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Šiandien prasidėjo mū
sų jaunimo organizacijos 
— Lietuvos Vyčių 30-tasis 
Seimas Šv. Petro lietuvių 
parapijoj, So. Bostone.

Kaip žinoma, L. Vyčių 
organizacijos įkūrėju yra 
Mykolas A. Norkūnas. Jis 
yra, rodos, jau 71 metų 
amžiaus. Bet dvasioje jis 
tebėra jaunuolis. Prieš šį 
seimą p. Mykolas A. Nor
kūnas aplankė kaikuriuos 
mūsų išeivijos vadus, pir
muosius Vyčius ir jų rė
mėjus; tarėsi su visais 
kaip sustiprinti ir pagy
vinti Lietuvos Vyčių orga
nizaciją.

L. Vyčių organizacija y- 
ra daug nusipelnusi Lie
tuvai, lietuvybei ir Ameri
kai. Pirmame Pasaulinia
me kare labai daug Vyčių 
buvo Jung. Valstybių ka
ro tarnyboje ir dalyvavo 
kautynėse už tautų laisvę, 
ypač Lietuvos. Pasibaigus 
karui, daug jų persikėlė į 
Lietuvą ir įstojo į ginkluo
tas jėgas.

Amerikai įstojus į šį 
karą, Lietuvos Vyčių or
ganizacija davė apie 500 
jaunuolių, kurie energin
gai gina šios šalies nepri
klausomybę nuo užpuoli
kų. Vyčiai yra įsitikinę, 
kaip ir kiti patriotingi lie
tuviai, kad Jung. Valsty
bės, laimėjusios pergalę, 
pagelbės ir Lietuvai atsi- nieciai 
statyti ir atstatyti savo 
nepriklausomybę ir lais
vę, kaip yra tikrinęs mūsų 
Prezidentas Rooseveltas.

Sveikiname Lietuvos 
Vyčių 30-jį Seimą ir linki
me Dievo palaimos Jūsų, 
Brangus Jaunime, dar
bui! Gyvuokite ir daugin
kitės, nes Jūsų ateitis!
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Susitarta Dėl Teikimo 
Pagalbos Graikijai

Washington, D. C., rugp. 
10 — Jung. Valstybių val
stybės departmentas pra
neša, kad jau susitarta su 
Vokietija ir Italija dėl pri
statymo kas mėnesį iš A- 
merikos maisto badaujan-: 
čiai Graikijai.

Pasitarimuose tarpinin
kavo Švedija. Maistas iš 
Amerikos bus gabenamas 
Švedijos laivais.

Šiomis dienomis iš Mon
treal, Kanada išplaukia 
trys Švedijos laivai Grai 
kijon su maistu.
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LAI GYVUOJA VYČIAI!

• Spaudos žiniomis, Lie
tuvos “generalinėje srity-! 
je” įvedamos kortelės rū-i 
kalams. Korteles gaus tik
tai vyrai nuo 18 metų am
žiaus. Ligšiol, kol kortelių 
nebuvo, vyrai vis vien te
gaudavo po tris papirosus 
į dieną.

Padegė Tobruką '
Cairo, Egiptas, rugp. 10 

— Pereitos savaitės pa
baigoje Jung. Valstybių 
bomberiai puolė Tobruko 
uostą ir ten stovinčius 
priešo laivus. Bombarda
vimo pasėkos yra tokios, 
kad Tobruke sukėlė milži
niškus gaisrus.

________
Lenką Kariuomenė Vyksta 

Afrikon
Pranešama, jog iš Rusi

jos vyksta Afrikon nauji 
lenkų kariuomenės būriai. 
Lenkų kareiviai yra pa
rengti ir apginkluoti An-‘ 
glijos ir Amerikos drabu-! 
žiais ir ginklais.

Smarkios Kautynės Eina 
Solomon Salose

VVashington, D. C., rug
piūčio 10 — Jung. Valsty
bių karo laivynas ir kitos 
vienetos smarkiai puola 
japonus Solomon salose, 
kur jie yra įsistiprinę, 
praneša Laivyno Depart
mentas.

Nors Jung. Valstybių 
karo jėgos ir yra ofensy- 
voje, bet esą kol kas “per- 
anksti pranešti pasekmes 
arba apskaičiuoti mūsų 
pačių arba priešo nuosto
lius”.

Japonai tvirtina, kad So

lomon salų kautynėse ja
ponai nuskandinę dvide- 
šitm du Suvienytų Tautų 
laivus ir sužaloję daugiau 
kaip šešius kitus laivus. 
Tačiau tos žinios yra iš 
priešo šaltinių. Jos nėra 
patvirtintos Suvienytų 
Tautų.

Amerikos karo laivai 
taip pat bombarduoja Ja
ponijos laivus ir pastatus 
Aleutų salose.

Iš viso ko aišku, kad Pa- 
cifike eina smarkios kau
tynės.

Susiginčijo Dėl Ukrainų Vėliavos KUN. PRANCIŠKUS VIRMAUSKIS,
----------- ------- Šv. Petro parapijos klebonas, So. Boston, Mass. Kun.

l\ewark, N. J., rugp. 10, rikos ukrainiečių, Syv-'Pr. Virmauskis-yra L. Vyčių organizacijos garbės na- 
- Čia besiruošiant para- Newarke vardu kreipėsi: labai daug darbo ir pasišVentimo įdėjęs organi-
dui, kilo ginčas dėl Ukrai- tuo reiklu pas Jung. Vak a „ganizaeiją. Kun. Virmauskis ir dabar
nų vėliavos, kurią ukrai- stybių Sekretorių Hull, J. T-. \ ... . ..

REVOLIUCIJA INDIJOJ

Bombay, Indija, rugp. 
10 — Mohandas K. Gan- 
dhi’s naujas atsišaukimas 
į indusus “veikti-ar-mir-

permainų ir griežtai slo
pins indusų judėjimą.

Sekmadienį, rugp. 9 d. 
Indijoj kilo revoliucija ir

Naujas Lietuvis Advokatas
Hartford, Conn. — Šio

mis dienomis Connecticut 
Bar kvotimus išlaikė 30 
asmenų, tarp kurių yra ir 
Pranas J. Mončiūnas, gyv. 
30 Putnam Heights, sū
nus pp. Jono ir M. Mon- 
čiūnų, vienų seniausių 
LDS organizacijos narių 
ir “Darbininko” skaityto
jų, bendradarbių ir rėmė
ju-

Adv. Pranas J. Mončiū
nas yra baigęs Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos pra
dinę mokyklą ir Hartfor
do viešąją aukštesnę mo
kyklą. 1937 m. užbaigė 
Connecticut Universitetą 
ir 1940 m. užbaigė Boston 
University School of Law. 
Baigęs teisių mokyklą 
ruošėsi kvotimams. Uni
ted Aircraft korporacijos 
vadovybė pakvietė p. Pra
ną J. Mončiūną dirbti lėk
tuvų motorų pardavimo 
departmentan, kur jis iki 
šiol dirbo ir gal dirbs iki 
karo pabaigos, nes tokių 
profesionalų yra stoka at- 
sakomingose vietose.

Sveikiname jauną adv. 
Praną Mončiūną ir linki 
me geriausių sėkmių pro
fesijoje!

buvo pasiruošę kad jis įsikištų į tą ginčą, 
nešti. į Jis sako, kad parado ko-

Prieš Ukrainiečių vėlia- miteto veiksmas tuo klau- 
vą užprotestavo CIO 117 simu “yra dėmė mūsų lo- 
lokalas, pareikšdamas, jalumui Amerikai”, 
jog jo nariai “dalyvaus Kaip žinoma, Newarko 
parade protestuodami”, lietuviai taip pat yra pa- 
jeigu Ukrainų vėliava bus kviesti dalyvauti tame pa
nešama. Jie sako, kad Uk- radę. Sudarytas bendras 
rainiečiai būtų opozicijoj komitetas. Gal būti dėl 
prieš Rusiją. i Lietuvos vėliavos ginčų

Tačiau ukrainiečiai ne- nekils, nes tas klausimas 
pasiduoda. Jie pareiškė buvo išspręstas New Yor- 
parados komitetui, kad ko parade, kur lietuviai 
jeigu jiems neleis nešti nešė Lietuvos trispalvę
savo tautinės vėliavos, 
tai jų 600 dalyvių nedaly
vaus parade.

Ukrainiečių dvasininkas 
Dr. Vladimir Klodnycky, 
Ukrainiečių ortodoksų 
bažnyčios rektorius, pa
reiškęs, jog jis 8,000 Ame-

vėiiavą ir būrys žmonių 
buvo apsirengę tautiniais 
drabužiais. Lietuviai bol- 
ševikėliai, kurie priešino
si Lietuvių Komiteto tvar
kai, buvo priversti dėtis 
prie tos tautos, kuri jiems 
yra arčiau širdies.

labai nuoširdžiai remia jaunimą, ypač vyčius, todėl į ti”, kad nusikratyti Ang-Į riaušės. Pralietas krau-
maloniai priėmė Vyčių seimą ir daug 
parodė jį rengiant.

nuoširdumo lijos valdžios, užkūrė jas. Susirėmimuose su po
licija užmušta penki as
menys. Daug policininkų

Produkciją
Sekmadienį, rugp. 9 d. bėjo William Green, Ame- 

Prezidentas Rooseveltas rikos Darbo prezidentas, 
pareiškė tautai, jog “dide- iš Chicagos, ir Philip Mur- 
lis progresas” buvo pada- ray, CIO prezidentas iš

naują ugnį. Tuoj po to at
sišaukimo prasidėjo Gan- 
dhi’s pasekėjų brūzdė ji-! sužeista,
mas. Anglijos »I Bombay mieste įvyko
reštavo Mohandą GanUhj asmis indusų susirinki- 
,r sesioliką kitų indų va-: kuriame daI a.
dų. Jie buvo areštuoti įe žmoni Po,ici.
tuoj po to, kai Visos Indi-ja bandė susirinkusius iš. 
jos Kongresas priėmė re- sklaid L Tai įr įd-_ 
zoliuciją, kuri reikalauja
Indijai nepriklausomybės. 

Indijos vadai kreipėsi ir
jo nauses.

Spėjama, kad Anglijos
rytas, tačiau tikrenybėje Pittsbūrgh. Abu vadai pa-! į Amerikos valdžią, kad .valdžia numalšins judėji- 
produkcijos genijai pada- žadėjo pilną darbininkų!Juos užtartų kovoje dėl mą dėl nepriklausomybes,
rė tik pradžią, ir kad lai- kooperaciją karėje, 
mėti karą, tai reikia, kad 
karo laivai ir karo me
džiaga be paliovos plauk-! 
tų iš dirbtuvių, laivų sta-i 
tybos kiemų ir kasyklų vi
soje žemėje.

Suvienytų Tautų Atstovai 
Maskvoje

nepriklausomybės. (bet prisibijoma, kad tarp
Anglijos valdžia pareiš- pačių Indijos gyventojų, 

kė, kad ji šiuo kritingu kurie yra labai susiskal-
momentu nedarys jokių dę, nekiltų civilis karas.

Nacių Šnipai Nuteisti Mirties 
Bausme

Mirties Bausme Įvykdyta — Sesi Nu
marinti Elektros Kėdėje - Du Šnipai 

Nuteisti Kalėjimu.

Londonas, rugp. 10 — 
, Jau buvo pranešta, jog 

Prezidento pareiškimas Maskvoje yra suvažiavę 
buvo paskelbtas per ra-. Suvienytų Tautų atstovai 
dio visoje šalyje ir trum- pasįtarimams su Sovietų
pomis bangomis visam 
pasauliui, taip kad girdė
jo ir mūsų jėgų vadai. 

Reikšmingas kalbas pa

Rusijos valdžia ir karo 
vadovybe, kad “išgelbėti 
Rusiją ir laimėti karą.”

Galimas dalykas, kad po
sakė taipgi Prezidento mi- j šių pasitarimų Suvieny- 
litariai patarėjai, kaip tai tos Tautos pradės naujus 
admirolas Leahy, Prezi- į karo žygius prieš Ašį, kuri 
dento štabo vyresnysis, šiuo metu grasina visam

Washington, D. C., rugp.iPeter Burger ir

Naciai Užėmė Du Kaukazo 
Miestus

• Poznanėje atidaryti 
specialiniai kursai, ku 
riuose busimieji instruk 
toriai būsią mokomi, kaip 
statyti trobesius iš molio 
Esą, molio statyba esanti 
Rytuose “įprasta”. Taip 
skelbia ‘Wilnaer Zeitung’.

10 — Prezidentas Roose
veltas, perskaitęs milita- 
rio teismo ir Aukščiausio
jo Teismo tyrinėjimą ir 
sprendimą aštuonių Vo
kietijos nacių šnipų bylo
je, patvirtino tų teismų 
sprendimus.

šeši nacių šnipai — 
Heinrich Harm Helnck, 
Richard Quirin, Edward 
John Kerling, Hermann 
Otto Neubauer, Herbert 
Hans Haupt ir Werner 
Thiel šeštadienį, rugp. 8 
d., Columbia apskričio ka
lėjime buvo numarinti e- 
lektros kėdėje. Jie už savo 
ir savo vadų darbus atmo
kėjo gyvybe. Du kiti na
cių šnipai, būtent, Ernest

George
laimin-John Dach buvo 

gesni, nes jie prisipažinę 
kaltais ir buvo valdžios 
liudininkais. Burger gavo 
visam gyvenimui kalėji
mą, o Dasch gavo 30 me
tų kalėjimo. Militarė ko
misija visus aštuonius
šnipus buvo nuteisusi
mirties bausme, bet Pre
zidentas Rooseveltas pas
tarųjų dviejų, prisipaži
nusių kaltais, mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu.

Prezidentas Rooseveltas 
įsakė šiuos nacių šnipų 
bylos visus dokumentus 
ir priparodymus užans-

kuris kalbėjo per radio iš 
Washington; admirolas 
Nimitz, Jung. Valstybių 
Pacifiko laivyno vyriau
sias komandierius, kuris 
kalbėjo per trumpųjų 
bangų radio “kur nors 
Pacifike”, ir Įeit. gen. Ei- 
senhower, Jung. Valsty
bių karo jėgų Europos te-, 
atre komandierius, kuris 
kalbėjo iš Anglijos.

Šie militariai ir laivyno 
vadai, įspėję, kad gal būti 
“žiaurios dienos” dar atei
na, bet pažymėjo, kad 
1918 m. taip pat buvo pa
našūs sprendimo laikai 
prieš Alijantų pergalės 
laimėjimą, pareiškė tau
tai, kad jie “gerai panau 
dos” jiem pasiųstą karo

pasauliui.

• Lietuvoje miestų gy
ventojai neturi teisės išei
ti iš namų nuo 11 vai. va
karo iki 4 vai. ryto.

Vokietijos nacių vyriau
sioji vadovybė skelbia a- 
pie savo karo jėgų laimė
jimus Kaukaze, Rusijoj. 
Associated Press užre- 
kordavo Berlyno radio 
pranešimus, kad naciai 
Kaukaze užėmė Krasno
dar miestą, kuris esą gin
klų gaminimo centras, ir

riuomenė jau yra prie pat 
Kaukazo kalnų.

Tačiau kol kas šių žinių 
nepatvirtino Sovietų Ru
sijos karo vadovybė.

Raudonoji armija yra 
stipriai pasiruošusi ap
ginti Stalingradą, kuris 
yra prie pat Volgos upės. 
Sovietų karo jėgos ener-

Maikop miestą, kuris yralgingai gina Stalingrado 
svarbus aliejaus centras. front4 ir tikisi jį apginti
Sakoma, kad nacių ka- Kaikurie sako, kad naciai 

žus Volgos upėje.

pauduoti ir padėti sau- 
gion vieton, kol pasibaigs j medžiagą, 
šis karas. I Darbininkų vardu kai-

Japonai Viešai Kalba Apie 
Karą Su Sovietais

Praneša, kad japonai 
per radio viešai kalbėjo 
apie galimumus užpult 
Sovietų Rusiją Sibire. Ja
ponai teigia, kad besita- 
rią Maskvoj Suvienytų 
Tautų atstovai gali atida
ryti antrą frontą ne būti
nai Europoj ar Afrikoj, 
bet gali ir kur kitur.

Toliau japonų spokes-' Rusi ją Sibire.

manas pareiškęs, kad “be
siartinant nulemiamai ko
vai tarp Vokietijos ir So
vietų Rusijos, Japonija 
taip pat turėtų būti net 
geriau pasiruošus galuti
nai laimėti karą”.

Iš tokio japonų pareiš
kimo daroma išvados, kad 
japonai gali pulti Sovietų

Planuoja Nutraukti 
Degtinės Gamybą

Washington, D. C., rugp. 
10 — J. V. Karo gamybos 
biuras svarsto planus vi
sai uždrausti degtinės ga
mybą, kad visos degtinės 
varyklos galėtų gaminti 
tik industrinį alkoholį, 
kuris reikalingas karui.

Draudimas gaminti deg
tinę gali būti visai netikė
tas, bet kol kas dar nenu
matyta.
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ĮVAIRIOS žinios
Maciai GrasiM Mirties

tfeailMK

Raudonieji Sulaikė Nacius 
Stalingrado Fronte

Maskva. Rusija, rugp. j reikalavimą, kad visi pra
10 — Praneša, kad raudo- ėjusio susirinkimo nuta-! 
nosios armijos jėgos su- rimai būtų perbalsuojami 
laikė nacius Stalingrado iš naujo. Komisijos pasiū- 
fronte. Tačiau Kaukazo lymą priėmė 117 balsų

naciai pasivarėfronte 
pirmyn.

Rusų pranešimai sako, 
kad Dono ir Kubaniaus • 
kazokai kardais iškapojo 
daugiau kaip 3,000 nacių 
kareivių. Rugp. 8 ir 9 die
nomis raudonųjų karo jė
gos atkakliai grūmėsi su

prieš 106. Tai padarius 
buvo perrinktas ir liepos 
5 d. išrinktas kasierius A. 
Grigas. Šis susirinkimas 
išrinko kasierium Vladą 
Šarką, vietoj A. Grigo,

• Apie Kauno 
programą mums 
ma:

“Po to, kai generolas 
J Raštikis Velykų antrą die
ną tarė žodį, praėjo daug 
savaičių, ir nuo tos datos 
jau nebesigirdi karštų lie
tuviškų prakalbų, nė dai- 
nų, nė deklamacijų. Pas
kaitos, dainos ir vaidini
mai yra daugiau vokiš
ko pobūdžio. Tikras pir
mutinis saitas vėjas papū
tė tuojau po Velykų, kai 
Kauno vokiečių teismo 
prokuroras priminė “ge
neralinės srities” gyven
tojams, kad už saugojimą

radi jaus 
praneša-

kas labai nepatiko komu- Cambride^hetuv^u "n ar a- sProSstaraos medžiagos, 
__ „ camoridge lietuvių para- „įnklii. šaunamu duria-nistėliams

Iškeltas klausimas, kas
priešo jėgomis Kletskaja daryti su smurtininkais,

pijos vikaras, 
jaunimo vadas, 
Šeiminiame

nuoširdus 
L. Vyčių

ginklų, šaunamų, duria 
mų, medžioklinių ir jų ma
žiausių dalių, granatų ir

apylinkėje ir taipgi Ar- kurie pereitame susirin- rugp. 12 d. vakare, Muni-
ban^iet?’ kk &ręsia mirties bausmę.

mavir ir Kropotkin apy
linkėse. Tačiau jokių per
mainų neįvyko tuose fron
tuose.

Kletskaja apylinkėje ru-
sai atmušė porą priešo komunisteiius arba jiem 
puolimų Naciaipraradę simpati2uojančįUS( kad 
tris tankus ir 200 karei- jaugjau tas nepasikarto-
SeiS'^etsLT^v' itU’ kaS iVyk° lieP°S 5 A
Pietinėje Kletskaja daly- ,susirinkime. 
je naciai bandė prasimus-

kime sukėlė triukšmą, šis cipal salėje, So. Bostone, 
klausimas ištyrti paliktas į vadovaus bendram visų 
kontrolės komisijai. I bankieto dalyvių chorui.

Vadinasi, Kęstutiečiai i 
rimtai pasiryžo suvaldyti! Naciai Nuskandinę 17 

Laivy

ti pro raudonųjų liniją. 
Tačiau raudoniesiems pa
vyko atmušti puolimą, su
naikindami 500 priešo ka
reivius. Kropotkino apy
linkėje raudonieji nužudę 
700 nacių kareivių.

Klūbas nutarė pirkti 
Jung. Valstybių Karo Bo
nų už $5,000.00. Rap.

Infliacija yra priešas, 
kurio tu negali matyti. 
Nugalėk ją Karo Bonų 
sutaupomis.

Berlynas, rugp. 10 — 
Berlyno radio skelbia, jog 
nacių submarinai Atlan
tiko vandenyne nuskandi
nę 15 Suvienytų Tautų 
prekybinių laivų, vieną 
destrojerį ir vieną sargy
binį laivą.

Tačiau šių žinių nepa
tvirtina Suvienytų Tautų 
karo vadovybė.

Nulaužė Ragus 
Komunistams_ _  Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Chicago, III. — Kai^J&-1 • Uošurių kaime, Šiaulių tuvės, kavinės, restoranai, 
noma, liepos 5 d. Kęstučio apylinkėje dirbęs pas ūki-1 Geriausios patalpos ati- 
klūbo susirinkime komu-, njnką Oškų karo belaisvis duotos jiems. Rezultate 
nistai arba jiems simpati- • rusas susiginčijo su savo j vokiečiams užtenka visko, 
zuojantie ji sukėlė triukš- į šeimininku ir metė į jį o lietuviams lieka... korte- 
mą tokį, kad pirmininkas; granatą, kuri vietoje už- lės, bet su jomis gauti 
turėjo uždaryti susirinki- mušė Oškaus uošvį ir patį, drabužių ar avalynės neį- 
mą. Po to, komunistai belaisvį. Oškis sunkiai su- manoma.
puolė valdybos narius ir ^tas, irgi pasimirė ligo-
ES,, i w -•

Dabar prieš mušeikas, 
kaip sako, yra iškeltos 
dvi bylos teisme.

Kęstutiečiai išsijudino 
ir į rugpiūčio 2 d. š. m. 
susirinkimą gausiai suė
jo. Tame susirinkime 
Kontrolės komisija įteikė

įdėjo per visą puslapį kaž 
• Drabužių ir avalynės kokio Dr. Kurt Forsteuter

kortelės duodamos Lietu- stra‘Psn» ,,aPle ™kleclll
voie skirtingose istaieose plrkhų velkimi» Kaune ir voje skirtingose Įstaigoj Vi[niuje Vytauto Didžio-

Nors autorius 
pripažįsta, kad vokiečių 
pirklių organizacija (Han-

ir vokiečių pi-lietuviams ~ ~----- r- ,. .
liečiams. Vokiečiams vi-’j° lai ais* 
suose miestuose įrengti 
specialūs viešbučiai, krau- za) nustojusi veikti 1541 

metais, bet straipsnis bai
giamas šiais žodžiais: — 
“Hanza numirė bet Han- 

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- ZQS vokiečių pirklių dvasia 
tus, kurie skelbiasi ■•Darbininke" apsimoka, nes > .pardu^a, ,iko nepaskutinėje

vietoje ir Kaune, kurio 
pirkliai žymia dalimi kilo 
iš vokiečių Hanzos mies
tų”. Bet kauniečiai tų

Valgomų Daiktų Krautuves

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

Perkins MarkeiPovilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester. Mass. COL 1981

Prokuroras visai laisvai 
kalbėjo lietuviškai ir aiš
kino klausytojams, kad 
ginklas, girdi, esąs visai 
nebaisus įrankis ramių 
gyventojų nuosavybėje, 
bet visa bėda glūdinti ta
me, kad tie ginklai dažnai 
patenka į piktos valios 
žmonių rankas. Pastaruo
ju laiku Lietuvoje įvykę 
daug nusižengimų ir todėl 
tenką vėl prisiminti se
niau išleista potvarkį apie 
mirties bausmę. Toliau jis 
kalbėjo, kad piktadariai 
paprastai užpuolą asme
nis, turinčius ginklus ar 
jų dalis. Iš tų dalių jie su- 
rankioją visą ginklą įr tik 
tuomet jau padarą nusi
žengimą.

Kiek vėliau prasidėjo 
priekaištai lietuviams (y- 
pač kaimiečiams), kad jie 
mažiau už kitus kraštus 
paaukojo metalo vokiečių 
kariuomenės reikalams. 
Reikia pažymėti, kad ank- 
stybesniais atsišaukimais 
Lietuvos piliečiai buvo ra- 
ginami aukoti atliekamą 
spalvotą metalą. Po Vely
kų jau buvo įsakoma ati
duoti viską: metalinius 
meno objektus, durų ir 
langų rankenas, apkaus
tymus ir visas metalines 
dalis šakutes, peilius, lem
pas, papuošalus kamba
riuose, įstaigose, voniose, 
iš nedirbančių fabrikų ati
duoti mašinas ir pan. dai 
ktus. Viskas tai būsią per
lieta į ginklus ir granatas 
Metalo rinkimo terminas 
buvo pratęsiamas Lietuvo
je kelis kartus ir gyvento
jams vis buvo primenama, 
kad iš visų kitų kraštų jie 
paaukoja mažiausia. Tie
sa, buvo pripažįstama,

Hanzos miestų vokiečių kad Lietuvoje gal ir sunku
pirklių kažkaip nepaste
bėdavo...

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway 
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Pacifiko fronto kariai, kurie neseniai atvežti karišku transportu ko
kioje jiems žinomoje vietoje, kad patikus priešą - japoną - užpuoliką. Tai 
Suvienytų Valstybių kariai.

Plieninės kepurės (helmets), ku rių pagaminta šiomis dienomis apie 
14,000 ir skiriamos Civilių apsaugos Korpusui. Jos išvežiojamos po di
desnius Amerikos miestus.

gauti negali. Sėklą reikia e ‘Kauener Zeitung’ (VI. 
pasistengti susirasti pas 1) rašo, kad Vilniaus ko- 
kaimynus, o vietoje dirb- misarinės srities apskri
tinių trąšų reikia geriau į- čių viršininkai buvę su
dirbti dirvą. Ūkininkų tar- šaukti pasitarimo. Jame 
pe talka irgi yra privalo- dalyvavę ir naujai prie 
ma: sėkla, arkliais, maši- Lietuvos prijungtų aps- 
nomis ir asmeniniu darbu., kričių įstaigų pareigūnai.

Hitlerio gimimo dieną ^5™’ kurie ‘iabar turi 
vietinės įstaigos Uetuvo-l^_2-W_gyventojųL;pasi- 
je turėjo pasipuošti vėlia
vomis: vokiška svastika.
Šalia jos buvo leista iška

apskrityse, kur bolševikai 
šeimininkavo virš 2 metų 
(jos ankščiau įėjo į tą len
kų okupuotojo Vilniaus 
krašto dalį) jau visur bu
vo įteigti kolchozai. Jų 
likvidavimo klausimas bu
vęs aptarta, bet nieko kon
kretaus laikraštis apie tai 
nerašo.

binti ir tautinę lietuvišką, 
nedidesnę už aną. Privatūs 
namai galėjo pasipuošti, 
kuria nors vėliava, tačiau 
per radiją buvo patariama

darę apskrities miestu. 
Žydams esąs įrengtas 
“ghetto”. Jie esą naudoja
mi įvairiems darbams. 
Vokiečių srities komisa
ras Wulff pasakęs kalbą, 
kurioje pabrėžęs, kad ‘kas 
kovoja už pergalę, yra 100

iškelti ir vokišką, jei tik Procentų saugojamas vo
kas turėjo. Mokyklose bu-, H’eejų reicho. Kas kovoja 
vo darbo diena, tačiau mo-IP"®* ?’ susllauks
kytojai turėjo paaiškinti į atP1^° • 
fuehrerio nuopelnus, išva-i Vokiečių srities komisa- 
duojant Lietuvos žemę iš riato “žemės ūkio vadas”

dabar atsukti, atmontuoti 
metalines dalis voniose bei 
dirbtuvėse, kai krašte ne
pasiliko laisvų darbo ran
kų, tačiau visiems buvo 
primintas reikalas padėti 
vieni kitiems. Bendromis 
jėgomis, mes visokias pa
reigas galima atlikti grei
čiau.

Ūkininkams dažnai pri
menama, kad šį pavasarį 
jie privalo pasodint žymiai 
daugiau daržovių ir padi
dinti bulvių, rugių, žirnių, 
linų ir cukrinių runkelių 
sėjos plotą. Cukrinių run 
kelių kultūra dabar yra 
privaloma kiekvienam ū- 
kiui. Nekartą buvo ankš
čiau nurodoma, kad sėklos 
galima būsią gauti per Že
mės Rūmus. Šiandien jau 
atvirai kalbama, kad sėk
los, trąšų niekas tikėtis

bolševikų’

• Paskelbtas pranešimas, 
pagal kurį tarp “Ostlan
do” ir Vokietijos praple
čiamas pašto susisieki
mas. Bet privatiniai asme
nys ir toliau neturi teisės 
siuntinėti laikraščius. Jų 
siuntinėjimas gali eiti tik 
per laikraščių administra
ciją arba per ekspedicijos 
bendroves.

Rexin išsireiškęs, kad 
viskas turį būti įkinkyta į 
gamybą, nes “nei tautiniai 
skirtumai, nei nuosavybės 
klausimai nevaidina jokio 
vaidmens”. Iš aprašymo 
dar matyti, kad naujai 
prijungtose prie Lietuvos

• “Lietuvos ūkio Susi-' 
vienijimas”, kuris prade- i 
jo veikti vieton uždarytų-; 
jų Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Rūmų, skelbia, 
kad jam turi priklausyti 
visos Lietuvos verslo įmo
nės, nepareinamai nuo to, 
kokia yra jų teisinė būk
lė. Visos įmonės turi mo
kėti susivienijimui pa
grindinį, pagalvio ir dalį 
nuo apyvartos mokesčio. 
Šie mokesčiai laikomi vie
šos teisės pobūdžio mo
kesčiais. Jų nesumokėjus, 
jie išieškomi prievarta.

Minėtam susivienijimui 
vadovauti paskirti keli vo
kiečiai valdininkai.

• Kauno miesto burmis
tras S. Kenstavičius skel
bia, kad reikia užregis
truoti dviračius. Pastebė
tina, kad dviračių savinin
kai, norintieji gauti nau
jus numerius, raginami 
atsinešti blėkos gabalėlį 
12 x 10 centimetrų.

Juozas Ki
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Piaza 8595
Llmoslnal d€l visokių reikalų.
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BOSTONIETES MOTERYS-
jūsų Pagalba yra Reikalinga 

Karai Pagelbėti Vajuje.

Taupykite blekinius kenukus
(Tin cans)

Kurie bus surenkami kiekvieną Mėnesį.

PIRMAS SUTAUPYTŲ KENUKŲ 

RINKIMAS

Bus Rugpijįčio-August 17 dieną

Boston Committee on Public Safety 
Safety Dfvision.



Antradienis,
=S=5H5==

Rugpiūčio 11, ’42 darbininkas
i DARBININKAS

(THE WORKER)
Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

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

Mass. 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
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams ..................  $4.00
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams . ................. „. $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly __________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ...................... .$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvray, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Mūsų Vyčiai
Atšventę sidabro jubiliejų, Vyčiai stumia savo 

gyvenimą pirmyn ir šiuo Seimu savo veiklą nori taip ■ 
ryškiai pažymėti, kad atrodytų, jog jų organizacija te- 
bėr gyvastinga. Taip, Vyčiai dar tebegyvuoja. Skait
linga, gerai susipratusi ir finansiniai stipri Bostono 
kuopa tikru lietuvišku vaišingumu Seimą priima ir 
nuoširdžiai kviečia delegatus Naujosios Anglijos sos
tinėj pasižmonėti. Be to, bus pakankamai parūpinta 
ir religinio maisto sielai patobulinti.

Šis, karo metu vykdomas Vyčių Seimas, nejučio
mis verčia prisiminti pirmąjį jų Seimą, kurs taip pat!

Kai nacių submarinai nuskandino ir Argentinos prekybinius kelis lai
vus, tai Argentinos piliečiai demonstratyviai pareiškė protestą naciams 
ir vietomis net užpuolė vokiškas įmones ir jas apdaužė. Dabar sergsti tas 
vokiškas įmones argentiniečių policija, kaip vaizdas parodo.

Naminis Frontas
Namų frontas praside-

įvyko ano didžiojo pasaulinio karo išvakarėse. Tuo- da mūsų frontiniame dar- 
met buvo iš Lietuvos atvykę du svečiu - nebuvėliu: po- z.e ir ,mu^ m e^* 
eto kun. Gustaitis ir anų laikų politinis veikėjas tuX
J. Gabrys. Gustaitis paraše Vyčių himną, Gabrys pra- šiame fronte mums reikia 
našavo pasaulinį karą, kurio pasekmėmis būsią: vo- miižinįškos armijos. Ar- 
kiečių pralaimėjimas, Austrijos subyrėjimas, Rusijos mi jos, prie kurios vis dau-
sunegalėjimas ir Lietuvos nepriklausomybė. Visa tai,'--------------------------------------------------------------------------
kaip žinome, įvyko. Tuomet maža kas toms prana- žo. Dabar antru kartu Vytis pavergtas. Bet — vis vien

Kaip teikti pirmąj4 pagel- 
bą, kaip kovoti gaisrus, 
kas daryti kai gazo vamz
džiai sutrūksta, ir pan.

Jeigu bombos pultų ant 
New Yorko, Detroito, 
San Francisco arba Nash- 

; ville Piliečių Apsigynimo 
į Skyriaus nariai bus prisi
rengę apsiveikti su jumis.
MAISTO KAINŲ 
KONTROLIAVIMAS

Mūsų naminiame fronte 
maistas, kurį OPA nekon-' 
troliuoja žymiai pabrango 
pereitais keliais mėne
siais. Aviena, kuriai ne
nustatyta “lubos” pa-
brango net 10% nuo ge

UNITED

STATES

WAR
TJONDS 

AND
STAMPS

šildymo aparatą Federal 
Reserve Board palengvino 
kredito varžymus. Taryba 
nereikalauja mokesčių iš 
anksto neigūžės vidurio iki birželio atmokėjimo

mėnesio vidurio ir vištie- Pairtu laiku sąryšyje su 
na beveik 9% tame pačia- Pakeitimu šildytuvų. Dy- 

!mplaikp lenai ir kontraktoriai ga-
| Obuoliai, kurių kaina Įsteigti savo reikalavi-
nekontroliuojama pakilo 
25% tuo pačiu laiku ir 
dabar jų kaina yra 50%
aukštesnė negu pereito 

limas daiktas, kad bus su kovo mėnesį. Tuo pačiu 
apdegimo (incendiary) laiku truputį atpigo mai- 
bombomis. Miesto gaisra- s^° dalykai, kuriems nu- 
gesiai negalės apsidirbti statyta kainų lubos , 
su šimtais gaisrų, kurie kaip jautiena, veršiena ir(giau liuosnorių turi prisi- 

dėti, kad atlikus didelį ir pasidėti“ su kiauliena.
labai svarbų darbą. Ši ar-

mus.
PRODUKCIJOS
KONCENTRAVIMAS

Ką “produkcijos sukon
centravimas” reiškia ir 
kaip jis veikia, šią savaitę 
matysime pečių gamini
mo industrijoj įvairiuose 
miestuose. Karinės Ga
mybos Taryba įsakė pečių

Kainų Administratorius i gaminimo industrijai įve- 
mija turi būti mobilizuota kiekvieno 1.000 gyveni-1 I*°n Henderson sako,iSt* programą, pagal ku-bombų sprogimu. Todėlgi,
veikti, kaip tik pavojaus 
pirmas ženklas duotas.

Jeigu bomberiai atakuo
tų Amerikos miestus, ga-

toiu 4 auxiliariniai ęrais kad kur valdžios kontro-lrlos clvllme produkcija 
tojų, auxiliarimai gaiš • kainu įr nuomu bus sukoncentruota j ap- ragesiai yra reikalingi su- ravimas: Kainų ir nuomų skaitiįu mažu istai-
Inikvti nripšn hnmhn cnrn veikia, jis sulaiko gyveni-.rlDOL4 SKaiLlių mažų įbLai laikyti priešo bombų spro- išįaJščius tg, „ekon. gų, didesnės įstaigos bus
gaisro departamentų iš- traliuojamos kainos ban-j Pakeistos karo remaiams. 
lavinti, su pirmu blackou- do pasiekti pavojingai t

šystėms betikėjo, bet vis dėlto ugninga Gabrio kalba tikimės susilaukti laimingesnio “bet”. Toks jau gyve- b“ *7*aukštą lygmenį. Bet p
sukėlė daug vilčių Lietuvos atžvilgiu. Pakiliam ūpui nimas. " ’ * 1 J ‘
palaikyti Seime buvo sudaryta nauja jaunimo organi
zacija, kuriai patriotinio įkarščio momentu duota Vy- pereiginį laikotarpį. Jos uždavinys nelengvas: suae- gų įr kitose patogiose vie 
čių vardas. Prisiminta iš senovės Lietuvos istorijos, rinti praeities idealus su pakrikusiu ir susmukusiu tose, tėmyti ir pranešti a- išlaimėta’.

Donald Nelson, WPB 
galva, pranešė pereitą sa-

Su jais £ i?- - - -Henderson sako kad ‘pre- vaite> kad produkcijos sudirba sargybiniai «enaerson saKO, Kaa pre- koncentravimo planas bus
Taip ir su Vyčių organizacija. Ji gyvena kažkokį (fire watchers), ant sto- zidento programa veiks ir „ŽTrivUinž-
itrini laikntnmi .Tns iiždavinvs nplpn-e'-va«• sude- cm ir natndnap via- kova prieš inflaciją bus 1 a J

kad Vytimi buvo vadinama patriotinis raito ritieriaus dabarties gyvenimu. Be to, dar ir į ateitį Žiūrėti. Jau- pie puolančias bombas, 
veiksmas, kuriuo buvo vejama iš Lietuvos žemių įvai- nimui to perdaug. Nestebėtina, kad daugelis taip ir, Auxiliariniai Policinin-
rūs tuometiniai priešai - svetimtaučiai: vokiečiai, ru- susmunka ir duodasi blaškomi įvairių nuomonių ir kai__vyrai dėl kiekvie-
sai, lenkai, totoriai, švedai ir tt. Atgavusi nepriklau- šūkių, kurių štai koks lengviausias pasekti': gyvenk ei- no į qoo civilinių gyven- 
somybę Lietuva Vytį susigrąžino ir vėl jį pastatę savo namuoju momentu. Tai gal lengviausia išeitis, bet tojų — su oro ataku turi 
atsigimusios valstybės ženklu. Tad, nepriklausomy- drauge ir pavojingiausia. Ji veda į ištyžimą, dorovinį įvykdinti visuotina ap- 
bės valandai išmušus, mūsų Vyčių širdys džiaugsmu sunegalėjimą ir — pražūtį. Vyčiams dėl to reikėtų temdymą, saugoti dokus, 
suplasnojo, kad toks garbingas vardas tenka jiems rimtai susirūpinti ir nors kiek pažvelgti į savo ateitį, tiltus ir fabrikus nuo sa- 
nešioti. 1 Iš jų daug ko laukiama. Ar jie taip jau ir paneigtų lie- botažo ir sulaikyti plėši-* • v • • • • $ a • • T ~~ T V • v • * z * Y'Y'I O j-y 111 7$ 1 0111 y-\«« Z

ATMATŲ
RINKLIAVA

Kiekvienas asmuo šioje

se industrijose.
MOTERYS KARO 
DARBUOSE

Milijonas moterų dabar 
dirba reikalingose karo

šalyje gali dalyvauti at- industrijose. Jų skaitlius 
matų rinkliavoj. Prezi- per Syk padaugėjo nuo 
dentas Rooseveltas asme- jung. Valstybių įstojimo 
niškai ragino visus Ame- j karą prieš Ašies jėgas ir 
rikos žmones, _ pagal pil- tikima, iki šių metų galo 
niausios išgalės, dalyvau- karo pramonės kitas mili-

nes tuvių išeivijos viltis ir lūkesčius? Perdaug nusiminti, mą griuvusių šapųTasai vardas pasirodė laimingai parinktu,.. .. ~ .. f.................. ... ,. . . v rodos, netenka. Vyčių branduolys tebesveikas. Zan-Vycių Draugija prigijo ir išsiugdė i stiprią centralinę . , ’ . . • v 1 , - • - 4_J \ .. J. , . .. f , .v. , jos, kad ir pelenais apneštos, bet jų gelmeje ugnis te-orgamzaciją. Vienu laikotarpiu jos narių skaičius bu- , _ . T į . . .... ®i -i m • t - . • . - berusi. Jaunimas bet kada gali atsigimti, reikia tik
vo pakilęs iki 4000. Jos organo turis tauriu patnotiz- . ,• i t j • i 4. i kokio smarkesnio sukrėtimo. Gi sis antrasai pasauliomu ir kilniais idealais spindėjo. Jos dvasia alsuote al- A . . .... .... -t .__ _.v,.,. , v- - j-- karas toki sukrėtimą kaip tik ir pateikia. Nevienassavo ištikimybe savo himno pasižadėjimui: “Vyčiai Ty . 4 * r ... .
ffvvuoia Tautai ir Bažnyčiai” Tačiau atėio laikas ka- Jau Pateko karo frontan uz demokratiją ir tau-
gy7 _ tų laisvę kovoti. Jei už kitų tautų laisvę kovojama, tai
da nuo pasiektųjų viršumų pradėta leistis žemyn. ** v „ j. „ _ . • x- i „ji i • • v i • a- kodėl ne už tėvų žemę — Lietuvą? Teko nugirsti, kadGrumtis su nepalankia gyvenimo aplinka pasirodė ne- .............. • j*- , -_ _, m 1 J u -X- vi- 1 si- 11 -4-- - išvykusieji i frontą lietuviai labai nudžiunga, kai gausą lengva. Teko apdulkėti, subliuksti, susmulkėti. Pir- J' <4 . . . T .. .g. . „oclVolHo iv___ v-i___i__si______________L..x;__ na su saviškiais susitikti. Ir lietuviškai pasikalba ir

džiūgauja lietuviškų laikraščių susilaukę. Įvykstamykštis pakilumo polėkis kažkur nejučiomis išnyko, 
išgaravo. Entuziazmas atvėso. Kilnus šūkis tebeiška- 
bintas, vėliava tebeplevėsuoja, bet —

To nelemto “bet” ir visai tautai teko susilaukti. 
Gedimino, Algirdo, Kęstučio ir Vytauto Vytis vėles
niais Jagelionų ir Vazų laikais jau buvo nebe tas. Pas
kui jis visiškai išnyko, pusantro šimtmečio vergovėj
išbuvęs. O vis dėlto atėjo laikas, kad vėl į laisvę sugrį-; savo tarpo

tikro atsigimimo momentas. Tėvų kraujas nemeluoja.

Tad, brangieji Vyčiai ir Vytės, atsiminkite, kad 
Ne bėgt, bet vytis — tegu būna 
Garbingas Vyčių obalsys!

Ne bėgt — nuo savo tautos, ir vyti — priešus iš

ir na
mų. Ir jie privalo padėti 
oro wardenams kontro
liuoti trafiką.

Bet svarbiausią darbą 
namų - fronto karo atlie
ka Išgelbėjimo Skvadai. 
Jeigu bomba pataiko į 
namą, jis puola ir jo griu
vėsiai trenkia vyrus, mo
teris ii vaikus. Ypatinga 
pareiga Išgelbėjimo Skva- 
dų yra išgelbėti šiuos ne
laiminguosius ir teikti 
pirmąją pagelbą kur rei
kalinga.

Šie Piliečių Apsigynimo 
Skyriaus vyrai ir motė

ti rinkime visokių atma
tų, nes jie būtinai reika
lingi karo

jonas moterų dirbs.
Moterys dirba valdiš- 

pastangai. (kuose darbuose ir privati
nėse industrijose, gamin- 

privalo kooperuoti. _ Prezi- <įĮamos reikmenis armijai 
dentas _ visų prašė gerai jr iaįVynui. Moters gami- 
peržiūrėti skiepus, per- na parašiutus ir kailinius 
žiūrėti namie nereikalin- drabužius mūsų oro jėgai, 
gus daiktus, kur tik rasis gazo maskas, žiūronus, 
kokis nevartojamas arba teleskopus ir šimtus kitų 
atliekamas atmatas, jį au- daiktų. Jų darbas yra 

svarbi dalis mūsų karo

Kiekvienas asmuo tame

koti rinkliavai.
PALENGVINA KRE
DITĄ PAKEITIMAMS

Yra trūkumas kuro alie-

pastangos.
PERGALĖS MAISTAS

Žemdirbystės Departa
mentas prašo visų vartotijaus. Aliejaus trukumas

bus jaučiamas Rytų pa- (kuodaugiausia sūrio nuo 
kraštyje ateinančią žie- rugpiūčio 17 d. iki 31 d.— 

rys aukoja savo laiką irjmą. Pakeisti aliejaus šil-(tos savaitės pergalės mai- 
energiją, kad tik išmokti,Idomą aparatą į anglių ap- stas. WPB.

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

Vertė Bastūnas
Kunigo J. Karaliaus premijuotas 

vertimas.

Prilyginus prie tokios laisvės, bažnyčios 
laisvė ir patarnavimas yra mums teikiamas 
nuostabiai dykai. Mūsų bažnyčių durys die
ną, naktį atdaros. Niekas mums niekados 
nekliudo savo bažnyčiomis naudotis. Niekas 
mums jokių įsakymų neduoda, niekas mums 
nieko nedraudžia, viskas mums valia, niekas 
mums neįsako kas darytina, kas ne... iši
mant sekmadienius, kada yra mums pataria
ma kaip kas daryti, kad mūsų gyvenimas 
būtų geresnis, gražesnis, patiems mums nau
dingesnis.

Tad, jeigu darbininkai miesto parkuose 
nėra parko savininkais, ir jeigu miesto kny
gynas nepriklauso knygiams, ir jeigu mies
to rūmai nėra ten laikinai gyvenančių politi

kierių nuosavybė, tai ir mūsų bažnyčios nėra 
statytos vien kunigams. Tai kaip ant delno 
aišku. Kunigai yra bažnyčioms, ne bažnyčios 
kunigams. Bažnyčios pastatytos žmonėms, 
kurie laisvai jomis naudojasi. Mūsų bažny
čios yra tėvų ir jų vaikų ramybės kampelis, 
kur jie gali ramiai ir tykiai su savo Viešpa
čiu kalbėtis.

Taip, bažnyčia tai jūsų nuosavybė. Ir kas 
dar svarbiau, jūsų bažnyčia, kokia ji nebūtų, 
labai pigiai jums atseina, labai mažai iš jūsų 
reikalauja.

Kolektos
Beveik visose bažnyčiose kolekta, rinklia

va yra imama tik vieną kartą į savaitę, bū
tent per Mišias sekmadienyje. Labai, labai 
retai pasitaiko, kad rinkliava būtų šiokioj 
dienoj.

O bažnyčios durys per ištisą savaitę atda
ros visiems be jokios įžangos, be jokio mo
kesnio.

Per vakarines pamaldas kai kada yra da
roma rinkliava, bet kolektoriai, aukautojai 
beveik droviasi tą kolektą suimti. Jie, rodos, 
nenoromis pakiša tą dėžutę ir atsiprašyda
mi, ant galų pirštų vaikščioja, kad nesutruk- 
džius žmonėms maldas. Jie, rodos, prašyte 
prašo žmonių neduoti ,nemesti, ar bent ne
daug.

Palyginimas
O kas link pačių rinkliavų, kolektų, nebū

tų pro šalį katalikiškąją sąžinę truputį per
kratyti, truputį ištirti. Tokis egzaminas, to
kis ištyrimas, maž-daug, šitaip prasidėtų:

Kiek tu, mano drauge, praleidi kas savai
tė papirosams, cigaretams?

O tu, mergele, kiek per savaitę išleidi pud
rai, visokiems tepalams, kvepalams ir ki
tiems dirbtinai grožybei palaikyti mažmo
žiams?

Na, o kiek vaikai nuneša judamiems pa
veikslams, kinui?

O kaslink tų paveikslų, ar būtų galima 
paklausti kiek jūsų mieste ar miestelyje jūs 
mokate įžangos į tuos paveikslus?

Na, o dabar tas sąžinę - griaužiantis klau
simas: kiek tu paprastai duodi kolektos. Kaip 
ta tavo bažnyčiai auka stovi, kaip ji išrodo, 
palyginus ją su tomis kitomis išlaidomis? O 
Bažnyčia tau, tik tau tarnauja.

Nėra reikalo tą mūsų palyginimą tęsti 
toliau. Gaila, kad tie penktukai ir dešimtu
kai yra tokie dievoti, tokie bažnytiniai. Mes 
jų dievotumą sprendžiame iš jų tokio daž- 
naus atsilankymo mūsų bažnyčiose. Kas, 
kas, o jau penktukai ir dešimtukai kas sek
madienis skamba bažnyčioje. Jeigu kada iš 
netyčių atsirastų penkinė toje dėžutėje, kle
bonas stačiai sakytų, kad tose Mišiose daly
vavo koks nekatalikas, ar katalikas, kurio 
sąžinė privertė jį tą penkinę išmesti, ar kad 
koks girtuoklis ar gerokai įkaušęs parapijie
tis kaip nors įrėplino į bažnyčią ir apsiblau
sęs, nebežinodamas ką jis bedarąs, ar kur 
esąs, netyčia įmetė tą penkinę, kuri yra visai 
svetima ir kaip paparčio žiedas retenybė 
bažnyčiai. Nabagas klebonas greičiausia 
jaustųsi privaląs ją sugrąžinti.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS TREMTINIŲ SIBIRAN SARASAS
Žemiau talpiname iš Lie

tuvos išvežtų gyventojų 
Sibiran sąrašą, kurį su
rinko ir sutvarkė Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Šis 
sąrašas yra labai svarbus, 
nes iš jo Amerikoje gyve
nanti giminės ar pažįsta
mi galės sužinoti apie sa
vuosius, nuo kurių dabar 
negauna jokių žinių.

Sąrašas sunumeruotas ir 
alfabetiškai sudarytas. 
Pirmiausia paduoda išvež
tojo pavardę, vardą, o 
skliauteliuose tėvo vardą, 
išvežtojo amžius ir gyve
namoji vieta Lietuvoje.

(Tąsa)
5318. Kriaučiūnas, Stasys 

(Juozas)), 36, kapitonas, g. v. 
Kėdainiai.

5319. Kriaunanienė, Stefa
(Adomas), gimusi 1904, ūki
ninkė, g. v. Marikės, Krekena
va. '

5320. Krikščikas, Adolfas, 
40, mokytojas, g. v. Pabiržė, 
Biržai.

5321. Krikščikienė, Palmyra, 
34. šeimininkė.

5322. Krikščikas, Algis (A- 
dolfas), 4.

5323. Krikščikas, Gytis (A- 
dolfas), 3.

5324. Krikščikas, Stasys (Jo
kūbas), 35, kapitonas, g. v. 
Kliūčiai, Biržai.

5325. Krikščiūnas, Juozas 
(Matas), 45, samdinys, g. v. 
Kaunas.

5326. Krikščiūnienė - Šeinytė, 
Elena (Vincas), 27, siuvėja, g. 
v. Šiauliai.

5344. Kripaitienė, Agnietė 
(Juozas), 74, šeimininkė, g. v. 
Kaunas.

5345. Kripaitis, Jonas (Pet
ras), 28, lektorius, g. v. Kau
nas.

5346. Kripaitienė - Ratkevi
čiūtė, Vincė (Antanas), 29, 
samdinė.

5347. Krikristopavičius, Po
vilas (Andrius), 42, majoras, 
g. v. Jurgiškiai, Garliava. .

5348. Krikščiūnas, Pijus 
(Jurgis), 60, ūkininkas, g. v. 
D. šelviai, Vilkaviškis.

5349. Krikščiūnienė, Marija, 
52, šeimininkė.

5350. Krikščiūnaitė, Anelė 
(Pijus), 18, mokinė.

5351. Krikčiūnas, Aleksas 
(Ignas), 75, ūkininkas, g. v. 
Pradžiai, Tulbinai.

5352. Krikščiūnienė, Katarina 
(Jokūbas), 67, g. v. Kaunas.

5353. Krikščiūnas, Matas

5374. Krivtezevytė, Regina, 
14.

5375. Krivtezevis, Aleksas, 13.
5376. Krynickas, Danielius 

(Mikas), 52, darbininkas, g. v. 
Goladajevskis, Švenčionys.

5377. Kryžanauskas, Petras, 
67, ūkininkas, g. v. Kaniūkai, 
Alunta.

5378. Kryžanauskienė, Agota 
(Justinas), 73, šeimininkė, g. 
v. Kaniūkai.

5379. Kryžanauskas, Antanas 
(Petras), 33, mokytojas, g .v. 
Kaniūkai, Alunta.

5380. Kryžanauskienė, Ona 
(Jonas), 33, mokytoja.

5381. Kryžius, Kostas, 40, 
biznierius, g. v. Skuodas.

5382. Kryžienė, Juzė, 37, g. 
v. Skuodas.

5383. Kryžius, Kastas (Kos
tas), 16.

5384. Kryžius, Leonidas Į
(Kostas), 15.

5385. Kronkaitis, Vacius
(Juozas), gimęs 1912, seržan-j <Matas,, 28, leitenantas, g. v. 
tas, g. v. Skuciškės, Kazlai. Pabradė.

5354. Krikščiūnienė - Lenku- 5386. Kručkevieius, Zbigne-
tyte, Marija, (Vincas,, 20, vas j Feliksas), gimęs 1910,
ūkininkė, g. v. Skuciškės. kunigas, g. v. Vilnius.

5355. Krištanavičius, Anta-į 5387 Krukauskas, Vsevolo- 
nas (Antanas), 40, g. v. Dot- das (Kostas), 40, teisininkas,
nuva- g. v. Šiauliai.

5356. Krištanavičienė, Pra-j 5388. Krukauskienė - Lisec- 
nė, 42, šeimininkė, g. v. Dotnu-. kaitė> Benedikta (Jonas), 40,

šeimininkė.
5389. Krukauskas, Kazys 

(Mikas), 53, ūkininkas, g. vie
ta Čežniškiai, Kelmė.

5390. Krukauskienė, Marija 
(Juozas), gimusi 1898, ūkinin
kė.

5465. Kučkienė - Stančikaitė, 
Koste (Kostas),-40, mokytoja, 
g. v. Tirkšliai.

5466. Kučinskas, Antanas 
(Kajetonas), 65, ūkininkas, g. 
v. Zamatiškiai, Utena.

5467. Kučinskaitė, Veronika 
(Antanas), 28, šeimininkė, g. 
v. Zamatiškiai.

5468. Kučinskaitė, Ona (An
tanas), 28, siuvėja, g. v. Za
matiškiai.

5469. Kučinskas, Adolfas, gi-
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5496. Kugrys, Jonas (Jo

nas), 43, mokytojas, g. v. Vie
kšniai.

5497. Kugrienė, šeimininkė.
męs 1913, ūkininkas, g. v. fe-l 5498' Kukelka, Kazys, 35, 
maitiSkiai. ; darbininkas, g. v. Biržai.

5327. Krikščiūnas, Keistutis J liai.

va.
5357. Krištanavičiūtė, Jani

na (Antanas), 14, mokinė.
5358. Krištanavičiūtė, Biru

tė (Antanas), 8.
5359. Krištaponienė Petkevi

čiūtė, Vladė (Vladas), gimusi 
1912, darbininkė, g. v. Šiau-

Brazilijos Ambasadorius Carlos Martins Pereira de 
Souza, sugrįžęs iš savo šalies vėl prie savo darbo J. V. 
eiti savo pareigas.

5470. Kučinskienė, Stasė (Jo
nas ), 27, ūkininkė.

5471. Kučinskas, Algimantas 
(Adolfas), 3 mėnesių amž.

5472. Kučinskienė, Anastazi
ja (Ignas), 36, mokytoja, g. v. 
Pievenos, Mažeikiai..

5473. Kučinskas, Stepas, 38, 
policininkas, g. v. Šiauliai.

5474. Kučinskienė, Antanina 
(Balys), 28, šeimininkė.

5475. Kučinskas, Algirdas 
(Stepas), 8, mokinys.

5476. Kučinskas, Motiejus 
(Vincas), 60, geležinkelietis, 
g. v. Vilnius.

5477. Kučinskaitė, Danutė 
(Stepas), 5, g. v. Šiauliai.

5478. Kučienė - Brazytė, Juzė 
(Jurgis), 29, šeimininkė, g. v. 
Raseiniai.

5479. Kučis, Algirdas, 7.
5480. Kučis, Rimantas, 5.
5481. Kudirka, Povilas (Bal

trus), 42, ūkininkas, g. v. Be- 
rekiai, Kiduliai.

5499. Kukelkienė, Ona, 35, 
audėja, g. v. Biržai.

5500. Kukelkaitė, Birutė (Ka
zys), 7, g. v. Biržai.

5501. Kukelkaitė, Marija 
(Kazys), 5.

5502. Kukoška, Edvardas 
(Juozas), 42, mokytojas, g. v. 
Paberžis, Širvintai.

5503. Kukoškienė, Viktorija 
(Matas), 48, šeimininkė, g. v. 
Paberžis.

5504. Kugoška, Vytautas 
(Edvardas), 13, mokinys.

5505. Kukoškaitė, Aldona 
(Edvardas), 10, mokinė.

5506. Kukta, Juozas (Juo
zas), 41, mokytojas, g. v. N. 
Kirsna, Rudamina.

5507. Kuktienė, Anelė (Ka- 
• zys), 38, šeimininkė.

5508. Kuktaitė, Ona (Juo
zas), 16, mokinys.

5509. Kukta, Tomas (Mikas), 
40. pulkininkas, g. v. Vilnius.

5510. Kuktaitė, Aldona (Juo-
5482. Kudirkienė - Keraitė, zas), 14, g. v. N. Kirsna, Ru-

Ema (Dovydas), gimusi 1886, damina.

(Jonas), 5.
5328. Krikštapaštis, Kostas 

(Jonas), 40, mokytojas, g. v. 
Vileikiškis, Musninkai.

5360. Krištaponis,
(Juozas), gimęs 1910 
ninkas, g. v. Šiauliai.

5361. Krištaponis, Algirdas

I

(Antanas), 42, pardavėjas, g. 
v. Veiveriai.

5414. Krašinskas, Aleksan- 
5391. Kruklis, Benediktas, dras (su šeima), g. v. Vilnius.

aIuc
)^poi

uozas 
lici-

70, g. v. Pažai valčiai, Panevė
žys. j darbininkas, g. v. Marijampolė.

5392. Kraklienė, Ona (Anta-; 5416. Krutulienė, Marija, 20,

5438. Kubilienė - Požėlaitė 
Bronė (Jonas), 35, samdinė, g 
v, Kaunas.

5439. Kubilius, Juozas, 50 
5415. Krutulis, "juozas, 21, kareivis, g. v. Kaunas.

šeimininkė, g. v. Berekiai.
5483. Kudirka, Jonas (Juo

zas), 64, ūkininkas, g. v. Žiliai, 
Barzdai.

5511. Kuktaitė, Danutė (Juo
zas), 12.

5512. Kukšta, Stasys (Ta
das), 70, ūkininkas, g. v. Me-

5484. Kudirkienė, Petronėlė : dingėnai, Žarėnai.

5329. Krikštapaštienė, Mari-! (Juozas), 1932.
ja, 31, g. v. Vileikiškis, Mus- Į 5362. Krivickas, Pranas (Juo- 
ninkai. ižas), gimęs 1904, mokytojas,

5330. Krikštapaštytė, Daina1 g. v. Kaunas.
(Kostas), 1.

5331. Krikštapaštytė, Rimutė 
(Kostas)), 8.

5332. Krikštapaštis, Alvy
das (Kostas), 6.

5333. Krikštaponis, Benedik-

5363. Krivickienė, Natalija
(Ignas), gimusi 1906, mokyto
ja. y

5364. Krivickaitė, Lidija 
(Pranas), 10, mokinė.

5365. Krivickaitė, Gražina
tas, 35. samdinys, g. v. Kaunas.! (Pranas), 2.

5334. Krikštaponienė, Agnė, ' 5366. Krivickienė - Kraučiū-
gimusi 1908, slaugė, g. v. Kau- naitė, Antanina (Stasys), gi
nas.

nas), 70, Pažalvaičiai.
5393. Krakonienė, Juzė (To

mas), 69, ūkininkas, g. vieta 
Druskininkai; Merkinė.

5394. Krukonis, Karolis (Jo
nas), 37, ūkininkas, g. v. Drus
kininkai.

5395. Krukonis, Julius (Jo
nas), 30, ūkininkas, g. v. Drus
kininkai.

5396. Krukonis, Jonas (Vla
das), 17, mokinys, g. v. Suba
čius, Panevėžys.

5397. Krukonis, Vladas 
(Martynas), 45, eigulis, g. v.

5335. Krikštaponis, Benedik
tas), 2 mėnesių amžiaus.

muši 1903, šeimininkė, g. v. Subačius, Panevėžys.
Ukmergė. į 5398. Krukonis, Vladas (Vla-

5367. Krivickaitė, Ramutė-1
5336. Krikštulis, Juozas (VIa- , Juzė (Juozas), gimusi 1626, 

das), gimęs 1904, samdinys, g. mokinė.
v. Rokiškis. j 5368. Krivickaitė, Danutė-A-

5337. Krikštulienė, Kazė (Po- liną (Juozas), gimusi 1928, 
vilas), 26, samdinė, g. v. Ro-Į mokinė.

das), 14, mokinys.
Vytautas

kiškis.
5338. Krikštulytė,

(Juozas), 2.
5339. Krilovas, Antanas (Vla-

5399. Krukonis,
(Vladas), 4.

5400. Krulikauskienė, Anta
nina. 45. šeimininkė, g. v. Vil
nius.

5369. Krivickas, Vytautas 1 5401. Krulikauskaitė, Alek-
Aldona (Juozas), gimęs 1930, moki- sandra> i8> mokinė, g. v. Vil

nys.
5370. Krivickas, Stasys, 26,

das), 33, darbininkas, g. vieta į mokytojas, g. v. Druseikiai. 
Vilnius.

5340. Krimas, Aleksandras 
(Stasys), 35, samdinys, g. v. 
Vilnius.

5341. Krimienė, Liuda, 32, 
samdinė, g. v. Vilnius.

5342. Krimaitė, Halina (A- 
lenksandras), 16.

5343. Krimskienė, Smelinka, 
g. v. Ignaiinas.

Biržai.
5371. Krivickas, Kazys (Pet

ras), gimęs 1917, mokytojas, 
g. v. Druseikiai, Biržai.

5372. Krivickaitė, Antonija 
(Augustinas), gimusi 1906, 
darbininkė, g. v. Kaunas.

5373. Krivtezevienė, Ona 
(Vladas), 43, šeimininkė, g. v. 
Kukeliškiai, Pabradė.

mus.
5402. Kruminas, Jonas (Jo

kūbas), 60, ūkininkas, g. v. 
Kreivakiškis, Rozalimas.

5403. Krūminienė, Lina (Juo-

darbininkė, g. v. Marijampolė.
5417. Kšeekarskis, Edvardas 

(Vladas), gimęs 1910, darbi
ninkas, g. v. Vilnius.

5418. Kšeminskas, Juozas 
(Povilas), 52, darbininkas, g. 
v. Vilnius.

5419. Kšeminskienė, Bronė, 
42, šeimininkė (su vaikais), g. 
v. Vilnius.

5420. Kšikva, Andrius (Juo
zas), 34, biznierius, g. v. Viš
tytis.

5421. Kšikvienė, Zosė (Mi 
kas), 28, pardavėja.

5422. Kšikvaitė, Sabina (An
drius), 8.

5423. Kšikva, Gintautas (An
drius), 6.

5424. Kšikvaitė, Regina (An
drius), 2.

5425. Kšikva, Aleksandras 
(Juozas), 33, knygvedis, g. v. 
Vištytis.

5426. Kšyveckas, Edvardas, 
55, g. v. Vilnius.

5427. Kšyveckienė, Marija, 48, 
šeimininkė.

5428. Kšyveckaitė, Stasė (Ed
vardas, 22.

5429. Križanauskas, Antanas 
(Aleksas), 32, dekoratorius, g. 
v. Vilnius.

5430. Kšižanovska, Valerija,

5440. Kubilienė - Indriūnai 
tė, Valerija (Adomas), 40, šei 
mininkė, g. v. Kaimas.

5441. Kubilius, Jurgis (Jur
gis), 15, mokinys, g. v. Kau
nas.

5442. Kubilius, Antanas, 45, 
advokatas, g. v. Vilkaviškis.

5443. Kubilienė - Karaliūtė, 
Antanina (Adomas), 40, mo
kytoja, g. v. Vilkaviškis.

5444. Kubilius, Vytautas 
(Antanas), 17, mokinys, Vil
kaviškis.

5445. Kubiliūtė, Danutė (An
tanas), 14, mokinė.

5446. Kubilienė, Ona ,gimusi 
1920, samdinė, g. v. Alytus.

5447. Kubilius, Vincas (Vin
cas), 40, g. v. Gudupiai, Liud
vinavas.

5448. Kučas, Aleksandras, 
karys, g. v. Vilnius.

5449. Kucienė, Ona, šeiminin
kė, g. v. Vilnius.

5450. Kucevičius, Verdalis,

(Motiejus), 60, ūkininkė.
5485. Kudirka, Petras (Jo

nas), 25, ūkininkas.
5486. Kudirka, Justinas, 45, 

mokytojas, g. v. Šakiai.
5487. Kudirkienė, Emilija 

(Vincas), 30, samdinė, g. v. 
Šakiai.

5488. Kudirka, Vincas (Jo
nas), 29, agronomas, g. v. Tir- 
menai, Lekėčiai.

5489. Kudirka, Antanas (Vin
cas), 28, mokytojas, g. v. Tra
kai.

5490. Kudirkienė, Felicija, 
30, šeimininkė, g. v. Trakai.

5491. Kudirkaitė, Laimutė
(Antanas), 3.

5492. Kudirkienė, Marija, 77, 
šeimininkė, g. v. Šiaulėnai.

Eleonora,5513. Kukštienė,
65, ūkininkė.

5514. Kukštienė, Ona (Vla
das), 30, ūkininkė.

5515. Kukštaitė, Jadvyga 
(Stasys), 14, mokinė.

5516. Kulakauskienė, Marija 
(Ignas), gimusi 1897, šeimi
ninkė, g. v. Mažeikiai.

5517. Kulakauskas, Vitalius 
(Baltrus), gimęs 1926, moki
nys, g. v. Mažeikiai.

5518. Kulakauskaitė, Eleono
ra (Baltrus), gimusi 1926, par
davėja.

5519. Kulakauskas, Leopol
das (Baltrus), gimęs 1936.

5520. Kuleša, Stasys, 30, bat
siuvys, g. v. Vilnius.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
• Grafton Avė., IsRngton, Mass. TeL Dedham 1304 W
j PRANAS GERULSKIS, Namų Tek Dedham 1304-R

<!-
i i

zas), 40, šeimininkė.
5404. Kruminaitė, Liucija 

(Jonas), 20.
5405. Kruminaitė, Alena (Jo

nas), 19. 42, šeimininkė, g. v. Vilnius
5406. Kruminaitė, Vilma (Jo

nas), 12.
5407. Krūminienė, Marcelė 

(Liudas), 38. ūkininkė, g. v.
Prociūnai, Daugėliškis.

5408. Kruopis, Povilas (Ka
zys), 37, mokytojas, g. v. Ky- Vilnius.
būriai. Vaškai. Į 5434. Kubicka, Anelė (Vla-

5409. Kruopienė, Bronė (An-!das)^ gimusi 1909, mokytoja.

5431. Kšižanovskaitė, Barbo
ra, 18, g. v. Vilnius.

5432. Kšižanovskaitė, Kristf- 
na, 12.

tanas), 39, mokytoja, g. v. Ky 
būriai.

5410. Kruopis, Algirdas (Po
vilas), 9.

5411. Kruopytė, Bronė (Po
vilas), 5.

5412. Kruša. Vincas. 52, ūki
ninkas. g. v. Govainiai. Vainu
tas.

5413. Krašinskas, Juozas

5521. Kuliešius, Kostas (Mo-
5493. Kudilis, Liudas (Fabi- tiejus), gimęs 1902, mokyto

jas, g. v. Kašoniai, Jezna.
5522. Kuliešius, Antanas, 36, 

mokytojas, g. v. Veržuose.
5523. Kuliešienė, Janina, 25, 

mokytoja, g. v. Veriai.
5524. Kuliešiūtė, Janina, 3 

mėn. amžiaus.
(Bus daugiau)

jonas), 40, biznierius, g. vieta 
Šiaulėnai.

5494. Kudžma, Antanas, 35, 
mokytojas, g. vieta Kudrenai, 
Naujamiestis.

5495. Kudžma, Antanas (Ka-
zys), 32, ūkininkas, g. v. Sto- 

60 (su vaikais),, ūkininkas, g. ,auWs PaJevonyJ
v. Rudziškiai.

5451. Kucevičienė, Marija, 
70, ūkininkė, g. v. Rudziškiai.

5452. Kucevičiūtė, Marija.
5453. Kucevičiūtė, 32, g. v. 

Trakai, Olonai.
5454. Kucevičiūtė, 8, g. vieta 

Olonai.
5455. Kucevičiūtė, 10.
5456. Kucinas, Antanas (Au

gustinas), gimęs 1907, moky
tojas, g. v. Gelgaudiškis.

5457. Kučienė, Juzė (Jurgis), 
28, šeimininkė, g. v. Raseiniai.

5458. Kučas, Algirdas (Sta-5433. Kubelis, Bronius (Bro
nius), 22, darbininkas, g. vieta ?

5459. Kučas, Romualdas (Sta
sys), 5.

5460. Kučas, Petras, 40, mo-
g. v. Vilnius.

5135. Kubickas, Balys (Sta
sys), gimęs 1912, g. v. N. Vil
nia.

5435. Kublinskaitė - Zovienė 
(Bronius), 24, knygvedis. g. v. 
Biržai.

5437. Kubilius, Petras (Pet
ras)), 35. žurnalistas, g. vieta 
Kaunas.

kytojas. g. v. Šiauliai, Pašvit 
nys.

5461. Kučienė - Vrubliaus- 
kaitė, Elzbieta, 36, šeimininkė

5462. Kučas, Vytautas (Pet
ras)), 13.

5463. Kučas, Sigutis (Pet
ras), 3.

5464. Kučka. Stasys. 50 
knygvedis, g. v. Tirkšliai.

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

“MALDŲ ♦ALTINIS”, didelėmis raidėmis, odos
apdarais, auksiniais kraštais, 432 puslapių.... $2.50

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi-------------------------------------------------------------- 35o.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, Juodi, tikros odos
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ---------------$1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS, balti eetuloidinial viršeliai
su kablko -------- ----------------------------------------------------------$1.50

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai,
555 pusi. .................................................................................. $2.75

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai,
raudoni kraštai, 334 pusi._____________________ $5o-

VYRAI BROLIAI, specialfi vyrams maldaknygė, 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai.......-............. $2.50

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............ ............... 20c.

DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai,
auksuoti kraštai, 288 pusi. Kaina ....................... $1.50

ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti
kraštai, 288 puslapiai. Kaina ................................ $1.50

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi kolenkaro viršeliai,
32$ puslapiai. Kaina .................................................................. 65c.

"DARBININKAS"
3S6 W. Broadway. So. Boston. Mass.
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L Vyčių Seimo Programa
PIRMADIENĮ, rugp. 10 d. — registracija Vyčių 

kambary, 137 Emerson St., So. Boston, Mass.
VAKARE — Atstovų draugiškas susipažinimas I 

Vyčių kambariuose.
ANTRADIENĮ — 9:00 vai. rytą, Šv. Petro lietu

vių par. bažnyčioje iškilmingos šv. mišios ir bendra 
šv. Komunija visų atstovų ir svečių seimo intencija.' 
Mišias atnašaus L. Vyčių Naujosios Anglijos dvasios 
vadas kun. K. Jenkus, asistuos: kun. A. Baltrušiūnas 
ir kun. J. Vosylius, MIC. Pamokslą sakys L. Vyčių 
Centro dvasios vadas kun. M. Kemėžis.

SEIMO OFICIALUS ATIDARYMAS 
PARAFUOS SALĖJE

PIRMOJI SESIJA —10 vai. ryte.
1) Seimo rengimo komisijos pirm. adv. A. Young

(Jankausko) žodis.
2) L. Vyčių Centro pirm. Pranas Razvadauskas for-Į 

maliai atidaro 30-tąjį Seimą.
3) Malda — Kun. M. Kemėžis.
4) Pledge of Allegiance — bendrai visi.
5) Amerikos Himnas.
6) Lietuvos Himnas.
7) Vyčių Himnas.
8) SVEIKINIMAI — Seimo atidaryman yra pasiža 

dėję atvykti įvairūs mūsų valdininkai ir lietuvių 
organizacijų vadai.

9) PIRMĄ VALANDĄ pietūs. 2:30 antra sesija.
10) VAKARE, 7:30, Pasilinksminimas Norumbega Pk.
11) TREČIADIENIS — 9 vai. rytą Mišios parapijos 

koplyčioje ir pamokslas. Po mišių lengvi pusry
čiai ten pat.

12) 10 vai. 3-čia sesija.
13) Centro valdybos ir Įvairių komisijų raportai.
14) 1 vai. pietūs. 2:30 v. ketvirta sesija.
15) Nebaigtų reikalų svarstymas.
16) VAKARE, 7:30 Iškilmingas bankietas ir šokiai 

Municipal Building salėje.
17) KETVIRTADIENIS 9 vai. rytą, Šv. Mišios parapi

jos koplyčioje. Pamokslas.
18) Lengvi pusryčiai, ten pat.
19) 10 vai. rytą 5-ta Sesija.
20) Rezoliucijų svarstymas.
21) 1 vai. pietūs. 2:30 6-toji sesija.
20) Baigimas svarstymų ir naujos valdybos rinkimas 

sekantiems metams.
Čia trumpai sutraukta programa, ir būtų labai 

gražu ir pageidautina, kad visi mūsų atstovai, svečiai 
ir visi dalyviai skaitlingai dalyvautų, kaip sesijose, 
taip ir vakariniuose parengimuose. Mes visus nuošir
džiai kviečiame ir reiškiame vilties, kad jaunimą su
prasite ir nuoširdžiai visi kartu dalyvausime. R.
----------------------------------------- • ------------------

Žemiau talpiname Seimo 
Rengimo Komitetus, kaip seka:

Seimo Rengimo 
Komiteto Valdyba —

Pirmininkas — Adv. Antanas 
J. Young, Vice-Pirmininkai — 

(Longinas Švelnis ir F. Grende
lytė, Raštininkai — P. Kuprai
tis ir R. Glineckytė, Iždininkai 
— Al. Kleponis ir P. Žibutytė.

Registracijos
Komisija —

Fel. Grendelytė, Pirm., Anelė 
Marksaitė, Ona Razvadauskai- 
tė, Kaz. Gaputis, Step. Kontau-

Longinas Švelnis,
tas ir L. Vareikaitė.

Nakvynės Kambarių

Kun. M. Kemėžis,
i

L. Vyčių Centro dvasios 
vadas, Bayonne, N. J. lie- • 
tuvių parapijos klebonas 
ir labai nuoširdus jauni- ] 
mo prietelis. Jaunimas jį 
labai myli, nes jis myli 
jaunimą. Kun. Kemėžis 
sakys pamokslą antradie
nio rytą, prieš pradedant 
Seimą.

p. Pranas Razvadauskas,
Lietuvos Vyčių Centro 
pirmininkas, uolus ir ne
pakertamos energijos jau 
nimo vadas. Pranas labai 
daug dirbo, kad Seimas 
pavyktų. Jis kvietė ir 
kviečia jaunimą ir senimą 
dalyvauti Seime. Jis rūpi
nasi, kad jaunimas būtų 
lietuviškas ir organizuo
tas.

p. Pranas Razvadauskas 
yra ir ALRK Federacijos 
Jaunimo komisijos narys. 
Jisai visur ir visada kelia 
Lietuvos Vyčių organiza
cijos vardą.

Taigi Vyčiai gali didžuo- 
tis turėdami p. Praną 
Razvadauską pirmininku- 
vadu.

L. Vyčių 17-tos Algirdo Aprūpinimo Komisija — 
kp. pirm. ir Seimo progra- Palmyra Antanelytė, Pirm., 
mos komisijos pirm. Jo Viktoras Bukauskas, Aldona 
troškimas, kad būtų sek- Yakavonytė Julijona Nevrony-
mingas seimas ir maloniai 
priimti atstovai bei sve
čiai.

tė, Anelė Pečiulytė, Adomas 
Barauskas ir Leonora Glinec
kytė.

Susipažinimo Vakaro
Komisija —

(Pirmadienio vak., 
rugp. 10 d.)
Pranciška Petreikytė ir Leo

nora Glineckytė, Pirmininkės, 
Juzefina Grimaitė, Juozas Bra
zauskas, Julijona Trinkiūtė ir 
Kaz. Stukas.

MICKEY HABEREK orkestras gros Vyčių Šeiminiuose šokiuose, 
kurie įvyks ketvirtadienį rugpiūčio 13 d., Hotel Kenmore.

“I pledge allegiance to the flag ’
of the United States of America 
And to the Republic for vvhich it

stands,
One Nation, indivisible,
With liherty and justice for all".

30-tojo Seimo rengėjai — L. Vyčių 17 Algirdo kuopa.

Lietuvos Vyčiai
Ei, jaunyste, tu galinga,
Tavo siela sūkuringa...

Šįmet, Lietuvos Vyčių organizacija mini trisdešimts me
tų gyvavimo sukaktį, šįmet L. Vyčiai susirenka į savo me
tinį trisdešimtąjį Seimą, savo organizacijos reikalų svars
tyti. Trisdešimts metų ilgas laikas, ypač organizacijų gy
vavime, ir, jei Vyčių organizacija egzistavo per trisdešimts 
metų mūsų lietuviškoje išeivijoje, tai reiškia, kad organi
zacija pagrįsta ant tvirtų pagrindų ir su labai kilniais obal- 
siais.

Lietuvos Vyčių organizacijos įsteigėjai, kurių priešaky 1 
buvo p. Mykolas A. Norkūnas turėjo trejopą tikslą, būtent: I 
1) išauklėti gerais katalikais, 2) gerais piliečiais ir, 3) ge
rais lietuviais.

Jų tikslas buvo labai gražus ir, reikia pripažinti, kad jie 
savo tikslą šimtu nuošimčių atsiekė. Gal šieš tiek silpnumo 
parodo vyčiai lietuvybės klausime, kadangi jų organas 
“Vytis” eina pusiau angliškas, vienok vyčių Seimai ir di
džiumos apskričių bei kuopų susirinkimai vyksta lietuvių 
kalbose su maža išimtimi. Tad, čia ir tenka mums džiaugtis 
jaunimo lietuviškumu.

Lietuvos vyčių organizacija yra nuveikusi garbingų 
darbų Amerikos ir Lietuvos naudai; vyčiai išauklėjo ir pri
ruošė mūsų organizacijoms katalikų vadų, vyčiai išauklėjo 
garbingų karių, kurie užėmė garbingas vietas praeitame 
kare ir šitame kare turime, kurie užima aukštas tarnybos 
vietas: Vyčiai daug prisidėjo darbu ir aukomis prie Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo ir, "vyčiai pasižadėjo vėl 
kartu su Amerikos vyriausybe su mūsų broliais Lietuvoje 
kovoti, dirbti tol, kol Gedimino kalne vėl plevėsuos Lietu
vos trispalvė. Tai vis garbingi Lietuvos vyčių organizaci
jos darbai, kurie bus įrašyti Lietuvos istorijos lapuose.

Šis Seimas tai toks nuoširdus, pasitarimas žengiant Į 
ketvirtąją dešimtį organizacijos amžiaus ir, todėl reiškiu 
vilties ir mano širdis trokšta, kad visi pilnai suprastų jau
nimą ir vyčių organizacijos svarbą ir neabejojant, neįta
riant vyčių ateiti jaunimui į talką ir visais būdais visoms 
progomis jiems padėti, patarti.

Atminkime, kad jaunimas mūsų Tautos ateitis, mūsų 
turtų, įstaigų paveldėtojai, todėl nestumkime jų nuo savęs, 
bet eikime prie jų! ^r-

Išvažiavimo Komisija —
(Antradienio vak., 
rugp. 11 d.)

Joana Lengviniūtė, Pirm.. Ma
rijona Masonytė, ponia Alicija 
Opanasets, Regina Glineckytė, * 
Ona Čaplikaitė, Adelė Galva- 
nauskaitė, Patricia Žibutytė ir

i
Alena Grigaliūnaitė.

B an kieto Komisija —
(Trečiadienio vak., 
rugp. 12 d.)

MUNICIPAL SVETAINĖJE
Anelė Marksaitė, Pirm., Ste

ponas Kontautas, Ona Razva- 
dauskaitė, Marijona Masonytė. 
Jonas Petkus, Juozas Savickas, Į 
Juzefina Masonytė, Marijona 
Matūzaitė ir Ona Petrušytė.

šokių Komisija —
(Ketvirtadienio vak., 
rugp. 13 d.)

KENMORE VIEŠBUTY J.
Steponas Kontautas, Pirm., 

Povilas Gailiūnas, Kaz. Gapu
tis, Ona Gaputytė, Palmyra An- 
tanėlytė, Ona Marcinkiūtė, Juo
zas Brazauskas. Lucy Markū- 
naitė, Aldona Yakavonytė, Vik
toras Bukauskas, ir Steponas 
Šmitas.
Pietų Aprūpinimo 
Komisija —

(Antradienį, treč. ir 
ketvirt.).
Pranas Razvadauskas. Vikto

ras Ančiukaitis, Jonas Petkus. 
Regina Glineckytė, F. Grende
lytė, ponia Alena Lydon, ir E- 
milija Shlažytė.

THE STAR SPANGLEO BANNER

O—say! can you see 
By the dawn's early light,
What so proudly we hail'd 
At the tvrilight's lašt gleaming ? 
Whose broad stripes and bright

stare,
Thru the perilous fight,
O'er the ramparts we watched 
VVere so gallantly streaming?
And the rocket’s red glare,
The bombs bursting in air.
Gavę proof thru the night 
That our flag was štili there.
O—say, does that Star-spangled 
Banner yet wave
And the home of the brave ?
O’er the land of the free

LIETUVOS HIMNAS

Felicija Grendelytė,
L. Vyčių Centro fin. rašti
ninkė ir seimo rengimo 
komisijos registracijos 
pirmininkė. P-lė Felicija 
labai nuoširdžiai vyčiams 
dirbo per visą metą ir da
bar ruošiant 30-tąjį sei
mą.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 VV. Broadwayt 
So. Boston, Mass.

Kvietimo ir Programos 
Komisija —

Longinas Švelnis, Pirm., Pet
ras Durnas. Pranas Razvadaus
kas. Felicija Grendelytė, Adv. 
Jonas Grigalus, Antanas An- 
čiukaitis, Petras Kupraūis ir 
Jonas Petrauskas.
Publikacijos Komisija —

Kun. K. Jenkus, Adv. Anta
nas Young, Jonė Lengviniūtė. 
Petras Kupraitis, Adomas Ba
rauskas, Steponas Mickevičius, 
ir Benjaminas Juškevičius.
Fotografijos Komisija —

Kaz. Stukas.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

» BONO DAY

1

I

Lietuva, Tėvynė mūsų.
Tu didvyrių žeme!
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegu Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės,
Tegu dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gėrybei.

Tegu saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina.
Ir šviesa, ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

VYČIŲ HIMNAS

Nuženg, Gaiybė, iš Dangaus. 
Sustiprink jaunų Vyčių dvasių.
Mes už teisybę stosim drųsiai 
Tėvynę ginti kuonarsiaus.
O plieno kardas,
O plieno kardas priešų draus,
O plieno kardas priešų draus, 
štai plevėsuoja vėliava,
Kų kalba jos žymė ?
Ei, Vyčiai, gyvenam Tautai ir

Bažnyčiai:
Mums viskų davė Lietuva, 
Vaduosim galva jų sava.
Ei. Vyčiai, gyvenam Tautai ir

Bažnyčiai.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Vyčių Seimo Bankietas
Rugp. 12, Municipal salėje, 7 vai. vakare įvyks 

šaunus seimo bankietas. Bankieto pirmininkė vytė A. 
Marksaitė praneša, kad visiems alkį numalšins ska
niai pagamintais kalakutais ir kitkuo. Bankiete 
užsisakė vietas apylinkės įžymūs lietuviai. Muzikalinę 
dalį aprūpins vytis muz. Rapolas Juška. Daininin- 
kai-ės — Daktaras Antanėlis, Adomas Barauskas, 
Steponas Kontautas, Antanina Grabijoliūtė, Palmyra 
Antanelytė ir iš kitų kolonijų artistai palinksmins vi
sus dainomis. Vyčių dvasios vadai prisidės su kalbo
mis. Bankietui užsibaigus prasidės šokiai. Pramatyta, 
kad vakaras bus tikrai jaukus, malonus visiems.

Adv. Jonas Grigalius,
L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kp. valdybos narys ir Sei
mo rengimo kvietimo ko
misijos pirmininkas.

Jonas labai daug nuo
širdumo parodė seimą 
rengiant ir, darbą atliko 
puikiai.

Jonas yra ir Bostono 
miesto legalio departa
mento narys.

Eosify rooctod fcy 
EI or B AHA TRAINS 

erBusses Irom No. Storo poiots

lilOHHilD
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Cirkas ar Pragaras? O kiek čia “kultūros” perlų
išberta! Kiek kraujo veiduose

iš karščio išbanguota! Kai ku*
rie to cirko klaunai, tikrai at- 

SALOMEJA P-nė. Įneš jeigu sakote Lietuvos visiš- su raudona koše nudažy.
(Kaip žinoma, birželio 27-, k** n^ra’ tai laisvių- veidais, kad daugiau jjuo-

28 dd. š. m., Montreal, Ka-,s^’ Drauginis kažką po nosi- kjnus publiką.. jįe mosykavo 
nadoj įvyko “plieno saulės” ^ar^telfcjo, nudūlino tolyn, ranjiomiS) tūpčiojo, parodė net 
garbintojų neva “Kongre
sas”, kurį labai įdomiai ap
rašė p. Salomėja P-nė, Kana
dos lietuvių žurnale “Nepri
klausoma Lietuva”. Mes ma
nome, kad p. Salomėja P-nė 
ir to žurnalo redaktorė, įžy
mi rašytoja p. Marija Aukš- 
taitė nesupyks ant mūsų už 
to aprašymo persispausdini- 
mą. Red.)

nesuvokdamas ką atsakyti. dalgių ar piautuvų šienavimą, 
Čekoslovakų svetainė, kaip gu kuriais turi bQt iššienauti 

visuomet - gražiai išpuošta. vigi «fašistai» tarybininkai su 
“šventomis Mari jomis” ir Juo-

Nors visiems gerai žinomi lie
tuviškų ruskelių tikslai, jų tak
tika ir siekimai, vienok aš no
riu su skaitytojais pasidalinti 
įspūdžiais, kuriuos man teko į- 
gyti stebint birželio 27-28 die
nomis Stalino “saulės” garbin
tojų cirke, kurį rengėjai mato
ma per klaidą pavadino: “Ka
nados lietuvių kongresu”.

Įėjusi į čekoslovakų salę, kur 
buvo patalpa tam cirkui išnuo- 
muota, — gavau savotiškai 
keistą įspūdį, nes pirmiausia 
krito į akis prie “steidžiaus” 
pakarta vėliava su kūju ir 
piautuvu. Dėl viso ko, buvo iš
statyta Anglijos, Amerikos ir 
Kinijos vėliavos. Apsidairiau 
aplinkui, manydama, kad ir 
Lietuvos trispalvė kur nors 
bent šone bus priglausta... Bet, 
veltui... Nei lietuviškos vėlia
vos, nei kitokio tautinio ženklo 
nesimatė. “Na ,tai tau ir lietu
vių kongresas” — pamaniau.

Pertraukos metu, užklausus 
vieno “kongreso” rengėjų “ly
derio”, kodėl nėra lietuviškos 
vėliavos, gavau tokios gilios 
“išminties” atsakymą, kad: 
“nėra Lietuvos, tai nereik nei 
jos vėliavos”. Tačiau ant sienoą 
kabojo plakatai už užrašu: 
“Santarvininkų pergalė reiškia 
išlaisvinimas Lietuvos”. Tada 
to “draugužio” paklausiau, kas

Lubos meniškai išdekoruoto6 
čekoslovakų
popieriais / Čekoslovakijos vė-j čia pirmiausia išeina Montre- 
liavos spalvų deriniu). Nors ajQ lį^t-irvižkų ruskelių “gene- 
Čekoslovakija kaip ir Lietuva rolas„ patampo savo išdidų 
pavergta to paties Hitlerio, bet na ir „žvirbliai
čekoslovakai nesako, kad nėra į krūmus, n€S jau vanagas ga. 
Čekoslovakijos, tai nereik nei
jos vėliavos; nes visiems gerai j Brooklyno st0.
žinoma, kad Lietuva, Čekoslo- melų _ nelaisvžs
vakija ir kitos panašaus likimo ir )ynkt, va.
susilaukusios valstybės, kaip nagas j vistas..,
buvo taip ir yra toj paiioj geo- man vienas k 
grafinėj plotmėj, o tik bešir-, _ „ 4itas
džiai despotai savo letenomis pu sugriebtų, tai būt ..farfal,,,”
jas prislėgę. Tik matai cirkas, vaidinimas,

Šios salės sienos, gausiai nu- o įad būt tikrenybė, kad jis 
kabintos Čekoslovakijos tautai būt “garsios načelstvos” komi- 
nusipelniusių įžymių žmonių sarįukas — Ui jau būt tikram
fotografijomis, puikiuose rė- iietuviuj vargas... 
muose... Čia jų krašto istoriški' Trečias išeina iš Toronto at
vaizdai, gamtos atspindžiai... vykęs Stalino vaikelių piemenė- 
Prie svarbesnių paveikslų pri- jjs įr “tancmeisteris”, muša 
segti anglų kalboje atspausdin- savo būbną, ir pradeda šokti 
ti komentarai, kas parodo, kad rusišką “kazečioką”. Paskum 
ne tik jie, patys čekoslovakai jjg išsitraukia popierą, skaito, 
gerbia savo tėvynę, tautą ir jos mini kokias tai skaitlines, o 
tradicijas, bet su pasididžiavi- senas Jonas neiškentęs sako: 
mu reklamuojasi ir svetimtau-1 _ Tą popierą ir Uvo boba būt 
čiams. Turint prieš akis tokį perskaičius. Geriau tu rašykis 
čekoslovakų gilaus patriotizmo į armiją! _ Bet piemenėlis 
ir tautinio susipratimo atspin- juokiasi nžsiversdamas, o Ūda 
dį, buvo man gaila, liūdna jo “pamišimą” — apgina stora 
ir labai skaudu, matant susi- kaimynė.
rinkusį būrį lietuvių kilmės p^kum pasirodo scenoje 
žmonių, kurių dauguma gimę mOntrealietis “sapnų aiškinto- 
ir augę Lietuvoj, mitę jos duo- jas” Juozapas. Labai “pakar- 
nute, o dabar jos vietoje nūs... nusižeminęs... net beveik 
pasirinkę “matušką” Rusiją su į šventąjį panašus, o pro 
Stalino “saule . ‘skvernus raudono velniuko ra-

Tokį įspūdį gavau, tik iš pa- gai kyšt. kyšt... Taip publika 
viršutiniškų dekoracijų. Tačiau trūksU, ploja, sako, kad šis 
ir paties kongreso turiniu geriausias klaunas. 
protaujančiam stebėtojui, atro-

tautiškos spalvos

tą plakatą ant sienos užkabino, kas.

dė, kad čia tik komiškų klaunų 
sueiga, tik “prašmatnus” cir- Persistatę ir užsirekomenda

vę mūsų klaunai, dingo nuo

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 — 5V4 x 3% colio. 
Storio — biski daugiau kaip pusė colio. Odos apda
rais, auksiniais kraštais, 432 puslapiai.

KAINA TIK 02.50

Užsakymus siųskite su money orderiu—

“DARBININKAS”
366 W. Broadivay, So. Boston, Mass.

J \

scenos, įsimovė į bliuznijimo rū 
bus, ir štai vėl pakiuokšt —ne
laisvės “generolas”. Atsivožė 
savo “išminties” knygą, su ke
pure už kulisų paliko protą, ir 
pradėjo:

— Draugai, ir draugės! Nenu
siminkite, kad šiame visuotina
me cirke, nedalyvauja viena, 
kita nesvarbi organizacija. Jos 
mat visos fašistiškos. Jos tar
nauja tik priešams. Tie, kurie 
nedalyvauja šiame cirke, turės 
būt sutriuškinti. Toki, kaip Ka
nados Lietuvių Taryba ir tam 
panašūs niekšai, — bus prikal
ti prie gėdos stulpo. Tik ruoš
kimės, gelęskim liežuvius, o jie 
turi būt nugalėti.

Paskum bimbdis atsiduso, 
“markatniai nusiteikė, ir vėl 
prabilo:
— Kad jūs turite tokius pa- 

ralius kaip Frenzelį, Jokūbyną,
Aukštaitę, Tysliavą, Grigaitį,
Stilsoną, šimutį ir tam pana
šius niekšus, todėl ir jums sun
ku suklaidintus žmones atvesti 
į tikrą Stalino išganymo kelią.
Kad tik prieis laikas, juos rei
kia padėti ten, kur reikia!...

• « *
Kaip matote, gerbiamieji 

skaitytojai iš aukščiau paduotų 
citatų, šio cirko klauneliai buvo 
ne iš paskutiniųjų. Tačiau, 
kaip vėliau paaiškėjo iš “pri
imančios komisijos” raporto, 
tai šiame cirkužėly dalyvavo 
tik Sūnų Dukterų draugija su 
“literatūrka”. Tokiu būdu buvo 
atstovauta tiek asmenų, L. S.
D. draugijoj. Taip Sūnų Duk
terų dr-jos atstovų suvažiavimo 
ir visuotino Kanados lietuvių 
kongreso — skirtumo gali ne
matyti tik didžiausias žlibys.
Tačiau “nelaisvės urėdas”, iš 
didelio rašto, — išėjo iš kraš
to”. Net kad ir tokiuose daly
kuose — pats nesusivokė, ir ki
tus klaidino.

Tas pats “urėdas”, kalbėda
mas apie aukščiau paminėtus 
ir iškoliotus “Lietuvos išga
mas”, — pats puikiai atvaizda
vo Don Kichoto tipą, kurs no
rėdamas sunaikinti pasauly 
piktas galias, karčemoje priė
mė “riterio šventimus”, — ir 
paskum kovojo su tariamai
siais “milžinais” — blogybių 
skleidėjais — vėjo malūnais, 
avių kaimene ir tt.

šio, 20-jo amžiaus Don Ki
choto — “nelaisvės urėdo” pa
vyzdžiu, pasekė ir kiti cirko 
klauneliai. Čia demonstravo 
savo “išmintį” Juozapas, tarp 
kurios įterpė juokingą sapną 
būtent: “Kuomet buvo Vyt. 
klūbe perskaityta laiškas pra
šantis išrinkti delegatus į cir
ką, tai klubo vadovybė ir susi
rinkimas — tą palankiai priė
mė ir sutiko delegatus į cirką 
skirti. Tačiau atsirado keletas 
tarybininkų, kurie sukėlė muš
tynes”.

Tarp faktų, ir Juozapo sapno, 
yra skirtumas tik tas, kad laiš
kas buvo perskaitytas — bet 
jo svarstymas atmestas. 0 tie 
triukšmą ir muštynes sukėlu- Padūti.
sieji, tai buvo ne “tarybinin
kai”, bet patys komunistų stū- 
mos — Kerbelis, Kavaliūnas, 
Vilkelis, ir pats sapno aiškin
tojas Juozapas. Už tą malonę, 
kad jie klūbe sukėlė skandalą, 
— klubo vadovybė juos suspen
davo 1-niems metams.

Neblogai kai kuriuos cirko 

kavalkus užpildė ir iš Toronto 

atvykę tancmeisteris. Jis pa

darė “raportą karo klausimu”. 

Čia jis papasakojo, kad “tary

bininkai” negalsavo už Kana

dos konskripciją, ir kad jie va

rė prieš ją propagandą. Tik 

visa bėda, kad tas tancmeiste- 

rėlis, nė su žibintu negali ras

ti nei viename laikrašty tokios 

prieškonskripcinės tarybinin

kų propagandos, taipgi ne tik

jis, bet visa jo “gvardija” ne
gali nurodyti jokio tarybininkų 
sušaukto mitingo, kur būtų to
kia propaganda vedama. Dar 
juokingesnis užmetimas, kad 
tarybininkai patys balsavo 
prieš konskripciją. Bet, kadan
gi balsavimai buvo slapti, tai I 
net pati balsavimo komisija ne
žinojo kas už ką balsavo. Tai 
čia įžeidimas ne tarybininkų, 
bet pačios balsų reguliavimo 
komisijos. Atrodytų, kad jie su 
bolševikų apaštalėliais ką nors 
bendro turėjo? Kaip ten nebū
tų, bet Yla nepataikė į tą mai
šą įlysti, kuriame sukiršintų 
pačią Kanados vyriausybę 
prieš legaliai veikiančią ir gra- i 
žiais keliais einančią Kanados 
Lietuvių Tarybą.

Gerbiamas Tancmeisteruk,; 
pažvelk į savo armošką “Liau
dies Balsą”, ką jis rašė prieš 
1941 metus ?... Pažvelk į tas į- 
dainuotas melodijas 22-ros die
nos 1941 dienos datoj... Ten už
tektinai rasi propagandos ir 
prieš konskripciją, ir prieš ki
šimąsi į Kanados ir Anglijos 
su Vokietija “imperialistinį” 
karą, o pas tarybininkus ieš
koti panašios propagandos — 
tai tik tuščios pastangos. Be |

Į
to, ten rasi ir tokios “gilios iš
minties” giesmių. Kad po to,į 
kai Sov. Sąjungos premjeras 
Molotovas pasirašė su Hitleriu ’ 
taikos ir draugiškumo sutartį 
— krauju sucementavo, tarp 
SSSR ir Trečiojo Reicho drau
giškumo santykius, jei kas ma
no pulti Sov. Sąjungą — tas di
džiausias neišmanėlis ir kvai
lys”.

Birželio 27 dieną, buvo ir 
daugiau kalbų bei diskusijų ta
me keistame cirke, bet tos kal
bos buvo visos panašaus “mo
delio”. Nes visi kalbėtojai klau
neliai, vis reikalavo, kad Ang
lija atidarytų “Antrą Frantą” 
vakaruose, ir kad karas būtų 
baigtas šiais 1942 m. Taipgi, 
kiekvienas “spyčininkas”, kiek 
kuris išmanė, — šmeižė ir nie
kino Kan. Liet. Tarybą ir visus 
lietuviškus laikraščius, reko
menduodami tik rusiškai lietu
višką “Liaudies Balsą”, o kitus 
visus patarė iš savo namų iš
šluoti.

Šie “marnios” orientacijos 
“spyčininkai”, taipgi išreiškė 
sielvartą, kur padėti Lietuvos 
valstybės aukso likučius esan
čius Washingtone. Buvo pasiū
lę, kad darytų žygių auksą iš 
Suv. Valstybių išreikalauti, 
ir perduoti “teisėtai” Paleckio 
vyriausybei esančiai Maskvoje. 
Tačiau, tas sumanymas pasi-

AUGUST
SALE!

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

I. J. FOX didžiausia moteriškų kailinių kompa
nija, skelbia Rugpiūčio - August DIDELĮ IŠPAR
DAVIMĄ, kuriame kailinių kainos dikčiai suma
žintos. Naujosios Anglijos ponios ir panelės, pasi
rūpinkite įsigyti kailinius dabar, kada jų kainos 
yra sumažintos, o kailinių pasirinkimas didelis.

I. J. FOX krautuvėje tikrai rasite didelį ir pla
tų pasirinkimą ir vėliausios mados kailinių. Tai
gi, atvažiuokite į mūsų modernišką krautuvę ir 
prisimieruokite sau kailinius ateinančiai žiemai. 
Nusipirkusios galėsite padėti į mūsų storage, už 
kurį nieko jums neskaitysime.

Kailinius galite įsigyti, įmokant mažą depozi
tą, o paskui mokėti lengvais mėnesiniais išsimo- 
kėjimais, pritaikintais jūsų kišeniui.

Jei turite senus kailinius, važiuodamos atsivež- 
kite pas mus, o mes juos išmainysime į naujus, 
duodami gerą kainą.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų šios firmos lietuvis atstovas Bernar
das Koraitis. Jis yra kailinių ekspertas ir jis Jums 
juos pritaikins pagal Jūsų figūrą ir skonį. Pasi
naudokite AUGUST SALE!

411 VASHINCTON STREET.
BOSTON. MASS.

PASTABA: Nepamirškite, kad Augusto 30 dieną, Keistučio 
Parke, E. Dedham, Mass. įvyks puiki I. J. FOX kailinių pa
roda, Bernardo Koraičio vadovybėje.

bę, pasveikinti Kanados prem- Kažin, ar tai čia tas Šventame 
jerą Mckenzie King, ir prašy- Rašte minimas pragaras? Bet 
ti, kad visus “pronaciškus” lai- kaip aš į jį galėjau patekti? 
kraščius uždarytų, o ‘Nelaisvę’ Juk rodos esu ne tokia didelė 
ir Vilnį — laisvai įleistų į Ka- “griešninkė”! Nors Bimba sa- 
nadą. Taipgi, kad Kanados Lie- kė, kad “pildosi Šventas Raš- 
tuvių Tarybą ir kitas organiza- tas” ,ir vieną gražią dieną Ar- 
cijas, kurios nepripažįsta Lie- kangelas Gabrielius užtriūbys, 
tuvą Rusijos dalimi — būtų už- negi aš prieš tai būčiau įmesta 
darytos, nes jos tik “trukdo” į pragarą?...
Stalino “saulės” garbintojams 
burtis ir jungtis. Ne. Čia nepragaras, o tik cir

kas. Jie būdami maskuoti, nu- 
To jormarkėlio atsišaukimų sigando mano tyro šešėlio, ir 

tekste, skambėjo tos pačios ir. viešai iškėlė klausimą, kad ma- 
į vieną kitą panašios psalmės: ne iš cirko be bolševikiško “bi- 
“Džiaugiamės ir gėrimės SSSR, lieto” išmesti. Bet prievarta iš- 
prie kurios priklauso ir Lietu- vesti neišdrįso, o aš pati neiš- 
va— ir tt.” Iš viso to aišku, ėjau.

rodė esąs perkietas sukramtyti, kad Lietuvos laisvę cirkininkai j Iš čia patiektų minčių, lai 
nes 1940 metais Sov. Rusijai supranta tik po Sov. Rusijos skaitytojas pats sprendžia, kas 
Lietuvą okupavus, jos auksas okupacijos letena. j buvo tas lietuviškų ruskelių

Per visą to jomarkėlio tęsinį, > vadinamas “kongresas” — pra- 
nebuvo nei karto sugiedotas garas ar cirkas?
Lietuvos himnas. Tik koncerti
nėj daly “Jaunimo” choras — 
entuziastiškai traukė raudoną- 
jai armijai psalmes.

Prisiklausius to viso, ypač

tapo įšaldytas Jungtinėse Val
stybėse, tas reišika, kad Lietu
va nėra pripažinta Rusijos da
limi. Todėl cirko “delegatai” 
priėjo išvados, kad Anglija, A- 
merika ir Sov. Sąjunga kaipo 
karo prieš Hitlerį sąjunginin
kės — žinos pačios kur tą auk-

Toliau cirko “delegatai” dis- 

kusuodami Lietuvos likimo 

klausimą, kokios linijos Lietu 

vos nepriklausomybės atžvil

giu laikytis, padarė tokį nuta

rimą: “Nors ir sakoma, kad 

Lietuvos liaudis pati spręs sa

vo likimą kai Hitleris bus su

triuškintas, tačiau Lietuvos 

liaudis 1940 metais buvo lais

vai apsisprendusi prisidėti prie 

Sov. Sąjungos ir yra išsirinku

si vyriausybę su Paleckiu prie

šaky, todėl kitokio sprendimo 

ir nereikia”. Po to, buvo priim

ta rezoliucija pasiųsti “teisė

tam” Lietuvos “prezidentui” 

Paleckiui sveikinimo kablegra- 

mą. Paskum buvo priimta kita 

rezoliucija, kad pasveikinti 

Staliną ir Britanijos vyriausy-

TAUTOS PABĖGĖLIAMS

Kiek kartų man virė iš skaus
mo krūtinė, >

keiksmų ir koliojimų kokius Tylėjau vienok kaip naktis!.. 
cirkininkai vartojo, prisimi- O išgamos! Pirštinę štai geleži
niai Evangelijos žodžius, kad j nę
'pragare bus verksmas ir dan- Dabar jums metu į akis! 

tų griežimas” — susimąsčiau... I Maironis.

Draugijų Valdyby Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

RO GLOBA MOTINO8 *VC. 
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Wlnfield SL, So. Boston. Mass. 

ProL Raėt. — Ona IvaSkienė,
440 E. Slxth SL, So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Waahington SL, Roslindale, 

Tel. Parkvray 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuIlOtė.

177 West 7th SL, So. Boston, Masa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadvray. S. Boston, Mass. 
Kasos Gl. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
par protokolų raštininkę.

ŽV. JONO EV. BL. PAŽALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

Fin. RažL — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Slxth SL, So. Boston. Mass.

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

MarSalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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



Antradienis, Rugpiūčio 11, ’42 AS

VIETINES ŽINIOS
» «.//,7>;yMi,?,■ r', t?/>vr?kwwoviM

ŽINUTES

Šeštadienį, yra svarbi Panos 
Marijos į Dangų Ėmimo šven
tė — Žolinė. Katalikai privalo 
švęsti tą dieną, reikia išklausy
ti šventų mišių ir nedirbtų sun
kių (įp.rbų, jei yra galima iš
vengti.

Šv. Petro parapijos bažnyčio

je, tą dieną šv. mišios bus lai
komos šiomis valandomis: 5, 
6, 7, 8 ir 9; salėje, 6 ir 7:30.

7:30 v. v. įvyks Mišparai.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak vak. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

gijos ir pavieniai žmones j iš
kilmes.

Rugp. 9 d., tapo pakrikštytas 
sūnus Petro ir Anelės (Vilki- 
šiūtės) Tutkų vardais Jokūbas- 
Petras. Kūmai buvo Petras 
Saulėnas ir Alena Vilkišiūtė.

Juozapas Keršanskas dėkoja 
vyčiams ir D. Chorui už aukas. 
Jis dabar sveiksta, Ruthland 
Training Center, Rutiand, 
Mass. Jis po biskį ten mokosi, 
kaip pats rašo: trumpraščio, 
rašoma mašinaitę valdyti, ir 
knygvedystės.

Vyčių kuopa pasiuntė Juozui 
dėl mokslo $10.00 ir D. Chiras 
$8.00. Vėliau prisidės su auka 
Šv. Vincento Pauliečio draugi
ja, girdėjau.

Rugp. 14 d., apart abstinen
cijos, įpuola pasninkas — vigi
lija prie. Žolinę.

Vakare, 7:30 valandą, Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, bus 
giedami mišparai ir klausomos I 
išpažintys.

Paminime dar mūsų parapi
jos kareivių - gynėjų vardus: 
Petras Krasauskas, F. J. Ja- 
rinskas, Martynas Bucelevi- 
čius, Vincas Jarušaitis, Jurgis 
Šimkus, Petras Aleksoms, Vin
centas Aleksoms, Edvardas 
Sinkevičius, Povilas Liseckas, 
Pranas Brašiška, Juozapas Bal
čiūnas, Pranas Genevičius, Vin
centas Ambrožas, Kapitonas 
Antanas Gricius, Algirdas Nau
jokas, Aleksandras Vitkus, 
Juozapas Garbaravičius, Jonas 
Garbaravičius.

(Bus daugiau)

šeštadienį, rugp. 15 d., yra 
didelė Panos Marijos į dangų 
Ėmimo šventė. Tą dieną reikia j 
katalikams švęsti: išklausyti 
šv. mišių ir prisilaikyti nuo 
sunkaus darbo, jei galima iš- ] 
vengti.

Šv. Petro parapijos bažnyčio-l 
je šv. mišios įvyks sekamomis 
valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 9; sa-! 
Įėję, 6 ir 7:30.

Vakare, 7:30 valandą, busI 
giedami mišparai.

L. VYČIU 30-JO SEIMO PROGRAMA
August 10, Pirmadienis—REGISTRACIJA, 137 Emerson St., So. Boston.

■
August 11, Antradienis — Ryte 9 vai. iškilmingos Šv. Mišios ir bendra 
Šv. Komunija ir Pamokslas, kurį sakys Vyčių Centro Dv. Vadas Kun. 
M. Kemežis. 10 vai. ryte sesijos.

Vakare 7:00 vai.

I Nenuabega Park— IŠVAŽIAVIMAS
GATVEKARIAI punktualiai 7 v. v. delegatus ir SVE
ČIUS paims nuo VYČIŲ SVETAINES. 137 Emerson SL,
So. Boston, Mass. NEPAVĖLUOKIT! Maloni kelione, 
puikūs užkandžiai, žavinti gamta ir linksma draugys
tė — visa tik 75c. O, kokia proga atsigaivinti!

VISI SU MUMIS — MES SU JUMIS!

9 vai. ryte šv. Mišios ir pamokslas. 10 vai. ry-

BANKIETAS

Reikalingas Janitorius, 
kuris žiemą kūrentų boi
lerį ir apžiūrėtų dalykus 
apie namą. Atsišaukite:— 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, South Boston, 
M ass.

Rugp. 9 d., Leonas Ziminskas 
apsivedė su ilgamete choriste 
Zofija Jakubauskaite.

Seserų mokytojų nameliui į- 
rengti aukavo: Alfonsas Gra- 
bijolas $50.00, Ona Bačinskie- 
nė $50.00, Maldos Apaštalavi
mo draugija $48.00, po $25.00 
— Vladas ir Ieva Brazauskai,

' REIKALINGA St-itehe-lVincentas ir Kotryna Rapalai,
rių. Geriausiai apmokame 
visame Bostone. Amžius 
— nuo 18 iki 40 metų. Pa
stovus darbas. Atsišauki
te tuojau:
BEACONWEAR CLOTH- 

ING MFG.CO. INC.,
141 Malden Street,

Boston, Mass.

ir Petronėlė Stukienė, po $20 
00 — Agota Jocienė, Agota 
Švelnienė ir Ieva Jankauskienė, 
Juozas ir Marė Jeskelevičiai 
$3.50, Mažasai Choras $2.75 ir 
Antanas Kereišis $2.00.

Įrengtas namelis bus iškil
mingai atidarytas rūgs. 7 d., 9 
vai. ryte. Kviečiamos yra drau-

Kun. Virmauskis kelis kar
tus, bažnyčioje ir salėje, ragi
no parapijiečius skaitlingai 
lankyti Vyčių seimo pamaldas, 
posėdžius ir vakarus. Ragino, 
kad šis seimas pasižymėtų pa-! 
maldumu ir patrijotingumu.

Vyčių seimo pamaldos bus 91 
v. r., rugp. 11 d., Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Šios dienos 
mišių intencija bus seimo pasi
sekimui. Bus klausomos išpa
žintys. Vyčiai eis bendrai prie) 
Šv. Komunijos.

Vyčių seimo pamaldos, rugp. 
12 d., 9 vai. ryte, bus laikomos 
salėje. Šv. Mišios bus laikomos 
už mirusius vyčius. Bus sako
mas ir pamokslas.

Rugp. 13 d., 9 v. r., taip pat 
salėje bus laikomos mišios ka
reivių genorei, ir. sakomas pa-] 
mokslas.

Kalbėdamas apie patrijotin- 
gumą kun. Virmauskis padavė] 
mintį visiems, kurie pirks Bo
nus, Ženklus ar aukuos karei- j 
viams savo kraujo, kad tai pa
daryti Vyčių seimo bėgyje. Ir] 
praneštų Vyčių seimo Bonų ] 
komisijai. Toks Vyčių prieteliųl

August 12, Trečiadienis 
te sesijos.

Vakare 7:30 vai.

MUNICIPAL SALĖJE
E. BRO ADWAY, SO. BOSTON. Mass.

Įžanga tik $1.75
BENDROS VAIŠĖS PRIPILDO GYVENIMĄ ENERGIJA.
Šis bankietas bus vienas iš gražiausių jaunimo ban- 
kietų. Dalyvaujantieji tikrai pajaunėsite. Jus dalyvau
ti kviečiame nuoširdžiausiai visur, bet BANKIETO 
neapleiskit!

August 13, Ketvirtadienis — 9 vai. ryte šv. Mišios ir pamokslas. 10 vai. 
ryte sesijos.

Vakare 8:00 vai.

Hotel Kenmore, ŠOKIAI
BOSTON, MASS. ĮŽANGA —85c.

^'2/^MICKEY HABEREK orkestras. PRADŽIA 8 v.—iki 1 v.r.
------------------------------------------------------

Linksmintis Sveika. Todėl Pasilinksminkime Bent 
Vieną Kartą Sa Vyčiais!

— a
šie Vyčių 30-jo Seimo parengimai yra svarbūs ir remtini.

Neapleisk jų. Jei negali dalyvauti visuose, pasirink nors vieną.
Į visus parengimus nuoširdžiai kviečia 30-jo L. Vyčių Seimo

RENGIMO KOMISIJA.j

Tai gerumas produkto kuris pastoviai 
išlaiko savo pirmenybę 

PięKWICK ALE ir LJGHT PICKVVICK
BREVVEO BY HAFFENREFFER &. C0.. Ine.. Boston. Mass.. EREVVERS SINCE 1870

LANKĖSI

Šeštadienį, ‘Darbininke’ lan
kėsi Juozas Gudzevičius, LDS 
1-mos kp. ilgametis narys ir 
nuoširdus ‘Darbininko’ rėmė
jas. Atsilankymo proga, p. Gų- 
dzevičius Intertypos fondui au
kojo $5.00.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
1 kun. Jonas Vosylius, MIC., ku- 

11 ris neužilgo išvyks į Dėdės Sa- 
1 mo kariuomenę kaipo kapelio- 
> nas.

Į ĮKAITOS SKELBIMAI

BRIDGEWATER, 
MASS.

Tuojau turi būti parduota, 
nauja stuba, susidedanti iš pen- 

|kių kambarių su maudine. Visi 
kambariai ant vieno floro. Flo
rai kieto medžio. Apšildoma su 
šteamu, balta sinka, sienoje j- 
budavota prosinimui lenta, e- 

, lektros mekanizmu varomas 
vanduo, cemenuotas skiepas.

. Labai gera barnia ir vištinin- 
kai. Nepaprastai geras arklys, 

i 45 akeriai žemės. Puiki vieta 
į dėl žuvavimo ir medžiojimo.
Kreipkitės po numeriu 319 

■ Cross Street. Cross Street pra
sideda nuo South Street, apie 
3’/2 milios nuo Bridgewatero 

i Centro. (30-3-7-11)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Kgrysuojame.

Tel. ŠOU 9630
641 Broadvray So. Boston, Mass.

LltPOS tlEOV, PUMO KOPIMO

TUKAS BIČIŲ

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas
'Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St.. No AMactoa. Mm

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog kis 
medus nėra tikras bičių medus.

00 aukos ‘Darbininko’ pa
rėmimui ir atnaujino 
“Darbininko” prenumera
tą. P-nas J. Matulaitis bų-

Rugp. 9 d., ponai Vosyliai,! Montello, Mass., buvęs LDS vo nuolatinis ‘Darbininko’ 
savo naujuose namuose, 144 Centro pirmininkas, uolus LDS bendradarbis. Dėkojame

žygis būtų galima iškelti vie
šumon, spaudoje lietuvių nau
dai. >|OVv •

Williams St., Jamaica Plain, iš-

AUKOJO INTERTYPO 
FONDUI PO $5.00

• JUOZAS TREINAVIČIUS,

2-ros kp. narys ir ‘Darbininko’ p Matulaičiui UŽ auką ir 
linkime geriausio pasise
kimo.

kėlė vakarienę pagerbti savo rėmėjas, aukojo $5.00. 
įmylimą sūnų kunigą Joną, išei- e SOFIJA MASAITIS iš Det- 
nantį Dėdės Šamo tarnybon. rolt, Mich. ilgametė “Darbinin- 
Jis yra pasidavęs į U.S.N. Ir ję0” skaitytoja ir rėmėja pri- 

| bile dieną gali būti pašauktas. siuntė penkinę.
Vakarienėje dalyvavo Šv. Pet
ro, So. Bostono parapijos kuni
gai ir kun. S. Kneižis, iš Nor-l , . . . . ,|woodo i skaitytojas ir rėmėjas palaiky- rascio .administratorius, kuris

° °" T ,7 v i i mui ‘Darbininko’ spaustuvės atvyko į So. Bostoną dalyvau-
, n J „XOSyl'US’“C" lleka, aukojo S5.00. i ti L. Vyčių seime. Pasisekimo!
Į Bostone kelioms dienoms ir J J ___________

! • PETRAS ir MAGDALENA
! BALČIŪNAI iš Bridgewater,I
Masa taipgi vieni | Stirnas'
Darbininko skaitytojų pri 

siuntė S5.00.

• A. VALENTINAS iš Anso- 
nia. Conn., senas ‘Darbininko’

LANKĖSI
Pirmadienį, rugp. 10 d., lan

kėsi “Darbininke” p. Danie
lius Averka, ‘Amerikos’ laik-

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.

GRABORIAI

[dalyvaus Vyčių seime.

LANKĖSI
• “Deutsche Zeitung im 

Ostland” (V. 5) aprašo,

Ar tik nebus pirmieji atsto- 
Įvai į L. Vyčių Seimą, tai iš

Gudijoje. Švietimo prog
rama, kuri ligšiol tarnavu
si bolševizmo tikslams,„ . • KOSTANCIJA GRICIŲ-1Oi .......___ „

. e^rko Pran^s ir Ka^ys i NIENĖ, iš So. Boston, Mass. dabar esanti iš pagrindų 
.. _ „ T _. . „nuoširdi ‘Darbininko rėmėja keičiama. Vietine kultūra
įb ersey i y, • je apie t įr skaitytoja per kun pr vir-į gaĮįntį pasireikšti “visoje 

mauskį pridavė $5.00.val. jau buvo Bostone.
p. Pranas Vaškas buvo pir-

jmasis, kurs aplankė “Darbinin

ją. pp. Vaškai yra ųųoširdūs spaustuvei $6.00. P-nia S. An. dzioje busiant. spausdina- 
•Darbininko" bendradarbiai, drulienč yra nuolatinė “Darbi- “ Šriftais: klnhca

ninko” skaitvtoia ir rėmėja lr lotynų, šiuo metu mo- -
Visiem., aukotojams nuošir- kyklas lank^ 400'000 Sud«

t vaikų.

• S. ANDRULIENĖ iš Athol, 
Mass. aukojo “Darbininko”

patriotingi Amerikoj gimę lie- 
| tuviai.

Besikalbėdami apie “Darbi- džiausiai dėkojame.
[ninko” nuoširdžius rėmėjus ir: 
prietelįus New Jersey valstybė
je, p. Vaškas pranešė, kad pp. 

[A.Stakniai gavo liūdną žinią iš 
i Lietuvos per Raudonąjį Krv- 
jžių, kad jų dukrelės Margare- 
tos vyras Adolfas Samsonas 
mirė spalių mėn. 1941 m. Di.e- 

Įtuvoje.
Reiškiame gilią užuojautą pp. 

‘Stakniam ir pp. Vaškam.

plotmėje ir nekliudomai”. 
Esą rengiami nauji vado
vėliai. Abėcėlė jau pra-

Karys Jenas Matulaitis 
Aukojo $5.00

Jonas Matulaitis, kuris 
tarnauja Dėdės Šamo ka
riuomenėje, technikos in
žinierių batalijone, (pir
miau gyvenęs New Ha
ven, Conn.) prisiuntė $5.-

• Vokiečių generalinis 
komisariatas Gudijoje 
pradėjo leisti vokiečių 
dienraštį Minske “Mins- 
ker Zeitung”. Tokiu būdu 
dabar visose “Ostlando” 
šalyse išeina po vokiečių 
dienraštį.
Pirk Defense Bonds ir Stamps! 

Remk šios šalies apsigynimą!

MOTERIS PAGELBININK®
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJA8
Turi Kotaro Teise*

254 W. Broadwąy,
SO. BOSTON, MASS.

ToL SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avo.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMK
187 Dorchester Street

8outh Boston, Mas*.

Joseph V. Casper
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakty

Koplyčia iermenlms Dykai 
Tai. 8OU Boston 1437

80U Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Q. Ą. Zalotskap F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimaa diena Ir nakty 
Koplyčia ftormenims dykai 

NOTARY PUBLIC

Tel. 8OU Boston 0815 
Tol. 8OU Boston 2808
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Antradienis, Rugpiūčio 11, ’42

IŠ STUDENTŲ SEIMO Į SVEČIUS PAS 
MARIJONUS Į SEMINARIJĄ

i mo bankiete į kurį buvo pasi- 
■ žadėjęs atvykti ir pasakyti kal
bą, tačiau: “mano neatvykimu 
jūs nieko nenustojote, nes savo 
kalbą kurią buvau paruošęs 
jums, leisiu atspausdinti atski-

HINSDALE, ILL. —
Besibaigiant sėkmingam Stu

dentų ir Profesionalų S-gos 
seimui Čikagoj, Marijonų vie
nuolijos Vice - Provincijolas 
kun. Mačiulionis, visos Kon
gregacijos vardu, pakvietė vi-' ra knygute” — kalbėjo ponas 
sus seime dalyvavusius aukš- Norem. Besileisdamas į kalbos 
tuosius svečius ir delegatus ap- vidurį garbusis svečias apsisto- 
lankyti Marijonų seminariją ir jo prie Lietuvos reikalų, pa
dalyvauti bendruose pietuose, reikšdamas savo giliausi įsiti- 
Šis kvietimas buvo visų su kinimą, kad Lietuva ir kitos 
džiaugsmu priimtas ir toks gra- dabar pavergtos valstybės at- 
žus išvažiavimas įvyko, tuoj po gaus savo valstybinę nepri- i 
antrosios seimo dienos, būtent, klausomybę ir vėliau, nei na-
rugpiūčio 3 dieną.

GARBINGIEJI
SVEČIAI

Svečiuosna teikėsi atsilanky
ti Amerikos ministeris Lietu
vai ponas Owen J. C. Norem su 
žmona; Lietuvos konsulas Dr. 
P. Daužvardis su žmona; prof. 
K. Pakštas; kun. dr. J. Vaškas, 
MIC.; kun. J. Grinius; kun. P. 
Aukštakalnis, MIC.; kun. P. 
Malinauskas, MIC.; naujasis 
Studentų S-gos pirmininkas 
stud. Vincas Medonis; ponia O- 
na Kratavičienė; ir visa eilė 
studentų - studenčių: Eleonora 
Kundrotaitė, Gertrūda Mozery- 
tė, Jadvyga Stulginskaitė, Va
lerija Jakštaitė, Petras Aikš- 
noras, Edvardas Martinaitis, 
Adelė Vaikutis ir kiti.
PIETOS IR KALBOS

Pirmą valandą į jaukią semi
narijos valgyklą susirinko visi 
svečiai bendriems pietums, ku
rių metu buvo pasakytos kal
bos ir padainuota. Į visus sve
čius pirmiausiai prabilo Vice- 
Provincijolas kun. J. Mačiulio
nis, namo šeimininkas, pažy
mėdamas, kad čia visų kitų 
aukštųjų svečių tarpe turime 
garbės svečią, Jungtinių Ame
rikos Valstybių ministerį Lie
tuvai Owen J. C. Norem, kuris 
visur kiek tik pajėgdamas ke
lia Lietuvos vardą amerikiečių 
tarpe ir gyvai rūpinasi Lietu
vos reikalais. Tuomi pačiu kun. 
J. Mačiulartis, tuojaus pakvie
tė solistę Eleonorą Kundrotai-Į

cizmas, nei komunizmas Lie
tuvos nebeterios. Ministeris pa
reiškė savo nuomonę, kad šis 
karas bus ilgas ir sunkus ir 
kad visi šio krašto žmonės ka
ro pasėkas pajus daug daugiau, 
negu, kad iki šiol juto. Kalbė
damas apie Lietuvos platesnį 
supažindinimą kitataučiams, 
svečias, pareiškė, kad tam tik
slui ir buvo sutvertas vienatas, 
pasivadinęs “Friends of Lith
uania”, kuri pasiėmė sau už 
tikslą propaguoti Lietuvą ir 
jos vardą kelti svetimtaučių 
tarpe.

Kalbėdamas į studentus, mi
nisteris pareiškė, kad nuo jų a- 
teities ir sugebėjimo daug pri
klausys Lietuvos ateitis ir to
dėl pareiškė mintį, kad visi bū
tų geri, susipratę lietuviai. 
Taip pat aukštasis svečias pri
minė, kad tautybė žmogaus as
meniui prideda ką tai naujo: 
“Mano tėvas buvo gimęs Nor
vegijoje ir todėl, aš visomis jė
gomis didžiuojuos tuo kraštu, 
kuris mane praturtina” — pa
reiškė svečias.

Lietuvos propagandos reika
lu, kalbėdamas į studentus, iš
sitarė, kad studentų organiza 
cija sugebėtų finansuoti ir lei
sti studentus lankyti tuos imi 
versitetus, kuriuose maža tėra 
žinoma apie Lietuvą, kad ten
jie bestudijuodami galėtų ir

tę, kad teiktųsi į visus svečius pasisak- 
savo žavėjančiu balseliu pra- LjeįUVOS 
gysti. Dainininkės Eleonoros 
balsas jei nedavė ramybės

propagandos darbą varyti, ne- 
paliečiant nieko, kas būtų prie
šinga šio krašto idealizmui. 

Ministeris Owen J. C. Norem

DAR BININKAS

Storas, stiprus, gerai atrodąs padangas, duoda malonumo automobi
lio vairuotojui. Bet padangos tik tada duoda naudos, kai jomis naudoja
masi, o ne stovinti automobiliai garadžiuose. Ši krūva padangų yra per
žiūrima Dėdės Šamo karių kur nors Airijoje, kur yra J. V. pristatymo 
punktas.

tesniojo luomo ar amato riausybę, jos įstatymus, 
žmogus suterštų save, jei jos parėdymus, jos įstai- 
su vergu pasisveikintų, gas. Anglams indai iškre- 
arba net jo šešėliu patek- čia visokių šposų. Pavyz- 
tų, arba jei jo gaminto vai- džiui, indų būrys kniubš- 
gio valgytų. Indų švent- čia sugula ant plento. At- 
raštis skelbia, kad nema- važiuoja anglų kariniai 
rios žmonių sielos atsige- j trokai, o indai guli. Tro- 
ma, ir atsigema į tokį luo- kai sustoja ir anglai liepia 
mą, į kurį užsitarnauja, indams keltis ir trauktis 
Keltis kam nors į aukštes- iš kelio. Indai guli, tarsi 
nį luomą būtų ėjimas prieš nieko negirdi. Anglų ka- 
Dievo valią. Už nusikalti- reiviai ima po bizūną ir 
mus į žemesnį luomą per- ima karšti indų minkšti- 
keliama, o už jokius užsi-mus ir nugaras. Nei vie- 
tarnavimus į aukštesnį nas iš indų nei krust. Ang- 
luomą perkelti negalima. į lai nugalėti ir turi atsiža- 

Gimus mergaitei, tėvų dėti savo kelionės paskir- 
pareiga yra tuoj savo luo-, ton vieton.
me surasti vaiką, jai bū
siantį vyrą. Jei tėvai jokiu 
būdu tokio vaiko nesuran
da, tai tą dukterį turi nu
žudyti.

Berniukai su kūdikystė
je paskirtomis mergaitė
mis turi sueiti į krūvą gy
venti dar vaikystėje. To
dėl ten jau vaikai būna su 
vaikais.

Šitokią sceną yra matės 
vienas Amerikos laikraš
čiu korespondentas.

Dabar ir statomas klau
simas: Jei japonai įsi-
briautų į Indiją ir jei indai 
panašiai japonams kelią 
pastotų, tai kaip japonai 
pasielgtų? Atsakymas 
duodamas toks, kad japo
nai su savo tankais ir savo

Tokis griežtas gyventojų' trokais be ceremonijų va- 
■ susiskaldymas į luomus žiuotų per indus ir juos 

'traiškytų, kaip žiurkes.Sis.Tas Apie Indiją
Rašo G.

Graikai Indijoj rado 
daug kunigaikštysčių, ku
rios savo tarpe nesutikda
vo ir graikams nesudarė 
bendro fronto.

Vienas Indijos kunigaik
štis Poros prieš graikus 
išstatė 30,000 pėstininkų, 
4,000 raitelių, 300 šarvuo
tų vežimų ir 200 dramblių. 
Graikai sugalvojo būdą 
pergąsdinti dramblius. Tie 
žvėrys pergąsdinti leidosi 
atgal mindžiodami savo 
kareivius. Graikai mūšį 
laimėjo. Indų buvo nukau
ta 12,00.0, o nelaisvėn 
teko 9,000. Graikų težuvo 
1,000. Pats kunigaikštis

kad jis pats rūpinas 
geresniu supažindini-

Poros pateko nelaisvėn. A- 
leksandras Makedonietis 
buvo geniališkas karo va
das ir taip-gi gabus diplo
matas. Jis suimtąjį kuni
gaikštį prikalbino būti jo 
sąjungininku. Toliau A-

mu su amenkoniskaja visuo- leksandras besivarydamas 
mene ir todėl yra parašęs vei- 

net kelis kartus svečių buvo iš- ka|ą apie Lletuvą kuris netru. 
šaukta naujoms dainelėms —Pa* kus pasirodys, 
sirodyti. Jos balso aukšta kva-| Ministerio kalba buvo paly. 
lifikaeija ir ryškumas lengvai dsta griausmingomis ovacijo- 
kiekvieno buvo pastebėta. ’ mis ir kiekvienas kalbėjo:- 

j “Koks jis mums artimas ir 
brangus”.

Padėkojęs už kalbą didžiajam 
kaipo garbės svečias. Na ir tik- jr UĮp pat aUilan.
rai visi nustebo, kad aukštasis kymą kun , Ma{iulionis kar- 
svečias dalinosi gražiausiomis tu iSrei5ka gilios jaus.

dalyvavusiems

Laikui bėgant, buvo pakvies
tas ministeris Owen J. C. No
rem, kad pratartų žodį kitą,

mintimis, beveik per visą va
landą. Visų pirmiausiai minis
teris Norem labai apgailesta
vo, kad negalėjo dalyvauti sei-

WAH BONDS

mus ir kitiems 
svečiams už nepasididžiavimą 
mus aplankyti.

Po pietų, visi svečiai užtruko 
dar kurį laiką bevaikščiodami 
po seminarijos sodą, ir besifo- 
tografuodami. A.T.

Barbed wire used by Uncle Sam's 
fighting forces is vastly different 
from that used on American farms. 
Army and Marine barbed wire is 
much beavier and the barbs. about 
three inches in length. are more 
vicious than ordiną ry barbed wire.

The Marine Corps pays fifty cents 
for each twelve yards. or 36 feet of 
this speciaily manufactured barbed 
wirc. The Army and Marine Corps 
needs thousand* upon tbousands of 
feet for defensive warfare. Your 
purchase of War Bonds and Stamps 
will insure sufflcient guantity for 
their needs. Invest at least ten 
percent of your wages in War 
Bonds every pay day.

V.S.T*

žmones dalija į daugybę neleidžia viso krašto žmo- 
luomų. Kaip minėta pa-‘ nėms sueiti į vienybę. Ve- 
matiniai luomai yra šierįdybos vaikystėje uždaro 

' . .w . dvasiškiją, kariuomenė, kelią į mokslą, ypač mer-
dangi ta dinastija neissi- žemdirbiai ir pirkliai. Tie gaitėms. Tos priežasties 
laikė, tai graikų viespata- Įuomaį dalijasi į daugybę' dėliai indai negalėjo suda- 
vimas Indijoj taip-gi pasi- mažesnių luomų ir kiek-' ryti stiprios valstybės, o 
baigė. i vienas luomo skyrius turi buvo tik nestiprios kuni-

Iš graikų indai nieko ne- laipsnius. Pavyzdžiui kai- gaikštystės. Todėl pašalie- 
pasimokino. Indams nei į viai yra aukštesni, negu
galvą neatėjo pasimokyti audėjai; skerdžiai aukš- 
iš graikų kariavimo būdų. ’ tesni, negu kailiadirbiai, ir 
Jie nepamanė, kad į jų t.t. Iš luomo į luomą perei- 
kraštą gali įsibriauti nau-Įti negalima, negalima pe- 
ji užkariautojai, ir kad reiti iš amato į amatą. Ku

riame luome ,ar amate gi
mei, tai jame turi ir mirti.
Luomai negali maišytis 
vedybų keliu.

pietuosna pasiekė Arabi
jos jūrą. Iš ten dalį savo 
kariuomenės jis pasiuntė 
namo jūromis, o su kita 
dalimi pasuko per Belu- 
džistana ir Persiją namų 
ink. Dėl stokos maisto ir 
vandens jo kariuomenė 
baisiai vargo ir daug jos 
žuvo.

Per tyrynus keliaujant, 
vienas kareivis užtiko ma
žytį šaltinėlį. Pats atsigė
ręs, jis šiaip taip prisisėmę 
vandens į šalmą ir nusis-

graikų karo mokslas jiems 
gali būti išganingas.

Aleksandro žygis supa
žindino vakariečius su In
dija.

Kai pirmaisiais krikščio- 
i pa- nybės amžiais iš Azijos 

i Europon ūžtelėjo hunai, 
Atilos vedami, tai tuo pat 
laiku hunų dalis pasuko 
pietuosna į Indiją.

Tokių įsiveržimų vėliau 
buvo daug ir visi įsiveržė
liai ten apsigyveno. Visi 
įsiveržėliai ., laikėsi savo 
kalbos, savo papročių ir 
savo tikybos. Jiems Indijai 
pasidarė jų tėvynė.

Pagalios Indijon atėjo 
anglai. Jie atėjo, vienok 
su kitais tikslais, negu a- 
nie įsiveržėliai. Indų vadai 
mato, kaip anglai skiriasi 
nuo kitų atėjūnų. Jie sako, 
kad anglai atėjo indų val
dyti, išnaudoti, juos že
minti, jų ramybę drumsti, 
juos pašiepti. Skirtingos 
indų gentys savo tarpe da
žnai nesutaria, net kovoja.

Arijų Pirmenybe
Pirmieji įsiveržėliai Indi-

Kaip matėme indų tiky
ba tam tikrais atžvilgiais 
yra žiauri, trukdanti pro
gresą, apšvietą ir gerovę. 
Bet iš kitos pusės kokį be
galinį pasiaukojimą ji iš
dirba savo sekėjuose! Au
kojasi ne vien šiaip jau 
žmonės, o ir jų vadai. Visi 
indų vadai didesnę savo 
amžiaus dalį yra praleidę 
kalėjimuose.

(Bus daugiau)

čiams lengva buvo į Indiją 
įsibriauti.

Indų Kova Prieš 
Anglus

Indų vadai žino, kad jų 
gyventojai yra susiskaldę 
ir silpni. Todėl jie žino, 
kad jie kovoje prieš ang
lus ginklo griebtis negali 
Žino, kad ginklu nieko ne-

Luominių nesutikimų laimėsi. Todėl jie sugalvo- 
pasitaiko dažnai. Bet visi!jo ramų pasipriešinimą 
luomai sutaria paniekoj j arba kaip angliškai sako- 
laikyti žemiausįjį luomą—Ima “non - violent non-co- 
vergus. O tokių Indijoj y-1 operation”. Ramiu būdu 
ra apie 70,000,000. Aukš-1 boikotuoja Anglijos vy-

kubino prie vado, kad jį i Jon buvo balti, o vietiniai 
pagirdyti. Aleksandras, į žmonės besą tamsios spal- 
Daėmęs šalmą su vande-1vos- Tai arijai didžiavosi

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Uetavis Grabeliu*
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St. 
New Britain, Conn.

JOS GALITE PADĖTI, darant ši pasizadefimą;

Aš gerai prižiūrėsiu savo 
elektriškus įrankius... ir

LAIKYSIU JUOS DARBE!

Tėvy Pranciškonu Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.
Chicago, IU. — Sv. 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.

Sioux City, Iowa — 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.

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

ltew Britain, Conn. — Šv. An-

niu, jį apsupantiems ka
reiviams pareiškė: “Mums 
visiems to vandens neuž
teks atsigerti”. Ir išpylė 
vandenį į smėlį. Šiuo savo 
pasielgimu Aleksandras 
sustiprino kareivių dvasią 
ir visi kantriai tęsė sunkią 
kelionę.

Aleksandras pasiekė Ba
belio miestą 323 metais 
prieš Kristų ir ten mirė.

Po Aleksandro mirties, 
jo imperiją pasidalino jo 
kariuomenės vadai. Užka
riautoji Indija buvo pris
kirta prie Sirijos. Bet ka-

driejaus par., spalių 18—20 d., 
Tėvas Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS,

savo balta spalva ir tam
siuosius laikė paniekoj jau 
vien dėl jų spalvos. Dabar 
arijai Indijoj sudaro daug 
maž pusę gyventojų.

Arijai vietinius žmones 
arba padarė vergais ,arba 
išvijo į kalnus, į dykumas, 
luomus — dvasiškių - bra- 
minų, kareivių, žemdirbių 
ir pirklių. Žemutinį luomą 
sudarė vergai. Arijų seno
viška kalba buvo sanskri
tiška. Toje kalboje buvo 
parašytos jų šventos kny
gos, Vedomis vadinamos. 
Tose knygose talpinasi į- 
statymai, kuriais turi 
tvarkytis visas žmogaus 
gyvenimas. O tie įstaty
mai tai keisti, žiaurūs, 
progresą trukdantys. Sa-310 Orchard St.,

Pittsburgh (10), Pa. kyšime, indų 1 _____

ŠTAI YRA 8 BODAI KAIP DAUGIAU
SIAI PASINAUDOTI SAVO ELEKTRIŠ
KA SKALBIAMA MASINA—

* Neapsunkink savo skalbyklos. Sek ii-
dirbijų nurodymu*.✓

* Vartok tinkamą, kiek] vandens (iki pa
žymėtos vietos). Perdaug vandens su
mažina darbingumą ir iisitieja.

* Jei vanduo kietas, įdėk Šarmą, pirm dė
siant muilo.

* Pirm dėsiant drabužius, padarykite 
daug putų.

* ISskirstyk drabužiu* pagal rūiių, kurie 
Seriasi, dėk atskirai, atskirk Šilkus nuo 
vilnonių, purvinu* nuo Svaresnių.

* Purvinus drabužius pirm dėsiant į ma
žiną, perplauk.

* Dažnai naudojant muilo putas, nereikia 
daug perplauti.

* Jei mazgojamoji mažina yra neautoma- 
tiSka, pastatyk mažiną arti krano, ir iS- 
pumpavimui arti sinkos.

Speciali Pastaba. Kad sutaupius metalą, 
norint gauti naują dalį pataisymui, reikia 
pristatyti senąją. Kada tamstos norėsite 
pataisyti kokj nors elektrišką įranki, būk 
tikras, nepamiršti nunešti senąją dalį.
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