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AMERIKOS

Maldos Už Taiką

Jo Šventenybė Popiežius VOL. XXVII — No. 32.
TEL SOUth Boeton 2680
Pijus XII visą gegužės mėnesį skiria maldai už pa
Gen. MacArttiur Diena
saulio taiką. Tikimės, kad
visas kultūringas pasaulis i
Washington, D. C., bal.
išgirs Popiežiaus balsą.
27 — Senatorius La Follette įnešė Senatan rezoliuci
Uždrausta Parduoti Cukrų ją, kad birželio mėnesį bū.
tų paskelbta gen. Douglas
Nuo pirmadienio, bal. 27 MacArthur diena. Jeigu
d. uždrausta parduoti cuk- g. rezoliucija bus priimta,
rų. Draudimas galioja iki tai f»rezidenta.S bus įgaliogeguzės 5 d. lą dieną cuk- ^ag kvįestį Amerikos pilieraus pardavimas bus pra čius tą dieną atitinkamai
dėtas pagal valdžios nu paminėti.
statytą kiekį.

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

ANTRADIENIS (Tuesday) BALANDŽIO (April) 28 D., 1942 M.

TEL. SOUth Boeton 2680

FIVE CENTS

Revoliucija Sudaro Rimtą
Pavojų Hitleriui
Mirties Bausmė Sukilėliams

Pranešama, kad Vokieti- net pačioje Vokietijoje,
jos diktatorius
gavo Todėl Hitleris išgavęs iš
Reichstago
pilniausias Reichstago teisę prašalindiktatoriaus teises vidaus ti iš pareigų teisėją ar kitą
tvarką palaikyti. Neištiki- atsakomingą pareigūną,
mi Hitlerio rėžimui bus jeigu tik kuris nedarys
Hadai Humuse 52 Britų
baudžiami mirties baus- taio, kaip diktatorius reiKun. Keikus Jung. Valstybių
me. Sakoma, kad Hitleris kalau ja.
Lėktuvus
turįs griebtis “griežtu ir Vokietija nesitiki laimėti
Laivyno Kapelionu
Berlynas, bal. 27 — Iš
žiaurių” priemonių, kad karą šiais metais, prisipaPittsburgh, Kansas, — vokiečių šaltinių praneša,
išvengti katastrofos.
žinęs Hitleris.
Šiomis dienomis kun. Juo- kad pereitą šeštadienį va
Revoliucijinis judėjimas
------------zas Reikus savanoriai įsi- karinėje Europoje ir Vipasireiškęs visur. Galimas
Hitleris “Nugalėtas"
rašė ir tapo. priimtas į duržemyj Britai prarado
dalykas,
kad
Hitleris
pra-į
_______
Klaipėdos krašto žvejys dar nepriklausomos Lietuvos laikais galėjo laisvai
Jung. Valstybių laivyno ^2 lėktuvus. Trisdešimts
dės griežčiau bausti visus Kuib šev> Rugija bal
kapelionu. Naujas parei- Penkius lėktuvus nušovė griebti iš Baltijos jūros žoles ir gintarą ir laisvai perduoti rinkon. Vokiečiams neįtikimus
jo režimu. _ Sov|etų Rusijos komi.
gas pradės eiti gegužės 1 kautynėse vakarinėje Eu- atplėšus nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, o ypač dabartiniais laikais, tam dar
,zmonesį sarai sako,
kad Hitlerio
d., Fort Schyler, N. Y. ropoji-_________________ bui reikalingi ypatingi leidimai.
Londonas, bal. 27 —Hit- kalba aiškiai parodo, kad
Kun. Reikus per pereitus
leris.
kalbėdamas Reichs- jis nebeturįs pasitikėjimo
kelius metus darbavosi
tagui, pareiškęs, kad žie- savimi. Hitleris nebeturįs
Pittsburg, Kansas.
mos karas rytiniame fron- kito pažadėjimo savo žmote laimėtas, ir karas bū- nėms, kaio tik tęsti karą
BADAS GRAIKIJOJ
siąs tęsiamas. Bolševikai iki kitos žiemos rytiniame
būsią visiškai sumušti. Ta-! fronte. Jis nebekalba anie
Jeruzalė, bal. 27 — Atvy
Kaip buvo pranešta, per Washington, D. C., bal. kad Amerika pasigamins ^au Anglijos vienas nega- ■ pavasario ofensvva. Hitlekę iš Graikijos pabėgėliai1 Londonas, bal. 27 — Brine tik numatytus ginklus, ^is nugalėti. Iš jo kalbos ris prisipažįsta, kad Sovietanijos aviacijos ministe- Rostocką vokiečiai siun- 27 — Prez. Rooseveltas, bet jų skaičių padidins.
buvo galima suprasti, kad tų karo jėgos per visą žiečia karo reikmenis šuo- kalbėdamas laikraštininsiaučia baisus badas. Kas
praneša,
kad
britų
jis prisibijo revoliucijos. mą privertė vokiečius tik
dien miršta apie 1200 žmo- ™Ja
mių - rusų karo frontan. kams, pareiškė, kad karo
Laikraštininkai
paklaubombnešiai
smarkiai
bomArti Rostocko yra Heinkel medžiagos gamyba eina sė Prezidento, ar Jung. pavergtuose kraštuose ir . gintis.
nių dėl bado, ir kad Athenų kapinės perpildytos la- bardavoBaltijos uostą t lėktuvų dirbtuvės.
Rosto- puikiai. Sausio 6 d. preziValstybės turi pakanka
vonais.
Rostock,
kur padarė ne-:ckas yra tarpStetino
ir dentas Rooseveltas rašė
mai plieno ir geležies karo JUNG. VALSTYBIŲ BOMBE-------------mažus nuostolius naciams. ■ Lubecko.
Kongresui, jog planuojaRIAI INTERNUOTI RUSIJOJ
-------------------------------------------------------------------------- ma pagaminti 185,000 lėk- medžiagai gaminti?
Prezidentas
atsakė,
kad
Anglių
NUSKANDINO 150 SUVIENYTŲ
Amerikoje nejaučiama nei Kuibyšev, Rusija, bal. 2T painiava. Japonija ir RusiTAUTU LAIVU
milijonų tonų transporto plieno, nei geležies stokos, — Pereitos savaitės pa- ja turi draugingumo suNeseniai Amerikos J. V.
Y
~
laivų įtalpos.
tikį ir religingi Woto Mageležies yra labai daug A- baigoje penki Jung. Vals- tartį. Rusija yra Amerikos
Kai
šis
planas
buvo
passerio
kasyklų angang
sseno anklių
anauų aasyKių
šiomis dienomis priešų lėktuvų, o tuo pačiu laiku
F merikoje. Yra kiek trūku- tybių bomberiai buvo pri- ir Anglijos talkininkė.
su transporto laivais, versti nusileisti Rusijos Kaikurios žinios skelbia,
liakasiai vienoje
kasyklo- karo jėgos nukandi™
lėkti!- skelbtas, tai daugelis ma.
nuskandino hrifc»i
britai nrarado
prarado tik
tik 5
5 lėktune,
kad
tai
negalimas
da

bet
ir
šie trūkumai su lai- teritorijoj. Sovietų valdžia i kad internuoti bomberiai
j? įrenf?ė tikrą bažnyčią, jVyiįką Suvienytų Tautų . vus.
Bažnyčios sienos blizga ĮaĮVų Atlantiko vandeny- Kautynės vyko virš Sue- lykas. Bet dabar, matoma, ku bus prašalinti._______ tuos bomberius ir lakūnus bombardavę Japoniją.
juodu antracitu. Suolai, ne B
nuo Pear, Har. z’o kanalo.
; internavo, ir apie tai pra-1 Sovietų Rusijos valdžia
NACIAI BOMBARDAVO
nešė Jung. Valstybių am- i internavo Amerikos lakūbaldai ir pats altorius visbombardavimo priešų
kas is grynos juodai bliz- su5marinai
nuskandino
basadoriui.
• nūs pasiremiant tarptautiSuomiai Paskyrė Atstovų
LIGONINES MALTOJ Amerikos ambasadorius ’ niais įstatymais,
bancios anglies. Pačią bazlaivų
nyčią ir ten esamus daly_
Vatikanui
kreipėsi į savo valdžią Wakus išskaptavo ir nudaili
shingtone,
atsiklausdamas
Žuvo Penki Lakūnai
Užmušė 11 Žmonių
no atspėjamu nuo darbo Britai Nušovė 12 Ašies
ką
jis
turi
daryti?
Kartu
Berne, Šveicarija, bal. 27
Lėktuvų
metu angliakaliai ir kiti
su bomberiais buvo inter- Kansas City, bal. 27 —
t— Spauda praneša, kad

Britai Bombardavo Baltijos
Uostą

Čia dirbą žmonės. Bažny
— yra 43
------čia
m.----------------žemėse. Ga
lutmai ją sutvarkius, buvo
nepaprastai
iškilmingai
nflsvpntmtn
Pasenti™
pašventinta.
Pašventino
pats vyskupas valdytojas.
Ten yra priskirtas kuni
gas, kuris kas savaitę po
2—3 kartus čia atlaiko
pamaldas. Žmonės jas
mielai lanko.

i

Karo Medžiagos Gamyba
Amerikoje

Cairo bal 27— Britai! Suomi ia kurio ie vra aDie Ca,ro» bal. 27 — Britų ži-, Prancūzijoje.
Vadinasi uoti 5 jung
nraneša kad Libiioskaro i 20 000kateUku msk^ė niomis’
lakūnai ?ntų lakūnai pasiekė net lakūnai.

Valstybių Vakar žuvo penki lakūnai,
dviejų motorų bomberiui
P a e a^ d į bjos a 120^000
ų, p kyr dienos metu bombardavo Čekoslovakiją.
Sakoma, kad lakūnai no- nupuolus iš aukštumos ir
™Os karo iėeoSS Nu-1G A Gripenberer buvuS Raudonojo
glo- Sėkmingiausias bombar- r-ję pasiekti Riniją bet užsidegus, kada juo buvo
su asies Karo jėgomis. Nu jGr. A. unpenoergą, duvusj
ligonines Maltoj, davimas buvo Amerikoj
paklydo
daromas bandymas iškilti
12
Vokietijos
nacių
atstovą
Londone.
sove
Užmušė 11 žmonių ir ki-; statytais Boston (Doug-Į p)abar SUsidarė tikra ko aukščiausiai.
las) bomberiais. Numetė
tus sužeidė.

Beaverbrook Palaria Pulti Nacius

Britai Vėl Bombardavo
Rostock Uostų

tūkstančių svarų sprogs
tančių bombų.

Naciai Puolė Raudonuosius
Leningrado Fronte

ciams pavyktų šią vasarą
Užmušta 5 Požeminių
sumušti sovietus, tai tada
Traukinių Katastrofoje
Suvienytos Tautos netu- Londonas, bal. 27 — BriFor Victory...
progos
tų
bomberiai
numetė
to

retų tokios geros
Prarado 35 Lėktuvus
nus sprogstančių bombų į Jersey City, N. J., bal. 27
pulti.
U. S. DEFENSE
Rostock uostą, kur padarė —Vakar naktį susimušė
_________
BONDS
Nuiovė 8 Japonų
naciams didelius nuosto- Hudson - Manhattan tube Kuibyšev. Rusija, bal. 27, užmušė ir paėmė į nelais
STAMPS
vus.
traukiniai. Toje katastro- _ Raudonoji armija pra- vę.
Lėktuvus
Be to, Britų bomberiai fojė užmušta penki žmo- neša, kad Vokietijos 165 Centraliniame
fronte
Darwin, Australija, bal. bombardavo čekų amuni- nės ir apie 200 sužeista.
bomberiai puolė raudo- raudonieji užmušė 160 na27 — Praneša, kad keturi cijos dirbtuves Pilsene ir
nuosius Leningrado fronte cių ir sunaikino kelioliką
Jung. Valstybių lakūnai kitas dirbtuves Pietinėje Pirk Defense Bonds ir Stamps! pereita penktadienį ir šeš- eilių namų. Barents jūronušovė aštuonius japonų Vokietijoje ir okupuotoje Remk šios šalies apsigynimą! tadienį. Naciai puolė ne je nuskandino vokiečių
bomberius pereitą šešta
tik bomberiais, bet ir tan- submariną.
dienį. Kautynės vyko tik LDS Naujos A. Apskrities Kuopų kais. Tačiau tas puolimas
--------------Vichy, Prancūzija, bal.. jąją Kaledoniją, rugsėjo keletą minučių,
nebuvęs sėkmingas. RauSubmdrinaS Nlttkafl*
27 — Prancūzijos valdžia mėn., 1940 m., tai tas ne-.
ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS domėn
puolėjus nuvyko ir 1
įsakė savo ambasadoriui autorizuoja ten iškelti A-į
Naciai Pralaužę
jų 35 lėktuvus nušovė.
dino Degantį Laivų
Buvo
Gausus
ir
Gyvas
Gaston Henry-Haye Wa- merikos kariuomenę”.
Raudonieji praradę tik 5
Sovietų Frontų
shingtone įteikti Jung.
Portland, Me., bal. 27 —
lėktuvus.
Valstybėms protestą dėl
Londonas, bal. 27 — Iš So. Boston, Mass., bal. 26 vos parke, Montello, Mass.
Maskvos radio praneša. Liepsna ir dūmai ant AmeMirė
Kun.
Patrick
Amerikos kariuomenės iš
Švedijos praneša, kad Sta- 3 vai. p. p., “Darbininko”, Susirinkime išrinkta dar- kad per pastarąsias dvi rikos prekybinio laivo
kėlimo Naujoje Kaledoni
raja Russa srityje apsup- Į salėje, įvyko LDS Naujos bo komisija. Visam rengi- dienas raudonieji užmušė Šiaurės Atlantiko vandeCoyle, D. D.
joje.
1
tos nacių
kariuomenės ‘ Angli jos apskričio kuopų mo darbui vadovaus Kun. 2,800 nacių Kalinino fron- nyne atkreipė dėmesį voPrancūzijos valdžia piAmherst,Masš. — ■ Ba- dalys pralaužė raudonųjų atstovų susirinkimas, ku- Juozapas Petrauskas. Visi te. Vėliausios žinios skri- kiečių submarino, kuris tą
reiškia: “Nežip'riht to 'kad landžio ž^^di'ihirė-kun.Pa- fhentą. Raudonieji bandė Iriame buvo nutarta rengti kviečiami ruoštis į LDS N. bia, kad raudonieji atmuš- laivą nuskandino. Tačiau
sukilėliai4 aprieš ' tėvynę. ir trick Cdi^e, D. D., Sv. Bri- gdnaikinti nacių apsuptaslšaunią gegužinę - pikniką, Anglijos apskričio metinį r^ąmi nęciųi tankų „a£&Ha, visa ,|o ląįvo įgųlsį išgelbėpaėmė į savo valdžią Nau- gytos1 jrifapijos klėbbnas. įd&lis*, bet nepavyko, t(gegužės 38 d-, šžmų Romu- pikniką.
Rap.;užmušė
. 300 volWių ta.

New York, bal. 27 — Pereitos savaitės pabaigoje
Anglijos lordas Beaverbrook pareiškė, kad Suvienytos Tautos privalo pulti
vokiečius ir sudaryti antrą frontą.
1 Jis sako, kad jeigu na-

Prancūzija Protestuoja Prieš
Jung. Valstybių Akciją
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Antradieais, Balandžio 28, 1942

i Šauniai
Koncerto Programą Pildo Visoj Daugumoj Jaunimas.-Dainos, Muzika ir
Deklamacijos Jaudina Skaitlingą Publiką. — Artistai • Dainininkai Sveikina
Visus Su Lietuviška Daina Ir J. V- Himnu. — Ūpas Visų Pakilus,

•

Valstybėms,

Povilas

Žadeikis:
“Knyga lengyai skaitosi ir
vilioja”.
Marianapolio Kolegijos Rek
torius kun. dr. Juozas Vaškas:
“...Tai ištikrųjų daugeliu
atžvilgių svarus darbas ir
naudingas lietuviškajam rei
kalui.”
Kultūrinio Instituto Direkto
rius profesorius Kazys Pakštas:
“...Gerai parašyta ir gra
žiai išleista...”
Pagarsėjusi žurnalistė, nuo
latinė “The New York Times”
bendradarbė Anne O’Hare Mc-

biausia ponia Ivaškienė yra tre kia duetu porą linksmų daine
jetuko motina ir jaunesnysis lių. Jiem vis padeda piano mubene bus vos poros ar trejeto ’zika p. J. Vilkišiūtė.
mėnesių amžiaus. Čia ponia I- j Jau apie dešimtas programos
vaškienė krauna sau kreditą ir ; numeris. Publika semia sau lie
kaipo motina, kurios darbai pa tuviškos dainos jausmų ir džiū
laiminti Dievo ir Tėvynės. Čia gauja. Čia pat prasiskiria sce
■ ■ ■ • -X
pat iššoka labai gerai žinoma nos durys ir pasirodo South i
Cormick:
mūsų apylinkėj dainos žvaigž Bostono dainininkė p. Palmira
“I am sure that I vvill find
dutė panelė Margareta Grybai Antanėlytė. Ji tikrai sužavėjo
it o fthe greatest value in the
tė. Ji ilgesiu mus žavi ir kelia klausytojus. Jai pritaria pianu
discussion of the Baltic prosu savo dainos akordais ligi de muzikas Rapolas Juška. Jų su
blems vvhich are to be very
Kai japonai nuolat bombarduodavo Bataan, tai Amerikos ir Filipinų
besų, ligi dangaus... Jai palydo- derinta daina ir muzika parai i ve, I think, before long”.
kariai priešlėktuvinius pabūklus turėdavo paslėpę tam tyčia padarytuo
vauja su piano muzikos pritari bloškia publikos jausmus ir visi
Pageidautina, kad ši knyga
se žaliumynų krūmuose, kaip matome paveiksle, iš kurių pliekdavo į ja
mu p. Mamertas Karbauskas. gausiu katučių siuntimu atmo
galimai plačiau pasklistų. Ją
ponų orlaivius. Daug japonai savo bomberių ir palaidojo Bataane.
Čia pat iššoka iš už scenos ir ka jiem už jų taip puikiai sude
turėtų įsigyti lietuvių draugigarsus pianistas p. Juozas Stu- rintą dainą. Tikrai netikėtai ir j
! jos, klubai ir paskleisti tarp sakas, Jr. Energingai klega piano nelauktai Palmira visus nudžiu Juškos nuoširdumo ir jo ener-' sviete, koks tu margas' Bet čia
Atsiliepimai
■ vo narių, bei Lietuvos ir lietugijos lietuviškai dainai, lietu- solistas antraja dainele nušluosklavišai ir pianistas kerta net gino, palinksmino, pakėlė ūpą ’
apie Simučio knygą “The į vių draugų. Knyga pardavinėsušilęs. Pianas ne pirmos jau ir paliko valdytoja visų nuotai- viškai muzikai. Štai už jo pečių to suvilgytas blakstienas ir iš- Economic Reconstruction j jama po pusantro dolerio. Užsanystės. Dantys parvalgyti. Ir ; kos... Bet koncerto programa dainininkas jaučiasi, kaip mū- pra^o linksmą šypseną... Jam of Lithuania After 1918” ; kant čekius ir “money ordedantisto priežiūros būtinai rei įsuposmuota, kaip marių ban- ras. Jis žino, kad Rapolas Juš- ploja, ploja... Ir štai panelės Sie
' rius” reikia siųsti:
Columbia University Press
kalingi neleido jaunuoliui val į gos... Čia linksmuosius jausmus ką jį praves su didžiausiu lai- rantaitės, Providence, Šv. Kazi- Vienas iš žymiausių Amerikos
mėjimu
ir
tikrai
taip
yra.
Bet
miero
par.
vargonininkės
vadointelektų
Columbia
Universite

2960 Broadway
■
paseka
rimtieji...
Prasiveria
du

gydinti kietais muzikos pos
New York, N. Y.
to
rektorius
profesorius
Nieka

muzikas
R.
Juška
nepasitenkivybėje
pasirodo
nemaža
choro
mais. Garsinamas dar vienas rys ir scenoj įžengia senas, seprogramoj ekstra numeris, tai ■ nas senutėlis... tai Lietuvos miš- na vien tik akompanimentais, grupė. Jie gražiai harmoningai las Murray Butler:
“It is plainly a distinct
jaunutis artistas - dainininkas 1 kų ir girių augintinis, tai lietu Štai jis pasirinkęs Pociaus — sudainuoja ir kas svarbiausia,
Karas
—
traukia
solo.
Jo
balsas
čia
panelė
Šierantaitė
pasirodė
contrįįjution to our accurate
vos pirmą desetką metų savo vis “kaimietis”... ir su kanklė
tikrai
turtingas.
Jo
balsas
mane
tik
gabi
akompanistė,
bet
ir
scientific knowledge of an
amžiaus viršūnių pasiekęs, tai mis... Jis dainuoja apie Lietuvos
Juozas Juozo ir Onos Nadzeikų į senovę, garbingą praeitį, var lonus lipšnus, baritonas, tiesiog choro dirigentė. Ir kas gi?! Štai important series of public
sūnus iš Providence, R. I. Štai gingą dabartį ir netikrą rytojų.. j žavi. Tūla panelė, kuri tuom jos grakščios lietuvaitės lipš- events”.
jis panelės Šierantaitės, Provi Jis šaukia jos sūnus ir dukras j kartu šalia manęs klausėsi jo nioj ir pakilusioj krūtinėj ran- Columbijos Universiteto pro
dence lietuvių par. vargoninin semiant sau jėgos iš praeities solo, prasitarė: “norėčiau klau dasi jautri lietuviška širdelė ir fesorius ,kelių knygų autorius,
kės globoj, suposmuoja savo galiūnų, pakilti dvasia ir pa sytis balso ištisą vakarą...” Ir stipri lietuviška vadovauti dva Michael T. Florinskys
“I am very glad to see it in
lipšniu soprano net tris daine leidęs paskutinį kanklių stygos tikrai, jeigu tik pasiklausysi sia. Ir štai iš po jos pirštų pasi
girsta
Lietuvos
himno
muzikos
jo
balso,
tai
ten
surasi
visą
pil

print ,and I trust that it will
les. Jam vyksta. Jis paklysta ir balsą, primena, kad laukia mūs
balsai
ir
visa
salė
žmonių
paky

ną
turinį...
render a real service in maktos klaidos jam dar didesnį kre visų pastangų padėti tėvynės
la
.tartum
vienas
kūnas
ir
trau

ing Lithuania better known!
ditą užrašo... Publika pakilusiu garbingam
atsikėlime... Tai
Koncerto programa jau arti
kia:
Lietuva
tėvynė
mūsų...
in this country. Few Publica-!
ūpu jam katučių glėbius siun įspūdingas artistas p. Juozas nasi prie galo. Štai jau apie še
-L.
Iššokęs
ant
estrados
Darbi

complcte
tions could be more timely”. į
čia... Jis kaip senas daininin Olšauskas.
šioliktam ar septynioliktam nu
with
ninkų
Radio
programos
ir
šio
bettersės
Prezidentas Antanas Smeto
kas tik savo mokytojos akį se
Pertraukos laikotarpį užbai mery pasirodo panelė Irena Lika. Ji tik viena jam padeda ir gia Wally J ason su smarkiu biūtė - Libbey iš Lawrence, su vakaro vedėjas p. Antanas na'.
Išsivaizduok sau, flashlight,
Kneižys,
nuoširdžiai
visiems
pa

“
Malonu
pasveikinti
tokį
kurios nereikia rankoje turė
jis su jos pagel ba eina per barus muzikas kūrinėliu. Čia minčių akompanistu muz. Povilu Saku.
dainos, kaip prityręs dainius... išblaškytus ir įspūdžiais besida Ji prancūzų kilmės, bet štai ji dėkoja ir tuomi koncertas už raštą apie Lietuvą anglų kal ti — gali užsidėti ant rankos
bos literatūroje”.
riešo kaip laikrodėlį. Šis
Tai pavyzdinga drąsa, tai at linančius užklumpa mūsų apy savo auksiniai skambančiu bal sibaigia.
Lietuvos Ministeris Jungt. A- flashlight meta net 500 pėdų
kaklaus lietuviškumo tipas. Tik linkėj gerai žinomas daininin seliu pradeda: “Karvelėli...” ir Kas be ko, būta ir prietekių
šviesos spindulius. Šie flash
rai vertingas pavyzdys kiekvie kas p. Dr. Juozas Antanėlis. Jis girdisi tyriausias lietuviškas koncerto rengėjams. Štai salė Cūnienė, Zaleckienė, Masilio- light yra labai naudingi ir
parankūs
namų šeiminin
nam pasimokyti, kad kartais su pirmutine savo dainele pri dainos akcentas ir ji, kaip Lie buvo paimta prieš porą mėnesių nytė ir kitos.
kėms,
motoristams,
mechani
gyvenime kur nors ir suklupus, minė kasdieninį juodą, sunkų tuvos dukra, kartu su visais il ir tik prieš kelias dienas prane Taipgi stiprūs darbininkų šta
kams ir kitiems, kurie kur
bet keltis ir eiti tarnauti Dievui gyvenimėlį ir energingai kėlė gisi, ilgisi... Ji sudainavo tris ša salės vadovybė, kad dėl vy bas: V. Valatka, V. Jakštas,
nors eina ar ką nors daro.
ir Tėvynei. Tik triumfališkai susikaupimo jausmus pergalėti dainas ir visos tikrai buvo pa rų registracijos salės nebūsią A. Sanda, p. Barolis, p. Valat
Taigi, nelauk nieko, įsigyk
nužygiavus nuo scenos su lai su daina kiekvieną pasitaikiusią tiektos su pilnu artizmu, su pil galima naudoti koncertui. Bet kevičius, V. Savickas, P. Tulei-j tuojau. Jos yra GE. raudo
mėjimu Juozukui Nadzeikai, kliūtį. Jo balsas skambus ir nu dainos puošnumu. Ji jau o- nėra to blogo, kas neišeitų į kis, J. Dilis, S. Griganavičius iri nos, žalios ir juodos.
rimtu žingsniu pasirodė ant malonus. Jam akompanuoja ar peros dainininkė, bet ji pasi gerą. Štai to Wardo drafto ta kiti.
scenos p. A. Šlapelis ir su skau tistas Rapolas Juška. Dr. Anta šventė valandėlei pagyventi su rybos narys Dr. Kapočius pasi Tarpe dalyvių matėsi žymių
Union Electrical Supply
smu širdy užtraukė: “Kad Širdį nėlio dainelė sutaisė ir prirengė lietuviais. Ji juos myli. Ji su rūpina ir savo atsakomybėje asmenų: dvasiškijos, pramoni
Co.,btc.
Tau Skausmas...” jo stiprų bal visų mintis ir dėmesį prie kitų jais didžiuojasi ir su jais daž paėmęs visus reikalus, salės rei ninkų, biznierių,Lietuvos oficio
SAMUEL KAUFMAN,
są pasekė piano garsai, kuriuos programos numerių. Štai visa nai dainuoja lietuviškas dainas. kalas pasitvarko teigiamai ir zų, visuomenės veikėjų, dakta
Pres. and Treas.
pasiuntė panelė Julija Vilkišiū rimtimi išeina kukli panelė su Plaukiam visi su lietuviškomis skelbtoje dienoje skamba lietu rų, advokatų, ir įvairių luomų
ir užsiėmimų specialistų. Reikia Everything in Electri
tė. Čia pat pasirodo ir antras smuiką, tai p. Albina Antanavi dainomis į mūsų Lietuvą ir at viška daina.
Norwoodo Šv. Jurgio par. solis čiūtė. Smuikininkė švelnučiu gal. Štai pasigirsta “Meilėj Gy Beje, man beeinant iš salės pasakyti, kad koncertas pavyko
cal and Radio
tas .tai p. Alena Novikienė. Ir ir harmoningu stygų virkdini- vensim...” tai žodžiai iš opere pasipylė ir p. Ivaškienės vado visu šimtu nuošimčių ir tai vi
Eąuipment
jos daina priminė svečiams ir mu pratęsia mūsų mintis prie tės “Iolanthe”, kuriuos į lietu vaujamos grupės “pipirukai”— sais atžvilgiais. Tos rūšies pa
180 Federal Street
viešnioms gilią vakaro prasmę. ! anų laikų, kai mes augom sa vių kalbą išvertė Kun. K. Jen- artistukai, šokikai, dainininkai. rengimai tikrai pasitarnauja at
Boston, Mass.
Ir vėl jiedu abu grįžta ir trau- manotos bakūžės dengiami, kai kus. Turiningi dainos posmai!Jų pastebėjau apie dvidešimts: sigaivinimui lietuviškų jausmų
Tel. LIB 2337
i mes ilsėjomės anos obelies šešė plaukia iš dueto —Antaninos Vanda Griganavičiūtė, Alvytė ir įdiegia ryžtingumo dirbti ir
lyj, kai mes vasaros karštą die Grabijoliūtės ir Dr. Juozo An Averkaitė, Joana Nevieraitė, toliau Dievui ir Tėvynei. Rap.
•
ną pukšnojom po skaidrų šalti tanėlio. Jie šitame numeryje, Felicija Savickaitė, Marytė PraMarytė Plevokaitė,
ĮVAIRIOS KNYGOS
nėlį... ir šiandien... toji bakūžė išpildo net trejetą dainelių. kapaitė,
jau supuvo, obeles jau nėr, o u- Jiems čia sekasi, nes jie jau čia Bronė Pateckaitė, Danutė Aver
TINKAMI SCENAI VEIKALAI
kaitė,
Ona
Balčiūnaitė,
Ona
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
ne
tik
dainininkai,
bet
ir
artis

peliai... gal išdžiūvo ir koks su
DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai.
puolimas... ten dabar... vien tai. Ir dzūkų nepamiršo: “Kam Smigliūtė, Pranė Baliukonytė,
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “PABIOLA”, 5
VALGIŲ GAMINIMAS.
Si knyga labai tinkama
vargai tebėr... Šis numeris, tai man Anksci Kelcis...” Tikrai Irena Pigagaitė, Veronika Iva
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų,
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisivienas iš perlų programoj. Jai kai baigė: ‘Bernužėli vienturį..’ nauskaitė, Dylė Dvareckaitė,
“LIUROO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
nj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.......... $1.00
pianu pritarė Barbora Weeks. jie jau turėjo visą publiką su Lilija Romanskiūtė, Albina Ne-!
lyvauja 21 moteris. Sios knygutės kaina ....... 35c.
ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTĄvieraitė.Rita
Vaitkūnaitė
ir
mu!
savim,
kurie
bėrė
katutes
ir
dar
Čia
pat
įšoka
į
sceną
žymi
mūsų
MENTAS ....................................................................... $1.25
ESUMAS 3 dramos d., “Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................. 15c.
zikantai
:
Alena
Plevokaitė,
Aprašė
daugiau
dainuoti.
Laik

kolonijos
dainininkė
panelė
An

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje randasi klausimai lietuvių tr anglų kalbose. Norin
GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CICItanina Grabijoliūtė. Ji visuomet rodžio rodyklė pasimatė, kaip lena čančiūtė, Eleonora Piga
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
linksmutė, kaip lakštutė. Jos arklio akis ir jau parodė, savo gaitė, Algimantas Ivaška.
25c.
labai naudinga įsigyti. Kaina tik.........................
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3
moterys. Kaina ............... _...... ................ ........ _
15c.
dainelė visuomet mėgiama. Ji “ciferblate" dešimtą valandą. Programos įžanginės kalbos i
BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
50c.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame
visuomet suposmuoja įvairiais Einama prie programos galo. žodyj Klebonas Kun. Pr. Vir-į
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS,
rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič... 20c.
parašė kun. Pr. Juškaltis. Kaina ....................
25c.
posmais savo daineles ir prie to Štai išeina solistas Vladas Avi mauskis pastebėjo, kad p. Anta
UBAGŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS,
3 veiksmų
10c.
ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina .............. ..
dar prideda prie savo dainos ir žinis iš Providence. R. I. Tai nas Kneižys. nevien geras rašy
komedija. Parašė Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina
25c.
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai grąžto
lietuviško artizmo. Jos dainelės jaunas vyras iš dzūkų karalys tojas, kalbėtojas, bet ir organi
kiekvienai dienai pasiskaitymai.
Kaina buvo
UBAGŲ AKADEMIJA iė UBAGŲ BALIUS, vieno
norėtųsi klausytis ilgai ilgai... tės, kur karaliauja “kalakutas” zatorius. Jis tikrai daug įdėjo
25c.
50c., dabar parduodame po -...............................
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
Dainuok mums Antanyte, o mes vadas. (Atleiskite, toki kompli darbo ir sugebėjimo sutraukti
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
50c.
JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų
tavo dainos akordų jaudinami mentai buvo nugirsti). Pasigir tiek meno pajėgų ir rasti savo
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys
Dr. J. Starkus. Kaina ... ............ ........... ......... ... _
$1.10
asmenys. Kaina ............. ................ ........................... 30c.
kilsime su lietuviška daina tė sta anos smuikininkės muzikos gražiam darbui pritarėjų. Jis
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių vėilttmų
VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyrvynės darbų baruose, kaip tikri atgarsių žodžiai: “Kur Bakūžė džiaugėsi pasisekimu ir kvietė
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ___
35c.
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
Lietuvos milžinai ir prikelsime Samanota...” Ir štai prieš mūsų ir toliau remti Darbininkų Ra
ginimas”. Kaina .............. ...... ........... ........
_ 15c.
vėl mūsų tėvynę naujiems dar akis stovi dzūkas kaip milži dio programą.
Su užsakymais kreipkitės —
Su užsakymais kreipkitės —
Pastebėta salėje puikus būre
bams iš dabartinio skurdo ir nas, kuris tos bakūžės nematęs,
. (
"OABBININKAS"
vargo. Jai pianu palydi muzikas tik jam jo tėvai papasakoję, ir lis svečių priėmimo ponių ir pa
"DARBININKAS"
Rapolas Juška. Būtų tikrąi nu- jis viękdipa savo dajna publiką, nelių, kurios jp«ąipuošusios jšeiW.
Broaawav,
,
j
>
o
>
Boston,
mass.
. Broatftfrtty,
So. Boston, Mass. 1
‘
v •
A ~
jis }iie^.ipri»aeaĄ^k^į{ten da- g^fki^s drabuž^ai^tvisiems malo
d-iRb
: •
;r sjkaltimas^^^u kas nepastebė
tų artisto ir muziko Rapolo bar ...tik vargai tebėr... O tu niai patarnavo. Tai pp. Gailienė,

SOUTH, BOSTON, MASS. —
Sekmadienį, balandžio 26 d., š.
m„ 7 vai. vakare, Municipal
Buildings salėje, So. Bostone,
įvyko šaunus Darbininkų Radio
programos koncertas. Žmonių
prisirinko pilnutėlė salė. Kon
certo programos pildytojai visi
pasirodė pasirengę darbui, kaip
vienas. Jaunimas visa dauguma
vyrauja programos pildytojų
skaičiuje.
Mažieji pildytojai
savo dainų posmus suspindi,
kaip žvaigždutės dangaus mėly
nėj. Veteranai dainininkai visu
uolumu bei stropumu verčia gi
lią vagą lietuviškos dainos bare
ir kvieste kviečia visų širdis su
jais pagyventi ta lietuviška mi
nutėle, nuskristi į Lietuvos lau
kus, pievas, pakriaušius ir žy
dinčius pavasario sodus. Mes
su artistu dainininku Olšausku
pukštėm per ošiančias Lietuvos
girias, kur senoliai mūsų kank
lėmis pritardami dainas daina
vo. Mes mėginom nujausti, ko
dėl šiandien tosios mūsų bočių
žemės daina... nutilo... Mes mė
ginom nugirsti su dainium tas
aimanas mūsų brolių ir sesių,
kai tremiami į Sibirą dejavo...
Ir čia pat mums nukirsdavo su
sikaupimo valandėlę Wally Jason su linksmučiu muzikos kū
rinėliu... Jie nuostabiai punktu
alūs kerta su priimtuvių muzika
nuo pat septintos valandos. Čia
žiūrėk pasipylė, kaip iš bičių avilio mažyčių šokėjų būrelis...
Tai ponios Onos Ivaškienės
vadovaujama grupė. Jie tauti
niais baletais stebina svečius ir
viešnias, nes čia gimę mažieji,
o jie eilioja: Kalvelį, Kubilą,
Žaidimų Vainiką, Radastų Šokį,
na ir tą populiarų— Noriu Mie
go. Ir tikrai jie buvo pranašai,
nes kad ir apie vėlyvą naktį su
grįžus. namiškiai dar vis nerim
sta, laukia grįžtančių iš koncer
to su įspūdžiais... jaučiu kieme...
negaliu užmigti... Reikia čia
pastebėti ir vedėjos nenuilsta
mas darbas, tuos šokėjus pri
vesti prie drausmės ir šokių
takto. Juk tai vaikučiai, kurie
nuolat juda, kruta, bėga, puola,
juokias, verkia ir savaip krūti
nes papūtę išdykauja. Jie po
nios Ivaškienės drausmingoje
vadovybėje, gal jai ir padova
nos po žilą plauką, bet laikosi
kai žvakutės su žydinčiais spal
vuotais kaspinais. O kas svar
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SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____ ________
Domestic once per week yearly
Foreign yearly _______________
Foreign once per week yearly

Rietuvių Diena Įvyks Romuvos Parke, Liepos 4.

PRENUMERATOS KAINA

$4.00
$2.00
$5.00
$2.50

Amerikoje metams ......................
Vieną kart savaitėje metams ...
Užsieny metams ...........................
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

$4.00 Į
$2.00
$5.00
$2.50

DARBININKAS
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680

Komunistai Nesnaudžia

Išrinkta Skaitlinga Komisija.

Athol, Mass. —Balandžio maloniai sutiko šiais me
26 d., čionais įvyko L. Vy tais Lietuvių Dienos ruoši
čių Naujosios Anglijos mą pavesti Lietuvos Vyčių
Apskričio metinis suvažia N. Anglijos Apskričiui ir
Panamos Oro Jėgų gynėjai-lakūnai, kurie nuolat būdi savo pozicijose
vimas. Athol, Mass. klebo laikraščiui “Darbininkui”.
vadovybėje Brig. Gen. Adlai Gilkeson (jis klūpi kairėj).
nauja nuoširdus vyčiu Šiemet Lietuvių Diena įrėmėjas kun. P. Juraitis ir vyks liepos 4, Romuvos
gražiai veikia 10-ta vyčių Parke, Montello, Mass. To
kuopa, todėl ir suvažiavi dėlei iš anksto kviečiame
mui programa buvo pui visus Naujosios Anglijos
kiai priruošta.
lietuvius tą dieną rezer
Pavasario orui atšilus, atidaroma Marianapolio Šventovė — Šv.
Darbo sesijoje buvo nu- vuoti Romuvos parkui.
Kryžiaus atradimo dienoje iškilminga pradžia — Kalvarijų Novena —
i tarta daug naudingų nuta Po posėdžių Athol, vy
Šventovė puošiama ir didinama.—
rimų, tarp kurių nutarta čiai svečius puikiai pavai

Marianapolio Kalvarijų Šventovė

“Susimildamas nekliudyk Sovietų Sąjungos —
kol kas. Nes — nes — žinai”... Kur čia nežinosi. Kai
džentelmonas, laikinai susidėjęs su nedžentelmonu,
atsiduria ambarasingoj padėty ,tai jo nenorą pasiaiš
kinti pilnai suprantame. “Bet — pridūrė džentelmonas
— rašyti apie komunizmo pavojų šioj šaly, tai jau vi
Gegužės 3 dieną š. m., Šv. kenybes, ir kenčiančius
Šia proga pranešama rengti Lietuvių Diena Ro- šino ir leido gražiai pasi
sai kitas klausimas”. Ir čia suprantu. Ginti Ameriką
Kryžiaus Atradimo šven- paguosime savo karšta Marianapolio
Kalvarijų muvos parke,Brockton, linksminti.
nuo kųmunizmo, tai mūsų visų šventa pareiga, ypač tėję, 3 vai. po pietų įvyks malda.
Į Naują Apskrities val
steigėjams, kad Stacijos
®,U lai^ras
laikraštininkų. Jau čia mūsų komunistėliai negali pro
dybą išrinkta šie: B. Ku
Marianapolyje iškilmingas Ta mintimi per visą va- jau yra papuoštos dailiais C1U ‘Darbininku
dirka — pirm. —Norwood,
testuoti. Viskas ką jie gali daryti, tai užginčyti, kad jie
atidarymas
Kalvarijų sąrą iki spalių mėn. pabai- geležiniais kryžiais, numeBuvo jau įsigyvenusi Mass.; M. Dovidonytė —
čia varo kokią komunistinę propagandą, Amerikos in Šventovės viešam tikinčių- gos, kas sekmadienis, 3 riais ir steigėjų vardais.
tradicija, Lietuvių Dieną
teresams kenksmingą. Užginčyti jie gali, bet — faktai jų pamaldumui.
vai. p.p., Marianapolyje Be to mums malonu pa-! rengti Thompson, Conn., vice pirm. — Athol, Mass.;
T. Aukštikalnytė ir M. Ta
už save
„ kalba.
„ ,
„.Tą dfen«, kurioje Bažny- bus atliekama nuolatinė sidaUat; žlnkl, kad Maria_ b<-t pasikeitus
aplinky- mošiūnaitė — raštininkės,
New York Times (bai. 23 d.) rašo, kad specijaliojiI čia mini laimingą Kry- Kryžiaus Kelių Novena, nap0iįo šventovės užbrėž- Lems, ka.ro meto laikas su- Worcester, Mass.; O. RazRapp-Coudert komisija pranešė Albany legislatūrai, l žiaus Medžio atradimą, iš- kurią aukosime už mūsų
a a kun jono Navic- i varžė susisiekimo priemo- vadauskaitė — ižd., So.
jog komunistų partija braunasi į New Yorko vaisty- kilmingoje
procesijoje, karius narsiai kovojančius ko darbai tęsiami toliau: nes» kaip tai padangas ir Boston, Mass.; L. Totiliūbės mokyklas per taip vadinamą Mokytojų Uniją, kuri J kunigui vadovaujant, bus karo frontuose, už moti- jau statomas šv. Juozapo gasoliną.
Todėl
gražų
tė, iždo globėja— So. Woryra bolševikų žinioj. Kalbamoji komisija raportuoja, Į einama Marianapolio Kry nas, žmonas ir vaikus liku- Altorius, jau sudarytos Thompsono parką, šiais cester, Mass.; E. Mikeliūkad nuo to laiko ,kai Hitleris užpuolė Rusiją, komunis ' žiaus Keliais, Amerikos sius be savo globėjų, už sutartys šv Onos ir Liur- metais pasiekti yra labai tė, iždo globėja — Westtai elgiasi lyg ir tvarkingai, kad nesugadytų savo var Lietuvių Katalikų duosnu- mūsų brangią šalį Lietuvą, do šventavietėms statyti, rizikinga, nes ligi liepos field, Mass.; F. Grandelykad Gailestingasis * V ieš- Kas gaį^tų ir norėtų pri- 4, suvaržymai gali būti tė, korespondentė. Dvasios
do Amerikos akyse ir tuomi nepakenktų teikiamai so mu pastatytais.
vietams pagalbai. Bet esmėje jie nepasikeitė ir nesi Baisusis karas slegia ne pats per savo Kančią ir sįdėti prie atliekamų Šven- kietesni. Tėvai Marijonai vadu pageidauta kun. K.
numatę, kad dėlei paminė
liauja siekę savo tikslo, t. y. išplėtimo komunizmo vi tik Lietuvos žmones, bet ir Kryžių teiktųsi surnazinti tov£s darbų, maloniai te- tų susisiekimo sunkumų Jenkus iš So. Bostono.
visų kančias ir grą- sįun^įa savo auką šiuo ažodžiu suvažiavimas bai
same pasauly, ypač Amerikoj, kur jiems pavyko prisi- Į mus» čia gyvenančius A- mūsų
nebus galima sėkmingai gėsi gražioje nuotaikoje.
žinti
taiką
ir ramybę.
dresu:
merikoje.
Šimtai
tūkstan

plakti prie demokratijos. “Žymi visuomenės dalis, —
suruošti Lietuvių Dienos, Sekantis suvažiavimas įTad karštai kviečiame
sako komisija, — įskaitant kai kuriuos įžymius švie čių jaunuolių pašaukta į mūsų tautiečius skaitlin- j MARIAN FATHERST
Thompsone, todėlei jie vyks So. Bostone, paskuti
karo lauką... Gi namuose
tėjus - edukatorius, nejučiomis buvo palinkusi manyti,
Marianapolis College
liko motinos be sūnų, žmo- gai dalyvauti rengiamoje
rugsėjo
atnaujinta medžiaga gali nį sekmadienį,
kad komunizmo klausimas pas mus jau išrištas, kaip nos be vyrų, vaikai be tė- Kalvarijų Novenoje.
■ Thompson, Conn.
mėnesį.
P r.
būti
naudojama vieton
kad komunistai nori mus įtikinti. Tačiau mes nusva vo.
naujos gumos. Mes dabar
jotume į labai pavojingą galvoseną, jei neturėtume
Didelėms Raidėms
Eidami drauge su Krisgaminame
300,000 tonų
omenėj, kad jei komunistai atsižadėtų savo tikslo, tai j tumį bent dvasioje krūvi
Maldaknygė
tos medžiagos per metus,
jie būtų atsimetėliais nuo Markso - Lenino filosofijos, | naįs Kalvarijos Keliais, ir
“Darbininko” knygynui
kuri yra išorinė jų tikyba ir pati jų gyvavimo esmė
semsime stiprybės Amerikos civilizacija ri-'rią Jung. Valstybės suda- jeigu ti kmes pristatysim
pavyko gauti nors mažą
visą
seną
gumą
į
fabrikus.
Kol kas nėra jokių įrodymų, kad komunizmo esmė Į narsiai pakelti karo sun~ tąsi ant ratų, ir daugumas rė galima lyginti su kiek
Mes visi galime prisidėti kiekį didelėmis raidėmis
būtų pasikeitusi. Tad saugiausia mums prisilaikyti tos .
tų ratų vartoja oguminias
----------- ogumos
------- „----------------buvo taikos - laikų, prie šio darbo rinkdami vi-i maldaknygę — Jėzus Ma
nuomonės, kad jų pražūtinga ardymo taktika, laikinai Ueistl ir atidaryti uangaus padangas. Ir karas už lais. motoristų ir trockų ir kitų sus senus guminius daik no Pagalba, — 592 pusla
patriotizmo skraiste prisidengusi, iš naujo pasireikš, vartus- /ai.buv° Pirmasisvę įrgį pačįu iaįku yra ka- vežimų suvartojama kas tus ir parduoti juos ar pių, 5V2 X 3V2 colių didu
'tvirto tikėjimo balsas, ne ras ratų, karas guminių- 12 menesių — 606,000 tokai tik tinkama proga pasitaikys.
čiausiam “junkdealer”.
mo ir apie tris ketvirtada
Stengdamiesi pasirodyt išoriniais patriotais ir lyg atidėliotinas išganingo ti ratų ant karo vežimų ir nų.
Apie trečdalis gumo nau liai colio storumo, juodi
kėjimo šauksmas ir troš
vengdami priešvalstybinės veiklos, komunistai betgi
kimas tų antgamtinių da- armijos trokų, ir militari- Dabar mums reikalinga dojama militariniams dai imitacijos viršai, auksi
nukreipė savo dėmesį į auklėjimo sritį ir pradėjo vesti ykų, kurie katalikams nių lėktuvų. Guma irgi konservuoti šią gumą, kad ktams gali būti iš senos niai kraštai, kaina $2.75.
mūsų mokyklose įtemptą propagandą. Jie teigia, kad ^rangesni net už pačią gy vartojama padaryti gumi- ištęstų koilgiausia, ir kad gumos. Kareivių lietaus Užsakymus su čekiu siųs
,
n*us diržus tankom, ir ka- jį turį būti naudojama paltonui (raincoat) būtų kite: “Darbininkas”, 366
“kapitalistų” mokyklos nėra mokslo bei auklėjimo vybę.
įstaigos. Tai esą tik buržujų mulkinyčios, kuriose auk Juozą patiko mirtingasis r? lek.tuvii gazolino tankų tiems daiktams, kurie bū reikalinga % svaro senos W. Broadway, So. Boston,
WPB. Mass.
lėjama klusnūs kapitalistų bei išnaudotojų vergai. Tad davojus, nes netrukus mi- V1 uriams\ a
u
aP tinai reikalingi išlaimėji- gumos.
mui karo. Mes gamįname
komunistai siekia “sudemokratinti” mūsų mokyklas rė, bet jis pirma nešaukė saugotl Pries kulkas.
ir pradeda nuo to, kad mėgina jose įgyvendinti “klasių o gydytojo, kurs pasisku- Todėl Jung. Valstybėms kiek galime dirbtinos gukovą” ir užnuodinti vaikų ir jaunimo mintis atkaklaus bintų pribūti, kad užrištų reikalinga daugiau gumos, mos “synthetic rubber” —
skausmingas kūno žaizdas negu bet kada nors. Mūsų kuri padaryta iš žibalo,
neklusnumo dvasia.
Komunistai mano užčiūčiuosią Amerikos visuo ir sumažintų kančią, ta- šalis reikalauja šios gu- Mes statome naujus fabrimenę. Kartais atrodo, kad ji iš tiesų duodasi hipnoti čiau jis tuojau ir neatidė- mos’ bet negali jos gauti, kus gaminti šią naują mezuojama. Bet ne visa. Ne tik valdžios viršūnėse, bet ir liotinai šaukėsi sielos gy- Prieš karą daugiau kaip džiagą ir per metus laiko
dytojo, kurs prirengtų jo 90% visos gumos suvarto- mes turėsime gana daug.
eilinių piliečių sluoksniuose juntama pavojus. Dėlto
sielą atitinkamai ir pride- ta Jung. Valstybėse paėjo Mes irgi padedam Lotyorganizuojama įvairios tardymo komisijos, kad ne rančiai sutikti Dievą.
iš Tolimų Rytų. Daugu- nų Amerikos šalims padišvarius griovikų darbelius aikštėn išvilktų.
K.
Tai smulkieji dalykai, ma gumos atėjo iš Mala- dinti savo gamybą natukurie nurodo dvasią esant jaus ir Olandų Rytų Indi- ralios gumos. Dauguma
viršesne ir galingesne už j°s> kiekvienas žino kas natūralios gumos paėjo iš
patį kūną. Jie nuvarsuoja tenai atsitiko. Tos vietos gumos medžių Brazilijoje
brangaus mūsų tikėjimo Yra po kulnu mūsų japonų įr dabar mes nusiuntėm
Katastrofinga nelaimė “Tuojaus pašaukite man grožį tokiomis spalvomis, priešų.
mokslininkus ir ekspertus
ištiko autobusą, kuriuo kunigą”. Tokia antrašte kurios nenyksta nė su lai- Taigi, niekas negali pirk- į Lotynų Ameriką padėti
važiavo pasažieriai. Tarp pasaulinės spaudos dien ku, nė amžinybėje.
ti naujų padangų papras- jiems atstatyti gumos injų mirtinai sužeista ir ke raščiai skelbė apie ištiku
Juozas buvo pavyzdin- tiems taikos - laikų reika- dustriją vakarų žemyne,
letas jaunuolių, kurie pas šią nelaimę, ir tuo pačiu, gas ir dorovinis jaunuolis, lams, net guma vartojama Gumos medžiai geriaus
kui mirė. Kuomet ėjo tar kartu su Juozu skelbė iš Tačiau, kai atėjo mirties pataisymui senų padangų auga tam tikrose ribose
dymas apie nelaimės prie kalbingą ir galingą pa valanda ir kai jis netru- yra atsargiai dalinama, tarp 15 ir 16 laipsnių “La
žastį, vienas iš išlikusių mokslą apie katalikų ir kus turėjo stoti prieš savo nes jau sustojom gamybą titude” iš abiejų pusių ekgyvųjų pasakojo, kad Juo kunigo pareigas .atsitikus Kūrėją, jis ne vien troško, daugelį gumos produktų ir vatoriaus.
zas (jis jau buvo miręs) žūtbūtinam ir mirtinam bet tuojau
pareikalavo mes sumažinom gamybą Bet mūsų didžiausi šalti
balsiai šaukė: “Aš esu mir pavojui.
Dievo kunigo pagalbos, ilgesnio sąrašo guminių niai gumos šiuo laiku yra
kas vadinama ‘atnaujinta’
tinai sužeistas, ir žinau,
Juozas mirtinoje nelai Savo jaunojo mirtyje Juo- daiktų.
kad mirsiu. Tuojau pašau mėje nereikalavo kunigo zas skelbė kilnųjį, iškal-1 Jung. Valstybių valdžia guma. ši guma yra iš taukite man kunigą”.
X, nešaukė kunigo Y arba bingą ir galingą pamokslą žinojo, kad japonai bandys j tos atliekanų — senų pa- “V” FOR VEGETABLES — Išaušus gražiam pavasa
Tai visa, ką jaunuolis Z. Visgi, jis troško prie pasauliui, kurs šalinasi ir sekti tokį patį beprotišką dangų, guminių batų, senų rėliui visur atgimė po ilgos žiemos gamta, štai karo
Juozas kalbėjo iki atveži savęs turėti tik katalikų tolinasi nuo tikėjimo, ne- planą užkariavimo, kurį pirštinių ir tūkstančiai ki
mo į ligoninę, kur jam tu kunigą, reikalavo ir šau prisiima dvasinio maisto, Vokietija ir Italija vykdė, tų iš gumos pagamintų meto pergalės laikas šaukia visus, bent kiek žemės tu
pint dar sąmonę katalikų kėsi vien kunigo, to kuni- laidoja antgamtinę pagal- tai didelė atsarga (sup- daiktų. Jie siunčiami atgal rinčius paruošti Pergalės darželius, kuriuose pataria
kunigas suteikė paskuti go, kn/j Dievas per didžių bą ir netenka palaiminto- ply) gumos buvo sutaupy į atnaujinimo fabrikus ir ma prisisodinti daržovių. Lai tafe* paraginimas pajudi
ta dar prieš Perlų Uosto į- įmaišyti su paskirtu nuo na ir tamb skaitykj4Wk mintį, kdfcPf<6vudštMn^ kad ir
nius sakramentus. Ir ne- jų švęjiįįmų sakraapęntą į-1 sios amžinybės,
A.
trukus po to jis mirė.
pareigojo nuodėmėms at;* "T.
r> (Samata)-. vykį. Bet šią atsargą, ku- šimčiu naujos gumos, šita įniaž-yti pergalės darželį. Taigi į darbą.

Guma

Pašaukite... Kunigą...
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ninkė,
gyv.
v.
Šančiai,
Vievio
5.
i
(Stasys), 10, gyv. v. Jakeliū386. Armonavičius, Julius
540. Babušis, Jonas (Petras),
471. Aukštuolis, Kazys (Ka
kodemas), 35, pašto tarnauto-] nas» Totorių 16.
510. Ažubalienė, Marija, 80,:
nai, Rykantai.
(Jeronimas), gimęs 1909, dar33,
mokytojas, gyv. v. Katiliai,
jas, gyv. v. Viduklė.
ūkininkė, gyv. v. Pavinčiai, A-l
435. Augulis, Leonas, 33, mo- zys), 3, gyv. v. Viršuniškis.
357. Arčišauskas, Stasys, 36, bininkas, gyv. v. Sodeliškiai,
Griškabūdis.
414. Atkočaitienė, Antanina, I kytojas, gyv. vieta Rukiškiai,, 472. Aukštuolis, Jonas, 53, lunta.
puskarininkas, gyv. v. Jakeliu- Biržai.
541. Babušienė, Gesė, 34, Kamokytojas, gyv. v. Panevėžys.
511. Ažubalis, Kazys (Pet
nai, Rykantai.
į 387. Arnastauskas, Vincas 25, šeimininkė, gyv. v. Viduklė. Raguva.
tiliai,
Griškabūdis.
473. Aupeckis, Juozas 40, ras ), 50, ūkininkas, gyv. vieta 1
415. Atkočaitis,
Rymantas
358. Arčinskas, Kostas, 44, (Matas), 38, ūkininkas, gyv. v. (Kleopas), 2, gyv. v. Viduklė.
542. Babušienė, Adelė, 28,
436''^-“'darbininkas. gyv. v. Bartinin- Pavinčiaj Alunta
darbininkas,- gyv. v. Pietucho- Adamarina, Gižai.
416. Atkočaitis, Donatas (Kle-I
™ul kai
Katiliai, Griškabūdis.
kai, Vilkaviški.
Vilkaviškis.
512. Ažubalienė,
Apolenija
vas, Lentvaris.
388. Arnaustauskienė, Zuza
Rukiškiai, Raguva.
543. Babušis, Algis (Anta
474. Aupeckienė, Bronė, 27, (Tomas), 30, ūkininkė, gyv. v.
359. Arčinskienė, Ona, 36, na, 38, ūkininkė, gyv. v. Ada opas), 9 mėn. amž. gyv. vieta
nas),
12, Katiliai, Griškabūdis.
437. Augulytė, Milda (Leo-jgyv. v. Bartininkai.
Viduklė.
Pavinčiai, Alunta.
darbininkė, gyv. v. Pietuchovas, marina, Gižai.
475. Aupeckytė, Danutė (Juo 513. Ažubalis, Petras (Ka 544. Babušis, Rimas (Anta
417. Atkočiūnaitė, Anelė (A-Į nas), 3, gyv. v. Rukiškiai, Ra
Lentvaris.
389. Amastauskaitė, Kazė
nas), 9, Katiliai, Griškabūdis.
zas), 10, gyv. v. Bartininkai.
zys), 4 mėn. amž., gyv. vieta
360. Arčinskaitė, Halina (Ko (Vincas), 8, gyv. v. Adamari- leksandras), 60, darbininkė, gy-jguva.
545. Babušis, Vytautas (An
476. Aupeckytė, Zosė (Juo- Pavinčiai, Alunta.
438.
Augustaitis,
Antanas,
ven.
v.
Biržai,
Lentupio
15.
stas ), 66, gyv. v. Pietuchovas, na, Gižai.
tanas), 3, Katiliai, Griškabūdis.
418. Atkočiūnienė, Elzbietai (Juozas), 47, ūkininkas, gyv. v. j zas), 8, gyv. v. Bartininkai
514.
Ažubalis,
Jonas
(Kazys),
Lentvaris.
390. Artajeva, Ona (Jonas),!
.
546. Bacevičius, Feliksas (Jo
477. Aupeckis, Stasys (Juo- lL4s metų amžiaus, gyv. vieta
*’I
1
361. Arčinskaitė, Viktorija 60. ūkininkė, gyv. v. Vakatiš-lj^^l' gyV' ™U
nas), gimęs 1901, lydintojas,
439. Augustaitienė, Petrone-1 zas), 7, gyv. v. Bartininkai
Lentupio 15.
Pavinčiai, Alunta.
(Kostas), 6, gyv. v. Pietucho kiai, Adutiškis.
gyv.
v. Kaunas, Kalniečių 90.
419. Aucevičius,
Vaclovas j lė, 40, ūkininkė, gyv. v. švediš-| 478. Ausiukaitis, Juozas, 32,
515.
Ažubalis,
Anupras
(Sta

vas, Lentvaris.
391. Armonas, Vacys, 23, a547. Bacevičienė, Ona (Juo
mokytojas, gyv. v. Dainiai, Jur- sys), gimęs 1895, ūkininkas,
(Vincas), 41, kareivis, gyv. j kiai, Griškabūdis,
362. Areškevičius, Petras (Jo matų mokytojas, gyv. v. Žirozas), gimus 1910, šeimininkė,
440. Augustaitis, Algimantas Į barkas.
vieta Vilnius, Montvilos 13.
Kaltinėnai, Švenčionėliai.
nas). 41, tarnautojas, gyv. vie liai Ukmergė.
gyv. v. Kaunas. Kalniečių 90.
420. Audrevičius, Stasys, 34,1 (Antanas), 12, gyv. v.. švediš- 479. Austravičius, Albinas
516.
Babianskis,
Marijonas,
ta Baisiogala.
392. Arūnas, Vladas (Anta548. Bacevičius, Leonas (Fe
(Petras), 30, valdininkas, gyv. 70, ūkininkas, Beržai, Dotnuva.
darbininkas,
gyv. v. Pasvalys, kiai
363. Areškevičienė. Ona, 34. nas), 34, ūkininkas, gyv. vieta
liksas), gimęs 1937, Kaunas.
441. Augustaitis, Sigitas (An-Į vieta Kaunas, Malėtų 20.
Svalio 26.
517. Babianskienė, Ona, 68,
šeimininkė, gyv. v. Baisiogala. Vilniniai, Skapiškis.
549. Bačianskis, Pocilas (Va
480. Austravičienė, Stefanija šeimininkė, Beržai, Dotnuva.
422. Audzevičius, Andrius,|tanas), 5, gyv. v. švediškiai.
364. Areškevičius, Algiminas 393. Asadauskas, Jonas (Sta
lerijonas),
45, tarnautojas,
442. Aukustaitis, Zigmas (An-Į (Balys), 27, raštininkė, gyv. v.
32,
tarnautojas,
Pasvalys,
Sva

518.
Babianskaitė,
Elena
(A(Petras), 16, gyv. v. Baisioga sys), gimęs 1908, tarnautojas,
gyv. vieta Vilkaviškis.
tanas), 3, gyv. v. švediškiai. I Kaunas, Malėtų 20.
lio 26
lenksandras
),
35,
Vaiguva,
la.
gyv. vieta Varėna.
550. Bačenskienė,
Marija
481. Auškalnis, Kazys (Vin- Šiualiai.
443. Augustauskas, Pranas,
423. Audzevičienė, Valerija,
365. Areškevičius, Lėlius (Pe 394. Astrauskas, Vincas, 34,
(Juozas),
39,
mokytoja,
gyv.
v.
30, šeimininkė, gyv. v. Pasvalys. I ūkininkas, gyv. v. Audrušiūnai, cas), gimęs 1901, ūkininkas,
519.
Babickas,
Juozas,
34,
ūtras), 8, gyv. v. Baisiogala.
batsiuvys, gyv. v. Suvalkų Kal
Kaunas, Malūnų 2.
gyv. v. Teneniai, Kvedema.
424. Audzevičius, Romualdas Raudonė.
kininkas,
gyv.
v.
Pelišiai,
Suba366. Arganakovas,
Aleksas varija, Brolių 22.
551. Bačenskis, Vytautas (Po482. Auškalnienė, Marija, 30, ČlllS
(Andrius), 5, gyv. v. Pasvalys.j 444. Augustauskienė, Domi(Aleksandras), 56, inžinierius, 395. Astrauskaitė, Irena (Vin
. | vilas), 7, mokinys, gyv. vieta
425. Audzevičius, Jonas (An-Įcelė, šeimininkė, gyv. vieta Au-1 ūkininkė, gyv. v. Teneniai.
520. Babickienė, Ona, 29, ūki
ukl .Kaunas, Malūnų 2.
gyv. v. Vilnius, Latvių 54.
cas), 6, gyv. v. Suv. Kalvarija.
483. Auškalnis, Vytautas (Ka- ninkė, gyv. v. Pelišiai, Subačius.
drušiūnai, Raudonė.
drius), 2, gyv. v. Pasvalys.
552. Bačėnas, Antanas (An
426. Audzejonis, Balys, (Jo-j 445. Augustauskas, Mečys Į zys), 12, mokinys, gyv. vieta
521. Babickas, Augis (Juo
tanas),
56, ūkininkas, gyv. vienas, 30, mokytojas, gyv. vieta Į (Vladas), 36, darbininkas, gyv. j Teneniai.
zas) , 3 metų amž., Pelišiai.
DRAUGE DARBININKE,
ta Karčrude, Jankai.
484. Auškalnis, Antanas (Kavieta Vilijampolė, Kaunas.
522. Babickaitė, Vera (Jo
platink du syk savaitinį laikraštį
553. Bačėnienė, Konstancija,
427. Audzejonienė,
Justina| 446. Augustauskienė, Julijai zys), 10, mokinys, gyv. vieta nas), 22, pardavėja, gyv. vieta
52, ūkininkė, gyv. v. Karčrude,
(Jonas), mokytoja, gyv. vieta) (Vincas), 34, gyv. vieta Kau-j Teneniai, Kvederna.
Šančiai, Kaunas.
“Darbininkų”
Jankai.
485. Aušrevičius, Albinas, tarnas, Jonavos 96.
523.
Babonas,
Martynas.
428. Audzejonis, Petras (Jo-| 447. Augustinas, Kazys (Ka-1 nautojas, gyv. vieta Atesninkai, (Martynas), 80, ūkininkas, gy
Jis yra tikras tavo draugas
(Bus daugiau)
nas), mokytojas, gyv. v. Kau-1 zys), 46, ūkininkas, gyv. vieta|Simnas,
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
486. Aušrota, Jonas (Vincas).
nas.
Čeponiai, Debeikiai.
P£MĘ$IUI
448. Augustinienė,
Marija]39, tarnautojas, gyv. vieta Ky$29. Audzejonytč,
Laimutė
“DARBININKĄ”
(Jurgis), 46. ūkininkė, gyv. v. J bartai, Laisvės 2.
(Petras), 1, gyv. v. Kaunas.
Jei nori būti gera šeimininkė-viręją, tai tuo
487. Aušrotienė, Anastazija
“Darbininkas” metamskainuoja $4.00
430. Auglys, Aleksas (Povi-Į Čeponiai, Debeikiai,
jau įsigyk labai naudingą knygą _ ’VĄLGIŲ
Pusei metų....................
$2.00
449. Augustinaitė,
Emilija] (Jonas), 36, šeimininkė, gyv. v.
las), 36, pirklys, gyv. v. Uk
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
(Kazys), 18, siuvėja, gyv. vie- Kybartai.
mergė
Pusei metų ......
$1.00
431. Auglienė, Sofija, 34, šei-Į ta Čeponiai. Debeikiai.
Į 488. Aušrotaitė, Janina, (Jo- to, šioje knygoje dar yra pridėckas, kaip pasi?
mininkė, gyv. v. Kaunas, Toto-j 450. Augustinas, Juozas (Kk-| nas). 14, mokinė, gyv. vieta Ky- gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223
Čekius ar money orderius siųskite:
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu —
zys), 15, gyv. v. Čeponiai,‘ De-,bartairių 16.
489- Aušrotaitė, Nijolė I Jo $1.10. Užsakymu^ su moųey oręlerjy siųskite:
432. Auglys. Antanas (Ta-I beikiai.
<
, “DARBININKAS” ’ S
nas)
,
12,
mokinė,
gyv.
v.
Ry-;
“"^bininkas"
*
das), gimęs 1898, batsiuvys,Į 451. Augustinas, Albinas (Ka-
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gyven. vieta

Kaunas, Totorių J zys j, 13, mokinys,
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Antradienis, Balandžio 28, 1942

AAMiiŲNKASj

šiol labai mažai į juos vyrų
teįstoją. Nežiūrint, kad
THE HARTFORD C
* *•
lietuviai smarkiai nuo bol
ševikų okupacijos nuken
224 A Garden St., TeL 2-3107, Hartford, Ct.
Nr. 5 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato tėjo, vis tik ant naciškos
New Yorke, N. Y., 1942 m. bai. 15 d.
meškerės nesikabina.
Straipsnio autorius sa
1I
nos laidoje įdėjo vedamų ko:
I ANGLIŠKOJI
jų skyriuje Waverly Root
SPAUDA
Savo pastangose pri
Dorver Brerving Co.
straipsnį, kuriame sako versti lietuvius kooperuoti
ma, kad lietuviai naciams
Lietuviai Kovoja
vokiečiai, kaip paprastai,
smarkiai priešinasi. Lietu vartoja jėgą ir baugini
Prieš Nacių
viai raginami stoti į ap mus. Jie uždarė į kalėji
130 Bellevue St.. Telefonas 7-5212
Priespaudą
Dienraštis “Philadelphia saugos legijonus kovai mus 3000 įtakingų lietu
1
Hartford, Conn.
Record” balandžio 11 die prieš bolševikus, bet iki vių, apie kurių pažiūras
uvo užtikrinti,
S
et iš kitos pusės, kada
lietuvių tautos mvlimas is
W. C.
t -- - MASON
.7 —
.&k CO
- « S. m• Ine.
torijos profesorius Šal
THE SISSON DRUG CO.
Anglys, Alyva kurui, Burneriai
kauskas mirė, vokiečių ar
miją į jo laidotuves atsiun
Vaistinė Sankrova
tė
labai
didelį
vainiką
“
.
>, Hartford, Conn.
729 Main SU Tel. 2-1261 Harlord. Conn.
|
Nors pats straipsnis duo
£963£3atXX3^XXM6X3£S6XXXXa6X3C3tXXXX3fcX3£StXSCXXXJS5t3SXX3(
A » »T A* * P
da neva rimtų informaci
jų apie lietuvių kovą prieš
vokiškuosius okupantus,
■...............:....... . ...................... T
■
i
jame matyti koks tai nevi
Sage-Allen & Co., Ine.
sai aiškus lietuvių tautos
M iddie tonu Savings Bank
aspiracijų
supratimas.
Straipsnio autorius velio
nį Šalkauską vadina vadu
rusofilų grupės, kuri or
Hartford, West Hartford, East Hartford
ganizavo partizanus prieš
315 Main St..
Telefonas 3206
vokiečius. Velionis Šalkau
Middletown, Conn.
aaea»C»tSSS<X3CS£SCSae36S«X3tXS£aO£36S63S«X3CX*363t3tS£Sk3aCX3CJO63<X3««XSSX36S6»
skas gi buvo žinomas, kai
3£XX5SX3S3SXX3««X3SJk3«aS3OtX»X3S3Wa6S«CX3WSX^
po nepalaužiamo nusista
C. < ■ <f-, y k <> * ■*
tymo
lietuvis patrijotas ir
JOHN HANSEN & CO.
jis lygiai kovojo tiek prieš
bolševikiškąją, tiek prieš
MOODUS SAVINGS BANK
Baldai Namams
vokiškąją okupaciją. Iš to
Gibraltaras jau pasirengė ilgai ir atkakliai kovai.
straipsnio kyšo mintis, Štai požeminių tunelių sandeliai pilni valgomų pro
Telefonas 198 Moodus, Conn.
1174 Main St, Tel. 2-8723 Hartford, Conn.
nors ir miglotai, kad lietu duktų, amunicijos, vandens stokerių ir sargyba ap
vių priešinimasis vokie draustas. Gali priešas bombarduoti, bet požemis visuo- £*****x*,c***x*x***************x*'*x***-*‘V*-***v\.w\x.%vx^.
jaasaHsassaBaMasMssaaoaatMsotMscaesoatsssasMasaatMasMMsssssoasjafloocJos*' čiams eina iš simpatijų met bus gyvas ir vis ras galimybės priešui pastoti ke
THE STRONG & HALE LUMBER CO.
bolševikams.
lią.
Wm. R. PETERSON, Ine.
Dabartiniai Lietuvos o. o >•
Įvairios statybinės medžiagos
kupantai kaip tik ir veda
i• imti
.
reikalavimas
dar
nėra
atdar
ir
didesnę
atsako276 Main St., Tel. 335—3868, Portland, Conn.
visoje Europoje propagan
š
dą, kad kiekvienas besi mestas ir pasilieka didė-' mybę, kuri su tuo yra suTelefonas 1128 Portland, Conn.
* • ".•V i" n-i x ?
jančiu
susirūpinimu
Jung.
rišta
’
’
.
priešinantis vokiečių oku
pacijai yra bolševikų a- Amer. Valstybėms, kurios Atlanto čarterio
MALLOVES
Čarteryje yra paT •»-*gentas. šiame atvejuje na Atlanto
sižadčjusios aitatyti Eu- Dvos.a Tur* Bub
Krautuvė Brangenybių... Dovanų
ciškoji propaganda visiš
471 Main St. TeL 756 Middietown, Conn.
kai sutampa su bolševikiš- i ropos šalių nepriklauso-j *riP<,z,n’a
Middletovm Trust Co.
kąja, nes pavergtų tautų mybę. Šitas pažiūrų skir- Kanados parlamento na- <
tumas
buvo
laikomas
par
Y
s
Anthony
Hlyrika,
pa

pasipriešinimą
okupan
*•
V
tams pastarieji garsina ■ slaptyje bijant sukelti ne- sakė Parlamente kalbą,
kaipo norą “dėtis prie So sutarimus tarp Suvienytų kuri paskelbta Canadian
Tautų.
House of Commons Debavietų Sąjungos“. Tokia
Crofut & Knapp Co.
363 Main St., Telefonas 132, Middletown, Ct.
propaganda ypatingai va Straipsnio autorius sa- tes, Official Report vasaroma prieš Baltijos valsty ko, kad nei Rytų Europos, ri° mėn. 2 d. Toje kalboje
nei Balkanų Tautos, ku- Jls stipriai remia Ukrainos i
bes.
rios iki 1939 metų buvo * kitų tautų nepriklauso- į
Savaime aišku, kad pa
tarp kita ko jis pa-;
naši propaganda yra labai | nepriklausomos, nenorėtų
Van Ząnt St.
East Norwalk
CBOMWELL DIME SAVINGS BANK
žalinga pasekmingai ko būti kontroliuojamos nei sake: Laisves principai
Rusijos,
nei
Vokietijos.
tur
i
būti
nuolat
turimi
vai prieš okupantus, nes
Vienintelė viltis mažom omenyje ir įkūnyti pokariTelefonas 288. Ctomwell, Conn.
kiekvienas už nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą tautom pasiliekanti — į- neJe santvarkoje., turėtų
THE JAMES H. BUNCE CO.
bekovojantis
patrijotas vairių Europos sričių fe- “Sąjungininkai
CHARLES L 1 AR VIS CO
vienos ir kitos kariaujan deracijos, kurių negalėtų pasidaryti sargais suvere- «
366-386 Main Street Middletown, Conn. « čios pusės neteisingai ap naudoti kaip bazių ata- ninlU idealų ir suvereninių
koms nei Vokietija, neLtautll- Ar ™es negalime vi-j s
Middlelown. Conn.
MareX3SX*»XJ«£XXX3S%X3
s3ex3exxxxxxx3exssxxxxxxxsttaac*jc*xx3«sssa$ šaukiamas “bolševiku”.
Rusija.
isoms pripažinti tautinį sukuris atitiktu ; S?^***^*******************************************^
E»SXXXXJWSXXS3««SXXS»tt6SttSJ»OeSSXSSS<3«3SXSaSSS9»«^^
Neatsakyti
.- X—„ Išvengti
tolimesniems verenumą
W. T. GRANT CO.
Klausimai
nesusipratimams Suvieny Atlanto Čarterio dvasią,
\
"Žinomos Vertybės"
“Foreign Policy Bulle- tų Tautų tarpe, jos turėtų kuris būtų vertas jų revo-,
Farmers & Mechanies Savings
tin”, leidžiamas New Yor sudaryti tokią programą bucinio sukilimo. Mes ži
484 Main St., Tel. 327, Middletown, Conn.
ke, balandžio 3 d. numery Europos perorganizavime, nome, kad nėra stipresnės
Bank
je 24, įdėjo Vera Micheles kuriai būtų gauta ir Sovie pakurstančios jėgos, kaip
Dean straipsnį “Unans- tų Sąjungos kooperacija ir toji, kuri pasireiškia gi
wered Questions“, kuria mažųjų tautų nuo Baltijos nant asmens ir tautos eg
Sears, Roebuck
&
me išdėstoma, kad iki šiol iki Egėjaus jūros laisvė zistenciją.
» • “r * '
255 Main St.. Tel. 33, Middletown, Conn.
“Pokariniame teritori
dar yra du neatsakyti užtikrinta.
klausimai
Anglijos ir Mes iš savo pusės būtu niame sutvarkyme sukur
Pirkdami
Pas
Sears
Sutaupysite
i_ .
. , .
Jungt. Amer. Valst. y san mėm linkę labiau sutikti ta apie vienuolika valsty
nefigūravo
THE
COAL
tykiuose su Sovietų Rusi su Čekoslovakijos diplo bių, kurios
•f’#*,MIDDLETOWN
’* T , *> • • *
t * -CO.
1914
m.
žemėlapyje.
ja. Būtent, iš vienos pusės matu Josef Hanc, kuris
Anglys, Koksai, Malkos, Alyva
90-94 Wall SU
Rusijos vadai mano, kad prieš porą savaičių pasiro “Tebūna man leista
319 Main SL. Tel. 15-W. MidcUetown. Conn.
savo knygoje šiems Rūmams padaryti
jie negauna pilnos pagal džiusioje
bos iš Vakarų tautų, nors “Tornade Across Eastern sekančią sugestiją. Vikaikurie jų ir supranta, Europe’’, sako, kad Rytų s°ms pavergtoms valstyCONKL1N PHARMACY
ž
THOMAS A. SETTLE. Ine.
kad po Pearl Harbor įvy Europos padėtis nėra to- bėms, kurios buvo suvereReceptų išpildymas — specialybė
Generalinė Apdrauda
kių daug karo medžiagos kia beviltiška, kaip atro- n^n^s prieš šį karą, suteikteisę turėti laikinas vyteko nukreipti į Taolimuo- do, ir išveda mintį, kad
274 Main St., Portland, Conn.
248 Main SL, Tel. 4788. Danbury, Conn.
Tautų
Sąjungos
atgaivinii
riausybes
ištrėmime,
kad
sius Rytus. Iš kitos pusės
69kXX9S»S3«S36S0tKS6X969»6SeSesaS9S3Ot3S3SX96KSSS6SS3OO696X96J^^
-------- vx
dar yra neišaiškinta Rusi mas būtų geras padėties jos. galėtų dirbti savo tauY ‘7 •
♦
‘ X’
*
tų
interesams
jos rolė Europoje, jei ji išsprendimas. Anot jo: —
(Bus daugiau)
“Tautų Sąjunga nepasise
sumuštų Vokietiją.
Middleton'n National Bank
Iš Edeno derybų su Stali kė ne todėl, kad mažosios
Mallory Hat Co.
nekooperuotų, Piety Amerikoje Kelionės
nu pereitą rudenį yra susi valstybės
{spūdžiai
H/
daręs įspūdis, kad Rusija bet todėl, kad didžiosios
i’f ;
• F *» x
laimėjimo atveju reikalau valstybės norėjo, kad ji Parašė Kun. J. Paškauskas
.jo. i a
267 Main SU Telekiąs 3456
Didžiosios Knygutė labai įdomi ir verta
tų strateginių sienų Euro nepasisektų.
^sb .Oi
kiekvienam
įsigyti.
Kaina
tik
Danbury, Conųecfieut
poje, įskaitant Baltijos valstybės įgyja tam tikrų 25c. Užsakymus siųskite: “Dar-,
vų ddf
i M ,nc Middtetown, Ctffrn.
vM A « .
v
valstybes, Suomiją ir, gal privalumų, kad jis yra di bininkas”, 366 W."Broadway,‘
būt, rytinę Lenkiją. Šitas delis. Bet jos privalo pri- So. Boston, Mass.

SPAUDOS APŽVALGA
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r iiij

Retas žmogus savo gyvenime j 1. Visą eilę ligų su dideliais
išvengia
nemalonių
galvos karščiavimais, k. a., plaučių užskausmų, o kai kas ir visą gy- ( degimas, gripas (kartais pasi
penimą nuo jų kenčia. Daugelis reiškiąs vien tik galvos skausnuo tų nemalonių jutimų ginasi mais), smegenų bei smegenų
“gaidžiugais”, (tam tikri vais- plėvės uždegimas, šiltinė, skartai nuo galvos skaudėjimo), ei- latina ir tt. — lydi stiprūs galtronaviliais, įvairiausiomis ta- vos skausmai. Tas būna dėl to,
bletėmis, šaltais bei šiltais kom- kad šių ligų antkryčiai (mikropresais ir tt. Čia tuo klausimu ir organizmai) išdirba nuodus
norima nors trumpai išsitarti. J (toksinus), kurie veikia smegeGalvos skausmai nerodo, kad "is ir * kraujagysles, pakeis
ta tik galvoje, kad serga sme- danli . * m,“”ą ir normalias
genys ,bet tai ženklas, kad kur funkcijas.

nors organizme ar pačiose sme- ■ 2. Pastovūs galvos skausmai
genyse bei jų prieduose yra or būna tada, kai smegenys žalo
ganiniai ar funkciniai sutriki jamos navikų, sifilio ir kitų
mai. Dažnai ligoniai ateina pas procesų; be to, po galvos kaušo
gydytoją skųsdamiesi tik gal- bei smegenų sužalojimo karo
vos skausmais ir prašo pagydy- metu, per nelaimingus atsitikiti galvą. Kai kurie net labai ne- mus, muštynių metu ir tt. Čia
noromis leidžiasi tiriami, šaky- įlinkę bei sustorėję kaulai,
darni: “Šiaip aš esu visai svei- smegenų randa bei sustorėję jų
ka(as), o prašau išgydyti tik apvalkalai erzina (jaudina)
galvą”. Tokiems ligoniams bū- smegenis, o to pasekmė — galna nuostabu, kai gydytojas gal- vos skausmai ir dažnai epilepvos skausmų priežasties ima tiforaliniai priepuoliai (netikieskoti visame organizme (vi- rojo nuomario liga),
daus, lyties organuose, nosy,' 3. Prikvėpavus smalkių (CO
ausyse, akyse, dantyse, gerk- ,dujų) būna stiprūs galvos skaulėj ir 1.1.). Manau, kad kai kam smai net su vėmimais ir sąmobus įdomu sužinoti nors dažnes- nės netekimu. Stipresni apsines galvos skausmų priežastis, nuodijimai gali baigtis mirtikurios yra labai gausios ir įvai- mi. Čia lengvesniais atvejais
rios.
I užtenka ligonį išnešti į gryną

Seniausia lietuvių bažnyčia Lietuvoje, Zapiškyje.

orą ir viskas laimingai baigsis. 7. Esant kaktos kaulo tušty
Pranešimas ir Kvietimas
Sunkesni atsitikimai reikalingi mų (skausmai kaktoj) ir no
gydytojo pagalbos.
sies šalutinių daubų uždegimui. giuomi pranešanlj kad
4. Kartais apsinuodijama pa- būna dažni galvos skausmai, y- L£>S Connecticut apskrivalgius senos, pagedusios žu- paė rytais. Taip pat dantų, no- £k> pusmetini‘s suvažiavivies. Tada tarp kitų reiškinių ir sies, ryklės (polipai, adenoi- mag = ks
ge.
stiprūs galvos skausmai.
dai) netvarka gali duoti galvos g-užėg 31 <į
1942 m Šv
Prie vidurių užkietėjimo mai- skausmus.
Kazimiero "parapijos ’^alėsto liekanos ilgai užsistovi žari 8. Akių netobulumai ir jų Ii- je New Haven, Conn. Kvienose, pūva, gaminasi įvairus
gos, neteisingai parinkti akiniai čiame visas LDS Connectinuodai, kurie susisiurbia į krau
kartais sukelia galvos skaus- eut apskrityje gyvuojanją ir smegenys ir atsiranda gal
mus.
.čias kuopas dalyvauti šiavos skausmai. Dažnai turin
9. Prie senatvinių kraujagys- me suvažiavime. Prisiųstiems pastovų vidurių užkietė
lių pakitėjimų (arteriosklero- dami
atstovus, įteikite
jimą — būna ir pastovūs galvos
zo) pakyla kraujo spaudimas, naudingų įnešimų ir pataskausmai.
smegenys blogiau maitinamos rimų.
Prie įvairių medžiagos apy
ir gaunasi beveik
pastovūs
Sesijų pradžia 1-mą vakaitos ligų (cukraus liga, poda
landą
po pietų.
skausmai ir ūžimas galvoj.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS
gra) taip pat organizmas nuo
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
Kviečia
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
DRAUGIJOS VALDYBA
dijamas jo viduje pasigaminu 10. Kai kurie, ypač jauno am- Į
Pirmininkė — Eva Marksienė,
Dr. M. J. Colney,
625 E. Sth St., So. Boston, Mass.
Pirmininkas — Juozas švagždys,
siais medžiagos apykaitos pro žiaus žmonės kenčia nuo skaus
Tel. So. Boston 1298.
601 6th St., So. Boston, Mass.
užeinančių priepuoliais
duktais ir dėl to būna galvos mų,
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
LDS Conn. apskr. pirm.,
Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis
8 Winfield St., So. Boston, Mass.
(
neuralgijos,
migrena). Skaus-1
skausmai.
B. Mičiūnienė,
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
mus
dažnai
lydi
vėmimas,
susi

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Dažnas
yra
jutęs
stiprius
gal

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
Raštininkė.
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
jaudinimas, šviesos, triukšmo
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
vos
skausmus,
blogą
savijautą,
4115 Washington SL, Roslindale,
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
Tel. Parkway 2352-W.
silpnumą po apsinuodijimų al baimė ir tt. Priežastimi būna
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
PRANEŠIMAS
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
įgimtaas nervų sistemos silpnu
koholiu; ■ »tai
177 West 7th St., So. Boston, Mass. Iždininkas — Vincas Zaleskas,
r- pasireiškia ypač
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.
kitą dieną po stiprių nusigėri mas. Priepublius išprovokuoja
Moterų Sąjungos Mass., Me.,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,
didelis nuovargis, susijaudini
mų
(
“
pagiriom
”
sirgimas),
ir
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
ir
N. H. apskričio suvažiavimas
7 Winfield St., So. Boston, Mass.
110 H St., So. Boston, Mass.
mas, įvairūs chroniniai apsi
tokio
darbininko
darbingumas
įvyks Gegužės 17, 1942, Aušros
Draugija savo susirinkimus laiko kas
nuodijimai, dantų skausmai,
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL (Draugija laiko susirinkimus kas tre yra labai menkas. Panašūs reiš
Vartų parapijos svetainėj, 15
. vakare, pobažnytinėj svetainėj.
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
būna ir pradedantiems nemigo naktys,
Visais draugijos reikalais kreipkitės
2 vai. po pietų. Parapijos salėj kiniai
Highfield Rd., Worcester, Mass.
pas protokolų raštininkę.
I
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.
nuodytis (rūkyti) tabaku, ypač
^ia išvardytos tik dažnesnės Sesijos prasidės 1:30 vai. po
------- —----------------------------------------didesnėmis dozėmis.
jir svarbesnės -galvos skausmų pietų. Kuopos malonėkite skait
5. Mažakraujams žmonėms bū- priežastys. Kaip matom, beveik lingai prisiųsti atstovių. Yra
Valgomų Daiktų Krautuvės
na dažni galvos skausmai, mie- kiekviena liga, bet koks atitoli- svarbių klausimų, kuriuos tu
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik guistumas, galvos svaigimai. mas nuo normalaus, tvarkingo rėsim aptart. Taip-gi planus su
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Savijauta būna blogesnė rytais, gyvenimo gali iššaukti galvos
dėl Moterų Sąjungos pikšviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią tik atsikėlus iš miego. Čia skau- skausmus. Is čia aiškėja ir gy- daryti
nik', kurfe
’g Worcegtery
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
smai būna dėl nepakankamo dymas: reikia išaiškinti skaus- Aug
1942 Taipgi būtų ma
smegenų maitinimosi.
į mų priežastis (kas kartaisbūna lQnu išgirgti nuo visų kuopų
Perkins Marke)
Povilas Bushmanas
6. Sergantiems širdies ir plau- labai simku) ir jas (jei tik ga kaįp naudojasi Vajumi; naujų
48 Crescent Avenue P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav. čių
ligomis sutrinka kraujo a- lima)
,Tada nereikes narių įrašymu, kuris baigsis
Telephone COLumbus 6702
pytaka taip visuose organuose, šertl gaidžiukus ir kisti gal- birželio 30 1942 Atsiminkite>
753 Broadway
29 Savin Hill Avenue
taip ir smegenyse, dėl to nuken- v4 P° kranu; bus giedri nuotai- kad Moterų sąjunga
vieninTel. ŠOU 3120. So. Boston.
Dorchester, Mass.
COL 1981
čia smegenų mitimas ir jų nor- ka- pasitenkinimas ir darbinguRataliki moterų organiza.
Gyd.
Valteris.
mali funkcija ir iš to kyla daž- masTORRINGTON. CONN.
cija Amerikoje, kuri teikė pa
‘XX Amžius’
ni ir kartais pastovūs galvos
šalpos ligoje ir pomirtines išskausmai. Tokiems ligoniams
moka. Kiekvėienoje kolonijoje
skausmai ypač padidėja būnant
Angliškai-Lietuviškas į yra kuopos ir sąlygas galima
pasilenkus ir prie didelio fizinio
nuo kuopų valdybų sužinoti.
Žodynėlis
įtempimo, nes tada kraujo apy
Teklė B. Mažeikienė,
taka dar pablogėja.
Visuomet prie savęs tu
Apskričio Pirm

Draugijų Valdybų Adresai

Gamble Desmond Co.
900 Chapel Street
New Haven, Connecticut

The Bohan, Landorf Co.
904 Chapel St

The Black Rock Bank &
Trust C o.
Narys Federal Deposit Insurance Corp.
2834 Fairiield Ave.. Telefonas 6-1133
Bridgeport, Conn.

City Sarings Bank
Visuomeninis Taupomasis Bankas

Patarnavimas Taupyto) ams
Main ir Bank Sts., Telefonas 3-4128
Bridgeport, Conn.

North Side Bank & Trust Co.
Narys Federal Deposit Insurance Corp.
North SU

Tel. 9234,

Bristol, Conn.

(

rėkite pagelbininką - žo
dynėlį,
kuris paaiškins
JAUČIATĖS BLOGAI?
SVEIKATA—TURTAS
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — jums angliškus nesupran
Netekus sveikatos, nemiela nei gy
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
Turtuolis atsižada ir turtų, kad
tamus žodžius. Jo kaina vent.
BODU
tik būt sveiku. Broli ir Sese. jeigu tu
• Kuomet kankinatės vidurių užkle- tik $1.00.
Su užsakymu įvertini sveikatą ir ją brangini, tai
ją.
Jausdamas skausmus,
čekį, I prižiūrėk
S'?aiv7
Prašome prisiųsti
kaip tai: reumatizmą, rankų, kojų
kitę sau šiuo
modemišku būdu — money orderi
arba $1.00 j gėlimą, nikstelėjimą. nuovargį, šaltį
kramtykite FEEN-A.-MINT. ši ako-' . •
ninga vidurius liuosuojanti kramto- pinigais

Torrington Sarings Bank
Visuomeniškas Taupomasis Bankas
128 Main SU

Tel. 4698,

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 vii jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoia tik

Torrington, Conn.

Torrington National Bank &
Trust Co.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

*

Narys Federal Deposit Insurance Corp.
236
_ _,_

■» t)
črmr

-v? b ,

a

leT
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ei. 3171, Torrington, Conn.

d>I

602 Washingtęn Blvd,,
BALTIMORE, Md.

Nauja Maldaknygė
-

Telephone Plaza 8595
Llmoelnal 461 visokių reikalų.

366 W. Broadvvay,
’•

Sor Boston’, Mass.
I? >’

‘25 Metai Kilniame Biznyje"
925 Hoasatonic Ave. Telefonas 4-6141
Bridgeport. Conn.

' rankų-kojų tirpimą, dieglius, tuojaus
reikalauk
DEKSNIO GALINGOS
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtini KM gamtos elementų iš tolimų svieto
kraštų, girių, visokių medžių aliejų
šaknų ir žolių, kuri turi savyje galin
gą šilumą, šildydama kaipo saulės
spinduliais,
sunaikina reumatiškus
Skausmus
olfaiiomus iir palengvina žmogui. Dek

ie
mėneSlO *pabaiso
O J
bUS baigta apdaryti kun. į snio Galinga Mostis tūkstančiams pa
Pr T Tllškničio Ipidžiflmn ^lbėJ°- pagelbės ir tamstaiGARAN
rr. J. JUSKaiCIO leidžiama tuojau kad. pavartojus kelis sy
didelėmis raidėmis malda kius. aplaikysi palengvinimą ar pini
grąžinam.
knygė — “MALDŲ ŠAL gusKaina
75c„ $1.50 ir $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padėka
TINIS”. Maldaknygė tik vonėmis
iš skirtingų pasaulio kraštų,
rai graži ir patraukianti. kuriems pagelbėjo. Klauskite visada
DEKEN’S OINTMENT.
Juodi odos apdarai, auk taip
PASARGA: Jeigu nori palaikyti ti
suoti kraštai, didumas: --- knją~bėiwnio Galingą Mostį ir pa
tai visada klausk taip: DE
514 X 3*4 colių. Storis: ne sėkmės,
KEN’S OINTMENT ir neklausykite
nei jokių kitų pasiūlijimų. kad kas ir
pilnai pusė colio. Kaina sįūlytų.
tik $2.50. Galite užsaky Visada žiūrėkite, kad būt užrašyta
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada
mus dabar siųsti:
ąplaikysite tikrąją Deksnio Galingą
“DARBININKAS”

Borck & Sterens

Mostį. Parsiduoda Visur.
> ~ DEKEN’S OINTMENT CO*’.**"

ii,

H»rtfottL Conn.

SEVEN GABLESINN

Bridgeport Turnpike
Telefonas 790
Milford, Conn.

The LindcĮuist Hardrvare Co.
.Statybai medegos — Dalybos reikmenys

W-M£i

..

^Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

KSSC

Efl? i

383 Fairiield Ave.

TeL 4-21M
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PADCKA

>risit|inamų valgių, kurie ligi prisi'
MAI
ko organizme,-tai ir paslibfcgpa
visas ‘sveikatos pataisymo** pėPIRKIT NAMUS
rijodas. Turčiai - dykaduoniai
Dabar yra geriausias laikas
laiko ypač dideliu prašmatnu pirkti namus ir farmas, kol dar
mu grįžti iš žiemos sporto su nėra pabrangę, ateity namai ir
parišta ranka ar suraišiota gal farmos bus brangesni, nes mava. Ar tai ne mados ligos! ?..
į teriolas ir darbininkai eina

JltEKITE, AR NE...

VIETINES ŽINIOS

Šv. Petro parapijos Moterų ir • Tikėkite, ar ne... Aną dieną • Tikėkite, ar ne... Lietuvoje ir
Merginų Pagalbos Skyrius, ta man pasakojo tūlas vyriškis, Amerikoje kiaušinis bene bus
ria nuoširdų padėko žodį gerb. kad juo mergina gražesnė, tuo i didžiausioje pagarboje, kaipo
parapijos salėje, 492 E. 7th St., Klebonui Kun. P. Virmauskiui, ji paikesnė. Esą, reta graži maistingas vienetas. Lietuvoje
ŽINUTĖS
Moterų ir Merginų Pagelbos už nuoširdžią paramą rengiant mergina esti neprigauta. Mat1 svečiui pirmas pasiūlymas, tai
laikys susirinkimą *Whist party”, balandžio 20, esą gražesnes męrginas daugiau : kiaušinis keptas ar virtas. AMirė, tris savaites pasirgęs, skyrius
brangyn, tokiu būdu ir nuosa
Kviečiamos moterys ir mergi-i
svetainėj. Taipgi nuo- užpuola visokio plauko vilioto- ; menkoje irgi panašiai. Nešė
savo namuose, 70 Sudan St.,
vybės eis brangyn. Aš turiu
Ieškomi Asmenys
dėkojame ponei E. jai... Bet gal ir perdėtas tvirti- nai New Yorke net įsisteigė
Dorchester, Jonas Dilis, 58 me nos atsilankyti. Bus kalbama a- i širdžiai
daug namų ant pardavimo 1-2tų. Jis paėjo Kiauklių parapi pie būsimą kermošių. Ponia Cū-, Bushmanienei už prirengimą nimas, tik čia mums ateina įy- kiaušinių valgytojų draugija ir
3 ir 6 šeimų, iš kurių jūs galit
Sąrašas N r. 123
jos. Amerikoje pragyveno 36 nienė duos paskaitą apie Bosto- veikal°» kuris labai gerai buvo mesnių faktų, kad negražesnės nusistatė, kad kiekvienas svei
aUiktas. Dėkojame visiems ti- merginos esą darbingesnės, nes kas kiaušinių valgytojų narys
Lietuvos Konsulatas Čikago i pasirinkti ir už mažą kainą.
metus. Paliko moterį Marijoną no Katalikių Moterų seimą.
_________
kietų platintojams, kurie labai jų tuščiais flirtais nieks neuž-, įsipareigoja suvalgyti kasdien je paieško sekančius asmenis Nusipirkti, Dorchester, Quincy,
(Piškiniūtę), sūnų ir tris sese
! Mattapan, Hyde Park, Roslin
Treč.
7:30 v. v., bus laikomos i energingai pasidarbavo. Vienu kabmėja o
kurios krautu. po aštuonis kiaušinius, o kiek arba žinių apie juos:
ris. Laidojamas bal. 28 d-, 8 v.
1. Cernauskienė, Pranciška dale, West Roxbury ir Cam
r., iš Šv. Petro liet. par. bažny Šv. Teresės novenos ir Tretinin- į žodžiu, dėkojame visiems, kurie vės net pirmenybę yra suteiku viena narė — penkis kiaušinius
kakiu nors būdu Prisidėjo prie sios negražesnėms merginoms,
(Franciska Czarnowski), savo bridge. Kas norit namą ar farčios, Naujos Kalvarijos kapuo kų pamaldos.
to parengimo pasisekimo. Dė
laiku gyvenusi. 2725 W. 39thįmJ* Pirkti’ kreipkitės pas mane.
kad tik žmonos nesibijotų su
se.
WILLIAM A. AMSIE
kojame visiems aukotajams:—
vyrais įeiti į panašias krautu- • Tikėkite, ar ne... Bet daugu- PI. ir 4431 Clifton St., Chicago
Ketv. 4 vai. p. p., bus klauso30 Carruth St., Dorchester,
Bal. 26 d., apsivedė Vytautas' ma vaikų išpažintys. 4:15 v. p.p. Frank Witkins, Ketvirtis ir Co., veg^ nes tada žmona savo gra-įmas pastebi, kad yra labai sti je. Turi brolį Joną ir seserį Oną.
So.
Boston
Market, Jonas Gli
prie Ashmont Station
Skrinsky su Stanislova Pečiu- įvyks Marijos Vaikelių Draugi
žumu triumfuoja ’lr tuo pačiu prios mados ligos. Ir kas svar 2. Cižauskas, Juozas, kil^s iš
neckis, Jonas Jakštas, W. Jakš
Tel. GENeva 3719
Šimonių,
apie
40
metų
amžiaus.
raite. Liudijo Algirdas Kulokas jos susirinkimas.
imponuoja savo vyrui... Tikrai biausia ,kad tos mados ligos ytas, Dr. Mikalonis, J. Casper,
ir Marijona Pečiuraitė.
tos rūšies krautuvės pasitar ra tų ‘ligonių’ pasididžiavimas. Dirbo Čikagoje kaipo elevator
7:30 vai. vak., bus klausomos
Bal
tie
Florists,
Lithuanian
PAIEŠKAU savo brolio Juo
Vladas Belekevičius su Mari išpažintys ir pamaldos laikomos
nauja dvigubai — jos iškelia Pavyzdžiui gerą vardą turi iš operator ir šoferis.
Fumiture Co., Broadway Casi3. Joffe, Bencijanas Abromas, zo Krizevičiaus, kuris gyveno
jona Likaite. Liudytojai buvo prieš geg. mėnesį.
vertę negražesniųjų merginų ir važiavimas į kurortus ir sena
no, Third St. Cafe, Internatio
torijas pasigydyti nuo persidir- kilęs iš Vilniaus. Amerikon at Camp Nehantic, Oakdale, Conn.
Edmundas Belekevičius ir Ale
daro daugiau bianio.
nal
Cafe,
Paul
Likas,
W.
T.
bimo ir nervų nuovargio. Mums vyko 1918 metais. Ilgą laiką apie 18 m. ir dirbo prie tabokos
Penkt. rytą, 6:30 v. bus lai
na Gordon.
Grant Co., I. Pober, Sullivan’s
labai gerai žinomi turistai į Flo gyveno Winnebago, Wisconsin. išdirbystės pas ūkininkus. Jau
Juozas Satkevičius su Juzefi komos Šv. Mišios Maldos Apaš
Store, Cardelight Fields Corner
4. Kurtautas, Juozas (Joseph apie 8 m. kaip negauname jo
• Tikėkite, ar ne... Lietuvoje ridą porai savaičių. Tūlas vyriš
na Sasnauskaite. Paliudijo Juo talystės Draugijos intencijai.
7:30 v. v., bus Šv. Valanda ir Store, Rusienei, Trečiokienei, dažnai tekdavo nugirsti priežo kis man tvirtino, kad tai nėra Kurtoft), taipgi žinomas kaipo kios žinios nuo jo. P-nas Juozas
zas Stažinskas ir Alena Sasnau
Gailienei, Dr. A. Kapochy, Pet- dis: “Kiaulių neganęs, ponu joks sveikatos pataisymas, bet Juozas Rimkevičius. Vedęs, gy Križevičius paėjo iš Užvenčiu
geg. mėnesio pamaldos.
skaitė.
parapijos, Lietuvos, 52 m. am
Tą dieną yra galima gauti vi chel’s Shoe Store, Budreckienei, nebūsi”. Pastaraisiais laikais atvirkščiai. Juk ten nuvažiavus veno Illinois valstybėj, “Dolvižiaus. Jei kas žinote apie jį ar
Ilkevičiūtei, Čaplikienei, Am- įr Lietuvoje kiaulės buvo labai atsirandi naujame klimate ir la”(?) mieste.
Bal. 26 d., Tėvas Pr. Aukšti suotiniai atlaidai.
5. Podribonis, Bronius, Ame jis pats, prašau pranešti man
kalnis, S. J., Šv. Petro par. baž
Vakare, po pamaldų, įvyks brozienei, Dauniui, Marcinkie- vertingas biznyje produktas, turi prisitaikyti prie ten gamirikon atvyko apie 1910. Gyveno šiuo adresu: Mrs. Ona Jokunyčioje ,laikė šv. mišias ir pasa Maldos Apaštalystės draugijos nei, Gurskienei, p. Storck, Ru- Pavyzdžiui Lietuvos bekonas
bauskienė,
80 Temple St.,
manskienei, Žuromskienei, M., varžėsi su kitų šalių produkGarden Avenue, Hamilton, O.
kė pamokslą.
susirinkimas.
ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Nashua,
N.
H.
(23-30-1)
Markūnaitei, Marcinauskienei, tais Anglijos rinkose. Mes gi
6. Rimkevičius, Juozas, taipgi
Kun. J. Bakanas, iš Worcesirgi gaudavom REIKALINGA moteris operuo žinomas kaipo Juozas Kurtau
Darbininkų radio visuomeni Vilkišienei, Kohanskienei, Ge- amerikiečiai
ter, Mass., suteikė moterystės
daitienei,
Martinkienei,
Pigavieną
kitą
kumpį
ir kaip mes ti indų mazgojamą mašiną ir tas. Amerikon atvažiavęs prieš
sakramentą savo giminei Vy nis koncertas tikrai buvo visuo
Juozas M. Dilis
tautui Skrinskui su Stanislova meninis ir labai sėkmingas. gienei, p. K. Yugal, Savilionie- girdavom jo skonį... Nemažiau dirbti prie salad ir sandwich pirmą pasaulinį karą.
nei,
Bematonienei,
Petrauskiekiaulių
biznis
buvo
vertinamas
Aukščiau
suminėti
asmenys
counterio.
Užmokestis
pagal
ga

Koncerto
programos
pildytojai
Pečiuraite.
LAIKRODININKAS
Kun. K. Jenkus dalyvavo Vy buvo iš toli ir arti, maži, jauni nei, Smalskienei, Strakauskie- ir kituose kraštuose. Štai Ven- bumų ir darbo atlikimą. Atsi arba tie, kurie turite žinių apie
nei,
Ančiukaitienei,
p.
Gerulsgrijoje
buvo
ruošiami
kursai
ieškomuosius
,
prašomi
tuojaus
šaukite — Childs Restaurant,
Parduodu {vairiausios rūžies
čių Apskr. susivažiavime, A- ir seni, profesionalai ir mėgė
auksinius
ir sidabrinius daiktus
kiui,
Labikienei,
Karčiauskie'
net
piemenims.
Buvo
mokomi
atsiliepti.
177
Tremont
St,
Boston,
Mass.
jai. Audiencija buvo dar įvai
thol, Mass.
TAIPGI
IR PATAISAU
resnė. Didelis kreditas tenka nei, Januškevičienei. Nanarta- kaip ganyti kiaules, galvijus,
LIETUVOS KONSULATAS
Antradienio vakare, 8 vai., Darbininkų Radio vadovybei vičienei, Onai Staniuliūtei, Evai arklius ,avis, kaip įvairiais at IUDOMI PAVEIKSLAI
366 West Broadvvay,
30 North La Šalie Street
Marksienei,
p.
E.
Bušmanienei,
vejais
elgtis
su
gyvuliais,
susirApie dabartinio karo veiks
už tokį sėkmingą veikimą šiais
Chicago, Illinois.
So. Boston, Mass.
p.
Bushmanui,
p.
F.
ZaletskieDAKTARAI
gusiems
teikti
pirmąją
pagalbą,
mus,
ginklus, Amerikos pasi
sunkiais laikais. Garbė ir lietu
pažint įvairias gyvulių ligas ir ruošimą, t. p. gražių vaizdų mū
viškai visuomenei už rėmimą
ŠYPSENOS
kt. Tokių kursų pastaraisiais sų senos tėvynės Lietuvos, pa
IVAIROS SKELBIMAI
lietuviškos veiklos..
Lietuvis Dantistas
Oueen Ann Laundiy
laikais buvo didelis pageidavi matysime atėję pasižiūrėti Mo
PARSIDUODA 2 šeimynų na mas. Tikrai žmonės pradėjo į- tuzų nuodugniai paruoštų fil — Jonuk, — klausia mokyto
7-11 Ellery St.,
Bal. 27 d., staiga mirė Petras
A. L. Kapočius
mas,
15
kamb.,
rendų
neša
į
mė

vertinti kiekvieną biznio šaką, mų:
jas, — pasakyk, kas yra žmog
Kairys, 59 metų, gyv. 43 GartSo. Boston, Mass.
517 E. Broadway,
nesį
$85.00.
Namas
puikiausioje
Antrad.
balandžio
28
d.,
7:30
nos
ir
reikėtų
baltos
rankutės
ėdra?
land St., Jamaica Plain. Ameri
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 2923
Tel. SOUth Boston 2660
vai. vakare, Lietuvių salėje, 13 — Kad aš nežinau — atsako
koje pragyveno 30 metų. Paliko padėtyje, 3 minutės eiti į Ash*- j supurvinti,
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
-------- -—
St. George Ave., Noruood, Jonukas.
Skalbiame visokius skelbimus
moterį Anielę (Kasteckaitę), mont Station. Žemės plotas —
. i
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v.
Rimu5,700
ketv.
pėdų.
Parduosiu
pinei,
Marcelei
Ciūnienei,
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną
—
Na,
jei,
sakysim,
tu
suval

Mass.
Pajimame ir pristatome
sūnų, dukterį, brolį ir motiną.
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak.
tienei, Baltrušiūnienei, Agnės Trečiad. Bal. 29 d., 7:30 vai. gytum savo tėtį ir mamą, kas tu
giai.
Atsišaukite:
58
Carruth
į namus dykai.
Laidojamas
bal.
30
d.,
9
vai.
r.,
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną
St.,
Dorchester,
Mass.
Žardeckienei,
Martus,
Rasgevi(pagal sutarti)
vakare, Miller’s Opera House, tada būtum?
iš Šv. Petro par. bažnyčios.
(^3-27-30) i čienei, Anna Šimkus, p. Balčau- Pine St, Gardner, Mass.
— Tada būčiau našlaitis, p.
skienei, L. Žardeckienei, Char- Ketvirt. bal. 30 d., 7:30 v. va mokytojau.
Operetės
Skirmundos
permai

Tel. TROwbridge 6330
South Boston Garage
PARSIDUODA dviejų šeimy les Mikalonis, F. Žardeckienei, kare, Liet. Amer. Piliečių Salė
noma vaidinimo data. Buvo
10 kambarių namas. Na graboriui D. A. Zaletskui, už je, 25 Camden St., W. Lynn,
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
J. Repshis, M. D. skelbiama jog linksmą Skir nų,
RŪPESTIS
mas
yra
iš
lauko
ir
vidaus
nau

Automobilistai! Jei JOa norite,
paskolinimą kortų ir taip pat Mass.
mundą Šv. Petro parapijos jau
kad Jūsų karas ilgai laikytų ir
•
(REPŠYS)
greitai bė&ų, pirkit aliejų Ir
nimas statys geg. 3 ir 17 dd., jai išštaisytas; yra maudynės, visiems, kurių vardai dar nėra
— Nežinau, kas man daryti.
gasoliną pas mus.
baltos
sinkos,
šiltas
ir
šaltas
PAIEŠKOJIMAS
priduoti,
ir
’
visuomenei
už
atsi

Lietuvis Gydytojas
7 vai. vakare. Kadangi dabar
Gydytojai sakė, jei duosiu vy
Nuvalom purvinus karus Ir
mažai žmonės automobiliais iš vanduo, krautuvės, bažnyčia ir lankymą. Savo atsilankymu pa Bučeris paieško darbo. Turi rui gerti degtinės ,tai jį užmu
278 HARVARD STREET
ligrysuojame.
Kampas Inman arti Central Sq.
sivažinėja, tai Skirmundą bus mokykla yra arti. Taipgi arti rėmėte tą galingą darbą, kur li daug patyrimo, vairuoja auto šiu.
Tel. ŠOU 9530
CAMBRIDGE, MASS.
jūrų maudynių. Atsišaukite į ko nemažai pelno.
mobilį. Teisingas, ir tt.
statoma
Šv.
Petro
par.
bažnyti

— Tai kas iš to?
541 Broadvvay
So. Boston, Mase.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
B. Jakutis,
Dar kartą tariu lietuvišką
nėje salėje, W. 5th St., So. Bos “Darbininką”, 366 W. Broad— O gi tas — jei degtinės ne
AČIŪ.
20 St. Paul St.,
tone, tomis skelbtomis dieno way„ So. Boston, Mass.
duosiu, tai vyras mane užmuš.
(21-24-28)
Cambridge,
Mass.
B. Čiūnienė, pirm.
GRABORIAI
mis,
bet
3
vai.
p.p.,
o
ne
7
v.v.,
ĮVAIRŪS skelbimai
Tel.
KIR
1195
kaip kad buvo skelbiama iki
GYVULIŲ GLOBĖJAI
PAIEŠKAU Jokūbo Grigonio
šiol.
DĖKOJA Už KALEN
žmonos (Rozalijos LaimučiūLIETO* MEDV. PIRMO KUOPIMO
I RaraseriSus Ir Sūnus
PIRK NAMUS
Prie to operetė dar bus stato
— Ko tu, Joneli, verki?
TIKRUS BICIV
MOTERIS PAGELBININKB
DORIUS
tės).
Jokūbas
Grigonis
paėjo
iš
LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS
ma ir geg. 10 d., 3 vai. p. p., po
— Tėvelis nuskandino mano
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Greitam pirkimui žema kr i na.
Kudonių, Lietuvoje. Gimė Lie
Peržiūrtk juos.
gegužes mėnesio pamaldų.
BALSAMUOTOJAS
katytę.
JONAS BARTASIUS iš Mt. I
(100% PURE HONEY)
pos 26, 1885 m. Gyveno 48 Re
DORCHESTER
Turi Notaro Teises
— Tai tikrai jis negražiai pa
1
56 STONEHURST STREET — kampas
Carinei, Pa, rašo: “Šiuomi siun
vere
St.,
Boston,
Mass.
Mirė
254 W. Broadvvay,
175 Hamilton St. — medinis, 3 šeimynų,
darė. Vargšė katytė...
Pevfcele Bizni
13 kambarių, 1 steam heater. 3 toiletai.
čiu $4.00 už “Darbininką” ir
Maistui
Gamtos
SO. BOSTON, MASS.
Bostono
miesto
ligoninėje
ir
1 furnace. 1 bot water heater. žemės plo
i w-i
■ afc b
— Taip, aš dabar negalėsiu
Tel. SOUth Boeton 2590
tas — 3622 ketv. pėdai. Lengvi išsimokėVaistams
Saldumynas
$1.00
už
man
prisiųstą
gražų
paliko tam tikro turto. Prašau,
jimai. Kaina $5000.
Sūnaus gyvenamoji vieta:
Ponas Plevokas, kuris turėjo
SvetfcaUn
- Sveikatai
pats ją paskandyti!
sieninį kalendorių, kuris man
kad
žmona
atsišauktų:
James
838 Dorchester Ave.
73 SAVIN HILL AVE. — medinis, 3 šei savo bakernę 133 C St., So. Bos
tikrai patinka ir yra naudingas
TeL COLumbia 2537
mynų, 17 kamb.. 3 toiletai. 3 steam hea
Nash,
48
Revere
St.,
Boston,
KONČIAUS BITININKYSTĖ
ter?. žemės plotas — 3321 ketv. pėdai. tone, šiomis dienomis perkėlė
57 Ūsttrry St- N*. AMnctoa.
BRRANGERO
Lengvi išsimokėjimai. Kaina $7.390.
Mass.
(21-24-28) visais atžvilgiais”.
Sintis
dolery dovanų kuris įrodys, jog šis
savo biznį į naują vietą ir dabar
ĮPROTIS
medus nėra tikras bičių medus.
91 WRENTHAM STREBT — medinis. 3
CASPER
šeimynų. 15 kamb.. 3 toiletai. 3 furnaces. jo biznio adresas: 260 E St.,
Dr.
B.
CHAPAS,
341
Smith
SKUBIAI PARSIDUODA možemės plotas — 3137 ketv. pėdai. Lengvi
FUNERAL
HOME
So. Boston, Mass. Pono PlevoiŠ3imokėjimai. Kaina $6000.00.
MEDAUS KAINA —
Prancūzų rašytojas Bėrange
St., Providence, R. I., atnaujino
demiškai
įrengta
grosernė-bu187
Dorchester
Street
Turime ir daugiau pelningu namų pa
sirinkti. Malonėkite pas mus atsikreipti. ko nuolatinė rezidencija jau už čemė,
South Boston, Mase.
(Skaitoma gražiausias “Darbininko” prenumeratą, pri- Kvorta, stiklinė ............... 85c. ras, patyrimo pamokytas, sko
South Bostono ribų. Sveikina storas Lawrence), tirštai apgy siųsdamas $4.00 ir vieną dolerį 5 svarai ........................... $1.25 lindamas knygas vis įrašydavo:
Wiidey Savings Bank
Joseph W. Casper
22 Boylston St., Boston.
me su naujomis pastangomis. ventame centre, kampinis na už cieninį jam nusiųstą kalen Galionas, 12 svarų............. $3.00 “Ši knyga pavogta iš Bėrange(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius Ir
Persiuntimą
mes
patys
apmo

ro
bibliotekas
”
.
Vieną
kartą
pas
mas, patrauklus. Biznis 22 m. dorių.
Balsamuotojas
kame. Siunčiame irgi C.O.D.
jį atėjo kažkuris brikas ir pa
NOTARY PUBLIC
išdirbtas. Parduosiu pigiai, nes
Patarnavimas Dienų ir Nakt}
Užsisakykite Toniko Pas Mus
prašė paskolinti vieną knygą,
Končiaus Bitininkystė
MOTINŲ DIENAI
pragyvenimui turiu sutaupų —
Koplyčia hermenima Dykai
57 Battery St.,
kuri kaip tik buvo iš pačių BėTai. ŠOU Boston 1437
retairinu. Kreipkitės į savinin
GRAŽI DOVANA
8OU Boston 3960
No. Abington, Mass.
rangero kūrinių. Prašomas, pa
ką: Jonas Sakavičius, 298 Park
galiau, Bėrangeras sutiko, bet
Sūnūs ir dukterys, minėdaSt., Lawrence, Mass. arba į
ir čia neapsėjo be įrašo.
mos motinų dieną neužmirškite
Phone 1181
“Darbininko” administraciją.
ZALETSKAS
Po kelių dienų brikas atnešė
(27-4-8-11) savo brangių motinėlių, kurios
FUNERAL
HOME
paskolintąją knygą ir ją grą
Kainos prieinamos.
A. P. KARLONAS
taip nuoširdžiai ir kruopščiai
564 East Broadway
žino. Bėrangeras, pavartęs grą
SOUTH BOSTON, MASS,
PARSIDUODA pigiai 2-jų šei apie jus rūpinasi — suteikite
Lietuvis Graborius
žintąją
knygą,
pastebėjo,
kad
D.
A.
Zaletskas
F. E. Zaletskas
mynų namas su 5—6 kamba joms po atmintiną dovaną.
Graborial
Ir
Balsam
uotojai
šalia jo įrašo yra dar kitas, la
riais ir didelis lotas žemės, ku “Darbininkas” turi labai puikią
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas
dienų ii
Ir nsn»}
nakt}
ratai
bai gražiai kursyvu parašytas.
AVIS
Koplyčia
įplyčla Šermenims
ftermenims dykai
ris susiduria su biznio gatve. ir gražią; dovaną — ANGELŲ
'ART ętnKtt '
Tai buvo: “ži knyga yri ,per
T NOTART
1304-W Parsidavimo priežastis, . Jiga. KARALIENĖ, tai nemažas pa
Grafton Ave
Tol.
ŠOU
Boston 0815
tum tapti”.
•' New Britain, Cbnn.
Atsišaukite, kendall Engraving veikslas, padarytas iš, gįbso. Jo
Tol. 8OU Boston 2609
prasta .kad dėl jos vagim gale
Co., TRO 9845.
(28-8-15) kaina tik S1.00.

MEDUS

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir
visokiems Parengimams.
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PRANAS GERULSKlS, Namų Tel/bedham 1304-R

Chestnut

St.

Antradienis, Balandžio 28, 1942

8

DARBININKAS
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Savings: Bank

Qoinr

Danbyry

Kažin kodėl jau nuo se gijos profesoriaus Eduar-. vo. Bijodami gerti suterš. tą vandenį, pradėjo gerti
niau daugelis žmonių yra do Rosso mintimis.
Visuomeninis Taupomasis Bankas
“Mano manymu, sako alų, vyną arba vyną sususidarę nuomonę, kad ge
riau žmogui gerti vynas ar profesorius, to priežasčių miešę su vandeniu. Tuo
alus, bet ne vanduo. Ši reikia ieškoti jau senovėje, būdu apsisaugodavo nuo
220*224 Main St.. Tet 4570. Danbury, Conn.
nuomonė normaliai yra Prieš daugelį šimtmečių susirgimų. Žmonės, masusidariusi iš stebėjimų ir vandens atsarga susiteršė tyt, pastebėjo, kad alkosveikų sprendimų. Kaip kenksmingomis bakterijo- holis užmuša gemalėlius
tai išaiškinti? Atsakyda mis. Kadangi žmonėms ir sunaikina vandeny ež
mi į šį klausimą, pasinau nebuvo prieinami nei gi- sančius mikrobus. Taip
dosime kai kuriomis origi lūs šuliniai, nei šaltiniai, žmonės elgėsi ne tik EuroFirst Federal Savings & Loan
naliomis žinomo socialo- aišku, daugelis susirgda- poje, bet ir Azijoje. Čia iš
siplatino paprotys gerti
Assn. of Greemvich
arbatą. Kinijoj pastebėBridgeport. Conn.
jau> kad žmonės arbatą ge
ria ne dėl malonumo, bet į
19 West Elm St.. Tel. 4650. Greenwich. Conn.
iš troškulio. Didelė dalis
be to dar geria
The A. H. Nilson Machine Co. kiniečių
miežinį vandenį — panašų Į
į alų. Visuose tuose atsiti-į
kimuose esminis dalykas:
i
vanduo turi būti virintas.
Stamford Federal Savings
1525 Railrood Avė.. Bridgeport. Conn.
Europoje vynas randa& Loan Association
i mas net
menkiausiose
; smuklėse ir viešbučiuose.
Paprasti žmonės jį geria
46 Atlantic St.. Telefonas 4-2178
rūgščioj ir neapdirbtoj
Stamford. Connecticut
formoj. Šis vynas anaiptol
neturi to aromato ir puoš
The Soderholm Baking Co.
numo, kuriuo pasižymi
Jung. Valstybių detektyvai nešte neša tūlą vokietį
gerasis vynas. Liaudis jį į teismo rūmus, Pittsburghe, kai jis ten nenori įeiti.
geria be jokio efektyvaus
The First National Bank &
džiaugsmo, bet tik kaip
453 Maplewood Avė. Telefonas 4-6714
SAULE GERADARE
i priemonę nuraminti troš
Trust Co.
kulį”.
Narys Federal Deposit Insurance Corp.
Taip, profesoriaus pasa Mokslo yra patirta, kad suvargęs, ir be nuotaikos,
saulės
šviesa
nėra
vienoUltrafioletiniai
spinduliai,
kyta tiesa. Ir toji tiesa pa
remta gausiais tyrinėjimų da, bet susideda iš trijų patekdami po odą, dar pa82 Main St. New Canaan. Conn.
spindulių rūšių: šilimos, didina kūno cheminių prodaviniais. Bet gi dabar
C»OCWSMXX8S«3SSSSM3CSCKSeSC«»SSKS6S63SaSSSSW3taSXS6SSXMSStSS3£S£aSStS«SSSSSSfc!
mes galime drąsiai kviesti kitaip vadinamųjų infra- cesų veikimą. Tų spinduraudonųjų
spindulių,
švielių
veikimo
įtakoje
odoje
^36SMXXMXX30S3SS£3O«3S3SSS3SXX»£SCXSaS3636S6SeXMSS636?63S30S*3<3W3<%%**KWt%»
žmones atsisakyti nuo alaus ir vyno, nes dabar vi sos ir cheminių, vadina- atsiranda tam tikros memųjų ultrafioletinių spin- džiagos, pigmentu vadinasiems yra prieinamas šva
Norma-Hoffman Bearings
rus ir geras vanduo. Galė dulių. Šiliminiai ir chemi- mos, kurios yra tikrasai
tume dar nebent tik tokį niai spinduliai yra nema- žmogaus sveikatos pažy
Corporation
klausimą statyti: ar alko tomi, bet užtat turi ypa- mys. Paprastai tie žmoholiniai gėrimai yra jau tingos įtakos į žmogaus nės, kurie gyvena negautaip labai pageidaujami organizmą. Jie padidina darni saulės, ankštose,
kaip maitinimosi priemo mūsų kūne hemoglobiną ir tvankiose lūšnose ar šiaip
Stamford. Coni&čiifcut —
nė, nors ir mažame kieky tam tikras kraujo medžią- neturėdami tinkamesnių
gas, kurių svarbiausias gyvenimo ar darbo sąlygų,
je.
Praeity buvusi vieninte uždavinys — išnešioti po yra išbalę ir išblyškę
lė alkoholio vartojimą pa kūną deguonį. O deguonis
yra bene reikalingiausia1 Svarbiausioji
saulės
teisinančioji priežastis —
medžiaga kvėpavimui.
spindulių savybė, kad ji
The Excelsior Hardrvare Co.
savybė sunaikinti mikro T .
. ..
. , žudo bacilas. Džiovos bacibus — dabar visai nusto Infraraudomeji spindu las, jeigu jos nėra kuo pri
jusi prasmės. Priešingai, liai irgi teikia kūnui šili dengtos, saulė užmuša la
Išdirbėjai geležies reikmenų
dabar yra iškilę naujų in mą. Tų spindulių veikiama bai greitai, gi giliau esan
dividualinių ir socialinių oda išsiplečia, o tuo pačiu čios, pav., didesniame
I
faktorių, kurie visiškai pa ir kraujo indai, ir priteka skreplių kiekyje arba ap
39 Woodland Avė. Stamford. Conn.
smerkia alkoholio vartoji daugiau kraujo į ją. Dėl krėstuose drabužiuose, žumą. Dabar kaskart irstąs to širdis geriau veikia,,
valandų >n(saCXXX9tX3tX30(XXX9CXXXXX9C9OCX9OO(SCSOEX9t9CX»9CXX9EXXXXX»«9OSK|
P° .
šeimyninis gyvenimas, vi kvėpavimas taihpa giles- va
Todėl
ir
suotinis tautos dorovinis nis ir dažnesnis. Pag?eitė-isaY1<*. veiklm0- daiktus,
..
1 smukimas,
nesklandus jus kraujo apytakai, pa- ,
"Pas Sears Pirkdami Sutaupysite"
Thomas Mason Co., Ine.
*L.
kuriu negalima vaistais
greitėja
ir
visų
žmonių tarpusavio sugy darbas: nereikalingos^ dezinfekuoti išnešti į lau
venimas verčia rimtai pa ,v._
_ .v.
- v
ką ir palaikyti ilgesni lai172 Fairfield Avė. TeL 3-3143. Bridgeport. Ct
svarstyti visuotinio tautos dziagos greičiau pasalina- , , , . ,
Plastikiniai nuliedinti reikmenys
®
ka., kad._ ir kelias dienas
mos su prakaitu per odą
j blaivinimo klausimą.
i,
.
i-.. ant saules,
Kad girtavimas taip sti laukan, o pats prakaitas
priai prigijo mūsų tarpe, sušvelnina ir susilpnina' Nepamirština, kad sau280 Fairfield Avė. Stamford. Conn.
r
taip įsišaknijo mūsų pa persmarkų saulės veiks- lės spinduliais naudotis
reikia saikingai. Kaip per
pročiuose, didele dalimi mą.
i
kalti ir mūsų poetai bei ra Teigiamam saulės veiki- sunkus darbas per daug 5KSSSeSOSSSSW3SSSXXXS6JtS6SS3S3SXKSeS6S6St98SS3Sa6»6S6S£SS96SSS8«SSKSSJSSO6»aSS6SSS^
šytojai, kurie savo raštuo mui pavaizduoti paimkim, vargina žmogų, taip ir per
se patraukiančia forma pavyzdžiui,’ du žmones: ilgas saulėje kaitinimasis
The C. O. MILLER CO.
garbina vyną ir vyno gėri žemdirbį, didesnę metų kenkia sveikatai. Paprasmą laiko pervien su links dalį praleidžiantį gryname į tai, saulėje kaitintis pra
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
mumu. Todėl suprantama, ore ir angliakasį, dirbantį dedama nuo 5 minučių ir
kodėl taip sunku atsisaky- požeme. Pirmas bus sau-į kas dieną grūdinamas!,
15 Bank SL Tel. 4-7551. Stamford. Conn.
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet reikalaukite
• ti jaunuoliams nuo šio taip lės apdegintu veidu, pilnas kol maždaug po 10 dienų
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.
viliojančio emocijonalaus energijos ir geros savijau organizmas įpranta. Ta
1868 -1942
čiau
ligoniams,
sergan
pagrindo.
Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves,
tos, o antrasis— išblyškęs,
krikštynas ar partes, visuomet užsisakykite populiarų
tiems plaučių džiova, rei iXXXS£3^M£S0C«XXaSS£Sa»C«SXX3SXaeS6SSS6Sta6»aOSSSSSaS3OSS£StSCWC«SCMCMS5S>Cl
Kitas labai svarbus girBROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus
! tavimo veiksnys— tai mil pragaištingą opijumo ir kia ypatingai vengti gry W£3S*SSSW5tSSX3WS6XSS3CK3SSS«»SSOSX3CSt»K«SXSSMOWS»flOS3^^
labai patenkinti.
žiniška, labai gerai orga narkotikų plitimą mūsų nų saulės spindulių, nes
Complimentai nuo
Telefonas
nizuota svaiginančių gėri krašte. Viena iš svarbiau nuo jų, padidėjus kraujo
60 ELLSWORTH ST.,
Worcester, 5-4335
Worcester, Mass.
mų pramonė, turinti bili sių gal bus ta, kad tai yra spaudimui, gali prasimuš
SCHUELER BROS^ Ine.
joninę (tūkstančiais mili- importuota yda, neturinti ti iš plaučių kraujas. Aps
’jonų) apyvartą. Ši gėrimų atramos ir dar neįsišakni kritai, džiovininkai saulė
i pramonė padarė tai, kad jusi mūsų papročiuose. je kaitintis gali tik gydy
pamažu buvo nuslopinta Bet socialiniu atžvilgiu al tojui leidus. Džiovinin
sąžinė ir gera žmogaus va koholinių gėrimų vartoji- kams patartina laikytis
Lomas & Nettleton Co.
lia. Visiems yra žinoma, mas mūsų tautai yra daug daugiau saulėtos vietos
kad gėrimų pardavėjas, pragaištingesnis negu opi- Į paunksmėje, po pušimis,
Mortgičiai — Apdrauda ir tt.
kuris dar laikosi sąžinės jumo vartojimas: mes ruo-! kur grynas oras be saulės
balso, nebegali sėkmingai šiame patys sau greitas j spindulių. Tai plaučių
gantieji turi ge
kovoti su savo konkuten- laidotuves tuo visuotiniuo-, džio*“
?322'SU Tele^nasJrĮl^,
ntt nes užuot
tu, kuris viso to nepaiso. ju įpročiu, kuria.lyg pot
Stainiord, Coiui.
Daug yr^TpriežąSčių, ku- vynigjdilięjornūsų tautos
1 skatiira- sukliudyti sąm

SEARS. ROEBUCK AND CO

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
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