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tose padarė invaziją: nuo
Sumatros pusės ties AnJung. Valstybių Submarinai
ger miestu; vidurinėj da Raudonieji Sunaikino Nacių
lyje, ties Indramaja iš kur
Kerta Smūgį Japonų
Tris Oro Eskadriles
nužygiavo apie 40 mylių ir
Transportui
užėmė miestą Soebang; ir Maskva, Kovo 2, — So
Pasivarė 40 Mylių Ir Užėmė Soebang
padarė įsiveržimą Rem- vietų žinios praneša, kad
Jung. Valstybių. Havajų
bang miesto krante iš kur Staraya Russa apylinkėje
26 Priešo Laivai Nuskandyti ar
salos laivyno ir submarinų
labai arti didžiulės alie eina smarkios kovos. Apie
bazė praneša, kad tos ba
jaus sritys. Čia pat olan 100.000 nacių ir suomių
Sužaloti
zės submarinai grįžo po
dai jau spėjo padegti ir su smarkiai kaujasi su sovie
kelių savaičių medžioklės
naikinti didžiulius aliejaus tų karo jėgomis apie 100
ir praneša, kad jie nuskan
JAPONAI ĮSIVERŽĖ SU 60,000 VYRŲ JĖGA
rezervus Tjapoje. Japonai mylių į pietus nuo Lenin
dino japonų laivų 44,900
sutikti su smarkia ugnimi, grado. Pereitos savaitės
tonų talpos. Taipgi įimant Batavia, Olandų Indija— mą japonų juodo darbobet jie, kaip sako žinios, pabaigoje, kai anos smar
ir 17,000 tonų talpos laivą, Kovo 2, — Pranešama, užpuolimo. Taigi sostinė
lenda kaip žiurkės, neatsi kios kautynės kaip puode
Lawata klasės. Tas japo- kad Japonai iškėlė centrą- paliks žydėti tas jau šios
žvelgiant, kad jų eilės ir virė, tai tuomet sovietų
nams parodo, kad šie Dė- linėje ir vakarinėje Javos šalies vyšnias, kaip ir kiretėja nuo gynėjų šūvių pirmutinis traukinys su
dės Šamo submarinai pra- salos pakrantėje savo ka- tais metais, tik jokių iškilugnies. Dabartiniu laiku valgio ir amunicijos lodu
dėjo tiktai dabar s°vo dar- rius, kurie buvo sutikti su mių nežada daryti. Tai paJavos saloje eina smarkios atvyko į ilgai buvusį ap
bą ir jau rykštė pakibo ant smarkia Suvienytų Tautų grindžiama, kad atvykukovos su Suvienytų tautų suptą Leningradą. Vokie
japonų transporto, o kas karo ugnimi. Žinios prane- siems įvairiems turistams
karo jėgomis sausžemyj, čių trys oro eskadrilės mė
bus toliau...
ša, kad nežiūrint didelių sostinėje nėra vietos,
ore ir vandenyne. Austra gino sunaikinti traukinį,
priešo nuostolių, jie vie-------------lija tai matydama, smar bet jos buvę sovietų karo
hsiį Karvedy:
PRANCŪZHOS AMBA nok surado silpnesnių vie
Burmos Sukilėliai Žudo
kiai pasirengia priešo puo jėgų pakirstos ir sunaikin
tų, kur iškėlė 60,000 vyrų
SADORIU3 D AR
limus atremti, nes jeigu tos.
Štai pasirodė ore jis,
Nuves čekistai juos p d odę
Britus
karių. Pirmąsias eiles
PASILIEKA
Javos sala pultų priešo na Toje Staraya Russa apy Šventasis mūsų Karvedys.
l komunistinę peludę.
greitojo japoniško blitzguose, tai Australiečiai ti linkėje raudonieji giriasi Maskolių bėga amaras...
Ten juos bedieviškai mokys
Vichy, Kovo 2 —Prancū- kriego sudarė dviratinin- Vienas Amerikietis savakisi greito japonų užpuoli sunaikinę nacių visą vieną Kas jis? Šventas Kazimieras. Ir komunistiškai tvarkys,
zijos vyriausybė praneša, kai. Jie per puošnias olan- noris lakūnas, kuris šiomo. Kai kas spėlioja, kad 16-tą armiją.
Kad būtų rusų pakalikais.
*
*
t
kad Washingtono valdžia diečių nuosavybes ir plan- mis dinomis grjzo iš BurAustralijos japonai dabar
Savo tėvynės išdavikais.
dar pratęsė jos ambasado- taci jas pasuko Soebang mos’ pasakoja, kad vietiJie ėjo mus pavergt, žudyt,
dar nepulsią, bet jie kreips
Nebus jau laisvės, nė tikybos,
riu Gaston Henry-Haye miesto link, kuri ir užėmė. mai.
suk^^lal. 1"
Mūs tautą vėjais išsklaidyt,
Riaušės Detroite
savo karo jėgas į Indijos
Tik Stalinas ant sienų kybos.
šešius
mėnesius
eiti
savo
Japonai
atgabeno
savo
vairiais
budais
gelbsti jaMūs žemę degutu užkrėsti
užpuolimą. Spėliojimams
Lietuvių kalbą išravės.
; pareigas. Jung. Valstybių| invaziios iėeaS pabaigoj Ponams?r zudf° be«!nkllus
Ir pravoslaviją įvesti
yra pagrindo, nes dabarti Detroit, Mich. — Perei
Kietos maskoliškos žievės
vyriausybė įtaria Francu-Į
S) trX- bntUS’ kUF1C
Ir mindžiot papročius ir kalbą.
nė padėtis Japonus nuo tos savaitės pabaigoje prie
įterps į mūs tautinį jausmą,
zijos Vichy vyriausybę, porto laivų ir apie 20 karo ARMIJAI REIKALIN
stul9a gavome pagalbą.
Indijos skiria tik Burmos naujų valdžios pastatytų
Nagaikomis nutildys skausmą.
kad ji duodą pagelbą na- jaįVų palydovų. Iš kurių ašventas mūsų Karvedys.
provincija. O dabar Bur- namų kilo riaušės tarp
Kas užsimota, jau daryta.
ciams, kurie laikosi Libi- pįe
laivai nuskandyti ar GA 50,000 SLAUGIU
moje eina smarkios kovos juodukų ir baltųjų Žmo- E^es »»asfcoZiif išsklaidys.
Nepabaigta, nes mūs tauta
joj. Taipgi akyliai seka, sužaloti. Yra nuostolių ir VVashington, Kovo 2 _
nių. Baltieji pikietavo na- išsklaidė. A etvarkoj jie bėga,
japoniečių su britais.
Sukilo vieną gražų ratą,
mus, kad juodieji negalė- ^ors daug stipresnę turi jėgą. Nebe klusni, nebe lėfa,
“ ^0dV- tUX^ol
.
, a.‘vųUl"- . Įs

Japonai Įsiveržė Į Javos Salį

M

stojo keturių karo laivų,
Kryžiaus slaugių re'
O^kas
žvarbiausia
^kad
Japonai
įsiveržė
Javon
zervą
tęsiamas. Jau Rautuose namuose. Policija Maskoliai braunasi pas mus.
Iki pat kaulų nusmukta.
panaudojo
draskančias Jie žiaurų komunizmų platys, Gerai tai bolševikaiiino,
Vichv vvriausvbė neati trijuose punktuose salos, donasis kryžius padidino
karo
AfX “f saloj y^nętik o- pirmąjį ,eserva apie
allip 400
,00
bombas, kad numalšintų išplėš jieįemę ir namus.
Kiek jiems įkaitį
a.
riaušininkus. Suareštavo Atims mums paskutinę skrandą
įe L>akar Taigi minėti da~
Dakar. Taigi minėti da- an ų* ar° jėgos, bet britų nuošimčių. New Yorko
101 juoduką ir tris iš bal Ir užmokės, nes duos į sprandą.. Dar nori grįžt. Bet šv. Vadas
Jykai
1 . .ir dar
' ,kiti. ,kurių ikol, ir amerikiečių,
ten mįeste padidinta
Rašo:
u smar£fis taigi
su«ikirti
Padidinta reservas
reservas
Daugiau
mūs
žemėj
nepakęs.
“Mums dėl to nei šilta, nei tųjų Žmonių. Piliečių ko- Kalėjimus jie apgyvendins,
apie
500
nuošimčių.
Ka
mite tas pareiškė protestą Krauju paraudonuos mūs van- Kad komunizmo plistų pradas. kas neisvelkama_ aikštėn
_ . mai.
šalta”.
dangi yra Jung. Valstybių
yra primenami Prancūzi
Jei grįš, tai kraujuose paskęs.
Į dens.
Kaip tik jums, jūs parsidavė policijai už “žiaurumą”.
jai, kad ji turi būti kieta ŽYDINČIOS VYŠNIOS karo jėgos plečiamos viso
•
•
•
liai, ir šilta ir šalta. Stalinas,
.
_
Mūs dainos jau nebeskambės,
keriopai tai ir Raudonojo
ir
atspari
prieš
ašį,
nes
ABudėk,
Globotojau
šventasis!
MAŽI
SUSIKIRTIMAI
j<įj
(
žmonos
aimanuos,
drebės,
pavojui užėjus, atidarė cerkves
IR SOSTINE
Kryžiaus
patarnavimas
! merika padarys savo nuo
Ir
mes
budėsim
nuolatos,
ir ragino rusus melstis už tėvy
LIBIJOS FRONTE
Kad iš nakties negrįžta vyrai...
turi proporcionaliai didežiūra žygius, kad apdrau'
Gal karčios ašaros jų byra,
nę. Komunistams, matyt, įsa
i Kad koks lietuvis silpnadvasis dus šios šalies interesus.
VVashington, Kovo 2 — ti ir Raudonojo Kryžiaus
Cairo, Egiptas. Kovo 2— Gtd nuiauti gal galv^
kyta rašyti Dievas didžiąja rai
į Neatsiliktų nuo tautos.
Jung. Valstybių sostinė y- viršininkai praneša, kad
Britų
sausžemio ir oro ka- ‘ Vaikus atMrs jau nuo
de. Jie turi klausyti, ir klauso.
J. K.
DEDIKUOTA "BLIMP"- ra papuošus Potomac par- slaugiu reservas turės pa
Taigi rusams sekasi, bet bol ro jėgos užpuolė ašies ka- -----------------------------------ką apie 1500 taip vadina- siekti 50,000 narių.
BALIŪNŲ
LAIVYNO
ro
jėgas
Libijos
fronte,
ševikams nesiseka. Bolševikai
{mų japoniškų vyšnių me-------------BAZĖ
priversti vartaliotis ragožium. kai tuo pačiu laiku naciai
džiais. Kadangi dabar ja- BRAZILIJA NUSAVI
Sakoma, kad komunizmo vykin bombardavo Maltos britų
~
ponas - priešas ir viskas, i
NO 5 DANIJOS
karo
bazę.
VVeymouth,
Kovo
2
^as įg Japonijos yra taip
tojai jau pasiuntę žvalgus į įLAIVUS
Kaip tik geresnis oras
Vakar South IVeymounth sakant “nekošer”. tai susivairias šalis, kad komunizmo
karo laivyno stovykloje rūpinta ir su sostinės vys- Rio de Janeiro, Brazilija,
santvarką perkelti iš Rusijos į pasitaiko Libijos fronte,
obser- niomis. Paskiausiu laiku Kovo 2, — Brazilijos valkitą šalį, nes po karo Rusijoje tai britų sargybos veikliau n
v 'TP
*
'-r,
t/’T'ili dedikuota baliūnų
------- ’ .-----veikia. Pereitą savaitę bri x rasosi £ Suvienytu 1 autl^ įvaro I cllKH vacijos stovykla. Laike ce- buvo išaiškinta, kad tos džia nusavino 5 Danijos
bus nauja tvarka.
jremonijų pakilo vienas di- japoniškos vyšnios, kurios laivus, kurie nuo pat naKai kas sako, kad komunis tų oro jėgos smarkiai
bombardavo
Tripolio
uos

Ir
Dalyvauti
Po
Karo
Taikos
jdžiulis cigaro pavydalo, tįkraį buvo atvežtos iš Ja-cių Danijos užgrobimo,
tai grįš pas nacius ir pasiduos
te
italų
laivus.
panašus į zepeliną laivyno ponijos? jau yra senai iš- stovėjo Brazilijos uostuojųjų globai. Tik klausimas, ar
Konferencijoje
baliunas. Čia susirinko ka- , nykę ir šie vvšnių medžiai se. Juos paėmė dėlto, kad
naciai bepriims komunistus į
M'ARTHUR
LAIKOSI
|riuomenės ir laivyno virši- yra jau §įog šalies produk-. Daniia yra dabar po ašies
savo globą? Komunistai gali
Washington,
Kovo
2
—
mijoj
ir
namuose
prieš
jajninkai
ir atliko ceremoni- tag
vįg
meta kaž- valdžia ir šie laivai yra
likti be šalies, kaip sūnūs palai
Washington,
Kovo
2
—
Šiomis dienomis įvyko Ko- ponus.
jas. Baliūno uždavinys
kokį priminimą šios vys- • konfiskuoti, kaip ašies laidūnai.
Amerikos Gen. MacAr rejiečių Laisvės konferen Laikas viską laimi. Gali patruliuoti Atlantiko pa- njos jr sukelia prisimini- vai.
thur, kuris nežiūrint japo
kraščius apie Bostoną ir --------------------------------------------------------------------VISKO PO BISKI nų puolimų smarkiai prie cija, kurioje išnešta rezo mas daiktas, kad ir Korė
liucija su prašymu prezi jiečiai supratę, kaip yra' sekti priešo submarinų
šinasi Philiponuose, Ba- dentui Rooseveltui ir Kon brangi laisvė, pradės dirb- veiklą. Jame vyks visokios
Gyvenimas plaukia savo taan Pininsula, ir dar pei patirties specialistai ir kas
kad Jungtinės Val- ti jos laimėjimui.
keliais ar kam patinka ar reitą savaitę paslinko savo gresui,
gtybes pripažintų Korėjos
jiems bus liepta, savo už
ne. Štai gyvename šalyje, frontą apie šešetą mylių nepriklausomybę. Korėjiedavinį atliks. Reikia ma
kur sakome nieko netrūk pirmyn ir jį palaiko.
Pearl
Harbor
Buvusieji
j gįaį ^urį savo tėviškėje anyti, kad Bostonas ir apy
sta. Visi, kas gali dirba, ir
r» «.• J , a
ta
' Pie 21 milijoną gyventojų Karo Vadai Bus Teisiami linkė dažnai matys didžiu Londonas, Kovo 2 — Bri- kūnus su bomberiais. Ir
kai kurie labai gerai už •. Patirta,
kad Dr. J, Am- ir apie du milijonus iš-,
lį “cigarą” plaukianti virš
dirba. Bado kol kas nesi brazevičius mokytojauja skiaįdytų pasaulyje. Korė-!
miestų ir sodybų, vandearo jėgos suplanavo ■ išdaužė visus kitus nacių
užpuolimą ant nacių, ku- įsistiprinimus ir prasimumato ir, rodos, visi visko Kaune “Aušros” gimnazi-' ja šiandien randasi p0 Ja ' VVashington, Kovo 2,
' nyno pakraščiais.
rie stovi Prancūzijoje, pa- šę prie kranto, kur jų laupilni. Bet statistika paro joje.
noniios valdžia. Japonai
Walter S.
------------i
sidarę karo bazes, prie An- kė britų karo laivai, saudo visai ką kitą. Žiūrėk: ------------------------------------ir Rear Admiral Husband
l
3,000
Nepiliečių
Gręsia
glijos kanalo. Tai yra 100 gojami oro karo jėgų, vitrūkumas— alumino, plie džiui kuras. Jeigu diena , .
’ E. Kimmel yra resignavę
šiltesnė
mažiau
kūrink.
kai
karas
su
Rusiia
’
mylių skersai kanalo, ku- si parašiutninkai vėl grižo
no, gumo, cukraus, negali
Kalėjimas
iš savo tarnybos vietų ir
ris skiria Angliją su Pran- atgal į Angliją. Britai nepirkt automobiliaus, taip Jeigu mažai cukraus —
—! Dabar, kada šioji šalis jie yra perduoti karo teisSakocūzija, ties uostu Havre, prarado nei vieno laivo ir
gi trūkumas įvairaus po- mažiau saldink. Jeigu ži- kariauja su Japonija, tai mui, užtai, kad jie eidami
Boston, Mass. —
pierio. Įėjęs į bet kokią nai, kad trūksta geležies— korėjiečiai mato viltį ats-; karo viršininkų pareigas ma, kad tarp 3,000 ir 4,000 Britai suorganizavo para- nei vieno orlaivio. Tai bu4galo sėkmingas
krautuvę išgirsi: — “pirk taupyk išnaudotus kenus tatyti savo šalies nepri- Pearl Harbor saloje, buvę' nepiliečių neužsiregistra- šiutnikų
batalijoną ir karo vęs
ką turime, nes vėliau ir to ir juos parduok “junkma-' klausomybę. Jie kreipėsi' apsileidę savo pareigose, vo valdžios įstaigose, kad orlaiviai juos nuvežė ir iš- puolimas ir naciams pa
negausi”. Trūkumas šilko nui”. Kiekvieną panašų ge-; į Suvienytų Tautų vado- i buvo gruodžio 7, 1941 už- gauti sau tapatybės nusta- metė ant vokiečių karo ba- grasinimas ir pamoka, kad
ir kitų panašių dalykų. Ir rą taupumo darbą dirbda-1 vybę, kad juos pripažintų pulti japonų ir skaudžiai, tymo korčiukę. Neužsire- zės Bruneval miestelv. Pa- Suvienvtn Tautu karo įV
tuo pačiu kartu visko yra. mas prisidėsi prie šalies ir jie pradėtų raginti visur supliekti. Nuo ko nukentė-į gistravusiems gręsia ka- rašiutnikai smarkiai vei- gos gali daryti invaziją ir
Čia reikia tik vienas daly laimėjimų ir tau bus iš to. esančius korėjiečius po ja io uostas, daug laivų su Įėjimas. Registruotis tu- kė. Jie ištaškė nacius ir iš- tas verčia nacius laikyti
kas atminti— reikia vis didelio džiaugsmo ir vi-; ponų valdžia, veikti kaipo į žalota ir gyvybių praras- rėjo visi vokiečiai, japonai griovė radio stotį, kuri vi-, daugiau karo jėgų prie kasuomet saugojo britų la- nalo be darbo.
kas taupiai vartoti. Pavyž- siems...
! penktoji kolona japonų ar- ta bei sužeistųjų palikta. ir italai nepilięčiai.

Chicagos lietuvių parsidavė
lių komunistų laikraščio ragožninkui nepatinka, kad Churchill
dėkoja Dievui, kad rusams se
kasi.
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Praslinko šimtmečiai. Tie patys Bet ryžtingumo geležinio

Korėjiečiai Siekia Nepriklauso
mybės Ir Prašo J. V. Pripažinimo

Britų Karo Jėgos Ištaškė Naciu'
Prancūzijoj Karo Bazėse
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Antradienis, Kovo 3, 1942

darbininkas

MIRĖ SESUO APALONIJA

RAUDONŲJŲ
TRIKSAI

Chicago, III. — Vasario i ti ir nepraleisti šič svar
28 d. mirė Sesuo Apaloni- baus susirinkimo. Visus Amerikos Legijono, Tau
ja (Vincenta Bubliauskai- nuoširdžiai kviečia Valdy- tinio Amerikonizmo direk
torius Homer L. Chaillaux
tė, Cambridgietė), Kazi- | ba.
mierietė. Laidojama iškil SUSIRGO — Įžymus Šv. praneša, kad šiandien komingai kovo 3 d.
Roko par. darbuotojas, L. knistai Jungtmese ValsPaliko dideliame nuliū K. Federacijos 9-to sky-Į ^se . meS‘“a .,vls°klals
dime savo motinėlę Oną, riaus pirmininkas per 12, b“da?s islverztl ’
Iš
seserį vienuolę Emmą, Ka- metu, ir buvęs LDS Cen-' y‘hne.s.aPsauSos S
V
zimierietę ir seserį Alek tro pirmininkas, Juozas sias vietas.
sandrą.
Treinavičius, pereitą sa p. Chaillaux reikšdamas
vaitę sunkiai susirgo. Mes tą mintį apie komunistus
Cambridge, Mass. —Ko LDS 2-ros kp. nariai, Fed. | pareiškė, kad eiliniams
vo 3 d., 8 vai. rytą Nekalto 9 skyrius ir visi parapijo-. komunistams yra įsakyta
Prasidėjimo P. Marijos nai linkime, kad p. J. Trei prisirašyti nariais civilio
lietuvių parapijos bažny
navičius greitai pasveiktų apsigynimo ir tam jis tu
čioje įvyks gedulingos pa ir vėl su mumis dirbtų ka rįs komunistų partijos ra
maldos — egzekvijos ir
šytas instrukcijas. Jis sa
talikiškoje dirvoje.
šv. mišios už a. a. Sesers
ko, kad komunistai ragi
Jo draugas,
Apalonijos vėlę. Šv. mišias
Jonas Jeskelevičius. nami dėtis į civilės apsau
atnašaus kleb. kun. Pran
gos narius ne dėlto, kad
ciškus Juškaitis.
apgynus
šią šalį, bet kad
Vokiečiai Areštavo
dibti Rusijos naudai. Ir jis
Misijos — Nekalto Pra
500 Olandų
pastebi, kad jeigu mes nesidėjimo P. M. lietuvių pa
1
rapijos bažnyčioje šią sa Londonas, kovo 2 — Vo apsižiūrėsime dabar, tai
vaitę Tėvai Pasijonistai kietijos viršininkai areš- vieną gražią dieną, kada
veda misijas, kurios iškil tavo 500 civilių olandų A-,.ies valst bėmis išseks,
mingai baigsis sekmadie mersforte, kaipo atkeršiji-: tej mes
jusime> kad tu.
nį, kovo 8 d. Kleb. kun. P. mm uz tai, kad kas tai pa- rime
gti į komunis.
Juškaitis ir misijonieriai leidęs bombą j vokiečius tų partiją kuri bus gera|
nuoširdžiai pataria lietu okupantus.
pasirengus nuversti mūsų
viams pasinaudoti Dievo
valdžia jėga ar kitaip.
malonėmis.
REZIGNAVO BOUVL
Toliau p. Chaillaux sako,
* JOS KABINETAS
kad
Amerika nori patikiU, MASS.
La Paz, Bolivija, Kovo 2, mų savo šalies gynėjų, kuŠalies ministrų kabinetas' rie su tyria širdimi ir priLDS 112 KUOPOS
• rezignavo ir paliko laisvas sirišimu, kaip galėdamas
SUSIRINKIMAS
pasitarnautų
j
rankas prezidentui Enri- geriausiai
įvyks sekmadienį, kovo 8, 1942,
que Penaranda de Castillo šios šalies laimėjimui. Jis
2:30 vai. po pietų, Lietuvių Ka
sudaryti naują ministrų sako, mes nenorime sabotalikų Centro kambariuose, 80
kabinetą.
tažnikų ir šnipų savo civi
River St., Haverhill, Mass.
lės apsaugos organizaci
Kviečiam visus narius atsilan
• Žinomas vilnietis daili joje. Kas jie nebūtų, vyrai
kyti, taip pat atsivesti naujų
ninkas Vaclovas Kosciuš ar’ motefys, kurie seka
narių prisirašyti prie LDS 112
ka paskirtas “Vaidilos” te diktatorių
philosophiją,
kuopos.
atro dekoratorium - daili mes tokių nepageidauja
Kviečia VALDYBA.
ninku.
me.
Reikia manyti, kad ne
MONTELLO, MASS.
Raudonieji Du Ūkinin tik patriotingieji lietuviai
kus Nuteisė Sušaudy pažįsta raudonųjų triksus,
LDS 2-ros KUOPOS
mui
bet juos jau pradeda paSUSIRINKIMAS
t
1 žinti ir šios šalies patrioAntradienį, kovo 3 d., 7
Kuibyšev, (Saratovas), tingieji sūnūs.
vai. vakare, įvyks LDS Rusija, kovo 2 — Šio mies
2-ros kp. mėnesinis susi to provincijos raudonųjų • Kaip žinoma, vokiečiai
rinkimas, Šv. Roko par. teismas nuteisė sušaudy- Lietuvoje paliko per pirsalėje. Šiame susirinkime mui - du kolektyvių ūkių mą okupaciją sudarytus
dalyvaus LDS Centro pir pirmininkus, kurių prie- Sovchozus. Tiems sovchomininkas kun. J. švagž- žiūroje buvo raudonųjų
tvarkyti veikia spedys, vietinis klebonas ir dvaras Volgos distnkte, cįaiįnįs
departamentas,
pasakys kalbą apie katali :uz tai, kad buvo apsileidę pavadintas valstybinių ūkišką spaudą ir darbinin savo pareigose ir dėl to kių departamentu. Jis per
kus. Todėlei prašome visų apsileidimo supuvę javai laikraščius ieško dvarų
narių skaitlingai dalyvau- aruoduose.
administratorius ir ūkve
džius. Iš jų esąs pageidau
jamas vokiečių kalbos mo
kėjimas.

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
TeL So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
8 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Prot Rašt. — Jonas Glineckis.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
4115 Washington St, Roslindale,
Fin.
Rašt — Aleksandras Ivaška.
TeL Parku-ay 2352-W.
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St. So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
613 E. 5th St.. So. Boston, Mass.
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
110 H St, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL: Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio,
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.
1
492 E. 7th St, So. Boston, Mass.

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

Povilas Bushmanas

Perkins Markei

48 Crescent Avenue

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
)orchester, Mass.

COL 1981

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

' pasitaikę užmušimų dėl menkų
priežasčių.
Teismas nubaudęs Mitr. Vet
lovą 2 metais, o Gr. Gabrikovą
— 6 mėnesiais kalėjimo. Tardy
mo metu kalėjime išbūtas lai
kas įskaitytas į bausmę. Byla
1 prieš Sav. Vetlovą išskirta.

___________

Bolševikų Likviduotas
Choras Vėl Veikia
• Vilniaus
dienraštyje
“Naujoji Lietuva” Alg.
Gustaitis rašo, kad Vil
niaus Universiteto studen
tų choras, bolševikų lai
bais likviduotas, vėl at
naujino savo darbą. Keli
choro dalyviai bolševikų
nužudyti, būtent, J. Gudūnas, Vyt. Černiauskas, Ašmutaitis ir kiti. Kiti vėl
buvo išvežti Sov. Rusijon.
Tačiau chorą papildė nau
ji studentai, apdovanoti
(gražiais balsais.

Kanadiečiai kovoja su audringu Atlantiku. Tai Kanados destroyeris
lydėdamas laivų abazą į Angliją kovoja su milžiniška vandenyno audra.
Atrodo, kad dangus sulipęs su vandenynu ir tos bangos prarys laivus su
žmonėmis. Negana, kad reikia nugalėti tokias baisias bangas ,bet reikia
nuolat budėti ir priešo povandeninių laivų užpuolimo. Tai sunkus ir ryž
tingas darbas nugali visas kliūtis.

Žiruos Iš Pavergtos Lietuvos
Bolševikų

• “Deutsche Zeitung im Ostland” skelbia Dr. Max Winkler
straipsnį. Autorius esąs “vy
riausios rytų turto valdymo įstaigos” vedėjas. Ši įstaiga val
danti turtą, “prijungtuose rytų
kraštuose”, kurie ankščiau su
darė Lenkijos teritorijos dalį.
Šių kraštų plotas sieksiąs 87,000 ketv. kilometrų ir jame
esą, be žemės ūkio, “didelio našumo ir turtingą ateitį turintį
pramonė”. Toliau laikraštis ra
šo: “Tie naujieji rytai ateityje
nebegali būti gyvenami, kaip
ligšiol, mišrių gyventojų. Jų
grynai vokiškas pobūdis turi
būti užtikrintas”. Minėta įstai
ga, vykdydamą jai pavestą už
davinį, turinti konfiskuoti ir
sunaudoti 230,000 pramonės ir
amatų įmonių ir 250,000 mies
• Iš Soldau stovyklos Vo to namų bei sklypų, kurie pri
kietijoje nežinia kur iš klausę “buvusiajai Lenkijos
vežtas Vaclovas Sidzikau valstybei ar buvusiems Lenki
skas. Jo giminėms nepa jos piliečiams”. Šios įmonės jau
vyko sužinoti nei kur jis dabar esančios perleidžiamos į
išvežtas, nei koks jo da privatines rankas. Pirmoje ei
bartinis likimas. Kaip ži lėje esą atsižvelgiama į įmonę
noma, pasitraukęs iš di norinčio gauti “asmenybę”.
plomatinės tarnybos V. Si Prašymų esą gaunama iš Vo
dzikauskas keleris metus kietijos vokiečių, Lenkijoje gy
vadovavo Lietuvos Vaka venusių vokiečių ir vokiečių rarų Sąjungai, kuri veikė ir patriantų. Už įmonę reikią ma
Klaipėdos krašte.
žai įmokėti, be to, už likusią su
mą nustatyti žemi nuošimčiai.
GEN. RAŠTIKIS TVAR- “Tūkstančiai”, kaip išsireiškia
KO ISTORINĘ MEautorius, įmonių esą rezervuo
jami vokiečiams — karo daly
DŽIAGĄ
viams”.
• Iš patikimų šaltinių Iš straipsnio dar matyti, kad
patirta, kad gen. Stasys paskirtas specialinis Vokietijos
Raštikis vengia bet kokio “reicho komisaras vokietybei
aktyvaus veikimo. Jis ran stiprinti”. Tokio gigantiško ir
da pasitenkinimą tvarky begėdiško turtų atėmimo iš nu
damas Lietuvos kariuome kariautųjų istorija turbūt neži
nės istorinę medžiagą prie no.

Vytauto
jaus.

land” skelbia valdžios patarėjo
Dr. Funken straipsnį ryšium su
Vokietijos
reicho komisaro
“Ostlandui” išleistu potvarkiu,
pagal kurį rusų nusavintųjų na
mų savininkai skiriami tų na
mų valdytojais su teise naudo
tis pajamomis. Straipsnis ko
mentuoja minėtą potvarkį. Pa
sak autoriaus, potvarkis reiš
kiąs “tolesnę pažangą kelyje į
numatytąjį privatinio ūkio at
statymą”. Tačiau “laikas dar
neatėjo perleisti nuosavybę į
žemę ir miestų sklypus”. Potvarkis tiktai “lygina kelią bu
vusiems savininkams perimti
savo namų su sklypais likimą į
rankas”.
Perduodant namus valdyman,
esą žiūrima, ar prašytojas esąs
“patikimas”. Namai nebūsią
duodami tiems, kurie “trukdo
atstatymo pastangas”. Jeigu
valdytojas pasirodytų nepatiki
mu, tai kiekvienu metu valdy
mo teisė gali būti atšaukta.

su kirviu. Grigas Gabrikovas
vėliau vieną šautuvą pasiėmęs.
Teisme jis tvirtinęs, norėjęs šį
šautuvą nuvežti į Kauną vie
nam savo pažįstamam. Pas Savorą Vetlovą kratos metu buvę
rasti du šautuvai, paslėpti mal
kų krūvoje. Kaltinamasis sakęsis, apie tuos šautuvus nieko
nežinojęs. Pasak jo, jam šau
tuvai buvę pakišti iš keršto.

Prokuroras Hennig pasiūlęs
Savorą Vetlovo bylą išskirti ir
pakviesti * naujus liudininkus.
Kai dėl kitų kaltinamųjų, tai
prokuroras pasiūlęs Mitrofaną
Vetlovą nubausti 2 metais kalė
jimo, o Grigą Gabrikovą — 9
mėnesiais kalėjimo. Prokuro
ras dar pastebėjęs, kad ginklai
jaunų vyrukų rankose esą pa
vojingi. Gyventojai tuo būdu
esą rimtam pavojuje, nes pas
kutiniuoju laiku “labai dažnai”

• Lietuvos laikraščiai ra
šo, kad atleidžiant nuo
mokslo mokesčio taikomi
tie patys nuostatai, kurie
veikė iki 1940 m. birželio
15 d. Nuostatai dar papil
dyti tokiu būdu: 1) nuo
mokslo mokesčio « H^i.
džiami tie mokiniai, 1
tėvai: a) žuvę kovo
bolševikais, kaip pa
nai; b) bolševikų vali
laikais nukankinti k
muose kaip politiniai: c)
išvežti į Sovietų Rusiją.
Specialinės
lengvatos
taikomos Vilniaus krašto
lietuviams. Būtent, Adu
tiškio, Merkinės, Molėtų,
Švenčionėlių, Širvintų bei
Valkininkų progimnazijos
ir Švenčionių gimnazijoje
mokytojų tarybos gali dėl
neturtingumo atleisti ligi
30% visų mokinių.
’ 1 ’
»
• Lietuvoje, kaip ir visa
me “Ostlande”, vokiečių
komisaro Lohsės parėdy
mu, visi jauni vyrai, gimę
1920-22 metais “raginami
stoti į vokiečių “darbo
tarnybą” (Ąrbeitsdienst).
Numatoma, kad jie bus
pasiųsti vienerių metų
tarnybai į Vokietiją.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
,

BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

•

•

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

Vokiečių Teisinas Kaune
Muteisė Už'Gnklų
Laikymą

• “Deutsche Zeitung im Ostland” rašo, kad pirmininkau
jant apygardos teismo patarė
jui Dr. Haferkorn, Kaune posė
džiavęs “vokiečių teismas”. Bu
vę teisiami trys žmonės, kaip
iš pavardžių atrodo, Lietuvos
rusai: ūkininkas Mitrofanas
Vetlovas, darbininkas Savoras
Vetlovas ir dailydė Grigas Ga
brikovas. Jie atsidūrę kaltina
mųjų suole už neteisėtą ginklų
laikymą.
1941 m. spalių mėn. pas M.
Vetlovą buvę surasti 4 šautu
vai.
Kaltinamasis aiškinęsis,
kad jis tuos šautuvus radęs ir
atsinešęs namo. Rugsėjo mėn.
jis iš vieno šautuvo šovęs į kaž
Didžiojo Muzie
• “Deutsche Zeitung im Ost- kokią moterį, kuri jį užpuolusi l

VALGIŲ GAMINIMAS.
Ai knyga labai tinkama
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------- $1.00
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ............................................................................... $1.25
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygute yra
labai naudinga įsigyti. Kaina tik............................

25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraše Kun. A. Alekna

50c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
paraše kun. Pr. Juškaitis. Kaina .......................

25c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ..................

10c.

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

25c.

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

50c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paraži Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina ................................................... $1.10
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
tragedija. Paraše V. Nagomoskis. Kaina____

35c.

Su užsakymais kreipkitės —

"DARBININKAS"
366 W. Broaaway,
So. Boston, Mass.
•

•

reni

į

DARBININKAS

Antradienis, Kovo 3, 1942

DARBININKAS
(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas

Pradėtas Statyt: Didingas Paminklas

“Penkioliktas?.: Tėvų Ma
rijonų Bendradarbiu sei‘‘Chicagoje, š. m. vasario seimas aiškiai pasakė, kad
oy
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
8 d., buvo sušauktas pen- a. a. kun. J. Navicko vardo nas nutarė steigti a. a.
kun. J. Navicko vardo se-i
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, kioliktasai Tėvų Marijonų seminaristo fondo isteigiMass. under the Act of March 3, 1870.
• mu ir jo pataikymu ge minaristo fondą, praėję
Bendradarbių
seimas,
ku-į
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
vos pora savaičių, jau dar
ris nutarė įsteigti a. a. riausiai bus įamžintas jc
Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
kun. J. Navicko vardo se-ivardas ,ir pagerbtas kilnus bas varomas visu spartu
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly .......1......... .......... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00 į minaristo fondą, kuris ga- i
didelis vyrąs, kuris ne- mu. Ir šio darbo vaisiai
jau matosi. Kun. Ig. AlbaDomestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams... $2.00
progą pasiekti oaDrastai daug yra nusi- vičius įsirašė tikru a. a.
Foreign yearly ................................. $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00 lės duoti
ėse Ameri
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny; 1 kart sa-tėj metams $2.50 neturtingiems
jaunuo- nelnos Jungtinėse
kos Valstybėse mūsų išei-i kun. J. Navicko vardo se
liams kunigystę.
minaristo fondo nariu ir
DARBININKAS
Tėvų vijai ir Lietuvai.
“Penkioliktasai
įnešė $100. Taip pat į mi
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
nimo fondo tikruosius na
Telephone SOUth Boston 2680
rius įsirašė ir Antanina
Leščinskienė ir Įnešė $100.
žodžiu, pradžia jau pada
Bolševikai, visomis keturiomis siekdami apdraus ryta ir didingas a. a. kun.
ti darbuotę Amerikoj, ypatingu atsidėjimu išeina prieš J. Navickui
paminklas
Dies’o komisiją, kuri tyrinėja priešamerikietišką kai pradėtas statyti.
kurių svetimšalių veiklą. Kam ta komisija reikalinga?; “Norint kad a. a. kun.
— jie šūkauja. Komunistams surasti? Bet komunis J. Navicko vardo fondas
būtų gyvas ir sėkmingas,
Pagaliau Amerika pradeda praregėti. Konkretaus tai, girdi, visai nesislepia ir patys tokiais esą pasisako, j reikia šimto tikrųjų narių,
patriotinio susipratimo pragiedruliais pasirodė esą A- Tad tokiai komisijai nė cento nereikią duoti, nes ji tik S kurie į fondą įneštų po
merikos legijonieriai. Jie pirmieji suskambino sargy siekia įžymius žmones apšmeižti.
Pirmu žvilgsniu atrodo, kad bolševikų argumen šimtą dolerių. Tada gali
bos varpą. Legijonininkų amerikanizacijos skyriaus
ma bus iš nuošimčių išlai
viršininkas, Homer L. Chaillaux, perspėja, kad komu tas ir tvarkus ir logingas. Deja, kaip tik priešingai, jis kyti ir mokslinti vienas
nistai yra išmetę daug proklamacijų, kuriose jų parti yra ir netvarkus ir nelogingas. Jiems, “golubčikams”, jaunuolis kandidatas į ku
jos nariai raginami užimti atsakingas Civilinio Apsi kažkaip keistai iš minties išsprūdo, kad Dies’o komisi nigus.
gynimo vietas. Jis įsako visiems amerikanizacijos di ja seka ne tik komunistų, bet ir nacių bei fašistų veik
“Susirūpinimas kunigų
rektoriams neįsileisti komunistų į Civ. Apsigynimo la. Tai kaip gi tada ji nebreikalinga? Ji turėtų būti prieaugliu yra labai rim
viršūnes, nes komunistai siekia gelbėti Rusiją, ne A- dvigubai reikalinga, nes, jeigu komunistams ji žalos tas dalykas, nes pastarieji
nedaro (juk jie atvirai komunistais pasisako), tai iš įvykiai nepaprastai prare
meriką.
eina, kad Dies’o komisija vien tik prieš nacius ir fa tino Lietuvoje kunigų ei
“Jeigu jų briovimosi dabar nesulaikysime — sa šistus yra nustatyta. Tad sakyti, kad jos nereikia, les, šalia to, daug lietuvių
ko p. Chaillaux — tai vieną gražią dieną, kada jau bū reiškia tą patį, ką ginti nacių ir fašistų interesus. Aš jaunuolių bolševikams iš
sime nuvargę bekovodami su Ašies valstybėmis, mes už tai neatsakau, kad tokią išvadą paprasčiausia logi vežus į Sibirą, labai yra
pasijusime turį savo tarpe stiprią ir nuodingą komu ka brukte žmogui bruka. Kaltinkit arba logika už jos sunku su kandidatais į ku
nistų organizaciją, pilnai pasiruošusią nuversti mūsų nepermaldaujama tikslumą, arba pačius save už netik nigystę. Todėl tenka čia
su visu stropumu rūpintis
vyriausybę ginkluoto perversmo keliu”.
slu galvojimą. “Ja tut ni pri čiom”. (Sovietų tarnams
kunigų prieaugliu, kuris,
Pasakyta aiškiai ir ryžtingai, kaip Legijonierių nrivalu “kazionnają” kalbą suprasti, tad neaiškinsiu,
karo audroms nutilus, ga
vadui pritinka. P. Chaillaux žino ką kalba. Jis mato ką tie žodžiai reiškia).
lės užpildyti Lietuvoje at
mai yra įsigilinęs į revoliucinę techniką ir surankiojęs
Bet jei bolševikėliai logikoj susmuko, tai daugiau siradusias spragas ir vary
užtektinai faktų savo pareiškimui sutvirtinti. Perspė sia dėlto, kad žūtbūtingam savo darbuotės apgynimui ti kilnų misijų darbą. O ir
jimas ateina kaip tik laiku ir taikomas tiesiog į taiki- vartoja pempės politiką. Jaukus tai paukštis ir ne bet mūsų išeivijai irgi reika
nj, nes klausimas sukasi apie patį svarbiausią dalyką. koks diplomatas. Kada pavasario metu piemenuką? lingi kilnūs ir pasišventę
Civilinio Apsigynimo sudarymas tai tas pat ką už kėsinofei pempės lizdą išplėšti, tai pataite’* fcana gud misionieriai kunigai. Nau
frontės suorganizavimas. Gi karo metu užfrontė tiek riai ji kamoflažuoja. Ji garsiai rėkdama laksto visai ne jai įsteigtas a. a. kun. J.
pat svarbi kaip ir patsai frontas. Čia daugiausiai vei- ten, kur jos lizdas yra. Atrodo, kad gudri pempė apy- Navicko vardo seminaris
kiama į piliečių dvasią, jų palankų, abejingą ar nepa-j kvailį piemenuką suklaidys. Bet pempės gudrybė ap to fondas ir sieks išmoks
lankų į karą atsižvelgimą ir į jų tamprų su frontu ben ribota. Ji kaip tik garsiai šaukia tada, kai piemuo at linti ir išauklėti kilnius
dradarbiavimą. Užfrontė rūpinasi maistu, karo reik sitiktinai prie lizdo prisiartina. Piemenukas vis dėlto jaunuolius j kunigus, ku
menų pristatymu, sužeistųjų aprūpinimu ir fronto audresnis. Jis supranta pempės politiką ir po vieno, rie su didele energija ir giiliu pasišventimu varytų
naujais kariais papildymu. Užfrontės reikalams Ame kito bandymo, lizdą susiranda.
pradėtus, bet nebaigtus
rika skiria bilijonus dolerių. Tad komunistai, įsibrioTa “gudriai” - negudria pempės politika mūsų
vę į Apsigynimo viršūnes, turės tampriai suburtą or bolševikėliai perdaug jau ištikimai seka. Jie, be abe- a. a. kun. J. Navicko dari bus.
ganizaciją ir daug, labai daug pinigų. Kitais žodžiais, ionės. iš širdies nori sovietams pasitarnauti — • “Remdami ir įsirašyda
turės pilnių pilniausią valdžią. Jie žino, ko siekia. Savo “soslužit’ službų” — bet kad protelis neišneša. Ir ne- mi į a. a. kun. J. Navicko
darbe jie nebe naujokai. Įgudimas kelti revoliucijas andairiai rizikuoja būti įskaitytais į nacių bei fašistų vardo fondo narius ar rė
jiems pasitarnaus kaip mokiniui kvotimų metu gerai šalininkus, ir tarsi pirštu parodo, kur ir kaip reikia mėjus — prisidėsime prie
iškalta pamoka. Tiesa, Amerika tai ne Rusija ar Mek ieškoti priešvalstybinių komunistų darbelių.
Kristaus karalystės plati
sika. Bet vien išdidaus pasitikėjimo čia nebeužteks.
Sovietų reikalų gynimas į gramozdiškas rankas nimo žemėje, taip pat pa
Reikia labai ir labai apsižiūrėti.
K. pakliuvo.
K. gerbsime ir didelį žmogų

‘Drt .ugas rašo:

larijonų
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Mini Parapijos Auksini

Jubilieju

Bendradarbių

Gramozdiški Sovietų Agenlai

Komunistą! Briaunasi

Į Apsigynimo Viršum

SCENA PIRMA

Kranklių Faibčikas
VII Aktų Drama iš 1863 tn.
Sukilimo
Parašyta einant Žemaičių padavimais
70 metų sukakties paminėjimui,
1933 metais Seredžiuje.
•
Faibčikas ir “krankliai”
VEIKIANTIEJI ASMENS:
1. PONAS JONAS-“KRANKLYS”, jaunas suki
lėlių vadas.
2. TETA BAJORŪNAITE, 80 metų dvarininkė.
3. Tetos brolio dukteris:
PANELE MARUTE — Jono sužadėtinė 20 m.
4. PANELE ONUTE, 18 metų.
5. TARNAITE AGNE, 25 m.
6. FAIBČIKAS, žydas 40 m. dvaro “paetorius”.
7. RUSŲ ŽANDARAS RAZPROCHVOSTOVAS,
30 metų.
8. PULKININKAS PEREKULŠČIKAS, 50 m.
9. ŠAULYS I-PETRAS KARUŽA, 30 m.
10. ŠAULYS II-PAULJUS puskarininkis, 20 m.
11. ELGETA, muzikantas, 60 m.
12. Sukilėliai, valstiečiai vyrai ir moterys ir rusų
kareiviai.

I AKTAS

<

.

1862 metų pradžia. Pavasaris. Pušų ir beržų
miškelis. Senoji-ponia, panelės-i-Marutė. Onutė ir
tarnaitė Agnė.

Senoji ponia sėdi scenos prišaky ant kelmo ar
rąstogalio, rankose gėlių puokštę laikydama, pa
nelės ir tarnaitė į gurbelį (žiurstus) skina berže
lių ir pušelių ūgių spurgas.
Panelė Onutė gyva, judri, linksma: savo šaipymaisi ir judesiais juokina publiką, o p-lė Ma
rutė: rimta, susikaupusi, užsimąsčiusi.

AGNĖ. (tarsipavargusi). Poniute, jau
užteks to gero. Priskynėme, kad nė na
mo neparnešime! O toks kelio galas.
PONIA. — Gal ir tavo tiesa, Agne, kad
priskinta nemažai... et, vaikeliai, kol tam
tinkamas laikas, savo triūso nesigailėki
te. Vaistams tinka spurgos tik pavasarį
surinktos: susprogę pumpurai, išsiskleis
žaliais beržų lapeliais, išsities, išbėgs pu
šų ūgiais ir vaistams jie bus jau nebetin
kami... 0 Dievulis vienas težino kiek ir
kam jų prireikės...
AGNĖ. — Tai ką ponia su jais darysi?
Jau kelinta diena kaip po tiek daug priskynėme. Jas visas užpilti nė spirito dva
ro rūsyse neužteks — ne bent kaip rud
mėses į statines raugsime ar sūdyte sū
dysime.
PONIA. (Maloniai, rimtai galvą lin
guodama) — Kvailutė tu, kvailutė! To
kiam rimtam reikalui negalima gailėtis
nieko: nei spirito, nei mūsų darbo... Iš
spiritu užpiltų tų spurgų, bus vaistai mū
sų kilniosios jaunuomenės žaizdoms gy
dyti... Tos jaunuomenės, kuri su tėvynės
priešais už mūsų laisvę kausis... Girdė
jai, kad miškuose jau šen ir ten šaulių

PRELATAS M. L. KRUŠAS,
Šv. Jurgio par. Klebonas, Chicago, III.
Chicago, III. — Su sausio mokykla, nupirktas sese
11 d., pirmoji lietuvių Šv. rims mokytojoms namas
Jurgio parapija Chicago je ir išmokėta $105,000 sko
švenčia 50 metų jubiliejų los.
nuo parapijos įsikūrimo ir Šis auksinis jubiliejus
40 metų nuo gražios, ele baigsis rudenį, Kristaus
gantiškos gotinės bažny Karaliaus šventėje. Jubi
čios pastatymo.
liejaus užbaigimo iškilmė
Pirmuoju Šv. Jurgio par. se dalyvaus ir J. Eksc. Chiklebonu buvo kun. Kole- cagos
arkivyskupas S.
sinskis. Dabartiniu klebo Stritch.
nu yra J. Mal. Prel. M. L.
Reikia pažymėti, kad J.
Krušas, kuris nuo 1918 m. Mal. Prel. M. L. Krušas ypuikiai tvarko parapiją. J. ra didelis “Darbininko”
Mal. Prel. M. L. Krušui be- prietelius ir rėmėjas. Jisai
klebonaujant, Šv. Jurgio yra nemažai suteikęs ir
par. bažnyčia buvo du sy spaudos darbų.
kiu atnaujinta, padidinta
Rap.
* *
£ ' 1 *I ,
— a. a. kun. J. Navicką, kuo galint, paremti didelį
kuris gyveno ne sau, bet ir kilnų darbą.”
kitiems.
“Įsteigtasai fondas taip
EFENSE
pat yra susirūpinęs greitu
laiku išleisti įdomią kny-!
gą apie a. a. kun. J. Navic
ką. Toji knyga yra paves-i
BUY
ta parašyti A. Vaičiulai
UNITED
čiui, žymiam rašytojui, Į
STATES
kurio stiliumi ir grakščia
SAVINGS
BONDS
kalba neužilgo galėsime
AND STAMPS
gėrėtis ir džiaugtis. Fondo
nariai ir rėmėjai šią kny
gą gaus kaip dovaną.
“Paminklas
pradėtas
statyti. Kviečiame visus,

būriai renkasi ir tėvynės priešus novyja. Tai audros pirmieji žiedeliai. Visa bai
sioji audra dar priešaky... Ateityje...
(pauza). (Panelės paeiliui atnešdamos
į gurbą supila savo priskintas spurgas.
Senoji ponia vėl tęsia):
PONIA. Neviena motina, kurios sū
naus žaizdos iš šių spurgų pagamintais
vaistais bus apipiltos ir išgydytos, ran
kas susiėmus už jus melsis. Ne vienas iš
po giltinės dalgio išplėštas jaunuolis visą
savo gyvenimą jums bus dėkingas, ir jei
ne jūs, tai kitas mergaites padarys lai
mingomis, sukurdami dorą šeimą.
(Jai bekalbant panelės aplinkui ant
pievos susėda. Iš už krūmų, su maišeliu
ant pečių, pasirodo Faibčikas).
FAIBČIKAS. Labą vakarą! Šviesiau
sioji ponia, labą vakarą panelėms. Ar ne
laikas jau eit namo? Kol pareisite ir sau
lė nusileis. (Tai sakydamas poniai ir pa
nelėms žemai nusilenkia).
PONIA. — O iš kur tave dievai neša?
FAIBČIKAS. (gudriai, kaip lapė). —
Grįžtu iš pat Raseinių, buvau... (trumpa
pauza) — adatų, pipirų, sagučių, muilo...
nusipirkti... (čia atydžiai apsidairo aplin
kui ir tęsia, pamažiau) — Apie Telšius
jau bruzda. Šauliečiai taip pat nesnau
džia... Raseiniai dar tyli, bet iš vaistinių
vaistai, iš krautuvių parakas, švinas, šo
viniai ir ginklai “kranklio“ įsakymu iš
skirstyti po įvairius dvarus, kad reikale,
būtų galima, greičiau pasiekti. Visuose
dvaruose įsakyta gaminti mėsą, dešras,

malt miltus, taisyt vežimus, kaustyt
arklius, kad “krankliui” krunktelėjus,
viskas būtų skirtose vietose paruošta.
Jaunimas ugnia dega laukia tik įsakymo
ženklo.
PONIA. (Pirštą aukštyn pakeldama)
— Cit Faibčikuti—ir medžiai turi ausis...
FAIBČIKAS. — Turi, tai turi, bet čia
šitoji giria, yra paties “kranklio” globo
je. Čia joks pašalinis velnias neįsiskverbs
ir neišgirs.
PONIA. — Atsargurmas nekenkia ir
jo niekuomet neperdaug.
P-lė MARIUTĖ. (Nerimaudama). —
O gal teta, ištikrųjų, eikime namo, jau
arti vakaras. Jau net rasa krinta.
P-lė ONUTĖ, (juokdamosi ir vaipydamosi). — Eikime, eikime... Tu Agne
pasiskubink viską sudėti. (Agnė viską
dėsto į gurbą, panelės jai padeda).
PONIA. — Ir tu Faibčikėli padėk Ag
nei parnešti mūsų šios dienos darbo vai
sius. Tai vis “jiems” — vaistams... kuo
galime, tuo prisidedame... (tuo tarpu pa
nelės baigia viską sudėti. Ponia susidė
jusi mezginį į rankenuką, Onutės padė
dama, atsikelia ir sako:) — Eikime na
mo.
(Jiems nepastebimai iš už krūmų iš
lenda keturi šauliai išsitraukia kardus ir
griežtai sako):
ŠAULYS. — Kaip jūs drįsote šioje gi
rioj pasirodyti? Kas jums leido?... Koks
slaptažodis?!
(Bus daugiau)
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NEŽINOMASIS KAREIVIS

MUSU SODALIETES
SVEIKOS SODALIETĖS:
Manau visos ištvermingai laikote savo pasiryžimus, padary
tus Gavėnios pradžioje. Jei kartais bus sunku vieną kitą silpny
bę pergalėti, tai toje valandoje žinosite, kad žmogaus valia yra
begalo silpna. Nenusiminkite. Dvasios tuštumui atsiradus, grįšk
atgal prie pirmykščio pasiryžimo. Kova nesibaigia. Dar kartą
pamėgink.

"ŠTAI TAVO MOTINA"
Pasvarstyk sekančias mintis:
Kentėjo Jėzus ant kryžiaus, kentėjo Marija po kryžiumi.
Didėjo skausmai Sūnaus, didėjo ir Motinos. Dvi aukos ant vieno
aukuro, dvi širdys ant vieno kryžiaus. Nukryžiuotas Sūnus vini
mis prikaltas, nukryžiuota ir Motina meile.
Ką darytų pasaulio motina, stovėdama prie mirštančio savo
kūdikėlio? Ji, kiek galėdama, stengtųsi jam kuo nors padėti. Ji
glaustų jį prie savęs. Ji šluostytų jam prakaitą. Ji gaivintų jo
troškimą. Bet Marijos Sūnus aukštai ant kryžiaus. Ji girdi skaus
mingą žodį: “Trokštu”, bet neturi nė lašo vandens Jam paduoti.
Niekas nepaguodžia Motinos nei Jos kenčiančio Sūnaus. Ji girdi
nuo kryžiaus: “Tėve ,atleisk jiems”, girdi toliau paguodos žo
džius latrui: “Šiandien būsi su Manim rojuje”. Bet juk Ji taip
pat paguodos reikalinga? Ir glaudžiasi Marija arčiau kruvino
kryžiaus: “Tu, žiaurusis kryžiau, atiduok man Sūnų. Arba pasi
imk ir mane”.
*
Ir tada pažvelgė Jėzus į Savo Mokiną Mariją, kurios sielą
dabar buvo pervėręs pranašautasis kalavijas. Marijai, stovinčiai
šalia mylimiausiojo apaštalo, Kristaus tarė: “Štai tavo Sūnus”...
ir Šv. Jonui: “Štai tavo Motina”.
Mažyčiams saulėje linksmiausia. Ir ši mažytė
Ką iškentėjo Marija po kryžiumi ,to žmogaus žodžiai nie
kuomet nepasakys. Žiūrint į tą Sopulingąją Motiną, galima tik džiūgauja Miami Beach, Fla., ir mokinasi kaip išmo
tai kartoti pranašo Jeremijo žodžius: “Didelis, kaip jūra, yra ta kus greit bėginėti. Mūsų mažyčiams reikėtų pasakyti:
vo skausmas ir kas jį sunaikins”. Kiek mes galime pastebėti sa
“Cit, neverk, mažyti-e, ateis pavasarėlis, užkaitins šil
vo paklydimų Gavėnios metu.

Mintis pagerbti žuvusius m. savanorio,
Augusto
už tėviškės laisvę kovoto- Traino, kurio tėvas buvo
jus yra kilusi Prancūzijo- kritęs kare, ir padavė jam
je. Andrė Maginot 1920 m. gvazdikų puokštę, sakydalapkričio mėnesio pradžio- mas:
je įsakė vienam komen- — Kary, štai duodu tau
dantui iškasdinti kokį žu- gėlių puokštę, kurios yra
vusio prancūzo kario kū- suskintos nuo Verdene žuną. Kadangi komendantui vusių nežinomų herojų
nepritiko atsisakyti, tai kapų. Uždėk ją ant vieno
jau 8-ją lapkričio 8 auto kurio karsto, ir jis taps
riedėjo su žuvusiųjų kars- Nežinomuoju Kariu, kurį
tais į Verdeno koplyčią. Prancūzų tauta rytoj nu
buvusieji buvo surinkti iš neš įg Panteono į Are de
daugelio vietų: iš Mamos, Triomphe”.
iš Sommės ir net iš Flan- _ A .» . , A .
a-iios
•
1 Po
išrinktasis buvo
J *
nuvežtas specialiu traukiPats ministeris Maginot niu į Paryžių, o tenai laplapkričio 10 d. atvyko į kričio 11 d. su didžiausiošventyklėlę, kurioje stove- mis iškilmėmis perneštas
jo 132 pulko kariai, kaip I Are de Triomphe.
garbės sargyba. Ministe- Lentelėje buvo įrašyta:
ris priėjo prie vieno 1919 — Čia ilsisi prancūzų ka-

rys, miręs už tėvynę 19141918 m.
Sekdami šiuo pavyzdžiu,
panašiai pasielgė ir anglai.
Jie išsikasė Prancūzijoj
vieną iš savo žuvusiųjų
kovotojų ir parsigabeno
Anglijon. Uoste kūną suti
ko feldmaršalo pasveikini
mu: 19 patrankų šūvių.
Padėtas jis yra Westminster Abbey šalia tautos did
vyrių, o lentelėj štai kas įrašyta:
— Jo nepažįstame, bet
visgi žinome: Jis mirė, o
vis dėlto gyvena.
Amerikiečiai irgi susira
do Nežinomąjį Karį ir pa
guldė jį Arlington kapuo
se.
Italai paėmė vieną kovo
toją, kurio motina turėjo
11 sūnų ir 3 paaukojo tė
viškei, ir palaidojo jį Aquilos bazilikoje.
Ir mes lietuviai turime
savo Nežinomąjį Karį Ka
ro Muziejuje Kaune. Kiek
vienas lietuvis praeida
mas pro šį garbingąjį Karį
sū pagarba nulenkia gal
vą, nes Jis mirė tam, kad
lietuvis laisvai gyventų.

taip, kaip Marija pažino Jį? Iš dangaus pasiuntinio Ji sužinojo,
kad Jos Sūnus bus paties Dievo Sūnus. Ji savo akimis matė, kaip
kadaise Rytų Išminčiai parpuolę garbino Jį. Per 30 metų Ji nepa
stebėjo Jame nė mažiausios blogybės, jokios dėmelės, bet matė
tiktai gerumą, išmintį ir meilę. Ir dabar tas Jos Sūnus pasmerk
tas niekšo mirčiai.
Prasideda pati baisioji ir skaudžioji scena. Vinys susmenga
į Nekaltąjį Jo Kūną. Iškyla paniekos kryžius su Dievo Sūnumi...
Tai buvo bjauriausias ir niekšiškiausias žmonių darbas šioje aša
TIKTAI VIENĄ ŽODĮ!
rų pakalnėje. Saulė nebegalėjo žiūrėti į tokį vaizdą ir ji užsimer
kė.’ Bet, brangi Sodalietė, Marijos akys neužsimerkė. JI VISKĄ
Senas atsarginis karei
MATE, VISKĄ GIRDĖJO, NES JI STOVĖJO PO SAVO SŪ
vis, garbingai kovojęs po
NAUS KRYŽIUMI.

Napoleono vėliava, suma
KAM MUMS JI REIKALINGA?
nė paprašyti iš imperato
KAS SVARBIAUSIAS?
Pereitą savaitę kelios Sodalietės susiginčijo apie Lietuvių riaus pensijos.
Paėmęs
Neseniai teko man dalyvauti Airių parapijų Sodaliečių su tės ir sako: ‘Sekmadienį girdėjome bažnyčioje, kad Tėvelis, ruo
Lietuva
jau
žuvus
”
.
“
Vistiek,
jei
ji
kada
ši
parapijos
Metinį
Koncertą
po
Velykų.
Mes
Sodalietės
šiandien
;
kalbos
reikalingumą,
lakštą popieriaus užrašė:
važiavime. Tūla Akademike Sodalietė skaitė gan įdomų rašinį a“Atsižvelgiant į nuopelnus
pie vaidmenį, kurį turi atlikti kiekviena Sodalietė. Klausimas per susirinkimą nutarėme paimti visus tikietus į savo rankas nors atsikels iš vergijos, tai jos ateitis labai abejotina”.
Kaip
tik
laimė,
šiandien
pasiekė
mano
rankas
Lietuvių
Ats

pardavimui. Kiek Klebonas tikietų atspausdinsi, mes Sodalietės
pasiliko: “Kas Sodalietė turi būti?”
ir t.t. ir 1.1. N. N. kareivio
tovybės rankraštis apie Lietuvą. Trečiame puslapyje radau šį ir t. t. jam yra suteikiama
Manau sekanti mintis padės kiekvienai rimtai Sodalietei iš parduosime. Daugiau klebonas nesirūpino”.
Ištikrųjų šios Sodalietės užsitarnauja Auksinį Kaspinėlį pri- argumentą: “Lithuania speaks a language all her own of which metinė pensija ir t.t.”. Be
rišti tą klausimą.
Virš trijų durų Milano Katedros randasi trys gan įdomūs sekti prie krūtinės. Linkime, kad jums šis darbas pilniausiai pa great philologists and writers testified in the following manner: trūko paties svarbiausio
“IF FOR NO OTHER REASONS, FOR THE SAKE OF HER
sisektų.
išsireiškimai.
dalyko: imperatoriaus pa
BEAUTIFUL ARCHAIC LANGUAGE ALONE, LITHUANIA
Virš kairiųjų durų randasi sekantis: “Viskas kas malonu
rašo!
MERGINOS, DAUGIAU DARBO
MUŠT BE PRESERVED”.
tęsiasi tik trumpą valandėlę”. Virš kitų šoninių durų randasi šis
Rekomendacijų dėka, ga
“Mūsų parapijos Sodalietės darbuojasi parapijai. Jau kelin
parašas: “Viskas kas mus erzina tęsiasi tik trumpą valandėlę”.
GAVO
IŠAUKŠTINIMĄ
vo
imperatoriaus audien
tą
surengimą
turėjome
ir
renkame
aukas,
kad
būtų
galima
įtai

Ir virš vidurinių durų randasi šie žodžiai: ‘Tik tas svarbu, kas
Barone Suzanna Silyercruys, Belgijos įžymi Katalikė ir So ciją. Buvo įvestai pas Na
syti į bažnyčią naują Konfesionalą. Jei mes Sodalietės toliau
amžina”. Štai Sodalietės gyvenimo misija.
įdėsime tą pasišventimo dvasią, ką iki šiolei parodėme, tai netru dalietė, šiomis dienomis atsižymėjo daiiininkyste. Jai buvo pa poleoną kaip tyčia tuo me
vesta iš molio pagaminti Dionno kvintuplių statulą. Kanados tu, kai jis buvo labai blo
kus mūsų užbriežtas pienas aktualiai įvyks.
MIŠRIOS SUTUOKTUVĖS
M. K. Lawrence. Mass. Dailos komisija jai už tą darbą paskyrė Auksinį medalį.
Skaudus dalykas Katalikų Bažnyčiai... tai mišrios sutuoktu
gai nusiteikęs. Napoleo
Barone Silvercruys taip gi yra įžymi rašytoja, muzikė, vai nas šiurkščiai paklausė:
vės (Mixed Marriages). Katalikų Bažnyčia nuo seniausių laikų
"UŽUOJAUTOS MEILĖ"
dintoja ir dramos rašytoja. Keturi metai atgal ji gulėjo džiovi
smerkia ir smerks maišyto tikėjimo jungtuves. Niekas taip pilnai
Romoje, Šv. Petro Bazilikoje, yra garsaus dailininko Michel- ninkų ligoninėje. VHtis pasveikti buvo abejotina. Nuobudume ji — Ko norite?
nesupras žalingumą tokių sutuoktuvių, kaip mūsų Motina Baž
Kareivis su savo popie
angelo statula pavadinta: “PIETA”. Ką reiškia tas vardas? Jis paprašė, kad jai paduotų gabalėlį molio, ir kantriai bedirbdama
nyčia.
reiškia: “UŽUOJAUTOS MEILE”. Ištikrųjų. tai yra jaudinanti nulipdė šunies galvą. Tas mažas jos dailės darbelis taip sukėlė rių rankose:
Aštrus, kaip peilis yra nuoskauda, kuomet išgirstame, kad
— Didybe, tiktai vieno
mūsų lietuvaitės Sodalietės irgi eina tais nelaimingais gyvenimo statula. Michelangelo yra parodęs joje skausmo palaužtą sopu įdomumą dailininkų, kad netrukus paskyrė jai dykai mokslą į
žodžio!
takais. Kažin kokia atsiranda “manija” pas kai kurias Sodalietės lingąją Motiną. Apsigaubusi plačiu rūbu, pasvirusia galva. Ji dailės institutą Toronto mieste. Dievas jai sugrąžino atgal svei
(ir taip abelnai imant merginas), jei jos apsives su kokiu “Yan- žiūri į Savo Dieviškojo Sūnaus mirusį kūną. Dešine ranka Ji lai katą. Šiandiena ji tapo tos mokyklos mokytoja. Jos brolis Baro — Na, gerai, vieną žodį!
kee”, “Švedu” ar “Mėthodistu” tai automatiškai ji tapo “High ko ant Savo Sūnaus, o kaire ranka kiekvienam žiūraičiam tyliai nas Silvercruys yra Belgijos Ministeris Kanadai. Šis reikšmingas Bet žinokite, jei pasakysi
oasako pranašo žodžius: “O jūs visi. kurie einate keliu, pažvel- gyvenimo incidentas parodo kaip galinga yra ištvermė ir malda. te du, tai aš jus tuoj suclass” moteris.
tite ir pamatykite ar yra skausmas, kaip mano skausmas”.
šaudysiu!
Neseniai, jei neklysiu, skaičiau laikraštyje ‘The Catholic ReŠiandiena, brangi Sodalietė, Marija paguodos jau nebėra
Kareivis patiekė impera
Atsakymai Panelėms P. N. iš Cambridge, V. A. iš Montello
gister”, kaip viena parapija Iowa valstybėje šventė savo auksinį reikalinga. Ji kentėjo tam. kad guostų visų amžių kenčiančius.
toriui lapą griežtai saky
ir S. K. iš Worcester:
parapijos jubiliejų. Pažymėjo, kad per 50 metų parapija neturė
Milijonai prie Sopulingosios Motinos ieškojo pagelbos kančių me
damas:
Legion of Decency nesmerkia sekančius scenos veikalus:
jo nei vieno mišraus tikėjimo jungtuvių. Neveltui tokios parapi tu ir milijonai ją rado. Ir jūs Sodalietės. savo sunkiose gyvenimo
“
It
happens
on
Ice
”
,
“
Macbeth
”
,
“
Arsenic
and
Old
Lace
”
,
— Pasirašykite!
jos eina Dievo palaiminimo keliais. Kiekvienos Sodalietės mintis valandose ieškokite suraminimo ne pyktyje ir nekantrume, ne
Jo Didybė perskaitė, nu
turėtų būti, — vedybos valandoje stoviu prie savo parapijos di gyvenimo triukšme, ne išsiblaškyme ir užsimršime, bet ieškokite “Life with Father”.
Dalinai
dorą
žeidžianti
yra
šie
veikalai:
džiojo altoriaus ir priimsiu palaiminamą moterystės sakramentą. pas Sopulingąją Motiną, pas kankinių Karalienę, ir būsite pa
sišypsojo ir, dideliam inte
“My Sister Eileen” ir “Pergy and Bess”.
resanto
pasitenkinimui,
guostos.
PAGYRIMO ŽODIS
P-lei J. M. iš Waterbury. Vardai prisiųstų veikalų yra drau pasirašė.
ta saulutė ir tu galėsi džiūgauti, kaip ši mažytė”...

Laike paskutinio Naujosios Anglijos Katalikų seimelio, ku
DEFENSE BONDS
ris įvyko Lav/rence, Mass. vasario 22 dieną pastebėta, kaip daug
Kelios Sodalietės turite nusipirkusios Amerikos Defense
Sodaliečių iš įvairių kolonijų dalyvavo tame seime. Matėme kaip Bonds. Dabar laikas parodyti savo patriotinę dvasią.
Sodalietės įėjo į įvairias komisijas bei valdybas.
TROKŠTA BLAIVYBĖS
Malonu matyti kaip Sodalietės tvarkingai pildote paskuti
nio savo suvažiavimo nutarimą... “dalyvauti visuose mūsų išei
Kelios savaitės atgal Philadelphijos mieste 30,000 Katalikų
vijos veikimuose”. Valio...
studentų ir Sodaliečių įsirašė į Pilnąją Blaivybę. Visi jaunuoliai
iškilmingai priėmė šią gyvenimo dorybę su troškimu savo asme
AUKSINIS KASPINĖLIS
niniu gyvenimu parodyti paskendusiai jaunajai kartai, kad blai
Vienas Naujosios Anglijos Lietuvių parapijos klebonas ra vybė yra prakilnus gyvenimo akstinas.
šo džiaugsmingai apie savo parapijos Sodaliečių pasišventimo
Kaip tai būtų skaudus gyvenimo likimas išgirsti, kad mergi
dvasią: štai laiškelis: ...“Pereitą antradienį ateina trys Sodalie- na Sodalietė, Marijos Dvasinė dukrelė įpultų į baisias girtuok
lystės žabangas. Nenorėtume tikėti, kad rastųsi mūsų gražiųjų
Lietuvaičių tarpe Sodaliečių. kurios duotų savo parapijoje gir
tuokliavimo papiktinimą. Būtų gera visoms Sodalietėms tapti
Blaivinirrkėms. Nupuolusi mergina per girtuoklystę yra mirus.

džiami katalikams žiūrėti.

Kūrybinis momentas yra
džiaugsmo šaltinis, nes jame
“Pirm negu padėsi į šalį pasiryžimą ką nors atsiekti, atsi žmogus turi progą pareikšti sa
mink, kad paskatinis raktelis ant žiedelio dažniausiai atrakina vo asmenybę.
duris”.
Prof. St. Šcdkaunkis.

AR GIRDĖJAI SEKANČIUS:
*

*

*

“Jei kokia nors Sodalietė tau sakys, kad ta ar ta blogai apie
tave kalba. Nesiteisink, bet sakyk: “Jei ji būtų žinojusi apie ma
no kitas didesnes klaidas, tai laiko nebūtų gaišinusi su šiais maž
možiais”.
• »
«

“Ateities laimė ir pažanga remiasi ne įstatais, bet tikėjimu”.
* o e

“Žmogaus geriausi prieteliai tai jo dantys ir plaukai, bet
gaila sakyti, dažnai ir šie jam yra svetimi”.
* #
e
"JI VISKĄ MATĖ"
1
“Žmogaus mintis panaši į pilvą. Ne svarbu kiek mes į jį Įde
Didžioje savaitėje Marijos ausį pasiekė šiurpios žinios apie
Jėzų. Apaštalas Judas Jį išdavė. Alyvų darželyje kareiviai ir mi dame, bet kiek jis suvirškina (digests)”.
nia Jį suėmė. Petras Jo išsigynė. Nedėkingi žmonės Jeruzalėj šau
TAUPYKITE PAŠTO ŽENKLELIUS
kė: ANT KRYŽIAUS JĮ”. Jis plakamas, erškėčiais vainikuoja
Gražus užsiėmimas yra rinkti ir taupyti įvairių kraštų paš-1
mas. spjaudomas... Ir visa tai girdėjo Ji. JĖZAUS MOTINA, MA
to ženklelius. Daugumas vienuolynų renka pašto ženklelius, pas
RIJA.
kui parduoda ir visą likusį pelną skiria užlaikymui savo misijoJos Sūnus pasmerkiamas. Pasaulis Jam skiria tiktai kry
nierių, kurie darbuojasi įvairiuose pasaulio kraštuose.
žių ir nieko daugiau. Tas, kuris perėjo Palestinos kraštą, vien
Sodalietės galėtumėte savo rinkinį ženklelių pasiųsti į Maritik gerą darydamas, mirs piktadario mirtimi... Ir prasidėjo liūd
jonų Seminariją, Hinsdale, Illinois. Žinau, kad Marijonai Tėvai
na mirties eisena: sargyba, budeliai, vinys, plaktukai, virvės,
už šį gražų jūsų pasišventimą, bus jums begalo dėkingi.
parašo lentelė ir pagaliau išvargęs, nukankintas, kruvinas Jėzus
su sunkia kryžiaus našta.
/
Nuovargingai muša kambario laikrodys 12 valandą. Jau lai
Ir štai miesto gatvės procesijoje susitinka Sūnaus ir Motinos
Kanadiečiai irgi nesnaudžia. Ir jie sustiprino Pa
akys. Marija pažino Jėzų ir Jėzus pažino Mariją. Jų širdys pa kas eiti poilsiui. Tad sakau: LAA...BBB..AA..NN..AA..KK..TT..I.
cifiko pakraščius panašiais kulkosvaidininkų lizdais skendo skausme. Šv. Augustinas sako: “Juo didesnė meilė, juo
Sugilia pagarba
ir laukia galimo priešo puolimo. Jie sakosi, “svetingai didesnis skausmas”. O ar buvo kada nors pasaulyje motina, ku
Jūsų
DĖDĖ ANUFRAS.
priimtų japoną, jeigu jis drįstų pas juos atvykti. W ; rios meilė būtų prilygusi Marijos meilei? Ar pažino kas Jėzų
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Mary Roccaro. 20.‘of Ne.v
York, was being questioned by
authorities in New York, after
she and brothers were charged
with disposfng of more than
$500,000 in stok-n surplus food
stamps.

darbininkas

Antradienis, Kovo 3, 1942

T

laikų valstybės. Tos vals 1 aku IPranričJfAiiii
tautaj paminėta. Tą visuo
1 CnHIOAVIVlį Migi Ine
tybės
sienos
buvusios
im

tiną prielankumą mūsų
1942 m.
perijos maštabo. Lenkija
tautos laisvės atgavimo
tokių sienų pasiekusi be
pastangoms sutinkame su
Nr. 3 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato džiaugsmu ir kartu vilti
agresijos karų. Didžiausią 2. Neic Haven, Conn. — Šv.
pažangą
teritorialiame Kazimiero Parapijoje, Kovo 2
New York, N. Y., 1942 m. vasario 28 d.
mi, kad Amerikos ir kitų
valstybės išsiplėtime Len — 8 d. — T. Justinas Vaškys.
demokratinių šalių laimė
kija pasiekusi pasėkoje u- 3. Yandergrift, Pa. — Šv. Ka
I. ANGLIŠKOJI SPAUDA kupacijos Reichsbankas jimą* reikš kartu ir mūsų į
nijos su Lietuva. Suminė zimiero Parapijoje, Kovo 6 —
mielai talkininkavo na tautos ^aisvės laimėjimą.
ta Krėvos aktas ir Jogai 8 d., — T. Juvenalis Liauba.
Didžioji New Yorko
Bankai vokiečių oku* ciams užgrobiant Austri
los vedybos.
Pasakyta,
jos Tautinio Banko užsie spauda, o taip pat Vašing-:
4. Chicago, III. — Visų Šven
puotose šalyse
kad
Krėvos
aktas
numatė
nio vertybes. Kaip tik tono, Čikagos ir kitų mies
tų Parapijoje, Kovo 9 — 15 d.
Londone išeinantis ban Reichsbankas perėmė Au tų laikraščiai, ypatingai
visos Lietuvos teritorijos
inkorporaciją į Lenkijos —T. Justinas Vaškys.
kininkystės žurnalas “The strijos Tautinio Banko au kur daugiau lietuvių gy
Banker” pereitų metų ksą ir kitas vertybes, jis vena, tą dieną viena ar ki
valstybę, nors tai niekada 5. Roc hester, N. Y. — Šv. J tir
gruodžio mėnesio ir šių jas tuojau perdavė Reicho ta forma paminėjo.
nebuvę įvykinta ir toji gio parapijoj. Kovo 9—15 d. —
unija buvusi “lygaus SU Tėvas Juvenalis Liauba.
metų sausio mėn. nume valdžiai. Panašiai pasielg Taip, pavyzdžiui, “The I
riuose įdėjo Paul Einzig ta ir po Čekoslovakijos už New York Times” įdėjo
Britų naujas ambasadorius Charles Bateman (kai- ygiais ir laisvo su lais- 6. Cicero, III. — Šv. Antano
du straipsnius apie vokie ėmimo. Vos tik vokiečiai į- vedamąjį vasario 16 die- rėj) atvykęs į Meksiką, laike įteikimo savo kredencia- vais".
Toliau suminėta Parapijoje. Kovo 16 — 22 d. —
čių bankų veikimą oku žengė į Prahą, jie tuojau nos laidoje, kuriame tarp lų prezidentui Manuel Avila Camacho, sveikinamas,
baltgudžių įtaka Lietuvos T. Justinas Vaškys.
puotose šalyse.
valstybėje, kurią vėliau
privertė
Čekoslovakijos i kitko sakoma:
Svenc.
Pirmajame straipsnyje Tautinio Banko vadovybę j “Du kartu nuo karo praKrikštą 7. Kingston, Pa.
Ambasados Šveicarijoje, pakeitę lenkai.
“German Banks in Plun- duoti parėdymą Anglijos džios ši tauta buvo naiki
kurios pirmą kartą meta Lietuva priėmusi iŠ lenkų Marijos Apreiškimo Parapijoje,
T. Juvenaderland” autorius nurodo, Bankui ir Tarptautinių narna žiauraus įsiverži
žvilgsnį į vietos gyvento rankų ir nuo to momento Kovo 22 — 25 d.
kad prieš šio karo pradžią Atsiskaitymų Bankui auk mo, pirma Rusijos, o pas
jų ir žydų santykius oku visas Lietuvos pasaulis pe lis Liauba.
dauguma Vokietijos ban są perduoti Reichsbankui. kui Vokietijos. Vaisiai
puotoje Lietuvoje. Toje ži- rėjęs į lenkų įtakos orbitą. 8. Brooklyn, .v. F. — šv. Jurkininkų stengdavosi suda Tarp kitų šalių užgrobtų dviejų dešimtų metų tai “The New York Times” nioje sakoma, kad katali Straipsnyje išskaitliuotos gio Parapijoje. Kovo 23 - Bal.
ryti įspūdį anglų ir ameri bankų ,autorius sumini ir kos bei progreso laikotar vasario 20 dienos numery- kų arkivyskupas Juroms gerybės, kurios krikšto 5 — T. Justinas Vaškys.
kiečių bankininkams, kad Vokietijos bankų elgesį pio, kuriame nepalaužia- je fdėjo korespondenciją Skvireckas gavo laišką dėka atitekusios Lietuvos „
9. Pittsbūrgh, Pu. — Sv. Vin
jų esą negalima jungti su Lietuvoje ir tarp kitko sa ma tauta, ilgai buvusi pa- į iš Vašingtono ryšium su nuo vyriausio rabino Ab- bajorijai.
cento Parapijoje, Bal. 10 — 12
nacių rėžimu. Bet vos tik ko:
suminėta,
vergta, persikėlė iš vieno Anglijos Ministrų Kabinę- raomo D. Šapiro, kuriame Straipsnyje
d. — T. Justinas Vaškys.
Vokietija pradėjo vykdyti
“Jų (vok. bankininkų) šimtmečio į kitą, buvo be- to perorganizavimu, ku- pastarasis išreiškia padė- kad 1435 m. mūšyje ties
eilę užkariavimų, vokiečių vėliausi darbai buvo įvyk veik visiškai sunaikinti”, rioje dėl Stafford Cripps ką arkivyskupui už jo in- Ukmerge lenkų kariai atė- Į Kad Dievas palaimintų misijų
bankininkai pasirodė tik dyti “išlaisvintose” Balti Taip pat Lietuvos nepri- įtraukimą į Kabinetą tarp tervenciją pas nacių komi- ję į pagalbą unijos Šalinin- darbą. Tėvai Pranciškonai š. m.
rose savo spalvose, nes jie jos valstybėse. Lietuvoje klausomybės paskelbimo kitoko sakoma:
sąrą von Renteln prašant kam? ir numalšinę opozi- Į vasario 22 d. atlaikys šv. Mišias
labai aktyviai pradėjo da trys vietiniai bankai nesi faktą paminėjo “Journal “Tuo tarpu kai kylanti parūpinti maisto žydų gy ei ją. Jame išgirtas Zig- ir prašo visų tikinčiųjų šia inlyvauti užkariautų kraštų skubino pakankamai vyk American” ir “New York darbo partijos
reikšmė ventojams"
manto I ir Zigmanto Au- tenci ja pasimelsti,
plėšime. Šituo atveju jų dyti Gestapo instrukcijų; Post”, bet ypatingai gražų Britų Karo Kabinete su-j Dgl atog anios laikraš gusto II
viešpatavimo
charakteris žymiai skiria pasekmėje jie buvo perim vedamąjį įdėjo Įtakingas silaukė simpatijų kaįku- į tis komentuoja:
“...Be “aukso laikotarpis”. To
Tėvas J. KIDYKAS, S. J.
si nuo vokiečių bankinin ti Drezdeno Banko. Šis ir ir plačiai skaitomas New riuose oficialiuose Vašing kad Arkivyskupas — heb- liau prieinama Liublino
kų pereitame kare. Tada kiti vokiečių bankai atida Yorko dienraštis “The tono rateliuose, kituose gi irajų kalbos žinovas, kuris aktas. Suminėta stiprus prašo paremti malda
taip pat vokiečių okupaci rė skyrius visose Baltijos Sun”, kurį išvertę ir pa- tas sutikta su dalinu ne-ipatg šventą Raštą išvertė' Radvilos pasipnesimmas Gavėnios darbus šiose parapijose:
jos organai išnaudojo oku valstybėse, daugiausia pa duodame:
pasitenkinimu.
Stafford įg originalo į lietuvių kai- unijai. Jis esą aukščiau
puotąsias šalis pagalba sisavindami jau egzistuo “Tarp šalių, kurioms Cripso pastangomis Mas- bą _ iždrįst(J parodyti statęs “savo lokalinio au- Kovo 1-8 d ?
Jurgl0 par>>
bankų ir valiutos, bet tam jančius bankus”.
| Suvienytos Tautos priža- kvoje buvo labai vertina-id są užtardamas žydus toriteto ir svarbos intere- chicago. III.
tikslui jie subūrė specia Autorius daro išvadą, dėjo suvereninių teisių ir mos oficialiuose sluoks- Į prieš Hitlerio satrapą, yra sus už Didžiosios Kuni- j^ovo §—15 d.
Petro ir Polias organizacijas. Patys kad vokiečių komercinė nepriklausomybės atsta- niuose, bet vis tik keli fak- ženklas, kad net nacių o- gaikštijos interesus .
vilo par (Westpulman) ChiVokietijos bankai mažai moralė naciškoje santvar tymą, Lietuva
turi
ypatm'
toriai
stoja
prieš
visuotiną
Straipsnyje
prieinama
cago IU
...
T
.
,. ,, .
v
kupacijoje lietuviai ir žytedalyvavo šitame plėši koje išsigimė ir todėl da gų simpatijų. Jos nepri- pasitenkinimą Vašingtone |dai palaiko
draugiškus šitokios išvados: “Visi šių Kovo [^_22 d.( Indiana Harme. Okupacijos organai bartiniai Vokietijos banki klausomybė buvo paskelb- dėl naujo jo paskyrimo,
santykius, kurie buvo su dienų Centralines ir dali bor. Indiana.
samdėsi vokiečių banki- ninkai yra naciškos val ta 1918 metų vasario 16 “Nežiūrint į aukštųjų A- sidarę toje mažoje respu nai Rytų Europos obalsiai Kovo 23—29 d.. Lowell, Mass.
ninkus specialistus, bet jie džios nusįkaitimų bendri dieną, bet dvidešimts ke- merikos ir Rusijos įstaigų blikoje, kai ji buvo atsta- ir pasisakymai dėl reikalo Kovo 30 _ baL 5, Šv. Andrie
tarnavo kaip valdininkai,: ninfa.a,
turi metai buvo pilni pasi neigimus, gandai vaikšto . t^.a
keletai tautų susijungti jaus par., Philadelphia, Pa.
o ne kaip Vokietijos bankų'
t0 pat autoriaus keitimų. Ji prarado savo oficialiuose sluoksniuose,
up
krūvon prieš Vokietijos ti
rer
metus nuo to, roniją netik anuo metu eg
atstovai. Bendrai kalbant, straipsnis “Banking in senovinę sostinę pirmiau kad laike Edeno dabartįMEDUS
bankininkai 1914 .-v 1918 German - Occupied Eu- siai Rusijai, o paskui Len- Į nio vizito Maskvoje jau kai Lietuva atgavo nepri zistavo Lenkijos istorijo- j
metų laikotarpyj islaikė, rOpe” įdėtas š. m. sausio kijai. Vokietija pagrobė i buvo padaryti reikaląvi klausomybę, žydai lošė je, bet buvo jau tada įgy Grynas bičių medus, kurj bi
svarbią rolę tos šalies po
savo rankas palyginamai: nUmer^e7šmulkiau tiški. jos vienintelį gerą uostą— mai, kad Baltijos valstyvendinti. Tai esą įrody tės sunešė iš žydinčių javų, gė
švarias. Tai buvo viena iš na vokiečių naudojamas Klaipėdą net dar prieš šio | bes, Besarabija ir taip pat litiniam ir ekonominiam mas, kad jie ir vėl gali būti lių, pievų ir medžių yra tikras
priežasčių, kodėl britų ir priemones per bankus api karo pradžią. Nuo to laiko laisvos rankos rytų Euro- išsivystyme. Nežiūrint to, realizuoti”.
vaistas. Taigi. įsigyk kvortą
kad antisemitinės grupės
amerikonų
bankininkai plėšti
ši
šalis
buvo
užpulta
sovie'
poje
po
šio
karo
būtų
duo

užkariautuosius
tendencija j medaus ir gerk jį su arbata ar
rodė aktyvumą pastarai Straipsnio
nariai sutiko atnaujinti I kraštus Padėtis yra tiek tų ir vėliau nacių, kurių ji’ tos Sovietų Rusijai,
aiški
be
komentarų.
i kava vietoje cukraus. Kas var
siais prieškariniais me
prieškarinius ryšius po to,
okupuotuose dabar ir valdoma. Šitų su
Vis tik galima užtikrin
toja medų — to slogos nevar
(Bus daugiau)
kai taika buvo pasirašyta. kraštuose, kad vienintelė j kaktuvių proga Lietuvos ti ir tvirtinti, kad tokio rei tais, Lietuvos žydų visuo
gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
Šiame kare vokiečių ban viltis lieka, jog išsilaisvi- i Ministeris Vašingtone Po- kalavimo nebuvo pateikta menė buvo saugiausia vi Vargas protingus žmo Jo galite gauti “Darbininko”
kininkai elgiasi visai ki nimas ateis ankščiau negu vilas Žadeikis turi tik vie- Vašingtonui ir kad oficia- soje rytų Europoje ir nau nes padaro dideliais, o administracijoje, 366 W. Broadtaip. Jie visa širdimi metė-' kad šitas griovimo proce ną tikrą viltį dėl savo kra- i lūs asmenys čia nežino, ar dojosi plačia laisve visuo kvailus pražudo.
way, So. Boston. Mass.
si konfiskuoti Vokietijos sas spės perdaug toli nu što ateities, būtent, kad a- p. Eden tikrai yra gavęs meniniam ir kultūriniam
agresijos aukų bankinius žengti.
bu kaimynai — Lenkija ir tokius reikalavimus ir ką gyvenime. Lietuvos žydai
TT. MARIJONŲ MISIJOS
išteklius. Jie jau neberodo
Rusija yra pasirašę po Su-, yra britai padarę, jei iš vi- rodo didelį lojalumą tai
net noro skirti save nuo Vasario 16 atgarsiai vienytų Tautų principais, so kas daryta, ryšium su respublikai, ir Lietuvos
Gavėnios Metu 1942
Amerikos spaudoje
nesąžiningų susikompro
Ir tikrai, labai maža tėra tuo. P-as Stafford Cripps, Piliečių Sąjungoje, kuri
mitavusios vokiečių vy
Lietuvos
nepriklauso vilčių lietuvių ar kurių ki deja, yra viešai rekomen organizuojama šioje šaly 3. Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčio
riausybės veiksmų oku mybės sukaktis Amerikos tų laisvei, jei šitą sutartį davęs tokią kryptį po su je, žydai ir lietuviai yra
je — (jaunimui) nuo Kovo 2 d. iki Kovo 8 d. —
lygiai aktyvūs.”
puotose šalyse. Taip, pa spaudoje šiais metais ypa pasirašiusieji nesusilauk grįžimo į Londoną”.
Kun. Jonas Šaulys, M.I.C.
vyzdžiui, po Austrijos o- tingai prielankiai mūsų tų pergalės triumfo.”
Vatikano laikraštis už 4. Athol, Mass. — Šv. Pranciškaus par. bažnyčioje —
Žydai vertina Arkivys
tautų laisvę
nuo Kovo 8 d. iki 15 d. — Kun. Juozas Vaškevi
kupo Skvirecke
“The VVashington Star”
čius, M.I.C.
pagaldu
sausio mėn. 4 d. žinutėje 5. Pittston, Pa. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo
Amerikos Žydų Kongre “Vatican Paper Condemns
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.
so (American Jewish Con- Policy of Brute Force”,
■ gress)
leidžiamas žydų patiekia “Observatore Ro 6. Roseland, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun.
reikalams savaitraštis — mano” sausio mėn. 3 d.
“Congress Weekly” š. m. straipsnio ištrauką. Jis se
Antanas Mažukna, M.I.C.
IR
vasario 20 dienos numery kantis: “laisvė, integrite- 7. Norvvood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo
je įdėjo lietuvių - žydų tas, saugumas visoms tau
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC.
santykius liečiančią žinią, toms, dargi mažiausioms;
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau
kurioje tarp kitko sako joks nukrypimas nuo šių doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis iki
ma: w
Parašė
............
i sąlygų negali būti tole- Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:
Dažni pranešimai iš Da-! ruojamas. Vienos tautos
2327 W. 23rd Place, Chicago, UI.
‘Tėve, atleisk jiemš, nes jie
nijos, Olandijos, Belgijos noras gyventi neturi virsti
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C..
Kun. Pr. Juskaitis
nežino ka dara”.
ir net Prancūzijos kalba a- mįrties dekretu kitai tauProvincijolas.
pie įvairius, kartais didvy tai’
riškus, metodus, kokiais
Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
jtų šalių gyventojai išreišdžiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai
be agresijos?..
! kia solidarumą persekiodaug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
' jamiems žydams. Nacių “The Polish Review” an
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.
1 spauda ir radijas net tie trom numeryje įdėtas į- jau įsigyk labai naudinga knyga_ "VALGIŲ
Šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
sioginiai nurodė kėlis atsi žanginis straipsnis “Po- GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖjlMAS". Be
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi
tikimus, kur vietos gyven land’s Historical Com- to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
tojai reiškė solidarumą monwealth.
Expansion gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
persekiojamiems Vokieti vvithout Aggression”. Ja puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
DARBININKAS
jos žydams ir taip pat Len me paminėta ,kad 1918 — $1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
kijos į getus suvarytiems 1920 metų Lenkijos terito
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
"Darbininkas"
žydams. Dabar ateina tie- rija tesudariusi 35% Lensioginės žinios iš Lietuvos kijos - Lietuvos Jogailos 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass,

ATI

ii Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus

STACIJOS
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darbininkas

lendamas
jokio atlyginimo;
RADYBOS
/
programos vedėjui ponui J. Ka
valiauskui (graboriui). Nuo-,
Nuvedžiau į jomarką šia vaikinas,
širdi padėka ponui Petrui Ta
parduoti karvę. Gera buvo — Bėkim atgal, — samuliui
(kvietkininkui)
,
kuris
karvutė, tešmenys kaip kau: — gal pralenkėm.
I
! dykai skolino gražiausias palmaišai.
Nubėgom atgal. Nėra.
; mas, puošimui steidžiaus: sve
Na, pardaviau savo kar- — Žinai ką? — sako man
čiams klebonams: kun. J. Čepuvę, ir nešuosi virvę namo. vaikinas — Pažiūrėkim
kaičiui;
kun.
dr.
V.
MartuseviKokia jau ten virvė, gal ir kas čia yra, gal dėžutė tušsiems parapijiečiams atlikti Ve
CHICAGO, ILL
čiui;
kun.
S.
Mažeikai;
prof.
A.
pašiurpus kiek, bet vis čia?
lykinę išpažintj ir pasinaudoti
Senn.
su
žmona;
plunksnos
veSERGA KUN. A. BALTUTIS Dievo malonėmis.
dėlto daiktas ir ūkiškame — Ką darysi, — sakau —
Jau kelinta savaitė kaip ser-J Misijos tęsis per visą savaitę| kranui P- K. Vidikauskui, laik
gyvenime prisitaikomas, pažiūrėkim.
ga širdies liga kun. Aleksan- ir užsibaigs kovo 8 d., tai yra Todininkui F. Pukui; krautuvės
Taigi einu ir galvoju. Rei- Atidaro dėžutę. Net ma
dras Baltutis, Marąuette Par-' sekmadienį. Tailgi visi parapi-; baldų savininkui Antanaičiui su
ketų, manau, bobai skepe- ne šaltas prakaitas išmuko lietuvių parapijos klebonas, jiečiai nepraleiskite šios puikios ^mona (ra<^^0 vedėja). Nuoširtaitę nupirkti. O bobą, pa- šė. Auksinis laikrodis guli
džiausia
padėka
Seselėms
Kazisakysiu, tai turiu neblogą, ir antrą valandą rodo. Net
Jis guli Hot Springs. Ark. ligo- progos.
mirietėms už taip gražų ir tin
Va Motiejui, mano ber- už skverno vaikinui nuninėje. Linkime kun. A. Baltu
SVEIKSTA SEKANTI
kamą išmok inimą
mokyklos
nautiniam draugui, tai ne- tvėriau. Ką gali žinoti, pačiui greitai išsveikti.
LIGONIAI
mokinių vaidinti. Taip pat dė
kokia pateko: ir į kuprą bėgs su tokiu turtu. Jis
koju
rengimo
komisijai:
pirm.
suduoda, ir tarakoną iš- man ir sako:
i Po sėkmingos operacijos su
HEW HAVEN, CONN.
M.
Bigeniui,
kun.
St.
Railai,
O.
verda.
Jei ir randu kada — Pasidalinkim, dėdule,
grįžo į namus Teresė StadelniUnguraitei,
O.
Balčiūnienei,
P.
PARAPIJOS VAKARIENĖ
nors plauką bulbienėje, tai laikrodį ir bus viskas baigkienė ir jau stiprėja. Marijona
ŠAUNIAI PAVYKO
Navickienė, kuri šiuo tarpu Kundrotienei. Onai Jurgaitiear gali pykti? — Visi mes ta.
Vasario 15 d„ įvyko Šv. Kai- randasi New Haven Hospital,nei’ kuri daug Pagelbėjo scenos
; klystame. Na taigi prieinu — Kaip tu jį padalinsi ?
I- jau hižireli
ianėiaai geriau. Pra
zimiero parapijos metinė vakabiškelį jaučiasi
Pra . I puošime, F. Rimgailai, Kaziui
į prie lango. O Jergutėliau negi skelsi per pusę.
Kisieliui,
Dalyviui,
P.
Katiliui,
rienė, kuri tapo surengta pa- eitą. savaitę padaryta rimta tulI tu mano! Taip ir apsalau. — Ne, — sako — Duok
stangomis mūsų darbštaus kle- žies operacija sąjungietei Sta- ir kitiems’ kurie man gelbėjo,
Gražumėlis tų skepetėlių man 50 litų, o pats imkis
bono kun. E. Gradeckio ir vei- sei Tamulevičienei, kuri yra;visiems tariu Padėkos žodį.
— ir raudonos, ir žalios, ir laikrodį. Tik pažiūrėk,
kiančiosios komisijos.
gv. Rapolo ligoninėje. Sveiksta. AČIC skaitlingai publikai
margos, ir... ir... žodžiu, grynas auksas. Ir praba yK.
Dryža,
Prisiartinus vakarienės die- visi pažįstami giminės ir drauapsakyti negali. Nebeži- ra.
Rengimo Pirmininkas.
nai, klebonas dar vis buvo lig gaj.ges linki visoms ligonėms
nau kurią ir pirkti. Taip
uk
įdikauskai
Jis
susirūpinęs, kad neperdaugiau- greitai pasveikti ir sugrįžti i
man begalvojant,
negalvojant, ziuriu
j
- ,
------C. BROOKLYN, N. Y.
...
®v J
’
... . daugiau nepaprašytų.
šiai bilietų buvo sugrąžinta, bet prie savo mylimų šeimų,
---------------------skubinasi žmogelis, dailiai
,
Philadelphia,
Pa.
—
Prieš
tūlą
laiką
čia,
Philadelapsirėdęs.
Tik
lept
jam
iš
?
erai
’
—
sakau
— V1S
kada pradėjo rinktis į svetainę,
JAUNŲ MOTERŲ VEIKIMAS
žmogaus
tai tikrai reikėjo pasidžiaugti. REMKIME KATALIKIŠKĄ
Nors dar neseniai susiorgani phijoje, mes, Kazio Vidikausko bičiuliai turėjome pro- kišenės dėžutė, o čia kitas tie z:nogaus nesuradom,
tai
ką
čia dabar darysi.
SPAUDĄ
Visi suprato svarbą ir parėmė
zavo ši dr-ja, bet jau atsižymi gą jį tinkamai pagerbti, kada Lietuvos valstybės re-' capt už dėžutės ir dairosi
Padėkojo jis man už pi
savo skaitlingu atsilankymu.
Kiekviename katalikiškame savo darbštumu. Paskutinis jų prezentantas, generalis Konsulas, ponas Jonas Bud į kurią pusę smukti.
nigus
ir atsisveikindamas
\ akarienė iš visų atžvilgių name turėtų rastis nors vienas susirinkimas įvyko vasario 18 rys už jo ilgametę, nenuilstamą darbuotę plunksna,
Aš tuoj prie jo:
pavyko. Valgius pagamino ska katalikiškas laikraštis bei kny d. kur d-jos pirmininkė p. B. taip naudai vietinių viengenčių, kaip ir Lietuvos, jį pa — Palauk, begėdi! Kur sako:
— Tu, dėdule, jį gali par
niai mūsų darbščios šeiminin ga. Kadangi lietuviškų katali Brundzienė
perskaitė gautą puošė GEDIMINO VYČIŲ ORDINO garbės ženklu,
kiši nagus?!
duoti, kelis šimtus gausi.
kės, kurios kaip tos bitutės dir kiškų laikraščių yra įvairių, tai sveikinimą d-jai nuo p. M. CiO, ududi
dabar gi, ri.
kada
mėnesį suAdAu
sukako jau w
40 — Dėdule, — sako, — aš O aš laikrodi tuo i šmukšt
u,
<1 bia. Vasario
v riarii
iiiviicoį
bo per kelias dienas. Patama galima lengvai pasirinkti, nes žauskienės laišką iš Worcester, metų, kaip Kazys Vidikauskas gyvuoja Amerikoje, ir noriu atiduoti. Bėgam pa- . kišenių ir einu gau knks_
vimas mandagus, jaunimas ir visi yra geri ir pamokinanti su Mass. P-nia Čižauskienė, kaipo
nenuilstamai plunksna darbuojasi tarpe mūs viengenn mas toliau, gi auksinis laivyrai puikiai prisidėjo prie va- vėliausiomis žiniomis iš šių die- į prityrusi veikėja įvairiose Mo- čių, mes jį pagerbdami ir įkainuodami jo tąja darbuoAa?r pasileidom bėgti. O krodig kišenių tik sveria,
•karienės pasisekimo savo darbu ny įvykių. Geri laikraščiai ir j terų d-jose, duoda gražių patatę, išdrįsome, Uip sakant, jįjį parodyti ir tolimesniems ano zm^elio, mums besisveria.
ir patarnavimu.
knygos neša apšvietą mūsų šei- rimų, bei linki naujai d-jai gepridu^u ir prakaitas ~ Neparduosiu, — maBe vietinių matėsi viešnių ir moms įr abelnai visai tautai.
riasios kloties. Perskaitytas lai — plačiajai musų visuomenei, kaip jis atrodo papuosišmušė, Q
k
užsuko nau sau. - Kai vesis anūsvečių iš apylinkių kolonijų. Vi-j----------škas buvo palydėtas gražiais tas tuoju garbės ženklu.
si draugiškoj ir jaukioj nuotai-Į New Haven o lietuviai neužApie platumą, didumą ir vertę jo visuomeninės už k
ui ,
kiaurai kelis tai jam atiduosiu,
aplodismentais.
koj valgė ir dalinosi įspūdžiais niirškite pirkti Apsigynimo bo^a’
uzeislu paklausiu,
Naujon draugijon įsirašė 2 darbuotės plunksna, mes čia, vietiniai tuo Urpu nema-! žemės nuėjo
iš dienos įvykių.
!nus’ taipgi prisidėkit su savo naujos narės, tai p. B. šinskie- nome nieko patys sakyti. Lai kalba kiti, tolimesni. Ve, — Ką darysim? — klauUžeinu pas laikrodinin
Šv. Kazimiero parapijos cho- aukomis Raudonajam Kryžiui, nė - Šimkiūtė, ilgametė choristė pavyzdžių: praeitą metą, kaip teko sužinoti, ir jį ra
ką,
o ten laikrodžių viso
ras, vadovystėje varg. p-nios A."
ir p. E. Saulėnienė - Jatkaus- šant laišką muzikas Nikodemas Kulys, “Muzikos Ži-.tu ir klebono vardadieniu. Sesu
PADĖKA
Kripienės,
sudainavo kelias
kaitė. Dabar dr-jos susirinki nių” redaktorius, tarp kitą ko, ir taip išsireiškė: —:tės suruošė gražią programėlę. kiausių pilnos sienos pri
kabinėtos.
daineles, kurios publikai patiko.
mas įvyks kovo 4 d., tai bus “Tamsta esi neišsemiamos energijos žmogus. Daug
PAMALDOS
UŽ
— Pasakyk, ponuli, kiek
Klebonas išdavė atskaitą iš PhiU^lphia, Pa. - Lietuvos “Sočiai” vakaras. Laukiama at
dirbi,
rašai,
o
jog
iš
to
nieko
negauni.
Tauta
įrašys
jū

DR.
MIKOLAINĮ
toks laikrodis kaštuoja?—
vakarienės pajamų ir išmokėji- Nepriklausomybės šv. minėji silankant naujų narių.
sų
vardą
aukso
raidėmis
istorijon
”
.
šv. Jurgio par. bažnyčioj va- klausiu jį rodydamas savo
mų, pranešdamas, kad parapi- me' šv- Kazimiero parapijos_ ša
Ši nauja draugija turėjo pir
Kas
kartais
iš
tolimesnių
jo
bičiulių
turėtų
nors
sario
23 d. įvyko įspūdingos auksinį,
jai pelno paliko $464.00. PareisEarp St., vasario 15 d., mą savo parengimą Bingo vasa
prie
šios
progos
Kazį
Vidikauską
pagerbti,
tai
mūsų
S
pamaldos
už a. a. Dr. Mindaugį I pa žiūrėjo, pavartė ir sakė širdingą dėkingumą visiems, 1 m- reiškiu viešą Padėk^ se‘ rio 21 d. Nors tą dieną buvo la
kurie kokiu nors būdu prisidėjo kautiems asmenims: kalbėto- bai šalta, bet vistik publikos at manymu, tinkamiausiu būtų tas, kad per jo tarpinin- Mikolainį. Kadangi velionis šio- ko nė nemirksėdamas:
prie šios vakarienės pasiseki- Jams
kleb. kun. I. Valančiū- silankė gražios ir visi buvo la kystę, (jo adresas: K. Vidikauskas, 2833 Livingston je parapijoje užaugęs, ilgai pri- Į — Pusę lito.
mo bei surengimo.
nui’ advokatui J. Boyle; Ame bai patenkinti jų gražia tvarka, St., Phila., Pa.) malonėtų įsigyti kurį nors iš tų trijų klausė prie parapijos choro ir j — Tfu, kad tavę velniai!
rikos Raud. Kryžiaus atsilangražiomis ir vertingomis išlai- veikalų: Lyrics For Song Hits, Poets of America 1941 j turėjo daug draugų, ui ir į pa- _ nejuokais supykau. —
MISIJOS ŠV. KAZIMIERO
kiusiems; adv. A. Cortese; slau
maldas gražus būrys atsilankė, Nelaikyk mane kvailu.
mėjimo dovanomis ir skaniomis ir: The Book of Modern Poetry — 1941.
PARAPIJOJ
gei Mrs. Muldoon; Amerikos
Kadangi tuose veikaluose yra tilpę ir jo kūrybos
buvusn* to laiko choristų, i — Pats pasižiūrėk, — savaišėmis, kurios buvo duoda
Kovo 2 d., prasidėjo misijos Konsulato tarnautojui, Kaune,
ma dykai visiems atsilankiu eilėraščiai, tai įsigyjimas per jį tųjų veikalų, būtų jam, Muz' Brundzal pakvietus juos ko jis man ir atidaro vimūsų parapijoj, kurias laiko p. M. Milukui; Lietuvos karinio
n
n • ■»
x
j
pne vargonų, gražiai pagiedojo dūrins
siems. Visos d-jos narės darba beabejones, musų manymu, paakstimmu ir toliau dar. .v. ~ ,
• , .
«
, v.
Tėvas Justinas Vaškys. Kadan- laivyno kapitonui, Povilui LaJ
J
misiąs. Solo giedojo p. Brunžmnu:
tuščia...
Jaučiu,
Žiūriu:
tuščia...
vosi labai rūpestingai ir sutar toje pat linkmėje (šalę grynai lietuviškai - patrijoti- ’
g
gi gavėnios metas yra pašvęs- banauskui; Šv. Jurgio parapijos
kad grindys supasi, o laiktinai. Kiekviena narė atnešė po nės) darbuotis. Bei ir apie jo eilėraščių vertę, mes irgi
tas maldai, atgailai ir geriems beno vadui kun. Bagdonui; yšios
mišios buvo užprašytos rodžio viduriai vėpso tušĮ 3 dovanas laimėjimui, o kitos ir nemanome patys kalbėti — kalba svetimieji, kitatau
darbams .tai mūsų klebonas pa- patingai beno kapitonui Pra- J
jo draugų-gių choristų. Dr. Mi- j tį. Nė vieno ratelio. Pasidaugiau. Taipgi aukojo dova čiai. Štai iš daugelių, vienas kitas pavyzdys: Vietinis
sirūpino pakviesti Tėvą Justiną nui Šapranui. ' ir pačiam Ričkolainis, mirė keli mėnesiai at- j pasakojau aš jam viską, O
nas : p. Graunienė, Vincas Ven- anglų dienraštis “Philadelphia Daily News”, 27-to ba
gal, Hartford, Conn., bet kūnas jįs man įr sako:
Vaškį laikyti misijas mūsų pa- mondo parapijos benui. kuris
cevičius, M. Paulionaitė, J.
landžio, 1939 metų, talpindamas jo vieną eilėraštį, pri- parvežtas į Brooklyną ir palai- — Jau pas mane buvo
rapijoj. kad davus progą vi- labai gražiai pasirodė, nereikaBrundza ir kiti.
kergė ir tokio turinio pastabą: “We are glad to be able dotas šv. Jono kapuose,
u*--"'
-—naagnr -r—. ~~
—■ .mt ~
keturi žmonės su tokiais
Šioje parapijoje yra daug
A. a. velionis buvo žymus dak laikrodžiais.
to
oblige
readers
who
have
written
in
asking
that
we
jaunų moterų ir jų skaičius pa
taras, geras lietuvis, pavyzdinŠtai tau ir radybos. Vie
Į
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
ltų šimtą - kitą, jeigu jos urge K. Vidikauskas to contribute another of his
1 gas katalikas.
ni pameta, kiti randa, o aš
klausytų šiai draugijai. Tad inimitable poems to the column. Scanning the current
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje
Amerikos
išeivija
daug
ko
ir radau ir pamečiau.
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
geriausios kloties ir pasisekimo mail we found the following from him:” O, dieną 8-to
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
nustojo
netekus
dr.
Mikolainio.
“V. ž.”
gegužės, tų pačių metų, tas pats laikraštis talpinda
aktų. Vaidina 12 asmenų Ir grupe. Dalyvauja
jums.

KAS=
: GIRDĖTI LIETUVIU
Į
KOLONIJOSE \

Kazys ir Marijona (Puodžiūnaite)

7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutes kaina .

Į

ĖMĘS IR KALBĖK, paraše J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų,
dialogu ir deklamacijų. Kaina .
...............
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS. monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys. 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina ............................................. ....................

KNARKIA PALIEPUS. 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
ir 1 moteris. Kaina
.................................
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS.
3 veiksmų
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų. 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
asmenys. Kaina .

35c.

30c.

15c.

15c.

25c.

3°C.

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

15c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
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PAGERBIMO PUOTA
Vasario 22 d., Šv. Jurgio par.
choras suruošė labai jaukią
i
puotą ilgametiems choristams
Dr. Antanui ir Onai Revukams
Tai buvo lig atsisveikinimo su
jais vakaras, nes jis jau persi
kėlė į Bayonne, N. J., kur dr.
Revukas buvo pakviestas dar
buotis. Nors tai artima koloni
ja nuo Brooklyno, bet visgi jau
neleis aplinkybės taip dažnai
čia lankytis. P-nai Revukai cho
re išbuvo arti 20 metų ir buvo
vieni iš rimčiausių choristų.
Nebuvo parengimo, kuriame jie
nebūt paėmę dainavimo ar vai
dinimo rolę. Dr. Revukas, a. a.
dr. M. Mikolainis, broliai Antanavičiai. Tijūnaičiai ir kiti,
nors visi jauni, bet puikiai var
toja lietuvių kalbą. Buvo suor
f ganizavę studentų ratelį ir ki
tas įvairias jaunimo bei meno

B

S

mas kitą jo eilėraštį, taip pastebi: “Again we bow to
popular dewand and present the latest poem by the
inimitable K. Vidikauskas, whose style, we feel'
confident defies imitation”. Tad, įsigydami, jo eilėraš
čių knygą paremsime K. Vidikauską.
Kazys Dryža, F. Pūkas, K. žadeika.
organizacijas.
Dr. Revukas tik per savo pra
kaitą pasiekė aukšto mokslo
laipsnį. Yra geras lietuvis pat
riotas. Ant jo stalo ir šiandien
rasi vieną - kitą lietuvių laik
raštį. Jo žmona Ona Raugalai
tė, taipgi ir pasižymėjus lietu
vaitė. Ji yra sesutė kun. P. Rau
galo. Publikos prisirinko apie
150. Vakarienės metu buvo pa
sakyta visa eilė kalbų. Progra
mą išpildė jaunamečiai Revukų
giminaičiai, broliukas ir sesutė,
iš Peterson, N. J. Mūsų choris
tės programoje dalyvavo: M.
V. Tamošaitytės, Soblevičiūtė,

Jankauskiūtė, Brundzienė ir
Pakinkienė. Puikią vakarienę
pagamino p. O. Kulbokienė. Jai
pagelbėjo Miltenienė ir Kuli
kauskienė. Prie stalų patarnavo
choristės: Tamošaitytės, Soble
vičiūtė, Jankauskiūtė, Scott,
Kralikauskiūtė, Pakinkiūtė ir
Karpiūtė. Chiro vardu buvo įteikta Revukams dovana. Iš
dvasiškių dalyvavo vietinis
klebonas kun. Paulionis ir kun.
P. Raugalas. Vakaro vedėju
buvo muz. J .Brundza.

PARENGIMĖLIS
Kovo 1 d. įvyko parengimas,
surištas su šv. Kazimieru, kar-

SMAGU MELSTIS
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
už labai nupigintą kainą:
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro koienkoro virbe
liai, 192 pusi------------------------------------------------------------

35c,

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro koienkoro virbeliai,
384 pusi.----------------------------------------------------------------

65c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai _________ $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkitl
apdarai ---------:---------------------------------------------- ------------- >1.50
MALDŲ RINKINĖLIS, balti oeiuloidinial virbeliai

90c.

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai
su kabike ___________________________ ________ __ $1.50

PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
555 pusi---------------------------------------------------------------------- $2.50

SVEIKA MARIJA, juodi tikro koienkoro virbeliai,
raudoni kraitai, 384 pusi.____________________

65c.

VYRAI BROLIAI, specialž vyrams maldaknyge,
parinktos gražiausios maldos, Silkine labai plo
na popierą, juodi koienkoro virbeliai___________ $1.30

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

"DARBININKAS"
366 W. Broadway,
. . So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS

V.

'/ 4vži?ž3^YįvZįį?i. ?iiW/i?ZiY živ/a?/ Av/SY/aY/ ir A ŽI?/*'. Ž A- ?Ai/A\,WA\
(Leščinskaitės) Plans'kų. Kū
mai buvo Jonas Jakimavičius ir
Elenora Tunilaitė.

Minėkime Šv. Kazimiero
. Dieną

pamaldų, kuriose dalyvavo labai dauS žmonių, kun. K. Jenkus lalkė įdomią paskaitą apie
šv- Povilą Apaštalą, puikiais
vaizdais iliustruotą. Žmonių išklausė paskaitos apie 2Q0. šį
parengimą vadovavo Amžinojo
Rožančiaus draugija ir Moterų
Sąjungos kuopa.

Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutarti)

Kad sujungus visų reikalus ir
sutelkus visiems daugiau dva
sinės stiprybės, kovo 4 dieną,
praleiskime šventai, kaip pride
ra šventųjų garbintojams. Iš
klausykime šv. mišias, eikime
prie sakramentų, atlankykime
bažnyčią.
Šv. Petro par. bažnyčioje, tą
mums šventą dieną, bus laiko
ma daug šv. mišių, ryte. Vaka
re, 7:30 valandą, įvyks Gavė
nios ir Sodalicijos pamaldos.
Visi jas lankykime pagerbdami
Šv. Kazimierą ir mūsų kunigus
Kazimierus.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

{VAIRŪS SKELBIMAI

Greitam pirkimui žema kaina-

Peržiūršk juos.
DORCHESTER

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., bus
klausomos
vaikų išpažintys,
prieš pirmą mėnesio penktadie
nį, vakare, eis išpažinties su
šei augę žmonės.

52 EVELYN STREET — Medinis, 2
mynų namas, 8 kambariai. 2 toiletai, 2
sieam heaters, oil burneris dėl antro auk. što. žemės plotys — 12.845.5 ketv. pėdų.
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $6500.00.

10 MERRILL STREET — Medinis. 3 šei
mynų namas. 20 kambarių. 3 toiletai. 3
furnaces. žemės plotys — 2.420 ketv. pė
dų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $5.000.
91 WRENTHAM STREET — Medinis. 3
šeimynų namas. 15 kamb.. 3 toiletai. 3
furnaces. žemės plotys — 3.137 ketv. pė
dų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $6.000.
Turime ir daugiau pelningų namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank

22 Boylston St., Boston.

Ketvirtadienį, vakare, 7:30
valandą,
bažnytinėje salėje,
prasidės jaunimui viešos tiky
binės pamaldos. Šiuos su jauni
mu pasikalbėjimus apie Dievą
ves kun. K. Jenkus. Kviečiame
kas ketvirtadienį lankytis visi
parapijos vaikynai ir mergynos, kurie nori pagilinti savo
tikybinį mokslą.

Užsisakykite Toniko Pas Mus !•

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.

1
i
i!

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W |

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

|

nugarkaulį ir nežinau kada ga
lėsiu atlikti savo užduotį. Jeigu
gali pasamdyk kitą mano vie
tą. Aš sumokėsiu $2.00”.
KUN. DR. JUOZAS VAŠKAS, MIC.,
Vincas Gegužis, nors ne legiMarianapolio Kolegijos rektorius, labai nuoširdus jau
jonierius, pats pasisiūlė ateiti
nimo draugas.
legijonieriams į talką. Mes
L. Vyčių 17-ta Algirdo kuopa, So. Bostone, pakvie
kviečiame ir kitus patriotingus
tė kun. dr. Vašką į Šv. Kazimiero iškilmių minėjimą
lietuvius ateiti mums padėti.
kovo 8 d., Pusryčiuose ir popietinėje programoje kun.
Jei gali nors kartą į mėnesį eiti
Vaškas pasakys kalbas.
nu0 Seitos valandos iki
vidurnakčio
arba nuo vidumakPraėjusį sekmadienį, 9 vai. SO BOSTONAS
čio iki šeštos valandos ryto,
ryte, kun. A. Naudžiūnas, MIC.,
prašome pranešti savo vardą ir
atgiedojo šv. mišias intencijai PASIPUOŠ
Lietuvią Legijonierią Pa adresą Posto Adjutantui, John
S. L. Šv. Kazimiero draugijos ir
Šiomis dienomis Admi reiškimas Ir Atsišaukimas J. Roman. 89 Franklin Street,
pasakė pamokslą.
Allston, Mass. Kartu pranešk,
Kitą sekmadienį, 9 vai. ryte, rolas Harold R. Stark WaBostonas
yra
suskirstytas
į
j
^
urįs vakaras ir valandos Tamkun. dr. J. Vaškevičius, MIC., shingtone, pranešė, kad 12 civilio apsigynimo punktų.
štai būtų patogiausias.
atgiedos šv. mišias intencijai So. Bostone, prie E ir Vienas iš tų punktų vadinamas
Mes pasitikime, kad lietuviai
Šv. Kazimiero L. R. K. draugi Summer Streets, yra per 6-to Distrikto Budėjimo Punk
mums
padės šį darbą tinkamai
imta nuo valstybės 11 ake
jos ir pasakys pamokslą.
tas”, randasi Oliver H. Perry atlikti.
10 vai. ryte, kun. K. Jenkus rių žemės, kuri paverčia Mokykloje, Seventh Street, So.
John J. Roman,
giedos šv. mišias Lietuvos Vy ma Navy reikalams. Ten Bostone.
Adjutantas.
čių kuopos intencijai ir sakys bus ištaisyta didelė lygu
Tie Budėjimo Punktai yra
ma dėl baseball, tennis
VAKARIENĖ
pamokslą.
centrai civilio apsigynimo prieš
žaidimo, kitos atletams
Šiose šv. mišiose Vyčiai eis
netikėtus priešo puolimus. Juo LRK Saldžiausios Širdies V.
mankštos.
Taipgi
namuo

bendrai prie Šv. Komunijos ir
se dežūruoja žmonės dieną ir Jėzaus draugijos metiniame su
se
prie
kampo
E
ir
Sum

Šv. Vardo draugija.
naktį, kad pavojui pasirodžius sirinkime nutarta rengti vaka
mer bus ištaisyti gymnaPo šių šv. mišių, bažnytinėje
visos civilio apsaugos jėgos bū rienę, sekmadienį, balandžio
sium,
teatras
ir
skaitykla,
(April) 19, 1942 m., 6-tą vai.
salėje, vyčių vadovybėje, įvyks
tų sukeltos ant kojų.
ir
rašomasis
kambariai.
Ir
vieši pusryčiai.
South
Bostono Budėjimo vakare. Lietuvių salėje.' E ir
tas
darbas
bus
pradėtas
Streets, So. Boston,
7:30 vai. vakare, toje pačioje
punktą sergėti yra pavesta Ste Silver
tuojaus.
salėje, bus Vyčių naujų narių
pono Dariaus Posto logijonie- Mass. Rengimo komisija prane
vajaus vakaras.
riams. Jau du mėnesiai kaip le- ša, kad jau salė paimta, tikie
ATSIPRAŠOME
gijonieriai sergsti kas naktį, tai padaryti ir visas darbas pra
kad kiti South Bostono gyven- dėtas. Rengėjai praneša vi
Dėkoja Už Kalendorius
Amerikos Legijono, Stepono tojai galėtų ramiai miegoti.
siems nariams, kad tikietus nu
Dariaus Postas Nr. 317 buvo
Tos pareigos yra atsakomin- sipirktumėte iš anksto, ir taip
• MRS. MARY JADES iš E.
kviestas atsiųsti savo vėliavos gos ir sunkios, nes vienam legi- gi pasiimtumėte kelis ir parChicago, Indiana rašo: “Šiuomi
su garbės sargyba į lietuvių pa jonieriui reikia budėti nuo šeš duotuomėte savo pažįstamiems.
siunčiu jums $4.00 už laikraštį
minėjimus
Nepriklausomybės tos valandos vakaro iki vidur Tikietų galima gaut pas drau
‘Darbininką”, kurį taip malo
Šventes, Vasario 22 ir 23 dieno nakčio ir kitam nuo vidurnak gijos narius, kurie atsilankė peniai ir godžiai skaitau ir $1.00
mis, Municipal Building, South čio iki šeštos valandos ryto. i reitame susirinkime, arba pas
už prisiųstą man puikų kalendo
Bostone.
Sargybos darbas dar sunkesnis J valdybos narius. Taipgi ir draurių. Žinau, kad išleidimas kai
Posto nariai, savo susirinki dėl to, kad vieni legijonieriai gijos ateinančiame susirinkime,
navo jums nemažai, todėlei pri
me ,abu kvietimus priėmė ir pa dirba ilgas valandas dirbtuvė- kuris įvyks kovo (March) 9,
imkite tą dolerį išlaidoms pa
sižadėjo abejuose parengimuo se, kiti serga, o dar kiti gyvena 1942 m. bažnytinėje salėje. Ren
dengti”.
se dalyvauti.
užmiestyje ir sunku jiems yra gėjai užtikrina visiems, kurie
Kadangi sekmadieniais daug pribūti į laiką.
• P. MARCINKIENĖ, Walter’s
| atsilankys “good time”.
narių
susirenka
Posto
namuo

Raštininkas.
Public Market, 481 E. 6th St.,
Nepaisant tų sunkumų, legise,
Komanderis
Juozas
Kanussavininko W. Marcinkaus žmo
jonieriai karžygiškai mėgina tą
Remkite tuos profesijonalus ir biz
ky
nerado
reikalo
skirti
garbės
na, atsilankė į “Darbininką’
svarbią savo užduotį atlikti. nierius, kurie savo skelbimais remia
padėkoti už kalendorių ir auko sargybą susirinkime dėl sekma Šiandien gavome laišką iš vie “Darbininką”.
Visi skelbkitės "Darbininke”.
jo $1.00 spausdinimo išlaidoms dienio parengimo, nes manė su no legijonieriaus, kuris parodo
daryti garbės sargybą iš tų na kaip legijonieriai tuo reikalus PETRAS KMITAS, 3308 E. Edpadengti.
rių, kurie ateis į Posto namą rūpinasi.
gemont St., Phila., Pa., nori su• MRS. BAGDONIENĖ iš No. sekmadienį.
Legijonierius Leo J. Stasiulis,' sirašinėti su savo broliu StanisArlington, N. J. rašo: “Ačiū Betgi, tą dieną. Adjutantas 27 No. Munroe Terrace, Dor- lovų, kuris pirmiau gyveno, gal
labai už tokį gražų kalendorių, buvo išvykęs į Haverhill kalbė chesteryje, rašo: “Aš sulaužiau; ir dabar tebegyvena Bostone.
kurį man prisiuntėte. Man jis ti kitame lietuvių parengime, o
labai patinka. Siunčiu $4.00 už kiti Posto viršininkai nepasi
“Darbininką” prenumeratą ir rūpino sargybos sudaryti, ir vė
DRAUGE DARBININKE,
liavos nebuvo pasiųstos į paren
$1.00 už kalendorių”.
platink du syk savaitinį laikraštį
&
gimą.
Pirmadienį Komanderis įsakė
Sunkvežimis Trenkęs
“Darbininką”
namų užveizdai neišduoti vėlia
j Gatvekarį
vų, nes Postas privalo būti be
Jis yra tikras tavo draugas
šališkas, ir jei vėliavos nebuvo
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
nusiųstos į vieną parengimą,
jos negali būti siųstos į kitą.
Sekmadienį, kovo 1 d. j Čia buvo nesusipratimas, kad
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
anksti rytą, dar prieš auš- šiuose lietuvių parengimuose
Pusei metų ................................... $2.00
tant ant Broadway ir F St. mes su savo vėliavomis nedaly
Imant
sykį į savaitę metams....... $2.00
kryžkelės, So. Bostone, vavome.
Pusei metų .... .............................. $1.00
sunkvežimis trenkęs į gat- Šiuomi atsiprašome rengėjų
vekarj. Gatvekariui keletą ir publikos, kad taip įvyko.
Čekius ar money orderius siųskite:
langų išbiręjo, o pieno ve Vienkart norime užtikrinti, kad
f!
žimui sunkvežimis ne tik tas nebuvo daryta sąmoningai
“DARBININKAS”
t!
susidaužė, bet ir apvirto. ir nebuvo jokio noro iš mūsų
t!
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Toje katastrofoje 11 žmo pusės ignoruoti ar boikotuoti
vieną ar kitą parengimą.
nių sužeista.

'į

“DARBININKĄ”

ąr

I

PAIEŠKO Metropolitan Life
Insurance, Co., 150 Causeway
St., Boston, Mass. Ignaco Pet
rausko, kurio apdraudos policy
yra pribrendusi ir minėta ap
draudos kompanija turi jam pi
nigų.

“What is more, the audience
liked it, meaning Miss Stoska.
It was also plainly happy with
everything else. On Feb. 8 lašt,
Miss Stoska appeared in recital
at Jordan Hall and was commended not only for her fine
singing būt for her good looks.
It would be a pleasure to her in
opera, and there by token of
her singing of Agathe’s “Leise,
Leise” yesterday is where she
belongs ”

Sužeidė II Žmonių

ii

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vasario 27, Bostono Sim
fonijos audiencija turėjo
puikų koncertą, kuriame j
dalyvavo ir Paulina StosP-lė Felicija Grendelytė,
kiūtė. Artistė, sulig muzi-' LCentro flnans^ sekre'
! kos ir dainos žinovų pasi- jtorė ir vietinė 17 A1&irdo ku°rodžius puikiai. Ir štai ką?08 vice-pirmininkė, šv. Kazilaikraščio Boston Post į- miero- organizacijos globėjo,
žymus kritikas p. Warren šventės minėjimo komisijos na
rė.
Storey Smith pastebi:

—----------

jungos ku°P°6-

Mes esame kalti. Apgailestau
jame, kad taip įvyko ir prašo
me rengėjų ir publikos mums
atleisti, užtikrindami, kad mes
padarysime atatinkamus žy
gius, kad ateityje toks mūsų
apsileidimas nepasikartotų.
Joseph KanusJcy.
Komanderis
John J. Roman,
Adjutantas.

GIRIA ARTISTU

Antradienį, vakare, kaip paPrastai> bus laikomos šv. Teresės Novenos pamaldos. Po tam
įvyks susirinkimas Moterų Są-

Trečiadienį, tai brangi lietuViams diena! Tai diena Lietuvos krašto ir lietuvių tautos
patrono — Šv.
Kazimiero!
Taipgi diena simpatinga So.
Bostono Šv. Petro parapijos lietuviams, nes čia yra du kunigai
Kazimierai, kun. dr. Urbonavičius ir kun. Jenkus. Yra dvi di
delės draugijos — Susivieniji
ŽINUTĖS
mo Lietuvių Šv. Kazimiero dr.
tovo 1 d., Ūpo pakrikštytas ir šv- Kazimiero Lietuvių R. K.
is Vincento ir Pranciškos, draugija. Iš čia yra daug merškiūtės) Zarveckų vardais i gai«ų Šv. Kazimiero vienuolyv mantas Pranciškus. Kūmai ,ne- Čia randasi to vienuolyno
buvo Stepas Dambrauskas ir daug rėmėjų. Iš čia vienas Kazi
mieras — kun. Vengras klebo
Pranciška Šumskytė.
Taip pat buvo pakrikštyta nauja Argentinoje.
duktė Jurgio ir Magdalenos
Nepamirštamos yra ir “Dar
bininko” naujos Intertype me
tinės sukaktuvės: per Šv. Kazi
DAKTARAI
mierą sukaks keturi metai kaip
naujoji Intertype rieda ir neša
Lietuvis Dantistas
įvairias žinias visiems skaity
A. L. Kapočius tojams. Paliko naujosios Inter
type išmokėjimas skolos tik vie
517 E. Broadvvay,
ni metai. Ar nereikėtų surengti
SOUTH BOSTON, MASS.
Tei. SOUth Boston 2660
šiais metais Intertypo notų de
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
ginimo
bankietas...
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.

LENGVAIS IŠSI MOKĖJIMAIS

ĘT .'*7‘

T4 dien*> P° Graudų Verksmų

Kaip kas met, taip ir šiemet L. Vyčių 17-ta Algirdo
kuopa iškilmingai paminės Šv. Kazimiero dieną.
Ryte 10 vai. visi “in eorpore” išklausys Šv. mišių ir
priims Šv. Komuniją. Po
mišių įvyks pusryčiai pobažnytinėje salėje West
5th St. Šie pusryčiai ruošiami labai stropiai specialės komisijos, kuri garantuoja visiems supryzą.
Pusryčių bilietų kaina tik
5qc
Apart pusryčių, bus įvairi programa, kurioje dalyvauja ir kun. dr. Juozas
Vaškas, Marianapolio Kolegijos rektorius ir pašakys kalbą.
Kad šis parengimas puikiai pavyktų labai daug
patarimais ir sumanymais
prisideda kun. K. Jenkus.

PIRK NAMUS
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Antradienis, Kovo 3, 1942

PAIEŠKAU
savo giminaičio
Baltraus Paplausko, paeinančio
iš Guloniškių kaimo, Marijam
polės apskr. gimęs Gudelių pa
rapijoje. Girdėjau, kad jis yra
Amerikoje ir gyvenąs Mass.
valstybėje. Taipgi girdėjau, kad
brolio Jono sūnai yra Ameriko
je, tai gal žinote ką apie savo
dėdę ar jis yra gyvas ar miręs.
Labai prašau man apie tai pra
nešti. Mrs. Magdalena Jurgelionienė, 47 Tremont' St., Norwood, Mass.
(27-3)
PARSIDUODA Variety store,
dalinai apgyventas lietuviais.
Savininkas apleidžia miestą.
Atsišaukite tuojau: Gen. 9504.

VARGONININKAS — Chorų
vedėjas (PIUS X mokyklos,
New Yorke buvęs mokinys)
paieško vietos. Kam bučiaus
reikalingas, prašau kreiptis: —
A. Stankevich, 116-12 128th
St., So. Ozone Park, L. I., N. Y.
(20-24-27-3)

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 VVest Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry
7-11 EilerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
gasoliną pas mus.

Nuvalom purvinus karus Ir
ligrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway

So. Boston, Mass

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

CASPER

FUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir NaktJ
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas
F. E. Zaletskas
Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir naktj
Koplyčia Šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

Antradienis. Kovo 3, 1942
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vus - matintojus, seniams, fctimo*hš, žmonoms, giminėmą ir
artimiesiems — šeimos rūpin
tojus. Daugelis neteko tūrio, ir
visko”. Toliau atsišaukime sa
koma: “Visi alkstantieji, visi
skurdan ir vargan pakliuviisieji
turi pajusti, mieli tautiečiai,
mūsų širdį ir tikrą mūsų šio
reikalo supratimą. Visus geros
valios gyventojus Komitetas
kviečia aukoti daiktais, maistu
ir pinigais. Tuo reikalu bus
vykdoma visoje apskrityje, val
sčiuose ir kaimuose, viešos
rinkliavos, koncertai, vakarai
su atatinkama programa, kur
visos gautos lėšos bus skiria
mos pagalbos reikalingiesiems.
Visi, brangūs tautiečiai, neužmirškim, kad kuomet mes esa
me pavalgę ar šiltai apsirengę,
jog yra tokių, kurie to neturi ir
dėl to kenčia šaltį — kartais ir
alkį. Mūsų krikščioniška žmo
niškumo pareiga yra jiems pa
dėti nugalėti žiemos kietumą ii
sunkumus. Pasistenkime, kad
atėjusios Kalėdų šventės nors
kiek jau būtų šviesesnės ir skai
dresnės
neprietekliuje esan! tiems”.

Naršūs Olandai
Sauaoia Savo• Tiri • a! a'i
_______
W

k

t

w

Rytų Indija, pasaulio turtingiausias šaltinis gumo,
cino, arbatos, aliejaus ir chinino.
“Narsūs olandai”, kaip
prezidentas
Rooseveltas
juos vadina, šiandien varo
kovą ant žemės, ant jūrų,
visur, pastangose saugoti
savo Rytų Indijos pozicijas r.uo Japonijos užgrobimo.

pradėjo kvepiančių šakne- žmonių tarpe Rytų Indi
lių pirklystę ant bizniško jos gyventojų. Su komerpagrindo. Buvo pirmieji cijiniv. '^.si vysti jimu olan
siųsti savo laivus, dideliais dų valdžia įsteigė mokyk
skaičiais,
į Sumatros las ir įvedė kitus civilizuo
šiaurvakarų pakraštį. Ta tos draugijos papročius.
vieta buvo pipirų šalis. Ir i Medi kaliai studentai įstei-i
už kelių metų jie turėjo gė pirmą vietinę politinę

Per ilgą laiką Japonijos
imperialistai godžiai žiūrėjo į olandų Rytų Indi jas
- vienas iš svarbiausių
šaltinių vis atdaras Suv.

Yis* Paulinę prekybą
sla,m P™<įuktu*. Beveik vi
si laivai išplaukė is Salem,
Massachusetts, kas padare Sa em* „ garbiausiu

partiją 1908 m. Laiks nuo!
laiko, agitacija dėl dides
nio laipsnio nepriklauso
mybės tarpe vietinių pasi
rodė.
Tautoms dėl būtinai rei- uostu JunS; Valstybėse ir Čia
_____________________
buvo ir Indonesian

kalingų militarinių reikvietą ji laike per ilgą j(Omunįstų partija. 1925
menų komercijos daiktų. lalMm, olandų valdžia padarė
Rytų Indijos yra pasaulio Penkios Rylų Indijos sa- konstitucijonalines per-į
didžiausia ir turtingiausia los yra tarpe pasaulio di- mainas, kurios padidino
salinė imperija, šios gru- džiausiu. Sumatra yra di- Žmonių Tarybos legislatypės daugiau kaip 3,000 desnė už Californijos vals- ves jėgas, tas davė vietitropiškų salų siekia nuo tybę, New Guinea yra Te- niams gyventojams didesekvatoriaus į šiaurę nuo xas valstybės didumo, ir nį balsą salų valdyme, bet
Australijos, daugiau kaip Borneo didesnė už tą vals- i ne salų reikaluose, ką vieJUNGTINIS DARBAS — AMERIKOS PAPROTYS — Tai visų rū
4,000 mylių, kas ilgesnis tybę. Celebes yra didesnė tiniai vadai reikalavo,
šių Dėdės Šamo kariai susibūrę į vieną pajėgingą būrį ir daro bendrą pla
už Jung. Valstybių plotį. už Pennsylvaniją, ir Javą' Japonų propaganda “Aną prieš priešą. Atrodo, kad lyg sportininkų ratelis pasitaria naujai ata
Nuo Kolombo dienų, Ry galime lyginti su New zija aziatams” ir “gerovės
• Jau buvome rašę apie Vokai. Taip tai daro ir mūsų kariai. Jie susitarę kerta priešui skaudų smū
tų Indijos komercijinis Yorko valstybe. Iš viso, O- sfera” neturėjo svarbaus
i kietijos reicho komisaro po
gį ir planuoja dar skaudesnį užduoti rytoj.
turtas traukia visokius landijos kontroliuojama pasisekimo čionai, ir su
tvarkį, kuriomis sąlygomis gali
žmones į jos kraštus. Šian- Rytų Indija yra apie ket- Japonijos užpuolimu Manbūti grąžintos bolševikų nusa
ščioniškai, o ne vien tik iš ma
dien, ji produkuoja trečią virta dalis Jung. Valstybių churijos ir įsteigimu Manvintų krautuvių ir kitokių verslonės, dalijamasi visu tuo, kas
dalį viso pasaulinio suvar- didumo, nepriskaitant di- čukuo valstybės jos įtek
lamonių savininkams jų nuosa
turima.
įveikti
neišvengiamus
tojimo gumo, 9/10 dalį vi- dėlę dalį Borneo po Angli- mė ant toliaus sumažėėjo.
vybės. Dabar paskelbtas kitas
sunkumus ir šaltą žiemos metą!
so chinino, 3/4 dalį viso ja, dalį New Guinea, kurią Pabaigoje 1930 m. naujos
tauta ir bug Įeng^.įaU] kada tikrai bro- ; potvarkis
_ dėl amatų ir smulkių
A. A. PROF. ŠALKAUSKO , auklėjimas' - Lietuvių
“kapok”, ketvirtą dalį ko- i valdo Australija, ir pusę politinės partijos buvo įjos ugdymas”. Prof. St. Sai-l,i4kosmeiIfe įiltoabuspersjė., pramones (momųgrą^nnosakosinių riešutų aliejaus, Timor salos, kuri priklau- steigtos, kurios parodė di
GYVENIMAS
kauskis bendradarbiavo "Atei- mę vjsi uutie{iai Tai bus
i vuunkams. Sąlygos yra tos pašeštą dalį arbatos, ir tt. Ji so prie Portugalijos.
čios,
desnį palinkimą veikti
tyje”, "Draugijoje”, "Romuvo-, vieningumo
t suslkbuaym(,7
. kaip ir dėl krautuvių grąturtinga aliejum, pristato Iš visos grupės, Java sa bendrai su olandų valdžia $ Gauti tie Lietuvos laikraš- | je”, “N. Vaidilutėje”, “Logose”, Į
kurios reikalallja Izlnlm0
daugiausia cino, jos taba- la, yra aukščiausiai ko dėl įvykdinimo geresnių
nui
cių numeriai, kuriuose aprašo- “Židinyje”, “N. Romuvoje” ir;šiandieninis gyvenimas daug’
ko augalai aprūpina Jung. mereijaliai išvystyta, ir santykių ir praktiškiau mas a. a. prof. Stasio Saikaus- eilėje kitų lietuvių spaudos or- labiau negu pirm kada
• Vilniuje policija pada
Valstybes su 4/5 dalį jos ten gyvena daugiau žmo- apsiveikti su ginčiniais kio gyvenimas.
riusi
kratas pas žmones, įmimas.
' ganų. Jo raštų bibliografija at-I
tabakų lapų, daugumą pa- nių, pagal jos didumo, ne- klausimais.
Laikraštis “J Laisvę” deda i
^e pusantro Šimu po-! «miesi į Tamstas pa- tartus
spekuliacija. 26
saulio kvepiančių šaknelių gu bet kurioje kitoje vie- Indijose vergija išnaidėti į nepriteklių patekusiems, žmonės buvę suimti ir per
^rbų yra pasir daug cukraus. Ten rasta toje visame pasaulyje. A- kinta 1859 m., ir ‘peonage’ Ūkią velionies biografiją: - kirta lietuvių*> tautos
ugdymo kviečiame visus Vilniaus aps duoti teismui. Pas juos
aukso, anglies, švino, si- pįe 45,000,000 žmonių gy- arba vergija už skolas, “Gruodžio 4 d., 17 vai. Šiauliuo klausimais ir katalikų jaunimo krities gyventojus, kas ką išga rastos
prekės buvusios
dabro ir geležies, bet dar vena Java saloje, iš rokuo- 1872 m. 1875 m. Javos kai se mirė prof. Stasys Šalkaus (ateitininkų) ideologijai for li aukoti sunkioje būklėje esan konfiskuotos.
pilnai neišvystyta.
jamo 70,000,000 skaitliaus miečiai pripažinti savinin kis, buvęs Vytauto Didžiojo U- muoti. Nuo 1927 iki 1930 m. St. tiems tautiečiams. O tokių, ku
niversiteto rektorius/ gilus filo
Pipirai, ir ne kas kitas, dėl visos Olandų Rytų In- kais
_ _savo
______
_
žemės, ir šianŠalkauskis buvo tos organizaci rie dėl karo ir žiauraus bolševi
JAUČIATĖS BLOGAI?
sofas ir šviesi asmenybė. Velio
pakreipė pasaulio dėmesį dijos. Klasifikuota kaipo į
ien
~
ra
dešimt
’
tūkstankinio
teroro
viešpatavimo
Lie

TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
di
jos vyr. vadas. Nuo pat Lietu
ŠVELNIU
į ^5 tų Indi jas. Europos Indonesian, rasiniai, di^įų šeimų, kurios dirba nis jau seniai buvo silpnos svei vos Katalikų Mokslo Akademi tuvoje pateko vargan, yra ne ŠIUO MODERNIŠKU,
di” «čių
BODU
keleiviai per šimtmečius džiuma jos gyventojų yra|mažas dviejų-- akrų ūke- katos; sirgo širdies liga. Šį ru jos įsteigimo (1922) buvo jos maža visose Lietuvos dalyse, * Kuomet kankinatės vidurių užkie
— žarnos neveiklios — skau
grįžo iš salų su pilnais lai- j mahometoniško tikėjimo, ies sodindami kornus ry- denį iš Vilniaus parvažiavęs į narys; 1933 m. suvažiavime taip pat ir Vilniaus apskrityje. tėjimu
da galvą, nėra energijos, palengvin
Šiaulius, prieš kurį laiką susir
kite sau šiuo modemišku būdu —
vais. Bet tik “yankee” kad nors ir daug virto žas ir “soy beans”.
buvo paskelbtas (kartu su prel. Dar aštriau ir klaikiau tą skur kramtykite FEEN-A-MINT. 6i sko
go
gripu:
prisimetė
plaučių
už

krautuvininkai, pradžioje krikščionimis. Salų vidu- “Coolie”
ninga vidurius liuosuojanti
kramto
(darbininkai
A. Dambrausku - Jakštu ir pro dą, vargą ir nepriteklių dauge ma
guma pagelbės švelniai, bet tik
devyniolikto
šimtmečio, je, balto žmogaus pilnai: pargabenti iš kitur) dar degimas. liga susikomplikavo ir
fesorių Pr. Dovydaičiu) vienu lis žmonių patyrė bolševikinio rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
mokslininką
nuvarė
į
kapus.
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Paneištyrinėtose dalyse, šei- kininkų problema yra vie
iš trijų pirmųjų Lietuvos kata teroro Lietuvoje metais. Neži kramtykite FEEN-A-MINT einant
mos vis egzistuoja, kurios tinio darbininko ir priva- Stasys Šalkauskis gimė Ario likų akademikų”.
nia ir siaubas žvelgė visiems į gulti — sekantį rytą tikrai jausite
Phone 1181
akis. O pagaliau, prasidėję gy palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
praktikuoja senovės aPeį" čio darbdavio problema, galoje, gydytojo šeimoje, 1886
Visai šeimai pakelis kainuoja tik
Vilniaus
dienraštyje
“
Naujoji
A. P. KARLONAS
i gas, bet galvų - ieškoji- ne valdžios,
ventojų areštavimai, teroriza
m, gegužės 16 d. Mokėsi Šiau
mas, kuris kadaise davė Greitas gyventojų skait- lių gimnazijoj. 1911 m. Mas Lietuva” velionies biografiją ir vimai ir šiurpą keliantis ištrė
Lietuvis Graborius
Borneo gyventojams tokią jįaus padauginimas, ypa- kvos universitete baigė teisės- darbų įvertinimą įdėjo Dr. A. mimas Sibiran, daugelį galuti
NOTARY PUBLIC j biaurią reputaciją, beveik tingai Javoj, išvystė~ “žem- ekonomikos mokslus ir kurį lai Liaugminas, Pedagoginio Insti nai sužlugdė: atėmė vaikam tėišnyko iš tikėjimiškų apei dirbišką beturčių luomą”, ką Samarkande dirbo advokato tuto Vilniuje lektorius.
280 Chestnut St.
gų*
kurioje pastaraisiais me darbą. 1915 m. Lietuvių Drau
Šiandien yra daug mo tais nėr daug darbo pro gijos Centro Komiteto pasiųs
New Britain, Conn.
"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
kytų ir aukštos kultūros gų. Išrišimo darbo proble tas ypatingu įgaliotiniu į Švei • Vokietijos reicho komi
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
saras “Ostlande” išleido
mų, pastangos dėtos suko- cariją organizuoti pagalbą Lie potvarkį, pagal kurį gy
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusl. Kaina
30c.
lonizuoti kitas salas, kur tuvai. kartu studijavo filosofi ventojai turi iki 1942 m.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
gyventojų yra mažai, ypa jos ir pedagogikos mokslus sausio 15 d. užregistruoti
į
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
Freiburgo universitete ir 1920
pusl. Kaina .................................................................................. 25c.
ii tingai Sumatroj.
vokiečių “reicho kredito
m.
gavo
dakard
laipsnį.
Būda

Pagal olandų gyventojų,
DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
kasai”
visus piniginius
tais apdarais, 267 pusl. Kaina ................................... 50c.
mas
Šveicarijoje,
paruošė
eilę
japonų
užpuolimo
pastan

i
reikalavimus, kuriuos jie
GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusl. Kaina 20c.
gos randa Indonesian gy informacijų apie Lietuvą.
turi į asmenis, gyvenan
Sugrįžęs į Lietuvą išsyk lekTRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
n ventojus iš 70,000,000 su
I
čius užsienyje. “Šio po
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
4i
vienytais su olandais. Ja ; toriavo Kaune Aukštuosiuose tvarkio prasme Vokietija
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina .................
20c.
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
Kursuose,
o
šiems
persiforma

ponų
viliugingi
norai,
kaip
ė
KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
nelaikoma užsieniu”. Nuo
P. Juškaitis. Kaina .................. ........................................... 15c.
vus į Universifetą — jo filoso
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
kova
prieš
Kinijos
žmo

♦ BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE nes, įrodė net ir olandų ad fijos fakultete dirbo išsyk do užregistravimo prievolės
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
paleidžiami tie, kurių rei
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori
Kaina ............................................ -..................—.................... 15c.
ministracijos
priešams centu, nuo 1922 m. birželio 9 d. kalavimai neprašoka 500
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves
vietinių vadų tarpe, kad ekstraordinariniu, o nuo 1928 vok. margių.
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
f BROCKERTS XXX ALE. kuriuo svečiai ir viešnios bus | jų ateitis tvirtai sumegz m. gruodžio 2 d. — ordinariniu
Kaina
...............................................-....................................... 15c.
profesorium. Pastaruoju metu
ta su olandais.
labai patenkinti.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .............................. 20c.
Nukentėjusiais
Jų vietinis vadas, Dr. dirbo Vilniaus universiteto hu
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
♦ 60 ELLSWORTH ST.,
Telefonas
i
manitarinių mokslų fakultete.
Nuo
Bolševikų
Teroro
Soetomo,
kuris
nesenei
Graži apysaka. Kaina .................. ...................................... 25c.
VVorcester, Mass.
Worcester, 5-4335
Ligi
1935
m.
dėstąs
įvairius
mirė, jo pasekėjams davė
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės Įspūdžiai. Parašė
♦
Kun. J. Paškauskas. Kaina ......................................... 25c.
sekančius patarimus — filosofijos ir pedagogikos mok • Vilniaus Apskrities Savitar
i
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
“Saugokitės japonų. Ko slus. prof. Stasys Šalkauskis į pinės Pagalbos komitetas laik
pusl. Kaina ........................................................................ .......... 20c.
vokite už geresnį gyveni pabaigą apsiribojo pedagoginės raštyje “Naujoji Lietuva” įdė
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
jo atsišaukimą, kviesdamas gy
mą, kovokite dėl jūsų tei teorijos sistema.
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
i
na .......... ..................-.................... ,............._..... .. ................... $1.60
sių ir dėl aukštesnės gyve Velionis yra parašęs visą eilę ventojus aukoti nuo bolševiki
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
nimo normos, bet tą dary gilių filosofinių bei pedagoginių nio teroro ir karo audros nu
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čia rasite daugybę įvairių valgiams
♦
Atsišaukime,
kite prisilaikydami ir pa veikalų; tarp jų “Sur les con- kentėjusiems.
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu
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silikdami olandų imperi fins de deus mondes”, “L’ame tarp kita ko. sakoma:
♦---------------------FLIS. du monde dans la philosophie
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de Vladimir Soloviev”. “Kultū
Kas nori, kad kas nors ros filosofijos metmens”, “Ben
gero būtų daroma, turi drosios mokslinio darbo meto
dikos pradai”, “Visuomeninis
pats tai daryti.

siems yra kiekvieno tautiečio
pareiga ir tuo pačiu yra pati
brangiausia auka ir draugišku
mas savo artimui, kuomet krik-
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