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Liepos 21 d. suėjo lygiai 
keturi metai kai Sovietų 
Rusijos komisarų agentai 
“nutarė” prijungti Lietu
vą, Latviją ir Estiją prie 
Sovietų Rusijos. Tai buvo 
baisus įvykis, kuris sudre
bino visą tautą. Kiekvie
nas patriotingas lietuvis 
pasakė: mirsiu, bet nepa
siduosiu pavergėjams. Pa
vergėjai paleido savo a- 
gentus terorizuoti patrio- 
tingus lietuvius. Tūkstan
čiai lietuvių pateko į kalė
jimus, šimtai žiauriai nu
žudyti, o per visą pirmo
sios okupacijos laiką oku
pantai ištrėmė apie 50 ar 
daugiau tūkstančių Lietu
vos gyventojų — lietuvių 
į Sibirą.

Kaip žinoma, nė viena 
demokratinė valstybė ne
pripažino Sovietams gro
bio, nepripažino nei klas
tingų “balsavimų” ar “rin
kimų”, kuriuos pravedė 
Lietuvoje ir kitose Pabal
tijo valstybėse sovietų a- 
gentai — kvislingai.

Liepos 23 d., 1940 m. 
Jung. Valstybių valstybės 
sekretoriaus pareigas ėjęs 
p. Sumner Welles, Pabalti
jo valstybių įjungimo So
vietų Rusijon proga, pasa
kė štai ką:

“Per pastarąsias kelias 
dienas tie vingiuoti keliai, 
kuriais trijų Pabaltijo res
publikų: Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos — politinė ne
priklausomybė ir terito- 
rialė neliečiamybė vieno 
savo galingiausio kaimyno 
turėjo būti planingai pa
naikinta, greitu tempu ar
tinosi prie tikslo.

“Nuo tos dienos kada šių 
respublikų žmonės atgavo! 
savo nepriklausoma ir de
mokratinę santvarka, A- 
merikos Jungtinių Valsty
bių visuomenė žiūrėjo su 
giliu ir simpatingu susido
mėjimu į jų stebėtiną pa
žangą nepriklausomo gy
venimo apystovose.

“Šios vyriausybės nusi
statymas yra visam pa
sauliui žinomas. Amerikos 
Jungtinių Valstybių žmo
nės yra priešingi plėš
riems veiksmas, 
veiksmai būtų jėgos pa
naudojimu ar jėgos grąsi- 
nimu atlikti. Jie taipgi yra 
priešingi bet kurios šalies, 
kaip ji nebūtų galinga, bet 
kurios formos intervenci
jai į naminius reikalus 
bet kurios kitos suverenūs 
valstybės, nežiūrint kiek 
ši būtų silpna.

“Šie principai sudaro pa
matą ant kurio remiasi e- 
samoji giminystė tarpe 
naujo pasaulio 21 respu
blikos.

“Amerikos Jungtinės 
Valstybės ir toliau laikysis 
šių principų, nes Amerikos
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Japonai Sustiprinsią Ašį— 
Palaikysią Draugiškus Ry

šius Su Rusija
New York, liepos 24 — 

Gen. Kuniaki Koiso, nau
jas Japonijos premieras, 
pareiškė koresponden
tams, kad Japonija “dar 
labiau sustiorins savo ry
šius su Vokietija bendruo
se karo veiksmuose”, pra
neša Domei agentūra per 
radio, kurios pranešimus 
užrekordavo Federal Com- 
munications Commission.

Koiso taipgi sakė: “Pas
tangos bus dedamos suda
ryti draugiškumo rvšius 
su neitraliomis šalimis, 
kad jos galėtu duoti pozi- 
tyvę kooneraciją Janoni- 
jai”, ir kad Japcnija “pa
laikys draugiškus santy
kius su Sovietų Unija ir 
panaudos jos geriausias i 
pastangas, kad išvengti: 
bereikalingų provokaci
jų"’.
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Taip vadinama H-HOUR — Invazijos valanda Prancūzijoje. Gilumoje 
jūrių matosi kaip miestas laivų iš kurių pilasi mūsų kareivėliai, kad pa
siekus priešo pozicijas. Jie pasiekė, jie laimėjo!

LRKSA Seimo Pamaldos

Pirma Kartę Lietuviškas Pamokslas
J. E. HAFEY ŠEIMINĖSE PAMALDOSE — 

Labai Nuoširdžiai Kalbėjo Lietuviams

Ketvirtadienį, liepos 24 
d., 4:15 vai. po pietų kun. 
Pr. M. Juras telephonu iš 
Scranton, Pa. pranešė, kad 
LRKSA šeiminės pamal
dos buvo iškilmingos ir į- 
spūdingos.

Visi kunigai, atvykę į, 
Seimą, buvo pakviesti į J. 
E. vyskupo W. J. Hafey 
namus. Iš vyskupo namų, 
vyskupui vadovaujant, 
procesija ėjo į šv. Petro 
katedrą, kur 10 vai. rytą į- namus, kur buvo labai ma- 
vyko iškilmingos pamal- loniai priimti, 
dos. Šv. mišias atnašavo 
kun. Ignas Albavičius iš SEIMO POSĖDŽIAI 
Chicagos; asistavo kun. VIEŠBUTY! 
Aruškevičius ir kun. Ša

prabilo į lietuvius.
Lietuviškai pamokslą 

pasakė kun. Pr. M. Juras,

Naciai Prarado 156

Vokietijoj Pasikėsinimas Prieš 
Hitlerį Priartina Karo Pabaigą 

“~~———.
Valymas Prasiplėtė Karo Frontuose

Pereitą ketvirtadienį į- 
vyko pasikėsinimas prieš 
Hitlerio gyvybę. Vokieti
jos nacių diktatorius A- 
dolfas Hitleris, bombai 
sprogus, buvo apdegintas 
ir sužeistas. Trys Hitlerio 
militariniai vadai buvo pa
vojingai sužeisti, o jo vy
riausias patarėjas, pulk, 
gen. Alfred Jodl ir penki 
kiti generolai ir du admi
rolai buvo lengviau sužeis-

numo ženklas” ir prana
šauja, kad tas “gal pagrei
tins karo užbaigimą”.

Vokietijos karo vadovy
bėje vykdomos permainos. 
Himmler’io agentai areš
tavo daugiau vokiečių ka
rininkų Rusijos, Prancūzi
jos ir Italijos karo fron
tuose. Vokiečių moralė nu
puolus, ir vargiai ji beat
sitaisys, nes patys vokie
čiai mato, jog jiems arti
nasi pralaimėjimo galas.

Pranešama, kad Himm- 
lerio agentai areštavo aš- 

įtuonius įžymius karinin- 
j kus Rusijos fronte; taipgi 
i areštavo ir gal būti jau su- 

J šaudė vokiečių divizijų 
Keli vadus Prancūzijoj, ir taip

gi areštavo maršalą Alber
tą Kesselring, vokiečių 

, kariuomenės vadą Italijoj.

|

Žudikai pabėgo.
Šis pasikėsinimas sukė

lė visus nacių vadus ant 
kojų. Hitleris suteikė ges
tapo viršininkui H. Himm- 
ler’iui plačiausias teises 
malšinti sukilimus. L__
generolai jau sušaudyti.

Nežiūrint, kaip ten ne
būtų Vokietijoje, ONA 
paduoda žinias iš gerai in
formuotų šaltinių, kad 
dauguma vokiečių gene-jUldLlg LllllCL V Vilnie vi <ę gcii V J

• • rolų visuose skyriuose te-j 
IvarClViy beremia Hitlerį ir jo rėži-',

Iš Vyriausio Alijantų
į Ekspedicijos Centro, lie- I .VlllVV.ų į
pos 24 — Alijantų kariuo- nelaisvę, kurie ką tik bu- 

: menės vėl pradėjo smar- 
’ kesnius veikimus Nor
mandijoj, Atėmė iš vokie- 
čių Emieville miestelį

f

I
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i f ~ čių Emieville miesteli ir■Lawrence lietuvių parapi- - - • „ , , • ;^Pasistūmė pirmyn kelyj ijos klebonas ir LDS vice
pirmininkas. Tai pirmas į- 
vykis, kad Scrantono ka
tedroj pasakytas pamoks
las lietuviškai.

Po pamaldų vėl visi ku- 
! nigai su J. E. vyskupu Ha
fey priešaky procesijoj iš 
katedros nuėjo į vyskupo

Naciai Nušovė 3 Amerikie
čius Lakūnus

Zurich, Šveicarija, liepos 
imą, todėl, kad jie supran- 24 — šveicarų laikraštis 

Britai, atsiimdami Mal- ta, jog visi esą tame pačia- 
tot, paėmė 400 vokiečių į me savo padirbtame laive- 

įiyj-
Anglijos premieras Win- 

ston Churchill, besilanky
damas Normandijoj, pa
reiškė, kad sukilimas Vo
kietijoj “yra aiškus silp-

vo atvykę į frontą. Kana- 
jdiečiai per tris dienas su
naikino 55 vokiečių tan
kas.

sako, kad Vokietijos na
ciai sušaudė tris Jung. 
Valstybių lakūnus, kurie 
parašiutais nusileido ant 
vokiečių žemės arti Kons- 

• tanz.
Smulkesnių žinių nepa

duoda.
Paryžių.

Apskaičiuojama, kad 
i nuo D-dienos vokiečiai 
nrarado 156.000 kareiviu.) 
iš kurių 60,000 paimta į 
nelaisvę.

Emieville miestelis vra 5 pos 24

Amerikiečiai Išsikėlė Ant 
Kitos Japonų Salos

Iš J. V. Pacifiko Laivyno
Centro, Pearl Harbor, lie- 

’ 1 — Praneša, kad 
mvlios į rvtus nuo Caen. Jung. Valstybių marinai 
Britai ir kanadiečiai vėl 
atsiėmė Maitot miestelį, 
kuris randasi į pietrvtus 
nuo Caen. Amerikiečiai 
nustūmė priešą iki Seves rodromas yra Ushi Point, 
kaimelio, kuris randasi už kur japonai lakūnai susto- 
dviejų mvliu į šiaure nuo davo prisipilti gąsdino le- 
Peners, kuri amerikiečiai kiodami tarp imperijos ir1 

į Šeimą atidarė susivieny- ‘užėmė pereitą šeštadienį. Carolinos salų.
J E. vyskupas Wm J 'tis/Pasakvta £ug gveiki.! 

Hafey labai nuoširdžiai nimo kalbų Dal’vav0 ir| 
kos civilizacijos, negalėtų kalb6J° Scrantono miesto, 
būti išlaikytas". mayoras, prof. K. Pakštas

Demokratiškiausia mū- ir ,
sų šalis - Jungtinės Vai- S.eim° Pylimą soda- 
stybės nepripažino ir ne- ro sie atstovai, 
pripažįsta Lietuvos ir kitų , V^ejas p. Juozas B. 
Pabaltijo valstybių užgro- ^aucka: pagelb. P. Jurevi- 
bimo ir jų įjungimo. Ir ««?• Rastminkai - p. M. 
šiandien šioje šalyje ne- ZuJus ir Venslovas. kuri ^ra sucjaryta Maskvo- 
priklausomą Lietuvą at- Rezoliucijų komisija — je. Toji lenkų taryba per- 
stovauja p. Povilas Žadei- kun. Žukauskas, p. Žemai- ims savo valdžios tas Len
kis Washingtone, p. Balu- tytė ir p. Jesaitis. Presos kijos dalis, kurios bus 
tis Londone, kiti atstovai ir sveikinimų — kun. J. i “išlaisvintos”, 
kitose demokratinėse vai- Savulis, kun. J. Baltusevi-! Lenkų valdžia ištremi- 
stybėse. Tik totalitarinė* čius ir kun. Ig. Albavičius. me, kuri veikia Londone, 

žmonės yra įsitikinę į tai. valstybės — Hitleris ir Skundų - Prašymų ir Teis- Anglijoj, pareiškė, kad to-

RAUDONIEJI U2EME 
PANEVĖŽĮ

LRKSA seimo posėdisvuhs. Ceremonijų vedėjas idėjo c viešbutyj.
— kun. J. Baltusevicius. i K . 1

ar tie Giedojo katedros choras

kad nebent toji doktrina, į Mussolini pripažino Sovie- mo 
kurią tie principai yra į- 
jungti. dar kartą valdytų 
santykius tarpe valstybių, 
tai proto, teisybės ir teisių 
valdymas, kitais žodžiais, 
pamatas pačias moderniš-

Londonas, liepos 24 —kurie pasikėlę iš J. V. ba- 
Sovietų Rusijos raudonoji zės Rusijoj bombardavo 
armija užėmė Panevėžį, 
kur yra geležinkelio jungi
nys, ir apie 300 miestelių 
ir kaimelių Lietuvoje. 
Taipgi puola kitus gele
žinkelių junginius Lietu- 

i vo je.
• Kitos raudonosios armi
jos dalys įsiveržė į miestą
Pskovą, kuris yra paskuti
nis Rusijos miestas prie 

i Latvijos sielos. Kelyj į 
Varšuvą rusai užėmė Se- 

i myatichi. kuris yra už 42 
mylių į šiaurvakarus nuo 
Lietuviškos - Brastos.

Kaip jau žinoma. Sovietų 
raudonoji armija yra pa-

• siekus Suvalkiją.
Iš to lengva suprasti, 

kad visa Lietuva bus pa
versta griuvėsiais. Gali 
būti mažai beliks gyvų lie
tuvių. Likusiems bus rei
kalinga greita pagalba,) 
jeigu Sovietai leis tokią 
pagalbą teikti.

Visose lietuvių kolonijo
se tuojau turėtų rinkti 

.drabužius, pinigus, kad 
buvo išėję į kaįp tik susidarys galimy- 

streiką pereitą šeštadienį, i bė siųsti, būtų galima tai 
padaryti.

I

išsikėlė ant Tinian salos, 
kuri randasi Saipan vaka
rinėje dalyje.

Svarbiausias Tinian ae-

Rusai Remia Lenkų Tarybų

Londonas, liepos 24 — jos valdžią Londone, ir 
Iš Maskvos per radio pra- sudarė lenkų tarybą Mas- 
neša, kad rusai remia kvoj, kurią pripažįsta kai- 

■ Lenkų Tautinę Tarybą, po Lenkijos žmonių tik- 
kuri yra sudaryta Maskvo- ruosius atstovus.

!

Vokietiją ir žuvo, yra pa
laidoti pirmose Jung. Val
stybių kapuose Rusijoj.

J. V. kapai Rusijoj uži
ma du ir pusė akrų žemės 
kur nors Ukrainoj. Ten y- 
ra palaidoti Įeit. Raymond 
C. Estle iš Gothenburg, 
Neb., ir lakūnas Joseph G. 
Lukacek iš North Bergen, 
N. J.

Kapai yra vienintelė vie
ta Rusijoj, kur visuomet 
plevėsuoja Am e r i k o s 
žvaigždėta vėliava. Mas
kvoj J. V. ambasada ir ki
tos Amerikos įstaigos iš
kelia vėliavą tik švenčių 
dienomis.

al-

I

Sužeidė 40 Autobusų 
Nelaimėje

Streikieriai Grįžta Darban
Detroit, Mich., liepos 24 

i— United Automobile 
ĮVVorkers (CIO) lokalo 212 
: prezidentas praneša, kad 

p. J. Tumasonis, ad- jo lenkų taryba Maskvoj 12,000 Briggs Manufactu- 
yra sudaryta “iš kairiųjų į 
radikalų intelektų, kurie 
negaus lenkų žmonių pri
tarimo”.

“Jie neturi kaimiečių 
masės atstovų”, pareiškė 
lenkų valdžios spokesma- 
nas Londone. “Jie yra tik
rai Lenkų Patriotų Unijos 
Maskvos grupė”.

Iš to galima suprasti, 
kad Sovietų Rusijos vy
riausybė ignoruoja Lenki-

vokatas J. Grish ir advo-Itams grobį.
Mūsų tauta yra dėkinga;katas Jonas J. Grigalus iš 

Jung. Valstybių vyriausy- So. Bostono. Mandatų — 
bei, kad ir šiais laikais ga- P. Rakauskas, K. Rubinas 
Ii veikti dėl Lietuvos ne- ir J. Žarnauskas. Balsų 
priklausomybės ir laisvės, skaitymo — A. Kačkaus- 
Karas baigsis ir su karu i kas, J. Svirskas, J. Aukš- 
turės užsibaigti visų dik- taitis ir A. Norvaiša. Žen

klelių — A. Venslauskienė, 
L. Žemaitytė, K. šlamienė 
ir p. Petraitienė.

Seime dalyvauja daug 
dvasiškių. Nuotaika gera.

turės užsibaigti visų dik
tatorių tragiški veiksmai 
prieš mažasias tautas. 
Lietuva vėl kelsis iš karo 
griuvėsių laisva ir nepri
klausoma.

ring kompanijos darbinin
kų, kurie

šiandien grįžta darban. 
Streikas kilęs dėl pakei

timo darbų.
1 1 ■ ——

★ Vėliausios žinios iš ka
ro fronto Rusų-Vokiečių, | 
Lietuvoje skelbia, kad rau
donoji armija pasistūmė 
pirmyn užimdama Ukmer
gę ir Panevėžį.

Pirmi Jung. Valstybių Kapai
Rusijoj

Washington, D. C., liepos 
24 — Inter-city autobusas 
susimušė su vietiniu auto
busu ant Bladensburg ke
lio, Washingtone, arti Mt. 
Rainer, Md. Sužeidė 40 
žmonių toje katastrofoje.

ls Jung. Valstybių Bazės 
Kur Nors Rusijoj, liepos 
24 — Pranešama, kad du 
Jung. Valstybių lakūnai, i WONDERUWD

A/K/M •
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įvairios žinios
Arkivyskupas Spellman Pas 

Popiežių
LRKSA Seimas

Jau 
kad New

Oficialiai praneša, kad 
šen. Harry S. Truman iš 
Missouri gavo 1,031 balsą, 
o vice - prezidentas Henry 
A. VVallace tik 105 balsus.

i
i

į

Trys Iš Ketūnų 
Konservavimui

Trys iš keturių moterų 
ruošiasi konservuoti vai-

Pirmadienį, liepos 24 d., 
Scranton, Pa., prasidėjo 
Lietuvių R. K. Susivieny- 
mo Seimas iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Petro Ka
tedroj. \Vyoming Avė.

Sesijos vyksta Casey 
viešbutyj.

Sveikiname mūsų išeivi
jos katalikų didžiausią or
ganizaciją ir linkime jos 
Seimui geriausių sėkmių.

10 M. Nuo Mirties Rašyt. 
Kun. J. Dabužio

Roma, liepos 24 
buvo rašyta, 
Yorko arkivyskupas Spell
man išvyko į užsienį. Pir
miausia nuvyko į Vatika
ną, kur turėjo Šv. Tėvo au
dienciją.

Du kartu turėjo pasikal
bėjimą su Šv. Tėvu, Pijuj 
XII.

J. E. arkivyskupas Spell
man atnašavo šv. mišias
Jung. Valstybių karei-i sius ir daržoves namie šį 
viams V. Jėzaus bažny-jsezoną, tas pats nuošimtis Į 
čioje. Po to sveikino šim
tus kareivių ir kiekvieno 
jų klausė pavardės ir iš 
kurio miesto. Kareiviai sa
vo vardus ir miestus para
šė ant popierėlių, kuriuos 
pats arkivyskupas Spell
man surinko ir pažadėjo 
apie juos pranešti jų tė
vams ir giminėms.

Arkivyskupas Spellman 
prašė visų melstis, kad A- 
merika laimėtų taiką, kuri 
būtų Amerikos idealų pa
vyzdžiu.

Oficialiai buvo pranešta, 
kad J. E . arkivyskupo 
Spellman kelionės tikslas 
yra aplankyti karo fron
tus ir pasimatyti su Ame
rikos kareiviais kiek gali
ma.

buvo 1943 m., raportuoja 
Office of War Informa- 
tion, pagal apžvalgą, at
likta per visą kraštą, ty- 
riant žmonių nusistatymą 
maisto reikalu. Pareiški
mą apžvalgos rezultatų 
sekė Office of Price Admi- 
nistration veikimas su
grąžinant taškų vertę ant 
konservuotų žirnių, pomi
dorų ir asparagus.

Apžvalga taip pat paro
dė, kad publika bendrai 
nujaučia, kad pilietis gali 
daug kuo pagelbėti išlai
kyti gerą šio valgio padėtį.

Britai Sunaikino Visą 
Vokiečių Įgulą

Demokratai Hominavo Šen. 
Truman Į Vice-Prezidentus

nominuotas 
prezidentas 
Rooseveltas

Cairo, Egyptas, liepos 24 
— Britų ir graikų karo jė
gos užpuolė vokiečius ties 
Aegean salomis ir sunai
kino visą jų įgulą, kuri 
buvo ant Simi salos arti 
Rhodes.

Penkiolika vokiečių ir 
italų kareivių užmušė ir 
daugiau kaip 150 jų paėmė 
į nelaisvę.

Vargonininkų S-gos Seimas

Chicago. III. — Pereitą 
penktadienį užsibaigė De
mokratų partijos seimas, 
kuris nominavo kandida
tus į Jung. Valstybių pre
zidentus ir vice-preziden- 
tus.

Pereitame “Darbininko” 
numery j jau buvo praneš
ta, kad kandidatu į J. V. 
pręzidentus 
dabartinis 
Franklin D.
ketvirtam terminui.

Daugiausia triukšmo su
kėlė renkant kandidatą i 
vice - prezidentus. Pirmą 
kartą balsuojant, dabarti
nis vice-prezidentas Wal- 
lace gavo 429 balsus, o se
natorius Harry Truman 
gavo 319. Kiti kandidatai, 
kurių buvo iš viso 12, gavo 
po žymiai mažiau. Bet an
trą kartą balsuojant dele
gatai pa s vyro Truman pu
sėn.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Vargonininkų 
Seimas įvyks 
(August) 23 d., 
Plymouth, Pa.

Seimas prasidės šv. mi-j 
šiomis 9:30 vai.
Kazimiero 
bažnyčioje, 
riems tikrai 
zacijos ir chorų bei "‘Muzi
kos Žinių” ateities gerovė, 
kviečiu visus šiame Seime 
skaitlingai dalyvauti.

Jūsų
AleksandrasJ. Aleksis, 

ALRKVS Centro Pirm.

Sąjungos 
rugpiūčio 

1944 m.,

Šv. 
par.
ku-

ryte,
lietuvių 

Tad-gi, 
rupi organi-

(LKFSB) Pašvitinyje 
1931 m. birž. 22 d., taigi ly
giai prieš 20 m. mirė žino
mas visuomenininkas, lai-1 
kraštininkas ir rašytojas 
kun. Juozas Dabužis (Da- 
bužinskas, Dobužinskas). 
Jis rašinėjo į “Lietuvos 
Ūkininką”, ‘Vienybę’, ‘Vil
tį’, yra parašęs visą eilę 
knygelių, kaip apie vysk. < 
Ketelerį — darbininkų tė- ; 
vą. apie kooperaciją, apie • 
pasninką ir kitus religi
nius klausimus. Buvo Kau
no kalėjimo kapelionu ir 
dirbo šv. Kazimiero drau
gijoje. 1914 m. buvo atvy
kęs į Ameriką, čia klebo
navo Newarko, vėliau Bos
tono lietuvių parapijose ir 
dirbo prie “Darbininko”.
1918 m. kovo mėn. pateko 
į Jung. Amer. Valst. Lietu
vių Tautos Tarybos dele
gatus Europai, Lietuvos 
nepriklausomybei remti.
1919 m. birž. mėn. paskir
tas Lietuvos vals. delegatu 
prie taikos konferencijos 
Paryžiuje. Grįžęs į Lietuvą 
klebonavo Mažeikiuose, 
vėliau Telšiuose, kur padė
jo įsikurti kunigų semina
rijai. Paskirtas Telšių ka
pitulos kanauninku, bet 
dėl ligos turėjo iš visų pa
reigų pasitraukti. Buvo iš
vykęs gydytis į Prancūzi
ją, bet grįžo nepasveikęs ir 
mirė džiova, turėdamas 56 
metus amžiaus.

—Šiemet, birželio 23 d. 
sueina taipgi 10 m. nuo 
mirties žurnalisto Jurgio 
Arnašiaus, klaipėdiečio. 
Tai buvo paprastas ūkinin
kaitis, bet pramokęs be
dirbdamas spaustuvėje ji
sai vėliau redagavo “Tilžės 
Keleivį”.

Kalifornijos laivų statybos kieme ši mergina duo
davo dovanų šluotą tam, kuris iš darbininkų nupirko 
aukštesnės sumos karo boną.

HITLERIS YRA HIMMLER’IO 
KALINIU VOKIETIJOJ

Ankala, Turkija, liepos 
24 — “Ulus” laikraščio re
daktorius sako, kad žinios 
pasiekė Turkiją, jog Vo
kietijos diktatorius Hit
leris yra tikras Himmlerio 
kalinys.

Reuters žinios iš Euro
pos. Belgrado, paduoda, 
kad tarp vokiečių armijos 
ir Himmlerio gestapinin
kų vyksta susikirtimas.

Iš Švedijos praneša, kad 
paveikslai parodo kamba
rį, kuriame buvo įmesta 
bomba nužudymui Hitle
rio ir kitų nacių. Sakoma, 
kad langai ir durys išdau
žyti, ir žmonės, kurie ten 
buvo tik stebuklingai išli
ko gyvi.

Gazolino Racionavimo Už
rašai Atidaryti Visuomenei
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KIBIRKŠTYS
Brooklyno lietuviški į 

kvislingiukai į mūsų klau-i 
simą: kur dingo lietuviški 
pulkai, kur lietuviai gene
rolai? apie kuriuos taip 
garsiai rašė ir kalbėjo ko-i 
munistėliai, neturi atsa
kymo. Raminasi ir savuo
sius ramina, sakydami: 
“Turėkime kantrybės, vis
kas bus žinoma!”

Mes atsakysime tiems 
kvislingams, kad mums ir 
dabar “viskas žinoma”. 
Lietuviškų pulkų nebuvo 
ir nėra. Lietuviai karinin-j 
kai ir kareiviai yra išsklai
dyti raudonojoje armijoje.

Stalino karo vadovybė 
nepasitikėjo Lietuvos ka
riuomenei 1940 m., kai 
raudonarmiečiai Lietuvą 
okup.avo, tai ir dabar ne
pasitiki. Sovietai gerai ži
no, kad lietuviai, kur jie 
nebūtų, kovojo ir kovoja 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Lietuviai ko
munistai, suprantama, y- 
ra išimtis, bet jų yra labai 
mažai.

I

Ji pridėjo, kad daugiau 
40,000 atsitikimų užtvir
tinama kiekvieną mėnesį. 
Nuo pradžios programos 
kovo, 1943 m., per gegu
žės šių metų, daugiau ne
gu 355,000 motinų ir kūdi
kių gavo valdžios pagalbą.

Lėktuvų kadetų žmonos 
, pirmą kartą turi pagalbos 
progą lygų šeimynoms vy
rų keturių pagrindinių 
laipsnių kariuomenės, lai
vyno, laivyno kareivių 
korpuso, ir pajūrio sargy
bos.

Pinigai įteikti valstybės 
’ sveikatos agentūroms, 

kad aprūpintų mediciniš
kas, slauges ir ligonines 
priežiūra, karių žmonoms 
prieš gimdymą, gimdyme 
ir per sekančius šešius mė
nesius, ir kūdikiui per pir
mą metą.

Dėl Streiko Uždarė Plieno 
Dirbtuvę

Kadangi Lietuvos kari
ninkai ir kareiviai yra į- 
jungti į raudonąją armiją, 
ir kaip kvislingų “L.” sa
ko: “jie Lietuvoje kariau
ja už Lietuvos išvadavi
mą”, tai kaip tik iš Lietu
vos bus išvyti Vokietijos 
naciai, Sovietų Rusijos vy
riausybė ir karo vadovy
bė turėtų leisti Lietuvos 
gyventojams išsirinkti to- 

Ikią sau vyriausybę, koki 
jiems patinka, o ne versti 
jų pasilikti Sovietų Rusi
jos komisarų valdžioje.

Lietuva teisėtai niekad 
nebuvo ir nebus Sovietų 
Rusijos dalis. Kaip carų 
laikais Lietuva buvo oku
puota, taip Stalino 1940 
m. buvo okupuota, ir da
bar, jeigu Sovietų Rusijos 
valdžia negrąžina Lietu
vai laisvės ir nepriklauso
mybės, kurią ji užgniaužė 
1940 m., lietuvių tauta ne
nurims ir kovos už savo 
tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę.

Juokeliai
DAUGISKAITA AR 

VIENASKAITA
NETOLI TEKRINTA

Naujai apsivedęs vyras skun
džia uošvei savo žmoną: Ir

Mokytojas: — Na. Jonuk, o kaipgi ją. mamyt, auklėjai? Už 
dabar aš tau pasakysiu keletą kiekvieną žodį ji man vis po 
žodžių ir tu man atsakysi, ar plauką išplėšia! 
jie vienskaitos, ar daugiskaitos. 
Pavyzdžiui “kelnės”?

Jonukas (pagalvojęs):
Kelnės? Kelnės iš viršaus viens- 
kaita. o apačioj dviskaita.

Uošvė: Kvailuti, argi tu ne
matei ?

— kas?..
Ir jos tėvas visas pli-

i
Į

Ateina įstaigon įsigėręs valdi-

ĮSTAIGOJ

TU TIK SVERDINĖJI
Girtas tėvas sako savo trejų j nįnj{as įr praneša viršininkui:

metų sūnui: Pasakyk man, vai
kei, ar aš girtas, ar ne?

Sūnus: Ne!
Tėvas: Tai kaip tu pažįsti, ar 

girtas, ar ne?
Sūnus: Girtas tai griūna, o 

tėtė dar tik sverdinėji...

— P. viršininke, aš vakar todėl 
neatėjau dirbti, kad buvau gir
tas.

— Juk ir šiandien tu, latre, 
girtas!

— Apie šiandien, ponas virši
ninke. pranešiu rytoj!

Rfc. Jame* Echots of Atlanta. Ga.. shows a fiame thrower in actton. 
The tanka on hi* »houldfr» hold fuel oil and nitrogen. Fuel oil, forced 
■ap by the nitrogen. feed* the flames that spurt out to a distanee *f 
1į0 feat. Uaed fat i* an eaaertfial ingredient in the manufacture of 
thia fuel. What uaed to be thrown away in the kitehens, now throvvt 
back our enemiea.

Ashland, Ky., liepos 24— 
ClO-United Steel Workers 
of Amcrica darbininkai iš
ėjo į streiką protestuoda
mi dėl pakeitimo darbo 
tvarkos. Šis streikas pri
vertė American Rolling 
Mills kompaniją uždaryti 
Ashland dirbtuvę.

Du tūkstančiai
šimtai darbininkų neteko 
darbo.

penki

Office of Price Adminis- 
tration nustatė, kad visuo
menė galės patikrinti re
kordus gazolino racionavi
mo kiekių, išduotų vieti
nės War and Rationing į- 
staigos.

“Yra visiškai tinkama, 
kad administracinėse ri
bose žmonės turi teisę ži
noti mylių kiekį pripažin
ta kitiems, kurie prašo da
lį gazolino, kuris faktinai 
visiems priklauso”. Ins
trukcijose vietinėms įstai
goms sakoma: “Nors nėra 
geistina nei įmanoma be 
skirtumo visiems rodyti į- 
staigos užrašus, bet pripa
žintų mylių kiekiai turėtų 
būti parodomi sulig parei
kalavimo”.

Racionuoty Batų Inven
torius

Batų įstaigos — retail 
pardavėjų, išdalinėtojų, 
smulkių prekybų ir išdir- 
bėjų, turi paimti racionuo- 
tų batų inventorių ir įver
tinti racionus pabaigoje 
darbo dienos pirmadienį, 
liepos 31 d., pareiškė Offi- 
se of Price Administra- 
tion.

Pareikalavimo smulkme
nos bus paskelbta per atei- 
nanačias dvi savaites, sakė 
OPA. Įrašymo forma bus 
pasiųsta dalytojams.

Kariuomenė Ragina Tiksliai

Paliudymai Pirkimui 
Truck’y

Pusės Milijono Karių Žmo
nos Gaus Pagalbą

— Mamyt, mamyt, mažas bro
liukas verkė verkė ir nutilo — 
sako 4 mt. vaikas motinai.

— Tai ko jis nutilo?
— Mat aš jam pripyliau pilną 

gerklę vandens...
Tai protelis...

Kunigas. Pasakyk gi tu, mano 
vaikeli: 'ką tu nusipelnei už sa
vo nusidėjimus?

— Tėveli, aš nieko už juos ne
reikalauju, — atsakė verkšlen
damas vaikas.

Office of Defense Trans- 
portation liepos 5 d. pradė
jo išdavimą paliudymų 
pirkti naujų komercinių 
automobilių, sulig naujos 
programos, pateikti racio- 
navimą mechanizuotų da
lių šios rūšies vienatiniai 
ODT po liepos 1 d.

Pusės milijono karių 
žmonos su kūdikiais bus 
aprūpytos per ateinančius 
12 mėn. sulig motinų ir 
kūdikių skubaus reikalo 
programos, kuriam Kon
gresas paskyrė $42,800,- 
000, sakė Katherine F. 
Lenroot, Children’s bu-
reau, U. S. Department of dalyj 1944 m., sakė War 
Labor virmšininkė.

Adresuoti Kareivių Lal&us
Kareiviams užmarių yra 

siunčiama apie 25 milijo
nai laiškų per savaitę. To
dėl War Department’as 
duoda ypatingos svarbos 
adresavimui, tuo užtikrin
damas greitą persiuntimą 
ir įteikimą.

128,175 Ledo Šaldytuvai
Pagaminti 128,175 namų 

ledo šaldytuvus paskirta 
21 fabrikantams trečioje Šis šuniukas, kuris kario kepurėje sėdi, irgi kur nors 

karo fronte, gal nevienam šypsnį sukelia savo savotiš
ku kuklumu.

Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Produetion Board.
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Mažai linksmybės čia ant žemės, 
Daug verksmo, skausmo ir kan

čios;
Retai dangus, rūsčiai užtemęs, 
Prašvinta ant našlės-galvos.

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly____ ’._______ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________$5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

Bet, kas pažino įkvėpimą,
Jo aukštus, dangiškus jausmus, 
Kas gavo brangų atminimą, 
Tas čia našlaičiu nebebus.

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Tam ir nakčia žvaigždelė švies, 
Tarp skausmų jam saldžiai kal

bės;
Nors tarp žmonių neras širdies, 
Bet nemylėt jų nemokės.

Trečioji Lietuvos Okupacija
Tas iškentėjusią krūtinę 
Apkaitins giesmėmis dangaus, 
Ir ašarėlę sidabrinę
Jam šventas džiaugsmas teiš

spaus. Maironis.Vargšė Lietuva — gyvena trečią okupaciją... Rau
donoji armija džiūgaudama įžygiavo į Vilnių. Bet Vil
nius, kaip 1812 m. Maskva, ne su gėlėmis, ne su miesto 
rotušės raktais okupantus pasitiko. Jie rado miesto 
centre griuvėsių ir degėsių krūvas. “Ne prazdnik, ne 
prijemnyj dar — ona gotovila požar neterpelivomu ge- 
roju” — ne šventę, ne priimtuvių dovaną — ji pagami
no gaisrą nekantriajam didvyriui, — taip atvaizdavo 
Puškinas Maskvos svetingumą Napoleonui I 1812 m. 
Ir Vilnius pasekė “matuškos” pavyzdį. Tiesą, Vilniaus 
griuvėsius pagamino ne lietuviai, bet naciai ir bolševi
kai — vieni puolė, kiti gynėsi — bet vaizdas susidarė 
toks pat, kaip Maskvoje 1812 m. Vilniaus “išlaisvini
mą” aprašo pulk. L. Visokostrovskis. Tai grynai slaviš
ka pavardė. Lietuviškiems sovietų propagandistams 
tenka lietuvinti nelietuviškas pavardes. Kaip jaučiasi 
mūsų Gediminas, stebėdamas savo sostinę okupuotą 
nelietuviškų gaivalų? Kaip jaučiasi mūsų dainius Mai
ronis, kai lietuviški išdavikai jo patriotinėmis daino
mis liaupsina Lietuvos pavergimą? Ar jis kada sapna
vo, kad jo patriotinė poezija susilauks tokios desekra- 
cijos bei išniekinimo?

Pulk. Visokostrovskis pabrėžia, kad Vilniaus cent
ras, kur vokiečiai smarkiausiai gynėsi, yra išgriautas, 
bet bažnyčios esančios taip stipriai pastatytos, kad jų 
nė armotų šoviniai neįgriebė. Suprantama, kad čia laukuose, bet ir gamyboje.

m n o Lrilnmrilm Iro z-s i i -<• • v- « —•

paeina iš šalių, kurias mes 
kariaujame. Bet visai ki
taip įvyko, socialė ir eko
nominė diskrimancija 
prieš mūsų svetimšalius 
susilpnėjo. 1941 ir 1942 m. 
manėme, kad pasirodys vi
sokių išdavikų, bet gyven
tojai pasiliko ištikimi 
šaliai.

šiai

ma-

NEDAUG ATEIVIŲ 
SUIMTA

Svarbu tėmyti, kad 
žiau negu 3,500 priešų a-
teivių suimti mūsų stovyk
lose. Gyventojų turime net 
130,000,000. Jų tarpe ran
dasi žmonės visų tautybių. 
Todėl tas yra stebėtinas 
faktas. Mes amerikiečiai 
įvertiname prisidėjimą 
mūsų ateivių, netik karo

kalbama apie bolševikų kanuoles, nes vokiečiai į sa
vuosius gi nešaudys. Dabar nežinia, ar reikia atiduoti 
kreditas stipriai pastatytoms bažnyčioms, ar peikti 
rusų kanuoles. Bet bolševikų kanųolės prieš vokiečių 
tvirtoves visur buvo geros, tik prieš katalikų bažny
čias kažkaip sunegalėjo. Ar čia nebūtų bolševikams 
nurodymas, kad nemėgintų bažnyčias griauti. Pulk. 
Visokostrovskis aprašė kaip matė, nesusivokdamas, 
kokias išvadas iš to galima padaryti.

Iš viso, antroji rusų okupacija jau iš pat pradžių 
žiaurumu pasižymėjo. Švenčionių apskrity padaryta 
lietuvių pogromas bei masinis žudymas. Matomai 
“laisvoji” lietuvių “respublika” prasidėjo pagal naują 
sovietų konstituciją — pilnu laisvės paneigimu. Bol
ševikai nieko neužmiršo ir nieko neišmoko. Nepamiršo 
keršyti lietuviams už 1940 m. sukilimą ir neišmoko 
taikytis prie demokratijos principų. Tiesą pasakius, 
tai demokratijos principai bolševikams rūpėjo tik tuo 
atžvilgiu, kad galėtų juos pirma proga paneigti. Pro
ga pasitaikė ko geriausia. Alijantai užimti Prancūzi
joj ir Italijoj. Tad bolševikai turi išrištas rankas šei
mininkauti kaip tinkami vidurinėj Europoj. K.

AMERIKA IŠAUKLEJA 
AMERIKIEČIUS

Earl G. Harrison, Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Biuro komisijonierius, ne
seniai pasakė svarbią pra
kalbą apie “Mūsų ateivius- 
gyventojus” Socialio Dar
bo Tautiniai Konferenci
joj, Clevelande.

Čia paduosime tik svar
biausius jo kalbos punk
tus. Tarp kitko jis sakė — 

“Jau per kiek laiko imi
gracijos skaičiai ne dideli 
ir net žurnaluose rašoma 
apie “The Vanishing Al- 
ien”. Mes Amerikoje mėg
stame vartoti gražiai 
skambančius žodžius. Kai- 
kurie žodžiai yra labai

išsilaikė net prieš nekorek
tišką partnerį. Tai dar ge
riau iliustruoja kiti to pe
riodo faktai: savų sunku
mų prislėgti lietuviai rado 
pakankamo gilaus žmoniš
kumo. kad tikrai padoriai 
priimtų lenkų internuotų 
mases, na. o be to paminė
tinas ir išvargusio Vilniaus 
krašto, jį prijungus Lietu
vai mitybos ir kitų ūkinių 
klausimų sprendimas, be 
jokių antilenkiškumo ten
dencijų, ką objektyviai 
lenkai ir patys pripažįsta. 
Tad apie tokį psichologiš
ką kompleksą, kurio savy
je lietuviai nesugebėtų 
valdyti, ir kalbos negali 
būti; faktai tai griauna. O 
jeigu kartais toks prieš- 
lenkiškas kompleksas ir 
pasireškia — tai dėl to ir 
patys lenkai yra nebe kal
tes...

Toliau toje brošiūrėlėje!
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Trečiadienį, liepos 26 d., pripuola ŠV. ONOS. Šv. 
Ona tai yra Švč. P. Marijos motina. Šv. Ona ilgus me
tus vedybinio gyvenimo buvo lyg ir nuskriausta ir 
žydų akyse buvo paniekinta, nes neturėjo šeimynos. 
Bet jos nuolatinės maldos, pasninkas ir viltis Dievu- 
je ją apdovanojo jau senatvėje tuo, ko ji troško per. 
visą savo amželį. Taigi iš Šv. Onos gyvenimo mes 
galime daug ko pasimokyti, būtent, kad niekuomet 
nereikia nustoti vilties prašant Aukščiausiojo Ap
vaizdos, nes Jis geriau žino kada mums suteikti no
rima malonė. Gi visoms, kurios nešioja tos švento-- 
sios vardą, linkime būti laimingoms, kaip buvo lai
minga jų patrone.

dėlto, kad čekoslovakai ne
išlaikė, bet visa tai buvo 
tragiški rezultatai pačios 
sistemos klaidų. Todėl jei 

i lenkai “atleidžia sau nuo
dėmes” dėl jų nesveiko 
prieščekiško komplekso, 

; dėl kurio jie net įvykdė 
j tarptautinį deliktą dar la
biau susilpnindami pačią 

į tarptautinę sistemą — tai 
j keistai skamba jų prie- 

liečiant praeitį bandoma i Gaištai dėl lietuvių prieš- 
pravesti tendencija, kad'lenkiško komplekso, kuris, 
nepriklausoma Lietuva ne- kaip trumpai užsiminta 
įmanoma be nepriklauso-’sunkiu metu net neissiąe-

1
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mos Lenkijos. Žlugus Len-'J° nel?!amumais ir pačių 
kijai - neišlaikė ir Lietu- }ietuvl« PoW>n>M ceRtrUbuvo apvaldytas. 

Tad pagalvokit, 
lenkai, ir apie tai. 
sam tikri, kad jūs mus su
prasit, nes toje jūsų bro
šiūrėlėje jūs jau rašot, kad 
per 400 metų šalia laisvos 
Lenkijos buvo laisva Lie
tuva bendroje valstybėje— 
gi anksčiau Lietuvai ly
gaus partnerio teisių nela- 
ban norėjot pripažinti... 
Tinkamai pakoregavus vi
sas pažiūras į praeitį — 
bus galima tinkamiau su
prast ir dabartį.

2. O kaip gi lenkams at
rodo lietuviškasis šian
dien? Čia deja — jų tezės 

! labiausiai klaidingos. Jie 
^lietuvius vaizduojasi sau, 

buvo aukštesnių egzisten-1 dėl tos nepriklausomybės kaip. Vlen ramiai susltai: 
ei jos motyvų padiktuota.; teko su lenkais kovoti ar- kanclus su okupacija. Gi rrt" w • i-vii- • • I _ _ _ _ — 9

neigiami tokios laikyse- j ne lenkų nuopelnas, kad- 
nos padariniai: ji išugdė Lietuva buvo laisva — ir 
lietuvių visuomenėje ne- j lenkai to mums neįkalbės 
sveiką priešlenkišką “j—; ‘ ....................................

ponai 
Mes e-

LENKŲ TEZES

va... Tačiau šitaip kalbėda
mi į lietuvius, lenkai pa
miršta, kad žlugus Čeko
slovakijai, žlugo ir Lenki
ja— atseit, Lenkija tegali

1 būti tik esant nepr. Čeko
slovakijai, kurios pagrin
dus patys lenkai dėl ne
sveiko prieščekiško kom
plekso padėjo griauti, kas-i 
darni sau duobę... Tačiau 
mes taip klausimo negalim 
statyti. Tai ne vienos - ki
tos valstybės buvimo klau
simas, bet principinis tarp-

. tautinės sistemos klausi- 
mas. Ir tikrai keistai

i

Jeigu mes čia neturėtume 
tiek daug ateivių, kurie 
greitai pasisavino ir sekė 
mūsų gyvenimo būdą, — 
tai tėvai milijonų ameri
kiečių, kurių dauguma 
garbingai nešioja mūsų 
šalies uniformą, — mūsų 
tauta nebūtų atsiekus tą 
milžinišką militarinę stip
rybę ir karo darbai nebūtų 
buvę taip greitai ir taip 
puikiai atlikti mūsų gamy
bos fronte. Tas tikrai nu
stebino mūsų alijantus ir 
dabar vykdina pergalėji
mą priešo.

Šios šalies ateivis pasiry
žęs laimėti 
Tautoms.
vardus bile 
pulko, arba 
surašus sužeistų arba už
muštų. Amerika išauklėjo 
amerikiečius. Net ir tie a- ; 
teiviai, kurie dar netapo ] 
piliečiais, širdyse tikrai a- 
merikiečiai. Certifikatai, 
kuriuos jie galutinai gau
na, tik patikrina tą faktą.

Aną dieną Newarke, ita- 
| lė atvyko į natūralizacijos 
teismą, teisėjas jau buvo 
užbaigęs visus išklausy
mus. Raštininkas jai pasa
kė “pervėlai atvykai”. Ji 
parodė telegramą, kurį ei
dama į teismą gavo. Tele
grama pranešė, kad jos sū
nus buvo užmuštas Itali
joj. Teisėjas tą išgirdęs 
paskubino naturalizavimą.

Praeitais keliais metais 
pasirodė daug naudingos 
literatūros apie mūsų sve
timšalius. Daug rašoma a- 
pie įvairias tautas, jų kul
tūrą ir kontribucijas. Kada 
vaikai mūsų svetimšalių 
pradės rašyti bus daugiau 
tokių knygų. Būtų gerai 

i jeigu mokiniai pradinėse 
ir aukštesnio mokslo mo
kyklose bandytų suprasti 
mūsų ateivių, iš kur jie pa
eina ir 11.

Neseniai tūlas moksli
ninkas sakė: gerai būtų 
jeigu mes turėtume ameri- 
kanizavimo mokyklų pa-

i

C

kartais tik 
gali geriau

reikšmingi, ir 
vienas žodis 
paaiškinti ką nors daug; 
geriau, negu visos statisti- Į 
kos pasaulyje. Imkime žo-! 
dį “ateivis”. Nors daugu
ma žmonių žino ką reiškia 
žodis “ateivis”, bet kartais 
jis * vartojamas pareikšti 
“prieš - svetimšalius nea
pykantą. Bet mums susi
rinkusiems, žodis “ateivis” 
tik reiškia “svetimšalį, ku
ris dar neįgijo Amerikos 
pilietybės”.

“Visi tikėjo, kad karas 
išvystys visokią prieš sve-j 
timšalius neapykantą. Y- 
pač tarpe tų žmonių, kurie1

j Rožančiai į
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro- * 

<5 žančių:
Puikus baltas, sidabrinis .............................. S8.C0

5 Juodas stiprus ............ -................................. $1.25 *į Rusvas stipriai padarytas .............................  $1.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg.... $1.20 a

2 Užsakymus siųskite: 4

į ’ DARBININKAS
8 366 W. Broadvvay. So. Boston 27, Mass. S

karą Jung. 
Peržiūrėkime 
kurio mūsų 
laikraščiuose

Lietuviams žinoti lenkų1 šinėti” reikalas) —tai čia 
galvoseną lietuvių klausi
mu yra ne tik reikalinga, 
bet ir būtina. Ta prasme 
būdingos yra lyg ir lenkų 
tezės lietuvių klausimu, iš- ; 
dėstytos priede prie jų ne
legalaus laikraščio “Nie- 
podleglosc” (š. m. IX. 15),| 
nr. 18/19). Tas priedas — 
brošiūrėlė vadinasi “Lie
tuva vakar, šiandien ir ry
toj”. Deja, techniškos są
lygos neleidžia reikiamu 
platumu nagrinėti visus 
ten iškeltus išvedžiojimus, 

»tačiau nors pagrindinius 
tenka paliesti.

1. Pirmiausia — kaip len
kams atrodo, Lietuva va
kar — t. y., kaip jie dabar 

! linkę žiūrėti į Lietuvos 
■ praeitį? Čia jų galvosenoj 

matyt aiškus pakitimas, 
nors iki pat galo nuosek
liai ir nepravestas. Taip 
pav., naujiena buvo toje 
lenkų brošiūrėlėje skaity
ti, kad virš dvidešimties 
metų priešlenkiškų ten
dencijų Lietuvoje patiems 
lietuviams turėjo teigiamų 
padarinių: padėjo sustip
rėti lietuvių tautinei sąmo
nei, kas tuo metu buvo bū
tina. Jei taip gali rašyti 
dabartiniai lenkų politiniai 
darbuotojai (nes tokio 
masto nelegali spauda, be 
abejo, nėra “mėgėjų para-

jau jų galvojime pažangos 
tendencija. Bet jei jie pa
tys su tuo sutinka — tai skamba lenkų teigimas,! 
būdami nuoseklūs, jie ne- kad nuo jų priklausė Lie- į 
turėtų kaltinti lietuvių dėl.tuvos nepriklausomybė,' 
tokios jų laikysenos, kuri,prisiminus, kad kaip tik KiiTm o ii Irofooniii nrrryic-l’an. J “1 x_ ___
< x__________________ C**”

Tiesa, čia pat iškeliami ir, ba prisiminus P.0.W... Tad konkrečlt1- lietuiY11^ ~ ^n_ 
• - • - - ____kacj kų santykių plotmėje lie-

’ tuviai leidžiasi vokiečiams 
panaudoti save prieš len- 

kad tuo

I

mokinti amerikiečius apie 
svetimšalius.

Remkime kalbos ir isto
rijos klasas mūsų atei
viams. Beveik visos rytų 
valstybės turi tokių klasų, 
bet jų mažai randasi pie
tuose ir vakaruose.

Šiandien čia yra apie 
3,600,000 ateivių; 1,623,600 
vyrų ir 1,976,400 moterų. 
Beveik trečia dalis jų gy
vena New Yorko valstybėj. 
Californijoj gyvena 352,- 
100. Dideli skaičiai randa
si Pennsylvanijoj, Massa
chusetts, Illinois, Michi- 
gan, Connecticut ir Ohio.

FLIS.

_ .------------- , psi- - bet pačių lietuvių kieto į“ manydami,
chologmj komplektą”, ku- darbo rezultatas. Ir Lietu- Lludu ,Y°klefla,,T®s’ PrlPa- 
ris kliudo realiai politiškai va žlugo ne todėl, kad žlu- 
susigaudyti. Tas teigimas go Lenkija, gi pastaroji ne 
nėra visai teisingas. Tiesa;------------------------------ —
— priešlenkiškas nusitei-, SODAI KALBA 
kimas yra — bet tas nusi
teikimas nėra toks aklas, 
kaip lenkai nori jį pavaiz
duoti. Tai nėra nusiteiki
mas prieš lenkus vien dėl 
to, kad jie lenkai, bet prieš 
juos tik tiek, kiek jie grą-' 
so pagrindiniams lietuvių' 
intresams ir jų teisėms.; 
Istoriniai faktai tą geriau
siai patvirtina: 1939 m. 
rugsėjo mėn., vokiečių-• 
lenkų karui prasidėjus, Į 
Lietuvos vyriausybė ne tik 
buvo raginama, bet stačiai 
du kartus buvo vokiečių 
vyriausybės spaudžiama,■ 
kad ji pradėtų žygį prieš, 
Lenkiją — ir lietuviai vis 
dėlto to nepadarė, nors 
patys lenkai Želigovskio Į 

į rankomis buvo Vilnių pa-, 
grobę net sulaužant su
tartį... Ir tik pagaliau lie
tuviai gavo Vilnių iš da
bartinių lenkų sąjunginin-i 
kų — Sovietų, bet ir tai ne 
tokiu būdu, kaip lietuviai 
norėtų. Kad toks Trojos 
arklio stiliumi Vilniaus at
gavimas principiniai lietu
viams nebuvo pageidauja
mas — rodo ir pačioje len
kų toje brošiūrėlėje lietu
viškai cituojamas posakis: 
“Vilnius mūsų, Lietuva 
rusų”. Tad vis dėlto Vil
nius grįžo Lietuvai be ma
žiausio tarptautinio delik- 
to iš lietuvių pusės. Lietu- 

iva korektingai politiškai

•9

Žiedų jūros sidabrinės 
Prie palangių, prie namų. 
Plaukia dainos iš krūtinės 
Tyliai, tyliai pamažu.
Vai, žemuže motinėle, 
Tu juodoji, tu gera.
Tu pasek man pasakėlę — 
Ilgą, gražią lylia lia...
Ir žemužė kalba, seka. 
Vai. kaip gera, vai kuku.— 
Žiedai byra, daina supas 
Tyliai, tyliai, kaip puiku L.

žįsta lietuvių Vilniaus as
piracijas... Tai maždaug y- 

. ra lenkų pažiūrų išeities 
i taškas. Tačiau kokios pri- 
1 mityvios pažiūros! Kaip 
naiviai jie vaizduojasi lie
tuvių visuomenę! Laimei 
padėtis tokia tragiška nė
ra. Kiek tai liečia sovietinę 
erą — tai lietuviškąjį Pa
leckį su kaupu atstoja len
kų Wasilewska ir jos gru
pė. Apie tai vietos taupu
mo dėliai nėra kas dau
giau ir kalbėti. Dėl vokiš
kosios eros reikia plačiai 
pasisakyti. Ar lenkai ma
no, kad Kubiliūno savival-

Tęsinys 5-tame pus!.

Armstrong Point, Hampton, Va., maudyklių kran
te išplaukė ši “torpeda”, kuri išgąsdino ten esan
čius maudytojus. Policijai patikrinus, surasta, kad 
torpeda be sprogstamosios medžiagos.
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Fatimoje- Portugalijoje

gi prižadėjo vaikučiams, 
kad spalių mėnesį, pasa
kysianti savo vardą. Mer
gelė patarė visiems trims 
vaikučiams dažnai ir die-

ta apsireiškusioji

Švč. P. Marijos meilė šioje vieno mėnesio tryliktąją 
žemėje tebevargstantiems dieną, per šešis ateinan- 
savo vaikeliams, kurie tik čius mėnesius laiko. To- 
atviromis savo širdimis liau 
ją myli, kūdikiškai save Dangiškoji Mergelė, vai-
galingai jos globai pasive- kučiams pasakiusi, kad ji 
da. ir visuose savo sielos ir atėjusi iš dangaus. Ji taip- 
kūno reikaluose visuomet 
sau pagalbos ir užtarimo 
nuo jos sau prašo, — la
biausia pasitvirtina tame 
stebuklingame įvyky, —
Šv. P. Marijos Apsireiški- votai kalbėti šv. rožančių, 
me, mažame, kalnuotame, — ir pagaliau staiga iš jų 
Portugalijos valstybės visų trijų akių visiškai 
kaimely, vadinamame Fa- išnyko...
tima. Tasai kaimelis tą Tėvai visiškai nebetikė-; 
keistą savo vardą įgavo jo į tą jų vaikučių apie- 
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Kai Alijantų invazijos jėgos kirto smūgį naciams Normandyjoj, Pran
cūzijoj, tai tuo pačiu laiku Yankiai padarė invaziją Biak saloj, kuri 900 
mylių nuo Philippinų. Matomi invazijoj panaudoti ir tankai.

nuo vienos Arabaitės mer- Nuostabiosios Mergelės 
gaitės, kurios vardas buvo Apsireiškimą jiems papa- Šį kartą Apsireiškimas tę- 
Fatima, kuri laike Maurų šakotą istoriją. Vyriausio- sėsi viso apie 10-tį minu- 
karo su Portugalais, tame ji iš vaikučių, vardu Luci- čių laiko. Lucija, buvo vie- 
kaimelyje tapo atversta ja (mat buvo dvi mergai- 
Katalikų Tikėjiman ir pa- tės, ir vienas berniukas), 
krikštyta. Taip tai mažas už tą kaip jų tėvai sakė, 
Fatima kaimelis, įsigijo "melagystę”, vargšė gero- 
naują savo vardą, ir paga- kai ir mušti gavo! Lucija 
liau. tuo stebuklinguoju, tuomet buvo lygiai dešim- 
mūsų dienose, švč. P. Ma- ties metų amžiaus. Gi ant- 
rijos Apsireiškimu, nepa- rieji du, berniukas ir mer- 
prastai po visą pasaulį iš- 
sigarsino, kad Fatimos 
vardas, visur yra žinomas.

Gegužės mėn. 13-tą d. 
1917 m., trys vaikučiai Co- 
va de Iria ganyklose visą 
dieną ganė didelius būrius 
avelių. Prisiartinus vaka
rui, ir vaikučiams su ave
lėmis parvykus į savo na
mus. — savo tėveliams jie 
papasakojo gan keistą ir 
nuostabią istoriją: Vaiku
čiai visi trys vienodai sa
kė, kad jiems tą dieną pa
sirodžius nepaprasto gro- 13-toji diena prisiartino,— 
žio ir meilingumo Merge- 60 asmenų susirinko daig- 
lė, didžiausiai visa žibanti tan, ir kartu su minimais 
dangiška šviesybe. Jos vaikučiais nuėjo ton pa
galvėlė ir visa kūno figū- čion vieton, kurioje, praė- 
ra, buvo uždengta nuosta- jusio mėnesio, t. y. gegu- 
baus gražumo velionu, ku- žės 13-tąją dieną, kaip vai- 
ris veik iki pat žemės bu-pūčiai pasakojo, toji nuos- 
vo nutysęs. Mergelė savoitabioji Mergelė jiems ap- , .. ... .. .
rankas laikė glaudžiai dėl-!sireiškusi. Nors ir niekas’lyciy 1 incnD4 
nais sudėjusi sau ant krū-jkitas apart vaikučių, tos 
tinės, ant kurių kabojo Į Mergelės nebematė, kaip 
užnertas ilgas, stambiais Ji vaikučiams apsireiškė,! 
karolėliais, nuostabaus;— tačiau vėl ūmai visur 
gražumo rožančius. Mer-! paplito gandas, kad Ste- 
gelė vaikučiams pasakiu- buklingoji Mergelė vaiku- 
si, kad ji pasirodysianti čiams apsireiškė ir su jais, 
jiems toje pat vietoje kiek- t. y. vaikučiais

t

GRAŽI MOTERIS
gantiškumo požymis.

Tolimoje Indijoje di
džiausiu grožio pažymiu 
yra laikoma kaklo ilgu
mas. Moterys gražinasi, 
kaklus apvyniodamos me
talinėmis rinkėmis. Mote-

Grožis yra toks dalykas, 
kurį kiekvienas savaip su
pranta. Ar daiktas gražus, 
ar ne, dažnai pasiginčija
ma. Tai priklauso nuo į- 
pročių, nuo skonio.

Labai skirtingas ir sa
votiškas atskirų tautų gal- ris ten laikoma vidutinio 

• vojimas apie moterų grožį, gražumo, jei įstengia per 
T)z« z.14 n 1 L z\ 4-0 W • a « V wPasitaiko tautų, kurios metus užvynioti ant kaklo 
gražiomis laiko tas mote-'yįeną rinkę. Tačiau jei per 
ris, iš kurių mes šypso- metus būna pridedamos 
mės. Mes negalime su- jyį naujos rinkės, tai apie 
prasti jų skonio, bet jie tokios moteries grožį kal- 
nesupranta mūsų. ba vjsas kraštas.

Viena keliautoja Kurdis
tane buvo j -
seną I 
Kunigaikštis ilgomis ka
somis ir mėlynais skritu
lėliais išdažytu veidu pa
reiškė keliautojai, kad ji 
galinti už jo ištekėti ir 
tapti 30 tautelių valdove.1 
— Tačiau, 
kunigaikštis, 
graži. Kad būtum graži, 
tu už manęs ištekėjusi 
privalėsi du mėnesius nie
ko neveikti ir sėdėti neju
dėdama, kad nutuktum.

Ir iš viso, ;

Daugely Afrikos vietų 
i yra• Pa^Y*eSta. Pas apie moters grožį yra 

sprendžiama iš lūpų didu
mo. Motinos dar mažiems 
vaikams įpiauna lūpas ir 
į žaizdą įdeda 5 colių didu- 

£ mo medžio gabalėlį, kad 
lūpa atsikištų pirmyn.

. Metai iš metų į lūpas būna 
f J . dedami vis didesni medžio tu neesi , . . . ,gabalėliai ir galų gale lu

pa pasidaro taip ištempta, 
kad styro atsikišusi pir
myn, lyg lėkštė.

- - i Japonų moterys nepasi- UULU&lUUl. v . j. v-
_ _ artimų Rytų zymi Rambumu, tačiau

pasauly į moteris, kurios butl apvalios,
sveria mažiau kaip du ^uo tlks^ jos apsivelka 
centnerius, nedaug yra net P° išimtį kimono (ja- 
kreipiama dėmesio. Arą- P°nĮ^as apdaras), 
bai gražiomis moterimis Kinai europietes vadina 
laiko tik tas, kurios turi baltaisiais velniais, nie- 
storą sprandą, masyvų kaip negalėdami suprasti, 
liemenį ir kojas, panašias kodėl tokie išblyškę su- 
į dramblio. Bečnano kuni- tyėrimai yra laikomi gra- 
gaikštis vienintele gražuo- žiais. Kinas apie moteries 
le laikė vieno anglo žmo- sprendžia iš kojų le
ną, kuri buvo taip stora, tenų^Kuo mažesnė koja, 
kad vos ne vos galėjo įeiti 
į vagoną. — Pripildykite 
savo kailį, apkraukit savo 
kaulus mėsa, nes kitaip 
nekreips į jus dėmesio nė 
vienas .vyras, — patarė a- 
rabas būreliui moterų eu- 
popiečių, kurios Europoje gknt. NoraVr pas muš? dar 
buvo laikomos gražuolė
mis.

Siamiečių moterų grožio gtai buvo didžiausias mer- 
idealas yra vikrumas, gaitės - moters papuoša- 
lankstumas. Jau mažos las. O dabar be pasigailė- 
mergaitės ten atlenkia jimo kerpamos kasos ir 
rankos pirštus atgal ligi į rausvi veidai baltinami 
riešo, o susiraityti gali pudromis. Taipgi plaukai 
kaip gyvatės. Juo siamie-‘ imama dažyti mėlynai, ža- 
tė lankstesnė, juo ji gra
žesnė.

Jemeno moterys išpešio
ja savo antakius, o nuo 
nosies ligi ausies nubrėžia 
storus juodus brūkšnius. 

, Be to, jos ištekėdamos 
pradeda juodai dažyti 
dantis. Tai nepaprasto ele-

Tas pasikartojo antrą ir 
trečią iš eilės kartą.

Pagaliau veik kiekvienas 
tos gigantiškos 50,000 
žmonių minios narys, ū- 

i mai susidarė sensacingą 
savy nuomonę, — kad sau
lutė jau atsipalaidavo iš 
amžiaus užimamos savo I 
vietos, sutruko į šimtus ir 
tūkstančius dalių, kurios

nintėlė iš jų trijų, kuri iš- 
dryso su ta Nuostabiąja 
Viešnia pradėti kalbėtis.

Dabar slinko mėnesis 
paskui mėnėsį. Kiekvieno 
mėnesio 13-tąją dieną, vai
kučiai, — o kartu su jais, 
— ir didžiausios žmonių 
minios, Apsireiškimo vie
ton susirinkdavo. Liepos 
13-tąją dieną, iš pačios

v •

ant kurių buvo užsinėrusi 
gražų rožančių, sukaupu- į 
si visas savo jėgas, labai 
rimtai Mergelės paklausė:1 
— “Panele! — Kas tu esi 
ir ko iš manęs, menkos 
piemenaitės reikalauji?” 
Apsireiškusioji Nuosta
bioji Mergelė, greitai į tai 
Lucijai atsakė: — “Aš esu 
šv. Rožančiaus karalienė,
ir Aš atėjau čia perspėti jau netrukus visos pradė- 
žmones, kad jie pataisytų; siančios iš dangiškos erd- 
savo gyvenimą, ir kad jie i vės kristi žemyn ant jųjų 
taip sunkiai kasdieną savo galvų. Visi didžiausios 
nuodėmėmis neberūstintų baimės apimti, pradėjo 
mūsų Viešpatį, kad kas-. rėkti ir šauktis V. Dievo 

Ta vaikučių Dapasakota rinko 5’000 abieJ4 ti_ dien4 maldingai kalbėtų ■ pagalbos. Daugumas iš 
apie Apsireiškimą istorija. kin,či««. žmoni,ų: Dabar.šv. rožančių ir darytų tik- milžiniškos žmonių mi- 
ūmai nanlitn np tik no na- vaikuciai pasakė susinn- hą atgailą uz savo kaltes . mos, parpuolė ant kelių ir 
tį Fatima kaimelį ir-visas ^usiems žmonėms, kad ap-! Apsireiškusioji dar da-įv‘o1oiQi noiio^+ioc
artimesnes 4 , Isireiškusioii Mergelė, dėio mergaitei, kad .Ti
bet ir po visą 
Tačiau niekas į tai visiškai 
nebenorėjo tikėti. Paga
liau, kuomet birželio mėn.

gaitė, buvo josios brolėnai 
(cousins). Berniukas var
du Pranciškus, buvo devy-
nių m. amžiaus, o mergai- j Fatimos ir apylinkės para- 
tė. — Morta Jacinto, —(P^’ i Cova de Iria a- 
septynių metų amžiaus, -vėlių ganyklas, — susi-

■ kusiems žmonėms, kad ap-! Apsireiškusioji dar da-
įo"apylinkes,|sireiškusi°ji MerSelė, dėjo mergaitei, kad Ji 
J Provincija lJ^ems prižadėjo spalių 13- trokšta, kad šioje pat vie- 

tąją dieną pasakyti savo toje, Jos garbei būtų pa- 
ivardą.

Rugpiūčio 13-tą ją dieną, kurioje Ji apsireiškė.
i— čia susirinko jau 15,000 dar dadėjo, tokį prižadeji- 
i žmonių; o rugsėjo mėn. mą, kad jeigu tik žmonės 
13-tąją dieną, — jau buvo pataisys nedorą savo gy- 
25,000. Kai atėjo spalių, t. venimą, — tai greitai pa- 

Įy. šv. rožančiaus mėnesio sibaigsiąs karas. Mat, tuo 
13-toji diena, — čia iš visų. metu, kaip visiems yra ži- 

■ Portugalijos kraštų 
plaukė jau 50,000 įvairių 
luomų ir amžiaus, abiejų 

žmonių

statyta didelė bažnyčia,
Ji

kalbėjosi.

balsiai kalbėjo Gailesties 
Aktą.

Tas nuostabusis ir nie
kam nebesuprantamas 
dangiškoje erdvėje mato
mas vaizdas, — kaip stai- 

jgiai jis prasidėjo, 
lygiai pat staigiai — da- 

• bar jis ir pasibaigė. Jis 
į truko apie dešimtį minutų 
laiko. Ir kiekvienas tuo
met ten buvęs žmogus, 

j kuoaiškiausiai jį matė. 
! Dabar kuoaiškiausiai visi 
žmonės pripažino, kad 
vaikučiai tikrą tiesą apie 
Nuostabiosios Mergelės 

; į jiems Apsireiškimą pasa-

taip

tuo moteris gražesnė. No
rėdamas būti gražios, mo
terys ten kojas jau iš ma
žens varžo medinėmis 
klumpėmis, kad perdaug 
neaugtų.

j Moters grožio suprati
mas keičiasi ir laikui bė-

neseniai ilgos kasos, raus
vi, sveikata trykštą skruo-su-;noma, dar tebesitęse 1914 

m. prasidėjęs Didysis Pa
saulinis karas.

Kai Apsireiškusioji Mer- 
įgelė, kaip paprastai, ruo- 
I šėsi pranykti, — Ji pakėlė 
savo ranką aukštyn, ir ja koja. Apsireiškimo vieto- 
parodė mergaitei į saulę, je, ūmai tapo pastatyta 
Mergaitė Lucija, automa- nedidelė, 
tiškai tą Apsireiškusiosios bažnytėlė. 1929 m. 
gestą, nukreipė į minių‘12-ka metų vėliau, po Švč. 
minias žmonių, 
šaukdama: 
visi į saulę!”

Dabar įvyko milžiniškų pas Ganytojiškame 
minių aįyvaizdoje Tos 

j Nuostabiosios Mergelės 
j seniau pažadėtas stebuk
las. Diena, kaip jau anks
čiau yra minėta, buvo la- 

. bai lietinga ir tamsi. Stai- 
■ ga tarsi kokios magiškos 

galios veiksmu, gigantiš-i 
kos 50,000 žmonių minios žančiaus karalienės šven- 
masė, pakėlė savo galvas tove. Kiekvienais metais 
aukštyn, ir pamatė nepa- Fatimą aplanko dešimtys 

mergaitės, rūpestingai ją prastą dangiškoje erdvėje ir šimtai tūkstančių kata
likų maldininkų, ir įvairūs 
stebuklingi ligonių išgiji- 

rele, ir saugokis, kad ne- kuosmarkiausiai sukosi a- mai per užtarimą švč. P. 
apsiriktume!, ar pagaliau,! pie savo ašį, svaidydamas i Mari jos,— Šv. Rožančiaus 

karalienės, kas kartas vis 
dauginasi. Kuriam laikui 
praslinkus, tapo pastatyta 
didžiulė ligoninė, atveža
miems ligoniams patalpin
ti, o pačioje Apsireiškimo 
vietoje, iškilo dangun švč. 
P, Marijos, — šv. Rožan
čiaus Karalienės garbei, ir 
Šv. V. Jėzaus širdžiai gi
gantiška -Bazilika.

Kaip Bernadeta Subi- 
rous, Liurde, — taip ma
žoji Fatimos Lucija, tobu
lino savo sielą šventume ir 
dvasiniuose apmąstinėji- 
muose, ir 1923 m. priėmė 
šv. Daratos Seserų vienuo
lyne vienuolišką abitą, ap-

Visi trys vaikučiai, šį į 
.kartą, buvo atvykę Apsi
reiškimo vieton kartu su 
savo tėvais. Lucija, pradė
jo komanduoti milžiniškas 
žmonių minias, suglausti 
savo lietsargius, nes tą i 
dieną, o ypatingai rytą, 
lietus pylė nuo pat anksty
vo ryto, tarsi iš kibiro! 

! Dabar mergaitė pradėjo 
kalbėti šv. rožančių, o mil
žiniškos susirinkusiųjų 
žmonių minios ją sekda
mos, jei pritarė. Buvo ly
giai vidurdienis. Staiga 
Lucija garsiai visiems su
sirinkusiems sušuko: — 
“Štai jau ji ateina!”

Lucijos motina, klūpo
dama ant žemės šalia savo

I II

kukli medinė 
t. y.

liai, raudonai ir t. t.
Ką gi — tai irgi grožis... 

“M-ris”
garsiai • P. Marijos Apsireiškimo 

“Žiūrėkite | Cova de Iria ganykloje, 
vietinės diecezijos vysku- 

savo 
laiške, patvirtino dievotu
mą į Švč. P .Mariją, — šv. 
Rožančiaus karalienę Fa
timoje, suteikdamas jei 
naują titulą.

Nuo to laiko, Fatima pa
tapo Tautine Portugalijos 
Švč. P. Marijos, — šv. Ro-

šviesą! Saulutė, tarsi koks 
ratas,

I

turėdama naują vienuoliš
ką vardą, būtent:— “Sese
lės Lucija nuo Jėzaus”.

J. Butkevičius.1

Juozas Kasinskas
. Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

[ Patarnavimas Dieną ir Naktį

1 602 Washington BlVd. 
! BALTIMORE 30, Md. 
| Tel. Lexington 8595 
| Limosinai dėl visokių reikalų

perspėjo, sakydama: 
“Žiūrėk gerai, mano dūk- milžiniškas ugnies

• n i i ! i_____ __ ____________ i • _________i___ • ____

j.--------- y — - ---------o---------- --------------- --------------- ----
pr^irilzt nmni a v r»a aro liau 1

nepadarytumei kokią klai- į visas puses gigantiškus, 
dą?!” Tačiau Lucija, 
antroji Bernadeta, nė ma
žiausią krislelį neabejojo 
apie tikrenybę to, t. y. Ste
buklingosios, Apsireišku
siosios Mergelės, kurią ji 
matė.

Nuostabioji Apsireišku- 
sioji mergelė, dabar jau 
buvo Cova de Iria avelių 
ganyklose pas mergaitę, 

: kur buvo susirinkę di
džiausios žmonių minios, 

; nors niekas iš minių, apart 
vaikučių, Apsireiškusio
sios nematė. Tuomet mer
gaitė Lucija, pamaldžiai 
savo rankutes sudėjusi,

ta įvairiaspalvius 
spinduliais, - 
raudonus, mėlynus, žalius 
ir dar kitų spalvų, kurie 
atsimušę į debesius, į že
mės uolas, į medžius ir pa
galiau į susirinkusių žmo
nių minias, — sudarė di
džiausios grožybės ir ne
apsakomo nuostabumo 
vaizdą!.. Staiga saulutė 
nustojo taip smarkiai su
kusi, švaisčiusi i visas pu
ses įvairiaspalvius šviesos 
spindulius, ir apie porą 
minutų laiko, buvo tarsi 
negyva. Paskiau ji ir vėl 
pradėjo galingai suktis.

šviesos 
geltonus,

I 
i
l f
ĮI

Mergaitės myli gėles. Ir ši jaunuolė puošiasi 
kaktuso gėle per kaktusų žiedų sezoną.
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LENKŲ TEZES ROMA
Pradžia 3-čiame pusi.

da — tai Lietuva? Jei taip 
— tai būtų trumparegiška 
klaida. Ir Norvegija turi 
Kvislingą, kurio “vyriau
sybė” bendradarbiauja su 
vokiečiais, ir danų karališ
koji vyriausybė “bendra
darbiavo” ir Prancūzijos 
Petenas - Lavalis “bendra
darbiauja” — ir taip dau
gely kitų okupantų kraštų, 
tačiau vien dėl to niekas 
nekviestijonuoja Norvegi
jos, Danijos ir kitų teisės į 
savarankišką politinį gy
venimą. Pagaliau, forma
liai Lietuvos padėtis dar 
geresnė, nes ji neturi vy
riausybės, o tik okupacinę 
savivaldą, pačių okupantų 
rankomis sudarytą, tautos bandė ją vaizduotis. Ir to-

sias įrodymas, ko siekia 
tikroji Lietuva — tai kar
tu ir atsakymas į toje bro
šiūrėlėje iškeltą klausimą 
— ką Lietuva daro. Jau 
pats faktas, kad vokiečiai 
latvius ir estus ima palan
kiau traktuoti, kaip lietu
vius, gali šį tą pasakyti. 
Tad visai nepagrįstai toje 
brošiūroje lenkai prikiša 
lietuviams, kad jie “sava
noriškai įsikinko” į vokie
čių vežimą. Už “savano
rišką įsikinkymą” tautai 
universitetai neuždaromi, 
o jos vadovaujami inteli
gentai netremiami (pav.— 
Grinius, Krupavičius, A- 
leksa, Jurgutis ir kt.). Tad 
ir dabarties tikroji Lietu
va, kitokia, negu lenkai

I

valios visai nereprezentuo
jančią. Jos negalima trak
tuoti, kaip politinį organą, 
bet tik kaip vokiečių admi
nistracinio aparato dalį — 
kaip vokiečių valdininkus. 
Lenkijoje tokių vokiečių 
valdininkų lenkų, santy
kiai paėmus yra tiek pat. 
Tad principiniai šiuo for
maliu požiūriu tarp lietu
vių ir lenkų skirtumas po
litiniai ne toks jau didelis. 
Truputį kitokia forma ir 
lenkai turi tiek pat vokie
čių valdininkų lenkų, prieš 
kuriuos jie būna neretai 
priešingai nusistatę, lygiai 
taip pat, kaip lietuvių vi
suomenė prieš Kubilūno 
savivaldą. Tačiau lenkai 
čia didžiuodamiesi argu
mentuoja, kad tikroji Len
kija — tai nelegaliai, pože
my, veikianti ir galvojanti 
Lenkija. Teisingai! Sutin
kame su tuo! Tačiau ir 
lenkai turi sugebėti pama
tyti, kad tikroji Lietuva 
dabar taip pat yra požemy 
ir kovoja panašiai kaip 
lenkai už savo šventas tei
ses. Lietuvą ir lietuvius at
stovauja požeminiai lietu
vių politiniai centrai, taip 
kaip ir lenkų, — gi čia tik
roji lietuvių kova už savo 
teises vedama ne mažiau 
energingai, kaip ir lenkų. 
Masinis pasyvus viso kraš
to pasipriešinimas oku
pantams, visokių mobiliza
cijų fiasko ir eilė kitų pa
našių reiškinių yra geriau-

SUMMER FUN — This play 
dress in peppermint - stiek 
striped seersucker was featur- 
ed at recent fashion showing 
in New York. Sure-fire sum- 
mer style for the debutante sėt. 
outflt has off-shoulder cap 
slaeves and bright silver but- 
tons. Biggest virtu* is fabrre. 
u-hich reęuires no ironing in 
’• these busy davs.

dėl jei lenkai norės sveikai 
susiorientuoti — tai jie tu
rės savo primityvias pažiū
ras apie dabartinę Lietuvą 
pakeisti, turės suprasti, 
kur tos Lietuvos reikia ieš
koti. O jei jie bando pri
mesti lietuviams žydų žu
dymus — tai tas priekaiš
tas tiek pat vertas, kaip ir 
tas, jei mes bandytume 
primesti lenkams kaltę už 
Oswiencimo krematoriu
mus, kur masiniai degina
mi žydai... Nes jeigu Os- 
viencimas yra Lenkijoje — 
tai nereiškia, kad būtinai 
lenkai turi būti už jį atsa
kingi, nors, tur būt, ne be 
to, kad ten nebūtų ir lenkų 
pareigūnų toje istorijoje... 
O tikras tautos tolerantin- 
gumas žydų atžvilgiu gali 
būti kaip tik prieškarinio 
gyvenimo eigoje supras
tas: Lietuvoje žydai nepa
žinojo jokio antisemitiz
mo, gi Lenkijoje — geriau 
nekalbėti... Tad vietoj da
rę priekaištus lietuviams 
— lenkari turi suprasti tik
rąją dabarties kovojančią 
Lietuvą — ir jei tai pajėgs, 
tai jie įsitikins, kad jie ne
turi teisės statyti jos že
miau už dabartinę kovo
jančią Lenkiją.

3. Tohau — kaip lenkai 
vaizduojasi Lietuvos ryto
jų. Jie negali atsisakyti 
minties, kad Lietuvos atei
čiai kenks lietuvių psichi
kos apsunkinimas lenkofo- 
bija (priešlemkiškumu). Į 
tai tegalima atsakyti, kad 
pačių lenkų psichika dar 
labiau apsunkinta... čeko- 
fobija, lietuviofobija, uk- 
rainofobija, gudofobija, 
rusofobija... užteks? Tur
būt, ir lenkai pripažins, 
kad apie “fobijas” geriau 
nekalbėti.

Toliau brošiūrėlėje įrodi
nėjama, kad Europos “bal- 
kanizacija” priklauso pra
eičiai: jokia valstybė po 
karo nebus pavieniui, t. y: 
be tampraus ryšio su ap
linka. Gi valstybės tarp 
Lenkijos ir Rusijos maža 
priklausys savo tautos va
lios, nes ne tik jos sprę- 
siančios apie save. Tų val
stybių tarpe yra ir Lietu
va., Ir Lenkija kaip tik ga
linti būti dominuojantis 
veiksnys tuos klausimus 
sprendžiant. Pridėti būtų 
galima, kad vis dėlto prieš 
tai dar turės būti tikrai 
sprendžiamu veiksniu su
tarta ir dėl Lenkijos... na, 
seksim toliau tos brošiūrė
lės mintis: Baltijos tautos 
savo valstybines nepri
klausomybes arba neat
gaus, arba atgaus “vidurio 
Europos valstybių federa
cijos keliu” — kiti keliai 

1 uždaryti. Šitaip manyti

į

Parimus bokštais, parimus kryžiais, 
Išverkei medžiais savo maldas...
Su monumentais ir su karžygiais, 
Tu pražiūrėjai akis šventas.
Į vieną langą naktį ir dieną, 
Žiūrėjai žvilgsniais, bėgai širdim... 
Šventam Senely vis jautei sieną, 
Kuris klūpojo dienoms, naktims.
Jisai klūpojo alkanas, basas, 
Galvą suspaudęs delnų varžte...
Į stogus beldė ašarų rasos, 
Juodi šešėliai visam krašte.
Čia nusigandę gludė katedros, 
Skausmu užkimę dūzgė varpai... 
Prie langų verkė alyvos, cedrai, 
Kad visi bokštai yra vergais.
Čia susimąstęs rymojo menas, 
Eilėj šventovių sekė minias... 
“Kur-gi Murillo?! Piešėjas senas?! 
Nejau Madonną granatoms mes?!
“Kur Leonardas Kristų sodinęs, 
Prie Vakarienės stalo gražaus?! 
Petrą ir Paulių čia suvadinęs — 
Ko jis pabėgo keliais dangaus?..
“Kur Rafaelis, Giotto, Rubens; 
Kur Botticelli, Fra Lippo Lippe?!
Millet, Vales-quez?! — gal atsiskubins?.. 
Nes lūpų lūpos, maldų sulipę.
“Kurgi Bromante, Titian, Millet’as, 
Fra Angeliko, Van Eyck uolūs?!” 
Žvelgia paveikslas kiekviens jų pieštas, — 
O čia nuo šūvių jau dreba uolos.
Roma senoji kryžiais nulinko, 
Prieš visą dangų klaupė banga!
Ir šaukė, šaukė: “O, Dieve, tykus! 
Ar mus nelaimins Tavo Ranka?!”
Dangus tylėjo, debesys verkė... 
Nevienas rūmas sprogo ugny! 
Juk visą žemę kaltės sumerkę; 
Reik atpirkimo — Bendroj Širdy.
Širdis klūpojo uždaram rūme, 
Be vandens lašo dienų dienas!
Už visą žemę piktą ir ūmią, — 
Jisai iškėlė Savo rankas.
Jisai prikėlė Schubert’ą švelnų, 
Lištą, Mozartą, Franz, ir kitus...
Jisai suspaudė Šventuoju Delnu — 
Visų bažnyčių aukso raktus.
Ir Jis išėjo prieš minių minią, 
Kaip Kristus kalne baltam rūbe... 
“Mano, vaikeliai! ko nusiminę?! — 
Romą prikelsim! — Ji ne grabe!
“Štai raktai Petro, — tai jūsų širdys, 
Atsirakinkit, dangaus vartus!
Kristus altoriuj, Jis jus pagirdys, 
Patys triumfuokit, kvieskit, kitus.
“Juk visoj žemėj Kristus Karalius! 
Ir vienas Laivas — Bažnyčia Mūs... 
Visokis irklas, — vis bus be valios, 
Jei kitoj jūroj jisai užklius.
“Tad, Vardan Jėzaus, lai trupa uolos...” 
Širdis Šventoji tarė lėtai...
Ir paskutinė granata puolus, — 
Atrišo laisvę kaip bematai.
“Roma! Nurimk! štai Uola tavo!” 
Šaukė įėję nauji pulkai...
Ir minios ūžė, grojo, triumfavo, 
Tiktai liūdėjo vienas Jisai.
Juk visa žemė — Roma belaisvė!
Juk visos tautos kovos tvane!..
“O, leiski, leiski, Dieve į laisvę — 
Juk jie nežino, ką daro ,ne...
“O nors ir žino, Jėzau, mieliausias! 
Pasuk jų vairą kita kryptim...
Aš nemiegosiu naktis ilgiausias, — 
Tik glausk, juos, Jėzau Savo širdim...”
Ir vėl Jis klūpo, Senelis šventas, 
Galvą suspaudęs delnų varžte... 
Kanuolėms dunksi nevienas krantas, 
O taikos žodis dar tik rašte.
Ir laukia žemė, kaip Roma laisvės. 
Palmos šakelė kada nukris?!
O, maldauk, Tėve!.. Už mus belaisvius!.. 
Te mums kaip Romai, saulė prašvis.

i

i

tai

turi ir teisės ir gal, dalinai, 
ir pagrindo. Ir jei visos Eu
ropos struktūra bus kons
truojama federaciniu prin
cipu — Lietuva, be abejo, 
negalės čia būti ardančiu 
veiksniu. Tik per lengvai 
lenkai nuneigia Baltijo- 
Skandijos federaciją. Taip

Kai vokiečiams buvo karšta Romos apylinkėj, 
. jie palikę ir savo karius sužeistuosius karo lauke. Štai 
Į vienas iš jų apžiūrimas amerikiečio daktaro ir sutei- 
■ kiama pagalba.

pie federacijas kalbėdami 
laiškia netiesą sako, kad 
tarptautinėje arenoje nie
kas apie Lietuvą nekalba 
ir niekas ja nesidomi. Ne- 

i turime vietos išskaičiuoŲ 
labai daug susidomėjimo 
Lietuva duomenų, tačiau 
manome, kad dėl to teigi
mo tos brošiūrėlės auto-Į 
riai turės netrukus patys 
raudonuoti.

Toliau — lenkai, aiškin
dami, kad lietuviams vie-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai, surinkę tris naujas "Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio” prenumeratą gauna dykai ir 
"Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

“VARPELIS”
duoda naujausių žinių, iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

tuva nebijos patiekti savo 
atskaitomybės rezultatų, 
nes ji yra tikra, kad jos at
skaitomybė politinės mo
ralės akimis žiūrint bus 
tikrai nemažiau švari, kaip 
ir pačios Lenkijos atskai-

paliestų klausimų svarbą, 
sako, kad Lietuvai jie 
svarbūs, nes ji “neišvengs 
atskaitomybės valandos 
(chwila obranchunkow) ”, tomybė.
— atseit, išsiaiškinimą -----------
pradeda lyg pusiau grą- NEPRIKLAUSOMA LIE- 
sindami. Dėl to galime už- TUVA, Nr. 17-18 ( 29-30), 
tikrinti lenkus: tikroji Lie-

aami, Kda įieuiviaiua vie- ;_ 
nintėlė galimybė atsista- * 
tyti politiškai — tai įsi-, g 
jungti į Vidurio Europos}^ 
federaciją, sako, kad esą! 
nauda iš to būtų abiem pu- 

,sėm: a, Lietuvai — nes ji 
, savo valstybinėje organi
zacijoje galėtų vystytis 

i tautiniai, kultūriniai ir ū- 
i kiniai; b, pačiai federacijai 
į— nes gautų strateginiai 
i naudingas sienas, ko nebū
tų, jei Lietuva vienokia ar 
kitokia forma paliktų už 
federacijos ribų. Ta pras- 
me — sakoma brošiūroj— 
Lietuvos ateitis netgi nėra 
abejinga, nei tai būsimai 
federacijai, nei jos nariui 
Lenkijai. Lietuva tik tu
rinti šiandien pati apsi
spręsti, nes ryt jau bus vė
lu. Tai ir bus pagrindinė 
tos brošiūros mintis. 

Į Dėl Lietuvos apsispren
dimo — tai tenka dar kar
tą pabrėžti, kad jos pa
grindinis tikslas — savo 
valstybingume vystytis 
tautiniai, kultūriniai, ūki
niai ir politiniai. Gi pagal 
savo padėtį, ji platesnių 
Europos kontinento struk
tūros problemų spręsti ne
gali — todėl ji visada ben
dradarbiaus tokioje struk
tūroje, kur jai geriausiai; 
bus užtikrintas jos pagrin-; 
idinių tikslų realizavima- 
isis. Tačiau ten, kur jos 
tiems tikslams gręs pavo-' 
jus — ten ji visada kovos, 
Ikaip kovoja ir šiandien. 
Į Todėl ir lenkai, jei pajėgs 
suprasti ir panorės atitai-

' Marija Aukštaitė. syti bendros praeities klai-
— ■ ■ ■das, turi lietuvius pripa-

pat yra galima, kaip vie- žirrti lygiai kovojančiu 
netas Baltijos tautų —| faktorių su savo okupan- 
Suomijos federacija tam tais ir už savo ateitį, kaip 
tikrame politiniai organi- tai daro ir lenkai. Ar len- 
zaciniame sąryšy su liku- kai pajėgs greit to politi- 
siu kontinentu (prieš šį nio lygio pasiekti? Iki šiol

♦

t

1943 m. spalių 15 d.

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai. 288 puslapiai. Kaina ............ ....................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi.................... ................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ..........................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ..................................... .....

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės — 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway, So. Boston

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

r *

_________ ___ Kai alijantų karo jėgos įžengė į Romą tai tą dieną 
karą tų kraštų studijos jie jo dar nėra pasiekę, nes buvo šventės ir džiaugsmo diena. Štai Yankis karys 
buvo sukūrę SELL). Bet!minimos brošiūros pra-' džiaugiasi mažyčiu italijonuku - kūdikiu, kaip tuo tar
toje brošiūrėlėje lenkai aidžioje (1 psl.). iškeldami pu matosi linksmi veidai minios.



NO FATS—NO FASHIONS

DAYTON, OHiO

kun.

PHILADELPHIA, PA.

v

Rimtas Čikagiecio Balsas
Everyone th rilis with pride at the.smart appearance of our giria in uniform, particularly in their cool- 
iooking summer outfrt*. In this group are Spar Seaman Jennie Dieta, of Hollywood, Cal., in grey and white 
Striped aeersucker; Army Nurse Lt. Alice E. Hali of W. Pittston, Pa., in olive drab, light weight tropical 
worated; Wac PvL Lota B. Bisbey, of Houston, Texaa, in her off-duty dresa of beige ahantung; Marine 
Sgt- Mary Ann Doherty, of Pierre, S. D. in green and wnite atriped aeeraucker; and Wave Seaman Firat Class 
Betty Matney of AaNand, Ky. in grey and white aeeraucker. Women out of uniform have a part in provid- 
ing theae uniforma if they aave their uaed kitehen fat, becauae uaed fat ia neceaaary in proceaaing all fab- 
'ric, aa well aa dyea. Uaed fat ia also an ingredient in the tanning of leather baga and ahoea.

bar sveiksta ir neužilgo tikime 
galės grįžti į namus.

Parapijos metinio leidimo ti-

, vienas 
čikagietis. p. Andrius Daugir- 

turinio laiš-

Mūsų vietinis klebonas.
Leonas Praspalius. pereitas ke
lias savaites išgulėjęs ligoninė
je iš priežasties sužeidimo, da- liepos 30.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
••VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos
Vyčiai.

•‘VYTIS” eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

•‘VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

• VYTIS’’ rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY'' rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI" bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mafiaįo sky- pranešimo,
naus. kurie neskaitytų VY TIES . Į r
Visi skaitykime "VYTĮ!’’ I < _

“VYTIES” kaina metams tik $2.00. das parašė Šiokio
“VYTIS”

366 W. Broadvvay,
So. Boston 27. Mass.

<•■•••*»••••• »sssis»is»*isssa>ssssesss(*aMa(SMSisass**asMSassssssBasssssssssasss»aisssss*sesssa*iSMssssssssssaeasssssssssassesas»asiQ

RYTINIU — I 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

c

i

kietai platinami. Dovanų trau
kimas įvyks šeštadienio . vaka
re. rugpiūčio 12. parapijos sve
tainėje.

Piliečių klubas rengia pikni- 
kėlį prie bažnyčios, sekmadienį.

F. A.G.

Ligoniai prašo, kad mes juos 
atsimintume savo maldose, bū
tent. Antanas Gudonis ir Gudo
nienė. p. M. Biržietienė. Petras 
Kaziūnas. G. Jurgaitis, taipgi 
už visus kareivius, sužeistus ir 
mirusius. . F. .4. C.

Philadelphia. Pa. — Vienas 
vietinis plunksr.agriauža andai 
įtalpino laikraščiuose, kad vie
tinė viengentė, p. Kastancija 
Damulevičienė. įstatymo dėka, 
tapo “amerikone"...

« 6

NEW HAVEN, CONN.
*

i kienę, ir vieną anūką, kurie liū- 
jdi netekę savo mylimo vyro ir
I tėvelio.
| Iškilmingai palaidotas iš Šv.
! Kazimiero bažnyčios, kur buvo 
atnašaujamos trejos šv. mišios, 

gea ir kur skaitlingai susirinko gi-
. minės drąugai ir pažįstami ati-
* 1I duoti paskutinį patarnavimą 

savo geram draugui Antanui ir

Liepos IS d., įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus su
sirinkimas, kuriame pranešta, 
kad rugsėjo 3 d., įvyks didelis 
ir į lomus išvažiavimas 1— 
Cliff Inu Morris Cove, kurį ren
gia bendromis pajėgomis Conn/ 
valstybės Tarybos skyriai. Mū
sų vietinio skyriaus nariai bei P^Jus į amžiną poilsio vie- 

pasirūpinti surer.- ■ 
rengimo komisija 
sekančių 
Kripaitis, 
Tamulis, M.
J. Šilkienė.

■

.. .. >1
■ jHr V

S

tą. A. a. Antanas buvo ramaus 
būdo, mylėjo savo šeimą, buvo 
geras tėvas ir ištikimas vyras. 

Šioj sunkioj liūdesio valan
doje Moterų Sąjungos valdyba 
ir nares reiškia gilią užuojautą

■ Petronėlei Žikienei dėl mirties 
apie steigimą Lie-pylimo vyro ir Elenai Gutaus- 

tuvai Šelpti skyriaus, ir tas ta- Pienei dėl mirties brangaus to
po atidėta sekančiam susirinki- ■ velio, taipgi visai šeimai ir gi- 
mui. Matyti, kad visi atstovai- minėms. Tegul Pasaulio Kūrė- 
vės yra susirūpinę apie dabar- jas sustiprina liūdinčius, ir su
tinę Lietuvos padėtį ir visi yra teikia a. a. Antano Žikio vėlei 
pasiryžę kokiu nors būdu prisi-, 
dėti jos gelbėjimui.

Svarstyta

darbščių
M. Vo-

Dabu-

amžiną atilfcį dangaus karalijoj.

ką:
“Gerb. Tamsta: —
“Nors asmeniškai ir nepažįs

tami. bet išdrįstu į Jus kreiptis 
vienu prašymu. Aš dar tik du 
metai, kaip esu Jung. Amerikos 

“Darbininko” administracijo- Valstybėse. Išsprukdamas nuo 
je galite gauti puikų Rožančių bolševikų, negalėjau kartu pa
po $1.10 su prisiuntimu. Turime siimti nei adresų savo giminių 
nedidelį jų kiekį. Kas norite jų ir kitų pažįstamų, 
gauti, tuojau užsisakykite. Su dirbu nuo 1942-jų metų rugpiū- 
užsakymu money orderį arba čio mėnesio. Dažnai man tenka 
grynais pinigais siųskite: ‘Dar- skaityti korektūras Jūsų kores- 
bininkas’, 366 W. Broadvvay, So. pondencijų. Prieš keletą dienų delphia apie Kastanciją Damu- 

skaičiau Jūsų žinutę

Rožančiai

“Drauge"

MARIANAPOLIO KOLEGIJOS 
RĖMĖJŲ SEIMAS

Ateinantį sekmadienį, 
liepos 30 dieną, Mariana- 
polyje šaukiamas Maria-——

Boston, Mass.

PARODA

<

Kailinių

Besiartinant Šv. Onos šven
tei prie šios progos sveikinu 
.visas mūsų kolonijos Onas ir 
į linkiu sveikoms praleisti 
Iduvių dieną ir sekti gražų 
globėjos gyvenimą.

Negeistina viešnia liga ap
lankė darbščią, energingą są- 
jungietę Sofiją Markunienę, ku
ri jau dvi savaitės kaip guli lo
voje priežiūroj savo geros duk
relės. Kai sąjungietė Markunie- 
nė buvo sveika, ji visuomet ma-} 
loniai sutiko pasidarbuoti dėl 
Moterų Sąjungos 33 kuopos la
bo, parapijos ir kitų draugijų, 
ir aplankydavo ligones. Taigi 
dabar mes neužmirškim savo 
geros narės, pasimelskim už jos 
sveikatą ir aplankykim jąją. 
Moterų Sąjungos 33-čios kuo
pos valdyba ir narės nuoširdžiai 

dėl sune- 
kad gerasis 

Dievas greitu laiku sugrąžintų 
sveikatą, kad galėtų vėl Sofija 
darbuotis dėl savo šeimos 

j Moterų Sąjungos labo.

M. Mantviiienė, M. Klimas, V. 
Klimas, J. Klimas. M. Vitkaus- 
kas. M. Digimas, O. Orantas, 
A. Oraritas. J. Orantas. J. Zails- 
kas, P. Vasiliauskas, P. Kuz
minskas, P. Pišelis, p. Jurgutis. 
Vėliau pridavė aukas šie: M.
Karvelis $5.00; M. Kalinauskai; 
iš Watertown, Conn. $2.00; M.' 
Garbukas iš Southbury, Conn. ■ Parfiškia užuojautą 
$2.00; O. Griškauskienė $2.00; |alejimo’ lr 11Itkl;_ 
F. Povilaitienė $1.00. Viso buvo 
priduota Seselėms $145.11. A-i 

i part pinigų, buvo suaukota ge-| 
rų šeimininkių daug iš audimų. 
Ponia Kazlauskienė paskyrė

napolio Kolegijos Rėmėjų 
seimas. Kitais metais šie 
seimai įvykdavo rudenį, 
bet Šįmet nutarta susi- kelis gintarinius daiktus, kurie 
rinkti anksčiau, kad sei-

is Phila- levičienę. Amerikoje yra mano mo atstovai ir svečiai, be 
pusbrolis, Andrius Damulevi- ■ posėdžių, dar turėtų pro- 
čius, kilęs nuo Simno. Alytaus gOS pasižiūrėti, kaip Ma- 
apskričio, ir į Ameriką yra at- rianapolis atrodo vasarą.

Liepos 30 dieną seimas

I

buvo išleisti laimėjimui. Pirmą 
dovaną laimėjo O. Lapinskas, 
antrą — M. Karpus, trečią — 
M. Dileinas. Jf. D.

var- 
savo

M.

Gal Dar Nepareina Į Tams

ir

I. J. Fox, didžiausia Amerikos kailinių įstai
ga, per savo atstovą poną Bernardą Koraitį 
pradeda 1944 ir 1945 metų kailinių sezoną di
džiausia paroda, kuri įvyks liepos-July 30 d.. 
Lake Chauncy park, Westboro, Mass. Parodo
je bus parodyta įvairūs naujausios mados kai
liniai šimto tūkstančių dolerių vertės. I. J. Fox 
kompanija ir jos atstovas p. Bernardas Korai
tis nuoširdžiai kviečia visas ponias ir paneles 
atvykti ir pamatyti tą didžiulę kailinių paro
dą sekmadienį, liepos-July 30 dieną, Lake 
Chauncy park, "VVestboro, Mass.

Nors šalta žiema dar toli, bet yra geras da
lykas iš anksto pasiruošti, kad nereikėtų kęsti 
šaltį. I. J. Fox, 411 "VVashington St., Boston. 
Užėję į krautuvę visuomet prašykite, kad 
jums patarnautų lietuvis atstovas ponas Ber
nardas Koraitis.

411 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

važiavęs 1910-tais metais. Va
žinėdamas “Draugo” i
po įvairias kolonijas, daug kur mįs mišiomis 11 valandą, 
teiravausi, bet niekur nesura- Tuo būdu ir tie Žmonės, 
dau jo adreso. Jeigu Jus neap- kurie atvažiuos traukiniu, 
sunkinsiu perdaug, tai prašau jar Spgs į pamaldas, 
man pranešti, gal kartais ir i .
bus mano giminės, o gal jisai' 12 valandą bus bendri 
galėtą nurodyti savo bendrapa- svečių pietus,
vardį...”

Gi kiek teko sužinoti, šios 
viengentės vyras nėra minimu 
Andriu Damulevičiu. Bet... bet

I • . t

gal kas iš plačiosios mūsų vi-1 
suomenės jį pažįsta, tai meldžiu ^a^s- Paskaitą skaitys ad

vokatas K. Jurgela, Ame
rikos Lietuvių Informaci
jos Centro direktorius.

reikalais |3U3 pradėtas iškilmingo-
Innrr Irivr • i

Štampas
Pirkite Karo Bonus ir

Liepos 12 d. po rimtos ligos 
su šiuo pasauliu atsiskyrė šios 
kolonijos ilgametis gyventojas 
Antanas Zikis. Paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną Petronė
lę Zikienę, 3 sūnus: Juozą. An
taną ir Joną, kuris tarnauja lai
vyne; dukterį Elenorą Gutaus-

tos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesi

nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!” 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĘ”.
“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 

Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

: Posėdžiai prasidės 1 va
landą. Juose, be įprastų} 
pranešimų, apyskaitų, bus 
svarbi paskaita aktualiais 
lietuvių gyvenimo reika-

pasiųsti jo adresą Andrius Dau- i 
girdai. 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, III.

Vladas Partikaitis.
WATERBURY, CONN

SUGRĮŽO PHILADELPHIJON 
P-lė Adelė Smailytė, lietuvių 

katalikų susivienymo 20 kp.' kortavimo popietis pas ponus 
raštininkė, po penkių savaičių Kazlauskus. 105 Draher Avė.

Visas pelnas paskirtas Putnam. 
Conn. Seselių naudai. Ponai 
Kazlauskai nesigailėjo savo 
gražios vietos ir išlaidų. Visus 

. Buvo 
gardžių valgių ir gėrimų, kuo 
visi buvo pilnai patenkyti. Ren
gimo komisijoj buvo šie: pp. 
Kazlauskai, B. Gurklienė, P. 
Laurinaitienė, M. Digimienė, 
M. Vitkauskaitė, J. Klimaitė. 
Visiems buvo malonu tą dieną 
praleisti pas p. Kazlauskus. O- 
ras pasitaikė labai- gražus. Da
lyviai ir rėmėjai buvo šie: P. 
Augustauskienė, p. Benesevi- 
čienė, M. Brazauskienė, F. Bal
čiūnienė, P. Vaitkevičienė, M. 
Pricevičienė, J. Dubauskienė, 
I. Jankauskienė, A. Naujevie- 
tienė, M. Seredinskienė, O. 
rantienė, P. Laurinaitis, 
Gurklis, M. Matukaitienė, 
Stonkienė, M. Ašas, O. Bukus, 
M. Alaskienė, N. Vasiliauskie
nė, K. Pranulienė. V. Kibartie- 
nė, K. Rudaitis, M. Daukienė,

/

Birželio 18 d. įvyko šaunus

viešnagės saulėtoje Floridoje, 
liepos 8 d. sugrįžo Philadelphi- 
jon. Tuo laiku, kada p. Smaily- 
tė buvo Floridoj, tai kuopos 
raštininko pareigas atlikinėjo pavaišino kopuikiausiai. 
p. Juozas Kapočius.

LANKĖSI NEW YORKE
Birželio 24 d. p. Albina Gar- 

liauskaitė, kuri dirba Gimbel 
Brothers department krautuvė
je. tos įstaigos reikalais lankė
si New Yorke.

VIEŠĖJO PAS MOTINĄ
Liepos mėnesio pradžioje pas 

savo motinėlęą našlę, p. Mari
joną Čiurlionienę viešėjo jos 
jaunesnysis sūnus, karys avia
torius. Petras Čiurlionis. Po to 
išvyko į naują vietą, būtent, 
Lincoln, Nebraska.

I

o-
B.
M.

RUOŠIA BAZARĄ
Teko sužinoti, kad vietinė šv. 

Kazimiero lietuvių parapija 
1 ruošia puikų bazarą.

Kaip puikūs kiti produktai bebūtų 
tie ką žino visados grįžta prie

k PICKWICK
rr



tDARBININKASAntradienis, Liepos 25 d., 1944

ŽINUTES

Tą dieną yra Šv. Onos didelė

LANKĖSI
šeštadienį, “Darbininke” lan-

Bnwwnwwwr
jnyčioje bus laikomos viešos pa- 
i maldos taikos reikalams.
) Trečiadienį, vakare, bus laiko- 

Liepos 22 d. staiga mirė Juo- mos gv Teresės ir Tretininkų 
zas Zardeckas, 65 metų, miesto Brolijos pamaldos, 
ligoninėje, gyv. 41 Rosemount 
St., Dorchester, Mass. Ameriko- šventė, 
je pragyveno 40 metų. Paliko? 

kareivį sūnų ir dukterį- Laido
jamas liepos 26 d., 9 v. r. 
Petro par. 
Grove kapuose.

•9 • l

VIETINES ŽINIOS
OBUOLIAI KAIP VAISTAI Pulk. Petruičie Atiminimai 

Ispaniškai

I 
iš SvJ 

bažnyčios, CederI 
kėši ilgametis LDS 8-tos kp. 
narys, buvęs ilgus metus kp.

South Bostonietis kapitonas' ^intakas Ignatius Sutkus iš 

kapelionas kun. Jonas Daunys/ Somervilie, Mass. Atsilankymo 
Tolimuose Rytuose, gavęs pen- proga P^P^o k“”- M J“' 
kiolika dienų atostogų, atlankė r0 maldaknygę Didysis Ramy. 
Palestinos šventas vietas. |Ms Satlin<s’ au^° kalend°- 

jriaus fondan $1.00 ir užsisakė 
Liurdo knygą, kuri už savaitės 
laiko bus gaunama

i ke”.
P-nas Sutkus porą savaičių 

atostogavo pas savo brolį ir 
brolienę Joną Sutkus W. Med- 
way, Mass. P-nas Sutkus savo 
atostogoms labai patenkintas; 
saule apdegęs ir puikiai išrodo.

This cellophane cape, worn by Pfc. Ruth Baldon of Oavenport, Ia., is a 
proteetion against chemical liųuids released in toattle. Designed for 
battlefront wear, the cape is folded into a light, compact package that 
service men can open and put on in five seconds flat. Used household 
fat salvaged by American housewives i* reguired in the manufacture 
of cellophane, one of the new, indispensable produets widely used 
in modern warfare.

__________ Į
Šv. Jono Evangelisto draugi

ja aukavo $25.00 vasarinei mo- 
kyklai. Parapijos kunigai, sese
rys mokytojos ir vasarinės mo
kyklos vaikučiai yra šiai drau
gijai iabai dėkingi už didelę pa
ramą.

.i
i

“Darbinin-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šios vasarinės mokyklos vai

kučiai laikys užbaigos vakarė
lį, liepas 28 d., penktadienį, 7:30 
vai. vakare, po bažnyčia. Vasa
rinės mokyklos bemaičiai-mer- 
gaitės kviečia į šį puikų paren-! 
girną visus tėvelius, draugus ir 
pažįstamus. Įžangos nebus.

IŠVYKO I SEIMĄ
irLRKSA Seimo išvakarėse 

iš So. Bostono išvyko į Seimą 
i advokatas Jonas Grigalius su 
žmona. Jau pasiekė žinios, kad 

į adv. Grigalius seime išrinktas 
Kitą penktadienį, pusvalan-į Skundų - Prašymų - Teismo ko- 

dis prieš vaikučių vakarą, baž- j misi joje. Pasisekimo!

DAKTARAI ĮVAIRŪS skelbimai
'■

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvay 1233-W

★ Pirmieji “Darbininko” 
išleidžiamos knygos apie 
Liurdą egzemplioriai jau 
pasirodė. Knygryšykla iš
leido keletą knygų, kurios 
ištikrųjų imponuojančiai 
atrodo. Dabartiniu laiku, 
kada vyksta judamuose 
paveiksluose rodomas 
Bernadetos gyvenimas ir 
jos matyti Šv. P. Marijos 
apsireiškimai Liurde, tai 
šioji knyga ateina lyg do
kumentas, kuris patvirti
na dalyką iš esmės pagal 
autoritetingo vysk. Bučio 
tyrinėjimus. Reikia many
ti, kad neliks nė vienos 
šeimos, kuri tos knygos 
nesiryš įsigyti. Jos kaina 
su puikiais audeklo apda
rais tik $3.50. Užsakymus 
priima “Darbininkas”.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė.. Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

I

I
Į/\.y v v XXXXX XXXXX XXXXXX’ X

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass.’>.4

,k\AAS.\.ky\.\.SA.\5.\

5 GREITAS ir PUIKUS
| PATARNAVIMAS
| Naujame Elegantiškame
| Grožio Žavėjančiame 
į. CASPER BEAUTY
Į SALONE

SPECIALIAI
1 Dėl
| PERMANENT WAVE
> ir

PLAUKŲ DAŽYMO

I Casper’s Beauty Salon | 
į 738 E. Broad way —» So. Boston 27, Mass. * 
| Tel. ŠOU 4645 *
J Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Obuoliuose yra maždaug gydymo būdas vartojamas 
11—13% cukraus, fosforo taip pat net prie paratifo 
ir gana didelis procentas ir dizinterijos. Patyrimas 
šarminių druskų. Be šių rodo, kad pavartojus obuo- 
dalelių obuoliuose ; 
daug augalinių rūgščių, i kraujo kiekis 
kurios mūsų kūne virsta Vartojant obuolius padi- 
druskomis. Tos rūgštys, deja viduriuose kiekis tam 
susijungusios su kvepian- tikrų 
čiomis eterinėmis dalelė- 
mis, suteikia obuoliams bakterijas. Ligonio būvis 
savotišką malonų kvapą, gerėja, temperatūra, stip- 
Be to, obuolių žievėse ir sė
klų lukštuose yra tam tik
ra augalinė rūgštis, kuri 
sutraukia audinius.

Jau nuo seniai žinoma 
obuolių gydomoji galia. O- 
buolių gydomasis veiki
mas labai daug priklauso 
nuo to, ar jie žali, virti ir 
nunokę.

Obuoliai labai dažnai 
vartojami esant užkietėju- 
siems viduriams. Šis tei
giamas obuolių veikimas

yra;liūs sumažėja gleivių ir 
išmatose.

i bakterijų, kurios 
naikina ligą sukėlusias

tus išradimą — robotus. 
Gal visuomenę laikinai ir 
užinteresavo, bet aukštieji 
kariškiai aiškiai žinojo, 
kad tai nėra joks lemian
tis smūgis karo fronte ir 
turėjo vokiškas burbulas! 
sprogti. Nors dar nėra tai 

’joks lemiantis pralaimėji
mas karo, bet jau ta kryp
timi žygiuojama ir ko į 
balą giliau, ten ir purvo 
daugiau.

★ šiomis dienomis pasi
rodė nauja maldaknygė. 
Ją išleido kun. P. M. Juras. 
Naujoji maldaknygė vadi
nasi Ramybės Šaltinis. 
Knygutė mažesnė, kaip, 
kad Didysis Ramybės Šal
tinis ir labai paranki. Turi 
daug maldų ir tai tikrai 
žmogus gali rasti tikros 
ramybės kai širdis ieško 
pagelbininko maldai. Va
dovas visur yra reikalin-į 
gas, taigi ir šis ma’dų va
dovėlis atliks didelę dalį 
savo užduoties tam, kuris 
teiksis joje rasti sau pa
tarėją.

★ Demokratų partijos!
seimas praėjo ir liko no
minuoti į šalies preziden
tus kandidatu ketvirtam 
terminui F. D. Roosevltas, 
o į vice-prezidentus sena
torius Truman. Wallace, i 
dabartinis vice-preziden- i 
tas, kurį rėmė CIO unija,; 
pralaimėjo nominaciją. 
Dabar politikai apskai
čiuoja, kad apie 10,000,000 
balsų yra be prieglaudos ir 
partijos turi padėti ener
gijos juos pakreipti savo 
pusėn. Rinkiminė kampa
nija bus įdomi, nes respu
blikonai rengiasi padaryti 
“land slide” savo pergale. 
Demokratai irgi iš anksto! 
planuoja, kaip išeiti su 
pergale. Yra įvairios poli
tikos, apie kurią pradės; 
plačiai kalbėti, kaip tik' 
prasidės rinkiminės kam-! 
panijos “spyčiai”.

rėjant viduriams, nukrin
ta. Regimai rūgštys, tam 
tikros augalinės medžia
gos, o taip pat žalių obuo
lių celiuliozė suima ligos 
pradus bei jos padarinius 
ir visa tai išvaro iš vidurių.

Ligoniui nustojus karš- 
čiuot ir viduriuot, obuolių 

) maistas pakeičiamas miš
riu, lengvai virškinamu 

i maistu.
Obuoliai ne tik gerai vei- 

kia vidurius, bet taip pat 
prik7auso^7u7obuoliuose * vis^ ^medžiagos kaitą, 
esančių angalinių rūgščių ’ °^uo^1^1 daug pade-
kuriuos sujudina žarnas, j ^o^et, kai kūne yra 
Jei obuoliai užkietėjusius rūgimas,
vidurius paleidžia, tai, iš °^uollai veikia tartum 
antros pusės, laisvus vidų- 'medzl^os Raitos tvarky
lius sustabdo. Esant lais- Tą161 juos reikia re-
viems viduriams, ligonis ^uiiariai sergant
maitinamas tik gerais o-j 
buoliais per 2--3 dienas. 
Šiai kuracijai reikalingi 
nunokę, geros rūšies vai-į 
šiai. Obuoliai paprastai 
nulupami, tarkuojami ir 
duodami ligoniams per 
dieną 1-2 kg. Obuoliai lu
pami dėl to, kad suerzinti 
viduriai nesugeba suvirš
kinti kietų žievės dalelių. 
Patyrimas rodo, kad šių 
priemonių pagelba galima 
trumpu laiku sustabdyti 
aštrų vidurių uždegimą, 
net ir tokį, kuris pasireiš
kia viduriavimu, vėmimu

j ir aukšta temperatūra. Šis P*rfc Defense Bonds ir Stamps!

• w

Allen Yuenn, vieuolikos 
metų, Amerikos kinietis ir 
vienas jauniausių Chica- 
gos karo bonų pardavėjų, 
praleido pirmą dalį atosto-

(LKFSB) Pulkininko 
PetruiČio atsiminimų kny
ga yra pasiekusi Argenti
ną. Vietos lietuviai svar
besnes jos ištraukas ruo
šiasi panaudoti Argenti
nos spaudoje. Visiems 
skaičiusiems baisias lietu
vių politinių kalinių kan
čias, aprašomas pulk. Pet
ruiČio, padarė tas didelio 
įspūdžio. Jungt. Amerikos 
valstybėse dalys tos kny
gos buvo spausdinama 
“Amerikoje” ir “Dirvoje”.

j reumatu, sausgėla, reuma- 
Į tinėmis inkstų ir kepenų 
ligomis, arterijų sukalkė- 

jjimu ir kt. Obuoliai taip 
pat gerai valo kraują prie 
ekzeminų susirgimų. To
dėl atkakliausios ekzemos 
palengvinamos obuolių ku-* 
racija. Suprantama, kad, 
pašalinus minėtus trūku
mus, obuoliai labai teigia
mai veikia ir nervų siste
mą. Regimai nervus stip
rina taip pat ir obuoliuose 
esantis fosforas.

__________“S-ba” 
Remk Uos šalies apsigynimų!

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
HrminlnkS — Eva MarksienC,

625 E. 8th SL, So. Bosthn, Mase. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirminink6 — B. GalUūnlen#, 
8 Winfield SL, So. Boston, Maaa.

ProL Rašt. — Ona IvaškienS,
440 E. 8ixth St.. So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Man. 

Tel. Parkuay—1864-W.
tždlninkš — Ona Staniuliūtš, 

177 West 7th SL, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona MizgirdienO,

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:39 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolu raštininke.

★ Sakoma, kad Berlyne 
nepasitenkinimais naciais 
tarpe aukštųjų karo gene- x x
rolų jau prieš kurį laiką'gų dirbdamas penktame’ 
buvo jaučiamas ir vis tik karo paskolos vajuje. Mo- 
laukė diena iš dienos tos 
kibirkšties, arba, arba. 
Tai yra, arba naciai pada
rys “apsivalymą”, arba jie 
eis laukan ir tuomet bus 
nuo nacių apsivalymas. Tą 
gerai pramatė ir japonai. 
Ir japonų ministerių kabi
neto atsistatydinimas bu
vęs lyg atgarsis iš Berly
no į Tokio. Kai kurie ko
mentatoriai aiškina, kad 
naciai seniai planavo apsi
valymą tik jie turėjo prieš 
visuomenę rasti tam tikro 
pasiteisinimo dėl likviduo
jamųjų ir štai tas pasikė
sinimas ant Hitlerio gyvy-
bės ir davė progą tam ap- mane visą suvalgytum, o 
sivalymui. Toliau komen- dabar ir plauką radęs bar- 
tatoriai aiškina, kad vi- ščiuose spiaudai... 
suomenėje kilus nerimui; ----------------
dėl nacių nuolatinių nepa-l Jums nereikia porcijos 
sisekimų jie turėjo paleis-'korčiukės pirkimui J. V. 
ti, kaip baisų prieš Alijan-lKaro Bonų.

karo paskolos vajuje. Mo
kykloje jis pardavė $10,500 
vertės bonų; dabar kon-j 
centruoja jėgas China-1 
town District’e, kur mokė-! 
jimas anglų ir kiniečių 
kalbų jam padeda.

I

1,250,000 Statinių Gazoli
no Per Dieną Civiliams

Petroleum Administra- 
tor for War, Harold L. 
Ickes paskelbė, kad pa
skirta 1,250,000 statinių 
per dieną automobilių ga
zolino U. S. civilių vartoji
mui per trečiąjį 1944 metų 
bertainį.

Tai reiškia sumažėjimą 
7,000 statinių per dieną, 
palyginus su antruoju me
tų bertainiu, ir represen- 
tuoja sezoninį farmų rei
kalams gazolino sumažini
mą.

GERAI PAŽĮSTA
Sūnus tėvui: Tėte, žiūrėk, ten 

eina pijokas!
Tėvas: O iš ko tu pažįsti, vai

keli ?
Sūnus: Kad jis labai panašus 

į tėvelį...

(VAIRŪS skelbimai

tV. JONO EV. BL. PA*AlPIN£8 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas frvagždya,
601 6th St, So. Boston, Mase. 

Vlce-Pirminlnkas — Pranas Tuleikis
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas GUnecMs,
S Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Raft. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maso.

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Draugija, laiko susirinkimus kas tr® 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St. So. Boston. Mana.

DIAMOND CAFE

★ Kartą įsimylėjęs Pet
rukas glamonėdamas savo’ 
mylimą Onutę sako: “Kad 
aš galėčiau tai aš tave su- 
valgyčiau”. O kai jiedu su
situokė ir Petras valgyda
mas rado barščiuose plau
ką spiovė ir numetė. Tuo
met Onutė pastebėjo: — 
Petrai,ar atmeni ką tu kal
bėjai prieš vedybas? Sakei

XV
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■tKUour.Mne:

y
Boston Edison Company sako 
...neapsunkink elektrikinių 
vielų, prijungiant daug elek
trikinių lempų ir kitokių da
lykų. Geriau reikia laikytis 
atsargumo.

Boston Edison Company

GRABORIAI

S.BaraseviousirSūnus
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadway So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra i

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

J Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS j
JP0AI MAMCFUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Nervingumas Ir Alkoholis
lingai: greitas ir griežtas 
galvojimas ieško trum
piausio kelio tarp pirmuti
nio (apv. 2x2) ir paskuti
nio ( 4) vaidinių. Dėme
sys yra nukreiptas į pas
kutinį vaidinį: vaidiniai 
darosi palengva ir tikslin
gai. Su vaidiniais susiję 
jausmai yra nuolatiniai ir 
nepavargstantieji. Nervin
gas galvojimas yra nera
mus. išblaškytas: greitai 
jis iškrypsta iš nustatytos 
vagos, atsiranda nauji vai
diniai ir vėl pranyksta. Vi
sokios rūšies abejojimas 
ir apgalvojimai pakyla. 
Jausmų gyvenimas yra ne
pastovus; greitai atsiran
da toks skausmingas jau- 
timasis. Žmogaus širdis 
mėtosi į visas puses. Deja
vimas ir džiaugsmas, juo
kas ir verksmas, viltis ir 
nusiminimas nuolat mai
šosi vieni su antrais: čia 
šviečia ir žydi pasaulis, 
čia jis vilioja ir traukia 
žmogų, čia vėl įgrįsta ir 
nusibosta iki kaulų smege- 
genų. Nuostabu, kad, vai
diniams blogai plėtojantis, 
silpni esti jausmai ir žmo
gus pasidaro neveiklus, be 
energijos. Užuot stipriai 
veikęs, jis grabaliojasi ir 
peckojasi. Stiprų vaidinių Ima žmogų, 
ir naujų įspūdžių nervin
gas žmogus arba negali 
greit nusikratyti, arba vi- 

. įsiškai įjuos nereaguoja.eina nervų siūleliai, kurie*-,-.-, .. . ,, J .’ Dėl nuolatinio blaškymositiems narveliams atneša ... , .; jis visuomet vra susierzi- zinias iš Kūno organų, va-■...............,. ... 8 4 nęs. Ne tiktai minčių ryšiodinamujų pojūčių organų,' - , . ..... T x
sakysim, akies ir ausies. Inera; *** valdlmai lr Ja“s’ 
Taip pat iš atitinkamų di-I??.1, alP “’ra Pa ai l- ... . .7 - .Dėlto nervingas žmogustižiosios smegenų žieves _ . ?. .
narvelių išeina kiti nervų 
siūleliai, kurie nešioja įsa
kymus raumenims.

Kada žmogus serga ner
vais. tai nervų siūleliai, 
kurie jungia smegenis su 
kūno organais, nėra paga
dinami. Tuomet būna pa
gadinami nervų narveliai, 
nors mokslas dar nesuse
kė. kaip jie pasikeičia.

Mūsų sąmonės veikimas, 
kada mes esame sveiki, y- 
ra surištas su nervų nar
velių ir siūlelių veikimu di
džiųjų smegenų žievėje. 
Visas galvojimas eina tam 
tikrais keliais gana taisyk-

Daug kalbama ir rašoma 
apie XX amžių, kaip žmo
nių nervingumo amžių. Žo
dis “nervingumas" pasida
rė jau nuvalkiotu žodžiu. 
Bet mūsų laikai iš tikrųjų 
sudaro puikiausias sąly-l 
gas nervingumui tarpti, ■ 
Šen ir ten mes sutinkame 
žmonių, kurie save laiko 
nervingais ir sakosi, kad 
šiaip jie jaučiasi esą svei
ki. tik jų nervai yra nusil
pę. Jie mano, kad nervai 
taip lengvai pagydomi. Jie 
pamiršta, kad jų nervingu
mas turi gilesnes priežas
tis ir priklauso nuo viso or
ganizmo būties.

Nervai yra lyg telefono 
laidai, kuriais eina žinios 
iš viso žmogaus kūno į 
smegenis ir iš smegenų į- 
sakymai atgal. Smegenys 
yra sąmonės buveinė: są
monė nėra paprasta sme
genų veikimo išdava, nors 
ji ir yra daugiau surišta su 
didžiųjų smegenų žieve, 
šitoje didžiųjų smegenų 
žievėje randasi vadinamie
ji gangliniai narveliai, iš 
kurių išeina tam tikros at
žalos. jungiančios atskirus 
didžiųjų smegenų žievės 
narvelius. Šių 
siūlelių dėka, 
mai sąmonėje 
giami į vieną.

Prie nervų 
džiųjų smegenų žievės pri-

•

I

i

I
jungiamųjų^ 
atskiri juti-. 
yra sujun-l

narvelių di-

DARBININKAS

Tik mūšiui pasitraukus pirmyn. Medikalio korpuso nariai suteikia 
greitą pagalbą sužeistiesiems ir juos nugabena į laivus, kad greičiau pa
talpinti j saugias ligonines.

................ , i pataiso: priešingai, jis dar 
sustiprina išsiblaškymą. 
Mes gerai žinome, kad, iš
gėrus svaigiųjų gėrimų, 
mūsų vaidiniai greit kei- 

| čiasi; šypsančio veido aky
se bematant pasirodo aša
ros. aukštos svajonės pra
nyksta ir kažkoks suglebi
mas ir sulepšėjimas api- 

Žinoma, išgė-

greitai pavargsta ir greitai 
išsisemia.

8

Ir

rus svaigiųjų gėrimų, vai- patogu buvo varyti metalo 
diniai ir jausmai darosi pramonės darbus, 
lengvesni; tada mėgstama _ ■__ -

Ar galima vartoti ner
vingam žmogui alkoholį? 
Aišku, kad ne. Mes žinome, 

. kad ir menkas alkoholio 
kiekis paraližuojančiai vei
kia didžiųjų smegenų žie
vę, o dėl to nukenčia su
pratimas ir įspūdžių su
tvarkymas. Jeigu kas nors 
yra nervingas iš prigim
ties. tai menkas alkoholio 
kiekis dar labiau silpnina 
smegenų veikimą, kliudo 
susidaryti vaidiniams ir tt.

Taip pat ir prarastos ge
ros nuotaikos alkoholis ne-

I 
tI

i
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230,000,000 LBS. 
OF SAVE0 KITCHEN FAT 

IS TKE GOAL Of 
FAT SALVAGE IN 1944

BEFORE PEARL HARBOR
500,000,000 LBS.

OF KITCHEN FATS 
WERE WASTE0 

ANNUALLY

BEFORE:

Wa- Food Administration estimated that dūrinę peacetime, 500,000.000 
pounds of cooking fat were thrown away every yeer! Salvage goal for 
1944 On|y habf f+ia+ amount, or 230.000,000 pounds—one pound every 
month Irom every family. Scrape every pan and pla+e, $kim every soup and 
g-avy. Used cooking fat štili brings you four cents and 2 red ration 
points per pound.
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NEW BRITAIN, CONN

Kardok

TAVERN

KIŠKIS PABALY
\ ---------------------------

Lingo, lingo, ling-ly, 
Tupi kiškis pabaly.
Lingo lingo lingo-liu, 
Aš pavyti jį galiu!

Bėga kiškis striku-ku, 
Paskui jį tyliai seku.
— Ei, kiškeli, tu sustok, 
į mane kiek pažiopsok!
Lingo, lingo lingo-liu, 
Jau jisai po berželiu.
Lingo, lingo, lingo-ly, 
Aš tuojau pagausiu jį!

Per aksnyną šlum, šlum, šlum 
Griebsiu kiškį patylom...
— Oi tu, kiški, tu sėdėk, 
Tuoj aš griebsiu—nejudėk!

Capt aš kiškį už ausų,
Ir nubėgo jis taku,
— O aš vargšas, o tai tau, 
Į griovelį įvirtau.

Kiškis dingo už kelmuko — 
Neiškopiu iš grioviuko.
— Striukuodegi, atgal bėk, 
Man išlipt iš čia padėk.

i išėmė kitą adatėlę, dar 
! dailesnę ir plonesnę. Tai 
vėl nušriubavo smaigaliu
ką, ir iš jos išėmė trečią 
adatėlę. Tai trečiai adatė
lei nusuko smaigaliuką ir 
iš vidaus išėmė ketvirtą 
adatėlę, jau baisiai ploną. 
O kai tą ketvirtąją atsuko, 
tai pasirodė, kad joje buvo 
dar penkta adatėlė, kuri 
buvo tokia maža, jog vos 
tik matėsi. Ir visos tos a- 
datėlės buvo vienodai dai
lios, vienodai sąžiningai ir 
kruopščiai padarytos.

Žiūrovai taip nustebo, 
kad nė žodžio nebesakė. 
Tik teisėjai paskelbė, jog 
rungtynes laimėjo Bir
mingamo meisteriai.

Nuo to laiko Birminga- 
mas laikomas plieno pra
monės sostine. D. U.

i

V-kas

Įsigykite "Šventųjų Gyveni* 
mai" Knygą

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “šventųjų 

žiūrovai Gyvenimai” su paveiks-
Šefildo meisterių

Tai žiūrovai i Gyvenimai”
kuo gi tn. adatėlė j lais. Knyga gerai apdary

ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me

ntus. Kaina S4.00. Užsaky
mus su money orderiu ar 
čekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad-

tis su 
stebuklu? 
klausė, 
galinti parodyti, kad Bir-
mingamo meisteriai esą 
dideli meisteriai. Tada 
Birmingamo atstovas pa
ėmė tą plonytę, smulkutė- 
lytę adatėlę, pc.kėlęs vi
siems parodė ir, visiems 
žiūrint, nušriubavo jos 
smaigaliuką. Pasirodė, jog 
adatėlės esama viduje 
kiauros. Iš adatėlės vidaus way, So. Boston, Mass.

Šefildas ir Birmingamas vo gerai plieno gaminius, 
— jau iš senai garsūs An-’ kitas — dar geriau. Ypa- 
glijos pramonės centrai.1 čiai išgarsėjo Šefildo plie- 
Mat, jie netoliese turi ge- nas: Šefildo gaminius gau
rų geležies rūdos kasyklų, dyte gaudė visur — ne tik. 
turi akmeninės anglies, Anglijoj, bet ir visame pa
tai jiems jau kadai kadės šaulyje. Birmingamas ne

norėjo nusileisti. Ėjo at
kaklios varžytinės. Kaip 
čia įrodysi, katro miesto 
meisteriai geriau geležies 
ar plieno gaminius dirba? 
— Kilo aštrus ginčas. Pa
siginčiję, pasibarę įsitiki
no, kad žodžiais čia nieko 
neįrodysi — reikia pada
ryti viešas rungtynes: a- 

i biejų miestų meisteriai tu
ri pagaminti po visų ge
riausią veikalą, kokį tik 
moka, o tada jau pakvies
tieji žmonės turės nusprę
sti, kieno darbas prana
šesnis.

Gerai — sutarta. Na, ir 
dirbo, na, ir knibino žmo
nės užsidarę, nesirodyda- 
mi, ką dirba, ir vis stengė
si. kad savo darbu praneš
tų konkurentų darbą.

Skirtąją dieną abiejų 
miestų meisteriai susiėjo į 
daiktą ir parinktiesiems 
turėjo pasirodyti, ką ge
riausia moką padaryti.

Susisėdo prie ilgo stalo 
teisėjų komisija. Prie jos 
priėjo Šefildo meisteriai. 
Atidarė mažą, mažą dėžu
tę ir išėmė... plieninį vorą! 
Bet nuostabus ten buvo 
voras: visas kaip gyvas — 
ir kojytės, ir ūsiukai, ir a- 
kytės, ir viskas, viskas 
kaip tikro, gyvo voro. Pats 
kūnelis buvo kaip žirniu
kas didumo, o kojičių plo- 
numėlis! — kaip voratink
lio siūlai. Bet tai dar čia 
nieko: paleido tą vorą ant 
stalo — ir lekia vyras! Į 
vieną pusę palėkė, į kitą, 
paskui sustojo, žiūri į tei
sėjus, ir krutina ūsus. Tai 
stebėjosi žmonės! Niekas 
nebūtų manęs, kad yra pa
saulyje rankos, kurios ga
li tokį stebuklą padaryti. 
Nustebę žiūrovai jau ma
nė, kad geriausiųjų plieno 
meisterių garbė teksianti 
šefildiečiams. 
mingamiečiai 
nusiminė.

Birmingamo 
atstovas priėjo prie teisė
jų stalo ir padėjo priešais 
teisėjus tokią mažą, mažą, 
ploną adatėlę. Adatėlė, tei
sybė, buvo tikrai gerai pa
daryta, bet argi jai lygin-

- ’ - - Abiejuose miestuose —
kartoti tuos pačius daly- Šefilde ir Birmingame — 
kus, liežuvis pasidaro buvo gerų meisterių ir to- 
lankstesnis ir ranka liau- balai įtaisytų dirbtuvių, 
nesnė. Jeigu reikia kokį ienas miestas gaminda- 
nors sumanymą įvykinti, 
tai nervinamasi, skubina
ma. Nervingas žmogus yra 
susierzinęs, tas susierzini
mas alkoholio dėka dar pa
didėja. Darbingumą alko
holis pakelia tiktai trum
pam laikui, o paskui dar
bingumas dar labiau nu
smunka. Darbas reikalau
ja pastovios jėgos.

i Taigi aišku, kad alko- 
Į holis kenkia didžiosios 
‘ smegenų žievės veikimui. 
Ir su saiku svaigiųjų gėri
mų vartojimas kenkia 
smegenų darbui. Nervingi 
žmonės, ypač tie, kurie iš 
prigimties turi palinkimą 
i nervingumą, negali tie
siog pernešti alkoholio;' 
nervingas abejojimas, ne
miga. apetito nustojimas. 
nervingas širdies muši
mas, nervinga baimė, bai
mė susitikti su žmonėmis, 

i įvairios sunkios ligos ir 
dar visa eilė nenormalių 
psichiškų reiškinių pri
klauso nervingiems žmo
nėms. Žinoma, negalima 
neigti, kad kankinanti bai
mė ir rūpesčiai alkoholį. 
vartojant laikinai gali pra
nykti, bet> jų visiškai nie
kuomet nepavyks nustelb
ti: jie vėl iš naujo sukils ir 
neduos ramybės. Visokios 
nervingos būsenos galima 
prašalinti psichišku būdu: 
vartojant visokius nura
minimo būdus, darant ma
sažus ir t.t.

Žinoma, 
nės, jeigu 
svaigiųjų 
daug ramesni, 1 

I Apie tai kalba daugelis Ii- savo vaikus, tegu nors 
gonių, kurie, paklausę gy- kiek pagalvoja, kad jie ne- 
dytojų patarimų, pasvei- ša atsakomybę prieš visą 

į ko. Abstinencija labai daž- žmoniją. Kas bent kiek 
' nai pašalina nervingumą, dar yra jautrus, kas nori, 

Dr. Rosenfeldas sako, kad žmonės kūnu ir siela 
kad alkoholis, kaip nuo- būtų sveiki, tas negali ra- 
das, įneša į organizmą, y- j miai praeiti pro šalį ten, 
pač į medžiagos kaitą ne-, kur žmonės yra kankina- 
tvarkos. Todėl mes turime mį alkoholio.
vengti alkoholio, nes jis i Vertė A. V-nas

I

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

nėra joks maistas.
Ar mes galime pasiten

kinti vienu uždraudimu 
neleisti vartoti svaigiųjų 
gėrimų nervingiems žmo
nėms? Ne. Nervingumą 
sukelia ne tiktai alkoholis, 
bet ir šių dienų gyvenimo 
sąlygos. Nežinojimas savo 

. tikros padėties, grasini
mas kiekvienu momentu 
būti išmestam iš vietos, 
nerimavimas dėl sužinoji
mo savo gyvenimo paslap
čių, didelis pavydas, kuris 
jau yra pastebimas jauni
mo tarpe, palinkimas į sa- 

L vižudybes, neturėjimas pa- 
sauližvalgos, palinkimas 
svaigintis, — štai nervin
gumą keliančios priežas- 

įtys.
Žmonija kiekvieną save 

laimėjimą 
rimtomis
Laimėjimo nebūna be pra
laimėjimo. Visas mūsų or
ganizmas, visas dvasinis 
gyvenimas yra nuolat ap
suptas visokių nepalankių 
aplinkybių. Tarp jų žymią 
vietą užima alkoholis. Rei
kia tiktai mažo pasiryžimo 
atsisakyti nuo svaigiųjų 
gėrimų stiklelio ir alkoho
lio našta savaime atkris.

Mes jau esame pastebėję, 
kad svaigiųjų gėrimų var
tojimas stiprina nervingas 
būsenas. Ar galime mes 
nejausti atsakomybės 
prieš savo vaikus, kuriems 
pagadiname smegenis, 

nervingi žmo- duodami jiems iš mažens
jie nevartos gerti svaigiųjų gėrimų?

gėrimų, bus j Todėl tie, kurie nebejau-
laisvesni. čia pareigos jausmo prieš

I

turi iškovoti 
pastangomis.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

40 Lietuviškų Atviručių 
Albumėlis

“Darbininke” galima gauti gražių spalvotų lietuviškų 
atviručių albumėlis. Atviručių turinys:

1. Lietuvos ženki. — Vytis; 2. Žemaičių ženki. — Meška; 
3. Gedimino ženki. — Stulpai; 4. Vytauto ženki. — Skydas; 
5. Vilnius; 6. Kaunas; 7. Gardinas; 8. Šiauliai; 9. Marijam
polė; 10. Geranainys; 11. Telšiai: 12. Jurbarkas; 13. Viekš
niai; 14. Ariogala; 15. Kernavą; 16. Rodūnė; 17. Rietavas; 
18. Alytus; 19. Babtai; 20. Ašmena; 21 Skirsnemunė; 22. 
Baisogala; 23. Vilkaviškis; 24. Kalvarija; 25. Darsūniškis; 
26. Punia; 27. Suvalkai: 28. Biržai; 29. Raseiniai; 30 Šedu
va; 31. Veliuona; 32. Žiežmariai; 33. Kėdainiai; 34. Maišio- 
gala; 35. Lyda; 36. Žasliai; 37. Valkininkai; 38. Daugai; 
39. Plungė; 40. Balninkai.

Visas albumėlis, kuriame tilpsta 40 atviručių parsiduoda 
po 60c. Užsakymus siųskite:

•Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

Tačiau bir- 
nėmaž ne-

meisterių

Italijoj po nuvertimo fašistų valdžios buvo padary
ta medžioklė išgaudyti visus fašistų agentus, šis vaiz
das JJatfodo vieną’ iš anų akcijų.
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