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LDS Kuopų Atstovų
Susirinkimas
VOL. XXVII — No. 30.

Sekmadienį, balandžio
26 d., 3 vai. p. p., “Darbi
ninko” salėje, 330 E St.,
So. Boston, Mass. jvyks
LDS kuopų atstovų suva
žiavimas, pasitarti Gegu
žės 30 d. pikniko reikalu.
Prašome visų kuopų pri
siųsti savo atstovus.

Prasidėjo Karo Bonų Vajus
Sekmadienį, bal. 19 d.
Massachusetts gub. Sal
tonstall oficialiai pradėjo
Karo Bonų vajų šioje val
stybėje. Kiekvienas, kuris
dirba, bus prašomas įsigy
ti Karo boną. Vajus tęsis
iki gegužės 5 d.
Agronomo
Atsiminimai

TEL SOUth Boston 2680

ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDŽIO (April) 21 D., 1942 M.

TEL SOUth Boston 2680

FIVE CENTS

S.T.Karo Jėgos Puolė Japoniją
Bombardavo Tokio, Yokohamą,
Nagoyą Ir Kobe

Japonų Puolimas Pavėluo
tas Mėnesiu
Washington, D. C., bal.
20 —Ofisas faktų ir skait
linių sako, kad remiantis
japonų radio pranešimu,!
tai puolimas ant Pearl
Harbor turėjęs įvykti lap
kričio 3 d., 1941. Taigi pa
vėluotas mėnesiu.

Pereitos savaitės pabai stovėję Rusijos teritorijo
goje, kaip praneša iš Ja je. Todėl esą gali dėl to pa
ponijos ir Vokietijos, Su blogėti tarp Rusijos ir Ja
vienytų Tautų lėktuvai ponijos santykiai. Tas pats
puolė Japonijos sostinę i laikraštis savo pareiškiTokio ir miestus Yokoha- mus remia dar tuo, kad
mą, Nagoyą ir Kobe ir Rusijos laikraštyj ‘Pravbombomis
bombardavo.' da’ ‘vis dažniau telpa graMinimi miestai yra svar-' sinančio tono raštai’ prieš
būs industrijos centrai.
Japoniją.

Kariuomenė
Britaniją

Sekmadienį, bal. _ 19 d.,

Londonas, bal. 20 — Ka
nadiečių armija šiomis
dienomis laimingai pasie
kė Britanijos uosta. Tarp
Kanadiečių kareiviu esą
tūkstančiai ir kitų Suvie
nytų Tautų kareivių. Esą
nemažai ir jankių.

Ja

ijos žinios padu0.

• Kauno dienraštis “Į Lai
^P..±1SLa,.!„V°a*“l.U. ”’!da, kad daugiausia numesdio,
virš Tokio vėl pasiro ta padegančių bombų, ku
svę” pradėjo spausdinti įdę lėktuvai, bet nebombar- rios didelių nuostolių nedomius agronomo An
davo. Lėktuvų pasirody-.
darvt, ir kad lėl[tu.
driaus Valucko atsimini
mas
sukėlęs
Tokio
gyven-,^.
£
tolimos bazžg
mus iš bolševikų laikų.
tojuose paniką.
|
kad j
ValsAtsiminimai pavadinti —
Sakoma,
kad
bombarda

“Kolektyvinė Uranija”.
tybių Karo departmentas,
vimas padaręs nemažus patikrinęs žinias apie Ja
Agronomas Andrius Vanuostolius industrijiniuo- ponijos
bombardavimą,
luckas yra žymus valstie
Lietuvos
kariuomenės
žvalgai,
dar
Lietuvai
esant
laisvai
ir
nepriklausomai,
se centruose.
Naciai Sunaikinę 4
jas paskelbs viešai spau
čių liaudininkų veikėjas ir
viršininko diriguojami atlikti užduotį... uIr buvo mūšys!... Apsiniaukus naktis
Tokio laikraštis skelbia,
Rusų Divizijas
iki bolševikų okupacijos
ją dienai parodyt bijojo! Tik kūnų šimtai, suguldyti aukštai, ilgai ant tos vie kad 140 mokyklos vaikų doje.
buvo “Lietuvos Žinių” re
tos dripsojo... Tarp tyrų plačių kaukia meškos vaikų; oi ne! tai našlaitės lietu užmušta bombomis.
daktorius 1936 m. jis už Berlynas, bal. 20 — Vo vės: gal verkia sūnaus, ar bernužio brangaus, kurs jų nebegins, gal pražuvęs.”
Suvienytos Tautos apie Japonai Įsiveržė Į Panay
dalyvavimą ūkininkų riau kiečių vyriausia vadovybė
Japonijos bombardavimą,
Salų
šėse Suvalkijoje buvo ka praneša, kad per keturias
kol kas nepaduoda jokių
Suimta Daug Macių
ro lauko teismo nuteistas dienas kautynėse su ru
Washington, D. C., bal.
žinių.
* Brazilijoj
mirti, bet vėliau ši bausmė sais, vokiečiai sunaikinę 4
Gen.
MacArthur
centro
20
— Praneša, kad japo
buvo pakeista kalėjimu, rusų divizijas — apie 60,spokesmanas Australijoj nai jau įsiveržė i Panay saRio De Janeiro, Brazili
kuriame išbuvo kelis me 000 kareivių. Kautynės
, pareiškęs, kad “neturi inj-tla. Filipinuose. Iš astuonių
prasidėjusios
kur nors ja, bal. 20—-Pietinėje Bra
tus.
formacijų” apieJaponijos transportinių laivų esą isRusijos zilijoje suimta daug vokie
Agronomą Valucką bol centraliniame
.kelta apie 8,000 kareivių.
ševikai, kaip atrodo iš pir fronte. Smarkios kautynės čių — nacių agentų. Taip Washington, D. C., bal. Sugrjžo Gen. Marshall bombardavimą.
New York Times korės- Į Panay sala yra ketvirtogi valdžia uždarė vokiečių 20 — Prezidentas Roosemųjų atsiminimų straips einą pietiniame fronte.
laikraštį Sao Paulo mieste. veltas įsakė ambasadoriui Į VVashington, D. C., bal. į pondentas iš Berne, Švei-Ji savo didumu. Ji yra vienių, vėl pasodino į kalėji
mą. Atsiminimai teikia į- Amerikos Vėliava Vėl Tas laikraštis buvo lei William D. Leahy grįžti iš 20 — Gen. Marshall, Jung. carijos, praneša, kad Ita- na iš turtingiausių. Svar
džiamas portugalų kalba. Vichy, Prancūzijos, pasi Valstybių armijos štabo lijos laikraštis “Gazetta biausias tos salos miestas
domios medžiagos apie Plevėsuoja Corregivadas, lėktuvu grįžo iš dėl Popolo” rašo, jog Japo yra Hollo, turįs daugiau
Policija konfiskavo daug tarimui.
bolševizmo laikus Lietuvo
dore
Jung. Valstybių vyriau- Londono. Kartu su juo su- niją bombardavo Ameri kaip 88 tūkstančius gy
nacių propagandos raštų.
je, juoba, kad autorius bu
sybė nori gauti tikrų žinių grįžo ir Harry Hopkins ir kos lėktuvai, ir kad jie esą ventojų.
vo gerai pažįstamas su Washington, D. C., bal.
daugeliu bolševikinės Lie 20 — Šiomis dienomis ja
Trylika Karininkų Gavo iš Vichy, Prancūzijos, keturi Britų atstovai, kuKaip žinoma, Prancūzijos. rių pavardžių neišduoda,
tuvos komisarų. Paminė ponai,
bombarduodami
Žvaigždes
valdžios viršūnėje yra
-------------sime vieną agronomo A. Corregidor tvirtoves, nu
Honolulu, Havaii, bal. 20 P,erre Lava1’ Vokietijos Petain Ragina Remti
Valucko
atsiminimuose laužė Amerikos vėliavos
Lavai Valdžią
pažymėtą J. Paleckio išsi stiebą. Bet trys kareiviai — Trylika karininkų ir ka- naciams simpatizuojantis
reivių
gavo
sidabrines
asmu0
'
Jls
sudar
?
s
lr
m
‘
-'
-- ------ 7..
reiškimą. Kai bolševikai rizikavo gyvybę ir pagavo
bal.
1941 m. birželio 13-16 d. vėliavą, pirm negu ji nu žvaigždes už didvyriškus
surengė Lietuvoje liūdnai krito ant žemės. Vėliavos pasižymėjimus, kada ja- asmenų, kurie nesiprie- 20 — Maršalas Petain per VVashington, D. C., bal. apie 35,000 amerikiečių ir
pagarsėjusią “žmonių me stiebą sutaisė ir vėl ją iš Donai užpuolė Pearl Har- šintų Vokietijos nacių po- radio atsišaukė į visą tau- 20 — Karo departmentas filipiniečių veiklių karei
; tą, kad remtų Lavai naują sj<eifoįa, kad daugiau kaip vių, apie 5,500 sergančių ir
litikai.
džioklę” ir dešimtis tūks kėlė.
bor, bal. 7 d.
1 valdžią.
65,000 kareivių ir civilinių sužeistų, nedidelis skai
tančių mūsų tautiečių
Tačiau
ambasadorius
_________
žiauriausiomis aplinkybė
Leahy, sako Sumner Wel-: . j. ,aikrašči mat tii pateko japonų nelaisvėn čius nekovinių kareivių ir
mis ištrėmė Sibiran, J. Pa
les negales tuojau išvykti kad vokje{i kar0 komen. Bataan pusiasalyj, Filipi- apie 25,000 civilinių asmeleckis, pripažindamas sa
is Vichy, Prancūzijos, nes
Lietuvoje
pulk. nuose. Jų tarpe yra 16 ge-įnų.
Kaikurie kareiviai per
vo bejėgiškumą prieš če
Šiomis dienomis jo žmonai j
ikį
okupa- nerolų.
kistų siautėjimą, sušuko
Prie Ginklo Gali Būti Pasaukta
padaryta operacija. Jis cijog b
Vokietijos ka. Pranešime pažymi, kad plaukė vandenyną iš Bataan į Corregidor. Karo 68
pasikalbėjime su Pranu
grįš, kaip tik jo žmona pa ro atstovas Lietuvoje.
patekusiųjų nelaisvėn yra g,augLg
į Bataa„
10
Milijonų
Vyrų
Gluodu:
sveiks.
perkelti į Corregidor tvir
“Liksiu per amžius lie
RAUDONIEJI
ĮSIVERŽĖ
Į
tovę.
tuvių tautos išgama. Aš Washington, D .C., bal. duotų užlaikymą tiems, Japonai Išlaisvinsią
visiškai nieko negaliu pa 20 — Kiekvienas jaunas ir kuriuos užlaiko jauni vy
F/I PUT 77/3Q ęjęjjrrpj Iš Tokio, Japonijos, pa2000 Alijantų
daryti...”
duoda, kad Bataan pusiasveikas vyras gali būti pa rai, kad pastarieji galėtų
saly
nelaisvėn paimta
šauktas prie ginklo, ir be būti draftuoti. Taigi ei
Tokio, Japonija, bal. 20,
Juikį. Valstybių Universite veik visi kiti asmenys gali nama prie visuotinės mo — Laikraštis “Miyako”i Ku ibyšev, Rusija, bal. 20 Nacių bomberiai sprog- 50.000 amerikiečių ir filipraneša iš šanghai, kad — Sovietų raudonoji armi- dino geležinkelio stotis, piniečių kareivių, tame
būti pašaukti prie karo bilizacijos visų jėgų.
tai Priims Japonusdaugiau kaip 2000 alijantų ja veda smarkią defensy- aerodromus ir priekinio skaičiuje 9,000 amerikiedarbų. Visuotinė mobiliza
'
piliečių Kinijoj, įimant ir vą šiaurinėje ir pietinėje fronto pozicijas, ir kaip čių.
Studentus
cija jau pradėta.
Padarė Daug Nuostolių Amerikiečius prieš pabai- Leningrado pusėje. Rusi- praneša, pietiniame fronte
Pagal dabartinius planus
Japonams Luzone
gą gegužės mėnesio bus Jos žinios sako, kad rau- tankais puolė, kad atstaty- • Spaudos žiniomis, KauDr. Robert Gordon Jung. Valstybių armijos
, išvežti į Lorenco Mare-į donieji sunaikino dvi na- ti pozicijas, kurias suardė no ir Vilniaus miestų SaSproul, Californijos Uni skaičius sieks 3,600,000,
įvitarpinės Pagalbos komiversiteto prezidentas pra bet kol bus karas laimėtas, Washington, D. C., bal. ques, Portugalų Rytinę A- cių divizijas šiaurėje ir gi- rusai.
_.....
.
,
v. .
tetai buvęs Lietuvos Rauneša, kad 300 japonų-ametai armijos skaičius gali 20 — Daug mažesnės A-Į friką, kur juos išmainys į liai įsiveržė į Karelijos są- tiekimo fronto žinios, donagig K žiug) nutar5
rikiečių studentų, kurie
pasiekti tarp 8 ir 10 mili merikos - Filipinų karo jė- i japonus, gyvenančius prie- šiaurį.
paduoda, kad vokiečių
• keleta yįeš
priversti apleisti Califor
gos atkakliai priešinosi šų šalyse.
Tuo pačiu laiku, kada
jonų vyrų.
puohmus tankais raudo- valgykh/kuriose a mies.
nijos universitetą dėlei mi
japonų įsiveržėliams į CeJaponų laikraštis sako, Rusijos karo jėgos giliau
biednuomen6 nemoka.
litarinio įsakymo, išvykti Drafto tarybos praveda bu ir Panay salas.
kad tarp tų 2000 alijantų įsiveržė į Karelijos sąsiau- nųjų artilerija atmušė, bet,
dauguma rusų artilerinin- mai galėtu gauti pavalgy
iš tos vietos, galės tęsti suvaržymus, kad vien apApsupti amerikiečiai ir yra daugiau diplomatai, rį ir sunaikino vokiečių
kų nukentėjo toje pergalė ti. Be to, čių miestu komi
nesulaikytų filipiniečiai
mokslą kitose kolegijose. sivedimas
savanoriai laikraščių korespondentai, divizijas Leningrado fron
Dr. Sproul praneša, kad jaunų vyrų nuo armijos. puolė japonų karo jėgas moterys ir vaikai. Vėliau te, vokiečių lakūnai masi je.
tetai rūpinasi ir nakvynės
penki universitetai sutiko Kiekvienas turi įrodyti,1 Luzono šiaurinėje dalyje sako, įvyksiąs apsimainy- niai puolė ranudonąją ar Vakariniame fronte rusai namų įsteigimu. Vilniaus
kad jišTUri ką nors užlai- ir padarė priešo kariuome- mas gyventojais, kurie miją. Sakoma, kad ma atsiėmė vieną kaimelį.
į Savitarpinės Pagalbos kokyti. •■/ri;
nei ir koncentracijos san randasi Manchukuo. Japo- žiausia 50 vokiečių lėktų? Karelijos sasiauryj, ru- mitetas perėmė savo žity, Iowa Staįįęir Colora
J Be
Kongresas dabar dėliuose dideMus nuosto-|ni joj, Filipinuose, >1 Thai- [Viųcpuolė vienąįųbejektyyą, sai sako, prasidėjo atkalu- nion'iki šiol veiklius ke-r i
į tu^5$’,’‘'nakvyĮrek namus//
svarstč/bllių, pagh.1 kurį.liufš?'
State universitetai. FL
>.o/ox v ’
- OfKrlande ir Malaya^sM -ii i rt 2000 - mylių kovos frontu,.,jlūs mūšiąi įsu suoriijais.

J. V. Atšaukė Ambasadorių
Jš Prancūzijos_ _ _

65,

Visuotinė Tautos Mobilizacija

I

Pateko Japonų
Nelaisvėn

2

Antradienis, Balandžio 21, ’42
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JUOKELIAI

tijiilvit Pakirtas; Valstybės
Policijos Kapitonu

Balandžio 16 d. š. m.l
Massachusetts
viešojo
saugumo komisijonierius
Eugene M. McSweeney
paskyrė
Massachusetts
valstybės policijos kapito
nu lietuvį Įeit. Vincą V.
Šimkų, kuris kvotimuose
laimėjo aukščiausi laipsnį.
Jis dabar užima buvusio
kapitono, James P. Mahoney vietą, kuris dėl senat
vės iš tų pareigų savano
riai pasitraukė.
Vasario 27 d. įvyko kvo
timai, kuriuose galėjo da
lyvauti bile kurio laipsnio
policininkai. Lietuvis Įeit.
Vincas V. Šimkus kvoti
muose gavo aukščiausį
laipsnį. Iš viso kvotimuose
dalyvavo 42 įvairių laips
nių policininkai.
Kapitonas Vincas V.
Šimkus iki šiol buvo polici
jos būrio B vyriausias va
das Northampton, Mass.
Jis pasižymėjo nepapras
tais gabumais. Jis nėra
politikas, bet nuoširdus
viešojo saugumo pareigū
nas.
Kap. Šimkus gimė Gilbertville, Mass., spalių 16
d., 1899 m. iš tėvų Petro ir
Alenos Šimkų. Baigęs auk
štesnę mokyklą, dirbo audenyčioje. Spalių 23 d.,
1923 m., išlaikęs kvotimus,
įstojo į Massachusetts po
licininkus. Policijos virši
ninkas, pastebėjęs Vinco
gabumus,
suteikė jam
aukštesnį laipsnį, gi 1925
m. jis buvo paskirtas seargentu. 1928 m. sergėantas
Vincas V. Šimkus tapo lei
tenantu, ir buvo paskirtas
Holden distrikto viršinin
ku. 1933 m. Įeit. Šimkus
buvo paskirtas eiti kapito
no pareigas valstybės po
licijos centre, Bostone. Po
to, jis buvo paskirtas poli
cijos būrio B vadu North
ampton, Mass., kur jis su
maža pertrauka ir išbuvo
toje vietoje.
‘Springfield Daily News’
apie kap. Šimkų šiaip rašo:
“Shimgus Tops the List

SUPRATO
’

Lieut. William V. Shimkus at
the top of the list of officers in
Įvykusi nelaimė Manteca, Calif., kur traiier truck pakliuvo po 15 vagonų traukiniu. Sutriuškin
the Massachusetts State police,
tieji vagonai ir trokas paliko tik krūvas geležies laužo. Bet Dėdė Šamas iš to geležies laužo sutir
who recently took an examinapinęs nuliedins karo pabūklams dalis ir menamoji nelaimė prisidės prie karo laimėjimo.
tion for the position of captain,
is not surprising. Lieut. Shim
Bažnyčios prisakymus, nes Baž Jos savo “vežimą” valdo uode TURTUOLIŲ VARGAI
kus long ago established the renyčia yra paties Jėzaus Kris gos pagalba, kurią užrietus vie
putation of being an outstan
taus įsteigta... Taigi iš visų da ton burės panaudoja.
— Ką jūs vestuvėms dovanoding member of the statė consBobras architektas. Jis moka jot dukteriai?
vinių, kuriuos katalikų tikėji
tabulary and his success in obmas nurodo ir prasikiša, kad pats nusikirsti medžius, pasis — Automobilį.
taining the top mark in the
Washington — Kada»Marshall, kurio pareiga y- žmogus gali būti laimingas, tik tatyti namus ir sudaryti van — O kur jaunieji praleido pir
examination merely calls atten- Jung. Valstybių kariau- ra prižiūrėti, kad tinkami
užlaikydamas save ribose ir dens sulaikymui tvenkinius.
moji po vestuvių mėnesį?
tion to the stature he has jančios jėgos pradės ofen- planai padaryti dėl visuodrausmėje. Ir tą patvirtinsi ir
— Ligoninėje.
achieved in an organization i syvo veikimus— karo pro- Į tino ofensyvo, kuris karą
pats girdamasis esąs laisvama-' • Tikėkite, ar ne... Bet tūlas
where men are reųuired to meet gramą, kurią vis labiau •; neš į mūsų priešus,
niu. Pavyzdžiui, jeigu daktaras karys parvykęs iš Australijos,
RANKŲ SENATVĖ
high standards of personai remia aukšti valdininkai; Karo Sekretorius Stimįsako ligoniui: daryk taip, o ne- pareiškė, kad australietės mer
character and efficiency”.
ir didelė dalis spaudos — son reikalauja didžiausio kitaip, tai išgysi. Ligonis pildy ginos esą gražesnės, kaip ame
. — Pone daktare, man labai
Anglų spauda labai auk armija bus prisirengus su veiklumo tik vienam tiks- damas daktaro įsakymą, tai yra rikietės. Jis būdamas Bostone skauda dešinę ranką,
užlaikydamas drausmę, pagyja. tyčia studijavo merginas iš vei- _ Tai nuo senatvės, mano
štai įvertina kapitoną Šim pertvarkyta aukštąja ko lui— laimėkite karą!
Jų
srityse
trys
nauji
kamanda.
O
jei ligonis darytų priešingai do. Sako, amerikietės išblyšku- mįeia.
kų. Mes tikrai džiaugia
mandieriai turi neapribo daktaro patarimą, jis sveikatos
mės, kad kap. Vincas Šim Šis pertvarkymas į tris
sios ir reikalauja “to ūse twice _ ję-a, ką jūs sakote:
kus savo gabumais ir nuo skyrius, sekė prezidento tą galią. Pertvarkyme ge nepasieks. Jeigu valdžia įsakė as much makeup kai australie- mano kairioji nejaunesnė.
širdžiu pareigų ėjimu ke Roosevelto prižadą per ra neralinio stabo daugiau sustok kryžkelėj, kai raudona tės. Australietės esą natūraliai*
___________
dijo
“
nešti
kai^priešui
tof?
“
0
?
d
“
ota
vyrams
’
ku
’
šviesa
šviečia,
o
nepildytum
to
lia lietuvių vardą. Bet la- į
pražydusios ir jos spinduliuoja
NAMŲ PAŽYMYS
kad,°™
yra įsakymo, kas atsitiktų... aišku iš prigimties savo grožiu. Jos
biausia džiaugiasi jo sena' limose žemėse ir tolimuo- r,e
motinėlė, Alena Šimkienė, se vandenynuose . Jo zo-: .
g
.
. bausmė, ar net netikėta katas- daugiausia praleidžią laiko i Girtas pilietis svyruoja namo.
Vudent
’au tro^a‘ ^ra galybė pavyzdžių,5 sportaudamos, o ypač maudyda-.Vienoj gatvėj jis nebeišlaiko
kuri tebegyvena Worces- džius gyrė daug laikraščių *?°u
ir* aukšti
unlrčti uo
lHinm Iru i New
Nom
au§. . aro
įurįe jų ieško. Bet, kaip mos, plaukiodamos. Jos esą ir i pusiasvyros, krinta kartu par
valdininkai.
, ...S u en ų jau
tery, 33 Fairfax Rd. Jo tė ir
York
Times
tipingai
atsi<*
r
klek
>^0
ragino
totamsta sakai esi laisvamanis,
laisvamanis, ' gražiau
pasirėdžiusios.
Ot griaudamas kažkokį praeivį,
velis, nesulaukęs sūnaus
kią
permainą.
taigi
jūs
sau
laisvamaniškai
ir
tai
tau
ir
jūsų
merginos
saldžioj kuris atsikėlęs skelia girtuokliepė:
kapitonu, yra miręs.

JUNG. VALSTYBIŲ ARMIJOS
PERTVARKYMAS

•

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
kė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
Seimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina. ........ $1.00
ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ....................................................................... $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių
anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra
labai naudinga įsigyti. Kaina tik......... .......... —

25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, paraiė Kun. A. Alekna

50c.

SEPTYNI KRISTAUS 2OO2IAI NUO KRYŽIAUS,
parakė kun. Pr. Juškaitis. Kaina .....................

25c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina _____ ___

10c.

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

25c.

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

50c.

Ir

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaSė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina ....... ............................ ......... $1.10

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų
trpgedija. Parakė V. Nagornoskis. Kaina ____

35c.

>;rtSu užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"
.
So. Boston, Mass.
BU ry., r

Škotas rūko visai prastą ci
garą ir raukosi bei spiaudosi
į dejuodamas: “Kad bent grei
čiau jį surūkyčiau!”
— “Mesk šalin!” — “Numes
ti?” išpūtė akis škotas. “Ar tu
iš proto išsikraustei? Kas man
grąžins tuos 3 pensus, kuriuos
už jį sumokėjau?”

Kapitonas Vincas V. Šimkus

•
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ŠKOTO TAUPUMAS

Kap. Vincas V. Šimkus
1929 m. apsivedė su p. Ve
ronika Liubinaite. Jungtu
vės įvyko Aušros Vartų
lietuvių par. bažnyčioje,
Worcester, Mass. Dabar
gyvena Northamptone, ir
augina vieną šeimos narį.
Sveikiname
Kapitoną
Vincą V. Šimkų, laimėjusį
aukštą laipsnį. Garbė jo
senai motinėlei, išauklė
jusiai tokį garbingą sūnų,
kuris yra tikra pažiba mū
sų išeivijai, ir jo mylimai
“Appearance of the name of
žmonelei, kuri beabejo
Jūra tai didysis tautų vieške taip pat labai daug prisi
lis. praleidžiąs žmonijos turtus dėjo, kad jos mylimasis
vyras
pasiektų aukštą
ir keleivius, žodį ir mintį.
Prof. K. Pakštas. laipsnį.

'■ ’off

r '

Kine šalia nervingos ponios
, sėdi berniukas. Retkarčiais jis
garsiai šnypščia nosį ir šluosto
i ją rankove. Ponią tai labai er; zina, ir ji pagaiiau jam sako:
; —Vaike, ar tu neturi nosinės?
Vaikas išsigriozdžia visas ki
šenes, kuriose esama visko, tik
nėra nosinės, ir atsiliepia:
— Ne, nosinės neturiu. Dary
kit, ponia, taip, kaip aš!

ap>
■VT-i-

noms

____

Sulig programos, visos
oro jėgos pavestos generolui ArnoId> kuris atliks
pareįgas ir galią pirmiau
pavesta šefams Vyriausio
štabo Oro Jėgos, Kovo Kamandos, ir Armijos Oro
Skyriaus.
Generolo Somervell pa
reigos bus aprūpinti reik
menimis ir įrengti žemės

užbaikite savo amželį. Žinau,' sios širdelės! Australietės ma- liui į antausį.
kad jūs laisvamaniai labai įver- siniai pavergė amerikiečių šir- — Kas tai? — gavęs antausin
tinate savo laisvę. Kartą užėjau dėlės. Ir čia be karo karas... Jei- stebisi girtuoklis. — Argi aš
tūlo laisvamanio namuose ir ką gu tik taviškis bus priskirtas: jau būčiau namie?
gi pastebėjau: guli ant kaučio vykti į Australiją, tai sudiev
ir spiaudo į lubas, o tie skrep- viltis... Čia merginos turėtų apDidelėms Raidėms
liai laša atgal jam į...
sidrausti ir ar tik nereikėtų suMaldaknygė
Gana. gana. prabaščiau, aš pančiuoti širdelė taip, kad aussurikau, beveik apsvaigęs. Ir ži- tralietės negalėtų išnarplioti.
“Darbininko” knygynui
pavyko gauti nors mažą
nai Šmuila, as
aš kaip perkūno:
MEDUS
kiekį didelėmis raidėmis
trenktas, po to prabaščiaus pa
Lt. Generolas Henry H.į ir oro kamandas.
maldaknygę — Jėzus Ma
Arnold paskirtas vyriau- Visi trys kamandieriai mokslo išdūmiau... Nuvežę Dup- Grynas bičių medus, kurį bi
no Pagalba, — 592 pusla
kinaitį ir apka^ėm...
siu armijos oriaivyno va- baigė West Foint Military
tės sunešė iš žydinčių javų, gė
pių, 5y2 X 3y2 colių didu
du: Lt. Generolas Lesley J. • Academy, ir tarnavo pir- “Ui, mes žydeliai visuomet, lių, pievų ir medžių yra tikras
mo ir apie tris ketvirtada
kur biznis. Ar jis bus čia mano;
McNair, vyriausiu žemės mame Pasauliniame Kare,
vaistas. Taigi, įsigyk kvortą
liai colio storumo, juodi
jėgų vadu ir Generolas ir drauge dirbo per kiek štoran, ar kaip numirsim... medaus ir gerk jį su arbata ar
imitacijos viršai, auksi
Mes sakom, kad geriau bū
Brehon J. Somervell — metų.
kava vietoje cukraus. Kas var niai kraštai, kaina $2.75.
reikmenų patiekimo gal- Į Ši permaina įvykdo cen- ti su Dievu. Mes sakom, kad jei toja medų — to slogos nevar
Užsakymus su čekiu siųs
va. Visi trys atsižymėję! tralizuotą komandą. Siste- gu mirsi be Dievo, tai ir nieko gina. Kvorta kainuoja tik 85c. kite: “Darbininkas”, 366
ma pagrįsta tyrinėjimu nelaimėsi. Kaip arklį užkas ir Jo galite gauti “Darbininko” W. Broadway, So. Boston,
vyrai armijoj.
Kiekvienas iš jų bus at- rusų, vokiečių ir japonų jeigu yra kitas gyvenimas, administracijoje, 366 W. BroadMass.
sakomas Karo Štabo gal-1 kamandų ir įvairių pasau- tai tu jo gero nematysi, nes tu Way, So. Boston, Mass.
vai Generolui Charles C.Uinių kovų.
FLIS. dėl jo nedirbai. Jeigu bankon
pinigų neįdėjai, tai tu nei nuo
šimčių ,nei sumos negausi. Bet,
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
jeigu mes mirsim su Dievu, tai
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje
mes. gausim savo procentus.
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5
• Tikėkite, ar ne... Tūlas Tara- su gerais darbais...” Mario kan Ir dar kas svarbiausia, jeigu
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
sovas nuėjęs pas Šmuilą pradėjo trybė trūko. Man prabaščius mes mirsim su Dievu ir mes ne
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
girtis, kad jis išrėžęs gerą spy- užpylė, kaip žarijų už kaunie- rasime Dievo, kaip jūs sakote,
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina ------ 35c.
čių apie laisvę ponui prabaš- riaus ir aš jam rėžiau, kad mes tai mes nieko nepralaimėsime.
ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................ 15c.
čiui. Šmuila tuoj pastūmęs sa gyvename ‘free country’ ir mes Bet jūs, kurie mirštate be Die
vo rokundas į šalį užklausė: — gyvename laisvai.
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICIvo. tai jeigu Dievas juos sutiks,
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
“Ui. kaip ten buvo?...”
“Ui, tai ką pasakė tau a- jie bus priimti anam gyvenime,
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina .......... ...... ...................... —............ 15c.
Matai, ponas Šmuila. buvo pie tai prabaščius”, — pasitei kaip Stalinas priėmė lietuvius
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
toks svarbus reikalas. — pradė ravo Šmuila.
Sibiran. Taigi p. Tarasovai tavo
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkieviė.... 20c.
jo aiškinti Tarasovas.—Mes lai
Prabaščius mandagiai, bet prabaščius yra “wise guy”.
UBAGŲ BEI ELGĖTŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
svamaniai gyvename “free con- kietai pradėjo mane mokinti ir
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
try”, taigi mes ir gyvenimą nebardamas aiškinti ir sako:— • Tikėkite, ar ne... bet širšės
UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
taip diriguojame. O mūsų po “Ir katalikai pripažįsta laisvę, skaitomos fabrikantėmis. Jos i
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
nas prabaščius. tai vis su savo bet drausmingą. Katalikai tiki į savo lizdus dirba iš popierio,
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 ašmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
kurį
pačios
gamina:
jas
galima
Dievo ir Bažnyčios prisakymais. Dievą, nes jie tikisi pomirtinio
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
Kaip aną dieną mirė mano ge gyvenimo, kur yra amžinas gy pavadinti net popierio išradė
asmenys. Kaina ............... ........................ .............. 30c.
ras draugas Dupkinaitis. tai aš venimas. Katalikai mylėdami jomis.
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrsime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
Šilkavabalis išrado būdą šil
nuėjau pas p. prabaščių. kad Dievą, kaipo savo aukščiausiąjį
ginimas”. Kaina .............................................
15c.
1 >iZ. .
b; a * '
palaidotų, kaip žmogų iš baž Sutvėrėją Jį ir gerbia, myli. Ka ko padirbimui ir tuo išradimu
Su užsakymais kreipkitės —
nyčios. Bet čia p. prabaščius It talikai mylėdami Dievą.myli sa prigundė žmogų prie šilko pra
pradėjo: “matai tamsta iš baž vo tėvus ir tėvynę. Katalikas monės.
"DARBININKAS"
nyčios laidojami tie asmenys. vengia padaryti žalą savo tėvy- f Voverė ant medžio šakos ar
Broadway,
So. Boston, Mass.
&Brie užiajW4frHe#vo ir Baihy- Dainiui.iK$6alik»shiąfifyavt> a<- ■sUfiSiūvusios žievės moka'-perčtosiprisakynftfšąr dar pasdĮhrfi tkną. katalikas ffllftfiko savb •plaukti net didelius vandenis.

“Karą galima laimėti atimdami iniciatyvą nuo
priešo kontr - atakų, o ne
apsigynimu .
Ekspertai sutinka, kad
Jung.
Valstybių armija
bus veiklesnė su įsteigimu
šių trijų naujų komandų
— žemės jėga, oro jėga ir
reikmenų patiekimas.

TIKĖKITE, AR NE...

Antradienis, Balandžio 21. *42
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DARBININKAS

lempas, pašalinti klausyk
las ir nepraeitų nė pusės
(THE
WORKER)
šimtmečio, kaip vietoj vie
- > Z1
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
nos bažnyčios atsirastų
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.
dešimts
arba dvidešimts, Gerbiamas ir brangus Tėve:—
Labor Day, Thanksgiving and Christmas
kurios neturėtų daugiau
---------by---------Geg. 13 d. sukanka mūsų mylimajam Šv. Tėvui 25.
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
nieko bendro, kaip tik di vyskupystės metai. Pildydamas Šv. Tėvo norą, kad ši
Entered as seeond-class matter Sept. 12, 1915 at the, post Office at Boston,
dingą praeitį ir sektoms sukaktis būtų minima daugiausiai dvasiniu būdu,
Mass. under the Act of March 3, 1870.
bei klaidomis turtingą a- Jung. Valstybių Episkopatas nusprendė, kad tą dieną
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
teitį.
kiekvienoj parapijoj būtų atlaikytos Mišios ypatinga
SUBSCRIPTION RATES:
PRENUMERATOS KAINA
Jeigu
Pijus
XI,
kalbėda

Šv. Tėvo intencija, ir kad dvasiškija ir parapijiečiai
Domestic yearly ............................ $4.00 Amerikoje metams
_______ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00 Viena kart savaitėje metams.... $2.00
mas apie pasauliečių apaš suteiktų jam dvasinių gėlių puokštę, tai garbingai iš
Foreign yearly ________________ $5.00 Užsieny metams ................ .......... $5.00
tališkas pareigas ir teises, kilmei paminėti.
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 j
kiekvieną kartą pabrėžė
Dėl sunkaus dabartinio su Vatikanu susisiekimo
DARBININKAS
reikalą stipraus ryšio su nutarta, kad kiekviena Vyskupija nusiųstų Šv. Tėvui
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
episkopatu, tai tas nereiš
Rev. Albert J. Mttrphy, Ph.
Rev. Kobert I. Gannon, S. J.
Telephone SOUth Boston 2680
Fresident, Fordham University,
Uirector, Catholic Charilies,
kia, kad pasauliečiai turi tinkamai išpuoštą lakštą, kuriame bus įrašytos visos
Dioctsr of CU eland
Neui York
tik tą daryti, ko iš jų rei dvasiškijos ir žmonių teikiamos Šv. Tėvui dvasinės do
kalauja vyskupai ir kad vanos, iš maldų ir gerų darbų sudarytos.
Todėliai aš jus prašau paskelbti tą dalyką savo
oasauliečių iniciatyva čia
parapijiečiams sekamą sekmadienį, bal. 12, ir įsakyti
yra suvaržyta.
jiems, kad neatidėliojant pradėtų ruošti tas dvasiškas
Nieko panašaus. Katali
kų akcijos visa viltis ir y- dovanas, kurias mes nusiųsime numylėtajam Vyriau
ra tame, kad jis visa savo siam mūsų Ganytojui kaipo gilios meilės ir ištikimybės
Yra gandų, kad Jung. Valstybių vyriausybė būk
galia turi pažadinti iki šiol ženklą.
tai svarstanti, ar nebūtų naudinga pažaboti ar net ir
Tie dvasinių dovanų rekordai turi būti prisiųsti
miegojusia pasauliečių ini
visai uždrausti kitataučių spaudą. Kuriam tikslui bū
ciatyvą. Teisę apaštalauti Gerbiama jam Kancleriui ne vėliau kaip į 10 dienų po 13
tų tai reikalinga, mums nesuprantama. Amerikos
pasauliečiai yra gavę ne iš 1 geg., kad būtų laiko pagaminti išpuoštąjį dvasinių gėžvalgyba taip gerai sutvarkyta, kad žino kiekvieno
kunigų, todėl jie jos ir ne- į lių lakštą ir ko greičiausiai išsiųsti jį Šv. Tėvui, tuojau
mūsų laikraščio ir žurnalo kryptį ir tūrinį, nes kitagali iš jų atimti. Ir niekas po Sidabrinio Vyskupystės Jubiliejaus iškilmių.
tautiškų kalbų spaudai yra paskirti specialūs cenzo
galop į tą pasauliečių ini
Pilnai pasitikiu, kad visa dvasiškija ir žmonės
riai, kurie sau pavestą kalbą gerai pažįsta ir joje lei
Rev. James T. 0’Dowd, Ph. D.
Very Rev. Msgr. Eduard J.
ciatyvos teisę nesikiša, tik mielu noru gausingai dalyvaus tos dvasinės duoklės
Superintendent of Schools,
HlcLey, Ph. D.
džiamus raštus generaliniam cenzoriui raportuoja.
patys pasauliečiai tąja tei suteikime mūsų mylimajam Šv. Tėvui.
ChanceUor, Archidiocese of Detroit
A rchdiocese of San Francisco
Jei koks laikraštis iš linijos kiek iškrypsta, tai užten
se nesinaudoja. Tik ir a-1
Teikdamas palaiminimą ir geriausių linkėjimų,
ka cenzoriui tik padaryt pastabą, ir viskas vėl grįžta į
paštalavimo
darbas
mėgs

BROADCAST FOR SAVINGS BONDS: Of the 32 leading clergy.
pasilieku
ta tvarką ir discipliną. Ka
tvarką. Tad varžyti ar uždrausti kitataučių spaudą
men of the United State* who are aerving on the National Savings
Jūsų ištikimas
Bond Minate Men Committee, 13 are members of the Catholic
dangi apaštalavimo sritis
būtų labai klaidinga, nes ji palaiko savo skaitytojus
W. KARD. O’CONNELL
Church. These men, with leaders of the Protestam and Jeuish
liečia Kristaus karalystės
ištikimybėje, nuramina nupuolusią jų nuotaiką, iške-)
faith, acting under the direction of David Sarnoff, presidcnt of Radio
Bostono Arkivyskupas.
Corporation of America, are hringing the message of Savings Bonds and
dalykus, visai protinga,
lia patriotizmą ir tt. Daugelis naturalizuotų piliečių
Stamps to radio audiences in various section* of the country.
kad darbas vyktų pasau
anglų kalba leidžiamųjų raštų kaip ir neskaito, tad už
Laivyne Paaukštinimai Jūrininkų
darius jų gimtojoj kalboj leidžiamus laikraščius, būtų Graikiškas žodis ekklesia( tei pašventino, Sutvirtini- liečiams ir dvasiškijai bro
liškai bendradarbiaujant.
jiems padaryta brutališka skriauda ir pačiai valsty reiškia liaudies susirinki- mo Sakramentas padarė
Ir popiežius įpareigoja ku
Skaitlius jaunų ameri dėsnius laivus traukti. Iš
bei neišeitų tai į sveikatą. Amerikos teisingumo depar mą. Pasaulietis, tardamas apaštalais.
nigus pasauliečių apašta kiečių svetimos kilmės, keturių vyrų, trys buvo
tamentas susidaro iš plačiaminčių tolerantingų inteli- ) žodį bažnyčia, turi jausti, Kunigai yra savo vieto, lavimą laikyti savo darbo
svetimos kilmės. Jie yra:
gentų. Jiems nė galvon neateitų barbariška mintis kad jis sako mes. Klaidin ir jie labai reikalingi. Jei reikalinga dalimi, o pasau kurių vardai kartojami
tautos ginkluotoj tarny Ralph L. Holzhaus, 33 m.
varžyti bei užsmaugti spaudos laisvę. Kas nors iš pa gas yra išsireiškimas baž gu mes juos pašalintume liečiams tikintiesiems įsa
amžiaus iš Perlų Uosto, T.
boj už narsumą.
salų į ausį tai kužda. Kas — lengva dasiprotėti.
nyčia ir pasauliečiai. Šitie iš parapijos, tai greitu lai- ko dalyvavimą toj misijoj
H. buvo botsmano pagelKovo 26 d., keturi jūri
žodžiai
skamba
lygiai
taip
ku
savo
bažnyčioje
turėtu
laikyti
savo
gyvenimo
paTas kuždesio vajus nebe šiandie prasidėjo. Jau
ninkai gavo paaukštinimą bininkas, pirmos klasos,
pat,
kaip
armija
ir
kariuome
užgesinti
amžinąsias
reiga.
L-nos
dabar botsmano vyriau
keli mėnesiai
atgal vienam lietuviui patriotui
už “išskirtiną pasižymėji
Pasauliečiai yra
mene.
jo draugas anglas prasitarė, kad raudonieji da
mą”. Per netikėtą japonų sias pagelbininkas. Vokiš
dalis,
didžiausia
Senatorius
Mead
ro pastangų uždarydinti visus ne komunistinius kita bažnyčios dalis, o ne kas
ataką ant Perlų Uosto jie kos kilmės.
John F. Starginar, 27 m.
taučių laikraščius. “To galima buvo tikėtis, bet mes nors šalia bažnyčios. Žino
APIE
TIKYBOS
LAISVĘ
tarnavo
mažuose
laive
amžiaus, iš Pueblo, Cologeriau žinom” — taip anglas ramino susirūpinusį lie ma, juk nėra gerai sutvar
liuose, kurie vartojami dirado, vengriškos kilmės
tuvį. Tos komunistų pastangos matomai nesiliauja. kytos kariuomenės be vaTikybos laisvė, kuri yra! rius Mead pasakė. “Mes vi
styrininkas, dabar bots
Kadangi dėl susidariusių karo aplinkybių komunistų dų, be drausmės, be jerar-, pagrindinis akmuo Jung. I si ligi paskutinio, turime kad abi — Katalikų Baž mano pagelbininkas pir
interesai laikinai supuola su demokratijos siekimais, chijos.
Skirtumas tarp i Valstybių, buvo palyginta' dėti visas pastangas užti- nyčia ir Evangeliška Kon- mos klasos.
tai bolševikai jaučiasi turį rankoje botagą, kuriuo vi mokomosios ir klausan-i Senatoriaus James Mead krinti, kad tikybos tolera- fcsijonalė bažnyčia kaip I Frank L. Lewandowski,
šiandien egzistuoja, turi
siems prieš šmiguoja. Jie mano sėkmingai apsimetę čios bažnyčios yra aiškus iš New Yorko, kalboje ne- vimas visada gyvuos mūlenkiškos kilmės iš Buffanykti iš žmonių tarpo”.
lojališkiausiais demokratijos šalininkais. Tad siekda ir iš Evangelijos, bet tik seniai pasakytoje Jung. sų demokratijos šalyje.
lo, N .Y. nuo krautuvinin
apie
“Toleravimas
tikybos Pradiniai principai pago ko trečios klasos paaukšmi uždaryti ne komunistinę spaudą, jie yra tikri, kad juodvi abi kartu sudaro Valstybių Senate,
komunistų spauda sudarys laimingą jiems išskirtį. bažnyčią. Kaip būtų gera, žiaurų persekiojimą tiky kiekvieno žmogaus, ar tai niškos tikybos, kurią Ro- tintas į krautuvininką anTada visą lietuvišką dirvą jie vieni paveldės ir rašys jei musų pasauliečiai su- bos Vokietijoj ir nacių va- kataliko, ar protestanto ar; senbergas ir Hitleris pla- tros klasos.
prastų, kad Dievo karalys- dų bedieviškumą,
žydo yra pagrindas demo nuoja, kaipo Tautinę Rei-; Holzman su jo mažo laikaip tinkami. Bet jie gali skaudžiai apsirikti. Tenematė yra tiek pat ir jų daly- Karėje ar taikoje, Jung. kratinės sistemos prezer- cho bažnyčią jau buvo at- velio įgula, pamainė savo
no, kad tokia lapės politika taip lengvai apgaus demo
kas, kaip ir kunigijos. Ku- Valstybių
žmonės mel- vuoti, už kurią mes šian- pausdinti 30 punktų pro- laivelio kursą tykoti japokratijos vadus. Pagaliau jų pačių gramozdiški išsišo nigija nėra daugiau baž- džiasi kaip jie nori, sakė aukaujame brangų kraugrama, kuri pasiekė Ame- nų submariną. Submarikimai perdaug jau aiškiai atskleidžia tikruosius ko nyčia, negu pasauliečiai. Senatorius Mead, Ameri- dien aukaujame brangų riką pereitą rudenį, pagal nas iškilo į viršų ir karo
munistų siekimus. Remdami ir pernelyg garsiai išpūs Juk pagal šv. Pauliaus kos Konstitucija garan- kraują”.
Senatoriaus Mead.
laivas jį sunaikino.
dami nevykusius Crippso planus parduoti demokrati mokslą, mes visi, pasaulie- tuoja tikybos laisvę,
“Kur žmogaus tikėjimas
Pagal šios naujos tau- Lewandowski savanoriai
nes tautas į bolševikų vergiją, komunistai skaudžiai čiai ir kunigai, sudarome ) Tą aiškiai išdėsto Teisių niekinamas, kur nėra lais- tinęs Reicho bažnyčios, prisidėjo prie išgelbėjimo
sukompromitavo Britanijos vyriausybę ir Washingto- Kristaus kūną. Mes visi e- Biliaus pirmas straipsnis, vės melstis, kaip kiekvieno šventa Biblija prašalinta skyriaus po atakų ir narno administracijai pridirbo daug nemalonumų. Bet šame to kūno nariai. Taip, Jis sako, kad “Kongresas atskiro piliečio teisė, mes nuo altorių, ir naujos tiky- sįaį pasižymėjo.
FLIS.
kas svarbiausia, jie pasirodė aklais diktatoriško impe yra įvairūs su Kristumi negali pravesti jokio įsta ten randame ir kitas ypa bos “šventa knyga” tapsta
Nauia Maldaknygė
rializmo šalininkais ir atsidavusiais užgrobimo ir pa susijungimo laipsniai, ta tymo, kuris įsteigtų tiky tybes totalitarinės valsty Hitlerio M ei n Kampf. Kry
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vergimo agentais. Jų veikla įneša neskanų disonansą į
mai viešpatauja.
torių irgi prašalintas, jo Šio mėnesio pabaigoje
demokratijos šeimyną. Tad jei būtų prieita prie spau dro nei su kunigo, nei su josios pildymą
“Egzaminuokime tiky vietą užims kardas ir svas- bus baigta apdaryti kun.
dos varžymo ar uždarymo, tai bolševikų raštai išskir- pasauliečio vardu. Jie ma- j Tas reiškia, kad Ameribos padėtį nacių-Vokieti- tika. Krikšto, vedybos ir ^r- J- Juškaičio leidžiama
ties nesudarytų. Neišsimoka taip. atkakliai kitiems tuojami pagal tai, kiek gi- (kos Kongresas negali įstaliai Kristaus karalystė jn’a tymu įkurti valstybinę ti- .joj, galva mūsų ašies prie palaidojimo ceremonijos didelėmis raidėmis maldaduobę kasti.
K.
įleidusi šaknis į atskiro kybą ir jokiu būdu negali šų. Mes žinome, kad Vo- prašalintos. Visas bažnyti- knygė — “MALDŲ ŠALžmogaus protą ir širdį, drausti pildymą tikybos kieti joj šiandien persekio- nis turtas visų tikybų bus TINIS”. Maldaknygė tikral &raži ir patraukianti.
jimas organizuotos tiky- pavestas valstybei”.
Niekas Katalikų Bažny- Jung. Valstybėse,
Vienas
iš
svarbiausių
Juodi odos apdarai, aukčioj nėra bandęs sukurti į “Teisė garbinti Dievą, bos yra pripažintas ginkteorijos, pagal kurią kuni- kiekvienam savo būdu”, las nacių vadų. Jie nori punktų Rosenbergo plano suoti kraštai, didumas: —
Kalbant apie Katalikų pasauliečius. Svarbiausias gija sudarytų tikrąją baž- sakė Senatorius Mead, “y- pakeisti garbinimą Dievo į yra tas, kuris reikalauja 5% X 3% colių. Storis: ne
Veikimą reikia kalbėti a- veiksnys šiandien yra ne nyčią, o pasauliečiai pri- ra teikiama kiekvienam garbinimą Hitlerio, ir pa sunaikinimą visų kitų baž- pilnai pusė colio. Kaina
$2.50. Galite užsaky
pie pasauliečius, nes pagal kunigai, bet pasauliečiai. klausytų prie bažnyčios Jung. Valstybių piliečiui, daryti tikybą iš nacizmo. nyčių ir tikybų, Senatomus dabar siųsti:
popiežiaus mintį, jie yra Jeigu jie supras savo už tik kaip koks nors priedas. Tai yra viena iš svarbiau- “Vadas šios naujos pago mus Mead nurodo.
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pagrindas. davinį, tada viskas bus iš Pagal šv. Petrą, visi mes, šių teisių, už kurią mes niškos bažnyčios nacių- Rosenbergo planas sekančiai
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sauliečių apaštalavimas y- gaili mūsų Dievas.
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ra daug kur tapę katalikų
Gyvoio Rožančiaus
šūkiu. Prikalbėta ir prira tikrai ką reiškia kaikurie mens”, sudarome dvasi venti ir melstis, kaip mes mones, perskaitę jo žo kybinės draugijos, ypatin
džius. Likimas visų krikš gai tos, kurios pagrįstos
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šyta tuo klausimu labai žodžiai. Daug nesusiprati nius namus ir šventą kuni norime”.
čioniškų
tikybų,
po
vado

tarptautiniu
kūnu
arba
gystę.
Visi
mes,
be
jokios
“
Kongreso
nariai
”
,
jis
daug, bet praktikoj pada mų yra su žodžiu bažny
išJe’do past
GY~\
Ovaiaymo iš
iš užsienio
užsienio, nebus
nepūs JQDarbininkas
ROŽANCIAUS
.APryta labai nedaug. Ir būtų čia. Vieniems tai yra po išimties, be lyties skirtu pridėjo, “kaip ir atskirus vyste Dr. Rosenberg, buvo valdvmo
Partijos Tautines Reicho bažnyčios tys” knygutės formoje. Kieklabai liūdna, jeigu tas po piežius,, vyskupai ir kuni mo, esame kunigai, kurie amerikiečiai privalo visais Nuremburgo
piežiaus Pijaus XI sukel gai, kiti prie tos eilės dar turime vesti žmoniją prie būdais saugoti kiekvieno Kongreso pabrėžtas 1938 toleruojamos Vokietijoje. Aviena paslaptis iliustruota pa“Tai prieš tą mes kovo- veikslais, šioje knygutėje taiptas sąjūdis neatneštų lau prideda vienuolius ir da Dievo, su Dievu surišti, asmens teisę garbinti Die metais.
jam
”,
sakė Senatorius gi
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Rosenbergas
kiamų vaisių. Visas optj- vatkas, tretiems ir visai Dievuje išgelbėti. Tai yra vą, kaip jam patinka”.
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Knygutės,
20c. Ui“Tikybos
toleravimo — “Man absoliutiškai aiš Mead. “Ptieš tą viską^Suv. sakymus siųskite:kaine"Darbin;
dvasinė kunigystė, kurioje
iizmas ir viltis yra' *pan
mes visi,. dalyvaujame. principas įrašytas į mūsų ku, ir aš manau, kad aš Tautų žmonės kovoja”.
kas”,
366 W. Broadway,
emti tuo/^fetip pasiseks
FLIS. Boston, Mass.
sutelkti darbui katalikus būt, aš ten nepriklausau. Krikštas mus tai kunigys- šalies įstatymus”, Senato- kalbu už savo Fuerherį,
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dalelė. Visi iš karto supra
to, kad tai buvo ta pati vie
ta, kuri palietė spindinti
prisikėlusį Kristų pirmąjį
Žemiau talpiname iš Lie 120. ALEKNA, Justinas (Jus Bronius (Jonas), gimęs 1912,
Velykų rytą. Toji dalelė
tuvos išvežtų gyventojų tinas), 14, gyv. vieta Žaltiškių šoferis, gyv. vieta Vilnius.
buvo pavadinta “noli me
147. ALEKSANDROVIENE,
Sibiran sąrašą, kurį su dvaras, Skiemonių vaisė.
tangere”, mat, Kristus
rinko ir sutvarkė Lietuvos 121. ALEKNAITE, Viktorija Marija, 68, ūkininkė, gyv. vieta
Į taip buvo jai pasakęs, ka
Raudonasis Kryžius. Šis (Liudvikas), 80, šeimininkė, Bartininkai Vilkaviškis.
da ji buvo parpuolus po Jo
148. ALEKSIEJUS - ALEK
Sąrašąs yra labai svarbus, gyv. vieta Žemaitkiemio dvar.
(kojomis: “Noli me tangenes iŠ jo Amerikoje gyve- 122. ALEKNIENE, Barbora SAITE, Adolfas (Adolfas),
ire” (neliesk manęs)...
nanti giminės ar pažįsta- (Silvestras), 56, ūkininkė, gyv. 32. tarnautojas, gyv. vieta Kau
• Koks nepaprastas tavo,
nas.
mi galės sužinoti apie sa vieta Žemaitkiemio dv.
šv. Marija Magdalietė, gai
vuosius, nuo kurių dabar 123. ALEKNAVIČIUS, Balys, 149. ALEKSIEJIENĖ-ALEKlesčio
įvertinimas!
Po
SAITIENE, Birutė (Juozas),
negauna jokių žinių.
15, gyv. vieta Babtai.
Kristaus ir Šv. Petro tavo
Sąrašas sunumeruotas ir 124. ALEKSIENĖ, Elena, 35, 21, šeimininkė, gyv. v. Kaunas.
kapas užima pirmąją pa
alfabetiškai
sudarytas. ūkininkė, gyv. vieta Laknickų 150. ALEKSIEJUS - ALEK
sauly vietą... Belieka prisi
SAITE, Mindaugas (Adolfas),
Pirmiausia paduoda išvež- dvaras, Kalvarijos vaisė,
minti tavo Mylimojo žo
tojo pavardę, vardą, O 125. ALEKSAITĖ, Danutė, 4 mėn. amž., gyv. vieta Kaunas.
džiai: “Tavo vardas bus ži
skliauteliuose tėvo vardą, 14, moksleivė, gyv. vieta Lak- 151. ALEKSIEJŪNAS, Alfon
nomas iki amžių galo”...
išvežtojo amžius ir gyve niekai dvaras, Kalvarijos vai. sas (Jurgis), 34, karininkas,
namoji vieta Lietuvoje.
Šv. Mariją Magdalietę iš
126. ALEKSAITE, Ada, 12, gyv. v. Padvarniai Malėtai.
152.
ALEKSINAS,
Simas (Si
gelbėjo trys dalykai: mei
moksleivė, gyv. vieta LaknicVienas iš daugelio Lietuvos pilekalnių, kurie liudija, kad čia gyveno lietuviai- lė, tikėjimas ir atgaila.
mas), 40, laikraštininkas, gyv.
(Tąsa)
kai, Kalvarijos vaisė.
milžinai. O šiandien: “Stovi kalnas sau vienas, tam tyčia supiltas, stovi nu Jos istorija be šių dalykų
101. AKSOMAITYTE, (Kaje
127. ALEKSAITE, Lionė, 10, vieta A. Panemunė.
tonas), l1/? metų amž., gyv. moksleivė, gyv. vieta Laknic- 153. ALEKSIENE, Marija, skriaustas sargas senovės liuosybes! Stovi liūdnas svajonei į praeitį tiltas, kaip yra paprasta. Ji, be nuodė
(Vincas), 40, laboratorijos a- sulinkęs senelis, nustojęs didybės... Bet šiauriui dvelkiant, mūs’ milžinas senas mės istorijos, kitos neturi.
vieta Kaunas.
kai, Kalvarijos vaisė.
102. AKSTINAS, Morkus (Ig
128. ALEKSA, Kasperas (Pe sistentė, gyv. v. A. Panemunė. suvirpo, lyg auka nelaiminga, išvysdamas plieną...” Jo šešėly tik netolimoj praeity Jos rankoje nematom nei
154. ALEKSONIS, Petras lietuviai priešui smūgį kirto ir trispalvę aukštai iškėlė...
kardo, nei skeptro, neduo
nas), 45, rusų kalbos mokyto tras), 43, pašto viršininkas,
(Antanas), 36, tarnautojas, gyta jai nei pranašiškų akių.
jas, gyv. vieta Kaimas.
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nas),
36,
mokesčių
inspekto

buvo išeikvojusi... Ką be
tras), 78, ūkininkas, gyv. vie ūkininkė, gyv. vieta Veršupiai.
jo... Tikrai, žmogus nesu ir ko ji norinti? Mat, ji bu didelių nusikaltimų Aukš
rius
gyv.
v.
Snolaliai,
Ūtena.
galėjo
atiduoti
gerajam
ta Šilėnai, Kuršėnų vaisė.
140. ALEKSANDRAVIČIUS,
prato nei nusidėjėlės gai vo jau apverkusi savo jau čiausiajam, trokšta sielos
167.
ALIŠAUSKAS,
Petras
grynumo... Šventosios Ma
113. ALEKNA, Vladas. 73, Stepas (Liudas), 28, ūkininkas,
lesčio,
nei
atsiteisimo,
nei
(Kazys),
16,
darbininkas,
gyv.
nystės
kaltes,
buvo
sura

(Sigitas), 11, mokinys, gyv. v.
gyv. vieta Kaunas, Trakų 11.
gyv. vieta Senmiestis Židikai.
meilės, nei atleidimo. Visi dusi Tą, kuris jai niekuo rijos Magdalietės pavyz
v. Apolonovka, Šimkaičiai.
Kaunas,
Antkainio
11.
dys rodo, kad laimėti ma
114. ALEKNIENE,
Sofija
141. ALEKSANDRAVIČIE
182. ALIŠAUSKIENE, Bronė sužiuro į Kristų. Buvo įdo met nebus atimtas...
168.
ALIŠANKA,
Klemensas
lonų Kristaus žvilgsnį vi
(Tadas), 78, gyv. vieta Kaunas, NE, Elena, 65, ūkininkė, gyv.
mu,
ką
Jis
pasakys?...
Ar
(Viktoras),
30,
ūkininkė,
gyv.
Legenda
sako,
kad
po
(Antanas), 46, ūkininkas, gyv.
suomet galima.
“L-nos”
Trakų 11.
vieta Kiviliai Pašvitinys.
v. Apolonovkos k., Šimkaičiai. ir Tas, kuris buvo atėjęs Kristaus įžengimo į dangų
vieta
Leliūnai,
Utena.
115. ALEKNA, Tadas (Vla
142. ALEKSANDRAVIČIUS,
183. ALIŠAUSKAS, Vytautas ieškoti žuvusių sūnų ir M. Magdalietė atvyko į
169. ALIŠANSKIENE, Vale
das), 41, tarnautojas, gyv. v. Romanas (Gustavas), 26, ūki
Angliškai • Lietuviškas
(Vincas), 1 metų, gyv. v. Opo- ir dukterų Izraelyje, taip Prancūziją.
Ant
Saintrija
(Mykolas),
36,
ūkininkė,
Kaunas, Trakų 11.
ninkas, gyv. v. Boleslavas Žąs
pat ją pasmerks?.-.. Ne, at- Baum aukštumos pra
Žodynėlis
lonovka, Šimkaičiai.
gyv. vieta Leliūnai, Utena.
116. ALEKNIENE, Salomėja, liai.
nusidėjėlės skleidė ji savo išugdytus
184. ALIUKONIS, Feliksas sivertusios
34, gydytoja, gyv. vieta Kau
143. ALEKSANDRAVICIE-! 170. ALIŠANKAITE, Bronė
skaisčios
ašaros,
ant Kris dorybių žiedus. Pagal pa
Visuomet prie savęs tu
21, kontraktorius, gyv. v. Barnas, Trakų 11.
NE, Eugenija, 51, ūkininkėj ^Klemensas)» 15, studentė, gy
taus
kojų
pasklidę
gelsvie

čiai, Varėna.
davimą, ji kasdien 7 kar rėkite pagelbininką - žo
ven. vieta Leliūnai, Utena.
117. ALEKNA,
Vytautas gyv. v. Boleslavas Žąsliai.
ji
plaukai,
ant
skaisčiojo
kuris paaiškins
tus kopdavo į kalvos vir dynėlį,
171. ALIŠANKA, Vytautas 185. ALIULIS, Balys (Ignas),
(Justinas), gimė 1919, ūkinin
144. ALEKSANDRAVIČIUS,
Dievo
Žmogaus
kūno
išlie

32, mokytojas, gyv. vieta Pivošūnes ir melsdavos. Vys jums angliškus nesupran
kas, gyv. vieta Žaltiškių dvar. Viktoras, (Jonas), 36, ūkinin- (Klemensas), 10, mokinys, Le
ti
kvepalai,
ne,
visa
tai
ne

kupo Maksijaus aprūpinta tamus žodžius. Jo kaina
šiūnai.
118. ALEKNIENE, Benedik kas, gyv. v. Kavalčiukai Šums liūnai, Utena.
turėjo
būti
bergždžia...
Jo
186. ALIULIENE, Albina, gi
šv. Sakramentais, Marija tik $1.00. Su užsakymu
172. ALIŠANKA, Algimantas
ta (Vincas), gimė 1884, ūkinin kas.
čekį,
mus 1908, mokytoja, gyv. vieta ateitį matąs žvilgsnis tuo Magdalietė mirė ir, buvo prašome prisiųsti
kas, gyv. vieta Žaltiškių dvaras,
145. ALEKSANDRAVIČIE (Klemensas), 8, mikinys, Lėliu
laiku
matė
be
šios
ir
visas
palaidota toje kalvoje ele- money orderį arba $1.00
Pivašiūnai.
NĖ, Marija, 62, šeimininkė, jna*’ Utena.
Skiemonys.
būsimas
nedoras
Magdalepinigais.
bastriniame karste.
187. ALIULIS, Algirdas (Ba
119. ALEKNA, Albinas (Jus gyv. v. Vilnius, Magistrato ko 173. ALIŠANKAITE, Birutė
nas, kurios atsikels iš ne Laikas, užuot dildęs Mag(Klemensas), 5, gyv. vieta Le lys), 8, gyv. v. Pivašiūnai.
tinas), gimė 1921, ūkininkas, lonija.
dorybių
guolio. Amžių bė dalietės garbę, parengė jai
188. ALIULYTĖ, Dalia (Ba
gyv. vieta Žaltiškių dvaras.
146. ALEKSANDRAVIČIUS, liūnai, Utena.
Juozas Kasinskas
gyje ir jos taip pat vilgys naują atgimimą. Jos at
174. ALIŠAUSKIENE, Augu lys), 3, gyv. vieta Pivašiūnai.
Ine.
189. ALEJAUSKAS. Kazys žmonijos Išganytojo ko minimas nepažįsta kapo.
stė (Jonas), gimus 1869, ūki
jas... Atgailaujančiai M. Po trylikos amžių nuo jos Laidotuvių Direktorius
ninkė, gyv. v. Antoniškiai, Ši (Antanas), gimęs 1909, ūkinin
DRAUGE DARBININKE,
Magdalietei gi tarė: “At mirties, Prancūzijos kara Patarnavimas Dieną ir Nakt)
kas, gyv. v. šilai, Ariogala.
luva.
platink du syk savaitinį laikraštį
190. ALIJOŠIUS, Bronius, gi leidžiama jai daug nuodė lius Karolis II jos kūną
175. ALIŠAUSKAS,
Jonas
602 Washington Blvd.
mių, nes ji labai mylėjo” perkėlė į auksinį karstą.
(Jonas), 35, mokytojas, gyv. męs 1909, policijos nuovados
BALTIMORE, Md.
ir “tavo tikėjimas išgelbė Perkeliant kūną, žiūrovų
“Darbininką”
viršininkas. Uosiai, Alvitas.
v. Poželioniai, Alovės valse.
Plaza 8595
buvo pastebėta jos kairėje 1 Telephone
191. ALIJOŠIENE, Valerija, jo tave; eik ramybėje”.
176. ALIŠAUSKIENE, Petro
Jis yra tikras tavo draugas
LhvtMinai <KI visokių reikalų.
Po šių žodžių Magdalietė kaktos pusėje gyvo kūno
nėlė, 300, mokytoja, gyv. Poie- 26, šeimininkė, gyv. vieta Uo
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
tampa Kristaus dukra, Jo

Lietuvos

Atgailos Ir Meilės Laurai

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ............... ..................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų ........... .................... — $1.00
Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366 West Broadway,

■016

UESK

South Boston^^ass.

Olioniai, Alovės valse.
m. ALIŠAUSKAITE, Liuda
(Jonas), 7, gyv. v. Poželioniai.
. 178. ALIŠAUSKAITE, Regi
na (Jonas), 6. gyv. v. Poželio
niai.
179. ALIŠAUSKAITE, Dan
guolė (Jonas), 4, gyv. vieta Po
želioniai.
>180. ALIŠAUSKAS, Gintau
tas (Jonas), T mėnesio arai.
gyV. vieta PoSelfoniai. d>
■ 181. ALIŠAUSKAS. Vincas

siai, Alvitas.
192. ALIJOŠIUS
Marijus
(Bronius), 4, gyv. v. Uosiai Al
vitas.
193. ALIJOŠIUS, Benis (Bro
nius), 3, gyv. v. Uosiai, Alvitas.
194. ALIJOŠIUS, Remigijus
(Bronius). 6, gyv. vieta Uosiai.
Alvitas. 'i
195. ALYTAITE, : Viktorija.
17, pardavėja, gyvs rietą Mari
jam polfe? n >'
-S .v A: 5 v į
'-•(Bus daugiau)

meilės auka. Vietoj praei
nančių malonumų, Magda
lietė pasirenka amžinai
Tveriantį, vietoj suteptų
— Skaistųjį. Ji pasirenka
geriausiąją dalį...
Ir kada Išganytoją Jo
kryžiaus aukoje apleidžia
net dangus, kada Jo troš-Icvdys raminamas actu, kadfia Jo paguosfci'ir nuramin
ti baisioje apleidimo va-

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą_ "VALGIŲ
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite: t f u
r ‘Darbininkas’

366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Antradienis, Balandžio 21, ’42

klebonas Vianney į bažay»
tėlę, vis pastebėdavo prieš
altorių stovintį žmogelį ir
spoksantį
tabernakulį.
Ištempkite ausis! Ar negir
Jei jūs žinotumėt, kiek Kartą šventasis priėjo prie I
dite galingo himno!
šiandien Lietuvoj ir visa- jQ įr kiausja;
Jis jungiasi su kankinių me pasaulyje yra tokių
giesmėmis ir vargais... Jis krikščionių, kurie mūsų ~ Sūnau, ką tu čia dameldies? Kokias
daro stebuklus, nors ir ma gatves, kelius ir takus nu- ra^
sagsto gražiausiomis mai- kalbi maldas? Ką sakai
žai kas jį tegirdi...
Viešpačiui?
dos rožėmis!
“Be maldos aš negaliu Tikrai jūs to nepastebė — Nieko, — atsakė žmo- j
gelis.
gyventi, Aš keliuos su Die jote.
vu, o vakare savo galvą Širdies balsų negirdi pa — Kaip tai ? — nustebo j
nuleidžiu ant Kristaus saulis!
šventasis.
krūtinės”, — sako Contar O vis dėlto aplinkui toks — Ot, nieko. Nekalbu jo-1
do Ferrini.
gražus Jėzaus choras... kių maldų. Aš tik žiūriu j
Panašiai kalba ir daug Tiek daug choristų slapta Jėzų, o Jis žiūri j mane.
kitų.
traukia himnus, kurių ne- — Gražu, gražu! — sušu-|
Bet aš dabar noriu supa-jgįrdi pasaulis...
ko šventasis.
žindinti su tyliausiojo cho
Lengviausia malda vi- Į
ro choristėmis...
“L-nos”
Vos aušra pasveikina pa Kiek kartų įeidavo Arso! siems.

tarną vietą; grįžęs ir jis
negalėjo nuraųiinti smal
DARBININKŲ RADIO
suolių. Sekančią dieną, pa
čiame vidurdieny, suaidė
jo kariškas signalas ir į
kiemą įvažiavo nematytas
riteris su savo žmona. Juos
apsupo popiežiaus gvardi
jos garbės sargyba. Visuo
, !'
—...........................
tinis nustebimas: niekas
nepažįsta atvykusių! TuoĮVYKS SEKMADIENĮ,
jaus juos įvedė į audienci
jos salę, kame jų jau lau
kė popiežius Urbonas II.
Pasisveikinęs
priimta
tvarka riteris nedrąsiai
pratarė:
— Šventasis Tėve! Vakar
pasiuntinys įteikė mums
(Tarp G ir H Gatvių)
pakvietimą, kad pasirodyEAST BROADWAY SO. BOSTON, MASS.
tume Jūsų Šventenybės akivaizdoje; kadangi, kiek
1 voL vakare
vienas, nors ir mažiausias,
bučiuodama jų plaukus,
Kristaus Vietininko pagei
AUKSO ROŽE
jos tuoj kiekvieną rytą
PROGRAMĄ IŠPILDYS SIC ARTISTAI:
davimas mums yra įsaky
prisimena bažnytėlėj eArt. Juozas Olšauskas iš Amsterdam, N. Y. dainuos lietuviškas liaudies dainas,
mas ,tai tuojau ir atvyko
santį Jėzų. Pasveikina, (Sulietuvino Diemedis) reiškia turėsim garbės bū-!
deklamuos “Kaimiečio Skundas” ir skambins tautiniu instrumentu—kanklėmis.
me.
Sa. Bostono Jaunamečių Šokėjų Grupė, vadovaujama mok. Onos Ivaškienės, šoks
trumpai pasimeldžia. Ta
ti
priimti
Šv.
Tėvo.
Sako,
— Kilnusis Fultone, —
tautinius šokius.
Liūdną 1073 m. rudens
da trumpu savo sugalvotu
kad
labai
išmintingas
ir
eArtistė
Dainininkė
p.
Irena
Libiūtė
iš
Lawrence,
Mass.
dainuos
lietuviškas
liaudies
tarė popiežius; žinau ge
aktu jos paaukoja visus dieną, keliu, vedančiu iš nergingas žmogus.
dainas ir klasiškus kūrinius. Jai akompanuos mus. Povilas Sakas.
rai,
kad turėjai nemažai
p. Juozas Stukas iš Roslindale, įžymus pianistas .skambins pianu gražius muzikos
savo dienos darbus ir var Rennes į Angerso miestą, — Taip, taip ir ši ener
padirbėti, kol surinkti to
Pracūzijoje, zovada lekia
kūrinius.
gus Jėzaus Širdžiai.
gija
liepia
dabar
pasiprie

kį didelį pulką riterių,
Ari. Rapolas Juška ir jo vadovaujama dainininkų-kių grupė, kurioj yra ir Dr. Juo
Juk ir mes, parašę laiš du jaunuoliai.
šinti vokiečių kunigaikš
zas Antančių, sudainuos gražių dainelių.
kryžiaus karo dalyvių; ži
ką, ant voko uždedame a- — Mums reikia skubėti, čiams bažnytinių turtų pa
Iš Providence J?. I. parapijos choras ir solistas p. Vladas Avižinis, vadovaujant
nau, kad ir tavo gyvybė
varg. Leonai Šierentaitei, sudainuos kelias dainas.
dresą to žmogaus, kam mielas Bernarde, — sako skirstymo reikale.
buvo pavojuje, ta proga
Art-Smuikininkė, p. Albina Antanavičiūtė iš Waltham, gros liaudies ir klasiškus
siunčiame. Visi dienos vienas, — nes saulė prie — Nemalonūs tie reika
kūrinius.
norėjau padėkoti dar ir už
darbai yra taip pat laiš laidos, o aš labai jienorė- lai, brangusis Ottone!
WaJly Jason orkestrą, vadovaujama p. Vytauto Pastelio, gros lietuviškus muzikos
kitą dalyką, kurio, tur būt
kūrinius.
kas. Jį jos adresuoja Jė čiau, kad mus užkluptų — Teisybė, bet nėra abe
jau nebeatsimeni. Prieš
Iš Nonvoodo — dalyvaus programoje muz. Anicetas Šlapelis, solistė p. A. Navikie
naktis šiose apylinkėse.
zaus Širdžiai.
jonės, kad jam pasiseks
nė ir pianistė p. Julė Viltrišiūtė.
daug metų du riteriai bu
Jos nesimeldžia daug, — Ką sakai, Ottone? išlaisvinti Bažnyčią iš tos
Iš Hartfordo pakviesta p. Valerija Kaunietytė, solistė. Taipgi pakviesti parapijų
vo užpulti plėšiką ir ap
bet meldžiasi atydžiai ir Daug sykių esu girdėjęs, nelemtos privilegijos. Achorai ir dainininkai iš Cambridge ir Brockton.
vogti. Jums, kilnusis pone,
ramiai. Nuo jų gražios vei kad šis kelias yra saugiau batas Hugo jau pranašau
Šio Koncerto programa bus tikrai įvairi, įdomi ir turininga.
pirmiausia jie dėkingi už
do išraiškos nebėga išsi sias, nors ir eina per miš ja pergalę.
jų gyvybės išgelbėjimą,
Įžanga tik 55 centai (įskaitant ir valdžios “tax”). Vaikams iki 12
gandusios pelės ir katinai.. kus.
Taip besikalbėdami, du
vėliau už duosnią paramą,
metų amžiaus tik 25 centai.
Ne tiek jų lūpos šnabžda, — Pasitikėkim! Bet vis riteriai įjojo į tamsų miš
— o jūsų garbingai žmo
Nuoširdžiai kviečiame visus iš visos Naujos Anglijos lietuvių kolo
kas dažnai trukdo kitam dėlto būtų smagiau jei ką, kuris vakaro prieblan
nai už nuoširdumą.
nijų dalyvauti koncerte, balandžio-April 26 d., 7 vai. vakare. Jūs, Ger
melstis, kiek širdys meile pasiektume Angers prieš doj atrodė keistai tamsus
— Bet, šventasis Tėve,
biamieji, savo atsilankymu paremsite Darbininkų Radio programą, ku
sutemsiant.
Jėzui plakaa.
ir baisus.
mes to nesuprantame...
rios klausotės šeštadieniais, 2 vai. po pietų iš WCOP stoties, Boston.
Eidamos gatve, jos nie Ir tai sakydamas Otto- Ottonas sustojo, sakyda
— Taip,’ taip! Stebitės,
P. S. Nuoširdžiai patariame iš anksto įsigyti koncerto tikietų.
Galima
kada neužmiršta, kad jų nas paspaudė arklį penti mas: — Man rodos, kad
kad
aš žinau apie tą įvykį.
pirkti “Darbininko” administracijoj, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
laukia tabernakulyje Jė- nais — padvigubindamas toliau joti būtų neišmin
Bet aš kaip tik ir esu vie
ir pasaitus radio programos rėmėjus.
RENGĖJAI.
žus... Negalėdamos Jo ap- greitįų tą patį padarė jo tinga.
nas iš tų išgelbėtų.
lankyti ,dabar Jį pasveiki- draugas Bernardas, kuris — Aš kitaip manau. Jau
Nustebimo kuždesys pa
na.
i kalbėjo toliau:
nebetoli Angers; be to, tu
sklido salėje; o riteriai MėStaiga išgirdo jos baisų I — Kiek mums reikia lai- pats prieš valandėlę išreišSužavėti Fultono geru pagavo beveik visos Euro ančio durklą ir paskandi neville negalėjo nuslopinti
keiksmą. Nuliūsta Jėzus, ko, kad pasiektume Ro kei pageidavimą, kad ten
mu, abu keleiviai noriai pos riterius. Sekdami šį no jį Fultono krūtinėje, savo susijaudinimo.
bet neilgam. Štai tuoj iš jų mą?
apsinakvotume. Tat drą priėmė pakvietimą. Prie kilnų tiksią, tūkstančiai kuris garsiai sušukęs kri Popiežius tęsė toliau:
lūpų pasipila pasveikini — Nemažiau, kaip du mė siai pirmyn!
— Kada atvykom į Ro
namų slenksčio juos pa žmonių palikę namus ir to ant grindų.
mai: “Tegyvuoja Kristus nesiu.
Vos tik riteris ištarė sveikino jauna, garbinga brangią tėvynę vyko į ka Į tą triukšmą atbėgo gre mą, popiežius Grigalius
— O, tai nu vargsim!
Karalius!”
Fultono žmona, kuri, vis rą. Gi šūkis: “Taip Dievas timoj salėj buvę riteriai. VII mus priėmė labai nuo
Kiek daug joms tenka — Aišku, kad ši kelionė šiuos žodžius, iš tankumy
ką sužinojusi per Fultono nori!” pasklido aidas vi Jie nusivijo žmogžudį, ku širdžiai ir po kiek laiko,
gyvenime sutikti žmonių! malonumo nesuteiks, bet no iššoko aštuoni ginkluo
nežiūrint mano prieštara
tam tyčią atsiųstą pasiun suose kraštuose.
ris nors ir pasprukęs į miš
Jos jų nepažįsta, bet ir ne pasipriešinti irgi negalė ti vyrai, kurie pačiupę ark
vimų,
įšventė mane Osti
lius už apinasrių, sušuko tinį, parengė nakvynę ir
Angerso apylinkėje Ful- ką, tačiau pabaigė gyvy jos vyskupu. Popiežiui
pažindamos dažnai mel jau...
tonas di Meneville stro bę ant artimiausio medžio. Viktorui III-jam mirus,
džiasi už juos kur sutik- Kamendulų abatas Hugo grasinančiai: Atiduokite vakarienę.
ginklus
ir
pinigus!
Kitą dieną, keleiviai ge piau, negu kiti rinko sava Pilyje kilo neaprašomas visa krikščionijos valdy
damos, jiems visai to neži turėjo labai svarbių reika
nant. Ne vienam jos savo lų į Jo Šventenybę popie Tuščias buvo bet koks rai pasilsėję rengėsi toli- norius, kuriuos pats norė triukšmas. Žmona visą lai mo našta užgulė ant mano
malda palengvino skaus žių Grigalių VII-jį ir neži pasipriešinimas; plėšikai mesnėn kelionėn. Fulto- jo vesti į Palestiną. Džiu ką buvo prie sužeisto vyro. pečių. Bet tas neleido už
mą, vargą ir ne vienam jos nojo kam jį pavesti. Mane ėmė viską, kas turėjo kiek nas, atsisveikindamas su gu jam buvo, kad po vė Pakviestas gydytojas pa miršti man padarytą ge
išgelbėjo net gyvybę...
jis pažįsta nuo pat vaikys nors vertės. Bet staiga pa jais, įteikė kiekvienam po liava skuba visa apylinkė: sakė, kad žaizda, tiesa, gi radarybę ir geradarių. Da
Jos gerai žino, kad tik tės ir myli, tat ir pareiškė sklido miške garsus šunų kardą ir po maišelį pinigų senesni ir jauni, bajorai ir li, tačiau pavojaus gyvy bar laisva Angreso graliaudis. Darbas buvo pa bei tuo tarpu nesą. Po ke pystė. Todėl, mano prašy
tas nemoka melstis bažny man savo pasitikėjimą, lojimas ir pasirodė du di sakydamas:
čioje, kas nemoka melstis siųsdamas į Romą.
deli šunes. Visu įnirtimu — Priimkite tai, mano čiam įkaršty, kada vieną lių dienų ligonio sveikata mu, Prancūzijos karalius
vakarą vartuose pasirodė pablogėjo. Liūdesys virk skyria jus čia jo vietinin
slapta už bažnyčios sienų. — Suprantu, suprantu, jie puolė vieną plėšiką, brangieji, priimkite.
dė visų namiškių širdis,
kaž koks žmogus.
parbloškė ant žemės ir tą — Bet pone!...
ku ir plačių apylinkių bei
sė aštriais dantimis. Kiti, — Kam tas kuklumas! — Ko norite? — paklau ypatingai mylinčios žmo turtų valdytoju.
nos širdį.
tai matydami, spruko gi Kas rengiasi į Romą, pri sė vienas iš namiškių.
Negaliu pamiršti dar
1096 m. rugsėjo 15 die taip, rodos, menko dalyko.
lyn į mišką, į savo slaptas valo turėti pinigų, gi teik — Noriu pasimatyti su
ną, didelis legijonas vyko Kada rengėmės apleisti po
lindynes. Pasirodė medžio ti pagalbą jos reikalin Fultonu.
tojai, grįžtą iš medžioklės. giems yra krikščionies ri — Fultonas labai užim į Marselį, kad iš ten lai to įvykio tamstų vaišingus
vais plauktų į Palestiną. namus, jūsų garbinga
Vienas iš jų prisiartinęs terio pareiga. Dar kiek tas.
palaukite,
nes
ir
mano
pro žmona įteikė mums dvi
— Norėsiau stoti po Kry Legijonas žygiavo
tarė:
Fultono pilį linksmai dai puikias rožes. Štai aš šian
— Labai gaila, kad ankš žmona nori jus kažkuo žiaus Vėliava.
nuodamas.
— Jei taip, prašau įeiti.
čiau neatėjom, būtumėm apdovanoti.
dien dovanoju jai auksinę
sutrukdę apiplėšimą; bet Čia prisiartino ponia Mė- Įvedė jį į platų kambarį, — O kaip jie laimingi! — rožę, tėviško dėkingumo
tuo tarpu gana, kad dar neville, nešdama rankose kur netrukus atėjo ir Ful aimanavo Fultonas, — aš ir gražaus atsiminimo žen
gi turiu pasilikti namie.
tonas.
dvi rožes.
gyvi išlikote.
klam
Ir dvi didelės ašaros nu Ši rožė, labai meniškai
— Dėkui Jums! Su kuo — Gražiausios, kokios tik — Man pranešė, kad esa
yra mano sode, — tarė ji ir te pasiryžę prisidėti prie riedėjo jo suliesėjusiais padaryta, traukė visų dė
turime garbės kalbėti?
mano pulko; kaip vadina skruostais. Pakėlė akis į mesį. Ir taip susidarė pa
— Su riteriu Fultonu de įteikė jas jaunuoliams.
dangų ir sušuko: “Priimk, protys, kuris išsilaikė il
Giliai abu sujaudinti su tės?
Meneville; o jūs, ponai?
— Otto di Lagen ir Emil didele pagarba priglaudė — Bourdon; ir ta pavar Viešpatie, šią didžią mano gus amžius: ir dabar tebė
Bemard.
savo lūpas prie kilnios po dė primins tamstai vieną širdies auką”. Tuo tarpu ra paprotys, kad karalie
— Turbūt traukiate į di nios rankos ir sėdę ant žir įvykį: dvidešimts du me susiūbavo Angerso kated nės ar kunigaikštienės,
tai atgal, jūsų šunys miš ros varpai, o jų tonų darni kurios labai pasitarnauja
dįjį riterių sąskrydį Mar gų, išlėkė Romos link.
*
*
tke užpuolė jaunuolį ir jį muzika aidėjo liūdnai ir iš Bažnyčiai ar saviems žmo
sely?
— O ne, mūsų kelionė Nuo to įvykio praėjo dvi taip sukandžiojo, kad jis kilmingai.
nėms, gauna nuo popie
Clermonte, kur viešėjo žiaus auksinę rožę.
kur kas ilgesnė: Romą no dešimts du metai. Popie greit po to mirė.
žius Urbonas II apleido — Taip, atsimenu, tai bu Kristaus Vietininkas, ren Popiežius Pijus XI pado
rime pasiekti.
gėsi kaž kokio didelio as vanojo tokią rožę Italijos
Romą ir nuvyko į Cler- vo plėšikas.
— Į Romą be pinigų?
— Pasitikime Apvaizda, monto miestą, Prancūzijo — Bet jis buvo mano tik mens priėmimui. Kilo įvai karalienei Elenai.
je, kame Petrui iš Amiens rasis brolis ir aš prisiekiau rūs spėliojimai, tačiau nie
Ji mūs neapleis.
L-noa6
Filipiniečiai kariai užtaiso dinamitu geležinkelio — Gal ponai įžengtumėt labai prašant paskelbė pir atkeršyti už jo mirtį. Tiek kas negalėjo paslapties at
SAt ----------tiltą, kad besiartinant japonų jėgoms laiku susprogdi pas mane kelioms valan mąjį Kryžiaus žygį išlais metų ieškojau progos ir spėti. Penkioliktą dieną Remkite tuos profesijooaJ us ir 5
nierhMi kurie savo;AefWm,ais re
nus. Panašias kliūtis japonams pažengiant jie nusto doms. Gyvenu čia netoli; vinti Šv. Žemę iš netikėlių tik dabar ją atradau. Tai j popiežiais pasiuntihyš jo- “Darbininką”.
ja daug savo kariškų jėgų.
rankų. Tikras pašėlimai sakydamas, ištraukė iš už] jo su laišku į jam nepažįs- V tei skelbkitfs "Darbininke
pasilsėt ir pasistiprint.
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Kokios Sužadėtinės Norėtų
Prancūzas...

NAKE
Rašo Čechovas

5 daiktas.

Dimitrijaus Jonas, žmo-1, žmona irgi šypsosi Jai,
gus vidutinis, pragyvenęs ka‘P 5

Vienas prancūzų mergaičių laikraštis pakvietė savo
skaitytojas atsakyti Į klausimą, kokios sužadėtinės
jos norėtų, jeigu būtų... vyrai, besirengią vesti. Buvo
gauta daugybė atsakymų,
kurių trys buvo apdovanoti
preinijomis. Vieno premijuoto atsakymo santrauką
teikiame ir Tamstoms.

Every
U j** PAYDAY

BOND DAY

spalva — tik, kad akys būtų
su šeima už tūkstantj du . d J1® Perskaitė t
atviros, mylinčios, pasiaukoti
šimtus rublių per metus ir J°s bilieto numerį ir ne
mokančios sielos atspindys!
labai patenkintas savo Ii- akuba suzlnotl >a‘m‘"ž0J° meilintis, saldžiai šypsotis.
Aš myliu madas, ypač moterų
pasigailėtini
kimu, kaip visada, po va- blh^°. nu“er»-_ Erzinti sa- Biaurūs,
skribėlių madas. (Nesijuokite,
karienės atsisėdo ir ėmė ve viltimi laimėti buvo taip žmonės. Jeigu jiems duosi,
mano draugai!) Nes mano žmodaugiau prašys, o neduosi
skaityti laikraštį.
,sald“lr kartu slusuna turi būti gražiai pasipuošu— Užmiršau šiandien į
Masa, serija yra, pa- — ims keikti, pletkavoti ir
si, tiek, kiek leidžia mūsų išgalaikraštį pažiūrėti, - pa- sake J°nas P° ‘‘g“8 ‘V108’ įvairias negeroves linkėti.
lės. Jei mano sužadėtinė mane
sakė žmona, tvarkydama ~ re‘sk‘a yra galimumas Dimitrijaus Jonas prisi
mylės, ji turės būti visada pastalą, - pažiūrėk ar nėra lslo8t.1; Tlk glumas, bet minė savo giminaičius, į
doriai ir gražiai apsirengusi.
kurių veidus pirma žiūrė
ten
laimėjimų
lentelės.
vls
°J?
a
'
...
Mano vaikų motina turi gražiai
davo paprastai, dabar jam
— Taip, yra, atsakė Di^a>
pažiūrėk,
Širdie, mano širdie, skrisk
atrodyti.
jie atrodė biaurūs ir nepa
prie idealios sužadėtinės...
mitrijaus Jonas. Bet juk tu — Palauk, dar suspėsi
kenčiami.
Kada pasirodys man toji, ku Kada mudu abudu broliškame
savo bilietą buvai įkeitusi. nusivilti. Mūsų antroje ei“Tai tokie biaurrybės”,—
ri turi būti mano gyvenimo intimiškume lauksime laimin— Ne, aš antradienį nu- lutėje nuo viršaus, reiškia
galvojo jis.
draugė, ar aš žinosiu kodėl ma-'š08 vestuvių dienos ,aš nebūsiu
nešiau procentus.
75000. Tai ne pinigai, bet
no širdis norės susijungti su jos tavo įkyrus gundytojas, bet ge— Koks numeris?
jėga, kapitalas. Ir staiga, Ir žmonos veidas jam pa
širdimi ’
į r®s’uos tik tavo sielos ypatybių
— Serija 9.499, bilietas 26. aš pažiūrėsiu... o ten 26. A? sirodė atstumsiąs ir nepa
Gal dėlto, kad ji bus tokia, a- ’ spinduliais. Mes stengsimės vie— Taip... Pažiūrėsime... O kas būtų, jeigu mes tik- kenčiamas. Jo sieloje užsi
pie kokią aš svajojau, kad ji;nas
»erai suPrasb.
bū"
degė pyktis ir jis piktu
9.499 ir 26...
rai išloštumėme?
siu
draugas,
ištikimas
palydo

bus mano minčių ir jausmų atsLoterijos laime Dimitri- Abudu ėmė juoktis ir il- džiaugsmu galvojo:
j
vas, patarėjas, bet ne despotas,
pindis! ?
I
jaus Jonas netikėjo ir kitu gai žiūrėjo vienas į kitą. “Nieko neišmano apie
.
• - 'v
s. • .y..??; •
Mergaitė... sužadėtinė... joje valdovas. Man pačiam trūksta
laiku jokiu būdu nebūtų Laimės galimumas juos pinigus, o šykšti. Jei tik
į&įiįįį į
turiu atrasti savo busimąją ryžtingumo, tad sielai ieškosiu
9
žiūrėjęs į laimėjimų lente- tiesiog vargino. Jie negalė- išloštų, duotų man šimtą
žmoną ir motiną. Ir Šv. Paulius šviesos tavo samprotavimuose, r
lę, bet dabar, neturėda- jo nei svajoti, nei pagalvo- rublių, o likusius — po už
: ■ ■
rašo Timotiejui, kad mergaitės' Paduosiu tavo samprotavimas ką veikti, o turėdamas ti, kam tie 75000 jiems rei- raktu.
.. «
2
turi ištekėti ir kad jos būtų šei- muose> pasiduosiu tavo protin-1
prieš akis laikraštį, jis kalingi, ką jie pirks, kur Ir jis jau ne su šypsena,
giems sprendimams.
p. Leoną Šierantaitė,
mos motinos.
pervedė pirštu iš viršaus važiuos. Galvojo tik apie bet su pykčiu žiūrėjo į
Mano sužadėtine, tu turi būti i gv_ Kazimiero lietuvių par. (Providence, R. I.) vargonininkė,
Kai aš statau savo ateities
žemyn per serijos nume- skaičius 9.499 ir 75000 ir žmoną. Ji irgi į jį piktai pa
planus ir svajodamas kuriu gy karšta krikščionė, nes tik tada j pasižymėjusi muzikoje ir choro vedime, sekmadienį, balandžio rių eilę. Ir kaip ant juoko piešė juos savo vaizduotė- žiūrėjo.
venimo draugės paveikslą, vie mudu geriausia viens kitą su- 26 d. š. m. atvyks su savo vedamu choru ir solistais dalyvauti ne toliau kaip antroje eilu- je, bet apie pačią laimę,
Turėjo savas svajones,
nas kitasmatytas
ariššsvajo-' Prasime ir tik iš to šaltinio jėgų Darbininkų Radio koncerte, kuris įvyks tą dieną, 7 vai. vakare, tėję nuo viršaus metėsi į a- kuri buvo taip galima, nei
savus planus, ji suprato,
tas veidasperskrodžia vaizduo- semdamiesi mes būsime geri Municipal Building svetainėje, So. Bostone.
kis 9.499 cifra. Nepažiūrė- nepagalvojo.
ką galvoja jos vyras. Žino
tės lauką. Štai matau karalienę
ir žmona. Mes mylėsimės ---------------------------------------------------------------------------------------jęs bilieto numerio nei ne- Dimitrijaus Jonas laiky- jo, kas pirmas ištiestų lete
Astridą, mylimą ir pavyzdingą i džiaugsme ir taikoje,
patikrinęs, greit nuleido damas rankoje laikraštį ną į jos pinigus.
žmoną; arba malonų giliomis ir •
noriu taip pat, kad tu būlaikraštį ant kelių, lyg kas perėjo keletą kartų per “Gera svajoti į svetimą
energiškomis akimis Šv. Teresės tumei ?era *r inteligentiška.
būtų jam šalto vandens kambarį ir tik atsipeikėjęs sąskaitą, — kalbėjo jos
Vaikelio Jėzaus motinos veidą; i Kur
didesnis moters turtas: j
ant kūno užpylęs. Krūtinė- nuo įspūdžio, ėmė pamažu \ žvilgsnis, — ne, tu nedrį
Kiekvienoje tautoje yra dažniausia degtukų, ar je pajuto malonią vėsumą svajoti,
arba ponios Leseur, tos didžiai j širdy ar smegenyse? Bet kam
si
kantrios ir meilingos sielos še [toks klausimas? Juk gera šir įvairių įvairiausių, tik tai muilo, dėžutes ir švento ir kutenimą; ir baisu ir — O kas jeigu mes išlošė- Vyras suprato jos žvilgs
šėlį; kartais pasimaišo ir Gies- dis, lydima išlavinto proto, yra tautai būdingų, papročių. Juozapo ar švento Antano saldu.
me ? — pasakė jis, — juk nį; jo krūtinėje suvirę pyk
mių giesmės žmona, didingą didžiausias žmogaus turtas. Tai; Pagaliau, skirtingus pa- naktį padeda po slenksčiu, — Maša, 9.499 yra, — pa- tai naujas gyvenimas, tai tis ir neapykanta ir kad
kaip vakaro šešėlis ir visų gra sudarys mūsų laimę. Suprasda-į pročius turi net tos pačios Tais pelenais mergina iš sakė jis kurčiai.
katastrofa. Bilietas tavo, įgeltų savo žmonai jis stai
žiausia; prisimenu ir tvirtą bei mi dalykus, mes žinosime mūsų tautos atskiros provinci- nežinių apipila savo myliŽmona pažiūrėjo išgąs- bet jeigu jis būtų mano, giai pažiūrėjo į ketvirtą
mojo pečius ir tiki, kad jis dintu ir nustebusiu veidu, pirmiausia būtinai už 25
budrią Evangelijos moterį; o pareigas Kūrėjui, artimiesiems.! jos, apskričiai.
laikraščio skiltį ir piktai
kodėl užmiršus ir romėnę, apie Mes kovosime už Kristų, būsi- i Tarp pačių būdingiausių pamilsiąs ją, o jeigu jau bet pastebėjusi, kad nejuo- tūkstančius pirkčiau ką triumfuodamas, perskaitė:
vieną pirmųjų myli, tai būsiąs ištikimas kau ja, paklausė:
kurią sakoma, kad ji verpė vil me paklusnūs Dievo Vietiniu- papročių
nejudomo, pavyzdžiui dva- — Serija 9.499 bilietas 46!
kui ir tvarkysime savo parei- vietų
užima vedybiniai visą gyvenimą.
nas ir saugojo namus.
— 9.499? — nubalo ir nu- rą. 10000 kasdieninėms iš bet ne 26!
O Božolėro, Forezo ir leido ant stalo sulanksty- laidoms: buto įrengimui...! Viltis ir neapykanta dinIlgai begalvodamas ir iš visų gas pagal enciklikų mintis. A-1 liaudies papročiai. Čia pamoterų geriausius bruožus į sa bu kartu skaitysime geras kny- pasakosiu keletą būdin- Ruano apylinkėse mergi- tą staltiesę.
palėbauti, skoloms apmo-’go. Dimitrijaus Jonui it jo
vo sužadėtinę bedėdamas, galop gas, sekmadieniais kartu melši- gesnių prancūzų liaudies nos daro paprasčiau. Nu — Taip, taip... Tikrai yra! keti ir kitką... Likusius žmonai pasirodė, kad jų
siskina lapą ir, galvodabūčiau patenkintas, jei mano mes ir ilsėsimės. Kaip laimingos papročių.
— O bilieto numeris?
40000 į banką už procen- kambariai tamsūs, maži ir
bus
mudviejų
dienos
!
sužadėtinė būtų išmintinga kaip
Luaros apylinkių mergi- mos aPie savo mylimąjį, — Ach taip! Dar bilieto tus.
žemi; kad vakarienė, kurią
Rabeka, maloni vyrui kaip Ra Kokius dar reikalavimus sta nos, norėdamos ištekėti, glaudžia jį prie savo šir- numeris.
j
—
Taip,
būtinai.
Visiškai
suvalgė, jų nepasotino, bet
to tau mano širdis ?
susigauna
šikšnosparnį, dies, arba naktį tą lapą pa- — Na palauk, palūkėk, gerai, — pasakė žmona at- slegia pilvą, kad vakarai il
chelė ir ištikima kaip Sara.
Truputj nemalonu prisipažin- jgmįrięO jįjį vyne ir sudegi- sideda po galva ir prieš
Mano sužadėtinė... Kažkodėl
Vis dėlto mūsų serijos nu- sisėsdama ir nuleisdama gi ir nuobodūs.
aš ją įsivaizduoju tamsiomis a- ti, kad esu... smailižius. Mama na Pelenus SUpįla į mažas, užmigdamos stengiasi gal- meris yra. Vis dėlto su- ant kelių rankas,
— Velniai žino kas, — pa
-Ji”
"jj
kimis. Bet ar tai svarbu? Mano išlepino mano skonį gerai paga- —------------------------------------------ voti apie “
pranti...
—
Kur
nors
Tūlos
ar
Orsakė
Dimitrijaus Jonas, —
Vernėjo pilies griuvė
Dieve, jei mano sužadėtinė bus mintais valgiais, būtumei gera ceptais, tačiau noriu tau priDimitrijaus Jonas pla- lovo gubernijoje... Pir pradėjęs ožiuotis, — kur
mėlynakė ,aš būsiu lygiai pa šeimininkė. Rusų patarlė sako, I minti, kad ir jie reikalingi. Ir siuose randasi Juodosios čiai šypsodamasis žiūrėjo miausia: vasarvietės ne- nežengsi, visur popieriai
tenkintas. Tamsiakės gal savys- kad į vyro širdį einama per jo . kaįp malonu šeimos židiny, ka- Švenčiausios Mergelės Ko- į žmoną, kaip vaikas, ku- reikės ir pelno turėtumė- po kojomis, trupiniai, kas
tovesnės, bet mėlynakės koke- pilvą. Tik nenusigąsk, aš jau <ja visur švaru, tvarkinga, kada plyčia. Šitą Švenč. Mergelę riam rodoma
blizgantis me.
per šiukšlynas. Niekada
tiškesnės. Bet ar svarbu akių viską nevertinsiu virtuvės re- kiekvienas daiktas turi savo liaudyje dar vadina “Ne
"
~
“ i Atsiminė Dimitrijaus Jo- nešluoja kambarių. Reiks
vietą.
vedusiųjų Paguoda”. Prie jaunikis pamato, kad ‘uos- nas gimines. Visi šitie broiš namų išeiti, velniai tegul
Tu. mano mieliausia sužadėti-: šitos koplyčios yra plyto- vis’ krato savo pypkę į ži- Įįaį^ seserys, tetos, dėdės
griebia. Išeisiu ir pasikar
J ne. mano rytdienos žmona, tu ' mis grįstas Šulinys, į kurį dinį, tai turi nešdintis sau, sužinoję apie laimikį tuo siu no pirma pasitaikiusia
DARBININKO" KNYGYNE GALIMA
5 esi gera, graži. Mūsų ryšys bus subėga štebuklingojo Šal iš kur atvykęs ,nes tai žen- jau atsirioglintų. Pradėtų epuše.
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —
Vertė VI. V-is.
toks, koks yra Kristaus ir Baž tinio vanduo. Jaunuoliai klas, kad nepriimtinas.
ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina 30c.
nyčios ryšys.
čia ir plaukia, meldžiasi į Vestuvėse prancūzų jau
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS
ant Kalno
Aš jau tave myliu...
Nevedusiųjų Paguodą, ge navedžiai savo vyresnie
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65
Mano širdis veržiasi į tave!
ria ir šlakstosi šaltinio siems nevedusiems bro
pusi. Kaina ............... ......... .................................................. 25c.
“
L-nos
’
’
vandeniu, melsdami grei liams ir seserims pagami
DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
■

>■>>:

įįs

VEDYBINIAI PAPROČIAI
PRANCŪZUOSE

Draugijų Valdybų Adresai

tos laimės... apsivesti bei
ištekėti. Ir, sako, tai pade
da. Dėlto ir lankosi ton
Koplyčion ne tik jaunuo
liai, bet ir “likimo nus
kriaustieji”— tie, kuriems
nėra lemta ir susenus ap
sivesti. 1933 m. Juodosios
Švenč. Mergelės Koplyčią
aplankė 50 metų amžiaus

tais apdarais, 267 pusi. Kaina ................................ 50c.
GELIŲ PINTINĖLE, graži apysaka, 96 pusi. Kaina

SVEIKATA—TURTAS

20c.

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius, S.T.D. Kaina ................... 2Oc.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tik būt sveiku. Broli ir Sese, j^fcu tu
įvertini sveikatų ir jų brangini, tai
prižiūrėk jų.
Jausdamas skausmus,
j kaip tai: reumatizmų, rankų, kojų
gėlimų, nikstelėjimų, nuovargį, šaltį,
rankų-kojų tirpimų, dieglius, tuojaus
i reikalauk
DEKSNIO GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin; gų gamtos elementų iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin-,
Dnmhiprlp i5 Parū
gų šilumų, šildydama kaipo saulės panele L»amDjerie 1S rary

KATEKIZMELIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina ........................................................ 15c.
NOVENA prie Sv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K.
Kaina ......... .. ....................... _............... .............................
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina

NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
Kaina ________ ________________________ _____ ___

15c.

. 20c.
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 ...................................................... .. .................. 2Oc.
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 —

I

"DARBININKAS"

366 W. Broadvvay,
"o "oteoS

„

•?

51

.

So. Boston, Mass.

i

spinduliais,
sunaikina
reumatiškus
skausmus ir palengvina žmogui. Dek
snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
gelbėjo. pagelbės ir tamstai. GARANTUOJAM, kad. pavartojus kelis sy
kius. aplaikysi palengvinimų ar pini
gus grųžinam.
Kaina 75c.. $1.50 ir $3.00.
,
Aplaikom šimtus laiškų su padėkavonėmis iš skirtingų pasaulio kraštų,
kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
Į taip" DEKEN’S OINTMENT.
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
krųjų Deksnio Galingų Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DEKEN'S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiūlijimų, kad kas ir
siūlytų.
Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
aplaikysite tikrųjų Deksnio Galingų
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT COM

Conn.

•T
XX \A X X X X X V\
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Reikalauja«4jk<enčių ir

<

Agentų,

{

žiaus ir sekančiais metais
ištekėjo. Vien 1934 m. prie
Nevedusiųjų
Paguodos
šaltinio atsilankė per 8000
maldininkų.
Jaunikis, eidamas pas
mergaitės tėvus prašyti
jos rankų, turi atsinešti
vyno. Jei visai neturtingas
— užtenka butelio, o tur
tingesnis atsineša visą
statinaitę. Kada mergaitės
tėvams jaunikis pasirodo

na ypatingą valgį iš salo
tų, svogūnų, dilgėlių ir...
popierio, naudoto vestuvių
papuošalams. Tikima, kad
pavalgius to valgio, greit
pasiseksią ir likusiems ap
sivesti bei ištekėti. Tuo
pačiu patiekalu jaunave
džiai pavaišina ir savo pa
brolius ir pamerges.
Prancūzaitės svajonė ne
ūkininkaitis, artojėlis, bet
miesto bernelis. Tai paro
do, kad ir ši prancūzų liau
dies dainelė:

priimtinas, vaišina jį ypa

tingu-^ būdu pagaminta Į
jeigrv
kiaUŠfififene. Ti

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS SVC.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Valgomų Daiktų Krautuvės
Motinėlė, sengalvėle,
Aš esu jau keturiolikos
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Noriu ištekėti:
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
Jau suaugus aš mergelė —
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią
Man šeimininkauti.
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
Keturioliką praleidau —
Perkins Market
Noriu ištekėti.
Povilas Bushmanas
Tarė jaunai motinėlė:
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.
Telephone COLumbus 6702
— Koks bernužis tavo?
753 ĘroaJway
—Tai yr miesto bernužėlis
29 Scrvin Hill Avenue
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
COL 1981
■Jaunas mies^fončlis.
*' L.” J Dorchester, Mass.

Antradienis, Balandžio 21, ‘42

Operetė “Slcirmundp" kalą. Tas^teatras bus perstaty
tas ir .įgūžės l/f J fu\įpačiu

Naujos Anglijos Apskričio
Vyčių Metinis
Suvažiavimas

J\
šv. Petro parapijos vaidučiai laiku, tydįytinėj
Pampuška.
energingai ruošiasi, kad graži,
nauja operetė “Skirmunda” pa
sisektų.
įvyks sekmadienį, balandžio 26,
So. Bostone. Paliko žmoną Oną
ŽINUTES
Ta operetė pilna gražių daine- Į RŪPESTINGAS SŪNUS
1942, Lietuvių svetainėje. Jonės
(Katkiūtę) Rymkienę. Velionis
lių, šokių ir juokų. Pirmą kartą
St., Athol, Mass., 1 vai. p. pietų.
buvo legionierius ir buvęs Ste
SVEIKSTA
bus progos So. Bostoniečiams j Daktarienė klausia sūnelį:
Prašome visų kuopų delegatai
pono Dariaus Amerikos Legiono
tą veikalą pamatyti ir tikrai j — Ar meldiesi už mamytės ir
ir svečiai ruoštis atvykti į šį
Bai. 13 d. pasidavė operaci
tėvelio sveikatą?
317 posto kamandierius. Tikė
pasidžiaugti vaikelių gražiu ta- į
suvažiavimą, nes bus svarsto
jai Lilijona Gilbertaitė, gyv.
jimo dalykuose buvo apsileidęs.
ma svarbūs klausimai. Po to,
! lentų. Ir kaip jie dirba, kad vis-; — Taip, mamyte.
12 City Point Court. Operacija
p.
Ona
Ivaškienė,
Palaidotas be bažnytinių apei
bus graži programėlė, suruošta So. Bostonietė. maloniai sutiko “* ^gražiausiai atliktų Šią — O už visų kitų sveikatą?
pavyko ir ligonė sveiksta, pp.
gų. Gaila, kad kaikurie lietuviai
— Ne, nes tėvelis neturėtų pa
dalyviams.
dalyvauti su savo vadovaujama
kaJa n6ra mokyklos.,
Juozas ir Marijona Gilbertai
apsileidžia - paslysta ir nebepa
cientų...
Bronius Kudirka,
jaunamečių šokėjų grupe Dar- Pašvenčia visus savo rytus
turi ne tik ligonę dukterį, bet ir
jėgia atsikelti.
N. A. Apskričio Vyčių
jų du sūnūs yra Dėdės Šamo
bininkų Radio koncerte, p. Ivaš. praktikoms. Ne tik vien vargo
{VAIRŪS SKELBIMAI
Pirmininkas. kienės jaunamečių šokėjų gru nininkas R. Juška dirba su jais,
kariuomenėje.
Muzikas Povilas Sakas,
37 Franklin St., pė yra pasižymėjusi Pasaulinė bet ir Seselės iš Cambridge at
Bai. 12 d. apsivedė p. Stepo Šv. Pranciškaus lietuvių
par.
Balandžio 16 d. mirė Vincas
Norwood, Mass. je Parodoje New Yorke ir įvai vyksta kiekvieną dieną pagel-. REIKALINGA moteris operuo
nas Butkevičius,
gyv.
448 E (Lawrence, Mass.) vargoninin
K. Rymkus, gyv. 21 Gatės St.,
bėti. Gaila būtų, jeigu mes su-; ti indų mazgojamą mašiną ir
7th St. su p. Alena Petravičiū kas, įžymus chorų vedėjas, at
riuose kituose parengimuose.
dirbti prie salad ir sandwich
augę neįvertintume jų darbų.
te, gyv.
Derehester. Jaunave vyks į Darbininkų
Radio kon- Į Iš Vyčių Susirinkimo
DAKTARAI
Sekantieji vaikeliai turi šias counterio. Užmokestis pagal ga
Whist Parties pasibaigė. Andžių tėvai Butkevičiai ir Petra certą sekmadienį balandžio 26
bumų ir darbo atlikimą. Atsi
'r,trasis žaidimo sezonas prasidės roles:
i
vičiai suruošė
šaunias
vestu cl
d. s.
š. m.
m. ir
ir akompanuos
akompanuos oami-i
dainišaukite — Childs Restaurant,
x
rudenį. šie žaidimai namo fonj Skirmunda - Alena Pavydyves. Jie dėkoja visiems už daly ninkei p. Irenai Libiūtei (Lib177
Tremont St., Boston, Mass.
P
Lietuvis Dantistas
l Vyčių darbai vis užima platesnę dą kurig giekia $1500 papįidė Įtė: Duonkepis — Juozapas Nauvavimą,
sveikinimus,
linkėji bey).
(21-24-28)
lietuvybės darbo dirvą. Be savo dar $18.40. Jei mūsų organiza- džiūnas, Duonkepio Moteris
mus ir dovanas.
Ypač
dėkoja
vietinių ir būtinų pareigų, jie
Ja Jurgelaičiūtė; Mėsininšeimininkėms ir kitiems, kurie
PARSIDUODA dviejų šeimy
517 E. Broadvvay,
D1K0JA UŽ KALEN visuomet prisideda ir prie vie ciją pamylėtų dar daugiau jau- Alici
kas
—
Edvinas Slaninas: Mėsinimo ir, jei jai klestėti dar dauSOUTH BOSTON, MASS.
pagelbėjo ir patarnavo.
nų, 10 kambarių namas. Na
DORIUS
šų Lietuvos ir Amerikos tautos giau pagelbėtų kaikurie profe- n*n^° Moteris
Tel. SOUth Boston 2660
Ona Kude- mas yra iš lauko ir vidaus nau
Jaunavedžiai
šeštadienį, bai.
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
•
reikalų. Tačiau didesnę darbo sionalai ir visuomenės vadai,! rauskaitė; Žvakius
Algirdas jai išštaisytas; yra maudynės,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 v. T.
18
d.
grįžo
iš
atostogų
ir
apsi

* Mr. B. BUDRIS iš Brooklyn,' dalį vyčiai atlieka susirinki- tai vyčių darbai
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
dar daugiau Milkus: žvakio Moteris ~ Vir' baltos sinkos, šiltas ir šaltas
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak.
gyvena Dorehesteryj.
N. Y. rašo: “Atsiprašau,
kad
muose,
ir
per
atskirus
komiteįyjoĮų
p k.
Petraičiūtė; Gražutis —
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
vanduo, krautuvės, bažnyčia ir
(pagal sutarti!
mes kiek suvėlavome atnaujinti tus vykdo savo užsibrėžtus plaį Algimantas Ivaška: Žibutė —
___________
mokykla yra arti. Taipgi arti
“Darbininką”. Dabar-gi gavęs nus. Sportas, vieši parengimai1
Naujos Anglijos L
Florencija Petraitytė; Saučius
jūrų maudynių. Atsišaukite į
šeštadienį, bai. 25 d. Darbi progą siunčiu $4.00 už prenu- ir aukos bei asmeninė parama Į
Vvčių Šokiai
— Raymondas Ivaška: Mirga—
Tel. TROwbridge 6330
“Darbininką”, 366 W. Broad
ninku Radio programą išpildy meratą ir $1.00 už sieninį ka- tautinėms ir visuomeninėms į-!
-----------Teresė Jurgelaičiūtė: Baravyti atvyks Worcesterio Sąjun- lendorių, kuris tikrai man pa- staigoms — Vyčių nuolatinis,
Gegužės-May 16 d., Somerset į Rag _ Veronika jačiūtė: Kęs. vvay,, So. Boston, Mass.
(21-24-28)
giečių Radio grupė. Prašome tinka”.
nepertraukiamas darbo retežis. viešbutyj, Bostone, įvyks Nau-j tutig _ Juo2as Paulauskas;
. (REPŠYS)
pasiklausyti
kaip pasirodys
----------------'
Neseniai šventę Šv. Kazimie- jos Anglijos apskričio L. Vyčių Karalaitis - Antanas Pažasis.
W orcesterietės.
ro paminėjimą, Vyčiai vėl jau šokiai. Gros įžymiausia orkes
Ir dar prisideda visas jaunu
Lietuvis Gydytojas
LANKĖSI
trą. Šokių pelnas skiriamas tis choras su linksmomis daino
Juozas M. Dilis
sparčiai
ruošiasi
prie
Motinos
278 HARVARD STREET
Centrui
ir
Apskričiui.
Dienos šventės, kuri įvyks geŠv. Petro So. Bostono lietu
Kampas Inman arti Central Sq.
mis ir šokiais. Atvykite visi
CAMBRIDGE, MASS.
LAIKRODININKAS
Pereitą
šeštadienį
“
Darbiningūžės
May
10
d.
Sporto
komiRengimo
komisija,
kurios
pirQegUįės 3 —čią dieną, 7-tą vavių parapijos Moterų - Merginų
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
Parduodu {vairiausios rūšies
Pagalbos skyrius, bai. 16 d., pa ke” lankėsi Marijona Kalinaus- tetai praneša, kad vyčių sporti- mininkėm yra darbščios Vytės, jandąvakare, pamatytigražią
auksinius ir sidabrinius daiktus.
kienė,
LDS
8-tos
kp.
narė
iš
ninkės
ir
sportininkai
jau
grubūtent,
Anelė
Marksaitė
ir
Ona
Į
gęenej-jją,
puikų
vaidinimą,
rapijos salėje, 452 E. 7th St.,
TAIPGI IR PATAISAU
nuoširdžiai Unksmių juokų ir gražiausių
laikė sėkmingą susirinkimą rei Cambridge, Mass. Atsilankymo miasi su kitomis sporto lygomis Razvadauskaitė,
{VAROS SKELBIMAI
366 West Broadvvay,
kale jų pirmo parengimo karei proga užsiprenumeravo ‘Varpe- CYO rungtynėse;; Pav. penkios kviečia jaunimą ir senimą daly- dainų. Tai mūsų lietuvių vaike
vių ir Amerikos Raudonojo lį’, nusipirko brangią Westing- sportininkės vytės — M. Mason, j vauti šokiuose.
liai, kurie lietuviškai atliks veiSo. Boston, Mass.
PIRKIT NAMUS
Kryžiaus naudai, kurs įvyksta house prosą ir įteikė “Darbinin Al. Jakavonis, A. Kleponis, Al.!
Dabar yra geriausias laikas
Pirko Deiense Boną
bai. 20 d., 7:30 vai. vakare. Pir ko” administracijai $1.00 už jai Noren ir Al. Norvilas — gana
{VAITOS SKELBIMAI
pirkti namus ir farmas, kol dar
gerai pasižymėjo CYO sporto į p. Matilda Vitkiūtė iš Dormininkė ponia Bronė Cūnienė prisiųstą sieninį kalendorių.
nėra pabrangę, ateity namai ir
Oueen Ann Laundry
Tą dieną lankėsi iš Brighto- į bovvling rungtynėse. Dabar jos chester, pp. Aleksandro ir Onos
PAIEŠKOJIMAS
pranešė, kad tikietai šio paren
farmos bus brangesni, nes ma, 7-11 Ellery St.,
gimo parsiduoda labai sparčiai no p--nia Gedrimienė, LDS 24 j ruošiasi prie Soft Bali sporto Vitkų duktė, pirko Amerikos Bučeris paieško darbo. Turi
teriolas ir darbininkai eina
ir aukų nešama gausiai. Būriai kp. narė ir apsimokėjo savo' rungtynių, o berniukai ruošiasi Defense boną už $100.00. Gra-1 daug patyrimo, vairuoja autoSo. Boston, Mass.
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
žus pavyzdys.
i mobilį. Teisingas, ir tt.
: prie Baseball rungtynių.
moterų ir merginų visu uolu duoklę.
vybės eis brangyn. Aš turiu
Tel. ŠOU 2923
------------------------------------------ B. Jakutis,
mu darbuojasi minėtiems padaug namų ant pardavimo 1-2Skalbiame visokius skelbinius
20 St. Paul St.,
trijotingiems tikslams. Bugu j3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit
Pajimame ir pristatome
Cambridge, Mass.
vardinti, kurios jų yra sėkmin
pasirinkti ir už mažą kainą.
į namus dykai.
Tel. KIR 1195
giausios. Girdėjau, kad ponios
Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
(21-24-28)
Gailienė, Žardeckienė, Karčiau
Mattapan, Hyde Park, Roslin
skienė ir kitos surinko daug
dale, West Roxbury ir Cam
PAIEŠKAU Jokūbo Gribonio
dovanų ir išpardavė desėtkus
South Boston Garage
bridge. Kas norit namą ar far
žmonos (Rozalijos Laimučiūtikietų. Kareiviams parengimas
mą pirkti, kreipkitės pas mane.
BROLIAI 8TRAKAUSKAI, 8av.
tės). Jokūbas Grigonis paėjo iš
numatomas visais žvilgsniais
WILLIAM A. AMSIE
Automobilistai! Jei jūs norite,
Kudonių, Lietuvoje. Gimė Lie
pasekmingas. Valio! Taip ir
kad jūsų karas ilgai laikytų ir
30 Carruth St., Dorchester,
pos 26, 1885 m. Gyveno 48 Regreitai bėgtų, pirkit aliejų ir
reikia. Kareiviams viskas už
gasoliną pas mus.
prie Ashmont Station
vere St., Boston. Mass. Mirė
dyką.
Nuvalom purvinus karus Ir
Tel. GENeva 3719
Bostono miesto ligoninėje ir
ligrysuojame.
į
paliko
tam
tikro
turto.
Prašau,
Bai. 19 d. tapo pakrikštytas
Tel. 8OU 9530
kad
žmona
atsišauktų:
James
Viktoras Robertas Viktoro Pau
PIRK NAMUS
541 Broadvvay
8o. Boston, Mass.
Nash, 48 Revere St., Boston,
LENGVAIS IŠSIMOKEJIMAIS
linos
(Čiteikytės) Dragūnų.
Greitam pirkimui žema kaina.
Mass.
(21-24-28)
Kūmai buvo Petras Dragūnas ir
Peržiūrėk juos.

A. L. Kapočius

J. Repshis, M. D.

Nepraleisk savo pinigų
ant imituojančių gėralų
REIKALAUK

DORCHESTER

56 STONEHURST STREET — kampas
175 Hamilton St. — madinis. 3 šeimyną,
13 kambarių. 1 steam heater, 3 toiletai.
1 fumai-c. 1 hot water heater. žemčs plo
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokėjimai. Kaina $5006.

SAVIN HILL AVĖ. — medinis. 3 Sei
nų. 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam heas. žemės plotas — 3321 ketv. pėdai,
igvi išsimokėjimai. Kaina $7.200.

91 WRENTHAM STREET — medinis. 3
šeimynų. 15 kamb.. 3 toiletai. 3 fumaces.
žemės plotas — 4137 ketv. pėdai. Lengvi
išsimokėjimai. Kaina $6000.00.
Turime ir daugiau pelningu namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti.

Wildey Savings Bank
22 Boylston St., Boston.
liepos tisai. rauto seormo

MEDUS
TUKAS MCIU

(100^ PURE HONEY)

*.*

Maistui
Gamtos
Vaistams
SaMuiiynas
Sveikatai įjjjZkgYkSveikatai

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St-. No. Ahh<loti. Mas*.

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. jog šis
medus nėra tikras bičių medus.

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė .............. 85c.
5 svarai .................i.......... $1.25
Galionas, 12 svarų...... .. $3.00
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
Končiaus Bjtininkystė
57 Battery St.,
No. Abington. Mass. .

Valerija Jakimavičiūtė.
Tą dieną apsivedė Danielis
Lazdauskas su Olga Janušaite.
Liudijo Stepas šeškys ir jauno
sios sesuo Biruta.

Antradienį, vakare, po Šv.
Teresės novėnos pamaldų, po
bažnyčia, bus laikomas vaikinų
susirinkimas, tarp 15 ir 25 me
tų, kurie įdomaujasi žaisti svie' dinį — baseball.

PICKWICK

DYKAI PAGALBA NUO
REUMATIZMO

“ALE that is ALE”

S. Barasevičius Ir Sūnus
MOTERIS PAOELBINrNKE

Jei kenčiate kūno skausmus;
jei
i sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai
oro permainose, patartam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir obj ligacijų. Naudojamos tūkstančių per
J virš dvidešimt metų, gavimui greito

LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadivay,

; laikino paliuosavimo skausmų Reuj matizmo, Arthritis, ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE
' Tabs, prašom jus BANDYT juos—iš-

•*>. f Mt «««* .c
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bandykit
mūsų
kaštu.
Pasiųsime
; jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
kite 24 tabletes DYKAI. Jei neduos
greito paliuosavimo nuo skausmo ir
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir
I to pakelio žema kaina, grąžinkit ne: sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš’ dą ir adresu j:
! tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var-

L«q

Mažasis parapijos choras la
vinasi operetę SKIRMUNDĄ,
kas rytas, nuo 9:30 vai., šią sa
vaitę. Numatoma, kad vaikai
pasižymės šiuo muzikaliu vei
kalu, kaip kad pasižymėjo su
tikybiniu
veikalu — Piloto
Duktė.
Linksma operetė — “Skir
munda” bus vaidinama, bažny
tinėje salėje, geg. 3 d. ir geg. 17
d., 7 vai. vak.
Šv. Petro parapijos kunigai
skelbė kaipo svarbius šiuos parengimus:
Kareivių parengimą, bai. 20
d.; Darbininkų radio visuomeni
ei s c
nį kofckiė/tą, bai. 26'fl. ir ‘SkirT
“
mundą’ ,geg. 3 ir 17 dd.

GRABORIAI

v

fe

90. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta:
838 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER HOMK

FUNERAL

187 Dorchester Street
Seuth Boston, Mass.

Joseph W. Casper

ROSSE Products Co. Dept X-9
2708 W. Farvvell Avė., Chicago, III.

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius N
Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt)
Koplyčia šermenims Dykai
Tet Sdb'Boston 1437
8OU IBoston 3960

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU —
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BODU

f
Z

! ♦ Kuomet kankinatės vidurių užkie, tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu —
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykite FEEN-A-MINT
einant
gulti — sekantį rytą tikrai jausite
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

ZALETSKAS
FUNERAL

HOM1

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
B. A. Zaletskas

F. E. Zaletskas

Graborial Ir Balsamuotojal
Patarnavimas dieną ir naktj
Koplyčia šermenims dykai

.

NOTAR^^U^O

ON DRAUGHT

•

IN BOTTLES.

e Ii L Y71D 3Y HAFFENKEFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREV/ERS SINCE 1870

Tel. ŠOU Boston 0815
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Antradienis, Balandžio 21, '42
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"Naminis Frontas
Už kelių savaičių Ame Bet tą turime perviršyti ir
rikos Jung. Valstybės už perviršysime, kad nors ir
baigs pertvarkyti beveik dabar jau gaminame tris
visą jos gamybą vienam syk daugiau, negu gami
tikslui — karo darbui. nome praeitą metą... tegul
Dauguma
darbininkų Hitleris, Hirohito ir MusJung. Valstybėse gamins solini apie tai pamąsto.
*
*
*
karo pabūklus, ir beveik
visą metalą, kurį galėsime Svarbiausia problema na
iškasti ir kurį surinksime miniame fronte, šiandien
mūsų miestuose, mieste ir kiekvienoje dienoje yra
liuose ir kaimuose vartosi gamybos problema. Bet
me ginklams.
dar turime kitas tris svar
Karo Produkcijos Tary bias problemas. Jos yra —
bos įsakymai, kurie vykdo stoka kaikurios medžia
tą viską, kurie ant syk su gos, kuri karo pastangai
reikalinga,
stabdys milžinišką staty yra būtinai
bos gamybą ir užbaigs ga transportacija ir infliaci
minimą visokių prietaisų, ja.
dėl kurių U. S. A. pagarsė Transportacijos proble
jus, reiškia, kad amerikie ma kasdien tapsta sunkes
čiai turės priimti žemesnį nė, ir todėl valdžia prašo
gyvenimo standartą, pa automobilių
savininkų,
kol mes išlaimėsime karą kurie važiuoja automobi
ir pergalėsime demokrati liu į darbą, kad jie susidė
jos priešus.
tų su savo kaimynais arba
Bet nesunku pakeisti gy draugais ir bendrai varto
venimą laikinai, kada pa- tų automobiliu. Tokiu bū
mąstome kodėl reikalinga du padangos ilgiau laiky
taip daryti. Kaip tik da sis. Transportacija trauki
bar mums laikas pamąsty niais bus rimta problema
ti kodėl turime priimti že ; vėliau — nes traukiniai
mesnį gyvenimo standar i bus vartojami vis augan
tą, nes artinasi visokių tiems karo reikalams.
sukakčių laikas.
♦
♦
♦
Stovime prie slenkščio
baisių sukaktuvių. Balan Kainos Administracijos
džio 9 d. pažymėjo nacių ofisas varo kovą prieš in
užpuolimą Norvegijos, ir fliaciją ir kylančias kai
sekamais mėnesiais žmo nas. Turime išlošti šitą
nėms prisimins žlugimas kovą, jeigu tikime būti
Olandijos, Prancūzijos, ir pasekmingi savo karo pa
stangoj. Praeitose keliose
Dunkerąue nelaimė.
Tas viskas mums įrodo, dienose Kainų Adminis
kad negana būti narsiais tracijos ofisas nustatė kai
kovoje su ašimi. Kovoti nas dar kitiems daiktams,
nacius, reikia turėti tokių tarpe tų — plaukų garbimašinų ,kurios lyginsis su niavimo įrankiams ir apnacių mašinomis garsiau ke,pintuvams.
*
♦
«
sias vyras su šautuvu ne
Karo Produkcijos Tary
gali atstoti tanko.
ba
išleido įsakymą drau
Dabar sulaukėme tų tan
kų ir kitų daiktų, kurie džiant cigaretų gaminto
mums taip būtinai reika jus vartoti iš švino apvylingi... šautuvų ir lėktuvų niojimo popierą (lead foil)
ir laivų... jų skaičius net cigaretų pakietams po ge
mus pačius nustebins. Ko gužės 1 d., nepaisant kiek
vo mėnesį praleidome dau tokios popierėlės cigaretų
giau kaip tris bilijonus do kompanijos turi. Kulkos
lerių mūsų karo pastan gaminamos iš švino. Ir jis
gaminimui
gai, daugiau kaip du ir pu vartojamas
se bilijonų iš tų pinigų a- aukšto išbandymo gazoli
municijai ir karo statybai. no, kuris varo mūsų bomTas reiškia, kad Jung. banešius.
Valstybėse dabar gamina į Vajui surinkti išmestus
ginklus savo kariuomenei metalus, švinas yra vienas
ir jūreiviams ir mūsų tal iš svarbiausių metalų. Ka
kininkams iki 30 bilijonų ro Produkcijos Taryba
dolerių vertės per metus. bando visokiais būdais pri-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir. viešnios bus
labai patenkinti.
60 ELLSVVORTH ST.,
Worcester, Mass.

... 8
——

DARBININKAS

Telefonas
Worcester, 5-4335
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• Bolševiloįečjo T studijų
biuras skelbia, kad į jo
rankas patenka vis dau
giau būdingų dokumentų
iš bolševikinės okupacijos
laikotarpio. Tarp tų doku
mentų didelį susidomėji
mą kelia įrodymai, kaip iš
Maskvos atsiųsti tikrieji
‘sovietinės Lietuvos valdoi vai - čekistai elgės su LieI tuvos “liaudies” komisa
rais. Pasirodo, kad visi so
vietinės Lietuvos komisa
rai, prieš jų paskyrimą
' valdžios nariais, turėjo pa
sirašyti net ant 10 tuščių
ipopierio lapų, kurie būda' vo įvairaus dydžio. Turė
dami tokius parašus, če
kistai su komisarai galėjo
daryti, ką norėjo. Bet ku
ris pasipriešinimas čekis
tu norams buvo bergž
džias jau vien todėl, kad
jie kiekvienu momentu
galėio panaudoti atitinka
mo komisaro paraša b"t
kuriems, net fantastiškiausiems, “kaltinimams”
ir “prisipažinimams” su
Karas — naikintojas. Tik ugnies liežuvių bučiuojami dūmų debesys nešasi į padanges darbi
kombinuoti.
ninkų žmonių turtą Philipinuose, kai japonai apmėtė padegančiomis bombomis taikiųjų žmonių
Šie studijų biuro įrody
rezidencijas.
mai teikia naują sensacin“Didžiuokitės, kad esate Si šviesą, kodėl Bolševikia
statyti paskutinį svarą at
AMERIKIEČIAI
-VISI
”
amerikiečiai,
” sakė p. Ca- J°Je net žinomi komunistų
liekamo metalo mūsų fa
rusi, “didžiuokitės gražu vadai, patekę “geniauliaubrikams ir dirbtuvėms, ir
Susirinkimas
Detroite
mu ne gražiavimu ir triuk siojo tautų vado” nemalo
prie šitos kovos kiekvienas
nėn per jiems iškeltas teis
gyventojas šioje šalyje ga
šmu.
Suvirš 5,000 darbininkų, kaip Hitleris nesupranta
“Pamąstykime kokiame mines bylas apipila savo
li prisidėti.
• jų Žmonos ir jų vaikai, at- tų dalykų, kuriuos vyrai , ,
tautai galime i nuostabiausiais “kaltiniTai todėl, kaip tik dabar stovaudami net 46 skirtin- atlieka kovodami už savo
• otnkjmp mais”. Jeigu jau subolšelaikas peržiūrėti visus sa- gas tautines kilmes paro- laisves”.
prie to darbo”
;vikintoje Lietuvoje “drauvo daiktus. Šeimininkės dė savo vieningą dvasią ir Žmogui, kuris tiki, kad p Edward B. Hitchcock, gai“ Paleckiai, Gedvilai, ir
pratusios dabar pradėti bendrą nusistatymą susi- Amerika pilna “foreigne- Ižd Sekretoriaus pa(jėiė- kompanija turėjo pasirapavasarinį valymą ir yra rinkime “Amerikiečiai - rių”, arba darbdaviui, ku- jas prašg kad
— net
— ant
— dešimties
- ’
—
šyti
tuš
gera proga surinkti visą Visi” Detroite, Michigan:ris sulaikytų ateivius nuo tuiįįmusi’ grupžs vieniu čių puslapių, tai galima
atliekamą metalą, visus valstybės, nesenei. Jų be- apgynimo Jung. Valstyi,;kvtusj kad tik Der- lengvai įsivaizduoti, kad
^„drą priešą,
senus skudurus ir gumą ir nų muzika chorų ir dainų j bių; arba amatoriui šnipųtokia pat praktika buvo įpopierą — jie visi svarbūs. grupių Valstybes Parodos i persekiotojui, kuris mano,
visada turime sau vesta ir pačioje sovietų
Visi, visi daiktai, kurie tu salėje buvo transliuojama kad galima užlaikyti de- priminti “kas yra tas ame- Rusijoje.
ri mažiausia metalo, Kurie per radijo į visas Europos mokratiją mūsų Prie^ rikonizmas, kurį mes taip
sudaužyti arba nevartoja okupuotas šalis.
būdais, p. Carusi paduoda
jis pareiškė. • Iš gautų kelių vokiškų
,, r
. v
gerbiame?
”
mi yra gera medžiaga ka
Susirinkimą “Amerikie- Rells avsaaymus.
“Laimingas tas, kuris ge- jų laikraščių “Kauener
ro pastangai. Tikėkite, čiai - Visi” sumanė Paul “Lydėkite juos per milži- ma šioje šalyje, bet lai- Zeitung” ir “Wilnaer Zei
kad kada jūs duodate to Deac, redaktorius Detroit niškus fabrikus Detroite, mingesnis tas, kuris pasi- tung” numerių matyti,
kią medžiagą savo skudur- Free Press. Lietuviai irgi ir jiems parodykite kas renka tapti amerikiečiu, kad abiejų laikraščių vy
ninkui (junkdealer), tai dalyvavo.
gamina karo pabūklus, Kada nutariate tapti ame- riausias redaktorius yra
Martin Kakies, suvokietė
tas daiktelis, kad ir kuoTos 46 skirtingos tauti- kurie dabar triuškina mū- rikiečiu”, jis pasakė entujęs klaipėdiškis. Savo lai
mažiausias, pradeda kelio nės grupės, kurios dalyva sų priešus.
ziastiškiems
klausytoku jis buvo Klaipėdos vo
ne į tikrą pergalės darbą. vo susirinkime buvo gyvas
“Pakvieskite juos į mū- jams, “jūs mums atnešate kiečių laikraščio, “MemeŠeimininkė gali tikėti, kad vaidmenis to, ką Ugo Ca sų armijos stovyklas, į stiprumą ir tvirtumą jūsų
Damfboot” redaktoioks daiktelis nėr per ma rusi, generalinio prokuro mūsų Laivyno laivus, te- senesnės kultūros ir jūsų.ler
rfus Laiįraš4iai yra spau.
žas ir ieisru kiekviena šei ro egzekutyvis pagelbinin
UD";
I sdinami Kaune, matomai
mininkė šioje šalyje prisi kas ir susirinkimo svar mis vyrų ir moterų, tkurie
mus žmonių, kurie žino buvusioje
“Spindulio”
dėtu prie šito senų daiktų biausias kalbėtojas paaiš sudaro “Amerikiečiai-Vi-, vergiją”,
spaustuvėje. Kaipo leidė
rinkimo vajaus tikrai mil kino kaip “dvasia ir stip si”.
į Esame daugiau negu tirjas pasirašo Werner Hildežiniška suma susidarytų. rumas, kurie išsivystė mū
“Paskaitykite jiems tą pimo puodas — esame kla- braandt, Lietuvos vokie
* * *
sų šalyje iš pusės šimto sąrašą vardų, vardus A- nas idėjų, kurios vis auga,
tis, nepriklusomos Lietu
Tai pirmą, kartą Jung. tautų, ir kurie dabar su merikos didvyrių, kurie plečiasi ir padaro Jung. vos laikais buvęs to paties
stojo karan po Perlų Uos-, Valstybes pasekmingiau- “Memeler Dampfboot” ir
Valstybės
koncentruoja vienyti vienam tikslui”.
visą savo milžinišką ga “Susiskaldymo dienos, to įvykių ir kurie užsipel-1 šia tautų lyga viso pasau- Vokietijos telegramų a'lio istorijoje.
FLIS. gentūros korespondentas
mybos mašineriją įvykdy pavojingų ginčų laikai ir nė visų pagarbos.
ti karo pastangą... Keli pragaištingo nepaisėjimo
Kaune.
mėnesiai atgal mes sus nusistatymas pranyko ant
Abu minėti dienraščiai
tabdėme gaminimą auto visados”, p. Carusi sakė.
tikrovėje yra vienas ir tas
mobilių, pirmoj pasaulinėj “Čia naminiame fronte
pats laikraštis, nes skiria
karėj tik su rugpiūčio mė mes gaminame tuos gin • “Deutsche Zeitung im Kaune, Ringuvos g. 7, per si tiktai antraštėmis. Lie
nesiu, 1918 m. su automo klus ir tuos įrankius, ku Ostland”
praneša, kad laikraščius ieško žmonių, tuvos gyvenimui skiria
bilių klausimu apsiveikta. riuos mūsų jaunieji var sausio 30 d. Vokietijos na- kurie žinotų apie majoro mas vienas vienintelis pus
Bet tada gamyba galėjo toja karo frontuose per cionalsocializmo sukaktu Vytauto Bulvičiaus liki lapis, o šiaip visa kita pa
gaminti apie ketvirtą dalį galėti priešą; ir čia, lygiai vių dieną — Kaune buvusi mą. Jis buvo areštuotas švęsta Vokietijos gyveni
jos normalės gamybos me kaip karo fronte, tas dar atidaryta vokiečių pra pereitų metų mėnesio vi mui ir karo įvykiams pa
to antroj dalyj... Ūkių bas turi nepertraukiamai džios mokykla. “Pradžio duryj.
vaizduoti.
traktoriai, kurie vartojo eiti.
je” ji teturinti 4 skyrius.
1
“Šaknys nacių-japonų
gumines padangas ,vieton
M. Bulvičienė, gyv.
senų plieninių ratų, dabar suskaldyk ir įveik nusis
Užsisakykite Toniko Pas Mus
turės grįžti prie vartojimo tatymo išrautos. Šie Suv.
Pristatom geriausi toniką Pikni i:t!
plieninių ratų, jeigu gali Tautų keisti ir nesupran Pirk Defense Bonds ir Stamps!
jų rasti. Karo Produkcijos tami vyrai vieningai stovi, Remk šios šalies apsigynimą!
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
Taryba nutarė... Cukraus jie nepasiduoda suskaldy
visokiems Parengimams.
paskirstymas eis pagal mams, ir jeigu jie taip ir
Phone 1181
nustatymų... Neišmeskite toliaus laikysis, jų nebus
Kainos prieinamos.
A. P. KARLONAS
pečiaus vamzdžius (pipes) galima įveikti”, jis pasa
šį pavasarį, naujų bus ma kė.
Lietuvis Graborius
“Šis vienumas, šis visiš
žiau... Atsargiai prižiūrė
kite savo valymo mašinas kas suvienymas pajėgų
NOTARY PUBLIC
(vacuum cleaners)... Tik visame pasaulyje iškovoti
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedha$J3W-W4
280 Chestnut St.
po karo daugiau bus gami laisvę, nustebino mūsų
New Britain, Conn.
PRANAS GERULSKIS, Narnėsi? OedtanPlSiM-ft
nama... Dviračiai bus skir priešus. Hitleris ne
stomi.
WPB. ‘planavo dalykus. Vyrai

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Myopia Club Beverage Co.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,
South Boston

PHONE
So. Boston
2271

