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Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Rytų Valdyba, savo Skaudžiai Nubaudė Ui
eiliniame posėdyje, įvyku
Nesilaikymą Blackout
siame š. m. kovo 11, New
Yorke, nutarė dėti visas
Taisyklių
pastangas L. P. S. centri
nio organo sudarymui pa Dedham, Mass. — Kovo į
skubinti. Konstatuodama 16 d. teisėjas Edmund G. i
visišką nuomonių vieno Murray nubaudė Axel H.
dumą su čikagiečiais, L. P.į L. Ostrom, 42 m. amžiaus,
S. Rytų Valdyba tikisi,; gyv. Wilson St., Norwood,
kad iki š. m. balandžio ga Mass. vieniem metam ka
lo bus galima sudaryti vi lėjimu ir $500 pinigine
suotinį L. P. S. atstovų su-1 bausme už tai, kad jis ne- į
užgesino šviesų savo na
važiavimą.
muose laike
blackouto
Atsižvelgiant į L. P. S. (aptemdinimo), kuris įvy
numatytus tikslus, pir ko kovo 10 d.
miausiai į jos narių pasi
AUSTRALOA
ryžimą visomis išgalėmis
PAVOJUJE
dirbti
Nepriklausomos,
Lietuvos atstatymui ryt
Melbourne, Australija,—
Laisvės ir Demokratinės
Kovo 16 — Japonijos laku-!
dienos laisvoje Europoje,
nai pradėjo iš rytų ir vaka-}
L. P. S. Rytų Valdyba ma
rų bombarduoti Moresby;
no, kad tuo reikalu turi
uostą, kas sudaro rimtą i
būti padaryta principinio
pavojų.
pobūdžio deklaracija. Tą
Japonai, matyt, būtinai;
deklaraciją turėtų apsvar
nori paimti Moresby uos-'
styti, priimti ir paskelbti
tą, kad uždarytų jūros ke- i
L. P. S. atstovų visuotinis
lią iš Sydney ir Melbourne j
suvažiavimas.
į Darwin uostą.
Apsvarsčius Pik. A. Va- Nežiūrint blogo oro, An-'
lušio š. m. vasario 9-tos iš glijos, Jung. Valstybių ir
L. P. S. Rytų Apylinkės Australijos lakūnai puolė
rezignavimo pareiškimą, japonus Rabaul ir GasmaL. P. S. Rytų Valdyba skel ta bazėse ir padarė japo
bia nežinanti, kokiems bū nams nemažai nuostolių.
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FIVE CENTS

Kun. Curran Šaukia Visus
j Vienybę Jung. Valstybėse

______________
Sekmadienį, kovo 15 d., kimų laisvę, ir net prez.
So. Bostono (Mass.) High Roosevelto paskelbtas ke' School auditorijoj kalbėjo turias laisves,
i kun. dr. Edward LodgeJ Bet tie protestai gal būCurran, International Ca- ti ne vienam atidarė akis,
tholic Truth Society prezi- kaip reikia budėti ir veikti,
dentas, iš Brooklyn, N. Y., kad fanatikai nesugriautų
Anglijos kariuomenės iš- demokratinės tvarkos, ne' traukimo iš So. Bostono sumindžiotų pagrindinių
metiniame minėjime.
,šios šalies principų.
Kun. dr. Edward Lodge
Bostone prieš kun. dr.
Curran buvo sukilę visi Curran nepaisė protestų,
nepaisė grasinimų, bet atfanatikai, pradedant nuo
,
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protestantų ir bai- 1-7.,
,
i giant
. . ,komunistais.
. . Tie fa- kalbą. Pasmerne visus fa.
į natikai
...
.
natikus, komunizmą, faniekam kitam ne
šizmą ir nacizmą, ir atsi
pripažįsta žodžio laisvės,
tik sau. Jeigu to minėjimo šaukė į visus būti vienin
komitetas būtų susidėjęs giems, kad ne tik išlauki
iš kokių svyruojančių ar nis priešas, bet ir vidujinis
ba vėjo pučiamų žmonių, negalėtų sugriauti Ameri
tai gal ir būtų nusigandę kos santvarkos.
Pirmas Illinojaus Jung. Valstybių Laivyno išleistas per Antrą pasau
Kun. Curran sako: “Mes
tų protestų, kuriais užver
linį karą minų gaudytojas - laivas. Paveikslas nutrauktas, laike dedika
nenorime
totalitarinės val
tė komitetą, Bostono macijos ceremonijų, kai laivas buvo paleistas į vandenį.
yorą Tobin ir net gub. Sal džios Amerikoj. Mes neno
rime nacizmo ir mes neno
tonstall.
rime fašizmo ar komuniz
Baisus Badas Graikijoj
Visi tie, kurie protestavo mo Amerikoj. Mes norime,
Cairo, kovo 16 — Oficia-1 prieš kun. dr. Curran la kad mūsų tautos sostinė
liai praneša, kad tarp 150,- bai save susikompromita- pasiliktų Washington”.
Kun. dr. Curran kalbos
000 ir 200,000 graikų žuvo vo, nes jų metami kaltininuo to laiko, kai Vokietija mai buvo be pagrindo, į- klausėsi 5000 žmonių, ku
tent “tūliems asmenims”
žeidžianti ne tik kun. dr. rie buvo susirinkę ne tik
X Kai kurios žinios pra Ruošiasi Panaudoti Kinijos Ir Rusijos ir Italija užėmė tą šalį.
Pik. Valušis daro priekaiš
Prisibijoma, kad pusę Curran, bet visus kitus, auditorijoje, bet ir gim
neša, kad britai prarado
tą dėl netauraus veikimo,
Aerodromus
tos tautos gali mirti badu, i kurie pripažįsta spaudos, nastikos salėje ir korido
Viduržemio jūros kontro
jų nedoraus pasireiškimo,
jeigu jai nebus suteikta žodžio, religijos ir susirin- riuose.
lę ir dabartiniu laiku na..
... ,
,T
jų siekimo asmeninių ar mai su italais siurčia j U-l . New.Delh, kovo 16 - Japoniją, jos naci.
ačios ten- greita pagalba.
grupinių interesų, srovi ,.. ___,____ •-__
Anglijos oro laivyno marmar-1 ton
torijoje ir užimtose terito- Kaip žinoma neseniai Šv. JUNGTINES TAUTOS PRARA
biją savo karo jėgas. Ar Anginos
nės neapykantos reiškimo
Tėvas, Popiežius Pijus XII
nebus tik pavasarinė ašies šąląs praneša, kad daug rijose.
ir 1.1
Jung.
Valstybių
lakūnų
ir
------------DO 13 KARO LAIVŲ JAVOJ
pasiuntė maisto į Graiki
ofensyvą prieš britus per
Vietoje rezignavusio Pik.
lėktuvų
atvežta
įr
vežama
GAL
UŽDARYS
ją, bet aišku, kad to neuž
Egiptą į Suezą ir Artimuo
A. Valušio į L. P. S. Rytų
į
Indiją,
iš
kur
bus
puola

GASOLINO
STOTIS
tenka.
Washington, D. C., kovo glija — 5; Olandai — 4;
Komiteto sudėtį Valdyba sius Rytus...
mos Japonijos salos.
Sakoma, kad Atėnuose 16 — Britanija ir Jung. Australija — 2.
nutarė kviesti sekantį pa
Taipgi daugiau ir dau Dėl trūkumo tankerių kasdien mirė po 1500 žmo
Valstybės bendrai prane
Japonai Paėmę 50,000 giau atvežta Britaniios pristatymui gasolino į rv- nių.
gal vasario 3-ios balsavi
ša, kad kautynėse dėl Ja NUTEISĖ SUŠAUDYmo duomenis daugiausiai
lėktuvų ir lakūnų į Indiją, tinęs valstybes, valdžia
Į Nelaisvę
vos tarp vasario 27 ir kovo
MUI 5 ŽMONES
balsų gavusį asmenį —Po
Galimas dalykas, kad są planuoja išleisti įsakymą
1
d.
Jungtinės
Tautos
pra

nią E. DEVENIENĘ.
Armijai Reikia Daugiau
RUSQOI
Japonijos radio skelbia, jungininkai panaudos Ki- uždaryti gasolino ir alie
rado
13
karo
laivų.
Kiek
kad japonai paėmė Suvie-jnijos ir Rusijos bazes jaus stotis nuo 7 vai. va
Slaugių
prarado priešas — Japoni
Kuibyšev, Rusija, kovo
Šiais laikais komunistai nytų Tautų 50,000 karei bombardavimui Japonijos karo ir sekmadieniais.
ja
tikrų
žinių
nėra.
Tikrai
16
— Raudonųjų provinciniekuo taip nesirūpina, vių į nelaisvę Olandų In- salų.
Taip pat planuoja nukirsti Boston, Mass. — Karo
žinoma,
kad
laike
triių
kaip Browderio išlaisvini dies. Japonai sako, kad Taigi galima tikėtis, kad gasolino suvartojimą 25 Departmentas
praneša, dienų kautynių nuskandi jinis teismas nuteisė 5 vy
mu. Kaip žinoma, Browde- pasipriešinimas Indies ne Indija bus apginta ir taip nuoš.
kad armijai reikia tuojau no arba sugadino 7 Japo rus sušaudymui ir 8 kitus
po 10 metu į katorgą už 21
ris buvo Amerikos Komu beturi jokios reikšmės.
pat pradėta ofensyvą prieš
3,000 slaugių tarp 22 ir 30 nijos karo laivus.
maišo miltų pavogimą.
nistų partijos “Stalinas”.
Areštuoti Kariuomenės metų amžiaus ir iš viso
Jis kriminališkai nusikal
Kaip jau žinoma, šiomis
Pabėgėliai
Jung. Valstybės prarado
reikia 10,000 slaugių, kad
to prieš šios šalies įstaty
įsirašytų į tarnybą prieš du laivu, kuriuose buvę iš dienomis keli valstybinių
mus.
Abington, Va., kovo 16— šių metų pabaigą.
viso apie 900 žmonių; An- ūkių prižiūrėtojai buvo
Tokių nusikaltėlių kalė
nuteisti sušaudymui, neva
Pereitos savaitės pabaigo
jimuose, kaip Browderis
je areštuota du kareiviai
už tai, kad jie supūdino ja
yra daug. Jeigu jau turi
vus aruoduose, o kiti ne
pabėgėliai, kurie nušovė
būti paleistas Browderis,
pristatė javų į valdžios aMaskva, kovo 16 — So kūs mūšiai. Raudonieji vieną FBI agentą ir kitą
tai turėtų būti paleisti ir vietų raudonieji daro di sako, kad per dvi pastarą sunkiai sužeidė.
ruodus tiek, kiek buvo rei
kiti tos rūšies nusikaltė džiausį spaudimą į nacius sias dienas raudonieji už
kalaujama.
liai.
•
Tikėkite,
ar
ne...
šiandien
Ukrainoje ir Doneco basei- mušė 1800 vokiečių. Taip
Rodos, komunizmo skelBrowderis yra pavojin noje. Jie nori būtinai atsi gi esą šimtai vokiečių už ant kelio yra 22,500,000 auto
pareiškė,
kad
Berlynas,
kovo
16
—
Vo

prez.
Roobėjai
tvirtino darbiningesnis už paprastus nusi imti Kharkovo miestą.
mušta Ukrainoj ir Doneco mobilių, kuriais žmonės naudo kietijos
diktatorius A- seveltas, kuris norįs per- kams, kad komunizmo
kaltėlius, ypač šiais karo
jasi visokiems reikalams —biz dolfas Hitleris iškilmingai
baseinoj.
Taipgi
bando
stipriau
organizuoti mus, vokie- santvarkoje nebus nei va
laikais.
Rusijos komisarai sako, niui arba prabangai. Jei per tris įspėjo vokiečius, kad “sun- čius ir net Europos pa- gįų> nei žulikų, nei sabopaspausti nacius, kurie
kova yra prieš mus” ir saulį”, ne tik to neatsiek- tažninkų, nei išdavikų, o
esą apsupti Staraja Russa kad užmušta 14,000 rusų ■ metus negalima bus pirkti autoDarbininkų Stoka Ir
laike vokiečių okupacijos.; mobiliams padangų, tai po trijų prisipažino, kad pavasari siąs, bet beveik privesiąs pasirodo kaip tik priešinmieste.
Diskriminacija
Leningrado fronte ke Jie skelbia baisius vokie-' metV mažai kas jais važinės... nė ofensyvą prieš Rusiją, savo paties pasaulį (su- gai. Rusijoje už įvairius
kuri buvo plačiai skelbia prask Jung. Valstybes) nusikaltimus
daugiau
liose vietose įvyko smar čių žiaurumus. Lai jie pasižiūri
į
veidrodį.
Mus grasina rimta dar
219 Jung. Valstybių Civiliai ma. atidedama iki vasaros. prie žlugimo.
žmonių sušaudo, negu kur
bininkų stoka karo indus naujų rekrutų papildyti
Jis patenkinančiai kal kitur.
Iš Berlyno praneša, kad Žmonės internuoti Japonijoj
Hitleris tvirtino savie bėjo apie savo alijantę Ja
trijose ir tas gal užbaigs svarbias karo gamybos į- Kere pusiasalyj naciai atateivių diskriminaciją ka staigas, karo pastanga j mušė stiprų priešo puoli
Washington, D. C., kovo siems. kad “bolševikai, ku poniją. Tačiau Riom byla
Užmušta 13 Lėktuvo
nepatenkin
ro darbuose.
bus pavojingai trukdoma, mą su dideliais nuosto- 16 — šiomis dienomis rie negali sumušti vokie Prancūzijoj
Katastrofoje
John C. Corson, Federa Corson sako.
liais. Sunaikino 42 priešo Jung. Valstybių valdžia čių kareivių ir jų talkinin tas, nes toje byloje neiškė
kų
per
vieną
žiemą,
bus
lės Darbo Tarnystės di
lė kas yra kaltas dėl šio
Nepaisant
Federalės tankus. Šiaurvakariniame gavo iš Japonijos pirmą omūsų
sunaikinti
ateinan

pasaulinio karo. Galimas
Chungking, Kinija, kovo
rektorius ,neseniai prana Valdžios
nusistatymo fronte vokiečių, slovakų ir ficialų Amerikos civilių
čią
vasarą
”
.
dalykas,
kad
Hitleris
taip
16
— Didžiulis Kinijos
šavo, kad apie liepos 1 d., prieš diskriminaciją dar kroatų jėgos taip pat at žmonių sąrašą, kuriuoos
reikės daugiau darbininkų buose, ateiviams vis sun mušė raudonųjų puolimą. japonai internavo. Sąraše Vokietijos diktatorius ir norėtų, kad prancūzai j transoortinis lėktuvas su
karo darbams. Jis rokuo- ku, net kur visai negali Centraliniame
fronte, vra 219 vardų, tarp kurių pakartojo, kad “žydai ir • apkaltintų demokratines simušė ir sudegė. Toje ka
ja, kad karo pramonės rei ma, rasti darbų įstaigose kur priešų jėgos buvo ap ir vienas lietuvis, būtent, kapitalistai sąmokslinin- valstybes ir patys save, o tastrofoje žuvo 13 žmonių,
kalaus per sekamus dvyli- su apsigynimo kontrak suptos, visai sunaikintos, W. Abromaitis (Abromi- kai” yra šio karo kaltinin- • Hitlerį pateisintų,
tarp kurių 5 iš Jungtinių
ka.mėnesių 10,500,000 dar- tais, p. Corson sakė. Bet, sako naciai.
tis). Vienus internavo Ja- kai, ir taip pat kaltino pre- Hitleris sugrįžo iš Rusi- Valstybių. Tuo lėktuvu
bininkų, “vįrš tų, kuriė darbo stofca gali tuoj už
Leningrado fronte kovo j ponijoj, o kitus paėmė į zidentą Rooseveltą.
jos karo fronto dalyvauti važiavo Jung. Valstybių ir
dabar samdomi”.
13-14 dd. Sovietai prarado nelaisvę,
kada
užėmė Kalbėdamas apie Jung. metiniame žuvusiųjų vo- Britanijos militarės misibaigti tė diskriminaciją.
•
T ”'
• • •
Jeigu negalėsime i&šti
^ jGuam salą.
.plcr
.Valstybių įstojimą į karą* kiečių kare minėjime.
jos Kinijai.
pLIS. 238'tankus.

Jung. Valstybių Karo Jėgos
Puls Japonus Iš Indijos

Raudonieji Smarkiai Puola
Nacius Kharkovo Apylinkėje

Hitleris Atidedąs Karo Vajų
Prieš Raudonuosius

Antradienis, Kovo 17, 1942
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• Visuose Lietuvos laikraščiuose spausdinamas toks pranešimas; Bulvė nėra, kaip anksčiau dažnai buvo manoma,
“skilvio kamšalas”, vertintinas
tiktai dėl savo sotumo. Bulvėje
yra tiek vertingų medžiagų,
kaip angliavanduo,
baltymai,
ir vitaminai, kad ji turi būti
laikoma viena iš svarbiausių
mūsų maisto produktų. Tinkamai sunaudoti visoms bulvėse
esančioms medžiagoms, jas reikia šutinti su lupenomis, nes,
verdant žalias nuluptas bulves,
jos nustoja ne tik stiprumo, bet
ir vitaminų, kurie iš dalies yra
prie pat žievės. Be to, dar, lu
pant žalias bulves, jos nustoja
daug svorio — apie 15%. Šitų
žymių nuostolių, kurie kenkia
ne tik atskiram namų ūkiui,
bet ir visai bendruomenei, galima išvengti, jei bus verdamos
tik bulvės su lupenomis. Kai
kurių namų šeimininkių pasta-

i . .1
savintą paskirų asmenų, o
kai kuriose vietose — ypač patriotinio bei tautinio turinio knygos —daugiausia buvo visai sunaikintos. Be čia suminėtų
bibliotekų, dar ir daugelis
parapijų turėjo savo nuosavas bibliotekas. Iš viso
nepriklausomos Lietuvos
laikais veikė mažiau kaip
2,000 viešų ir viešojo pobūdžio visuomeninių bibliotekų.

Lietuvoje
• “Deutsche Zeitung im
Ostland” rašo, kad per ka
ro veiksmus Vilniuje dau
gelio namų languose esą
sudužę stiklai. Tuo tarpu
naujų stiklų nesą galima
gauti. Todėl iš langų su
dvigubais stiklais vienas
stiklas išimamas ir deda
mas į langus, kur stiklų
visai nėra.

• Kaip matyti iš gautų
Lietuvos lietuvių laikraš
čių, visi Vokietijos įstaigų
---------------Bolševikų Nužudytų parėdymai tuose laikraš
čiuose skelbiami dviem
Kalinių Lavonų
kalbomis: pirmoje vietoje
Atpažinimas
eina tekstas vokiečių kal
ba, o po to lietuvių kalba.
Kauno radijas pranešė, Bet įdomu, kad net lietukad prie Kauno sunkiųjų viškų įstaigų oficialiniai
darb4 kalėjimo sudaryta! pranešimai ar parėdymai
kalinių lavonų atpažinimo skelbiami irgi dviem kai-i
sekcija. Kauno kapinėse bomis ir tokia pat tvarka, į
es4 atrasta 45 nužudytų būtent, pirmoje eilėje vo- i
bos, kad jos lupenų nenumeta,! bolševikU laikais politinių kiečių, o vėliau lietuvių
o suvartoja jovaiui, nepatek; “alinių lavonai. Jų tarpe kalba. Kadangi tokių pa
laikraščiuose
narnos, nes valgiui skirtos bul- atpažinti, bųv. burmistro rėdymų
vės yra skirtos - išimtinai tik Pulk- St. Rusteikos, Šaba- skelbiama gana daug, tai
maistui. Be to, buAių su lupę- niausko,
Špokevičiaus, ištisi
puslapiai
išeina
nomis virimas nereikalauja, jo- Pulk- Gustaičio, Pronskū- dviem kalbomis: vokiečių
kios aukos, nes toks virimas nienės ir kitų, kurių pa- , ir lietuvių.
turi ti kgerų privalumų. Virtą vardžių nenugirsta. Perei--------------su lupenomis bulvių skutimas'tų metų liepos m. 11d.
daug greitesnis. — ir tokios' Petrašiūnuose buvę atkasbulvės gali būti įvairiau pa-1ti 29 politinių kalinių lavorengtos valgiui. Jas galima pa-: nai. Lavonai buvę pakasti
naudoti visiems valgiams. Bul- ne vienu metu. tet Irai'
vės su lupenomis gali būti ii- dauS tarp 194« ”• S™0’
laikomos.
Turėdamos dži° ir 1941 m balandžio
giau
daug daugiau
daugiai maistingųjų me- mėn. Nužudytųjų tarpe edžiagų, su lupenomis virtos są daug darbininkų. 25
bulvės yra skanesnės negu za . kankinių lavonai buvę atpažinti ir palaidoti Kauno
lios nuskustos ir po to virtos.

90 Nuošimčių Visų AteiihfPriešų Gyvena 11 Valstybių

........ TruksTd Stikfo

• Laikraštyje “Į Laisvę”

įdėtas kažkokio vokiečio
Dr. Winter straipsnis, kuriame nusiskundžiama dėl
spekuliacijos maisto prodūktais. Straipsnyje pa
brėžiama, kad jeigu slaptoji ir mainų prekyba nesiliausianti ir jeigu nebus
užkirstas kelias atsargų
sudarinėjimui, tai “gali
kapinėse. Lavonai smar- tekti sumažinti iki šiol teikiai sužaloti. Stačiatikių kiamus maisto produktų
kapinėse Kaune rastas O- davinius”.

Oro laivyno transportinis laivas, kuris atrodo lyg tunelis, bet tai dvie
jų motorų oro-transporto milžinos, didžiausias ligi šiol pasaulyje. Pana
šių oro susisiekimo vienetų jau yra keletas apyvartoj.

PAIEŠKOJIMAI

LIETUVOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Skaitlinės neseniai Ateivių
Registracijos skyriaus išleistos
parodo, kad beveik 90% visų
vokiečių ir italų ateivių-priešų
Jung. Valstybėse, jos teritorjjo-'
se ir pozicijose, dabar gyvena
vienuolikoj valstybių. Vienoj
valstybėj, Californijoj, gyvena
didžiausias skaitlius japonų šio
je šalyje.
New Yorko valstybės gyvena
didžiausias skaitlius vokiečių ir
italų - priešų 37%; ir su Con
necticut ir New Jersey valsty
bėms net 51% visų šių ateiviųpriešų gyvena čia.
Kadangi daugumoj valstybių
randasi tik mažas skaitlius to
kių ateivių, tad ateivių - priešų
sukontroliavimo problema lie
čia tik keturius rajonus — Mas
sachusetts, Rhode Isiand ir
Connecticut Naujos Anglijos
valstybėse; New York, New
Jersey ir Pennsylvania Vid.-At
lantiko valstybėse; Illinois, Mi
chigan, Ohio ir Wisconsin Vid.vakaruose; ir California ant
Pacifiko pakraščio. Iš 1,101,936
ateivių - priešų vokiškos, itališ
kos ir japoniškos kilmės, tose
keturiuose rajonuose yra apie
939,000.
Statistinės skaitlinės ateiviųpriešų įvairiose valstybėse seka —
Italų Vokiečių
Valstybė
Massachusetts 53,687 4,110
Connecticut
41,600 4,909
692
11,792
Rhode Isiand
248,134 128,845
New York
71,524 24,516
New Jersey
70,934 16,657
Pennsylvania
34,782 28,406
llinois
Michigan
17,625 12,365
26,590 11,303
Ohio
3,282 14,439
Wisconsin
52,008 19,417
California

• Gautuose Lietuvos lai
kraščių numeriuose įdėti Jung. Valstybes Gavo zo aliejaus. Laikas paro
okie skelbimai apie pa
dys, ką pasirinks nacių
Oro Bazę Yucatane
ieškomus janones:
vadas.
Meksikoje
Kas žino, kur randasi
Kauno gyventojas Juozas
Washington, D. C., kovo “Draugas” rašo:
Alinskas, prašau pranešti
16 — Po ilgų derybų Jung. Mikas Pavilonis, dirbęs
A. Stanaičiui, Kaune.
išsiderėjo iš Draugo” spaustuvėje (inŽinantieji apie Vincą Valstybės
Katkauską, buv. Vilniaus Meksikos valdžios konce tertypistas) Vyčių spausapskr., Riešės valsčiaus sijų keliu naudotis buvu uvės direktorių pakvies
Valstybinės Bibliote
pirmininką, pranešti Bro siais Amerikos kompanijų tas nuo kovo 15 d. pradėti Japonų ateivių Californijoj ykos Lietuvoje
nei Katkauskienei, Kauno aliejaus šaltiniais, kurie eiti spaustuvės vedėjo pa ra 38,171, Havajoj 38,149.
nos Višniauskaitės lavo-------------Meksikos valdžios buvo reigas. Buvęs vedėjas Šiapskr., Palemonas.
•
Bernas.
Švietimo
tarė

Kleboniškyje,
prie
nusavinti. Taipgi Jung. ingas kovo 17 d. išvyksta Iš viso ateivių-priešų vokiečių
• Centrinė
valstybinėį *Las
Maloniai
prašau
turin

biblioteka Kaune turi apie Kauno, rasti kapai su 19 jas Dr. Pr. Meškauskas- čius žinių apie dingusį My Valstybės gavo Meksikos Jung. Valstybių kariuo yra 314,715; italų 695,363 ir ja
ponų 91,858.
FLIS.
200,000 knygų. Be jos,! lavonMbuvę užkasti Germantas išleido aplink
įlankoj Yucotane oro ba menę.
kolą
Bradauską,
pasivadi

Kaune dar veikia 5 viešo- t941 m- pavasarį be kars- raštį, pagal kurį visos mo nusį Giedraičiu, už atlygi zę, kuri saugos aliejaus
kyklos turi baigti šiuos
sios valstybinės bibliote-'
Ant, ,lavoni* buv^
vežimo kelius ir Panamos Ed. Kubaičio, “Vyties” X Pereitą savaitę žinios
nimą
pranešti
O.
Bradauskos, kurių viena Dr. Vinco Pllta t^tai pusė metr5.^‘ mokslo metus iki balan kienei, Kauno apskr., Gar kanalą. Toji sutartis galio redatoriaus, su June En- paskelbė, kad iš Laivyno
Kudirkos vardo. Provinci- m^s- P116 EC forto užtikti džio 1 d. Tokios priemo- liavos paštas.
ja tik kol užsibaigs karas. čeryte, iš Brighton Park, susirėmimų prie Javos sa
los, Suv. Tautų nuostoliai
lavonai.
joje iš viso yra 241 valsty-! °3 “
vuim.
i nės imtasi, kaip pasakyta
specialiu leidimu sutuok siekia praradimu trylikos
Kas žinote apie Vincą
binė biblioteka. Prie dau-į Telšiuose katalikų kapi-Į aPbnkrastyje, ryšium su Klimavičių, tarnavusį 9
X Niekuomet taip nėra tuvės įvyks kovo 22 d. Ne
gumo bibliotekų veikia ir nėse užtikta 84 kalinių la- aru .ir
imu eP1QenilJU pulke griežikuose, pasku populiarios pranašystės, kalto Prasidėjimo Panelės karo laivų. Iš jų du Jung.
skaityklos. Ankščiau, be vonai. Jie buvo nužudyti Pa^°^uiy. P^vasaHeigų tiniu metu buvo Pabradės kaip dabar. Viena iš dau- Švč. parapijos bažnyčioje Valstybių. Vienas Jung.
Valstybių laivas prarastas
valdžios lėšomis išlaikomų Telšių miškelyje. Čia su- aP
es eis’ tai
.s" poligone (orkestre), pra lio yra ir ta, ką Hitleris
kruiseris Houston, kuriuo
bibliotekų, buvo apie 1,500 rastos ir kankinimo prie-Į Į“
Patęstas iki biršome
pranešti
Juozui
Kli

puls
pirmiausia
pavasario
X Įvairūs laikraščių ben Prezidentas Rooseveltas
privačių bibliotekėlių. Jas monės. Lankeliškių miške želio 15 d.
mavičiui, Vilkaviškis.
sulaukęs? Nurodoma apie dradarbiai rašo savo pa išvykdavo vandens kelio
suorganizavo, tvarkė ir iš užtikti nukankintų kuni- Į • Vilniaus Katedroje var
Kas žinote apie Vladą kelios galimybės. Viena
nėms poilsio. Reikia ma
laikė įvairios kultūrinės gų lavonai: kanaun. Dabri- gonauja Zenonas Nomei Niedvarą, tarnavusį ka galimybė, kuri nuolat kar stabas, o pranašysčių pa nyti, kad tas laivas yra
oaganizacijos. Bolševikai, los, Petriko ir Balsio. Jų ka. Smuikininkas K. Juo- riuomenėje Vilniuje ir pa tina Hitlerio gyvenimą, tai saulis tvirtina, kad greitu palikęs prezidentui širdgė
laiku Washingtone įvykuždarę visas organizaci kūnai labai subadyti ir su--~“j.~
skutiniu
laiku
buvusį Anglija. Jis, kad išsitikė- siąs vyriausybės
vargonų
pritaria
narių lą savo nugrimzdimu.
jas, pasigrobė ir jų turtą. žaloti. Palaidotų politinių e 1S’
Švenčionėlių
poligone,
tų
pasisekimu,
tai
pir
x-x- imas .atliko kelis religinės
kai kurios permainos. Iš
Dalis šių bibliotekų knygų ,ka imų .lavonai rast,
taip; muzikos numerius.
praneškite Felei Niedva- miausio nužertų nuo žemė vardijami — Stimson, Jo X Singapore būtų buvus
pateko profesinėms sąjun pat Raseiniuose ir Žara__________
raitei, Kaunas.
lapio Angliją. Antra — eiti nes, Ickes, Hull ir dar pri apginta, kad esą būtų bu
goms, kita dalis buvo nu- suoseKas
žinote
apie
lakūną
per Ispaniją į Gibraltarą dedama Knox. Būk tai rei vę biškį daugiau — orlai
• Tekstilės fabrikas ‘Kau
no Audiniai’, kaip matyti Dabušį Balį, birželio m. 14 ir siekti Afrikos. Trečia— kalinga jaunesni jų vieto vių, tankų, kanuolių ir kad
iš laikraščių, pavadintas d. bolševikų išvežtą iš Uk su Italija sustiprinus Libi se vyrai su dinamiška vei tie karo pabūklai būtų
‘Kauener - Seidenweberei mergės, prašau pranešti jos pozicijas kirsti per E- kia.
kiek ankščiau pagaminti.
ĮVAIRIOS KNYGOS
žmonai
J.
Dabušienei.
giptą, per Suezo kanalą į
(Kauno šilko verpykla).
Dabar atsitiko, kad biskį
Žinantieji apie Orlovą Artimuosius Rytus. Ket X Presidentas Roosevel permažai ir biskį pervėlai.
Kojinių fabrikas “Diena”
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
pavadintas
“Strumpffa- Safonijų, sūnų Legino, iš virta — atidaryti frontą tas ragina automobilistus Bet lietuvių priežodis sa
iė Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių. . $2.50
Adakavo km., Tauragės per Balkanus į Turkiją ir nevažiuoti greičiau, kaip ko: geriau vėliau, negu nie
brik Diana”.
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
apskr., tarnavusį 215 pū siekti Sirijos ir Kaukazo iš 40 mylių. Tas padės pa kad. Taigi karo gamyba
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi• Laikraštis “Į Laisvę” ke, prašomi pranešti Va pietų. O galiausioj! gali dangoms ilgiaus laikyti. turi šuoliuoti pirmyn.
nj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina......... $1.00
rašo, kad Šiauliuose veikia liui Gudavičiui, Kaune.
mybė, kurios paprastai ir
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTĄI
MENTAS ............
...... $1.25
Grįžusieji kariai, buvu norėtų, matyt, laikytis, tai
keli tekstilės fabrikai. Visi
DRAUGE DARBININKE,
PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
tekstilės fabrikai priklau šieji Pabradės poligone ir sustiprinti dabartinį Rusi
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
są “Ostland - Faser” ben žinantieji apie gr. Jerofė- jos frontą ir siekti Kaukatiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
z
platink du syk savaitinį laikraštį
25c.
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ......................
drovei. Kaip žinome, ši jaus Orlovo likimą, prašo
apylinkės
BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
50c.
bendrovė buvo vokiečių į- mi pranešti tėvui Seveli- Kaišiadorių
f
“Darbininką”
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
steigta su centru Rygoje jui Orlovui, Naujonių km., teismas skelbia, kad neži
i
ii
paraiė kun. Pr. Jutkaitis. Kaina ............. .... 25c.
Jis yra tikras tavo draugas
nia kur esančio Nykolo
visam “Ostlandui” ir ji pa Anykščių paštas.
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina .............. .
10c.
T rokšti laimės ir teisybės — skaityk
Prienų apylinkės teis sūnaus Jono, Žvirblio tur
sisavino visus su tekstile
i
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs
susijusius fabrikus ir ki mas skelbia, kad nežinia to, esančio Putriškių km.
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
“DARBININKĄ”
25c.
5Oc., dabar parduodame po..... ...................... ....
kur esančio Juozo Seniko Žąslių vaisė., globėju pa
tokias įmones.
5Oc.
turto, esančio Išlaužo km., skirtas Jurgis Žvirblis.
JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar ...
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
• Gauta žinių, kad iki Prienų valse., globėjais Jurbarko apylinkės teis
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Pusei
metų ................................... $2.00
Dr. J. Starkus. Kaina .............. L.
$1.10
bolševikų okupacijos bu paskirti Marcelė Senikaitė mas skelbia, kad nežinia
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
kur esančio Prano, Prano
vęs nepriklausomos Lietu ir Jurgis Senikas.
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ___
35c.
Pusei metų ................................... $1.00
Anykščių apylinkės teis sūnaus, Bendzaičio turto,
vos
ministeris Estijoje
Bronius Dailidė gyvena ir mas skelbia, kad nežinia esančio Greičių km., Jur
Su užsakymais kreipkitės —
Čekius ar money orderius siųskite:
dirba Kaune kažkokioje kur esančios Cecilijos Bu barko valse., globėjomis
-DARBININKAS”
“DARBININKAS”
lotaitės - Alešiūnienės tur paskirtos Ona Bendzaityįstaigoje.
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
to globėju paskirtas Anta tė - Pranskaitienė ir Moni
r■
• r* '
i
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
Pšrfc Defense. Bonds ir Stamps! nas Alešiūnas, Anykščių ka Bendzaitytė - Čepliaus
xs8 .fce; f
sq
as
’
ifiH;
"Ii
Sios SdJies apsigynimą! vk., AT^kŠčių valse.
kienė.
-.C i - • . .81
rI:
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DARBININKAS
bus

pašalinama, reiškia, j i'
kad nuo mūsų karo gamy
(THE
Published every Tuesday and Friday
New Year, Good Friday, Memorial
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------- by----------

Generalinis Prokuroras
Sako, Kad Dauguma Ateivių
Yra Lojalūs

bos pastangos — dėl ku
rios praleidžiamo bilijonus
— būtų atimta daug žmo
niškų rezursų, be kurių Neabejotinas lojalumas
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
negalima gaminti mašinas ', ateivių jiems davė teisę
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
mūšiams, negalima mai-' gyventi ir dirbti bendram
Mass. under the Act of March 3, 1870.
tinti kareivius ir negalima tikslui, ir tą teisę Jung.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
prirengti karo laivus ir Valstybių valdžia stengia
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS
KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
lėktuvus. Ir jeigu šie daik- ‘ si ligi pilnos išgalės sau
.................. $4.00
Domestic yearly ________ _____ $4.00 Amerikoje metams
sako Generalinis
tai nepadaryti mes negali-; goti,
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams ... $2.00
me tikėti, laimėti karą ir Prokuroras.
..................... $5.00
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams
“Lojalumas daugumos
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tčj metams $2.50
išgelbėti demokratiją.
mūsų
ateivių gyventojų yDARBININKAS
P. Ethridge nurodė, kad i
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
prezidento Roosevelto pe- Į ra tautinis rezursas, kurį
bereikalingai
Telephone SOUth Boston 2680
reito birželio mėnesio eg- i neturime
zekutyvis įsakymas, rei prašalinti”, p. Biddle pa
kalaudamas “pilną daly sakė susirinkimui Ameri
vavimą apsaugos progra-; kos Advokatų Draugystės.
me visų žmonių nepaisant Paženklinimas “ateivis”
rasės, tikybos, spalvos ir arba “ateivis - priešas” ne
Sovietų Rusijoj nėra laisvės persikelti iš vienos
tautinės paeities”, įvedė neša jokios gėdos jeigu
gyvenimo vietos į kitą. Nevalia pereiti iš vieno kolcho
aiškų Valdžios nusistaty ateivis pilnai ištikimas
zo į kitą. Neleistina pasirinkti tinkamesnės dirbtuvės,
mą kaslink diskriminaci šiai šaliai ir idealams dėl
kur darbas lengvesnis ar mokestis didesnis. Ne. Gy
jos dai buose ir kad komi kurių mes kovojame”.
venk, kur tau įsakyta. Tai tarsi Sibiro katorgoje — tol
tetas, po p. Ethridge vado Amerikos įstaigos tradibūsi prikaltas prie vežėčių (tačkos), kol atliksi nuteis
vyste, yra įsteigtas pildyti cijonaliai svetingos atei
Kasmet Pacifiko vandenyno “seals” išplaukdavo iš vandens netoli
tąjį baudžiavos laiką. O kadangi baudžiava sovietijoj
viams, Generalinis Proku
tą įstatymą.
San Francisco ant salos - sausumos. Ir šiais metais, kaip paveiksle ma
amžina, tai būsi amžinai prie savo vežimėlio prirakyroras sako. “Yra mažai ša
tome jos taip padarė, tik skirtumas tame, kad šiais metais visu mėnesiu
“Norėčiau sakyti”, jis lių visame pasaulyje kur
tas. Visi sovietų piliečiai turi turėti pasus (pasportus).
ankščiau. Nejaugi “seals” pabūgo karo veiksmų Pacifike ir išėjo iš van
pareiškė, “kad su išleidi ateiviai pavėlina taip duoKuris neturi, tas paklius į GPU rankas. Iš ten neišeisi
mu prezidento pranešimo sniai dalintis ir džiaugtis
dens?
išteisintas. Pakliūsi arba į koncentracijos stovyklą,
apie tą nusistatymą, jis tautiniu palikimu laisvės
arba į kalėjimą. Išvykti iš sovietų sienų nevalia. Ke
visur buvo priimtas, bet ir progos. Per ilgą laiką
liauti Rusijoj tegalima tik “po komandirovkie”, t. y.
pilnoj teisybėje negaliu ateiviai atmokėjo už tą
valstybės tarnybos tikslais ir trumpoms atostogoms,
taip daryti. Vis atsiranda ; svetingumą. Žymiai prisi
kurias gauna komunistai ir “specai”, t. y. įvairių indu
F*
apylinkių ir vietinių atsi
Pirmininkas
Prezidento
Į
Ethridge,
kad
Amerikos' Jo atsakymas parodo, tikimų kur rimta ir ne dėdami prie mūsų gerovės
strijų specialistai. Tiesa, laisvai valkiojasi tūkstan
taikoje ir mūsų jėgų karė
Komiteto “Fair Labor Prac- J penki milijonai darbinin- kad javų derlius būtų pračiai nuskurusių vaikų - “bezprizornikų”, bet jie tai
lemta
diskriminacija
jetice” pareiškia, kad nėr vie- kų būtų pašalinama iš e- stas, beveik visiškai nebūdaro nelegaliai, nors į juos žiūrima pro pirštus dėl vi
praktikuojama. Atsiliepi Šiandieną, kaip ir pir
tos prietaringumui darbuo konominės scenos, ir kad tų mėsos ir žuvies, rūbus
siems žinomo sovietų vyriausybės nesugebėjimo įmas geras, ir kai kur bar miau, ateiviai ir sūnūs ase, dėlei rasės, tikybos, spal darbas būtų atsakytas de- rastume tiktai muziejuosteigti vaikams tinkamų prieglaudų. Apskritai kal
jerai pašalinti bet vis ran į teivių, užsiėmę saugoti
vos arba tautinės paeities, šimt tūkstančiams meksi- se, kad cukraus industrija
bant, Rusijoj nėra jokios judėjimo laisvės (niet svodasi darbdavių, kurie ne bendrą tikslą. Būtų didelė
turi būti išbrauktas.
kiečių
pietvakaruose,
ir
suirtų,
ir
šviežios
da
’
žosupranta tuos principus, nelaimė jeigu mes berei
body peredviženija). Neperseniai buvo išleistas dar
kad visi darbin.nkai su vės dingtų iš krautuvių.
kuriuos mūsų tauta re kalingai ats akytume
vienas nežmoniškas įstatymas, būtent, kad valstybė Po antgalviu “Darbai Vi
svetimai
skambančiomis
;
.
‘
Ka
į
kuriose
vietose
”
,
jis
mia. Gaila, kad randasi ugali iškelti bet kokį pilietį ar visus kaimus ir net aps- siems”, užklausta tikslių pravardėmis negalėtų uz,.nebQt
ien0 nijų, kurios sulaiko bro tiems, kurie yra lojalūs,
kričius į kitą gyvenimo vietą, kad ir tolimiausią, neap klausimų apie diskrimina sidirbti pramitimu5.
|ir pieninių produktų. Ne- lius - darbininkus tiktai privilegiją dalyvauti apgy
nimo laisvės.
FLIS.
gyventa, skirtingu klimatu, pav. iš centralinės Rusi ciją darbuose — juos atsa
v
gĮ
turėtume
dėl
spalvos
”
.
nei
anglies
nei
“Daleiskime”, jis
jos į Kazakstaną, Uzbekostaną, Kaukazą į įvairias ne ko p. Mark F. Ethridge,
net savo norma- Paaiškindamas tautinį kad tai paveikia tautinį
pirmininkas
prezidento
klausia, “kad mes galėtuapgyventas Sibiro vietas. Tokiems “tautų krausty
liam reikalavimams. Ne- nusistatymą pašalinti dis moralą.
mams” (pereselenije narodov) vykdyti sovietų val Komiteto “Fair Labor me užtemdinti šią visą fi- ^am re
džia pasiima pilną teisę ir galią, visai neatsiklausda- Practice”, vasario mėnesio zinę jėgą ir protą plantaci- tlk skalbyklos bet ir tūks- kriminaciją darbuose karo “Ši yra visuotina ir visajos darbininkų, fabrikų tanciai ^storanų rastųsi pastangose, p. Ethridge pasaulinė karė. Ir mes ne
ma tų nelaimingų beteisių piliečių. Tie žiaurūs lauki leidinyje “American Fede- darbininkų, jūreivių, balto be tinkamų darbininkų,
[pareiškė, “kad tą nusista galime sekti Hitlerio ir Ja
niai įstatymai išvedama iš to principo, kad proletaria rationist”, Amerikos Dar
darbininkų,‘ Kad nors toks paveiks- tymą galima vadinti su ponijos pavyzdį ugdyti ra
bo Federacijos mėnesinis kalnieriaus
to diktatūros valdžia (skaityk: diktatoriaus valia) pri
prityrusių
mechanikų? ^as Yra fantastiškas, ne- naudojimą Amerikos dar sizmą ir prietaringumą,
organas.
pažįsta vien valstybės interesus ir nėkiek neatsižvel
į mažinkime pavojingas pa- bininkų
kuoaukščiausių kada mes bandome sunai
Daleiskime, klausia p. Kur mes būtume?
gia į paskirų piliečių labą. Valstybė viskas, pilietis — ----------------------------------------- :' sėkmės
diskriminacijos produktyviškų jėgų pagal kinti šiuos nedemokrati
tarsi nereikšminga dulkelė viesulo sūkury. Tokia civi ko į diktatoriškųjų valstybių politiką ir pagal Crippso darbuose netik mūsų ša- tinkamumo, kad mūsų nius idealus.
lizacijos atožanga panaši į pirmykštį nesąmoningą nurodymus privalo ir po karo tokios politikos laikytis, liai bet ir patiems asme- tauta turėtų kuodidžiau- “Yra mūsų siekis, kaip
gyvulių instinktą, kur minia — amaras reiškia viską, nes kitokios išeities nesą. Susidaro tikras galvosūkis: nims prieš kuriuos diskri- sią daugį medžiagų, kurios ir mūsų pareiga, vartoti
gi paskiras gyvūnas nieko. Jį galima sumindžioti, su kovojama už demokratiją ir leidžiama žiauriems ato- į minacija pakreipta.
būtinai reikalingos perga visas mūsų darbo jėgas
naikinti, suėsti be mažiausio atsakomingumo pojūčio. žangos nešėjams — imperialistams praryti mažasias ’
viena mažumos lei, ir pačiu laiku sustip kaip karo industrijoj taip
Šitokią “socialinę tvarką” įgyvendina bolševikai tautas, tuomi kaip tik paneigiant demokratijos princi- į §Tupe nete tų teises « ir - rinti tautinę vienybę ir ir valdžioj, pagal tvirto
Amerikos
moralą laikydami progos i prisilaikymo
ir pas save ir kitur, kur tik jie pajėgia savo viešpata pus. Ir ne vien mažasias tautas pašvenčiama, bet ir L \
f..
° *
r
tu
laiku
kitos
grupes
ne

principo
įvertinti
tikrą
duris
atdaras
visiems
mū

vimą išplėsti. Į tokią žmogaus paneigimo suirutę už
vertę ir tinkamumą ir ne
^tų tų pačių teisių, ir sų gyventojams”.
sispirta įstumti mūsų Lietuvą ir kitas Pabaltės tautas. ką gi iš tiesų kovojama? Ar už demokratijos esmę, ar te
pagalios, kada taip įvyktų “Mes turime sunaudoti”, netikras barjeras rasės,
Tokiems tikslams darbuojasi nelaimingieji Crippsai ir tik už tuščią žodį?
jau būtų geras skaitlius jis sakė, “kiekvieną ranką, tikybos, spalvos ar tauti
atitinkama jiems kompanija. Kad jiems pritariu, ir pa
Netikėtina, kad ir Amerika linktų prie panašios tų grupių, ir tame skait- kuri tik gali dirbti maši nės praeities.
deda nutautusieji Lietuvos bolševikai, tai suprantama, politikos. Niekados! Amerika Washingtono, Lincolno, liuje būtų gerokas nuo ną. Šioje pastangoje kiek “Yra tikslas mūsų komi
nes jie išsigimę vergai. Bet reikia be galo nustebti, kad Wilsono ir Roosevelto kovojo kaip tik už mažųjų tautų šimtis visų darbo jėgų.
vienas prityręs ir lojalus teto stipriai įvykdyti šį
amžiais laisva ir demokratinga Britanija staiga pasu- į laisvę.
K.
Jeigu šita darbo jėga darbininkas privalo turėti ! egzekutyvį įsakymą su
progos dalyvauti. Apribo pilnu pasitikėjimu, kad jis
kos Caro Rasieja, matuška namai... O ti samdymą darbininkų bi stovi už pamatinį teisinžandaras ponas Rozprochvostovas. (pa
kas prieš mus, tiems štai kas. (čia paro kokiu pagrindu, išskyrus igumą ir pamatinę dorovę
nelės padaro reverensą stovėdamos, teta
do sau per kaklą patraukdamas su pirš tinkamumą, yra atsižadė tautoje, kuri save vadina
linktelėja galva sėdėdama).
tu, kad papiauja arba pakaria).
VISOS KARTU. — Malonu pažinti...
jimas mūsų darbo jėgų, krikščioniška ir demokra
P-LĖ
MARYTĖ,
(nurodydama
kėdes)
P-LĖ MARUTĖ, (atsargiai pažvelgia bet rimtesnis faktas yra, tiška”.
VII Aktų Drama iš 1863 m.
FLIS.
į Joną, tas raminančiai mirktelėjęs, to
— Prašau, ponai, sėstis, (visi susėda).
Sukilimo
JONAS. — Ponui Rozprochvostovui
liau tęsia).
JONAS. — Faibčikas girdėjęs, kad ne
dulkės gerklę taip užteršusios, kad būtų
Parašyta einant Žemaičių padavimais
toliausia esąs sukilėlių būrys. Girdėjęs
neprošalį ją praplauti...
70 metų sukakties paminėjimui,
girioje net susišaudymą... (drąsiau, stai
P-LĖ ONUTĖ. — Tuojaus paruošiu
1933 metais Seredžiuje.
giau, užklausiamai) — Gal tamsta čia
arbatos, (atsistojusi išeina iš saliono).
•
JONAS, (jai išeinant) — Rusai, pa
apsinakvosi ?..
ŽANDARAS, (išsigąsta, sumyšta, pa
prastai, mėgsta ką nors stipresnio, (čia
SCENA n.
šoka ir nori atsisveikinti) — Sudiev, nė
mirktelėdamas parodo į gerklę. Panelė
minutės gaišt negaliu. Tikrai girioje yra
Tos pačios, žandaras, Jonas ir tarnaitė.
išeidama pašiepiančiai nosį truktelėja ir
“Kranklys”. Tas iš pat pragaro gelmių
šyptelėja).
AGNĖ. (galvą pro langą įkišusi) —
tikrasis velnias. Jis mūšiškių šimtus jau
ŽANDARAS, (storžieviškai, išdidžiai,
Panelės ,atsargiau, žandaras atjoja... .
išžudė, o jo, jokiu būdu nepavyksta su
sėdėdamas, kaip smuklėje). — Žinau,
(Panelės pašoka, pasitaiso rūbus, ap
čiupti... Kiek jau prakaito pralieta jį be
kad
panelės
šeimininkės,
pagerbdamos
sitvarko. Tuo tarpu tarno vedamas į savaikant, ir pinigų išeikvota visokius šni
mano kryžius, medalius ir šniūrus — Ca
lioną įeina rusų žandaras ir p. Jonas. Žan
pus besamdant ir papirkinėjant — vis
ro batiuškos dovanas — nepašykštės išdaras apsikarstęs raudonais šniūrais su
kas sukišta kaip į balą...
sigėrimų ir užkandžių.
pakabintais, medaliais ir kryžiais apka
(Tuo tarpu tarnaitė Agnė įneša staltie
(Tuo tarpu teta į žandarą paniekinan
binėta visa krūtinė, prie šono kardas, p.
sę, apdengia stalelį, pastato degtinę su
čiai pažvelgusi, tyliai tęsia, kalba per
Jonas paprastais kasdieniniais apsivilkęs.
užkandžiais. Sudeda ant šalutinio skobtrauktą, savo darbą, daugiau į žandarą
Žandaras eina išdidžiai. Jonas eidamas
Didelė problema, bet išaiškinimas yra. — Kai tik už
nialio).
domės visai nekreipdama. P-lė Marutė
panelėms reikšmingai mirktelėja ir man
P-LĖ MARYTĖ. — Prašome ponai, dėtas draudimas pirkti naujas padangas (tires), tai
dirba savo rankdarbį).
dagiai persta to žandarą).
bent po stiklelį dulkėms nuplauti. Kol Randolph, Vt., pašto nešiotojas Perkins, kai paveiks
JONAS. — Pasikliauk tamsta manim.
JONAS. — Turiu garbes supažindin
le parodo, nuvykęs į artimiausiu aerodromą ir ten įsiarbata užvirs ir stalą paruošime.
Čia jauskis kaip namie.
ti... (rodo iš eilės) — Teta Irena Smar
JONA3- — Einam, ponas Rozpro- gyjęs orlaivių senas padangas. Sako, kad ir nekaip ai
ŽANDARAS. — Man visa (plačiu
kuolė. Šeimyninkės p-lės Marutė ir Onu
chvostovai. (pripila stiklelius, abu pasii- rodo, bet tikslą patenkina." "
rankos mostu parodo apie save) batiuš
tė Budriūnaitės, o čia, (rodo į žandarą)—

Už Ką Gi Kovojama?

Diskriminacija Darbuose Gali Suardyti Karo Eigą

Kranklių Faibčikas

Antradienis, Kovo 17x 1942

Suigapore yra japonų užimta ir
japonai, karėje su Australiją,
tai kaip gi ten pasiųsta tie vąlgiai, kai tuo tarpu žinomą, kad
! tuo klausimu nebuvę jokių de
rybų nei tiesioginių nei per
Raudonąjį Kryžių.
Pasaudis
nesuprasdamas to fakto stebisi,
o Australijos viršininkai sako:
jie išbando giliuką.

ĮVAIRENYBES
ASMENINIS ŠVARUMAS
Švarumas yra grožės pamatas. Gydytojai, slaugės, dentistai, mokytojos, darbdaviai, tėvai, galima sakyti ir miestai ir
valdžios, ragina prie švarumo
odos, galvos, dantų, nagų, plaukų.

Kiekvienas asmuo privalo

būti švarus. Muilas rankoms,
burnai, kūnui, galvai ir skutimuisi turi būt pasirenkama labai atsargiai kiekvienam savo
tikslui. Dantų valytojai, kremai
ir pauderiai taipgi turi savo da
lį prie kūno švarumo.

kaituoji dadėk pusę puoduko
amonijos į vandenį. Nereikia
maudytis iki nepraeis dvi valandos po valgio. Naudokite šepetį vieton sponžio, nes jis atidaro odos skyles.
juodgalviai ran.

pučkai

da£,

kuri!
sutraukia

taukuota,
nežvarumus. Tod51
visada turi pučkų įr
J
galy^ <3^^ b6da8 t0 iš.

Tikėkite, ar nę... Ateina žinios
iš Kinijos, kad ten labai daug
merginų tarnąuja armijoje prie
į įvairių darbų. Sakoma, kad
kiekvienoj kinų divizijoj esą apie šimtas merginų. Jos gamina
valgius virtuvėse, jos valo gy
venamus butus, jos dirba ofi
Laivyno Sekretoriaus
suose, jos kalba kareiviams pa
triotingas kalbas ir stiprina ka
rių karingumą. Kinai labai ver
migdolų uždegimui tenka tina merginų darbą kariuome
kreiptis į gydytoją.
nėje.

vengimui, reikia visiško švaru
Šios rūšies karo prįaįvis yra giriamas Laivyno karių, nęs jis, anot
mo. Jeigu jūsų oda taukuota,
Knox. yra parodęs pirmenybės aukštumą kariškuose veiksmuose.
Kalbant apie muilą, mes pri- nebijokite mazgoti ją pertanvalome suprasti, kad muilas pa- kiai. Jeigu gerokai aliejuota,
darytas valymui, gydymui, an- du syk į dieną su muilu ir vantisektiškam tikslui, medikaliam deniu mazgojimas nėra perBlogas kvapas gali kilti
tikslui ir tt. Kožnas muilas turi daug. Jeigu labai aliejuota, keir dėl įvairių nosies ligų, Tikėkite, ar ne... Kai ašies
reikš- nors ir atrodo, kad kvapas
s£ąląj4i &ungig
< taip į# įų#
aliejų arba riebalų savo pama- turis ar penkis sykius į dieną
valstybių submarinai nuskandi
i»e§te. Kastilio muilas padarytas iš nebus bloga numazgojus; tas nių, kurie turi nemalonų lių ar šąiąyijų arfcątąeina iš burnos. Apsirikti no keletą Brazilijos prekybinių
čįa reįJda paminėti ir lengva dėl to, kad dažniau
'alyvų aliejaus. Kokoa muilas tiktai užlaikys odą švariai, burnos kvapą. Tas sudaro ir daugiau skystimų, vypadarytas iš aliejaus, išspausto Pauderis nepakenks odai, jeigu daug
nepatogumų ben tojamų pūliavnmui paša- pažan4žių liaukų susirgi- siai susirgimas yra nosies laivų, tai Brazilijos vyriausybė
išdžiovintų kokosinių riešutų tik jį dėsi po gerai gero nuųiaz- drauti su žmonėmis. Ne linti, bet, jei burnos įsge- maį Kvapas, kilęs dėl pū- gilumoje. Nosies gi tuštu su prezidentu Vargas pakrypo
vidurių. Kiti muilai padaryti iš gojimo. Masažas, jeigu daroma malonų burnos kvapą tu dimas bus nedidelis, pa liuojančių migdolų užde mas susisiekia su burnos visu griežtumu prieš ašį. O liau
linų aliejaus, peanacų aliejaus neperdaug, yra gerai aliejuotai rintį žmogų tuoj žino visa kaks ir ramunėlių arbatos. gimo, yra taip eharakte- tuštuma, tat dalis oro, ku dis — brazilai stačiai išėjo į
ir taip toliau. Taro muilas ir odai, nes juomi išvaloma oda.
parapija. Ir vengia su juo Blogas kvapas atsiranda ^ngas, kad gydytojas, vos ris įgauna nemalonų kva gatvę ir teškino langus vokie
čių biznierių. Sakoma, kad Bra
karboliškas muilas vartojami Kožnas žmogus daro gero sau susitikti. Bet kaip pašalin
ir dėl skorbuto. Skorbutas
» kambarj, tuoj pa- pą dėl nosies susirgimo, zilija užkaito, kaip verdantis
disinfekcijos tikslui. Glicerinas ir visuomenei bandydamas užsi- ti nemalonų kvapą? Pir
“L.”
sakys kokia liga. Esant patenka ir į burną.
puodas ir paskelbimas karo anaudojama pridavimui muilui laikyti sveikiausia kaip galima, miausia svarbu sužinoti, gi kyla dėl netinkamo maišies valstybėms, rodos, neiš
švelnaus ir raminančio jausmo. Mūsų atsakomybės prasideda dėl kurios priežasties tu- tinimosi ir užsilaikymo,
TIKĖKITE,
AR
N£„.
vengiamas.
pas mus
Spalva ir perfumas dadėta tik namie. Švarūs namai, švarūs rim nemalonų kvapą. Jų ^ar permaža
kreipiama
dėmesio
į
mais

patenkinimui kaikurių žmonių kiemai, švarios gatvės — bet gali būti nemaža.
tą. Ypač maža kaimuose Tikėkite, ar ne... Bet žinios, Tikėkite, ar ne... Paskelbtos Tikėkitę, ar ne... Trečiojo už
skonių.
Pirkite pasitikėtinos svarbiausia viso, gvarus kūnas,
Dažniausia kalti sugedę
kad naciai rengdamiesi žinios tūlo gamtininko, kad pa- siregistravimo
___o_______ _(drafto)
___
vyrai,
kompanijos muilą ir neklysite. Kūną reikia turėti švarų ne tik ir nevalomi dantys. Mat, i vartojama daržovių. Daž- skelbia,
pavasariniam karui prieš Rusi- vasario gražiosios geltonai-auk-1 nuo 20 ligi 44 m., kurie ręgisVeidui vartojamą muilą ne- švarus iš lauko, bet ir sveikas valgaut
visada palieka
p’Km“ pa*v“’
_ i ikur
__ i.:x
__ __
' - T
•
7 ' turės iš
kitur,
verčia
tas sinės
spalvos pienės (Dunde travosi vasario .z.
rinti
maistą numojama ją ir gal
16 d.,
keitinėkite. Kaip randate mui- iš vidaus. Geriausias būdas už- tarp dantų maisto dalelių,
pasiteisinama valstybes, kurias jie turi okupa- lion) gali būt pavartotos gumos pildyti greitu laiku tam tikras
lą, kuris tinka odai, nenaudo- laikymui sveikai tai vengimas kurios burnoje” ~pradeda ranka
pūti
ir
išduoda^
nemalonų
'
<<mūsų
^
Vai
ir
tėvai vę, ar su kuriomis turi gerus •: gamybai. Sakoma, kad jų sul- klausimų blankas, kas liečia jų
kitę kitų.
nevirškinimo. Protingai rinkigyveno ir buvo svei- santykius, kad duotų savo ka-jtys yra turtingos guma ir gam- darbo mokėjimą - praktiką. Iš
Reikia būti atsargiai su gal- me sau valgį. Valgykime maišy- kyapą Jei būtų tik ta prieJaunimas taip negali riuomenę tiems karo žygiams, tiningai ragina tam tikros rū- to seka, kad jeigu kurie netiks
vos mazgojimu. Nenaudokite tą valgį — neperdaug mėsos, žastis tai užtenka burna
kokio ten seno muilo ar kokio vaisių, daržovių, grūdų, pieno, skalauti PO kiekvieno vai- sakyti- Kas turi nemalonų Kai kas pastebi, kad toji armi- šies Dandelion auginti plačiais kareiviavimui, tai gal tik ko
ant greitųjų parinkto plaukams Pasirinkime tokį valgį, kuris evmo o vakarais ir rvtais' burnOS kvaP4, tas ypač tu- ja, kad ir bus vokiečių unifor- . kiekiais dideliuose ūkiuose ir kiam darbūi, iš kur galės pamenamoji guma
'r,™a ‘esą atsieitų liuosuoti galinčius kariauti vy
mazgot dalyko. Gaukite gero sutinka su jūsų skilviu,
išvalyti dantis su šepetu 'ri susirūpinti tinkamu mose, bet joje nebus vokiečių pagaminti per
pus pigiau negu rus.
castile muilo, apipilkite iį šiltu
Common Council — FLIS. ku. Blogas kvapas greit maistu. Jų maistas turi širdis.
syntetinė. Reiškia gamta tur
būti labiau augalinis, jie
vandeniu ir nupilkite vandenį!----------------pranyks.
Tikėkite,
ar
ne...
kną
dieną
tinga
viskuo .tilt reikia mokėti Tikėkite, ar ne... Bet kai Aus
turi stengtis kuo mažiau
išviršaus ant galvos. Labai ge- KALNU SAULE
Bet švariai dantis užlai siai valgyti mėsos. Nerei Detroite kilo juodukų su baltai iš jos pasiimti.
tralijos ir Amerikos lakūnai už
rai plaukams, dvidešimts ketu- *
K ABVIŲ TVARTE kant gali būti blogas kva
siais
riaušės
dėl
valdžios
pasta

pylė japonams Naujoje Gvinė
kią ųusiminti, kad pradė
riomis valandomis prieš mazgo
pas. Jis neretai pasitaiko jus vartoti tokį maistą, tytų naujų namų. Baltieji neno Tikėkite, ar ne... Žinios skel joje, tai sakoma, kad japonai
jimą galvos, įtrinkit karštą alyAnglijoj pavyzdingas ū- dėl burnos išgedimo. Šio
dar labiau pradeda burna rėję įsileisti juodukų į tuos na bia, kad Australijos viršininkai sustojo atsikvėpti. Iš to seka,
vų aliejų į galvos odą. Tas pa- kis Krimpere turi vienįų- reiškinio pažymiai toki:
Tai
netrukus mus, bet juodukai su policijos pasiuntė maisto į Sipgaporę, kad ir japonai gali būt suklup
liuosuoja pleiskanas ir atgaivi- t.elį tos rūšies karvių tvar- pirmiausia parausta dan dvokti.
pagalba laimėję. Dabar tas ži
na plaukų šaknis.
tą visam pasauly. Miglo- tų smegenys, patinsta ir praeina. Maisto pasikeiti nias pasigavę Brazilijos naciai ten esantiems australams ir ki dyti, jeigu tik susitiks su pajėtiems
belaisviams. kadangi gingesne karo jėga.
mas verčia greičiau iš kū
Oda atlieka reguliares funkci- tais mėnesiais,
---- -«kada
—j-' maža
—j A
pradeda kraujuoti. Vėliau ną pašalinti susirinkusius skelbia, kad Jungtinėse Valsty
jas taip, kaip širdis, plaučiai, šviečia saulė, karvės kas tai vienoj tai kitoj vietoj
bėse vis negrai neturi laisvės.
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
t. t. Oda išmeta du syk tiek ne dien po keletą valandų bū pratrūksta ir išbėga pū ankščiau vartoto maisto
Tai
reiškia
Detroitiečių
žygis
reikalingos
medžiagos negu na apšviečiamos ultravio liai. Pratrūkti gali dantų likučius. Šiuo atveju blo
pasitarnavo nacių propagandai.
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuoplaučiai. Todėl reikalinga už letiniais spinduliais. Tai smegenys ar burnos glei gas kvapas atsiranda ne
Tikėkite, ar ne... Dviračių iš-jau įsigyk labai naudingą knygą _ "VALGIŲ
laikyti oda švariai ir odos sky ne tik gerai veikia karvių vinė plėvė. Liežuvis apsi burnoje, bet eina iš vidu
rių.
Kada
organizmas
prilutes atviras. Tinkamas maudy sveikatą, bet jos taip pat traukia gelsva plėve. Kar
. ....
dirbėjams pastebėta, kad jie GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Bė
masis užlaiko žmogų geriausioj duoda nepalyginamai dau tais skauda galvą, patins pranta prie naujo maisto, vaįkų dydžio dviraęių neišdir- to, šioje knygoje dar yra pridėčkas/ kaip pasisveikatoj. Maudymosi laikas ne giau pieno, kuris, be to, ta liaukos, pakyla net
anH ksta
savaime binėtų
tik suaugusįųjų. Esą gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
turi būt ilgesnis 20 minutų. dar pasižymi labai geru temperatūra. Tada iš bur P
dabar daus dviračių pareika- puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
Vartokite gerą castilo ar glice skoniu.
nos eina nemalonus kva Namalonų kvapą turi ir lauš suaugę, kai jų automobilių jj 1Q užsakymu? su money orderiu siųskite:
rino muilą. Jeigu oda yra jaut
pas. Kad pašalintume taip tie, kurie serga cukraus li padangos nusidėvės ir jie bus
ri ir trūksta, pusė svaro krak
Vargas protingus žmo atsiradusį nemalonų kva ga, kaulų gėlą ar džiova. priversti naudoti darbui dvira
molo dadėta į vandenį apma- nes padaro dideliais, o pą, rpikia burną dažnai Tiems ligonims maistas čius.
So. Boston, Mass.
366 W. Broadwąy,
žins trūkimą. Jeigu labai pra- kvailus pražudo.
daras apsivilkęs miline ir šniūrais apsikarstęs,
rankdarbiais rankose. Beldžiasi į langą.
ma į rankas ir kelia aukštyn. Jonas iro
vedinąs
būrį įvairių sodiečių apsirengusių).
Panelės prišoka prie lango, prisikišusips
niškai). — Gražių medalių ir kryžių pa

Kaip Pašalinti Nemalonų Burnos Kvapą

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyra? ir 7 moterys, **FABIOLX*,'5
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja

8*
ĖMĘS IR KALBĖK, paraSė J. V. Kovas,
ta vakarį programas praka^“*-

dialogų ir deklamacijų. Kaina ........

30c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, monologas. Sutaikė J. Tarvydas: Ko
medijoje dalyvauja 9 'iimerfys,
Vyrtrt fr 3
moterys. Kaina

15c.

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai
Ir 1 moteris. Kairia

15c.

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

25c.

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

30c.

VAIKŲ TEATRAI Tilpsta trys veikalėliai: “l*t
Sime paskui”. “Antanukas Našlaitis” ir
ginimas”. Kaina ........................................... .................

15c.

1

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
3«iy. BroadW«iy.

gerbimui...
ŽANDARAS, (stiklelį išgėręs, laižy
damas ūsus). •— Negaliu, turiu skubėti
gaudyt “kranklį”. Jau jis iš mano nagų
nepaspruks, kaip batiušką carą myliu...
nepaspruks..'.
JONAS SU MARYTE KARTU. —
Gerkite, gerkite, paspėsite ir su juo...
ŽANDARAS, (sėsdamas gert. Į Joną
pusbalsiai). — Ponas, paliepkite kokiam
žemaičiui skerdžiui padaboti, kad mūsų
iš netyčių kas neužkluptų... (geria... pa
sigirsta už lango šūvis. Žandaras baisiai
persigąsta. Šokdamas nuo kėdės paver
čia butelius su degtine. Skubėdamas
rangosi po sofa, kur nesutelpa, kojos ky
šo lauke...)
JONAS IR P-LĖ MARYTĖ, (panieki
namai šypsosi. Teta nenustoja mezgusi,
tik jos rankos lig kiek ima virpėti).
(Uždanga nusileidžia)
* III akto galas.

ABI

IV AKTAS
Viskas vyksta tame pačiame salione, tik kiek
švariau, šventadieniškai įrengtame.
Onutė, Marytė ir Faibčikas

ir

Marytė,

PANELĖS,

(atsidusdamos)

—-

Duok Dieve, kad taip būtų.
FAIBČIKAS — Ir tikrai bus;

U-ra SCENA

J-ma SCENĄ
P-iės ONUTĖ

žiūri ir pamato Faibčiką).
P-lė MARYTĖ. — Eik, Onute, įleisk jį
pro šonines dureles, (išeiną ir tuojau įeina su Faibčiku. Faibčikas su barzda, su
peisais, apsivilkęs ilgu cholotu, tikras žy
delis).
FAIBČIKAS. (žemai nusilenkdamas)—
Laba vakarą, šviesiausios panelės, (pirš
tą prie lūpų pakeldamas). — šš... (priė
jęs arčiau prie p-lės Marytės).
— Ponas Jonas liko gyvas įr sveikas...
Aj! kiek jie ten maskolių pripipvė: kaip
avių. O mūsiškių krito tik keletas ir tuos
visus surinkę nugabenę į kapinaites pa
laidojo... Patį maskolių vadą peršovėme...
Jie buvo sų p. Jonu kardais susikovę, bet
kas ten iš šaulių šovė, ir jis nuo arklio
krito kaip pelų maišas.
P-lė MARYTĖ, (žingeidžiai) — O kur
dabar yra p. Jonas?
FAIBČIKAS. — Tvarko savuosius. Ir
ruošiasi eit užimt patį Vilnių.

(sėdi su

Tie patys, žandaras ir kaimiečiai. Lauke prie
durų pasigirsta triukšmas. Į vidų įsiveržia žan

ŽANDARAS, (nustebęs į Faibčiką) —
Ir tu čia?!
FAIBČIKAS. — Gųspodin, jūsų sijatelstvo, ponas žandaras, aš visur esu. Ki
taip aš nebūčiau Faibčikas.
ŽANDARAS.— O kur dabar yra “kran
klys”? Čia jo nėra?...
FAIBČIKAS. (gudriai) — Jūsų švie
siausia sijatelštvo, ponas žandaras...
“Kranklį” čia ir su virvute niekas nega
lėtų atvesti. Jis žino, kad šitos panelės
ant rusų nepyksta... ir... iš kelio pavargu
siam... stiklo degtinės nepasišykšti... Jis
kad būtų suspėjęs, būtų čia visus iškoręs
ir dvarą dūmais paleidęs... ir panelės ir
Faibčikas jau būtų bekaboję ant sausų
medžių šakų... Tegul jam cholerija papiauja!...
ŽANDARAS. (Ramiai) Nu, ladno. Bil
tik jo čia arti nėra ,tai galima biskį ir at
sikvėpti...
(Faibčikas mirktelėja panelėms, o atsi
grįžęs į sodiečius akiplėšiškai sako) —
FAIBČIKAS. — O jūs ko čia dabar]
kaįp kiaulės į kambarius s ugdote? Marš
visi nįuno! Kaip rgįkė, jo šviesiausia sijatelątya^^orias žamaras jumlir’pašauks.

(Bus daugiau)

Antradienis, Kovo 17, 1942
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dalietę Birutę Bartulytę.

MŪSU SODALIETĖS
BRANGIOS

SODALIETeS:—

Jau prabėgo pusiaugavėnis. Už kelių savaičių švęsime Sv.
Velykas. Kas sakė, kad bus per sunku pasnikus, atgailas ir mal
das atlikti per šią 40 dienų ?
Vienas žymus mokslininkas yra išsireiškęs, kad daugumas
Amerikos gyventojų neturi jokio tikėjimo. Giliau įėję į tą klau
simą surasime, kad daugumas žmonių turi kokį nors tikėjimą...
ir jie pilniausiai žino į kurią bažnyčią jie turėtų lankytis.... bet
nesilanko.
Gavėnia, tai laikas save pergalėti. Visi Katalikai aiškiai ži
no, kad per šias dienas jiems gera proga surasti savo silpnybes
ir jas pergalėti. Tiesa, jie seka Gavėnios eigą ,tik vardu, bet dar
bai yra toli atsilikę. Tokių nelaimingų žmonių likimas panašus
į uodą, kuris tupėdamas ant arklio sprando, atsisukęs į kitą uodą,
prabilo: “Ir mes arėme”.

Turime ir savo kėglių ratelį (bowling team). Merginos šia
me sporte irgi neatsilieka. Kas savaitę suranda vieną kitą valan
dą sutvirtinti savo rankų raumenis.
Mūsų kuopos narė ir Naujosios Anglijos Sodalicijos prefek
te P-lė Ona Pazniokaite gražiai kalbėjo apie Sodalietc> ir jų vei
kimą Naujosios Anglijos Seimelyj.
AWorw Razalcvičiūtė.

DVASIOS VADŲ SUSIRINKIMAS
Vasario 9-tą pas apskričio Dvasios Vadą Kun P. V. Strakauską, Lowell, Mass., įvyko parapijų Dvasios Vadų susirinki
mas. Kalbėta ir svarstyta daug dalykėlių, kurie riša Sodalicijos
veiklą ir tvarką.
Nutarta išleisti rašinį, kuris paaiškins įvairioms Sodalicijos
valdyboms, kaip sėkmingiau atlikti paskirtą darbą
Išrinkta valdyba. Pirmininkas Kun. Ant. Baltrušiūnas, raš
tininkas Kun. Jonas Skalandis.
Ateinantis susirinkimas įvyks gegužės mėnesyje.
Rep.

LOWELL,
MASS.
♦ . ■'
i ■
.į ■< ,

.

Mūsų parapijos Sodalietės gražiai pasidarbavo laike para
pijos
centinio kermošiaus.
NĖRA ISTORIJOJE KITO TOKIO ŽMOGAUS
Gaila, kad išnyko mūsų siuvimo ratelis. Pirmiaus merginos
Mūsų Naujosios Anglijos rašytojas ir filosofas Rapolas
Naujojo baseball sezono kregždės, kurie pradėjo treniruotis Santa
turėdavo progą kas savaitė susirinkti į Sodalietės namus ir pri
Waldo Emersonas, aprašydamas vieną savo kelionės įspūdį, pri
laikyti prietelingus ryšius. Tur būt mes pamiršome žmonių pa
Catalina, Calif. Kai kas netiki, kad Pacifiko pakraščiais jau žydėtų ka
simena šitokį įvykį:
tarlę: “Kur vienybė, ten ir galybė”.
M.K.
ras, nes šie gyvieji vyrai tuo reikalu jokio susirūpinimo nerodo.
Išvargęs ir didžiai susinervavęs karštą liepos mėnesio die
ną, jis sėdęs į autobusą. Nuobodulys kamavęs jį ir jo žvilgsnis
"KAIP PASIRODO SIDABRAS"
maloniu ir šypsančiu veidu jam atsakė: “Ką galiu tamstai gero
beprasmiai klajojęs miesto gatvės kraštais. Kiti keleiviai, taip
Tėvų Pranciškonų Misijos
Vieną dieną turtingas ir šykštus pirklys atėjo pas savo Ra padaryti ?”
pat sėdėjo apsiblausę, o kai kurie nuo karščio snaudė, vienas ki
biną pasikalbėti. Rabinas, supratęs žmogelio silpnybę, privedė jį
1942 m.
Juokingas, bet tikrai iš gyvenimo paimtas įvykis, ir jūs
tas ir saldžiai knarkė.
prie lango ir tarė: “kiūrėk čionai ,ir pasakyk man ką matai?”
Sodalietės neieškokite tuščių pasaulio pagyrimų. Būkite kupinos
Vienoj stoty įlipa jauna moteris su šviesiaplaukiu, mėlyna
“Žmones”, atsakė pirklys.
6. Cicero, III. — Šv. Antano
nusižeminimo. Sodalietė, tai ne vėjo ir tuštumo žaislas.
kiu vaikeliu. Ji vos tik spėjo atsisėsti autobuso kamputy ir tuo
Tuomet Rabinas atvedė jį prie didelio veidrodžio ir sako:
į Parapijoje, Kovo 16 — 22 d. —
jaus galėjai matyti, kad visame autobuse pasidarė kitokia nuo
KUR?
“Ką dabar matai?”
T. Justinas Vaškys.
taika. Dėl ko? Dėl to, kad ji s utokiu nuoširdumu glaudė savo
“įstatau save”, atsakė žmogelis.
Bostono
dailės
muziejuje
yra
įspūdingas
paveikslas.
Baisio-j
7_ Kingston, Pu. ___ švenč.
■"aikutį arti savęs, ir jos žodžiuose buvo tiek švelnumo, kad visų
Tada Rabinas, pasidrąsinęs, sako: “Štai — lange yra stik jo bedugnėje šniokščia kalnų upelis. Per ją, ištiestas lieptas, ku-! žarijos Apreiškimo Parapijoje,
eleivių akys matė tiktai ją, ir jų visų širdys džiaugėsi ta motilas ir veidrodyje yra stiklas. Veidrodžio stiklas yra apdengtas ris juo tolyn juo eina siauryn. Tuo lieptu visu smarkumu joja Į
v 22_ 25 d.__ T Juvenaiškos meilės scena, kuri savo paslaptinga šiluma buvo pasklei
sidabru, ir vos spėjo sidabru apdengti stiklą, tuojau nematai ki jaunuolis. Jis nepaiso bedugnės, nežiūri, kad lieptas vis siaurėja;
dusi naujos gyvybės jųjų tarpe. Iš kiekvieno šviesiaplaukio vai
tų, tiktai save vieną. Mesk savo gyvenimo šykštumą ir būk lab jo akys įsmeigtos tik į vieną vietą; ten aukštai ant uolos moja į g Droo^ n įf Y ___ Šv J
kučio klausimo, iš kiekvieno jo nusišypsojimo dabar, rodos, dvel
daringas”.
jam kūnišką smagumą jaunuolė. Ji pavergusi yra jo žvilgsnį,! . '
,
kė rojaus kvapas tiems paniurusiems, suvargusiems keleiviams,
..................................
....... o
; gio Parapijoje, Kovo 23 — Bal.
Kiek mes randame tokių nelaimingų Sodaliečių — Klausite... prie
jos jis veržiasi visu savo jaunystes įkarščiu. Bet prie jo ar-!°
t i r
ir tas New Yorko Penktos Gatvės įkyrus keliavimas jiems virto
kaip tai gali būti? Klausykite... Vos spėjo mergina gauti geres tinasi mirtis su smėlio laikrodžiu rankoje. Tuoj nukris paskuti- 0
/ us nas 33 ^S’
dideliu malonumu.
?a®v. Vinnį kur nors darbęlį, didesnį savaitės užmokesnį, tuojau ji prade nis smėlio grūdelis... Jaunikaitis kris bedugnėn. Po juo ūžia kai-;
Brangios, Sodalietės. Tūkstančiais metų atgal skriejo vienas
da nematyti kitų sesučių Sodaliečių. Sidabras... Pinigas... apsuka nų šniokštantis upelis, o toliau pragaras veria savo baisius var-'cento Parapijoje, Bal. 10
12
didelis autobusas, kurį astronomai vadina žemė. Skriejo jis su
'
• d. — T. Justinas Vaškys.
jos galvą, ir ji pamiršta krikščionišką artimo meilę. Kaip skau tus
milijonais išvargusių keleivių, kurie ir patys nežinojo, kur jie
du kuomet apie tokius dalykus išgirstame. Kitos paskendusios į
Toks likimas laukia kiekvieną, kuris seka paskui pasaulio} Montreal, Kanada, —Šv. Kakeliauja.
piniginį gėrybių laimę meta ir Sodaliečių organizaciją. Jos da dvasią. Tačiau kitoks likimas yra tų, kuriems nuo amžinybės ran-; zimiero par., kovo 29, iki bal. 5,
Prieš 1942 metais... kada įsėda į jį Moteris su maloniu Vai
bar, kada tik mato save apsupta sidabru, jaučiasi, kad Marijai ka moja MARIJA.
j— T. Juvenalis Liauba.
keliu ant rankų. Nuošaliai Ji pasirenka sau vietą... Betlėjaus
negarbinga tarnauti. Vis tai tas nelaimingas troškimas ieškoti
Kaip vaizdingai tinka šis paveikslas ir šiais laikais. Kiek jūs!
tvartelį... bet keleiviai ir jų dvasia tuojau pajunta šilumą ir gy
“HIGH CLASS LIFE”. Berods, Evangelijoje minimas sūnus pa
sodalietės
matote nelaimingų mergaičių, kurios neapgalvodamos Į
Tėvas J. KIDYKAS, SJ.
vybę, kuria spinduliuoja ta Moteris ir Vaikelis.
laidūnas turėtų akis atidaryti. Bet ne. Mes vis manome, kad bėga paskui pasaulio patvirkusią užgaidą. Kiek “moderniškų”
Atskleidę, kiek leidžia istorija, praeities uždangą, mes ma
daugiau žinome, negu tie, kurie buvo įpuolę į tas baisias klaidų merginų kas dieną matome įvairiuose gyvenimo žingsniuose. Jsiprašo paremti malda
tome visą eilę žmonių, kurie pasaulyje yra palikę ryškių savo bu
žabangas. Nepamirškite senų žmonių posakio: “Ne viskas kas kandusios cigaretą dantyse ir rankoje laikydamos kunkuliuojan
Gavėnios darbus šio
vimo pėdsakų. Vieni jų kardu kūrė sau plačias pasaulio karalys
blizga — yra auksas”.
se parapijose:
tį stiklelį svaigalų su keista šypsena jos šaukia: “GOOD TIMES
tes. Kiti giliu savo protu stebino savo laikų žmones ir išminčius.
ARE HERE AGAIN. DRINK, SMOKE AND BE MERRY, FOR
Treti sužavėjo pasaulį savo dvasios taurumu. Dar kiti savo išra
"PILOTO
DUKTĖ
”
TOMORROW
WE MAY DIE”. Kur tokios modernistės nubėga? Kovo 15—22 d> Indiana Har
1
A
*_/
>
J
?
dimais bandė įnešti į civilizaciją naujų jėgų. Kiti per savo kerš
Roxbury, Mass. Garsiosios Misijų parapijos jaunimas šį me Apsižvalgykite savo parapijoje... pamatysite kas dažniausiai pa- Į ^or, Indiana,
tus, pavydėjimus .paliko ašaras, nesutikimus ir suardytą artimo
tą
švenčia
40 metų jubiliejų Kristaus kančios dramos “Piloto sidaro su tokiomis panelėmis...
į Novo 23—29 d., Loveli, Mass.
meilę. Tačiau jų visų garbė, galybė ir įtaka buvo panaši į vakaro
Duktė
”
vaidinimą.
Jums
Sodalietės
ši
žinia
artima,
nes
nuo
pir

Kovo 30 — bal. 5, šv. Andriesaulutę, kuri slenka žemyn, kol pagaliau iš viso jos žibėjimo lie
MODERNIŠKA
"FLAPERKA"
mojo
perstatymo
iki
šiai
dienai
svarbiausias
roles
tame
vaidini

jaus par., Philadelphia, Pa.
ka tik blanki prošvaistė.
“Nežinau ką daryti su savo dukrele Darata”, rimtai tarė su
Kitaip buvo su Marija. Laikas, nei amžiai jos įtakos nema me turėjo tos parapijos merginos Sodalietės. Neseniai teko kal
žino, bet priešingai didino. Nėra istorijoje kito tokio žmogaus, bėti su tos parapijos kunigu, kuris tvarko tą veikalą. Paklausus sirūpinęs tėvas. “Tai vis šių laikų mergų paikystė. Vakar vakare
MEDUS
jo, kurios merginos dalyvaują tame vaidinime, atsakymas jo bu daviau Daratai $10.00 ir įspėjančiai liepiau jai rimčiau žiūrėti į
kuris savo įtaka taip būtų užvaldęs pasaulį, kaip MARIJA.
Ar ne garbė jums brangios Sodalietės gilumoje savo širdies vo gražus ir trumpas: “Kas galėtų įdėti taip širdį į Kristaus ateitį, į senatvės dienas. Patariau jai pinigus pasidėti i banką...
Grynas bičių medus, kurį bi
jaustis, kad jūsų Dangiškoji Motina Marija taip aukštai yra ke kančios perstatymą, jei ne Sodalietė, nes ji kasdien gyvena su negalėtumei įspėti, ką ji padarė su tais pinigais?”
tės sunešė iš žydinčių javų, gė
Jėzumi ir Marija.”
“Nežinau. Tai ką ji padare?”
liama visos žmonijos.
lių, pievų ir medžių yra tikras
“Nuėjo į krautuvę ir nusipirko dvi pori “Chiffon” kojinių”.
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
UOLUS PASIDARBAVIMAS
"DIDŽIAUSIAS IŠ ŠIŲ..."
Ką sakote Sodalietės? Ar ir jūs esate tame dalyke moder- medaus ir gerk jį sū arbata ar
Kelios Sodalietės girdėjote pereitą savaitę per oro bangas
Trenton, N. J. Saldžiausios Širdies parapijos Sodalietės per nistčs? Reikėtų paklausti jūsų tėvukų...
kava vietoje cukraus. Kas var
Catholic Welfare Council programą. Anglų spauda gan plačiai paskutinius tris metus uoliai pasidarbavo katalikų spaudai. Per
toja medų — to slogos nevar
AR GIRDĖJAI?
aprašė tą programą. Nuodugniai buvo perstatyta dramos formo tuos kelis pietus jos išplatino žmonių tarpe 24,000 laikraščių,
je Amerikos Katalikų Vyskupų labdaringumas karo tremtiniams knygelių ir įvairių lapelių. Ligoniams, kaliniams, ir apsileidu“Vienatiniai pergalėjimai, kurie yra nuolatiniai, ir nepalie gina. Kvorta kainuoja tik 85c.
į Jo galite gauti “Darbininko”
ir nelaimės prispaustiems. Perstatymas įrodė, kad yra Trys Do siems katalikams jos pristatė į namus katalikiškos spaudos ka apgailestavimų, tai pergalėjimai savęs.
į administracijoje, 366 W. Broadrybės ir didžiausia iš jų yra ARTIMO MEILE.
mintis.
‘ way, So. Boston, Mass.
Kelios jūs Sodalietės per pereitus metus atsižymėjote šiame
“Politikierius, tai žmogus, kuris žiūri į ateinančius rinki
NORWOOD, MASS.
dalyke? Per paskutinį savo seimą kalbėjome apie katalikišką
Šv. Jurgio parapijos Sodalietės nesnaudžia. Mūsų kuopelės spaudą, ir reikalingumą tą spaudą paremti. Visos lingavote savo mus; valstybininkas akyviai žiuri į ateinančią kartą”.
MIŠIŲ MALDOS UŽ
veikimas panašus į bičių avilį. Kur tik pasisuksi, visur Sodalietės galveles, pritardamos tam dalykui... paskui paliekate, kad ste
MIRUSIUS"
gražiai dirba Marijos idealų darbą.
“Nebijok pasipriešinimų. Atsimink, vaiko paleistas į orą ■
buklingai keturi vėjai atliktų, tą sunkų darbą.
x
Laike paskutinio susirinkimo išrinkta į “Sodaliečių Dienos”
Kelios Sodalietės skaitote “The C^ueens Work”, įvairias kny lakūnėlis (kitę) kyla prieš, ne paveju”.
Laikraštis “Darbininkas” iš
komisiją P-lės Anelė ir Ona Pazniokaitės, Marijona Chubet, Pran geles, kurias prirengė Kun. J. LorjJ, S. J.? Taip — kelios Naujo
leido labai naudingą 63 pusla
ciška Perekšlytė ir Virginija Vasiliūnaitė. Jos rengia programą sios Anglijos lietuvaitės skaito savo skyrių “Mūsų Sodalietės”?..
“Kuomet du žmogų pramonėje sutinka... vienas iš jų nerei pių mažą knygutę — “MIŠIŲ
Pasaulio Sodaliečių Dienai, kuri įvyks gegužės 10 dieną.
MALDOS UŽ MIRUSIUS”.
VIEŠPAČIUI ATIDAVĖ PENKTĄ DUKRELĘ , kalingas”.
Kas savaitė Sodalietės rengia savo privatinį kortavimą
#
*
*
Joje yra nevien Mišių maldos
Cambridge, Mass. Pereitą savaitę Šventosios Dvasios ligoni
“
Kovo
mėnesio
vėjas,
vikrus,
kaip
nauja
šluota
”
.
uz mirusius, bet ir bendros tai
nės koplytėlėje Pranciškus Gagne su savo žmona akyviai sekė
ONE OF RŪBE GOLDBERO’S INVENTIONS
syklės laidotuvių, mėnesinių bei
pamaldas ir širdyje jie džiaugėsi matydami kaip jų penkta duk
relė prie Viešpaties altoriaus sudėjo amžinus įžadus, ir prižadė
“Lietaus lašeliai šokinėja nuo šalygatvio, kaip mažos bele- metinių sukaktuvių metu. Yra
jimą Jam tarnauti iki mirties valandos. Šios vienuolės (Cray rinos
maldos išlydint numirėlį iš na
MACHINE
nuns)
slaugo
žmones,
kurie
yra
perblokšti
neišgydomų
ligų.
MY FINSER
mų, prie Katafalio, maldos ly
FOftGFT TO 8UY
Kelios mūsų lietuvaitės Sodalietės jaučiasi savyje tokį did
“Medžiai lavinasi mandagumo prieš vėją”.
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
A
vyrišką pasišventimą paaukoti savo dieneles prižiūrėjimui nelai
«
•
#
tos. Knygutės spauda aiški, rai
mingųjų žmonių ir lašeliu šalto vandens pavilginti jų karščio sudės didelės. Kaina tik 20c.
“Kuomet ji kalba, jos kalboje yra didele skyle”.
kepintas lūpas, ar bent paguosti ligonį ,kuri baigia vėžio liga esti
jo kūno gyvybę.
GRAŽI DOVANA
JAUČIATĖS BLOGAI?
Cambridge sodalietės turėtų plačiau mums parašyti apie
Norwoodo Sodalietės, atminčiai Šventojo Tėvo, Popiežiaus TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
šias seseles ir jų ligoninę. Būsime dėkingi.
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
Pijaus XII Jubiliejaus, skiria sekančią maldų dovanėlę.
BODU
Šv. Komunijų .............. 56
JĄM PASISEKĖ
♦ Kuomet kankinatės vidurių užkie
Šv. Mišių
56
tėjimu — žarnos neveiklios -— skau
Tūlas knygų pardavėjas paskambino durų varpelį, ir links
da galvą, nėra energijos, palengvin
Aplankymų ........
- 196
kite sau šiuo modernišku būdu —
mai nusišypsojo, kuomet viduramžiaus moteris pasirodė prie
Stacijų ...................... 196
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
durų: “Ar galiu pasikalbėti su namų šeimininke”?
ninga vidurius liuosuojanti kramto
Rožančių
..............
196
ma guma pagelbės švelniai, bet tik»
“Taip. Žinoma, gali, jei tavo akys nemato gerai”, greitu ka
Kitos kuopos prisiųskite savo sąrašą.
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
riaujančiu balsu atšovė moteris.
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pstkramtykite FEEN-A-MINT
einant
“Atsiprašau, ponia. Tai jūs esate šių namų šeimininkė?”
gulti — sekantį rytą tikrai jausite
Jau
laikas
atėjo
pasakyti
Su
Diev!
Prisimenu
vieiKj
bankie

“Taip. Aš esu. Ką tamsta nori ? Ar tu manei, kad aš esu šei
palengvinimą’ ir vėl jausitės puikia^
mininkas šios pastogės, gal šalę gyvenantis kaimynas, ar katė, tą, kaip įžymus kalbėtojas, atsistojęs kalbėti, išsireiškė: “Pirm Visai šeimai pakelis kainuoja tik
negu pradėsiu savo kalbą, noriu jums ką nors pasakyti”. Taip ir
ar namų kaminas?”
“Nežinojau ponia. Visą laiką, maniau, kad buvai jauniausia aš, pirm negu jums nusibos skaityti, norui pasakyti ‘Lab^ga ktį.
Su gilia pagarba
dukrelė šių namų*.
J
T
Z(
:
Jūsų
DĖDĖ ANUFRAS.
“Ką. Ar tikrai tą pamanei? žinoma, ir tas buvo'gjalima”.
W .
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Sugrįžo Iš Floridos

.Voncood, Mass. — Kovo 14 d.
Mūsų parapija savaitė atgal
turėjo centinį kermošių. Nieka grįžo iš Floridos adv. Benjami
dos tiek daug parapijonų neat nas Sykes su žmona ir sūnum
silankė į svetainę, kaip tą die ir p. Ona Warabow. Kelionėje
ną. Be perdėjimo galima saky automobiliu praleido 9 dienas
ti, kad 500 suvirš žmonių atsi ir Floridos kurortuose savaitę.
lankė. Parapijonys sunešė gan
daug gražių dalykėlių išleidi
BROCKTON, MASS.
mui laimėjimais.
j
--------Choristai ir kitų brolijų na- e Sekmadienį, kovo 15 d., 7 v.
riai daug pasidarbavo. Todėl ir vakare, Šv. Roko par. salėje įsurengimas buvo pasekmingas. vyko labai įdomios prakalbos
Pelno liko $259.75. Visas pelnas apįe debartinį karą. Prakalbas
buvo skiriamas į naujų vargonų sakė jžymus kalbėtojas, vietinis
fondą.
‘klebonas kun. J. Svagždys. Po
Lauksime daugiau tokių pa- prakalbų įvyko klebono* su pa
sekmingų surengimų.
i rapijiečiais pasikalbėjimas —
pasitarimas bažnyčios atnaujiPAIMTI Į KARIUOMENĘ
nimo reikalu. Klebonas paaiškiNors mūsų parapija maža ir no, kad būtinai reikalinga vidus
neskaitlinga nariais, karas pa- išmaliavoti ir naujos grindys.
ėmė nemažą būrelį jaunuolių.
Parapijiečiai tam labai pritarė
Sekantieji tarnauja:
ir vienbalsiai nutarė tam tikslui
Mykolas Morkūnas, Antanas sukelti fondą, įmokant į jį po
Aleksa, Jonas
Kriaučiūnas, $15.00.
Pranciškus
Stanevičius, Al • Pirmadienį, kovo 23 d., 7:15
phonsas Baumila, Stanislovas vai. vakare, Šv. Roko par. baž
Naujai ^.tėjęs vaizdas iš filipinų parodo, kokiose balose ir miškuose
Andriuškevičius, Aleksandras nyčioje prasidės misijos, kurias
kovoja Amerikos didvyris MacArthur su filipiniečiais prieš japonus.
Stanilionis, Juozas Senuta, Sta skelbs Tėvai Marijonai.
nislovas Kundrotas, Albertas
“First Aid” kursu. Minėtas kur- atpasakojimas tų laikų, kuriuos
WORCESTER, MASS.
Dravinskas, Petras Blaveckas, • Ateinantį sekmadienį, kovo
sas yra labai reikalingas, netik veikalas “Knygnešys” vaizdavo
Korlius Scarks, Stanislovas Bla- 22 dieną Moterų Sodaliciją eis
prirengia, kaip sužeistus prižiū- taip-gi ir sąlygos, kurios iššauSenas laikas kaip Moterų Są rėti laike karo meto, bet ir lai- kė patį veikalą gyveniman, sužionis, Pranciškus Blažionis, “in corpore” prie Šv. Komuni
jungos 69 kp. turėjo tokį veiklų ke taikos.
Juozapas Grend, Jonas Gren* jos.
darė
žiūrovuose simpatišką
da, Stanislovas Grenda, Jonas • Jonas Jeskelevičius, nepa-' susirinkimą, kaip įvyko kovo 2
nuotaiką
link veikalo ir vaidin
Komisija susideda iš B. Mil
Kasinskas, Pranciškus Kazlaus prastai uolus katalikiškos spau- d-, Aušros Vartų parap. salėje, ler, O. Zabinskienės ir M. Pu- tojų. Ir tiktai neeužsivylė tie,
kas, Juozas Kazlons, Mykolas dos apaštalas, o ypač laikraščioRaportus išdavė: Z. Žemaitai- rienės su komisijoms iš Aušros kurie atsilankė pažiūrėti, WorSasnauskas, Vladas Miksa, An “Darbininko” platintojas ir rė- tienė- M- Purienė, O. Čirvinskai- Vartų draugijos ir Aušros Var cesteryje dar nematyti veikalo!
tanas Jurevičius, Liudvikas Ku mėjas, gerai jaučiasi. Jis sakė, tė, T. B. Mažeikienė, ir A M. tų Moterų klūbo pasirūpins pa Skaudus vaidinimas rodyte rolikauskas,
Juozapas Klimas, kiek galėsiąs šį pavasarį apei Wackell atstovės į N. A. Lietu rengimo vakaru dėl Aušros dė, kad daug rūpesčio ir širdies
Boleslovas Vičkočka, Pranciš siąs tuos namus, kurių “Darbi vių Katalikų Seimelį, kuris įvy Vartų parap. “kitchen fund”. įdėta į šio veikalo tinkamą pako Lawrence, Mass. L. Totulie Visas pelnas bus skiriamas dėl statymą. Linkėtina, kad Kun.
kus Laimutis, Juozapas Kasmi- ninkas” nelanko.
nė išdavė vietinio Federacijos reikalingų puodų, puodelių ir Feliksas Norbutas su savo būnas, Juozas Mužikauskas, Jo
• Šv. Roko par. Choras, ku
skyriaus raportą.
nas Lebednikas, Mykolas šiukštorielkėlių.
! riu
vaidintojų
pagamintų
riam vadovauja muzikas Jonas
»
I
Iš priežasties blogos sveika
ta, Antanas Rusas, Kazimieras
...
daugiau tokių patrijotingų vei_
,
...
T
t
j •
'Vaičaitis, kelia vargonų fondą
Apie ateinantį kuopos “Whist
Bundzevicius, Jonas Lebedmn- m
°
. 77 tos V. F. Shea išbuvus pirm.
Taip pat patartina, kur
Tam tikslui yra parduodami bi- ,
o
J r
i kuopos 2 metu prisiuntė savo Party” parapijos naudai, kuris
kas, Juozapas Sabaliauskas.
brocktoniškiai
vaidins
lietai. Kas nusipirks laimingą
rezignaciją nuo pirm. pareigų. įvyks trečiadienį po Velykų, , Knygnešį”, kad tų kolonijų
bilietą — gaus $25.00 ir $5.00
“TETA KLIMIENE”
V. F. Sheas vietoj išrinkta B. balandžio 8 d., bažnytinėje sa-, ,ietuviaj skaitlingaj atsilank>1ų
Defence Bond ir Stamps. Išban Miller ir O. Zibinskienė apsiėmė Įėję, teko sužinoti, kad visos
Merginų Sodaliečių meno mė
pažiūrėti gražaus veikalo gerai
dykite savo giliuką!
vice-pirmininke. B. Miller yra nares pasiėmė bilietų, dėl iš- suvaidinto; pasiklausytų p. M.
gėjų grupė mokinasi trijų ati
VV
dengimų komediją vardu “Teta • Brocktone batų išdirbystės darbšti narė, pilna energijos, ir platinimo. Narės aukojo u»an-į
R
Klimienė”. Rengiasi perstatyti gan smarkiai dirba. Mažai žmo daug rūpinasi Sąjungos dar džius ir prisideda su dovano- nuotų
mis. Su tokiu dideliu entuziaz- )yt& deklamaci^ ir p.l?s j Ja.
nių yra kurie nedirbtų.
buote.
po Velykų. Lauksime.
Narės ir draugės gali priduoti mu tikimės, kad vakaras bus kavonytės įspūdingų skaitymų,
Pirk Defense Bonds ir Stamps! vardus valdybai jeigu intere sėkmingas.
NAUJA DIRBTUVE
Pelnas nuo to vaidinimo skiriaT, vakarą bus muzikos, visa mas dvejopui tikslui būtent. _
Remk šios šalies apsigynimą! suojasi Raudonojo Kryžiaus ir
Netrukus atsidarys mūsų
publika turės progą pašokti. , pirkti Amerikos apsigynimo bopolkų, valcų ir ką tik norės.
nūs ir tuos bonus pervesti Lie
Daugelis naudingų dovanų bus
tuvai gelbėti Fondui.
išlaimėta laike kortavimo. Su
valdyba sekančios žymios vei "KNYGNEŠIO” DALYVIAI—
Motina — E. Jarmalavičiūtė,
kėjos apsiėmė rūpintis šiuo pa
rengimu : V. Spinrkevičienė, A.; Tėvas Rusteika — A. JaramaMatačinskienė, C. Stakūnienė. vičius' Jur-ls “ M Audijaitis,
O. Leketienė, V. Bieliauskienė, Rožytė — J. Mikeniūtė, Albinas
IR
L. Totulienė, O. Anusevičienė, — B. Bartkevičius, Stolcas —
S. Galčienė, S. Antanavičienė ir B Gelesevičius, Petrovas - J.
A Jf W Vaičaitis, Barbora — M. MazZ. įemaitaitienė.
gelienė, Satkus — A. Batakis.
Parašė
Kovo 1 d., Šv. Kazimiero pa Vaikutis — J. Mazgeliukas,
rapijos svetainėje, Brocktono Sufleris — M. Sinkevičiūtė, A‘Tėve, atleisk jiems, nes jie
jaunimo grupė suvaidino gražų kompanistas — J. Vaičaitis.

ii Kristaus Žodžiai
Nuo Kryžiaus

STACIJOS
Kun. Pr. Juskaitis

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti.
Taipgi
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.
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DARBININKAS

366 W. Broadway,

So. Boston, Nass.

ir įdomų veikalą — “Knygne
šys”. Veikalas paruoštas čia
gimusio ir augusio Kun. Felik
so Norbuto, Brocktono lietuvių
Šv. Roko parapijos vikaro.
Vaidinimas, paveikslai, dai
nos ir deklamacijos vaizdavo
skaudų, kartų ir didingą laiko
tarpį dar nesenos mūsų praei
ties. Tas laikotarpis, tai lietu
vių Spaudos draudimo ir perse
kiojimo metas iš pusės rusų val
džios.
Kun. Jono švagždžio trumpas

Rūtvilė.
Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia
"Darbininką”.

Juoz3S Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius

t
..0

M. KAUKLIS PASIDUODA
OPERACIJAI
Žinomas šio miesto katalikų
darbuotojas, nuoširdus “Darbi
ninko” platintojas ir rėmėjas
M. Kauklis, kovo 18 d. pasiduo
da operacijai. Linkime p. Kauk
liui kantriai pakelti operaciją
ir greitai pasveikti.

paruošti naudingų įnešimų dėl
naudos apskričio ir visos orga
nizacijos. Šiame suvažiavime
randasi svarbių reikalų aptarti,
prisiruošti prie trijų apskričių
gegužinės, pasitarti naujų na
rių vajaus reikalu. Taipgi su
rasti būdą steigti naujas kuo
pas kolonijose, kur jų dar nesi
randa, taigi turėdamos šiuos
reikalus mintyje skaitlingai dalyvaukim suvažiavime.

PRANEŠIMAS

M. Jokubaitė,

KEARNY, N. J.

mieste nauja dirbtuvė, kuri iš
dirbinės Amerikos valdžiai pa
rašiutus. Šiomis dienomis veža
DARBAI
įvairias mašinerijas. Daugelis
Visos dirbtuvės neblogiausiai lietuvaičių toje dirbtuvėje užsi
dirba. Kitos turi net po kelias registravo.
darbininkų permainas per die-|
Jaunas Korespondentas.
ną. Lietuviai gerai uždarbiauja.

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.
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LOWELL, MASS.

nežino ką darą”.
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VALSTYBIŲ ŽINIOS
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į GIRDĖTI LIETUVIU
į
KOLONUOSE

CENTINIS KERMOŠIUS
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Moterų Sąjungos Conn.
Valstybės Kuopoms
Pranešu visoms kuopoms,
kad Moterų Sąjungos Conn.
Apskrities pusmetinis suvažia
vimas įvyks Balandžio - April
26 d., 1942 metais, Šv. James
parapijos mokyklos svetainėje,
Park St., So. Manchester, Conn.
Prasidės 1:00 valandą po pietų.
Kviečiu visas kuopas skait
lingai atstovių prisiųsti, taipgi

Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.
Phone 1181

A. P. KARLONAS
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

TT. MARIJONŲ MISIJOS
Gavėnios Metu 1942
5. Pittston, Pa. — Šv. Kazimiero par. bažnyčioje — nuo
Kovo 15 iki 17 d. — Kun. P. Malinauskas, M.I.C.
6. Roseland, Chicago, III. — Visų Šventųjų par. bažny
čioje — nuo Kovo 16 d. iki 22 d. (jaunimui) —Kun.
Antanas Mažukna, M.I.C.
7. Norwood, Mass. — Šv. Jurgio par. bažnyčioje —Nuo
Kovo 16 iki 22 d.—Kun. Kazimieras Rėklaitis, MIC
CLEVELANDą Ohio — Nepaliaujamos Marijos Pa
galbos par. bažnyčioje — nuo kovo 9 iki 15 d. —
kun. Antanas Ignotas, MIC.
NEWARK, N. J. — Švč. Trejybes par. bažnyčioje —
kovo 11 iki 19 d. — kun. Jonas Jančius, MIC.
CLEVELAND, Ohio — Nepaliaujamos. Marijos Pagal
bos par. bažnyčioje — nuo kovo 16 iki 22 d. (jau
nimui) — kun. Antanas Ignotas, MIC.
HARRISON, N. J. — Dievo Motinos Sopulingosios pa
rapijos bažnyčioje — nuo kovo 22 d*, iki 29 d. —
kun. Petras Malinauskas, MIC.
PROVIDENCE, R. I. — šv. Kazimiero par. bažnyčioje
—nuo kovo 22 iki 29 — kun. Jonas Jančius, MIC.
BAYONN, N. J. — Šv. Mykolo par. bažnyčioje — nuo
11 iki 19 d. kovo— kun. Andrius Naudžiūnas, MIC.
CHESTER, Pa. — Aušros Vartų par. bažnyčioje— nuo
23 iki 29 kovo — kun. Adomas Markūnas, MIC.
Jei kuris DD. GG. Kun. Klebonų norėtų pasinau
doti TT. Marijonų patarnavimu, prašoma kreiptis ik
Kovo 1 d. į žemiau pasirašiusį šiuo adresu:
2327 W. 23rd Place, Chicago, RI.
Kun. K. Rėklaitis, M.I.C., Provincijolas.

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusl. Kaina.. 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
pusl. Kaina ........................ —---------------------- ---------- 25c.

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusl. Kaina ............................. 50c.

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusl. Kaina

1

20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ...-------------- 20c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina .........................-...................— 15c.
NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ....................... ................. ---------- ------------------

15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .... 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina ____________ _______________ ___ -____ - 15c.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ......................... 20c.
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina ............................................... 25c.

PIETŲ

AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė
Kun. J. Paškauskas. Kaina .................................. 25c.

PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS,
parašė Gerutis, 87
pusl. Kaina .................................................................... 20c.
SPARNUOTI LIETUVIAI
— Darius ir Girėnas.
Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ........................................ ..................... .. ............... $1.60
VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ
PRIŽIŪRĖJI
MAS.
Čia rasite daugybę įvairių valgiams
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ........ $1.10

Patarnavimas Dieną ir Nakt)

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
•n yC
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šė sceną bei estradą. Ir buvo ko
pamatyti. Taip pat ir kostiu
mų! Žmonių prisirinko pilnutė
lė salė. Garbė visiems! Pelno
bus daug. Jis eis Jėzaus Nukryžiutojo Seserų vienuolynui.

ŽINUTES

Kovo 14 d. mirė, miesto ligo
ninėje, ilgai pasirgęs, Petras
Malinauskas, 56 metų amžiaus.
Paėjo iš Naujos Aleksandravos.
Amerikoje pragyveno 33 metus.
Marijonu Juškevičienė.
Trečiadienio vakare įvyks Ga
Paliko žmoną Sofiją, brolį ir se
serį. Laidojamas iš Šv. Petro vėnios pamaldos.
Piliečio k NepHiečiy
par. bažnyčios, kovo 17 d., 9 v.r.
Ketvirtadienį, tai Šv. Juoza
Dėmesiui
K. šajefkienė Baigia
po
Katalikų
Bažnyčios
patrono
Tą dieną, 8 vai. ryte, bus gie
Pasveikti
Visi, kurie tik nori tapti
damos šv. mišios už parapiją, didelė šventė. Iš ryto, Šv. Petro
par.
bažnyčioje
įvyks
daug
šv.
šios
šalies piliečiais arba
nes tai Šv. Patriko — Bostono
Žinoma So. Bostono veteranė,
mišių.
8
vai.
bus
giedamos
už
Arkidiecezijos patrono šventė.
savo laiku daug dirbusi įvai nori išmokti geriau angliš
parapiją.
Bus
klausomos
ir
iš

Vakare, kaip paprastai, bus
riose katalikiškose draugijose, kai kalbėti, rašyti ir skai
pažintys
prieš
40
valandų
atlai

lai užsiregistruoja
Šv. Teresės Novenos pamaldos.
nuoširdi katalikiškos spaudos tyti,
dus.
rėmėja, o ypač laikraščio “Dar trečiadienį, kovo 18 d. nuo
Dienos
metu
seserys
mokyto

Kovo 15 d., tapo pakrikštyta
bininko”. P. Karolina Šajefkienė 1 vai. po pietų iki 3, Muni
jos
puoš
Įstatymo
Altorių.
Joana Edvardo ir Onos (Kasbuvo sunkiai susirgusi. Ačiū cipal Building svetainėje
Vakare,
7
:30
vai.,
bus
gieda

kūnaitės) Stečių. Kūmai buvo
Dievui, ligonė baigia pasveikti. ir tą pačią dieną nuo 6 vai.
Leonas Stečias ir Zofija Kory- mi dienos mišparai, suteikiamas Linkime p. Šajafkienei geros vakare iki 8 lenkų klube,
palaiminimas su Švenčiausiu
82 Boston St., So. Bosto
tė.
sveikatofe.
Sakramentu, ir klausomos išpa
ne.
Tą dieną, po Graudų Verksmų žintys — prieš 40-tę. Lankysis
Šias pilietybės ir anglų
Dėkoja
Už
Kalendorius
pamaldų, bažtytinėje salėje, Šv. svečių kunigų.
kalbos pamokas įkūrė ir
8
vai.
vak.,
po
bažnyčia,
įPetro parapijos mergaitės, se
• M. KILMONYTĖ iš Matta- remia Teisingumo Depart
serų mokytojų vadovybėje, su vyks jaunimo, kurs nebelanko lan, Mass. uoli katalikiškos mentas, vadovaujant p.
vaidino religišką veikalą “Pilo Sunday Sehool, tikybinės pa spaudos apaštale, o ypač nuo Mulcahy ir Švietimo De
to Duktė”. Tą veikalą yra čia mokos.
širdi “Darbininko” platintoja ir partmentas, kurio virši
/aidinę suaugę vaidylos. Reikia
darbuotoja, pereitą ketvirtadie ninku yra p. Downey.
pripažinti, kad ir jaunos mer
Penktadienį, Šv. Petro par. nį buvo atsilankiusi “Darbinin Pamokose vadovauja p.
gaitės su ypatingu įkvėpimu ir bažnyčioje prasideda metiniai ke” atnaujinti savo metinės Marguerete Sįebert ir ki
dramatiškumu šį Kančios vei 40 valandų atlaidai. Jie prasi LDS narystės duoklės. Atsilan tos įžymios mokytojos.
kaip mažai
kalą vaidino. Kiekviena mergai dės labai iškilmingai — su iš kymo proga dėkojo už prisiųs Nežiūrint
tė nusipelno viešo pagyrimo ir kilmingomis šv. mišiomis, įsta tą kalendorių ir aukojo $1.00 mokate anglų kalbą, lan
pagerbimo už tokį puikų vaidi tymu, procesija ir pamokslu.
kalendoriaus spausdinimo fon kydami pamokas išmoksi
te daug daugiau, nes labai
nimą taip sunkaus veikalo. —
Po to šį bažnyčia taps šven dan.
Jos išmoko jį į tris savaites! tove! Kas tik atlankys ją, per • LIUDVISĖ
ANTANAVI suprantamai aiškina. •
Norintieji gauti piliety
Per tas tris savaites Seserys 40-tę, pasimels ir priims sakra ČIENĖ iš So. Bostono lankėsi
mokytojos su mergaitėms ruo- mentus, tas apturės visuotinius ‘Darbininke” pereitą penkta bės popierius tuojau užsi

r

atlaidus, ir dalinius, už kiekvie
ną šios bažnyčios atlankymą.
Kviečiami visi. Pats Išganyto
jas, šios bažnyčios naujame
Lietuvis Dantistas
soste buvodamas, laukia visų.
-t 4 vai. p. p. bus klausomos
A. L. Kapočius
r
vaikų ir nedirbančių žmonių iš
517 E. Broadway,
pažintys.
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
7:30 vai. vak., įvyks Atlaidų
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
pamaldos ir išpažinčių kiaušy
1:20 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.
mas.
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
Šeštadienį šv. mišios bus lai
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
(pagal sutartį)
komos nuo 5-tos valandos. 8
vai. bus vaikų šv. mišios ir jų
bendra šv. komunija. 9 vai. ryte
Tel. TROwbridge 6330
įvyks Suma ir bus sakomas pa
J. Repshis, M. D. mokslas.
3:30 vai. p. p. bus klausomos
(REPŠYS)
išpažintys.
Lietuvis Gydytojas
7:30 vai. vak.. Atlaidų pamal
dos ir išpažintys.
278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
Sekmadienį, 8 vai. ryte, bus
CAMBRIDGE, MASS.
Tretininkų
Brolijos bendra šv,
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
Komunija.
9 vai. ryte, vaikų bendra šv.
Komunija.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
10 vai. ryte, parapijiečių šv.
bendra Komunija.
PIRK NAMUS
11:30 vai. ryte, tų, kurie ne
LENGVAIS ISS1MOKĖJIMAIS
moka
lietuviškai, šv. Komuni
Greitam pirkimui žema kaina.
Peržiūrėk juos.
jaDORCHESTER
2 vai. p. p., vaikų pamaldos
19 BRINSLEY STREET — Medinis. 2
šeimynų. 16 kamb.. 2 toiletai. 2 hot water
lieaters. žemės plotas — 3897 ketv. pėdų. prie Šv. Sakramento.
Lengvi iSsimokėjimai. Kaina >6500.00.
7 vai. vak., Atlaidų baigos iš41-43 EVANS STREET — Medinis. 2 šei kilmingoos pamaldos.
mynų. 13 kamb.. 2 toiletai. 2 steam
heaters. Lengvi išsimokėjimai. Kaina —
Kunigai kviečia žmones uo
>5500.
liai lankytis į šiuoos metinius
37 HENDRY STREET — Medinis. 3 šei
mynų. 15 kamb., 3 toiletai. 3 furnaces. Atlaidus.

DAKTARAI

4

dienį. Atsilankymo proga, pasi
pirko knygų, bulbs ir dėkojo už
Darbininko” kalendorių, už
kurį davė $1.00 spaudos fon
dan. “Darbininko” kalendorius
Įabai patikęs jos dukrelei Liudvisei Savickienei, kuriai jį ir įteikusi.

LANKĖSI
Šeštadienį, kovo 14 d. “Darbi
ninke” lankėsi p-lė O. Kriaučiūnaitė iš Lovvell, Mass. su panele
O. Januškevičiūte, south bostoniete.
STASYS ir AGNIEŠKA GAI
LIAI iš Arlington, Mass. perei
tą šeštadienį, lankėsi “Darbi
ninke”. Atsilankymo proga už
simokėjo už “Darbininko” pre
numeratą ir 50c. už kalendorių,
kuris jiems labai patikęs.

JUOZAS TARBOKAS iš Roxbury, Mass. per savo žmoną po
nią Tarbokienę pridavė $1.00
už “Darbininko” sieninį kalen
dorių. P-nia Tarbokienė sakė,
kad turinti keletą kalendorių,
bet “Darbininko” geriausiai jai
patinkąs.

PADĖKA

Myopia Club Beverage Co.

PRANAS°GERULSKIS, Namų Tei. Dedham 1304-R
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•UangmiMj<>s principus
Tais
prifteipiste pasinaiMFį?** - italas
Marconįs, prieš 48 metus išraro radiją, kuriuo šiandien žmo
nija naudojasi.
Amerikie
tis admir. Byrd keliauninkas
ir tyrinėtojas, 1934 m. vienui
vienas pietų ašigalyje gyveno
6 mėnesius. Jis gyveno pasista
tęs namuką iš sniego.
• Tikėkite, ar ne...

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA vienos šeimy
nos namas su penkiais kamba
riais ir visais improvementais.
2 akrai žemės, vaisinių medžių.
Tik 10 mylių nuo Bostono. Ne
toli parsiduoda kitas namas, tik
naujai pastatytas, bet dar vi
dui neužbaigtas. Pigiai parsi
duoda. Atsišaukite “Darbinin
ko” adm., 366 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.
(12,16, 19, 23).

GERA PROGA

TIKĖKITE, AR NE,
įvairius reikalavimus: tai reikalauja, kad būtų praleidžiama
vokiečių kariuomenė į Suomiją,
tai vėl nori pavergti ekonomi
niai ir tt. Švedija vienok nenu
stoja savo pasitikėjimo ir visur
atlaiko puolimus. Net gi na
ciams įvarė baimės. Štai paskli
do žinios, kad Švedija atitrauks
Suomiją nuo karo, tai yra su
taikys su Rusija ir užims Nor
vegiją. Naciai prisibijo ta krypTikėkite, ar ne... MacArthuro ! timi
propagandos.
Atsardidvyriškas išsilaikymas prieš J SOii dėliai naciai turi laikyti ne- j
japonus filipinųose, laikomas, 1 mažai armijos kariuomenės ir
kaip kolonijalių Amerikos laikų Į Norvegijoje. O čia dar gąsdina
dvasios atžymėjimas. Esą ir ir Anglijos su Amerika mena
prezidentas Washingtonas irgi ma invazija Norvegijoje. Todėl Į
kietai atsistojo už laisvę. Taigi naciams reikia išsitempti. O ki- Į
Bostonas persiėmęs MacArthu ti frontai irgi prašyte prašosi
ro dvasia ir žada sudemons- sustiprinimo. Taigi nepyragai ir1
truoti kariškoje paradoje. kuri naciams kariauti.
įvyks Evacuation dienoje kovo
17, So. Bostone.
Tikėkite, ar ne... Tik nesenai

tik japonai užėmė, kad ir nevisus filipinus, tai jie atsikreipė į Vati
kaną dėl abiejų šalių reprezen
tacijos. Tuo klausimu pasisakė
ir šios šalies vyriausybė, kad
šie japonų žygiai liečia ir J. V.
Nes ligi šiol japonai nieko ben
dro neturėjo su katalikybe. Ir
tas diplomatinis triksas esąs
japonų žygis.

registruokite nurodytose
vietose ir dąrykite tai, ką
patars mokytojos daryti.
Jūs be jokių sunkenybių
gausite pilietybės popie
rius.
LANKĖSI

Anelė Čaplikienė ir Juozefa
Wollan iš Dorchester, Mass. At
silankymo proga, p-nia A. Čap
likienė atnaujino prenumeratą,
o p-nia J. Wollan užsiprenume
ravo “Darbininką” visiems me
tams.

Tikėkite, ar ne... Kai

Turiu pardavimui 2 namu.
Vienas dviejų šeimynų, antras
trijų šeimynų. Neša $900 rendų
į metus. Noriu greičiausiai par
duoti, vyras mirė. Duokite pa
siūlymą. Kreipkitės:
MRS. M. MATULAITIS
412 Second St., So. Boston,
Mass.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daiktu*.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Queen Ann Laundry
7-11 ElIerySt.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

buvo kilęs stačiai skandalinga Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
gėda Anglijos kanalo gynėjams,
raliui, 83 metų seniui, padaryta
į namus dykai.
kurie praleido tris nacių di- Į
operacija. Išimta bladdcr stone.
džiulis karo laivus pro Dover;
Tik po operacijos buvo pakilus
sąsiaurį. Buvo tai miglotas lai- ‘
šiek tiek temperatūra, bet jau
kas ir naciai tuomi pasinaudoSouth Boston Garage
už savaitės viskas beveik nuėjo
ję išplaukė iš Prancūzijos uosto,
į normalias vėžes. Šituo moir per Anglijos kanalą saugiai < BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Atostogauja Floridoj j mentu Švedijos karalius Gusta drožė. Nors jiems tas ir pasise-; Automobilistai! Jei jūs norite,
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
vas turi nemažai rūpesčio, nes
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir
kė, bet britai nujautė, kad ir j
Pp. Likienė ir Stukienė, gyv. vokiečiai visokiais būdais stato
gasoliną pas mus.
po laiko, ir smarkiai tuos laivus;
Nuvalom purvinus karus ir
So. Bostone, yra išvykusios
apšaudė. Vokiečiai pasigyrė,
Mfl rysuojame.
praleisti atostogas Floridoje. Stuko, fotografo, žmona. Abi
kad laivai pribuvo į Norvegijos
Tel. ŠOU 9S30
Dabar yra apsistojusios Miami ponios yra ne tik biznierių žmo
uostą. Gi dabar britų orlaivių 541 Broadvvay So. Boston, Mas*
Beach, Florida, kur turi tikrai nos, bet pačios biznierkos. p. Li- j
i fotografai nutraukė paveikslus
kienė veda vyriškų drabužių
“good time”.
Kielės ‘drydock’ ir paveikslas
p. Likienė yra Povilo Liko, biznį kartu su savo vyru, o p.
GRABORIAI
rodo, kad didžiausias tos kelioPaul’s Men’s Shop savininko, Stukienė veda atskirai fotogra
1 nės laivas taisomas. Reiškia
žmona, o p. Stukienė, p. Jurgio favimo biznį Norvvoode.
britų krantų artilerija tuos lai
S. Barasevičius ir Sūnus
vus vis tik sužalojo.
MOTERIS PAGELBININKB
Tikėkite, ar ne... Švedijos ka

Draugijų Valdybų Adresai

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vai.
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Šiuomi nuoširdžiai dėkoju vi
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
siems, kurie mane lankė esan
Prot.
Rašt. — Jonas Glineckis,
čią ligoninėje ir namuose. Ypač
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
žemės plotas — 6471 ketv. pėdų. Leng
dėkoju kun. P. Virmauskiui,
vi išsimokėjimai. Kaina — >7000.00.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Turime ir daugiau pelningų namų pa
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Remkite tuos profesio kun. K. Jenkui,. kun. A. Abrasirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.
Iždininkas
— Vincas Zaleskas,
nalus ir biznierius, kurie činskui. kun. A. Baltrušiūnui,
Wildey Savings Bank
613 E. 5th SL, So. Boston, Ma33.
savo skelbimais remia tėvui Geraldui kun. J. Vosyliui
22 Boylston St., Boston.
Maršalka — Jonas Zaikis,
‘Darbininką”.
ir savo sūnui klierikui, S. J., už
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
maldas ir lankymą. Taipgi dė
Draugija laiko susirinkimus kas tre
koju Bostono kolegijos kuni
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio
Užsisakykite Toniko Pas Mus
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
gams už maldas, Jėzaus Nu
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
kryžiuotojo Seselėms iš Cam
bridge, Mass. už dažną aplan
Valgomų Daiktų Krautuvės
kymą, sveikinimus ir dovanėlę.
Ačiū draugams: pp. Barolių
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
šeimai už gėles ir sveikinimus,
tus,
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Kainos prieinamos.
Senukevičiams, Širkams ir jų šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
dukrelei, Kumpams, Jakimavi krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
čienei, Gedminskienei, Zenevi
Perkins Market
čienei, Marksienei, GailiūniePovilas Bushmanas
nei,
Arentienei,
Varnienei,
Crescent Avenue P. Paltrusiūnas - p. Klinga, Sav.
Grafton Avė., Islington, Mass. TeL Dedham 1304-V Jankauskienei, Krimaitienei, 48
Telephone COLumbus 6702
753 Broę«dwqyP
Viesienei. krikštų dukterei Au
29 Savin Hill Avenue
Tel.
ŠOU 3120, So. Boston.
genijai Lipskiūtei ir jos drau- • Dorchester, Mass.
COL 1981

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

-•

--------- BONDS- WH1CH4

gui už lankymą, Mrs. Ja4w)ienei ir Mrs. Nelei Mace iš Norwoodo ui gėles ir aplankymą.
Dėkoju p. E. Ku dera usk ienei.
už sveikinimą. Taipgi negaliu
praleisti nepaminėjus savo vyro
Juozapo, sūnaus Sylvestro ir
marčios Suzanos, kurie dau
giausiai apie mane rūpinos ligo
je esančią kaip ligoninėje, taip
ir namuose. Visiems tariu šir
dingą lietuvišką ačiū.

LIETUVIŲ GRABORIUS IR

Buvo pa
skelbta, kad “įšaldytos” mote
rų mados. Madų žinovė ir viena
iš tų, kuri kasmet parduoda apie milijoną dolerių vertės mer
ginų ir moterų aprėdalų paste
bi, kad moterims “įšaldymas”
madų priimtinas, tik tas nereiš
kia, kad moterys ar merginos
taupydamos medžiagą, negalės
pasigaminti skirtingesnių dra
bužių, nuo konenukentės me
džiagų taupumo atsarga. Iš to
seka, kad “įšaldymo” pasek
mėmis dresiukės trumpės ir kiti
apsirengimai trumpės ir siau
rės, tai bus karo laiko mada.
Tikėkite, ar ne...

Thomas
Carnas. Anglijoje išgyveno 207
metus. Jis gimė 1588 metais, o
mirė 1795. Kiek istorija žino,
šis žmogus yra ilgiausiai išgy
venęs.
• Tikėkite,

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, Mas*.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir NaktJ
Koplyčia šermenims Dykai
Tsl. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ar ne...

ZALETSKAS
FUNERAL

HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletska*

F. E. Zaletska*

Graborial Ir Balsamuotojal

ancūzas išradėjas Edvardas Branley, 93 metų amžiaus. by\p pionierius, ^ išradęs
ubevielinės
• Tikėkite, ar nc~J

Patarnavimas dieną lr naktį
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC

150 Tįi.sou
šou

J

DARBININKAS

Ahtradlenis. Karpo 17, 1SM-2

r Hirki
Ulu€

mą.-Pat

ku- '•

iaeRfV LiMEtfKie

nigyjveutiniiųą^įyjsas, o
be TO; as dar nesu taip to
li ir nemoku mišių giedo- ’ '
ti”. — “Amžiaus ir mokslo
tau gana ir laikas patogus.'
Aš tau duosiu ženklą, kurį
Nelson, Kan Gamybos kalbėjau su darbo vadais,
vyskupas pripažins. Pasa
Tarybos ■viršininkas paša- kurie kaltina
medžiagų
kyk
jam, kad jis pirmai
kė
tautos
darbininkams, prįstatytojus. Aš kalbėjau
siais savo ganytojavimo
kad mūsų gamybos siekis
su
medžiagų
pristatyto

turi būti perviršytas.
metais pasižadėjo kiekvie
jais, kurie kaltina neturėną dieną sukalbėti pen
“Prakaitas ir darbas turi jįmą medžiagos. Ir aš kalkiasdešimt Sveika Marija,
pasireikšti gamyboje, kad bėjau su daug žmonių, kuir jis jau seniai tat aplei
atitiktų kraują ir veiklą rie kaltina Washingtoną. į
do, nors tą įžadą padarė
karo fronte”.
į “Mano atsakymas Vi
laisva valia. Pasakyk jam
A teacher, esplaining inflaši formula pergalei buvo siems tiems žmonėms: —
tion,
tai, ir jis tikės”.
duota tautai Donald M. “Ka jūs patys darėte apie
Itt
after
effecta and causaMoksleivis
pasilenkė
Nelson, pirmininkas Karo tai?
tion,
prieš ją ligi žemės ir atsi
Gamybos Tarybos, pirma“Biznieriams aš sakiau:'
Advised
aū her acholars
tolino. Paėjėjęs kiek laiko,
me iš keturių savaitinių “Ar jūs tikrai bandėte
To save op their dollars
pažvelgė atgal: paveikslo
radio programų atsaky- prašalinti priežastis gerai
And buy bonds to safeguard
jau nebuvo.
mui j klausimą ką civiliai pagrįstų skundų prieš darthe Nation.
Atėjęs į kaimą, pirmiau
žmonės gali daryti, kad bo sąlygų jūsų įstaigose?
sia užsuko į koplytėlę pa
Bdp tcacb tbc
a1
padėti karą pergalėti.
“Dabar aš sakau:
Put «vary dime ai
simelsti, paskiau kleboni
auti caa infio U. S. Defcu*.
P. Nelsonas pasakė jo “Ar jūs tikrai, pagal jūjom Šiurkštūs vartų sar
pay day.
klausytojams, kad “visu sų išgalės, bandėte sutvargai kietais smūgiais vary
rimtumu” jis nori jų pa- kyti nesusipratimus nenudavo šalin vargšus žmo
klausti, ko jis pats savęs stodami gamybos?
nes. Kadangi moksleivis Šis atsikalbinėjo dėl savo
klausė:
i “Taipgi aš industrijos
buvo prastai apsirengęs, nemokėjimo, nes jis norė
“Ar jūs šiandien darote klausiu: vyrų įstaigose,
tai ir jam negeriau išėjo; jo mažiausiai nors mišias
viską, ligi jūsų išgalės, visi jūs, kurie galite prislbet jis, nepaisydamas gau pirmiau perskaityti, bet
kad įdėti daugiau ginklų dėti prie vis augančios gasių smūgių, vistiek prasi vyskupas atkirto: “Kuri
į rankas mūsų kariaujan- mybos, žiūrėkite į savo
veržė į salę, kurioje prie atsiuntė tave pas mane, ji
čių vyrų ?
širdis, žiūrėkite į savo prostalo sėdėjo vyskupas su išmokys tave ir giedoti
“Aš pabrėžiu šiandieną”, tą, būkite teisingi sau ir
savo valdiniais kapelio Dievo garbei”. Taigi jau
Amerikos inžinierių pažiba, tai šis Eiffelio bokštas, kuris 460 pėdų
jis sako, “todėl, kad gink- atsakykite mano klausinais ir riteriais ir prašne nasis kunigas nuėjo prie
aukščio. Iš jo pasiunčiama sunkioji medžiaga statybai užtvankos, kuri
lai pagaminti rytoj, kitą mą:
ko. Vyskupas palaikė jį altoriaus ir pradėjo taip
užlaikys ir kontroliuos Sacramento upės vandenis. Statybą veda Bu
mėnesį ar kitais metais “Ar jūs šiandien vykdo- i
juokdariu ir liepė visiems laisvai ir mikliai giedoti,
reau of Reclamation. Tvenkinys vadinamas Shasta Dam.
nebus naudojami vyrų, te, pagal jūsų išgalės, visyleti, kad būtų galima lyg jau seniai prie to būtų
kuriems jie šiandieną rei- ką ką galite ,kad pristatygirdėti jo kalbą. Mokslei pripratęs. Pabaigus giedo
kalingi, ir jie būtinai rei- ti lėktuvus, tankus, gink- su mažiausiu atidavimu
vis tarė: “Gerbiamas Vys ti, atėjo prie altoriaus la
kalauja jų šiandieną.
lūs, laivus, amuniciją ir į- kraujo ir turto.
kupe, Karalienė Marija bai gražios mergelės, ma
“Vokietijoj, Japonijoj ir rengimus tiems jaunuo-Į “Jeigu neatsieksime sasiunčia Jums draugišką tomos tik primicijanto ir
kitose užkariautose šalyse liams, kurie taip būtinai vo tikslo tai gali būti galas
(Legenda iš 13 šimt.)
i bet dėl susikaupimo ėjo pasveikinimą, kurį Jūs nu
vyskupo. Už visas labiau
I •
milijonai vyrų pririšti prie jų reikalauja?
laisvės visame pasaulyje
Tik štai su baime sipelnėte”. — “Alio, ką švietė išrinktoji Karalie
Buvo
kartą
stropus
movienas
jų darbų po grasinimu “Jeigu mes negalime at- Per šimtmečius. Ar negali.
prisiminė, kad dar nesu
mirties, arba koncentraci- sakyti aiškiu ir garsiu me suprasti ką tas reiškia i kmys, kuris nuo mažųdie- kalbėjo septynių Sveika calba kvailys!” tarė vys nė. Ji buvo su aksominiais
jos stovyklos,
po botagu, “taip”, mes ištikrųjų pa- netik mums šiandien, bet!
lavinosidorybėse ir pa- Marija. Jau jis norėjo kupas. — “Pone, Marija ir šilkiniais puikiu auksu
ir privertimu
slaptos po- dedame ašiai laimėti šį ka- visiems, kurie mus seks ? j ™aldVm®; YPac .labaimy' grįžti ir, kaip paprastai liepė pasakyti, kad rytoj atsiuvinėtais drabužiais;
mane įšvęstumėte į kuni ant krūtinės laikė žvaigž
Iicijos.
rą. Ir vyrai lapių - duobėse Aš tikiu galime suprasti. ^jo
prieš
paveikslą
atkalbėti
gus”. — “Tikrai”, atsakė dę, o ant galvos buvo spin
bei kalbėdavo kiekvieną
“Mes nekovojame prie- su MacArthur, vyrai Indi“Prezidentas prašė milmaldą.
Kad
nenustotų
at

vyskupas, “tavo drabužiai duliuojąs vainikas, kuris
rytą prieš gražų jos pašus, kurių gamyba laisva, joje, mūsų jaunuoliai ant žįniškų gamybos pa sta o laidų,
pasiryžo
po
šventi

>er gražūs, kad gautumei taip gražiai žėrėjo, jog ajveikslą septynias - Sveika
Mes
kovojame
priešus
kur
žemės,
jūrų
ir
'
*
nimo
koplytėlės
joje
pasi
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Aš taipgi prašau admi- Marija. Tai buvo jo pasišventimus! Jei tu dar ir kys voš galėjo pakelti tą
admimstravimas yra prie- miausia nukentės ir mirs. nistravimui ir darbininJ
J
likti ir, nors ligi vakaro tu toliau plūsi Dievo Motiną, šviesą. Taip ji atėjo prie
Gamybos linija papildo kams įstaigose, kur kari- buvo*’visai vargšas iravlaukti, išpildyti savo iepsiu tave išvanoti. Prie
varta ir kur darbas yra
altoriaus ir aukojo gėlių
priverstinas. Jie turi dary- karo
Bet
•n liniją.
bnna
Bot karo
kam lini
hm- n~ medžįaga gaminama, veno tįk iš aukų.
i pasižadėjimą.
žaislo neminėk Mariją: ne vainiką, kurį mokinys jai
ti kaip jiems įsakyta arba joj laisvė yra apginama — kad jįe įsteigtų bendrus
Taip
praktikuodamas! Jam reikėjo eiti per tan- pridera ją išjuokti”. Moki
mirti. Jie yra vergai. Mes jūsų teisė laisvam užsiė- administravimo - darbi- pasiekė jis 15 savo am- kius krūmynus. Tada štai nys gi tarė: “Paklausykit, buvo nupynęs. Po to mer
turime kovoti prieš Vokie- mimui; jūsų teisė kolekty- nįnkų komitetus savo vie- žiaus metus, nesiduoda- giai jis pastebėjo šalia ant kokį ženklą ji man įdavė! gaitės pasitraukė, bet per
orefaciją vėl atėjo. Švč.
tiją ir Japoniją, kurių ga- viai derėtis; jūsų teisė kri- tose kad tik gamyba perblogų medžio kamieno nuostabų Jūs savo pareigų pradžioj Panelė su balta, kaip snie
mas suklaidinti
myba yra priėjus galutino tikuoti; jūsų teisė melstis viršytų prezidento siekius, draugų pavyzdžiui. Jį pa- Marijos
paveikslą, kad pasižadėjote jai kiekvieną gas, ranka padėjo ant al
laipsnio.
kaip norite — karo linijoj, | “Aš noriu s^ytį, kad šis
noro tada Marija ištrauk gražesnio neįstengtų pa dieną sukalbėti penkiasde toriaus pusę marškinių,
“Taigi aš klausiu, jūsų tie daiktai, kurie yra bran- ngr klastingas žygis pa- ti iš skurdo.
dirbti nė geriausias meni šimt Sveika Marija”. Tai
visų laisvų vyrų ir mote- gesni už viską, yra apsau- greitinti vyrus ir mašinas Netolimam kaime buvo ninkas. Koks nors daili išgirdęs vyskupas tiek nu nusilenkė ir pražuvo.
To niekas nematė, tik
rų, ar mes galime tą per- gojami.
dėl pelno. Yra darbas, ku- bažnyčios
ninkas
bus
jį
čia
pamiršęs,
sigando,
kad
liepė
tuoj
šventinimas.
vyskupas ir jaunasis kuniviršyti? Atsakymas priP"" Skirtumo
oKirtumo nedaro
neaaroararesie,i riame mes visi galime da- Daug žmonių traukė ten pagalvojo moksleivis ir, pertraukti puotą. Jis išve-jęas> kuris vis nenutraukklauso nuo ką tie vyrai ka- paprastas darbininkas, bo- lyvauti ir pasidaiįnti pa- dėl atlaid„ o neturtingi ! užmiršęs šį akimirksnį vi dė mokinį ir prašė pasaky- Į damas toliau skaitė miro gamybos ištaigose
sas gamybos įstaigoj, arba sekmes. Iš to, turi išeiti di-1 moksleiviai ’ dėl aukų, ku- • sus savo vargus, linksmas ti visa tiesą. Šis tai pada šias. Kai jis, parodęs žmo
administravimo
ir
darbiprižiūrėtojas
įstaigoj.jeiJei-deS
Hpcmp
cramvha
. .
,
....
pnziureto jas įstaigoj
nė gamy
ba išič kiekvie- rias
rias tikėjosi
tikėjosi ten
ten gauti,
gauti, atsiklaupė
atsiklaupė prieš
prieš paveikspaveiks- rė. Tada vyskupas įtikėjo nėms šventąjį Kristaus
ninkai — darys šiandien, gu pradėsite rytoj, dedami nos mašinos
”
j
©
i.
---ir turi būti Ankstų rytą išsirengė ke- i lą ir atkalbėjo savo maldą visiems jo žodžiams, o su Kūną ir vėl padėjęs ant al
“Aš kalbėjau su vyrais, tą truputį daugiau pastan- didesnis vartojimas kiek lionėn ir mūsų vargšelis, Po to parinko gražių gė grąžęs, su tikru nusižemi
toriaus, iškėlė ranką, įvy
kurie kaltina darbininkus gų, tą didesnį pasiryžimą, vienos mašinos. Negalime
lių ir, nupynęs vainiką, už nimu atsiklaupė prieš Ma ko stebuklas: jis pasiliko
dėl stokos gamyboj. Aš darbe, mes galime laimėti iauktį pakol bus naujos į- resnio atlikimo darbo. Ge dėjo ant paveikslo. Tai pa rijos paveikslą.
tyliai stovėti ir buvo negy
taisytos. Darbininkai turi ri patarimai bus siunčia daręs, norėjo toliau ke Ateinantį rytą anksti vas. Marija pasiėmė jo
dirbti pilną laiką —trims mi į Washingtoną. Nau liauti. Bet tuomet jam atė mokinys buvo įšvęstas į sielą. Tada visi garbino
♦
darbo permainoms. Turi dingi bus pasidalinti su jo į galvą, kad šis paveiks kunigus. Pabaigęs apei Dievą, o gerojo jaunikai
me
atsiekti maksimumą iš kitoms įstaigoms. Tokiu las yra tolimame miške be gas, vyskupas liepė nau čio kūną palaidojo su vi
I
168 darbo valandų kiekvie būdu mes pradedame nau jokios apsaugos ir kad lie jam kapelionui įrodyti, som iškilmėm, kaip kuni
nai mašinai per savaitę.
ją sumanymų šaltinį. As tus labai lengvai gali nu kad jis tikrai Marijos siųs gui pritinka.
“Tikiu, kad galime pa menys, kurie prisidės prie blukinti jo gražias auksi tas, ir tuoj giedoti mišias.
Vertė Fr. Thomas, O.F.M.
♦
dauginti gamybą 25% su didesnės gamybos gaus a- nes spalvas. Jam labai pa
t
T2 tinkamą atlyginimą.
i dabartiniais įrengimais.
rūpo nuo to jį apsaugoti
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
SMAGU MELSTIS
“Priartinti siekius vy “Washingtone mes gali Bet jis vargšas turėjo tik
Iš Geros Maldaknygės
Atėję j tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite a rams ir administravimui me nupiešti tik šios gamy- du lininiu drabužėliu ir ap
R BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE ▼ aš nustatau gamybos su gos pradinius rėmus. Pasi siaustą. Jis perplėšė savo
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
rašą pirminiams išdirbė- sekimas priklauso nuo marškinius į dvi lygias da
už labai nupigintą kainą;
*
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
jams. Jų kvota šiam dar kiekvieno vyro ir moters lis: su viena rūpestingai
d krikštynas ar partes. visuomet užsisakykite populiarų
DIEVAS SU TAVIM, Juodi, tikro kolenkoro virte*
bui bus sprendžiama nuo prie gamybos linijos. Tos apdengė paveikslą, o į ant
’ ■
Ilsi, 192 puti------------------------------------------------------------350.
f BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
kiek mes žinome, kad ta gamybos linijos nuspręs rą pats įsivyniojo ir nuke
GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virielial,
“ labai patenkinti.
384 pusi.---------------------------- ----- -----------------------------85c.
įstaiga gali atlikti.
ar mes išlaikysime kovos liavo toliau.
JĖZAU,
PAS
MANE
ATEIKI,
juodi,
tikros
odos
Telefonas
60 ELLSVV’ORTH ST..
“Mes amerikiečiai mėgs liniją, ir ar mes galutinai Tik štai staigiai išgirdo
Ir lankstūs virielial; apvalūs kampai--------------- >1-25
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
tame lenktynes sporte ir įveiksime priešą.
šaukiantį paveikslą. Nors
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
apdarai ---------------------------------------------------------------------- $1.50
pirklystėje. Čia, šiame pla “Aš taigi sakau jums išsigando, bet vistiek su
MALDŲ RINKINĖLIS, balti oeluloldinlai virielial
90o.
ne, yra didžiausios visų laisviems vyrams ir lais grįžo ir klausė, ko iš jo no
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virielial
laikų lenktynės, kuriose voms moterims prie ga rinti palaiminta Karalie
au kabike-------------------------------------------------------------------81.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai,
noras ir gabumas visos A- mybos linijos — Amerikos nė. Švč. Panelė tarė: “Eik
555 pusi.................................................................................... $2.75
merikos pramonės — dar pramonės laisvam admi į kleboniją; ten rasi prie
8VEIKA MARIJA, juodi tikro koldhkoro virielial,
bininkų ir administravimo nistravimui — dirbkime stalo sėdintį vyskupą. Pa
raudoni kraital, 334 pusi.______________________
85c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygi,
— gali tikrai paskambinti kaip niekad dar nedirbo sakyk jam, kad aš jį nuo
parinktos gražiausios maldos, iilkini labai plo
laisvę aplink visą pasaulį. me, kad mes galėtume į- pelningai draugiškai svei
na popiera, juodi kolenkoro virieliai....................... $2.50
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS.................. ......... 20c.
“Aš prašau kiekvienos į- veikti priešą, kuris tokis kinu, ir jis turi rytoj tave
staigos įvesti tokią tvar žiaurus ,tokis žvėriškas ir įšvęsti į kunigus”. “Ak”
PHONE
BOSTON BRANCH
“DARBININKAS"
So. Boston
ką, kad kiekvienas vyras kruvinas su kokiu mes dar tarė jaunuolis, “jis mane
1410 Columbia Rd.,
366 W. Broad way,
So. Boston, Mass.
2271
South Boston
gali paduoti jo sumany niekad nesusidūrėme.
išjuoks, jeigu aš jam pa
mus ir patarimus, dėl ge
. ... .
- FLIS. sakysiu tavo pasveikini
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Marijos Išrinktas Kunigas

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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