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“Darbininko” Velykinis
numeris išeis trečiadienį,
Suvaržymai Parduoti
balandžio 1 d. š. m. Pra
šome visų Gerb. Bendra
Gasolinų
darbių siųsti straipsnius
Washington, D. C., kovo
ir žinias į tą numerį, kad
gautume ne vėliau kovo 28 23 — Jung. Valstybių kai
nų administracija nustatė
dienos.
Melbourne, Australija,— J kurie esą galimi iš Aleupastovias gasolino kainas
Kovo 23 — Pirmą kartąj tian salų arba Kinijos baV
Chicagos lietuvių rau ir pardavimo laika. Šis nu
Japonijos lakūnai puolė, zių, arba abiejų. Jis ragino
donųjų parsidavėlių laik statymas liečia 19 rytinių
Katherine miestelį, kuris visus būti “nuolatinėje
valstybių ir dvi šiaurvaka
raštis rašo:
randasi 180 mylių į pietus sargyboje”.
“Ne Smetona, o Justas rines valstybes — Oregon
nuo Darwin, kaip tuo pa- Leit. Gen. Kobayashi saPaleckis atstovauja Lietu ir VVashington.
čiu laiku Suvienytų Tautų ko, kad oro sąlygos neužvą. Paleckiui tikrai rūpi
Gasolino pardavėjai ne
jėgos puolė Lee miestą, ilgo bus geros Alaskoj ir
Lietuvos reikalai ir jos gali
parduoti gasolino
Naujoj Gvinėjoj, kur su- Aleutian salose, iš kur gažmonių būklė”.
aukštesniomis kainomis,
naikino arba sugadino 23 lės pulti Japoniją, ir kad
Visi gerai žino, kad Pa negu jos buvo nenktadienį,
priešo lėktuvus.
į “priešas ruošiasi puolimui
leckis yra tik Sovietų Ru kovo 13 d., ir tik gali par
Japonai Katherine mies- iš Šiaurės Pacifiko”.
sijos komisarų pastumdė duoti nuo 7 vai. ryta iki 7
telyj užmušė vieną ir vie- Jis sako, kad Jung. Valslis. Jis atstovavo Sovietų vai. vakare ir nėr šešias
ną sužeidė tos šalies gy- tybių “pastangos sustipkomisarus Lietuvoje, o ne dienas savaitėje.
ventoja, bet nuostolių pa- rinti Chiang Kai-Shek’o
Lietuvą. Jis pagelbėjo bol
darė labai mažai.
1 oro jėgas yra ženklas, jog
ševikų raudonarmiečiams Kovo 22 d. buvo pirmas
Darwino
miestą
japonai
gali būti pastangos pulti
Gražosios Zarasų ežero pakrantės. Pačioje viršūnėje, aukštai iškilus katali
pavergti Lietuvą, kaip Ju sekmadienis be gasolino
puolė šeštą kartą, bet da- Japoniją iš neokupuotos
valstybėse.
das pabučiavimu išdavė minimose
, . ,
*, Bet kų šventovė. Ten su ežero tyluma derinama ir gilioji malda už tėvynės laisvę.
bar jokių nuostolių nepa- Kinijos bazių”,
-_4. m
•
• tai buvo
Knstų.
Todėl jam
ne tLie„ savanoris uzdarydarė.
tuvos reikalai rūpi, bet mas Kaikurie pardavėjai LietUVOS PilfeSų Sąjungos
Japonai dabar Naujoj
nesilaike patvarkymo ir ... .. . Sustabdys Cukraus
Lietuvos pavergimas.
gasolina pardavinėjo. Ti- YiSUOfiniS SlIVdZidVifndS
Gvinėjoj daro labai maža i
Pardavinėjimą
Viso pasaulio lietuviai,
pažangą. Ateityj gal būti
kiši,
kad
kitą
sekmadieni,
Komitet
išskyrus lietuvius parsida
Londonas, kovo 23 — lė tebėra labai aukšta ir nei to jie negalės padaryti,
vėlius komunistus, pro visos stotys bus uzdary- Valdybos praneša, kad š. praneša, kad Vokietijos kad vokiečių kareiviai įsi- kada gen. MacArthur su- Chicago, III. — Federalės
tos.
testavo ir protestuoja
m. Balandžio 9 d. 6:30 P.M. kariuomenė naikina visus tikinę, jog rusų karo jėgos telktos karo jėgos pradės yald^ios viršininkaij>ako
prieš pavergėjus ir mūsų
Čikagoje, šaukiamas vi- karinius įrengimus Khar- nepadarę vokiečiams dide- ne tik gintis, bet smar kad
’’ per savaitę
.......'* nuo balan
Australijos
Ministeris
džio 27 d. iki gegužės 5 d.
tautos ir šalies naikinto
į suotinis steigiamasis Lie- kovo mieste ir apylinkėje.' lių nuostolių.
kiaušiai pulti japonus,
bus visai sustabdytas cuk
jus, kas jie nebūtų, bolše
Anglijos Kabinete
tuvos Piliečių Sąjungos Spėjama, kad vokiečiai' Sakoma, kad vokiečių
raus pardavimas, o nuo
vikai ar naciai. Lietuviai
----------rajoninių komitetų atsto- ruošiasi iš to miesto ir a- belaisvių pareiškimų neĮspėja
Japonus
Nuo
J.
V.
gegužės 6 d. bus įvestos
nieko daugiau nenori, kaip Londonas, kovo 23 —An- vų
suvažiavimas LPS pyiįnkės pasitraukti.
j buvę galima patikrinti, bet
kortelės, pagal kurias as
Oro
Puolimų
tik to, kas jiems priklauso, glijos valdžia, sulaužusi į- Jungtinėse Amerikos Vai- iš Stockholmo praneša, iš jų atsakymų atrodą, jog
muo tegalės gauti tik pusę
būtent, Lietuvos nepri sugyvenusias
tradicijas stybėse sudaryti. Į šuva- kad Kharkovb
miestas,“jie nesijaučia nugalėti”.
Tokio,
kovo
23
—
Leit. arba tris ketvirtadalius
klausomybės ir laisvės. pirmą kartą paskyrė Ri- žiavimą kviečiami svečiais liepsnose. Vokiečiai sprog- ’
Lietuviai nepripažino So chard G. Casey, Australi- atsilankyti visi kuriems diną ginklų ir amunicijos Valdžia Perėmė Geležinkeli Gen-_Asabur0 Kobayashi, svaro cukraus savaitėje.
j
______
kalbėdamas per radio, į- Bet kol kas tikrai nėra
vietų komisarų valdžios, jos ministerį Washingto- brangi Laisva, Nepriklau- sandėlius.
nepripažįsta ir Vokietijos ne, valstybės ministeriu soma ir, Demokratinė Lie- ( Sovietų karou.vadovybė i VVashington, D. C. -^Šio- spėjo japonus nuo Jung; nustatyta kiek asmuo
praneša, kad Kharkove vo- mis dienomis Prezidento Valstybių iš oro puolimų’ ‘ gaus cukraus.
nacių valdžios. Lietuviai atstovauti karo kabinetą, tuva.
tiki ir gelbsti Suvienytom Mažosios Azijos ir Afrikos Suvažiavimo
buveinė kiečiai nužudę 30,000 civi- Roosevelto įsakymu perTautom laimėti pergalę, zonoje.
bus pranešta papildomai. iįų žmonių, bet apie karo imtas valdžios kontrolen BALANDŽIO 27 SENESNIOJO
nes jos Atlanto Čarteriu
veiksmus nieko neskelbia. Toledo, Peoria ir Western
AMŽIAUS VYRŲ REGIS
garantuoja mažom tau
Sovietų žinių agentūra geležinkelis. Perimtas totom nepriklausomybę ir
Tass skelbia, jog raudo- dėl, kad kilus geležinkelio
TRACIJA
laisvę.
niesiems pavykę atsiimti inžinierių streikui, kompaiš vokiečių apsuptosios 16- nŪa atsisakė eiti į derybas
Rusijos raudonieji dabar
tosios armijos svarbų ap- su streikieriais, valdžios VVashington, D. C., kovo nori pripažinti Lenkijai
šaukia, kad jų kautynėms
saugos centrą Staraja Ru- atstovui tarpininkaujant. 23 — Prezidentas Roose- • prieškarinių žemių. Massu naciais dabar kenkiąs
__ „___
r_____ f kaip rpraneša
_________
_______
___________
veltas paskyrė balandžio kva laiko tuos lenkus, kuCorregidor,
Filipinuose,
čiaogautos
ži- __
ssa________
apylinkėje.
Paimtieji
generolas “Purvas”.
kovo 23 — Japonijos karo nios. Pripažįstama, kad dokumentai rodą, jog šiuo Sovietai Pasirašė Sutartį Su 27 dieną registracijai vy- rie gyveno ar gyvena toje
JdDOnlid
rŲ’
amžius yra tarp Lenkijos dalyje, kuria SoMūsų tautos išsigimėliai vadovybė iš lėktuvo nume- japonai užmušė kelius Bri- metu vokiečių kareiviai
_J__L
45 ir 64 metų.
vietai susitarę su Hitleir parsidavėliai kacapams tė Bataan pusiasalyj Jung. tanijos oro štabo narius ir kenčia dėl maisto trūkumo t
Į Maskva, kovo 23 — ŠioBuvo pranešta, kad ir riu’ užėmė ir valdė iki Vodieną iš dienos tikrina sa Valstybių karo vadovybei sunaikino kiek nuosavy- (ir nuovargio.
reikalavimą,
kad
pasiduobių,
bet
kaip
dideliai
tie
Taipgi
iš
Maskvos
uranemis
dienomis
Sovietų
Rujauni
vyrai tarp 18-19 me- kieti ios -Rusijos karo, savo pasekėjams, kad Lietu
ka, kad iš pasikalbėjimų sijos
valdžia atnaujino tų amžiaus bus registruo- v0piliečiais.
va priklauso Rusijai. Jei tų, o jei nepasiduos geruo- nuostoliai, tai nepaduoda,
gu Lietuva priklauso Rusi ju, tai bus sunaikinti. Rei- Tos pačios žinios paduo- su suimtaisiais vokiečių sutartį vieniem metam su įami, bet jie kol kas palie Sovietų Rusijos komisa
jai, tai Rusija priklauso kalavimo laikas išsibaigė da, kad kovo 18 d. sunai- kariais sužinoma, kad vo- Japonija dėl žvejojimo Si- kami.
rų reikalavimai, apie kuvakar,
tačiau
iki
šiol
nesikinta
5
Japonijos
lėktuvai
kiečių
kariuomenės
morabiro
vandenyse.
Vokietijai, nors toji dalis,
Kongresas planuoja pri- riuos ™ša' kalbėjo anglas
kurią dabar turi užgrobu mato jokios ofensyvos iš ir pirmiau sunaikinta deimti įstatymą, paaal kurį GriPPs» paliečia ne vien
japonų.
į šimts lėktuvų.
NUŽUDĖ 12,000 NACIŲ
si.
jauni vyrai tarp 18-19 me- Lietuvą ir kitus Pabaltijo
Jung. Valstybių ir Filipi-'
tų amžiaus būtų paruošia- kraštus, bet taip pat ir
• Pasak Kauno radijaus, niečių vyriausias vadas,' Ašies Agentai Užgrobia
KALININO FRONTE
į mi kariniai, o suėjus jiems Lenkiją.
Raudonojo Teroro muzie gen. Wainwright visai ne
Maistą Neokupuotoje
20 metų amž. būtų imami Taigi Sikorskio kelionės
juje Kaune išstatyti ir keli susirūpinęs tokiu japonų
ikaro tarnybon.
j svarbiausias tikslas gal
Paėmė Daug Karo Reikmenų
lietuvių menininkų kūri grasinimu, bet rimtai ruo
Prancūzijoje
Registravimo direkto- būti bus tiksliai išsikalbėniai: tapytojo Varno — 4 šiasi ne tik sutikti japonų
paveikslai,
atvaizduoją puolimus, bet pulti japo Tūlas keleivis atvykęs iš Maskva, kovo 23 — Spe-, Kitose vietose raudonieji nūs brig. gen. Hershey t; su prez. Rooseveltu ir
lietuvių suėmimus ir jų iš nus.
neokupuotos Prancūzijos cialus Sovietų pranešimas privertę priešą trauktis, pareiškė, jog darbininkai išgauti jo užtikrinimą.
trėmimą į Sibirą, Petravi-|
' pasakoja, kad Vokietijos paduoda,
kad Kalinino, ir besitraukdamas palikes bus imami į karo dirbtu-;
čiaus — Pravieniškių žu
ir Italijos agentai, kurie fronte į šiaurę nuo Mas- 17 tankų karo lauke, iš ves, kur dirbama apsigy- Sovietų Partizanai Atgavę
Burna Reikalauja
dynes. Kiti dailininkai ir
turi savo ofisus Du Parc kvos raudonieji užmušė kurių aštuonius gerame nimo darbai ir kur trūksta
6,000 Ketvirtainių Mylių
gi esą užimti atvaizdavi
Nepriklausomybės
į viešbuty, visai arti marša- 12,000 nacių tarp kovo 11 stovyje.
i darbininkų.
mu tų baisių metų ir išsta-----------lo Petain ofisų, užgrobią įr
įr 21 dd. Taipgi užgrobė
Plotų
Mandalay, kovo 23 — maistą ir kitas reikmenis 66 kanuoles, 5 tankus, 54 „^ Amerikos lėktuvais
tysią savo paveikslus at
Sikorskis Atvyksiąs
skirose parodose.
Nore Burma karo nualin- ir jas perduoda Asies var- trumpų vamzdžių patran- • Įiracobra> kurie esą sek
Maskva, kovo 23 — So
Amerikon
vietų komisaru orąanas
ta, bet jos gyventojai ne-tojimui.
; kas ir 257 kulkosvaidžius, .
j naudoiami oro orimsta
ir
reikalauja
sau;
-------------Be
to,
raudonieji
sunaiki,
Priešo Submarinas Nuskan
Londonas, kovo 23 — “Pravda” rašo, kad LeninBur- Japonai Puolė Moresby nę- 23- priešo
i i*. lėktuvus. At4 ' Pietvakariniame fronte, Praneša, kad Lenkijos val-^oroi^e sovietn nardino 3 Laivus Atlanto Į nepriklausomybės.
miečius paskatino reikasieme keletą apgyventų ske)bia Maskva> raudonie. džios ištrėmime ministeris tlz*nai.6,°?° k?,tPakraščiuose
lauti
nepriklausomybės Canberra, kovo 23 - Ja- vietų Kalinino fronte ir
atmušė Miuš d“des"nius pkmiidnkas““gen7 wTŠb virtainių myliu nlota. To
Indijos gyventojai.
ponijos lėktuvai puolė Mo- daug vokiečių paėmė į ne- įokieži puolimus. Tuose korskis vykstąs Ameri- Plot°
laikraštis reiNew York, kovo 23 —
resby
uostą.
Du
priešo
laisvę.
I
puolimuose
dalyvavo
kekon,
kur
jis
turėsiąs
svarvardija.
Bet
jeigu tai b"tu
Jung. Valstybių laivyno
tiesa,
tai
raudonieji
būtų
Kryme vokiečiai darę turios vokiečių ir viena bių pasikalbėjimų su Prez.
_
.
ii
departmentas
praneša, 80 Priešo Lėktuvų Puolė lėktuvai nušauti.
Estikeletą puolimų, bet jie bu- Rumunijos divizijos. Rau- Roose veltu.
_
* ®ie™* J*1’
kad priešo submarinai pe
Burnos Bazę
nnino-radn frnn
11 Ašies Laivų Nuskandino vo atmušti su nuostoliais donieji užmušė 2,250 vyrų. Lenkai labai susirūpinę ♦
reitą trečiadienį ir ketvir
vokiečiams.
“
Šimtai
buvo
Per
dvi
kovos
dienas
raudėl
Sovietų
Rusijos
komi'iausia
^cnmgraao
ironLondonas, kovo 23 —Ja
tadienį nuskandino tris
Ties Italija
užmušta ir sužeista, ir per donieji sunaikinę 88 nacių sarų reikalavimų. Nors
šešiosdešimts
Jung. Valstybių prekybi ponijos
lenkai pasirašė su Sovie- Jeigu jau būtų toks
nius laivus Atlanto pa bomberių, kurie buvo lydi Londonas, kovo 23—Bri vienos dienos kovą vienas lėktuvus.
tais sutartį, bet rubežių stambus raudonųjų laimėkraščiuose. Aštuoniolika mi 20 kovotojų, puolė Bri- tų submarinai nuskandino mūsų būrys sugadino 15
jūrininkų žuvę, Kiti jūri-' tų aerodromą, “kur nors Ašies 11 laivų Italijos ir vokiečių tankų”, sako rau- Pirk Defense Bonds ir Stamps! klausimas dar neišspręs- ji mas, tai kam slėpti tą
4 Remk šios.šalies apsigynimą!, tas. Sovietų komisarai ne- atgautą teritoriją?
ninkai išgelbėti.
l h"CentralOje
Burhioje”, Albanijos pakraščiuose. -donųjų pranešimas.

Alijantai Sudaužė 23 Priešo
Lėktuvus Ties Australija

Kharkovo Miestas Liepsnose

Japonai Pasiuntė Amerikos
Karo Vadovybei Ultimatumų
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Antradienis, Kovo 24, 1942

Trumpos Žinios Iš Argentinos

MINĖJO PUtMĄJĄIIETUVIŲ DAILĖS
PARODA

POTVARKIS KOVAI
SU EPIDEMIJOMIS

RADO 29 BOLŠEVIKŲ
NUŽUDYTŲ LAVONUS

• Vokietijos generalinis
Suorganizuota
komisaras paskelbė po • Kauno laikraščiai rašo,
• Lietuvos
laikraščiai
Parapija
tvarkį dėl personalo pa kad prie Petrašiūnų at
skyrimo kovai su epidemi kasta duobė su 29 nužudy
Nors Argentinoje jau Marijonų vienuolių na- plačiai mini pirmąją lietu
jomis. Pagal aną potvarkį, tų politinių kalinių lavo
nuo keletos metų pradėjo, mas jau užbaigtas, ir nuo vių dailės parodą, kuri, pa
tose “generalinėse Lietu- nais. Esą nustatyta, kad
lankytis lietuviai kunigai,' sausio 30 dienos kunigai gal naująjį stilių, buvo su
vos srities” vietose, ku-1 ®ĮU0S kalinius nužudęs četačiau išgauti parapijos marijonai apsigyveno sa- rengta Vilniuje prieš 35
rioms gręsia epidemijos, kistas Alfonsas Vilimas,
teises iš vietinės Bažnyti- varne name. Naują namą metus, 1907 m. sausio 9 d.
gali būti patrauktas į dar kuris gruodžio 13 d. su
nės vyriausybės pasisekė pašventino kun. K. Veng- Paroda buvo surengta a. a.
bą visas medicinos perso dviem kitais buvęs nuteis
tiktai nuo praeito gruo- ras. Vos tik persikėlė į sa- inž. Petro Vileišio namuo
nalas: gydytojai, dantų tas mirti ir Kaune viešai
džio mėnesio. Naujoji pa- vo namą, kunigai marijo- se, Antkainyje. Šioje paro
gydytojai, dantistai, far sušaudytas. Vilimas sakęrapija vadinsis Gailestin- nai atlaikė astuonių dienų doje dalyvavo 22 lietuviai
macininkai, chemikai, vai sis, kad jis šių žmonių ne
gurno Motinos Aušros metines rekolekcijas; jas dailininkai: M. K. Čiurlio
stininkai, felčeriai, gailes kankinęs, o juos nušovęs
Vartų Vilniuje. Klebonu vedė kun. Bronius Vitkus. nis, Antanas Žmuidzinavi
tingosios seserys, slaugy prie Čekos būstinės Kaune
paskirtas bostonietis kun. Naujas adresas kunigų čius, skulptorius Petras
tojos, akušerės, dezinfek- specialiai tardymui įreng
Kazys Vengras, MIC., gi marijonų: Mendoza 2280, Rimša, Antanas Jaroševi
toriai, masažistai, medici tame kambaryje. Tačįau
jo pagelbininku kun. Jo-' Avellaneda, B. A. Argenti- čius, Petras Kalpokas, Vy
tautas Žičkauskas, K.
nos studentai ir buvę sa atkastųjų lavonų tyrinėji
nas Baltrušaitis, MIC., gi-j na.
Šklėrius, Juozas Zikaras,
nitarijos puskarininkiai. mas parodęs visai ką kitą.
męs - augęs Brooklyne.
visi atkastieji
Jonas Peseckas, Aleksan
Kovai su epidemija pa Beveik
Prie naūjos parapijos Bažnyčios j rengimo
biauriai
sužaloti
ir nusta
dras Paliukaitis, Kazys
skirti asmenys jų darbo
priklausys apylinkės kata- Rūpesčiai
Stabrauskas, Karolis Vit
metu turi būti laikomi vie- tyta, kad dauguma jų mi
likai visų tautų. Be to, Tė.
, „ ..
j šosios tarnybos tarnauto rė bekankinami dėl kraujo
vai Marijonai, kuriems ta Baigiant bažnyčios sta- kauskas, Mikalojus Lingnutekėjimo.
jais.
parapija pavesta, ir toliau tybą, dabar pradėta rūpin vys ir kiti. Buvo išstatyta
Pagal kitą potvarkį pa
globos visais lietuviais di tis bažnyčios įrengimu. per 200 originalinių daili
Kai
kurie
daiktai
reikia
ninkų
darbų
ir
daugiau
žymimos priemonės, kurių • Apie “Sodybos” ben
džiojo Buenos Aires mies
i
tuo
jaus
įrengti,
nes,
pakaip
100
įvairių
vertingų
reikia imtis epidemijos drovės veikimą ske
to apylinkėse.
I vyzdžiui bažnyčia negali liaudies dirbinių, kurie su
atveju. Pavojingomis lai- kad ji turinti save
Statyba
būti be altorių. Taipgi rei- darė atskirą liaudies kūri
; komos šios ligos: raupsai provincijoje aštuo
Baigiama
t kalinga Komunijai Dievo nių skyrių.
(lepra) dėmėtoji šiltinė, rius. Jai priklav
Amerikos lietuvių pagel- i Stalas, klausyklos ir suo Tą istorinę parodą tada
geltonasis drugys, raup Lietuvos vyno i
om
ba kun. J. J. Jakaičio už- lai žmonėms. Nors kiek- atidarė Dr. Jonas Basana
lės maras ir cholera. Be spiritinio acto pramone,
vestoji Argentinoje mari- • viena bažnyčia be vargonų vičius. Paroda turėjo mil
grynai mediciniškų prie visa krakmolo gamyba,
jonų bažnyčios ir vienuo yra labai nyki, tačiau apie žinišką pasisekimą, nes ją
monių, pagal potvarkį vo gliukozės pramonė, vaisių
lyno statyba jau baigia vargonus dar nei negalvo gausiai lankė vietos gy
kiečių sričių komisarai ga- ir daržovių
džiovyklos,
ma. Mūrai jau užbaigti, jama, kadangi pirma rei ventojai vilniečiai ir iš toli
Vienas iš pirmutinių pavasario pranašų Lietuvoje Ii uždaryti mokyklas, baž- marmelado gamyba, vai
stogas uždengtas ir viduje kia patys būtinieji daiktai atvykstantieji
lietuviai, yra ir linksmutis gandras, kuris savo snapo muzika, nycias, kinus ir teatrus, o sių sulčių gamyba ir vaisių
pradėta tinkuoti. Balan- įtaisyti. Dievo geroji Ap- net iš Kaukazo ir kitų to atkreipia kiekvieno mažo ir didelio dėmesį. Gandra, turgus bei kitokius žmo- bei daržovių konservų ga
džio pabaigoje turėtų būti vaizda buvo labai gailes limų vietų. Kaip rašo Kau- tai yra Lietuvos pievų nuolatinis svečias. Jis nuolati- nių susirinkimus uždraus- minimas. Be to, “Sodyba”
bažnyčios darbai užbaigti, tinga marijonų užduotims no laikraščiai, “Amerikos nėję sargyboje medžioja sau maistą. Bene bus didžiau ti. Taip pat gali būti su aktyviai rūpinasi vaista
jei netikėtų kliūčių neatsi ligi šioliai, jie pasitiki, kad lietuvių XXII seimas tai i sias Lietuvos pievų ir balų medžiotojas.
varžytas, kontroliuojamas žolių auginimu, jų surin
ras. Bažnyčios pašventį- iš
savo gailestingumo parodai paskyrė 100 doleir uždraustas susisieki kimu ir džiovinimu, gars
j
mas numatomas gegužės viešpats Dievas atsiųs ge- rių auką, kas anais laikais NEI RŪRO,
Lietuvių - Suomių
mas. Kas kliudys kovą su tyčių, šokolado, makaronų
menesyje. Argentimeciai
apkrečiamomis
ligomis, ir biskvitų gamyba. Vi
sudarė didelę pinigų suĮĮEI VANDENS
Santykiai
lietuviai labai džiaugtųsi radarių, kurie tuos šven mą”. Paroda smarkiai iš
„
,.. .
tai gali būti baudžiamas siems tiems produktams
Vokiečių
komisaro
susilaukę į istoriškas iškil tus ir būtinus bažnyčiai judino lietuvius menininį kalėjimu, o ypač sunkiais auginti sudarinėjamos su
mes svečių lietuvių iš daiktus savo aukomis įtai kus ir to pasėkoje buvo į- Kaune pavaduotojas Kaif- papasakota apie lietuvių' atvėjais — net sunkiųjų tartys su ūkininkais. Šie
Šiaurės Amerikos.
sys, labiausiai altorius.
kurta Vilniuje pirmoji lie- ^er išleido pranešimą, ku- ir suomių santykius pagal! jartjų kalėjimu
met ūkininkai raginami
tuvių dailės meno organi- riu0 sakoma, kad “dabar-1 duomenis, pateiktus Liedidinti svogūnų auginimą.
zacija
“Lietuvių Dailės tinė anSlį* Pristatymo pa-' tuvos generalinio konsulo • Kauno radijas pasako Laikraščiai nieko nepra
Draugija”. Nuo tada paro-'dėtis verč® kai kuriuose Helsinkyje Dr. Oelleno. jo apie lietuvių knygos pa neša, kur visa ši gamyba
Autorius pažymėjo, kad dėtį. Visame pasaulyje
da buvo rengiama kasmet.,
parduodama.
suomiais dabar esančios rengiamos
dymą”. Todėl tuose na lietuviai su
Iš
visų
kraštų
lietuviai
Dėl Dėmėtosioos Šilti kitose vietose, kur tenka
dailininkai Vilniun siųsda muose tuo tarpu nebebū- priešistoriniais laikais gy- “knygos dienos”. Ta proga • Kaune paskelbta, kad
stovėti
eilėse.
nės Sulaikytos Pamal
demonstruojamas
vo savo kūrinius. Dailės sią ir vandens. Gretimų veno greta ir kad suomių visur
kažkodėl dienraščius gali
Tas
pats
laikraštis
rašo,
rašytojų ir skaitytojų sunamų
gyvento
jai
kviečiakalba
iki
šiol
yra
pasilaidos Bažnyčiose
kad Šiaulių apskrities vir parodos — tai būdavo lyg mi leisti pasinaudot i van kiusi daug lietuviškų žo-. artėjimas. Lietuvoje irgi ma užsisakyti tiktai vie
nam mėnesiui, o savaitraš
šininkas paskelbė įsaky metinės Vilniaus lietuvių deniu jų butuose.
džių.
Istoriniais
laikais
buvo
surengta
panaši
• Laikraščio “Į Lietuvą” mą, kuriuo iš Šiaulių iš šventės. Be to, lietuvių pa
čius — tiktai trims mėne
suomiai dalyvavę švedų šventė per vadinamą “pižiniomis, Šiauliuose imta vykti ir naudotis autobu rodos buvo surengtos 1910
siams. Tiktai išimtinais
armijoje ir su ja atsilan gių knygų mėnesį”. Kaip atvejais laikraščius esą
Minėjo Dariaus
si griežtų apsisaugojimo sais bei geležinkeliais ga m. Rygoje, 1913 m. Petra
paminėjo,
kydavę į Lietuvą. Vėliau pasakotojas
Gimtadienį
nuo dėmėtosios šiltinės lima tik su “būtinos ke pilyje, Maskvoje ir kt. Per
galima užsisakyti ir vi
“
dabar
Lietuvoje
skaityto

suomių
gvardija
tris
kar

pavojaus priemonių. Teat lionės” leidimais, duoda tą 35 metų laikotarpį, nuo 9 per j^aiino radiją buvo
siems metams.
re viešieji spektakliai ne mais vokiečių apygardos 1907 m. iki 1942 m., Lietu-. prįsįmįnta Stepo Dariaus, tus buvusi atvesta į Lietu jas pats siūlosi knygai,
bevyksta. Taip pat užda komisaro. Be to, reikalin voje buvo suruošta apie į sparnų galiūno, Atlanto vą: 1832, 1848 ir 1855 me- nors knyga pabrango dvi- Remkite tuos profesio
ryti abudu Šiaulių kino gas gydytojo liudijimas 250 atskirų parodų. Šian- nUgaiėtojo gimimo diena, tais. Prie Skapiškio iki da- j gubai”. Knygų skaičius nalus ir biznierius, kurie
teatrai, sulaikytos pamal apie sveikatą.. Būtinumo dien lietuvių dailininkų Atpasakojus trumpai jo bar užsilikę suomių karių vis mažėjąs, nes žmonės savo skelbimais remia
kapai. Naujausiais laikais jas mielai perką,
“Darbininka”dos bažnyčiose. Kiek gali liudijimo nereikia tik ke priskaitoma
apie o00. i>įOgraf į ją, buvo prisimin- lietuviai atsiradę Suomi
ma, stengiamasi išvengti liaujant siaurojo geležin Kaune DailėsMokykla įsi- u apie jo paskutinį žygį.
LDS Naujos Anglijos Apskričio
ir didesnio žmonių susibū kelio Joniškėlis - Panevė kūrė jau 1921 m. 0 Jau Atlanto perskridimą 1933 joje, pasilikdami ten po
karo
tarnybos
rusų
armirimo prie parduotuvių bei žys Utena linija.
nuo 1923 m. veikė kaipo metais ir apie katastrofą joje. Didesnė lietuvių koMETINIS SUVAŽIAVIMAS
“Žiedo” knygynas Šiau Meno Mokykla.
liepos 17 d. ties Soldinu. ■ lonija susidarė Pasaulinio j
_____________
Vartokite Medų
liuose išleidęs kelis leidi
Dariaus karstas e- karo metu. Tuomet Hel- įvyks sekmadienį, balandžio 12 d., š. m., l-mq
• Laikraščių
žiniomis, Dabar
Senieji žmonės sako, kad ty- nius> Pumoje eilėje A. Šeš
sąs padėtas į Medicinos sinkyje apsigyveno ir kun. vai. po pietij, Nekalto Pras. P. M. Parapijos sa
ras bičių medus, kuris yra bi- plaukio - Tyruolio lietuvis užšalus Nemunui, įvairios £akultet0 koplyčią, nes rū- Sabaliauskas,
išvertęs
pramonės ir prekybos įmo- syje kur turėtų būti pa “Kalevalą” į lietuvių kal lėje, Cambridge, Mass. Visos Naujos Anglijos
j.
kai
vokišką
žodyną.
Ta

telių atsargiai surinktas iš gė
neš apsirūpina ledu vasa- s£atytag karstas, esą per bą. Suomių-lietuvių drau LDS kuopos prašomos atsiųsti savo delegatus.
lių žiedų arba žydinčių pievų , čiau “daugybė šio knygy
Apskričio Valdyba:
yra tikras vaistas nuo šalčio, i no numatytų išleisti leidi- rai. Tačiau esąs jaučiamas jrėgna
gija įsteigta 1917 metais, i
didelis transporto priemo_________
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis,
Diplomatiniai
santykiai
gerklės skaudėjimo ir užkirni-1 ni9 laukia savo eilės ir Sū
nių trūkumas. Kai kada
Pirmininkas — Antanas Zaveckas,
Minėjo Kovę Su
tarp Lietuvos ir Suomijos
m o. Medus ne vien yra maistas, resnių sąlygų juos išleis
transporto
priemonių
tenIždininkas— Kazimieras Nadzeika,
Bolševikais
užmegsti oficialiai 1921
bet jis 100 nuošimčių pavaduo ti’
ką laukti ne tik dieną kitą,
Raštininkas — Tarnas Versiackas.
m. vasario mėn.
ja ir cukrų. Taigi. įsigykite • Maironio
Literatūros bet net ištisas savaites.
• Kauno radijas paminė
Kauno radijas taip pat
kvortą medaus, kuri sveria 3 Muziejus
Kaune rengia
jo, kad 1919 m. sausio 13 paminėjo suomių tautose-,^
DRAUGE DARBININKE,
svarus. Kaina tik 85c. Jo galite poeto M. Linkevičiaus me
TURI SUMOKĖTI
d: Keinių apylinkėse kQS
lėtoj
draugijos
gauti “Darbininko” administra tinių mirties sukaktuvių
pirmą kartą lietuviai zval-: 120 met sukaktuves5
NUOMĄ
platink du syk savaitinį laikraštį
cijoje, 366 W. Broadway, So. proga jo kūrybos ir gyve
----------gai susidūrė su bolsevi__________
Boston, Mass.
nimo parodėlę.
• Laikraščiai skelbia, kad kais, kurie veržėsi Lietu- • Iš Kauno
“Darbininką” .
laikraščių
tie būtų nuomininkai, ku-! von. Lietuvai teko . vesti
i
. jmatyti, kad Telšiuose išeiJis yra tikras tavo draugas
rie be pateisinamų prie-1 atkaklią kovą su sovietais, na savaitraštis “ZemaiUžsisakykite Toniko Pas Mus
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
žaščių nesumokės nuomos kurie buvo įsteigę Minske
žemė”.
Pristalom geriausi toniką Pikni už butą daugiau kaip vie- “lietuvių vyriausybę” su
“DARBININKĄ”
laikraščiuose
ną mėnesį, gali būti polici- Kapsuku - Mickevičium • Kauno
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir jos
pranešimas,
pagalba iškraustyti iš priešakyje.
Pasirašius paskelbtas
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
susidedąs
4š
4
straipsnių,
butų. Naujas butas to- 1920 m. liepos m. 12 d.
visokiems Parengimams.
Pusei
metų.......................... ........ $2.00
kiems žmonėms būsiąs taiką su Nepriklausoma kaip reikia surašinėti vai
Imant sykį į savaitę metams___ $2.00
Kainos prieinamos.
duodamas tiktai tuomet, Lietuva, Maskva tęsė to kus nuo 2 iki 10 metų am
Pusei metų ......... .......................... $1.00
Tai daroma todėl,
kai bus atsiteista už seną- liau savo akciją prieš Lie žiaus.
jį butą. Iš to buto galima tuvą, nesilaikydama su jog švenčių proga (nepaf
Čekius ar money orderius siųskite:
iškraustyti ir tada, jeigu tarties pasižadėjimų: ji sakyta, kokių švenčių, nes
“DARBININKAS”
paskelbtas
už įvairius ruošė perversmus Lietu pranešimas
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W nesumokama
sausio
10
d.)
visiems
vai

patarnavimus
(vandenį, voje, negrąžino kultūros
366 West Broadvvay,
South Boston, Mass.
būsią išdalinta po 50
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R kanalizaciją, bendrą ap-|turtų, nedavė- 120,000 ha. kams
gramų saldainių.
švietimą ir LL).
miško ic tL
Marijonai Persikėlė
Į Naują Namą

Lietuva Vokiečių Okupacijoje

Myopia Club Beverage Co.

Antradienis, Kovo 24. 1942
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DARBININKAS
dromis jėgomis galima už
tikrinti visų narių saugu
mą, glaudžiai bendradar
biauti, ir naudotis vieni ki
tų kultūriniais ir ekono
miniais laimėjimais, bet
tuo pačiu sykiu neišsiža
dant visiškai savos politinės ir kultūrinės nepri
klausomybės.
“The Baltoscandian Con
federation” yra gražiai iš
leista, 32 pusi. knygutė.
Joje paduodamas projek
tuojamos Baltoskandijos
žemėlapis, ir medžiaga pa
dalinta į keturis skyrius:
1. Baltoscandia As A Geographical And Cultural
Unit; 2. Baltoscandia As
An Economic Unit; 3. Bal
toscandia As A Political
And Military Unit; 4. The
Historical Background Of
The Baltoscandian Idea.

(THE WORKERI
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
---------by---------

PLAČIAI UŽSIMOTI

Kiekvienas žmogus save! izmo, kai pasakė: “Pagal
palaiko, apie save linkęs ! vok ir apie kitus, atsižvelk
teigiamai atsiliepti, savim į juos, jauskis esąs vienas
rūpinasi,
dėl savo kailio iš jų, kad galėtumei juos
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
dreba. Tik patyrinėkime! mylėti, kaip patsai save”.
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
tuos žodžius, kurie dienos Matyti kitų žmonių ver
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
bėgy iš žmogaus lūpų iš tę, jų savumus branginti,
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
sprūsta. Šitie žodžiai at jų darbus gerbti — štai
PRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
skleidžia žmogaus mąsty kas padaro mūsų širdį sti
Domestic yearly .................... ...... $4.00 Amerikoje metams ...................... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną, kart savaitėje metams ... $2.00
seną. “Aš tikiu... aš ma prią ir tvirtą, štai kas su
Foreign yearly ............................... $5.00 Užsieny metams ........................... $5.00
nau... aš priešinuos... aš teikia mums atvirą ir pla
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50
esu tos nuomonės... aš bi tų žvilgsnį.
DARBININKAS
jau” ir p. įsižiūrėkime tik Kiekvienas į pasisekimą
366 West Broadway,
South Boston, Mass. Į
į mimiką žmogaus, kuris aspiruojąs darbas reika
Telephone SOUth Boston 2680
įtemptai ir susijaudinęs lauja iš mūsų, kad nepaklausosi kalbų. Jo mimi būgtume nuovargio, kad
koj atsispindi visa jo sie visas jėgas panaudotume.
la. “Aš dar šiek tiek skep Darbo sunkumas turi mus
tiškai į tai žiūriu”, — įta vilioti. Tačiau visos mūsų
Filipinų didvyris, generolas Douglas MacArthur,
ria ji. “Ir aš taip maniau”, pastangos būtų tuščios ir
tiek pasižymėjo kautynėse su japonais, kad tapo pas
prisipažįsta ji su pasiten išvirstų į beprasmišką jė
kirtas visų alijantų armijų vyriausiu vadu ir persikėlė
kinimu. “Visai teisingai”, gų eikvojimą, jei nebūtu
j Australiją. Tenai ruošiamos stiprios alijantų bazės
— pritaria ji draugiškai. me pasirengę toliau varyti
Bus Platinama
ir traukiama didelė kariuomenė (daugiausiai iš ameri-!
“Apie tai aš nenoriu nieko tai, ką kiti yra pradėję, jei
kiečių) japonams atsispirti ir pereiti į ofensyvą. Ge
Svetimtaučių Tarpe
žinoti”, — atkerta ji aš atvirai negalėtume už
nerolui MacArthurui iš to didelė garbė, bet dar didės- į
Ši knygutė tinka išpla triai. “Aš visiškai su ju baigti to, ką kiti dirbo, jei
nė atsakomybė. Į jį atkreiptos viso pasaulio akys. Ge
tinimui svetimtaučių, ypa mis sutinku”, — teigia ji nesudarytume nors kuklų
rai, jei sėkmingai japonus atrems, bet jei ne? Tada
tingai skandinavų, tarpe. šypsodamosi.
pagrindą tam, ką kiti at
laimėtasai Filipinuose atsižymėjimas bus pamirštas,
Knygutės kaina 20c, o Kiekvienas žmogus laiko baigs. Tik per nusižemini
nes pirmieji karo laimėjimai eina užuomaršon. Prisi
užsakant po 50 egzemplio save centru. Jis yra lyg mą ir savęs suvaržymą įmenama ir liaupsinama tik paskutinieji. Visuomenė
rių kainuoja $6.00. Atski mažas propeleris, kuris gyjame darbo kilnumą,
negailestinga. Bet gen. MacArthur padarytas iš kieto
rus egzempliorius galima sukasi apie savo ašį ir vi išvystome savo sugebėji
metalo. Laimės, ar nelaimės, jis drąsiai stoja į ryžtin
užsisakyti apmokant paš sus daiktus prie savęs pri mus ir turime didžiausios
gus kvotimus.
uto ženklais (po 3c) įdėtais traukia.
įtakos kitiems.
į
laišką.
Ar jis turi kiek šansų pilnai prieš japonus laimėti?
Tam tikra prasme tas y- Tikrai pagarbą ir nusi
Lietuvos laukų sargas, tai šis kryžius prie kelio.;
Be abejonės, kad taip. Jau viens jo vardas daug ką Jis matė kruvinas kautnynes. Jis matė savo tėvynės Dar Galima Gauti
ra gerai. Juk tokį žmogų stebėjimą sukelia toksai
reiškia. Vadas mokąs kareiviams įkvėpti ryžtingumo* gynėjus gailiai verkiančius, kad tėvynę trempia prie-i “The Lithuanian
patsai Dievas sutvėrė. Kai žmogus, kuris klausia pa
ir pasitikėjimo dvasios jau pusę šansų su savim nešio šo purvinas batas. Jis matė, kaip jaunuoliai-lietuviai Situation"
Kristus nurodė, kaip ben tarimo, kuris praktikuoja
jasi. Kita pusė grynai medžiaginė: tai armijos kiekis atėję prie jo kojų prisiekė mirti dėl tėvynės. Ir jis ty
druomenėje turime gy drausmę, kuris stengiasi
ir jos apsiginklavimas, ypačiai šiais laikais jos ore liai tylutėliai stovėdamas priėmė jų priesaikos žodį ir Dar galima užsisakyti venti, ir pabrėžė, kad kiek asmeniškai pažangus būti,
stiprumas. Ot ties šiuo pastaruoju veiksniu tenka pa juos savo žvilgsniu palydėjo dideliems laimėjimams. pirmojo Instituto leidinio vienas žmogus iš prigim kad taptų tuo, kuriam tik
“The Lithuanian Situa
statyti klaustukas, nes nieks visuomenėje nežino, ko
tion
”. Kaina 30c už egzem ties save myli. “Tu priva slui Dievas jį sutvėrė, bū
kio dydžio alijantų armija yra Australijoje ir koks jos
pliorių, o užsakant 50 kai lai savo artimą mylėti, tent, šventu. Tačiau šitoks
prisiruošimas. Karo ministerija Washingtone skelbia,
kaip patsai save”. — Vadi šventumo siekimas visa
nuoja $10.00.
kad amerikiečių kariuomenė Australijoj esanti tiek
nasi, sveiką, gerą savimei dos bus ramesnis, laisves
Nauji Instituto
stambi, jog jau galima ir apie ofensyvą svajoti. Jei tai
lę Kristus pripažįsta. Ta nis, gražesnis ir platesnis,
tiesa, ar bent arti tiesos, tai būtų labai džiuginanti ži “The Baltoscandian Confederation” Rėmėjai
čiau Jis išlaisvino mus nuo jei įsisąmoninsime, kad
nia, daugiausiai dėlto, kad tokia didelė armija galėjo
L. K. Institutas vis gau visokios liguistos savimei mūsų laikais daugelis turi
nekliudoma persikelti per platų, 6000 mylių, okeaną. Šiomis dienomis išėjo iš šių laikų tendencijai per na didesnį skaičių Rėmė- lės, nuo ribotos galvose bendrą su mumis gyveni
Jei taip, tai aikštėn išeina dar kitas džiuginantis fak spaudos naujas Lietuvių organizuoti Europą, karui i jų - Narių iš mūsų lietu- nos, nuo siaurapročio ego- mo’ idealą ir jog Kristus ytas, kad alijantų laivynas ne taip jau sužalotas, jei to Kultūrinio Instituto leidi pasibaigus, į regionines 'viškos šviesuomenės tar
ra pasirūpinęs, kad praė
kioj ilgoj kelionėj gali transportus apsaugoti.
nys “The Baltoscandian konfederacijas.
po. Šiomis dienomis pri Juozas Gabris, Chicago, Il jusiuose šimtmečiuose mi
Tačiau VVashingtono administracija perspėja, kad Confederation”, parašytas
Šių laikų skaudūs pasau siuntė savo narystės mo linois; ir Feliksas Šlapelis, lijonų milijonai žmonių ši
perdaug vilčių nepuoselėtume. Gali dar įvykti visokių Instituto direktoriaus Pro liniai įvykiai aiškiai paro kesčius ir įsirašė šie nauji Rocheser, N. Y., gerai ži tą tikslą kiekvienas savo
nomas muzikos vedėjas ir būdu atsiekė.
netikėtumų ir stambių nepasisekimų. Labai išmintin fesoriaus K. Pakšto.
do, kad politinė izoliacija nariai:
gas perspėjimas. Verčiau-mažiau tikėtis ir bereikaloj Šios knygutės išleidimas yra nuostolinga. Konfede Kun. V. šlavynas, misi- nuoširdus lietuvybės rei Galima apie save teigia
nesigirti, o daugiau pelnyt ir kukliau su tuo garsintis. dabartiniu laiku yra labai racijos idėja reiškiasi tuo- jonierius iš West Virginia kalų rėmėjas.
mai atsiliepti, savęs norė
Kaip tai nepanašu į rusų pranešimus. Savo karo skel svarbus, nes ji taikoma mi, kad sujungtomis, ben valstybės, senas veikėjas Kviečiame Kitus
ti, bet taip pat reikia ir ki
bimus sovietai tiek atpigino, kad jau nebesinori jų
tus matyti; galima būti
Amerikos lietuvių tarpe ir įsirašyti Nariais!
skaityti ar klausyti. Štai jau ima, paimsią, beveik pa
tvirtu centru, bet taip pat
MacArthur stoja išlaikyti pirmus kvotimus kaipo nuoširdus aukotojas Lie
ėmę Starosios Rusos, Charkovo ar Smolensko frontą didžiulės armijos generalissimus. Mažesniuosius kvo tuvos jaunimo r.eikalams; Lietuviškos visuomenės reikia ir plačiai užsimoti—
ir pagriebsią į nelaisvę šimtus tūkstančių vokiečių, o timus jau ko puikiausiai išlaikė. Jis pilnas ugnies ir F. J. Bagočius, Susivieni pagalba labai reikalinga paremti ir kitus. Įsikibti
tikrovėje tai vis ant vietos tebetūpčioja. Daina be galo, pasitikėjimo. Toki vyrai, net ir su laikiniais nepasise jimo Lietuvių Amerikoje Institutui toliau dirbti lie į praeitį, apimti ateitį —
o darbų kaip nėr, taip nėr.
kimais susidūrę, lengvai nelūžta.
K. pirmininkas, advokatas; tuvybės ir lietuvių intere tik tuo būdu galėsime iš
sų apgynimo darbą. Kvie pildyti Dievo valią ir savy
kaip liūtai, grūmėsi, kaip luokiai, bet čiame visuomenę įsirašyti je ir pasaulyje.
V AKTAS
“L.”
Instituto Rėmėjais: Gar
mūsiškių
buvo
nedaug,
o
maskolių
pora
įvyksta tais pat metais.
rotų ir šimtas kazokų, (trumpa pauza)— bės Nariais — $100.00; Ir pranašas paklydo per
Pagirio eigulio troba, lentų skobnis, aplink
Žuvi visi!.. Kunigus, miške prie kryžiaus Rėmėjais - Nariais — $10. stiprius gėrimus: jis iškly
suolai, kampe krosnis. Ant skobnies dega maža
VII Aktų Drama iš 1863 m.
pamaldas belaikančius, kazokai pikėmis Už kiekvieną suteiktą pa do iš savo kelio; jis klai
žibalinė lemputė.
užbadė... Budziūnų tetai, p-lei Onutei, galbą iš anksto tariame džiojo įsivaizdavime ir at
Sukilimo
I-ma SCENA
sidūrė teisme.
tarnaitei Agnei ir daugeliui kitų kardais nuoširdų ačiū!
Lithuanian
Cultural
Šauliai — Petras, Paulius, Faibčikas ir
galvas nukapojo. Visus žudė ko žiauriau
Parašyta einant žemaičių padavimais
Institute.
būrys sukilėlių.
siai... Mažai kam pasprukti bepavyko.
70 metų sukakties paminėjimui,
6017
So.
Kenwood Avė.,
(Sukilėliai susėdę aplink skobnį lošia korto
“Kranklys” paspruko, bet neilgam! Ties
1933 metais Seredžiuje.
Chicago, III.
mis. Aplink krosnį ir ant suolų šautuvais ir kar
pat namais jį kareiviai suėmė, kaip poli
dais pasirėmę snaudžia, kiti ant skobnies užsi
•
cijos įtariamą.
TT. MARIJONŲ
kniaubę
miega.
Pakilęs
būrio
vadas
raivosi
ir
Vl-ta SCENA
PAULIUS.
—
Tu
pats
matei,
ar
tik
gir

pradeda pasakoti):
MISIJOS
Petras, Paulius, p. Jonas, p-lės Marytė
dėjai
?
PETRAS. — Kažin ką sapnavau, nė
GAVĖNIOS METU 1942
ir Onutė.
FAIBČIKAS. — Pats mačiau, dar
pats nebežinau... (pauza). — Rodos kauHarrison, N. J. — Dievo Mo
“krankliui” p-lę Marytę išgelbėti padė
P-lė MARYTĖ, (meiliai, maldaujan
jamės su maskoliais: galvas kertame,
jau, nes ir ji tenai, tose pamaldose buvo. tinos Sopulingosios parapijos
kaip kopūstus, kraujo upeliai teka, o mū
čiai prie Jono artyn priėjusi): — Mie
PETRAS. — O! tos panelės, prie narsių bažnyčioje — nuo kovo 22 d. iki
liausias Joneli, ar negalėtum pabūti bent
sų vadas “kranklys” nuliūdęs. Nei pagy
29 d. — kun. Petras Malinaus
vyrų, kaip pikis limpa!..
rimo, nei padrąsinimo, nė vieno žodelio
lig rytojaus?
FAIBČIKAS. — Taip buvo, taip yra ir kas, MIC.
nesako.. Kas tai galėtų būt per sapnas?
JONAS. — Negaliu, Maryte, negaliu,
Providenee, R. I. — Šv. Kazi
taip bus, nes taip ir mūsų talmude para
PAULIUS, (galvą pakeldamas) — Sap
tėvynė šaukia...
miero
par. bažnyčioje — nuo
šyta...
nas, kaip sapnas: viena nesąmonė ir tiek.
P-lė ONUTĖ. — Kad negalite ilgiau pa
PETRAS, (liūdnai) — Dabar tai jau ir kovo 22 iki 29 — kun. Jonas
PETRAS, (klausydamas skubiai) —
silikti, tai leiskite bent šį vakarą pasi
aš vilties netekau... kas dabar be sugebės Jančius, MIC.
Cit, tarsi kas ateina, (visi įdomiai klau
linksminti su į mišką išvykstančiais. Jie
Chestcr, Pa. — Aušros Vartų
taip greitai, taip gerai, taip energingai,
so, atsiveria durys ir įeina Faibčikas).
turi smuiką, tai galėtume pavakarieniau
par.
bažnyčioje — nuo 23 iki 29
taip gudriai naujus būrius organizuot?..
PAULIUS, (drąsiai) — Faibčikas?!...
ti ir pašokti...
Kas sumuštus taip greitai pertvarkys?.. kovo — kun. Adomas Markū
Iš kur tavę Izraelio Dievas neša?...
P-lė MARYTĖ. — Tegul dar pabus čia
Kas narsumo, drąsos ir ugnies seniems ir nas, MIC.
FAIBČIKAS. (pakeldamas pirštą aukš
bent valandą kitą, juk į girią suspėsite.
Jei kuris DD. GG. Kun. Kle
(Jonas nusileidžia, visi pralinksmėja ir susė
jauniems įkvėps? (trumpa pauza) —
tyn) — šš... (visi nutyla) — Vyrai, blo
da. Tarnaitė atneša užkandžius. Užkandus, pava
“Kranklys” vienas visa tai galėdavo ir bonų norėtų pasinaudoti TT.
gai... labai blogai... “Kranklys” suimtas...
mokėdavo padaryt... Jis tikras partizanų Marijonų patarnavimu, prašo
dinamas muzikantas, ir užgriežia polkutę. P-lė
(visi išsigandę pašoka iš vietų, apspinta
IN SA3OTAG2 N™—Frank
ma kreiptis iki kovo 1 d. į že
Onutė tarnaitei įsako pakviesti į kambarį šau
vadas, tikras šaulys...
Faibčiką iš visų pusių ir kartu klausinė
J. Russo, 23. is under arrect at
POVILAS. — (graudžiai) — Mes be jo miau pasirašiusi šiuo adresu:
lius, prasideda šokiai. Ponas Jonas su Maryte,
F. B. L headąuarters in Conje) •
2327
Place,
r.ccticut, after cllegedly sabolikome našlaičiai!..
Povylas su Onute, kiti vyrai su vyrais tarp sa
VISI. — Kur? Kas? Kaip? Kada? Nega
„• ty • W.* •23rd
$
.J
taging a lathe ?t rzhlch he had
Chicago,
Illinois.
FAIBČIKAS.
—
Vyrai,
reikia
tikėtis,
vęs susikibę pasileido į aslą, tuo tarpu uždanga
limas daiktas?
1
vorking at defense plant
Knn. K. Rėklaitis, MIC.
reikia nenustoti vilties... Viskas Dievo
iš lėto užsileidžia).
FAIBČIKAS. — Už Čekiškės, karalgiin New Haven. lt was repo rt ed
Provincijolas.
his sccond oflense.
rankoje! (drąsiau). — Darysime visi, kas
VT akto galas.
rio miškuose... Išdavikai išdavė... Gynėsi,

Generolas MacArthur

Naujasis L. K. Instituto Leidinys

Kranklių Faibčikas

1
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Sodalietėms
Jūs brangios, geros Sodalietės,
Privalot visados mylėtis
Ir augti dvasiniam daržely,
Kaip rožės mėnesy biržely.
Ne koks troškus pasaulio dūmas,
Nebe puikybė, išdidumas,
Bet Kristaus meilė te jus puošia
Ir prie darbų didingų ruošią.
Dabar gyvenam sunkų laiką:
Mums neprieteliai drumsčia taiką,
Geriausius vyrus stumia, varo
{ ugnį šio baisingo karo.

TIKĖKIT, AR NE,

MUMY.EVEKYONE' YOUR.
A
MONEY iŠ NEEPEO TO DEFEAT
THE AY.IS POWERS. BUY
DEFENSE BONOS ANO STAMPS
NOW AND EYERY PAY DAY/

bet šiaudi
k
niai balsavimai parodo, kad vi
sas septyniasdešimtas nuošim
tis šios šalies gyventojų prita
ria, kad būtų draftuoti vyrai,
kurie yra vedę ir turi šeimas.
Sveikos Panelės Sodalietės:
Sakoma, kad nėra priežasties
Vėl sakau jums “SVEIKOS”. Pereitą kartą, gan daug para
nešaukti
į kariuomenę vedusių
šiau į jūsų skyrių. Šiandien jaučiu, kad minčių šaltiniai prisipil
vyrų, jeigu valdžia moka pašal
dė ir štai atidarau užtvanką naujų minčių.
pą žmonoms |r vaikams, ar rei
LAIKRAŠČIAI KALTI
kalingiems užlaikymo šeimos
Kiek laiko tam atgal Sinclair Lewis savo raštuose perstati
nariams- Šis aktualus klausimas
i
f: '- ?;: ■ L
nėjo Amerikos žmonių gyvenimą ir keistenybes taip, kad dauge
šiandien yra svarstomas jstalis mūsų krašto neprietelių galėjo gauti gan keistų minčių apie
tymdavystės įstaigų ir svarbu
Jūs dukros lietuvių tautos,
mus. Jei Amerikiečiai būtų toki keisti, tai stebėtina, kad HOT-Inpažvelgti,
kokios perspektyvos
Taip nukankintos, prislėgtos,
Tot tauta iš Afrikos nebandė pasiekti mūsų krantus ir sunaikin
grendžįamos. Visų pirma ak-Į
Atjaučiat karšta širdimi,
ti mūsų moderniškus miestus.
centųojama pirmojo pasaulinio
Tiek pat žalos padarė ir judamieji paveikslai. Per ilgiausius
Kad mus prispaudė svetimi.
karo atlyginimai, būtent: kada
metus mes siuntinėjome savo filmas į visas pasaulio dalis. Japo
Tad sunkią apgynimo naštą
per
pirmą pasaulinį karą kariai
nija aštriai cenzūravo mūsų filmas todėl, kad jos perdaug garbi
Pasiimkit. Ginkit gimtą kraštą,
gaudavo algos $30, tai iš tos al
no lytį. Vokietija iš mūsų paveikslų sprendė, kad mes esame
tui. Kas įdomiausia, tai kad pas bet žydė jokiu būdu nenorėjo
Atlikit
sau
paskirtą
dalį,
gos $15, skirdavo žmonai, o už
žmonės perdaug atsidavę į neteisingumus ir patvirkusį patogu
tuos senius yra daug “pepo”. per nelaimę gaut vokietuko, o »
Kiek tiktai jūsų jėgos gali.
mą. Italija, nusprendė, kad mes esame specialistai girtuokliavi
pirmąjį kūdikį ligi 16 metų am-, Jie su pasididžiavimu pasakoja vokietė žyduko. Nuspręsta pa
me ir sekime patvirkusių moterų bei merginų. Rusija didžiuma
žiaus, pridėdavo $10, už sekan-!
Kaip būt’ gražu, kad kiekviena
kariškas istorijas apie įvairius rodyti naujagimiams svastiką,
mūsų filmų uždraudė rodyti savo teatruose, kadangi davė “pro
tį — $7.50, o už kitus sekančius
Iš
jūs
kilniai
pasiaukotų,
praeities karus ir tarnautas ka (Hitlerio vėliava), ir kas atsi
letarui” neteisingas mintis apie gyvenimo prabangas.
po
$5.
Dabartiniu
laiku
yra
dar
Kad pergalė skubi, pilna,
riuomenėje tarnybas. Jei netiki, tiko: viens pakėlė ranką, o kits
Klausimas kyla: Kaip ištikrųjų viso pasaulio žmonės iš mū
du įnešimai: kongreso ir sena
tik pasišnekėk su senu vetera pradėjo verkti. Vokietė tuojaus
Mūs pastangas apvainikuotų!
sų filmų sprendė mus? Ar ištikrųjų mūsų pramuštgalviškos filto. Kongreso įnešimas siūlo —'
nu, kokių “cūdų” išgirsi... Pa pastebėjo, kad tas kurs vėliavą
Pragiedruli;,
mos iš Hollywoodo davė jiems nuovoką, kad mes statome ne ap
moteriai iš vyro algos $15, ir
vyzdžiui viena iš jų pasakoja, gerbė, tai vokietys. Tai jos. C
sigynimo pilis, bet ištvirkimo namus, ne orlaivius, bet patogiau
kad
valdžia
pridėtų
$15,
o
už
sius automobilius, kad visi mūs žmonės, kaip Bill Powell girtuok gauni atsakymą: “Bijau. Nes nemokėdama gerai kalbėti, kitos
kad dalyvavęs, net caro bankie žydė su ramia sąžine prisiek
pirmąjį vaiką $10, ir už kitus
liauja, kad mūsų moterys esti ne motinomis, bet ištvirkimo pete merginos iš manęs juoksis”.
te. Ir esą caras išbandęs karių mažyti, kurs buvo jau nebe vi
liškės ir gerų laikų mylimosios, kad mes pamiršome ar bent ne
Šiame dalyke būkime atsargios. Jei kas atsistos ir bandys po penkis dolerius. Gi senato į- drąsumą. Kada visi kareiviai nas...
suprantame, kad gyvenime yra dorybės.
ką nors pasakyti ir gal kalba bus šiek-tiek netvarkinga, vienok tą nežimas, kad butų daugiau mo- susėdo prie stalų valgyti, tai
Hollywoodas perilgai darė juokus iš mūsų garbingo gyveni gražią dvasią reikia pagirti. Ar kada nors pati bandei atsistoti kama. Argumento parėmimui caro buvo įsakyta už lango su
mo. Kas žino. Gal kitų kraštų mūsų neprieteliai sprendė apie prieš būrelį žmonių ir pakalbėti. Nelengva.*, ar ne? Pagirkime dll didesnio mokėjimo duoda
Tikėkite, ar ne.-.. Išaušus pa
pliekti “zalupu” iš armotų. Ka
mus iš šių neteisingų padavimų. Gal ir mes patys tam tikėjome. nares, kurios bando.
mas pavyzdis, kiek Kanados
vasario
gamtai, atsileido žiemos
da taip įvyko, tai visi kareiviai
KAS KALTAS? Ką Sodaliete, tu manai?
valdžia moka. Pavyzdžiui Ka
išdūmė, kaip verpstės pro lan piktumas, atsileido ir diktato
KURIS SVARBESNIS
nadoje valdžia moka: žmonai
KLAUSIA
gus, tik pasilikęs nejudėdamas riaus Hitlerio pyktis, kurią jis
Kartą tūlas žmogus paklausė Andriejaus Carnegie, kuris
35
doL
į
mėnesį,
pridedama
prie
Daugelis Sodaliečių baigusių aukštesnes mokyklas klausia, dalykas, sulyg jo nusprendimo yra naudingiausias išdirbystei:—
vienas karys. O tai buvęs žyde buvo nukreipęs prieš savo armi
kiekvieno
vaiko
12
dol.
ir
iš

kur jos galėtų gauti lietuvišką žurnalą pasiskaityti ir pramokti darbas, kapitalas ar smegenys? Carnegie atsakė: “Jei turėsi
lis. Caras prisiartinęs prie to jos generolus-vadus, pereitą ru
skaitoma iš vyro-kario algos
lietuvių kalbos. Širdingai patariu skaityti “Studentų Žodį”. Ra suolelį su trimis kojomis, kuri koja svarbiausia?”
kario sako: esi drąsiausias iš vi denį. Reiškia gamta veikia į
šykite į Marianapolio Kolegiją, Thompson, Connecticut. Tenai
Sodalicija irgi svarbus dalykas. Tad klausiu: "Kas svarbiau $20. į dalyką žiūrima rimtai, sų, nes nenusigandai, ką nori žmogų. Ir tikrai. Štai pažiūrė
gausite platesnių informacijų.
sias: — Dvasios Vadas, Valdyba ar jūs pačios narės? Vieną a- nes šalis turi vesti visa-pasauli- dovanų už drąsumą? Karys ne kime, kad ir Stalino širdis buvo
nį karą ir reikalaujama visoke
timsi, kiti grius. PAMĄSTYKITE.
NAUJI ŽIBINTUVAI
drąsiai prabilo: noriu porą apa pavasario gamtos paliesta: ligi
riopo pasišventimo. Kaip ten
pereitų metų gražusis pavasaris
tinių...
Malonu sakyti, kad kiekvieną dieną mūsų Amerikos Katali
IŠ MANO UŽRAŠŲ LAPELIŲ
bebūtų yra viena aišku, kad
nepasiekė savo puošnumo gilu
kų tarpe atsiranda daugiau ir daugiau rimtų rašytojų, kurie savo
“Krikščionybė nebuvo išmėginta ir atrasta netinkama; Ji jeigu karas užsitęs, tai turės
mo, veltui buvo britų ilgokos
raštais neša didį kreditą Katalikų Bažnyčiai ir Jos mokslui. Pe buvo atrasta sunki, bet neišbandyta”.
Tikėkite,
ar
ne...
Kovo
7
d.,
kariauti
visi.
Ir
reiktų
nesigai

derybos su sovietais, kad ben
reitą savaitę dariau pasiryžimą suskaityti kiek yra panašių ra
lėti duoti šeimoms žmonišką gimė tūliems Archibalds nauja dromis jėgomis atremti Hitle
šytojų. Begalo nustebau sutraukęs jų skaitlių. Štai:
“Žinoma, kad veskis: Jei gausi gerą moterį, būsi labai links paramą, kurių duondaviai bus gimis, kuris atsinešė ir savo rio puolimą. Kur tau?! Stalinas
Simon Baldus — Catholic Extension Magazine; Frances
mas;
jei gausi blogą pasidarysi filosofas... ir tas dalykas kiek i paimti kariauti, nes šeimos duo dantį. Viena žydė sako, tai bus
Connor, Clem Lane ir Bob Casey *— Chicago Daily News; Joe
ne tik nesfcminkštėjo, bet dar
Brieg — Pittsburg Sun; Lon Borrows — St. Louis Globė Demo- vienam vyrui begalo naudingas”.
da milijonus vyrų karui, kurie sunkūs metai. Bet žydukė sako, atvirkščiai, — nuėjo Hitleriui
crat; Harry Read ir Paul Weber — Detroit Times; Joe McAuliffe
aukoja savo gyvybes už šalies kad tos rūšies naujiena tai ne- padėti ir kirto Lenkijai į užnu
Priimk pasisekimą, kaip vyras, ir nelaimę, kaip narsuolis’ J laisvę.
— St. Louis Daily; Florence White — New York Times; Roy
bėda, ot ji tai pergyvenusi bė garį, ramiai Suomijai spran
Alexander — Time Magazine; Jack Alexander — Saturday
dą, kokios pasaulis negirdėjęs: dam o Pabaltijį ant karpeto.
Evening Post; Eddy Hartrich — National Press; Grattan KeKai ji buvo ligoninėje ir gavo Ir kas gi?! Lietuviškas priežo
Tikėkite,
ar
ne...
šeštadienį,
“Pinigai tai dalykas, kuriuos galima naudoti kaipo pasportą
rans — U. S. Dept. of Commerce; Joe Touhill — St. Louis Star— gauti viską, tik ne Dangų, ir priemonė atsiekti viską, tik ne kovo 21, anksti rytą 2:11 vai. kūdikį, tai ten buvo ir daugiau
dis sako: Nespiauk į vandenį,
Taimes; John Bright Kennedy — Colliers; Art Kuhl — St. Louis džiaugsmą”.
žiema atsisveikino su mumis ir tokių kaip ji, bet kas svarbiau reiks gerti! Nežudyk nekaltų
Daily ir “Peg” Westbrook Pegler — Washington Tribūne.
pavasaris tylutėliai okupavo sia, tai jos kūdikis susimaišęs tautų ir žmonių, nes pats į tą
Kiek galima, dažniau parašykime į laikraščio redakciją pa“Niekas taip gražiai mus nemokina, kaip skruzdėlė, bet ji mūsų šalį. Nors karo laikas, bet su vokietuku ir slaugės negalė
balą įsi voliosi... Ar netrūko pa
gyriant jų raštus, tuomet savininkai matys, kad žmonės seka jų tame dalyke tyliai į mus kalba”.
jusios pažinti, kuris kurios. Tai vasario kantrybės raiščiai? Ar
manoma,
kad
šią
paslaptį
cen

raštus.
jos atnešusios vaikus prie moti Dievas nepasiuntė rykštės ant
zoriai praleis...
Neužtrenk savo mintis į mano veidą
SODALIEČIŲ MEDALIKĖLIS
nų ir paguldžiusios ant atskiro diktatorių kailio. Dievas jiems
Kiekvienas rimtas žmogus gerbia tą kas jo širdžiai brangus.
Tikėkite, ar ne... Bet lazdutės stalo atpažinimui. Bet motinos sumaišė protą ir tie du “priete
Sodalietė irgi turėtų branginti savo medalikėlį. Kiekvieną kartą,
Ne tame dalykas kiek senumo esi, bet kiek tu esi senas
nuo dulkių valomos. Nes visi nepažino, kuris kurios ir pasi liai” pradėjo milijonines žudy
kada nešioji šį tikėjimo priminimą, kaip tik turėtumei pakelti
septyniasdešimtininkai privalo sakiusios, kad nesvarbu būtų, nes... Ir užkinkė visą moderniš
savo dvasią prie garbingesnių gyvenimo dalykų.
Mažo vaikelio paaiškinimas kas tai yra suaugęs žmogus užsiregistruoti ketvirtam draf- kad ir svetimą kūdikį gavus, kojo pasaulio techniką, visas
Kunigai, dalindami Šv. Komuniją, pastebi, kuri mergina my
Suaugęs žmogus yra tas, kuris sustojo augęs, tik ne per vidurį”
gamtos paslaptis ir vis ant to
li savo Dangiškąją Motiną Mariją.
biedno žmogaus galvos. Net ir
NEDARYKIME PASTABŲ
gyvuliai užkinkyta eiti karo
MANAU IŠGYSI
Dažnai tenka klausti merginų, kodėl jos per Sodalicijos su
šnipų pareigas. Pavyzdžiui, pa
“Manau išgysi”, tarė gydytojas ligoniui: “atsimyk, esi dide
sirinkimus neįneša kokių nors naudingų patarimų. Dažniausiai
siekia žinios, kad komunistų
lis ligonis”.
slaptoji policija (GPU) turėju
“Malonėk, Ponas Daktare daryti viską, kad tik pasveikčiau”,
si šunį, kuris pažindavęs tuos
tarė ligonis; “ir jei pasveiksiu, tai jūsų ligoninei paaukosiu
i
asmenis, kurie turėdavę sveti$50,000”.
j mos valstybės valiutos kišeneje.
Pusmetis praslinko. Gydytojas vis norėjo sutikti šį savo
O kadangi
Sovietų Rusijoj
pasveikus} ligonį. <
tokie
asmenys
vadinami “butVieną dieną sutiko pasveikus} žmogų: “Kaip sveikata”, klau
legeriais” ir jiems už mainykasia gydytojas.
“Stebėtinai gerai jaučiuos”, tarė žmogelis.
vimą ir laikymą svetimos valiu
“Senei norėjau su tavimi pasikalbėti apie auką, kurią žadė
tos gręsia mirtis. Tas šuo bu
jai duoti mano ligoninei”.
vo labai parankus GPU agen
“Apie ką Ponas Daktare kalbi ?”
tams įrankis. Štai jie išeiną
“Pats sakei, jei pasveiksiu, tavo ligoninei paaukosiu $50.000”.
“medžioti”. Pribėga šuo prie
“Aš taip sakiau”?, tarė žmogelis. “Dabar gali pilnai supras
. tūlo asmens ir sustoja. GPU ati Ponas Daktare, kad aš tą sykį buvau tikrai ligonis”.
' gentas “capt” ir daro kratą.
Juokelį galime prilyginti ir prie savęs. Kuomet Sodalietė
Randa priešo valstybės pinigų.
buvai priimta į Sodalicijos organizaciją, prie altoriaus iškilmin-Į
Aišku, kas jo laukia... Toliau
gai prižadėjai kas mėnesį eiti prie šv. Komunijos ir neapleisti
ir vėl po kiek žingsnių sustoja.
mėnesinių Sodalicijos susirinkimų. Kuomet tavęs paklausia kuo-1
Čia ir vėl agentai prie darbo.
pelės pirmininkė ar Dvasios Vadas: “Kodėl nepriėmei... Kodėl
. Taip jiems “bemedžiojant” vie
nebuvai susirinkime”... gal tą patį keistą pasiteisinimą duodi,
kaip tas žmogelis.
noje vietoje šuo taip staigiai
Mergina eidama prie altoriaus iškilmingo priėmimo dienoje
stabtelėjo, kad net ant uodegos
žino ką ji kalba. Ligoniai neįrašomi... bet rimtos mergaitės. NEatsisėdo. Čia atrodė pats bai
MAINYKITE SAVO GAŽIŲ ŽODŽIŲ.
Mar. šumsk...
siausias “keisas”. Ištraukia iš
to asmens
kišeniaus didelį
TRYS REIKALINGI DALYKAI
pluoštą pinigų, o tai esą sovie
Sodalietės sėkmingam gyvenimui trys dalykai reikalingi.
Valia, darbas ir pasisekimas, šie dalykai matuoja visą žmonijos
tų rubliai. Kai šuo daugiau užgyvenimą. VALIA atidaro duris į šviesią ir linksmą . karjerą.
! uodė, brinkt ant šono ir guli...
DARBAS perneša per slenkstį, ir kuomet gyvenimo kelionė pasi
Kaip saulutė vakaro metu nori eiti į poilsį, taip ir mano min- Kas atsitiko?! Gamta nubaudė
baigia, PASISEKIMAS apkarūnavoja visą darbą...
tys trokšta ilsėtis ir jums duoti ramybę.
iV šunį už persekiojimą žmonių..
P-lė C. A. Lawrence.
Su gilia pagarba
'
-i .
Pirk Defense Bonds ir Štampe
i. kad šis sijonas (Parątroop Dress) išROŽANČIUS
Jūsų
Remk šios šalies apsigynimą!
DĖDE ANUFRAS
Kiekvieną kartą pastebi panelės Sodalietės atidarytą pini*
pridulkėjusio klazeto ir vėl bus madingas.
i

MUSU SODALIETĖS

Tikėkite, ar ne...
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mes paat&besime... federa
lizmas ar tarpusavė pri
klausomybė veda prie ma
žųjų valstybių subordina
cijos didžiojom valstybėm
tarptautiniuose reikaluo-

Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato
New York, N. Y., 1942 m., kovo 16 d.

I. Angliškoji Spauda
Kaip Amerika
pripažino
Baltijos valstybes
Iki šiol jau yra pasirodę
du “Digest of Internatio
nal Law” tomai. Tai yra
kolektyvis
tarptautinės
teisės žinovų darbas, atlik
tas vadovaujant State Departmento teisių patarė
jui Green Haywood Hackworth. Pirmas tomas pa
sirodė 1940 metais. Jo 37
paragrafe (pp. 199-202)
rašoma apie naujų valsty
bių pripažinimą, apie Pa
baltės valstybes, būtent,
ir apie Lietuvą.
Tame paragrafe nurodo
ma dokumentų šviesoje,
kad britų Charge d’Affai”es Vašingtone dar 1918
palių mėn. 31 d. įteikė
- te Departamentui mer -randumą,
išdėstydaas reikalą provizoriniai
ripažinti ankščiau Rusi
jai priklausomų tautų
tautines tarybas. State
Departamentas į tą memo
randumą atsakęs tų pat
metų lapkričio 27 d. Tame
rašte pritariama britų me
morandume išdėstytai pa
dėčiai, bet susilaikoma
nuo sprendimo iki taikos
konferencijos.
Kiek vėliau, būtent, 1919
m. rugpiūčio 23 d. State
Departamentas
telegra
moje savo komisarui Hel
sinkyje paaiškino, kodėl,
jo numone, Taikos Konfe
rencija dar nepripažino
Pabaltės valstybių. 1920
metų liepos 16 dienos ins
trukcijoje savo komisarui
Rygoje State Departmen
tas pranešė, kad jo nusi
statymas nėra pasikeitęs.
Departmento
nusistaty
mas išdėstytas 1920 m.
rugpiūčio 10 d. notoje Ita
lijos ambasadai. Tas nusi
statymas pareikštas ir
Lietuvos Tautinei Tarybai
1919 m. spalių 15 d. Į 1921
metų gegužės 7 d. State
Departmento užklausimą
savo komisarui Rygoje dėl
Baltijos valstybių pripa
žinimo, tas atsakė teigia
mai. Valstybės Sekreto
rius Hughes savo rašte
Prezidentui 1922 m. liepos

24 d. pasiūlė pripažinti Pa
baltės valstybes, išdėsty
damas tam ir motyvus.
Prezidentas sutiko ir lie
pos mėn. 28 d. visos trys
Pabaltės valstybės pripa
žintos de jure.
Valstybės Sekretoriaus
viešame
pareiškime ta
proga pasakyta, kad tos
teritorijos apgyventos tų
tautų žmonėmis ir todėl
nepažeidžiamas
Rusijos
interesas.
Suminėta šitam tarptau
tinės teisės rinkinyje do
kumentacija, nors jau ir
istorinio pobūdžio, bet ji
vis tik įdomi ir svarbi da
bartiniam momente.

Lenkijos rytų
sienos 981—1939
‘‘Journal of Central European Affairs”, išeinan
čiam kiekvieną metų ket_ paskutiniuose ligi
šiol išėjusiuose numenuose, antram ir trečiam, įdė
tas ilgas Oscar Halecki
straipsnis “Polands Eas
tern Frontiers 981—1939”.
Tame straipsnyje plačiai
minima Lietuva. Atskiru
paragrafu rašoma apie
Krėvės Uniją 1385 m. Taip
pat pateikiama prieštaraujancios nuomones dėl
tos sutarties teksto kai
kurių terminų interpreta
cijos, aprašomas prūsų
bei jotvingių išnaikinimas,
aprašomas Lietuvos tarpumas ir ką unija Lenkijai
yra davusi teritoriniu at
žvilgiu. Kitoje rašinio da
lyje suminėtas Lietuvos
valstybės tuolaikinis plotas, Lietuvos tolerantišku
mas kitų tautų atžvilgiu ir
jos pasidavimas Vakarų
kultūrai. Taip pat rašoma
apie Lietuvos sienas 13861569 m. laikotarpyje. Pa
brėžiama, kad Krėvės ak
tas nereiškė Lietuvos in
korporacijos, vidaus poli
tinės sienos tarp abiejų
federacijos partnerių pali
kę galioje.
Galutinė Lietuvos inkor
poracija įvykusi 1569 m.
Suminėta, kaip Lietuva
nustojusi Kijevo, Polocko
ir Smolensko. Aprašomas
laikotarpis nuo Liublino
Unijos iki Lietuvos - Len
kijos padalinimo. Rašyda-

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRI8TUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
SS Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
SeimininkSms, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
ni vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina............ $1.00
ŠVENTAS RASTAS
MENTAS ..............

arba

NAUJASIS TESTA$1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra
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25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna

50c.
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25c.
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Kaina buvo
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25c.
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Demokratijų principai tymus ir žydų protegavi
mus.
negali būti laužomi
“The New York Times” Už Baltijos tautų
kovo 16 dienos laidoje pra laisvę
neša, kad Londone išei Lietuvos Nepriklauso
nantis lenkų socialistų lai mybės sukaktuvių proga
kraštis "Robotnik Polski”, Vašingtoono
“Evening
rašydamas apie dabar Star” vedamajame vasa
vykstančias derybas, ku rio 17 d. pareiškė tarp kit
rių
rezultate Ministras ko ir šiuos drąsinančius
Pirmininkas Sikorskis tu žodžius:
rėjo vykti į Jungtines A“... Sukaktuvių minėji
merikos Valstybes, tarp
mas (Lietuvos)
liudija
kitko sako:
moralinio tikslo tvirtumą,
“Bet koks didžiųjų vals
ant kurio remiasi Atlanto
tybių mėginimas nustaty
Čarteris, šitas kilnus do
ti naujas strategines sie
kumentas, stojantis už
nas, bet koks nutarimas,
laisvę valstybių, kurios
padarytas stiprių, gerai
dingo šio didelio karo ger
ginkluotų šalių, liečiantis
klėje.
Naujausias Lietuvos kurortas — Dubingiai, kur sakoma, gražiausia Lietuvos Į Paver^ųja^ų ^in^ bet
koks mėginimas pateisinti “Lietuva ir jos kaimynai
gamta. Tą tartum paliūdyja ir šis moderniškas tiltas.
------------------------------------- ! arba užgirti užpuoliką ir Latvija ir Estija sudaro
savotišką problemą, nes
mas apie paskutinį padali- ja buvusi provizorinė. Esą “grynai lenkiško” Suvalkų1 vienpusius įjungimo veik- jos savo laisvę prarado ne
nimą, autorius sako: “ne- buvę galimybių Lenkijos - trikampio inkorporacija į smus turi būti vertinamas Vokietijai, bet Rusijai, ku
įUrį
užmiršta kad jis Lietuvos sienų klausimą Vokietiją ir Vilniaus sri- kaipo skandalingas kademokratijų ri prijungė jas 1940 me
(padalinimas) apėmė vi- 1 sutvarkyti:
“federaliniu ties su visa Lietuvos Res- riaujančių
tais. Rusija dabar yra mū
idealogijos laužymas.
sus lietuvius, kurie visiš- sprendiniu”. Pilsudskis į publika sujungimas.
“Nežiūrint į karinę pa sų talkininkė. Bet Ameri
kai nieko bendra su Rusi- ' tokį sienų išsprendimo bū- Mažųjų tautų
dėtį, ir net dar mažiau, kai kos Vyriausybė jau prieš
ja neturėjo”.
dą buvo linkęs, bet esą
ateitis
prieš akis stovi sunkumai, aštuonioliką mėnesių tvir
Prieidamas prie pasku- i knk« : sovietų, ,karas *'
Londone išeinantis žur- Sąjungininkai
neturėtų tai ir įsakmiai pareiškė sa
tinių laikų ir tautinių ju- pagadinę^ jveldamas sutartis e- na^as ‘‘The Contemporary nuklysti nuo savo princi vo nusistatymą, kad Bal
dėjimų, autorius toliau ra- ■ eJį Halinai b'išs- -pnrlii ' Review” 1942 metų sausio pų, kurie yra nemažiau tijos valstybių nepriklau
šo: “Įvairūs tautiniai judė-; * J* JahnaiJessprendunumervje AalDino
si Vilniaus problemą. Pri- men- numeryje patalpino svarbūs ginklai už kanuo- somybės praradimas buvo
nelegalus ir todėl atsisakė
J^rna^ buvo netik antiru eidamas prie Am'oasado- Emile Cammaerts straips- les bei tankus”.
siški, bet nukreipti ir prieš rių Konferencijos 1923 m. ni "The Future of thej
| pripažinti bet kokį jų su
Kaune
sušaudyti
lenkų kultūrinę įtaką... Di
vereniteto pakeitimą. Akovo 15 d. sprendimo, au-; Sma11 Nations”, kuriame 42 asmenys
delės lietuvių ir rutėnų
merikos Vyriausybė tebe
torius randa, fyad toji “šie- tarP kitko rašoma:
(baltarusių)
gyventojų
“Times - Herald” vasa silaiko šitos pažiūros, ir
na” buvusi “nuosaiki ir a“Mažųjų tautų neprimasės, kurios po lenkais,
visuomenė,
rio 13 d. įdėjo United Amerikos
i
titikusi
realiai
situacijai
”
,
klausomomis
išlikimas
po
išlaikė savo kalbą ir pa
Press pranešimą, kad vo trokšdama teisėtumo ir
DročiusTr'būdamos šamo- Autorius taip Pat sumini, dabartines kovos buvo pa- kiečių radio paskelbtomis įsitikinusi, kad tautos tu
P.
, ,. - ! kad ta “siena” niekada ne- staraisiais mėnesiais kvesmngos dėl savo tautines j
žiniomis Kaune esą sušau- ri teisę pačios tvarkyti saindividualybės ir aktyvaus ‘buvusl Lietuv§s pnpazm- tijonuojamas. Gerai mfor- dyta 42 asmenys už pade- vo reikalus, remia šitą Vy
politinio gyvenimo, užėmė-ita, bet esą negali būti jo- muoti kritikai Didž. Bri- gimus, užmušimus, kurs- riausybės pažiūrą”.
kios abejonės, kad Vii- tanijoj ir Amerikoje, atroskirtingą liniją nuo len niaus srityje gyventojų do, sutaria, kad grįžimas
kiškai jaučiančio vidurinio
ŠEIMININKIŲ DfiMESIUI
luomo. Siekdami tautinės dauguma galutinai norėjo prie “status quo” prieš
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
autonomijos ar dargi ne palikti po Lenkija”, ir jie Į1939 metus pasidarė negalygiai
kaip ir lietuviai ken- j limas ir kad turi būti supriklausomybės, jie norė
jau įsiayk labai naudinaa knyaa_ “VALGIU
tėję
dėl
stokoos'
normalirasta
sistema,
subordijo išsilaisvinti kartu ir
ekono- nuojanti tautinį suvereni-1 GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
nuo rusų priespaudos ir nių diplomatinių ir............
minių santykių. Sumine- tetą kokiam nors tarptau- to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasilenkų įtakos”.
tas 1938 m.ultimatumas
__________ . tiniam autoritetui, o poli- gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
Prieidamas prie Curzono T. ,
.
.
i tinę laisvę — glaudžiai puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntiinu —
U_name
j kooperacijai ekonominėj
linijos ir Rygos sutarties e uvai’
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:
Lenkija
prašė
tik
diplo; įr karįnėj srityse,
laikotarpio, O. Halecki ra
“Darbininkas"
šo, kad 1919 m. gruodžio matinių santykių užmez- • “Jeigu mes panagrinėsimėn. 8 d. nustatytoji lini- gimo”. Taip pat suminėta me siūlomus sprendimus... 366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

tik bus galima: Lietuva turi būt laisva’
(Pasigirsta už scenos šūvis ir daugiau,
triukšmas).
PETRAS, (garsiai įsakomai) — Vyrai,
prie ginklų’., paskui manę... marš! (Visi
skubiai grūdžiasi pro duris lauk, scena
pasilieka tuščia. Už scenos girdėtis šau
dymas, ginklų žvangėjimas, karo šauks
mas, komandos, sužeistųjų vaitojimai...
Galiausia viskas nurimsta, nutyla).
H-ra SCENA
Po trumpos tylos į sceną įeina žanda
ras, pulkininkas ir kareiviai.
PULKININKAS. — Na, ir ką? “Krank
lio” kaip nėr, taip nėr? (Valandėlę pagal
vojęs, užklausiamai): —Ką daryt su tais
nukautais?... Su tais pasiutėliais žemai
čiais... kurių į nelaisvę nė vienas sveikas
nepasidavė ?...
ŽANDARAS. — Jūsų vysoko blogorodije. Visus suversti į vieną duobę ir rai
teliais taip užtrypti, kad jų kapo nė pėd
sakų nebliktų...
PULKININKAS. (į kareivį įsakomai):
— Tuoj visus suverst į vieną duobę ir užtrypt.
KAREIVIS. — Klausau jūsų visokoblogorodije... bet?...
PULKININKAS, (rūsčiai) — Kas per
bet?.. įsakyta... pildyt.
KAREIVIS. — Bet ką daryt su gyvais
sužeistaisiais?
(Perekulščikas su Rozprochvostovu pa
žvelgia vienas į kitą).
ŽANDARAS. — Geriausia, juos nevi
donus pribaigt...
PULKININKAS. — Kad man tuoj su
jais būt baigta... Supratai?..
isbi-i . •. ihsi-

KAREIVIS. — “Tak točno jūsų vysoko-

blogorodije!”
PULKININKAS. — Aplink, marš!
(Kareivis apsisukęs kulnimis sudaužia
ir išeina. Pulkininkas išsiėmęs cigarničią užsidega popirosą, kitą duoda žanda
rui ir žandarui draugiškai per petį plekš
nodamas):
PULKININKAS. — Tu čia geriau susi
pažinęs su apylinke... kur čia būtų gali
ma išsigert ir pamerginėt?..
ŽANDARAS. — Netoli Čekiškė... Deg
tinės ir bajoraičių kiek tik įsakysite...
PULKININKAS, (nudžiugęs, laižyda
masis) — Tai tuojaus jojam. (Išeina pro
duris).
(Juodviem vos pro duris išėjus, tuoj
pasigirsta šūvis. Žandaras surinka).
ŽANDARAS, (už scenos) — Aj! Mirš
tu!.. (girdisi triukšmas, trypimas kojo
mis, ginklų žvangėjimas, komandos, o
tuo tarpu į vidų įveda dviem kareiviams
ant pečių užsikabinusį, su pašauta koja
žandarą Rozprochvostovą. Pulkininkas,
būrio kareivių lydimas, eina paskui iš už
pakalio. Jiem žandarą besodinant ant
suolo, pulkininkas perpykęs garsiai su
šunka):
PULKININKAS. — Tai vis prakeiktojo
“Kranklio” darbas!.. Na, tegul tik mes jį
sučiupsime... (tuo tarpu uždanga nusilei
džia).
V akto galas.

VI AKTAS
1863 metais.
JHASO?

SCENAI

Bu^ciūnaičių dvarelio giria. Berželiai ir

šaitės. Faibčikas, penelė Marytė Budriūnaitč
šiaulio rūbuose su šautuvu rankose išlenda iš
krūmų, paskui ją išeina Faibčikas ir Paulius.
Visi atsargiai dairosi aplinkui.

FAIBČIKAS. — Vienas mūsiškių turė
jo čia laukti... Argi ponas Daugirdas bū
tų sumanęs pakeist veikimo planą?... Ro
dos, to neturėtų būti. Greičiausia, tai
mes ėjome pergreitai ir atėjome per ank
sti.
PAULIUS. — Sėskime, biski palauksi
me.
(Visi susėda ant kelmų ar rastagalių,
ginklais atsiremdami į žemę).
BUDRIŪNAITfi. — Gaila, kad taip da
lykai pakrypo. Turime pertraukti sukili
mą, viską palikę bėgt į Prancūziją, kad
tenai naujai persitvarkius^ su naujomis
jėgomis grįžt vaduot tėvynę.
PAULIUS. — Bet kodėl taip nuspren
dė? Juk, rodos, rusus visur įveikėme...
FAIBČIKAS. — Įveikt įveikėme, bet
mums siųstus į Palangą ginklus, rusai
mariose sugavę sulaikė, o be ginklų vien
su dalgiais ir šakėmis rusų armijos ne
nugalėsime, tai ir nutarta, kad ką žmo
nės bežudyti, verčiau dalyką atidėti toli
mesniam laikui, kuomet bus tinkames
nės aplinkybės.
(Tuo tarpu išlenda iš krūmų pora
Šiaulių, kareiviškai sveikinasi ir paduo
da panelei užantspauduotą voką, kurį ji
atplėšusi tyliai skaito. Beskaitydama nu
liūsta ir atsidūsta).
BUDRIŪNAITfi. — Viskas baigta!...
FAIBČIKAS. (skubiai) — Kaip tai vis
kas baigta?
(Bus daugiau)

I
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.. Iškilmingai Paminėta
Šv. Kazimiero Šventė

HE* HAVEN, CONN.

v. .
leido, sutupę ant didžiojo
altoriaus ir pradėjo lesti
taukus, lempelėse esan
čius. Juodu šoko beregint
gaudyti, bet nesugrobė, oi
pelėdi beplastėdami (beplasnodami) išvertė tris
žvakiles su žvakėmis, ku
rios krisdamos sulūžo.
Ryto metą keletas žmo
nių sulipo ant bažnyčios,
atrado po stogu betupinti
pelėdi ir užmušė. Sulig tuo
kartu bažnyčioj niekas
nuogandos nebedarė.
/P,

■•B

Kovo 8 d., 10 valandą ryte
SĖKMINGAI PAVYKO
buvo atnašaujamos iškilmingos
ŠV. MISIJOS
Šv. mišios visos parapijos in
Kovo 8 d., mūsų parapijoj
tencijai, nes Šv. Kazimieras yra
sėkmingai užsibaigė Šv. Misi
mūsų parapijos globėjas. Taigi
jos, kurias per visą savaitę vedė
prašyta, kad palaimintų mūsų
Tėvas Justinas Vaškys, Pran
parapiją, kleboną ir mūsų tau
ciškonas. Jis įspūdingais ir pa
tą.
mokinančiais pamokslais kvietė
Skaitlingai žmonės prisiarti
dažnai artintis prie Dievo stalo
no prie Dievo stalo; taipgi Šv.
ir naudotis malonėmis. Matytį,
Kazimiero parapijos choras
kad visi suprato misijonieriaus
“in corpore” priėmė Šv. Komu
kvietimą ir pasinaudojo, nes
niją, ir dalyvavo bendruose
kiekvieną dieną skaitlingai arti
pusryčiuose, kurie buvo suruoš-,
nosi prie Dievo stalo.
Gražusis Nevėžis, neša savo tyrų vandenėlį į narsųjį Nemuną. Šios pakrantės
i ti parapijos svetainėje. Dalyva
Vakarinių pamaldų metu Šv. vo ir Tėvas Justinas Vaškys, pradeda atbusti su įgimstančia pavasario gamta ir vėl vilios kiekvieno lietuvio ŠirKazimiero parapijos choras, va Kun. E. Gradeckas, Kun. M. Či- Į d* pne savo žavinčių vaizdų.
dovystėje vargonininkės p-nios bulskas ir Jonas Matulaitis, kuA. Kripienės, labai jausmingai1 ris buvo parvykęs kelioms die Ramus, bet pilnas paslapčių
Srovė jam spindi krištolinė.
ir gražiai giedojo, ypatingai ka noms praleisti atostogas, Jonas Nevėžis plaudžia mūsą šalį.
Erdvė plačioji — jo sapnai,
da buvo įstatytas Šv. Sakra labai gražiai atrodo ir nesis-, Ir niekas, niekas jo minčių,
Ir jon tik žiūri jis kasdieną,
mentas.
Tik tą gražuolę nuo senai
kundžia kario gyvenimu. Sako ! Gilių minčių atspėt negali.
Ramus, bet pilnas paslapčių
Jisai bemato vienui vieną.
Jis viską užslėpė dugne
Nevėžis plaudžia mūsų šalį...
Užbaigiant misijas kiekvie viskas yra tvarkoj.

Nevėžis

Ir pats sustingo, tartum ledas;

nas su degančia žvake atnauji
no Šv. krikšto įžadus, pasveiki
no misijų kryžių ir paaukavo
žvakes parapijai, kurios degs
per visus metus aukavusių in
tencijai. Misijų užbaigimo metu
buvo atvykę ir svečių kunigų iš
apylinkių kolonijų.

. DARBAI GERAI EINA
Tuščia spėliotum! Nežinia,
Darbai šiuo tarpu eina gerai Kas ten krūtinėje jo dedas.
mūsų kolonijoj, ir bedarbių Lyg naktys šaltojo rudens,
skaičius sumažėjo. Algos kai Jo dūmos niūrios ir vienodos...
kuriose dirbtuvėse yra kelia Ir gryno krištolo vandens
mos, ir kaikurios dirbtuvės, ku Jau nesudrumsti niekam, rodos.
rios gamino žaislus ir kitokius Veltui žilvičiai ir karklai,
nekariškus reikmenis, dabar Būriais pakriautėje prigludę,
Širdinga padėka priklauso gavo užsakymus karo reikmenis Ir anksų rytą ir vėlai
mūsų klebonui Kun. E. Gradec- gaminti.
M. šlamės neramūs ir nuliūdę.
kui už pakvietimą misijoonieVeltui begrįždamas į namus
riaus ir primosimą dvasinės
LDS 28 KUOPOS
\ Dainuos svajodamas artojas, —
puotos. Tėvui Justinui Vaškiui
SUSIRINKIMAS
; Nevėžis plauks tolyn ramus,
linkim tvirtos sveikatos, kad il įvyks sekmadienį, kovo 29 «•»1 Gailios dainos nepakartojęs.
gus metelius galėtų dirbti Kris 11 valandą rytą parapijos sve Veltui nukreipusi akis
taus vynyne dėl žmonijos sielų tainėje. Kviečiame visus narius į jį varguolė mergužėlė,
išganymo.
ateiti. Neužsimokėjusieji turės Kaip draugui jam pasisakys,
progą užsimokėti. Taipgi atsi Ko jauną širdį jai sugėlė.
veskite savo pažįstamus prisi Veltui! Pro žydinčius krantus
rašyti prie šios garbingos LDS Senai taip plaukti jis paprato,
organizacijos.
Senai ir šaltas ir kurtus

JUS

Juozapas Lukša,

Jis nebejaučia, nebemato.
Finansų Raštininkai, Žmogaus giliausiųjų kančių
----------------Senai suprasti nebegali...

GALITE PADĖTI

SUTAUPYTI
telefono patarnavimą

KARO reikalams

Tėvų Pranciškonų Misijos
1942 m.
8. Brooklyn, N. Y. — Šv. Jur
gio Parapijoje, Kovo 23 — Bal.
5 — T. Justinas Vaškys.
9. Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento Parapijoje, Bal. 10 — 12
d. — T. Justinas Vaškys.
Montreal, Kanada, — Šv. Ka
zimiero par., kovo 29, iki bal. 5.
— T. Juvenalis Liauba.

Ramus Nevėžis, bet tiktai
Srovė jam spindi krištolinė,
Kada bešypsosi aukštai
Gryna, lyg ašara, mėlynė.
Ir nepažinsi jo staiga,
Kai dangų debesys užkloja, —
Tuomet įniršusi banga
Jį visą blaško ir kiloja.
Puikus, kaip liūtas, ir rūstus,
Putos karoliais pasipuošęs,
Žiauriai jis daužos į krantus,
Sunaikint viską pasiruošęs.
Krūtinė keršto alkana,
Tai, rodos, verkia, tai vaitoja,
Tai vėl, paniurus ir liūdna,
Lyg karštą maldų bekartojo...
Bet vos tik mėlyni skliautai
Slaptingi, gilūs pasirodo,
Nevėžį tilstant pamatai,
Nevėžiui siausti nusibodo.
Ir vėl jam juokias spinduliai,
Ir vėl jam šypsosi mėlynė,
Ir vėl, alsuodama tyliai,

Gilia keliaudamas vaga,
Tiktai ją vieną besupranta,
Tik jai beprašneka banga,
Tyliai sudužusia į krantą.
Žvaigždėta vasaros nakčia,
Kada lakštutės krūmuos gieda,
Tik jai tylomis ir slapčia
Jis dainą nuostabią beklieda.
O ji melsvutė ir rami,
Žvaigždes suspietusi į būrį,
Visu plačiuoju dangumi
Veidan Nevėžio tiesiai žiūri.
Šnekos taip klausosi rimtai,
Kad nebejunta nieko kito,
Ir riedant žvaigždę pamatai, —
Tai ašarėlė jai nukrito.
Nukryto viena ir kita,
Kaip brilijantas, suliepsnojus,
G ji vis klauso ,tik kakta
Kas kart labiau užsidūmojus...
Ramus, bet pilnas paslapčių
Nevėžis plaudžia mūsų šalį
Ir niekas, niekas jo minčių,
Gilių minčių atspėt negali...

Prietarai

nunešti,

Kūrybinis momentas yra baidymus. Tie įvykiai bu- bantj. Taip visi patyrė ne- atrado ,
,
pašvinkudžiaugsmo šaltinis, nes jame vo Lietuvoje ir juos užra- buvus baidyklę, bet buvus sias ir „j neįti nPebenešg.
žmogus turi progą pareikšti sa
sė vyskupas Valančius.
stuobrį, uz kurio sakos vevo asmenybę.
Prof. St. Šalkauskis

Malonėkite atsakyti te

lefoną

»
I

taip

greitai,

VIMERKKS

kaip galima.
Penkios ar šešios sekundos

suvėluoti atsakyti telefoną,
atrodo, kad nesudaro svar

bos... Pirmiau nesudaryda
r?

.t

Dabar suda

vo skirtumo.
ro.

Anglija

Naujoji

skubiai

turi

karo

dirbti

reik

Telefono Kompani

menis.

dieną

ja kiekvieną

milijonu

septynių

netoli

teikia

telefono

šaukimus...

kiekvieną

dieną

ir

jie auga.

Suvėlavimas nors kelių se
kundų,

tančius

sutrukdo

sykių,

žmonėms

telefonuoti

landų - valandas.

va

Telefo

no aparatų daugiau prista
tyti beveik nėra galimybės

dėlei

žaliavos...

trūkumo

vario, švino, zinko, alumi-

num ir tt... šie dalykai jau
darosi

Dabarti

retenybe.

niai telefono įrengimai tu
ri būti vartojami

čiausiai.

Jūs

padėti... tik

t. w *- «* »

tūks

dauginantis

kuopla-

galite

A storekeepcr named Mr.
Shedd,
Said—“Bombers and ships
will be sped,

If we can arrange.
When people get change.
To sėli them Defense
Stamps instead!”

tam

atsakykite te

lefoną laiku.

Yon cn’t buy
Būt vour dollars do provido
•5 the taalta. the <une. the
plane. to eru.h the Azia!
■ny a

Už* H6UIII

V. 8.

or Stamp imdartjl

te

t

TfieeMHEM?

Kadangi jie yra gana J“ Pūsdamas užkliudė Pi-'
charakteringi ir čia dlžnai
gaustą,

—3—
Dar lenkų gadynėj Tytu
vėnų bažnyčioj pradėjo ka
senių kalbami, tai lai bus
—2—
ži kas, naktimis vartalioti
leista juos
pakartoti
ir
. . .* ,
. .
Viekšnių parapijoj, Mes- žvakides ir laužyti žvakes.
kurle JUOS kelių sodžiuj gyveno žmo- Išsigirdę apie tai, žmonės
jau pamiršo.
i gus, vardu Laurynas, ku- paskelbė nebūtus daiktus:
rio namai niekuo nebuvo pradėjo pleškėti esant rū— 1 —
papeikiami. Tuo tarpu vie- sy palaidotą bedievį žmoTirkšlių parapijoj, Spur- nūs metus rudens laike gų, jį kas naktį keliantis,
gonių sodžiuj gyveno žmo- kas naktį ant trobos lubų įeinant į bažnyčią ir Įau
gus, vardu Pilypas. Jis, pradėjo kaži kas brazdėti, žant žvakes.
kaži kuomet į Tirkšlių baž- šeimininkas, su žvake už- Bernardinams rūpinannyčią nujojęs, pasimeldė, lipęs, nieko nepamatė. Šei- tis, du drąsiu vaikinu pabet po visam įsmuko į myna nebenorėjo nė į savo sišovė gulėti bažnyčioj per
smuklę ir lig išvakarių gė- kamaras eiti gulti; kaimy- kiaurą naktį. Bernardinai
rė. Apygirtis namo grįžda- nai paskelbė į Lauryno na- leido ir prižadėjo juodviem
mas, pamatė ant kelio be- mus piktas dvasias įsime- užmokėti
po pusmuštį.
stovinčią juodą baidyklę, tus. Nemitęs, šeimininkas Šiuodu, ėmusiu šaudykles
Kelias buvo ankštas, — ne- parvežino kleboną ir iš su kirviais, atgulė bažnysumanė, kur išsisukti, to naujo namus šventino, ta- čioj, tik duris į vienuolyną
dėl apsidrąsinęs jojo pro čiau brazdesys nesibaigė, pradaras paliko, kad nelaibaidyklės šalį; bet ta capt Kaži kuomet apsidrasi- mei kilus, galėtų išsprukti,
ir nutvėrė jam už žambo nęs Laurynas ėmė kirvį, Tytuvėnų bažnyčios vir(skverno).
Persigandęs, dviem vaikinam taip pat šus yra suvestas, tik paPilypas pradėjo čaižyti bai kirvius įdavė;; visi trys su liktos skylės, kad būriui
dyklę su bizūnu ir išspru švyturiais ėjo veizdėti, kas žmonių susėjus, oras gako, tik žambo kertė atply ten brazda. Beieškodami lėtų persikeisti,
šusi paliko baidyklės ran atrado dvi avino galvi, ka- Juodviem dar nemigas,
kose. Parjojo namo drebė- čių apgriaužti; jas kada pa pro didžiąją lubų skylę įlėdarnūs,

papSSakčrjb šavsjkėlė, ištefcė

iš pačių

UNITED
STATES
SAVINGS
^BONDS

AND STAMPS

“Darbininke” dar galima gauti Lietuvoje
“Maldos” bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: “JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.
Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirvėlaitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

“AŠARĖLĖS”

^ap‘e /.^rtus kąsneli ant sakos tebeky-Vejkiai nespėjęs

BUY

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ

kaulių po kelis šikšnospar
nius, kurie, smagenis ės
dami, galvas ritinėjo. Tas
galvas nukėlus, brazdesys
Maž ne kiekvienas vai- atsitikimą ir sunkiai įsir- DraDUOiė
kas, prisiklausęs nuo se- go
[ Bet kas tiedvi galvi padėnesniųjų įvairių pasakų; Šeimyna, gerai tankiau- jo? ge^įninka/teiraudaap.e baidymus, nuogąstau- susi, kurioj vietoj jis su mos susekg ,
avis iau.
ja, labiausiai naktį, nedrį- baidykle grūmės, ėjo ryto nant vienas tikinąs pa
sta keliauti ne. pro duns metą veizeti; atrado ant
tiedvi
Ivi
lg g
išeiti. Del pamokymo tokių kelio tebestovinti šakotą
t t b ir kptino nuneščia truputėlį duodama pa- stuobrį, rado ir apsiausto usavo^mei m“inj W

"

-ENSE

ma-^kė-dvi, it-visti, pelėdi, nusi-

Užsakymus su money orderiu siųskite:
“Darbininkas"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina ....... 35c.

ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
ParaSė Kun. Leonas Vaičekauskas
............... 15c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICILIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina ______________________ ___ ________ 15c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iŠ Ame
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič

20c.

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

25c.

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

30c.

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina __ _____ __________________ ___ —

15c.

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

'DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina

30c.
•

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 *
pusi. Kaina _______________________________________ 25c.

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

GELIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina

20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ---------------- 20c.
KATEKIZMELIS — 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 ŽVAIGŽDES,
parašė Gerutis, 87
pusi. 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

Su užsakymais kreipkitės —

“DARBININKAS"
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Antradienis,

Kovo

24,

DARBININKAS

1942

Dėkojo Ui Kalendorių

Lietuvioi Floridoje

SVEIKSTA

TIKĖKITE, AR NE~

GRASILDA MARTINKIENfi.
Amerikos lietuviai pamėgo Šiomis dienomis ponia BenTikėkite, ar ne... bet gyveni norėdamos įsiteikti ir išgauti
iš So. Bostono, pereitą penkta- važiuoti į Floridą žiemos atos- dzevičienė, gyv. 12 Sanger, St.,
mas
verda, kaip puodas ant kar žinių, jos ir pafundijo kiekviena
dienį lankėsi “Darbininke” ir j togoms, kad ten pailsėjus, pasi- So- Boston, Mass., susižeidė (išdėkojo už prisiųstą Jai sieninį i maudžius ir pasikaitinus skais- narino) koją ir gerokai turėjo štos ugnies. Štai trečiadienio poniai Onai ir jos tvirtam sūne
Ketvirtadienio vakarą, 7:30 Darbininko” kalendorių. Spau
vakarą įšoka kaimyno vaikutis liui pridavė gražių dovanėlių.
ŽINUTĖS
čia saulute.
I pasikankyti, kol kojos krizė į pp. Vinco ir Juozafinos Savic Ar ponia Ona išdavė “sekretus”
vai. bažnytinėje salėje bus jau dos fondui aukojo $1.00. Reikia
persisvėrė gerojon pusėn. Da
Tiesa, šią žiemą buvo gera
Kovo 22 d., mirė, 6 savaites nimui pamokos religijoje. Kvie pastebėti, kad p. Martinkienė
bar sveiksta. Ponia Bendzevi- kų namus ir praneša, kad “pa kūmutėms, tai neteko patirti.
i
proga
ten
atostogauti,
nes
kam

pasirgęs, pas Vincentą Tarušką, čiamas jaunimas, baigęs Sun-Įi yra ilgametė
čienė yra LDS 1-mos kuopos gelbėk tetule, mano sesutė aky
“Darbininko”
bariai
buvo
daug
pigesni,
negu
224 Athens St., Kazimieras Ta- day School, gausiai lankytis.
narė ir nuoširdi LDS ir “Darbi tę užsikrėtė ir mamos ir papos • Tikėkite, ar ne... Jack Sharskaitytoja ir rėmėja.
kitais metais, už tai ir privaruška, 78 metų. Jis paėjo Pane
ninko” rėmėja. Linkime greito nėra namie nėra kam pažiūrėti, key pasaulinį čampionatą lai
Po Velykų jos sūnus žada prikas atsitiko su mano sesutės a- mėjo 1932 metais. Jis dabar
vėžio parapijos. Amerikoje pra
Penktadienį stacijos bus vaik- į imU moįrys't4s sakrameaų ir iŽiavo nemaiai
B įvairių išs vei kimo.
miestų
bei
kolonijų,
kad
pralei

kyte. P-nia Juozafina. viską pri- gyvena Bostono priemiestyje, o
gyveno virš 40 metų. Laidoja sciojamos 4 vai. p. p., ir 7:30 paskui savanoriai išvykti į J. V. j
dus
laiką
ir
pailsėjus.
mas kovo 24 d., 9 vai., iš Šv. , vai. vakare.
• POVILAS MIKALAUSKAS, grįžus bėga risčiomis su pirmą Bostone turi taverną, kurio ba
kariuomenę.
Petro par. bažnyčios, Šv. Bene-.
Dėlei stokos darbų ir didelės senas So. Bostono gyventojas ja pagelba. Ir kas gi atsitinka?! ras, skaitomas ilgiausias pasau
S.
J.
BENSAVAGE
iš
Wa-Į
Sekmadienį,— Verba. Mišios,
dikto kapuose.
kompeticijos biznyje, lietuviai ir “Darbininko”
skaitytojas Praveria duris kaimyno, kad lyje — vienas blokas ilgumo.
bažnyčioje prasidės 15 minučių tertown, Conn. rašo: “Labai nesiskubina Floridoje apsigy persikėlė į naują vietą, būtent: čia tik blykst, blykst ir pasirodo
Antradienį, vakare, bus laiko ankščiau, kaip paprastai.
nuoširdžiai dėkoju už sieninį
venti. Bet dabar man iššsikal- nuo 248 W. 4th St., į 124 W. apgavystė... Artimos draugės • Didžiausias ir brangiausias
mos Šv. Teresės novėnos pamal
kalendorių, kuriuo džiaugsiuo
šaukia— SURPRIZAS!!! Svei pasaulyje tiltas tai San Fran
bėjus su daugeliu lietuvių vasa 9th St., Soo. Boston, Mass.
dos.
si
per
visus
1942
metus,
tikiuokiname su gimtadieniu... O po cisco - Oakland. Jis turi 22,720
Verbų sekmadienį, kovo 29 d.,
rotojų, išgirdau, kad daugelis
tuoj po Graudų Verksmų baž-|s^» ^ad nepamiršite manęs ir
nia Juozafina Savickienė ir pa pėdų ilgio ir kainavo jo pasta
Sveikino Juozą Dilį
Trečiadienį, vakare, įvyks Ga
yra pasiryžę pastoviai čia apsi
a nytinėje salėje bus rodomi įdo- kltais metais ~ Prisiusite ir gi
ti buvo pamiršus apie savo gim tymas $75,000,000.00.
vėnios ir Pranciškonų Brolijos
gyventi. Reikia tikėtis, kad ne
mūs tikybiniai judami paveiks- Į Sražy kalendorių .
Ketvirtadienį, kovo 19 dieną tadienį. Reikia pažymėti, kad
užilgo gali Floridoje išdygti
pamaldos. Po pamaldų bus pa
pripuolė Šv. Juozapo diena. ponai Savickai gyv. 7th St., So.
nauja lietuvių kolonija.
rapijos moterų ir merginų susi lai.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
LANKĖSI
Juozapo vardu yra daug lietu Bostone, yra nuoširdūs LDS
rinkimas dėl kareivių ir Raudo
Vasario 28 d., lietuvių vasaro- vių, kurio vardą nešioja ir se nariai ir “Darbininko” priete
REIKALINGAS vartotas auto
nojo Kryžiaus darbuotės. Kvie
SERGA
Penktadienį, kovo 20 dieną, j tojų grupė, Hotel Kody, (Igno nas So. Bostono biznierius laik liai. Ponia Juozafina tikrai, net mobilis nuo privatiško savinin
čiamos susirinkimam visos —
“Darbininke” lankėsi kun. Jo- Kodžio LDS 2-ros kp. nario rodininkas Juozas Dilis, turįs su ašaromis, dėkojo savo drau ko. Pageidaujama vėlesnės ma
ypač kareivių motinos ir sese j Jau ilgokas laikas kai serga
nas Vaitekūnas, Providence, R. viešbutyje), surengė “Žuvies “Darbininko” name auksinių ir gėms, kad jos taip gudriai ją dos automobilį. Užmokės cash
p-lė Adelė Varžinskaitė, gyv.
rys.
I., lietuvių par. klebonas ir kun. bankietą”, (žuvių prigaudė p. sidabrinių daiktų krautuvę. Jo prigavo ir už nuoširdžius svei pinigais. Atsišaukite “Darbi
i 697 7th St., So. Bostone. Šiomis
i
A. Švedas, MIC. Atsilankymo , Kereiša iš W. Bridgewater, varduvių proga, daugelis iš jo kinimus.
ninke”, 366 W. Broadvvay, So.
; dienomis panelė Adelė buvo paJAKTARAI
proga, kun. J. Vaitekūnas pali Mass.), kuriame dalyvavo ne draugų ir pažįstamų atėjo pa
Boston, Mass.
(24-27-31)
! sidavusi Massachusetts Geneko “Darbininko” spaustuvei ne mažai asmenų, būtent: biznie sveikinti asmeniai, o kiti svei- i Tikėkite, ar ne... bet niekas
j-------' rai, kur buvo per dešimtį dienų
riai G. Stukas, James ir Sofija kinimus prisiuntė telegramomis 1
mažai spaudos darbų.
kaimyno paslapčių nesuži
Li
GERA PROGA
Lietuvis Dantistas
5 padaryta nuodugnus ištyrimas
Strigūnai, A. Aleknai ir dr. E.’ ir laiškais. Juozas ir jo žmona no, kaip moterėlės. Ir netik jos
Turiu pardavimui 2 namu.
ligos priežasties. Po egzamina • Kovo 21 d., lankėsi Onutė Į Rudd (Rudokaitė) iš So. Bos
viską* žino,’ bet -jos ir išnaudoja
, - . šeimynų, antras
Bronė
yra
dideli
“
Darbininko
”
j
Vienas
dviejų
vimo daktarai patarę ilsėtis na Jereckaitė su savo sesute iš r ton, Mass., pp. Mankai su duk
kiekvieną momentą. Štai perei- trijų šeimynų. Neša $900 rendų
517 E. Broadvvay,
muose. Panelė Adelė yra ilga Lawrence, Mass. P-lė Onutė,' rele ir p. Zalga iš Chicago, III., prieteliai ir rėmėjai.
tą ketvirtadienį, būrys Thomas
SOUTH BOSTON, MASS.
į metus. Noriu greičiausiai par
metė LDS 1-mos kuopos narė ir pereitais metais “Darbininko” i p. Kereiša iš W. Bridgewater,
Tel. SOUth Boston 2660
Park, So. Bostone, moterų sužiLANKĖSI
duoti, vyras mirė. Duokite pa
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo j “Darbininko”
iš
Dorches.
nuoširdi rėmėja. metiniame baliuje, spalių 26 d„ willjam A
1S
----------; nojo, kad p-. Budreckienės gim1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
siūlymą. Kreipkitės:
Cambridge,
Mass.
laimėjo
po
Linkime susilaukti taip bran
Seredomis nuo 9 iki 12 vat dieną
ter, Mass., vietiniai gyventojai:
Pirmadienį, kovo 23 d., lankė-, tadienis čia pat .tai jos ir padaSubatomis nuo 9 iki 6 vat vak.
puliarumo kontesto — karalai
gios sveikatėlės.
MRS. M. MATULAITIS
pp. Bubniai ir ponai Kodžiai iš si Marianapolio kolegijos prof. rg invaziją. Bet invazija buvo
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vat dieną
tės titulą. Atsilankymo proga, Miami Beaeh. Visi bankieto da
412 Second St., So. Boston,
(pagal sutartį)
kun. Dr. J. Starkus. Taipgi tą charakteringa. Ten vietoj kap-lė Onutė pasipirko iš “Darbi
Mass.
lyviai dėkojo pp. Rodžiam už pačią dieną lankėsi Petras Gri- į nuolių riedėjo — turkės, kumNuoširdžiai Dėkoja
ninko” lietuviškų plokštelių.
' gas iš Chelsea, Mass. Atsilan piai, kilbasai, gėrimai ir tt. Pomalonų priėmimą.
Tel. TROvvbridge 6330
PARSIDUODA vienos šeimy
• šeštadienį, kovo 21 lankėsi
Pp. Kodžiai užlaiko nuosavų kymo proga, nusipirko lietuviš- ! nia Budreckienė tikrai buvo nu nos namas su penkiais kamba
Mano gimtadienio prooga, ar
kų plokštelių.
stebinta tokiu kūmučių geraširtimiausios mano draugės pada J- Savukinas iš Nevvburyport, jr labai gražų ir modernišką
riais ir visais' improvementais.
Mass.
Atsilankymo
proga,
p.
■
viešbutį
arti
vandens,
Miami
dingumu. Ponu Budreckiui apie
rė man tikrai “surprizą”. Štai
(REPŠYS)
žemės, vaisinių medžių.
Piety Amerikoje Kelionės invaziją buvo tik oro bangomis 2Tikakrai
pereitą ketvirtadienį užklupo Savukinas užprenumeravo savo Beaeh, Florida. Reikia pastebė
10 mylių nuo Bostono. Ne
Lietuvis Gydytojas
pranešta.
(spūdžiai
mane kaip ant ledo. Tikrai ne giminaičiui “Darbininką” vi ti, kad Miami Beaeh yra viena
toli parsiduoda kitas namas, tik
278 HARVARD STREET
iš gražiausių vietų vasarojimui,
turiu žodžiu joms pareikšti sa siems metams.
naujai pastatytas, bet dar vi
Kampas Inman arti Central Sq.
Parašė Kun. J. Paškauskas. i Tikėkite, ar ne... bet tai yra dui neužbaigtas. Pigiai parsi
•
šeštadienį,
lankėsi
Al.
Stranes
čia dienos yra saulėtos ir
vo nuoširdumo ir lai bus leista
CAMBRIDGE. MASS.
Knygutė labai įdomi ir verta Į faktas, kad pp. Aleksandro ir
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
joms pasakyti nuoširdus lietu kauskienė ir M. Rasulevičienė šiltos. Kartais pasitaiko ir šal
duoda. Atsišaukite “Darbinin
kiekvienam įsigyti. Kaina tik Onos Ivaškų namuose, 440 6th
iš
Lynn,
Mass.
P-nia
Rasulevi

tesnių
dienų,
bet
vandens
tem

viškas ačiū. Ypač noriu pažy
ko” adm., 366 W. Broadway,
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
mėti gilią padėką daugiausiai čienė atsilankymo proga pasi peratūra siekia tarp 72 iki 76 bininkas”, 366 W. Broadway, St., So. Bostone, pereitą sekma So. Boston, Mass.
dienį, įvyko tikras moterų ker
laipsnių.
W.A.A. So. Boston. Mass.
ĮVAIROS SKELBIMAI
pasidarbavusiai p. Oaplikienei pirko kalendorių ir knygų.
(12. 16, 19, 23).
mošius.
Ten
p.
Ivaška
neturėjo
ir jos pagelbininkėms: pp. Nabalso, nes jis buvo vienas prieš
nartavičienei, Lukšienei, ŽarJAUČIATĖS BLOGAI?
PIRK NAMUS
keliasdešimtis moterų. Ir kas gi TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
deckienėm,
Januškevičienei,
GeLENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
' atsitiko? Mat ponia Ivaškienė
Greitam pirkimui žema kaina.
ležinienei, Norbutienei, AšmenBŪDU
Peržiūrėk juos.
|
apdovanota
Garnio,
turėjo
su

♦
Kuomet
kankinatės
vidurių užkie
skienei, Jakštienei, RaškauskieDORCHESTER
X
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
grįžti
ir
sugrįžo
iš
ligoninės.
42-44 ROSSETER STREET — Medinis. 2 nei, Marksienei,
Aukštikalnieda galvą, nėra energijos, palengvin
šeimynų dvigubas. 18 kamb. namas. 2 toiTai mat moterys ant karštų pė kite sau šiuo modernišku būdu —
1-tai. 2 furnaces. žemės plotas — 8898.5 nei, Mikelionienei, N. ČaplikieFEEN-A-MINT. ši sko
ketv. pėdų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina
dų ir pažingeidavo, kaip patirti kramtykite
$5500.
ninga vidurius liuosuojanti kramto
nei, Valangevičienei, Matulaitą “sekretą”, kaip susisiekti su ma guma pagelbės švelniai, bet tik
11-13 FOWLER STREET — Medžio ir itienei, Galinienei Grinkaitienei,
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
akmens. 3 šeimynų. 14 kamb.. namas. 3
garniu. Nes jau iš jų vienos pa nių naudojasi FEEN-A-MINT. Patoiletai. 2 steam heaters. oil burneris ant Šakenienei, Karlonienei, A. Zakramtykite FEEN-A-MINT
einant
ram*- aukšt*-. garadžius. žemės plotas
miršo, kitos nežino kur jo ofi gulti
4200 ketv. pėdų. Kaina 6500. Lengvi išsi vetskienei, Breivienei, Matonie— sekantį rytą
tikrai jausite
mokėj linai.
sas, trečios — mano, kad mo palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
nei, Grendelienei, Vilkienei. Juderniškais laikais visi planai Visai šeimai pakelis kainuoja tik
10-12 TREMLETT STREET — Medinis. 2 savičienei, Masionienei, Augūšeimynų. 14 kamb.. 2 toiletai. 2 hot wamainosi su dienos politika. Na
ter heaters. žemės plotas 10.500 ketv. pė
Jusaitienei,
dų. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $8000.00. nienei, Benzlienei,
Turime ir daugiau pelningų namų pa Kvetkauskienei, Juškauskienei,
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.
GRABORIAI
Valetskienei, Petravičienei, Ži
Wildey Savings Bank
linskienei.
22 Boylston St., Boston.
Juozafina Budreckienė.

r i. L. Kapočius

J. Repshis, M. D.

Imk Savo
“PICK”

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVČ.
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 VVashington SL. Roslindale,
Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 VVest 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė, — Ona Mizgirdlenė,
948 E. Broadvay, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vai.
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 2537

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis

CASPER

FUNERAL

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

Ponias Bushmanas

Peridns Market

48 Crescent Avenue

P. Baitrušiūnas - p. Klinga, Sav.

COL 1981

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper

ALE
Kuris yra

ALE

TRADE MARK REGI3TERED

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,

So. Boston, Mass.

IŠ KRANO

KVORTOMIS BUTELIUOSE

7-11 Ellery St,
So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

v
Skalbiame visokius skelbimus
Pajimame ir pristatome
į namus dykai.

ZALETSKAS

South Boston Garage

HOME

FUNERAL

SOUTH BOSTON, MASS.
D. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
MtWD ST HAFTCNUFTO S CO.. !«., Soiton. Mau-. B»Wt»S SINCt ,STO

Oueen Am Laundry

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia šermenims Dykai
Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

564 East Broadway
12 ONCŲ ir PILNOMIS

orchester, Mass.

Parduodu Įvairiausios rūšies
auksinius ir sidabrinius daiktus.

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

29 Savin Hill Avenue

LAIKRODININKAS

Turi Notaro Teises

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINES

Valgomų Daiktų Krautuves

Telephone COLumbus 6702

Juozas M. Dilis

Tei. 8OU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609

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

Nuvalom purvinus karus Ir

Išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay

8o. Boston, Maaa

Antradienis, Kove 24, 1942

DARBININKAS

t*;* ■*' —

S

kad tie žmonės yra laba.
■ Ju-Nc tai čia svarbu. Aš
negražūs:
h‘
dirbau savo darbą, tu tu
Bh
Tačiau ir išvaizdos biaurėjai dirbti savo!
rumas
turi savo moralinę
— Ir dar man prikaišios!
Lyg vėjo lakinama, įpuo tylos pragiedrulį ir švel O aš paskutinėmis jėgomis
vertę.
Pirma, negražus
lė pas kleboną senyva mo niai paklausė, truputį pa jam tarnauju! Na, jau ga
žmogus neturi pasisekimo
terėlė, įkaitusi, rūsti, bam šiepiamai, labiau — pasi na, girdi, girdi tu, gana!
meilėje. Jausdamasis nu
bėdama.
gailimai:
skriaustas šitoje srityje,
Tai — jau nebe gyveni
jis pakreipia visas savo
M
Maža ir juoda, kaip va — Ir Tamsta dėl to atėjai mas...
f
■
čionai
jėgas į kitą sritį ir tampa
— Bet ką tokį aš tau pa
balas, gyva, kaip žvirblis,
■<
laimėtoju.
šneki, kaip šarka, drąsi Buržerolienė, ūmai grą sakiau? ką tokį padariau
B®
Antra, negražūs žmonės,
užpult ir atsikirst, atvira žinta į tikrumą, nutūpė į1 pagaliau?!
... K'-Jggp
B
kuriems mažai kas pavydi
ir gera, nežiūrint visų silp pakištąją sau kėdę ir pa-į — Už vieną pavėlavimą tu
— nes jų išorė nepatrau
nybių. — Tai visa poni leido savo trisdešimt pir šauki, tu bari, tu nepaken
H
2
kia pavyduolių — savo eBuržerolienė.
mąjį šiame mėnesy ašarų čiamai užgaulioji!...
■M
nergijos dėka — žinoma,
Jos vyras — doras smul antplūdį (mat, buvo tai — Gana! prašau, užtenka!
■ jeigu jie jos turi — išsi
kus žemdirbys, uolus ir iš jau 31 to mėnesies diena). Baikiva! Duok ko nors už
muša greit į viršūnes ir
tvermingas darbininkas, — Aš toki nelaiminga! — kąsti — ir galas!
j
padaro nuostabių dalykų,
truputį
šiurkštus,
kai kalba ji pro ašaras, nusi- — A! tu manai, kad taip ir
■
nes jie viską perka savo
, • z/
pavargęs ar susierzinęs, kūkčiodama — vyras ne pasibaigs? Tu mane iškogrynu darbu, o ne meilika
bet teisingas, tiesus ir šir bemyli manęs; jis mane neveikei ir nori, kad tuo ir
■ ■"
vimu
ir lengvu simpatijos
dingas.
bara, kankina, užgaulioja, baigtųs, kad aš tuo pasi
pasisekimu.
— Kur klebonas? Grei niekina — čia širdį veriąs tenkinčiau?! O, ne! dėkui!
Aš kalbėsiu! taip, aš kalbė
čiau! Klebonėli! — skamba kūktelėjimas — muša...
Kaip Prancūzai Susipažino
siu!
po visus kampus aštrus — Na, na!
bobelės balsas.
— Tikrai! jis ką tik man — Ar liausies pagaliau? _ Lietuvos ūkininko “karys”, kuris nuolat kovoja su vėjo jėga. Jis ištikimas ūkiSu Bulvėmis
— Aš šičia — atsako ne kirto į ausį!... Ach! koki aš — Tu man įgrisai lig gy
ramiai kun. klebonas, ku nelaiminga! Ką dabar jau vo kaulo’ TiTešT nedoras ninko tarnas. Jis paliuosuoja ūkininką nuo sunkaus malimo girnomis, kurias Apie bulves ir jų mais
tingumą sužinojo iš vokie
rio aukštas ir lieknas stuo čia ten aukštybėse, a. a. žmogus žiaurus vyras! tu lietuviai būdami baudžiavoje suko ir net dainas pridainavo: Malu, malu viena,
tai čių nelaisvės grįžęs dr.
tik
ieškai
kaip
čia
šuteipasižiūriu
diena.
Girneles
suku
savo
mielo
laukiu...
Taigi
šis
vėjo
malūnas,
muo pasirodė pravirų durų mano motutė, kuri mane
Parmentier. Grįžęs į Pran
šviesoj. — Kas atsitiko ? taip mylėjo?!... Tas vyras kus sopulio vargšei žmo- girnU užvadėlis._________________________________________________________
cūziją baigė medicinos ir
Gal ūmai apsirgo Buržero- tai — šiukštuolis, aš Tam nai! Ach! koki nelaimė,
O ar vandenį valgo ?
chemijos mokslus. 1760 m.
lis, kad taip vėlai vakarą stai sakau! jis rėkauja, kad už tavęs ištekėjau!...
Taigi, kad valgo. Mėsoje,
buvo
blogas javų derlius.
atbėgai pas mane?
priešinas, baras, urzgia, li Ir štai! dar nebuvau pa
daržovėse, duonoje—kiekTais metais dr. Parmen
— Aš noriu išsiskirt!
gi tik pareina namon! Ne! baigusi paskutiniojo žo
---------i viename valgyje vandens tier ir parašė knygą apie
Tie trys žodžiai įkrito jau gana! daugiau nebken- džio kai jis man kirto į au
tapo popiežium Pijum X, daugiau nekaip kietos melyg kriste krisdami, neti tėsiu! nebkentėsiu! neb- sį! į ausį! man, Buržerolie- ŽIEDO ISTORIJA buvo pakonsekruotas vys- džiagos. Mėsoje tris kar- bulves. Ten jis iškėlė jų
kėti, beprotiški, į pasipik kentėsiu!
nei! Dar ir antrą kartą bū — Nuo kada turiu pradėti kupu ir pirmą kartą po to tus daugiau vandens ne reikalingumą žmonių svei
katai ir naudingumą ūki
tinusią tylą, kurią greit — Varguole Buržeroliene! čiau gavusi, kad tas žvėris
susitiko savo motiną, jai kaip kietų medžiagų, o aauklėti savo sūnų?
ninkams. Jis tvirtino, kad
pertraukė tarškėjimas: tai Gerai — sako klebonas ra vyro pavidale nebūtų ū- — Jei Tamsta dar nepradėjai pasakė:
gurkas — tai beveik visas bulvių auginimas page
krūva lėkščių krito žemėn ginamai, o tuo tarpu jo a- mai išbėgęs nežinau kur (į
jo auklėti, praradai ketvertą — Mama, pažvelk į šį iš vandens.
rinsiąs jų ekonominę pa
iš nustebusios tarnaitės kyse blikstelėjo kažkoks smuklę man sakė kaimy metų. Auklėti reikia pradėti man duotą žiedą!
Ir
pačiuose
mumyse
van

dėtį. Tačiau jo sumanymai
rankų.
žaibas — prašom papasa nės). Nebliks man nieko su pirmuoju kūdikio veide
Geroji senutė skaniai dens beveik tiek pat, kiek buvo atmesti su pajuoka.
— Ką?! ką sakai?!
koti man, kaip tatai įvyko. kito, tik mesti vyrą, ka pasirodžiusiu šypsniu.
nusišypsojo ir, žiūrėdama jo turi ir agurkas. Jei žmo- Pagaliau dr. Parmentie— Aš noriu iš-si-skirti!! — Šitaip, klebonėli. Ma dangi Bažnyčia neleidžia
SMILES. iš džiaugsmo spindinčio- gijg sveria 25 kilogramus, rui pasisekė įrodyti Liud
Ar suprantat?
no vyras buvo šį rytą išė visai išardyti moterystės...
— N! na! — atsakė klebo jęs į Serą darbų baigti. Jis — Ne, Burželionėle — at Pasakojama, kad, kai mis akimis į savo sūnų ui jame yra 22 kilogramai vikui XVI bulvių vertę; jis
nas, truputį apkvaišęs. — buvo išsinešęs geros už sakė klebonas tikinamai, Mons. Sarto, kuris vėliau vyskupą, parodžius jam vandens ir tik 3 kilogra- net taip jas pamilo, kad
savo vestuvinį žiedą ant maį kietos medžiagos. Su- papuošdavo savo švarko
Tamsta kliedi! Ką reiškia kandos, kurios aš buvau tvirtai, kad ir švelniai —
augusio žmogaus kūnas atlapą bulvių žiedu, o ka
tie negražieji juokai?
jam pagaminusi: didelį du Tamsta nemesi savo vyro. aukso! Už vis svarbiau, rankos piršto, tarė:
—
Be
šio,
nebūtum
gavandens
turi mažiau, bet ralienė Marie Autoinette
— Tai — ne juokai. Tai benį pupų, gerą gabalą Tamsta šį pat vakarą grį kartoju, niekam jos nepa
i arįį trijų ketvirtadalių sa- kartą pasirodė baliuje su
sakok — naudokis viena vęs to...
aišku ir tikra!
kepto kumpio, pusę kepa ši pas jį.
pati: jeigu ją kam kitam Sukurta šeima yra vaisi- vo SVorio.
bulvių žiedų vainiku ant
— Bet...
lo duonos ir litrą vyno. Jis — Niekados!
nis
medis,
iš
kurio
visuoj
e
į
į
gabalėlį
mėsos
ar
apapasakosi,
ji
praras
visą
galvos.
— Tai nutarta ir aš čia grįžo šį vakarą 7 vai.
— Taip, grįši, po kelių mijėgą.
Dabar
gali
Tammer
?®
gauna
daug
kunigų,
gu
r
k
0
pažiūrėsime
pro
Karaliui ■ padedant, dr.
nieko nebemainysiu!
— Noriu valgyti — buvo nučių! Tik gerai paklau- savo
Yl
s
karių,
mokslininkų,
gerų
mikroskopą,
tai
pamatysi

ramiai eiti namo.
Parmentier įsigyjo arti
— Bet pagaliau...
pirmasis jo geras žodis. syk! Aš noriu tamstai pa sta
kas bus gerai! Labanakt, ' darbininkų ir valdžios me daug sulčių, narvelių. Paryžiaus sklypą, kuria
— Neatkalbinėki! Aš no Pietų aš dar nebuvau pa sakyti vieną paslaptį, kuri
riu išsiskirt!
gaminusi: buvau truputį ant visados grąžins taiką į, — Dėkui, klebonėli! Jeigu zmo?1V- Tačiau yra ir to- Sultys iš tų narvelių nega me jis pasisodino bulvių
Jos žodžiai, klupdami, pavėlavusi su malūninin jūsų šeimą. Bet, meldžia ! Tamstos paslaptis man pa- ki« seimų kurios tėra da- li išsilieti, nes iš visų pu bandymams. Be to, kara
tlk bloSus zmones- sių uždarytos. Čia ir visas lius dar pastatė sargybą
stengias pralenkti kits ki ke, kuri man pasakojo kar moji, niekam nepasakok!
^uosju dvigubai baž- vusios
Todėl didelė atsakomybė
- . svarbumas. Vadinas, van- kad saugotų bulvių daržą.
tą, balsas vis plonyn eina... štąją Pinemušienės istori Po kiek laiko, kai būsi pa- nyclos reikalams! Sudiev!
tenka
tiems,
kurie
tas
šei-: ^uo svarbiausioji medžia- Žmonės, tai pamatę, pra
Klebonas pagavo vieną ją. Todėl aš, kaip ir reikė dariusi tai, ką pasakysiu, Praėjo 15 dienų. Sekma
mas sudaro.
ga, iš kurios sudarytas dėjo galvoti, kad čia esą
jo, atsakiau vyrui:
grįši man padėkoti.
dienio vakarą Buržerolienė
mūsų kūnas.
kas nepaprasto paslėpta.
— Na, na, turėk truputį — Ir kas tai do dalykas, atėjo į kleboniją, pasibeldė
Phone 1181
ACTU
GINASI
NUO
Nenuostabu todėl, kad Pasekmė — pradėjo vogti
kantrybės! Kur taip skubi- klebonėli? prašom pasaky- ir įėjo be triukšmo, ramiai,
be
maisto žmogus negali ir valgyti bulves, o paskui
GYVAČIŲ
nies!?
A. P. KARLONAS
ti! prašom!
linksma ir nusišypsojusi;
ilgai gyventi, o be vandens ir patys pradėjo auginti.
— Aš niekur neskubi- — Štai kas: poryt, Grab- i pamačiusi kleboną, sušuLietuvis Graborius
Britų Indijos karo vy- neištvers nė kelių dienų.
Ir taip jie pateko į dr. Parnuos, bet juk jau 7 valan nyčiose. Tamstos vyras po ko:
“
L.
”
a u 11 v.
-vi m
4. riausybė
kareiviams
menterio spąstus.
da, o nuo ryto 10 valandos.. Mišių nuvyks į Serą. Tam — Ach,
NOTARY PUBLIC
kleboneli!
Tamsta
.
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.
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džiungles
kojas
Ir dabar ant dr. Parmen— Tai tik tiek miela su- sta pasinaudosi tuo .X
ir yv.
pa- man sugrąžinai taiką ir ...
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actu.
Patyrimas
pa

280 Chestnut St.
tiero
kapo dėkingi piliečiai
Ir Biauri Išvaizda Naudinga
sugebėjai pasakyt savo siėmusi kruzą, nueisi pne laimę. Grabnyčių vanduo
,5 ,IzoH. doiioniTViac
.
J
r
*
i
*
•/
-z’ r»un_
augina bulves.
žmonai, grįžęs?! Koks mie Šaltojo šaltinio; ten prisi- iš tikrųjų besąs stebuklin- rodė, kad daugumas nuo
New Britain, Conn.
dingųjų
gyvačių
nepaken

Viename Londono mu
las vyrelis!
semsi pilną indą vandens, gas! Jis man grąžino vyrą!
čia acto kvapo ir niekad ziejuje yra surinkti žymių
Pasisemtas Grabnyčių ry- Bet gavau užtat suvartoti nekanda actu išteptą koją.
Juozas Kasinskas
Anglijos vyrų portretai.
tą, tas vanduo yra stebūk- visą uzboną, kadangi iš
_________
Ine.
Seniausieji portretai yra
lingas. Parsinešk jį namon pradžių, kaip tik aš pasiCFR1A
užsilikę nuo paskutinių Laidotuvių Direktorius
ir pasidėk saugioj vietoj, semdavau į burną vandens,
vjDa.2/1
♦
keturių šimtmečių. Jie Patarnavimas Dieną ir Naktį
Dabar... tik klausyk!... Kai tuoj pyktis mane pagauda- VANDENĮ?
vaizduoja įvairiausių pro
grįš vyras, gražiai apsisuk vo, liežuvis imdavo raity-----------60? Washinqton Blvd
♦
aplink jį! Tegu būna jau tis, kaip angis, ir aš gau- Rodos, menkas klausi- fesijų vyrus: arkivysku
BALTTMORE. Md.
pus, lordus, kunigaikš
parengti
pietūs;
ypač
pasidavau
po
kelis
kartus
begmas.
Toks
menkas,
jog
ir
Telephone Plaza 8595
♦
čius, rašytojus, ir tt. Tas
* rūpink skania vakariene, ti prie uzbono prisipildyti klausti nereikėtų.
Ltmosinal dėl visokių reikalų.
Iš KRANO IR BUTELIUOSE
rinkinys labai stebina tuo,
Darbas
Seroj
yra
sunkus,
burnos.
Pasėkos
buvo
tikO
paklausus,
pasirodo,
i
oras ten šviežias, vanduo rai nepaprastos. Nuo to kad tik dešimtas žino, koAtėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
padeda skilviui virškinti, laiko, kai aš ėmiau vartoti dėl geria vandenį,
SMAGU MELSTIS
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
o pušyno kvapas tik erzina tą vandenį, mano vyras Vienas atsakys: vandenį
♦
Iš Geros Maldaknygės
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, ♦ apetitą. Jeigu vyras nesi-pasidarė švelnus, palan-' geriame todėl, kad norikrikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų ,
“Darbininkas" siūlo šias maldaknyges
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus | bara ir atrodo patenkintas, kus, geras, prisirišęs, dė- me.
gerai. Bet, jeigu jis skun- kingas. Jis dainuoja, juo- O kodėl norime?
labai patenkinti.
už labai nupigintą kainą:
džias kuo ir ieško, prie ko kias, — rodos, vėl jaunas Todėl, kad be vandens
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virie
♦ 60 ELLSVVORTH ST.,
Telefonas
liai, 192 pusi------------------------------------------------------------35c.
prikibti, kuo greičiausiai pasidarė. Aš dabar laimin- negalima gyventi,
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
JĖZAU,
PAS
MANE
ATEIKI,
juodi,
tikro*
odos
bėk prie stebuklingojo ga, visai laiminga ir nieka- O kodėl be vandens ne
Ir lankstūs virieliai; apvalūs kampai _________ $1.25
♦
vandens, siurbk klukšnį ir dos nesiliauju dėkojusi ge- galima gyventi?
MALDŲ RINKINĖLIS, balti oeluloidiniai virieliai
$1.00
laikyk burnoj kuo ilgiau- rajai Švenč. Motinai, kad
Pūstelk į šaltą stiklą.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti eeluloidiniai virieliai
su kabike -------------------------------------------------------$1.50
♦
šiai, kiek tiktai įstengsi! Jinai suteikė Šaltojo šalti-1 Stiklas užrasos, atsiras
PULKIM
ANT
KELIŲ,
juodi
tikros
odos
apdarai,
Kai jau nebeįstengsi, nu nio vandeniui tokios jėgos! vandens lašelių. Iš kur at
555 pusi. .................................
$2.75
ryk ir, jei vyras vis dar ne- Buržerolienė sekančia- sirado vanduo? Iš kūno.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai,
siliauja bambėjęs, kuo me mėnesyj ištuštino dar Arba vėl — kaitrią vasaraudoni kraitai, 384 pusi. ________
65c.
VYRAI
BROLIAI,
speciali
vyrams
maldaknyaė,
greičiausiai imk į burną vieną uzboną. Bet paskui ros dieną sušilome,
parinktos gražiausios maldos, tilkinė labai plo
B
į—- -------------antrą klukšnį vandens... ir jai daugiau nebteko vaikš-l Iš kur atsirado prakaina poplera, Juodi kolenkoro virieliai................
$2.50
GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ................ .......... 20c.
taip toliau, iki vyras nu- tinėti prie šaltojo šaltinio: tas? Vėl iš ten — iš kūno.
PHONE
BOSTON BRANCH
rims ir nutils. Tai—visa gili, nedrumsčiama taika Per parą žmogus suvar
"DARBININKAS"
So. Boston
I 1410 Columbia Rd.,
mano paslaptis. Aš ją esu j įsiviešpatavo jų namuose toja dvylika stiklinių van
2271
366 W. Broadsray,
So. Boston, Mass.
South Boston
girdėjęs iš vieno seno at
Prane, parašė
dens. Vadinas, tiek pat jis
Jonas Calmill. turi išgerti ir suvalgyti.
siskyrėlio. Ji verta tiesiog
Br
■

ĮVAIRENYBES

♦

I

j

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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