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tarinė valdžia n^iii ture-- Uždarė Savo Konsulatus Į
ti. Diktatūros turi, nes r .. . f
joms taip reikalinga, ma* JllOmlJO,
žumų bijotis ir jas už- ----
gniaužti. Tačiau, toleran- , VVashington. D, C., liepos 
tingoje demokratijoj 20 — Jung. Valstybių vai- 
mažumos yra tai naujų džia uždarė visus savo 
idėjų pastovi • spyruoklė, konsulatu ofisus Suomi- 
naujų minčių ir akcijos joj ir prašė, kad Suomijos

Raudonieji Supliekė Nacius 
Voronežo Fronte

stimuliuotojas, naujds^jė- 
gos pastovus šaltinis. Ma
žumos mąstymo ir mažu
mos išsireiškimo užgniau
žimas būtų tai siekimas 
“įšaldyti” draugiją ir-są-
laikyti progresą
kad mažumos grupėms 
egzistuojant, dauguma 
pati stimuliuoja. Žmogaus 
mintis reikalauja priešin
gų išsireiškimų, kad jas 
pačias ištirti”.

valdžia taip pat . uždarytų 
savo konsulatus Amerikp-

Tačiau kol ijfes Jung. 
Valstybių valdžia nenu
traukia dinlomatinių san
tykių su Suomiją,'

Norima, kad konsulatų 
likvidavimas baigtųsi su 
rugpiūčio 1 d. Konsulatus 
likvidavus, lieka pasiunti-; 
nybės.

Maskva, liepos 20 — Ru- Springfielde smarkus vė- 
• sijos karo jėgos Voronežo jas išvertė kaikurių krau- 
apylinkėje sumušo nacius tuvių langus, nuplėšė už- 
taip, kad naciai dabar yra dangas. Tuo pačiu laiku 
tik defensyvoje. Rusai pa- smarkiai trankėsi ir per
darė daug nuostolių na- kūnelis.
ciams ir atsiėmė vieną 
kaimelį, praneša sovietų 
aukštoji karo vadovybė. į 

Kautynėse nukovė 1500 
nacių. Tačiau naciai tuo

Amerikos-Anglijos Karo 
Vadai Pasitarimuose

. - - Londonas, lieDos 20 —pačiu metu pasivarė ar- . *
!tyn Kaukazo, pietiniame Dabartmiu laiku tarp A- 
' fronte. Sovietų žiniomis, menkos ir Anglijos karo 
; naciai dabar esą 80 mylių Iad!» vYksta Primai, 
nuo Rostovo, kuris yra
vartai į aliejaus laukus.

SumerVefles. Valstybės 
Pasekretorius Sako:

“Jeigu šis karas yra 
faktinai karas dėl išlaisvi
nimo žmonių, tai turi už
tikrinti aukščiausią lygy
bę žmonėms visame pa
saulyj, taip pat ir Ameri- 
kų pasaulyj. Mūsų pergalė 
turi atyežti savo traukiniu 
išlaisvinimą visiems žmp 
nėms. Diskriminacija tarp 
žmonių dėl jų rasės, pa
žiūrų ar spalvos turi būti 
panaikinta. Imperializmo

Amerikos Lėktuvai Bombar-^ 
duoja Japonus KbriĮoj

Chungking, liepos 20 — 
Jung. Valstybių lėktuvai 
smarkiai bombardavo Ja
ponų lėktuvų stovyklas
Gantone. Numetė tarp 50-, 
60 bombų ant stovinčių i 
japonų lėktuvų ir šešiose 
vietose padegė pastatus, i

Presidentas Rooseveltas kalbasi 
pastarasis atvyko į Washingtoną. 
čiams, kad Graikija kovos ligi perg

raikijos karalium Jurgiu II, kai 
kų karalius pranešė savo ta utie-

Naciai Praradę 900,000 
Kareiviy

Pasitarimuose dalyvauja 
Amerikos karinių jėgų vir
šininkas Europoi gen. D. 
Eisenhower, Amerikos lai
vyno Europos vandenyne 
vadas admirolas H. R. 
Stark ir specialus naviga-

Olandijos Karalienė 
Bostone

Maskva, liepos 20 — So- ei jos ekspertas Bullitt. 
vietų oficialios žinios pa- Kas iš Anglijos karo va- 
duoda, kad Vokietijos karo dų dalyvauja pasitarimuo- 
jėgos visuose Rusijos ka- se neskelbia, taip pat ne- 

j^į, ro frontuose per pastaruo- skelbia ir apie ką tariasi?
RUSUS DONO SRITYJE sius du mėnesius prarado Bet, suprantama, kad a- 

«____________ _______ _ j 900,000 kareivių. Tame pic karą.
■ skaičiuje yra užmuštieji,;
(sužeistieji ir paimti ne--

NACIŲ PUOLA

Olandijos karalienė Wil- 
Tai įvyko šeštadienį. Sek- helmina atvyko į Bostoną, 
madienį Amerikos lakūnai pirmadienį, po pietų buvo 
bombardavo Linchwan, nuvykus j Fort Devens 
Japonų bazę Kiangsi pro- pamatyti Jung. Valstybių
vincijoj. kariuomenę, o vakare da-į milijoną kare&rių. Naciai,

Visi Amerikos lėktuvai Įyyavo gub. Saltonstall Į užėmę Milerovą, traukia
grįžo laimingai, padarę suruoštame bankiete ka ’’ ' ’ **

Maskva, liejas 20 — So
vietų gilios įkelbia, kad 
Dono srity ji Vokietijos 
karo vadovyBe sutraukė 

kardini

link Stalingrąj}o. Iš Švedi-amžius pasibaigė. Žmonių
teisė j ląisvę turi būtl^jįlnęm^žai įmostolii  ̂Japo- i «oienę pagerbUAur daly4jo& ^paneša, lįįd- pats Sta- 

ita, kaip kad civili- nams. vavo valstybės pareigūnai linas nuvykęs į Stalingra

Planuoja Įvesti Algų 
Kontrolę

VVashington, D. C., liepos
20 — Tikimąsi, kad šią 
savaitę Prezidentas Roo
seveltas atsišauks į Kon-

laisvėn.

Audra Padarė Daug 
Nuostolių

Naciai Pakeitė Tobruk 
i Vardą

Alamein, Egiptas, liepos 
20 — Britai sužinojo nuo 
vieno maršalo Rommel

pažinta 
zuotas pasaulis seniai yra 
pripažinęs pavieniui teisę į 
asmeninę laisvę. Atlantiko 
Čarterio principai turi bū
ti užtikrinti visam pasau
liui — visuose okeanuose 
ir visuose kontinentuose”.

Butlegeriauja Pienu 
Čilėje

Čilės valdžria išleido įsta
tymą, kuriuo draudžia 
parduoti nepasterizuotą 
pieną. Pasterizuotas pie
nas kainuoja $1.60 kvorta 
Valdivia, Čilėj.

Taigi atsirado nemažai 
butlegerių, kurie parduo
da nepasterizuotą pieną. 
Valdžia pagal įstatymą la 
bai skaudžiai baudžia but- 
legerius.

Priešas Nuskandino Dar 
Du Laivu

Dar du vidutinio didumo 
Amerikos laivus nuskandi
no priešo submarinai. Va
kariniame Atlanto vande-

valstybės pareigūnai 
' ir kaikurie kiti įžymūs as- 
, menys.

dą asmeniškai vadovauti

Sužeidė 11 Keleivių 
Požemy)

raudonajai armijai, 
gina pietinį frontą.

kuri

_  , , Springfieid, Mass., liepos štabo nario, kad naciai To-
— "Šiaurrytiniame Con- bruko miesto varda pakei-

a.Z AUu"ona: necticut S'™yJ . siautž « * Tai'«
® ‘ , , smarki audra, kuri padare maršalo Rommel garbei.SZrtUnniae^s^8' labai daug nuostoli£ aP-| Sakoma, kad įsakymą

Sekmadienio vakare, lie
pos 19 d., Bostone, prie 

nyne, Caribbean ir Meksi-! Kenmore požeminės gat-
kos įlankoj Ašies subma
rinai jau yra nuskandinę 
407 Suvienytų Tautų lai
vus.

vekarių stoties susimušė 
penki gatvekariai. Vienuo
lika keleivių sužeista, o 
278 keleivius sukrėtė.

BRITAI LAIMĖJO TRIJUOSE 
FRONTUOSE EGIPTE

Britai Ir Raudoniep Puolė 
Nacius Iš Oro >

• Pasak “Kauener Zei
tung” (V. 5), Vokietijos 
generalinis komisaras Lie 
tuvoje išleidęs pranešimą, 
kad visas prekes, įveža
mas į “Ostlando” reicho 
komisariatą reikia apmui
tinti Kauno muitinėje. Vi
sos prekės, įvežtos po š. m. 
vasario 1 d., taip pat turi 
būti apdėtos muitu.

Cairo, Egiptas, liepos 20 geležinkelio 15 mylių fron- 
— Britanijos karo jėgos! te, atsiimdami Iyang ir 
padarė pažangą trijuose Hengfeng miestus. Japo- 
frontuose. Britanijos karo nai turėjo didelius nuosto- 
jėgos, vadovaujamos gen. liūs.
Sir Claude J. E. Auchlin- ■ Japonai buvo užėmę 
lecš. atmušė Ašies karo Wenchow liepos 11 d.
jėgų puolimą tankais ir 
pėstininkų centraliniame 
kautynių lauke apie 75 gos 
mylios į vakarus nuo Alek
sandrijos.

Šiaurinėje sekcijoje Aus- 
traliečiai tvirtai laiko po
zicijas, kurias jie atsiėmė 
pereitą savaitę.

Be to ,kiniečiai užgrobė 
daug japonų karo medžia-

Nuskandino 25 Alijantų 
Laivus

Priešo Žinios
Japonai Sunaikino 97 

Submarinus
Tokio, liepos 20 — Japo

nijos imperijos' centras 
praneša, kad nuo pradžios 
karo iki liepos 10 d. japo
nų jėgos nuskandino 59 
priešo stibiharinuS ir 38 
kitus sugadino.

(Tačižra Šios japorfU'ži 
nids nerd’! patvirtintiki
tų šaitiitibrh: ‘ ,,tn'n

Išmušė Jaoonus Iš Keturių 
Miestų

Ašies submarinai vaka
riniame Atlanto vandeny
ne nuo liepos 10 dienos iki 
šiai dienai nuskandino 25 
Alijantų prekybinius lai
vus ir mažiausia 114 jūrei-

Chungking, liepos 20 — vių, praneša oficialiai. Ke- 
Japonijos karo jėgos visu turiosdešimts keturi kiti 
smarkumu puolė kiniečius I asmenys žuvo. bet pavyko
Chekiang ir Kiangsi pro
vincijose. Tačiau kiniečiai 
ne tik apgynė savo pozici
jas, bet, kaip Kiniečių auk
štoji komanda praneša, jie 
atsiėmė iš japonųA Che
kiang' tfostą ties Wenchow 
ir Jtžart fūiestą iri taip pat 
sumušo japonus Kiangsi

išgelbėti 1112 keleivių ir 
įgulos narių.

Vokietijos nacių radio iš 
Berlyno skelbia, kad perei
tą savaitę nacių submari
nai sunaikino 35 laivus iš 
viso 231,000 tonų, pride* 
dftnt dar 3 mažus laive
liui; ' ’ • • lwn

Berlynas, liepos 20 —Vo
kietijos aukštoji karo va
dovybė praneša, kad Bri
tai ir raudonieji puolė Vo
kietijos rytinę ir vakarinę 
dalį, kur padarė nemažus 
nuostolius.

Nacių komunikatas skel
bia, kad sovietų lėktuvai 
šeštadienio naktį bombar
davo Rytinę Prūsiją. Va
karinėje Vokietijos dalyje 
vienas Britų bomberis nu
metė bombas įvairiuose 
distriktuose. Daug civilių 
žmonių nukentėjo Duis- 
burge, kuris yra industri- 
jiniu centru Ruhr slėnyj, 
tik 11 mylių nuo Essen. 
“Nušauta du Britų lėktu
vai”, sako naciai.

Londonas, liepos 20 — 
Bostono bomberiai puolė 
Vokietijos okupuotus mie
stus Lille ir Bethune, kaip 
tuo pačiu metu Britų lėk
tuvai puolė Vokietijos ka
ro laivus Breton pakraš
tyj. Bombos trenkė į vieno 
ginkluoto laivo tiltą ir 
priešo minų šlavėją.

Du Bostono bomberiai ir 
vienas kovotojas žuvo.

Taipgi Britų lėktuvai 
bombardavo ir kitus Vo
kietijos okupuotus 
tus Prancūzijoj.

mies-

draskė daug namų ir iš-, pakeisti vardą pasirašęs 
vertė daug medžių J maršalas Goering.

Žuvo 7 J. V. Armijos Lakūnai
Bomberis Sudegė

Naciai Pasiekė Šakty 
Miestą

Londonas, liepos 20 - 
Londono Daily Mail talpi-i 
na žinias iš Stockholmo, 
kuriose paduoda, kad Vo
kietijos naciu karo jėgos, a, , „ .
iau pasiekė šakty miestą, ■ . ^ea<^,ng’ ^Mass.,
kur vra Rusijos anglies >*eP°a 20 -Praneša. kad 
kasyklų centras. Šakty Ha.rold Parker valstybes, 
miestas yra tik 45 mylios 
iki Rostovo.

Vonsiatskis Perkeltas Į 
Federalį Kalėjimą

motorų bomberis trenkė į Hartford, Conn., liepos 
medžius ir užsidegė. Ma- 20 Pranešama, jog pe- 

Spaudos žiniomis. “Lie- žiausia septyni armijos la-;re^os savaitės pabaigoje
arba tapo Anastazas Vonsiatskis, 

j rusų fašistų vadas, kurio
ir Svyriu apskričių koope-Į Sekmadienį, liepos 19 d. tėvas caro laikais, kaipo 
ratyvus ir privatines krau- J suvažiavo tūkstančiai žandarų viršininkas, per- 

Steigiami ir nauji j žmonių pamatyti tos ka- sekiojo Lietuvos gvvento-

tūkis” aprūpina prekėmis kūnai sudegė 
naujai prijungtu Ašmenos < užmušti.

tuves. 
kooperatyvai. • jus už lietuvybę, išvežtas 

iš Hartfordo countv kalė
jimo į Federalį kalėjimą.

{ Vonsiatskis buvo nuteis- 
i tas kalėti penkerius metus

--------- ’ už sąmokslą sulaužyti
lauti nepriklausomybės 1917 m. špionažo įstaty- 
nuo Anglijos, bet Anglija mą, birželio 22 d. š. m. 
gali laikyti savo kariuo
menę.

tastrofos vieta.

Naciai Užėmė Vorošilovgradą
Sovietų aukštoji koman

da skelbia, kad svarbų in- 
dustrijinį miestą Voroši
lovgradą raudonieji turėjo 
apleisti dėl didelio nacių 
spaudimo. Prisibijota, kad 
naciai neapsuptų raudo

nosios armijos tame fron
te, sako sovietų žinios.

• Vokiečių komisaras Vil
niaus mieste išleido skel
bimą, kuriuo batsiuviai, 
dailidės ir kitos įmonės ra- pi 
ginami>gaminti ispediniusl 

:ti< »>ll puspadžius.

Britai Nepriimą Indusų
Kongreso Reikalavimų

Londonas, liepos 20 — Iš 
gerai informuotų šaltinių 
sužinoma, kad Britanija 
atsisako priimti Indusų 
Kongreso partijos reikala
vimą pripažinti Indijaj ne
priklausomybę.

Kaip žinoma,

Nuteisė Mirties Bausme 
Kareivį

Streikas Pasibaigė
Everett, Mass., liepos 20, 

— Po 98 valandų streiko,
Melboui^Z“Australija, Monsanto Chemikalų dirb- 

tuves darbininkai nutarė 
kuris

grasino sustabdvmu karo 
darbų kitose dirbtuvėse, ir 
grįžti darban. Pasitari
muose tarp darbininku at
stovų ir kompanijos virši
ninkų padarytas komnro- 

• Vokietijos generalinis, misas. tarpininkaujant 
komisaras Lietuvoje išlei- Federalės valdžios atsto-

liepos 20 — Jung. Valsty- v, . 
bių karo teismas nuteisė 
mirties bausme eilinį ka
reivį Edwardą J. Leonskį,
23 m. amžiaus, kuris pa
smaugęs tris moteris toje’ 
šalyje.

do įsakymą, kuriuo pra-
(mones įmonėse įsakoma 

indųąy, suorganizuoti speciajines
uiisb, 1 j Kongresas nutarė reikft- sargybas.

vui.
Kompanija sutiko pakel

ti darbininkams po 6 ir pu
se centus į valandą.
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Nelinks Lietuvis Po Nacio Jungu

Nepriklausomybės šventė Lietuvoj Neleista 
Viešai Paminėti.

YRA PARSIDAVUSIŲ NACIAMS ASMENŲ.

pristatymui pagalbos Ki
nijai.

Pasak p. Bulotienės, sa-

Ir Jungą Nacių Vilkdamas Juodą Tiki 
Lietuvis Ateitim

Sąjungininkai RuošiasiIY-X- - - Ai I_ _ _ .. I*issitfinn japonus ts 
Burmos

* * *
MAKE 
ETERY * 

\ 2$ PAYDAY

BOND DAY

Rašo K. J. Prunskis—‘Draugas’

Niekam nesinorėjo tikė
ti, kad Lietuvoje būtų at
siradę tokių asmenų, ku
rie būtų išdrįsę suteršti 
lietuvio vardą ir parsiduo-

New Delhi, India, liepos 
20 — Suvienytų Tautų ka
ro jėgos smarkiai ruošia- 

jsi pulti japonus Burmoje 
ir juos iš ten išvyti.

Burmos vieškelis yra 
labai svarbus dabar, kad

------- pagelbėti Kiniečiams, nes
— dekanas filosofijos fa- j tai yra patogiausias kelias
kultete.
Iškeistas ( Vokiečius

P. Bulotienė su savo 
dviem dukrelėm gavo pro
gos parvykti Amerikon, 

ti nacių tarnybai. Tačiau kai įvyko pasikeitimas vo- 
šiandie, gaila, mums ten- kiečių piliečiais Ameriko- 
ka tai pripažinti. je j Amerikos piliečius vo-

Bulotienė pareiškė, jog kiečių okupuotuose kraš- 
“Kubi liūnas ir Germantas tuose.
parsidavę vokiečiams. Va- “žinią gavau birželio 6 
dinamieji tarėjai, aišku, d.,” pasakoja ji, “o jau se-

4000 Nadg Paėmė 
RCtttsvę

Cairo, Egiptas, liepos 20 
- Britų centras praneša, 

kad pereitą savaitę Britai 
paėmė į nelaisvę 4000 na
cių, kada atgavo naujas

TOkTeęių'vaEo>7pa" išvykau? B
si taiko tokių, kurie norėtų Kauno važiavau autobu- 
gero savo krašto žmo- Su, o nuo Eitkūnų trauki
nėms, bet jie priversti bū- niu. Berlyne dar teko iš- 
ti ratais—suktis apie ašį”, būti šešetą dienų.

Vokiečiai Lankia
vu noru Rusijon išbėgo la-; Karo Galo 
bai maža lietuvių. Tik ko-' “Maisto stoka, mirtis ir 
munistuojantieji. sužeidimai karo fronte

“Mūsų kariuomenė bol- veikia į vokiečių moralę, 
ševikų išskirstyta po rusų Vokietijos žmonės laukia 
dalinius, tai čia (Lietuvo-. karo pabaigos, bet jau- 
je), rusų vokiečių karui nuomenės nuotaika tebėra

į vakarus nuo EI Alamein. 
Mažiausia šešius nacių 
tankus išmušė iš veikimo 
40 mylių fronte ir daug. 
priešo lėktuvų sudaužė.

Londonas, liepos 20 — I 
Jung. Valstybių bomberiai 
dienos metu vėl puolė A- 
šies pristatymo bazę To
bruke ir padegė trijose i 
vietose.

prasidėjus, kiekvienas sa- pakilusi”, 
ve ganė, kaip išmanė: pa- Iš Berlyno, vokiečių po- 
bėgo, išsislapstė, kad tik i bei jos lydimiems, ameri- 
pasiliktų savoj tėvynėj”. į kiečiams teko važiuoti per

ipacijoj
rkon pate

16 Vasario Oka]
Laisvon Amerikon pa1

Prancūziją iki Ispanijos, o 
l J iš čia į Lisaboną, kur susi

rinko visi amerikiečiai.
kusi Bulotienė pasidi- Kartu vykęs dar vienas 

lietuvis — Gedgaudas. Tai 
jaunas pranciškonas, ku
ris buvo nacių internuotas

džiuodama pabrėžia, jog 
“nors lietuviai dabar ken
čia daug sunkumų ir per
sekiojimų, bet jų dvasia Miunchene.
nepalaužta. Kelionės metu “okeanas

Naciai Bombardavo Rytinę 
Angliję

“Visų persekiojamųjų buvo ramus, nematėme nė 
kraštų viltys krypsta į A- lėktuvų, nė laivų 
meriką.

“Vasario 16 dieną, nega
lėdami daryti viešų mitin
gų, lietuviai susirinko Vy
tauto Didžiojo muziejaus
sodelin, sugiedojo Lietu- Londonas, liepos 20 — 
vos himną. Tą dieną žmo- Sekmadienio rytą Vokieti- 
nių minios aplankė ir ka- Jos nachl lėktuvai numetė 
rių kapus, kur sugiedojo bombas Rytinėje Anglijoj, 
“Marija, Marija” ir Lietu- užmušdami keletą asmenų
vos himną.

“Atrodo, kad
to nesitikėjo, juos nustebi-

ir padarydami kiek nuos
vokiečiai t°by*

Kiti priešo lėktuvai paši
no lietuvių ryžtingumas, yirš šiaurrytinio pa- 
bet tuo tarpu jokių griež- kraščio miestelio, bet Bri-

nesiėmė”.tų priemonių
Visi Vyskupai Gyvi

Kun. Krupavičius, kuris 
yra p. Bulotienės giminai
tis, jos pasakojimu, tebe- 
klebonaująs Kalvarijoje.

“Visi vyskupai gyvi, dar
buojasi. Iki šiol dar neteko 
girdėti, kad kuris kunigų 
būtų areštuotas. Kunigų 
seminarija veikia.

“Juozas Ambrozevičius 
profesoriauja ,dr. Ivinskas

[
i»J

tai greit juos nuvyjo. Ten 
priešo lėktuvai neturėjo 
progos numesti bombų. 
Sakoma, kad vienas prie
šo lėktuvas nušautas.

• “Deutsche Zeitung im
Ostland” rašo, kad Vokie
tijos valdžia uždraudusi 
vokietėms, neturinčioms 
21 metų amžiaus, vykti į 
tarnybą vokiečių įstaigose 
okupuotuose Rytų kraš
tuose.

Raudonoje Kryžiais Kraujo 
Aukuotojai

Amerikos Raud. Kry
žiaus Kraujo Aukuotojų 
Tarnyba praneša, kad ne
seniai pradėta “kraujo 
banka” Milwaukee mieste, 
kuri yra tikrai tarptautiš- 
ko pobūdžio.

Amerikiečiai svetimos 
kilmės, kurie paaukojo 
kraujo bankoj Milwaukee 
paėjo iš Armėnijos, Aus
trijos, Belgijos, Kinijos, 
Kubos, Čekoslovakijos, 
Danijos, Suomijos, Vokie
tijos, Graikijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Latvijos, 
Meksikos, Norvegijos, 
Lenkijos, Rusijos, Švedi
jos ir iš Anglijos, Škotijos, 
Airijos, Australijos, Kana
dos ir Pietų Afrikos Uni
jos.

Raud. Kryžiaus viršinin
kai nurodo, kad atsiliepi
mas sveturgimusių ameri
kiečių Milwaukee yra ti
piškas dėl visų didelių A- 
merikos miestų su daug 
sveturgimusių gyventojų. 
Iki gegužės 1 d., daugiau 
kaip 293,000 žmonių čia 
giihusių ir svetimos kil
mės paaukavo kraujo 
Raud. Kryžiui, naudai A- 
merikos kovojančių vyrų.

FLIS.
Kur 6alin tarti Natūrali

zacijos Informaciją

Karo pratimų mankšta, dažnai yra perdaug sunkūs, kad ją pavadinus 
malonumu. Štai vaizdas parodo, kai atakos kariai esą kanuolių šūvių 
grąžinti ir sugrūsti į vandens srovę. Nors sakoma tik pratimai, bet rei
kia ir pratimai ištęsėti. Šitaip išmankštinus karius, esą drąsu ir priešui 
iškūrenti pirtį. Šis vaizdas pagautas ir cenzoriaus perleisti iš karių pra
timų kur nors Anglijoj.

Lietuviai Nepasiduoda 
Naciy Rfiimui

• “Kauener Zeitung” (V. 
9) rašo, kad Kaune buvę 
sušaukti Lietuvos apskri
čių viršininkai. Vienas vo
kiečių generalinio komisa
riato valdininkas apskri- 

! čių viršininkams “visu 
griežtumu” aiškinęs, jog 
gandai neturį jokio pa
grindo, esą Lietuvos dar
bininkų siuntimas dar
bams į Vokietiją reiškiąs 
trėmimą, kaip bolševikų 

i laikais. Vokiečių generali
nis komisaras taip kita ko 
išsitaręs, jog ūkininkai tu
rį gaminti kareiviams, ku
rie, sumušdami bolševi
kus, rūpinąsi, kad “ūki
ninkas pasiliktų savo so
dyboje”. Apskričių virši
ninkai turį plačias teises 

' ir visą valdžią visose srity
se, išskyrus teisingumo, 
geležinkelių, pašto ir miš
kų administracijas. Jis, 

^generalinis komisaras, ti
kįs, jog galėsiąs “fuehre- 

• riui” vieną gražią dieną 
pranešti, kad ir lietuvis 
atliko savo pareigą Euro
pos likimo kaldinime”.

• Vokietijos reicho komi
sariatas “Ostlande” skel- 

■bia, kad ūkininkai “karo 
į ūkio sumetimais” turį di-

AI D V Stiiriptihi ir Prnfpcinnaln drabužiai pasiųti pagal dinti linų pasėlių plotų.OtUaenlŲ ir rroiesionaių kareivių mierą profesijo- Atskiriems valsčiams į-
SĄJUNGOS SEIMAS

Teisingas yra pasaky
mas, kad jaunimas yra 
tautos žiedas. Kas turi pas 
save jaunimo, to ateitis. 
Koks jaunimas, toks tau
tos ateities gyvenimas. 
Todėl visos tautos sten
giasi geriausiai išauklėti 
savo jaunimą. Svarbiau
siais auklėjimo faktoriais 
yra šeima, mokykla ir or
ganizacijos,
draugai.

šių ir pamokslo visi seimo 
dalyviai renkasi į Morri
son Hotel registracijai ir

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Grafton Ave., IsRngten, Mass. te. talkam 13M-V
PRANAS^GtRULSKll'Namu Tėi.' Oėdhani' 1304-R

nalų siuvėjų 
rekorduota ir

Jo miera už-staigos esančios nustačiu-
drabužiai sios, kiek linų jie turį pa-

taip tinka, kaip geriausias sėti. Linų sėjai skatinti į-
vesta, kad tie ūkininkai, 

daugelis i kurie daugiau pristatys 
gaus atitinkamai 

vilnos daugiau tekstilės kortelių.
Tokia pat premijavimo 
sistema galioja už prista
tomą vilną.

Taip pat skelbiama, kad
“Lietūkis” gali pardavinė
ti žemės ūkio mašinas ir 
kitus padargus tiktai tuo
met, kai pateikiami spe
cialūs leidimai, kuriuos iš- 

daugiau davinėja vokiečių “apskri- 
kituose, ties žemės ūkio vadas”, 
batų ne- Tokie liudijimai pirmoje 

eilėje esą davihėjami 
tiems ūkininkams, kurie 
parodę “gerą valią” ir ku-

civilinis kostiumas 
Uniforma, irsuu I1UICI icgiOLiatijai n -j--, , • • “r įtini,bendriems pietums... Stu- P^deckų kareivių unrfor-|hnų 

dentų posėdžiai įvyks šeš- _ padaryta is vilnos
tadienį ir sekmadienį ant-!^^ arba dalimL
ra valanda do nietu Profe-•tl8tlkų ekspertai suranda, rą valandą po pietų. Prote reikalinga avlų da

į vieno kareivio drabužių 
metams. Ir Dėdė Šamas tą 
jiems pristato.

Kiekvienas armijos ba
tas turi būti geras, geriau 
negu geras. Kaikuriuose

bankietas (dinner-dance), batas
į kurį kviečiama Chicagos i lssines*°^a ne&u 
ir kitų miestų lietuvių ko-: Paprastai, pora 
lonijų profesionalai ir vei-Į81?*81 Pe,r ,nu0,4lkl 6 
kėjai. Per vakarienę Stu- valcuJ Pako1 relkla taisytl 
dentų sąjungos

sionalų posėdis bus rug 
piūčio 1 d. 5 v. v. Visi po
sėdžiai daromi Morrison 
viešbučio patalpose. Sek- 

spauda bei madienio vakare, rugp. 2 
d.. 7:30 vai. tam pačiame 

seimoA. L. R. K. Studentų ir, viešbuty je įvyks
Prof. Są-ga stengiasi su
burti ir auklėti mokslus 
einantį Amerikos lietuvių
jaunimą. Prie šio kilnaus! lonijų profesionalai ir vei- j
darbo savo visokeriopa pa
rama prisideda lietuviai 
profesionalai. Čia noriu

nariai iš
pildys gražią programą. SUPRATO

atkreipti lietuvių profesio- Sąjungos Centro valdy- 
nalų ir studentų dėmesį į ba ir Chicagos studentų 
šių metų labai svarbų są-, kuopa, kuri ėmėsi šio sun- 
jungos seimą, kuris įvyks kaus seimo ruošimo dar- 
rugpiūčio mėn. 1 ir 2 d.d. ' bo, prašo kuo skaitlingiau- 
Morrison Hotel, 79 W. Ma šiai dalyvauti visus Ame- 
dison St., Chicago, UI. rikos lietuvius profesiona-

Seimas prasidės pamal- ; lūs ir studentus. Gausus ir 
domis rugpiūčio 1 d., 9:30 entuziastiškas seimas la
vai. Westsidėj, Aušros į biau pagyvintų ir sustip- 
Vartų parapijos bažnyčio- rintų sąjungos veikimą, 
je (23 PI. & Oakley Ave) šiuo metu labai svarbu.

Klausimas — Aš noriu 
tapti Amerikos piliečiu, 
bet nežinau kaip. Ką pata
riate daryti?

Atsakymas — Common 
Council for American Uni- 
ty (buvusi Foreign Lang- 
uage Information Ser
vice) maloniai suteiks rei
kalingas informacijas 
kaip tapti šios šalies pilie
čiu. Organizacijos adresas 
yra 222 Fourth Avehūe, 
New York City. FLIS.

Nereikia gerbti turUn- 
užmiršus mokyta * ir 

teisų betūrtf
! 111'

su pamaldomis. Po šv. mi-j A. Sk.

Kieme atsisėdęs Jonukas pur
vyne kažko užsispyręs ieško.

Motina: — Dieve tu mano, 
Jonuk, ką darai?

Jonukas: — Ieškau pinigų. 
Motina: — Čia baloje? 
Jonukas: — Juk tėvelis sako,

kad žmonės visuomet mėto pini
gus į balą.

rie įrodę, jog atlikę visas 
* žemės ūkio produktų pris
tatymo prievoles.

• Spaudos žiniomis, Lie
tuvos generalinis teisingu
mo tarėjas išleido įsaky
mą, kad visi persiskyrimo 
procesai, einą Lietuvos 
teismuose, suspenduoja
mi.

Kareivis Ir Jo Uniforma
Per paskutinį karą, A-1 sūs vasarą ir sausi lietin-

merikos kareiviai turėjo į gam ore. Jau nėra netin-
anekdotą apie didumą sa
vo uniformų.

“Yra tiktai du didumai 
armijoj, jie sakė, — “Per- 
dideli ir permaži”.

Antras pasaulinis karas 
’dską pakeitė. Šiandien A- 

erikos kareivis, 1942 m. 
nešioja geriau-

kamų autų, kuriuos nešio
jo praeitam kare. Nėra 
aukštos, smaugiančios a- 
pykalės, plačių kelnių.

Naujos regulacijos pal
tas turi atraitą apikaklę ir 
apgaubia marškinius ir 
kaklaryšį, militarinis pri- 

oja geriau- tąįkymas prie civilinės 
gūžius, .ofje kada ftados. Ilgos kelnės <&£ 

įjos t išleistus. Jie tm-. mos prie palto, ir jos turi 
Jie’ 'yra šilti žiemą, vė-!būti visada išprosvtos. Šie

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.................. -............ io $2.00
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
Pusei metų .......... . ....... ............ Y $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
t4,, ^Darbininkas" oi>, X

366 West Broadway, BošftortVMass. »r i
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’ • *’XTHE WORKER)
Published £very. Tuesday and Friday except Holidays such as 

GoS'

Basosios Naktys? Kai Lietuvius
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
N ----------by-----------

SAINT JOSCPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, 

Masa. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Doraestic yearly _____________  $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ___________  $4.00
Viena kart savaitėje metams... $2.00
Užsieny metams ................. .. ....... $5 00 tiesiai, O kitUS iŠ policijos
Užsieny 1 kart sa-tėj metama $2.50 nuovadų vežė į traukinius.

DARBININKAS Leido pasiimti drabužių
366 West Broadway, South Boston, Mass. kitu daiktu bagažą ne di-
_______________ Telephone SOUth Boston 2680_______________  dėsnį kaįp svarų Ume

i tarpe ir maisto — mėne
siui. Kažkodėl neleido nė

— Ką leido su savim pasiimti? — Nei peiliu, nei kailiniu. — Kaip liežuviai nuvogė du vago
nus politinių kalinių. — Kaip atrodė bolševikų moterys. — Jos nešėsi litrais pieną,

-------------------------------i mes nė vaikams neturėjom. į ----------------
j — Areštuotus lietuvius, ------------ ---------------------------------------------
— pasakojo toliau savo į-, 
spūdžius tik ką iš Lietuvos 
atvažiavusioji Aldona Bu
lotienė — bolševikai kitus

Foreign yearly ..... .......... .... ......... .. $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Taika Dar Toli pasiimti peilių. Bulotienės 
Antru kartu turėtų apsisvarstyti politiškieji pra- vyras prieš išeidamas no- 

našai, kurie skelbė galimybę, kad karas baigsis apie rėjo arbatos išgerti, bet 
Kalėdas. Esamieji daviniai kaip tik priešingai nurodo, čekistas pasakė, kad ir tas 
Pastaruoju laiku rusų frontas labai pablogėjo. Reiš- nevalia, tik vėliau — kitas 
kia, Hitleris eina stipryn ir jo likvidavimas natūraliai leido. Kai kurie tremtiniai 
nusitęsia. Vokiečių žygiuotė Stalingrado ir Rostovo pasiėmė primusus, puo- 
kryptin atskleidžia pernelyg rimtą pavojų sovietų dus, bulvių — kas ką pa- 
frontui. Vokiečiai matomai siekia užimti visą pietų gavo.
Rusiją, su jos aliejumi, anglių ir pačiu derlingiausiu J Kratos pas išvežamuo- 
žemės plotu. Rodos, kad suprantant tokį pavojų (kas sius tęsėsi ilgas valandas, 
gi jo nesupras?) reikėtų visomis pajėgomis ginti pie- Jei kratos metu užėjo 
tų frontą. Tuo tarpu sovietų armija desperatiškai gi- koks pašalietis, jis turėjo 
na Voronežą. Ką tai reiškia? Ne ką kitą, tik kad pa- sėdėti, kol krata pasibaigs 
čiai Maskvai pavojus gręsia. Jei vokiečiai paimtų Vo- ir išves areštuotąjį. Kai 
ronežą, tai jų replės pradėtų čiauptis apie Maskvą (iš kratos metu į Bulotų na- 
žiem-ių jos čiaupiasi ties Kalininu, iš vakarų ties Rže- mus užėjo dvi mergaitės, 
vu). Tad iš viso sovietų šansai laimėti eina vis silpnyn. įjos turėjo sėdėti iki nak- 
Kur tada numatomas taikos galimumas? Juk Anglija ties, o tada jas išvedė į po-
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o bolševikų žmonos nešda
vo litrais. Jiems pirmeny
bė. Mes lietuviai būdavo
me nedavalgę, o jie Voin- i 
turguose gaudavo miltų, 
ryžių pilnai.

I Pritrūko kojinių. Atėjo
žinia, kad atvežė. Stovėjau ------------------------------------
žiemą, netoli 30 laipsnių tų žygis, kuriuo norėta 
šaltyje 2 valandas, kol ga- pasiekti visiškai nepri- 
vau. įklausomos Lietuvos. Tą

! Nors kelionės išvarginta, jautė ir vokiečiai, už tat 
tačiau klausinėjama A. naciai greit pasistengė lik- 
Bulotienė gyvai pasakojo viduoti sukilėlių pastatytą 

Į tėvynės kančias: ; patriotinę Juozo Ambra-
' — Bolševikų okupacijos zevičiaus vyriausybę.

K. J. Prunskis
(“D-gas”)

Naciai Gąsdiną 
Bolševikais

metu tikinčiųjų padėtis 
kaskart sunkėjo. Nei ku-i 
nigai, nei seserys vienuo
lės negalėjo nešioti savo 
uniformų. Daugelis vie
nuolynų ir kitų kataliku i
nuosavybių buvo atimta, • Gegužės mėnesio pir- 
visi išmokėjimai iš iždo moję pusėje Vokietijos ge- 

l Bažnyčiai sulaikyti. Ta- neralinis komisaras Lie- 
jčiau religijos klausime tuvoje von Renteln važi- 
žmonės parodė nepapras- nėjo po Panevėžio komisa- 
tą atsparumą. Bažnyčios riato sritį, aplankydamas
buvo dar pilnesnės. Žmo- Panevėžį, Biržus, Rokiškį
nės gausiai nešė aukas ir kitas vietoves. Vokiečių

Naujas Cruiseris Santa Fe, laimingai slenka į jūre- dvasininkų ir vienuolių laikraščiai tą komisaro
ir Amerika nusistatė kovoti prieš Hitlerį, nežiūrint, licijos nuovadą patikrinti ies, j mėlynas. Tai Dėdės Šamo dviejų laivynų naujas pragyvenimui, taip, kad kelionę plačiai aprašinėja,
kaip jam Rusijoj besisektų. Bet taikos pranašai gali dokumentų. narys, kuris šiomis dienomis tik buvo pakrikštytas jie net ir kitus galėjo pa- pabrėždami, kad komisa-
sakyt, kad sovietai, norėdami išvengti visiško sunaiki-\ Stotyje, tremtinių pri- Camden N. J. šelpti. Kalėdojant užsi- ras norėjęs asmeniškai iš-
nimo, gali su Hitleriu taiką padaryti. Sovietų vyriau- kimšti vagonai stovėjo 2-3
sybė tokius gandus griežtai užginčyja, bet jeigu ir dienas, kol baigė pripildy- tėjo nuo tvankaus, dvo- 
toks galimumas įvyktų, tai sąjungininkai vis vien yra ti visą ešaloną. Žmonės kiančio oro. 
pasiryžę kovoti su Hitleriu iki sekmingogalo, nežiū- virtinėmis veržėsi prie- _ o kaip su lietuviais pa- mus/slapstėsi po miškus.' — Ką galėtumėte paša

----------------------------------- kviesdavo kunigus net ir
jo namuose, slapstėsi pas tie, kurie buvo žinomi se- 
kaimynus, važiavo į kai- niai nuo Bažnyčios nutolę.

rin t, kad ir susitaikęs su rusais Hitleris būtų daug sti- traukinių, kurie išveža jų trijotais politiniais kali- 
presnis. Tad taikos prospektas dar labiau nutolsta. įmylimus žmones. Čekistai nįaįs?

Ar šiaip ,ar taip, karas atrodo būsiąs labai ilgas, neprileisdavo, vaikydavo

— O kaip buvo šiaip jau kyti apie tuos sąrašus į Si

sikalbėti su įstaigų parei
gūnais, miestelėnais ir ū- 
kininkais. Iš aprašymų 
matyti, kad komisaras ke
liavo, norėdamas pakelti

gyvenimo sąlygos? birą ištremtų lietuvių, ku- Lietuvos gyventojų nuo-
taiką.

t x____ ,_____ ________________ „______ „_____ „ _________________ Iš komisaro kalbų ma
tai atsiekus? Sudarius vakarų frontą? Su tuo kažko- durtuvais, bet žmonės ap- taigi pora dienų po karo(|5uvo atskiros krautuvės— —Jie dar nepilni. Ištrem- tyt, kad Lietuvos gyvento-
dėl nesiskubinama, nors tai ir labai skubotas dalykas, sisukę ir vėl prilysdavo, pradžios. Ilgokai negalėjo, Vointorg. Visi rusai, atvy- tų žmonių ,atrodo, gali bū- jai daug kuo nusiskun-
Tur būt laukiama, kol amerikiečiai bus pilnai pasiruo- bandydavo įmesti dar ko- rasti mašinistų^tam trau- kusieji iš Rusijos visko ti daugiau. Tuos sąrašus džia. Tačiau lietuvių pa
šę. O tokiam milžiniškam žygiui — atvaduoti užimtą- kį daiktelį savo artimie- kiniui.^ Atsirado nelietu-. turėjo, tik mums, lietu- sudarė lietuviai patys, lie- reigūnų ar šiaip gyventojų
ją Prancūzijos dalį ir suklupdyti Vokietiją jos pačios siems. , vis. Mūsų lietuviai gelzke- vjams daug ko trūko, tuvių Raudonasis Kry-Į pasakytos kalbos niekur
sienose — reikia milžiniško pasiruošimo. Tokie daly- T rėmė nežiūrėdami nei lipiai pora paskutinių šiaip jau. kaip atvažiuoda- žius. Kai aš pirmą kartą
kai ima daug laiko. Sovietai ragina skubėti, nes pas- amžiaus, nei sveikatos. Iš vagonų prisitaikę atkabi- vo ruSų karįninkų žmonos, važiavau iš Lietuvos į A-
kui gali būt pervėlu, bet skubotai paruoštas žygis gali Žiežmarių paėmė Lands- no’ ir liko tie kalina- skur<jžiai atrodydavo, meriką (bet tuokart išva-
atgabenti naujų nepasisekimų ,kurie dar daugiau pri- bergienę 95 metų senutę, buvo^sukimšti menkas apsirengimas. Ne- žiuoti nepavyko),
sidėtų prie karo užsitęsimo. Ir vėl reikia išvaryti Ro- kitus paėmė ligotus, net
mėlis iš Egipto. Čia taip pat amerikiečiams darbo. Gi naujagimį su motina paė- 
Amerika, prie viso savo ryžtingumo ir energijos, nega- mė iš ligoninės. Buvo to
li būti visuresanti ir visagalinti. Čia vėl prireiks ilgo, kių, ką mirė vežami į trau- 
ilgo laiko. Tokiems didingiems žygiams reikia daug kinį. Vagonuose nebuvo 
milijonų kareivių ir tiek pat įvairių įvairiausių karo reikiamų sveikatos įrengi- 
reikmenų. Amerika dirba kiek gali, o ji daug gali, bet mų — ką gi, gyvuliniai va- 
reikia atsiminti, kad ji užpildo visus frontus, kurie gonai. Naturaliams reika- 
tūkstančiais mylių nuo namų nutolę. Tad karo stra- lams buvo padaryta tik 
tegai, kurie geriausiai žino pasiruošimo eigą, nebepra- skylė vagono grindyse. O- 
našauja, bet realiai numato, kad karas vis tolyn nusi- ras pasitaikė karštas, tai- 
tęsia. Jie čia pilnai kompetentingi, tad jiems vieniems gi tremtiniai nė iš stoties 
priseina tikėti. K. nepasijudinę daug priken-

Visų pirma, reikia vokiečiai iš Rusijos išvaryti. Kaip žmones su šautuvais, su — Juos išvežė 24 dieną, rie dabar skelbiami Ame- 
— Sunkėjo. Bolševikams rikos laikraščiuose?

į paskutinius vagonus.
— Sakykite, kas gi pa

ruošė bolševikams sąra-' į teatrą jos vieton sukne- 
šus, kuriuos lietuvius iš- lių ateidavo su šilkiniais 
tremti, kuriuos areštuoti? (marškiniais... Jos, saky-
— Tai bus darbas dau-' sim, neturėjo supratimo 

giausia vietinių komunis-kas yra naktinis puodu- 
tų. (Jų tarpe dauguma kas, ir lietuviams padary- 
buvo nelietuviai). Tos davo skanaus juoko, kai 
naktys, kada iš namų rin- nusipirkusios naktinį puo- 
ko lietuvius Sibiro ištrė- ’ dūką su juo eidavo pieno 
mimui — buvo baisiosios' parsinešti. Mes vaikams 
naktys. Žmonės nemiego-' negalėdavome gauti pieno,

man
šiodavo jos daugiausia be- tuos sąrašus ir padavė iš- 
retkas. Pasitaikydavo, kad vežti iš Lietuvos, o pas

Kunigas Apie Pinigus Kalbėjo
DANIEL A. LORD, S. J. 

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas 

vertimas.

Iš tikrųjų, neverta laiko gaišinti ar domė
tis laiškais, kurių rašytojas bei rašytojai ne
drįsta ar drovisi savo vardą pasirašyti ir sle-A
piasi slapyvardžiu ar visai nepasirašo. Pa
prastai aš tokių laiškų visai nė neskaitau. 
Vienok ,labai nepaprastai susidomėjau šiuo 
man prisiųstu laišku.

Dar antrą kartą paėmiau ir perskaičiau.
Kadangi rašytojas nepasirašė, nei vardo 

nepadavė, nei antrašo, jaučiaus bejėgiu. No
rėjau, labai norėjau į tą laišką atsakyti. Bet 
rašytojas buvo pasislėpęs — slapyvardžiu.

Štai jo laiškas. Ir kai jūs perskaitysite, pa
matysite kodėl jis taip sukėlė mano žingei
dumą ir kodėl man taip knieste knietė į jį 
atsakyti.

Bevardinis laiškas
“Gerbiamas Tėveli:

> Jūs, tėveli, esate kunigas, ir pŽJtąi, kad 
jūs nesate klebonas'lr nesidarbuojate para
pijoje, rašaujums šį lą^šką. „bro. ~ v dd£ 

“Matote, tėveli, norėčiau vienam kunigui

pasakyti, ką aš apie jį manau. Klebonas, esu 
tikras, tuč-tuojau šį mano laišką suplėšytų 
ar sudegintų. Bet kadangi, jūs, tėveli, nesate 
klebonas ir jums nerūpi sekmadienio rinklia
va, ar kai pas mus sakoma, “nedėlinė kolek- 
ta”, jūs gal visą šį laišką perskaitysite pirm 
negu jį ir jūs suplėšysite.

“Man jau iki gyvo kailio įsipyko visas šis 
bažnytinis biznis.

“Nuėjau į bažnyčią aną sekmadienį, nors 
jau ir taip nenorėjau eiti. Ir kai įlipo mūsų 
klebonas į sakyklą, tai tą pačią dainą ėmė 
riesti. Jis vieną težino, vieną tekalba: pinigų, 
pinigų, pinigų! Visi mes jo pamokslą jau at
mintinai žinome. Jo pamokslas prasideda ir 
baigiasi su rinkliavos pintine, kolektos dėžu
te. Kiekvienas jo pamokslas turi tris punk
tus: pirmas, duok, antras, duok daugiau, tre
čias pinigų!

“Šį sekmadienį jis pradėjo paaiškindamas, 
jog Kalėdinė rinkliava buvusi, maž-daug apie 
keturiosdešimts penki šimtai dolerių. Ne per 
blogiausia. Iš tikrųjų, maniau, kad jau nors 
sykį ir jis bus užganėdintas, patenkintas. Bet 
kur čia tau! Tik tiek pasakęs apie tą mūsų 
kalėdinę kolektą, jis vėl pradėjo savo biznį 
varyti, tik jau kita vaga. kitomis priemonė
mis.

kiau atsiuntėme 
meriką.

Paklausta apie lietuvių 
sukilimą prieš bolševikus 
okupantus A. Bulotienė 
pasakojo:

— Įdomu, kad ginklo 
griebėsi visų pirma darbi
ninkija. Lietuviai savo 
narsumu puikiai pasirodė. 
Tai buvo lietuvių patrijo-

neatpasakojamos. Iš ko
misaro kalbų matome, 
kad jose nieko konkretaus 
nepasakoma, o tik links
niuojama “naujoji Euro
pa”, “geras gyvenimas” po

čia į A- karo ir tt. Net lankydamas 
ūkininkus, komisaras nie
ko neprasitarė dėl žemės 
nuosavybės. Šiaip gi jis 
vis gąsdino bolševikais ir 
priminė, kas būtų įvykę, 
jei bolševikai būtų ilgiau 
Lietuvoje pašeimininkavę. 
Be to jis ragina vykti dar
bams į Vokietijos fabri
kus.

Dar daugiau
“Rodos, dabar jam ėmė rūpėti kokie ten 

geležiniai daiktai. Durims būtinai reikėjo 
naujų rankenų. Keletas bėgūnų jau buvo nu
dilę. Ir jo manymu, keletą sprindžių ir spy
nų reikia šoninėms durims.

“ ‘Ir’ jis įsakmiai pridėjo, ‘visa tai turėtų 
būti kuo gražiausia. Aš nenoriu nieko prasto 
ar pigaus mano bažnyčiai. Bažnyčia graži ir 
turime ją taip užlaikyti. Už tai aš noriu, kad 
visi geležiniai daiktai būtų kuo geriausi. 
Kaip tik tam tikslui bus ir kolekta, rinkliava 
ateinantį sekmadienį. Tad būkite duosnūs. 
Duokite “bumaškomis” - popieriniais pini
gais. Laikykitės sau savo dešimtukus ir 
“kvoterius” ateinantį sekmadienį. Iš jūsų 
reikalaujama daugiau, negu vieną kitą sidab
rinį: mums reikalingos jūsų bumaškos, jūsų 
čekiai, jūsų popieriniai. Tokiu būdu mes pa
darysime sprindis ir visus geležinius daiktus 
iš tikrųjų savo gražios bažnyčios vertus, ir 
bus visiems kuomi pasidžiaugti ir pasidi
džiuoti’.

“Iš tikrųjų ,net širdį man pykino, koktu 
darėsi. Nespėjome jam surinkti penkis tūks
tančius dolerių ir, žiūrėk, jau vėl zaunija, jau 
vėl pinigų, pinigų.

“Vos ne vos išklausiau Mišių; bet kai tik 
po Mišių, dūmiau kaip pašautas pro duris. 
Jokiu būdu negalėjau nusikratyti minties, 
ar tiesą pasakius, dabar jau įsitikinimo, jog

aš tam mūsų klebonui nesu kas kita, kaip pa
ranki ir patogi melžiamoji karvutė. Kokie 
mes mulkiai, kokie durniai! Sekmadienis po 
sekmadienio jis loja, kolioja, zaunija: pinigų! 
pinigų! pinigų! pinigų! Jis vis randa šį tą, ku
rio jo ta bažnyčia reikalinga. Jo pirštai vis į 
save riesti. Dauguma mūsų parapijiečių yra 
prasti darbo žmonės, kuriems kiekvienas 
skatikas reikalingas, o kaikuriems ir trumpa 
ir trūksta. Bet paklausius mūsų to klebono 
neva pamokslų, manytai, jog visi mes pra
bangoj gyvename, sakytai, jog aitvaras vi
siems mums būtų maišus aukso išperėjęs.

įsipyko
“Dabar jau gana man ir to klebono ir tos 

bažnyčios. Ligi gyvo kailio man daėdė ta baž
nyčia, kurioje klebonas tik vieną temoka 
giesmę, it gaidys užsimerkęs gieda: pinigų, 
pinigų, pinigų! Ir tai ne aš vienas, tūkstan
čiams žmonių įsipyko būti patogia ir pinigin
ga melžiamąja karvute.

“Norėdamas kam išsipasakoti, savo pa
giežą išlieti, pasirinkau Jus, tėveli. Gal galė
tumėte vieną kitą tokį kleboną įspėti, nes 
tūkstančiai žmonių taip pat mano ir jaučias, 
kaip ir aš, tiktai neturi kam pasiskūsti ir ne
drįsta atvirai išreikšti kas jųjų širdyse virte . 
verda. Aš drįsau ne tiktai pasakyti, bet drįs- 

OFfeu savb.įgtUdnnną ir įgyVendintt, Stengsiuos 
be bažnyčios gyventu tuščia jos.? .'j

Su pagarba Labai pavargęs katalikas.” g. d."
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Žemiau laipiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos

Valerijonas: 4235. Juozapaitienė, Pranė,
32, šeimininkė, g. v. Radviliš
kis.

4236. Juozapaitis .Petras, 39, 
samdinys, g. v. Radviliškis.

4237. Juozapaitis, Leonas

4209. Jurenko,
(Julius)), gimęs 1900, g. v.
Vilnius.

4210. Jurenkienė, Marija (Jo- 
Raudonasis Kryžius. Šis i nas), gimusi 1900, pardavėja,
sąrašas yra labai svarbus? g. v. Vilnius.
nes iŠ jo Amerikoje gyve-! 4211. Jurenko, Julius (Ig- 
nanti giminės ar pažįsta- nas), gimęs 1888, samdinys, g. (Kazys), 40, karininkas, g. v 
mi galės sužinoti apie sa- V. Vilnius. j Valkininkai.
VUOSius, nuo kurių dabar 4212. Jurelis, Albinas, 21,! 4238. Juodviršis, Aloyzas, 7,
negauna jokių Žinių. darbininkas, g. v. Geležiniai, g- v. Svėdasai.

Sąrašas sunumeruotas ir Ingliškėliai. 4239. Juodviršytė, Teresė, 11,
alfabetiškai sudarytas. 4213. Jurčienė, Liuda, 30, g- v. Svėdasai.
Pirmiausia paduoda išvež- samdinė, g. v. Kaunas. 4240. Juodviršis, Zenonas, 12.
tojo pavardę, vardą, O 4214. Jurčienė, Ona, gimusi 4241. Juodviršis, Alfonsas, 
skliauteliuose tėvo vardą, 1907, mokytoja, g. v. Jeznas. ;14, g- v. Svėdasai.
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje. 

(Tąsa)
4188. Juodeškienė, Anelė 

(Jurgis), 22, šeimininkė.
Lapiai.

4189. Juodeška, Gintautas 4917 
(Jonas), 5 mėn. amž.

4190. Juodgudis, Vincas, 53,

4215. Jurčys, Aleksas (Alek
sas), 34, agronomas, g. vieta 
Jeznas.

4216. Jurašiūrtienė, Anelė, 
35, šeimininkė, g. v. Giraitė,

mokytojas, g. v. Zizinai, lAros- darbininkas, g. ,v. Vaitunai, 
lavas.

4242. Juodviršienė, Emilija 
(Juozas), 40, ūkininkė, Svėda
sai.

4243. Juodvalkienė, Ona 
(Juozas), 47, šeimininkė, Po
lekniškis, Daugailiai.

Juralevičius, Julius 4244. Juodvalkienė, Marcelė, 
(Jonas), 25, g. v. Vilnius. i90, ūkininkė, Polekniškis.

4218. Jupatovas, Jonas, 33, <245. Juodvalkis, Pranas

Biržai.
4191. Juodgudienė, Stefa (An- 4219. Juozapaitis, Arvydas,

(Antanas), 42, karininkas, g. 
v. Vilnius.

4246. Jurkynas, Vytas (Jo-

(Jnbeatable Team—Soldier, Bone

Four new color posters soon will be seen all over the United States, 
emphasizing new themes m the Var Bond sales campaipi. The 
poster reproduced above rtreseee the donble-purpose ntility of Var 
Bond purchases- V. S. Treasury Dept.

v. Adutiškis.
4330. Juzefovičius,

(Balys), 37, samdinys, 
Vilnius.

.* z .•
Petras

S- v-

I
4370. Janavičienė, Ona (K$- 

v. Gatf-

tanas), 52, ūkininkas, g. v. Zi- g, g. v. Galioriškės, Vilkaviškis, i nas), 2, g. v. Ožkabaliai, Barti- 
zinai, Miroslavas. 4220. Juozapaitis, Raimun- ninkai.

4192. Juodgudis, Juozas (Vin- das, 11, mokinys, g. v. Galio-! 4247. Jurkynaitė, Adelė (Jo-
cas), 16, moksleivis. riškės. nas), 8, Ožkabaliai.

4193. Juodgudytė, Sabina 4221. Juozapaitienė, Anasta-
(Vincas), 13, moksleivis. zija, 40.

4194. Juodgudis, Antanas, 4222. Juozapaitis, Antanas,
(Vincas), 11. 32, samdinys, g. v. Galioriškės.

4195. Juodgudis, Algis (Vin- 4223. Juozenienė, Rozalija,
cas). 9- 30; mokytoja, g. v. Salakas, Til-

4196. Juodinis, Jonas (Alek- tiškiai.
sandras), 45, agronomas, g. v. 4224. Juozenas, 45, ūkininkas, 
Zarasai. g. v. Tiltiškiai.

4197. Juodinienė, Vladė, 50, 4225. Juozapavičius, Kazys
slaugė. (Ignas), gimęs 1906, gydyto-

4198. Juodinis, Gediminas jas, g. v. Kaunas.
(Jonas), 13, moksleivis. j 4226. Juozapavičius,

4248. Jurkynienė, Marija 
(Vincas)), 33, šeimininkė, g. v. 
Ožkabaliai.

4249. Jurkynas, Jonas (Jo
nas), 34, samdinys, g. v. Ožka
baliai.

4250. Jurkynas, Algirdas 
(Andrius), 16, mokinys, g. v. 
Salaperaugis, Liubavas.

4251. Jurkynas, Stasys (And
rius), 20, studentas, g. v. Sala-

fi peraugis.
Ignas 4252. Jurkynienė, Stasė, 60,

4199. Juodinytė, Nijolė (Jo- (Liudas), 48, g. v. Vilnius. ūkininkė.
nas), 8. z 4227. Juozapavičiūtė, Jadvy-, 1253. Jurkynas, Andrius

4200. Juodis, Juozas (Petras), ga (Aleksandras), 6 metų am-' (Andrius!,' 60, ūkininkas, g. v.
gim. 1903, g. v. Gegutė, švėnt- žiaus, g. v. Kaunas. Salaperaugis.
ežeriai. f 4228. Juozapavičiūtė, Ona ’ 1254. Jurgelytė, Danutė (Me-

4201. Juodis, Kazys (Anta- (Aleksandras), 8. jčys), gimusi 1922, mokinė, g.
nas), 30, karininkas, g. v. Vii- 4229. * Juozapavičienė, Ona v- Kaunas.
nius. j (Kostas), 32, samdinė, g. vieta

4202. Juodvalis, Antanas, g. Kaunas.
v. Švenčionėliai. • 4230. Juozapavičius, Alek-

4203. Juodvalkis, Petras, 40, sandras (Juozas), 35, 
mokytojas, g. v. Antanašė, nys, g. v. Kaunas.
Obeliai. i 4231. Juozapavičius,

4255. Jurgelienė, Joana (Juo
zas), 41, samdinė, g. v. Kaunas.

4256. Jurgelys, Mečys (Kle- 
samdi- mensas), 50, samdinys, g. vie-

jta Kaunas.
4257. Jurgelionienė, Eleono-Anta-

4204. Juodvalkienė, Zosė, 38, nas, 22, gaisrininkas, g. v. Šiau- ra’ slaugė, g. v. Vilnius.
šeimininkė.

4205. Juodvalkis,
(Petras), 8.

4206. Jurevičiūtė,
(Bonifacas), 16, g. 
kiai, Dotnuva.

4207. Jurevičienė, Monika 
(Pranas), 48, šeimininkė, g 
Zaciškiai, Dotnuva.

liai.
Vitalis' 4232. Juozapavičius, Aleber- 

i tas (Ksaveras), 22, ūkininkas.
Monika g. v. Davainiai, Adutiškis, 

v. Zaciš- 4233. Juozapaitytė, Galia 
(Petras), 6 metų amž., g. vieta 
Radviliškis.

4234. Juozapaitis, Vytautasv.
I (Petras), 11.

r>riLQiKTiiiucj iaoip<»Mi engę nuuvuu. kiauši

nius Adolpui Hitleriui, kad suteikus gerus pietus.

4302. Juška, Algirdas (Juo
zas), 2 metų amžiaus, g. vieta 
Kaunas.

4331. J u vaga, Vitoldas (Juo
zas), 30, darbininkas, g. v. Vil
nius.

4332. Juškevičiūtė, Emilija 
(Balys), 1 metų amžiaus, g. v.

1 Pertokas, Kapčiamiestis.
4333. Juškevičiūtė, Malvina 

(Balys), 4.
4334. Juškevičius, Vladas 

(Balys), 5.
4335. Juškevičius, Česlovas 

{(Balys), 6.
4336. Juškevičius, Antanas 

(Balys), 8.
4337. Juškevičius, Balys (Ba

lys), 10.
4338. Juškevičius, Petras 

(Balys), 11.
4339. Juškevičienė, Emilija, 

38, šeimininkė, g. v. Pertokas, 
Kapčiamiestis.

4340. Juškevičius, Balys (Pet- 
I ras), 40, ūkininkas, g. v. Perto
kas.

4341. Juškevičius, Vytautas 
(Jonas), 19, knygvedis, g. v. 
Leipalingis.

4342. Juškevičius, Edvardas 
(Jonas), 22, mokytojas, g. v. 
Leipalingis.

4343. Juškevičienė, Apoloni
ja (Romualdas), 46, kasierius, 
g. v. Leipalingis.

4344. Juškenaitė, Brigata

(Petras), 13, mokinys, g. v.
Stipinai.

4275. Jurgaitytė, Aldona 
(Petras), 14, mokinė, g. v. Sti
pinai.

4276. Jurgaitienė, Felicija Kaunas.
(Stasys), 38, agronome. i 4304. Juška, Juozas

4277. Jurgaitis, Karolis (Juo- zas), 30, samdinys, g. v. Kąu- 
zas), 30, policininkas, g. vieta nas.
Šiauliai. j 4305. Juška, Marija (And-

4278. Jurgaitis, Pranas (Kos- rius), 15, g. v. Širvintai.
tas), gimęs 1922, ūkininkas, g. 4306. Juškienė, Marija, gimu- 
v. Grižikai, Deltuva. si 1903, g. v. Širvintai.

4279. Jurgaitis, Bronius (Ko-į 4307. Juška, Andrius (Pra
stas), gimęs 1921, ūkininkas, nas), gimęs 1907, samdinys, g.

4303. Juškienė, Mikalina 
(Juozas), 30, šeimininkė, g. v.

(Jeronimas), 9, mokinys, g. v. 
(Juo- Alytus.

4345. Juškenienė, Marija 
(Jokūbas), 42, šeimininkė, g. 
v. Alytus.

4346. Juškenas, Jeronimas 
(Robertas), 46, samdinys, g. v: 
Alytus.

4347. Juškys, Jonas Egidijus 
(Jonas), 3 mėnesių amžiaus, g. 
v. Kaunas.

4348. Juškienė, Kazė (Vin-
v. Širvintai.

4308. Jusaitis, Algirdas (Vin-
g. v. Grižikai.

4280. Jurevičiūtė, Aurelija
(Kazys), 9, mokinė, g. v. Kau
nas, ; kai, Marijampolė.

4281. Jurevičius, Kazys (Ka-! 4309. Jusaitienė, Adelė (Vin-
zys), 12, mokinys, g. v. Kaunas, cas), 33, ūkininkė, g. v. Šuns-

4282. Jurevičienė, Janina kai, Marijampolė.

cas), 15, mokinys, g. v. Šuns- cas), gimusi 1914, slaugė, g. v.
Kaunas.

4349. Juškys, Jonas

(Povilas), gimusi 1905, darbi
ninkė, g. v. Kaunas.

4283. Jurevičius, Vytautas 
(Bonifacas), 1’4 metų amž., 
g. v. Zacišiai, Dotnuva.

4310. Jusaitis, Vincas (And
rius), 38, ūkininkas.

43110 Jurovskas, Tadas, 49, 
inžinierius, g. v. Kaunas.

4312. Jurkūnaitė, Nijolė

4258. Jurgelionis, Fabijonas, 
33, plomberis, g. v. Vilnius.

4259. Jurgelevičius, Valerijo
nas (Matas), 2l, g. v. Sudei- 
liai, Adutiškis.

4260. Jurgelevičius, Pranas 
(Matas), gimęs 1911, ūkinin
kas, g. v. Sudeliai, Adutiškis.

4261. Jurgelevičienė, Eugeni
ja (Stasys), gimusi 1904, ūki
ninkė, g. v. Sudeliai.

4262. Jurgelevičienė, Uršulė, 
50, ūkininkė.

4263. Jurgelevičius, Matas, 
66, ūkininkas, g. v. Sudeliai.

4264. Jurgelevičiūtė, Marija 
(Mikas), gimusi 1912, studen
tė, g. v. N. Vilnia.

4265. Jurgelevičius. Jonas 
(Pranas), 5, g. v. Skudučiai, 
Žasliai.

4266. Jurgelevičius, Ignas
(Pranas), 9.

4267. Jurgelevičienė, Teklė
(Motiejus), 28, šeimininkė.

4268. Jurgelevičius, Pranas 
(Vincas), 41, ūkininkas.

4269. Jurgelevičius, 35, poli
cininkas,, g. v. Š. Gegužinė, 
Žasliai.

4270. Jurgelenas, Jeronimas 
(Motiejus), 29, ūkininkas, g. v. 
Tverečius.

4271. Jurgelaitienė, Magda
lena, gimusi 1872, šeimininkė, 
g. v. Kamperiai. Jankai.

4272. Jurgelaitis, Vincas
#(Vincas), 25, ūkininkas, g. v.
Jųnkai. • ....

1273. Jurgaitytė; Zinaida 
j($etras)>, 14a 'mėty amžiaus.' 
g., v„ Stipinai. Joniškėlis.

4274. Jurgaitis. Vaidotas

4284. Jurevičiūtė, Birutė (Bo-; (Juozas), 5 metų amžiaus, g. 
nifacas), 5, g. v. Zacišiai, Dot- v. Prienai, 
nuva.

4285. Jurevičiūtė, Aldona 
(Bonifacas), 6.

Algimantas

4286. Juškytė, Rūta (Rapo
las), 5, g. v. Šiluva.

4287. Juška, Ramonis (Rapo
las), 4.

4288. Juškytė, Aušra (Rapo
las), 5.

4289. Juškienė, Katarina (Jo-

4313. Jurkūnas,
(Juozas), 12.

4314. Jurkunienė, Elena (Juo
zas) , 33, šeimininkė, g. v. Prie
nai.

4315. Jurkus, Anicetas (Pra
nas), 46, ūkininkas, g. v. Pa- 
žersnė, Tikšliai.

4316. Jurkša, Algirdas (Vy
tautas), 10, mokinys, g. v. Gel-

nas), 40, mokytoja, g. v. Šilu- ' gaudiškis. 
va. j 4317. Jurkšaitė, Aldona (Vy-

4290. Juška, Rapolas (To- ’ tautas), 16, mokinė, g. v. Gei
mas), 40, eigulis, g. v. Šiluva.

4291. Juška, Vytautas (Vin
cas), 4, g. v. Šakiai.

4292. Juškienė, Ona (Juo
zas), 28, šeimininkė, g. v. Ša
kiai.

4293. Juška, Vytautas (Jo
nas), 2 metų amžiaus, g. vieta 
Plinkšiai. Sėda.

4294. Juška, Ramūnas (Jo
nas), 3.

4295. Juškienė, Ona (Salemo- 
nas), gimusi 1910, mokytoja, 
g. v. Plinkšiai, Sėda.

4296. Juška, Jonas (Jokū
bas), gimęs 1906, mokyklos ve
dėjas. Plinkšiai.

gaudiškis.
4318. Jurkšienė, Marija (Vin

cas), 40, šeimininkė.
4319. Jurkša, Vytautas (Ka

zys), gimęs 1901, samdinys, g 
v. Gelgaudiškis.

4320. Jurkšienė, Liuda (Ka- 
žys), gimusi 1914, samdinė, g. 
v. Kaunas.

4321. Jurkšienė, Ona, 26, šei
mininkė, g. v. Meistiškės, Pil
viškiai.

4322. Jurkšas, Jonas, gimęs 
1904, ūkininkas.

4323. Jurkšas, Jonas (Anta
nas), 26, g. v. Pilviškiai.

4324. Jurkšienė, Ona, 68, šei-
4297. Juškienė, Jadvyga | mininkė. g. v. Pilviškiai.

(Juozas), 30, darbininkė, g. v.f 4325. Jurkšienė, Marija, 60, 
Šiauliai. I šeimininkė, g. v. Pilviškiai.

4298. Juška, Vytautas (Pra-Į 4326. Jurkšas, Antanas, 60.
nas), 2 mėnesių amžiaus, g. v. 
Šiluva.

4299. Juškytė, Laimutė (Pra
nas), 7 metų amžiaus.

4300. Juška, Antanas (Pra
nas), 12.

4301. Juškienė. Elzbieta (Do
mas!. 40. darbininke, g. v. Ši
luva.

siuvėjas, g. v. Pilviškiai.
4327. Jurkšaitis, Juozas, 

Juozas), gimęs 1911, samdinys, 
g. v. Vilnius.

4328. Juževičius, Stasys (Sta
sys) . 18, darbininkas, g. v. Vil
nius. ’

4329. Juzefovičius, Pranas 
(Mikalojus), 21, ūkininkas, g.

(Do
mas), 29, samdinys, g. v. Kau
nas.

4350. Juškevičius, Vladas 
(Juozas), gimęs 1912, samdi
nys, g. v. Kaunas.

4351. Juškevičius, Aleksand
ras (Vincas), 19, darbininkas, 
g. v. Kaunas.

4352. Juškevičius, Juozas 
(Vincas), 30, samdinys, g. v. 
Kaunas.

4353. Juškevičius, Juozas
(Jokūbas), 37, darbininkas, g. 
v. Kaunas. „

4354. Juškevičius, Juozas 
(Antanas), 32, samdinys, g. v. 
Yliškiai, Kaunas.

4355. Juškevičius, Feliksas 
(Feliksas), 5, g. v. Karštėnai, 
Žarėnai.

4356. Juškevičienė, Dominin
ką (Petras)), 34, ūkininkė, g 
v. Karštėnai.

4357. Juškevičius, Feliksas 
(Feliksas), 45, ūkininkas, g. v. 
Karštėnai.

4358. Juškevičius, Vytautas 
(Edvardas), 5, g. v. Keberkš- 
čiai, Pajūris.

4359. Juškevičius, Edvardas 
(Edvardas), 13, mokinys.

4360. Juškevičiūtė, Dalia 
(Edvardas), 15, mokinė.

4361. Juškevičienė, Lionė,
39, ūkininkė, g. v. Keberkščiai.

4362. Juškevičius, Edvardas,
40, ūkininkas, g. v. Keberkš
čiai.

4363. Juškauskaitė, Ramutė 
(Ksaveras), 9, mokinė, g. v. 
Vidgiriai, Keturvalakiai.

4364. Juškauskaitė, Eugenija 
(Ksaveras), 11, mokinė.
. 4365. Juškauskienė, Adelė 
(Jurgis), 43, ūkininkė.

4366. Juškaitė, Birutė (Vin
cas), 7, g. v. Antkalniškiai. 
Plokščiai.

4368. Jablonskis, policinin
kas. g. v. Mosėdis. Kretf^a.

4369. Jakutis. Alfonsas (Ni
kodemas), gimęs 1912, šoferis

4371. Janavičius, Stasys (Le
opoldas), 49, ūkininkas.

4372. Janavičiūtė, Vanda 
(Leopoldas), 46, ūkininkė.

4373. Jazdauskienė, Karolina 
(Kazys), gimusi 1892, aptieko- 
rė, g. v. Anykščiai.

4374. Kablys, Vladas (Anta
nas), 35, mokytojas, g. v. Rie
taviškiai, Trakai.

4375. Kačinskis, Marijonas, 
36, plomberis, g. v. Vilnius.

4376. Kačinskienė, Kazė, 35, 
g. v. Vilnius.

4377. Kačinskytė, Nina (Ma
rijonas), 4 metų amžiaus.

4378. Kačinskytė, Barbora 
(Marijonas), 3 metų amžiaus.

4379. Kačinskis, Jeronimas,
2 metų amžiaus.

4380. Kačinskienė, Paulina 
(Mikas), 46, ūkininkė, g. v. Gu
deliai, Tytuvėnai.

4381. Kačinskas, Juozas (Juo
zas), 70, ūkininkas, g. v. Šal- 
kuva, Ukmergė.

4382. Kačinskienė, Emilija, 
60, ūkininkė.

4383. Kačinskai tė, Jadvyga 
(Juozas), 25, ūkininkė.

4384. Kačinskaitė, Marija 
(Juozas), 24, ūkininkė.

4385. Kačinskaitė, Elena 
(Juozas), 20, ūkininkė.

4386. Kačinskas, Petras (Vla
das), 31, g. v. Musninkai, Uk
mergė.

4387. Kačinskienė, Emilija, 
25, ūkininkė.

1388. Kačinskaitytė, Vanda 
(Petras), 4 metų amžiaus.

4389. Kačiulis, Juozas (Juo
zas), gimęs 1908, mokytojas, g. 
v. Seirijai, Alytus.

» 4390. Kačiulienė, Zuzana, gi
musi 1908, mokytoja, g. v. Sei
rijai, Vainiūnai.

4391. Kačiulis, Algimantas 
(Juozas), 9.

4392. Kačiulis, Rimantas 
(Juozas), 7.

4393. Kačiulis, Gražvydas 
(Juozas), 6.

4394. Kačiulis, Jonas (Juo
zas), gimęs 1919, samdinys, g. 
v. Jurbarkas.

4395. Kačiulienė, Elena (An
tanas), gimusi 19116, samdinė, 
g. v. Jurbarkas.

4396. Racionas, Adolfas (An
drius), 47, ūkininkas, g. v. Ra- 
čyliškės, Sasnava.

4397. Kačkovskienė, Ona 
(Leonas), 60, žemės savininkė, 
g. v. Mernostė, Varputėnai.

4398. Kadys, Juozas (Juo
zas), 20, samdinys, g. v. Plun
gė-

4399. Kadlučekaitė, Juzė (Mi
kas ), 28, darbininkė, g. vieta
Vilnius.

(Bus daugiau)

9.F.C. FOR RX A J. — Pilot 
Officėr lan Campbell Ormston. 
of the Royal Canadian Air 
Forte, pictured on the wing of 
his battered plane after recent 

stžiSdfrinish over Germany, has 

oeen awarded the Distin- 
guished Flying Cross in Lon
don. He dovvned 3 Nazi planes.
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SVEIKATOS Yra Būtinai
Reikalingas Karo Pastangai

Sveikos Sodalietės:
Kaip laikotės? Manau liepos mėnesio saulės šildantieji spin

duliai atgaivina jūsų nuvargusias dvasias. Naudokitės vasaros 
gamtos patogumais... maudynės, poilsis. Kiek turime progų pa
sidžiaugti gamtos grožybėmis... nes paprastai, atėjus šaltoms 
oro dienelėms, gailimės, kad daugiau nemokėjome pasinaudoti 
vasaros vitaminais.

Istoriika Kalba
Arkivyskupas Pranciškus J. Spellmanas savo kalboje j West 

Point graduantus tarė: “It is only a spiritual America that can 
win a just peace after it had won a justified war. It is only a spi
ritual soldier answering the call to arms of our country who can 
also answer the call to thearms of Christ on the cross”.

Kiek čia randame tiesos ir prakilnumo jaunuoliams žengiant 
į platųjį pasaulį.

Kiek kartų jūs Sodalietės save įvedate į nuliūdimo platu
mus, sakydamos: “negalima pergalėti pasaulio blogumų”. Arki
vyskupas Spellmanas paduoda turtingą mintį. Jei visi sektų, 
pasaulis ir mes patys pasidarytume visai kitoki žemės papuošalai.

Norwood, Mass.
Sekmadienį, birželio 28-tą dieną, Nonvoode Sodalietės ap

vaikščiojo 15 metų sukaktį. 8 valandą ryte per Šv. Mišias visos 
narės “In Corpore” priėjo prie Šv. Komunijos. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė misijonierius kun. K. Peredna. Altoriai buvo I rįa didžiulis vandenynas, bet jie susitiko ir susižieda- 
gražiai gyvomis gėlelėmis papuošti. vo Taip, kopūsto rasoda vaisiaus neišduoda ligi ji ne-

Penktą valandą visos susirinko į svetainę. Įvyko bankietas. |jįjna persodyta 
Dalyvavo visos Sodalietės ir buvusios Sodalicijos prefektės, kitų
kolonijų Prefektės ir jų Dvasios \ adai. Stalai buvo papuošti bai-1 savo gyvenimo padėtį, matysime, kad ir mes kitiems taip pat 
tomis ir mėlynomis spalvomis. Viduryje svetainės prie stalų, gy- įšrodome, kaip kiti žmonės mums atrodo.
vomis gėlėmis paskendus, stovėjo Panelės Šenčiausios statula. Ryto metą sulaukus pasižiūrėk, gal ir pati darai sekančias

Prasidedant programai, Sodalietės sustojusios sugiedojo ■ nepakenčiamas keistenybes:

Visoki karo laiko reika
lavimai būtinai reikalauja, 
kad kiekvienas asmuo pri
silaikytų paprastų svei
katos taisyklių, kad page-

linga medžiaga visiems 
nemokamai patarnaus.

Gegužės mėnesį New 
Yorke ypatingas vajus 
buvo pradėtas išnaikinti

rinus savo sveikatą. Ir ap- difteriją ir raupus. Pasek- 
švietimo vajus painfor-' mės tik ateityje pasirodys, 
muoti žmones, kaip iš- į Dr. Rice prašė visų darb- 
vengti kaikurių ligų arba davių ir darbininkų daly-

Ji anglė ,o jis amerikonas. Nesvarbu, kad juos ski-

kaip išgydyti 
reikalingas.

kitas yra vauti sveikatos vajui prieš 
džiovą.

• Į
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V. S. Trcasurf Defattmtnl

“Marija, Marija”. Kun. P. V. Strakauskas, Naujosios Anglijos! 
Sodaliečių Dvasios Vadas, atkalbėjo maldą. Kun. Antanas Baltru- ] 
šiūnas užėmė programos vedėjo vietą.

Skaniai pavalgius, prasidėjo programa. Kalbas pasakė kun. Į 
Kaz. Jenkus, kun. P. V. Strakauskas. Kun. K. Peredna paskiau
siai kalbėjo ir gana įdomiai aiškino apie Burmos Sodaliečių veik- j 
lą ir vargus Misijų krašte.

Sveikinimo kalbas pasakė: Cambridge prefekte p-lė S. Tam-Į 
koniūtė, So. Bostono prefektė p-lė O. Kleponytė ir Nashua pre-1 
fektė p-lė M. Lapinskaitė. Kitų miestų prefekts, negalėdamos | 
dalyvauti, sveikino laiškais ir telegramomis.

Nepamiršo pakviesti buvusias Norwoodo Sodalicijos prefek-1 
tęs. Sekančios kalbėjo: A. Perekšlienė iš Athol, Mass., O. Aukš- 
tikalnienė iš Brocktono, ir pirmutinė Norwoodo prefektė EI. Gle- 
bienė iš Walpole. Paskiausiai kalbėjo dabartinė prefektė p-lė A. j 
Pazniokaitė, vice - prefektė V. Vasiliūnaitė.

P-lė Ona Pazniokaitė perskaitė gražiai sutvarkytą Norwoo-1

Toks buvo nusprendimas! “Jau per kiek laiko mes Yorke, beveik 5,000 arba 
gydytojų ir viešos sveika- bandome organizuoti “X- 2% sifiliu užkrėsti, ir 43% 
tos darbininkų metiniame ray” tyrinėjimus tarpe tų nesikreipe prie gydyto- 
Medical Society of New darbininkų karo industri- jO-
York State susirinkime. jose. Tikima pradėti šį “Per 25 metus”, sakė Dr.

“Mūsų tikslas”, sakė Dr. darbą tose industrijose, Rice, "mes kovojame pū- 
Rice “yra parūpinti kiek- kurios dabar pildo karo liatekį. Dabar, pirmą syk 
vienam vaikui mažiau 10 kontraktus. New Yorko penkių dienų gydymas pa
metu amžiaus tris “tok- mieste, mes tuoj pradėsi- gerintas ir yra pasekmin- 
oid” įskiepijimus (apsau- me “X-spinduliuoti” su- gas- Su "sulfathiazole”, 
ga nuo difterijos), po tam virš 25,000 darbininkų ka- mes turime vaistą, kuris 
kitą įskiepijimą kas tris ro industrijose įvairiose tikrai išgydys 8 iš 10 užsi
mėtai. Kadangi difteriją: miesto dalyse. ' krėtusių į nuo 5 iki 10 die-
kerta visai jaunus vaikus, Veneros ligos — sifilis ir ne
reikia pradėti pirmą įskie- pūliatekis — turi būti ata- Kad greitu laiku išnaiki- 
pimą vaikus sulaukus 9 kuojamos su neseniai iš- nūs puliatekį, mes turime 
mėnesių, t rastais vaistais, kurie jau imti kai kuriuos būtinai

buvo pasekmingai išban- reikalingus žygius. Pirma, 
dyti, Dr. Rice pridėjo. Jis neturime užčiaupti infor- 
pareiškė, kad medikaliniai maeijų apie vartojimą 
rekordai vyrų išegzami- naujo vaisto. Visuomenė 
nuotų dėl parinktinės tar- turi žinoti, kad tinkamas 

nius, kurie pasekmingai nybos parodė, kad “turime “s u 1 f a” vaistas iš- 
neįskiepyti kūdikystėje toli keliauti pakol būsime gydo nuo 5 iki 10 dienų

Svarbu įskiepyti kiek
vieną žmogų nuo raupų. 
New Yorko mieste mes ra
giname visus šešiolikos 
metų ir senesnius asme-

1: Kalbėdama su kitais nesuk savo plaukų.
2: Nešnypšk savo nosies, kuomet kalbi su kitais.
3: Nebandyk iškosėti savo gerklės, kalbėdama su kitais.
4: Susimildama, nekrapštyk savo nosies.
5: Neuždengk savo burnos, kalbėdama su kitais.
6: Rankomis nebraukyk savo veido ar žandų.
7: Nekrepštelėk savo pirštų.
8: Netampyk savo ausų.
9: Nekrapštyk savo galvos.

10: Bereikalingai neįtempk antakių ir neraukšlink savo kak
tos.

11: Nekramtyk savo pirštų nagų.
12: Nebarškink pirštų nagų į savo dantis.
Dabar aiškiai matai, kiek randasi pas žmogų keistenybių.

Nuostolis
Pereitą savaitę spauda gan plačiai aprašė apie buvusios Pa

do Sodalicijos istoriją. Jame girdėjome kiek gražių darbų atlik-1 saulinės Parodos nuostolį. Įtaisyti parodos vietą kainavo $155,- 
ta Dievo, Bažnyčios, parapijos ir tautos labui. Besiklausant, ne- 000.000. Nuostolių turėjo $19,021,432.
buvo galima nutylėti neišreiškus širdingą pagyrimo žodį jauno- Dalyvaujant parodos vietoje ir mątant kiek daug žmonių 
sioms panelėms už gausingą eilę tokių gražių darbų, atliktą per tenai lankėsi kiekvienas gal ir pamanė kiek daug savininkai pel 
paskutinius penkioliką metų. nys... pasirodo ne viskas kas blizga yra auksas.

Po dainų ir kalbų ir sveikinimų buvo perstatytas trumpas Sodalietės paimkite pavyzdį iš sekančio įvykio. Dažnai jūs 
‘Minstrel Shusv”. Tikrai artistiškai buvo perstatytas šis juokų irgi ruošiate vakarėlius, pramogas, koncertus. Kiek laiko, vargo 
rinkinys. Už visą tą darbą reikia atiduoti kreditą p-lei Alenai ir pasišventimo įdedate į savo darbą. Galutinai atėjus paskirtai 
Perednaitei. Vaidino L. Davidauskaitė, P. Perekšlytė, O. Vitar- dienai, mažai žmonių atėjo pagerbti jūsų pasišventimo ir idea- 
taitė, J. Babilaife, E. Pazniokaitė, A. Smelstoriūtė ir A. Aiduko- lizmo dvasią. Ateitis ir ainiai stovi prieš jūsų akis... jei vieną 
nytė, ir pati autorė Alena Perednaitė. Pianu akomponavo p-lė kartą nepasisekė, tai nereiškia, kad antrą ar trečią kartą reikia 
J. Vasiliūnaitė ir scenoj pagelbėjo M. Avižinytė. rankas nuleisti ir nieko idealingo nesuruošti. Girdėjote šūkį:

Bankieto komisija susidėjo iš p-lių J. Babilaitės, Ievas Jur- Į “Forward March”. Tai vadų balsas. Taip ir jūs darykite... Nie-
gevičiūtės ir Al. Pazniokaitės.

Programos komisiją sudarė p-lė Al. Perednaitė, A 
toriūtė ir Mar. Avižinytė.

Programai pasibaigus ,kalbė jo mūsų mylimas Dvasios Va
das kun. Steponas P. Kneižis. Sodalietės įkainuodamos jo širdin 
gą pasišventimą, suteikė jam gražią dovaną, būtent brangų Ha- 
milton wrist watch.

Užbaigoje visos sudainavo “Lietuva Tėvynė Mūsų”.
Manau mes Norwoodo Sodalietės ilgai neužmiršime šio mū

sų jubiliejinio bankieto ir iškilmių. Ateityje pasiryškime širdin
giau pasidarbuoti, kad Nonvoode Sodaliečų veikla kiltų pirmyn 
ir aukštyn.

Norwoodo Sodalicija tapo suorganizuota kun. Vlado Taškū- 
no birželio 6, 1927 metais. Prisirašė dvidešimts dvi merginos. 
Pirmutinė valdyba susidėjo iš sekančių merginų: Prefektė Al. 
Arbočiūrtė, Raštininkė— Ona Kudirkaitė ir Iždininkė — Sofija 
Novikaitė.

Šiandien Norwoodo Sodalicija turi 52 nares. Nors tai neper- 
didžiausias skaitlius narių, bet parodome veiklumą Marijos gar
bei. Daugiausiai reikia atiduoti kreditą mūsų Dvasios Vadui 
kun. Steponui P. Kneižiui, kuris per paskutinius vienuoliką me
tų yra įdėjęs širdį į mūsų veikimą ir pažangą.

Sekančios išrinktos į naują valdybą: Prefektė — Angelą 
Pazniokaitė, Pagelbininkė — Virginija Vasiliūnaitė, Raštininkė 
— Aldona Razulevičiūtė, Iždininkė — Ona Vitartaitė.

Norvrood, Mass.♦ *
Liepos 4-tą dieną, Sodalietė Ona Smolskytė priėmė moterys

tės Sakramentą Su Walter Gotevich. Ona buvo Sodalicijos pre
fektės pagelbininkė per paskutinius du me’tu. Sodalietės linki 
savo draugei Dievo palaimos naujame gyvenime.
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Keistenybes
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oo 'iCtsl,'-.E OO':
i&vc- 
i -

Sodalietės.... dažnai žiūrėdamos į kitu žmonių pasielgimus 
ir keistenybes, mes norime tarti kritikos žodį, bet giliau įėję į

m z-.

pasekmingi”, iš 252,000 80 % atsitikimų. Bendrai 
vyrų, išegzaminuotų New visuomenė turi taip apsi-

------------------------------------------- ------------------------------ pažinti su šiuo vaistu, kaip
į šį darbą). Begalo daug laiko praleido gerindamas mažesnes da- ji yra apsipažinus SU chi- 
lis statomojo dalyko. Jo visas troškimas buvo surasti paslap- ninu malarijos išgydyme, 
tingas jėgas vėjo pūtime. Kitiems mokiniams šis jo trukdymas Antra, kas tik pūliatekiu 
begalo nepatiko, kadangi jie negalėjo užbaigti savo pradėtąjį serga gali gauti Šį naują 
darbą, o čia artinasi mokslo meto užbaiga. Prikaišiojo jam, kad vaistą nuo jo gydytojo ar- 
jis “Panelė”, “mažas vaikelis”, ir taip toliaus. ba iŠ klinikos, po pilnu

Šis jaunikaitis buvo Donaldas D. Douglas. Mokslo metas peržiūrėjimu.
pasibaigė ir kiti studentai paliko jį vieną užbaigti tunelį. Profe-' Kad nors New Yorko SU- 
soriai M. I. T. mokyklos, matydami jo didį pasišventimą, laukė sirinkimas apsvarstė kaip 
dienos, kada įvyks pirmas bandymas. Galutinai atėjo jo lainrin- toje valstybėje kovoti li
ga diena. Akyvaizdoje visų profesorių jis demonstravo savo iš- gas ir užlaikyti sveikatos 
radimo vertę. Visi nustebo, kuomet jų akyvaizdoje atsidarė daug standardus, sveikatos va- 
nežinančių vėjo paslapčių .Galutinai Douglas nusikraustė į Los jus nėr vietinė pastanga. 
Angeles, Califomią, kur jis planavo pradėti milžinišką darbą, Į Sveikatos darbininkai, ki- 
kuris aini jomis paliks daug gero ir palengvinimo. Jis sumanė
statyti lėktuvus. Nelaimė, neturėjo pinigų pradėti naują suma
nymą. Galutinai pasisekė jam surasti penkioliką vyrų. kurie jam 
sudėjo po vieną tūkstantį dolerių. Atsidarė savo mažą raštinę 
kampe vienos barzdaskuty klos, 8817 West Pice St., Los Angeles,
Californijoje.

Prasidėjo garsi Douglas Aircraft Kompanija. Prasidėjo 
statymo darbas garsiųjų bombanešių lėktuvų. Pirmas, didelis, 
žavinantis lėktuvas pakilo nuo žemės iš naujos dirbtuvės Santa 
Monica, Californijoje.

Taip prasidėjo genijaus darbas. Jam netaip rūpėjo dideli 
dalykai, kiek mažieji, nes jis aiškiausiai permtė, kad tame glūdi 
visas gyvenimo pasisekimas.

Taip gimė ir auga garsieji “vaikai” lėktuvai B-19, kurie sve
ria po aštuoniosdešimts du tonu.

Mokykimės Sodalietės, kad iš mažų dalykų pasidaro didieji 
gyvenimo stebuklai. Savo parapijose pradėkime nuo mažų dar
bų... laikas parodys kokius milžiniškus darbus mes pastatysime 
Dievui it tautai. J.S.

pasiduotų kitam įskiepyji- 
mui. Gydytojai su reika-

kas nėra per sunku padaryti Marijos didesnei garbei. P-lė E. S.

Alkis
Kartą talentinga panelė paklausė vienos turtingos ponios, 

‘Kaip aškuri ilgiausius laikus dirbo, kaipo socialinė veikėja: 
galėčiau tapti darbšti savo parapijos veikėja?”

Atsimyk, brangioji”, buvo atsakymas prityrusios mote
riškės. “kiekvienas žmogus, kuris tave sutiks prisimyk, kad jis 
yra vienašas”.

Kitais žodžiais, ši moteriškė norėjo pasakyti: “Atsimyk.

tų miestų ir kitų valsty
bių, kaip ir federalės įstai
gos veikia panašų darbą, 
visi tiki, kad užlaikymas 
civilinių žmonių sveikatos 
yra vienas iš svarbiausių 
elementų dabartinėj karo 
pastangoj. FLIS.

Didelėmis Raidėmis 
Maldaknygė

“Darbininke” galite gauti ką 
tik išėjusią iš spaudos didelė- 
mis raidėmis kun. Pr. Juškaičio 
išleistą maldaknygę — “Maldų 
Šaltinis”, ši maldaknygė yra 
paranki kaip vyrams, taip ir 
moterims, nes ji yra nedidelio 
formato — 5'i x 3*4 colių. 
Storumo apie pusę colio, odos 

Šiandien versdami laikraščių puslapius skaitome apie nacių apdarai, ant kurių įspaustas
Ne Naujienybė

žvėriškumus. Istorija nesikeičia. Jei Sodalietės norite tą patik-
kad pas kiekvieną žmogų rasime alkanumą. Vienašumas savolrįnti, perskaitykite Bensono knygą: “Come Rack, Come Rope’ 
rūšies yra alkanumas. Norėjimas ko nors, ar tai draugų, moks-; Matysite, kad ir pereitų šimtmečių Anglijoje liejosi kraujas už
lo, draugiško žodžio, muzikos, juokų.

Eidami gyvenimo gatvėmis, bandykime perskaityti žmonių • gyventų Anglijos Katalikų? 
veidus ir jų gilias širdies mintis. Kristus du tūkstančių metų at
gal suprato šį žmogaus silpnumą. Todėl Jis paliko mums kūno ir i 
sielos mielaširdingus darbus. Jei mes sąžiningai pildysime Kris
taus patarimus, pasauliui ir kiekvienam savo preteliūi paliksime 
daug ko ramaus ir džiuginančio. A. B.

Maži Darbai Gerai Atlikti

tikėjimo ištikimybę. Kas suskaitys kentėjimus ir liūdesius, per-

įl gražus 
kryžius 
$2.50.

auksinis simbolis — 
karūnoje. Kaina tik

Gyvenk Be Baimės
Kokis būtų malonus ir gaivinantis šis pasaulis, jei galėtume 

surinkti visų žmonelių vargelius, ašaras, kentėjimus ir uždaryti 
kur nors tolimame kalėjime arba įmesti į giliausias jūras.

Gydytojai sako mums, didžiuma visokių ligų ir kūno nusilp
nėjimų kyla iš žmonių bereikalingos baimės. Kiek linksmybių.

P-lė O. B-aitė iš So. Bostono rašo ir klausia: “Kodėl žmonės 
paprastai pradėdami kokį nors darbą įdeda visą širdį... vėliau 
praranda visą savo energiją ir palieka darbą vortinkliais ap
trauktą.

Tai ne naujas klausimas, panele Ona. Gyvenime matome, kad 
kiekvienas žmogus, nežiūrint amžiaus nei luomo, nori savo dar
bą atlikti lengviausiai, nerūpestingai ir nepaisingai. Tai yra ne
laimingas apsireiškimas žmogaus silpnybės. Reikia kovoti norin
gai taip, kaip ugniagesys gesina gaisrą rūsyje. Koks tai būtų 
laimėjimas, jei kovotume ir visuomet laimėtume.

.7 štai skatinantis pavyzdys: Keli metai atgal, Cambridge, 
Mass. M.I.T. mokykloje mokiniai statė didelį orlaivių vėjo tu
nelį. Svarbu buvo surasti. Įtiek vėjas paveikia 4 lėktuvų,lėkimą.

Vienas iš mokinių įdėjo visą savo laiką (neskaitant širdies

ramybių, ir džiaugsmo valandų žmonės išmaino į baimės priete- į 
lystę. Pamirštame ką Viešpats Jėzus yra pasakęs: “Tai Aš, ne
bijokite” ir “Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio 
pabaigai”.

Sodalietės, kilkime į viršūnes. Tarpe savęs naikinkime be
reikalingas baimės mintis. Ieškokime savo parapijose nuliūdusių Į 
žmonių. Grąžinkime atgal į jų gyvenimą gaivinančius Kristaus 
linksmybės spindulius. r. N.

. •
Vienas, du, trys... Kaip laikas greitai bėga. Nemaniau, kad 

taip vėlus laikas. Nemandagu taip ilgai laikyti jus nemigusias. 
Tad, sakau “Laba Naktį” ir “Sudiev”.

Su gili pagarba Jūsų
DĖDĖ ANUFRAS.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
UeHivis Graborius
NOTARY PUBLIC
280 Chestnut St.

New Britain, Conn,

Juozas Ki
Ine.

Laidotuvių Direktoriui 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 WashingTofi Bltd.
BALTIMORE, M.

Telephone Piaza 8595 
t Ltmosinal dPI visokių reikalų.
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Trijų Mėnesių Kelionė Lietuvių 
Kolonijose

Chicago, IU. — Noriu pasida
linti įspūdžiais iš mano kelio
nės, kurią pradėjau balandžio 
9 dieną šių metų, o užbaigiau 
liepos m- 4 d. Išvažiavau iš Chi
cagos ir grįžau į Chicagą. Pada
riau kelio šešius tūkstančius 
mylių automobiliu, neskaitant 
to kelio, kurį padariau geležin
keliu.

Važiuojant iš Chicagos ma
čiau žaliuojančius laukus, ap
sėtus komais — avižomis ir ki
tais javais, o grįžtant laukai 
paliko margi, nes įsimaišė pri
nokusių javų (kviečių ir rugių) 
auksinė - geltona spalva. Der
lius atrodė visur geras ir mano 
nuomonė, amerikiečiai bado ne-

V. kentės, bet dar galės gelbėti 
badaujančius Europoje.

Pravažiuojant miestus ir mie
stelius vien tiktai girdėtis maši
nų ūžesys - bildesys — visos

S dirbtuvės dienomis ir naktimis 
dirba vienam tikslui: ‘defense’.

Suėjęs su žmonėmis visur bu
vo jaučiama gera nuotaika, 
darbai gerai eina, pinigų yra, 
tai, rodos, daugiau nieko ir ne
reikia, ir nesutikau tokių žmo
nių, kurie kalbėtų apie tą ar il
gai taip bus ir kas bus karui 
užsibaigus. Matyti, kad žmonės 
nenori per daug įsigilinti į tuos 
klausimus. Labai malonus visur 
rytuose reiškinys, kad lietuviai 
lanko bažnyčias ir dažnai eina 
prie šv. Sakramentų, matyti, 
kad dvasiškiją senai čia dirba 
ir išauklėjo taip žmones, kad 
jie gerai pažįsta Eucharistinį 
Jėzų ir šiais audringais laikais,

glaudžias prie Jėzaus. Patėmi- 
jau kad kur yra prie parapijos 
vienuolės (seserys), ten vaikai 
labai gražiai patarnauja šv. mi
šioms. Lankydamas parapijas 
su misijomis, turėja progą su
eiti su žmonėmis parapijinėse 
salėse ir galėjau parodyti juda- 
damus paveikslus iš gyvenimo 
Šv. Pranciškaus, Calif orni jos 
vaizdų ir mano auksinio jubilie
jaus, kurį apvaikščiojau pernai. 
Los Angeles, nors įžanga buvo 
nemokama, bet žmonių aukavo 
iš širdies Šv. Kazimiero R. Kat. 
bažnyčiai, Los Angeles. Pasiun
čiau į L. Angeles banką — Šv. 
Kaz. baž. sąskaiton 1,500 do
lerių, — tas mane įtikino, kad 
rytų Amerikos lietuviai turi ar
timo meilę ir nori, kad ir vaka
ruose prie Pacifiko taip klestė
tų katalikų bažnyčia, kaip ir 
prie Atlanto ,tai mane padrąsi
no prie žygio: pakviesti į Los 
Angeles seserys - vienuoles, 
kad jos apsiimtų mokinti ir au
klėti lietuvių vaikus, tai tada 
bus, mano užmegsta parapija 
pastovi.

Žydanavičiaus auksinio jubilie- 
? jaus iškilmėse.

Per menka mano plunksna,
kad galėčiau aprašyti atitin
kančiai tas iškilmes ir jau kiti 
plačiau apie tą parašė, bet vis
gi turiu savo Draugui (kaipo 
jubiliatui), keletą sakinių su
kalti. Mat Seirijų Juozas, nuo 
pat jaunų dienų plunksna dirbo 
ir dėka Jo darbštumui, mes tu
rime tūkstančius gražių knygų 
parašytų K. J. Žydanavičiaus, 
o aš visą amžių dirbau tiktai 
“liežuviu”: sakiau — sakiau 
pamokslus, o nei vienos knyge
lės neišleidžiau ir tik dabar, 
kada jau ir ranka pradeda dre
bėti parašau trumpą korespon
denciją į laikraštį — tai nuo 
manęs ir nelaukite, kad aš jums 
aprašyčiau apie tą milžiną, ku
rio aš nei pamėgdžioti nemoku. 
Mano tiktai toki nuomonė: kad 
klebonas kun. Žydanavičius pa
statė sau paminklą, kurio nei 
patrankos, nei dinamitas nesu
griaus, nei šimtmečiai neišnai
kins, nes jo poezija, jo mintis 
išreikšta knygose — pasiliks 
žmonėse, kaip pasiliks didžiųjų 
filosofų, poetų, dainių — nors 
jų pačių senai nėra.

Po Amsterdamo iškilmių grį
žau į Chicagą, turėjau per trys 
dienas pervažiuoti tūkstantį 
mylių gerokai pavargau vairuo
damas mašiną. Galutinai lai
mingai atvažiavau į Chicagą ir 
apsigyvenau pas kleboną kun. 
Baltutį, 6812 S. Washtenaw 
avė. Prel. J. Maciejauskas.

Atsirado viena dievota mote
ris, kuri apsiėmė Sesutėms nu
pirkti namą Los Angeles, Calif., 
kuriame galėtų Seserys gyven
ti ir turėti mokyklą ir dabar aš 
žiūriu į ateitį labai ramiai, 
nors manęs Los Angeles, Calif., 
nebus, bet parapija Šv. Kazi
miero nepranyks.

Baigdamas mano misijų mar
šrutą užvažiavau į Amsterta- 
mą, kad dalyvauti kleb. kun. J.

ĮK&RRINIUK AS.,
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Šios rūšies bomberis pavadintas Boston. Jis skrieja virš Anglijos, ir 
dažnai neša ašies karo frontui mirties botagą. Tai šios šalies produk
tas, kurių yra nemažai ir visi turės savo užduotį atlikti.

Naminis Frontas

TRANSPORTACHA
Kiekvienas jau žino apie 

gazolino trūkumą. Dauge
lis žmonių nesupranta, 
kad yra trūkumas kuro a- 
liejaus.

Šis trūkumas bus jau
čiamas daugiausia rytų 
valstybėse. Mus grasina 
rimta problema surasti 
pakankamai kurui alie
jaus šildyti mūsų fabri
kus ir namus ateinančiai 
žiemai.

j Mes turime nustatytus 
transportacijos įrengi
mus, bet nedaugiau. Kiek-

Fenkta, vieton kiaulie- vienas, kuris tik gali, turė- 
nos ir žuvies valgykite ki- tų pakeisti aliejaus šildo-
tą maistą. mą aparatą į anglių apšil-

Ši šalis turi daug maisto, dymo aparatą. Mes irgi 
Pakeitimas valgio įpročių, turėtume dabar supirkti 
nereiškia pakeitimą į blo- savo anglis, kad sumažinti 
gąją pusę. Mes galime ti- transportacijos reikalavi-

Karinės Gamybos Tary-mija palies kiekvienus na- 
bos Division of Civilian Į mus, pranašauja plačiai- 
Supply pranešime, kuris apimančius pakeitimus 
apsako kaip karo ekono- gyvenime ir įpročiuose j^^įg pakeitimus maisto mą rudenį, 

kiekvieno piliečio ateinan
čiais keliais mėnesiais.NORfOOD, MASS. 

PADĖKA

LAWRENCE, MASS.
SUNKIAI SERGA 
ONA ŠAKIENE

Prieš ketvertą savaičių labai 
sunkiai susirgo Ona Šakienė, 
muziko Povilo Sako žmona. Ji 
randasi General ligoninėje, 
Lawrence. Pereitą sekmadienį, 

, kun. Pr. M. Juras suteikė jai 
paskutinius sakramentus.

P-nai Sakai augina tris dar 
nedidelius vaikučius.

Maistas, drabužiai, tran- 
sportacija ir butų klausi-

---------- imas yra keturi punktai,
Nuoširdžiai dėkojame visiems kuriuose pakeitimai jau į- 

už suruošimą mums “surprise vyko ir kuriuose tikėtasi 
party” birželio 21 d. š. m. pp. dar didesnių pakeitimų. 
Kavaliauskų namuose 8 St į Sk įaus specialistai jau
,. . . , * dirba kelis menesius nūs-bmio gyvenimo sukakties pro- tetyti civUių

ga' . a_ . . 'reikalavimus ir pritaikintiDėkojame toastmasteriui p. ». ..... a aat , . ■ . . siuos reikalavimus prieAdolfui Kavaliauskui ir visiems .. , . , , .v galimybių karo ekonomi-kitiems pne to darbo pnsideju- . į. .. .. : los. Pareiškimas pagris-siems. Dėkojame rengėjam pp.
Kavaliauskam, Kavaliūnam, sū
nui Jonui Jasioniui ir marčiai, 
dukterim ir žentam ir anūkam;

padėtyj, bet jeigu ameri-1 Transportacijos sunku- 
kiečiai priims šią permai- mai palies mūsų kasdieni

nį gyvenimą. Pav., bus 
mažiau “bridge parties”, 
todėl, kad negalima bus 
toli keliauti. Bus mažiau 

Eina gandai apie drabu visokių pasilinksminimų 
žius. 'vakarais. Ir žmonės bus

Bet dabar atrodo, kad namie arba savo apylin- 
drabužių paskirstymas kėj. Ponas ir Ponia Ameri- 
šiais metais neįvyks. , ka turės susipažinti su sa- 

Atrodo, kad publika tu-7° kmynais, pirkti kai-_ *■ mtmii lrv»n iiTinmon Airi 1
rėš daugiau dėvėti bevilni 
nius drabužius, nes trūks

ną išmintingai, mes netu
rime nieko bijotis.

DRABUŽIAI

pp. Rakauskam už duetą, p. A. 
Kneižiui už rekorduotą muziką. 
Taipgi dėkojame pp. Savilio- 
niam, Kontrimam, Adamskiam, 
Perekšliam, Černiauskam, Jes- 
kevičiam, visiems dalyviams, 
mūsų šeimai ir anūkam už do-

tas tų tyrinėjimų seka —

MAISTAS
Maisto padėtis gali būti 

gera arba bloga, priklauso 
nuo to, kaip į tai žiūrime. 
Iš vienos pusės galima sa

ta vilnų. Irgi reikia tikėtis, 
kad pareikalavimas dau-

mynų krautuvėse, eiti j 
vietinius teatrus, priimti 
didelį trūkumą visokių 
reikmenų, ir užmiršti

giau vilnų dėl kareivių į- ‘ra?kimi‘ P4*“3“ “P“"' 
ves mažus pakeitimus dra- s‘ 
bužių styliuje. Medžiagos BUTAI » 
gamyboje reikės maišyti* Mums reikės peržiūrėti 
vilną su kitom medžią-, būtų padėtį, kad suvartoti 
gom, bet mes visvien gale-; visas vietas. Reikalavimas

kyti, kad šioje šalyje ne- sime būti gerai apsirengę. | plieno karo programai su-
1  i __ ____ __ •  J* A w i i lOl lzTTf c«4" O 4" T IzilPAplamai, reikės išmesti vi

sus pagražinimus ir rėdy
tis tiktai karui.

NAUJA, DIDĖLĖMIS RAIDĖMIS 
MALDAKNYGE

“MALDŲ ŠALTINIS”

Sutvarkė ir išleido 

KUN. PRANCIŠKUS J. JUŠKAITIS 

Savo 25-kių Metų Kunigystės Sukaktuvių Proga.

Visuomet yra jauku ir malonu melstis iš geros 
maldaknygės. Ši maldaknygė tikrai puiki, nes joje 
yra rinktiniausios ir būtiniausios maldos, kalba 
sklandi, raidės didelės, nedidelio formato, patraukli. 
Tinkama kaip vyrams, taip ir moterims.

"MALDŲ ŠALTINIS" didumo — 5% x 3Vi colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK $2.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broachvay, So. Boston, Mass.
*

•J
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bus trūkumo pagrindinių 
maisto produktų. Arba,

... . ....... kad Amerikos dietas ne-vanas, sveikinimus ir linkeii- . . ..teks reikalingo maisto. Is 
kitos pusės, nors mes ga
lime tikėtis gerai balan
suotos maistingos dietos,

jums visiems atlygina Savo ma’ ir<* aiŠkY’. k®d d?uSy m^s keitimas galėtų būti pada 
Jonėmis. , musų valgio jprocių turės rytas,

būti pakeista.
Pav. cukrus jau dalina

mas. Šis sumažino mūsų 
«r-wll DaL^L, • saldumynus. Kavos ir ar-

nCKOlCI" batos nėra tiek, kiek buvo.
diOS Ir MiSliOS 1942 m. Todėl, kad transportacija,._______ ! sugriauta. Tas liečia bana-; nėra ko rūpintis. Bet
Chicago, IU. — Dievo Apvaiz- nas. Kiti importuoti daly- yisvĮen problema pasilie- 

lie- kai nebus randami mūsų keities įvykiai civi
lių kiekį paveiks.

mus.
Mes niekad neužmiršime Tam

stų visų, kurie mums padarėte 
tikrą surprizą. Lai Dievulis

Stanislovas ir Domicėlė 
Jasioniai.

dos par., Šv. Onos novena, 
pos 18 — 26 d. T. Justinas Vaš- valgiuose, 
kys. Į Kelios mūsų žuvavimo

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo- vietos buvo uždarytos, ar
tojo Jėzaus Seserų vienuolyne, ba pristato armijai ir lai- 
liepos 26—29 d. T. Juvenalis vynui arba “lend-lease” 
Liauba. reikalavimus. Ir šis nųker-

Newtown, Pa. — šv. Kazimie- ta kiekį žuvų. Ir reikalavi
mas mūsų alijantų tokių 
valgių, kaip kiaulienos, 
sudaro didesnį reikalavi
mą. kad nors, kaip žino
ma, pastangos yra daro
mos padidinti reikalingus 
ūkio produktus.

Amerika gali padėti šia
me keliais būdais.

Pirma, nekraukite mais
to, neperpirkite. Priešas 
nori, kad žmonės tai da
rytų.

Antra, suvartokite visą 
maistą ir nieko neišmeski
te.

Trečią, valgykite švie
žius vaisius ir daržoves, 
kad nereikėtų vartoti ke- 
nuotų.

Ketvirta, stengkitės gau
ti vietiniai - augintų dar
žovių, kad sumažinu rei
kalą vimą maisto transpor- 
tacijoj.

ro Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
6—15 d. T. Justinas Vaškys.

Chicago, IU. — Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolyne, rugpiūčio 
19—28 d., T. Justinas Vaškys.

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

Sioua City, leno a — Šv. Kazi
miero par., rugsėjo 21 — 27 d., 
T. Justinas Vaškys.

So. Boston, Mass. — 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.

Neto Britain, Conn. — šv. An
driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS, 
310 Orchard St.,

Pittsburgh (10), Pa.

Skyrius dabar studijuo
ja vilnos, bevilnės ir “ra- 
yon” padėtį, pažiūrėti kaip 
civiliai žiūri į tai, kad pa-

Oda yra kita problema. 
Nes reikalavimas dėl mū
sų ginkluotų jėgų batams 
didėja. Yra daug batų 
krautuvėse, tai šioje srity-

laikys statybą, kur yra 
pakankamai butų, bet dėl 
neapsižiūrėjimo iš keno 
pusės nėra pavesta karo 
reikalams. Priverstinas 
sąrašas karo darbininkų 
jau įvykdintas Anglijoj. 
Toj šaly tušti būtai buvo 
rekvizuoti. Šie du būdai iš
riša būtų problemą.

Daug karo darbininkų 
negali pirkti namų, todėl, 
kad jų pajamos yra per- 
mažos arba todėl, kad jie 
neapsistoja vienoj vietoj. 
Taigi yra manoma, kad 
geriau būtų nuomuoti 
šiais laikais, negu statyti.

W.P.B.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rast. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington SL, Roslindale,

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th St., So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa.® protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

Iždininkas — Vincas Zaleskas,
613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Bocton, Mate.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

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”.

" Oi
Povilas Bushmanas

48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
J Dorchester, Mass. COL 1981

Perkins Market
ūnas - p. KKnga, S«x

$53 Bi4fc3Way A/j
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.



»

Antradienis, Liepos 21, 1942 frAftfttRlRgfrS

ŽINUTES
Sekmadienį, liepos 19 d., va

kare, erdvioje ir gan vėsioje sa
lėje, vyko ir pavyko skelbiamos 
kareivių išleistuvės ir pagerb- 
tuvės. Jomis rūpinosi Šv. Petro 
parapijos moterų ir merginų 
kareiviams remti skyrius ir to 
skyriaus prieteliai. Žmonių at
silankė apie 400. Daugumoje 
kareivių giminės.

Neteko sužinoti kiek aukų jos 
surinko. Aukos eis Marianapo
lio kolegijai. Prie vakaro ruo
šos, sales pasamdymo ir vėlia
vų paskolinimo ir t.t., daug pri
sidėjo adv. J. Cunis, adv. A. 
Young (Jankauskas) ir p. D. A. 
Zaletskas.

Svarbus susirinkimas karei
viams remti skyriaus bus lai 
komas, kaip paprastai parapi-

„ . . , jos salėje, 492 E. 7th St., tretįProgramą sumaniai vede sky- •» •r-’ *
antradienį mėnesio, liepos 21riaus pirmininkė p. B. Cūnienė. 

Jai padėjo, kaipo tvarkdarės, 
ponios: Gailienė, Pečiulienė, ir 
Zaletskienė.

Kalbėjo kunigai — J. Švagž- 
dys, Pr. Virmauskis, J. Vosy
lius ,MIC., ir Kuprevičius, MIC., 
red. A. Kneižys, red. J. B. 
Laučka, Leitenantas F. L. Do- 
nahue ir Ensign Glynn. Jaunas 
Algimantas Ivaška pasakė pui
kias, tam tikslui J. K. parašy
tas eiles. Dainavo merginų cho
ras, duetus — panelė Taruškai-

SAVANORIAMS

(Sias J. K. eiles pasakė jaunuolis Algimantas 
Petro lietuvių parapijos kareiviams remti skyriaus 
liepos 19 d. š. m.)

d., 7:30 v. v. Kviečiamos atsi-j 
lankyti visos parapijos mergi
nos ir moterys, ypač tos, kurios I 
darbavosi kareivių parengimui.

Kun. M. Šmigelskis, MIC., 
šiomis dienomis vieši pas savo 
tėvelius. Taipgi ir jo sesutė A-] 
nielė, slaugė.

LANKĖSI
• Penktadienį, liepos 17 d. 
Darbininke” lankėsi fabrikan-l 

tė ir muz. R. Juška, panelė A. grasys Mockus. Atsilanky- 
Grabioliūtė ir muz. R. Juška, mo prog4 aukojo intertypos] 
solo panelės: Antanėlytė, Gra- fon<juį $5 (X).
bioliūtė ir Taruškaitė. į • Pirmadienį, lankėsi p-ma I

Leit. Donahue rodė paveiks- gkudrienė ir J. Bakūnienė. At-
lus apie laivyno ir aeroplanų giiankymo proga aukojo Inter-] 
plačią veiklą. Jis kvietė jaunus typog fondui po $2.00. 
vyrus prisirašyti ir pažadėjoj e P.nia Elena Račiūnienė iš j 
sudaryti lietuvių vienatą - ’ Dorchester, Mass. Intertypos j 
skvadroną. fondui prisiuntė $10.00, p-lė M.

Rengėjai suteikė kunigui Vo- Ilkevičiūtė iš So. Bostono $5.00.) 
syliui ir kareivių tėvams atmin
ties dovanėlių. Iš anksto rinkoj 
aukas ponios: Marksienė, An- 
čiukaitienė, Sandienė, Saduikie- 
nė, Nanartavičienė, Gailienė,

Susilaukė Dukrelės

i idu 1 f >1 £
v. I£
1-______

Ivaška Šv. 
vakarėlyj,

Jaunavedėms
Mes sveikinam garbingų savanorių būrį,
Kurie laisva valia kariauti pasiryžta: —
Tegu jie nugalėję priešus greit sugrįžta
Ir savo šeimose ramybę šventą turi.

Brangieji! Būsite jūs visa ko regėję:
Ir sprogstančias bombas, ir skęstančius laivus; 
Bet būsite kovoję prieš tautų engėją,
Ir ta kilni mintis jūs stiprintoja bus.

Jūs nervai turės būt lyg storos kietos virvės,
Prireiks sveikatos, užgrūdimo, ištvermės,
Kad nepakirstų jus žiaurusis Marso kirvis,
Kad karas nepaliktų jumyse žymės.

Kad grįžtumėt sveiki, pasaulį išvadavę 
Iš priespaudos ir iš nelaisvės kruvinos, 
Grąžintumėt tautoms ką joms Apveizda davė:— 
Istorija jūs didvyrystę įkainuos.

Garbinga yr kovot po vėliava žvaigždėta,
Drauge su Dėdės Šamo išrinktais pulkais
Ir eiti pareigą, laisvos šalies uždėtą,
Ir santykiauti su ryžtingais jos vaikais.

Minty turėkit išdavikišką žudynę —
Pearl Harbore nukautas kruvinas aukas,
Kurias japonų bombos sumalė, sutrynė,
Rausvai dažydamos Pacifiko bangas...

Jūs prisiminsite ir tolimą Lietuvą,
Jos išžudytus, išblaškytus vaikelius:—
Ir jūs ranka kur kas kiečiau suspaus šautuvą.
Ir taikinys jūs akiai daug tikslesnis bus.

Tad eikite. Tėvynės meilė jus teveda 
Kovoti už žmoni jos laisvę ir teises;
Ir sekite ryžtingą Prezidentą-vadą —
Ir spindulingas mūsų vėliavos žvaigždes!

J. K

Vyro ir moters santykiai vimus. Tuo laimėsi jo kar- 
šeimoje turėtų būti švel- štą meilę ir didelį prisiriši- 
niausi ir laimingiausi žmo- mą. Tada jis ir neprašo
mų santykiai. Tačiau nea- mas ir neraginamas tau 
oykantos, nepasitikėjimo patarnaus, tave užjaus, 
ir apsivylimo bangos plau- 4. Niekuomet nekalbėk 
na ne vienos šių dienų šei- pajuokiančiai apie vyro

SdWVXS t
saNog*
3SN3nasn t
— Ciopi^į joj

nuo tokių centrų, vis ma
žiau besuranda merginų, o 
toms, kurios gyvena su tė
vais smarkiai pakeltos 

“L-nos”mos gyvenimo pamatus, gimines ir pažįstamus. Vi- kainos.
Tos bangos taškosi ne tik sada atsimink,* kuo turi 
ant tų dviejų žmonių gal- jam būti, o jis tave gerbs
vos, bet jos ap teška savo ir mylės. ---- -----
nešvariomis purslomis 5. Nerodyk nepasitenki- Seakji žmonės sako, kad ty-
nieku nekaltus vaikus, net nimo, jei vyras nori užsi- ras bičlų medus’ kuns b*' 
gretimus kaimynus. Visi sakyti daugiau laikraščių tehų atsarSial surinktas iš gė- 
susirūpinę kokiais vaistais ir dalyvauti draugijose. iių žiedų arba žydinčių pievų*
tas šių dienų negeroves 6. Jei vyras džiaugiasi, įyra tlkras vaistas nuo šalįl°’ 
gydyti. Rūpinasi tuo pa- džiaukis ir tu. Nerodyk gerklės skaudėjimo ir uzkimi- 
šaukti ir nepašaukti, įvai- rūkštaus veido ir tada, ka- imo’ Medua ne vien malstas> 
rių įvairiausių profesijų, da vyras giria kaimynės ?ls 100 nuosimc11* pavaduo- 
amžiaus ir nusistatymo gerą šeimininkavimą,I Ja lr cukn*- Tai^’ įsigykite 
žmonės. Žinoma, visi pri- darbštumą, tvarkingumą, ikvort* medaus- kuri 
pažįsta, kad negerai, kai Tiesa, reta yra moterų,!
šeima daug kur neteko kurios kitoms moterims 
tvirto pagrindo. Tik ne vi- nori pripažinti gerų savy- 
si sutaria dėl priemonių bių. Bet tu turi priklausyti 
jai taisyti ir dėl priežas- prie tų išrinktųjų. Juo kil
čių, kurios prie tos negero- nesnis tavo būdas, juo la- 
vės privedė. Mes gerai ži- biau pririši prie savęs ge- i 
nome, kad svarbiausia šei- rą vyrą.
mos griuvimo priežastis y- 7. Nenorėk vyrą diktato- 
ra tos klaidingos pažiūros, riškai valdyti — atsimink, 
kurias skleidė ir skleidžia kad esi moteris.

Vartokite Medų

sveria 3
svarus. Kaina tik 85c. Jo galite 
gauti “Darbininko” administra- 

366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

IVAIROS SKELBIMAI
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Gerb. Lietuvių Dėmesiui A. KHtteh (lenkas), Michaet M 
Kolodzief (lenkas), Mrs. Wil 
fred H. Roberts (lenkė), Al-Birželio mėnesį, Bostone,'

Iždo Depart-:fredL- Bunai (sirijonas.).|Jun'g. Valstybių .1 Tokia tai buvo pradžia orga- 
g rūpės

Karčiauskienė, Alčiauskienė, 1 ne sekmadienį, liepos 19 d. po- j ®urke iniciatyva ir kvietimu į- 'komitetą, kuris yra įpareigotas 
Nevierienė, P. Bušmanienė, pa-' pįetyj, susilaukė dukrelės. Mo- vyko Svetimkalbių grupės susi- organizuoti tautinių grupių ko- 

Kilmoniūtė ir Mik. II- tina ir pirmoji dukrelė yra ge- rinkimas. r imitetus Massachusetts valsty-
roje sveikatoje Carney ligoni- Pirmame susirinkime dalyva- bėję.
nėję. SvėikihAftte Dr. Juozą įr vo, r°d°s> devyniolikos tautui Generalinis komitetas vadina- 
ponią Antanėlius ir linkime iš-! įvairių profesijų ir užsiėmimų' sį: General Conimirtee Foreign 
auklėti gerą dainininkę. asmenys, tarp kurių ir lietuvių, Language Group, Of War Sav-

Dr. Juozas Antanėlis yra op- būtent, adv. A. O. Shallna. Lietu ings Committees For Massaehu 
tometristas, turįs ofisą adresu: vos konsulas, p. A. F. Kneižys selts.
515 Broadvvay, So. Boston. |ir P- M- Mikelsonienė. į Tautinės grupės, gavusios pa-

p. Francis E. Burke išaiškino' rėdimą, tuojau pradėjo organi- 
Atosttganja j susirinkimo tikslą ir pageidavo, zuoti savo generalinius komite-

Lietuviai,

Dr. Juozas ir Ona (Valeckai- men^° Karo Bonų skyriaus ad-(
1 ministratoriaus p. Francis E.! nizuojant svetimkalbių

IŠSIRENDAVOJA “Darbi- 
I ninfco” name, 366 W. Broad
vvay ofisas, tinkamas gydyto
jui, dentistui arba advokatui.

, . . ... Atsišaukite į “Darbininko” ad-
visoki laisvamaniai, ar j 8. Jei vyrą ištiko nema-j mįnįstraciją. 
kaip kitaip besivadiną, a- lonumas, nebark jo, ne- 
pie šeimą. Jei šeima gali sunkink jam padėties, bet 
būti sugriaunama kiekvie- stenkis lengvinti jam sun- 
nam vėjui papūtus, tai kumus malonumu, švelnia 
^am dabar dejuoti, kad užuojauta. Žinok, kad ir 
žmonės tomis laisvėmis ir mažos reikšmės dalykai, 
naudojasi ? Ką pasėjai, tą piktai sutikti, virsta dide- 
ir nusipiausi. Ko čia dau- liais nemalonumais.
giau norėti. Belieka tik į 9. Niekuomet nąminėk 
turėti drąsos tinkamu var- buvusių barnių, nesutiki-

LIEPOS MED y. PIRMO KUOPIMO * 

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
> <100% PURE HONEY> V

Maistui"
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SU Na. Abtagtoa. Maaa.

šimtas dolerių dovanų, kuria Įrodys, jog šis 
rruOus nėra tikras bičių medus

tė) Antanėliai, gyv. So. Bosto-] du pavadinti savo klaidin- mų, nemalonumų. Blogi

neles M 
kevičiūtė. (r'

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUtli Boston 2660 

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 lr nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Praleidus savaitės atostogas 
Maine valstybėje,

[kad būtų sudarytas Svetimkal- tus. ♦1 k svetimkalbių

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Oflao Valandos 2—4 ir 6—8.

REIKALINGAS kepėjas. Taip
gi, reikalingas pagelbininkas. 
Užmokestis geras. Atsišaukite: 
Bristol Bakery, 12 Bristol St., 
Cambridge, Mass. Telefonuoki- 
te: Leo Budra, ELIot 1861.

(10-14-17)

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

IVAIROS SKELBIMAI

gų nuomonių praktiškus dalykai tebūnie skubiai 
vaisius. Bet tos drąsos ir užmiršti, o geri nuolat pri- 
to nuoseklumo visokiems menami.
“laisVaniams” pritrūksta 10. Vyrą gerbk, mylėk, 
visada, kada reikia prieš slaugyk sergantį guosk 
visuomenę atsiskaityt. nuliūdusį, gelbėk žūstantį.

Amerikoje, kaip žinome, Atsimink, kad mylėdamas 
šeimų išsiskyrimai, divor- moterį vyras gali padaryti 
sai yra pasiekę tikrai ame- merojiškiausių aukų. 
rikoniškų skaičių. Jie la- i Būk pilna meilės ir kan- 
bai tuo susirūpinę ir, ka- trybės, o gražaus gyveni-

Marijona Grupės Generalis Komite- ‘ grupės generalio komiteto na- 
Valatkienė LDS 1 kn iteameJtas’ kuris rūPintusi suorgani- riai, jau turėjo tris susirinki- ko ^VincoP V komitetus Ka- mos. Pirmaii susirmkunaj jvy-

žmona, pasiliko dar savaitei. ro Bonų ir Starapų lšPopuliari-ko adv’ A- ° Shallnos ofise, o
pp. Valatkos yra nuoširdūs zaximo ir Platinlmo reikalu- jsekantl du susirinkimai įvyko 

LDS. ir “Darbininko” ir Darbi- Prikalbėjus, išrinktas laiki- ; Darbininko saleje.
Ims komitetas. Sekančiame su- , Lietuvių komiteto valdybą su
sirinkime, rodos, birželio 9 d. š. daro šie asmenys: adv. A. O. 
m., Seamens klube, Bostone, į-; Shallna, pirmininkas; p. M. Mi- 

LANKĖSI įvairių tautų dalyviai išrinko kelsonienė, vice-pirmininkė; ad-
1 pastovų komitetą, į kurį įėjo šie ' vokatas Antanas J. Young, se- 

Pirmadienį, liepos 20 d. ‘Dar- j asmenys: Henry A. Sassemo kretorius; p. B. Cunienė, sekre- 
bininko’ redakcijoj lankėsi po- (italas), pirmininkas; adv. toriaus asistentė. Kiti nariai į- 
nia O’Brien (Šliužiūtė) iš Mil- Shukry E. Khoury (sirijonas), eina į įvairias komisijas. 

iwaukee, Wis. ir p. Šliužiūtė iš vice-pirmininkas; Rev. Carl W. Komiteto pareiga veikti ne 
Jamaica Plain, lydimos jų švo- Selmer (latvis), sekretorius; [tik So. Bostone ,bet taip pat pa- 
gerio p. Felikso Zaleckio, gyv. adv. Antanas J. Young (lietu- gelbėti suorganizuoti komitetus 
So. Bostone, kuris yra vedęs p. vis), sekretoriaus asistentas, iKaro Bonų reikalu įvairiose 
Šliužiūtę ir auklėja gražią šei- Nariai: Albert A. Janjigian]lietuvių kolonijose Massachu- 
mynėlę — penkius vaikučius. Į (armėnas), Reginald Wong setts valstybėje.

Šis komitetas arba komitetai 
nepardavinės Karo bonų, bet 
tik ves propagandą, būtent, aiš
kins kaip ir kur galima pirkti 
Karo Bonus, kaip svarbu ir rei
kalinga įdėti savo pajamas į 
Karo Bonus ir tt.

Kaip žinoma. įvairiose lietu
vių kolonijose jau nuo seniau 

Piėkarski (lenkė), Dimitry G. kaikur yra susidarę Karo bonų 
Romanow (rusas), Jose Godoy reikalu komitetai. 6 kur yra

ninku Radio programos 
jai.

reme-

(kinietis), Joseph Pollak (če- 
[ koslovakas), Mrs. J. Langen- 

Trečiadienio vakare, liepos įsjdoen (olandė), Oscar M. Poeld 
d., p. Ievos Marksienės namuo-i (estas), John B. Mattson (suo- 
sę įvyko tikras surprizas. Tą mis), Marcei Durot (prancū- 
dieną p. Marksienės dukrelė A-|zas), Rev. B. Efthimiou (grai- 
nelė minėjo savo gimtadienį, kas), Antanas F. Kneižys (lie
jos draugės suėjo ją pasveikin- tuvis), Margareta E. Mikelso- 
ti ir palinkėti “Happy Birth-|nienė (lietuvė), Mrs. Roman 
day’” ir daug laimės ateityje.
Įteikė jai “orchid corsage”, 
kaipo dovaną. Po to p. Anelė,
pasipuošus “corsage’iu”, kartu 
su kitomis savo draugėmis bu
vo nuėjus į Vyčių susirinkimąą.

Taipgi minėjo gimtadienius ir 
pp. Marijona Matuzaitė ir Teo
filė Razvadauskaite. Visos 
darbščios Vytės, kurios įeina 
Vyčių SčMttV kehgimo komisi
jom Jcs

VTso&š V^tėihs lirikifte "Ma
ny 6TW/Day”.

(ispanas), 
(švedas),

Carl Strenstrom 
Walter B. Durnas

Federacijų skyriai, tai jie tuo 
darbu užsiima. Kaip vieni, taip

(šveicaras), Anna Chopek (uk- ir kiti gali veikti ir toliau, ir 
rainė)). [šis naujas Komitetas ar komi-

Kiti nariai, kurie dalyvavo Į tetai nekliudys, ir ne tik nekliu- 
pirmame susirinkime .bet neįei-i dys, bet kur galima pagelbės 
na į Generalį komitetą, būtent: veikti, kad lietuviai Karo Bonų

dangi spauda ten 
reikalais turi savo svarų seimai, 
balsą, tai ir tuo klausimu j 
neseniai vienas laikraštis: 
paprašė savo skaitytojus l
nurodyti 10 įsakų jauna-j -----------
vedžiams, norintiems su-1 Prieš kurį laiką buvo ra- 
daryti laimingą šeimą, soma spaudoje, kad negrų 
Konkursą laimėjo Eli May tarpe Rodezijos, Anglo ir 
Vyler. Kadangi buvo daug Belgų Kongo sričių susi- 
priekaištų Amerikos mo- kirtimų vietose. Tai ne po
teriai, tai visi 10 įsakymų litiniai neramumai, bet 
liečia moteris jaunavedės, jaunų negrų vyrų nepasi- 
Štai jie: i tenkinimas mergaičių, į

1. Po vestuvių mergaitė nuotakų pabrangimu. To-
neturi rengtis blogiau, ne- se srityse vedybų papro-] 
gu prieš vestuves. Turi bū- čiai kitokie negu mūsų ei
ti švari ir tvarkinga. Vilio- vilizuotuose kraštuose, 
jimo laikas pasibaigė, da- Tiek Rodezijoje, tiek Bei- [ 
bar reikia vyrui visą am- gų Konge Nigerijoje ir ki-1 
žiu patikti. tur, vyras vesdamas mer- i

2. Svarbi laimingos šei- gaitę, turi tėvams už ją 
mos gyvenimo sąlyga yra "užmokėti. Seniau už uuo- 
sveikata. Sveikatos gi nė- taką pakakdavo vienos ož- 
ra be gero ir gerai paruoš- kos. Šiandien kas kita^ tė-! 
to valgio. Tat stenkis šva- va* savo juodąsias gražuo- 
riai ir gerai paruošti val-^es pradėjo žymiai labiau 
gius, ypač kad tas nieko
nekaštuoja, bet vyras tai 
mokės įvertinti ir atsimo
kės dėkingumu.

3. Jei tavo vyras grįžęs 
iš darbo turi valandėlę lai
svo laiko, nesiuntinėk jį 
visokių smulkių ruošos 
darbų atlikti, bet pasiūlyk 
jam savo mažus patarna-

a yi

visais mo saulė svies visai tavo
“L-nos”.

Pabrango Negrų 
Nuotakos .

Eng Hock Chew (kinietis), 
Quatck Gee (kinietis), Pok 
Chsl Yėe (kinietis), Mrs. Carl 
W? Selhier (latvė > >. Antafih£ 
O?mnna (lietūvteV

pirkime nebūtų paskutiniai.
Šis naujas Svetimkalbių Gru-

.pės Komitetas yra Iždo
Departm43tk." Karo B&hį sky
riaus prie&dhoje. Visi'^tuviai

Rap. A. Jezierski (lenkas), Dr. Eflis1 Ikurie tik'rf&i veikti Karo Bonų

platinimo srityje, gali ateiti į 
susirinkimus ir įeiti į veikimo 
komisijas. Kitas lietuvių komi
teto susirinkimas įvyks pirma
dienį. Mepos 27 d., š. m.. 7:30 
vai. vatere. Darbininko 
330 E it.. So. Bostone.

J. m. ,

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 Bitininkystė
57 Battery St.,

No. Abington, Mass.

South Boston Gange
BROLIAI BTRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus Ir 

ligrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay 8o. Boston, M

GRABORIAI

S.BarasevičhtsirSūnis
MOTERIS PAGELBININKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta:

S38 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

branginti. Jei vyras negali 
merginos tėvams už nori
mą vesti merginą užmokė- i 
ti poros karvių, penkių-še
šių ožkų, toks vyras gali 
per visą gyvenimą senber- Į 
nauti. Joks tėvas neleis už 
jo dukters. Pabrango ry
šium su dideliu misijonie- 
rių prieglaudų įstaigų įsi
galėjimu. Misijonieriai su
renka iš negrų jų nemyli
mas ir nemėgiamas mažas į 
mergaites ir pas save au
gina, moko. Taip išauklė
tos mergaites jie stengiasi 
geriau ištekinti,--ktn—už
apšvietesnio _ čiabuvio. Ne-
»rai kurie gyvena

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mam.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

554 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletikas ri fe. Zaletska* 

Graborial Ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną. 4r naktį 

Koplyčia Šermenims dykai 
-------- NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 081$
. , ,7*1- ŠOU Boston
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Kodėl Kyšiai ir Užmokesniai 
ūgdo blogą?

Kuomet išmokymo būdai ne
pasiseka įvesti į kasdienini pa
klusnumą, motina dažniausiai

jam buvo suteiktas atlyginimas. 
Motina dažnai yra apkvailinta, 
matydama vaiko savymeilę,

griebiasi “užmokesnio” arba kadangi vaikas nori matyti, 
“kyšių” priemonės. Sutartinu- kad jis gauna atlyginimui ką 
mas tarp vaiko ir motinos nega- nors realaus už gerumą, kuri 
Ii tvirtai įsisteigti. Dalykas ta- kitiems yra suteikęs. Kodėl ne? 
me, kad jei motina paprašė vai- Ką jis supranta apie priverstiną 
ko šį ar tą padaryti, neužtenka davimą? Blogiausia, vaikas ga- 
vaiko auklėjimui. Kuomet nesi- , Ii gauti mintį, kad jis gali nusi- 
randa, šio sutartinumo, vaikas pirkti ką tiktai nori, imant nu- 
jaučiasi, kad iš jo bus reikalau- ' davimą ir pagarbą.
jama ką nors padaryti per bau- 1 Dabar imkime teisingą užmo- 
smę ar kyšį. Paskutinis yra tei- kesnį, kuris yra natūralūs atly-
singas, ypatingai, kaip minėjo
me, kuomet Kaziuko mintys ei
na tik viena vaga iš praeities 
prityrimų, jo pergyventų. Kada 
mama nori, kad jis ką nors at
liktų, nežiūrint kokios jo min
tys, dažnai jis turi paklausyti. 
Vėliau gyvenime jo susinešimai 
su kitais žmonėmis gali jam a- 
tidaryti akis — gal priešingai, 
daugiau užgrūdins jo nusistaty
mus.

Atsitiktinai, davimas vien tik 
užsipelnytų dovanėlių, padės 
vaikelį priversti prie platesnio 
protavimo. Kiekviena suteikta 
dovanėlė, nežiūrint vertės, vi
suomet yra atsargiai lydima iš
aiškinimų, kaip tai: “Pranuk, 
pamešau tau šią paveiksluotą 
knygą kadangi šiandien per 
pietus taip mandagiai prie sta
lo pasielgei”. Šis posakis paaiš
kino, ir, galimas daiktas, įtiki
no Pranuką, kad yra tai nepa
prastas dalykas prie stalo man
dagiam būti. Daugelis motinų 
suteikia vaikams Kalėdų dova
nėlių — “Kadangi jie buvo toki 
geri”, arba grasina jiems: 
“Petruk, jei nebūsi geras vaikas

ginimas už vieną kitą gerai at
liktą darbą ir prilyginkime prie 
papirkimų. Danutė, sakykime, 
ištikimai per daugelį kartų su
valgė morkas, nors jie jos go
murio skoniui nepatiko. Jos ma
ma sako: “Danute, noriu pasi
džiaugti, kad turėjau didį ra
mumą širdyje, kuomet pastebė
jau tave taip skaniai valgant 
pusryčius. Po pietų turėsiu liuo- 
so laiko. Ką ypatingo šiandien 
norėtumei daryti ?” Tobulybė 
savaimi gali būti užmokesniu, 
bet nėra ypatingos priežasties, 
kodėl negalima prijungti ir ki
tus atlyginimus. Panašūs pasi
elgimai neturėtų palikti vaiko 
mintyje nuosprendį, kad jam 
buvo atlyginta taip, kaip jis sa
vyje gali daryti išvedžiojimą: 
“Ką man duosite?” Danutės 
mama žino, kad morkos vistiek 
turės būti suvalgytos. Bet ji 
laukia, *kad jos vaikas tą darbą, 
atliktų iš liuosos valios ir be 
mažiausio pasipriešinimo. Taip, 
Danutei atėjo netik patvirtini
mo užmokesnis, bet paskatini
mas toliaus taip elgtis. Geras 
paprotys, tylus laukimas ir pas-

ir nesuvalgysi ką turi pagami-, tovumas ir ne užmokesniai pa

<i
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VICTORY BEGINS RIGHT HERE 
What’s Up to the U. S, is Up to Us

This wsr belong* to all of u»—-to fight, to fiaanee, to finish! As the Pieši.'Vnt 
has said: **We are all in it—aK the way. Every man, woman, and-child is a 
partner in the most tremendous undertaking of our American history.** 
Your part is dear- to put every dime and dollar you can possibly spare into 
uniform to buy Ų. S. Savings Bonds and Stamps regularly—so that our 
.boys will hate the guns and planes and tanks they need to put the enemy on 
the run. Take part of your change in U. S. Savings Štampe every time you 
shop—-yodr 25*eent Stamp may buy the machine bullet that sends an enemy 
bomber erashing in flames. Yurn Stamps into Bonds as fast as you can, that 
Is the American way—the volOnteer way—to preserve our freedom and 

: safeguard your Home, your family, and your future. Remember that you 
i can start buying U. S. Savings Bonds fbr as Iow as $1§.75 (for the $25.00 
Bondįand Savings Stamp* for as link w 19 centK

TAKE PART

THIS SICN
tneans "Defense S^Ksnp, 
•old here." There's one 
on each ot our cash 
rsSistVfc,

Šis karas priklauso mums visiems — mes turim finansuoti, kariauti ir baigti su per
gale! Kiekvienas vyras, moteris ir vaikas yra narys šios milžiniškos kovos lauke ir 
kiekvienas galime padėti Įneškim mūsų kiekvieną atlikusį centą į Karo Bonus ir žen
klus. Pirkdami Karo Bonlis ir ženklus, mes padedame karo lauke mūsų vyrams laimėti.
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nūs pietums, tai Kalėdų Dėdu
kas tau neatneš dovanėlių”. 
Ankščiau ar vėliau vaikas ima

sidaro kūrybos būdas. Ir pana
šūs būdai žiūrėti į ateinančią 
padėtį, pilniausiai atėjus, ki

šau sanprotauti, kad skaičius j tiems reikalams prigelbės visus 
jam suteiktų dovanėlių daugiau kuogeriausiai išrišti, 
remiasi tėvų kišeniaus turtin-| Jei truputį nukrypsime nuo 
gurnu, negu visų jo gerumų ir savo minties, manau nepalaiky 
paklusnumų, jiems parodytų, site už blogą. Tėvai naudoja

kas visuomet gauna pirmutinį duoti matomų užmokesniu už dangi pati nemoki nulaidyti sa- prie prietelių, kiek jie jai gero 
supratimą išminties nuo savo dalykus, kurie turėjo savaimi vo suknelės”. Birutė, būdama padaro. Niekados ji nėra laisva, 

gyvenime save būti atlikti senoviškoje namų protinga mergaitė ir pripratus visi jos judesiai remsis kitų pa-

Bet šis stovis nesulaiko vaiko, 
kuris yra gudrus, sakykime sa
vo rūšies diplomatas, pasirody-

kyšius, kad gautų vaikų paklus 
numą ir užmokesnius, kadangi 
jie apturėjo paklusnumą. Ar

ti geru, ypatingai prieš Kalėdų I paklusnumas kūdikyje yra geis- 
šventes. Kuomet vaikas ateina i tinas ? Aiškiausiai, paklusnu-

tėvų. Jei vėliau gyvenime save būti 
valdys, pirmiausiai turi išmokti tvarkoje 
išmintingai daryti sprendimus.
Kitais žodžiais, jis turi pasitikė
ti kitų išmintimi ir sekti jų nu
rodymus, kolei suras užtektinai 
supratimo iš savo gyvenimo 
prityrimų. Leisti vaikui įpulti į 
paprotį atsisakyti į leistinus 
reikalavimus, arba klausyti per-5

. prie teisingumo, mato mamytės gyrimais ar papeikimais, ji per 
Kitas pavyzdys: Birutė pa- teLsin^ pastabos žodį ir pasi- tai pasidaro jausminga, nepa

miršta spintoje pakabinti savo ryžta nuo dabartinio įvykio stovi, bejėgė, negalinti pati sa- 
šventadienio'rūbelius. Birutės tvarkingai pasidėti savo rūbe- vęs suvaldyti.

liūs. Atlyginimas ateina pas 
Birutę naujame gyvenimo su
pratime, kuris riša subrendimą 
ir gabumą ir noringumą paimti 
ant savęs atsakomingumą.

ir klausia motinos: “Mamyte, 
kodėl man šį dalyką davei 
Dažniausiai reiškiasi vaiko šir
dyje vidujinė kova ir noras su
prasti, ką jis gero padarė, kad

mas protavimo įsakymams yra 
’ ženklas išminties; prigelbėti gy

venimui sklandžiai eiti ir pri 
duoti jausmams pastovumą ir 
jėgą save geriau suvaldyti. Vai-

Aplink save randame užmo- 
kcsnių, kurie turėtų būti naudo
jami laisvai, gausingai, ypatin- 
kai kuomet eina būdo lavini
mas. Šie paprastai yra nejun-

Kitas pavojingas kyšis, kuris tami. Mažas kūdikėlis bando ne-

t BROCKERT’S
į XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

mamytė, per ilgiausius laikus 
kantriai savyje kentėjo dėlei 
dukrelės netvarkingumų, maty
dama, kaip ji palieka savo rū
belius išmėtytus po miegamojo

traukiamai, kada nori, paliktų , . , ,. •» kambario kampus. Kitą diena,
vaikų apsunkintą pirmiausia, .......... .... . , .... Birute nori eiti j svečius pas sa- keliauja namuose po priedanga drąsiai žengti pirmutinius savo 

vo draugę Grasildą, ir užsidė- užmokesnio, tai vaiko apsunki- žingsnius. Šypsena ir paskatini- 
dama savo suknelę, mato, kaip nimas per kurį jis turi parodyti mas nuo motinos šiame nedrą-

, . ,, , . ji labai suraukšlėta. Štai, Biru- tėvams priverstiną meilę ar pa- šiame momente labai daug reiš-
. . - j . . tęs Užmokesnis uz josios ne- taikauti tėvų užgaidams. Aus- kia. Visi, kurie stengiasi ką

ne aumngų užgai ų. ei motma j tvarkingumą. Jei jos mamytė relės mama, jai sako: “Jei ma- nors gerą padaryti, turėtų bū- 
ar tėvas us suprantanti ir pro-, gU(jri jj nesakys jai; “Matai, aš ne myli, tai nueisi dabar atsi- ti užmokami širdingiausių pat-
tingi su vai u, jie apturės pi - • nesykj sakiau. Nuolatos tau gulti.” Jei mergaitė atsisako virtinimų. Tuomet vaikui paau- 
niausį vaiko pritarimą be ky-1 !
šių ir užmokesčių atlyginimo.
Uždaviniai jiCTas pasidarys kas- kus suknelę, tvarkiai nemyli? Tokia mintis motinos Antanukas nekviečiamas atėjo

lenine uo . yvenimo ma- pakabink spintoje. Šį kartą aš pusėje būtų didi paikystė. Auš- į namus, apsiprausė ir laukia 
lonumas ir ne auksinės? žvaigž-. tau neiaį(jygju suknelės”. Iš relė gali atsakyti mamai: “Ma- pietų, motina turėtų jį pagirti,
dės bus jų ramus atlyginimas, jngto įvykio pasirodo, kad myte, jei tu mane myli, tikrai ne prabilti šiais žodžiais: “Ko

'Vėliau gyvenime, jei pasiliks 
kaipo garbinga žmonijos dalis, 
ir viską atliks džiaugsmingai ir
greitai. : nesUge5ėj0 ją pamokyti. Vietoje turėtų eiti į lovą ir per tai pa- siu”. Šie žodžiai savyje turi

Savo rūšies atviras dėravimas pabarimo, mama prilyginimais rodyti motinai, kad ją myli, skaudų gėlimą. Kokia permaina 
arba teisingas keitimas nesiva- ir su užuojauta kalba: “Kaip kuomet yra šimtai kitų darbelių kūdikyje įvyktų, jei mama pa-

60 ELLSWORTH ST., 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

kaipo jaunuolį ir galutinai, kai 
po suaugėlį. Jis neturės papro
čio išmintingai save tvarkyti,

; primindavau, kad sekmadienio mamos paliepimą išpildyti, ar gėjus, kalbami pagyrimai, kaip 
: vakare, eidama gultų, nusivil- galima sakyti, kad ji mamos tik turėtų būti laukiami. Jei

ne prabilti šiais žodžiais: 
Birutė neturi savyje atsakomu- nelieptume! man tą darbą at- čia atėjai nekviečiamas — neši
mo nuovokos — arba, geriau likti”. Ir ištikrųjų, ji turi tiesą painiok man po kojų — nelysk 
pasakius, jos mamytė, kur nors savo pastaboje. Dėlko vaikas į virtuvę kolei tave nepašauk-

turėftl atsiimti teikiamą baus- Xo<n o* -
mę. , ; /(J, ,

Delnų plojimas yra didis aks
tinas, kuris prirodo, kad esame 
įvertinti ir mūsų darbai priimti
ni. Mes delnus plojame, kuomet 
dalyvaujame teatro vaidinime, 
futbolo žaidime, sviedinio ir 
tenniso kautynėse. Vaikas — 
arba subrendęs žmogus, kuris 
atlieka gerą darbą, turėtų gau
ti kokį nors pripažinimą, pasta
bą kaslink jo tinkamumo, gabu
mo, arba parodytą ištikimybę. 
Žmogus, kuris ilgesnį laiką dir
bą prie kokio nors darbo ir ne
sulaukęs jokio paskatinimo žo
džio, pradeda jaustis, kad jis 
nereikalingas ir bereikšmingas. 
Vaikelis, kuris tvarkingai užlai
ko savo miegamąjį ar žaislo 
kambarį diena po dienos norėtų, 
kad kas nors pastebėtų tą tvar
ką, ne triukšmu, bet prietelingu 
ir pamokinančiu žodžiu. Dažnai 
girdime, kaip darbininkas sako 
savo darbdaviui: “Kaip mano 
darbas patinka?”

Darbininkas dalinai jaučiasi 
priklausąs prie išdirbystės. 
Taip ir Juozukas, jei jis deda 
širdingas pastangas gerai mo
kytis mokykloje, tai bent gra
žiai ištartas: “Labai gerai mo- 
kinies Juozuk”, priduoda aksti
ną nepasiduoti tinginiavimui.

Regimi užmokesniai, kaip 
pirmiau matėme pavyzdyje Ma- 
tildos ir jos morkų, turi svar
bią savo vietą, jei bus protingai 
sunaudoti. Jei vaikas dieną iš Į 
dienos bus sądraugingas, jis 
turi gauti kokį nors ypatingą 
pasilinksminimą. Jei padaro ne
paprastai gerą darbą, motina 
gali duoti vieną kitą saldainį. 
Imkime, Jonukas nueina į rūsį 
ir padaro ruošą. Nuostebumas, 
šypsenos, pagyrimas, pasi- 
džiaugimas seka. Tuomet moti
na gali sakyti: “Sunkiai padir
bai rūsy j; taip ir aš namuose. 
Po pietų nedirbsime, eisime į 
miestą. Noriu nusipirkti pasi
skaitymui knygą, gal ir pats ra
si sau tinkamą”.

Sutraukus į vienumą, rasime, 
kad kyšiai yra tai prižadėjimas 
pastovaus užmokesnio. Kyšiai 
vaikams siūlomi yra tai truk
dymai užlaikyti ar įvesti gerus 
papročius vaikų auklėjime. Tei
singi atlyginimai turėtų būti 
laisvai naudojami. Pirm laiko 
nereikia jų prižadėti, bet, ge
riau, tegul jie kyla savanoriai 
iš vaiko pusės. Reikia juos pa
naudoti ir, jei yra reikalas, 
nustatyti, kaipo slaugojimo 
priemonę prieš pirmykščius pa
pročius, blogai įvesdintus, turi 
būti naudojami, kaipo derybos 
metodai, kolei užtektinas pasi
tikėjimas kyla abiejose pusėse 
ir naujos padėtys susistiprina. 
Kaip tiktai laikas parodo, “ky
šiai” ir “užmokesniai” turėtų 
būti naikinami, kaipo įrankiai 
vaikų auklėjime. Jei tėvas iš sa
vo pusės parodys užtektinos pa
garbos vaiko ypatingumui, ši 
padėtis pasidarys bendras rei
kalas — grasinimai ir “kyšiai” 
nebus reikalingi.

dina kyšiu. Vaikas .sakykime, 
prabyla į savo motiną: “Mamy
te, nesupykie, jei aš šiandien po 
pietų nenueisiu tau į krautuvę. 
Labai esu nuvargusi. Geriau tau 
ką nors namuose padėsiu”. 
Motina atsako: “Jei nurengsi 
savo sesutę ir paguldyti į love
lę, surinksiu visus tavo žaisle
lius nuo aslos”. Žinoma, visa ši 
sutartis lies tik šį vieną dienos 
įvykį.

Jei motina neprimena vaikui 
praeities klaidelių, bet' leidžia 
dabartiniam laikui kalbėti už 
praeitį ir ąjfežii t1

man tavęs gaila Birute. Manau per kuriuos ji galėtų su atvira staboje išsireikštų: “Antanuk, 
negalėsi eiti į svečius pas Gra- širdimi parodyti motinai savo kaip tu švarus išrodai. Tėvukas 
šildą su tokia suteršta suknele, tikrą kūdikišką prisirišimą, parėjęs iš darbo begalo džiaug 
Ką dabar darysi vaikeli?” Bi-j Dėlko mama turėtų įpainioti, sis, matydamas, kaip jo sūne- 
rutė gali mamytei priminti, kad!kad ją nemylės, jei ji nenueis lis stengiasi būti švariu ir man 

gulti, arba ją mylės, jei ji tą dagiu”. Kaip*pasielgimai suvy- 
paliepimą išpildys? Meilė dėl rėja, privilegijos, kurios eina 
žmogaus nesiremia faktais ką greta su subrendėjimu, nuola- 
tas asmuo mums padarė, bet re- tos turėtų atrasti pripažinimo 
miasi pilnumu žmogaus valios, vietą. Čionai randame tikrą už- 
Pasižiūrėk, kaip vėliau gyveni- mokesnį. Jeigu Pranukas yra

dabar turiu daryti mamyte?” >me Aušrelė nusistebi “daryk tą draugingas ir nesiskundžiantis, 
Mama atsako: “Nežinau”. Vie- i man”, kaipo gyvenimo įgimtą norį daryti ką kiti daro, tad jis 
natinis mano patarimas, tai už- paprotį. Nuolatos ji viską daro gali dalintis kitų patogumais, 
sidėkjsavo paprastą .kasdieninę, .kitų patvirtinimų. Aušrelė Jeigu jįfejįtoMako dėti frendras 

o pastarięW^?r Eitais, "flda jis

ji būtų jai gera, tai nulaidytų 
suknelę. “Gerai, nebūtų teisinga 
tau tą darbelį atlikti. Aš nepa
likau tavo suknelės ant aslos 
pamestos”. Birutė, matydama 
savo nelaimę, sako: “Tai ką aš

'“Every dime and dolbr 
not vitslly needed for 
absolate necessities 

should go into WAR BONDS 
and STA M P S to add to the 
striking power of our armed 
foras.” —d. sooacTu.t, 

PraMnt vf Oe Unitai etato. 
* * *
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