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įicagos lietuvių komu
nistų laikraštis “Vilnis” 
birželio 29 d. š. m. laidoje 
rašo:

“Kalbant apie Artimuo
sius Rytus, mes vėl susi
duriam su kolonijų ir pu
siau kolonijų problema. 
Taip buvo ir Azijoje.

“Jei arabų gyvenamos 
šalys būtų buvę laisvos 
tikra to žodžio prasme, tai 
visa padėtis Artimuose 
Rytuose būtų buvus kito
kia. Fašistiniai demago
gai neturėtų medžiagos 
savo akiplėšiškai propa
gandai”.

“Suteikimas laisvės ko- 
lonialėms tautoms yra pa
ti svarbiausia užduotis. 
Tas lygiai apeina visas Su
sivienijusias Tautas”.

Vadinasi, komunistai 
jau meta kaltinimo piršti
nę Anglijai. Žodis “jei” y- 
ra labai trumpas, bet reik
šmingas. Jei Stalinas ne
būtų pasirašęs su Hitleriu 
sutarties 1939 m., tai Hit
leris nebūtų turėjęs drąsos 
pulti Lenkiją; jei raudo
nieji nebūtų užgrobę Pa
baltijo valstybių ir Lietu
vos, tai Hitlerio karo ma
šina būtų susilaukusi iš tų 
valstybių stiprų pasiprie
šinimą, kada ji puolė Ru
siją. Galima būtų prirašy
ti labai daug “jei”, bet tas 
nepagelbės laimėti perga
lę. Komunistai neturi jo
kios teisės ką nors kaltinti
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Nuskandino 3 Japonų Destro- 
jerius Ties Aleutians

Washington, D. C., liepos 
6 — Jung. Valstybių laivy
nas praneša, kad Jung. 
Valstybių submarinai nu
skandino tris Japonijos 
destro jerius Aleutians sa
lų apylinkėje ir ketvirtąjį 
paliko degantį. Tai įvyko 
liepos 4 d.

suardė japonų planą ap
supti kiniečių kariuomenę 
toje provincijoje.

Kiniečiai Atsiėmė 
Hiwangę

Naciai Užėmė Sevastopolį
Užsibaigė Pliene Dar

bininkų Streikas

Lackawana, N. Y., lie
pos 6 — Po dviejų dienų 
streiko Bethlehem Steel 
kompanijos Lackawana 
dirbtuvių darbininkai, tar
pininkaujant valdžios ats
tovui, sutiko grįžti dar
ban. Streikas kilo, kada 
kompanija atsisakė priim
ti CIO darbininkų reikala
vimą priversti neunijistus

Chungking, liepos 6 —
Centralinė žinių agentūra 
praneša, kad kiniečiai at
siėmė Ihwang miestą, ku
rį japonai buvo užėmę trys įsirašyti į uniją ir mokėti
dienos atgal. Ihwang mies- į unijai mokesnius, 
tas yra Kiangsi provinci-| Darbininkų vadai ir 
joj, 80 mylių į pietus nuo j kompanijos viršininkai 
Manchang. pasidavė Karo Darbo Ta-

Kiniečiai užimdami mie- rybos sprendimui, kuris 
stą Ihwang sudavė japo-'bus padarytas šiomis die- 
nams skaudų smūgį, nes nomis.

Naciai Egipte Priversti Trauktis
Cairo, Egiptas, liepos 6, 6 — Senatorius Henry Ca- 

L A _ .. .— Britai sustiprintomis bot Lodge iš Massachu-
^^tųlaisves nes jiey- kar° jėgomis privertė Vo- setts, kuris dabar yra 
ra didžiausi tautų laisves.kįetįjoS nacių ir italų jė- Jung. Valstybių armijoj, 
priešai. Komunistai nepri- gaa trauktis atgal iš EI A- kaipo majoras, sugrįžo iš 
pažįsta laisves niekam ki- j iameįn apylinkės, 70 mylių svarbios misijos Egipte, 
tam, tik sau. nuo Alexandrijos. Ašis pa- Senatoriua LodgeJŠbuvo

Komunistai savo aema- ne^g didelius nuostolius Viduriniuose
gogiškais kitų kaltinimais kaut ėse 
ir šmeižimais tik pasitar- Brįįnijos ir jos talki

Rytuose ke
letą savaičių ir turėjo 
daug patyrimų, tačiau ka

Priešui Kainavo 60,000 Gyvybių
Maskva, Rusija, liepos 6Į Sevastopolį pereitą trečia- 

— Pereitą savaitę Vokieti- dienį, bet Sovietų Rusijos
jos naciai ir rumunai užė
mė svarbų miestą Sevas
topolį, Kryme. Sevastopo
lis, tai buvo didžiausia 
tvirtovė pasaulyj. Vokieti
jos nacių jėgos tą miestą 
apsupo pereitais metais, 
tačiau užimti nepajėgė. 
Per pastarąsias 25 dienas 
naciai su savo pagelbinin
kais puolė Sevastopolio 
tvirtoves didžiausiu smar
kumu.

Kaip praneša iš Mas
kvos naciai kautynėse pra
rado 150,000 kareivių, iš 
kurių 60,000 užmušta. Tuo 
pačiu laiku sovietų raudo
nieji prarado apie 40,000 
kareivių, iš kurių 11,385 
užmušta. Naciai turėjo 
labai didelius nuostolius, 
o gavę “tik griuvėsius”.

Vokietijos naciai skelbė, 
kad jų karo jėgos užėmė

karo vadovybė patvirtino 
tas žinias tik penktadienį.

Ne tik Sevastopolis su 
visomis tvirtovėmis pate
ko naciams, bet ir visas 
Krymas esąs nacių kont
rolėje. Jokis pasipriešini
mas iš sovietų nebeįmano
mas, sako naciai. Naciai 
dabar smarkiausia puola 
raudonuosius kituose 
frontuose. Ypač smarkios 
kautynės vyksta Kursko 
apylinkėje.

Žuvo Rusų Laikrašti
ninkas Sevastopoly)

Maskva, liepos 6 — So
vietų įžymus novelistas ir 
laikraštininkas, Eugene 
Petrov, 40 m. amžiaus, ku
ris rašydavo žinias iš Se
vastopolio, žuvo Sevasto- 
polyj.

JUNG. VALSTYBIŲ LĖKTUVAI 
BOMBARDAVO OLANDIJĄ

Jeigu priešo bomberiai pasikėsintų žvalgytis po

Londonas, liepos 6 -*■ 
Jung. Valstybių armijos 
oro jėgos liepos 4 dienos 
išvakarėse perlėkė vande-

nauja naciams. Nacių tak- ninkų karo 35 mylių einant jis aegali daug šiaurinę Airiją, tai juos patiktų, štai Dėdės Šamo ka- nyną ir puolė Vokietijos
tika: “Suskaldyk ir val
dyk”. Tokios taktikos tvir
tai laikosi komunistai.

bonkos kaklo fronte tarp ką apie tai pasakoti. 
Viduržemio ir Qattara yra 
nenugalimos. Sąjunginin
kų jėgoms vadovauja gen.

rys, pasirengęs kiekvienam netikėtumui.

Sovietų Rusijos komisą- sir Claude Auchinieck. rai j trumpą laiką padare | Pastaromis dienomis 
du nusileidimu, būtent,

Taigi nuo Pearl Harbor 
užpuolimo dienos iki šiam 
laikui priešo submarinai 
nuskandino sąjungininkų 
ir neitralių šalių 337 lai
vus. Ties Jung. Valstybė
mis nuskandino 143 lai
vus; ties Kanada — 35; 
Caribbean — 109; Meksi
kos įlankoj — 28; ties Pie
tine Amerika — 22.

nacių aerodromus ir kitus 
karo pastatus Olandijoj, 

[ kur padarė nemažai nuos
tolių. Iš 12 Amerikos lėk
tuvų tik du negrįžo, o iš 6 
britų lėktuvų tik vienas 
negrįžo.

Jung. Valstybės Yra Laisvos Nuo
Platesnio Laipsnio Sabotažo,

Sako Biddle
Washington, D. C., liepos gus veiksmus, kaipo agen- 

6 — Per pirmuosius šešius tai svetimų valstybių.
________________ __ ___ o.________________karo mėnesius neįvyko nei • Vasario mėnesį išduota žieriai, kada priešo sub-

Naujos Zelandijos pėksti- imasi'žygių bundos vadą vienas platesnio laipsnio beveik milijonas certifika- marinas užpuolė sąjungi-
... _ M • __ « <• • ~ ■» -4 v_j.  j i_ “ , • v v i- i vilnį ir noif collllninkai paėmė 22 nacių Kunzę pergabenti į Conn

Bandos Vadas Areš
tuotas Motrsifco j

New Haven, Conn., lie- 
.Britai su savo talkininkais pos 6 — Richard H. Si- 

nebereikalavo, kad Anglį- ypa ofensyvoje. Priešui mons, Connecticut FBI. a- 
ja ir Amerika pripažintų j neduoda progos susistip- gentas, gavo žinių, kad 

| rinti. Ašies jėgos privers- Meksikoj tapo areštuotas 
[tos tik gintis. Gerhard Wilhelm Kunze,

Per dvi dienas Britų German - American bun* 
priešlėktuvinės jėgos nu- dos tautinis vadas.

[šovė 42 Ašies lėktuvus, ir Jung. Valstybių valdžia

Rusijai Pabaltijo kraštus 1 
ir leido Anglijos ir Ameri
kos karininkams aplanky-J 
ti sovietų karo frontą.

Žuvo 273 Jūreiviai

Pranešama, kad pereitą 
savaitę nuskendo mažiau
sia 273 jūreiviai ir pasa-

Reikalauja
Stenographų

Jung. Valstybių Civilės 
Tarnybos komisija kvie
čia visus asmenis, kurie 
moka stenographų darbą, 
tuojau išpildyti aplikaci
jas. Laikas išpildymui ap
likacijų pratęstas, nes iki 
šiol negauta užtektinai 
kandidatų, kiek yra dar
bų. Todėl yra proga vi
siems gauti stenographų 
darbus.

Aplikacijų galima gauti 
Jung. Valstybių paštuose 
ir kitose Federalės val
džios įstaigose.

Taipgi galite kreiptis j 
U. S. Civil Service Dis 
trict, Room 1, Post Office 
& Courthhouse Building, 
Boston, Mass.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!
Remk šios šalies apsigynimą!

• i leo.

tankus ir 40 kanuolių.

Senatorius Lodge Su- 
Valstybes

Washington, D. C., liepos žo įstatymą.

ecticut valstybę, kurs bir
želio 10 d., Hartforde, bu
vo apkaltintas kartu su ki
tais penkiais vyrais są
moksle prieš 1917 espiona-

3,500,000 Nacių Žuvo Rusijoj, 
Sako Raudonieji

tų priešų svetimšaliams, ninku ir neitralių šalių 
Iškelta bylos atimti pilie- prekybinius laivus Atlan- 
tybę 65 naturalizuotiems tiko vandenyne. ' 
asmenims. FBI. areštavo Pereitą savaitę priešo 

Dešimt žmonių nubaus- :x vi„n 04^5 QVp- submarinai nuskandino
ta už sabotažavimą. Tik timšalius priešuį įįmant du sąjungininkų laivus 
vienas sabotazninkas ga- 47^4 japonus, 3120 vokie- Atlantike.
vo 10 metų kalėjimo, o kiti čius ir 1521 italą ------------------------------------
nubausti nuo 90 dienų iki

sabotažas Jung. Valstybė 
se, sako prokuroras Bid 
die.

Areštavo 5 Šnipus 
Meksikoj

Mexico City, liepos 6 —

noiib\

Maskva, liepos 6 — Ru
sijos žinių agentūra už
ginčija Berlyno žinias, kad 
užmušta 271,612 naciai ir 
6730 žuvo pirmais karo 
metais Rusijoj.

Raudonųjų apskaičiavi
mu, Rusijoj užmušta ma
žiausia 3,500,000 nacių ir 
iš viso priešas prarado 
10,000,000 žmonių.

Kiek tikrai žuvo nacių ir 
rusų Rusijoje tikrų žinių 
nei viena, nei kita kariau
jančių šalių nepaduodb.ir

i \: i n p į gaj 7tegag< .paduoti!1 Tačiau 
št^fastrį ifc&9r jų 

^x-^idaug'žav&?l!X i h "h

Sabotažninkg Byla 
Prasidės Trečiadieni

Washington, D. C., liepos 
6 — Prezidentas Roose
veltas jau paskyrė septy
nius generolus, kurie teis 
Vokietijos nacių sabotaž- 
ninkus, atvežtus submari- 
nu į Jung. Valstybes. Aš- j 
tuoni nacių agentai, kurie 
buvo areštuoti ir kaltina- 

sabotažavimu, dabar

Riaušes Prieš Nacius 
Costa Rico j

San Jose, Costa Rica, lie
pos 6 — Čia įvyko demons
tracijos ir protestai prieš 
nacius dėl submarinų 
veiksmų ir nuskandinimo 
Jung. Valstybių prekybi
nio San Pablo laivo. De
monstrantai puolė italų, 
vokiečių ir ispanų 83 biz
nio įstaigas. Daugiau kaip 
50 žmonių sužeista, kol 
buvo atstatyta tvarka.

Raudonieji Pastūmėjo Atgal 
Nacių Ofensyvą Kursko Fronte

4 metų.

Per tuos šešius karo mė
nesius beveik 1200 pavie
nių žmonių nubausta už
subversyvius ir nelojalius Policija areštavo keturius! , .
veiksmus ir buvo nuteisti vokiečius ir vieną 20 metui . as va’, ie?°^ .7“. 
kalėti iki 20 metų. Daugu-, italę merginą, kaipo įta-iVietų raudonieji a ai a- 
ma nuteisti už nepildymą riamus šnipus, 
rinktinės tarnybos įstaty-! Valdžia įsakė visus Ašies 
mų, o 48 nuteisti už espio- nepiliečius ištremti iš 
nažą, ir devyni už priešin- Tampico.

RUSIJA PRAŠO GREITOS 
PAGALBOS

Tautų, kad atlaikyti nacių 
spaudimą.

randasi distrikto kalėjime “"„7 , kiu “ Naciai tvirtina, kad jų
gitaras sargybos apsU-,^" karo jėgos ^ėjo Don

Galimas dalykas, jeiprl*^”? ir ^žnyplėms
tik ibis pripažinti kaltais^Rusija (.prašo greitos t^g^pę-dideJosišraudonąjų 
kad jie bus sušaudyti. <Btpągąlbo»i viiš Suvienytum jęgas. ryburiu. jį tU#

nu
Maskva, liepos 6 — Rau

donieji nustūmė nacius į

labai
kakliai kaujasi su užpuoli
kais naciais Kursko apy
linkėje. Sakoma, kad na
ciai sutraukė 150,000 ka
reivių į tą frontą. Raudo
niesiems pavyko užpuoli
kus pastūmėti atgal su di
deliais nuostoliais priešui.

Tačiau Belgorodo apy
linkėje pralaužė raudonų
jų liniją ir eina pirmvn. 
Kruviniausi mūšiai eina 
Volčansko apylinkėje.

• * .i o - . . i
Sąkąjną,: kad Vokietijos 

naciai jPfLudoja pęnkias

vizijas Kursko fronte. Na
ciai greičiausia nori nu
kirsti Maskvos - Rostovo 
susisiekimą.

Naciai
83 čekus

Dar

Londonas, liepos 6 — Iš 
Čekų šaltinių praneša, kad 
Vokietijos nacių pareigū
nai dar nužudė 83 čekus 
Čekoslovakijoj, kaipo at
keršydami čekams už nu
žudymą nacių komisaro, 
Heydrich. Taigi iš viso na-/ 
ciai už vieną nacių komi
sarą nužudė 1379 čekus,

>pękstinifrduj, keturias tąja- j neįimant skerdftnifl Lidicu 
k# ir dvi motorizuotą?) <ii-» ir Lezaky kaimeli irose.Lezaky

K



• * *•

Antradienis, Liepos 7, 1912 BABRI-N.I.N.K AS.

Paliko Simpatingas Pluoštas Įspūdžių

Nepriklausomybės Sukaktį

NOkIII nlvtlOTOKf K&CESSa

• |S I -Gražiai Prabėgo
šeštadienį, liepos 4 d., š. m., 

Brockton Fair Grounds, Brock- 
ton, Mass. įvyko Lietuvių Dar
bininkų Diena, kurią surengė 
LDS ir laikraštis 
kas”.

galės ir taikos reikalai, nes iš 
čia plaukia ir mūsų tėvynės Lie- į 
tuvos laisvės pagrindas. Kalba j 
miesto mayoras J. H. Downey, ( 

“Darbinin- Į kuris sveikina visus dalyvius ir 
kviečia jaustis Brocktone, kaip

Nuo pat ankstyvo ryto oras namie .taipgi naudotis Brockto- 
buvo abejotinas, nes saulė pa- piečių svetingumu. Jis taipgi 
žvelgė pro miglotą debesį tik a- užakcentavo savo prisirišimą 
pie aštuntą valandą ir tai tik prie lietuvių piliečių, kurie vi- 
kaip koks mėnulis ūkanoje. Va- suomet gražiai pasirodo Brock- 
žiuoti į Brocktoną, ar nevižiuo- tono miesto gyvenime. Kalba ir 
ti — svyravimas buvo bene pas Brocktono policijos viršininkas 
kiekvieną. Ir tik drąsieji išsi- ’ Oscar Johnson, kuris pažymi 
rengė patys pirmieji, o “svyruo-, savo saugumo užtvirtinimą vi- 
nėliai”, tai jau gerokai pavėla-1 siems svečiams ir viešnioms ir 
vę, kai saulutė parodė skaistų • džiaugiasi, kad tiek daug gra- 
savo veidą. Brockton Fair žiu žmonelių prisirinko. 
Grounds parkas gana platus ir j Trumpai pertraukai įvykus, 
gražiai atrodąs pakrikdė sve-1 kurios laikotarpyje jaunimas 
čius ir viešnias po kalnelius ir suko į ratą pora už poros ir liū
paunksnius, o didžiojoj salėj, 
kur orkestrą ir programos pil- 
dytojai paaiškino savo užsibrėž
tus dalykus, ūžte ūžė žmoneliai, 
kaip bitės avilyj.

Einant per parką skersai ir 
išilgai sutinki — kunigus, dak
tarus, advokatus, biznierius ir 
eilinius darbininkus. Visi links
mai nusiteikę, pilni energijos, 
rodos nei nejaučia, kad esame 
kare su žiauriais diktatoriais. 
Taip bent iš veidų atrodo, bet 
kai sutikęs pasveikini vieną ki
tą, tai užklausus kas girdėt, at
sako, kad sūnus įstojo į kariuo
menę, kad sūnų pašaukė į ka
riuomenę, kad iš parapijos išė
jo apie 50 — 100 jaunuolių... ir 
čia jau nereikia žodžių, nes fak
tai kalba aiškiausiai, kas- -anų 
tėvų širdyj. Jie čia nesigiria; 
tik pasisako savo sunkume'da« 
lėlę, kad pasidalinus tais sle
giančiais įspūdžiais būtų leng
viau jų širdelėms. Bet jaunimas 
tos širdgėlos nejaučia... Jie pil
ni pasitikėjimo yra pasirengę 
stoti po žvaigždėtosios šešėliu 
ir mirti už jos laisvę. Ūpas jau
nime pakilus. Jie tik seka spau
dą, kada t06 eilios, kurioj ir jis 
priskirtas, bus šaukiami ir jis 
čia pat “ready to go”. Gražu, 
kaip drąsa ir karžygiškumas 
vyrauja savo šalies gynime.

Grįžkime prie to momento, 
kai komiteto pirmininkas adv. 
J. Grigalus atidaro dienos pro
gramos bėgį. Štai po jo įžangi
nės kalbos, prašomas LDS Cen
tro pirmininkas kun. Jonas
Švagždys, tarti savo žodį. Pub
lika apgula aplink kalbėtojus. 
Kun. J. Švagždys, sveikina vi
sus susirinkusius ir sveikina 
čia pat esančius miesto mayo- 
rą Joseph H. Downey ir Brock
tono miesto policijos viršininką 
Oscar Johnson. Kun. J. Švagž
dys užakcentuoja, kad dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi 
mo reikia nuoširdžiausiai remti 
visokiais būdais šios šalies per*

liavo kaip marių banga, kai jų 
bangavimą nutraukė Jauname
čių spalvuota procesija. Jos 
priešakyj maršavo jaunamečių 
grupės vedėja p. Ona I Vaškienė. 
Jie maršuoja ir su savo orkes
trą — armonika. Melodija gir
disi — Vilniaus kalneliai, mar
šas. Visi pakyla nuo stalų, ant 
kurių palieka putoto ai... stik
lai ir visi veržiasi procesijos 
link. Seka jų baletiniai pasiro
dymai. Jie visi lietuviškos vėlia
vos drabužėliais ir su ameriko
niškomis vėliavomis rankose. 
Jie mezga baletinį rezginį, kaip 
kaip geras profesorius braižo 
žemėlapį. Jiems pritaria orkes
tras Wally Jason. Susidaro į- 
spūdis begalo nuotaikingas ir 
akis siuva savo siuvinį tai į vai
kučius, tai į vedėją. O ponia 
Ivaškienė, kaip karininkas kuo
pos priešakyj, tik duoda nuolat 
savo komandą. Jos žodžiu man 
nesigirdi, tik mintis primena — 
šauk, bėk pirmyn, pulk, priešas 
kairėj, atakuok, artilerija pri- 
deng savo ugnimi, ir tt. Tai pir
mųjų karo fronto eilių drilius... 
Ir šie mažyčiai budina sukerpė
jusias lietuviškas širdis, kurios 
baigia pamiršti savo tėviškę ir 
anuos gimtinius laukus, pievas, 
pakriaušius ir vakarinę dainą, 
kai kit-syk grįždami po vasaros 
kaitrios dienos traukdavom net 
nušilę. O ta lietuviška dainužė,

Britų kariai praktikuoja invazijos metodus. Kariai susiėmę rankomis 
pereina upės srovę po priedanga artilerijos ugnies ir dūmų.

■VAIRIOS ŽINIOS
'i JVdlTCSC

Per šventes automobilių 
ir maudymosi nelaimėse 
žuvo 17 žmonių Naujoje 
Anglijoje. Palyginus su 
kitais metais, tai šįmet y- 
ra tik mažmožis.

«. ai* ' *

ta va —C —Jt Mitai Bomoaraavo 
Kawason Bunnoj

New York ir New Jer-

Milijonas Nacių 
Kurske Fronto

Londonas, liepos 6 — Sa
koma, kad Vokietijos na
ciai sutraukė daugiau kaip 
milijoną kareivių Kursko 
frontan. Nacių ofensyva 
veržiasi Kaukazo link.

ko jį nesujaudina... Man reikė
jo pasitraukti nuo pirmutinių 
eilių žiūrovų, nes sidabrinis žir
nis išlindo iš po prisimerkusių 
blakstienų ir taikėsi ristis že
myn...

štai po trumpos pertraukos 
prasideda ‘Lietuviškų vestuvių’ 
ceremonijos. Štai būrys Lietu
vos papročių gerbėjų, energin
gų moterėlių, kurios inscenizuo
ja vestuvių ceremonijas. Jos 
gražiai sudainuoja vestuvines 
dainas. Jas seka minia žmonių, 
kurie smalsiai įdomaujasi tomis 
scenomis. Tai vienas pluoštelis

New Delbi, India, liepos 
6 — Britų lėktuvai smar
kiai bombardavo Kawa- 
son, “
Akyab
priešui padarė nemažai 
nuostolių. Visi lėktuvai 
laimingai sugrįžo į savo 
bazes.

.5Qjm#ių į šiaurę nuo 
ab. Pataikė į taikinį, ir

Sumažinę Pardavime 
Urmu Kainas

Lietuvos gyvenimo prisimini
mų, kuris gal ir atrodo daugiau 
sceniškai, nekaip gyvenimiškai, 
bet vis tik primenąs tą kraštą 
iš kur mes atvykome.

Įžengiant į parką teko paste
bėti pirmuosius darbininkus, 
kurie net nušilę pasveikina vi
sus, kurie tik ateina į Lietuvių 
Darbininkų parengimą. Jie ma
tės : Antanas Daukantas iš 
Cambridge, Vincas Valatka iš 
So. Boston, M. Kamandulis iš 
Montello,.p. Juška iš Arlington, 
Bronius Bartkevičius iš Brock
ton, Juozas Kašėta iš Montello.

(Bus daugiau)

Nuskendo, lik laivas^.

VVashington, D. C., liepos 
6 — Jung. Valstybių vai 
džia įsakė sumažinti par
davimo urmu (wholesale) 
kainas už vyriškus drabu
žius. ĮĮsakymas įeina ga- 
lion kitą šeštadienį.

Tokiu būdu drabužių 
pardavėjai negalės kelti 
kainų ir jie uždirbs dau
giau parduodami drabu- 

ižius.

Birželio 21 d. įvyko New Yor 

k’o ir New Jėrsey L. Vyčių aps

kričio piknikas Patrylowo par

ke, Kenilworth, N. J. .
Iš ryto labai smarkiai lyjo 

bet apie vidudieni dangus husi- 

giedrino. Suvažiavo nemažai 

žmonių, tarp kurių buvo kun 

M. Kemežis iš Bayonne, kun 
I. Kelmelis iš Newark ir p. Car 

ter iš Providence, R. L

Apskritis nuoširdžiai dėkoja 

visieins dalyviams, komitetui 

ir darbininkams-kėms, kurie 

pagelbėjo, kad Šis piknikas pa

vyktų. Taipgi dėkoja laikraš

čiui “Darbininkui”, kuris pa

gelbėjo šį pikniką išreklamuoti.

Kazys Vaškas.

filIKg. VCzlSIyOIų LAKIU* 
vai Ftttlė JtfpOfttfs 
Aleatiafts Šalote

Washington, D. Č., liepos 
6 — Jung. Valstybių armi
jos ir laivyno oro jėgos 
puolė japonus, jų laivus ir 
kitus pastatus Aleūtians 
salose, kur neseniai japo
nai įsiveržė ir bando įsis
tiprinti. Keletą laivų suža
lojo ir taip pat suardė kai- 
kuriuos pastatus ir įrengi
mus. Bombardavo penkius 
kartus.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................... $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00

„ Pusei metų. H--..... ———............... $1.00
» ag ;

Čekius ar moncy orderius siųskite: . ’.ęnvvsjf
ĮNINKĄS” :eovUJ

iįy, South Boston, Maš's. ' j
J .•»«•» a.

šeštadienį, liepos 4 d., po pie
tų išsirikiavo Bostono, uoste 
mažųjų laivelių lenktynės. Ten 
plaukė šimtai vėjo varomų lai
vių. Vėjui stipriai stumiant pir
myn, vienas iš laivelių, kuriuo 
vyko trys lietuviai ir vienas ai- 
rys, o tai buvo jie per pasta
ruosius kelis sykius laimėję 
lenktynes, šiuo kartu vėjui pasi
priešinus, jie buvo parblokšti ir 
laivė paskendo. Vairuotojai — 
Joseph Janus, Al. Phillip, John 
Sadonis ir dar vienas iškrėsti iš 
laivės išplaukė. Bet laivė nu
grimzdo apie 40 pėdų gilytgpį. 
iTpp< kad »Ti«Bip.2O pėdų laivės

tlitįrtR nesipniųd tos nelai- 
h rot .krivėa ėRMeh^jai matėsi 
į HNŠąnt p^kųt^eJĮarpininkų pa

rengime Brockton Fair parke.

Vartotojai Gaus Ekstra
Da Svaro Cakraas 

Liepos lt

Washington, D. C., liepos 
6 — Kainų administrato
rius Henderson praneša, 
kad kiekvienas vartotojas 
gaus ekstra du svaru cuk
raus nuo liepos 10 iki rug- 
piūčio 22 d., nes gauta 
daugiau cukraus iš Ha 
waii, Kubos ir Puerto Ri- 
co.

Taigi No. 7 stampos po>-1 limas Kankowo ir Jung.
Valstybių kautynės Mid- 
way padarė didelius nuos
tolius Japonijos laivynui. 
Nuo Pearl Harbor užpuo
limo,
skandino 303 Japonijos 
laivus.

cija bus padidinta dviem 
svarais

Nuskandino 9 Laivas, 
Sako Naciai

-3SME.ttfS

Wasblngton, D. C, —Šią 
vasarą maža šalis, būtent, 
Icelaind mini savo 1012 
metų nepriklausomybės 
sukaktį.

Pažymėtina, kad toji ša
lis neturi kariuomenės, nei 
laivyno, nei kalėjimų. To
je šalyje nebuvo didesnių 
nusikaltimų.

Icelando gyventojai pa
skelbė pasauliui savo ša
lies nepriklausomybę 930 
m. Tuojau sudarė “Al- 
thing”, kuris reiškia “visi 
kalba”. Tai Icelandiečių 
kongresas. Icelandieciai 
išlaikė demokratinę tvar
ką savo šalyje. “Althing' 
turi 42 atstovus, iš kurių 
14 sudaro Sefiatą, o kiti 
sudaro žemesniuosius rū
mus. Rinkimai kiek ski
riasi nuo rinkimų Jungti
nėse Valstybėse. Senato
rius renka gyventojai, o 
kitus atstovus renka iš
rinktieji senatoriai ir ats
tovai.

Tiesa, 1262 m. Norvegi
jos karalius prikalbino 
Icelandiečius pripažinti jį 
valdovu, bet Icelandieciai 
nenustojo visų demokrati
nių teisių. 1380 m. Iceland 
ir Norvegija pateko Dani
jos karaliaus kontrolėn 
1918 m. Iceland liko nepri
klausoma Danijos valsty
bė. Vokiečiams užėmus 
Daniją bal. 9,1940 m., Ice- 
lando “Althing” tuojau 
paskelbė savo nepriklau
somybę, ir gegužės 16, 
1941 m. nutraukė visus ry
šius su Danija. • 

Suvienytos tautos, neno
rėdamos, kad Iceland sala 
patektų Vokietijos nacių 
kontrolėn, Britų karo jė
gos užėmė salą geg. 10, 
1940 m. Liepos 7,1941 m. 
Prezidentas Rooseveltas, 
kaipo vyriausias vadas, iš
leido laivynui įsakymą pa
daryti visus žygius, kad 
palaikyti tarp tos salos ir 
Jung. Valstybių susisieki
mą. Susitarta, kad nors 
Icelande stovės Suvienytų 
tautų armija, bet vidaus 
reikalus tvarkys Icelando
valdžia, ir Suvienytos tau
tos ištrauks kariuomenę 
iš tos salos, kaip tik praeis 
pavojus.

Iceland sala yra maž
daug tokio didumo, kaip 
Ohio valstybė, ir turi. dau
giau kaip 120,000 gyvento
jų. Yra turtinga literatūra 
ir kultūra.

Alijantai Nuskandino 
393 Japonų Laivas

Kiniečių oro jėgų užpuo-

Iii c.

gavimo gaso kiekio kny
gutės (ration book).

Automobilių savininkai 
gali registruotis artimiau
sioje registracijos vietoje. 
Jeigu esate atostogose, tai 
eikite į artimiausią regis
tracijos vietą ir užsiregis
truokite.

Šiomis dienomis J. V. 
Kkro departmentas pas
kelbė dar vieną žuvusių 
karių sąrašą, tarp kurių 
yra ir Antanas Stankaitis. 
Galimas dalykas, kad jis 
pateko į japonų nelaisvę.

Katant Tėvai Nebos 
Bauldanti Kiliau

Washington, D. C. — 
Prezidentas Rooseveltas 
pasirašė įstatymą, kuris 
paliuosuoja vedusius vy
rus nuo kareiviavimo iki 
bus užtektinai pavienių 
vyrų.

• Lietuvos ledo rutulio 
sportas pereitą žiemą mi
nėjo savo 20 metų sukak
tį. Ledo rutulio vadovu 
prie Kūno Kultūros Rūmų 
yra. Juodvalkis, o ledo ru
tulio komiteto pirminin
kas yra Petokas.

Tėvą Pranciškony Reksiek- 
djos Ir Hisijes 1I42m.

Maisto faaaufeA * racOolą INpyniv vajUS

Massachusetts Salvage 
komitetas atsišaukia į šei
mininkes, kad taupytų rie
balus, kurie yra reikalingi 
karui.

Chicago, Itt. — Dievo Apvaiz
dos par., šv. Onos novena, lie
pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš
kys.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo
tojo Jėzaus Seserų vienuolyne, 
liepos 26—29 d. T. Juvenalis 
Liauba.

Newtown, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, rugpjūčio 
6—15 d. T. Justinas Vaškys.

Chicago, Itt. — Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne, rugpjūčio 
19—28 d., T. Justinas Vaškys.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo par., Šv. Pranciškaus no
vena, rugsėjo 9 — 17 d. T. Jus
tinas Vaškys.

Sioitx City, towa — šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 d., 
T. Justinas Vaškys.

So. Boston, Kass. — šv. Pet
ro par., spalių 5—18 d., T. Jus
tinas Vaškys ir T. Juvenalis 
Liauba.

Ansonia, Conn. — Šv. Antano 
par., spalių 5—11 d. T. Juvena
lis Liauba.

Neic Briiain, Conn. — Šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCI9ČAN FATHERS, 
310 Orchard St.,

Pittsburgh (10), Pa.

Britai taattda 977 Tan
ku. UMjeJ. Sake 

Naciai

Berlynas, Vokietija — 
Nacių radio skelbia, kad 

sąjungininkai nu-Į naciai sūnaikiūo afba pa
ėmė Britų tankus Li
bijoj.

Nušovė Tris Nacių 
Bomberias Malto]

,"1

Berlynas, liepos 6 — Na 
cių lėktuvai ir submarinai 
nuskandino devynius lai 
vus palydovus, kurie lydė
jo prekyniuš laivus į Rusi
ją, Ark tiko Vandenyne, S VaUattočMąĮta, liepos-6, 
dešimtį Įajvų-Siižal§jon5Bai jėgos nušo-
įvyko tarp Norvegijonaiė tfriSKvVbfcįetijos nacių 
šiaurės kyšulio,auk ®^itąrlAįįttu^a6ųėilqeletą kitų su- 
bergeno. ."ynngadino Maltoj.

Dėl Goto Gal! Regia-
liUvIls A*BunlOnSIOj©

Vietoje -"n -i£I<S U S
-įaua 9«i Ji£ĮSn IK
•vKfettH^adienį^ penkta 
dienį ir šeštadienį, liepos 
9,. &H.I Al įdek atfto-
mobdlistųv registracija dėl

M TNE afftRHV!

AMttKAl
' * * *

m U teltaą *• Ik* Axi, wi(h
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Act of October 8,1917, authorized on July 12, 1918 
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DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Maga

Telephone SOUth Boston 2680

Po Serastopolio-Kas?
Sevastopolis krito. Ir ne tik krito, bet liko visiškai 

sugriautas. Po 8 mėnesių apgulimo ir po 25 dienų nuo
latinio bombardavimo bei puolimo, vokiečių ir rumu
nų kariuomenė pagaliau užėmė tą svarbiausią sovietų 
bazę prie Juodųjų marių. Kad tai labai svarbi strate
ginė vietovė, galima vien iš to spręsti, kaip atkakliai 
dėl jos kovota. Ir nebe pirmą kartą. 1854-55 m. įvyko 
vienas iš kruviniausių pasaulio istorijoj įvykių — Kry
mo karas, kurį galima pavadinti Sevastopolio karu, 
nes visi karo žygiai buvo nukreipti prieš tą tvirtovę. 
Ir tuomet Sevastopolis buvo skaitomas stipriausia ru
sų laivyno bazė prie Juodųjų marių, tad Anglijai ir 
Prancūzijai buvo svarbu jį sunaikinti, kad tuo būdu 
sutramdytų imperialistinius caro Nikalojaus I užsi
mojimus. Tuomet Sevastopolis išsilaikė 11 mėnesių. 
Kad ir krito, bet jo gynėjai nusipelnė tikrųjų herojų 
vardą.

Dabar istorija netoliesia pasikartoja. Puolikai, 
tiesa, jau nebe tie, bet gynėjai tie patys ir jų ryžtingu
mas toks pat, nes naciai, turėdami moderniškiausius 
prietaisus tvirtovėms griauti, užtruko ties Sevastopo
liu net 8 mėnesius ir paėmė jį tik didžiausiu įsitempi
mu. Kiek vienų ir kitų žuvo ar nelaisvėn pakliuvo, 
nieks tikrai nežino, nes abi pusi savo nuostolius ma
žybini, o priešo pernelyg išpučia. Bet faktas jau įvyko 
ir politinė jo reikšmė labai didelė, nes Sevastopoliui 
žlugus, kontrolė ant Juodųjų marių be abejo pateks į 
nacių rankas. Kaukazo aliejus čia pat — Batumas sto
vi Juodųjų marių pakrašty — vokiečiams tik ranka 
pasiekt, ir jų motorizuotoj i kariuomenė turės kuo pa
sišerti. Bet, antra vertus, sąjungininkai darys viską 
kas tik galima, kad vokiečiai to aliejaus negautų. Su
sidarys nauji planai, užsimegs visai netikėti žygiai, ir 
karas, žinoma, ilgiau nusitęs. Kai Churchill vėl pakar
tojo, kad karas bus ilgas, jis tur būt turėjo minty ne 
tik pablogėjusią padėtį Egipte, bet ir numatė Sevasto
polio žuvimą.

Dar viena galimybė. Likvidavimas stipriausios 
sovietų bazės smarkiai paveiks Turkiją. Ligi šiol ji 
stengėsi kiek įmanydama išlaikyti neutralumą, imda
vo amuniciją nuo abiejų kariaujančių pusių, bet dabar 
turkų nusistatymas turės paaiškėti. Hitleris jau se
niai daro į Turkiją spaudimą. Dabar tas spaudimas 
padidės, jau plieno argumentais paremtas. Turkija at
sirado tarsi gaisro vidury: čia vokiečiai, čia bulgarai 
su rumunais, o iš kitos pusės anglų laivynas. Kaip jis 
dabar norėtų įsiveržti į Juodąsias marias! Turkai turi 
raktą, t.y. Dardanelius. Anglai ir naciai siekia tą rak
tą pasigriebt. Turkai karštligingai turi spėlioti, kuri 
pusė laimės. Aname kare jie buvo vokiečių pusėje. Ir 
tada kaizerio armijos atrodė nenugalimos, o bet gi ga
lų gale pralaimėjo. Turkai turi prityrimo. Jie nori tiks
liai apsispręsti, bent palaukti, kol situacija Egipte bus 
aiškesnė. K.

Amerikos Beturiu AL Vargonininkų Sąjungos 
Konferencija

Įvyks antradienį, liepos 
14 d., “Amerikos” redak
cijos patalpose, 222 So. 
9th Street, Brooklyn, N.

FARMERS...
Meke evwy aarkef- 
*y BONO DAY!

t For oor fighting men, 
for oor coontry’s fu- 
tore and for f Modom

*««t oor coaaty War 
Boad guote and koop on do-

Plėk «p yoor Wer Bonds and 
Štampe oa yoor itcoad ttop 
ia <O*B...right after yoo’vo 
eold yoor Ofts^uailk. pooltry; 
ttook or grain, No inveet- 

is too emali and no in- 
ia too largo 

tkiag-ia to kop.- 
ttee seJTZ t 

».<s Rf-lsaorjO,

Kemfc Šios Šalies apsigynimą.'

Y. Pradžia lygiai 1:00 vai. 
po pietų.

Į šį labai svarbų posėdį 
nuoširdžiai kviečiu atvyk
ti visus Centro Valdybos 
narius, Garbės Redakto
rius, apskričių pirminin
kus, raštininkus ir pavie
nius “Muzikos Žinių” bi
čiulius.-

Kadangi šį metą seimo 
nebus ir dabartinis nepa
prastas karo laikotarpis 
sukūrė daugybę svarbių 
reikalų, todėi šis bendras 
pasitarimas yra būtinas.

Tad visus, kuriems rūpi 
organizacijos bei “Muzi
kos Žįnių” ir chorų atei
ties geroyė, prašau šiame 
tikrai nepaprastame susi- 
rinkimę skaitlingai :dily- 
vautii ,jno' ii jnoib

Aleksandras JJAIekfdb, G 
ALRKVS Centro Pirm.

Natūralizacijos Pala^lniitte'TMaironis Saukia Kovon Už 
Laisvę ir Žmonių Teises

Graži tu, mano brangi tėvynė,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai,
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi, nes daugel vargų prityrei.

Šitaip nuoširdžiai apie mūsų mieląją Lietuvą dai
navo Maironis. Lietuvą vėl užgulė vargų kalnai ir mes 
prisimindami tėvynės kančias prisimename ir poetą, 
kurs jos sopulius taip gražiai apdainavo, tuo labiau, 
kad šiemet sueina dešimts metų nuo jo mirties.

Tėvynės nelies pranašas
Niekas kitas nemokėjo taip gražiai apdainuoti 

Lietuvos senovės, Lietuvos laukų, tėvynės žmonių, 
kaip Maironis. Prisiminkime tik jo eilėraštį apie Tra
kų pilį, kuri apaugusi pelėsiais ir kerpėmis, apie Vil
nių, kurs dunkso tarp kalnų plačiai. Poetą žavi Lietu
vos sodžius ir jis moka paprastai, bet nuoširdžiai apie 
jį pasakyti:

- — Kaip linksma sodžiuos, kad vyturėlis
Linksmai pragysta, aukštai iškilęs!
Ar saulė leidžias, ir vakarėlis 
Ramumą neša, saldžiai nutilęs”.

Lietuva Maironiui taip brangi:
—Ar laiminga, ar varguose — visados tu miela! 
Atminimais taip garsinga ir brangi kaip siela”.

Ypač mūsų poetą pamilęs Lietuvos dainas:
—Tėvynės dainos, jūs auksinės,
Be jūsų šąla mums krūtinės!”

Jis nemėgsta pirktos dainos, jam mieliau kaimo bakū
žėse ir laukuose gimusios širdies godos, jis ilgisi pra
eities laikų: . - v - „

— Tada už auksą nemylėtą;
Tada už dainą nemokėtą”.

Tėvynės jis ypač ilgisi, jei nors trumpam laikui 
tenka išvykti į svečias šalis. Ir regėdamas Šveicarijos 
žavingą grožį, jis prisimena Lietuvą:

— Nuo viršaus Rigi-Kulm’o, aukščiau debesų,
Užmatyti negali Lietuvos...
Dainiaus testamentas —- dirbti, kovoti dėl Lietu

vos, nenuleisti rankų:
— Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs;
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės — vargai?”

Ir šiandien tebėra taip vertingas jo kvietimas į 
kovą dėl tėvynės atstatymo:

— Tas nelietuvis, kurs dar bijo 
Išsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo triūso, kalavijo,
Kursai didžiais darbais nešvies”.

Poetas moka nešti paguodą tiems, kurie bus pa
liesti tos kovos nelaimių: - .

— Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis gintų brangiausios tėvynės!:
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės!

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad laužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras,
Antros neišverks, apgailėjęs”.

Maironis nešė gyviesiems kovos šūkį, o įniru
siems — paguodos žodį:

— Tarp vargų - sopulių, be rasos ir žvaigždės, 
Mūsų mėlynos akys apteko kraujais;
Kam mirtis jas užmerkė, laimingas ilsės,
Širdies nebekruvins vargai.

Jis tik susirūpinęs ,kad būsimosios kartos supras
tų tas pastangas ir idealus, dėl kurių tėvai kovojo:

— Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris,
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus,
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?”

Šalia didžios tėvynės meilės Maironis giliai at
jautė darbo ir vargo žmogų. Jis gražiai nusako džiovi
ninkės skundą:

— Širdį baugią —
Mano draugę 
Ilgesio varguos’
Kas mylėjęs,
Daug kentėjęs 
Besupras, paguos?

Jam gaila vargų suspausto žmogaus:
Kas vargdienį žmogų, beturtį priglaus,
Kad rūmams paskirta žibėti?
Kas širdį parodys dėl vargšo tamsaus,
Kad nėra už tai kam mokėti?

Bet kas ten be stogo vaitoja giliai ?
Ar balsas užmirs jam be žado?
Ar atbalsio jokio neras sopuliai?
Ar broliai leis mirti iš bado?”

Poetas nesigaili aštraus žodžio tiems, kurie jau* 
hatvėje buvę idealistais vėliau biauriai suburžuazėjo: 
-c.Ėnn < —: Metais iš grašių sermėgio nutukęs, : 
uiasn Gedyšiš/vargšo namų r^/ Z
-u?. uJ x PilVąlišpūtęs, cigarą užrūkęs, ii Avi r. 

Juoksis iš savo sapnų”. r \

Tję j | u riję nėra $il 
randa kad-jie negali gauti 
darbų apsaugos industri-• M* * .

Kaip buvo spėjama, tai 
daugiau ir vis daugiau 
žmonių prašo Jung. Vals
tybių pilietybės nuo mūsų 
šalies įstojimo į karą. 
Daug darbdavių, nežiūrint 
Prezidento įspėjimų, ne
samdo nepiliečių arba ats

tato nuo darbo darbinin
kus, kurie dar nėra naura- 
lizuoti, Toks pasielgimas 
įžeidė netik ateivius, bet 
ir tu y, piliečius, kurie dėl 
vienos priežasties arba ki
tos negali įrodyti savo 
Jung. Valstybių pilietybės.

Tokiems poetas moka kietai, kietai pasakyti: 
O, jūs išlepę ir atšalę,
Apkurtę žiovaujat tiktai,
Kad nuo darbų — vargų išbalę,
Gal jūsų miršta kur draugai!

Žinau: dabar jums daug nereikia: 
Pavalgius, atilsio saldaus!
Ir, nieko pikto lyg neveikę,
Numirę tikitės Dangaus.

žmo-

Jog žemė — ašarų vietovė!
Ir nelaimingas tas žmogus 
Kurs veido ašara neplovė:
Jam uždarytas bus dangus”.
Ankščiau debesų, kur visada saulė

Maironis kovoja dėl teisių darbo ir vargo
gaus, bet drauge ir nurodo, kur jis paguodos ir sustip
rinimo gali rasti:

Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus,
Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos,
Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau,
O bus tau be žodžių kentėti lengviau!

Ei, bėk prie galingos maldos,
Ramiau tau krūtinė vaitos!

Poetas pats nuoširdžiai pasakojasi, kaip jis atsi
klaupęs prieš altorių nori nuraminti savo širdį:

— “Mea culpa” į krūtinę 
Nusižeminęs mušuos,
O siela, kaip deimantinė 
Spindi ašarų lašuos.

Nevienas jo eilėraštis virto tautos pamėgta gies
me, kaip, pvz., “Marija, Marija”.

Dainos
O jau dainų Maironis mums sukūrė daugybę. 

Žmonės pamėgo jo poeziją ir pritaikę melodijų spar
nus paleido lėkti aidu per Lietuvos slėnius ir pamiš
kes. Kas iš mūsų nebūtume girdėję šių Maironio dainų:

— Vilija mūsų.
— Graži tu mano brangi tėvynė.
— Sunku gyventi žmogui ant svieto.
— Miškas ūžia verkia gaudžia.
— Nesegk sau rožės prie kasų.
— Užtrauksme naują giesmę broliai.
— Pirmyn į kovą už tėvynę.
— Ten kur Nemunas banguoja.
— Eina garsas nuo pat Vilniaus (kiti gieda: “nuo ru-

rubežiaus”).
— Kur lygūs laukai.
— Kad širdį tau skausmas kaip peiliais suspaus.
— Tupi šarka ant tvoros.
— Aš nežinau, graži sesute.
— Už Raseinių, ant Dubysos.
— Ar skauda man širdį, oi ne.
— Tu girele, tu žalioji.
— Nebeužtvenksi upės bėgimo.
— Jau slavai sukilo nuo Juodmarių krašto.

Skambus žodis, kietas perspėjimas
O kiek jo eilėraščių visokiomis progomis dekla

muojama! Kokie jie skambūs! Imkime tik posmelį iš 
jo baladės “Jūratė ir Kastytis”:

Bet Kastytį,
Kaip matyti,
Marių dovanos vilioja;
Vakarėlio jis nelaukia;
Tik žuvytėms tinklą traukia 
O mintis dausuos’ skrajoja”.

Reikale poetas moka pasakyti ir aštrų pajuokos 
žodį, kaip tiems, kurie kortomis lošia (“Vintas”), ar 
nutautusiems lietuviams:

Ojczyzna jums kvepia — ne žemė tėvynė, 
Maitinanti jūsų pilvus!
Ne prosenių žemė, kurios užsigynę,
Begarbinat lenkų dievus”.

Ypač jis nemėgsta žmonių, kurie moka daug šne
kėti, bet prie darbo jų nėra:

— Dirbti darbą, nešti naštą,
Braukti prakaitą dienos,
Pasišvęst už savo kraštą,
Jei to niekas nežinos, —

Mums peržema, negarbinga!
Mums didvyriams tos tautos,
Kur norėtų sėst galinga 
Nuo Liepojos lig Brastos...”

Mes lietuviai, likę vėl pavergtųjų tauta, prisime
name savo tautos pranašus ir iš jų semiame kovos 
dvasią:

— Pirmyn į kovą už tėvynę,
Už brangią žemę Lietuvos!
Garbė tėvams, kurie ją gynę 

• Ir kas Už ateitį kovėte! vi .no

jose. Todėl ,kad jie irgi no
ri prisidėti prie karo išlai- 
mėjimo Jie apsunkina na
tūralizacijos ofisus su 
prašymais dėl pirmų ir 
antrų popierų. Visiems y- 
ra aišku, kad negalima 
greitai apsiveikti su tom 
aplikacijom asmenų, ku
rie turi ir gali pristatyti 
tikras informacijas apie 
jų atvažiavimą ir vardus 
laivų, kuriais jie atvyko. 
Jie taipgi turi laukti mė
nesius.

Atsitikimuose, kur imi
grantas negali pristatyti 
šių informacijų jo aplika
cija dėl pirmų arba antrų 
popierų negali būti užgir- 
ta ir autoritetai jam pata
ria užsiregistruoti. Regis
travimas ima meto laiką, 
ir kada užbaigtas, ateivis 
gali tada prašyti piliety
bės. Yra valdiškas užmo
kestis $18. Visi imigran
tai, kurie negali atsiminti 
faktus apie savo atvykimą 
ir todėlgi jiems yra sunku 
tapti piliečiais, gali rašyti 
į Immigrants’ Information 
Bureau, 156 Fifth Avenue, 
New York City, dėl tų 
svarbių informacijų. Tuo 
būdu daug imigrantų, ku
rie gali gauti savo piliety
bės popieras ir net imi
grantai, kurie atvyko iš tų 
šalių su kuriomis Jung. 
Valstybės yra karėje da
bar pavėlinti tapti pilie
čiais pagal kaikurias sąly
gas.

Kad palengvinus atei
viams, kurie tarnauja 
Jung. Valstybių ginkluo
tose jėgose, tapti pilie
čiais, naujas įstatymas 
pradėjo veikti, kuris parū
pina, kad visi kareiviai, 
jūreiviai ir marinai, kurie 
buvo legaliai įleisti į Jung. 
Valstybes grali tapti pilie
čiais be pirmų popierų ir 
jiems nereikia prisilaikyti 
prie rezidencijos patvar
kymų. Bet, kad šie vyrai 
mūsų ginkluotose jėgose 
galėtų įrodyti, kad jie bu
vo legaliai įleisti į Jung. 
Valstybes, jie turi autori
tetams pristatyti atvažia
vimo datą ir vardus laivų, 
kuriais jie atvažiavo.

Tikima, kad Tautybės 
Kodeksas bus pakeistas 
toliau, taip kad lojalūs a- 
teiviai galės tapti pilie
čiais ir galės pilnai daly
vauti karo pastangoje.

I.I.B.

Pirk Defense Bonds ir Stamps!

LIBERTY HMEfflCKS

A dapper young waiter 
named Phippa,

Said—*Tm going to take 
allmy tipe

And buy Savings Štampe 
So boye at the campe

Have bomben, machine 
ganė, and ehipe!”>TJ iv »

- H+uo2
K. J. Pranskis.



tUVOĘ išvežtų gyventojų130, technikas, g. V. Kaunas. n 

Sibiran sąrašą, kurį 8U-Į 3481. Harotovič, Stefa, gimu- 

rinko ir sutvarkė Lietuvos si 1898, šeimininkė, g. v. va- n 

Raudonasis Kryžius, šis nius. v

sąrašas yra labai svarbus, 3482. Haritovič, Mariją, fi

nas iš jo Amerikoje gyve- musi 1919, g. v. Vilnius. į

nanti giminės ar paėsta- M8? a^tovič, s»t>ma, gi- ‘ 
m. galės sužinoti apie sa- musl W21 v VUnlas. 1 
vuosius, nuo kūnų dabar 3^. amebas. AWandr», ’ 

negauna jokių žinių. g. Lentvaris. ,

Švažas sunumeruotas ir 3485 Harychienė, Irena, 23, 
alfabetiškai sudarytas. ^„^4, '
Pirmiausia paduoda išves- M86 Haur,ik«TO Edvar- , 
tojo pavardę; vardų o (Broniui,, g,, akinimus, 
kiauteliuose tėvo vardą, y vinkšnnpiai, Bartininlou. , 

Išvežtojo amsius ir gyve- M87 Hauriikeviiienė, Stasė, 
namop vieta Lietuvoje. 4,, ieimiasiė. ' ' I;

3488. Haurilkevičius, Tomas
3474. Gurklytė, Genė (Jur- (Edvardas), 3. j

gis), 19, pardavėja, g. v. Vii- 3489. Heneris, Gabrielius t 

hius- (Bernardas), 50, advokatas, g.1

3475. Gurčienė, Brųsė (Ka-įv. Smėliukai, Ignalinas. ,

zys), 34, šeimininkė, g. v. Šar-į 3490. Hermanovičius, Kleo- 

kiai, Vaiguva. ‘pas (Adolfas), 27, darbiniu- ,

3476. Gurdinąs, Juozas (Ig- kas, gi v. Vilnius.
nas), 46, ūkininkas, g. v. Ak-Į 3491. Herse, Adomas, 41, a- 

mena, Vaiguva. matininkas, g. v. Vilnius.

3477. Grogorovienč, Ona 3492. Hersienė, Sofija, 28, g. 
(Justas), gimusi 1912, darbi- v. Vilnius.

ninkė, g. v. Rokiškis. 3493. Herse, Boguslavas (A-<

3478. Haidukas, Antanas domas), 17.

(Antanas), gimęs 1926, ūki- 3494. Hersytė, Ona (Ado- 

ninkas, g. v. Šulėnai, Vidžių- mas), 15.

3495. Herse, Ričardas (Ado

mas), 11.

3496. Hiksienė - Matusevi
čiūtė, Jadvyga, (Jonas), šeimi-

“The Catholic Register” No. 25 leidinyje tilpo Frances He- 

len Sheridan gan įdomus straipsnis, užvardintas: “Ąnother 

Angle of the Boy Friend Problem”. Manau, kiekviena Sodalietė, 
kuri tą straipsnį perskaitė, nesigailėjo. Kiek ten brangaus ir ap

tartinos medžiagos galima rasti. Dažnai Sodalietės rašo ir pra

šo kodėl jūsų redaktorius plačiau apie šį “Boy Friend” klausi

mą nerašo, šis Panelės Sheridan raštelis pilniausiai atsakys į vi

sus jų reikalavimus.

Nors ir turtuose gyventum,
- • v «
Nors ir auksą kasdien semtom,

Niekas, niekas nebemiela

Jei nešvarią turi sielą.
Kristus mūsų — mūsų kelias —

Jis gyvenime žvaigždele;

Jisai mūsų brangenybė,
Jis pasaulio yr’ šviesybė.

» >
Kas užmiršta yr’ šviesybė.

Tam gyvenimas įgrįsta;

Tasai turtuose jau skęsta,

Nedorybėse jau bręsta.

Kas tas auksas, kas tie turtai —

Pražūties, nelaimės burtai;

Kristus mūsų brangenybė,

Gausių turtų amžinybė. J. P-

duoda progą
“Nelaimė”, atsidususiai tarė jaunoji panelė valgykloje. “Pa-1 

mečiau savo piniginę”.
“Leiskite man užmokėti už jūsų pusryčius”, pasisiūlė jau

nasis jaunuolis.
Panelė linksmomis akimis pasižiūrėjo į jį. Nusišypsojo ir 

tarė: “Mįs”... “Vakar dieną užmokėjai už mano pietus. Manau 

nebus pro žalį šiandien kitam užmokėti. Ačiū”.

Kiek čia rasime tiesos. Kasdien panašūs įvykiai atsikarto

ja. Nemanau, kad mūsų Sodalicijos tarpe rastųsi panašios pane

lės, kurios bando parodyti savo flirtavimo magnetizmą.

Nauji vėžiniai į madą. Pamirštos karetkos su arklio 
jėga nereikalauja rūpintis nei padangoms nei gasoli- 
nii. Štai ir ši porelė, tai moderniškų klubų artistai jau 
spėjo prie tos padėties prisitaikyti.

30, mokytojas, g. v. Naumiesg. v. Ufcugastis.

3538. Huščo, Ignas (Juozas),
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3567. Cholodienė, Eugenija 
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3568. Chalanevskienė, Tere
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niai, Panoteriai.
3569. Chotonevskienė, Tere

sė (Ignas), gimusi 1890, ūki

ninkė, g. v. Ukmergė.

3570. Chriatauskienė, Marija, 

50, g. v. Stasiūnai, Kėdainiai.

3571. Chriatauskas, Marijo

nas, 44, eiguiis, g. v. Stasiūnai.

3572. Chriatauskas, Vladimi

ras, 11.
3573. Chripsevičius, Vacius 

(Vacius), 32, darbininkas, g. v. 

Kaunas.
3574. Chripsevičienė-Butkevi- 

čiūtė, Mikalina (Kazys), 33, g.

' v. Kaunas.
I 3575. Chripsevičius, Česlovas 

• (Vaclovas), 6.
3576. Christanskas, Česlovas 

> (Jonas), 46, invalidas, g. vieta

Lipliunai, Kėdainiai.

3577. Christanskienė, Alina, 

44, šeimininkė.

3578. Christanskas, Stepas

(Česlovas), 16.
3579- Christanskas, Marijo-

II nas (Juozas), 40, samdinys, g.r i ....
»• v. Lipliūnai, Kėdainiai.

3580. Christanskienė, Marija, 
5’ 40, šeimininkė.

3581. Christanskas, Vladas

(Marijonas), 10.

3582. Christauskas, Marijo

nas (Juozas), 40, darbininkas, 

g. v. Josvainiai.

3583. Christauskienė, Marija, 

48, šeimininkė.

3584. Christauskas, Vladimi

ras (Marijonas), 10, mokinys.

3585. Chronstauskienė, Juze

fą (Juozas), 70, ūkininkė, g.
I ■
v. Pašeivis, Batakiai.

Šumskas,

bus, kaip tai sąžinės sąskaitą, kalvarijos kelius, savęs persigalė- 

jimus, uždegimas žvakių, tylos užlaikymas Didžiojo Penktadie

nio šventėje.

Iš paduoto sąrašo Merginos Sodalietės gali matyti, kaip ga- ; 

lingą meilės tvirtovę turi Švenčiausiame Sakramente. Jums pri- . 

puolą tik širdingiau pasidarbuoti, kad merginų tarpe ši dalis 

dvasinio gyvenimo praplistų jūsų tarpe. Daug nereikia pastangų. 

Kiekviena rimta panelė mato, kad tik per meilę prie Švenčiau

sio Sakramento jos sulauks savo gyvenimo palaimų.

Parodyk man merginą, kuri turi meilę prie Švenčiausio Sa

kramento ir aš tau parodysiu aukso kalną.
% s

Pcębo atlikimas
Neseniai teko man dalyvauti viename Sodalicijos susirinki- 

me ir per visą susirinkųną, sėdėdamas klausiausi kaip merginos 

nenoringai deda savo širdį į Sodalicijos veikimą.

Visas tas įvykis man primena šį juokelį. Nežinau kur aš jį 

girdėjau. Bet vis tiek savyje jis parodo žmonių dvasią.

Sykį ūkininkas ateina pas savo juoduką ir klausia:
• - *• r r p .» 5 -. -r * '. ~ - i«,
“Sambo, ar pagirdei arklius šį rytą?”

“Taip, Ponas”.
“Ir vištas?”

“Taip, Ponas”.

“Ir karves?”

“Taip. Kiekvieną atskirai pagirdžiau”.

“Ir pieną Sambo... ar ir tą prižiūrėjai?”

“Taip, ponas. Ir pieną gerai prižiūrėjau. Arkliui, vištom, 

karvei daviau vandens... ir pienui daviau užtektinai vandens”.

Kiek kartų mes matome savo tarpe panelių Sodaliečių, ku

rios nuolatos pila, vandenį į Sodalicijos veikimą. Iš tolo besto
vint išrodo, kad joms niekas daugiau nerūpi, kaip tik visą Soda- 

. licijos veikimą susilpninti ir pamesti į šalį.

Merginos... nenusimykite jeigu jūsų tarpe laiks nuo laiko 

. apsireiškia panašūs dalykai. Vietoje rankas nuleisti,... atsiraito

kite ir įstokite į didesnį darbą. Kur vienybė... visuomet ten rasi- 

. me galybę.

Vęrčikjiit UŽTĖMĮ ifųras
“Kiekvienas vyras yra knygos tomas, jei mokėsi ji skaityti”.

Pereitą kartą, Norwoode panelė Sodalietė davė pastabą, kas 

link veikimo Tarnaičių Švenčiausio Sakramento. Šiandien ban- 

dysime plačiau apie jų veikimą, ir konstituciją pakalbėti.

Kiekvienoje Sodalicijoje yrą Tcuopelė arba komisija, kuri 

vadinasi Švenčiausio Sakramento komisija. Jos pareigos yra se

kančios:
1: Ūgdyti nariuose dievotumą prie Švenčiausio Sakramento.

2: Raginti SodalieĮtes rūpestingiau ir širdingiau uždegt sa

vyje pamaldumą prie Altoriaus Sakramento.

Ši komisija turi ypatingai savo užduotį neperstojančiai ves

ti visas savo pavestas nares prie Kristaus meilės.

BODĄI:

1: Ūgdyti Sodaliečių tarpe didesnę meilę prie Kristaus Šven

čiausiame Sakramente, pav.: paraginti merginas prisirašyti prie 

Tarnaičių Švenčiausio Sakramento.

2: Raginti nares prie dažnos šventos Komunijos. Lankytis į 

Nczvenas, Triduumus.

3: Aiškinti faktą, kad dievotumas Kristui yra rodomas įvai

riais būdais ne vien priėmimas Šventos Komunijos; Pav.: dai

nai aplankyti Švenčiausią Sakramentą. Kasdien, jei galima, iš

klausyti Šventų Mišių. Dalyvauti Šventose Valandose. Puošti sa

vo ypatiškumų Procesijas švenčiausio Sakramento. Raginti pa

rapijos bernaičius tapti altoristaįs ir tarnauti prie Šventų Mišių.

4: Surašyti tam tikroje knygoje visus dvasinius Sodaliečių 

darbus ir laiks nuo laiko, bent per pusmetinius ir metinius susi

rinkimus perskaityti kiek dvasinių darbų Sodalietės yra atliku- 

sios per tas metų dalis.
5: Prigelbėti parapijos kunigams ir zakristijonui papuošti al

torius laike didesnių švenčių ir atlaidų.

6: Raginti nares surasti dievotumą prie Viešpaties Saldžiau
sios Širdies ir prie Kristaus karaliaus.

7: Paaiškinti merginoms apie įvairius dvasinio gyvenimo dar-
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ūkininkė, g. v. Magarinek, Rie-
r,— . Ti

šė. :r
3524. Hunčvičius, Titas, 20, 

g. v. Ma-g&rūiek.

3525. Hrinoškevičius, Povilas
1 r r * *. / • > . • - v

(Antanas), gimęs 1893, veži

kas, g. v. Vilnius.
3526. Hurčinas, Juozas, 70,

r * r r- :-i y "*
ūkininkas, g. v. Akmeniai, Kra

žiai. i

3527* Hųrčinienė, Gabrielė 
(Kazys)5^, ūkininkė, g. yietaj 

Šarkiai, Vaiguva.
3528. Iftųčinaitė, Elena (Juo-į

M Hųrčinienė, Stasė (To- 
-Iniąs), 52, g- v. Vilnius.

I &»■ Rųrčimėnas, Jonas, 11. į 
-' išį. Hurkas, Kazys, 45, Vii- 

nius.

3532. Hurkienė, Jadvyga, g. 
v. Vilnius.

3533. Rųvaldas, Stasys, gimęs 

1892, ūkininkas, g. v. Pakerš- 

nojis, Plungė.
3534. Huvaldiene, Ęronė, gi- 

. muši 1893, ūkininkė, g. v. Pa-

ir kefšnojis.
3535. hopenienė, Stefa (Mi

kas, gimusi 1863, g. y. Anykš-

STOP THIS Bf-ACKOyT!
Liudas

Pasikelti į puikybę, kad viską žinai, yra didžiausia opsą

mone

‘Pasisavink širdis, ir turėsi visų žmonių rankas ir pinigines'

‘Nuolatinis girtuokliavimas yra tai santrauka visų prasi

kaltųnų'

Duktė yrą tai rūpestinga ir jautri nuosavybė”. 

‘Pyktis prasideda juokais ir dažnai baigiasi atgaila'
įBus daugiau)

‘Žilas plaukas nepasako širdies metų.

Kas neturi kryžių, neturės vainiko'

“Nesidraūgauk su kitu, kuris kankina savo arklius ir mote- 
!kolei jis plfįi.uosius neparduoda ir moterį nepalaidoja”. 'J n

United Stoto WAR BONDS

fe •<
rm r

jį j lįjF z

K■ ' j

Bėgk nuo linksmybių, kurios kanda rytojų
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Šv. Misose
(MĖNESINĖ INTENCIJA)

Į. Šy. Mįifos — 9itymia dovana Dievui
Gyvenime (įovanos yra teikiamos iš įvairių prie

žasčių. Pirma, kad pareiškus meilę, kaip, pav. Motinos 
Dienoje vaikai duoda gėlių. O geriausią dovaną Dan- 
giškąjap Tėvui aukoti, kad Jį pagerbus, tai yra Jo 
Sųnaus Kūnas ir Kraujas Nekruvinoj Aukoj. Antra 
priežastis dovanų davimo yra padėkoti kam nors už 
padarytą malonumą. Taigi antras tikslas šv. Mišių y- 
ra Pięvuj padėkoti už suteiktas malones. Trečia prie
žastis yra iš kito ką nors išgauti: pav. politikieriai kar
tais vartoja kyšių — jie pirma duoda dovaną, o priė
musieji dovanų jaučiasi pareigą, kaip nors jiems atsi
lyginti. Panašiai šv. Mišios yra išprašymo auką. Juk 
mes daug ko norime iš Dievo! Vienok kaįkųrie nesu
pranta, kad jie turi savo rankose tokią nepaprastą do
vaną, kuria galėtų stačiai išpirkti, taip sakant, patį 
Dievą; t. y. priversti Jį nusilenkti iš dangaus, kad su
teikus jiems pagelbos. Pagaliau, žmonės duoda dova
nas, kad išlyginus skriaudas arba nesusipratimus. O 
aukodamas Jėzaus Kūną įr Kraują sų Kristumi ir su 
kunigu ŠV- Mišiose tikintysis prašo Dievo, kad užmirš
tų jo nuodėmes. Taigi šv. Mišios pagaliau yra permal
davimo auka.

2. Panašiai visos tautos aukodavo
Visos pagoniškos religijos reikalavo aukų savo 

dievams. Aukodavo laukų vaisių, gyvulių, net ir pra- 
liedavo vaikų kraują. Žydai panašiai aukodavo aukas 
Dievui. Tas visas parodo mums, kad aukas aukoti Die
vui yra naturališkas išsireiškimas visų žmonių religi
jų, kaip jų dievus gerbti, jiems padėkoti, iš jų išprašy
ti ką nors, juos permaldauti.

3 Nonjp Įstatymo Mišių Auka
Paskutinės Vakarienės kambaryje Kristus paim

damas į savo rankas duonos ir vyno ir taręs žodžius: 
“Štai mano Kūnas... Štai mano Kraujas”, atlaikė pir
mas Mišias. Jis tą vakarą paaukavo savo Tėvui begali
nės vertės dovaną — savo gyvybę. Ką Kristus yra pa
daręs yra padaręs paskutinėje vakarienėje įvyko Kal
varijoje. Todėl Kalvarija, Paskutinė Vakarienė ir šv. 
Mišios yra tas pats. Tas pats Kunigas - Kratus, ta pa
ti auka, tik Šv. Mišiose nekruvinu būdu auka yra au- 
kojama.4. ’7o? darykite atumliųiBuir

Šie žodžiai nuolat skamba misi jonierių ausyse Ą- 
frikoj, Alaskoj, Iindijoj. Juos girdi kunigai Lietuvos 
kaimuose, vienuolynuose, dykumuosė, didžmiesčiuose 
kiekviename pasaulio krašte. Tūkstančiai maldininkų 
plaukia paaukoti su Kristumi ir su kunigu vertingiau
sią dovaną Dangiškąjam Tėvui. Tūkstančiai paguldė 
savo gyvybę už tai, kad buvo sugauti Mišiose dalyvau
jant persekiojimų metu Romos tamsiose katakombo
se. Anglijoje, Bažnyčios priešai daužydavo altorius 
šaukdami: “Panaikinkime Mišias ir panaikinsime ka
talikų tikėjimą;” Rusijoje,Airijoje, Meksikoj tikintie
ji drąsiai slapstėsi urvuose, krūmuose, miškuose daly
vauti šv. Mišiose.

5. Kodėl kat dalyvauja šv. įfunoso?
Aukoti su kunigu ir su Kristumi Aukščiausią Au

ką Dievui Tėvui; pribūti Kalvarijos ir Paskutinės Va
karienės atnaujinime; garbinti Dievą, padėkoti Jam, 
išmelsti iš Jo reikalingų malonių, permaldauti Jį už 
papildytas nuodėmes. Šių dienų lietuvis suminkštėjo 
tikėjimo atžvilgiu. Lietuvoj, pažinęs vargą, jautėsi jis 
arčiau Dievo ir mėgo eiti į Bažnyčią. Negaliu užmiršti 
tų jaudinančių vaizdų Lietuvos kaimuose Šventadie
niais, kai plaukte plaukdavo kaimiečiai į bažnyčią il
gais kilometrais, sunkiais keliais, didžiai nuvargę nuo 
sunkaus darbo. O čia kaikurie tingi Dievui pašvęsti 
vieną valandą savaitėje viešam garbinimui. Privalo
me, tad, būti ištikimi savo tėvų tikėjimui, kitaip su
lauksime Dievo prakeikimo.

S.Koi?ii)dpu»ytiiy.Miiie»
Nors šv. Mišių vertė yra begalinė ir kiekvienas tų 

dangiškų turtų gali semti kiek tik norėdamas, tačiau 
žmogus pasisemia jų pagal savo prisirengimą, dievo
tumą ir sielos stoyį. Reikia, tad, būti didžiai susikau
pusiam, atmesti į šalį visus žemiškus rūpesčius :įr dva
si^ budėti sū Marija po Kalvarijos Kryžiumi, pilnes gi
li^ pagarbosjr gyvaus tikėjimo. Geriausiai-reikia .pri
imti šv. Komuniją, nes Komunija yra Mišių dalis. Jei 
ne tai, gera būtų sužadinti gailestį ir susivienyti su

Šis vyras įlindęs į 16-kos colių pakrančio kanuolės vamzdį. Jis mylįs 
būti prie kanuolės ir kai ji metą mirties bolę. Ir tai dėl pergalės.

Iš L.D.S. Veikimo
Protokolas 54 Suvažiavimo

\ S s v v

Prieš dų mėnesiu mes 
uždėjome ką ekspertai pa
vadino ‘lubas’ (arba mak
simumą) ant kainų beveik 
visų daiktų, kuriuos mes 
valgome, vartojame arba 
nešiojame. Tas reiškia, 
kad nuo šio laiko nei vie
nas krautuvininkas nega
lės imti daugiau už reik-

šveitimą, drabužių valy
mą, Sftalbimą, ęĮtc., nebus 
galima reikalauti daugiau, 
negu buvo imama kovo 
mėnesį. Jeigu turi savo 
biznelį negalėsi imti dau
giau už pataisymą laikro
džio, už skalbimą, etc., 
kaip ėmei kovo mėnesį. 
Bet tie keli vartotojų pa-

menį, negu buvo imama tarnavimai, kuriuos nau-
už tą reikmenį šovo mene 
sį. Atlikti tą, buvo sun
kiau negu skamba, bet su- 
aikėme kainas nuo kili

mo.
Kainos kasdien nekyla, 

ir mūsų doleriai pralei
džiami ginklams ir lai
vams turi geresnę vertę. 
Kaikuriose USA dalyse 
pragyvenimo iškaščiai ta
po sumažinti.

Tiek atlikę .negalime su
stoti, galutina pergalė ko
voje prieš aukštus pragy
venimo iškaščius reikalau
ja, kad turime apsvarstyti 
visus žygius, kad tik pa
dėjus karo pastangą. Ir 
todėl su liepos 1 d. mes už
dedame maksimumo kai
ną ant “vartotojų patar
navimų”. Tie patarnavi
mai reiškia daugybę 
mums teikiamų patarna
vimų, mažu ir didelių, į-

jas patvarkymas liečia, y- 
ra šimtai kitų.

Kaip mes bendrai sten
gėmės sulaikyti pragyve
nimo ir maisto iškaščius 
taip turime sulaikyti pa
tarnavimų kainas. “Ši na
minio - fronto kova, sako 
Kainų Administratorius 
Leon A. Henderson, “gali 
būti, ir bus išlaimėta visų 
mūsų bendradarbiavimu 
— valdžios, pirkėjo ir 
krautuvininko” Ir bus lai
mėta.

j
Visur mes mobilizuoja

me žmonių pajėgas — kad 
kiekvienas vyras :
viena moteris dirbt.. . ... 1 • .
kuris naudingiausia 
galei. Rimta darbo proble
ma yra laikinas atstaty
mas nuo darbo daug dar
bininkų iš šiandienos be
reikalingos civilinės ga-

vairiose sapose, krautuvė- Į mybos... ypatingai dide- 
se ir kituose bizneliuose. liuose miestuose kaip New

Vincas Mitchell, Kazys Nadzei- 
ka, Juozas Augūnas ir Juozas 
Skirkevičius.

97 kp. Lovvell, Mass. — Ta 
mas Versiackas ir VI. Paulaus
kas.

tininkas — Tanias Versiackas.1 Svečiais užregistruoti An 
Mandatų priėmimo komisija tanas V aisiauskas, Ona Radai

— Jonas Kumpa, Antanas Dau- tienė ū Impolitas Kantakevi- 
kantas, Stasys Griganavičius ir CIUS-
Antanas Kneižys. Svečiams suteiktas pilnas bal-

Skaitomas protokolas pereito sas- 
suvažiavimo, rugsėjo mėnesyje Įnešimas apskričio suvažiavi 

mui, .nutart ar seimas šiais me
tais turi būti šaukiamas arba

LDS N. A. apskričio suvažia
vimas įvyko sekmadienį, balan
džio 12, 1942 m., 1 vai. po pietų,
Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Švenčiausios lietuvių parapijos 
svetainėje ant Windsor St.,
Cambridge, Mass.

Suvažiavimo-posėdį Atida rė įvykusio 7 d., 194*1 metais. Pri-
apskričio pirmininkas A Zavec-■ ūntas.
kas, maldą atkalbėjo apskričio | Mandatų komisija įteikė man-:ne ls priežasties, kad dauguma 
Dvasios vadas kun. Pr. Juškai-! datus ir praneša, kad viskas idirba apsigynimo darbus ir ma
ris. Po maldos Dvasios vadas i tvarkoje iš kurių pasirodė, kad zai delegatų gali atvykti, nes 
kun. P. Juškaitis pasakė įžangi-i dalyvauja suvažiavime iš 6 kp. seimas būna saukiamas dirba- 
nę kalbą, kurioje sveikino šuva-; 24 atstovai ir užregistruoti 3 'mose dienose ir svarbūs nutari- 
žiavusius delegatus, ragino nu-! svečiai. mai nebūna įvykdomi. Po svars-
tart gerų sumanymų ir surasti Delegatai šaukimui iš eilės nutarta prieš seimo šau-
būdą, ypatingai jaunimo reika- kuopų priėmė ženklelius, ku- kimą Pargrįžus iš apskričio su

važiavimo atsiklaust kuopų arle„ kad jaunimas pritraukus riuos prisegė Ona Radaitienė. 
prie šios organizacijos ir nuta- 1-mos kp., South Boston, 
rimus pildyt, darbuotis nenulei- Mass., atstovauja — Stasys 
džiant rankų. i Griganavičius, Jonas Kumpa,

Taip pat gražias kalbas paša- Juozas Jeskevičius ir Vincas 
kė “Darbininko” . redaktorius, Valatka..f • * * »- — - J
Antanas Kneižys, Antanas Pel-

galėtų atsiųsti atstovus į seimą. 
Sužinojus kuopų nutarimus pra
nešti Centrui.

Iš pereito seimo raportą išda
vė gyvu žodžiu Vladas Paulaus-

džius, administratorius, Jonas 
Kumpa ir kiti garbės nariai, 
būtent: Antanas Vaisiauskas,
Vladas Paulauskas, Kazys Na- 
dzeika, Mateušas
Antanas Daukantas. Visų kai- Kneižys. 
bos buvo gražios ir nuoširdžios 
dėl organizacijos veiklumo.

Norbutas ir . Jurgis

2- ros kp., Montello, Mass. - kas' Priimtas.
Kasys Grigas. J. Baronas, Pet- Natorta ren?ti konferencijas 
ras Tūbelis ir Antanas Pel- Panašlos i seimelius dalyvau- 
džius jant ' kuopų atstovam, ku-

3- čios kp. - Norwood, Mass., rios bŪtų rengiamos lietuvių 
Versiackas,' ir Antanas koloniSose' aUiklausiant para-

pijų klebonų. Pirma iš šių kon
ferencijų įvyksta Cambridge8-tos kp., Cambridge, Mass.—

o i f i c t "VT r v-v* i - įvyko),
Posėdžiams vesti užgirta aps- čius, Antanas Daukantas, An-' Nut_arta ren«U 30 d'

kričio valdyba, būtent: pirm, i tanas Zaveckas, A, Vinciūnas, bendrai su Šv. Roko
'k. Pilkonis, Benediktas Jaku-iParaPiJa Montello, Mass. Tam 
tis ir Mateušas Norbutas. Itikslui su,iaryta k“mi-sija iš 

65-tos kp., Nashua, N. H. —

Antanas Zaveckas, vice-pirm. 
— Vladas Paulauskas, iždinin
kas — Kazys Nadzeika

Specialiai patvarkymai 
valdys šiuos vartotojų pa
tarnavimus (consumers 
Services), nes tai labai 
komplikuota problema ir 
liečia kiekvieną šeimą vi
soje šalyje. Tiems patar
navimams mes praleidžia
me apie $5,000,000,000 per 
metus į 1,000,000 šapų, 
krautuvių ir kitų biznio 
vietų.

Po liepos 1 d., už batų

Yorke. Pirmininkas Paul 
T. McNutt, iš War Man- 
power Commission, New 
Yorko valstybės guberna
torius Lehman, ir New 
Yorko miesto Mayoras, 
Fiorello La Guardia, praei
tą savaitę sutiko, kad New 
Yorkas turi milžinišką šal
tinį vyrų ir mašinų, kurie 
dar neįtraukti į karo pa
stangą, ir jie planuoja 
juos naudoti. WPJ3.

• Lietuvių laikraščiai ra
šo, kad Estijoje, Baltijos 
uoste (Baltiški) esą su
sekta 21 lietuvis. Grei
čiausia, kad tai bus lietu-

• Šiaulių “Tėviškė” rašo:
Šaukėnų miestelio, Šiau
lių apskrityje, turgaus 
aikštėje pakarti: rusas 
Propopas Kupračenko, ku

riai tremtiniai, patekę Es- ris savo ūkyje slėpė du pa- 
ijon iš Karelijos ar kitų bėgusius sovietų belais-
• x m**”* a x FU* V. i 2 _vietų. Tačiau tuo tarpų 

smulkesnių žinių apie juos
vius. Tie belaisviai Kupra
čenko namuose nušovė po-

kuopų po du ir tris narius, ku
rie įėjo — 1-mos kp. iš So. Bos-

Kristumi bent dvasišką komunija, pasiryžimus dary-itono ~ Vincas Valatka ir Jo
damas daugiau ne’benųsįdęti. įnas Kumpa: 2'ros kP- — Kazys

Ir taip mūsų verdančiame gyvenime kiekvienas Grigas’ Antanas Peldžius ir J. 
katalikas turėtų laikyti šv. Mišias pačiame jo centre. Baronas: 3‘C1OS kp. iš Norwood, 
Šv. Mišios primena mums, kad Kristus ne vien isto
riškas asmuo, bet dirbęs ir gyvenęs mūsų tarpe, suvie-, 
nydamąs mus visus Jo rnistiniamę Kūne. Už tai, bea- kp- IS Cambrid8e* Mass. — An- 
bęjo, ir Dievas yra toks kantrus su mumis, kad Jis tanas Daukantas lr Petras Ra- 
kasdien mato savo Dieviško Sūnaus žaizdas, mato sa-
vo Sūnų Save aukojantį Jam ir tos žaizdos sulaiko 
Dievo rūstybę. Pagaliau, šv. Mišios ragina mus auko
tis, dirbti, veikti didesnei Dievo garbei ir savo sielos 
išganymui.

Atsišaukimas ( Maldos ApašL Narius!
Maldos apašt. šūkis — “Teateinie Tavo Karalys

tė!” Tais žodžiais išreikštas mūsų Sąjungos didžiau
sias troškimas, kad Jėzaus Širdies viešpatavimas kuo 
greičiausiai prasiplėštų po visą pasaulį, ypač šiaią 
bauginančiais, paikais, r Taigi, privalote stengtis dau< 
giaų ir daugiau pas^ymėU:išUkinxy^.raaldaj,.:ęytmę-

ir ras-

Kun. Pr. Aukštikalnis, S. J.

dar neturima. Savitarpinė licininką A. Juodkazį ir 
Pagalba siunčia vieną sa- partizaną Čepulį, 
vo tarnautoją jų atsivežti.

Mfrė Nacių Nelaisvėje
• Iš nelaisvės Vokietijoj . ,

lietuviai kariai, kurie tar- Prijos tssiun-
navo raudonoje arruijo- ‘
je, pranese, jog nacių ne- ________________________
laisvėje mirę šie lietuviai
kariai: 1) Balažantis An
tanas iš Seirijų, Alvtaus 
apskr., mirė Š. m. kovo 13 
d.; 2) Rumbinas Petras iš 
Šiaulių apskr., Lygumų 
valse., Vaigailių kaimo, 
miręs š. m. kovo 14 d. ir 3)
Basauskas Petras.

• Iš Lietuvos laikraščių 
matyti, kad vokiečiai jau 
ruošiasi naujos lietuvių

daitis; 65-tos kp. iš Nashua, N. 
H. — Kazys Nadzeika ir Vincas 
Mitchell; 97 kp. iš Lowell, 
Mass. — Tarnas Versiackas 
Vladas Paulauskas.

Ši komisija nutarė susirinkt 
pasitarimui gegužinės reikalu 
balandžio 26 d. ‘Darbininko’ sa
lėje, 3 vai. po pietų, o nedalyva
vusioms kuopoms suvažiavime 
nutarta pasiųsti paraginimai 
kad jos atsiųstų savo atstovus 
virš minėtam Reikalui.
,r-.į^.?ikšta Pa^a
Dvasios vadui kun. Juškaičiui, 
8-tos kp. valdybai ir nariams

• Lietuvos laikraščiai 
praneša, kad sunkiai dir
bantiems darbininkams 
būsiąs padidintas maisto 

ir produktų davinys. Padi
dintos normos būsiančios 
duodamos ir tiems darbi
ninkams, kurie turi ilgiau- 
dirbti arba dirba daugiau
sia naktį.

už oįąlonų priėmimą suvažiavi
mo. ^Posėdis baigėsi 5 vaMpą>.

The power of the gnatest Nery t 
the world, our <nm tw» poetą 9Mt,1 
rests in large measure on its btckJ 
bone-the Battleshlps of «ė Ube. 
They displace approaimately 33,000 
tona and cost up to $70,000.000. Ws 
have something Ūke e score of thess 
huge ships in the Atlantic and

Eight huge battleshlps are under 
ion and mere ere eontena- 
To

L0f the ___
rerynhere 

rar Bonds. Ve 
if everybody 

ivest at leąst ten 
income every^pay 

help your county go over its 
Ouota. » O. S. Trtanrj 1

c aniem*
moderni

Mal
das
t atkalbėjo apskr. Dv, 

un. Juškaitis.
Pirm. .4. Zavecfcas, 
Rasi. T. rersiacfca^.
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HARTFORD, CONN.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Šiais metais metinis lietuvių 
parapijos piknikas įvyksta lie
tuvių darže — Lighthouse 
Grove, Glastonbury, liepos-July 
10. Komisija jau išrinkta. Taigi 
Hartfordo ir apylinkės lietu- 
viai-lietuvaitės, jaunime atsi
lankykite visi į tos dienos pik
niką. Bus Connecticut kompa

yra tarpe “missing” kareivių. 
Tikimės ir viliamės, kad jisai l 
yra gyvas. Jisai baigė parapijos 
lietuvių mokyklą. Vietiniai lai
kraščiai gražiai aprašė ir jo fo- Į 
tografiją įtalpino.

Pereitą sekmadienį Šv. Jonol 
draugija surengė pikniką. Dalis 
pelno, rodos, eis paremti lietu-1 
višką radio programą.

Seselės Pranciškietės, kurios I 
sunkiai darbavosi parapijos ir

nijos paskirti extra busai ant > m°kykĮ°Je per 10 mėnesių,
linijos važiuojant ir grįžtant 
taip, kad busų bus užtektinai. 
Neturėtų būt excuse’ų, kad ga
so nėra, nėra kaip nuvažiuoti.

— ■ .yiem 
pažinties valandos jau ei-Į saulė: 
na tuoktis!
skuba, baisia

čia turi atitikti.

dytoją. Lengvu 
kitatikio ji ištekėjo 
nų jau turi. Bet jos širdis 
nejaučia ir nesiurbia pil
nos laimės: širdies gilu-

lytinių santykių pirma moj tebežėrįs katalikybės
moterystės. Čia glūdi dide
lė klaida. Lytinių santykių 
metu nėra vietos jokiam

žiburėlis nesulaukia vyro 
širdyje tinkamo atgarsio, 
supratimo; vyro giminės,

tarpusavio pasižinimui; jo motina, seserys, visom 
čia tėra aklas kūninis at- nugriebiamom priemonėm

na ir jį stabdo. Mergaitė dėl savo laimės
Gyvenimo draugo beieš- turj spiaut į storžievius,

nesugyvenamus pikčiur
nas, į pagyrų puodus; dėl 
savo laimės mergaitė nie
kuomet neturi atiduot sa
vo rankos mušeikoms, peš
tukams, chuliganėliams, 
visokiems patamsių tipe
liams.

Giedri ir protinga mer-

RYTINIU 
VALSTYBIŲ ŽINIOS pasibaigt galinti.

Pats pagrindinis dėsnis,
vyrą moterystės gyvenimo 
draugu besirenkant, yra 
tą vyrą pažint.

Šis mergaitės noras pa
žint kai kada ją nuveda iki

i tegu kito sau ieš- 
f si tikinįj^di,5'pa

ra, visai kitokie 
Beprotiška' negu tavo, laimės , su juo 
katastrofa ■ vargu ar turėsi. Ir tikybos

. f ’? 1 V * f įf

Palermo mieste, Italij 
je, gyveno labai šy 
vyno pirklys Danielis. Dėl

Pažįstu vieną ponią, gy-isav?. ^štumo jis visą 
,t~, , „« am“W Pykosi s“ savo gi-šuoliu už . . . ,

Ir sū- mmemls- Galop buvo pasi
ėmęs iš prieglaudos našlai
tę patarnauti sau. Mergai
tė buvo labai gera ir klus
ni, tad šykštuolis pamilo 
ją kaip savo vaiką. Gimi
nės bijojo, kad šykštusis 
senbernis nepaliktų mer
gaitei viso savo turto, ku
rio jo turėta nemažo. Gi
mines stengėsi su seniu 
susitaikinti. Mirdamas žo-

LRKSA SEIMAS

53-sis Lietuvių Romos Kata
likų Susivienymo Amerikoje 
seimas šiais metais įvyko Hart
ford, Conn. Jau buvo gausiai 
rašyta, tai mums hartfordie- 
ėiams lieka pasidžiaugti seimo 
delegatų ir svečių malonumu, 
katalikiškumu ir lietuviškumu. 
Mums pridavė daug naujos e- 
nergijos darbuotis Susivieny- 
mui. Paprastai, kur seimai yra 
laikomi, vietos kuopa gauna į- 
kvėpimo ir naujos dvasios. 
Taip ir su mumis. Tikiuos, kad 
Hartfordo 89 kuopa tikrai pasi
naudos ir parodys dar didesnės 
energijos Susivienyjmo reika
lams.

Galima pastebėti, kad ir sve
timtaučiai įdomavusi tuo seimu, 
ir tas nemažai iškėlė lietuvių 
gerą vardą apylinkėje.

ŽINUTĖS

Prelatas J. Ambotas ir kun. J.

Valantiejus buvo nuvykę į Jubi- 

liejato kunigo Juozo Židanavi- 

čiaus, Amsterdam, N. Y., jubi

liejines iškilmes.

Lankėsi svečiai kunigai: Stri
maitis, Dr. Deksnys ir Deksnys.
Taipgi ir kunigai marijonai:
Dr. Vaškas ir Dr. Pauliukonis. • fordo Vyskupijoje 
Pastarieji automobilium parva

važiuoja į Motiniškąjį Namą, 
Pittsburgh, dviem mėnesiam 
pasilsėti. Linkime joms gerai 
pasilsėti, nes mokytojų darbas 
mokykloje yra sunkus ir reika
lauja nemažai sveikatos ir kan
trybės.

Ignas Rūkas, Bumside, Conn. 
vyksta į kariuomenę. Linkime 
jam pasisekimo, taipgi visiems 
kitiems lietuviams.

Policijantas Petras Stakėnas- 
Kelly tapo sužeistas Main St., 
kur jisai vadovavo automobilių 
judėjimui. Randasi St. Francis

sidavimas įsiutusiai lyti- stengiasi net vaikutį iš jos 
nei vyro aistrai. Ir pačios dvasios išplėšti, kitaip jį 
mergaitės sugebėjimą pa- nuteikti, nekatalikiškai i savo namus u*
žint šitoks priešmoterys- auklėti. Jai skaudu, bet i Kinunenis, o visą namų 
tinis santykiavimas maži-; jau per vėlu.

Lengvasis kulkosvaidis, kurį naujai išrado W. D. 
Hammond, Los Angeles mechanikas - inžinierius ir 

Hospitai. Taipgi siomis dieno-1 įg^^ė parodoj. Jis yra 29 colių ilgio, sveria 6y2 svaro 
mis buvo susirgę p. Guiskienė,
Pranas Gumbelevičius, p. Vincė 
Šeigienė. Linkime visiems ir vi
soms pasveikti.

Ačiū visiems, kurie sveikino 
Joninėse ir už ^dovanas.

Aną dieną lietuviukai ir lietu
vaitės, High School studentai ir 
studentės turėjo išvažiavimą 
Spring Pond, Wapping. Vado
vavo kunigas Vilčiauskas, ku
ris sunkiai ir sėkmingai dar
buojasi su mūsų jaunimu.

Susivienymo bankiete State 
Insurance Commissioner’is J.
C. Blackall išgyrė lietuvius, 
kaipo teisingus, darbščius 
taupius piliečius. Išgyrė Susi 
vienymo gerą stovį.

Ketvirtadienį, liepos 9,
Salette Kongregacija švenčia 
50 metų savo gyvavimo Hart- 

sukaktuves.
Bus paminėjimas ir pietūs La-

J Į ir gali išmesti 500 šovinių į minutą. Jis sudėtas iš tik- 
į tai 31 dalies ir galima jų daug produkuoti.

Mergaitė Ieško Sau Vyro
Šis straipsnis taikytas Lie- jos ieškojusiam ir trošku 

tuvos mergaitėms, bet mano- šiam Adomui.
me, kad jis tinka ir Ameri- Gal būt, rojuj taip ir ga- 
kos lietuvaitėms. RED. įėję būt, bet gyvenime taip 

1 neturi būt. Moterystę su
daro ne vyras ir ne mote- 

Keistas pas mus ir kitur ris >o vyras ir moteris abu 
paprotys, negudrus galvo- kartu. Kiekviena pusė vi
jimas: vyras renkasi sau saį laisvai ir nevaržomai 

ir j žmoną, vyras ieškosi mer- gali ieškot ir trokšt antro- 
gaitės, vyras ir tik vyras, sįos pusės.
atrodo, kuria moterystės į Taigi ir mergaitė gali 

La-Į gyvenimą, o ne mergaitė, jggjęot sau yyro visai ne
laukdama, kol jis su pirš
liais apgavikais, šunis lo-

kodama, mergaitė savo 
dėmesį kreipia į tris daly
kus.

a. Fizinis, kūninis vyro 
tinkamumas moteriai nė
ra nereikšmingas dalykas. 
Vyras turi būt fiziniai 
sveikas, ne ligonis, ypač 
lytinėm ligom neužsikrė
tęs. Išorinis vyro grožis vi
sada antraeilis dalykas: 
vyras ne lėlė — lange ne
statysi. Nesirink vyro, ku
rio šeimoj yra džiovinin
kų, silpnapročių, nuoma- 
rininkų, visokių paleistu
vių, iškrypėlių. Kraujas 
atsiliepia net iki kelintos 
kartos savo vaikučiuose. 
Atsiliepdamas gali skau
džiai vaikų vaikams at
keršyti. Nesigėdyk papra
šyt, kad nužiūrėtasis svei
katos liudijimą iš patiki
mo gydytojo pristatytų. 
Tačiau vien gydytojo liu
dijimu nėra ko perdaug 
pasitikėt. Reikia pačiai ir 
per kitus gudriai apsi- 
klausinėt, pasiteiraut pa
sirenkamojo namiškių 
sveikatos.

aDyvoką tai mergaitei. Da
nieliui mirus, giminės iš- 
grozdė visus namus ieško
dami pinigų, bet tesurado 
tik 300 lirų. Palaidoję ve
lionį, tuoj išvarė iš namų 
ir našlaite. Išeidama mer
gaitė susirinko jai palik
tus senio daiktus, ju tarpe 
ir keletą senų šluotu. 
Daiktus nunešė parduoti 
vienam senų daiktų pirk
liui. Pirklys vartotąsias

gaitė turi ypač bijot, lyg šluotas išardė ir vienoje 
velnio, girtuokliui atitekti. ‘
Apsisuk, pasidairyk ir pa
ti sau pasakyk: kiek baisių 
nelaimių, kiek skurdo ir 
ašarų susilaukia ta mote-

šluoto je rado paslėptą Da- 
nielio laišką pas jį tarna
vusiai mergaitei. Atida
rius voką, rastas senio tes
tamentas. kuriuo jis yra

ris, kurios vyras girtuok-1 užrašęs jai visas savo su
lis: viską jis pralaka, žmo- taUDas, būtent, net penkis 
nos, vaikų ir savo paties mįiįjOnus lirų.
laimę žmogžudžiu jis su
griauna, sunaikina.

Mergaitė turi teisę ir pa
reigą išsirinkt tokį vyrą, 
kurs jai patinka, ne ki
tiems; su pasirinktuoju ji, 
ne kitas gyvens, ir

‘L-nos’

tesusidaro tik progą vyrą 
išbandyt, ištirt, pažint, ar 
jai su juo pakeliui į gyve
nimo jūrą, ar jis jai tinka- 

šiuo mas kaip žmogus.
reikalu sprendžiamąjį bai-1 Gyvenimo draugo pasi-

žiavo kartu su Prelatu.
Parvažiavo lietuviai karei-Kolegijos viršininkas kun. Dr.

viai: Tadas Špelis iš California, Pius Lutkus turi nemažai dar- 
Benjaminas Gegeckas (Rain- bo tose iškilmėse. Sveikinam 
bow) iš Missouri ir Antanas gerb. Tėvus LaSalette’us. Jų 
Rūkas (jūreivis) iš Quincy, kongregacijoje randasi šiet lie- 
Mass. Visi gerai lietuviškai at- tuviai kunigai: Dr. Antanas 
rodo. į Bružas, Dr. Mykolas Cibulskis,

ne moteris.
Tiesa bibliniame rojuje, 

nesant dar Ievos, Adomui dydamas ir bobelių akis 
vienam nusibodę, ir jis' sutraukdamas, pusgirtis į

Salette Kolegijos kambariuose. | moters dairytis pradėjęs, Į trobą įgrius ir jos rankos 
Tada talkon čia Dievas a-! ne iš jos pačios, bet iš tėvų
tėjęs ir jam moterį iš jo 
paties kūno, iš jo kaulelio,

paprašys.
Kiekviena mergaitė turi

parūpinęs. Vadinas, seną- teisę į vyrą, nes ji turi tei- 
ja biblija moterystės ini- s§ į moterystę; kiekviena 
ciatorius, jos pradininkas,1 mergaitė pati gali rinktis 
yra vyras, o ne moteris: tr ieškotis to, su kuriuo ji 

Aną šeštadienio vakarą Lie- Dr. Pius Lutkus, kun. Ignas A- Ievai nebereikėję žvalgy- norėtų išgyventi didžiąją,
— —u,----- T,.^ l tig vyro _tik atsiradusi nuostabiąją Dievo ir gam-

jau ji atiduodama, be jo-! tos paslaptį, moteryste va
tuvos Vyčiai turėjo savo kam- bromaitis, kun. Juozas Bucevi- 
bariuose vakarėlį. Kunigo Vii- čius, kun. Perednia. Taipgi yra 
čiausko pasidarbavimu, pasi- nemažai lietuvių broliukų, ku- 
kviesta ir kareiviai bombadie- rie sunkiai ir ilgai darbuojasi 
riai iš Brainard Field, kurie su kunigais, kaip tai: Jonas, Į Dr. Lutkus, kaipo 
kartu su Vyčiais linksmai pra- Antanas, Domininkas, Steponas Kolegijos viršininkas. Kunigas 
leido laiką lietuvių mokyklos ir kiti. Tėvai LaSalette’ai nema- Abromaitis, kaipo rašytojas, 
kambariuose. Labai gerai tokiu žai darbavosi ir tebesidarbuoja 
būdu mūsų kareivius palinks- tarpe lietuvių. Kun. Dr. Bružas 
minti. Kareivių gyvenimas ga- pasigarsėjo, kaipo profesorius 
na įtemptas, ir kai gauna kur ir Altamont, N. Y. LaSalette’ų 
pavalgyti, pasišokti, tai jaučia-' Aukštesnės Seminarijos virši- 
si, kaip namie. Lietuviai matyt ninkas. Kun. Dr. Cibulskis pa- 
atlieka savo dalį. |sižymėjo, kaipo sėkmingas La-

Hartfordietis Benediktas Salette Kolegijos viršininkas 
Vaitkus, kurs buvo Filipinuose per ilgus metus. O dabar kun.

dinamą. Dar reikia pasa
kyt, savo įgimtim kiek- 

dabartinis' vienas gimęs vyras
skirtas moteriai, ir kiek
viena moteris savo įgim-

Daug lietuvių kunigų yra ga- tim skirta vyrui- Toks Jau 
vę mokslo LaSaiette. Kaip tai gam‘os; ^pasireiškimas 
kunigai: Valantiejus, Vaitekū
nas, Karužiškis, Kinta, a. a. 
kun. Navickas, kun. Kneižis, 
kun. Skalandis, ir visa eilė ki
tų.

* kio jos pačios pasirinkimo,

Draugijų Valdybų Adresai

žmoguje. Antgamtiniu po
sūkiu ir vyras ir moteris 
gali būt skirti ar patys ga
li pasirinkt ir ne moterys- 

j tės gyvenimą, pav., vie-
Studentai (LaSaiette) Anta- DUOlygtėS, ar kitokį. _ 

nas Stankus paliko mokslo kėdę Pirmasis moters pašau- 
ir išėjo tarnauti Dėdės Šamo kimas yra seimai ir į šei- 
kariuomenėje. Studentas Stepu- ir kuri tik nori, drą-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
RO GLOBA MOTINOS *VC.

Pirmininke — Eva Marksienė,
629 E. 8th St., So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Wlnfleld St., So. Boston. Mass. 
l'rot. RaSt. — Ona Ivaikienė,

440 t. Sbcth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rast. — Marijona Markoniutė,

4119 Washlngton SL, Rosiindaie, 
Tel. Parkvvay 2352-W.

Iždininkė — Ona 8tanlullūtė.
177 VVest 7th St., So. Boston. Mass.

kdarė — Ona Mizgirdienė. '
948 B. DiuaBway. S. Boston. Mass.

GL — BMbteta Aukštikalnytė, 
110 R 8L. Bo. Boston, Masa ■.

a ■nm.MBli InirlmiB -laiko kas 
antrą an&idlenj mėnesio, 7:30 vaL 
vaitam, ĮiUSSSrj rinėj dvMInėj.

Irisais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininką.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrminlnkas — Pranas Tuleikls 
702 E. Sth SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sbcth SL, So. Boston. Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas.
613 E. Sth SL, So. Boston, Mass.

MarSalka — Jonas Zaikis,
501 E. Sth St., So. Boston, Mate.

Į tis dar pasiliko studentų tarpe. 
Apie kitus lietuvius studentus 
LaSalette’us neturiu žinučių.

Susivienymo seime dalyvavo 
šie kunigai: Prelatas Ambotas, 

j Švagždys, Juras, Petraitis, 
Morkūnas, Gradeckas, Simonai- 

| tis, Balkūnas, Juškaitis, Dr. 
Končius, Puidokas, Karlonas, 
Valantiejus ir Kripas. Kun. Jo
nas švagždys išrinktas Susivie- 

Inymo dvasios vądu.

šiai gali pati sau kelią 
skint į šį didįjį savo pašau
kimą.

2.
Kiekvienas darbas reika

lingas išminties. Mergai
tės pasiieškojimas vyro 
taip pat turi būt labai iš
mintingas , atsargus.

Mūsų mergaitė, rinkda
masi vyrą ir jo pasiieško
dama, neretai kiekvienam

Atrodo į lietų, tai reikia jūsųpiriham; po kojomis pasi-
_________ ____ ______ korespondentai mesti rašius, i? j painiojusiam, pūolaį gtė-

ai*«ėkmadi'eni kiekvieno mėneeto J bėgti išsiųsti ktrespondendjte', Ibį,jUb ^SUSIŽUVl?'jaiii ats4>- 
2 vaL po pietų. Parapijos salėj * L ’ - *
492 E. 7th SL, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre

'pakol sidearalkai sausi. - ' i'•’duoda? Pet gTOfcaS ir per

b. Antras dalykas čia yra 
ekonominis vyro gyveni
mas. Vyras turi turėt eko
nominę (pragyvenimo) 
garantiją, kad žmoną su 
vaikais jis galės žmoniškai 
išlaikyt. Pats svarbusis 
dalykas čia ne tiek vyro 
turtingumas, kiek darbš
tumas ir darbo meilė. Ir 
nuo akmens imtas, bet 
darbštus, labai darbštus, 
paslankus ir rūpestingas 
vyras net netolimoj ateity 
gali tikrai puikiai apsirū
pinti ekonominiu gyveni
mu ir savo šeimą ekonomi
niai laimingą padaryt. Nė 

;^a viena mergaitė neturi te
kėt už tinginio! Visi tingi
niai turi likt be žmonų!

c. Trečias mergaitės iš 
vyro reikalautinas dalykas 
yra dvasinis vyro turtas: 
jo siela, būdas, charakteris 
ir pasaulėžiūra, ši trečioji 
vyro savybė mergaitei už 
viską labiau turi rūpėti. 
Bet gyvenime, deja, mer
gaitės šio dvasinio vyro 
turto mažiausia paiso, ma
žiausia jį vertina. Kad tik 
vyras, kad tik su kelnėm!.. 
Vyro grožis ir turtas, gar
bė ir išaukštinimas gali 
labai greitai praeiti, su
nykti, subyrėti. Viskas tas 
tėra priedas vyro dvasiai, 
jo būdui, charakteriui, jo 
pasaulėžiūrai. Susipažini
mo metu lig vėlybų visą 
dėmesį, visą tyrimo stotį 
gudri mergaitė nukreipia 
ypač į vaikino dvasios pa
saulį, į jo širdį.

Jei būdas tau jo nepatib- 
ka — tegu keliauja jišf'sati 
Šveikas ,o tavo širdis rami

są ji viena teturi.
3.

Progų susipažint yra 
daug. Pačios progos susi
pažint su vyriškiu nėra sa
vaime blogos, juo labiau, 
ir jokia čia nuodėmė. Tik 
visi šie susipažinimai, pa- 
sižinimai neturi išeit iš ri
bų ir nenušokt toliau už 
dorinių užtvarų.

Nuo gyvenimo užsimūri
jusi, užpečky tupėdama, 
mergaitė vargu ar patai
kys patį tinkamąjį savo 
gyvenimo laimei. Tačiau

rinkimas labai svarbus da
lykas. 0 pas mus jis toks 
vėjavaikiškas, paviršuti
niškas ir neapgalvotas. 
Pas mus net įsikerojęs pa
protys gėdytis šiuo reika
lu ir rašyti ir kalbėti. Šito
kia gėda yra kvaila ir ker
štinga gėda: giliai svars
tyti, rimtai nagrinėti didį
jį, svarbųjį gyvenimo 
klausimą ne gėda, bet bū
tina pareiga.

Mergaitė turi teisę ieš
kot sau gyvenimo draugo. 
Tik iš savo pusės šį šventą 
laukimo, paieškojimo dar-

susipazimmo progos netu-.jją j j ĮUrj birbti protingu 
ri būti pataikavimo ver- į at^rgntnii, budriu apdai-
gystė vyriškiui. Šiuo pa-į rumu, ne valandos žais-
žinties metu mergaitė ne- į muį) bet rimtam rytojaus 
kartą pasidaro tikra vergė gyvenimui
ir beždžionė visiems vyriš
ko potroškiams. O būda
ma vergė, ji nesugebės į- 
žvelgt į vyro sielą, ar tin
ka jis jai, ar ne. Susipaži
nimo metu nenustoti savo 
galios!

Čia ji pati sau tiesia ke
lią į savo laimės pilį, ar į 
laimės griuvėsius. ‘L-os’ 

Alfa Sušinskas.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

remiaKaikada mergaitė sten-' savo skelbimais 
giasi prisiviliot sau vyrą, | “Darbininką” 
negalvodama, kaip paskui
ji su juo gyvens. Įvairiom 
dirbtom priemonėm mer
gaitė stengias įsipiršt vai
kinui ir jį savo pusėn pa
traukt.

Žinoma, iš prigimties 
kiekviena mergaitė turi 
teisę dorom priemonėm 
patraukt vyriškio dėmesį 
vedybų tikslu. Bet čia ji

Juozas Kasinslas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ

(0? Washinqton Blvd.
BALTIMORE. Md. 

Telephone Plaza 8595
uniiuvinBi oei visom ių rviKsiy.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke^ apsimoka, nes jie parduoda 

šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

• it Įlf.

KilUa^ekue29
Dorchester, Mass. COL 1981

tcV ^753 Brohdway 3 
Tek ŠOU 3120, So. Boston.
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mmCryžoBre?erteri. “RFfiŪS 
momentu šaukia gimtinis kraš
tas kiekvieno jaunuolio. Ir Vik
toras garbingosios žvaigždėto
sios šešėlyj irgi atsistojo, kad 
ją iškėlus j garbingos pergalės 
pilį. Lai tavo brangus jaunuoli 
pasiryžimai atneša mums per
galę ir taiką, o tavo tėveliams 
kantrybės ir pasididžiavimo, 
kad ir jie skyrė ii savo glėbio 
šalies gynimui, savo vieną iš 
brangiausių ir mylimiausių tur
tų — vienintėlį sūnų Ašara.

' Tęs*. Karpo-dalj įniokesdo, pri
ims bile
turit porą tūkstančių xa^h.

Pilniausias katalidgas- Bankų 
ir H.O.L.C. forkliozuotų nuosa
vybių. Jurim keletą namų mai
nymui! Taipgi gerą saliūną la
bai geroj biznio vietoj So. Bos- 

J tone tik už $6000. Platesnių in
formacijų klauskite advokato 
Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E Street 

South Boston, Mass.

valandą. Ten seserys mokys vi
sus parapijos vaikučius ketu
rius rytmečius į savaitę. Vieti
niai kunigai prašo parapijiečių 
siųsti savo vaikus lavintis lie
tuviškai kalbėti ir gyventi.

Liepos 2 d., parapijos vaikai 
turėjo paveikslų programą ir 
šaltos košės. P-nas K. Šidlaus
kas išrūpino jiems tai iš Hoods 
šalta-košės kompanijos.

Vasaros metu parapijos vai
kučiai turės porą išvažiavimų, 
vasarinę mokyklą ir sykį į są- 
vaitę krutamus paveikslus.

„ Vasarinė mokykla prasidėjo, 
bigelow School’s gražiose patal
pose, E ir 4th St., pirmadienį, 9

Liepos 1 d. staiga mirė Mar
tinas Valiulis, 55 metų, gyv. 4 
Wrentham St., Dorchester. Pa
ėjo Papilio parapijos. Ameriko
je pragyveno 32 metu. Paliko 
dvi dukteris, sūnų, seserį ir bro
lį. Tapo palaidotas, liepos 4 d., 
iš šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

ĮVAIRŪS skelbimai
VIKTORAS J. GALINIS, Pranė Žaletskienė praleido sa-

- T • >, Svaitės atostogas New Yorko ir 
vienturtis sūnūs Jono ir Marce- ,. ”,
lės (Dovidaičiūtės) Galinių. ikltoSeVllstJ'be8e' 
gyv. 78 Marine Road, South J
Boston, Mass., šiomis dienomis' Art. Marijona Čižauskienė iš 
paliko visam karo laikui savo, Worcester, Man. praleidžia a- 
,darbą, Washington, D. C. ir į-, tosrtogas New Yorke. Rašo: 
stojo į Jung. Valstybių Coast į “Kiek girdėti, tai Brooklynie- 
Guard Reserve. Jis reportavosi (čiai myli skaityti mūsų “Dar- 
Jungt. Valstybių Coast Guard , bininką”. p. Čižauskienė yra 
Recruiting Office, Washington,: nuoširdi “Darbininko" bendra- 
D. C. prieš birželio 27, 1942, darbe. Ji ir atostogaudama ne- 
dėl paskyrimo aktyviai tarny- pamiršta “Darbininko’' ir ren- 
bai, kur gavo paskyrimą į J. V. ka apie jį įspūdžius.

! Coast Guard Reserve Officers Sveikina visus iš New Yorko.

Vyrai ir moterys. Gaus “Unios” 
algas. Atsišaukite: Morgan 
Linen Service, Ine. Rear 941 
Massachusetts Avenue, Boston, 
Mass. (7-31)

DAKTARAI
Liepos 4 d., Pranas Poškus 

apsivedė su G. Prane šiaulyte, 
gyv. 364 Gallivan Blvd. Liudijo 
Mykolas Poškus ir Alena Am- 
broziūtė. Jaunavedžiai aukavo 
parapijai.

Liepos 5 d., apsivedė Pranas 
Juodeikis su Prane Matulyte, 
gyv. 405 E. 7th St. Liudijo Jo
nas Counolly ir Elzbieta Visbe- 
raitė.

Lietuvis Dantistas IŠSIRENDAVOJA “Darbi
ninko” name, 366 W. Broad
ivay ofisas, tinkamas gydyto
jui, dentistui arba advokatui. 
Atsišaukite į “Darbininko” ad
ministraciją.

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSfON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2860 

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 Ud * ir nuo 6:30 iki 9 v. V. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomia nuo 9 iki 6 vaL vale. 
NedSliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)
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Maybe you think you’re a 100-1

ercent patriot, and maybe you are, 
t spend a few minutes and read 
the story of Eddie Šato, 19-year-old 

'American, bom of Japanese par- 
ents at Seattle, Wash.

Some months 
aro, Eddie read 
about a National 
Defense po6ter 

spon-

The one pietured above won first 
prize of a $5 War Savings Stamp.

Eddie was employed as a baker’a 
helper in Seattle, būt had to quit 
so he could accompany his father 
and his younger brother to a Japa« 
nese evacuation center at Camp 
Harmony, Puyallup, Wash- 

“1 can see that this is a military 
necessity, and if our evacuation 
will bring victory for the United 
States, it is small enough sacrifica 
on our part,” declared Eddie.

“I hope to be able to join tho 
Army, būt if I can help win the War 
with my posters, then III draw aa 
many as thęy/U įet me."

Oueen Am Laundry
7-11 Ellery

So. Boston, 1 :•>.’ •> 4j
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbiniua 

Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Tel. TROvvbridge 6330 Pereitą savaitę Šv. Petro par. 
bažnyčioje ir klebonijoje lan
kėsi kun. A. Mešlys, S. J., kun. 
J. Skalandis, kun. J. Žuromskis, 
kun. A. Baltrušiūnas, kun. šil
kas, kun. J. Vosylius, MIC., 
kun. P. Juškaitis, kun. A. Mor
kūnas; MIC., kun. Stadalninkas 
MIC., ir kun. J. Plevokas.

Šventes praleisti pas savuo
sius buvo sugrįžę šie kareiviai: 
J. Preskinis, A. Stulpinas, V. 
Jurkus, B. Plausius, S. Jakutis.

Iš šios kolonijos, kaip rodo 
Sąrašas, yra išėję Dėdės Šamo 
karo tarnybon apie du šimtai 
jaunuolių.

Manoma, kad yra daugiau iš
ėjusių, tik jų vardai dar nėra 
sąraše. Prašome paduoti visų 
jaunuolių vardus, kurie tarnau
ja armijoj ir laivyne, spaudos 
komisijai — A. Daukantui ir B. 
Jakučiui.

Brangūs broliai - lietuviai, 
ginkime demokratiją ir garbin
gąją mūsų šalį Ameriką, o ji 
daug pagelbės ir mūsų senajai 
tėvynei Lietuvai atgauti nepri
klausomybę ir laisvę. Patriotas.

contest 
sored by the 
Seattle chapter 
of the Japanese 
American Citi
zens League. 
three priteis?

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Reikia pažymėti, kad Vikto
ras iš mažens buvo gabus mok
sle ir buvo geras sportininkas. 
Jis ir šiuo kartu savo mamytei 
davė garbės žodį, kad jis tikisi 
jog drausmingai ir garbingai 
atliks savo užduotį Dėdės Šamo 
tarnyboj.

Paskutiniu metu Viktoras bu
vo pasiekęs advokatūros pilną 
atestą ir dirbo kaipo advokatas 

I valdžios darbą Washingtone, 
bet šalies gynimo reikalai pa
lietė jo patriotiškus jausmus ir 
jis užsidegęs tėvynės meilės ug-

Studentams Išsiskiriant BRICK HOUSE
Ant Derry Road

Hudson, N. H. Route 102
Tarpe Nashua ir Derry, N.H.

Toks likimas. Prie progos susitikę,
Turim skirtis mes nors ir be noro,
Nežiūrint, kad draugais buvom likę,
Kad drauge klausėm profesoriaus storo.

Ir j platų pasaulį išėję,
Ten išmokslinę savo makaules,
Jose žinių daug visokių sudėję,
Mes pakaušius turėsim lyg saules.

Metai juk nesustos ėję,
Jaunystės gi nesugrąžinsim 
Ir į veidrodį pasižiūrėję,
Mes savęs ten nepažinsim.

Pasikeitę, pražilę, pilvoti 
Susitiksim dar kartą, drauguži,
Ir galėsim liūdnai uždainuoti:
“Oi kaip greitai jaunystė praūžė”.

Alg. Vargas

Kitą sekmadienį, po sumai, 
įvyks, bažnytinėpe salėje, susi
rinkimas merginų ir moterų 
kareiviams remti skyriaus dėl 
jų pagerbimo, kurs įvyks liepos 
19 d., 7:30 V. v., Municipal sa
lėje.

DEL VAKACHŲ
Gražiausia vieta, švarūs kam

bariai. Prieinama kaina. Pra
leiskite savo vakari jas «u lietu
viais pas Stellą Kodienę, 365 
Nantasket Ave., arba 10 White- 
head Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. 19-19

Mes Darcnne Rezervacijas 

Privačioms ir Parems.

Kambariai dienai ar savaitei.
Pirmadienį, liepos 6 d. “Dar

bininko” redakcijoj lankėsi kle
bonas kun. Jokūbas Šlikas iš 
Sheboygan, Wis., kurs šventes 
praleido lankydamas gimines 
So. Bostone ir apylinkėje. Taip
gi kartu su kun. Šliku buvo at
vykęs kun. Vosylius.

Tą pačią dieną abu svečiai 
kunigai išvyko į Marianapolio 
kolegiją.

Iš vietinių lankėsi kun. K. 
Jenkus ir adv. J. Grigalius, Lie
tuvių Darbininkų Dienos komi
teto pirmininkas. Pastarasis 
džiaugėsi tos dienos pasekmė
mis.

Telefonas Nashua, N.H 
1566-VV4Lietuvių Tautinės Taryb< 

' PAREIŠKIMAS
Kuomet rengi dėžinės 

tomates dėl valgių, pama
tysi, kad pridėjus biskį 
cukraus jų skonį pagerins.

Geriausias būdas nuva
lymui savo akinių, kad ži
bėtų, tai su amoni ja ir 
vandeniu. Užlašink kelis 
lašus ant akinių ir paskui 
nuvalyk su skaruliu.

Šiomis dienomis Lietu- supplemented with the massive 
vių Tautinė Taryba, susi- execution of 400 citizens of 
dariusi iš Lietuvos pilie- Lithuania. There is no doubt 
čių, padarė reikšmingą that the second “plebiscite” 
pareiškimą dėl Vokietijos gavę their leaders and initia- 
nacių pravesto gegužės 27 tore thė‘ pride to boast that 
d. š. m. Lietuvos gyvento- nearly 100% of the Lithuanian 
jų “plebiscito”. Peopte have been joyfully plea-

Vokietijos naciai grasi- ding their adherence to the 
no Lietuvos gyventojams, “Greater Germany”. Drawing 
nesutinkantiems užsira- the attention of the whole civi- 

Į syti Vokietijos piliečiais, li«ed world to this new and bar-
Panašiai darė ir pirmieji, baric Naši act, the Lithuanian 

Lietuvos okupantai — bol- National Council denounces it 
[Ševikai. and protests and considers the

Lietuvių Tautinė Taryba 27th of May "plebiscite” as one 
Savo pareiškime sako: of the most nnrightful acts and

The 27th day of May lašt thė rT j .» ....I . , , , . Under the šame opportumt^Germans carried through m .. _... . „
. . . , „ . ihe Ltthnardan National Coun-occupied Lithuania a so called ... .. ~.................. .... cU aeetares that tt totu not re-plebiscite . They asked the ., _ , . . j ,I . , _ , ,, , cognvze ann dectstons or decla-Lithuanian People, to adhere to .._  . , .. r...I , ... rattons tn the name of the Lith-Germany and become her eiti- . _ . ... . 2
„ , uantan People, tehieh wiU notzens. In the present war tur- . ___ . .. . , . ..

. , be accompltshed under the con-moil, it iš for the second timė . .I .. „ . , , . antons o f Pree ana independentthat Lithuania has to undergo . . ___ .. . .. .
. . ..... „ „ —. Lithutmta accordtng to the ba

la. similar plebiscite . The first . ... ,
, , ste prmcipleS of the Democratte

pfie was prepared by first oc- Fre&įt>ffi 
eupants .the Russian Commu- ” LlTHUANIAN NATIONAL 

nists, in July 1940. Their so COUNCIL
called “Peoples Council" at 15th
that time had voted to ask the '
Supreme Soviet Peoples' Conn-
c,! to mco^tate L.thuau.a m ^cis Biddle Handien

vie mon. išdavė sekamą pranešimą:
The only difference betwcen “Mano atyda pakreipta 

the first and the second “ple- j sekamą pranešimą spau- 
biscite” lies įn the circumstąn- doj -r kad Missouri Uni- 
ces thąt the first. was carried versiteto Globėjų Taryba 

put with help of ^ Rr U. bayo- pTli«)ė . ft«OllUCiją/ r Rųri 

pfteiMpd the l^ąąd present bBa!gi>Q ateivius MtPr 
pPtfp'vas carrię^ qui< on t^Įjno.4 Unjįvęrsiteįtą>?.Unikely 
• bayonets of bioody Gestapo,! si teta prejadentas pareiš-

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei JOa norite, 
kad jūsų karas Ugai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų Ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ttgrysuojams.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay Be. Boston, Mase

KONČIAUS BITININKYSTĖ

MEDAUS KAINA —
Kvorta, stiklinė________ 85c.
5 svarai---------------------------$1.25
Galionas, 12 svarų —$3.00 
Persiuntimą mes patys apmo
kame. Siunčiame irgi C.O.D. 

Končiaus Bitininkystą 
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

Nejudomą Nuosavybė
A , . Turint pinigų, nėra saugesnės 

eigų sis rapo s ei vietos juos investuoti kaip per-
Singai vo avo įssouri ^ant nejU(jomą turtą. Pirkdami
Universiteto prezidentą, namą dabar netik ką 
Ui jis neteisingai pamfor- kad yert5 ne.
muoUs apie Valdžios Tei- nusmuks kant femoms
singumo Departamento kajnoms yra proga padidinti 
nusistatymą . d j savo turto vert? greitu laiku.

__________ ’ ’ Dar turim pasirinkimui keletą
Cibulių, kručkų ir visos žemoms dipresijos kainoms, 

kopūstų giminės kvapsnį Pavyzdžiui:
galima kiek apmažinti bis- J 1- Vienos šeimynos 5-kių 
kelį prižiūrint virime; kamb. namas, kieto medžio lia- 
kvapsnis paeina iš jų alie- keruotos grindys, garu apšyldo- 
jų, kurie išgaruoja. Dar- mas, vonia ir kiti patogumai, 
žoves reikia išmirkyti bis- arti pajūrio City Point’e, tik 
kį pasūdytame vandenyje, $2500. Geresnio nepabudavosi 
šaltame, ir padėti ant ug- už $5000.
nies šaltame vandenyje, 2. 2-jų šeimynų — 5 ir 8 kam- 
tegul vanduo užverda ir a- barių su moderniškais patogu- 
liejus nusiims pavidale mais, labai gražioj ir patogioj 
putų. vietoj So. Bostone. Kaina tik

Rudas cukrus reikia lai- $3000.
kyti drėgnoje vietoje, kaip 3. Dorchestery 3-jų šeimynų, 
rūsyj arba ledų šėpoje, 15 kamb. naujos mados įtaisai, 
kad nesukietėtų ir nepasi- prieš ir užpakaly piazai. Nor- 
darytų grumstai. malė vertė $13000 — parsiduos

Nudegus pirštą, uždėk tik už $5100,.
ant tos. vietos,.; tuo jau njįl- 4. Modemiškas mūrinis , na 
tų, .ir - skausmo nejaustas 6-ių feim^nų. viso? ąžuoli 

(Miitai apsa«ugct skausi^ąi grindyse-‘^fcbai j»r-«nį»o
nuo šalto oro. r vietoj. Persiduos pusiau'ver

Ketvirtadienį, liepos 9 d., 7:30 
vai. vakare, Darbininko salėje, 
328 E St, So. Bostone įvyks 
Lietuvių skyriaus Karo Bonus 
platinti susirinkimas.

Kviečiame visus, kurie tik ga

li pasidarbuoti Karo Bonų iš
platinimo darbe, Šiame susirin

kime dalyvauti. Buk sudarytos 

įvairios komisijos ir planas, 
kaip geriausia atlikti Karo Bo
nų plattobno darbą. •

Antanas O. Šalna, pirmintnkas 
? AntdhaeTėht^g, sekretorius

MOTERIS PAGELBININKB 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Telaes

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2580
Sūnaus gyvenamoji vieta: 

638 Dorchester Avo.
TeL COLumbla 2537

(KASPERAS) 
LaMotuvių Dlrektorlua k* 

Balse muoto jat 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dienų lr Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

ToL ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

OUstkyM fMb fe Hm
Pristatom geriausį tohtką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir

visokioms Parengimams.
:-___________

FltfifcRAL KOI
504 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. gątoftskas Katėta
Grabselal Ir Bato MSIl MiJ* 

Ittarnavtmas BMRptr naktj 
Koplyčia aarmahMB dfksl

... oKUirerARY FWBKJB a■iraftootae., blhgtoą 1
f PRANAI ^GERULSKIS, Namų Takfiadbam 1
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Nr. 8—Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 
New Yorke, N Y., 1942 m. birž. 20 d.

L ANGLIŠKOJI SPAUBA

Amerikos Rusų Institu
to leidžiamas Sovietų Są
jungai propaguoti biulete
nis “Russia at War” š. m. 
balandžio 23 dienos nume
ryje įdėjo straipsnį “The 
Soviet Union and the Slav 
Unity”, kuriame tarp kita 
rašoma:

“Lenkija svajoja apie “di
džiąją Lenkiją”, kuri sudaryti- 
na Čekoslovakijos, Ukrainos, 
Baltgudijos, o taip pat Lietuvos 
ir Rumunijos sąskaiton”.

Šio karo užuomazga 
susidarė 1226 motais

“The Polish Review” bir-

komunizmą dėl to, kad gyven
dami keletą generacijų po carų 
valdžia, jie pažino komunizmą 
tokj, koks jis buvo, būtent, tau
tinis rusų sąjūdis.

...Jeigu pokariniam Europos 
atstatyme Pabaltės tautos būtų 

, įkorporuotos į Sovietų Sąjun
gą, tada lietuvių, latvių ir estų 
galutinas likimas gali būt su
prantamas. Rusų pasaulėžiūra 
nepripažįsta nei asmens, nei 
tautos vidujinių teisių. Nors jis 
prileidžia sąžinės laisvę, bet pa- 

. neigia teisę organizuoti bažny
čią; lygiai leidžia visokios kal
bos vartojimą, bet neleidžia 
tautinės organizacijob. Dėl tų 
priežasčių, lietuviai, latviai ir 
estai būtų atplėšti nuo savo 
krašto ir išblaškyti Sovietų Ru-

Farmers don’t keep them down on the farm. Thousands of tone of rubber tires — orie-inally bought 
by Massachusetts farmers for smudge purposes — are being turned in to gasolene filling stations 
throughout the statė, as Bay State orchard men get behind the scrap rubber drive launched bv 
President Roosevelt.

In normai times orchard men and other farmers are among the greatest purchasers of old tires. 
They ūse them for smudge fires during frost nights*. burning about ten tires per hour per acre to protect 
their cropg. Massachusetts fanus this year will burn various substitutes for their smudges.

These times — the finegt rubber scrap there is — are the most essential source of reclaimable rubber 
in the country today, and without rubber not a ship, a tank or a plane would be built in these United States. 
Rubber, in fact, is so needed that President Roosevelt personally asked every man, woman and child in 
the nation to save, gather and sėli scrap rubber at a penny a pound to gasolene stations dunng the lašt 
two weeks in June. . . . „ . , . _ . _

The smudge tires pictured above came from “Fruit Acres”, the farm of Harold A. Pnest at Gleason- 
dale, Mass. Driver John Koziara and his helper, Alvin Wilbur, are shown looking the scrap over with 
£. B. Richardson. salesman for the Marlboro Bulk Plant of the Socony Vacuum Oil Company.

v . sijoje, kur kiekvienas turės So-
žeho 1 dienos emeryje vietų piliečio teisę susikurti t<_ 

kią padėtį, kuri atitinka jo sutilpo straipsnis “This war 
had its genesis in 1226”, 
kuriame išvedžiojama, 
kad Hitlerio agresija 1939 
metais prieš Lenkiją turi 
Savo pradžią 1226 metuo
se, kai lenkų kunigaikštis 
Conrad kreipęsis į kry
žiuočius pagelbos prieš 
paginis prūsus.

Pasekmės buvo tokios, 
kad prūsai buvo išnaikin
ti, bet jų vietoje apsigyve
nę kryžiuočiai pradėjo pa
laipsniui Lenkijos užka-

gebėjimus. Jis galės kalbėti 
gimtine kalba, bet negalės or
ganizuoti gimtinio krašto...

Ar angliškai kalbančios tau
tos pagelbės Europos tautoms 
sudaryti savas valstybes? Ban
dymas ateis, kai bus sprendžia
mos Sovietų vakarų sienos. 

Į Baltijos valstybės yra simbo
linės. Jokia tauta išauklėta Eu- 

i ropos tradicijose negali pasi
rinkti Sovietų gyvenimo būdo 
Atiduoti Sovietams bent kokią 
Europos tautą, reiškia eventu
aliai tuos gyventojus, kaip eu
ropiečius, sulikviduoti”.

/Iv/ a,, t š'. /». / *. /si / A ži» /šv/ A>-ZAv Z8w *.

navimą. Tik Žalgirio mū- 
jįyje tebuvo suduotas mir- 
unas smūgis vokiečiams.
Esą, jei kryžiuočiai nebū-1 Pastebėtina, kad aukš
tų apsigyvenę Rytprūsiuo- ' čiau suminėtos mintys yra 
se, Prūsų žemėje, nebūtų asmens, kuris ilgus metus 
aštuonioliktame šimtme- gyveno Sovietuose ir buvo 
tyje įvykę Lenkijos pada-'Lenkų šelpimo Komisijos 
linimo. ! atstovas Lietuvoje. Jis ten

Pastebėtina, kad rašant buvo tuo metu, kai Lietu- 
apie Žalgirio mūšį Vytau-jva buvo rusų okupuota ir 
to vardas išleistas. Garbė pasiliko iki 1941 metų va- 
priskiriama Jogailai, va- sario mėnesio, kada per 

? Vladivostokądovavusiam lenkų ir lietu
sių kariuomenėms.

Maskvą ir 
sugrįžo į Angliją.
Lietuva įjungta Sovie
tu Sgįungon ginkluotu 
užkariavimu

žintas nei Londone, nei Vašing
tone.

Visi sąjungininkai trokšta 
Vokietijos nugalėjimo Rusijo
je... Ta yra teisybė taip pat,
kiek tai liečia estus, latvius ir' 
lietuvius, kurie nori išsilaisvi
nimo iš Rusijos ir Vokietijos, 
nes patyrė abiejų priespaudą ir 
turi vilties, kad rusų pergalė 
reikš britų pergalę ir kad apsi
sprendimo teisė paims viršų, 
nes ir Anglija ir Amerika tą 
teisę paskelbė.

Netiesa, kad kontinente tėra 
tik dvi galimybės — nacizmas 
arba komunizmas, Vokietijos 
arba Rusijos vadovybė. Yra 
trečia galimybė, tai Anglijos ir 
Amerikos vadovybe ir visa už 
ką tos valstybės stovi. Bent 
kiek tai liečia Angliją, tai turi 
būti daugiau negu galimybė ir 
viltis. Jai tas turi būti ir karo 
ir taikos tikslas...

Ar trijų Baltijos valstybių a- 
, neksija yra esminis dalykas

“The Nineteenth Centu-[Rusijos saugumui?... Saugumo 
ry and After” balandžio
mėn. numeryje įdėtas ve
damasis “The Situation”,

-Bagdoną Silkė”
Dėl Die& komiteto veik

los komunistai iš kailio 
neriasi. Jiems nepatinka, 
kad Dies komitetas dažnai 
iškelia viešumon tokius

silke ir demonstruoja...” 
Kaip žinoma, Dies komi

tetas tyrinėja ne tik ko
munistu anti - Amerikoni- 
nę veiklą, bet taip pat na
cių, fašistų ir visų kitų. 
Kas gi kaltas, kad Dies 
komitetas dažniausia iš-

aujienos” plačiai ko- zacijos nariai 
meutuoj^ Cbicągęa4.iaik-c/noresnius.
__ _o korespondento, Le- . fta§o- Aon ?
land St»we, ilgą telegramą r < į
iš Maskvos, kurioj sako-’ » 650 nanų šiemft 
ma, kad “tik antras fron- ..duoklest tėra mokėję apie 
tas palaikys rusų pasiti- šimtai narių”. Ir tai
kėjimą” , dar perdaug.

Korespondentas įspėja, Toliau rašo: 
kad antro fronto vykdymą “Taipgi blogai stovi O- 
atidėjus, — hio apskritys. Ten iš apie

“...nuolatos didėjantis ir 230 narių tėra mokėję šie- 
neįkainuojamas koopera- met duokles ne daugiau 
vimas tarp sovietų, britų kaip šimtas”.
ir amerikonų gautų tokį ~ ... . ,x. _A.smūgi, jogei ištiktų dideli „ ^,ma 
katastrofa, diplomatiniu, kad ko”uiustų suklaidinti 
militariniu ir psychologi- ^a^hinib ai pradeda 
niu atžvilgiu, Susivieniju- Pazm^\ komunistus vil- 
sių Tautų reikalą”. kus avi* kaihuose-

Kaip žinoma, Sovietų Komunizmas yra vergi- 
Rusijoje veikia griežta ja. Darbininkas, kuris re- 
cenzūra. Todėl ir to ji tele- mia komunizmą, pats sau 
grama negalėjo būti iš- neria kilpą ant kaklo. Ko- 
siųsta be sovietų valdžios munizmas nepripažįsta 
žinios. tautybės; komunizmas

Taigi “N-jienos” stato priešingas demokratijos 
šiokį klausima: principams; komunizmas

Ar tai nereiškia, kad so- siekia žiaurios diktatūros 
vietų valdžia grasina pa- visose šalyse. Taigi visai 
sitraukti iš karo, jeigu ne- protingai daro tie darbi- 
bus išpildytas jos reikalą- ninkai, kurie ne tik patys 
vimas sudaryti be atidė- neremia komunizmo ir ko- 
liojimo “antrą frontą”? munistinių organizacijų, 
Kitokios prasmės tuose p. bet ir kitus darbininkus į- 
Leland Stove išvadžioji- spėja, kad neremtų. Pro- 
muose mes, deja, nesu- tingai daro ir tie darbinin- 
randame”. j kai, kurie pažinę komu-

Bet Anglija ir Amerika nizmo žiarūmą ir pavojin- 
turi antrą ir trečią frontą, gumą, šalinasi nuo jo, 
Amerika teikia stambią kaip nuo baisiausios ligos, 
pagalbą Rusijai ir visam'
pasauliui, kovojančiam

elementus, kurie veikia _
Įirieš Jung. Valstybių poli- Jį“ viešumon 1“”“^ 

veiklą? Aišku, kad patystiką.
Chicagos komunistų lai- komunistai, nes jie, prisi- 

kraštis “Vilnis” birželio dengę patriotizmo skrais- 
30 d. š. m. laidoje rašo:

“Kaip tik iškyla koks
te, ruošia komunizmui 
dirvą šioje šalyje, 

svarbesnis klausimas, Ui - Kas gį toji “raudona sil- 
tuoj Diesas su • raudona, kė” ? Tai komunistų pasi

rinktas

prieš Ašį.
• Vokiečių 

Kauno mieste
komisaras 

Cramer iš-
Antrojo fronto” reika- leido įsakymą, kuriuo su- 

lautojai gali būti nori, kad varžomas elektros naudo- 
Amerika ir Anglija užleis- jimas. Privatiniai būtai 
tų savo pozicijas priešui negali naudoti elektros 
ir šoktų tik Rusiją gelbėti, daugiau, kaip 50% anks- 
Mes tikime, kad Amerikos tybesnio kiekio, įstaigos 
ir Anglijos karo vadovybė ir svetainės — tik 70%, o 
geriau žino, kur ir kada pramonės įmonėms bus 
atidaryti naujus frontus skypiųm pranešta, kiek e-
prieš Ašį. lektros joms leidžiama su

vartoti.

“The Fortnightly” ba
landžio mėn. įdėjo H. Fos- 
ter Anderson straipsnį 
“Soviet Russian Collabo- 
ration”, kuriame rašoma:

“Baltijos tautų žmonės buvo Į kuriame rašoma: 
labai paprasti, kurie tenorėjo Į “Baltijos valstybių: 
laisvai, savu būdu, tvarkyti

Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įkorpo-

teisė priklauso visiems sąjungi
ninkams ir visom ' draugingom 
valstybė...

Jei dabar mes (britai) pa- 
remtumėm rusų reikalavimą,

jungoje ir Baltijos valsty
bėse. Prieš Sovietų okupa
ciją ir kelis mėnesius prie 
Sovietų okupacijos jis gy
veno Lietuvoje, kaipo len
kų “Relief” komisijos ats
tovas, nors jis pats yra 
britas. Savo knygoje jis 
pažymi, kad prieš Sovietų 
okupaciją lenkų būklė Lie
tuvoje buvusi gera. Lietu-

savo reikalus. Todėl jie kariavo į ravimas į Sovietų Sąjungą buvo 
lygiai prieš vokiečius ir prieš I įvykdytas ginkluotu užkaria- 
rusus. Jis išgujo iš savo šalių I vimu. Jis nebuvo de jure pripa-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stotk Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavemus ar restoranus visuomet reikalaukite 
BROCKERTS populiaraus ir visų mėgiamą XXX ALE 
arba STOCK ALE. Tai alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — vestuves, 
krikštynas ar paries, visuomet užsisakykite populiarų 
BROCKERTS XXX ALE, kuriuo svečiai ir viešnios bus 
labai patenkinti.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

H. KNYGQ APŽVALGA

tai tas gal ir neatstumtų mus nebuvę lenkams žiau- 
nuo Jungt. Amer. Valstybių, 
bet kartu nepadarytų mūsų A- 
merikai brangintinais, imant 
dėmesin, kad Prezidentas Roo
seveltas yra svarbiausias At
lanto Čarterio autorius. Sovietų 
reikalavimų parėmimo pasek
mės galėtų būti labai nemalo
nios Europos Šiaurės, rytų ir 
pietų - rytų valstybėse. Švedai 
ir turkai gali netrukus atsidur
ti dideliam pavojuje. Bendrai 
paėmus ,abi tos valstybės yra 
probritiško nusistatymo. Abi 
tiki Britų pergale, nes mano, 
kad jis padarys apsisprendimo 
teisę vyraujančią. Atsakyti tą 
teisę dabartiniu metu bet ku
riam kraštui reikštų sudrumsti 
tą tikėjimą ,0 tuo tarpu nuo to 
tikėjimo palaikymo plotuose 
tarp Ledinuotojo vandenyno 
iki Egėjaus jūrų ir nuo šiaurės 
ligi Juodųjų marių daug kas 
gali priklausyti”.

Nesenai Londone išėjo 
knyga “Borderline Rus
sia”, kurios autorių yra 
H. Forter Anderson.

Knyga verta ypatinfc 
dėmesio jau vien dėl ta

ad autorius ilgus 
gyvenęs-- Sovietų

rūs. “Nebuvo koncentra
cijos stovyklų, kaip tūlas 
yra sakęs. Lietuviai darė 
viską stengdamiesi padėti 
labai sunkioje padėtyje e- 
santiems pabėgėliams len
kams. Mano nuomone, 
lenkai buvo padoriai trak
tuojami, imant dėmesin 
blogus santykius, kurie 
egzistavo tarp abiejų vals
tybių... Lietuva buvo uos
tas, ar bent vieta, kur len
kas turėjo daug laisvės. 
Atėjus Sovietams, lenkai 
atsidūrė sląstuose”.

Rašydamas apie Sovietų 
į Kauną atėjimą, jis nuro
do, kad gyventojai skaitė 
gėda rodyti bent kokį įdo- 
ma' imasi Sovietų kariuo
mene. Jis pastebėjęs, kaip 
ligi Sovietų atėjimo pratę 
gražiai rėdytis vyrai pra
dėjo vaikščioti be kakla
raiščių ir nevalytais rū
bais. Atėjus Sovietams iš
tisos eilės žmonių apgulė 
konsulatus gautis vizas iš
važiavimui.

Lietuvos vyriausybes 
nariai padėdavę lenkų pą*

naujas vardas. 
Jeigu komunistai nori va
dintis “raudona silkė”, tai 
Dies ir visi kiti neturėtų 
jiems to vardo pavydėti.

Chicagoje lietuviškai 
kalbančios “raudonos sil
kės” turėjo “skodą”. Sa
kosi, surinkę didelę sumą 
pinigų. Besidžiaugdami 
tais pinigais, jų laikraštis 
“V.” rašo: .

“Ta didelė suma yra aiš
kus atsakymas lietuvių 
pronaciam, — atsakymas, 
kuris rodo, su kuom yra 
simpatijos eilinių lietu-• 99vių...

Lietuviais pronaciais 
aiškiausiai yra pasirodę 
komunistai arba kaip jie 
dabar patys vadinasi “rau
donosios silkės“. Bet kas 
gi tie “eiliniai lietuviai”? 
Tai pronacių simpatizato- 
riai.

“Raudonosios silkės” su 
naciais susipyko besida
lindami grobiais. Taigi 
dabar ‘raudonosios silkės’ 
nori įrodyti, kad jos turi 
daugiau simpatizatorių, 
negu naciai.

Suprantama, kad patrio- 
tingieji lietuviai nieko 
bendra neturi nei su Tau 
donosiom silkėm’, nei su 
naciais. Patriotingieji lie 
tuviai nuoširdžiai remia 
šios šalies vyriausybę ko
voje už pergalę, kad ap
saugoti ne tik šios šalies 
demokratinę santvarką ir 
laisvę, >ęt-||Xietuvaį jr ki 
tom paverjfcin tautam at- 

ti nepriklausomybę ir
aisvę.

Chicagos lietuvių komu
nistų laikraštis “V.” rašo:

“Sprendžiant tonu So
vietų Sąjungos pareiški
mų Japonijos vyriausybei, 
tenka manyti, jog

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus: jei 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro pemutno—į patartam jums ban- 

SSSR d?* ROSSE Tabs be mokesties ir ob- 
. , • . - • i Usracijų. Naudojamos tūkstančių per(suprask sovietų Rusija, j Virt dvidešimt metų. gavimui greito 

Red.) pasiruošus karui; R“’
tame fronte ir tikisi jo. 1 DYKAI šio Lalkratčio Skaityto jame 

“Tatai duoda suprasti,’ niekad nenaudojote ROSSE

kad antras frontas irgi 
gali būti greit pradėtas”.

Brooklyno komunistų 
laikraštis “L.” apie antrą
jį frontą šiaip rašo:

“Dabar tik tenka laukti, 
kad juo greičiau tasai ant
rasis frontas būtų atida
rytas”. »

Vadinasi, ir komunistai 
pradeda suprasti, kad ant
ras frontas reikalingas 
Tolimuose Rytuose.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis “L.” 
verkia krokodilio ašaro
mis, kad vienos jų organi-

Tabe, prašom jua BANDYT juoa—iš- 
bandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelj—sunaudo
kite 34 taMetes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
to pakelio žema kaina, grąžinkit ne
sunaudota dalį, ir jums nieko nekat- 
da ir adresą
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var- 

ROS8E Products Co. Dept. X-« 
Z708 W. Farweil Ave., Chicago, III.

Phone 1181

' JL P, KARLONAS 
LtetavU Graberias
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St. 
New Britain, Conn.

ATTACK ON TOKYO,

i.YOWSOF!
in America may 

not orar Tokyo, būt avary 
ona’t dollar* can halp produet 
the bombinę planas that do!

Xo«, yno, yon, caa jota the attacke on Tokyo by «avin< 
Bt least 10% of your pay ta War Bonds—by joininj your 
feootpany’e pay-roll taringa j>lan today or gotag to your 
local bank or post offica and būytag War Sarings Bonda 
—«t least 10% of your pay tvęry pay day. _

^Bamember you eita etart ytag TATar Bonds by buying
i.rffitao —— • «—«-

nu

Wer Štampe; for littla as lite and that you get a $25 
fjįtar Bond ^ROAurity valua^Aarp^Įy
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