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Britai Sužalojo 150 Japonų 
Laivų Burmoj

New Delhi. India, rūgo. 
9 — Britų lėktuvai puolė 
japonų įvairios rūšies lai
vus Irrawaddy upėje ir jų 
150 sužalojo.

London, rugp. 9 — Ber
lyno radio skelbė Japoni
jos žinias, kad Jung. Vals
tybių armijos ir oro jėgos 
atvyko prie Burma - Indi
jos rubežiaus per pastarą
sias dienas.

Japonai Nužudo Amerikos 
Sužeistuosius Kareivius

i

smerkia

rugp. 5 d. laidoje puola 
lenkus dėl jų sumanymo 
suorganizuoti “Centrali- 
nės Rytinės Europos Fe
deraciją”.

Rašo:
“Pasaulis mano, kad šis 

karas padarys galą impe
rializmui”. Bet komunis
tai skiriasi nuo pasaulio. 
Jie priešinasi lenkų su
manymui sudaryti Fede
raciją, o užgiria Sovietų 
Sąjungos imperialisti
nius siekius — po karo už
grobti Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes. Komu
nistai puola visus patrio
tinius lietuvius, kurie ko
voja, kad po karo Lietuva 
ir kitos Ašies pavergtos 
valstybės būtų laisvos ir 
nepriklausomos ne tik 
nuo Ašies, bet ir nuo So
vietų Sąjungos.

Laikas ir komunistams 
prisidėti prie pasaulio, 
kad šis karas padarytų 
galą imperializmui.

Toliau tas pats komu
nistų laikraštis
lenkus, kad jie (lenkai) 
“nepasitenkina 
tik iš įlenkų”, 
”kad po karo turi būti at- 
steigta tokia Lenkija, ko
kia buvo pirmiau...” Dėl 
tokių lenkų siekių to laik
raščio redaktorius sako:

“Ir pikta ir koktu skai
tyti tokius lenkų pareiški
mus”.

Taip, ir pikta ir koktu 
skaityti komunistų pa
reiškimus, kada jie sako, 
jog Lietuva turi priklau
syti Sovietų Sąjungai. Ko
munistai gerai žino, kad 
Sovietų Sąjunga jokios 
teisės prie Lietuvos netu
ri. Sovietai sutartimis bu
vo pripažinę Lietuvai ne
priklausomybę ir laisvę, 
sutartimis garantavo jai 
neliečiamybę.

Tas laikraštis prisimena 
ir apie Atlanto Čarterį.

Sako:
“Lenkai kalba apie At

lanto Čarterį ir tautų lais
vę, bet turi mintyj tik sa
ve, o tos laisvės nepripa
žįsta ukrainiečiams, lie
tuviams ir baldgu- 
džiams”.

O komunistai ar pripa
žįsta Atlanto Čarterį?

Mes, lietuviai, kaip ir ki
ti Amerikiečiai remiame 
Sovietų Sąjungos kovą su 
priešu. Tačiau mes prie
šinamės, kada Sovietai 
kėsinasi vėl pavergti savo 
kaimynines valstybes, ku
rios prieš karą taikiai su
gyveno su Sovietų Są
junga. ir kurios visomis 
jėgomis kovoja prieš ben
drą priešą — Ašį. Lietuva 
stengiasi nusikratyti na
cių vergijos ir taipgi ne
nori, kad grįžtų bolševikų 
vergija. Ji šaukiasi demo
kratinio pasaulio pagal
bos, kad po karo atgautų 
nepriklausomybę ir laisvę.

Taigi ką bolševikai pa
sakė apie lenkus, jie tą 
patį turėtų pasakyti ir a- 
pie Sovietus.

Atlanto Čarteris garan-

Lenkija 
bet sako,

Iš Jung. Valstybių Ka-i 
riuomenės, New Georgia/ 
rugp. 9 — Praneša, kad 
japonai brutaliai žudo be-! 
jėgius Jung. Valstybių 
kareivius, kurie patenka į 
japonų rankas ir sužeisti.!

Leit. Nicholas T. Klie- 
i bert pasakoja, kad japo
nai durtuvais nužudo su-! 
žeistuosius Amerikos ka
reivius.

I

Draudimas Pasivažinėti 
Automobiliais Užsibaigsiąs 

Rugp. 15
Sekmadienį, rugp. 8 d. 

New Yorke, gasolino par
davėjų konferencijoj buvę 
užtikrinta, kad rugp. 15 d. 
bus atšauktas draudimas 
važinėti automobiliais dėl 
malonumo (pleasure). 
Tačiau šios žinios nėra o- 
ficialios.______
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Naujos rūšies kulkosvaidis. Jis išmeta 700 30-to kalibro šovinių per 
30 sekundžių. Jis dabar naudojamas Sicilijoj ir jais apsodintas frontas 
prieš ašį. Šios dvi panelės teknikės, išmėgina šį kulkosvaidį Hemingtcn 
išdirbystėje, Bridgeporte.

Iš Berlyno Iškrapšto 
Milijoną Žmonių

Londonas, rugp. 9 — Vo
kiečių radio skelbia, kad 
daugiau kaip milijonas 
moterų ir vaikų turi išsi
kraustyti iš Berlyno.

Radio komentatorius sa
ko, Had išsikrausiantiems 
buvo pasakyta pasiimti 
maisto ir patalines dėl 24 
valandų. Jis užginčijo, 
kad apleisti namai bus

._ rekvizuoti, bet sako, kad 
visiems buvo įsakyta pa
likti raktus oro puolimui 
sargybai.
i-------------------------------------

tuoja laisvę visoms tau
toms.

Demokratinės valsty
bės, kurių tarpe yra di
džiausios Jung. Valstybės1 
ir Didžioji Britanija, ne
pripažįsta Lietuvos nei 
Sovietų Sąjungai, nei Vo
kietijai. Lietuva, kaip ir 
kitos prieš karą buvusios 
nepriklausomos 
bės pripažįstamos nepri
klausomomis.

Japonai Sulaikyti, Sako 
M'Arthur

Iš Alijantų Centro, Piet-;gynasi. Daug priešo karei- 
vakariniame Pacifike,' vių ir jūreivių žuvo jūros 
rugp. 9 — Sąjungininkų kautynėse, sako gen. Mac- 
laimėjimai Pietvakarinia- Arhtur.
me Pacifike “buvo nule-< ----------------
mianti paskutpjeji rezui- Vėl Įvyksią Prez. Roosevel-
tatai Pacifike”, sako gen.
MacArthur.

Japonija Pacifiko fron
tuose dėl koncentruotų 
puolimų išsisėmė ir nebe
pajėgia pulti. Dabar tik šią Prez.

- -

to-Churchill Pasitarimai

i

Užėmė Bronte, Adriano, Belpasso ir 
Biancavillo — Amerikiečiai Kaujasi 
Su Priešu Šiaurėje - Naciai Bėga Iš 

Sicilijos
»

Iš Sąjungininkų Centro, 
Šiaurės Afrika, rugp. 9 — 
Amerikiečiai, Britai ir 
Kanadiečiai, užėmę svar
bius punktus pietinėje, 
centrinėje ir šiaurinėje 
Sicilijos dalyje, smarkiai 
spaudžia Ašies karo jėgas. 
Priešas priverstas bėgti 
iš Sicilijos, kitaip jam 
gresia apsupimo pavojus.

Britai, užėmę svarbų 
miestą Catania, traukia 
pajūriu tolyn į rytus, ap
lenkdami Etną kalną. Už
ėmė Bronte, Adrano, Bel
passo ir Biancavillo, ir 
britų veiksmai labai truk
do priešui gintis nuo A-j 
merikiečių šiaurėje, kurie! 
yra tik 10 mylių nuo savo! 

J sąjungininkų.
Sąjungininkai smarkiai 

puola miestą Randazzo, 
kur yra labai svarbus ke
bo junginys į šiaurę nuo' 
Erną kalno. Randazzo tu
ri 18,000 gyventojų.

Catanijos mieste Bri- į 
tams teko daug prieš gin
klų ir amunicijos, kuriuos 
jie paliko bėgdami iš to, 
miesto. Priešo kareiviai' _ 
bėga link Messina, kuris išsikraustyti

uždrausti Vokietijos na
ciams naudotis Švedijos 
geležinkeliais. Draudi
mas įsigaliosiąs rugpiū
čio 15 d. š. m. Nuo tos die
nos naciai turės sustoti 
vežę Švedijos geležinke
liais savo karinę medžia
gą į Norvegiją ir Suomiją, 
o nuo rugpiučio 30 d. sus
toja vežę savo kareivius į 
tas šalis.

Sakoma, kad Vokietijos 
naciai sutikę 
dijos valdžios

Norvegijos 
sluoksniuose
kad Vokietijos 
greičiausia ištrauks 
savo kariuomenę iš Nor
vegijos, atsižvelgdami į 
Švedijos valdžios nutari
mą neleisti naciams nau
dotis jos geležinkeliais 
nuo rugpiūčio 15 d. Šį spė
liojimą esą sustiprina Vo
kietijos nacių komandie- 
riaus okupuotai Norvegi
jai lankymąsi Berchtes- 
gadene, Adolfo Hitlerio 
rezidencijoje.

Jeigu naciai išspręstų 
iš Norvegi-

su tuo Šve- 
nutarimu. 
politiniuose 
spėliojama, 

naciai 
visą

i

yra paskutinis uostas, iš Jos’ tai Švedija gal būti 
kurio jie greičiausia galii~..........
pabėgti vandeniu į Italiją.

sutiktų modifikuoti savo 
i nutarimą, ir leistų nacių 
karo jėgas pervežti jos ge
ležinkeliais iš Norvegijos.

Sakoma, kad Vokietijos 
naciai jau yra ištraukią iš 
kaikurių Norvegijos pa
kraščių distriktų savo ka
ro jėgas, taipgi sumažino

SĄJUNGININKAI UŽĖMĖ 
MUNDĄ

#-----------------------------------------------------------

vvashington, d. c. Atsinaujino Riaušės Italijoj 
. . Pranešama, kad Sajungi-!

< ninku karo jėgos ištrenkė 
japonus iš Mundos, New 
Georgia saloj. Japonų ka
reiviai apsupti. Daug už
mušta. Sakoma, kad rado 
apie 1,700 užmuštų japo
nų kareivių.

Munda 
punktas, 
ninkai 
pulti priešą — japonus ir 
kitose salose.

Dr.
Kul-

Nuo liepos 11 d. prof. 
Kazys Pakštas, Lietuvių 
tūrinio Instituto direktorius, 
apsigyveno ir profesoriauja 
Carleton Kolegijoj, Northfield, 
Minnesota. Prof. Dr. K. Pakšto 
dabartinis adresas yra: — 
Carleton College, Northfield, 
Minn.

i

i Naciai Išsitrauksią Iš 
Norvegijos

Londonas, rugp. 9 — 
Spėliojama, kad vėl įvyk- 

Roosevelto ir 
Britanijos premiero Chur
chill pasitarimai apie ka
ro eigą ir kitus svarbius į- 
vykius.

Suprantama, jog tikrų 
žinių nėra kur ir kada to
kie pasitarimai įvyks. To-

„ i kios žinios neskelbiamos 
Madridas, rugp. 9 — ^viešai, kad nepakenktų 

Romos pasiekė žinios, kad svarbiam karo darbui. Jei- 
vėl prasidėjo riaušės Itali- gu iš anksto būtų skelbia- 
joj. Demonstracijos vyks
ta mieste Bari. Gyvento
jai reikalauja taikos. Sa-į 
koma, kad kariuomenė at
sisakė šauti į minią.

yra svarbus; Tuščios vietos Romos 
Dabar Sąjungi- ]ajkragčių puslapiuose pa

galės sėkmingiau rodo. kad cenzūra nepra.
leidžia žinių apie demons
tracijas ir riaušes Italijoj.

mos, tai priešas pasinau
dotų ir tik pakenktų.

Stockholm, Švedija, —
Rugp. 9 — Kaip žinoma, 
Švedijos valdžia nutarė savo oro jėgas Norvegijoj.

Rusai Atsiėmė Ore! ■ Belgorodą 4

Armija Pasiėmė Vadovybę

i

Šelpia Rygos Ir Gardino 
Lietuvius

Nukirto Kharkovo Geležinkelio 
Liniją

(LKFSB) Vieton užda
rytojo Raudonojo Kry
žiaus, 1 
Savytarpinė Pagalba. Ji 
šelpia nukentėjusius nuo 

1 karo, nuo lėktuvų atakų, 
į šeimas išvežtų į Sibirą 
! žmonių. 15.000 markių pa- 
į skyrė nukentėjusiems 

(LKFSB) Prieš ši karą Gardino lietuviams, nu- 
Kaune buvo netoli 150.000 matyta pašalpa Rygos be
gyvento jų. Gegužės mėn. tuviams, kurių tenai yra ( 
pabaigoje Kaune buvo iš- aP*e 10.000. Neturtingų 
duota 109.970 maisto kor- moksleivių šelpimui baž-

Kiek Dabar Yra Kaune 
Gyventojų

Į
vybėje. Jis esąs tarpinin
kas tarp nacių partijos ir 
armijos.

Hitleris liekąs tik figų- teliu" taTgiVki tieTyra'su-! nyčiose buvo darytos rin- 
_ —i— a-----  & J ikliavos. ‘ra, be jokios galios. Armi
ja pasiėmė ir civilio gyve-

Madridas, Ispanija, rug
piūčio 9 — Ispanijos spau
da paduoda žinias iš Ber
lyno, Vokietijos, kad Vo
kietijos armijos generolai 
pasiėmė šalies vadovybę.
Hitleris greičiausia pra- nimo kontrolę, 
šalintas, kada pradėjo ne-Į 
besisekti visuose karo' 
frontuose.

Vokietijos vadovybę, 
kaip praneša Ispanijos ži
nios, sudaro triumviratas, 
būtent, maršalas Her- 
mann Goering, maršalas 
gen. William Keitei, ir vy
riausias admirolas 
Doenitz. Goering gavęs 
didelę galią naujoje vado-

I

i

mažėjęs vietinių gyvento
jų skaičius. Pranešama, 
kad garsiausis Kauno 
viešbutis Metropolis su 
restoranu pavestas išimti-

Raudonojo Kry- Londonas, rugp. 9 —Ru- jėgos dabar eina link 
Lietuvoje veikia sijoj raudonoji armija ne- Bryansko.

sulaikomai eina pirmyn Spėjama, kad Rusijos 
pro Vokietijos nacių su- karo jėgos dabar smar- 
triuškintų linijų tarpus, kiaušiai puls priešą, kad 
Raudonieji užėmė Orei ir vėl atsiimti Kharkovo 
Belgorod miestus. Taipgi miestą, kurį antrą kartą 
atsiėmė 190 kaimelių tose užgrobė naciai pereitą ko- 
srityse. '• vo mėnesį.

Pereitą sekmadienį rau-1 Maskvos žinios skelbia, 
donosios armijos jėgos kad sekmadienį raudonie- 
nukirto Kharkovos - Su- > 

i my geležinkelį, ir yra ga- reivių grumdamiesi 
limybės, kad jie atsiims Bryansko, I---- --

‘tuos miestus. Rusų karo/' _ . _

ji užmušė 4,500 nacių ka-
* ’ i link

, kada atsiėmė 
Orei. Daug nacių paėmė į 
nelaisvę. Taipgi nušovė 58 
priešo lėktuvus.

Posėdis Bus Pittsburghe
(LKFSB) Amerikos Lie

tuvių Taryba yra pakvie
tusi konferencijoje Pitts
burghe dalyvauti ir Liet. 

, Tautinės Tarybos narius, 
t pirmininkas 

Italijos gynėjai pasirodę'pulk. K. Grinius numato 
nedrąsūs ir nepatyrę. Iš Pittsburghe konferenci- 
kelių šimtų Britų lėktuvų jos dienomis sušaukti ir 
tik du žuvo.

i Tačiau Britų užsienių 
l departmentas abejoja,
kad armija būtų taip visai nam vokiečių naudojimui- 
nustūmusi Hitlerį. Taigi 
šias Vokietijos nacių ži-į 
nias reikia imti su atsar-į 
guma, nes gali būti tik 
nacių propaganda. Bet 
jeigu šios žinios pasitvir
tintų, tai būtų ženklas, 
jog ir Vokietijos nacių ga
lybė silpnėja.

»
I

Kari

si. Vilniuje net atidaryta 
naujų krautuvių, kurios 
maistu specialiai aprūpi
na vokiečius.

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonu 
kurio tu negali matyti 
su taupomis.

Londonas, rugp. 9 —Ke- 
šimtai Britų bomberiai 

puolė Italijos industrijos 
miestus — Milan, Turin ir 
Genoa. Padarė daug nuo- 

j tolių Iitalijai.
1 šis puolimas

Ii

parodė,

visai su
neš neparodė,

kad Italija 
silpnėjusi, 
stiprios apsigynimo jėgos. į Ta proga Ti.i:;_  __ ________ i v r*

LTT narių posėdį.

t
«
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ĮVAIRIOS žinios
c

Baisus Vaizdas Troina 
Miestelyj

Gražus Spaudos Darbas
(LKFSB) šiemet sueina 

40 m. darbuotės spaudoje 
Kazio Vidikausko. Pažy
mėtina. kad darbštusis 
laikraštininkas ne tik lie
tuviškiems laikraščiams 
gerokai medžiagos parū
pina, bet ir kitų tautų 
spaudoje gražiai Lietuvos 
vardą garsina. Taip šio
mis dienomis jo rūpesniu 
ukrainiečių laikraštis “A-

Troina. Sicilija, rugp. 9 
— Suvėluotos žinios pra
neša. kad Amerikiečiai 
patruliuotojai. kurie pir
mieji Įėjo i tą miestelį, 
kad patirti priešo pozici
jas, rado baisų vaizdą. 
Gyventojai labai suvargę, 
išbadėję. Patyrė, kad prie
šo kareiviai per tris savai-

maršai o ir kox ojo be, merį^a»» įsidėjo paveiksią 
poilsio. i j r

Po pusės valandos pat
ruliuotojai sugrįžo Į mies
telį, ir jame neberado nie
ko kas priešintųsi Ameri-

Nebuvo jokio 
su priešo ka- 
Kautynės dėl

I

nuvarginti 
pradė- 
verkė 

vaikai, 
sužeis- 
namus

kiečiams. 
kontakto 
riuomene. 
Troina miestelio pasibai
gė-

Gyventojai,
po bambardavimų. 
jo rodytis gatvėse, 
tyrai, moterys ir 
matydami gatvėse 
tus. užmuštus ir jų 
sunaikintus. Jie keikė vo
kiečius ir Mussolini pyk- 
čiausiais žodžiais.

Vysk. Bučio Laiškas Iš
Italijos

i

ir aprašymą apie sukak
tuvininką prel. Macie- 
jauską. paminėjo, kad lei
džiama knyga “Timeless 
Lithuania”. įsidėjo atvaiz
dus Dariaus ir Girėno pri
simindami jų mirties su
kaktį. Pora lenkų laik
raščių išspausdino K. Vi- 
dikausko eilėraštį — už
uojautą dėl Sikorskio 
mirties. Mielam sukaktu
vininkui K. Vidikauskui 
linkime ir toliau sėkmin
gai garsinti Lietuvos var
dą.

Stockholm. Švedija, 
Rugp. 9 — Pranešama,
kad prezidento rūmuose, 
Helsinki. Įvyko valdžios ir 
karo vadovybės konferen
cija. kurioj buvo svarsto
ma kokiu būdu Suomija 
gali išsitraukti iš karo. 
Šią konferenciją sušaukė 
Suomijos prezidentas Ris
to Ryti.

Sakoma, kad Suomijoj 
didėjanti nuotaika prieš 
karą.

Paul Claudelio 70-sts 
Gimtadienis

Suomija Hori Išsitraukti 
Iš Karo

di-
o

KVIEČIAMI DVASIOS VADAI

*

Lietuvos Kultūrinis 
Gyvenimas

(LKFSB) Vienas iš 
džiausiu Prancūzijos, 
drauge ir viso pasaulio, 
dabartinių rašytojų ir, pa
sakytumei. filosofų, yra
Paul Claudel. Gimęs jisai 
1S68 m., taigi šiemet turi- 

gimtadienį. 
Jis yra buvęs Prancūzijos 
pasiuntiniu Danijoje, Ja
ponijoje. Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, Bel
gijoje. Tačiau šalia diplo
matinės tarnybos jis ypač 
pagarsėjo savo poezijoj ir 

di- dramos veikalais. Nuo

me 75-tą jo

Nors su Itali- 
pašto susisie- 
per Vatikaną 

laiškas vysk.

(LKFSB) Nežiūrint
dėlių sunkenybių iš oku- 1886 m. jisai pasidarė uo- 
pantų nacių pusės, lietu- lūs katalikybės gynėjas ir 
viai kiek galima stengiasi didelė pagarba religijai 
darbuotis ir 
srityje.
kad Kaune išleista ispanų 
rašytojo Cervantes “Don 
Kichoto” vertimas į lietu-

kultūrinėje atsispindi jo raštuose. 
Gauname žinių. Taip savo rašiny “Keliai 

ir Kryžkeliai”, kalbėda
mas apie religijos ir poe
zijos santykį, jisai pabrė
žia:
— Kaip kitiems daly- 

politines permainas Itali- kaikurį laiką yra gyvenęs kams, taip ir poezijos kū- 
joje. Ekscelencija tik pra- Ispanijoje, vertimą reda- riniams yra tik vienas ke- 
neša “Darbininkui”, J 
sutinka jog būtų išleista parašė Dr. J .Grinius, 
nauja laida jo knygos apie — Lietuvos 
Liurdą. .. mivna
ankstybesnį savo prašy- tuvių poeto K. Duonelai- 
mą šią knygą dedikuoti čio kūrinio “Metai”

(LKFSB) 
ja neveikia 
kimas, bet 
gautas yra 
Bučio, kurs dabar, kaip ži
nome. gyvena Romoje. 
Suprantama, kad tokio
mis aplinkybėmis laiške 
nieko negalėjo prisiminti vių kalbą. Vertimą atliko 
apie dideles bręstančias Pulgis Andriušis, kurs
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New Yorko Exchange markete prieš karą visuomet 
dirbdavo tik vyrai. Bet karo laikas privertė priimti ir 
merginas, ir štai dvi iš 36 priimtų matomos, kad jos 
sumaniai atlieka darbą apskaitydamos vertybių kai
nas ligi paskutinės minutės jų kritimo bei kilimo ver
tės. .

kad gavo Churginas, o Įžangą lias pasilikti visada nau
jais: būti tikrais: tėra tik 
vienas kelias pasilikti 

Toliau primena minėjo didžiojo Prūsų lie- jaunais — būti amžinais”. 
Įvertindamas tą, kad re- 

su- ligija poetui atneša tą tie- 
Jo Šventenybei Popiežiui, kaktį. Gegužės mėn. suėjo sos ir amžinumo pajauti- 

tas ver- mą. Claudel sako:
— Aš tikiu, kad katali-

laikraščiai

bet dabar praneša, kad 125 metai, kaip 
nesą galima tokios dedi- tingas veikalas buvo Rė- 
kacijos padaryti. Paga- zos išleistas. Pats Duone- kas poetas turi daugelyje 
liau duoda kitų smulkes- laitis savo kūrinių spau- dalykų pranašumo gali
nių nurodymų knygos lei- dai nebuvo paruošęs, jis ė- mumus, palyginus jo pa- 
dėjams. Laiškas Išsiųstas 
birželio 8 d., taigi atėjo 
per kokias šešias savaites.
* Naujai leidžiama knyga 
apie šv. P. Marijos apsi
reiškimus Liurde randa 
didelį pritarimą. Užsaky
mai pasirodo bus gausūs 
ir todėl numatoma spaus
dinti 5.000 egzempliorių.

jo iš rankų į rankas.
tai” buvo išspausdinti tik
30 m. po jo mirties.

— Lietuvos laikraščiai 
paminėjo Jurg. Baltrušai
čio 70 m. sukakti.
— Vilniuje įvyko gudų 

dailininko Siarhijevskio 
kūrinių paroda.
— Šiaulių miesto teatras 

su gastrolėmis aplankė 
Pakruojų. Pasvalį, Biržus 
ir Linkuvą.
— Plungėje steigiamas .nesulaukia atpildo, tokia-

liaudies meno ir etnologi- me pasaulyje nėra drami- 
jos muziejus. nio vyksmo, i___ L:

kalba

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Eonds ir Stamps!

I

N AVY AIRMAN—Rear Ad- 
miral John S. McCain, chief 
of Bureau of Aeronautics, 
recently made’head of new 
officė of deputy chief of 
Navai Operations for Air, 

rank of vice admirai. 
His job is to co-ordinate all 
military 
aviation. 
ment of

aspects of navai 
including move- 

supplies and ?er- 
sonnel.

Nuoširdžiai kviečiu vi- domėjosi ir astronomija, 
sus Jaunimo ir ypač Lie- mėgo visa, kas galėjo ža- 
tuvos Vyčių Dvasios Va- dinti jo jautrią sielą. Tik 
dus Kunigus dalyvauti porą metų prieš savo mir- 
Lietuvos Vyčių Konferen- tį pradėjo rašyti eiles. Jos 
ei joj, kuri įvyks rugp. daugiausiai buvo spausdi- 
mėn. 14 ir 15 dienomis, narnos “Draugijoje” (ka- 
Douglas Hotel, Nevvark, talikų leidžiamas žurna- 
N. J. Pradžia 9:30 A. M., o las), “Viltyje”. Be savo 
sekmadieni pradžia 1 vai. sukurtų eilių, jisai yra 
P. M. nemažai išvertęs rusų po-

Laukiame su sumany- etų kūrybos,' o taipgi ra
ntais, 
nais Lietuvos Vyčių veik
lai varyti.

Kun. Stan. Raila.,
Lietuvos Vyčių Centro
Valdybos Dvasios Vadas, smegenų liga.

patarimais ir pla- šęs prozos dalykėlių. 1908 
■ m. vasarą buvo nuvykęs į 

Šakius tėvų aplankyti, tu
rėjo daug užsimojimų, bet 
netikėtai viską nutraukė 

___o_ Lo_. Tik tris 
dienas pasikankinęs mirė. 

Įvertindami jo kūrybą, 
rašytojai skelbia, kad ji- 

_______ sai vienas pirmųjų iš jau- 
(LKFSB) Edmundo Ste- nų rašytojų, kurie davė 

ponaičio gyvenimas ir kū-________________kteratū-
ryba galėtų būti įrodymu 
lietuvių tautos ypatingų 
gabumų: tasai poetas mi
rė teturėdamas tik šešioli- 
ką su puse metų, o savo 
vardą lietuviškos kūrybos, 
kelyje paliko nemarų, šie-; 
met rugp. 6 d. (pagal nau
ją kai. būtų rugp. 19 d.) j 
sueina 35 m. nuo jo mir-j 
ties. Gimęs jisai buvo 
1892 metų vasario 28 d. 
Sintautų miestelyje, Ša
kių apskr. Jo tėvai buvo 
neturtingi, neištesėjo lei
sti į aukštus mokslus. 
Baigė tik dviklasę mokyk
lą. 1905 m. iškeliavo į 
Kauną, kur Banaičio 
spaustuvėje buvo raidžių 
rinkėju. Spaustuvės dar
bas jam patiko, prie jo ji
sai ir pasiliko visą savo 
neilgą amželį. Daug skai
tė. Ypač mėgo Tolstojų. 
Su juo net ir laiškais susi
rašinėjo, buvo gerokai ap
sipažinęs su literatūra,

Jaunąjį Lietuvos Dainių 
Prisimenant

ros srovei. Jie jau ne tiek 
siekė tautos žadinimo, 
kas buvo vyresniųjų pa
daryta, bet rūpinosi kuo 
daugiau praturtinti mūsų 
dailiąją raštiją. Steponai
čio kūryboje trykšta poe
tinis gamtos atjautimas, 
taip, eilėraštyje “Du pa
veikslėliu”, jis labai vaiz
džiai ir jautriai rašo: 
Dailus mūs Nemunas pas Kauną.
Kad iškilmingai jį aplies 

Rusva varsa — varsa ugnies — 
Aušra. Pavirš) melsvą, srauną 
Bučiuoja tyros oro lūpos...
Tada net girdisi, kaip supas
Ant būręs paukštis... Kaip ramu.
Ant kranto pušys belinguoja 
Aukštas viršūnes, — lyg sapnuoja 
Senus laikus... Ir Jaunumu 
Gegužės rytas mus bučiuoja...

Gamtos grožis jį pagau
na, susieja su anuo pasau
liu ir jis eilėraštyje “Mu
zika” rimuoja:
Kaip lakštingalos plintančiais

naktį čiulbėjimais. 
Nuo žmonijos Dievop skrieja

imnas ovacija; 
Kaip baltos sodo rožės

minkštučiais kvepėjimais 
Kilst dangun, lyg girlianda,

gamtos dekoracija...

i

i
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Sovietų Sąjungos vy

riausybė, raudonajai ar
mijai okupavus Lietuvą 
1940 m., patyrė, kad ne
turėjo užtektinai žmonių, 
kurie užimtų valdininkų 
vietas. Lietuva turėjo už
tektinai išmokslintų vyrų, 
bet jais Sovietai nepasiti
kėjo, o antra, tie vyrai ne
norėjo okupantams tar
nauti.

Prasidėjo Lietuvos Įžy
mesniųjų žmonių gaudy
mas ir vežimas į Rusiją. 
Vežimas lietuvių padidė
jo prieš pat Vokietijos ka
rą. Prasidėjus karui, daug 
jų nebesuspėjo išvežti.

Dabar, remiantis komu
nistų žiniomis iš Sovietų 
Sąjungos, paaiški ir to 
masinio lietuvių vežimo 
tikslas. Sovietai neišsiža
da Lietuvos. Maskvoje y- 
ra paruošiami kadrai “Ta
rybų Lietuvos Kuriama
jam Darbui”, kaip rašo 
komunistų laikraštis “L.” 
rugp. 5 d. laidoje. Jau esą 
tuos kursus baigė “110 
klausytojų”. Kursų baigi
mo proga Sovietų komisa- 

Tūlas 
komisaras Brigmanas 
“davė kursantams vertin-

“Me- dėtį su kitais... Skepticiz
mas, abejonės, svyravi
mai yra mirtinas vėžys 
tikrojo meno”.

— Pasaulyje,
toliau Claudel. — kur jūs 
nežinote “taip” ar “ne”, 
kur nėra nei dorovinių, 
nei intelektualinių dėsnių, 
kur viskas yra leistina, 
kur nėr nieko nei tikėtis, raį pasakė kalbas, 
nei prarasti. — kur blogis

' neatneša bausmės ir gėris

KAI Aš TURĖJAU

Kai aš turėjau
Kaime mergelę.
Ėjau lankyti
Kas vakarėlį.

Vai ly. vai ly -ha
Vai ly. vai lia—ha. 
Ėjau lankyti
Kas vakarėlį.

Kai aš nuėjau.
Ilgai stovėjau.
Prikelt mergelės 
Aš negalėjau. Vai ir tt.

Aš atsikėliau
Anksti rytelį. 
Radau pramintą 
Sode takelį. Vai ir tt.

Radau pramintą
Sode takelį. 
Žinau, kad buvo
Mano bernelis. Vai ir it.

nio vyksmo, nes nėra ko
vos. ir nėra kovos, nes nie
ko nėra, dėl ko būtų verta 
kovoti. Gi Krikščioniška- 

, sis Apsireiškimas, su savo 
turtingomis dangaus ir 
pragaro idėjomis, kurios 
yra virš mūsų supratimo, 
kaip virš mūsų galvų yra 

! žvaigždėtasai dangus, — 
j žmogaus veiksmus, žmo
gaus paskyrimą praturti- 

| na neaprėpiama vertybė”.
Kartą prancūzų rašyto

jas Ferd. Divoire išsiunti- 
: nėjo garsiesiems žmo
nėms klausimą:
— Ką Jūs žinote apie 

Dievą?
Ir ką gi atsakė ministe- 

ris ir poetas Paul Clau
del? Jo žodžiai buvo šie:

— Ką aš žinau apie Die
vą? O gi kaip tik tą, ką1

gų nurodymų. Jis pabrė
žė, kad kiekvienas prof
sąjungų darbuotojas turi 
vykdyti Lenino - Stalino 
partijos politinę liniją...”

Vadinasi, LietuvaJ ruo
šiami nauji komunizmo 
vergijos pančiai. Tačiau 
komunistėliai turi žinoti, 
kad po karo Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma. 
Šis karas yra vedamas, 
kad išlaisvinti pavergtas 
tautas, o ne jas supančioti 
žiauriais komunizmo pan
čiais.

i

yorą Hague kandidatūrą į gu
bernatorius.

Rašo:
“Jersey City lietuviai (komu

nistai. Red.) žinodami Hague 
dalykus nesutinka su K. P. 
(Komunistų partijos. Red.) 
New Jersey valstijos sekr. nu
sistatymu...”

Ar manote, kad komunistų 
partijos sekretorius paiso ko
munistėlių nesutikimo ? Komu
nistų partija remiasi diktatūra. 
Kiekvienas tos partijos narys 
turi klausyti viršininkų padik- 
tavimo. Priešingai, gali užsi
traukti skaudžią bausmę.

ŠV. ONOS HOVENA
Jau išėjo.iš spaudos NOVENĄ 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Brooklyno komunistų 
laikraštyj “L.” rugp. 5 d. 
laidoje tilpo FLIS — Com- : 
mon Council straipsnis a- 
pie pabėgėlius Jung. Vals
tybėse.

(Šis straipsnis telpo ir 
išiame “Darb.” numeryj).

Tame straipsnyj tarp 
kitko yra štai kas pasaky
ta apie pabėgėlius:

“National Refugee Ser- 
vice pareiškė, kad daugu
ma šių pabėgėlių yra loja
lūs šiai šaliai ir jos demo
kratijai. Kaipo pabėgėliai, 
jie neapkenčia tų sistemų, 
nuo kurių jiems reikėjo 
pabėgti”.

Nesuprantama, kaip to 
laikraščio ‘L.’ redaktoriai 
praleido tą straipsnį, nes 
jis sumuša komunistų tei
gimą, kad pabėgėliai dau
gumoj yra nelojalūs šiai 
šaliai ir net yra “nacių a- 
gentai”.

“Lietuvių” komunistų 
spauda smarkiausiai puo
la lietuvius pabėgėlius, 
neatsižiūrėdami į tai, kad 
ir jie, pabėgę nuo bolševi
kų, pabėgo nuo nacių. Iš 
to galima suprasti, kad 
komunistams dar perma- 
ža lietuvių kraujo, kurį 
jie praliejo Lietuvoje.

sako katekizmas, nei dau
giau, nei mažiau...” Tuo 
jis prisipažįsta, kad jo gy
venimo patirtis ir svars
tymai privedė prie pripa
žinimo visų pagrindinių 
katalikybės tiesų. Jo gilus 
protas tiesą randa katali
kų Bažnyčioje.

Penki nauji Marijonai kum 
gai. tai didelė ir džiaugsminga 
naujiena Amerikos lietuviams 
katalikams. Tačiau toji naujie
na labai sunervino komunistėlį 
Bimbą. Jis gerai žino, kad pen- 

, ki nauji misijonieriai. prisidėję 
prie jau esamųjų, gali labai 
daug suklaidintų lietuvių grą
žinti į Katalikų Bažnyčią. O 
be suklaidintų lietuvių komu
nizmo agentams neįmanoma iš
silaikyti. štai dėlko tie penki 
nauji misionieriai užkliuvo 
Bimbai.

Komunistų laikraščiai šmei
žia asmenis, o paskui kaulija iš 
žmonių pinigų, kad apsiginti 
nuo apšmeižtų žmonių. Ne au
kas rinkite, bet atsiprašykite 
apšmeižto asmens už padarytą 
jam skriaudą.

Kiekvienas žmogus brangina 
savo gerą vardą. Tai ar galima 
pateisinti tuos, kurie tą vardą 
teršia?

Gyvojo Rožančiaus ' 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

Brooklyno “lietuvių" komu
nistų laikraštyj “L." tilpo K. 
Biuro (Komunistų Biuro. Red.) 
iš Jersey City. N. J. korespon
dencija, kurioj reiškiamas ne
pasitenkinimas Komunistų par
tija. kuri užgyrč to miesto ma-

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką” 
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00

Pusei metų ........................................ $2.00
Imant sykį į savaitę metams......... $2.00
Pusei metų .—..................................  $1.00 š

366 West Broadvvay, South Boston, Mass. J
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Ir Dar Nesą Antrojo Fronto
Rašydama apie Sicilijos okupaciją, sovietų spau-| 

da pareiškė, kad tai esąs rimtas dalykas, bet dar nea
titinkąs pilnų rusų pageidavimų. Dėl alijantų laimėji
mų Sicilijoj Maskvos gatvėse esą girdisi šitokių pas
tabų: “Tai graži dovana raudonajai armijai. Žinoma, 
tai dar nėra antrasis frontas, bet vis dėlto suduota A- 
šiai stambus smūgis”. Ar iš tiesų maskviečiai taip 
šneka, ar šiuos žodžius įdėjo jiems į burną valdininki
ja — nesvarbu. Svarbu tai, kad tokia nuomonė viešai 
iškeliama. Reiškia, sovietų vyriausybė tai nuomonei 
pritaria. Pagaliau ji su tuomi nė nesislepia, ir pastaro
mis dienomis pasirodė “Pravdoje” vyriausybės įspi- 
ruotų straipsnių, kuriuose griežtai reikalaujama ant
rojo fronto. Girdi, Amerika ir Anglija iškilmingai pa
sižadėjo atidaryti šįmet antrąjį frontą, o jo dar ligi 
šiolei nesimato.

Čia sovietų vyriausybė parodo kažkokį keistą 
užsispyrimą. Po tiek stambių laimėjimų Afrikoj ir Si
cilijoj, kuomet jau pasiekta silpnoji Ašies vieta, Itali
ja, numuštas vienas stambus Ašies šulas Mussolini; 
kuomet, pasidėkojant tiems laimėjimams, patys ru
sai ne tik pajėgia vokiečiams atsispirti, bet ir daro 
puolimus vasaros metu, kas pirmiau buvo neįmano
ma; kuomet visas pasaulis sveikina taip laimingai 
vykdomą antrąjį frontą — rusams jo kaip nėra, taip 
nėra. Čia turi būt kokia svarbi to keisto užsispyrimo 
priežastis. Priežastis iš tikrųjų yra ir tai labai aiški, 
tik apie ją kažkaip nepriimta kalbėti. Apsimetama, i 
kad ją ignoruojama. Bet ji yra, ir tuojau pamatysime, 
kokia.

Amerikos ir Anglijos strategai puikiai žino, kad 
svarbiausieji ir gal lemiantieji šio karo mūšiai suksis 
apie Viduržemio jūrų pakraščius. Ten gi sopamoji 
Ašies vieta Italija, iš ten pasiekiama Prancūzija ir 
Balkanai. Ne kur kitur, tik Balkanuose ir už Balkanų 
turės išsispręsti karo likimas ir pokarinis Europos su
tvarkymas. Ten tautos mišrios, valstybės gan silpnos 
ir jau besiryžtančios nusikratyti nacių jungą: Graiki
ja, Jugoslavija, Bulgarija, Rumunija ir čia pat Ven
grija ir Čekoslovakija. Alijantams prie jų prisiarti
nus, vokiečiai nepajėgs atsilaikyti. Tad nugalėjus I- 
taliją ir priėjus prie Balkanų, karas bus laimingai 
baigtas. Kur gali būt geresnis antras frontas? Ar ru
sai to nenumato? O jeigu numato, kad tuo būdu leng
viausia laimėti, tai kam primygtinai reikalauja antro 
fronto kitoj, o ne šitoj Europos daly? Rusai puikiai tą 
visa žino, bet jie bijosi Balkanų fronto, kaip ugnies. 
Ir štai dėlko. Jei alijantai greičiau už juos okupuos 
Vidurinę Europą ir pagaliau Pabaltę, tai tie visi kraš
tai bus apsaugoti nuo bolševizmo. Tad ko geriau mū
siškiams sekasi Italijoj, juo smarkiau bolševikai rei
kalauja antro fronto kur kitur. Tai natūralu. Atkirsti 
sovietams kelią nuo pasaulinės revoliucijos reiškia tą 
pat, ką pakirsti jų gyvenimo šaknis.

Pempė tada garsiausia rėkia, kada medžiotojas

PIRMOJI PAGELBA
(Novelė)

To jie nelaukė. Jie buvo kaip iš miego nu
budę, kaip į galvą trenkti. Sustingo jie kaip 
druskos stulpai. Neteko kraujo ir sąmonės 
ir nesuvokė, kas daryti. Tai buvo siaubo aki
mirksnis. Tačiau greitai visi puolė prie Ja
nuškos.

— Nusišovė!..
Jiems ėmė kaisti krūtinėje, tarsi jie patys 

būtų peršauti, o kojos ir rankos drebėjo kaip 
epušies lapai.

Peršautasis blaškė kruviną galvą ir žiop
čiojo neištardamas nė žodžio.

Vyrai vis dar nežinojo, kas daryti.
— Vežkit namon... — pagaliau suriko su

žeistasis.
Bet čia nebuvo nei arklio nei rogių, o iki 

namų daugiau kaip pusė kilometro. Vyrai 
puldinėjo, blaškėsi kaip pirčiai užsidegus,

* >

Bolivijos Šventė

Per praeitus dešimt me-'do, kad šioje grupėj ran
tų Jung. Valstybės pri-'dasi prityrusių specialis- 
glaudė daugiau negu 250,- tų, kaip ir jaunų vyrų, ku- 
000 žmonių, daugelis iš rie yra karo tarnyboje, 
kurių yra profesijonalai 96' < šios grupės yra pa-
ir prityrę 
kurie pabėgo 
arba Ašies 
Europoje.

Šie žmonės 
rasių ir tikybų, bet dau
giausia atvykę iš Vokieti
jos ir Austrijos. Pirmieji 
imigrantai, kurie atvyko 
iš Europos į Ameriką taip 
padarė dėl ekonominių 
priežasčių, bet šie buvo 
prispirti atvykti išgelbėti 
savo gyvybes.

Kaip galėtų ši grupė 
žmonių, daugelis iš kurių yra dabar reikalingi. Ypač t 
jau yra piliečiai, pagelbė- skyriuose inžinierių pro- 
tl tHUtHl J711™ -iiioc? rvv»icr_ Tocn-i/vi Iro ir\ oarnn o nt: Iznc 

Įaudė ir suteikė jiems vii- elektrikos, 
ties?

National Refugee Ser- tybos inžinierių. Iš me- 
vice, Ine., New Yorke, iš- chanikų yra mašinistų, į- 
leido brošiūrą, kuri įrodo vairių mašinų operatorių 
ko Amerika gali tikėtis iš ir amatininkų. Nors ši 
šių pabėgėlių ir kaip jie grupė yra per maža užpil- 
gali prisitaikinti prie A- dyti trūkumą, kiekvienas 
merikos sąlygų. Ši apžval- iš jų gali prisidėti prie ka- 
ga, kuri nėra pilna, yra ro pastangų, 
paimta iš 2,250 asmenų, Socialio mokslo grupėj 
kurie įsirašę į “Roster of randasi gana daug ekono- svarbias formulas, fabri- 
Alien Specialized Person- mistų ir statistikų, kurie 

kurią turi svetimos ekonomijos 
pabėgėlis, supratimą. Irgi tarp jų y- 

ekonomijos ra redaktorių, vertėjų, 
profesorius italų universi- žurnalistų ir advokatų, 
tete. •..................

Ne visi pabėgėliai Ame- kalbas ir įpročius priešų direktorius 
rikoje yra specializuoti a- šalių ir gali pagelbėti pro- fabriko Italijoj; vienas as- si. Bet 
matininkai, bet galima sa- pagandos karui prieš Ašį. 
kyti, kad nuošimtis nieka
da nebuvo aukštesnis vi- 508 daktarų 
soj imigracijos istorijoj, tų. Nelabai daug, 
pagal National Refugee šaltinių kaip 
Service. į Committee for the

I
I 

yra profesijonalai 96' < šios grupės yra pa-
amatininkai, davę prašymą dėl Ameri- 

nuo teroro kos pilietybės. Liekami 
priespaudos 4G yra svečiai arba “ne

pasisakę” (non-decla- 
yra įvairių rant) ateiviai.

Taųp 
šimtas ; 
amatų 
kuoti ; 
mokslo 
socialio 
nos, ir 
Mokslo 
grupės yra 471 asmenys. 
Tos grupės profesionalai

jų randasi apie 
įvairių profesijų ir 
ir galima klasifi- 
keturias grupes: 
ir mechanikos, 

mokslo, medici- į 
įvairių biznių, 
ir mechanikos

I

i

kuri juos prig- iesijoj, kaip aeronautiKos, 
metalurgijos, 

kasyklų, radio ir laivų sta- 
Iš

•>
po 

na- 
miestui

Kai Dėdės Šamo kariai užima Sicilijoj miestą 
mieste, jie randa parengtus balkonus su fašistų ir 
cių svastikomis iš kurių fašistai skelbdavo 
per garsiakalbius savo teorijas. Tie papuošalai—svas
tika tuojaus nuplėšiama, kad jos ir ženklo neliktų ir 
paskelbiama vietiniams gyventojams demokratiškos 
laisvės principai. Vaizdas ir parodo kai Dėdės Šamo 
kariai nuima svastiką nuo balkono.

nei” organizaciją, 
įsteigė italas 
kuris buvo

I

Todėl, kad dauguma iš 
kų ir pirklybos paslapčių jų yra iš Vokietijos ir 
Ašies produkcijos siste- Austrijos jie techniškai 
mos. Tie asmenys yra ek- skaitosi priešai ateiviai, 
spertai, vienas buvęs Kaip kada tas faktas 
technikos direktorius Vo- jiems neduos progos pri- 

kurie labai gerai supranta kietijos oro linijos, kitas sidėti prie tokio darbo, 
automobilių kuriame jie specializuoja- 

visvien, tūkstan- 
muo, kuris užėmė svarbią čiai jaunesnių vyrų ran- 
vietą metalurgijos įstai- dasi karo tarnyboj, kiti 
goj, kitas, buvusis direk- industrijoj, arba 
torius javų importavimo ^darbuose. Apie 2,500 dak- 
firmos, ir daugelis kitų tarų tarnauja ligoninėse, 
su panašiais patyrimais kur daktarų yra stoka, 

iš geriau žino- 
priimti į karo 
privačiose in- 
ir valdžios į-

Medikalėj profesijoj yra 
ir 81 dentis- 

bet iš 
National

~   „„j Reset- — r______  ,—v________ ___
Iš 2,250 užsiregistravu- tlement t)f Foreign Phy- strategiškose Ašies indus- Daugelis 

kaip trijose. :mų, buvo
Vienas iš svarbiausių pastangas

šių su “Roster of Alien sicians” 
Specialized 
daugiausia 
riuotų vokiečių, i
1,236. Antri yra austrai, ir apie 2 3 jų gavo leidi- nojimas. 
547. Liekami yra iš beveik mus praktikuoti.
visų okupuotų arba nacių! Kadangi dabar daktarų 
pagrobtų Europos šalių.* yra stoka, šiems pabėgė- 
Dauguma šių ekspatriatų liams turėtų atsirasti vie- 
yra “be šalies” (statė- tų, bet net ir civilių rajo- 
less), jie nėra piliečiai jų nuošė visoki trukdymai 
buvusios šalies, nei Jung. 
Valstybių. Jie žinoma bu
vo ekspatriuoti nacių rė
žimo todėl, kad žydai, ar
ba jeigu krikščionys dėl 
pasipriešinimo nacizmui.

Sąrašas parodo, kad 
1,970 registrantų yra vy
rai, ir 280 moterys. Irgi, 
kad apie pusė yra virš 46 
metų amžiaus, bet žemiau 
65 metų faktas, kuris įro-

(LKFSB) Pietų Ameri
kos valstybė Bolivija yra 
pavyzdys, kad ir mažosios 
valstybės gali džiaugtis 
savo nepriklausomu gy
venimu. Bolivija savo gy
ventojų skaičiumi prilyg
sta Lietuvai: turi 3.423.000 
žmonių, taigi ne ką dau- 

Įgiau kaip Lietuvą. Bolivi
ją prisimename todėl, kad 
į ji rugpiūčio 6 d. turi savo 
tautinę šventę, kuri jiems 
primena 1825 metų rug
piūčio 6 d., kada Bolivija 
buvo paskelbta nepriklau
soma. Įdomu, kad Bolivija 
net ir savo vardą gavo 
nuo išvaduotojo — Boli
varo. Tai dalis senos gar
siosios inkų imperijos. 
Dabar čia apie 50' < gy
ventojų yra indijonai, kal
ba savo tarmėmis, o apie 
25'./ maišytų. Kraštas la
bai kalnuotas, susisieki
mas sunkus, taigi ir kul
tūrinė pažanga nedidelė, 
daug neraštingų. Nema
žai jų tarpe yra pasidar
bavę katalikų misijonie- 
riai ir dabar Bolivijoje y- 
ra apie 2.780.000 katali
kų. Reikia tikėtis, kad į- 
vestasis priverstinas
mokslas išmokys rašto vi
sus boliviečius. Seniau 
Bolivija buvo labai garsi 
savo aukso kasyklomis.

Apie Ką Kalba Kauno 
Radijas

karo

žinoma, 
Personnel” daugiau kaip 5,000 svetur 

yra ekspat- baigusių mokslą daktarų faktų, ką šis sąrašas pa- dustrijose 
iš viso randasi Jung. Valstybėse, rodė, tai platus kalbų ži- staigose.

Svarbiausia priežastis, našiai.Dauguma iš
2,250 kalba vokiškai ir ar.- kodėl 
gliškai. Daugiau negu pu- surasti vietą karo darbuo
se kalba prancūziškai, se, yra nepakankamai su- 
daugelis irgi kalba ispa- pratimo tarp privačių ir 
niškai ir itališkai. Bet di
delis nuošimtis irgi turi 

randasi įstatymuose ir su- supratimą mažiau žinomų 
į varžymuose. kalbų. Iš viso, išskyrus

Kada sąrašas buvo pra- vokiečių ir anglų kalbas, 
■ dėtas, buvo reikalinga registrantai supranta vie- 
i mokslininkų profesijona- ną arba daugiau iš 34 kai
rių ir specializuotų amati- bų. priskyrus Arabų, Iš
ninku. Pagal valdžios pa- landų. Malajų, Persų ir 
siulijimą, buvo priimti ir Totorių, 
asmenys su biznio patyri- National Refugee Ser- 
mais. Ši grupė dabar yra vice pareiškė, kad daugu- 
didžiausia iš visų, ir tų as- ma šių pabėgėlių yra loja- 
menų patyrimai apima

I I

lūs šiai šaliai ir jos demo
kratijai. Kaipo pabėgėliai, 

nejučiomis artinasi prie jos lizdo. Verčiau sovietai sa- jje neapkenčia tų sistemų, 
vo jausmus paslėptų ir, kad ir skaudu, vyriškai nuty- nuo kurių jiems reikėjo 

i lėtų. K. pabėgti.

bet nė vienas nesigriebė gelbėti sužeistojo.
— Ai, ai, ai... Veškit namo... ui, ui, ui... na

mo!..
Dabar jau nelaimingasis rėkė kaip vidu

ry miško.
Du vyrai lakstė po klojimą ieškodami ro

gių, nors aiškiai žinojo, kad čia rogių nėra.
— Reikia užrišti!.. — kažkas šūktelėjo, is 

visi sujudo ieškoti su kuo galima būtų apriš
ti žaizdas. Bet jie jokio raikščio neturėjo. Jie 
visi buvo apsivilkę kailiniais, o ant kaklų tu
rėjo storus vilnonius šalikus.

— Kunigą! parvežkit kunigą!..
Peršautasis plūdo kraujuose, blaškėsi ir 

šaukė. Skausmo jis nė nejautė, bet jis stovė
jo prieš juodą karstą ir blaškėsi kaip gęstan
ti žvakė. Vargšas jis šaukė pagalbos nuo 
mirties, nuo netikėtos, amžinosios prapuolu- 
siųjų mirties.

— Greičiau kunigą!.. Mirsiu... Aš mirsiu!.. 
Aš pakoriau Rūką!..

Jis šaukė gelbėti jo sielą ir išpažino drau
gams nuodėmes. Draugai jam buvo — kaip

(LKFSB) Mūsų Londo
no korespondentas seka 
ir Kauno radijo praneši
mus, tačiau vietinių žinių 
iš ten beveik negirdėti. 
Naciai tik stengiasi vary
ti savo propagandą — sa
vaip nušviesdami komin- 
terno panaikinimo faktą, 
dejuodami dėl oro puoli
mų, nuo kurių esą nuken
čia net vaikai ir tam pa-

pabėgėliui sunku

EYICTORY
Fjįr ♦ W

viešų samdytojų kaip 
greičiausia šį darbininką 
pristatyti prie darbo. Pa
gal National Refugee Ser- 
vice, ateiviai gali dirbti 
karo industrijoj ir, kad 
valdžia aiškiai pasisakė 
už tai.

Apžvalgoj, National Re
fugee Service sako —

“Yra natūralu šiais lai
kais, kad mes būtume at
sargūs, kada Amerika 
samdo darbininkus karo me žmones kariauja už vi- 
industrijoje. Bet ateiviai, są kas gera, yra rolė kiek- 
kurie turėjo bėgti iš savo vienam — ir tie, kurie lau- 
šalių turi gerų priežasčių kia, turi būti pašaukti“, 
įvertinti demokratiją. I FLIS.

skęstančiam šiaudas. Jis blaškėsi, stengėsi 
atsistoti ir vėl krito.

— Sakau reikia užrišti — vėl riktelėjo vy
ras, pats nežinodamas su kuo užrišti.

Štai, pastebėjo Doliebienę turint baltą 
skepetaitę. Puolė prie jos, norėjo nutraukti 
skepetaitę, bet skepetaitė buvo nusmukusi 
ant kaklo ir stipriai dviem mazgais surišta. 
Drebančiomis rankomis jie negalėjo skepe
taitės atrišti.
’— Eik, tamsta, užrišti. — Tamsta geriau 

moki... — net vadindami “tamsta“, pradėjo 
maldauti Doliebienę ir skubėjo atrišti ją lai
kiusias virves.

Doliebienė buvo atrišta, bet ji, nudegin
tomis kojų letenomis, negalėjo paeiti. Ji 
vos tik laikėsi ant kojų atsirėmusi sienos.

— Eik, tamstele, eik...
Doliebienė žengė svyruodama, su skaus

mu dėdama kojas, sustodama ir momentais 
visiškai nebegalėdama toliau eiti.

— Paduok batus, matai, kad moteriškė ba- 
sa negali paeiti!

BUYunited
STATĖS 
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“Šiandiena, kare, kuria-

Vienas greitai atnešė batus ir visi supuo
lę avė jai kojas. Vieni priklaupę movė batus, 
kiti prilaikė už pažastų tą nukankintą mote
rėlę.

Kokia ciniška gyvenimo logika. Čia blaš
kėsi maži burbulėliai ant padūkusio kabių 
upeliokščio vandens. Kulkos atsimuša į ak
mens sieną ir gauna naują kryptį...

Tai buvo psichologijos rekošetas.
— Greičiau, tamstele, greičiau...

Kiekviena sekunde buvo brangi, o mote
ris vos galėjo paeiti. Apautos kojos jai dar 
labiau gėlė. Pagaliau ji atėjo.

Sužeistasis žiūrėjo į ją su didžiausia vilti
mi, bet neįstengė nė žodžio ištarti.

Ji taip pat tylėdama atsiklaupė ties jo gal
va, pasilenkė ir ėmė tvarstyti jo žaizdas.

Nuostabu! Ji buvo atsinešusi ir ralkžč ų 
žaizdoms.

Vyrai stengėsi jai patarnauti ir kaip pa
klusniausi vaikai pildė visus jos nurodymus.

(Iš “Židinys“) 
(Pabaiga)
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A. DAUKANTAS.

Mažas Karžygys
(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).
(Tąsa)

Pradėjo temti, Juozukas 
sugrįžo prie bėgių ir pasi
ėmęs virvę pasislėpė krū
muose. Laukimas buvo 
nuobodus ir nejaukus. Su
temo visai. O traukinio 
nėra. Vakaruose užgeso 
saulolydžio žarijos ir, tirs- į 
ta tamsa apgaubė Juozu
ką. Miške karts nuo karto 
gąsdinančiai suklykdavo j 
apuokas, ar palaukėje pa-i 
sigirsdavo griežlės daina.1 
Nejauku darėsi Juozukui, 
jis jau norėjo bėgti namo, 
bet širdyje pasiryžimas j 
išsprogdinti traukinį, ku
riame vežami nekalti Lie
tuvos žmonės, jį laikė lig 
prikaltą vietoje. Juozukas 
jautė, kad įvykus sprogi
mui, traukinio komando
je pasidarys panika, ir ve
žamieji belaisviai gali ta 
progą išnaudoti pabėgi
mui. Juozukas jautė, kad 
yra vidurnaktis, o trau
kinio vis dar nėra, o kas 
labiausiai jam darėsi ne
suprantama. tai. kodėl ne
praėjo 9 vai. vakarinis 
traukinys iš Kauno Kė
dainių link. Jis sielojosi, 
kad vietoj tremtinių trau
kinio. neišsprogdinus ke
leivinio. Nekartą jis ėjo 
prie bėgių pasiklausyti ar 
neateina traukinys, 
nieko, nors kaž-kaip 
glaudė savo klusnias 
sis prie šaltų bėgių, 
šalti geležiniai bėgiai sus
tingę tylėjo. Ilgai dar lau
kė Juozukas ir kovojo su 
miegu, kuris buvo pradė
jęs jį varginti, bet štai kas 
visai netikėtai jį baisiai 
pergąsdino. Seno piliakal
nio viršuje sužibo maža 
ugnis. Juozukui pasidarė 
šalta. Įbedęs akis, sekė 
ugnį. Ugnis pamažu didė
jo pasidarydama didžiuliu 
laužu, liepsna raitėsi ir ki
lo aukštyn, apšviesdama 
svyruoklio beržo šakas. 
Juozukui prisiminė se
nuolių pasakojimai, būk 
ant šito seno piliakalnio 
buvusi kadaisia pilis, jos 
valdovu buvęs narsus Ku
nigaikštis Šarūnas. Šarū
nas įsimylėjęs vedė vokie
taitę. o savo sužadėtinę 
Sigmundą ant laužo paau
kojęs dievams. Supykę 
dievai nepriėmė Šarūno 
aukos, bet vietoje metė 
prakeikimą ant Šarūno ir 
jo pilies, ir visa pilis pas
kendusi kalno gelmėje. 
Senuoliai pasakoja, kad ir

bet 
jis 

au- 
bet

dabar iki šių laikų karts 
nuo karto iškilstanti Ša
rūno pilis, matosi degan
tis laužas, iš kurio gražio
ji Sigmundą šaukianti 
dievų prakeikimo Šarūno 
piliai. Juozukas iš išgąs
čio pamiršo savo tikslą ir 
norėjo bėgti jau namo, 
bet kada jis pasistojo, jis 

.pamatė žiemiuose toli ki
tą degantį laužą, o ten i 
pietų pusėje liepsnojo ki-. 

I tas.
— Ah. mano persigandi- 

I mas per nieką, juk tai i 
1 švento Jono naktis!... va
landėlei susimąstė.

— Ne! Švento Jono nak- 
{tis tik rytoj, čia kas nors 
kito nesuprantamo yra. ir 
man nesivaidena!

Ir vietoj bėgti namo 
Juozukas pasiliko vietoje, 
nepaisydamas kas bus 
toliau. Piliakalnyje degęs J 
laužas pamažu užgeso. į 
užgeso ir kiti matvti lau- 
žai. Rytuose pasirodė 
blanki aušra, vakarai da-; 
rėsi vis tamsesni. Bet vie-[ 
noje vakarų vietoje kaž-į 
kaip netamsėjo. bet visi 
darėsi šviesiau, ir greitu 
laiku paraudo visa padan
gė.

— Tai gaisras! Tur būt 
dega kur nors visas mies
tas. nes raudonumas uži- 

• ma didžiausi dangaus plo- 
■ tą!

Toli vakaruose pasigir
do trumpi duslūs bilde
siai. Juozukas greitai nu
bėgo prie bėgių pasiklau
syti. manydamas. ka$ 
traukinys ateina, bet bė
giai nejudėjo, traukinys 
neateina.

Bildesiai vis dažnėjo, 
galop virto į tikrus spro
gimus. ir Juozukas lig 
girdėjo tolumoje ūžiančius 
lėktuvus. Vakaruose pa- į 
dangė lyg kraujuose pas- 
riuvo. ir Juozukas aiškiai 
galėjo įžiūrėti, kad di
džiuliai gaisrai dega ke
liose vietose.

Besekant gaisro ugnį ir 
besiklausant nesupranta
mų sprogimų, Juozukas 
išgirdo kitą bildesį, šį 
kartą jis neklydo, tai bu
vo ateinantis traukinys. 
Greitai nubėgo prie bėgių, 
pasiklausė, bėgiai drebė
jo. prieš vakaruose gaisrų 
nušviestą horizontą, Juo
zukas aiškiai galėjo įžiū
rėti ateinantį ilgiausį eše
loną, ir tai nebuvo kelei
vinis traukinys, šniokšda-j 
mas artėjo traukinys, i 
Traukinio garvežys netu
rėjo jokių šviesų, visas;

FIGHTING MEN
On Land! In the Sky! On the Sea!
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AMERICAN O RED CROSS
BEHIND THE L1NES a wounded aviator, wno nas no ūse 
of his arms, dines vvith the heip of an attractive nurse.'

ARAIY
Gtaduate , regis- 
tercd nurses up 
to the age of 45 
ycars. Marrie.i 
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u’ounded sailors back to fighting trim.
CALL YOUR LOCAL CHAPTER
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CHOOSE YOUR SERVICE
NAVY

Graduate, regis- 
tered nurses be- „ 
tween 21and40.
Unmarried, di- ' ~ 
vorced, or wid- V 
owed. Enter Sa
vy Nurse Corps 
asensignat saiary of $150 a month, 
plūs subsistence grant of $21. Ten 
per cent inerease for overseas serv
ice. Navy nurses mušt be citizens 
of the U. S.

From World Battle 
Comes your call to colors! 

JOIN TODAY!

ON HOSPITAL TRAINS, smiling nurses 
make long journey; less tedious for disabled 
soldiers from North Africa.

IN PLANES vvounded are cared 
for as they are flown to base 
hospitals in rear.

i
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rodos, išlėks iš 
nuo smarkaus

momentas... dar

Raudonojo Kryžiaus Veikimai Pabrėžia Maistą Ir Mitybą
Tinkamas maistingu

mas yra būtina dalis gy
vybės šiandien. Mūsų in
dustrijų milžiniška pro
dukcija reikalauja pil
niausių žmonių pajėgų. 
Pilniausios žmonių pajė
gos reikalauja geros svei
katos, ir tinkamas mais-

buvo galima normaliai 
tiems vaikams pieno pris- 
tayti. Amerikos Raudona
sis Kryžius taipgi parūpi
no tūkstančius 
drabužių ir 
reikmenų.

Medikališkos 
per Amerikos 
Kryžių buvo išdalintos po 

i priežiūra International 
iRed Cross Committee Bel
gijoj, Jugoslavijoj ir Grai
kijoj, ir panašūs patvar
kymai padaryti dėl Lenki
jos, Norvegijos ir Olandi
jos. A.R.C.

I

I

pašalpos buvo teikiama 
Sovietų Sąjungai. Nepai
sant visokių transportaci- 
jos keblumų daugiau ne
gu už $10,000,000 reikme- 

kia kodaugiausia energi- nų, maisto, drabužių, mui- 
jos ir reikalingų mineralų lo ir kitų reikmenų daiktų 
ir vitaminų, kurie pageri
na darbo pajėgas.

Raudonasis Kryžius į- 
steigė savo j

tas yra būtinai reikalin
gas sveikatai.

Žmogus, dirbdamas sun
kiose aplinkybėse reika
lauja maisto, kuris šutei- 

I 
I III

kaldrų, 
kūdikiams

paskendęs tamsoje, tik 
garvežio kaminas kosėjo 
žiezerkomis. Juozukui da
rėsi šilta ir šalta, jo maža 
širdelė, 
krūtinės 
plakimo.
— Dar

ne — dar pertoli, dar 25 
metrai, dvidešimts metrų, 
štai mano priesaikos išsi
pildymo momentas arti,' 
kad čia būtų Jonas liūdi-J 
ninku, nes jis matė kaip 
aš prisiekiau atkeršyti į 
mūsų tėvynės pavergė
jams! Dar penkiolika 
metrų, dar dvil... dabar...! 
Ir Juozukas i 
truktelėjo įtemptą virvę,___
žybtelėjo tamsoje skaidri ■ Nematė 
ugnis ir baisus sprogimas 
pritrenkė Juozuką ir kaž- gonų pasipylė karininkai, 
kas kietas trenkė Juozu- komisarai, valdininkai, jų 
kui į krūtinę. Matė Juozu- žmonos ir vaikai. Nematė 
kas granatų ugnyje, kaip 
lyg žaltys susirangęs pa- i 

įšoko aukštyn traukinio
bėgiai; matė kaip neradęs 
bėgio sunkus garvežio ra
tas susmuko į pylimą; 

į matė kaip sekantis vago
nas atsimušęs į sustojusį 
garvežį nusirito nuo bė
gių. Juozukas jautė, kad 
jo priesaika išsipildė. 
Spausdamas ranką prie 
krūtinės, iš kurios veržėsi■ 

: karštas kraujas, pamažu 
i jis linko prie žemės; jam 
akyse pasidarė tamsu. Ne- 

jjautė jis skausmo; jam 
į širdyje buvo ramu. Palin
dęs jis griuvo į smėlyną; 

i jo ranka kietai prispausta 
, prie širdies, akys užmerk

tos, iš praviros burnytės

I

I

Eugenia Dickson Lejeune, duktė Lieut. Gen. John 
A. Lejeune, buvusio marinų korpuso komandieriaus, 
priima priesaika, kad eiti tėvo pramintais keliais.

tekėjo juodai raudonas 
kraujas. Jis atrodė lyg 
karžygys kritęs kovos lau-!r^ prieš 20 metų. ------
ke. Lėtai kilojosi jo jau-{*'a^s me^ais šitas patarna- 
na krūtinė, bet jis nejautė

buvo pasiųsta j Alliance of 
Red Cross ir Red Crescent 
Societies. Kada transpor-

mitybos sky- taci> Paferės tik.ima- kad 
metu. Praei- PasalPa Rusuos žmonėms I

vimas žymiai išsivystė, i
pasidaugins.

Vidur-rytuose įvairiais 
buvo tei- 

i lankė kiama lenkų ir graikų mo- 
kain Raudonojo Kryžiaus mi- terims ir vaikams. Tūks- 

tybos klases. Jų tarpe bu- tančiai vis tebėra pabėgė- 
vo didelis skaitlius mote
rų svetimos kilmės. Kla
ses gali lankyti kas tik 
nori, ir galima gauti pilnų 
informacijų apie tai iš 
vietinio Raudonojo Kry
žiaus skyriaus.

Raud. Kryžius rado, kad 
maistas yra svarbi dalis 
pašalpos darbo karo pabė
gėliams užsienyje. Su ka

uro eiga, scena ir pasaka 
. Amerikos Raud o n o j o 

Kryžiaus pašalpos kitoms 
tautoms vis keičiasi, bet 
maistas yra labai svarbi 
dalis pašalpos. Pirmiau

smarkiai nieko, nematė nieko, gele- kada daugiau negu .>00,- budais pašalpa 
žinė koma jį surakino. 9?^ , šeimininkių 1 -

: Juozukas, ] 
sustojus traukiniui iš va- lių stovyklose. Kiti tūks

tančiai perkelti į Pietų ir 
Rytų Afriką, kur jie ran
da naujas šaknis, tenais 
jie valo žemę, įsteigia mo
kyklas, bažnyčias ir ben
drai pradeda naują gyve
nimą. Apart maisto, medi- 
kališkų ir myklos 
nų Raudonasis 
neseniai išsiuntė 
drabužių į Egiptą 
dalinimo tarpe šių pabė
gėlių. Juos j 
Raudonojo Kryžiaus sa
vanoriai darbininkai J. V., i

Praeitą žiemą ir pavasa-

Juozukas, kaip priekyje 
už kelių šimtų metrų iš 
miško iššoko būrys jau
nuolių ir pamažu artinosi 
prie traukinio ir persi
gandusių raudonųjų. Ne
matė Juozukas, kaip tie 
jaunuoliai, prisiartinę, a- 
tidarė kulkosvaidžių ugnį 
į karininkus ir komisarus, 
jie krito, kaip lapai nuo 
medžių rudens laike. Ka
da raudonieji persigandę 
puolėsi į traukinio vago
nus, jiems buvo dar bai-< Lenkija, vėliau Ispanija, rį, pienas, alijantu valdžių į 

granatos pro Prancūzija. Anglija ir ga-1 parūpintas, buvo išdalin- 
langus krito į vagonus, lutinai Kinija. Kada žmo-' tas vaikams vietinių ir 

nunešdavo nės aprūpinti arba fizi- Europos gyventojų, kurie j 
niai barjerai pertraukia’gyveno Prancūzijos ir I-| 
pašalpos darbą, tuoj jis talijos vietose šiaurės Af- 
kitur buvo vedamas.

’ Per praeitą metą daug mas buvo pratęstas

reikme-! 
Kryžius 
500.000 
dėl iš-į

pagamino j 
žiaus sa-

siau. nes I

reikmenys 
Raudonąjį

■

N E W POST — American 
Army headquarters in Lon- 
don have announced that 
Major General Leonard T. 
Gerow. above (pronounced 
Ja-row), has succeeded 
Major General Ru3sell P. 
Hartle as commander in 
chief of U. S. field forces in 
European theater. New as- 
signment for Hartle was not 

revęaįed.

sprogdamos
net vagonų stogus, esan
tiems vagonuose nebuvo 
vilties išlikti sveikiems.

(Bus daugiau)

_________ I-A.______A!__________ T_

jrikoj. šitas svarbus veiki- 
i ligi
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Kokį Pasirinkti Gyvenimo Draugą
Kun. Just. Steponaitis

Jūs matėt ne vieną tokį' 
vaizdą!.. Atskamba, ati- 
dūzgia prunkščiančiais 
žirgais keletas vežimų ir 
sustojo prie šventoriaus. 
Iš jų išlipa klegėdami, 
linksmučiai keletas ar ke
liolika porų jaunimo ir 
apsupę jaunųjų porą žen- pasimelsti už jaunavedžių 
gia bažnyčion. Vargonai laimę...
gaudžia, o šie artinasi' “Negera gyventi žmogui 
prie altoriaus. Ir tu nori vienam”, sako Šv. Raštas, 
pamatyti tą laimingąją Susirūpinę . tėvai kalba: 
porelę ir su kitais žmonė- “Reikia mergaitę apvez- 
mis spaudiesi pirmyn.

Prasideda šventos iškil- nės 
mingos pamaldos, apei
gos. Tu gi atsistojus ge-( 
roj vietoj stebi, žiūri kas ko, su kuo, tai mintys, ku 
darosi. Pradžioje tu pa- rios 
matai visame grožyje, lyg neduoda ramybės, 
gėlių karalienę leliją, jau
nąją, ir kyla tau mintis: <4^ - - - ~ . ...
būčiau!...”

Viską užmiršus toliau nuoširdžiai prie Dievo al- 
žiūri ir ką pamatai?!., ša- toriaus ištiesti ranką; kad 
lia jaunosios stovi aukš- nereiktų lengvapėdiškai 
tas, lieknas bernužėlis. Jo sumainyti žiedą, kurį tau 
galva truputį palenkta... kunigas, kaip ištikimybės 
Jis nedrįsta... Jis ir ankš- simbolį, ant piršto už- 
čiau ją mylėjo, bet neno- maus.
rėjo, kad kiti apie tai ži- ...Mergaitės, prieš jūsų 
notų... O dabar štai stovi akis arba vienuolynas, ar- 
šalia jos dangaus ir žemės ba gyvenimas su pasakų 
akivaizdoj ir prie daugy- karalaičiu, arba senmer- 
bės liudininkų prižada jai gės likimas... 
amžiną meilę, iki karsto. 
Jo rausvas veidas dar la
biau paraudo, jaunystės 
pilnos lūpos užsidegė kar
ščiu, žydrios akys mėto 
nedrąsų malonų žvilgsnį 
čia į sužadėtinę, čia į ku- gok!...
nigą. Jo krūtinė pradeda jauna mergaitė, 
labiau alsuoti, galva dar ma nori gyventi 
labiau nusvyra, gelsvos kų karalaičiu, 
garbanos nukrinta ant 
tiesios kaktos. Jis atrodo 
tau kaip pasakų karalai
tis, kaip darželio raudona
sis bijūnas... Ir tu prade
di jai pavydėti...
nedrįstum šalia jo atsis- mos — baisias sielos kan- 
toti, bet nenori, 
stovėtų šalia jo... Parėjus 
namo ir tu sau vaizduo- mergaitės širdis 
jiesi už ko tu ištekėsi, ku- prie berniuko... 
ri sau vaizdą to, 
rėtum šalia savęs prie ai- patiktų 
toriaus matyti. Retas at- vyras, 
sitikimas matyti tokį pa- tų!..
sakų karalaitį, kurį čia Vargšės mergaitės, kaip 
pavaizdavau. Bet aš tokį dažnai jūs pergreit pasi
mačiau. Tu gi matei dau- tikite vyrais, kaip dažnai 
giau žengiant prie alto- jūs atiduodate pergreit 
riaus senyvą, visa ko ma- savo pirmosios meilės žie- 
čiusį ir dar neretai girtą dus!.. Pirmoji meilė žu- 
jaunikį. Jis visa tuo, kas vus!.. Tu gi ruošies pri-

prie altoriaus vyksta, vi
sai nesijaudina, jam čia 
tik vienas nuobodumas... 
— Koks nemalonus vaiz
das ir kiekvienas nors sa
vo širdyje pareiškia už- 

i uojautos jaunajai... Tik 
vieną dalyką užmiršta:

dinti!” Tolimesnieji gimi- 
paaugusias klausia: 

“Ar dar neištekėjote?!...” 
Ištekėti, apsivesti, už

dažnai mergaitėms iI 
j 

Noriu tau padėti išsi-l 
. • rinkti pasakų karalaitį,

°kacJ as tuojau t°kia ka(j Velia.u nereikėtų tau 
--------- atsiskirti su tuo, kuriam

Nors tu

siekti vienam savo meilę! 
Bet ką prisieksi, kad jau 
tikrosios meilės neturi, o 
tik padugnes.

Daug jau man jaunų ir 
paaugusių vyrų sakė: ‘Ka
žin, ar galėčiau pamylėti 
tokią mergaitę, kuri jau 
kitą mylėjo’. O kas bus, 
jei tavo lauktasis tavęs 
nemylės?!.. Kas tada bus 
kaltas?!.. Užtat nepasi
duok jausmui, bet valdyk 

įsavo širdį ir savo jaus
mus... Savo meilės lengvai 

' nepardavinėk. Su meile 
į elkis atsargiau, negu su 
akim... Be akies dar būsi 
žmogum, o be meilės nie
kas... skambančios kank
lės, žvangantis varis!..

Kodėl atsargiau?! O dėl
to, kad jausmas dar nepa
tikrintas, jis gali apgauti, 
blizgučius susivylioti. Štai 
kas suvyliojo Fausto Mar- 

a-

Vienuolynas, tai žemės 
rojus, bet ar jauti ten 
Kristaus kvietimą?!... jei 
nejauti — lieka dar du: 
“Fui kaip nenoriu likti 
senmerge... Dieve apsau- 

” Kalba ne viena
Daugu- 

su pasa-

i

Sunku pritaikinti kir
viui kotą, bet dar sunkiau 
išsirinkti sau gyvenimo 
draugą, kad vietoj išsva
joto džiaugsmo nerastum 
skausmus, vietoj palai-

kad ir ji čias.
Dievas taip sutaisė, kad 

linktų 
Sunku 

kurį no- rasti mergaitę, kuriai ne
gražus, šaunus 

kuri juo nesižavė-

Catherine Jeane Strong iš Iron Moutain, Mich., la
bai užimta. Ji turi aštuonius brolius Dėdės Šamo karo 
tarnyboj, taigi visiems reikia rašyti laiškas po laiško. 
Ji dabar kelyje į šiaurinę Afriką, kur jos septyni bro
liai tarnauja. Ji nori juos aplankyti.

garitą ir į nelaimingas 
šaras įtraukė:

Jo graži eisena,
Jo viliojanti statula,
Jo lūpų šypsena, 
Jo akių jėga, 
Ir jo kalba, 
Žavinti meliodija, 
Jo rankų paspaudimas 

ir ak tas bučkis...
Tačiau anksčiau ar vė

liau pamato kas yra tas, 
kurį mylėjo — jos dvasio
je tuštuma... dejuoja: “Ei
čiau kalnais, pakalnėlėms, 
kad atrasčiau vainikėlį!”.. 
Skundžiasi: “Aš nebežino
jau ką dariau!” “Nesu
prantu, kaip aš galėjau 
prie to prieiti!” ir pana- 
jšiai... Taigi daug, daug 
pavyzdžių sako — mer
gaitės, būkite atsargios.

Atsargumas turi turėti 
ribas. Būti atsargiomis 
nereiškia, kad su vyrais 
jau nebegalima susitikti 
ir su jais bendrauti. Rei
kia juos pažinti, nes katės 
maiše nepirksi... Galima 
maloniai pakalbėti; būtų 
tiesiog labai liūdnas ženk
las, jei mergaitė nemokė
tų su berniuku maloniai 
apsieiti.

Bet, vieną vakarą tu sa
vo kaimyną pamatai gra
žiai vaidinant, gražiai šo
kant, dainuojant ir jis tau 
įsmenga širdin... ir štai 
tyčiomis ar netyčiomis jis 
išveda tave šokti, taria 
tau malonų žodį ir nors tu 
visa leidi juokais, tavo 
širdis dreba... tu jauti, 
kad ir jis tave labiau už 
kitas myli... tu girdi iš ki
tų, kad jis apie tave gra
žiai atsiliepia... Kiti pasa
ko: “Ot būtų iš jųdviejų 
graži pora... tu junti, kad 

I ne tu gyveni, o jis. Tavo 
; siela ir širdis visada su 
juo. Tu nesigaili nei vargo 
nei darbo, nebijai pažemi
nimo, kad tik viskas būtų 
gerai jam vienam... Nepa
mesk galvos ir nepulk į 
glėbį tardama: myliu — 
aš tavo — būk mano.

Pirma negu pasakysi 
jam kad nori būti jo, jį| 
mylėti, turi ar viena ar su! 
kitų pagalba apsisvarsty- 
ti ar tas išsvajotasis galės 
būti tavo vyru... ištikimu 
vyru... ar jis galės būti ta
vo vaikučių tėvu!

Vedybos tavo gyvenime 
vienas svarbiausių žings
nių!

Tad pasvarstykim da
bar tas gero vyro, ištiki
mo vyro, šeimos galvos, 
tavo vaikučių tėvo, tavo

I

Šitas karys, kurį dengia tik kalno šešėlis, jis buvo 
didžiausias Hitlerio pasekėjas. Jis atvyko į Siciliją, 
kad kariauti dėl Fuehrer’io. Ir štai jis jau apkabino 
savo šaltu kūnu kalno uolą ir jau jo kelionė baigta.
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moj yra kokių silpnava
lių, išsigimėlių, idijotų, jei 
yra sergančių džiova, vė
žiu, geriau nesurišk su 
juo savo likimo.

Toliau... Tu nori pasi
rinkti sau gyvenimo drau
gą, sau vyrą, sau globėją, 
bet negyvulį, kuris tave 
kaip kokį daiktą išnaudo
tų...

Suskirstykime vyrus į 
tris grupes. Pirmajai gru
pei priskirsiu tuos, kurie 
turi gražią skaisčią jau
nystę. Doriniu atžvilgiu 
jiems nieko negalima pri
kišti... Jų skruostai dega 
karščiu, jie pamatę skais
čią, dorą mergaitę nu
raustą, jie galvoja apie 
savo gyvenimo draugę tik 
skaisčią, jos ieško ir sun
kiai randa... Yra tokių šv. 
Aloyzo brolių ir laiminga 
ta mergaitė, 1 
jaunikaitis 
Bet ji turi būti jo verta 
Prakeikimo verta ta, kuri Dar ne viskas. Tavo gy- 
būdama nešvari kitiems venįmo draugas turi būti 
meilę pardavus iki dugno biajVUSj nes girtuoklis yra 

savo vaiku- 
Negali

berniukai kartais tyčia 
mėgina mergaites (tai 
tikras faktas); jei pasiro
do, kad silpnos, duodasi 

i viliojamos, dori berniukai 
atsiskiria tada, nes nepa- 
sitiki, kad jos galėtų būti 
ištikimomis žmonomis, 
gali ir vėliau pasiduoti ki
tų suvedžiojamos...

O jei tave berniukas pa- 
i mestų tik dėlto, kad tu su 
• juo nenusidėjai — džiaug- 
kis — yla iš maišo išlindo 
— toks vyras tau ne vy
ras. Tu negali tapti pasi
leidėlio žmona!...

Nors meilė ledus tirpdo, 
mūro sienas griauja, bet 

įkas iš to, jei tavo išsvajo
tasis bus plikas, kaip til
vikas... Kas iš to, jei ne

įmokės jokio amato. Nuo
latinis skurdas sugriaus 

„ ...... &^;ir stipriausią meilę... Rei-
kuriai toks-Kalinga, kad tavo būsima- 
pasiperša... sis vyras mokėtų amato, 

turėtų darbo.

draugo ir globėjo savybes, vyras tai turi būti vyru
Tada gal paaiškės kokį ir tvirto charakterio, reli-

gyvenimo gingas, sąžiningas. Krikš
čioniškoje šeimoje tavo
gyvenimo draugas neša
kryžių. O tu, jo jauna 
žmona, viena ranka 
mylimą vaikelį, o

Ko- ranka apsikabinus
i

tau ieškoti 
draugą.

Kai kas nors jums pirš
liauja kokį vaikiną, tai 
jūs tuoj klausiat: “Ar jis 
gražus?!.. Tuo klausimu 
aš visai nesistebiu!
dėl? Nes kiekviena mer
gaitė mėgsta grožį, mėgs
ta puoštis, švarintis, au
ginti gėles ir t.t. Užtat no- nereligingas, 
ri, kad ir jos išsvajotasis kryžiaus, sunkią 
gražiai atrodytų...

Priežodis sako: “Ne tas 
gražu, kas gražu, bet kas: 
kam patinka ’. Sutinku ir Toliau... Tavo vyras turi 
aš su tuo, bet vistik rei- būti vienmintis su tavimi, 
kia žiūrėti, ] 
susivėlėliu 
Jei kavalierius būdamas 
buvo nešvarus, tai apsi
vedęs dar labiau apsikuls. 
Tavo busimasis vyras bus 
švarus!..

Rinkdamasis atsižiūrėk 
ir į ūgį, kad nebūtų kaip 
toj dainoj: “Jis trumpas 
kubilėlis, ji ilgoji kartis” 
ir atvirkščiai.

Jei esi vidutinio grožio, 
nesvajok apie gražuolius, 
bet pasirink pagal save, 
kad nelaimingą valandą 
neišgirstum iš savo vyro 
priekaišto: "Ir kam aš ta
ve tokią pelėdą vedžiau!” 
Todėl tavo namų židinys 
būtų sudrumstas.

neši 
kita 
vyro 

kaklą mažini šeimos var
gą priduodama savo vy
rui drąsos... Jei vyras bus 

jei neneš 
gyveni- 

mo valandą suklups, pa
lmes tave, tu liksi baisia 
auka.

I

kad su kokiu Tu katalikė — jis katali- 
nesusidetum. kas ir ne iš rašto. Tau bus 

skaudu, kaip jis juoksis iš 
tavo įsitikinimų, kenks 
vaikučių auklėjimui... Už
tat Kat. Bažnyčia drau
džia mišrias jungtuves 
katalikei su nekataliku ir 
atvirkščiai.

Paieškok, kad jis būtų 
su tavim vienų idėjų. — 
Kaip gera bus, kai dvi šir
dys plaks vienodai... o tas 
kūrens meilės ugnį, didins 
laimę... Užtat su priešin- 

i gų pažiūrų berniukais, 
nors kažkaip širdis į juos 
linktų, elkis atsargiai...

Giminė tau turi būti gi
minė ir niekuomet 

Ne- jok iš jų išsirinkti 
draudžiu jums išsirinkti Tai draudžia Kat. Bažny- 
iš apylinkės šauniausią J ~
bernelį: aukštą, tiesų, žai
bo akimis, gražiai sutvar
kytais ūsais, maloniai 
šypsantį, puikiai dainuo- 

grakščiai šokantį, 
gerą vietą, tik 
kad išoriniai 
jei nebus kitų 

dažniausiai bus

nesva- 
vyrą...

valsty- 
To reika-

■čia, tai draudžia 
bes įstatymai, 
lauja tavo ir tavo vaikų 
laimė.

Nepaprastai brangi žmo
gui tėvynė. Jei ištekėtumjantį, 

užimantį 
pastebiu, 
blizgučiai, 
dorybių,
tavo nelaimės priežastimi. 
Taigi nors svajoji apie pa
sakų karalaitį, bet gyve
nimui rinkis sulig savimi, 
nes “Klaida trumpa, ta
čiau atgaila ilga”... Dėl to 
turi rūpėti ne vien vyro iš
viršinis grožis, bet ir sie
los savybės, nes grožis 
praeina— laikas tavo ber
nelį bijūnėlį pavers raukš
lėtu, lazda pasiramsčiuo
jančiu seneliu, sielos gi 
savybės nesikeis...

Vyras yra šeimos galva. 
Taip paskirta. Malonu 
mergaitei ilsėtis ant iš
svajoto vyro krūtinės. Bet

drįstų terštu tokio žmo- savo šeimos, 
gaus sielos šventovę... ■ ^įų duobkasys...

Antrajai grupei (kurių būti tau gyvenimo drau- 
daugiausia) priklauso tie, gu tas, kas tave ir vaikus 
kurie gal kada ir nupuolė, | mažiau myli už degtinės 
bet pasitaisė ir jau kuris stiklelį, 
laikas vyriškai, dorai gy- Tu organizuota ir tavo 
vena... Tokį galima rink- draugas turi būti organi- 
tis sau už draugą... Atsar- zuotas — priklausyti kat. 
giau su tais, kurie prieš'organizacijai. Tavo vyras 
pat susituokimą pradeda, turi mokėti savo įsitikini- 
žmoniškai gyventi, kad mus viešai pareikšti. A- 
nebūtų pasitaisymas tik puoku sunku pasitikėti, 
dėl “gešefto”... nes toliau gal jis ir tavęs

Trečiajai grupei pri- ims gėdytis, tavęs neiš
klauso palaidai gyvenan- drįsti vadinti savo žmona, 
tieji vyrai; kad jie yra to-. Tavo vyras vyriškas: 
ki pasako žmonių nuomo- dėl menkniekio neverkšle- 
nė, tai rodo jaunuolio vei-! na, duotą žodį laiko vyriš- 
do išraiška, kūno laikyse- kai, visur patikimas... 
na... jų moterystės supra- Žmonių patarlė sako: 
timas žemas — gyvulis- i “Kiaulę ir bažnyčioj pa
kas... moterystėn eina dėl'žinsi”. Užtat žiūrėk, ste- 
išskaičiavimų... Kuri už bėk, kaip tavo sielos ant- 
tokio vyro eitų — kištų roji pusė elgiasi namuose 
galvą po tvora... Nekartok su tėvais, broliais, sesu- 

Ar jis nuoširdus, 
užjaučia, gerbia,

tėmis. 
jis juos

daugelio klaidų, kurios 
sako: “Aš prašysiu, 
bus geras, pasitaisys, ma- jiems kuo galėdamas pa- 
nęs klausys... gal kiek iš deda, ar jis tik visko rei- 
pradžių ir pakentėsiu, o kalauja iš jų, nieko jiems 
paskui susitvarkys!”... neduodamas. Kaip su jais 
“Ko Jonelis neišmoko, Jo- elgiasi taip elgsis ir su ta
nas neišmoks”.

Toliau... Tavo gyvenimo 
draugas turi tave supras
ti ir tu turi jį suprasti, švarus. 
Sunkiai suprasite vienas v*s- vienų minčių, idėjų, 
kitą, jei mokslu, išsilavi-

ar jis tik visko rei-

vim — apsižiūrėk!..
Taigi tavo vyras turi bū

ti: pakankamai gražus, 
religingas, lietu-

už kitataučio, kuriam ne-j mylėti tikra meile. Gi tik- 
tėvynė,:ra meile nėra liepsnojanti

negiminingo kraujo, vi- 
nimu, išsiauklėjimu daug sa*s atžvilgiais sveikas, 
skirsitės. O būna ir vie- boras atatinkamo luomo 
nam ir kitam liūdnų va- 'r išsilavinimo, darbštus, 
landų, kada reikia ieškoti blaivus, priklausąs katali- 
vienam pas kitą paguo- kiškai ar bent nepriešin- 
dos... Bet jei būsi nely-ĮŽ3' Kat. Bažnyčiai organi- 
gaus išsilavinimo, nega
lėsi, nemokėsi paguosti, 
jo nemokėsi tinkamai su
prasti... Reikės tos paguo
dos jam kitur ieškoti ir 
bus pradėtos jūsų šeimai 
ruošti laidotuvės...

Turi savo draugą, vyrą

zacijai. tikrai vyriškas, 
mandagus, suprant ą s 
mergaitę ir jos gyvenimą, 
nepavydus, mokąs Įver
tinti mergaitės darbus ir 
ja galis pagerbti.

(Iš “Liepsnos”)

rūpi tavo tauta, 
ypač jei tavo vaikai būtų 
jo tautos dvasioj auklėja
mi... tavo laimė, tavo jau
smai būtų įžeisti...

Prieš apsi vesdama, 
prieš pasisakydama jam, 
kad myli, [ 
šeimą, jo gimines ar jie 
neturi kokios paveldimos 
ligos... Moterystės svar
biausias tikslas yra augi
nimas šeimos, vaikučių... 
Kiekviena motina nori sa
vo kūdikį laimingą maty
ti... Jis bus laimingas, jei 
bus visais atžvilgiais svei
kas. Kūdikio sveikata pa
reis ir nuo tėvo... Užtat jei 
tu jį ir mylėtum tyra mei
le, bet jei jo giminėj, šei-

t 
I

meilė, kuri greit užsidega 
ir greit praeina. Tikra 
meilė bus tada, kai tu sa
vo vyrą ir vyras tave vie
nas kitą branginsite... vie- 

__ j nas kitą užjausite, vienas 
patyrinėk jo j kitam palankūs būsite, 

gera darysite, pasiryšite 
kaip daina sako: “Kartu 
vargti, kartu džiaugtis ir 
kartu kentėti”...

Jūs pačios pastebėjot, 
kad jei į kokį daiktą dau
giau darbo įdedi, daugiau 
sielos paaukoji, tas daik
tas malonesnis pasidaro.

Mergaitės, norinčios pa-t 
sirinkti mylimą vyrą, turi' 
būti ne tik atsargios, bet! 
ir gudrios, štai kas: dori!

Juozas Kasinskas t
Ine. . \

Laidotuvių <
Direktorius

• Patarnavimas Dieną ir Naktį d

? 602 Washington Blvd.
■ BALTIMORE, Md.

Tel. Plaza 8595
? Limosinai dėl visokių reikalų O

* : ■
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Bernadeta buvo areštu
Kai tik "Anglas milijonierius" prane

šė. kad jam pasisekė palikti pinigą Subi
rų namuose, policijos viršininkas Žak<- 
metas areštavo Bernadetą ir jos tėvus. 
Valstybės pareigūnai ėmėsi įvairių prie
monių užbaigti žmonių veržimosi tikė
jimą į šv. Panelės apsireiškimą. Bet jau 
pasklido gandas, kad tūkstančl-i žmon.ų 
tik laukia ketvirtadienio eiti s_ Bernade
ta pas Masabielio urvą. Ir štai valstybės 
valdžia nusprendė, kad apsireiškimas ne
įvyktų. Kaip jį sulaikyti? Areštuoti Ber
nadetą. Bernadeta buvo atvesta pas Liur- 
do teismo tardytoją, poną Ryvą. Tardy-

wirtgs eepyright, 1943, by K

— Pasakyk, kur auksinis pinigas? 
te uis pradėjo: — Pasakyk, kur auksinis 
pinigas, kurį nepažįstamas ponas tau 
davė? — Ramiai Bernadeta atsakė: — 
Nei aš nei mano tėveliai nuo ano pono 
nieko nepriėmėme. —
— Tu žmonių prigavike. — šaukė Ry- 

vas. Jis paskambino ir paliepė įvesti Ber
nadetos tėvus. Subirai, per viso tardymo 
laiką buvo ramūs ir aiškiai rodė nekaltu
mą. Iš tolimesnio tardymo 
me paaiškėjo, kad 
prasimanyti. Pats 
pykti su t valstybes 
kį darbą. Galutinai

Berniukas parode pinigą
rė: — Tai kas turi auksinį pinigą? Kas 
nors jį paėmė. — Mažas Subirų Jonukas 
išėmė blizgantį pinigą iš kišenės ir tarė: 
— Aš jį radau ant suolo ir sorėjau tau
pyti- — .

Tardytojui nieko nebeliko daryti, kaip 
tik užbaigti visą komediją. Užkimusiu 
balsu jis tarė: — Išeikite visi iš čia. —

Lauke prie teismo durų minia žmonių 
laukė Subirų ir džiaugsmingai lydėjo 
juos namo.

Vėliau tą pačią dieną Antanas Niko
lis, Biūretas ir kiti du dikti vyrai sulai
kė kelyje vežimą. Anglas milijonierius

Anglas milijonierius gerai gavo...
buvo ištrauktas iš vežimo ir gerokai ap
muštas. Paskui jie vėl jį įmetė į vežimą. 
Vyrai buvo linksmi, jie žinojo, kad nei 
policijos viršininkas, nei valstybės gynė
jas jų neklausinės apie šį įvykį.

* * *

Ar jau užsisakėte Vyskupo Bučio kny
gą: “Šv. Panelės Marijos Apsireiškimas 
Liurde?” ‘Darbininkas’ ją neužilgo išleis. 
Prisiųskite dabar S5.00 už ką vėliau gau
site knygą, kurioje ir jūsų vardas bus į- 
rašytas į leidėjų skaičių.

V. A., Rochester, A’. Y.
Į Tamstos korespondenciją apie 
į S500.00 kvotą LTT ir Lietuvių
Dieną gavome suvėluotai. Jau 
nebuvo galima įtalpinti į perei
to penktadienio numerį. Karo 
metu vėluojasi ir pašto prista
tymas.

Pereitą savaitę gavome daug 
klausimų, kas atsitiko su ant
radienio “Darbininko” nume
riu. kad jo skaitytojai negavo, 
kaip paprastai gaudavo? Tas 
“Darbininko” numeris buvo 
atspausdintas laiku, bet paštas 
jo nepristatė laiku skaityto
jams. Mes teiravomės paštoje, 

Į tai gavome atsakymą, kad bū- 
i tume kantrūs, nes 
: negalima reguleriai 
civilių siuntinių.

Suprantama, kad
pirmoje vietoje yra aptarna
vimas karo jėgų. Taigi visi bū
kime kantrūs. Dirbkime ir 
daugiau dirbkime, kad mūsų 
karo jėgos būtų pilnai aprūpin
tos reikmenimis. Laimėję per
galę, ir mūsų civilis gyvenimas 
įeis į normalias vėžes.

i
iI 
I 
I 
i

karo metu 
pristatyti

karo metu

visiems teis-
čia visi apkaltinimai 
teisėjas net pradėjo 
gynėjo Ditūro už to- 
tardytojas Rvvas ta-
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Literatūra Apie Lietuvą
žurnalų

Americau HistoricaJ. 
žinomoji 

The 
metų 
(Vol. 
Įdėjo

knygą apie Lietuvą.
The Economic Reconstruc- 

tion of Lithuania after 1918 
kainuoja SI.50, ir ją galima už
sisakyti rašant autoriui: Mr. A.Vienas iš rimčiausių Ameri

kos istorinių mokslų
Thc
Revtevc. kurį leidžia
knygų leidimo bendrovė 
Macmillan Company. šių 
liepos mėnesio numeryje 
NLVIII. No. 4. p. 845)
labai palankią A. Simučio kny
gos The Economic 
tion of Lithuania 
recenziją, kurioje 
sakoma:

Recc/nstruc- 
after 
tarp

1918
jilt K 0

“Šią mažą knygą 
vos ekonominį atsistatymą

Lietu- 
■ei- 

kia sveikinti kaipo laiku pasi
rodžiusį leidinį. Šiais laikais, 
kada politinio ir ekonominio 
Europos atsistatymo proble
ma yra rytojaus dienos klausi
mu. Amerikos skaitytojui rei
kalinga objektyvi informacija 
apie mažas tautines valstybes, 
kurių likimas gali būti nulem
tas atsistatyme... Knygoje taip 
pat duodami palyginimai su 
ankstyvesniais prieš pirmąjį 
pasaulinį karą metais. Šita da
lis ypatingai įdomi, nes ji paro
do. kiek Lietuvos žemės ūkis 
pagerėjo per nepriklausomybės 
laikotarpį, ir 
pagerėjime
reforma ir kooperacijos 
jimas. Šis gerėjimas 
žiūrint į labai sunkią Lietuvos 
politinę padėtį. Lietuvos poli
tinius sunkumus vaizduoja už
sienio prekybos vystymasis.

apie

paduotas ketvirtam knygos 
skyriuje. Jis rodo, kad dėl poli
tinių priežasčių jos (Lietuvos) 
prekyba su artimiausiu kaimy
nu. Lenkija, buvo lygi nuliui: 
prekyba su Rusija buvo taip 
pat laba: maža: ir jos prekyba 
su Vokietija, nors ir didžiau
sia. labai svyravo, daugiausia 
dėl politinių priežasčių. Kiek 
pastovesni jos prekybos santy
kiai buvo su Didžiąja Britanija. 
Nežiūrint į tai. Lietuva išvys
tė gvvulių ir kitų žemės ūkio _ . ,, ,
produktų eksportą, kas labailci‘y) už Amerikos pergalę ir Lietuvos nepriklauso- 
prisidėjo prie ūkininkavimo; mybę. _____ * _ ~
paspartinimo... Autorius nede-1 
da daug pastangų aiškinti eko- į 
nominį krašto vystymąsi — jis Į 
paprastai aprašo jį. Bet tuo i 
apribodamas savo problemą.' 
jis tikslą atsiekia atsargiai, ir j 
skaitytojas ras užtektinai ge- Į 
rai organizuotos informaciios.;
kuri padės jam padaryti savo ■ 
paties išvadas".

Kunigų Vienybės Seimo 
Dienotvarkė

Rugp. 11 d., 1943 m., Hotel Hew Yorker, N. Y.

■ prie
limo...

kokią rolę tame 
suvaidino žemės 

judė- 
vvko ne-

Lietuvių spaudoje dažnai pa
sirodo nusiskundimų dėl lite
ratūros anglų kalba apie Lietu
vą trūkumo, kas yra neabejoti
na tiesa. Bet ta 
reikėtų atkreipti

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE sau — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet - .

iriu — žarnas neveiklios. skauda galva. 
n» ra energijos — pal-ngv insite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
dur :s Luosuoja švelnia: ir tikra: M.' o- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. T:k 
pakramtyk'-e FEEN-A-MINT «:nant st o
ti naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio Sekant) ryta malonus palengvi- 
mnias pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

I Simutis, 41 W. 82 St., New 
York 24, N. Y., arba betarpiai 
leidėjui: Columbia University 
Press, Morningside Heights, 

. New York, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.

G1RDE17 LIETUVIU i 
KOLONIJOSE *

Didelio Parapijinio Bazaro 
Ruoša

ivien tik krūva skambučių tam 
Į puikiam užmanymui yra reika
linga...

Pavištaičiuokų Giminaitis.

Be Galo įdomi Ir Naudinga 
Knyga JĖZUS KRISTUS 
Pasaulio Išgelbėtojas

Dabar čia tarp vietinių jur- 
giečių prasidėjo ruoša didelio

Seimas prasidės šv. mišiomis 9 v. rytą, Aušros bazaro naudai šios parapijos. 
Vartų par. bažnyčioje (32 Dominick St., New York gis bazaras angliškai užvar-■

pačia proga : 
dėmesį ir į j 

tai. kad esamoji literatūra bū- i 
tų geriau išnaudota ir pasklei- i 
sta svetimtaučių tarpe. Jei 
Knygoms apie Lietuvą anglų 
kalba susiranda ganėtinai pir
kėjų. tuo palengvinamas susi
tarimas su leidyklomis dėl 
naujų knygų leidimo. Šiuo tar
pu Columbia University Press 
dar turi kiek neišparduotos 
The Economic Reconstruction 
of Lithuania after 1918. Netu
rintieji turėtų pasirūpinti tuo
jau tą knygą įsigyti ir ypatin
ga; pateikti žymesniems ame
rikiečiams 
Kai tik ši 
yra vilčių.
versity Press imsis leisti gal 
žymiai didesnę ir naudingesnę

dovanas pavydale. 
knyga bus išpirkta.

kad Columbia Uni- 
imsis leisti

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Isiington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 j-R

1. Seimo atidarymas malda 10:30 A. M.
2. Pirmininko žodis.
3. Prezidijumo ir komisijų rinkimai.
4. Pereitų metų seimo pr otokolo priėmimas.
5. Centro Valdybos raportai:

a) Pirmininko
b) Sekretoriaus
c) Iždininko
d) Vice-pirmininkų ir provincijų pirmininkų.

6. K. V. Biuletinio redaktoriaus raportas.
7. Pašalpos komisijos raportas.

“Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai”, knygos ko- kitataučių turės gerą progą 
misijos raportas.

Parašė Vyskupas Petras 
Būčys, MIC., 514 puslapių. 
Įsigykite šią be galo nau
dingą knygą ir nuodugniai 
susipažinkite su mūsų IŠ
GANYTOJO gyvenimu ir 
JO darbais. Knygos kaina 
$2.50.

Simtadl^mo Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi- 

pada- ninkas”, 353 w. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Pp. Šatai turi nuosavą batų ______________

8.

9.

10.
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NO. ABINGTON, MASS.
MINĖJO GIMTADIENĮ

Užpereitą šeštadienį pp. Ža
dintas taip: IfO-th Anniversary tai, ilgamečiai “Darbininko”

I Parish Bazaar ir tęsis jis nuo skaitytojai ir rėmėjai savo 
■ 19-tos d. rugpiūčio (tą dieną dukrelės Dianos g‘ “ ‘
prasidės), iki 11-tos d. rugsė- proga, suvadino nemažą būrį money 

i jo (tą dieną užsibaigs). Baza- savo giminių ir draugų, --J- 
ras įvyks čia pat prie bažnyčios rydami dukrelei surprizą. 
ir klebonijos, taip vadinama- j ] 
me: Parish School Playgroun- dirbtuvę. P-nas Šatas sako, kad!

\d’e (tai erdvi ir labai puiki vie- ’ ’ • • • , , . . ,
ta tokiems parengimams). Bus

I ir prizų. Pramatoma, 
bazaras puikiausiai 
Daug žmonių, ne tik 
giečių, bet ir iš kitur.

kad tas 
pasiseks, 
vien jur- 
bei net ir

labai stoka esą darbininkų.I
I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Draugijų Valdybų Adresai

I pačiu parapijos reikalus 
remti; o iš dalies, tai net ir Dė-

nes 
prizai Amerikos Karo bonai ir 
stampos.

!
‘dės Šamo — Amerikos,

Dr. Kazys

tame bazare pasižmonėti ir 
Centralinių Organizacijų Dvasios Vadų praneši- linksmai laiką praleisti, ir tuo 
mai:
a) Federacijos
b) S.L.R.K.A.
c) Moterų Sąjungos
d) Darbininkų
e) Vyčių
f> Vargonininkų Sąjungos
g) Studentų ir Profesionalų Sąjungos. 
Paskaita “Mūsų Atsakomybė”, Kun. 
Urbonavičius.

11. Kunigų Vienybės Biuletenis.
12. Katalikų Spaudos Reikalai.
13. Centralinės Organizacijos ir jaunimas.
14. Lietuvos Atstovybės prie Vatikano ir karo nuken

tėjusių lietuvių šelpimas.
15. Lietuvai medikamentų klausimas.
16. Amerikos J. V. Episkopatui laiškas.
17. A. J. V. Valstybės Departamentui memorandumas

apie Amerikos lietuvių šiame kare bendradarbia
vimo pastangas.

18. “Catholic Lithuania” knygos klausimas.
19. Kunigų trūkumas pokarinėje Lietuvoje.
20. Labdarybės draugijų organizavimas (St. 

de Paul).
21. Karo veteranų organizavimas.
22. Blaivybės draugijų organizavimas.
23. Taupumas — A. J. V. bonų pirkimas.
24. K. V. konstitucijos pataisos.
25. Rezoliucijų priėmimas.
26. Kultūros Institutas.
27. Nauji sumanymai.
28. Malda už kenčiančią Lietuvą ir K. V. mirusius na

rius.
29. Seimo užbaiga—malda.

pa-

I

i

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Das protokolu raštininke.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

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

I

Kun. J. A. Karalius,
Pirmininkas.

IŠ NORTHSAIDIEČ1Ų 
TARPO

Trečiadienį, 4-tą rugpiūčio, 
vietinės miesto politikos reika
lais teko užklysti į dabar jau 
gan pagarsėjusią Northsaide. 

Į Tenai vienas “gudragalvis” lai
ke mitingo išsireiškė, kad, 
girdi, “garsinimas lietuviškuo
se laikraščiuose nieko negelbs
ti politikos dalykams, o vien• 
tik kitos priemonės”. Bet ka-Į 
dangi nieks prieš jo tą “gud-; 
rūmelį” neprieštariavo, tai a- 
pie tąjį politišką mitingą lai ir 
viešpatauja visiška tyla... Am
žiną atilsį jam!...

Pažymiu tik tą, kad tąjį va-
Vincent karą tarp nortsaidiečių teko 

matyti garsaus čia smuikinin
ko, Taduko Kuligauskiuko 

' gerbtinuosius gimdytojus, Ka- - 
rolį ir Oną Kuligauskius ir su
žinoti tą, kad jie labai pagei- 
dantų, kad taptų išleistas jung
tinis veikalas — knyga - albu
mas apie jų vienturtį, gabų 
smuikorį Taduką, bei kad tam 

(veikalui ir pakaktinai turi jie 
surinkę jau labai puikios me
džiagos — taip raštų, kaip ir 
vaizdų sujungtų su jo gražia as
menybe ir kūnu ir siela. Bet

I I

>

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS j
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis” :
Pigiausias laikraštis yra <

"VARPELIS” I
Metams kainuoja tik $1.00

Kanadoje $2.00 ;
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. < 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, ! 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” i 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu- | 
meratų gauna vertingų dovanų. |

"VARPELIS” i
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir j 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- ] 
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. j

Adresas: |
FRANCISCAN FATHERS į

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. j
Telephone — Hemlock 6567 j

K
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VIETINES ŽINIOS
GŪDU IR JUOKINGA Benito Mussofinio Likimas

ŽINUTES V. J. dr., ir Moterų - Merginų 
kareiviams remti skyriaus, ant
radienį — Lietuvos Dukterų.

Šv. Petro parapijos kunigai 
ragino visas draugijas siųsti 

: atstovus, nors sudėtinai į Ame-

Rugp. 7 d., apsivedė Leit. Dr. 
Mykolas F. Grendelis su panele 
slauge Alena M. Šidlauskaite, 
gyv. 64 Grampion Way, Dor- T-ikna 
chester. Mass. ;______ __  —___________o_

Tryliktą šio mėnesio Dr. M. nfgajit kad H0IS įgaliojimą 
Grendelis pradeda karo tamy- aram įteiktų, 
bą. j

Rugp. 8 d., tapo pakrikštyti mėnesį, yra atdaras
dvynai Albino - Onos (Razva- skaitymui: antradieniais, va- 
dauskaitės) Nevierų vardais ūdomis 2 4.30 p. p., ir pen - 
Povilas Richardas, Rūta Ona. ■ Padieniais — 7—9:30, vakarais.

_ . .. ! Trečiadienį, 7:30 vai. vak., jTą dieną tapo pakrikštytas , , ~T . . „ _ : bus laikomos Sv. Tereses Nove-.Steponas Stasio ir Bronės Na-:. , nos pamaldos.viekų. _________
Šią savaitę įvyksta šie drau- • šeštadienį, įpuola pasninkas' 

gijų susirinkimai: sekmadienį, Vigilija prieš P. M. į Dangų Ė-

t
kaip' sargus... Ir ne pulti ren

Kelkis, kelkis, mielas drauge, 
Nusiprausk burnelę: 
Jau užrašė tave jauną 
Joti į karelę.

Anksti rytą, atsikėlęs, 
Nusiprausk burnelę 
Ir su liūdna širdužėle 
Renkis į karelę. 

Velyk būčiau, motinėle, 
Aš visai negimęs,

Lietuvių Konferenciją Nė už svetimą tėvynę 
Pittsburgh, Pa. Kurios draugi- Savo kraują liejęs.

Velyk būčiau su broleliais 
Lankoj šieną piovęs, 
O ne tenai su tankeriais 
Taip smarkiai kariavęs. 

Likit sveikos, lygios lankos, 
Ir žalios pievelės, 
Gal jau daugiau negaląsiu 
Aš tarp jūs dalgelių. 

Palaistykit vynu kelią. 
Kad jis nedulkėtų, 
Suraminkit motinėlę, 
Kad gailiai neverktų. 

Kad ir laistė vynu kelią.
. . i . . . Bet jisai dulkėjo,2 v. p. p. įvyko Sv. Kazimiero mimo šventę. ■ J _, . . | c j. . ... , Nors ramino motinėlę,Lietuvių Romos Katalikų, pir- Sekmadienį yra pati švente— .

Parapijos knygynas, 492 E.

ii

„.................... . * v - a. r» * v - i Bet ii gailiai verkė.madiem — Saldžiausios Širdies Žoline. Sv. Petro par. baznycio- J °*" T’izinn mJr
DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

je žolių šventinimas bus prieš 
Sumą. Visi raginami melsti I 

' prie Dievo Motinos. Taikos ir
Dangaus karalienės.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Panelė artistė Griškaitė. gie
dodama Šv. Petro bažnyčioje, 
uždegė visus noru klausyti jos 
ir daugiau. Panelė koncertuos 

t So. Bostone, lapkr. 21 d.. 1943
Kai kurie jaunimo klausinė

ja: kada bus choro praktikos 
prisirengti prie to koncerto.

Artistas R. Juška laikys tam 
koncertui choro praktikas sykį 
į savaitę, tuoj po rugp. 15 d.

REIKALINGA moterų dar
bininkių rinkti vilnonius dra
bužius. Pastovus darbas dabar I 
ir po karo. Penkių dienų dar
bas Gera alga. Pamokinsime 
nepatyruses prie šio darbo. At-I 
sišaukite B & B Wool Stock 
Corporation, 229 A Street, So. I 
Boston, Mass.

-----------------------------------------

susirinki- 
ir nutarė 

važiuojan- 
atstovui į i

Ir sustatė vieną eilę 
Garsių armotėlių, 
Ir sustatė antrą eilę 
Lietuvos brolelių.

Dūzgė kulkos, kaip bitelės, 
Pro mūsų šalelę.
Krito kūnai, kaip miglelė, 
Lietuvos brolelių.

Oi tu, sakai, sakalėli. 
Tu gudrus paukšteli, 
Parnešk kaulus nors ir 
Į Lietuvos šalį.

Parnešk mano tėtušėliui 
Nors vieną kaulelį.
O senajai motinėlei
Nors kraujo lašelį.

Parnešk mano seserėlei 
Aukselio žiedelį,
O mylimai mergužėlei 
Nors meilų žodelį.

Rugp. 6 d-. Maldos Apašta
lystės draugija savo 
me, paaukojo S5.00 
parašyti mandatą 
čiam iš So. Bostono
Amerikos Lietuvių konferenci
ją, Pittsburgh, Pa.

Rugp. 9 d., kun. Albertas Ab- 
račinskas išvažiavo porai 
vaičių poilsio.

sa-

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas, Bellevue St., Dorches
ter. Įeigos $1,236. Gera nuosa
vybė. Tiktai $1,500 cash. Balan
sas morgičius Savings Bank. 
Žemas apmokeščiavimas. F. T. 
Keefe, 50 Congress St., Room 
417. Tel. HUB 8157 arba PARk- 
way 6826 M.

Knygyno Zinutės

I

South Boston
PARDAVIMUI vienas trijų

Pulkai jaunuomenės ir suau
gusių žmonių plaukia į parapi
jos knygyną semtis mokslo.

Randasi įvairių turiningų 
Anglų kalboje knygų, parinktų 
mūsų seselių, daugelis paauko
tų knygų, ir gražios lietuviš
kos literatūros.

Yra parapijos parūpinta dau
gybė Katalikiškų klausimų

šeimynų, 14 kambarių namas, knygučių, kurie yra ir jau-
kitas dviejų šeimynų, krautuvė niems ir seniems įdomus skai-
ir trijų karų garadžius. Par- tymas, 
duoda labai pigiai. Jeigu norite 
pamatyti namus ir sužinoti 
kainą, tai šaukite telephonu:— 
BLUe Hills 6872. (2-10)

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba
lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Galima knygas be kainos pa
siskolinti ir namie perskaityti.

Knygynas randasi atdaras 
antradieniais nuo 2—2:30 P.M. 
ir penktadieniais nuo 7—9:00 
P. M.

Kuriomis dienomis ir prieš 
laiką randasi jau belaukiančių 
įeiti į salę.

Naudokimės 
sisemt! geros 
smagiai laiką 
naudai!

šios progos pa- 
literatūros ir 

praleisti gerai 
B. J. R.

nuo 110.00 iki $15.00

CASPER’S BEAUTY SALON

. i

COLD PERMANENT

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croąuignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ĮVAIRŪS SKaBIMAI

KHbasų Išdlrbystei
REIKALINGA vyrų prie į- 

vairių kilbasų išdirbystėje dar
bų. Prie rūkymo ir t. t. Svarbi 
išdirbystė, randasi labai pa
rankioje vietoje.

VViLSON £CO.
Putnam Avė. & Waverly 

St., Cambridge
(Arti Cottage Farm Bridge) 

Tel. KIRkland 8260 
(6-10)

1 Jau Mussolini italijonų, 
. Ką rėmė luomą vien tik ponų, 
! Buvęs prieš tą net socialistu, 
Kolei tapo iš jo fašistu. 
Dabar, kaip visi jau tą žino 
Ir juokauja iš Mussolinio, 
Tapo pravytas, gavo “kiką”... 
Nors drįso plūst net Ameriką. 
Ką veikt reikės jam nūn’, bro

lyti?!...
Manau: priseis ir vėl šokdyti 
Beždžionę ir grot katarinka. 
Nors senus ir jo galva plinka. 
Kaip kad darė jis kol dar buvo 
Vargšas valkata, o kaip griuvo 
Dabar jo valdžios visa spėka 
Ir puikiai virto ji į nieką 
Ir senas jis. tai elgetauti. 
Likimas irspir’ tokį kriautį... 
Kaip elgetavo Belizaras, 
Buvęs, kaip buvo veik Cezaras. 
Vadas gen jalis Bizantijos.

, Bei minimas ir nūn’ žmonijos;
; Ne kaip Benito Mussolini...
.. Nors n jį. smerkiant, žmonės 

mini..
Kaip Hitlerį ir Hirohitą 
Už pragarišką karą šitą 
Ir už et’jopų pavergimą. 
Jis užsipelnė pasmerkimą.

K. Vidikauskas.

Rytmetis tyras, 
krikštolas. Vaikščioju so- gias, tik pats bijo manęs... 
dne. Viskas aplinkui gyva, Paėjau toliau... Bet reiks 
aišku, tikra ir ramu. 7 
sieloj jauku ir tvirta.

Šviesu ir tylu. Tylu taip, 
jog net šventa. Aplinkui 
aukšta mūrinė siena. Di
deli rūmai, dabar visai 
tušti. Niekur žmogaus ne
matyti, dargi ne balso, 
net iš tolo, negirdėti... Vie- 

j ni paukšteliai čirpčioja, 
!bet ir tie taip atsargiai, 
tartum pagarbingai, lyg 
kad neužgautų to tylaus 
šventumo...

Taip, visame tame 
liame sodne nėra 
gaus... Aš vienas... 

i Tylu. Kilnu. 
Į Tylu... Net ausyse 
I džia slėpiningas tylos ūže- 
I sys...

• Nervai taip įsitempę, 
jog antžmogiškai jaučia 

i švelniausius gamtos ir sa- pakreipęs snukutį ’į vieną 
vo būtybės suvirpėjimus... šalį, toks pažįstamas, toks 
Ir tikis pagausią dar švel
nesnių, nugirsią dar slėpi- 
ningesnių... Siela stojos 
priešais nežinomą, prie

dais tą didę, tą šiurpulin- 
Įgą bedugnę...

O aplinkui viskas taip 
aišku, tikra, ramu... Ryt
metis tyras, kaip krikšto-

Ir .vėl grįžti, reiks vėl praeiti 
pro šalį tos alėjos. Ar ten 
bebus ta būtybė, kur taip 
nejaukiai žiūri, kur taip 
gūdžiai artinas?.. Gal ji 
jau bus visai arti? gal čia 
pat, pasislėpusi, tyko?.. 
Gal...

dide- 
žmo-

siau-

I

plau-
[kus

I

Dvynukų Krikštynos
Sekmadienį, rugp. 8 d. tapo 

pakrikštyti pp. Albino ir Onos 
Nevierų, gyv. So. Bostone, dvy
nukai — sūnus — Povilu-Ri- 
chardu, ir duktė — Rūta-Ona. 
Krikštynų bankietas įvyko 
Strand svetainėje. Svečių-vieš- 
nių dalyvavo apie porą šimtų, 
kurių tarpe buvo kun. K. Jen- 
kus, adv. J. Grigaitis su žmona, 
adv. J. B. Gailius su žmona ir k.

Kūmais buvo p. Bronius Ku
dirka ir p, G. Razvadauskienė. 
p. Tamošiūnas ir p. A. Razva- 
dauskaitė.
• Reikia pastebėti, kad svečiai- 
viešnios buvo tikrai karališkai 
pavaišinti. Pp. Nevieram ir jų
jų naujagimiam svečiai pareiš
kė daug linkėjimų ir suteikė 
dovanų. Rap.

Pfc. Alfredas Voega 
Baigė Karo Meteorolo

gijos Mokyklą

Pfc. Alfredas V. Voega, rugp. 
d. baigė oro observatorijos4

kursus. Army Air Force Tech- 
nical Training Command, 
Grand Rapids, Michigan.

Jis yra sūnus Mr. & Mrs. Jo- 
iseph Voega. 51 VVinington St.. 
: Dorchester. Mass. Pp. Voegai 
f yra seni “ 
jtojai

Juokai! Ir ko bijaus?! 
Menko gyvulėlio!.. Cha, 
cha, cha! Gėtla! Reik su
valdyti nervus! Einu!

Bet šiurpuliai vis beria... 
Kažkoki baimė kažko ne
žinomo. Gūdu...

Vis dėlto nuėjau ir... 
žvilgterėjau...

O ten nejaukaus didžio 
katino nebesą, tik mažas 
riestanosis, ilgaausis šu
niukas, kurs taip vaikiš
kai kytrai veizi į mane,

las...
Einu pro šalį tiesios alė

jos, kur, kaip strėlė, smig
te sminga į mane. Jos vi
dury, nuo manęs dar toli, 
juodas didelis katinas... 
Akis į mane įsmeigęs, pa- 
styrusials žingsniais, at- 
Sflrgiflj TrriO Ir vm n n o 
eina jis manęs link, lyg 
tykodamas pulti...

Nejučiomis šiurpuliai 
perbėgo man per nugarą... 
Koks keistas gyvulys! Ką 
jis mano?.. Ar jis man ne 
pavojingas?..

Bet juk tai — tik kati
nas! Ne pavojingas, tik at-

paprastas, juokingas; ma
tyt, norėtų pakibinti ma
ne, pasigaluoti... Trium- 
fatorius! užteko jam pasi
rodyti — ir 
dumte nudūmė... 
per tvorą...

Nusišypsojau, 
man pasidarė 
Ramu ir tikra.

Rytmetis aiškus, 
krikštolas...

Rimtas ir gūdus 
nomo veidas, Žinoma pa
prasta, taip paprasta, jog 
dargi juokinga.

vos krutėdamas,
Pietų Amerikoje Kelionės 

Įspūdžiai

košmaras 
kur nors

ir gera 
krūtinėj.

kaip

SVEIKI, BBOUA1~

Sveiki, broliai, dainininkai.
Mielos seselės,
Drauge visi uždainuokim 
Linksmas daineles.

|

Neži-
i

Kaip vasarą girios skamba 
Nuo paukščių dainų, 
Ir per dienas visur girdis 
Balseliai anų.

(Iš "‘Šviesos” sp. knygos).
Tai ir mes dainuokim, broliai.
Vasara daili.
Kad mūs dainos būt girdėti

! Arti ir toli.

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

Jauni esam, tai dainuokim. 
Kolei mums patink, 
Kol drauge pasaulis visas 
Linksminas aplink...

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Darbininko” skaity- 
ir rėmėjai.

LANKĖSI

REIKALINGA 
Moterių Valytojų 
6 vai. vak. iki 12 vai. vak.
Puikias sąlygos. Malonios 

aplinkybės.
MR. GEORGE PORTER,

38 Chauncy St., Boston, Mass.
HUB 3320 (30 10)

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

Mes turime gerų pirkėjų, kurie 
nori įsigyti farmas trumpoj a- 
teityje. Praneškite A. J. Kups
tis, 332 W. Broadway, So. Bos- 

' ton, Mass.

DIDŽIAUSIAS 
BAUGINĄS

, PARSIDUODA UŽ VISAI 
ŽIAMĄ KAINĄ SU MA
ŽU ĮMOKĖJIMU. TRYS 
NAMAI SU KETURIAIS 

GARADŽIAIS.
Kiekvienas namas suside- 

1 da iš trijų šeimų. Su mo
derniškais įrengimais.

Randasi patogioj vietoj. Visai 
arti prie transportacijos. baž
nyčių, teatrų, mokyklų ir krau
tuvių. Apgyvendinti su geroms 
šeimoms. Geriausia šių dienų 
proga įsigyti gerus namus, pi-

, giai.
Niekur nėra tokias saugios 

vietos padėti pinigus, kur būt 
užtikrinta apie 20-tas nuošim
tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
seniausią agentūrą, A. J. Kups- 

. tis, 332 W. Broadiray, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

ir malonėkite sugrąžinti butelius

K®*
i■

dėl to, kad mes galėtume

North Brighfon Bakery, 
Ine.

Kepa skaniausią duoną, kaip 
juodą, taip ir baltą. Pasirin
kimas didelis pajų ir tortų.

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.
Tel. STAdium 8411.

GRABOftlAI

S. Barasevičfus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
• i Tel. COLumbia 2537

Pirmadienio rytą “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi p. Myko
las Norkūnas, L. Vyčių orga
nizacijos įkūrėjas ir nuoširdus 
“Darbininko” bendradarbis.

»p. Mykolas Norkūnas nors 
amžiumi nėra jaunas, bet dva
sioje tebėra jaunas. Jis labai 
daug sielojasi L. Vyčių organi
zacija, jos 

i Nusiskundė, I
kuopos net 
neatsako —
savo kuopų nuveiktus darbus.

i

I

istoriniu leidiniu, 
kad kai kurios 

į dvyliktą laišką 
neduoda žinių apie

turėti dėl jus

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt] 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

80U Boston 3960

PICKWICK
/7"ALE that is ALE

tRAOCMAIK IKISTIIIC

BSEWEO SV HAFFFNBFFFfR « CO., 1n< Bn»o" M«»» . SINCE 1V0

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.
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LAISVĖ
Tur būt nėra 

kito žodžio, 
bai jaunimą žavėtų, 
žodis

10. -9*3

Dr. Tihamer Toth

Turtą Įsigysiu

8

nė vieno 
Kuris taip la- 

aip 
/ė". Laisvai 
vai vystytis! 
■nti! Laisvas 
s! Instinkty- 

gesys traukia jau- 
įs į laisvę. Tad jeigu 

tas ilgesys yra instinkty
vus, matyt. Tvėrėjas juo 
norėjo pasiekti kurį nors 
aukštesnį tikslą. Jaunuo
liško veržimosi į laisvę 
prasmė yra tame: nugalė
ti visa, kas tik pastoja ke
lią mūsų vystymuisi.

Veisimasis į laisvę turi 
tau užtikrinti tinkamą 
sielos išsivystymą. Todėl 
turi kovoti ne prieš tvar
ką (nes tai būtų sauvalia
vimas), bet prieš aistras, 
prieš geidulius, prieš visa 
tai kas trukdo tau auklė
ti būdą. Tad jei auklėji- 
masis reikalautų ko nors 
ir nemalonaus, nesiprie
šink tam, nes ir vynuo
gėms reikia kieto rams
čio, kad kekės galėtų pri
nokti.

Kiekvienas noras pats 
savyje yra aklas . Aklas 
todėl yra ir laisvės noras. 
Ir kai tik jis išsiveržia iš 
proto valdžios. tiesiog 
traukte traukia žmogų į 
pražūtį. Juk kiekvieną

• T

1 •

tėvai ir auklėtojai. Reikia 
tik juos suprasti ir su jais 
bendradarbiauti. Bet. de
ja. taip daro tik mažuma. 
Daugelis nori būti laisvi 
— ir tiek, nežiūrėdami, 
kad jie prie to dar nėra 
priaugę. Nepriklausomy
bę jie supranta, kaip ne
tvarką. Kaip išsilaisvini
mą iš kiekvieno įsakymo, 
bet ne kaip pastovumą, 
kuris duoda jėgos, laisvės 
ir valdžios, kuris suvaldo 
nenorą, tingėjimą, nepas
tovią nuotaiką ir kitus 
instinkto iškrypimus.

Kuriuo būdu reikia auk
lėti tą vidujinę nepriklau
somybę? Jei tėvų ar kitų 
vyresniųjų įsakymuose ir 
kasdieninėse pareigose 
nematysi savo laisvės var
žymo. jei juos pildysi be 
murmėjimo, kaip daugelis 
kad daro, jei svetimos va
lios išpildymą 
kaip priemonę 
savo 
savo

pavartosi 
nugalėti 

paviršutiniškumui, 
nerangumui ir nuo

taikai, — tu tikrai būsi 
radus geriausių būdų au
klėti tai vidujinei nepri
klausomybei. Nes kas įsa
kymų laikosi net ir smulk
menose. tas tikrai dirba 
savo sielos laisvei, 
servire regnare 
sako lotyniška 
“Dievui tarnauti

dieną mes galime pastebė- viešpatauti.” 
ti, kaip žūsta 
jaunuolių, 
gą kelią

daugelis 
pasekę klaidin- 
r.oras traukia 

juos kartu su savim, klai
dingai apšviesdamas ne
gerus daiktus ir aptemdy- 
damas tuos, kurie’ sielos 
auklėjimui yra būtinai 
reikalingi.

Tokiam amžiuj, taip ta
vo didžiausias kiekvieno 
jaunuolio troškimas būti 
laisvu ir nepriklausomu. 
Gerai! Bet to nori taip pat

Kairėj matomas vokiečių didžiulis tankas. Jis jau išmestas iš tarny
bos. Čia pravažiuodami Dėdės Šamo kariai apžiūri nusitarnavusį Mark 
VI. Tai vis po smarkių susirėmimų Sicilijoj atsisako naciams tarnauti 
ir milžiniški tankai. Ką reiškia “yankių” kieta ranka.

ga. Ji nieku būdu nenori 
kūno silpninti ar marinti. 
Bet kūnas turi būti klus
nus darbininkas didžiųjų 
idealų tarnyboje. Šį daly
ką religija tau griežtai į-

I

Kun. Tėvams Marijonams

Primicijantams
Šiandieną. Brangieji, atėjo tas ilgai laukiamas iškilmių laikasb

saKO, bet tuo _ anaiptol ji Toj. brangį įr laiminga, gyvenime valanda valandų, 
nevaržo laisvės. ~ priesin- £Uomet jūs skaisčia siela, virpančia širdimi, Rugp. 8 d.. Maria 
- napolyj.
nevaržo laisvės: ]
gai, tuo ji tik padeda tavo napolyj,
sielai pakilti aukščiau me- Priėmėt šv. Kunigystę iš Vyskupo Maurice F. McAuliffe rankų, 
džiagos ir tapti kūno val-l Ua^anaT^lifi
dove.

“Juk ir vynuogę tik 
rišame, kad ji, vietoj že
me šliaužus, linksmai pa
kiltų į šviesų aukštį”.

I

“Deo 
ėst”, — 
patarlė, 
reiškia

auklėji- 
kūniškai 

išlavintas 
Mūsų akyse kū-

Katalikiškasis 
mo idealas yra 
ir dvasiškai 
žmogus, 
nas yra lygiai taip šven
tas. kaip ir siela. Juk jis 
mums yra paties Tvėrėjo 
duotas, jis padeda mums 
siekti amžinojo mūsų tik
slo, jis yra Dievo Sūnaus 
Įsikūnijimu pašvęstas.

Kūnas katalikybei nėra 
kažkoks velnio padaras, 
kaž kas savyje nuodėmin-

DIDŽIOS SIELOS
Nemanvkite, kad 

džios sielos yra tik tų vy
rų ar moterų, kurie savo 
darbais sujudino pasaulį, • 
kurių vardus ir garbę lai
kraščiai nuolat kartoja. 
Ne! Daugumai žmonių net į 
nė proga nepasitaiko pa
daryti didvyrišką darbą. 
Jei jaunuolis būtų ugnin
gai pasiryžęs atlikti nepa
prastą ekspediciją į šiau
rės ar pietų polių, jei no
rėtų mirti dėl savo Išga
nytojo tarp laukinių stab
meldžių, tai būtų gražūs 
norai, bet kol visa tai yra 
tik tuščios svajonės, jos

Džiaugias šiandieną jumis Marianapolis garbingas,
Toji brangi ir garsi šventovė Amerikos lietuvių, 

tam džiaugias begalo ir josios Rektorius, kun. Dr. Juozas Vaškas,
Sykiu su Provincijolu kun. Dr. Kazimieru Rėklaičiu.
Džiaugias jumis ir jūsų Alma - Mater. Seminarija, 
Marijos Kalneliuos, Hinsdale, III., žavingame slėnyj.

į Sykiu su jos Rektorium, kun. Dr. Alf. Jagminu,
Ir kitais jūsų vadais — garbingos profesūros nariais.
Nemažiau džiaugsmo suteikia šioji kilni iškilmė

j Ir jūsų vienuoliams: kunigams, broliukams. Vargdienių Seserims,

f ŽVAIGŽDE
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik- 

raščių. sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
K kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
K TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI" SKAITĘS 
įS ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ!

Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks- 
EŠ lams ir pamokinimams;

Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 
F-į skaitymui;
E? Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 

Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
lT Visus “žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 

[y Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O pafty- 
E'- rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė- C~* l J 
U zaus širdies laikraštis, ten ir žmonės....» draugauja su meilės ir pasiaukojimo 
|jl platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai 
jU Dievo širdies palaimos.

REMKIME ŠJ KILNŲ. GRYNAI DVASINĮ DARBĄ
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

| DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:
H "ŽVAIGŽDĖ"

488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
IlM _
r?'. 'Stj'er.'riL'sr:

greičiau susi- 
mintimis. Kas 

sulauks mūsų

E=

ibi

AK, KOKIA TU į —nesuprantančių žmonių 
SAVIMYLA!" vadinamas nervingu. Bet

Kas yra egoizmas? Tai tai netiesa. Toks jaunuo- 
nenatūrali, iškreipta savi- lis yra savimyla. Pasakoti 
meilė. Tvarkinga savimei- vargšų vaikams apie savo 
lė yra ir Dievo įsakymas atostogų keliones 
ir įgimtas žmogui 
mas. Ji rūpinasi 
saugumu ir liepia 
viso, kas tik galėtų 
pakenkti. Egoizmas kaip 
tik ir yra tokia iškreipta 
savimeilė. Egoistiška 
jaunuolė dažnai mano, 
kad ji esanti pasaulio cen
tras, kad visas pasaulis, 
visi žmonės turi jai vie
nai tetarnauti. Net ir di
džiausius pasaulio istori
jos įvykius ji tiek teverti- prie to prieina? Labai pa
na, kiek jie jai pačiai duo- prastai. Jaunystėj jis no- 
da naudos.

Juo vaikas mažesnis, 
juo daugiau jausmai daro 
jam įtakos ir juo labiau 
jis esti egoistiškas. Įsi
žiūrėk tik į 4—5 metų kū
dikį. Jis visko reikalauja 
tik sau. Viską jis krauja 
prieš save, į kambarį neša 
viską pats, neduodamas 
kitam nieko nė palytėti. 
Mes iš tokio mažo sutvėri
mėlio juokiamės, nors tas 

; jo noras gali kartais ir į 
egoizmą pavirsti. Bet brę- dėti artimui sunkioj būk- 
stant protui, turi supras- lėj — bus kilnumas; 
ti — nors šeimoj 
ir niekas nebūtų 
kad pasaulis ne 
nam yra, kad 
svarbiausias 
muo, kad aplink tave dar draugu mažutį 
milijonai gyvena, į ku- kąsnelį, 
riuos visur turi atkreipti padaryti 
dėmesio. Ir kas to nepai- džiaugsmo, 
so, tas vadinamas savi- mandagiai 
myla. tarnais, jei vikriai pakelsi

Reikia pastebėti, kad nukritusią skrybėlę, pasi- 
jaunuoliai lengvai pasida- elgsi kilniai, ir čia bus tik
ro savimylomis, ypač ras savęs išsižadėjimas, 
brendimo metais, kada jie tikras nusigalėjimas. Štai 
pradeda labai didžiuotis kokia kilnia dvasia, kokiu 
savo protu ir savo žinoji- gražiu rimtumu ir artimo 
mu. Kas namuose yra ne- meile galima atlikti ne
sugyvenamas: daužo du- reikšmingos gyvenimo pa
ris, visuomet nepatenkin- reigos!

. tas, į nieką neatsižvelgia,1

bus 
jaus- noras pasigirti. Užtrenkti 
mūsų 

vengti 
mums

duris, žinant, kad kitas 
paskui eina, juoktis, kai 
kitas verkia, — bus egoiz
mas. Iš kito tyčiotis, savo 
pašaipomis į įskaudinti— 
bus meilės stoka. Todėl 
jau iš jaunų dienų pratin
kis nusigalėti. Kaip baisu, 
norėti gyvenime būti tik 
vienam šiek tiek reiškian
čiam, o visus kitus trypti 
kojomis. Bet kaip žmogus

vadovauti; 
smulkmeno- 
nusileisti, ir 
pasidarė vi-

rėjo vis pro kitus prasi- 
kišti, vis būti kitų prieša
kyj, kitiems 
neišmoko net 
se kitiems 
štai užaugęs
siškai neprieinamas ir ne
sukalbamas.

Kaip gražu, kada kuris 
nors jaunas žmogus vadi
namas kilniu žmogumi! 
Kilnumas yra priešingas 
savimeilei. Paguosti ne
laimėj esantį draugą, pa-

tave to džiaugtis su besilinksmi- 
mokęs— 
tau vie
tų nesi 

žemėj as- do).

• O taipgi ir jūsų gimtinės parapijoms, jų klebonams. 
Kurie nuo mažens vedė jus kilniais pašaukimo keliais.
Iš tokių garbingų klebonų čia pravartu paminėti:
Kun. Aug. Petraitį garsingame Worcestery,

i Kun. Joną Švagždį, kun. Juozą Valantiejų,
Ir daugel kitų nuoširdžių, prakilnių Dvasios Vadų.
Šiandien, esate pasiryžę daug ką gero pasauly nuveikti, 
Daug žmonių sielų pagydyti iš žemės nuodėmingų purvų, 
Ir taipgi pradėsit sau piūti nevystantį garbės vainiką, 
Kurį, beabe-o, gausit linksmai po mirties danguje. 

I 
Neužilgo jūs visi gausit juodąjį MISIJŲ KRYŽIŲ, 

Į Neužilgo bus paskirta darbuotė plačioje dirvoje... 
’ Vieniems teks sunkiai darbuotis Amerikoj, tarpe saviškių. 
Kitiems gi — išplaukti už marių plačiųjų, gal net tarp 

, I taučių.’ j
paprastam gyvenimui nie- į Linksmai ir laimingai atsiekę prakilnųjį idealą,

O proga at-I Pasilikite jam visuomet, visur ir visaip pilnai ištikimi...
! Mes gi — ypatingai trokštame matyt jus visus einant
1 Lietuvybės didžiojo Mokytojo, a. a. Kun. Dr. Jono Navicko pėdo

mis.

Šioje brangioje jūsų Šv. Kunigystės Priėmimo ir Primicijų die
noje.

Kada džiaugėtės jūs patys savo skaisčios sielos gelmėje...
Sveikinu jus ir pinu aš savo džiaugsmą į tą patį margaspalvį vai- siūlyta Šioki forma: 

niką.
Sykiu su džiaugsmu jūsų brangiųjų Tėvelių, brolių, seserų.

Aukščiausis telaimina jus Savo gausiomis malonėmis. 
Tepašvenčia Jis darbus jūsų šventųjų rankų. 
Kad sulaukę gilo amželio ir našių darbo vaisių. 
Patys asmeniškai ir daug jūsų ganytų sielų 
Garbingai stotumėt prie Išganymo, Dangaus Vartų.
Tat. ilgiausių-ilgiausių ir laimingų jums metų, 
Mūsų brangiems kun. Marijonams - Primicijantams! 
Metų brangių — Dievo malonės, šventumo pilnų. 
Metų ilgų — sveikatos stiprios, senatvės gausių vaisių.
Gyvuokit su mumis Išeivijoje per kartas kartų.
Kol daug-daug nuveiksit Dievo, Bažnyčios, Tėvynės labui; 
To mes linkėjame jums, mūsų garbingiems Misijonieriams, 
Primicijantams - Marijonams, Kristaus Pasiuntiniams! 

Kun. S. J. Vembrė.

svetim

i

ko nereiškia, 
likti šituos darbus tokiam; 
jaunuoliui vargiai pasitai
kys.

Ugningo pasiryžimo jė
gas reikia pakreipti į atli
kimą mažų, kasdieninių 
pareigų ir tik tada iš jo 
bus galima semtis begali
nės energijos. Norįs va
žiuoti miesto autobusu 
turi turėti smulkių pini- 

Į gų; ir veltui jis kištų kon- 
i duktoriui tūkstantinę — 
; šis jį paprašytų išlipti,
■ nes toki dideli banknotai
■ autobusuose iškeisti ne-
• galima. Taip lygiai ir di

džiosios idėjos — susiža
vėjimas kentėtojų garbe, 
karžygiška tėvynės mei
lė — turi būti iškeistos 
smulkesnėmis, kad galė
tume išpildyti visus Die
vo įsakymus, atlikti visas 
tėvynės meilės reikalau
jamas pareigas — net ir 
mažiausias. Kankinio, 
mirtis už tikėjimą šiandie ugnies, drebėjo^ pamatę 
tavęs nelaukia, tėvynė 
didvyriškos mirties irgi 
nereikalauja, i__ ______
ir tėvynė reikalauja iš ta
vęs didvyriško gyvenimo. 
Ir tai yra sunkus reikala
vimas! Nelaimingų nusi
žudėlių pavyzdžiai paro
do, kad kartais reikia dau
giau drąsos gyventi, negui 
mirti.

Karo metu kareiviai bu
vo skiepijami nuo chole-.mų 
ros. Al CA1 4.111CA1, CAO, VII”
džiausiai stebėdamasis, Ii- į ne kartą jie 
goninėse mačiau? Galin- dėjėliais ir 

įgi, stiprūs jaunikaičiai,'Drebėdama
f

Rugpjūčio 8—15 d., 1943 m.

kurie, rodos, neišsigąstų 
nė didžiausios granatų

nančiu — bus irgi kilnu
mas (egoistas tada pasi
daro net žalias nuo pavy- 

Jei pasidalinsi su 
duonos 

jei pasistengsi 
jam kurio nors 

jei elgsiesi 
su savo tėvų

L-nos

Mandato Forma Amerikos Lietuvių 
Konferencijon

Amerikos Lietuvių Konferencijai yra skirta tik 
dvi dienos, o svarbių reikalų yra daug. Taigi reikia 
taupyti laiką svarbiųjų reikalų svarstymui. Todėl, 
kad nekiltų ginčų dėl mandatų (Įgaliojimų) yra pa-

MANDATAS
Išrinktas atstovauti draugiją ...........     -

Amerikos Lietuvių Konferencijoje. Rugsėjo 2. 3, dienomis. 1943 
m., William Penn Hotel, Urban room, Pittsburgh, Pa.

Delegato vardas ..........................................................................
pavardė ir adresas ..........................................

Kiek narių turi draugija .....................................
Auka S ..................................................................

Organizacijos Valdybos narių parašai ir antspauda:
( ) Pirm....................................
(Antspauda)

Sekr.

cirke į pavojingus akro
batų šuolius; bet manai, 
kad tas akrobatas, kuris 
taip lengvai žaidžia savo 
gyvybe, galėtų užgniaužti 
savy norą pameluoti, jei 
jam pasitaikytų proga 
tuo melu išsisukti iš ne
malonios gyvenimo būk
lės? Sausio mėnesį šokti į 
upę reikia mažiau drąsos, 
negu lengvamanių drau
gystėj tvirtai laikytis do
rovinių savo įsitikinimų, 

bijo _ jr labai bijo skaus- Drąsa — visuomet sakyti 
kurie jų gyvenime tiesą! Drąsa — visuomet

šaltą gydytojo adatą. Vie
nu tik dideliu, karžygišku 

Bet Dievas užsidegimu kasdieniš
kam gyvenime galima 
nieko nepadaryti.

Yra žmonių, kurių drą
sa greičiau esti lengvapė
diškumas ir tuštybė, negu 
dorybė.

Jie nebijo mirties, bet

Ir ar žinai, ką aš, di- laukia. Ir dėl šios baimės garbingai pasielgti! Drą-
tampa nusi- sa — ištikimai laikytis sa- 

išdavikais. vo principų. Tik šitie da- 
žiūri publika lykai išugdo didžią sielą.

Italai gyventojai Sicilijoj labai draugiškai atsineša 
į amerikiečius. Štai vaizdas, kai tūlas amerikietis ka
rys žaidžia su mažyčio kūdikio rankute. Kai kurie iš 
italų teiraujasi apie savo gimines Jung. Valstybėse.




