. L P;
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

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

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour 
(LANDŽIUS) 

Lietuvis Gydytojas 
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broadway 
So. Boston, Mass.

25,000 BANDAŽŲ
Moterų - Merginų Kareiviams 

remti skyrius laikė savo susi
rinkimą, geg. 18 d., parapijos 
salėje, 492 E. 7th St. Raštinin
kė ponia Zaletskienė ir kasos 
globėja ponia Karčiauskienė iš
davė finansinį raportą. Skyrius 
jau išleidęs §500.00 karo lab- 
darybėms. Paruošė 25,000 ban
dažų sužeistiems kareiviams, 
per Raudonąjį Kryžių. Rengia 
Šurum - Burum, birž. 5 d., 7 v. 
vak., Emery Hali, 1436 Dorches
ter Avė. Perkėlė savo susirinki
mus į tretį ketvirtadienį.

val.
5th

Sekmadienį, geg. 23 d., 3 
p.p., bažnytinėje salėje, W. 
St., kun. K. Jenkus Maldos A- 
paštalavimo draugijos vadovy
bėje, rodys judamus paveikslus 
apie šv. mišias.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, M.D.,
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadway,
CAMBRIDGE, MASS.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

baigusiems aukštesnę mokyklą, 
įvyksta prirengiamieji kvotimai 
dėl kitų metų Kolegijos kurso. 
Januoliai baigę aukštesnę mo
kyklą ir išpildę aplikaciją gali 
dalyvauti šiuose kvotimuose.

Gegužės 11 d. mirė Žanas Va
leika iš Bostono. Velionis gegu
žės 13 d. iš Cambridge lietu
vių N. P. parapijos bažnyčios 

i palaidotas Šv. Mykolo kapuose.
Taipgi gegužės 13 d. mirė Be

nediktas Miniauskas gyvenęs 
Somerville. Velionis gegužės 17 
d. iš N. P. bažnyčios palaidotas 
Šv. Povilo kapuose, Arlingtone. 
Velionis paliko didžiame nuliū
dime žmoną — Kazimierą, tris 
sūnus, dvi dukteris ir 9 anūkus. 
Reiškiame velionio šeimai užuo- 

i jautą.

Sekmadienį, birželio 6 d., So.; 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gija savo svetainėje, 309 E St., 
ruošia Karo bonų vajų, kur di
džiojo Bostono lietuviai turės 

! progą nusipirkti Karo bonų. -
Rengėjau kviečia visus lietu- 

; vius ateiti ir pirkti bonus. Bus 
į įvairi programa. Pinigai, kurie 
bus sumokėti už bonus, bus pa- 

Į naudoti nupirkimui kokio nors 
militario įrengimo ar daikto. 
Kaip būtų gerai, kad lietuviai 
nupirktų Karo bonų už tiek, kad 
būtų galima nupirkti už tuos 
pinigus lėktuvas ir pavadintas 
lietuvišku vardu?

Komitetas dabar ruošia pla
nus, kurie bus paskelbti vėliau.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos pirmininku yra ener
gingas lietuvis advokatas Jonas 
Grigalus. Jis yra ir rengimo ko
miteto pirmininkas. Į rengimo 
komitetą įeina visi draugijos 
valdybos nariai.

Teko patirti, kad pp. Pilkonių 
sūnus, V. Pilkonis, kuris jau 
trys mėnesiai yra karo tarny
boje, perkeltas iš Camp Ed- 
wards į tolimą N. Caroliną. Ka
rys V. Pilkonis perkeltas tenai 
atlikti trijų mėnesių “basic 
training.

Šiomis dienomis iš N. Carolina 
atvyko atostogų karys V. San- 
tackas. Linkime kariui Vytautui 
linksmų atostogų.Sekmadienį, gegužės 16 d., 

8:30 vai. Šv. Mišios atnašautos 
LDS 8 kp. intencijai. Kuopos į Sekmadienį, gegužės 23 d. pa- 
nariai bendrai ėjo išklausyti šv. 

į mišių ir priėmė Šv. Komuniją.
Tą pačią dieną po mišparų, pa
rapijos svetainėje, įvyko pra
kalbos, dienos proga — “I Am 
An American”. Publikos nebuvo 
perdaugiausiai, nes daugelis da
lyvavo tarptautiniame “I Am 
An American” parengime. Kal
bėjo parapijos klebonas kun. P.
J. Juškaitis. Prakalbose para
pijos Karo bonų komitetas iš
pardavė bonų už §700.00. Bo
nus pirko sekanti: 
nas už §200.00. A.
nė už §50.00, M. Skyrienė už 
§50.00. J. Laugalis už §200.00, 
B. Sesnauskienė už §100.00, ir
K. W. Bunevičienė už §100.00. 
Kurie esate pirkę Karo bonų, 
užregistruokite juos arba pir
kite per lietuvius, tuomi kelsite 
lietuvių vardą.

I ____________

Šiomis dienomis į “Darbininko” kalendoriaus Rė
mėjų Fondo įstojo sekantieji: 
Mrs. C. Brilvitch, Bridgeport, Conn. ...
S. Perekslis, Athol, Mass....................
V. Janusas, Brighton, Mass. ..............
P. Bizinauškas, So. Boston, Mass.......
O. Levaniene, E. St. Louis, III..............
T. Jankauskas, So. Boston, Mass.......
F. GrSlbauškaš, Worcester, Mass.......
V. Rimša, Worcester, Mass................
A. Kacevičius, Worcester, Mass...........
V. Stankus, Pittsburgh, Pa..................
A. Butkus, Pittsburgh, Pa...................
A. Versiackas, Norwood, Mass...........
Blanche Sykes, So. Boston, Mass.......
M. S......................................................
Jonas Gailevičius, Cambridge, Mass. 
Iz. Bernotas, Brighton, Mass...............
Petronėlė Samsonienė, Brockton, Mass. . 
M. Abraitis, Waterbury, Conn. ................
J. Belsky, Haverhill, Mass......................t...
Mrs. J. Snirpunas, Waterbury, Conn. ..._, 
Mrs. K. Shaltanis, Sioux City, Iowa........
M. Jucienė, Baltimore, Md.........................
J. Pavilaitis, Cambridge, Mass..................
D. Žukienė, Cambridge, Mass....................
R. G., So. Boston, Mass.............................
A. Jankan, So. Boston, Mass. .......
A. Vaitkus. Hartford, Conn......................

“Darbininko” administracija visiems Rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoja už paramą.

•H I
I

Penktadienį, po vakarinių pa
maldų, įvyks Federacijos sky
riaus svarbus susirinkimas.
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Rap

Padėka

I rapijos bažnyčioje įvyksta mė- 
' nesinė kolekta seselėms moky- 
r
tojoms. A. D.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA 

HAIRDRESSERS 
Pastovus darbas. Gera alga.

Modemiškai įrengta
Casper’s Beauty Salon

738 E. Broadway 
South Boston, Mass. 

Alga nuo $35.00 iki $45.00 i Savaitę.
Tel. ŠOU 4645J. Tamuly- 

Malinauskie-Mes labai įvertiname ir nuo- 
j širdžiai dėkojame už suruošimą 
šaunios puotos mūsų garbei, ge
gužės 9 d., mūsų 25 metų vedy- 

’ binio gyvenimo sukakties proga.
I
i Ypatingai dėkojame pp. Airo- 
j šiam, kaipo tos pramogos ruošė
jam, taipgi dėkojame mūsų duk
terim — Olgai, Albinai ir Eve- 

i lynai ir žentui Juškauskui už 
Į brangias dovanas; dėkojame pp. 
I Marksienei, Gailiūnienei, Stas- 
■ kevičienei, Petrauskam, Sim- 

i j pokam, Masiuliam. Niauroniam.
Kusevičiam už sveikinimus, lin
kėjimus ir dovanas. Dėkojame 
ir visiems kitiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio mū
sų pagerbimo. Lai Dievas vi
siems atlygina už jūsų geras 
širdis, kurias jūs mums parodė
te.

PARSIDUODA — Somerville, 
Mass. 3 šeimynų, 15 kambarių 
namas. 2-jų karų garadžius, mo- 

I derniški įrengimai, atskiri 
steam heat apšildymai. Cash 
86,500. Telefonas Kirkland 6558. 
P. Foley, 16 Leonard Avė., Cam
bridge, Mass. (17-21-24)

1

Gegužės 11. 12 dienomis Bos
tone įvyko Amerikos Moterų 
Katalikių Kongresas. Kongre
sas prasidėjo gegužės U d. su 
iškilmingomis pamaldomis Šv. 
Cecilijos bažnyčioje, o Kongre
so sesijos buvo iaikomos vieš
butyje Statler. Kongresas buvo 
labai skaitlingas delegatėmis. 
Dalyvavo virš du tūkstančiai 
moterų. Mūsų Cambridge lietu
vių N. P. parapiją atstovavo p. 
Rameikienė ir p. E. Daukantie
nė.

North Brighton Bakery, 
Ine.

į Kepa skaniausią duoną, kaip 
i juodą, taip ir baltą. Pasirin- į 
j kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.
Tel. STAdium 8411.

!■

kė kaip pavasario kregždės ir 
. linksmai sudėjo man savo nuo
širdžius linkėjimus, ir įteikė 

j dovanėlių mano septyniasde- 
| šimto gimtadienio proga ir Lie
tuvos Dukterų delegacija apdo
vanojo mane už dvidešimts pen
kių metų draugystėj iždininka- 

j vimą. Kaip džiugu, ir kaip ma- 
■ lonu! Lai bus man leista išvar- 
| dinti jūsų vardus ir dar kartą 
jums pasakyti mano padėkos 
žodį. Nuoširdžiausias dėkui — 

j pp. Evai Marksienei, Bronei Cū- 
nienei, F. Zaleckienei, Marceliai 
Matejaškienei, Barborai Gailiū
nienei, Teklei Ašmenskienei, 
Juliai Račkauskienei, Marceliai

Galinienei, Onai Mizgirdienei, 
Levosiai Žardeckienei, Onai I ’ 
Vaškienei, Antaninai Savulio- j 
nienei, Marijonai Niauronienei, 
Onai Zulonienei. Onai Jakimavi
čienei, Kotrinai Masiulienei, 
Viktorijai Jurgelaitei, Magdale
nai Ausikaitei. Elzbietai Aukš- 
tikalniūtei, Antaninai Majaus- 
kaitei, Onai Romikaitei, taipgi 
mano kūmai Dominikai Januš
kevičienei, Onutei ir visai šei
mai. Dėkoju krikšto sūnui Jonui 
Januškevičiui ir žmonai Stelai.

Brangios geradarės ir drau
gės, dėkoju jums visoms ir vi
siems už vaišias ir už brangias 
dovanas, o labiausia už jūsų ge-

Aną dieną, tikriau sakant, 
karą, sutiko mane didelis nuste
bimas. kai aš pamačiau, kad 
toks didelis būrys garbingų 
viešnių suteikė mano senatvės 
įvertinimą. Mano senyvas mer
gystės amžius, kaip dažnai gir-

i

disi vadinant senmerge, kaž
kaip nelabai gražiai atsiliepda
vo į mano širdį. Ne dėlto, kad aš 
nemylėčiau senmerge vadintis, 
bet dėlto, kad buvo tokių nuo
monių, kad jeigu jau senmergė, 

j tai jau tik ranka numoja... Ma- 
i no asmenyje tos senmergės var
das kitaip atsispindėjo ir visuo- 

, met jausdavaus, kad nors ir 
vienišė, bet kiek tik leidžia ma
no sveikatėlė ir išteklius, aš vi
suomet skubėjau į darbą Dievui I 
ir Tėvynei ir tas mane raminda-1 
vo, kad ir mano pridėta nors iri 
kukli plytelė prie gerų darbų; 
rūmo. Ir tikrai mano buvo ne- i 
apsirikta, nes štai garbingosios 

'mano draugės ir viešnios teikė
si viešai tai įvertinti. Jos sulė-

I i va- L
Vladas ir Ona Marcinkai.

Pabaltijo Draugija Mi 
nėjo ”1 Ant An 

American Day"

JAMAICA PLAIN parsiduoda 
3-jų šeimynų namas. 6-6-6 kam
bariai. Trys heateriai dėl karš
to vandenio. Piazai. Arti prie 
karų. Pirmas aukštas tuščias. 
32 Sheridan St. (14-18-21)

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON

Rc«. Šou 3729 8ou 4618

Uthuanlan Fumiture Co.
MOVER8—
Inaured and 

Bonded Local & Long 
DMano* 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

į

Gegužės 14 d. išvyko Mass. 
General ligoninėn sunkiai ope
racijai vietinis biznierius p. J. 
Puzinas. p. J. Puzinas bus ope
ruojamas gegužės 24 d. Linkime i 
p.’J. Puzinui, mūsų LDS 8 kp. 
nariui, laimingai pergyventi 
sunkią operaciją.

Sekmadienio vakare, 7-tą vai. 
patalpoje 190 Beacon St., Bosto- 
n'e, p. Ludwig Juht, draugijos 
pirmininkas, atidaręs susirinki
mą, perstatė p. J. Sieberg. 1 mą 
vice pirm., vesti susirinkimą.

Susirinkimas buvo gausus. 
Kalbėtojai buvo sekanti: ponia 
Phister Cowin, Amerikietė, ku
ri užima aukštą vietą vietinių 
kultūros ir pilietinėse draugijo
je; Carl Sundback nuo Estų, 
ponia Oscar Poeld nuo Latvių 

' ir red. Antanas F. Kneižys nuo 
' lietuvių. Kadangi p. Kneižys ne- 
t galėjo pribūti, tai pirmininkas 
; pakvietė adv. A. O. Shallną nuo 
; lietuvių pakalbėti. Kiekvienas 
į kalbėtojas pabriežė šio susirin- 
i kimo svarbumą Jung. Valsty
bėms ir šalims, iš kurių jie yra 

: kilę. Buvo citacijų iš Amerikie
čių rašytojų paskatinant Pabal
tijo valstybių žygiavimą į pilną1 
nepriklausomybę.

Muzikalę programą išpildė es
tų — p. L. Juht, Boston’o Sym- 
phonijos narys, latvių — p-lė 
Sofia Stumberg ir kvartetas: 
lietuvių muzikalia direktorius 
Povilas F. Sakas, p-lė Irene Lib- 

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- by ir p-lė Zaluba.
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Draugijy Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parku-ay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
i

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. — 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 SL, So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Pranešama, kad birželio 21 d. 
B. C. Kolegijoje, jaunuoliams.

LANKĖSI

Juozui 
buvo 

— at-

Pereitą šeštadienį adv. 
ir Marijonai Gailiams 
džiaugsmingas surprizas 
silankė jųjų sūnus Edmundas F.
Gailius, kuris jau keturi mėne
siai kaip tarnauja Dėdės Šamo 
tarnyboje. Edmundas nors dar 
nepersenai tarnauja, bet jau ga
vo corporal rangą. Sveikiname!

i

i
j

;; 738 E. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS. I

SERGA JUOZAS 
KUDERAUSKAS

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

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

Valgomų Daiktų Krautuvės

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

Pertins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Po programos dalyviai ir sve
čiai buvo pavaišinti kava ir na
muose pagamintais pyragai
čiais. Buvo įdomu patėmyti, 
kaip svečiai, ypač latviai ir lie
tuviai. kalbėdami tarp savęs, 
mėgino surasti panašumų savo 
kalbose. Rap.

Pereitą šeštadienį, staiga su
sirgo “Darbininko” išnešioto 
jas - platintojas Juozas Kude- 
rauskas. Nuvestas į miesto ligo
ninę. kur padaryta skaudi nuga
roje operacija. Gydytojai sura
do, kad jam prie nugarkaulio 
kėlėsi votis.

Linkime Juozui greitai pa
sveikti ir vėl stoti į savo darbą.

Jo sesutė taipgi liuosomis va
landomis nuo mokyklos dirba! 
“Darbininke”, o Juozo mamytė1 
yra nenuilstama “Darbininko" Į 
darbuotoja.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* l» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dyka* 

Tai. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

l
!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Bostor. 2509
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RYTINIU — 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

T
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Pradžioje programos dainavo . 
pp. L. Valinčiūtė. E. Padaigytė, ' 
G. Nekrašaitė. D. Markevičiūtė. į 
A. Sabytė ir Studentų choras.

Po to suvaidintas veikalas 
“Motinos Vargai”. Vaidino šie: 
pp. A. Černauskaitė, J- Lusaitė, 
A. Grėbliūnaitė, D. Markevi-

Fat ior Long Haul

C. BROOKLYN. N. Y.
MARIJOS APVAINIKAVIMAS

Gegužės 16 d.. 3 vai. po pietų 
įvyko Marijos apvainikavimo 
iškilmės, kurias surengė Soda
lietės. Iškilmės buvo tikrai ža
vėtinas. rodos, ir negalėjo būti 
gražesnės. Sodalietės buvo gra
žiai pasipuošę, daugelis jų turė
jo gyvų gėlių puokštes, kurio
mis vėliau papuošė Marijos Sta
tulą. kuri skendo gėlėse. Graži 
procesijas eisena, sutartinas 
gražus giedojimas giesmių bei 
litanijos, pačios apvainikavimo 
ceremonijų iškilmės, tikrai jau
dino. Gaila, kad į šias taip gra
žias apeigas mažai žmonių susi
renka. Taip pat apgailestautina, 
kad Sodalietės. kurios vadinasi 
Marijos dukters, pamiršta, kad 
dabar yra Marijos mėnuo ir 
kad jų labai mažai susirenka 
šiaip vakarais giedoti Marijos 
litanijos. Gal šios apeigos jas 
paskatins ir primins joms, kad 
nors likusi šį mėnesio laiką jos 
parodys didesnį pamaldumą Ma
rijai.

MIRIMAI
Gegužės 15 d. staiga mirė Sta

sys Mitenis. 49 m. Paliko žmoną 
Stanislovą. • sūnų, kurio laukia 
parvyksiant iš kariuomenės — 
Floridos, duktė, vienuolė pran- 
ciškietė. Sesuo Imakuleta par
vyko iš Pittsburgh. Pa. Palaido
tas gegužės 18 d.

Stasys Parulis. 70 m., apsišu- 
tinęs karštu vandeniu, mirė geg. 
16. palaidotas geg. 19 d.

NAUJAS PROFESIONALAS
Prano ir Marijonos Vrubliau- 

skų sūnus Juozas baigė Brook
lyno Polytechnikos Institutą. 
Chemisal inžinerijos (Engineer) 
skyrių. Jis gimė gegužės 25 d., 
1919 m. Brooklyne. Baigęs vie-

For Vieton...
Buy
U. S. DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

šą mokyklą. įstojo į Manual 
Tranning High School. o po 
to virš minėtą kolegiją. Dabar 
dirba Koppers Co. Research ue- 
partment. Kearney, N. J. Jį 
kompanija siuntinėja į kitus 
miestus. Buvo Bostone, dabar 
tuoj važiuos į Detroit'tą. Mich.

»
Garbe tėvams, kad savo vien

turtį sūnų gražiai išmokslino. 
Jis mokės ir muzikos. Gieda 
chore, ir yra susipratęs lietuvis, 
bei scenos mylėtojas. Tėvai pa
vyzdingi parapijiečiai. Patys 
sunkiai dirbdami, davė sūnui 
tinkamą mokslą, kad jam ne
reikėtų užaugus sunkiai dirbti. 
Jie savo tikslą atsiekė. Beabejo. 
sūnus už tai dėkingas rūepstin- 
giems tėveliams.

Sveikinam naują profesionalą 
ir linkime jam dar aukštesnį 
mokslą siekti. įsigvjimui d-ro 
laipsnio.

WATERBURY, CONN.
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 23 d.. įvyks Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos 5 
kuopos svarbus susirinkimas. 
Visi nariai prašomi pribūti į šį 
susirinkimą. Susirinkimas pra
sidės pirmą vai. po pietų, sena
me šv. Juozapo parap. mokyk
los kambaryje.

Kurie esate skolingi už laik
raštį “Darbininką” malonėkite 
atsilyginti šį mėnesį. Taipgi, ku
rie norėtute užsisakyti “Darbi
ninką”. ateikite į šį susirinki
mą ir ten galėsite priduoti savo 
vardą, adresą ir pinigus už laik
raštį. “Darbininkas” lankys jū
sų namus du kartu į savaitę ir 
teiks jums netik žinias iš viso 
pasaulio, bet ir naudingų, gra
žių straipsnių, apie įvairius da
lykus.

Priklausantiems prie kuopos 
“Darb.” kaina tik S3.00 me
tams.

J. Totilas, kuopos rašt.

Gegužes 9 d. įvyko Šv. Juoza
po parapijos Vyčių choro, vado
vaujant komp. A. J. Aleksiui, 
dvidešimtas metinis koncertas 
motinas pagerbti.

čiūtė. M. Andrikytė. A. Lušai- 
ū. R. Va:čiūtė. A. Bukauskaitė. 
V. Lukminaitė. A. Stadalytė. U. 
Sardim kaitė. A. Liutkaitė. J. 
Lušas. A. šaukytė.

Pasibaigus vaidinimui. Mote
rų Sąjungas choras sudainavo 
keletą dainelių. Dainavo duetas 
— Ona Dulskytė ij Irena Drc- 
vinskaitė.

Trumpas kalbas pasakė kleb. 
kun. J. Valantiejus ir kun. A. 
Čebatoi.us. Solo dainavo p. S. 
Sapramenė. Visas choras su
dainavo keletą lietuviškų damų 
ir Amer.kos armijos, laivyno ir 
marinų dainas. Programa pra
dėta Amerikos himnu, o užbaig
ta Lietuvos himnu. Po to sekė 
šokiai.

Koncertą ruošiant daug dar
bavosi pp. M. Andrikytė. M. Ka- 
rinauskienė. M. Kašėtaitė. P. 
Jakubauskas. A. Markus. S. Sa- 
pranienė. P. Kauneckis. A. Bu
kauskaitė. G. Nekrošytė. A. 
Šambarys, J. Liaudanskas. J. 
Žemaitis, p. Meteliūnienė, M. 
Bogušas. J. Breiva.

Žmonių buvo daug. Koncertas 
pavyko.

i

Wm. King, Engineman, left, and Milan Wita>M, FiremM, * W
Centrai freight train aervice, contrrbvte “Fat» to Fry HHIer“ ta 
tberr ham sandwiche«. “We hatd mumtioM aad we taow bow tai 
the gtyeeeine irom wMte 
•aya Kmg.

1 "AŠ ESU AMERIKIETIS” 
DIENA

Kuomet kitataučiai minėjo 
"Aš esu Amerikietis” Dieną su 
viešomis eisenomis ir prakalbo
mis. mūsų lietuviai žmones pra
leido dieną maldoje už mūsų 
karius, švč. Sakramentas buvo 
išstatytas per visą popietį, sek
madienį. geg. 16 d. ir gan daug 
žmonių meldėsi prie Taikos Ku
nigaikščio prašydami Pergalės

I ir Taikos.
Vakare 7 vai. buvo laikoma 

šv. Valanda. Vėliau gražus bū
rys tėvų ir motinų susirinko į 
pamaldas. Po Stebuklingo Meda- 
likėiia Novenos maldų, buvo 
kalbamas rožančius ir giedama 
P-lės švč. litanija. Taipgi buvo 
atskaityta Jėzaus Širdies litani
ja ir atgiedotos Suplikacijos ir 
Šventas Dieve.

Labai malonu buvo matyti 
aukštesnių mokyklos skyrių 
berniukus ir mergaites pamaldo
se. Jie savo plonais balseliais 
prisidėjo prie giedojimo. Kad 
tik Dievas priimtų mūsų nuže
mintas maldas, kad suteiktų 
mūsų kraštui ir mūsų kariams 
reikalingas malones!

i

vičius yra pirmininkas komisi
jos, kuri rūpinsis sukelti sumą, 
skiriamą mūsų parapijai.

Martinas Juškelis, marinas, 
ir Povilas Juškelis. jūreivis, bu
vo parvykę namo į mūsų para
pijos Žuvų Balių. Abudu atrodė 
sveiki ir patenkinti.

Kitą savaitę manoma pradėti 
garsinti pavardes mūsų jaunuo
lių karo tarnyboje. Jei kas dar 
nepridavė savo giminių vardų 
klebonijom tai prašome tai 
kuoveikiausiai padaryti.

Antradienį, geg. 18 d. Respub
likonas p. Teodoras McKeldin 
užėmė Baltimorės inayoro vietą, 
kurią per daugel metų, tarytum 
16, laike p. Howard W. Jackscn.

Gegužės 16 d. Šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioj įvyko vaiku
čių Pirmoji Komunija. Apie 60 
mergaičių ir berniukų priėmė 
pirmą kartą V. Jėzų į savo jau
nas širdis. Kun. Čebatorius svei
kino vaikučius, ir prašė tėve
lių, kad jie rodytų savo vaiku
čiams gražų pavyzdį patys ei
dami dažnai prie Šv. Komuni
jos.

Vaikučius su procesija atve
dė kleb. kun. J. Valantiejus ir 
atnašavo jų intencijai šv. mi
šias.

Buvo labai gražus ir jaudi
nantis įspūdys.

Yra daug lietuvių paklydusių. 
Mes turime melstis, kad jie 
grįžtų prie savo Motinos Baž
nyčios.

Po pietų parapijos svetainėje 
įvyko kortavimo promaga para
pijos naudai. Gegužės 23 d. į- 
vyks pirmas piknikas Krugelio 
ūkyj. Highlana Avė. Visi kvie
čiami atvykti į pikniką.

Korespondentas.

* aeeded fcr

NAUJOS MONSTRANCIJOS ’ tą buvo išbandyta turėti “Pik-
FONDAS i niką” mūsų pačių mokyklos kie-

Pereitą savaitę naujai mons-1 me ir parapijos salėje. Kitais 
trancijai paaukavo Emilija Kri- metais kunigai nuomodavo A- 
pienė S25.00. Monika Jucienė.! rion Parką, bet kadangi Balti- 
Pranas Glėbas ir Kazimiera ' morės miestas vis daugiau plin- 
Kablienė po $10.00. Jonas Jonča ta į pakraščius, tiek pristatyta 
$20.00, o Anelė Zeauskienė $5. naujų namų apie tą vienintelį 
Fondas sparčiai auga. Visiems parką, kad šiandien taip ankš- 
patinka naujoji monstrancija ir 
žmonės noriai aukoja. Kun. 
Mendelis dėkoja už aukas.

___________________________
v

i

dr.

i

ŽUVŲ PUOTA
Pereitą sekmadienį pirmą kar-

NUTLEY, N. J

“Obolių Medus”
Iš kur jis pareina

Kaip jis atrodo

Kodėl mes ji vartojame

NAUJAS DR ĖGN ŪMO PERDAVĖJAS
Iš sunkuotų. šviežių, drėgnų obuolių gau
name stebėtiną naujų drėgmės perdavėjų, 
kuris padeda užantspauduoti Old Gold ci- 
garetų šviežumą.
U. S. Agrikultūros Departamento moksli
ninkai tą išrado:

KITAS “NAUJA” YRA PRIDĖTA!
Pirmiausia, buvo Latakia tai natūralūs 
sezoninis mišinys Old Gold. Dabar. Obuolių 
“Medus”, tai natūralūs būdas apdrausti 
pakeliui į Jus. puikius Old Gold tabakus. 
Jūs jais pasidžiaugsite daugiau negu bile 
kada.

MES VADINAME TA
OBUOLIŲ “MEDUMI"!

Plonai apšlakstant ant švelnių Old Gold ta
bakų Abuolių “Medus" persėda kiekvieną 
dalelę ir apdraudžia šviežumą. Tas pasidaro 
išgaruojant tyrai auksiniai, šviežių obuolių 
sunkai ir pasikeičiant į medų, panašų sira- 
pui.

NEPAMAINO SKONIO
Visi, visi man< kad Obuolių "Medus" yra 
geresnis už gliceriną, kurį vartojama karo 
reikalams. Jis nepamaino skonio Old Gold 
cigare tų.

NEPA
SIMAINO 

skonyje:

PIRK
DAUGIAU 

KARO BONŲ 
dabar: MAŽIAUSIA Nikotino 

MAŽIAUSIA Gerkle Erzinančiu 
Kokybių (Tars and Resms) 

Kaip parodyta Nparty- 
višku tyrinėjimų 7 vado
vaujančių rūšių cigaretę, 
padarytų Reader's Digest

P. Loriliard Company Established 1760

PASI DŽI augkite sammy kayesband ir svečiais
TREČIADIENIAIS 8 V. V. — WFEI

NUOTRUPOS
Pirmadienį išvyko karan Juo

zas Strasdauskas. Juozo broliai 
Valerijonas ir Antanas yra šu
lai mūsų Švč. Vardo vyrų dr- 
jos. Jo sesutės Marcelė ir Stasė 
visuomet pagelbsti prie visų 
parapijos parengimų. Tai yra 
viena iš pavyzdingiausių šeimų 
parapijoj. Linkime Juozui ge
riausio pasisekimo ir sveikam 
grįžti pas žmoną ir sūnelį.

Tenka girdėti, kad už poros 
■ savaičių Baltimorėje prasidės; 
i naujas Arkivyskupijos Labda
rybės vajus. Geraširdžiai Kata
liką i bus prašomi paaukoti 
$15.00 per metus laiko įvairiems 
arkivyskupijos darbams. Žino- 

1 ma šv. Alfonso parapija ir ne
atsiliks šiame reikale. Kun. An
tanas Dubinskas rūpinasi va
jaus tvarka

GEGUŽES MENESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 

! gražūs skaitymai kiekvienai 
; dienai per visą gegužės mėnesį. 
. Knygutė buvo išleista Šv. Kazi- 
! miero Draugijos, Kaune. Ji yra 
i versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
; 184 pusi. Kaina tik 25c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 25c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.
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Juozas Kasinskas I

Laidotuvių g
Direktorius g 

Patarnavimas Dieną ir Naktį g 
602 VVashington Blvd. i

BALTIMORE, Md. ®
Tel. Plaza 8595 |

Limosinai dėl visokių reikalų g
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"DARBININKO” KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —

ta tame parke, kaip ir mieste. 
Prie to prisidėjo gazo trūkumas, 
oro vėsumas, ir kitos priežas
tis. kurios privertė mūsų kuni
gus rengti pirmą pavasario pra- j 
mogą namie.

Ir ištikrųjų puikiai nusisekė, j 
Žmonių buvo pilna visur. Skai-. 

! tomą, kad arti 1.000 svečių bu- į 
vo atvykę. Maža buvo vyrų jau
nuolių. bet mūsų sodalietės mer
gaitės visa-širdžia ir pasišventu
siai dirbo, kad visi atsilankiu
sieji būtų aprūpinti. Ona Ivoš- 
kienė buvo virtuvės vedėja. Jai 
pagelbėjo didelis štabas ištiki
mųjų moterų. Kitus darbus at
liko ištikimieji vyrai, kurie ma
tosi kiekviename parapijos pa
rengime. Puota prasidėjo tuoj 
po Sumos. 1 vai. po pietų, ir už
sibaigė apie 10 vai. vakare.

Girdėjau, kad buvo pagaminta 
500 galionų vėžių sriubos. 400 
svarų žuvų. 70 svarų dešrukių 
— tie visi valgiai, kaip kampa
ras išnykp.

Kun. dr. Mendelis dėkoja 
puotos gaspadoriui kun. Anta
nui Dubinskui ir visiems parapi
jiečiams. kaip vyrams, taip mo
terims ir mergaitėms už tokią 
linksmą draugišką šeimynišką 
pramogą. Ne mažesnį AČIC ta
ria tiems, kurie atsilankė.

Pelnas dar nežinomas, bet vi
sas skiriamas apmokėti už pa- 
taisimą mokyklos kiemo, už už- 
lyginimą to įgriuvimo, kurs įvy
ko porą savaičių atgal. Ta duo
bė kainavo $1.000 užtaisyti. Visi 
džiaugiasi, kad įgriuvo naktį, o 
ne dieną, nes galėjo būti didelė 
nelaimė. Tikrai P-lė Švč. globo
jo mūsų mokyklos vaikučius, 
kad jiems žaidžiant kieme neat- 
sivėrė žemė ir nei vienas nebu
vo sužeistas.

Povilas ir Ona Butvidai iš-Pp.
auklėjo gražią šeimą: tris sū
nus — Albiną, Petrą ir Augus
tiną ir dukrelę Aleną. Visi trys 
sūnūs yra karo tarnyboje, o 
dukrelė pas tėvelius.

Sūnus Albinas P. Butvidas y- 
ra ensign UjS.N.R. ir mokosi 
lėktuvais lekioti, ir užbaigęs 
mokslą tikisi gauti instrukto- 

! riaus darbą. Jis jau metai yra 
vedęs pp. Jono ir Agotos Liud- 
vinaičių iš Linden, N. J. dukre
lę Vitaliją. *

Sūnus Petras J. Butvidas yra 
U.S.C.G. ensign. Jis jau yra už
baigęs U. S. Coast Guard akade
miją ir gavo diplomą birželio 
19 d., 1942 m., o jau 10 mėnesių 
kaip yra paaukštintas tarnybo
je.

Sūnus Augustinas Butvidas 
yra S. 2 C. Navy ir mokinasi.

Atvelykio sekmadienį, geg. 2 
d. visi trys pp. Butvidų sūnūs 
buvo atvykę pas savo tėvelius 
pasisvečiuoti. Taipgi buvo atvy
kę ir pp. J. Liudvinaičiai ir jų 
sūnus Edvardas iš Linden. Tai 
buvo tikrai linksmo pobūdžio 
valanda.

pp. Butvidai pavaišino myli
mus savo sūnus ir svečius. Besi
kalbant p. J. Liudvinaitis pa
reiškė, kad jis parduoda Karo 
bonus. Ensign Petras J. Butvi
das tuojau paklojo pinigus ir sa
ko: “Aš šiandien perku boną už 
$100". Labai puiku.

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

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

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ..............................

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

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 

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

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

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50

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

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ................................................

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

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina .......................................................................... 15c.

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

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

šv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris. S. J. 
51 pusi. Kaina ......................................................

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

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ...........................................     $1-60

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

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 
Graži apysaka. Kaina ....... .....................................

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

25c.

50c.

10c.

20c.

25c.

20c.

15c.

25c.

25c.

25c.

20c.

25c.

35e.

NOVENOS
šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
Motinos Gerosios patarties. Kaina 
Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. Kaina

15c
20c.

i 15c.
20c.

prie
prie 
prie 
už Sielas Skaistykloje. Kaina 
Stebukl. Medalikėlio D. M. Garbei. Kaina 15c.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
“TRYLIKA ANTRADIENIŲ ŠV. ANTANO GAR

BEI”. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antaną ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knygutės. Kaina 15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

s




