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“Velnias ragina mus pa
keisti įstatymus, bet ne
prasitaria, kad mes galė
tume pakeisti patys save”. 

Kiagsley.

Retas nori prisipažinti 
kaltu. Visi stengiasi tei
sintis ir, nusikalstamą 
darbą padarę, kaltina ki
tus, aplinką, įstatymus 
etc. Mažai kas teisia save, 
gailisi ir stengiasi save 
pakeisti. Suprantama — 
tai daro žmogaus savimei- 
lė.

Kritika išsibujojo, bet 
tikros tikslios kritikos ne
daug terasime. Mėgstama 
kritikuoti kitus, o apie sa
ve pamirštama. “Medice, 
cura te ipsum”.

Jei šiandieną daug kal
bama ir reikalaujama re
formų, reformuoti pradė
ti turi kiekvienas paski
ras žmogus pirmiausia 
pats save. Juo kas aukš
čiau stovi, tuo didesnis 
yra pavojus save aukštin
ti, neklaidingu daryti, o 
žemesnius kritikuoti, pei
kti ir kaltinti. Tai netei
singa.

Pirmiausia kiekvienas 
turi pats save perkainuo
ti, savo tinkamomis prie
monėmis į kitų klaidas re
aguoti.

Nusiskundžiama blogais 
įstatymais, vyresniųjų ne
teisingumu, žodžiu, visuo
met yra kiti kalti. Kalti, 
tik ne mes patys. Tai klai
dinga ir kenksminga, kaip 
mums patiems, taip ir vi
suomenei, pažiūra. Todėl 
ir teisingai pastebėjo 
Kingsley: “Velnias ragina 
mus pakeisti įstatymus, 
bet neprasitaria, kad mes 
galėtume pakeisti patys 
save”.

Studijuokime savo veik
lą, kritikuokime patys sa
ve — būkime tikri, tai bus 
mums naudinga.

(Iš “P. B.”)
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Cairo, Egiptas, liepos 26

kijos okupavimo Anglijos neša, 
ir Graikijos lakūnai bom-,’ 
bardavo Crele salą. Šim-j 
tas lėktuvų padarė puoli
mus dirbtuvių, kariuome
nės pozicijų ir aerodro
mų. Tik 17 lėktuvų negrį-i 
žo. Padarė nemažai nuos-jPani- 
tolių priešui.

i.

Amerikos Italai 
Triumfuoja

New York, liepos 26 — 
Kaip tik buvo paskelbta, 
kad Italijos fašistų dikta
torius Mussolini buvo pri
verstas pasitraukti iš pa
reigų, tai Amerikos italai 
labai nudžiugo. Pasipylė 
šūkiai: “Italija išgelbėta”.

■ New Yorko mayoras La
Stalinas Uždraudė Rodyti Guardia, kalbėdamas per 

Sovietų Propagandinę iradio’ kurio kalba ‘“~ 
Filmą
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New York, liepos 26 — 
Paaiškėjo, kad Italijoje 
labiausia paveikė nuvers
ti premierą Mussolinį, tai 
spauda ir radio, kuriuos 
panaudojo Sąjungininkai 
Italijoj.

Kaip žinoma, Sąjungi
ninkai paskleidė Italijoj 
daug lapelių, kuriuose at
sišaukta, kad italai nu
verstų Mussolinį ir už-

Prašalintas Iš Pareigų—
Jis ir visi jo kabineto nariai areštuoti ir 
apstatyti sargyba - Badoglio paskelbė 
karo stovį Italijoj - Sąjungininkai lau

kia besąlyginio pasidavimo.

UŽIMTI SICILIJOS SALĄ
> Afrikos pra-jnos policija padarė kratą 

kad Sąjungininkų komunistų centruose. A- 
reštavo keliolika komu
nistų; konfiskavo daug,

karo jėgos pasiekė pasku
tinę ašies tvirtovę Sicili
jos saloj. Sąjungininkų 
karo jėgos užėmė paskuti
nį iš trijų didžiausių uos
tų Sicilijoj, būtent, Tra-

I

Iš Italijos įvairios žinių pirmiausia 
agentūros ir komentato- 

baigtų karą prie Sąjungi- r^ai labai plačiai rašo apie 
ninkus. Be to, labai daug fašistų vado — Mussolini 
paveikė radio. nuvertimą. Sakoma, kad

. Italijos karalius Vittorio 
Italai nenorėjo kariauti, Emanuele jį prašalino ir į 

bet fašistai buvo užsispy- jo vįetą paskyrė maršalą 
rę tęsti karą. Pietro Badoglio.

Visoje Italijoje kilo ne
rimas. Dauguma gyvento
jų džiaugiasi Mussolini 
nuvertimu, o tik fašistų 
partijos nariai liūdi. Pre- 
mieras Pietro Badoglio 
paskelbė karo stovį visoj 
šalyj, kad išvengti riau
šių ir kraujo praliejimo,

rę tęsti karą.
Gen. Eisenhower pakin

kė į darbą ne tik karo jė
gas, bet taip pat radio ir 
spaudos ekspertus, profe
sorius, psychologistus ir 
kalbininkus. Karas prasi
dėjo visuose frontuose. 
Pasėkos viso to yra, kad 
Mussolini buvo priverstas

išsitraukė iš 
Centralinių jėgų ir pradė
jo derybas atskirai taikai. 
Po vieno mėnesio pasida
vė Turkija ir Austrija.

Lapkričio 11 d., 1918 m. 
— tik 43 dienom praėjus 
nuo Bulgarijos išsitrauki
mo — Vokietija 
paliaubų sutartį.

Galima tikėtis 
didelių permainų
karo frontuose. Italiją ga
li pasekti Balkanų valsty
bės.

pasirašė

ir dabar 
Europos

komunistinio tūrinio kny- pasitraukti iš pareigų. j kaip kad jau įvykę Mila- 
gų, tarp kurių ir “Mission 
to Moscovv” ir jas sudegi
no.

Argentinos valdžia yra 
pasiryžus apvalyti kraštą 
nuo komunizmo propa
gandos.

Sąjungininkai Bombardavo 
Japonų Bazes

iBeliko tik 55 mylios iki 
Messina, kuris yra visai 
arti centralinės Italijos. Iš 
Messina yra tik dvi my
lios vandeniu į pačią Itali- į 
ją. ----

Amerikiečiai paėmė l 
50,000 priešo kareivių į 
nelaisvę. Bendrai sąjungi
ninkai paėmė jau apie ke, liepos 26 — Gen. Mac- 
110,000 priešo kareivių į Arthur vadovaujamos oro 

jėgos — lėktuvai puolė 
japonų dvi bazes Mundoj

Iš
Pietvakariniame

Sąjungininkų Centro,
Pacifi-

nelaisvę.
Kaikurie karo žinovai 

sako, kad Sąjungininkai įp^e^ Georgia. 
dar šį mėnesį užbaigs ka
rą Sicilijoj.

I
radio, kurio kalba trum
pomis bangomis buvo 
transliuojama ir į Italiją, 

i atsišaukė į Italijos gyven- 
anglų'tojus, kad jie “nusikraty-

Argentinoje Sudegino 
"Mission to Mo$cow"

Tuo pačiu laiku Austra- 
liečiai mažesniais lėktu
vais puolė japonų bazes 
New Britain.

Priešui padarė nemažai 
nuostolių.

Buenos Aires, Argenti-'
na, liepos 26 — Argenti-j

protas

Mussolinio Karjera 
Užsibaigė

Stalinas

“Mission

Šiomis dienomis 
spaudoje tilpo ži- tų fašistų valdžios”, 
nią iš Maskvos, kad sovie-; 
tų diktatorius 
uždraudė rodyti Rusijos 
žmonėms filmą,
to Moscovv”, kurią čia pa
gamino neva pagal Joseph 
Davies parašytą knygą i 
tuo pačiu vardu.

Toji filmą, kaip jau 
daug kartų buvo rašyta, 
yra aiški komunizmo-bol- 
ševizmo propaganda A- 
merikoje.

Nepažįstančius Sovietų 
Sąjungos (Rusijos) gyve
nimą, Stalino rėžimą, gal 
ir klaidino toji filmą, bet 
štai pačioje Sovietų Są
jungoje Stalinas uždrau
dė rodyti, greičiausia to
dėl, kad toji filmą neati
tinka tikrenybei. Kaip gi 
galima rodyti filmą šaly
je, kurioje įvykiai nuo fil- 
moje rodomų įvykių ski
riasi, kaip dangus nuo že
mės.

Jeigu Stalinas būtų lei-

* « * 
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Lenkai Ir Kiti Gaudo Kiek
vieną Neatsargų Mūsų 

Spaudos Žodį
(LKFSB) Ii Londono 

praneša mūsų korespon
dentas, kad tenai “Dzien 
Polski” persispausdino

— puolė Vokietijos miestą ir'vieno USA lietuvių laik-,
, kuriame 

kiečių bomberiai smarkiai t didelius gaisrus. Tą pačią 'buvo kalbama apie užmez 
--------- - ———I dieną Hamburgą bombar- gimą kontaktų tarp lietu 
dęs tą filmą rodyti Rusi- davo ir Anglijos lakūnai. 1

Londonas, liepos 26 • r~ --------u----------
Pereitą šeštadienį Ameri- j uostą Hamburgą. Sukėlė raščio straipsnį, 
IriAZin kAmhnria i cm o viri n i rlirlolinc crai«T*llsj Ta n JI čia 1 VnIKnmn oi

-t----- x ---- - - .----- --- —o-j------------- ’vių ir lenkų įstaigų. Len-I
joje, tai žmonės būtų pa-i Hamburgas paverstas į kų laikraštis tam straips- UloKoS_ ... • __ , . _ -t.sipiktinę, ir tas būtų labai griuvėsius. 

Amerikiečiai ir anglai !
|taipgi bombardavo ir ki- Balsas),

; Vokietijos centrus, suprasti, 
Warnemunde, žmonės

Kiel ir kitus. Apskritai laikraščių ben- 
Visur padarė didelius dradarbiai turėtų būti la- 
nuostolius priešui.

pakenkęs karo pastan
goms.

Bet kaip dabar bus su tus ~ 
Amerikos komunistais, ' kajp tai 
kurie tą filmą taip ener-, Wustrow, 
gingai gynė ir smerkė, 
tuos, kurie priešinosi tos 
filmos rodymui, pareikš- 
dami, kad toji filmą sle
pia tikruosius faktus, ir 
yra tik fikcija?

Komunistai Stalino žodį 
laiko šventu. Stalinas už
draudė tą filmą “Mission 
to Moscow” rodyti Rusi- , valdžia planuoja 
joje, tai ir komunistai! autobusų i~ — 
greičiausia dabar 
smerks tą filmą. '

neliui parinko
“Glos Litwy” 

lyg 
kad

— su

antraštę 
(Lietuvos 

duodamas 
“Lietuvos 
mumis’’...

■ bai atsargūs, kada rašo- 
[ma apie santykius su ki-

ne, kur susikirto vokie
čiai su italais.

Naujas Italijos premje
ras Badoglio pareiškė, 
kad karas tęsis, tačiau 
bus daromi pasitarimai 
karą užbaigti, 

i Kaip žinoma, Italija yra 
tarp kūjo ir priekalo. Jei
gu ji dabar išsitrauktų iš 
karo, tai Vokietija grei
čiausia ją pultų. Kariauti 
prieš Sąjungininkus 
bar, tai būtų ! 
Taigi Italija 
pasiduos 
kams.

Badoglio, naujas Italijos 
premjeras, yra fašizmo ir 
nacizmo priešas. Jis yra 
artimas karaliaus drau
gas. Kilus nesusiprati
mams, Badoglio rezigna-iir užėmė Ethiopiją; 1939 
vo iš pareigų gruodžio 6^m. užėmė Albaniją. Bir- 
j mun _ t> —:----------- įejįo jų 3 , 1940 m. jis su

savo armija prisidėjo prie 
Hitlerio pradėto antrojo 
pasaulinio karo, ir nuo to 
laiko buvo talkininku. Ta
čiau Mussolinio galybė 
subyrėjo. Jis liko Hitlerio 
pastumdėliu. Ir štai liepos 
25 d., 1943 m. užsibaigė jo 
karjera — jis buvo pri-

; da- 
saūžudystė. 
greičiausia 

Sąjunginin-

gimė 
netur- 
kuris

Benito Mussolini 
liepos 29, 1883 —
tingo kalvio sūnus, 
buvo uolus socialistas.

1909 m. Benito Mussoli
ni tapo dviejų socialistų 
laikraščių redaktorium. 
Jis buvo areštuotas už po
litinį veikimą.

1917 m. laike 
pasaulinio karo 
žeistas.

1919 m. Milane
nizavo fašistų partiją iš 
kareivių.

1922 m. jo vadovaujami 
juodmarškiniai “užėmė 
Romą”, ir nuo tų metų 
fašistai pasigrobė Itali
jos valdžią į savo kontro
lę.

1936 m. jis pradėjo karą

pirmojo 
buvo su-

suorga-

I 
Šv. Alfonso lietuvių par., 
Baltimore, Md., klebonas, 

: mirė liepos 22 d. š. m., pa
sirgęs ilgoką laiką. Laido
jamas iškilmingai šian- 
dien, liepos 27 d., 10:30 v. 

' rytą.
A. a. kun. J. A. Lietuvni- iš karo, 

kas gimęs sausio 25 d., 
1865 m. Lietuvoje. Atvy- kartos pereito karo istori- 
kęs į šią šalį mokėsi Loyo- ja. Kaip žinoma, pereitą 
la aukštesnėje mokykloje karą, praėjus 4 metam ir 
ir Švč. Marijos seminari- 3. mėnesiam, Bulgarija'verstas pasitraukti, 
joje. Kunigu įšventintas 
gruodžio 23 d., 1893 m.

Velionis visą laiką, nuo 
pat įšventinimo kunigu 
buvo Šv. Alfonso lietuvių 
parapijos klebonu. Šiais 
metais, gruodžio 23 d. a.a. 
kun. Lietuvnikas butų mi
nėjęs 50 metų kunigavi
mo ir klebonavimo sukak- viet}J 
tį. Tačiau Dievas jį pašau
kė ankščiau pas Save.

A. a. kun. Juozas Lietuv- stelių Orei srityj.

d., 1940 m. Rezignavęs, jis i 
dingo. Buvo tikra miste
rija. Ėjo gandai, kad jis 
buvo areštuotas.

Į Jeigu Italija išsitrauks 
tai po trijų metų 

25 d., ir 10 mėnesių karo pasi-
I

Atsiėmė Dar 30 Miesteliu
v

Londonas, liepos 26 —Iš rodo srityj eina smarkūs 
Maskvos praneša, kad So- mūšiai.

i raudonarmiečiai Daug nacių kareivių už
puola Orei miestą iš trijų mušė ir daug karo ginklų, 
pusių, ir bando nacius ap
supti. Atsiėmė vėl 30 mie-

— ypač tankų sunaikino.

Mafi AteHrtf AntahiKii Ir tomis valstybėmis. Lietu- nikas buvo nuoširdus lie-, . ._ _
Nori AlSKInl AUTOBUSU ir ,„vill kataliku nnntralinin' Raudonieji atsiėmė ge-

Geležinkelių Linijas
___________ t.

Washington, D. C., lie
pos 26 — Jung. Valstybių 

‘ i atskirti 
______ 4 ir geležinkelių 

pa- linijas, kad jos veiktų ne
įdomu, j priklausomai nuo viena 

kaip dabar jaučiasi p. Jo- kitų. Pasėkos to gali būti, kiančias, informacijas į- 
seph Davies, kuris šią fil- kad valdžia paims trans- staigoms, nuo kurių gali 
mą nuvežė į Rusiją ir pa- portacijos sistemą į savo daug pareiti naujoji Euro-

vą savon įtakon pajungti tuvių katalikų centralinių 
besistengiantieji kraštai organizacijų, 
tuos dalykus savaip nu- rėmėjas, ir įvairių 
švietę ne tik paduoda sa- įstaigų rėmėjas, 
viems skaitytojams, 
gali nemažai Lietuvos rei- voje dėl 
kalui pakenkti pakišdami 
tokias netikslias, neva lie
tuvių nuomonę pareiš-

ležinkelio stotį Glazunov- 
ką ir apgyventus mieste
lius — Pakhomovo, Čiz- 
hovką ir Narykovo ant 
vakarinio Oka upės kran
to, į šiaurės rytus nuo 0- 
rel.

šeštadienį raudonieji

dovanojo Stalinui? kontrolę. i pos santvarka ir padėtis.

laikraščių 
mūsų

Jis yra 
bet nemažai prisidėjęs ir ko- 

Lietuvos nepri- 
klausortiybės ir laisvės. Jo 
vadovaujamoje parapijo
je yra buvę veik visų cen
tralinių organizacijų sei- pasivarė pirmyn nuo 3 iki 
mai.

Ilsėkis ramybėje!
5 mylių ir sunaikino nacių
54 tankas daugiau ir 56 
lėktuvus. Pietinėje Belgo-

Amerikiečiai Ištaškė 
Japonų Puolimą

Jung. Valstybių 14-to 
Jėgų Centro. Kinijos,

Iš
Oro
liepos 26 — Didelis japo
nų oro jėgų puolimas ant 

i Amerikiečių pastatų Kini- 
ijoj tapo ne tik atmuštas, 
bet ir smarkiai sumuštas. 
Amerikiečiai sunaikino iš 
160 japonų lėktuvų 40, 
praneša Jung. Valstybių 
oro jėgų komunikatas.
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džiaugiasi. 
visuomenė 

pasirodė,

Iš Mūsų Veikimo Centro TrŽP«iaro jKįjyS--- J

Iš FEDERACIJOS CENTRO RAŠTINĖS
2334 So. Oakley Avė.. Chicago, III.

m.

Var-
Sąjunga, LFK 

■ Profesionalų 
liet, katalikų 

redaktoriai ir

Federacija 
kad lietuvių 
taip šauniai 
gausiai pirkdama pirmo
sios ir antrosios U. S. pa
skolos bonus. Po keletos 
savaičių prasidės 3-čiosios 
paskolos bonų kampanija, 
kurioj raginame taip pat 
uoliai darbuotis ir už 
stambesnes pinigų sumas 

nes tai yra 
Į viena iš pačių stipriųjų 

U J priemonių Amerikos per
bus galei Pagreitinti ir pa- 

i vergtųjų tautu išlaisvini-,., rugsėjo 2 ir 3 die-' ° *J -
PiHeknrah Pa _ R užtikrinti. Dirbkime ir

val-

Amerikos Lietuvių 
Konferencija

Šiuomi Federacijos 
dyba mato reikalą para
ginti Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenę kreip
ti kuorimčiausio dėmesio. .... 
j Amerikos Lietuvių Ta- Plrku b'?nUS:; 
rybos šaukiamą Ameri
kos lietuvių visuotiną 
konferenciją. kuri 1 
1943 m., 
nomis, Pittsburgh, Pa. — , - ...
William Penn Hotel. Į šią bon,!s Plrklme .i,e,r letu’ 

centralinės V*'J konutetus ,r lletuvu* 
renka po!*stalSas' 

o lokalinės' 
centralinių 

kuopos po’ 
turinti' . . -I

PASAULIO ŠEŠĖLIUOSE

I
Čia negalima rūkyti. Tai 1000-svarų eksplioduojan- 

ti “kiaušiniai”. Jie turi sprogti tik ant Ašies žemės.

★ Pasaulinės svarbos ži-'setts valstybės Superior 
nutė — Mussolini, Italijos "* * ‘ ’ ** ' ” ”
diktatorius atstatytas. Jo 
vieton Italijos karalius 
Vittorio Emanuele pasky-

ė pasižymėjusį Italijos 
enerolą Pietro Badoglio.

Teismo teisėjas Felix For
te.

I
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★ Vokiečių žinios skel
bia, kad Mussolini pasi
traukė iš pareigų dėl svei
katos pašlijimo.

i ★ Kaikurios žinios pra
neša, kad Mussolini iš
skris iš Italijos į Šveicari
ją ar Vokietiją.

★ Sicilijos perėjimas iš 
italų rankų į Amerikiečių 
ir britų rankas eina labai 
greitu tempu. Manoma,

gyventojai, greit bus užimta visa di- 
jau po Suvienytų džioji sala.

★ Sicilijos
kurie
Tautų valdžia, spėlioja, -----------------
kad Mussolini neatlaikys Siūlo Apgyvendinti Žydus 
savo pažeminimo ir jis 
mirs nuo savo rankos.

I

Afrikoje
lVilliam Penn 
konferenciją 
organizacijos 
tris atstovus, 
draugijos ir 
organizacijų 
vieną. Draugija, 
virš 100 narių, gali siųsti! 
nuo kiekvienų 50 narių po 
vieną atstovą ekstra.

Ši konferencija šaukia
ma labai svarbiais tiks
lais: Sujungti visas gyva- 

Amerikos lietuvių

r”
i ..j M.31

sei-

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas

Atsižvelgiant į tai, kad 
šiemet, vyriausios valdy
bos nutarimu, neįvyks Fe
deracijos kongresas, yra 
šaukiamas didesnis AL
RK Federacijos Tarybos 
suvažiavimas 1943
rūgs. 1 d., VVilliam Penn 
viešbutyje. Pittsburgh. 
Pa. Mūsų Tarybą sudaro: 
Federacijos Centro valdy
ba. lietuvių katalikų cent
ralinių organizacijų pir
mininkai ir sekretoriai 
(LRKSA., ALRK. Moterų 
Sąjunga, Liet. Darb. Są
junga, Liet. Vyčiai, 
gonininkų 
Studentų 
Sąjunga); 
laikraščių
Federacijos apskričių pir
mininkai ir sekretoriai.

Visi mes esame vienu ar 
kitu būdu įsikinkę į di- sias 
džiąsias Amerikos karo moralines ir medžiagines 
pastangas. Todėl, žinoda- jėgas Amerikos pergalei 
mi tą padėtį, nujaučiam, 
kad nevisi Tarybos nariai 
galės suvažiavime daly
vauti. Dėl šių ir kitų rim
tų priežaščių negalintieji šauniai pasirodys, 
atvykti, prašomi įgalioti damos ir pasiųsdamos jon 
savo vieton kitus savo or- savo atstovus. Broliai ir 
ganizacijos valdybos na- sesės, sustiprinkime savo 
rius arba šiaip veiklesnius vieningas pastangas A- 
narius (Pittsburghe ar merikos pergalei ] 
arčiau Pittsburgho gyve- tinti ir nacių pavergtai; 
nančius). [Lietuvai išlaisvinti.

Laikai dabar yra nepa-| Tuo tarpu organizuotą- 
prastai svarbūs. Reikalų ją Amerikos lietuvių ka- 
ir darbų daug. Nuo lietu- talikų visuomenę Ameri- 
vių katalikų stipresnio su- kos Lietuvių Taryboje at- 
siorganizavimo ir susi
klausymo daug pareina 
visų lietuvių vieningu
mas, kurs šiandien yra 
būtinas. Tad. ir aiškinti 
nereikia, kaip svarbus bus 
šis Federacijos Tarybos 
suvažiavimas.

Suvažiavimo dienotvar
kę spaudoje paskelbs Fe
deracijos ir Federacijos torius, LRKSA pirminin- 
Tarybos pirmininkas, kas ir Federacijos sekre- 
Juozas Laučka. torius.

ir Lietuvos išlaisvinimui. 
Neabejojama, kad lietu
vių katalikų organizacijos 
ir draugijos konferencijoj 

išrink-

, New York, liepos 26 —
★ Italijos Karalius pas- Buvęs prezidentas Her- 

kirdamas naują premierą bert Hoover sako, kad 
ir vyriausiu karo jegu va- tinkamiausia vieta apgy- 
du pareiškė, kad jis stos vendinti 4 milijonus pa- 
prieš tuos, kurie pažeidė vergtų žydų ašies - domi- 
šventą Italijos žemę. nuojamoje Europoje, tai

į Centralinėje Afrikoje, 
j “Dauguma tos didžio
sios Afrikos sričių”, sako 

, “yra valdomos 
pagal mandatus iš pereito

★ Suvienytų Tautų karo karo’ kurios /ra Patlkėtos
zinovai sako, kad jie vis- , . . .. , ...
tiek kariaus kol Italija pa-^8 AfrlkoJ §al1 butl ^n" 
dėS ginklus. Nes ir jungtos
premieras yra buvęs ita-ĮA 
lijos fašistų politikos pin
klėse ir jis savo veiksmu 
rodė kaikuriuos užgyri- 
mus. Taip pavyzdžiui Pie
tro Badoglio yra buvęs 
fašistų laikais komandie- 
rius Libijoj, kai Griaziani 
vedė teroro veiksmus 
prieš arabus. Jis buvo ko- 
mandierius Ethiopijoj, 
kai ten buvo paskleistas 
gesas prieš civilius. Jis 
užgyrė, kai italai puolė 
Prancūziją iš užnugario 
1940 metais, ir kas svar
biausia — priėmė paaukš
tinimo laipsnius, kaipo 
dovanas iš Mussolinio ma
lonės.

★ Pietro Badoglio, visuo-Į 
met buvo opozicijoj prieš 
fašistų rėžimą ir susidėji-j Hooveris* 
mą su naciais.

Sveikiname Kunigy 
Vienybės Seimą

Kunigų Vienybės 
mas įvyksta rugpiūčio 11
d.. Hotel Nevv Yorker, 
New York, City. Federaci
ja nuoširdžiausiai sveiki
na savo globėjos ir rėmė
jos reikšmingąjį Seimą ir 
jo garbingus atstovus.

Per paskutiniuosius ke
lerius metus Kunigų Vie
nybė didelius darbus nu
dirbo. Jos gražiomis pas
tangomis karo parblokšta 
Lietuva daug pagalbos su
silaukė. Toji pagalba bu
vo keleriopa: medžiaginė 
ir moralinė. Dešimtys 
tūkstančių dolerių pašal
pai, tūkstančiai Lietuvos 

i prie Vati
kano išlaikyti. Gražiai pa
sidarbuota Lietuvai už
tarti Vašingtone ir jos 
vardui išgarsinti. Kunigų 
Vienybės darbais džiau
giamės ir didžiuojamės!

pagrei pasįuntinyt)ej
vergtai ■ ..

stovauja Kun. J. švagž- 
dys. LRKSA Vyriausias 
Dvasios Vadas, ALRKF 
Dvasios Vadas ir LDS 
pirm.: Juozas Laučka. Fe
deracijos Centro pirmi
ninkas ir ‘Amerikos’ re
daktorius; V. T. Kvetkas. 
LRKSA sekretorius; L. 
Šimutis, “Draugo” redak-

VARGONININKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų Sąjungos 

dvimetinis seimas įvyks rugpiūčio 10 d., Hotel New 
Yorker, New York City. Po sesijų, tame pačiame vieš
butyje. seimo dalyvių bei svečių pagerbimui bus ban- 
kietas. Apie seimo pradžios laiką bei kitas informaci
jas praneš vėliau seimo komisija, į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, muz. J. J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

Taigi, kuriems rūpi organizacijos ir “Muzikos Ži
nių’’ bei chorų ateities gerovė, prašau šiame seime 
skaitlingai dalyvauti. Aleksandras J. Aleksis,

ALRKVS Centro Pirmininkas.

Orkestros vedėjo Meet Steven Kern Shaw, 16 dienų 
amžiaus kūdikis ir motina. Tėvas, kur nor3 užjūry.

Federacijos Artos Ir 
Mokesčiai

Nuo 1943 m. balandžio 1 
d. į Federacijos iždą įplau
kė: Pittsburgh, Pa., Fede
racijos 52 skyriaus drau- 

■ gijų mokesčiai — S10.00.
Haverhill, Mass., — $24.- 
29. Providence, R. I., — 

i $40.00. VVaterbury, Conn.,
— S16.00. Nashua, N. H..
— $45.00. VVorcester, 
Mass., Aušros Vartų par.

1 skyrius — 13.00. Lovvell, 
Mass.. — $10.00. Philadek 
phia. Pa., šv. Kazimiero

i par., dr-jos, — $2.00. Chi
cago. III., šv. Barboros dr- 
ja — $1.00.

Šia proga primintina, 
kad jau laikas visų katali
kų organizacijų centrams, 
kuopoms ir draugijoms 
užsimokėti Federacijai 
mokesčius už 1943 metus. 
Federacijos centras prašo 
tai atlikti be paraginimų 

I laiškais.
L. ŠIMUTIS, 

ALRKF Sekretorius, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago. III.

Reikalauja Nubausti 
Mussolini

VVashington, D. C., lie
pos 26 — Aukštieji auto
ritetingi šaltiniai Wash- 
ingtone tikrina, kad Jung. 
Valstybių vyriausybė, ne
žiūrint to, kad Benito 
Mussolini pasitraukė, kai
po fašistų diktatorius, y- 
ra apsisprendus, kad Be
nito būtų nubaustas už 
savo veiksmus, kaipo vie
nas iš vadovaujamų karo 
kriminalistų antrame pa
sauliniame kare.

Jau apie 600 dienų, kai 
Jung. Valstybės veda ka
rą su užpuolikais japonais 
ir naciais. Amerikos loja
lūs piliečiai įvairiais bū
dais remia mūsų šalies 
karo pastangas laimėti 
pergalę ir pasauliui užtik
rinti taiką ir laisvą gyve
nimą.

Amerikos lietuviai, iš
leidę labai daug jaunuolių 
karo tarnybon, nuošir
džiai dirba karo industri
joj, gausiai perka Karo 
bonus, ruošia masinius 
Karo bonų pardavinėji
mus, gausiai aukoja Ame
rikos Raudonajam Kry
žiui. Tik •‘lietuviai” komu
nistai išsiskiria iš patrio- 
tingujų lietuvių darbo ir 
veikimo.

Tiesa, “lietuviai” komu
nistai gausiai aukoja So
vietų Sąjungai, bet Jung. 
Valstybėms, kur jie turi 
didesnę laisvę, negu ją tu
ri komunistai Sovietų Są
jungoje, numeta tik tru
pinius.

“Lietuviai”
iki šiol nesuruošė nei vie
no masinio susirinkimo r, 
Karo bonų pardavimui, 
dar niekad nėra dir’oę iš
imtinai Amerikos Raudo
najam Kryžiui, ir ne tik, 
xad jie nedirba, bet daž
nai puola Amerikos val
džią. karo vadovybę, reik
šdami nepasitenkinimą, 
kad vis dar nesą “antro 
fronto”.

Taigi visos “ 
komunistų, kaip 
tautų komunistų 
gos ir darbas yra 
mas komunizmui.

Patnotingieji lietuviai 
nesipriešina, ir ne tik ne
sipriešina, bet remia, ka
da Amerikos valdžia duo
da ‘ Lend-Lease” ir kito
kią pagalbą Sovietų Są
jungai. Tai valdžios daly
kas. Ji žino ką daro. Tai
gi mes, lietuviai, kaip ir 
kiti patriotingieji Ameri- 

: kos piliečiai, remiame ir 
Sovietų Sąjungą (Rusiją) 

. ir kitas Suvienytas Tau
tas kovoje prieš Ašį. bet 
mes tiesioginiai remiame

savo šalį — Ameriką.
Tačiau komunistai drįs

ta šmeižti Amerikos lietu
vius, vadindami juos ‘pro- 
naciais’. Jie tai daro, kad 
Amerikos visuomenė 
pastebėtų komunistų 
lojalumo šiai šaliai.

Mes, lietuviai visose
lonijose turime numas- 
kuoti komunistus ir paro
dyti jų tikrą penktosios 
kolonos veidą.

ne- 
ne-

ko-

I

Dėdė Šamas Žmogiškas
Šio karo laikai be galo sun

kūs visiems. Pragyvenimas 
aukštai pakilęs, net valdžia 
spaudžia taksomis.

Nežiūrint, kad daugelis šnai
ruoja. bet palyginus su kitais 
pasaulio kraštais, tikrovėje, 
Dėdės Šamo valdžia gana pa
kenčiama. kartais net sutei
kia lengvatų kai kuriems.

Štai, praėjusį birželio mėne
sį. Income Tax Bureau pasiun
tė laišką vienam apsileidusiam 
piliečiui, primenant, kad neap
simokėjęs reikiamų taksų, ku-

. . , . rie valdžiai turi būti užmokėtikomunistai ,. x. . skirtą laiką.
.. Pasirodė, kad tas pilietis yra

Dėdės Šamo tarnyboje, kur ten 
Kalifornijoje.

Gavęs laišką, tas kareivis pi
lietis užsigavo, ir sėdęs tuojau 
parašė Dėdės Šamo valdžiai se
kančiai:
“Roses ar red, violets are blue;
I’m in the army; to heck with 

you!”
Po kelių dienų iš Dėdės Šamo 

valdžios Revenue Office, atėjo 
atsakymas, skambąs:
“Y our poem is fine, and so are 

you;
So forget the ta:r till v ar is 

through”.
Kaip pasirodo, šio krašto 

valdžia nėra tokia despotiška 
kaip kitur, ir Dėdė Šamas yra 
gana žmogiškas.

A. T. (Samata).

lietuvių” 
ir kitų 
pastan- 
atliexa-

I
I

I

Užmušta 12 Amerikiečių
Lakūnų

Klausimas, ar žydai no- 
' retų apsigyventi vienoje 
vietoje. Kaip gyvenimas 
parodo, tai žydai nori ap
sigyventi visose šalyse.

I

II • V|Tėvų Pranciškonų Misijos 
1943 m.

★ Kai sekmadienio vaka
re pasiekė žinios apie Mu- 
ssolinio nukritimą nuo 
sosto ir naujo premiero 
Pietro Badoglio perėmi
mą valdžios, Washingto- 
nas tą viską praleido tylo
mis be komentarų.

★ Kai Amerikos - Italų 
grupės sužinojo apie per
versmą Italijoj, tai tuo
jau paskelbė susirinkimą, 
kuris šaukiamas New 
Yorke, tikslu, pasitarti iri 
nutarti, kad jeigu visiš
kai susmuktų Italija, tai 
kad nuvykus apimti joje 
valdžią. Į tuos pasitari- j 
mus išvyko ir Massachu-i

Havana. Cuba, liepos 26 
— Du Amerikiečių bom- 
beriai, pradėję patruliuo
ti, susimušė 2,000 pėdų 
aukštumoje. Užmušė 12 
Amerikiečių lakūnų.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma- 
i rijos Gimimo par., Šiluvos ok- 
! tava, rugsėjo 7—15 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Watcrbury, Conn. — Šv. Juo- 
; zapo par. Šv. Pranciškaus No- 
■ vena, Šv. Pranciškaus Mylėto- 
I jų ir Tretininkų Konferencija, 
1 rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas 
Vaškys.

Laicrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus Par., Šv. Pranciškaus 
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. Tėvas Just. Vaškys.

Neic Haten, Conn. — §v. Ka
zimiero par. 40 vai., atlaidai, 
spalių 3—5 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Cleveland, Ohio — Šv. Jurgio 
par., 40 vai. atlaidai. Spalių 10 
— 12 d. Tėvas Juvenalis Liau
ba.

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS 
■310 Orchard PI., 

Pittsburgh, (10), Pa.

i

Colonial Fat Salvage

Kitchen grea3e was as imDortant in Cclania! days as it is now. The 
Contlnental Arrr.y nceded fat for rrunitions in 1776 as our trooos need 
it today. Housevvives can take a tip in household thrift and patriotism 
from this picture taken in the kitchm of the Governor's mansion m 
Williamsburg, Virginia, where everythina has been restored exact.y a* 
it vvas vvhen our country was young.
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Sovietų Politika Ne Paslaptis

(Tokia antrašte tilpo 
Chicago Daily Tribūne 
dikcijos straipsnis liepos 
š. m. laidoje.)

šis 
re-'
22

Prancūzijos generolas Henri Honore Giraud, deši
nėj, vizitavo Henry Ford dirbtuvę, kur išdirbami karo 
bomberiai. Jis buvo nustebintas Detroito demokratiš
ku arsenalu.

Lankiusieji Rusiją europiečiai ir amerikiečiai 
beveik vienodai ją aprašo. Gyveno geriausiuose vieš
bučiuose, buvo puikiai vaišinami, matė daug pažangos 
ir gėrėjosi Maskva ir jos įstaigomis. Ir nestebėtina, 
kad vien gerų įspūdžių yra išsinešę, nes būdami intu- 
ristų klasėje, lankė tik tas vietas, kurias sovietų vy
riausybė norėjo jiems parodyti... Tikrojo rusų gyve
nimo neteko jiems patirti, nes saugiai buvo dabojami, 
kad niekur su baudžia nesusidurtų. Tačiau kai kurie 
žingeidesnieji mėgino vogčiomis vienu kitu žodeliu 
su darbininkais pasikeisti, bet sužinot beveik nieko 
nesužinodavo, nes sovietijos gyventojams yra ko 
griežčiausia draudžiama su svetimtaučiais kalbėtis. 
Tad jokių informacijų negalėdavo iš jų išgauti. Ta
čiau iš niūrios darbininkų išvaizdos (sovietijoj beveik 
nieks nesišypso), iš apnešiotų ir nudriskusių drabu
žių, iš pernelyg didelio ska ičiaus apsiavusių kaliošais 
(dėlto, kad neturi batų), iš išbadėjusių veidų — buvo 
numanu, kad prastiems ž monėms ten ne pyragai. Ir 
stebėjosi užsienio laikraštininkai iš tokių gyvenimo 
priešginybių Sovietų Rusijoj. Čia puikūs aukšti na
mai, puošniai įrengti viešbučiai, viena kita murmulu 
nuklota požeminė stotis, viena kita pavyzdinga ligo
ninė ar vaikų prieglauda, keletas modernių teatrų— 
bet kiek tolėliau į kampą nugrūsti darbininkų ir šiaip 
biednuomenės kvartalai, nors aukštomis tvoromis ap
tverti, bet nešvariu kvapsniu duodą apie save žinoti, 
sukeldavo nejučiomis turistų įtarimą, kad ten, už 
tvoros, greta su paviršutiniais sovietų “civilizacijos” 
blizgučiais, esama didelio skurdo ir visokeriopos planai — išplėsti komunizmą visam pasauly. Reiškia

j

“Lithuania is one of the Bal
tic countries vvhich is a politi- 
cal laboratory. if not a battle- 
ground. in this vvar. 
15, 1940. the sovietą 
Lithuania. They 
country into “Soviet 
nia” almost over nlght. 
troops held the streets. 
covv agents conducted 
elections. The deputies of the 
Lithuanian People's diet “vot- 
ed” to join the soviet union.

“A year later Russia and 
Germany vvent to vvar. Lithua
nians seized the occasion to 
proclaim the restoration of 
Lithuania independence and 
throvv off communism. T’neir 
coup vvas short lived. The Ger- 
mans tock over vvhere the 
soviets left off. Lithuania be- 
came part of a Nazi 
trative unit called

On June 
invaded 

remade the 
Llthua-

Red 
Mos- 
sham

for 
to get 

with other

The name of Lithuania was
erascd from Nazi maps. Lith-
uania got some of the same
brutal treatment the Nazis
gavę Poland, Belgium. and
Holland. ■

“Lithuanians wonder what

at the peace

had a year of

an allied victory holcLs 
them. Russia expects 
Lithuania, along 
Baltic cauntrics. 
table.

“Lithuania has
Communist rule and two years 
of Nazi rule and. vvhen peace 
comcs, the Lithuanians want 
neither. Lithuania should have 
the šame right of self - deter- 
mination that is avvarded 
other victim nations vvhen 
vvar is 
United 
ain to 
the victory. vvill 
high sounding talk about “free- 
doms” into a cruel joke”.

adminis-' (Editorial in the
O.stland. Daily Tribūne, July 22, 1943).

over.
Statės
secure

Civi- 
mili- 
apie 
batų

kai kurie silpnesnieji puotos dalyviai “iki žaliųjų gai
dukų” nusimaitina. Ir sovi etijos diplomatai—tai nors 
prie žaizdos pridėk. Malonūs, jaukūs, naivūs — širdis 
ant delno. O pats “voždius” tai nuolankumo, papras-, 
tumo, natūralumo, tiesakalbystės paveikslas. Tai kaž
koks geraširdis dėdė, žodžiu, viskas tarsi kokioj ža
vingoj pasakoj. Pabaltė be jokio klausimo įkorporuo- 
ta į Sovietų Rusiją, nes pati “prašėsi”, kad įsileistų. 
Lenkijai organizuojama sovietų vyriausybė, kurios 
priekyje stovi kažkokia Vanda Vasilevskaja. Vokieti-1 
jai ruošiama toks pat rojaus pavidalas, kuriame vieš
pataus komunistų šulas Pick. Sovietų vyriausybė tos 
organizuotės oficijaliai dar nepripažįsta, bet ją ma
loniai pakenčia. Gi oficijalus pripažinimas ateis tuo 
pačiu momentu, kada vokiečių militarinė jėga bus jau 
bebaigianti smukti.i -

Tad iš tos paslaptingos Rusijos išeina papras
čiausia komunistinė dirbtuvė, kur gaminama didingi

priespaudos. Kad ir rūpestingai slepiamas, bet vis jokių paslapčių Sovietų politikoj nėra. Visiems gerai 
dėlto ryškėja kažkoks neįmanomas sovietiškojo gy- žinoma, kad dabartinė sovietų vyriausybė tik ’ apie i 
venimo dviveidiškumas. Iš to laikraštininkai daro iš- pasaulinę revoliuciją tesvajoja. Vienintelę šiokią to-. 
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gentina užima trečią vie
tą.

1943 m., tikima, kad 22 
milijonai kailių bus pri
statyta Amerikos odadir
biams ir batų gaminto
jams. Mūsų ginkluotos 
jėgos ir “lend lease” Suv. 
Tautos reikalaus apie 7 
milijonus šių kailių, 
liai galės vartoti 15 
jonų kailių, iš kurių 
315 milijonų porų 
bus pagaminta.

Batų gamintojai įrodo, 
kad tos skaitlinės tik tru
putį mažesnės, negu 1933, 
1934 ir 1935. 1941 m. dau
giausia — 498,384,000 — 

, porų batų pagaminta 
Jung. Valstybėse.

Mūsų valdžia jau seniai 
bandė parūpinti tinkamus 
batus mūsų kareiviams.

• Prieš Perlų Uosto užpuo- 
limą, kainų lubos buvo už
dėtos ant įvairių rūšių o- 
dos ir kailių. Pradžioje 
1942 m. valdžia pavedė 
kontroliavimą kailių tam 

— j_ tikrai įstaigai, ir 80r/< pir
mos rūšies dirbtos odos 
rezervuotas armijai. Ir 
War Production Board 
nustatė kokius batus bus 
galima pagaminti. Batų 
gamintojai veikė su Na- 
tional Bureau of Stan- 
dards taupinti odą. Dabar 
įvairios medžiagos išban
domos vieton odos. Gu
mos nėr, tadgi įvairūs bo- 
vilnės audiniai su plasti
koms bus geras užvaduo
tojas. “Cordovan” puiki 
arklinio kailio oda, vis 
daugiau vartojama, kaip

•
1941 m. batų atsarga 

mūsų šalies, kur gyvena 
tik 6% pasaulio gyvento
jų, reprezentuoja beveik 
40G visos pasaulio batų 
atsargos.

Kanada yra arčiausia 
konkurentė Jung. Valsty
bėms. Kanados kailiai yra 
labai geros rūšies, ir te
nai 1938 m. kiekvienas 
gyventojas vartojo 2 po
ras. FLIS.

the 
the 
theFai’ure of 

and Great Brit- 
this. along with 

turn all the

Oda Reikalinga Karui
Dėdės Šamo rekrūtas iš- civiliai, 

nešioja dešimt porų batų; Nepaisant šį sumažini- 
pirmą metą armijoj; 
liau apsieina su 
porom per metus, 
liam užteko dviejų porų eitais dviejais 
per metus.

Tas paaiškina kodėl žen
kleliai No. 17 ir 18, Karo 
Racijonavimo Knygutėj 
No. 1, racijonuoja batus 
civiliams. Su ženkleliu 18 
galima gauti vieną porą 
batų — žinoma, už juos 
reikia mokėti. Pagal da
bartini planą civiliai ga
lės nusipirkti tris poras 
batų per metus.

Milžiniškas vartojimas 
vadą, kad Rusija tai kažkokių didingų, neištiriamų kįą paslaptį gali sudaryti Rusijos liaudis. Anot buvu- i išdirbtos odos kareivių 
slaptybių šalis.

Tas pat ir politikoj. Užsienių diplomatai Krem
liuje vaišinami kaip niekur kitur. Oficijalaus pokilio 
metu pietūs tęsiasi toli už vidurnakčio. Stalai lūžta 
nuo kaviaro, siomgos, balyko, rastiagajaus, blynų, 
paukštienos, jautienos, veršienos, paršienos ir įvai
riausių saldžių - gardžių smagurienų. Vyno, nalivkų, 
šampano, vodkos — kiek tik dūšelė trokšta. Ir dau
giau, nes kaip pradedama gerti įvairių įžymybių 
“sveikatas” (kiekvienas toastas reikia išgerti), tai

šio Latvijos atstovo Ozolso, kurs ilgoką laiką Mas- batams yra^tik dalis^pasa- 
kvoj yra pabuvojęs ir šiaip jau gerokai pažįstąs rusų p 
liaudį, Rusija kaipo tokia, esanti iš tiesų labai paslap-. £raP^c 
tinga. 250 metų ji nešė totorių jungą, o vis dėlto jos

.liaudis išlaikė savo tautinius ypatumus. Tad ir dabar-'
■ tinei vyriausybei pasikeitus, rusų tauta, tą trumpą,į 
'palyginti, komunizmo laikotarpį išgyvenus, patogiu! 
i momentu, savo jungu nusikratysianti. Gal būsimajai!
kartai ir teks tai pamatyti, bet kol kas komunistinė; 
sovietų politika aiški kaip ant delno. K.

vė-, mą civilių atsargos, ame- 
šešiom rikiečiai vis turės geriau- 

Civi- sius batus pasaulyje. Pra- 
metais jie 

suvartojo apie tris ir pusę 
porų, kiekvienas, ir tiki
ma, kad trys poros kiek
vienam per metus užteks.

Kiek kailių yra, priklau
so nuo kiek gyvulių skers
ta dėl mėsos, ir mėsa daug 
brangesnė, negu oda. To
dėl odadarbis negali tikė
tis gauti kiek nori odos. 
Pirmiau daug odos buvo 
siunčiama iš Pietų Ameri- ir kitos rūšys, 
kos, bet trūkumas laivų, 
tą irgi sumažino. Sausio 1 
d., 1942 m. Amerikos ūky- 
se buvo 74,600,000 gyvu
lių, iš kurių trečia dalis 
buvo pieno-karvės. Nors 
Amerika nepralenkia In-

kvoj yra pabuvojęs ir šiaip jau gerokai pažįstąs rusųį^os- Nationa 1 Geo-
jmą, karui reikia neišpasa
kytai dau geros odos dir
žams, šalmams , autams, dijos skaitliuje gyvulių,

žakietams, pirštinėms, Indijoj yra 210.000.000
makštams (holsters), bal- gyvulių, bet Amerikos su 
nams. instrumentams, ir visokiais pagerintais ir 
t. t. Armija vartoja net moderniais būdais gyvu- 
dešimt syk tiek odos, kiek lių kailiai dau geresni. Ar-

I

PIRMOJI PAGELBA
(Novelė)

Noriūnų kaimo galulaukėje, skynimuose, 
gyveno vagis .Jis buvo plačioje apylinkėje 
žinomas, dažnai minimas ir nekenčiamas, 
kaip pat juodasis velniagalis. Bet vagis kaž
kieno parėdymu gyveno sau, ir gana: turėjo 
žmoną, du vaikiūkščius, šešias dešimtines 
pelkės, arklį, karvę ir dvi nusususias avis. 
Dolieba žemės nedirbo. Tas gabalėlis iš gra
fo pirktos kemsynės buvo paliktas gyvatėms 
vaikus vesti.

Nežinia kokia jo sąžinė buvo, bet jis turė
jo atsakyti už kiekvieną apylinkės vagystę. 
Jis buvo vadinamas arkliavagiu, ir tikrai bu
vo sėdėjęs kalėjime už arklio pavogimą.

Kaimiečių neapykanta ir kerštas čia bene 
ir bus nuostabiausias dalykas. Su tėvynės 
išdaviku mūsų kaimietis išgers pusbonkį, jei 
tik šis sąskaitą apmokės, bet vagį — būtinai 
pakars. Jei savo rankomis neišdirbs vagiui 
kailio — jokios satisfakcijos. Pagieža griauš 
širdį kaip kirminas medį.

Tokios kaimiečių pagiežos objektas buvo 
ir Dolieba. Po kiekvienos kur nors kaime į- 
vykusios vagystės Dolieba buvo persekioja
mas ir keikiamas su karčiausia tulžimi. Kai
mo vyrai seniai ieškojo palankių aplinkybių 
pagiežai išlieti.

Išėjus iš Lietuvos vokiečiams okupan
tams,, tokios aplinkybės susidarė. Noriūnų 
ir kituose kaimuose buvo suorganizuota

“garbės milicija”. (Tai buvo menkai organi
zuota, mažai kontroliuojama, laikinė visuo
menės saugumui ir tvarkai palaikyti insti
tucija).

Prasidėjo liūdnios dienelės visiems va
gims ir jų padėjėjams. Ūkininkai, tie sunkiai 
uždirbto smulkaus turto savininkai, panoro 
ant visados atsikratyti vagių ir jų veislės. 
Doliebos trobelė buvo apstota su didžiausiu 
triukšmu. Bet taip jau niekas nesnaudžia, ir 
nelaukia, kaip kunigų kalėdojant. Kiek kar
tų vyrai apstodavo Doliebos laužą, tiek kar
tų rasdavo tik jo išsigandusią žmoną ir du 
bulvių koše nusitepusius vaikiūkščius. “Mi
liciją” tas pašėlusiai erzindavo.

Kažkur buvo nučiuptas Doliebos kolega 
Rūkas, “ištardytas” ir uždarytas į “kalėji
mą”. (“Kalėjimas” — tai buvo vieno ūkinin
ko iš grafo pirktoje žemėje pastatytas kloji
mas su jauja). Rūkas neišlaikė. Vargšas 
“kalėjime” pasikorė.

Bet likimas iš tvarkos atstovų tyčiojosi. 
Pora dienų po to vėl buvo pavogti du arkliai 
— paskutiniai, kuriuos okupantai paliko. Ir 
be to, tai buvo garbingo “milicijos” atstovo 
arkliai. To jau buvo perdaug. Vyrai buvo pa
sirengę Doliebą nors iš žemės iškasti, bet pa
siutusiai “pamokyti”. Tai buvo pašėlimas!

Kažkas šnibžtelėjo, kad Dolieba naktį pa
reinąs pas žmoną ir naktį vėl išeinąs. Eėė, 
čia jie nutvers!..

— Saugoti per naktį!,.
Taip ir buvo padaryta. Buvo paskirti ke

turi smarkiausi vyrai ir išleisti, kaip į lokių

medžioklę. Vyrai, pritemus, pagūžom, bris
dami per sniegą, apstojo trobelę iš visų ketu
rių pusių. Prigludę krūmokšliuose žiūrėjo į 
namelį baltame sniego lauke kaip astrono
mai į naują planetą. Dairinėjosi, sekė, ar ne
pamatys ko slenkant prie trobelės. Bet nie
kas nesirodė. Nuo vakaro spinksojo mažuo
se langeliuose rausva šviesa ir toli skverbėsi 
per mėlyną naktį. Didelė pagunda ėmė pa
žiūrėti pro langeliūkštį į tą paslaptingą tro
belės vidų, bet trobelę saugojo šunpalaikis. 
Triukšmas būtų nepageidautinas.

Žiburėlis užgeso ir namelis neberodė jo
kio gyvybės ženklo. Stovėjo jis susikūprinęs 
nakties glūdumoje, kaip šieno kupetys. Nie
kas nesirodė. Naktis buvo rami. Aplinkui bu
vo tokia tyluma, kad girdėjosi sniego žvaigž
dučių skambėjimas.

O šaltis! Šaltis dar labiau didino tuštumą 
ir kėlė nerimą. Jis dilgino ausis, svilino no
sis, šiurpino nugaras. Tai buvo pašėlusiai į- 
kyrus laukimas! Tai buvo stačiai kančia! Bet 
ta kančia buvo įrašoma į sąskaitą. Niekas 
nieko dovanai!

Vyrai pradėjo minkyti kojomis sniegą ir 
tyliai, bet nuoširdžiai keiktis. Jie piktai dau
žo kumštimis sau šonus ir kas kart darosi 
nekantresni. Kyla mažas triukšmas. Prade
da niurzgėti šunpalaikis ir, įsitikinęs savo 
pastabumu, pradeda atvirai loti.

Viskas pavirsta į nieką. Kaput strategija! 
Januška priklampoja prie savo kaimyno. 

— Šalam kaip durniai... še tau!..
— Kas daryti?

— Kas daryti... Suimkim tą bobą, įpilsim 
į kailį, ir pasakys, kur vyras.

Jis pats nustebo pasakęs puikią mintį. 
Dideli dalykai netyčia pasidaro. Kodėl jiems 
ta puiki idėja ankščiau neatėjo į galvą? Juk 
tai nuostabu! Jie gali bobšę nusivaryti į kai
mą ir ten surengti tokią pirtelę!.. Jau tik pa
manius, kraujas pradeda virti. Visi keturi 
vyrai buvo sužavėti. Dabar jie jau nebejautė 
šalčio. Jie pasidarė gyvesni, karštesni, ėmė 
garsiai rėkauti. Susikaupusi dvasios energi
ja pajuto galėsianti išsilieti. Tik vienas su
manymas, viena mintis atskleidė prieš juos 
platų horizontą ir vėl atgaivino bevirstan- 
čius beprasmiais jų žygius. Jie dabar visiš
kai negalvojo, ar pavyks tokiuo būdu sužino
ti, kur slepiasi tikrasis vagis ar ne: jie tik 
džiaugėsi busimojo keršto malonumu. To 
šiuo momentu jiems pakako.

Triukšmingai priėjo prie trobeles ir dar 
triukšmingiau, nes keli iš karto, pradėjo ba
ladotis į duris.

— Leisk!
— Ar negirdi tu, vagies šmote!

Trobelėje ilgai kažkas braškėjo, čiužėjo, 
įsižiebė šviesa ir ėmė girgždėti priemenės 
durys.

Visiškai čia pat už durų pasigirdo silpnas, 
drebantis moteriškas balsas.

— Kas ten?
— Policija!
— Leisk neklausinėjus, tuoj durys išeis 

velniop!
(Iš “Židinys”) 

( Bus daugiau)
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Dr. K. Gečys.

Antradienis, Liepos 27, 1943

kį nors laikraštį, kad tą 
nenormalybę pamačius. 
Kronikoj — Cronica de 
Sociedad — rasi sekan
čias prašmatnybes: exce-

Ispanai vidutinio ūgio, tenka į rankas paimti ko- 
juodbruviai. baltais vei
dais ir reguliariais veido 
bruožais, liesi, išbliškę. 
Jų pažymis: mandagūs, 
nuoširdūs, malonūs, nuo
lat gerai nusiteikę su per- lentisime don senor..., ar- 
vertinimu praeities ir da
barties savo tėvynės klau
simų. Jų gyvenimo obal- 
sis — moteris, vynas, gi
tara: o jų tikslas — iš
vengti sunkaus fizinio 
darbo ir kuogreičiau tap
ti donų — ponu. Nuo 
prancūzų skiriasi teisin
gumu, o nuo italų narsu
mu ir patriotingumu. Jų 
kalba melodinga, lengvai 
ištariama, su labai mažo
mis taisyklėmis skaityme. 
Jeigu atmesti arabų kil
mės žodžius, kuriais pasi
naudojant galima būtų 
lengvai parašyti 250 pus
lapių apysaką, o kuriuos 
galima pažinti iš priesa
gos ai. pav. alcazar. algu- 
no. alkaja. alfombra. ku
rie jau seniai yra suispa- 
ninti, rastume, kad jų kal
ba už italų — daug arti
mesnė lotynų kalbai taip 
žodžių panašumu, kaip ir 
gramatika. Reikia šioje 
vietoje pabrėžti, kad ara
bų stipri įtaka matome vi
sose Ispanijos gyvenimo 
srityse. Pavasary ispanas 
dėvi tamsiai juodą pele
riną su raudonu arba švie
siai mėlynu pamušalu. 
Greičiausia tai bus luo
minis pažymis. Galvą pri
dengia juodu arba mėly
nu beretu - baskų kepure.

Ispanai, atsižvelgiant į mažai darbo su ponų atsi- 
apgyvenamą provinciją, 
skyriasi tarp savęs būdu, 
rūbais, daina, šokiais, ga
minimu valgių. kalba. 
Turtingos Andalūzijos is
panas skyriasi nuo savo 
tautiečio, gyvenančio Ka
stilijoj. Asturijoj arba 
Katalonijoj. Dar didesnis 
skirtumas tarp ispano ir 
basko, kurių kalba nieko 
bendro neturi su ispanų 
kalba ir yra viena 
niausiu Europos' kalbų.

Socialiniu atžvilgiu Is
panijoj yra tik du luomai: 
turtuoliai ir proletarai. 
Prie pirmojo luomo pris- 
kaitoma jų aristokratija, 
aukšti dvasininkai, kasy
klų, fabrikų, namų ir dva
rų savininkai. Antrąjį luo
mą sudaro: darbininkai, 
ūkininkai, ir valdininkai, 
kaip juos čia vadina dar
bininkais su baltomis api- 
kaklėmis. Vieni ir kiti y- 
ra labai stiprūs individua
listai — kiekvienas iš jų 
savo širdyje nešioja kara
liškąją karūną. Luominė 
prapultis labai ryški. Už-

ba ilustre don senor... (se
ka keli vardai ir motinos 
ir tėvo pavardės). NN. 
bažnyčioje, gausiai pa
puoštoje gėlėmis, orkes
trui griežiant ir dainuo
jant žymiam dainininkui, 
apsivedę su garsios šei
mos panele. Jaunąją į al
torių atvedė jos tėvas 
(jam negalima geros pa
gyros), ji buvo pasipuošu
si tokiais tai rūbais, su
tuoktuvių aktą pasirašė 
sekantieji... Svečių tarpe 
pastebėta (visa eilė titulų, 
vardų ir pavardžių). “Sa- 
voy” arba “Ritz” viešbu
čių salonuose atsibuvo 
šauni puota. Jaunavedžiai 
išvažiavo medauti ten ir 
ten. Arba: tokio tai žino
mo asmens žmona laimin
gai pagimdė sūnų arba 
dukterį, kurie jaučiasi ge
rai (ypač
kuris liks NN. 
sekančiais 
krikštytas: 
bus tokios
Ponas ir mirties valando
je lieka ponu: 
męs Šv.
apturėjęs Jo Šventenybės 
palaimą. Kaip jie tą pas- 
kutinioje valandoje palai
mą gauna — nesuprantu. 
Kaip ten bebūtų — Kris
taus vietininkas turi ne-

naujagimis), 
bažnyčioje 

vardais pa- 
krikšto tėvais 
tai įžymybės.

mirė priė-
Sakramentus ir
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daugiau laikraštinio pro
to turėti. Nuobodžiauti — 
nenuobodžiausi ir į stalą

Maori moterys palinksmina kaikuriuos Dėdės Šamo Marinus, Naujo
je Zelandijoje. Jos gan muskulingai atrodo.

“išgabe- daina. Ilgai nesupratau— Rivera ir gen. Franco at- 
kam delnais plojama ir vaizdais 
šaukiama. Pasirodo šau
kiamasi, kur tai į taverną 
užlindusio. namų sargo. 
Iki senis nugirsta, išsi- 
krapšto, ir jiems duris ati
daro, praeina daug laiko. 
Per tą laiką naktiniai 
paukšteliai turi progos 
gerai gatvėje pašūkauti.

Nuo gegužės iki spalių 
mėnesio pabaigos visoje
Ispanijoje didelės kaitros, mus. Nenormalybę suda- 
Saulė — it geležis — įkai- ro virtuvių išmatų išve- 
tusi. Kiekvienas dejuoja žiotojai. Anksty ryte atei- 
— mucho calor — labai na į virtuvę su pintine iš
karšta. Dieną be reikalo simurzinęs vaikėzas ir pa- 
nevaikščiojama. Langai siima išmatas. Gatvėje jo 
užleidžiami medinėmis

Tos labdaringos įstaigos 
loterijos traukimas būna 
kasdien. Sekančią dieną 
galima nuo bilieto parda
vėjo sužinoti, ar pirktas i 
bilietas buvo laimingas, Į 
ar ne?

Valstybinės loterijos 
traukimas būna kiekvieno 
mėnesio I, II ir 21 dieną.
Lošia kas išgali. Loterijos pirštais nebarškinsi: batų 
bilietų pardavėjų visur valytojas pasiūlys savo 
pilna. Traukimo išvaka- patarnavimą, loterijos bi- 
rėse, įkyrūs pardavėjai, lietų pardavėjas — bilie- 
ne savo balsu, pažada pra- tą, kitas — pavogtą amži- 
eiviams: didelius turtus, nąją plunksną, kaklaryš- 
laimę, gerbūvį... tį, benzino žibintukui, tu-

Yra daug visokių kitų aletinių reikmenų ir taip 
rūšių hazardinių lošimų, panašiai. Spėk tik karto- 
Matysi hazarduojančius ti: “Disculpe, no!” 
parkuose, aikštėse, gatvė- Bežiūrint į nuolatos 
se, kavinėse. Kur daug ha- žmonių pilnas kavines sa- 
zarduojama — žinok, kad vaimi kyla klausimas, ka- 
gyvenimo sąlygose nėr da tie žmonės dirba, iš 
saldžios. Nedvejotinai — kur jie ima pinigus, ko jie

ir nurašytos: Vi- 
va Espana, Arriba Espa- 
na, Viva Franco, Gibral- 
tar, Oran. Aišku ko nori
ma. Gatvės nepasižymi 
švara: šaligatvėse primė
tyta popiergalių, bananų 
ir apelsinų žievelių. Ryte, 
einant gatve, akyliai rei
kia žiūrėti, kad kojos neį- 
grūdus ir neparsinešus 
žemiškos “laimės” į na-

hazardas ir loterijos de- čia ištisomis valandomis 
moralizuoja žmones. riogso? Ar nėr Ispanijoj

Kavinių, tavernų ir res- valstybinės darbo prievo- 
toranų kiekviename Ispa- lės? Gaila.
nijos mieste pilniausia. Tavernuose galima “už- 
Nenuostabu — tai šalis kasti” ir išgerti visokiau- 
gero ir pigaus vyno, viso- šių rūšių vyno, likerių, 
kių vaisių, vaišingumo, koniakų. “Užkasti” gausi 
tinginiavimo ir noro kai-į jūros žuvies ir vandenyje 
bėti ir diskutuoti. Kalba- išvirtų daržovių. Pažadi- 
masi apie politiką, karą, ’nimui geresnio noro gerti 
biznį, metafiziką ir meilę. — užproponuos “aceitu- 
Pavargus kalbėti, pasidė- nas” — alyvų slyveles, 
dama ant kelių šunelis ir mirkytas acte, arba viso- 
erzinama jį, arba žvairuo
jama į praeinančias liek
nas ir grakščias senoritas.

Kavinės ir tavernos, y- 
pač po piet, prigrūstos 
žmonių, o sekmadienį 
greičiau slogą gausi —nei 
kavinėje vietą.

kių pikantiškų, karčiai 
sūrių su raudonais pipi
rais parengtų, sunkelių. 
Jos savotiškai skanios. 
Nepratusiam jas valgyti, 
pradžioj ašaros, kaip žir
niai ima birėti, paskui at- 

' siranda toks troškulys, 
Yra kavinių ir arabų sti-1 j°g rodos visą statinę vy- 

; pasigavę no išlaktum, pats į ją pa
šventį, pasisodina ant že- yirstum, ir dar būtų ma
inės, o jeigu jis nesiprie- ža. 
šina, užvelka jam viršuti
nius arabiškus rūbus, ir 
čia pat nutraukia paveik
slą; atvaizdą gali pasiųsti 
pažįstamiems, tie, nesu
pratę iš karto tavo sąmo
jaus, linguos galvomis...; 
nuo sėdėjimo sukryžiuo
tomis kojomis 
vyni prakaitai; 
kaip koks paša, 
liškos muzikos, 
si; atneš puoduką juodos 
kavos; už pamėgdžiojimą 
svetimų papročių stam
biai užmokėsi, o paskui 

itavo širdelė pradės, kaip 
I avies uodegėlė drebėti, ir 
eisi iš kur atėjai raišioda
mas.

Paprastai kavinėse nėra 
muzikos, nėra taipgi laik
raščių ir žurnalų. Sveikas 
nusipirk

laukia “bendrovės” nariai 
ir asiliukas įkinkytas į 
dviejų ratų aukštą veži
mą. Išmatas išpilia gatvė
je: draugai pradeda juose 
kapstytis, rūšiuoti, sukel
dami debesius pelenų ir 
nepakenčiamą smarvę. Iš
sirinkę iš pelenų vaisių 
žieveles, konservų dėželes, 
supilia į maišus, ant jų 
susėda, ir traukia galas

vietų kareiviai):
no” į Maskvą aukso at
sargas (viešai į jį spiaudo 
— privačiai kiek išgalėda
mi vagia); “pasiėmė” pre
kybinį laivyną: išgriovė 
daugybę miestų ir mieste
lių; sunaikino ūkį ir pra
monę: įvedė šių dienų rė
žimą. ir patys išsinešdino 
į Rusiją, arba Meksiką.

Esamu rėžimu, su maža 
malkotentų išimtimi, esą 
patenkinti, matydami val
stybinėje ir bažnytinėje 
srityje jo konstruktyvinį 
darbą ir dedamas pastan
gas pagerinti piliečių gy
venimo sąlygas.

Bolševizmo viesulas,
kaip ir visur, kur jis praė- užuolaidomis, pro kurias 
jo, atnešė sekančias nau- prasiskverbia užtektinai 

šviesos. Viešose įstaigose, 
kaip pragare kenčiančios 
sielos, nuolatos ūžia ven
tiliatoriai. Lietus labai re
tas svečias. Oras sausas, 
sveikas, ? prakaituojama 
mažai. Vakare sunkoka 
užmigti. Be švarko ir kak-

Ispanijos namai, be kro- laryščio nepadoru pasiro- a----
plokš- dy’ti, moterims išimtis — žino kur. Radę ką nors 

valgomo, čia pat, nešva
riais pirštais, kemša į sa
vo burnas...

Asilu beveik viskas at
liekama. Ant jo kupros 
vežami į turgų puodai, 
malkos, mėšlas; odiniuose 

ko meno muziejus, miesto maišuose, kaip Dovydo 
savivaldybės muziejus ir laikais, išvežiojamas vy- 
daugelis kitų. nas, pienas ir taip pana-

Muziejuje EI Prado išti- šiai. Jeigu asiliukas yra į- 
somis dienomis galima kinkytas, tai jau būtinai 

pa- grožėtis Goya, Greco, ant kaklo turės virtinę 
užkabintą ir 

pakinklą papuoštą metali
niais papuošalais.

Uniformuotos policijos 
visur pilna. Nuolatos 

Pirmieji posė- vaikščioja po trys. Tota- 
antrieji sėja linėj valstybėje revoliuci

ja sukelti neįmanoma. Tą

das: išmokino piliečius 
blaiviau galvoti, išgydė 
nuo visokių neatsiekiamų 
utopijų, pagilino tėvynės 
meilę.

sveikinimu su šia ašarų 
pakalne.

Apie proletarus, jų iš
kilminguose gyvenimo 
momentuose, nei žodeliu 
neužsimenama. Ir jie 
praktikoj turi teisę prie 
vardo prikergti titulą se- 
nor, o prie pavardės — 
don.

Komunistų siautėjimą, 
kuris įsikūrė vienuolynų 

iš se- ir bažnyčių gaisrų pašvai
stėje, kiekvienas ispanas 
prisimena, kaipo didžiau
sią pabaisą, kaipo niū
riausius savo tautos tur
tingoje istorijoje laikus. 
“Rojaus” kūrėjai jų tur
tingiausią Europoje šalį 
pavertė ubagynu; sušaudė 
tūkstančius nekaltų žmo
nių: sudegino daugybę 
vienuolynų ir bažnyčių; 
išgriovė daugybę kultūri
nių ir istorinių paminklų; 
išvežė, ir niekad negrąži
no, 20 tūkstančių, klasta 
nuo tėvų išviliotų, vaikų 
(keli iš jų vokiečių - rusų 
karo metu suomiams pa
puolė į nelaisvę, kaipo so- tojai, medaus pardavėjai.

—------------------------- -------- Smuikininkas, gitaristas
ir tenoras, sustoję vidur- 
gatvėje, užtraukia nau
jausi šlageri. Girdėti žo
džiai — amor-noche — 
meilė - naktis... Minia jau
nų mergaičių, kareivių ir užrašų. Ispaniškas filmas 
kitokių žioplių auga Per- propaguoja ispanų kultū- 

pat, rą ir šių dienų rėžimo pa
nagiausio stangas.

Nemažai yra teatrų-ope-

DIDMIESČIO 
GATVĖ

snių, su, beveik, 
čiais stogais, ispanų arba jos gali pusplikės vaikš- 
moderniškame stiliuje, čioti.
statyti. Pasitaiko namų ir' 
arabų stiliaus. Kiekvienas Įstaigų pažymėtinos: gar- 
langas turi siaurutį gele- sus EI museo dėl Prado, 
žini balkoną. Nacional biblioteka, lai-

Miestuose daug su pla- vyno muziejus, moderniš- 
čiomis ir gražiomis alėjo
mis ir pietiška augmenija 
parkų. Juos ir gatves puo
šia imperatorių, karalių.' 
dailininkų, vadų, kunigų 
ir vienuolių meniški 
minklai.

Nuo ankstyvo ryto 
ketos miestų gatvės 
sigrūdusios ir triukšmin- kalbmgesni 
gos. Vaikai — nesant na- stambiausio kalibro karo 
mų kiemams — per ištisą pabūklus, 
dieną žaidžia, rėkia, peša- luoja grožį, 
si, juokiasi, 
pertraukos, 
kitą, kiek 
šūkaudami, 
daiktų supirkėjai, kėdžių 
taisytojai, peilių galasty-

Iš kultūrinių Madrido

dienomis
Goya,

Vasųuer ir kitų nemirtin- brazgučių 
dul- gų dailininkų kūriniais, 
pri- Kaltas ir teptukas — iš- 

už šių dienų

liuje įtaisytų:
v

Vynas geriamas iš tam 
tikrų su labai 
snapais molinių 
klinių puodukų, 
puoduką pakeli 
sies, akys įsmeigi į lubas, 
vynas čiurlena stačiai į 
burnelę, spėk tik ritmiš
kai gurkšniuoti. O ritmiš
kai gurkšniuoti reikia iš
mokti — kitaip tos Dievo 
dovanos bus visur: ant 
nosies, barzdos, švarko. 
Tavernos lankytojai pa
stebėję nusijuoks ir bal

usiai tars: “Mira, este se
nor es extranjero no šabe 
como beber!” Vienas pa
gėręs tuo būdu paduoda 
kitam. Ir taip puodukas 
eina iš rankų į rankas be- 
sivaišinančių. Jeigu iš
gersi malagos ar made- 

jeigu nori i (Tęsinys 5-tame puslapyje)

išmuš de- 
klausysi, 
orienta- 

ir stene-

smailais 
arba sti- 
Išsižioji, 
virš no-

Dvi golfo pasaulio įžymybės — Petty Berg, dešinėj, 
iš Minneapolis ir Elizabeth Hicks. Jos linksmai kalba
si sporto reikalais.

Iki pietų, be mirtį ir viską naikina...
vienas paskui Miestuose pilna įstaigin- tai ispanai gal ir atpras 
tik išgalėdami gai įtaisytų kinomatogra- daryti.
praeina: senų fų. Bilietai

balkonui ir apačiai.
kęs dviejų kiaušinių kai- gatvės kampo aklieji bal
ną bilietą, sėsk kur tik no- šiai šaukia: 
ri — niekas tavęs nevai
kys. Rodoma filmai: ang-i 
liški, amerikoniški, pran- šaulyje, 
cūziški, itališki ir ispaniš
ki. Įvežti filmai sinkreti- 
zuoti, be nepakenčiamų

dviejų kainų Į Beveik prie kiekvienos 
Pir- didesnės miesto centro

Ispanas jos nemėgsta — 
užtektinai jos turėjo savo 
viešame ir turi privačia
me gyvenime. Gražūs,

traukos metu, čia 
parduodama 
šlagerio leidinys. Visi su
tartinai, dar kartą, paba- rečių. Dramos neaptikau, 
linę akis į viršų, užtrau
kia. Gatvė dainuoja... Va- 
kariop, atvėsti nuo kai
tros, daugumoje moterys
susėda šaligatvėse ir bal- priešais karališkų rūmų, 
šiai kalbasi be jokių pas- operos rūmai, karo metu 
lapčių. Nakty, per plonas gerokai apdaužyti, užda- 
namų sienas, girdėti dėl- ri.

inų plojimas ir monotoniš
kas
muzika.

Gatvių ir požeminio 
šauksmas, gitaros traukinio sienos nupieš- 

jaummo juokas, tos Jose Antonio Primo de

“Para hoy”!— 
Šiai dienai”!
Nelaimingiausieji pa- 

nepakėliamojo 
saulės kaitroje, per ištisą 
dieną, kartoja: “Para 
hoy!” Vaizdas niūrus... Jų 
amžina tamsybė, žerian- 
tieji saulės spinduliai, 
praeivių linksmi pokal
biai ir čaižūs juokai, kaž
kaip nesuderinami su ak
lųjų užkimusiais balsais: 
“Para hoy!” Gyvenimo 
priešingybės...

Tai aklųjų naudai lote
rijos bilietų pardavėjai. 
Savotiškai ryški reklama. 
Jie gyvena šia diena — 
jeigu jų gyvenimą galima 
būtų pavadinti diena, už
sidirbdami sau ir savo 
draugams skurdų ir ne
pavydėtiną pragyvenimą.

Vaizdas užtvankos Shasta Dam. at Sacramento, 
Cai. Šiai užtvankai, kuri turi daug vartų, sunaudota 
1,000.000 kubinių vardų plieno. Ji pradėta statyti Lie
pos mėn. 1940 ir dabar jau užbaigta.
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Rugsėjo - September 2 ir 3 d. d. Pittsbrughe, Wil- 
liam Penn Hotelio svetainėje, įvyks AMERIKOS LIE
TUVIŲ KONFERENCIJA. ‘ Belieka beveik tik vienas j 
mėnesis laiko delegatams išrinkti. Todėl raginame vi-! 
sus veiklius žmones lietuvių kolonijose sukrusti!

Konferencija turi būti didelė ir įspūdinga, kad ji j 
duotų gerų vaisių. Amerikos Lietuvių Taryba ir jos 
įgaliotas Rengimo Komitetas, iš savo pusės, deda vi-' 
sas pastangas, kad būtų paruoštas gražus ir kons
truktyvus darbų programas.

Amerikos lietuvių organizacijų, kolonijų komite
tų ir laikraščių atstovai susirinks Pittsburghe pa-' 
reikšti mūsų vieningą pasiryžimą remti karą iki visiš
kos Jungtinių Tautų pergalės — ir kartu aptarti bū
dus padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę.

Galimas daiktas, kad iki karo pabaigos mes jau 
daugiau nebegalėsim suvažiuoti ir bendrai apsvarsty
ti brangius mums kiekvienam reikalus, nes, karui 
progresuojant, didėja transporto sunkumai ir kito
kios neišvengiamos kliūtys. Taigi šitą progą privalo
me išnaudoti ko pilniausiai.

Delegatų rinkimo taisyklės jau buvo plačiai pa
skelbtos ir čia jų nebekartosime. Bet prašome draugi
jų valdybas: kai tik delegatas bus išrinktas, TUOJAU 
parašyti jam mandatą ir vieną mandato kopiją NEA
TIDĖLIOJANT pasiųsti ALT centro sekretoriui: 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Prašome taip pat neužmiršti ir finansinės para
mos Amerikos Lietuvių Tarybos darbui dėl Lietuvos 
išvadavimo.

Pirmą Konferencijos dieną — rugsėjo 2 — 
re, bus Bankietas delegatams ir svečiams,
kainuos po $3.50 asmeniui. Jie turi būt užsisakyti iš 
anksto per Rengimo Komitetą Pittsburghe (119 South 
22nd Street).

Būtinai reikia taip pat iš anksto rezervuoti sau 
kambarius viešbutyje, kad būtų užtikrinta nakvynė. 
Kainos William Penn Hotelyje tokios: pavienis kam
barys $3.85 (ir brangiau); kambarys su dviem lovom 
$5.50 (ir brangiau); kambaryje 4—5 žmonėms nak
voti tik po $2.00 asmeniui. Rengimo Komitetas kam
barius delegatams paims, bet reikia nesivėlinti jam 
parašyti.

Delegatams patartina bent už kelių dienų prieš 
išvažiuojant iš namų (juo anksčiau, juo geriau) apsi
rūpinti geležinkelio tikietais, ypač kurie nori gauti 
vietą Pullmane.

Nereikia paisyti, jeigu ruošiantis kelionei arba 
keliaujant teks susidurti su kaikuriais karo laiko ne
patogumais. Atsiminkime, kokį vargą ir pavojų ken
čia mūsų jaunimas karo frontuose — ir kokioje bai
sioje padėtyje yra mūsų tėvai, giminės ir draugai po 
okupantų letena dirba ištrėmime!

Mes trokštame, kad po tų vargų ir kančių ateitų 
šviesesnė gadynė visai žmonijai ir mūsų gimtajam 
kraštui.

Tad visa demokratiniai nusiteikusioji lietuvių 
visuomenė, kuri brangina šios šalies laisvę ir geidžia 
laisvės Lietuvai, yra kviečiama į talką — kad AMERI
KOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA Pittsburghe 
visu šimtu nuošimčių sėkminga!

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
Vykdomasis Komitetas:

Leonardas Šimutis, pirm.
Dr. P. Grigaitis, sekr.
M. Vaidyla, ižd.
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vaka-
Tikietai
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Kinijos Boy Scouts surengė puikikų paradą, kurį priėmė Kinijos va
das Generalissimo Chiang Kai-shek. Kiniečiai džiaugėsi priaugančia 
nauja karta.

Ispanas Iš Paviršiaus

5
lauktą sostinę. Džiaugėsi J Jono išvaizda sukėlė Juo- 
ir ramino save Juozukas, 
— netekome Klaipėdos — 
bet Vilnių atgavome! Ne
ilgai džiaugėsi Juozukas; 
jo ramybę sudrumstė ru
sų karių pasirodymas Lie
tuvoje. Teko Juozukui 
juos keletą kartą pamaty
ti, tokie apgailėtini.

Rusų kariai daugiausiai! 
stovėdavo užsidarę jiems 
skirtose stovyklose. Pras
linko dar trumpas laikas 
ir, vėl naujas karo frontas 
užsidega. 
Suomiją. Narsiai kaujasi 
suomiai, 
jėgas. Neilgai tęsėsi rusų- 
suomių karas, Suomija 
būdama maža tauta turė
jo priimti iš rusų siūlo
mas taikos sąlygas. Buvo 
kalbama, kad vokiečiai 
privertė suomius taikin
tis. Rusai taikos keliu ap
karpė suomių žemės plo
tus. Vėl viskas aptilo. Tik 
vokiečių karas su anglais 
pamažu rusėjo tolyn.

* * *

Rusai puola

triuškina rusų

zukui neramumo. — Kas 
yru Jonai? — užklausė 
Juozukas. Giliai atsidusęs 
Jonas paėmė Juozukui už 
peties: — ar matei skren
dančius rusų lėktuvus? — 
Mačiau, bet ko jie čia 
skraido po Lietuvą?—
— Juozuk, vakar nakčia 

i rusai įteikė Lietuvai šešių 
valandų ultimatumą, rei
kalaudami, kad Lietuva 
pasiduotų jų karo jėgų 
okupacijai; nors ir pasiža
da į mūsų valdžios reika
lus nesikišti , jie tik turė
sią pilnas karo jėgas Lie
tuvoje. Bet mūsų suprati
mu. mus rusai pavergia 
be karo, nes mūsų ka
riams įsakyta nesipriešin
ti ir, šie nuskridę rusų 
lėktuvai yra pirmieji mū
sų pavergėjai, netenkame 

| laisvės, gyvensime po Sta
lino diktatūra!

Nežinojo Juozukas ką 
sakyti, jautė, kad jo krū
tinę kaž-kas skaudžiai su
spaudė, per jo mažus vei
delio skruostus pradėjo 
riedėti didelės ir gailios a- 
šaros. Norėjo ką sakyti, 
bet balsas neišėjo iš bur
nos — sustingo krūtinėje. 
Nežinodamas ką daryti, 
puolė broliui į glėbį ir, 
pradėjo balsiai verkti. Ty
lėjo Jonas, nežinodamas 
kaip broliuką nuraminti, 
kietai jį spaudė savo ran
kose, jautė, kad ir per jo 
veidą rieda žibantys per
lai ir, tykiai be balso krin
ta ant broliuko geltonų 
plaukų. Staiga Juozukas 
sustojo verkęs, išsitraukė 
iš brolio rankų, norėjo ką 
sakyti, lūpos judėjo, bet 
žodžiai iš burnos neišėjo. 

(Bus daugiau)

300 — 400 pesetų algos, 
Į neprieinamos.
j Vaikai įspaudė savo no- 
sutes į krautuvių langus 

kiauši- kalbasi ir vedžioja po lan- 
maisto g0 stiklą pirštukais rody-

(Pradžia 4 pusi.)
ros butelį tai pasijusi 
Samsonu ir visą gyveni
mą tavo gyslose (jeigu 
tik jos ne senos) saulė 
srovens...

Girtą ispaną vargiai su
tiksi. Jis ir įšikaušęs pa- 
lieka žmogumi: kitam i a-l^u^elpėtaTtrežti. 
kis nešoka, neuzkliudo, 
nesikeikia, nepamiršta ir - - 
toliau būti mandagus ir 
savo draugus vadinti se
nor. Gyvas — tampa dar 
gyvesnis, kalbus — dar 
iškalbingesnis.

Kur tik žengsi susidursi 
su įkyriais skurdžiais, j 
Nuo jų negalima apsigin-į 
ti. Sekdami iš pasėkos 
prašo 
vienos 
jiems prašyti neapsimo
ka. Ir pesetą turėdamas 
nieko nepirksi ir nieko ne
nustelbsi.

Šaligatvių ūksnyje guli 
išbliškę ir apdriskę vai
kai ir vyrai. Jie praeivių 
nemaldauja. Iš jų abejin
gų veidų ir be išraiškos a- 
kių galima suprasti jų 
panieką gyvenimui ir ap
linkai. Spėk žmogau, ar 
tai skurdžiai, ar tinginiai, 
o gal savo rūšies profesio
nalai, o gal per daug vyno 
paragavo? Auxilio Social- 
Socialinė Globa — dirba 
labai daug, kreipdama y- 
pač dėmesį į vaikus, bet 

' neproporcingą skurdą 
trumpu laiku sunku nu
galėti. Skurdas ir badas— 
opiausi šių dienų Ispani
jos vyriausybės klausi
mai. Besikalbant šiuo 
klausimu su žmonėmis, 
jie nerodo mažiausio ne
pasitikėjimo, 
tvirtina, kad 
raudoniesiems 
kas blogiau.

Balandžio 1 dieną, Mad
rido gubernatorius griež
tai uždraudė elgetauti. El
getos išnyko. Sakoma, 
kad jie buvo komunistų 
samdomi, kad sukėlus 
žmonyse niūrų vaizdą ir 
nepasitikėjimą šių dienų 

į rėžimu. Gal ir teisybė. 
“Kurmiai” moka savo tik
slams kiekvieną progą, 
kiekvieną nepasitikėji
mą, sulig savo obalsio — 
kuo blogiau, tuo mums 
geriau — išnaudoti. Kur 
skurdas — ten knysasi gi
liau. ’

; Nevisai tobuli kortelių 
! sistema įvesta alyvai, 
duonai, mėsai, bulvėms ir 
tabakui. Vaisiams, daržo
vėms ir žuvims kortelių 
nereikią. Tuomi žmonės ir 
minta. Minėtų produktų 
kainos neviršija 3 pesetų 

i už kilogramą. Cukrui, ar-

batai, sviestui, 
niams ir kitiems

' produktams kortelių vi- darni: kuris daugiausia ką 
sai nėr. Tie dalykai pri- megtų suvalgyti. “Pasi- 
skaitomi prie liuksuso. gardžiavę” prie vieno lan- 

Blogiausia tai tas, kad gO) būriu leidžiasi prie ki- 
ir kortelėmis apsikrovęs to.
gali badu mirti: arba tų 
produktų stokoja

pasigailėjimo — 
pesetos. Centų

Rūkorius gauna į dieną 
arba keturias cigaretes. Atsi

prašant— kaip šuniui mu- 
Kitose provincijose tuo sė. Privati cigarečių “ga- 

i klausimu blogiau arba ge- myba” plačiai išsivyščiu- 
riau — viskas priklauso sj. Vaikėzai gatvėse, ka- 
nuo jos turtingumo ir nuo vinėse, 
susisiekimo stovio.

Krautuvių languose, iš
skyrus duoną, sviestą ir 
cukrų, visko pilna: iš bul
vinių miltų pagamintų 
tešlainiai, čekolado (labai 
keistos spalvos ir skonio), 

, kumpio, dešrų, kiaušinių, 
visokiausių konservų. 
Kainos astronomiškos, čiam rankioti. Kontroban- 
Tie dalykai darbininkui,'dos būdu atvežtos cigarie- 

l uždirbančiam į dieną 9 —! tęs iš užsienio parduoda- 
10 pesetų, arba valdinin-;mos po 8—12 pesetų už 
kui, gaunančiam į mėnesį pakelį.

tramvajuose, su- 
rankinėja nuorūkas, iš- 
krapštę tabaką išdžiovi
na, pagamina cigarietes 
ir parduoda už 20—30 
centų vieną. Policija juos 
gaudo. Rūkorių jie ieško
mi, nors prekės gerumą ir 
būdą jos gamybos puikiai 
žino. Vis geriau nei pa-

Atėjo pavasaris. Juozu
kas ir vėl ganė aveles. Vie
ną gražią birželio dieną, 
kada jo avelės miegojo, 
Juozukas sumanė nueiti 
prie piliakalnio, kur buvo 
taisomas laužas Šv. Jono 
nakčiai; Juozukui dar ne
pasiekus piliakalnio, jis 
išgirdo lėktuvų motorų 
ūžimą. Iš rytų Kauno link 
skrido skvadronas didžiu
lių lėktuvų. Žiūrėjo į juos 
Juozukas, — tai ne Lietu
vos!... — sušuko, nes ant 
sparnų matėsi rusiški už
rašai ir didžiulės žvaigž
dės. — Ko jie dabar čia 
skraido? — pamanė. Lėk
tuvai maišydamies lig 
varnos nuskrido į vaka
rus. Prieš pietus pas Juo
zuką atėjo Jonas. Toks 
susimąstęs ir nuliūdęs.

II

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų,

I

butų

A. DAUKANTAS.

Mažas Karžygys
manymą pakeitė, jis pasi
liko namuose vieniems 
metams. Džiaugėsi Juo
zukas, nes žinojo, kad 
daug šposų turės per tin
gią žiemą su broliu. Vieną 
gražų rudens rytą, kada 
Juozukas sugrįžo iš girai
tės su pintine grybų, rado 
brolį sėdinti prie radio. 
“Ką taip anksti klausai?” 
— užklausė brolio Juozu- 

Vokiečiai puola 
eina dabar smar-

mūšis Dancige! — 
atsa-kodėl visi

I

30c.

25c.

50c.

10c-

priešingai, 
siaučiant 
būta kur

TINKAMI SCENAI VEIKALAI
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA — Atsitikimas iš Ame

rikoniško Gyvenimo. Parašė H. Sienkievič.... 20c.

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai. 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai.
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da

lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina .

ESU MAS 3 dramos d., "Gims Tautos Genius”.
Parašė Kun. Leonas Vaičekauskas ................  15c.

PILOTO DUKTĖ, 5-kių veiksmų drama. Vertė T. 
Išleido Kun. Pr. M. Juras. Vaidina vien 
moterys. Vaidina 24 moterys ir šokėjos. 
Kaina .............................................................

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina .......................................................

VIENUOLIO DISPUTĄ su RABINU, vieno veiks
mo juokai, dalyvauja 4 asmenys. Kaina

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui", "Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina .........................................-.........

Su užsakymais kreipkitės —
DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass,
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35c.

•s.
35c.

30c.

15c.

15c.

&

I
kas. —
lenkus,

t 7

mus
nepakeldamas akių 

jkė Jonas.
į Juozukas baisiai 
kesdavo lenkų, bet 
momentu jam lig gaila jų 
pasidarė. Dar praslinko 
diena, Anglija su Prancū-

; (Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).

(Tąsa)

Kad būčiau vyras, tai 
vienas būčiau kariavęs, 
bet vokiečiams Klaipėdos 
nebūčiau geru atidavęs!— 

i kramtydamas mažas lū
putes kartojo. Ilgai Juo
zukas liūdėjo Klaipėdos 
ir, pats sau vienas svajo
jo: — kodėl negrįžta sena 
Lietuvos praeitis, Vytau
to laikai?
taip skaudžiai skriaudžia 
Lietuvą? Čia lenkų ulti
matumas, pažeminantis 
mūsų tautą, netekimas 
Klaipėdos, vienintelio išė- 

, jimo į jūrą, o Lietuva vis 
j užsileidžia, nekariauja. zįja paskelbė vokiečiams 
Į Kada sugrąžo brolis, bai-!karą pasidarydami len. 
gęs mokslus,_ Juozukas kams taikininkais. Bet 
jau nebeklausė^ kada jį į tas ienkams nepagelbėjo. 
Kauną _ nusives. Jis tik Vokiečiai nesulaikomi žy- 
klausinėjo brolio, kada gjavo per Lenkiją. Rusai 
^tU\a_^n!llnU2.^?>matydami Lenkijos žlugi

mą, puola ją ir, su vokie
čiais ją pasidalina. Ru
sams tenka ir Vilnius. Ru-

nepa- 
šiuo

♦
♦
♦

kada gįavo per Lenkiją. Rusai

likų. Jonui teko daug aiš- u 
kinti, kodėl Lietuva neką- č“ 
riavo prieš lenkus ir vo
kiečius, 1 
šiek - tiek Juozuką įtikin
ti, kad tai buvo daroma 
vis dėl Lietuvos gero.

Slinko Juozukui vasara 
senomis vėžėmis, ganyk 
aveles ir gerėkis gražia 
gamta. Kada ūkininkai! 
pradėjo sėti žiemkenčius, garbingu Gedimino kapu. 
Juozukas žinojo, kad jau 
laikas Jonui vykti į Kau
ną į Karo Mokyklą, nes 
Jonas tam buvo pasiren
gęs. Bet Jonas savo su-

, | oaiiio vunnu ii vninuo, avu

bet jam pavyko Sų karo jėgos atsidūrė
prie Lietuvos sienų. Ru- 

. sai reikalauja iš Lietuvos 
| jų karo jėgoms bazių. Lie
tuva reikalauja iš rusų 
Vilniaus. Gera pasidarė 
Juozuko širdžiai, — gal 
sugrįš sena sostinė su

♦
♦
♦
♦

I ♦
♦
♦

Grąžinamas Lietuvai Vil
nius tik su vienu trečdaliu 
jo žemės plotu. Skambėjo 
varpai po visą Lietuvą, 
sveikino sugrįžusią taip

♦
♦

* v >

"DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMŲ KNYGŲ —

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette, vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina .....................................................................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina .............................

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina________

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c. 

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 
kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po —..... ..................— 25c.

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

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar 50c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun.
P. Juškaitis. Kaina .................................................... 15c.

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina .................. ...................-.......  $1.10

PETRIUKAS — sulietuvino S. Rakauskas pusi. 30 
Kaina ......................................................... 15c.

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ......................... 25c.

PIETŲ AMERIKOJE, kelionės įspūdžiai. Parašė 
Kun. J. Paškauskas. Kaina .................................. 25c.

šv. Elžbieta Tiuringietė — Antanas Fengeris, S. J. 
51 pusi. Kaina ..........   25c.

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 
parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ..................._

SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 
Parašė kap. P. Jurgėla. gerais apdarais. Kai
na ...................................................................................

TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo
kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gė Kun. J. B. Končius. Š.T.D. Kaina .............

TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.
Graži apysaka. Kaina . 25c.

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina

25c.

$1.60

20c.

NOVENOS
šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina 
Motinos Gerosios patarties. Kaina 
Dievo Motinos Nuol. Pagelbos Kaina

35c.

15c 
20c. 
15c. 
20c.

NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
"TRYLIKA ANTRADIENIŲ ŠV. ANTANO GAR

BEI”. Išleido Kun. Magnus Kazėnas. Kas 
myli šv. Antana ir nori gauti jo malonių, 
lai meldžiasi iš šios knygutės. Kaina

NOVENA prie šv. Onos ir Kryžiaus Kelias

Su užsakymais kreipkitės ---
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

15c.
15c.
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BERNADETOS GIESME FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Liepos -Antradienis

Eik su manimi. — tarė policijos viršininkas
Bernadeta nebeturėjo ramybės. Poli

cijos viršininkas pamatęs ją gatvėje, pri
ėjo ir tarė: — Mergyte, eik su manimi; 
ilgai neužims. — Tai nebuvo areštas, bet 
malonus pakvietimas. Tačiau tuojau su
sirinko minia ir sekė iki policijos namo. 
Zakometas įsivedė Bernadetą į raštinę, 
atsisėdo už stalo, pasiėmė popierio ir 
paišelį ir tarė: — Gerai, dabar pasakyk 
man kas įvyko prie Masabielio.— Berna
detai pasakojant Zakometas greitai visą 
surašė. Kada Bernadeta užbaigė. Zako
metas. norėdamas ją sumaišyti, pradėjo 
skaityti savo raštą: — Bernadeta Subi-

Drawir.gs eopyri^ht, 1943, by Ki

Zakometas visa surašė.
rūtė sako, kad Moteriškė dėvėjo mėlyną 
skepetą ir baltą juostelę. —

— Baltą skepetą ir mėlyną juostelę.— 
tarė Bernadeta.

— Negalima. — suriko Zakometas. — 
Prisipažink, kad tu sakei baltą juoste
lę’ —

— Tamsta suklydai berašydamas. —
ramiai atsakė Bernadeta. Bet Zakome
tas nenorėjo jai nusileisti ir prisipažinti
tyčia tai darąs.

— Bernadeta Subirūtė sako, kad Mo
teriškė yra panaši į šv. Panelės Marijos
statulą mūsų bažnyčioje. —

■£ Features Syndicate. Ine. Text copyright. 1942. by The Vikinjr Pre*s. Ine. Dfetributed by King Feature* Syndirate in co-cperation with the Book-of-the-Month CIub. Ine.
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tėvynę, o žiūri, savo nau
dos, tas meluoja. Atvirkš
čiai, tautos meilė dažnai 
reikalauja didelių medžia
ginių ir dvasinių aukų.

Taigi mokėkime mylėti 
savo tautą ir savo kraštą. 
Ypač, kad kataliko pasau- 

j lėžiūra, Dievo meilė, rei- 
į kalauja artimo, o taip pat 
! ir tėvynės meilės. Juk 
nuostabioji Prancūzų že
mės duktė
Mergelė paskelbta 
šventąja dėl jos ugningos 

I tėvynės meilės. “M.L.”
—

Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse Yra 324 Lietuviai 

Kunigai

Orleano 
net

Jis piktai į ją kalbėjo.
Bernadeta atsakė: — Aš visai taip 

nesakiau. —•
Zakometas nieko nelaimėjęs ir kiek 

labiau užpykęs tarė: — Tas dalykas tu
ri užsibaigti, kitaip aš tave ir visą jūsų 
šeimą sugrūsiu į kalėjimą. Eik namo. —

Bernadetai einant namo prisirinko 
prie jos minia ir ją lydėjo. Priešakyje vi
sų ėjo Antanas Nikolis, mosuodamas 
lazdą rankoje. — Aš būčiau atėjęs tavęs 
parsivesti, Bernadeta. — tarė malūni
ninkas.

Bernadeta rodos ir nepatėmijo jo, jai

Tikintieji ją lydėjo.
taip buvo sunku kvėpuoti ir vis darėsi 
sunkiau ir sunkiau...

* * *

f

Čia tik labai trumpas 
Bernadeta turėjo išvargti 
viršininką. Pilną aprašymą rasite Vysku
po Bučio knygoje: “Šv. Panelės Marijos 
Apsireiškimas Liurde”, kurią “Darbinin
kas” neužilgo išleis. Prisidėk prie jos iš
leidimo, prisiųsdamas $5.00. Už tą auką 
gausi didelę, naudingą knygą ir būsi įra
šytas į leidėjų sąrašą.

t
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GIRDĖTI LIETUVIU i 

KOLONIJOSE '
Žinotina Visiems 

Lietuviams...

I Generolas Dwight Eisenhower’as

aprašymas ką 
pas policijos

I

Tėvynės Meilė
Valio!!’ dėl vado Eisenhower’o! 
Aro kalnyno mūs. Kordiljerų, 
Nuo kurio priešai nūn' Afrikoje 
Bėgt tik mokėjo vis nesustoję. 
Kaip jis juos pliekė ir jų tvirtoves 
1 riuškint nes’liovė. kaip su jais kovės. 
Jau jie parblokšti — jis trijumfuoja, 
Bei jų sostines užimt planuoja. 
Ir jiems, pasiekus Švobų tėvynę, 
Padiktuos, tikiu, pačiam Berlyne 
Besąlyginio pasidavimo 
Tekstą — tas liečia irgi ir Romo. 
Nes jis vadovas vr’ genijalis — 
Mok’ griaut tvirtoves, bei kariaut galįs 
Ir ant Ilgumų, kaip liūtas tyrų. 
•Tad ji priligti galim prie vyrų. 
Kaip Aleksandras Makiedonietis 
Kad buvo, arba garsus rymietis 
Vardu Cezaras, kur’s, nes taip butą, 
Žuvo nuo smūgio mirtino Bruto. 
Ar prie prancūzų Napoleono, 
Ką nūn’ pastogėj gul’ panteono 
Ir jodinėjo ant žirgo bėro — 
Liaupsinkim vardą Eisenhower’o! .

Rašo: Lietuvis.

(LKFSB) Neseniai iš 
spaudos išėjęs kapitalinis 
veikalas “Amerikos Lietu
vių Katalikų Darbai” be 
daugelio kitos medžiagos 
duoda sąrašą ir adresus 
lietuvių kunigų, esančių 

; Jungt. Amer. Valstybėse. 
Iš sąrašo aiškėja, kad šia
me krašte yra net 324 lie
tuviai katalikų kunigai. 
Tikrumoje šis skaičius 
bus net didesnis, nes kny
gos spausdinimas užsitęsė

laisvę tuo laiku, kai Lietu- kelis mėnesius, o per tą 
vo buvo silpnutė. (O jeigu jaiką keliose seminarijose 
prisiminsime tarp okupa- buvo įšventinti nauji lie- 
cijinį momentą, kai apie tuviai kunigai. Ta proga 
dvylika tūkstančių gra- tenka pažymėti, kad “A- 
žiausiojo Lietuvos jauni- merikos Lietuvių Katali- 
mo paguldė galvas bežer- kų Darbai” duoda daug 
darni vergijos purvą nuo svarbios istorinės medžia- 
tėvynės barų ). Taigi mes gOS apįe lietuvių darbus 
mylime savo kraštą ir sa- USA. Knyga spausdinta 
vo tautą ne dėl to, kad ji “Amerikos

Kaip daug didelių žygių 
yra atliekama iš meilės 
savo tautai, savo kraštui.

! Tėvynės garbei perskren- 
dami vandenynai ir išma
tuojamos erdvių aukšty
bės; už savo tautos laisvę 
jaunuolis atiduoda savo 
gyvybę kare. Kiek vargo ir 
kančių yra iškentėję kil
nūs mūsų tautos sūnūs, 
kol Lietuva tapo laisva.

Kodėl mes savo tautą 
mylime? Anglas gal būt 
pasakys, kad jis myli savo 
tėvynę dėl to, kad ji yra 
galinga, amerikietis gal

■ dėl to, kad jo tėvynė tur- Meilė tėvynei turi pasi- £? naudo* h-k-ISt 
tinga. Bet ar gi čia yra ti- reikšti dideliais darbais, SxP^^urodnXgani
kroji tėvynės meilės prie- siekti jai gerovės ir klės- pak“lio- s-kami r>* malonus pakngvi- 
v J — , T 1 J . nirr-a3 pagalbos jums vėl jaustis puikiai,zastis? Juk mūsų Lietu- tėjimo. Tėvynės meilėje 
va nepasižymi nei žemių nėra savanaudiškumo ir 
gausumu, nei turtais, nei jokių medžiaginių išroka- 
galybe, o vis dėlto mes sa- vimų. Jei kas sakosi mylįs 
vo Lietuvą mylime ir pri
valome ją mylėti. Kiek 
daug mūsų jaunimo padė
jo galvas gindami tėvynės

ji 
I

> kiekvienoje mūsų kolonijoje 
sudaryti tam - tyč mišrus ko- 

kurie darbuotūsi 
kad parėmus me- 

vargšę Pranaitytę.

sudaryti 
mitetėlius 
tam tikslui 
džiaginiai 
jos dabar beviitingoje būklėje, 
kaip ir nedaleidus. kad a. a. 
kunigo Antano Miluko paliki
mas — tas kultūrinis lobynas 

prie šios progos, paaiškėjo tas. mums nepražūtų. Todėl paseki
me pavyzdį kunigų Bagdono ir 
Virmauskio: advokato Bago-
čiaus: ministerio Žadeikio ir 
kelių kitų, kurie taip savo pini
ginėmis... kaip ir savųjų beat- 

triūsu.

Philadelphia. Pa. 
dienj. 14-tą liepos, man. žemiau 
pasirašusiam teko matytis su 
gerai čia visiems žinomu lietu
viu advokatu. M. M. šilku. Tai

Trečia-

tėvynainiškumu. be 
rūpinasi dabar rei-

kad jis. vadovaudamasis mei
lės jausmu linkui pavargėlių ir 
lietuvišku 
atlyginimo.
kalais pavargusios “Žvaigždės"

panelės Julės lyginimo triūsu. pavyzdžiu, 
kaip kad advokatas. Čeledinas 

vokalas Šlikas parėmė, ir 
dar remia tąjį dalyką, 
jei ne tie geradariai, ti- 
tai gal ir dabar jau 

buvęs tas mūsų kultūrinis 
lobynas išmestas į šašlavyną). 

Panelės Julės Pranaitytės a- 
dresas yra šis: 465.) Ruhmond 

o advo- 
toks: 1831 

E. Allegheny Avė., Philadel
phia, Pa.

eks-redaktorės.
Pranaitvles. Paaiškėjo taipgi, 
kaip jis tą man. kaipo autori
zuotas ekspertas - žinovas, 
smulkmeniškai išdėstė, ir tas. 
kad jos — panelės Pranaitytės 
realis turtas — namai, aplin
kybių dėlei, dabar mažai ką y- 
ra verti — veik taip, kaip ir 
nieko. O lobynas, taip vadina
mas, kultūrinis — knygos.' S t., Philadelphia, Pa.: 

mūsų didžiavyrių, kato M. M. šliko — 
objektai

ir ad; 
dabar 
< Nes
K * J. 
bi

K. Vidikauskas.

vo tautą ne dėl to, kad ji “Amerikos” spaustuvėje 
turtinga, galinga ir garsi,! (222 S. Ninth Str., Brook- 
bet dėl to, kad ji yra mums ]yn n ję. Y.) 
sava ir nepamainoma. —----------------------- ------
Kaip vaikas myli savo mo- JAUČIATĖS BLOGAI? 
tiną, nes ji jam yra nepa
keičiamai brangi, taip ir 
mes savo tautą turime

VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 
ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
• . į nėra energijos — palengvinsite sau šiuomylėti, nes JI mums sava, modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- 

I MINT, ši skoninga kramtoma guma vi- 
v%n oi dūrius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 

T k

kultūrinis
rankraščiai
kaip ir kiti objektai turinti 
kokį nors ryši su tuo. 
yra vertingi ir brangintini vien 
tik mums, lietuviams, bet ir 
tai tik iš atžvilgio kultūrinio, 
o, anaiptol.

Pagal jo 
kultūrinis 
pražūtų ir 
rė. nelaimingoji 
kartais badu

tai jie
A’. Vid?7<:aw3fcas.

Laukiamas Svečias - Karys, 
Jaunas Jonas Garliauskas

ne “realistinio”. i 
manymą, kad tas 
lobynas mums ne
to ji mūsų didžiavy-!

Pranai tytė
nenumirtų, kaip 

tas jau su apščiai mūsų Įžy
mių kad atsitiko, tai mes. visi 
lietuviai, be skirtumo pažval-
gų, tuo privalome susirūpinti, brolėno, jauno, 
privalome, pagal jo nuomonę, vyruko. Jono Garliausko.

Philadflphia, Pa. - 
tadienį. 15 tą liepos, 
žinomas viengentis. 
Garliauskas apturėjo 
Kanados, iš miesto 
valstybės Ontarijos 

apie

Tarp kitą ko. rašo ir tą. kad Garliausko Lietuvoje, 
jis jau yra dabar Kanados ka
riu. Kad jis neužilgo gaus | liauskas ir Lietuvos yra 
dviem savaitėm atostogas, tai 
jau ir rūpinąsis tuo. kad išga- 

leidimą. atlankyti per tą 
gimines. gyvenančius

Valstybėse.
jauno Jono Garliausko kraštą — visur 
Stasys Garliauskas gy- bruzdo rinkti aukas kovai prieš _Ą_lbin Urolatis 

mūsų tėvynės priešus, tai ir jis Frank Uronis 
ne buvo
Jam paraginus, jie — devyni A^hony Vasaris 
draugai tam tikslui sumetė 100 
dolerių. K.V.

10c

I

Gar- 
karš- 

tas patrijotas - tėvynainis (gi 
ne tik. kad yra pasirįžęs ginti 
Kanados prestyžą), 
kitą ko. kada 
Lietuvos

Šis vyrukas — Jonas

nes, tarp 
hitleristai nuo 

atplėšė Klaipėdos 
lietuviai su- i

- Ketvir- 
čia gerai

Adomas 
laišką iš 
Toronto, 

nuo savo
30 metų

SKAITYKITE ir PLATINKITE 
du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

$4.00
$2.00
$2.00
$1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus J
Pristatom geriausi toniką « 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. į
Kainos prieinamos.

Myopia CIub Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass. į

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

Julius Trainavicius Army
Bronis Tūbelis . .... Air Corps 
Lt. Nellie Tūbelis R. N. Army♦ "
Wallace Tukis ..../----  Marine

Army
x x<uia. ........ .... Army

atsilikęs užpakaly... Alphonse Valengevicius Army
Army

Lt. Woodrow Vereika Air
Corps
Army
Army 
Navy
Army

i

vus 
laiką 
Jung.

Šio 
tėvas,
vena Lietuvoje. Smilgių para
pijoj. Mediniškių kaime; o jo 
motina tai mirė prieš pat pra
sidėjimą šios baisiosios karės, 
laike viešnagės jo — Jono

BROCKTONO (Mass.) LIETU 
VIŲ KARIŲ SĄRAŠAS

i

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS ;
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis” y
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

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

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

"VARPELIS" i
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir j 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tai- j 

! Į pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ]
Adresas: j

;: FRANCISCAN FATHERS ;
!; 310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. ;
| | Telephone — Hemlock 6567

II
Capt. John Waitkevicz 
Vincent Wallenkevicz 
Aldore Warabow 

į Stephen Wasney
Kazimer Wychunas Air Corps 

. Army F. Yackevicz Army
Marine Viola Yakabovicz WAAC

. Army Kazimer Yakavonis Air Corps 
Navy Alphonse Yaremavicius Air 

.. Army! Corps
Navy A. J. Yarkevicz Navy

. Army Anthony Yarmalavich Army 
Army Lt. Peter Yasukevicius Air 
Navy 

Stiga ............... Waves
Stonkus............. Marine
Sviokla ............... Navy
Svirsky ..............  Army
Svirsky ............... Army
Svirsky ..............  Navy

... Navy 
Army

Raymond Pigaga
Joseph Pileski
Alexander Piscuskus 
Andrew Plickevicius 
Anthony Pocius 
Frank Podziunas 
Stephanie Podzunas 
Al bert Poshkus 
Edvvard Poshkus 
VValter Poshkus 

Š John Pribasauskas 
’ tVilliam Prybyshauskas
Edvvard Rapchinskas 
Joseph Rapchinskas Air Corps

Navy 
Army 
Navy 
Army 
Army 

. Navy
.... Army 

Waves
Waves
Waves Frank Tautkus

£ 
f?
§
$ 
f!
Ji 
c 
f!

Air

57-
i
£'Joseph Ratkauskas 

Į VValter Rozen 
Peter Rutkauskas 
Albin Sabaitis 
Alfonse Satkus

■ Frank Saulėnas
■ James Svilonis ....
Edvvard Sawicki 
Frances Savvicki 
John Sawicki

l
i.
*

*

I

i
Corps 

Vincent Yesukevicz Navy 
Albert Yezukevicz .......
Lt. Michael Ykasala Air 
Theodore Yourkevicz 
Tony Yucius ...................
Ernest Yukna ...............
A. Yurkevicius . Air 
Frank Yuskevicz

.... Army John Zamaitis ...............
.... Army Ralph Zamaitis ..............
.... Navy į
.... Army mirę:
..... Navy
....  Navy Vereika.

Army
Corps 
Navy
Army
Navy 
Corps
Army
Army
Army 
Navy 

Iš virš minėtų paskelbtųjų
II 

Wallace Tukis, Lt. Woodrow

Army Frank Sharkis ....
Army Adolph Shilanskis

I

Navy Peter Shilonski
Navy Vincent Shimkus
Army John Shukis .......
Corps Vitold Skarinka

WAAC Francis Skeivas
Navy Peter Slazas .....
Navy: Vito Stelmash
Army Isobel
Army Bronis
Navy Albert

I

Marine Bronis
Florio

' Vitold
Walter Svirsky .
John Svvederskas
William Swederskas Air Corps Alphonse Zalatoris
Leanord Tamulevich 
Edward Tamulevicz 
John Tamulevicz ....
Peter Tamulionas
Edvvard Tarvanis ...
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vietinės žinios!
LANKĖSI

ir Ketvirtadienį, liepos 22 d.1 
lankėsi Mrs. Jedvyga Pronc
kus iš W. Medford, Mass. Atsi
lankymo proga atnaujino ‘Dar
bininko’ prenumeratą ir įstojo 
į Liurdo knygos rėmėjus, įmo
kėdama $5.00.

nienė ir josios dukrelė Onutė, i 
P-nia Žižiūnienė atvyko į U. S.; 
dviem savaitėm, pasisvečiuoti 
pas artimus draugus pp. Joną 
ir Oną Savičiūnus, Roslindale, ■ 
Mass. P-nia žižiūnienė pasisve-j 
čiavusi Roslindale, išvyko į 
New Yorką, Išvykdama užsisa
kė ateinančių metų “Darbinin- j 

į ko” kalendorių ir kalendoriaus 
fondan aukojo $1.00. O p. Savi- 
čiūnienė užsiprenumeravo ‘Dar
bininką’.

liečia svarbūs lietuvių tautos 
reikalai ji drąsiai stoja akty
viai remti tuos reikalus.

Delegatų parinkimas bei no- 
minavimas ir jų kelionės lėšų 
padengimo klausimas palikta 
d-jos valdybai ir direktoriams 
išspręsti.

Narys.

Jauniausias Gudas 
Aviacijoje

uage” ir “Lithuanian Lite- 
rature” jau baigiama išsi
dalinti. Jų prašo, kas tik 
pamato.

ŽINUTES
Į

StaH Nepatiko 
"Mission to Masto*”

3 STEPS TO VICTOtY
'FOR VICTORY 
SAVE A TABLESPOOH 
OF F»T A DAY

77^ Waste Tat
INTO Glycerin 
FOR Bullets

sūnus
(Kas-

mirė,

Anglų spaudoje tilpo 
Helen Lombard praneši
mas iš Washington’o, a- _ 
pie įspūdį kokį padariusi parsiduoda trijų šeimynų 
propogandinė filmą, Mis- namas, Bellevue St., Dorches- 
sion to Moscow”, kur per- ter Įeigos $i;236. Gera nuosa- 
dem išidealizuojama So- yy^. Tiktai $1,500 cash. Balan- 
vietų Sąjunga (Rusija) ir sas morgičius Savings Bank. 
jos dabartiniai valdyto- žemas apmokeščiaviatias. F. T. 
jai. Tą filmą nuveže spe- į Keefe, 50 Congress St., Room 
cialus pasiuntinys Joseph 417 Tel HUB 3157 arba pARk. 
E. Davies, kuris yra para- way ^26 m. 
šęs knygą tokiu vardu ir 
sulig kurios neva turinio 
ši filmą pagaminta.

Ta filmą buvo parodyta 
rinktiniam būreliui Stali
no svečių, sukviestų į 
bankietą pagerbti Joseph 
E. Davies ir kuriame bu
vę išgerta net 17 “toastų” 
apie kuriuos spaudoje jau 
buvo rašyta.

Filmos pirmoji dalis vi
siems labai patikusi iki 
prieita prie scenos iš teis
mo, kur buvo teisiamas 
pagarsėjęs 
mais Rusijos Field mar-įton. Mass. 
šąląs Tukhachevskis, 
kurs, kaip žinoma buvo 
sušaudytas. Stalinas da
vęs ženklą vertėjui, kurs 
tuoj sumirkčiojo ir nutilo 
ir visuose nejauki atmos
fera užviešpatavusi. Po 
tos scenos vertėjas vėl tę
sė savo darbą. Pabaigoje 
Stalinas atsikėlęs ir neat
sisveikinęs su savo garbės 
svečiu, tik linktelėjęs gal
vą ir išėjęs. Manoma, kad 
Stalinas pajutęs, kad pri
minimas apie šį Tukha- 
čevskio teismą ir jo mis
terišką sušaudymą gali 
padaryti blogą įspūdį da-. 
bartiniams Rusijos gene
rolams, ir kad jie nesi jau- . _ .
stų, kad egzekucija yra! 
viena Kremliaus teknikų. į

Ši filmą, dabartinėj for
moje nebūsianti rodoma 
Rusijoj.

Galima pridurti, 
Stalinas, gal pajuto, 
kia klaida padaryta 
šaudant tokį genialų 
nerolą, 
kis ir kitus. Jei jie tebebū
tų gyvi, gal vokiečiai ne
būtų galėję į tokį trumpą 
laiką užimti turtingiausią 
Rusijos dalį.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Liepos 25 d., tapo pakrikšty
tas Edvardas Antanas 
kapitono Antano ir Onos 
paraitės) Barkauskų.

Liepos 22 d., staiga
' New Yorke, buvęs South Bos- 
Įtonietis, Antanas Jogminas, 36 
'metų. Paliko tėvą, dvi seseri ir 
!brolį- Šie parsitraukė velionį į 
South Bostoną ir iškilmingai j 
palaidojo, iš Šv. Petro bažny- 
čios, Šv. Benedikto 
liepos 26 d. 9 v. r.

_________
Ponia Mikulskienė, 

savo žmogumi Petru laiko Rox- 
bury, geležinių reikmenų krau

tuvę, vieši Pittsburghe, Pa.

Liepos 25 d., tapo pakrikšty
tas Stanislovas Aluzas 

i Veronikos (’Kalevaitės) 
i kauskų.

KUPRY UP' 
r VE BEEN 
MITINO FOR 
vou/

Buvusio “Darbininko” redak
toriaus, dabar gyvenančio Chi- 
cagoje. Prano ir Uršulės (Gur- 
kliūtės) Gudų jauniausias sū
nus jau nuo kovo 15 d. š. m. 
tarnauja Jung. Valstybių karo 
aviacijoje.

Vyriausias sūnus, Fabijonas \ 
baigia ruošti desertaciją Filo-į

ir Trečiadienį lankėsi iš Mon- 
trealo, Kanados, p. Kazimiera 
Žižiūnienė, muziko K. žižiūno 
žmona. Jai draugavo buvusi ir šeštadienį lankėsi biznier- 
Montrealistė p. Ona Savičių- ka p-nia Apalionija Bačinskie- 
■ ■■ ■ . nė, 403 Windsor St., Cambrid

ge, Mass. Atsilankymo proga sofįjos Daktaratui gauti. 
' įstojo į Liurdo rėmėjų eiles, į- J 
mokėdama $5.00. Reikia pašte-: mįngą darbą 
bėti, kad p. Bačinskienė yra ii-' 
gametė LDS 8-tos kp. narė ir 
nuoširdi “Darbininko” darbuo-
toja įvairiuose jo parengimuo
se.

I I ........——

DAKTARAI
Duktė Auguste dirba atsako-

kapuose,

Petro-
Bižin-

PARSIDUODA gražus dviejų 
šeimynų namas, Dorchesterį, 
arti Shawmut Station. 6 ir 8 
kambariai ir garažus. Pirmas 
aukštas tuščias. $800. cash. Ba- 

Į lansas Savings Bank morgičius 
su 5%. F. T. Keefe, 50 Congress 
St. HUBbard 8157.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D<
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

I Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Nutarė Silpti Du Delegatu 
Į Lietuvių Konferencijų

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

SUSILAUKĖ 
DUKTERS

Šiomis dienomis pp. Charles 
ir Antose Prakapai, gyv. City 
Point, So. Bostone, susilaukė 
trečios gražios dukrelės. Moti- 

j na jau spėjo sustiprėti ir duk
relė gražiai auga. Sveikiname!

Bostono pašto viršininkas 
Patrick J. Connelly prašo visų 
padėti ant laiškų savo pašto 
numerį. South Bostono pašto 
numerys yra 27. Kas nežino 
teatsiklausia savo laiškanešio.

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

Mes turime gerų pirkėjų, kurie
nori įsigyti farmas trumpoj a- 

į teityje. Praneškite A. J. Kups-
savo gabu- ; tis. 332 W. Broadway. So. Bos-

Susivienijimo Lietuvių Šv. 
Kazimiero Draugija, savo pus
metiniame susirinkime, liepos 
25 d., š. m. Lietuvių salėje po 
trumpo apsvarstymo, vienbal
siai nutarė siųsti du delegatu 
atstovauti šią draugiją Lietu
vių Konferencijoj, rugsėjo 2—3 
d.d., Pittsburgh, Pa.

S. L. šv. Kazimiero dr-ja yra 
seniausia ir didžiausia vyrų

J

REIKALINGA moteris ar 
mergina restorane prie indų 
(dišių) mazgojimo. Darbas 
naktimis. Mazgojama indai su 
moderniškomis mašinomis. 
Darbas nesunkus. pastovus, 
valgis ir atlyginimas.

Taipgi reikalinga dieninių iri 
naktinių merginų ar moterų, 
dirbti prie counterių. Atsišau- pašalpinė draugija S. Bostone, 
kitę: Ship s Galley. 655 Sum- o gal ir visoj Naujoj Anglijoj, 
mer St. Prieš Army Base. Te- j Jau 1939 metais minėjo savo 
lefonas Hancock 4047. Savinin-; 50 metų gyvavimo sukaktį. Pa
kai yra lietuviai. jsirodo, kad ši draugija laikosi

(23-27-30) - savo senos -tradicijos — kur

Draugijų Valdybų Adresai
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. Gailiūnienė,
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. Broadway, S. Boston, Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 

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

antrų antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

< 
t

*V. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas P k., 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.

Maisto ir Kitų Reikmenų 
Stampos

Raudonos maisto stampos — 
P. Q, R ir S yra geros iki ir 
įiman liepos 31 d. Stampa T į- 
sigalioja vartojimui nuo liepos 
25 d.

Mėlynos maisto stampos — 
Rugpiūčio 1 d. įeina galion 

i stampos R. S ir T ir bus geros 
iki rugsėjo 7 d.

Rugpiūčio 7 yra paskutinė 
diena vartojimui N, P ir Q 
štampų.

Kavos štampas — Rugpiūčio 
11 yra paskutinė diena 
jimui kavos stampos 22 
tion knygutės No. 1 dėl 
svaro kavos.
i____________________________

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIU 
VYRŲ IR MOTERŲ

DIRBTI PRIE KARO DARBŲ
PRIE ĮVAIRIU FOUNDRĖS DARBU IR MACHINE 

TOOL DEPARTMENTUOŠE
šešios Dienos Savaitėje.

Kurie dirbate prie Defense Darbų, nebus priimami be releasj.
Atsišaukite nuo 8 vai. ryte iki 4 vai. po pietų

HUNT - SPILLER MANUFACTURING 
CORPORATION

383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croquignole ir Spirai 
nuo $5.00 iki $12.50

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

CASPER’S BEAUTY SALON
738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

varto- 
iš Ra- 

vieno
I_

Liepos 28 d., atvažiuoja kun. 
‘ J. Šlikas, Sheboygan, Wis. lie- 
' tuvių klebonas į So. Bostoną 
suteikti savo brolio dukrai 

Cukraus Štampas — Rugpiu-. su Vincentu Baliukoniu
ėio 15 d. yra paskutinė diena, Motcryst6s Sakrament. 
vartojimui kupono No. 13 iš 
Ration knygutės No. 1 dėl 5< 
svarų cukraus, 

į Kuponai No. 15 ir 16 yra kaue ^^7 _
; kiekvienas geras dėl o svarų užgakai Upo užsakyti 
cukraus prezervavimui. sekmadienį.

Batų kuponas — Spalių 31 
yra paskutinė diena vartojimui' 
No. 18 iš Ration knygutės No.' 
1 dėl vienos poros batų.

Automobiliai — Rugpiūčio čius.
30 yra paskutinė diena patik- ■ melsti ir už kunigą Juozą Lie- 
rinimui padangų (tires) auto-, tuvniką, buvusį Baltimorės kle- 
mobilių, kurių savininkai turi. jjoną.

į “C” gasolino štampas. I
i Rugsėjo 30 yra paskutinė 
Į diena patikrinimui padangų, 
kurie turi “A” gasolino kupo- 
nūs.

Daktaras Mykolas Grendelis 
su panele slauge Alena šidlaus- 

i susituokti. Jų 
i pereitą

Šv. Petro bažnyčioje 
'• prašė žmonių melstis 

’gančius ir mirusius
Taip pat jie prašė pasi-

Išvyksta Chicagon
kun.Antradienį, liepos 27 d., 

Mykolas Šmigelskis, MIC. iš
vyksta į Chicagą ruoštis vyki
mui į Jung. Valstybių laivyną 
kapelionu.

So. Bostone gyvena kun. M. 
Šmigelskio tėveliai.

Linkime kun. M. Šmigelskiui 
geriausios sveikatos.

kunigai 
už ser- 

parapijie-

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus 
pamaldos Pranciškonų Treti
ninkų ir Šv. Teresės novenos. 
Bus tai novenos pirma diena 
bei pradžia. Intencija bus dėl 
kareivių gerovės.

Ketvirtadienį. 7:30 v. v., pui
kioje Bigelow mokyklos salėje, 
bus parapijos vaikų vasarinės 
mokyklos užbaigimas su labai 
puikia programa. Seselės ir 
vaikučiai kaitras perkentė. 
Dabar parapijiečių eilė pasiau
kuoti ir ateiti į vaikų lietuvišką 
vakarą. Visi prašomi ateiti.

kad 
ko- 
su- 
ge-

kaip Tukhačevs-

DIDŽIAUSIAS 
BARG1NAS

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

GARADŽIAIS.
i Kiekvienas namas suside
da iš trijų šeimų. Su mo

derniškais įrengimais.
Randasi patogioj vietoj. Visai 
arti prie transportacijos. baž- 

I nyčių, teatrų, mokyklų ir krau
tuvių. Apgyvendinti su geroms 
šeimoms. Geriausia šių dienų 
proga įsigyti gerus namus, pi- 

■ giai-
Niekur nėra tokios saugios 

’ kur būt 
i užtikrinta apie 20-tas nuošim- 
| tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla- 

I tesnių informacijų kreipkitės į 
seniausią agentūrą, A. J. Kups
tis, 332 W. Broadv'ay, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

Į _____________________ :_________į

i

: s:8 PICKNICK
PICKW1CK ALI - JUSIET PICKWICK

II"ALE
dienos darbo..

...

dp B’

Londono Lietuvių Gyveni
mas Pasidarė Ramesnis

I

North Brighton Bakery. 
Ine.

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

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

(LKFSB) Pastaruoju 
metu retai kada Londoną n= 
atakuoja vokiečių lėktu
vai, taigi dabar daug ra
miau. negu 1941 - 1942 
metais. Naktys ramios, 
galima pasilsėti. Pirmiau 
būdavo girdėti vokiečių 
patrankų kaukimas, kai 
jie apšaudydavo rytinius 
krantus, o dabar ir jos ap
tilo. Londono lietuvių kle
bonas kun. Matulaitis, h 
džiaugiasi gavęs žinią, kad 
jo brolis, tarnaujantis ka
riuomenėje, yra sveikas ir 
gyvas. Londone girdisi • 
Lietuvos radio stoties pra
nešimai, bet tai vis vokie
čių informacijos ir propa
ganda. Pav., gegužės mėn. 
pradžioje Kauno siųstuvas 
kalbėjo beveik išimtinai 
apie išžudytuosius lenkų 
karininkus ir apie su tuo 
surištus dalykus. Porą 
dienų gyrėsi povandeninių 
laivų laimėjimais, paskui 
— vieningu frontu Euro
poje, o apie Lietuvos rei
kalus nepratarė nei vieno 
žodžio. Londone labai pa
geidautina literatūra apie 
Lietuvą. LKFSB nusiųstas 
“The Lithuanian Lang-

f

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKE

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises
254 W. Broadvvay

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

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

u

I

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dienų ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dienų ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOT AR Y PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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L. Lukauskaite.

I

žaistų, kad būtų taip, kaip 
visada. Norėjo išblaškyti 
tą naują, baugią tylą. įsi
gyvenusią jų namuose. 
Norėjo išvyti iš savo šir
delės tą neaiškią baimę, 
baimę kažko nežinomo, 
neįmanomo, siaubingo, 

greičiau

Bumc, bume... Sviedi
nys. stipriai atsimušęs į 
grindis, pašokdavo beveik 
iki lubų, ir Onutė jį su
gaudavo, aukštai iškėlusi 
rankutes. Jai nebuvo link
sma, visai ne. Lūputės bu
vo suspaustos, antakiukai
vilnijosi. bandydami susi- Gal tąsyk Jane 
raukti. Vis smarkiau, vis 
atkakliau mėtė sviedinį. 
Tuo savo atkakliu žaidi
mu norėjo suardyti slogią 
tylą, apgaubusią namus. 
Toji slegianti sunki tyla 
sklido iš vaikų kambario. 
Ten tyliai dejuodama gu
lėjo jos sesuo Jane. Jau 
kelias dienas ji sirgo. Bet 
kam gi visi taip tyliai 
vaikšto? Kodėl mamos ir 
tetos akys užverktos ? 
Kam visi kalbasi pašnabž
domis, o dažniausiai tyli? 
Na. pasirgs ir išgis. Kad 
jos linksmoji sesuo galė
tų neišgyti, — toji mintis 
netilpo jos galvutėje, toji 
baimė netilpo širdyje. Tai 
būtų perdaug baisu, nesu
prantama. žiauru, 
žiauru.

Bume, 
Vaikų 

atsidarė,
veidas buvo 
rauktas, akyse nebuvo į- 
prasto švelnumo.

— Kokia tu beširdė, O- 
nute. Žinai gi. kad Janei 
galvutę skauda.
— Bet aš gi jai nieko ne

darau?
— Nekelk triukšmo.

Duok čia sviedinį.
Sviedinį Onutė atidavė. 

Bet jos akis nudegino 
karštos ašaros. Ji bešir
dė? Ir taip sako tėvas? Į- 
smukus į tamsią kertelę 
graudžiai verkė, bet nie
kas neatėjo jos nuramin
ti. Kokie keisti tie suau
gusieji! Jie nieko, nič nie- jos žingsnių. Ją apėmė 
ko nesupranta. Argi ji to- nauja baimė: kad tik jis 
dėl žaidė, kad jai buvo neišgirstų. nesužinotų, 
linksma? Ne. ji tik nore- kad jinai matė jį tokį — 
jo. kad kas nors kalbėtų palūžusį, bejėgį. Bet jis

Taip,

bume... 
kambario 
įėjo tėvas.

rūsčiai

durvs
Jo

su-

pagytų?
Ėmė vaikščioti iš kam

bario į kambarį. Bet visur 
buvo tuščia ir nyku. Už
klydo į tetos kambarį. 
Ten sėdėjo teta su mama, 
ir abi tyliai, tyliai verkė. 
To jau buvo per daug.

— Ko jūs verkiate, ko 
reikia verkti? Ar pirmą 
kartą Jane suserga. Pa- 
sirgs ir išgis.

— Ne, dukrele, jau neiš- 
gis.
— Netiesa, netiesa, iš

gis, turi išgyti. Kam jūs 
taip kalbate. Kaip ji galės 
išgyti, kai jūs visi taip 
galvojate?

Ir vėl graudžios ašaros 
pasipylė iš jos akių. Bet 
ji neprisiglaudė prie mo
tinos, neužlipo ant jos ke
lių. Ją baisiai pykino tas 
pasidavimas artėjančiam 
siaubui, tas bejėgišku
mas. Išbėgo iš kambario 
ir duris uždarė. Ieškojo 
saugios kertelės, kur ga
lėtų netrukdoma išsiverk
ti. Įsmuko į vonios kam
barį. sustingo. Ten, ant 
šiurkščių akmens grindų, 
priglaudęs galvą prie vo
nios krašto, klūpojo tė
vas. Jo pečiai įtartinai 
trūkčiojo. Tėvas, didelis, 
stiprus tėvas — verkia. 
Siaubas apkabino atkak
lią širdelę. Jei tėvas ver
kia. reiškia... Taip, reiškia
— viskas baigta. Onutė 
sustingo. Tėvas negirdėjo

Šie Pakraščių Sargybos kariai, kurie tik ką nukovė vieną priešo sub- 
mariną sukišę nuskustas galvas atsikvepia virš savo laivo grindų ir .spor
tiškai pasitaria dėl tolimesnės karo veiksmų eigos.

Lietuviai, Juokimes!

Karmelita-Kareivė
Sulietuvino A. J. J.’ j ties debesys jau išsisklai- 

Karmelita, tamsiąsias' ir raus'fį ir ?elsvl SP‘“- 
savo akis primerkus, ban- dūliai pradėjo pievas ir 
dė šautuvu pataikyti j nu- aemus namelius auksuoti, 
rodytą akį. Jos galva bu- buriuoja Karmelitą,
vo kreivai palenkta ir abi 
akvs primerktos.

“Ne, ne, Karmelita, visai 
ne”, mokino jos mylima
sis Jose, juokingai stver
damas už jos tirštų garbi
niuotų plaukų, “kiek kar
tų tau sakiau nelaikyti 
galvos taip kreivai? Da
bar primerk vieną akį —

žemus namelius auksuoti.

sudie.
I — “Šį ryt kunigo me
džioklė”, aiškino jis, “bet 
aš sugrįšiu pusryčiams”.

“O leisk ir mane eiti su 
tavimi”, meldė Karmelita. 
Ji ir nekentė kunigų, nes 
kunigai visuomet bardavo 
kabareto šokėjas.

i “Mano Amazona!”, nusl-oar pnmerK viena — . , _ _ . . ...
lengvai.- 0 dabar palengva įuoke Jo“; ’f Ja Pa!Jk»..el-
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ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

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

raščių. sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį”, ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET “NEUŽBAIGSI” SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDE’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ! 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos; 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O pagy
rimas mums aiškiai sako, jog ten. kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ 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:
"ŽVAIGŽDE"

488 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.

neatsigrįžo. Tykiai, ty
kiai pirštų galais išsėlino 
iš vonios, pridarė duris ir 
liko koridoriuje sargybo
je, kad kas nors neįeitų 
ten pas tėvą. Jinai jautė, 
— reikia jį vieną palikti. 
Niekas neprivalo jo tokio 
pamatyti.

Atslinko sunkios, bau
gių šešėlių pilnos sute
mos. Mergaitė ilgai stovė
jo, atsirėmusi į sieną. Ar 
kilo joje kokia mintis? To 
jinai nežinojo. Tik jautė.! 
kad suaugusiųjų bejėgiš
kumas sunkiai ją prislė-' 
gė. Taip sunkiai, kad ir 
stovėti buvo sunku. Norė
tų kristų, garsiai verkda
ma. ant grindų, norėtų,i 
kad tėvas pakeles ją ra
mintų. Bet suprato — ne
galima. Reikia tvlėti. Rei- 

’ kia būti vienai. Koridorių-! 
’ mi praėjo mama, nešda-! 

ma pūslę su ledais. Pažiū
rėjo į mergaitę, bet jos 
neprakalbino. Dingo Ja-i 
nės kambaryje. Po kiek 
laiko išėjo tėvas. Jo vei
das buvo ramus. Pamatęs 
Onute, priglaudė ja. pa
glostė savo didele, šiurkš
čia r°nka.

— Taip, dukrele, taip. 
Nieko negalime padėti.

Pažiūrėjo i ja tokiomis 
liūdnomis akimis, kad O- 
nutė vos nesuriko iš skau
smo, ir nuėjo ją vieną pa
likes.

O ji vėl pradėjo savo lū- norėdamos prisivilioti vy- 
kesingą kelionę tuščiuose 
tamsiuose kambariuose.
Išėjo į balkoną, 
tamsu tolimą 
žvaigždes mažas 
les. Kiek jų daug! 
čiom pradėjo melstis.
— Dieve, Dieve, Tu ge- 

l ras. Tu gali viską padary- 
i ti. Padaryk, kad Jane pa- 
' gytų. Ji gera, ji maža,, jai 
j negalima mirti. Jos nega
ilima taip nuskriausti. Jei 
i Tu esi. jei nori, kad aš Ta- 
) vim tikėčiau. Tu tai pada- 

fe rysi. Kam reikia, kad mir- 
fe tų vaikai? Tu gi geras, kui mane, 
fe Bet, žinok, jei jinai mirs, paskui paukštę! 
fe tai man tokio pikto Dievo-------------------- -
fe visai nereikia. Žinok. Bet rį, užžiebė šviesą. Siaubas 
gg Tu gi geras, 
fe taip. Padarysi?

i Ar tai buvo malda? Žiū- syti tos maldos, 
rėdama į tolimas f '\ 1___ , ___ ‘

į dės, mergaitė kalbėjo su rieniavo. Girdėjo, kaip, jai
Dievu, kaip lygus su ly- išeinant, virėja sakė tetai:

Tik iautė.. <_ .„i

ją prislė-'

u

r

Pamatė 
dangų, 

ir dide- 
Neju-

Kas tai per Dievo dovana,
Juokas!
Kuomet viskas linksmiausiai daroma,
Viskas!
Ir vargšas tas ir vainikuotas karalius, 
Visi sveikina ir priima juoką.
Kur juokas, ten linksmybės balius
Ir visi lygiai vienodai šoka.
Tautos pamiršta kerštą, neapykantą savo. 
Kuomet pasigirsta grynas, geras juokas 
Ir tas jautrusis, kuris vakar užsigavo. 
Šiandien jaučiasi linksmas... jau kitokis! 
Juokimes ir mes lietuviai, 
Naštą lengviau nešim, 
Mandagesni bus liežuviai, 
Skausmą geriau kęsim.
Kas juoktis moka, prajuokinti gali, 
O daug nuveikti gali už savo šalį, 
Nes juoką ten įleidžia, kur mokslas žengt nedrįsta 
Ir žmonės juokaudami šimtus metų gyvena... jei neklystu. 
Tai, lai tas veidas šiandien susiraukęs 
Stoja linksmas, ašaras nubraukęs.
Ir žiūri į juoką kaipo Dievo agentėlį... 
Tą tai linkėčiau, lietuvaite. lietuvėli!
O permažai mes juokiamės kentėti pripratę, 
Bet nuo šios dienos juokimes lietuviai susipratę. 
Kaimynus, gimines draugingus tad turėsim 
Ir arčiau saulės, rojaus atsisėsim, ,
Nes kas juoktis moka tas melstis ir gali 
Ir kur tik nebūtų, skleidžia jis gerą valią.

Plytaitis.

Kaip Viliodavo Nužiūrėtus?
Olandijoj jau daro ki

taip. Ten mergina turi nu
žiūrėti kada jos pamilta
sis prausis ir jam nusišluo
styti vietoj rankšluoščio 

rą, klausdavo patarimų Paduoti savo žiurstą, 
pas čigones, prašydavo ko-1 Įsimylėjusi čekoslovakė 
kių nors “liubčikų”. Na, ir paima gyvą varlę, įmeta ją 
čigonė, žinoma, už gerą į puodą su skrusdėlėmis ir 
“paviržį” duoda. Padaro puodą aklinai užriša. Kai 
sako, iš balto pyrago vyro jau skruzdės taip suėda 
figūrą ir ant tos figūros varlę, kad šios tik kaulai 
galvos prilipina plaukų belieka, išima tuos kaulus 
nuo nužiūrėtojo bernužė- ir meta juos į mylimąjį.
lio galvos. Mergina, norinti! 0 Apulijos (Italijoje) 
prisiviliotu tą vaikiną, tu-. mergaičių įsitikinimu štai 
rėdavo užkasti tą figūrą kaįp reikia prisivilioti vai
kelyje, einančiame į nužiū- kjną Reikia iškasti iš ka
rėtojo vaikino namus ir sa- pO numirėlio kaulą, įspaus- 
kyti:

(Įvairių tautų “meiles 
receptai”)

Pasakojama, kad anais 
laikais mūsų mergaitės,

damas užkaltos bažnyčios 
linkui.

i Vadas Francisco ir jo 
sėbrai laukė jo prie vie
nuolyno, kurį pats Jose 
padėjo padegti. Jose prisi
minė tas linksmas valan- 

. . das, kada jis sušaudė vie- 
Jd jis nuoĮes, bėgančias iš de

gančio vienuolyno.
Jau ženklas duodamas. 

Jose įlipa per šoninį lan
gą į mažą koplytėlę. Jis 
sekė Francisco. Iš koply
čios įėjo į pačią bažnyčią, 
kuri dvi savaitės atgal 

7 buvo gražiausia tame 
, o dabar ugnies su- 

juodinta atrodė baisi, y- 
patingai negražios atrodė 
stovylos be galvų. Raudo
nieji taip padarė savo šau
dymo praktikose.

Toli šešėliuose matėsi 
senas kunigėlis, ruošian
tis mišioms. Vienu judė
siu raudonieji žulikai pa
statė šautuvus. Kunigėlis 
atsigrįžo ir pamatė žvil
gančias vamzdžius šautu
vų. Jis ištiesė savo ran
kas, kaip ant kryžiaus;

nirštą sulenk... šitaip 
Šautuvas supyškėjo.

Mergina iš džiaugsmo 
ko tik ne išmetė šautuvą 
iš rankų. Jos draugas ap
kabino ją, pabučiavo.

“Puikiai, paukšteli, bū
tum užmušus jį, ,‘ 
būtų buvęs kunigas”.

Abu pribėgo prie taiki
nio, į kurį šaudyti prakti
kavo. Nervingai mergina 
ieškojo šūvio vietos. Tuoj 
surado, pasistojo ant ak
mens, kad galėtų paliesti. 
Stačiai į akį pataikė. Ku
nigas ilgai negyventų, jei 
taip būtų peršautas. O Šv.1 ’
Antano stovyla vis stovė
jo, kad ir su kulka galvo
je. Mat raudonieji, užgro
bę bažnyčias, tam tikslui 
vartodavo stovylas.

“Ar aš jau moku šauti? 
Ar galėsiu stoti į kareivių 
frontą?” klausia mergina.

Į tai atsakydamas, Jose 
apkabinęs ją nusivedė į 
miestelio Sidabrinės Laz
delės kabaretą. “Draugai, 
jau Karmelita pasirengu- 
si kovoti. Sveikinkite ją. |^įu;"‘*' k^I!
Karmelita — k arei ve . ____

Visi vyrai gėrė už jos 
sveikatą. Ji atsakydama, 
iškėlė savo šautuvą. Taip 
iki vėlumos.

įe # #

Už kelių dienų pasklido 
gandas, kad užkaltoje 
San Marko bažnyčioje 

. slepiasi kunigas. Francis
co, gaujos vadas, surinko 
savo pasekėjus ir tarp jų sijuokė: 
Jose. Šisai labai neramiai tum puikus kunigas”. Bet 
klausėsi planų, nes jame tuoj vadui atsibodo “pa
degė dideliausia neapy- mokslas”. “Gana”, jis su- 
kanta kunigams. Jam la- suko. Tuo kart pasigirdo 
bai patiko “kunigų me- šūvis, ir ant Jose kaktos 
džioklė”, nes tai buvo pui- pasirodė raudonas taškas; 
kus sportas ir visai nepa- jis pasviro, sukniubo ne- 
vojingas. Visiems buvo į- gyvas. Tuoj’ raudonieji 
sakyta susirinkti ant ry- už šautuvų apsiginti, 
tojaus prieš saulės ūžte- įbėga į bažnyčią iškėlusi 
kėjimą. <’ 
ten buvo, tai jis atnašaus 
šv. mišias. G 
nigą mišias : 
tai kur kas geresnė me- mane išmokino. Aš užmu- 
džioklė. *

gas parpuolė veidu žemyn 
tarp sugriautų marmuro 
šventųjų.

Jose, visuomet juokų 
pilnas, pribėgo prie negy
vo kunigo, nuplėšė nuo jo 
sutaną ir jį apsivilko. Da
bar prie altoriaus nubėgo, 
žvakes uždegė ir pradėjo 
rėžti “pamokslą”. Ot, juo
kavo. Net ir Francisco nu- 

“A, koks tu bū-

Jeigu kunigas šautuvą — Karmelita.
- - -- - “Aš nušoviau kunigą.

Osugauti ku- Aš esu mano mylimo Jose 
atnašaujant, Amazona. Taip, kaip Jose

* *

Ankstybas rytas. Nak-

šiau kunigą”.
Francisco ir jo sėbrai, 

nuleisdami savo šautu
vus. nedrįso jai atsakyti.

Prierašas: Šis buvo tik
ras įvykis, bet vardai ir 

[vietos pakeistos.

laukti, kada jis ją pamil- 
siąs, o kad pamils, kalabri- 
jietė visai neabejoja.

Rytprūsių mergaitės taip 
daro. Mergaitė persmeigia 
segtuku rupūžę ir tuoj tuo 
pačiu segtugu susega savo 
rūbus su mylimojo rūbais. 
Tik reikia susegti tuos rū
bus, kuriuos tą valandą 
vilki, kitaip nieko neišeis.

Pietų Prancūzijoj mer
gaitė žino kitą priemonę.' 
Ji paima neužmirštuolę ir 
ją padeda po mylimojo vy
ro pagalve, jam miegant. 
Ji įsitikinus, kad atsibudęs 
jis tikrai ją pimilsiąs.

Kiek tokių “meilės recep
tų” žinojo visų tautų mo
terys! Kur tamsesni kam
pai, dar ir dabar prietarai 
turi pasisekimo. “L-nos”

ti į duonos tešlą ir jį taip 
— Tuo keliu tu bėgsi pas- iškepti. Paskum tą kaulą 

kaip vanagėlis slaptai nunešti ir paslėpti 
i po altoriumi. Ta mintimi 
užprašyti šv. Mišias, tik 
kunigui tos intencijos ne
sakyti. Pabiltasis bernužė
lis tuojau pamilsiąs tą 
mergaitę.

Kalabrijietė (Italijoje), 
norėdama prisivilioti sau 

: patinkamą vyrą, paima gy- 
• j vą driežą, pamerkia į vyną 
ir paskum gerai saulėje 
išdžiovina. Kavos malama 
mašinėle tą sudžiovintą 
driežą sumalusi, kalabri
jietė išverda iš jo “kavos” 
ir ja pavaišina nužiūrėtą 

(Iš Dienovidis), vaikiną. Tada belieka tik

Tu padarysi pradingo. Ji buvo tikra, 
kad Dievas privalo išklau- 

Nuėjusi 
žvaigž- į virtuvę ramiai pavaka-

Piety Amerikoje Keliones 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai idomi ir verta 
>iekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
Sn. Rnston. Mass.

giu. Įtikinėjo Jį, kad Jis “Mat, dar vaikas, nieko 
privalo būti geras. Grasi- nesupranta, niekas jai ne- 
no jam ir prašė. Dievas rūpi”. Nusijuokė pati sau, 
buvo čia pat, joje, artimas — ką žino, tie suaugusie- 
ir suprantąs. Taip melstis ji? Atsigulė ir ramiai, sti- 
galima tik kartą gyveni- priai užmigo.
me.

Nurimusi įėjo į kamba-
Tą naktį Jane mirė.
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