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Amerikos Lietuvių Ka
talikų Spaudos Biuro ve- i 
dejas, kun. J. Prunskis iš 
Chicagos atvyksta į Nau
jąją Angliją.

Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos apskri
tis, sužinojęs apie įžy
maus redaktoriaus - žur
nalisto ir visuomenininko, 
kun. J. Prunskio atvyki
mą, skelbia lietuvių kata
likų profesionalų, visuo
menininkų ir veikėjų su
važiavimą So. Bostone, 
sekmadienį, rugpiūčio 29 
d., 3 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėje, kampas j 
Broe.dway ir E St.

ALRK Federacijos aps
kričio valdyba ir jos spau
dos biuro komisija nuo
širdžiai kviečia Dvasios 
Vadus — kunigus, pasau- 
lionis katalikus profesio
nalus, visuomenininkus, į 
Federacijos skyrių atsto
vus ir narius tame suva
žiavime dalyvauti.

Redaktorius kun.

Dažnai aimija nori persikelti per upę labai greitai ir skubotai įsako savo inžinieriams pastaty
ti pantoninius keltuvus, kuriais nuplaukiama kur tik norima. Vaizdas parodo, kaip toksai panio- 
nlnis persikėlimas per upę išbandytas New Yorke. Išbandymas buvo sėkmingas.

Britai Užkirto Nacių Pabėgimo Kelią
Maddox buvo nuskan

dintas laike pirmos dienos 
invazijos Sicilijon, liepos 
10 d. Submarinas nuskan
dintas birželio 4 d. Vidur
žemio jūroj. Kiti laivai 
taip pat nuskendo Vidur
žemio jūroj birželio mėn., 
o vienas, būtent, kanuo- 
laivas Plymouth nuskan
dintas visai netoli North 
Carolina pakraščių rug- 

Amerikiečiai šiaurėje, o piūčio 5 d.
anglai rytuose smarkiai 
spaudžia Ašies karo

Iš Alijantų Centro, Šiau
rės Afrika, rugp. 16 — 
Jung. Valstybių ir Angli
jos karo jėgos iš visų pu
sių puola priešą ir veržiasi 
artyn į Messiną. Ameri
kiečiai pasivarė pirmyn 14 
mylių, o anglai iš kitos 
pusės puldami priešą, už
kirto jiems kelią pabūgti. 
Dabar naciams beliko tik 
šunkeliais pabėgti.

t

j. 
Prunskis pasižadėjo daly
vauti susirinkime ir vaka
re, kleb. kun. P. Virmaus- 
kio kviečiamas, skaityti 
paskaitą Šv. Petro lietu
vių parapijos salėje.

Taigi sekmadienį, rug
piūčio 29 d., po pietų ir va
kare praleiskime So. Bos
tone su įžymiu publicistu 
ir visuomenininku kun. J. 
Prunskiu. Pasinaudoki
me jo žiniomis ir patari
mais.

Jo Šventenybės Popiežiaus Jung. Valstybių-Anglijos Vadai
Tęsia Konferenciją

Pranešimas sako, kad su 
jė- visais tais laivais nusken- 

gas, kad jos vargiai galės do 614 vyrų.
laiku pabėgti nuo salos į, ----------------
Italiją,* nors iš Messina Britai Bombardavo Milaną 
uosto yra tik dvi mylios.

Alijantai vėl užėmė ke
turius miestelius, 
bando sutrukdyti alijan- 
tams apsupimą, 
giai jiems pavyks, 
traukiančius nacių karei- 

Big vius smarkiai puola Ali-

I Į
i

I
Naciai

bet var-
Besi-

Londonas, rugp. 16 — A- 
Iijantų bomberiai iš Bri
tanijos nulėkė vakar nak
tį į Italiją ir bombardavo 
miestą Milan. Tuo pačiu 
laiku alijantų lakūnai vėl 
bombardavo Berlyną, Vo
kietijos sostinę, ir nacių 
aerodromus Prancūzijoj.

Gaisrai matomi ir bom
bų ekspliozijos girdimos 
buvo net Šveicarijos mies- 

jte Lugano, 35 mylios nuo 
Milano. Prieš tai Milane į- 
vyko taikos demonstraci
jos. Miesto gatvėse minios 
reikalavo taikos.

Tai jau tris kartus bom
bardavo Milan nuo perei
tos savaitės ketvirtadie
nio. Bet šis pastarasis 
bombardavimas buvo di
džiausias.

Ouebec, Kanada, rugp. rytinį pakraštį per “ 
premieras Inch” vamzdžio liniją. To- jantai. Be to/ Alijantai 

i ašies prie- 
r_________ iš kur a-

šis bando vežti daugiau 
kariuomenės į Siciliją.

i 16 — Anglijos j
!Winston Churchill sugrį- kių smarkumu per dieną bombarduoja

Kuomet broliška tautų santaika taip nelaimingai žo po trijų d-enų atostogų pristatoma 100,000 stati- pIaukas Italijoj 
yra suardyta ir ginklų galia visur viešpatauja, nai- pas Prezidentą Roosevel- nių aliejaus. “Big Inch” 
kindama ir kankindama ne tik armijas, bet ir ramius tą, Hyde Park, N. Y., ir yra didžiausias ir ilgiau- 
gyventojus. Mes, kaipo numylėtos šeimos Tėvas, giliai pirmadienio rytą pradėjo sias vamzdys pasaulyj, 
atjaučiame visų skausmus ir sielvartus ir esame iš- darbuotis konferencijoje, ----------------
bandę visas galimas priemones grąžinti į pasaulį mei-įkuri prasidėjo penkios Stalinas Rašęs Alijantams 
lę vieton neapykantos, ir gausius taikos vaisius vieton dienos atgal. -V 
žiaurios nesantaikos ir baisingų kautynių. Į Anglijos prem i e r a s

x x -- i • Churchill dabar tariasi suTačiau atrodo, kad Musų rūpestingas atsišauki-^ diplomataiSt su Ka. 
mas į pasaulio valdovus pataikė į kurčias ausis. Taigi,'__ j_______ t xt„
perimti meile ir pasigailėjimu visoms tautoms, siun
čiame Mūsų maldas į Gailestingąjį Tėvą ir maldauja
me jį pakreipti kariaujančių tautų širdis į bendrą su
sipratimą ir dangiškąją meilę. Jau nebe kartą šiuo 
reikalu mes esame mėginę klabinti į žmones ir nuže
mintai maldauti Dievą, vis tikėdamiesi, kad šis bai
singas karas pasibaigs. Ir dar kartą norime kreiptis į 
Dangiškąjį Tėvą, kad išklausytų maldas ir nuošir
džius prašymus, kurie kyla dangun iš visų žemės kraš
tų, nors atrodo, kad debesys vis eina tamsyn.

Tad Mūsų širdies troškimas yra toks, kad Dangun 
Ėmimo Švenčiausios Panelės šventėje, maldos ir pra
šymai viso pasaulio vaikų kiltų į dangų ir prašytų nuo 
Jos Dieviško Sūnaus, mūsų Viešpaties ir Atpirkėjo Jė
zaus Kristaus, krikščioniškos taikos, įvykdytos ne 
prievarta, bet teisingumu ir meile; kad Jis sutaikintų: 
nugalėtojus ir pralaimėjusius vieningoj ramybėj ir 
tvarkoj. Ir kuomet mes visi esame vieningai susitelkę 
šių maldų vajuje, atnaujinkime savo sielose krikščio-J 
niškojo mokslo principus. Ir tegu tautų vadai savo' 
pavyždžiu deda visas pastangas iškeisti pražūtingus 
karo ginklus į taikingą meilės, maldos ir brolybės ga
lią.

Te Dievas, visų mūsų Tėvas, išklauso mūsų mal
das ir telaimina kenčiančius savo vaikus. Kiekvienam 
Mūsų vaikeliui Kristuje Mes iš tikros širdies teikiame ( 
apaštališką palaiminimą.

I

J. V. Laivynas Prarado 
A Karo Laivus

I

tai vokie- 
pasirinks

★ Sovietų raudonoji ar
mija smarkiai pasivarė 
Kharkovo fronte. Bet vė
liausios žinios praneša, 
kad priešas susistiprino. 
Taigi raudonoji armija 
kirto smūgį nuo Orei į 
Karačev, kad pasiekus la
bai svarbų nacių karo su- 
sistiprinimą Brianske.

Kai kurios švedų žinios 
skelbia, kad naciai viešai 
praneša: jeigu kada ateis 
laikas naciams svarstyti 
Roosevelto - Churchillio 
ultimatumą, kad pasiduo
ti besąlyginiai, 
čiai esą geriau
atskirą taikos sutartį su 
Rusija. O kaip žinoma, ko
munistinė užkulisinė poli
tika buvo parodžius na
ciams kelią. Maskvos ko
munistai skelbė naciams 
tokias viltis: pakeiskite 
Hitlerio valdžią ir daryki
te su sovietais taikos su
tartį be nusiginklavimo. 
Nors tokie Sovietų Sąjun
gos pasiūlymai naciams 
būtų prieš patį susitarimo 
su sąjungininkais princi
pą, bet... Juk komunistai 
su naciais kartu praleido 
“honey moon” laikus, kai 
dalinosi Lenkiją. Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valsty
bes.
★ Anglijos premieras 

Churchill 
dienas
pas Prezidentą Rooscvel- 
tą, Hyde Park, N. Y.

Londonas, rugp. 16 — 
Pastovūs gandai, kurie 
nėra oficialiai patvirtinti, 
sako kad Sovietų premje
ras Stalinas pasiuntęs

I

nados premieru W. L. Ma- 
ckenzie King. Kasdien vis 
daugiau ir daugiau atvyk- Prezidentui Rooseveltui ir 
sta konferencijon. Anglijos premjerui Chur-

Prezidentas Rooseveltas chill’iui laišką į Quebec. 
vykstąs konferencijon šią Sakoma, kad laiškas esąs 
savaitę.

VVashington, D. C., rugp. 
16 — Jung. Valstybių lai
vynas praneša, kad pra
rado 1,700-tonų destrojerį 
Maddox, 1,330-tonų sub- 
mariną Pickerel ir ketu
rius mažesnius laivus.

I

PIUS, P. P. XII.

Nukirto 48 Priešo Lėktuvus

Stalinas Nebuvęs Kviestas 
Dalyvauti Konferencijoje

“labai nuoširdus”, jame 
sveikina vakarų alijantus 
dėl sėkmingos invazijos 
Sicilijon, bet visai neminįs 
antrojo fronto vakarų Eu
ropoje.

Tačiau artimi užsienių 
ofisui sluoksniai užginči
ja, kad toks laiškas būtų 
buvęs siųstas.

RUSŲ-NACIŲ KAUTYNES 
KHARKOVO GATVĖSE

Londonas, rugp. 16 — 
Tass, sovietų oficialė ži
nių agentūra, praneša, 
kad Rusijos vyriausybės 
atstovai nebuvo kviesti 
dalyvauti Prez. Roosevel- 

: to - Churchill pasitari- 
; muose, ir todėl nei nema
nė joje dalyvauti, 

i Kaip žinoma, dėl Stalino 
. nedalyvavimo konferen
cijoje buvo kilę 
spėliojimų.

Tass pranešimas 
suprasti, kad toje 
velto - Churchill 

| rencijoj 
1 ma Pacifiko karo reika- miestu, nes jie nenori, kad 
i lai.

Naciai Paskelbsią Berlyną 
Atviru Miestu

įvairių

duoda 
Roose- 
konfe- 

bus diskusuoja-

Berne, Šveicarija, rugp. 
16 — Pranešama, kad na
cių vyriausybės ofisai jau 
esą perkelti iš Berlyno į 
Vienną. Tuose praneši
muose taip pat sakoma, 
kad naciai svarstą pa
skelbti Berlyną atviru

Popiežius Aplankė Bombar* į 

duotas Vietas Romoje i

Londonas, rugp. 16 — 
Šeši tūkstančiai rusu ka- 
riuomenes atsiėmė degan
tį miestą Karachev, pas
kutinį svarbesnį nacių 
punktą nuo Bryansko.

Kharkovo mieste eina 
žiaurios kautynės gatvė
se. Naciai gavę daugiau 
pagalbos ginti tą miestą. 
Rusai per vieną dieną at
siėmė daugiau kaip 
kaimelių.

Jau trečia naktis kai ru
sų lakūnai bombarduoja 
Poltavos ir Krasnodar ge
ležinkelio junginį. šis 
punktas yra tik šešios 

i mylios į pietvakarus nuo 
Kharkovo miesto.Į

I

I

%

Rusų žiniomis, užmušė 
tūkstančius nacių, daug 
jų paėmė į nelaisvę, ir už- 

100 grobė daug karo medžia
gos.

Italijos Valdžia Paskelbė Romų 
Atviru Miestu

Berlynas būtų sugriautas 
; taip, kaip Hamburgas.

Kiek Amerika Išleido 
Karui?

Bet Alijantai Dar Tokiu Jo 
Nepripažino

Berne, Šveicarija, rugp.
16 — Italijos premieras 

Pra- gen. Badoglio paskelbė 
miestu, ta-

kalauja tarptautinė tei
sė”. Kol kas tokio pripaži
nimo nėra.

Londonas, rugp. 16 — 
Romos radio skelbia, kad 
Jo šventenybė Popiežius 
Pijus XII aplankęs bom
barduotas vietas Romoje išleido 
tuoj po to, 
čių bomberiai 
bazes.

VVashington, D. C.
kad per liepos Romą atvirunešama,

mėnesį Jung. Valstybės čiau Alijantai dar tokiu joei ° r!s Iš Alijantų Centro, Piet-. japonų valčių ties Naujos 
s/eciuo amasis va|ęarjnįame Pacifike,! Gvinėjos pakraščiais. Ja- 

rugp. 16 — Amerikiečiai J ponai bandė pulti Alijan- 
žnyplėmis spaudžia japo-įtų pozicijas, bet tas puoli- 
nų kariuomenes į pietus mas nebuvo sėkmingas, 
nuo Bairoko, New Geor-j 
gia, Solomonų salose. Lai-j Amerikiečių bomberiai 
ke kautynių toje apylin-; nulėkė 2,500 mylių ir puo- 
kėje Amerikiečiai nušovė lė Borneo’s didžiausį alie- 
48 japonų lėktuvus.

Alijantai sunaikino ar- kur sudegino japonų alie- 
ba sužalojo devyniolika jaus sandelius.

I

♦ * ♦ 
M A K E 
EVERY 
PAYDAY

karo
kai amerikie- $6.746.000.000, 

grįžo į savo'liepos 1, 1940 m. iki liepos
131 d., 1943 m. išleido 116 
bilijonų ir 800 milijonų 
dolerių.

reikalams 
Iš viso nuo

BONODAY
jaus uostą, Balik Papan,

"Big Inch" Pristatė Pirmą 
Aliejų Į Rytus

Marcus Hook, Pa., rugp. 
16 — Vakar pasiekė pir
mas neišdirbtas aliejus

★ Pranešama, kad Dėdė; 
Šamas per paskutinius du 
mėnesius prarado šešis 
karo laivus.

nepripažino. Todėl gen. 
Badoglio įspėja Romos 
gyventojus, kad miestas 
nėra saugus nuo bombar
davimo.

Romos radio išaiškino, 
kad deklaravimas Romos 
atviru miestu bus tik tada 
tikrenybe, kada “priešas 
pripažins, kad viskas yra 
taip patvarkyta, kaip rei-

Alijantai Ruošiasi Naujai 
Invazijai

Londonas, rugp. 16 —
Dėl didelio kariuomenių 
judėjimo ir draudimo ci
viliams vasaroti kaiku- 
riuose Anglijos pakraš
čiuose, anglai darosi išva
das, kad alijantai ruošiasi 
naujai invazijai.
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■VAIRIOS ŽINIOS
Cr

Dviejų Kunigų Marijonu
■ Iškilmingos Primicijos

Didelė Puota—Svečiai Iš Chicagos—Daug Klieriku

Brockton. Mass. —Sek
madienis, rugp. 15 d., 
Brocktoniečiams buvo 
tikrai minėtina ir brangi 
diena, nes tą dieną. Šv. 
Roko par. bažnyčioje įvy
ko net dvejos naujai į-1 
švęstų kunigų: Jono Pet
rausko ir Albino Šeputos 
primicijos.

Lygiai 9 vai. pirmas iš- švagždys. 
kilmingas mišias

l pie 5:30 pasirodė salėje 
primiciantai — kun. Jo-

1 nas Petrauskas. MIC., ir 
i kun. Albinas Šeputa, 
MIC.. lydimi Prelato M. L. 
Krušo, kun. J. Švagždžio, 
kun. J. Petrausko. 
Norbuto. kun. A. 
šiūno ir kitų.

Puotą atidaro 
vietinis

kun. F. 
Baltru-

Prezidentas Užtikrina 
Filipinams Laisvę

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Rooseveltas 
radio kalboje, rugp. 13 d., 
pažadėjo Filipinų saloms 
nepriklausomybę ir lais
vę, kaip tik bus sutriuš
kintas japonų imperializ
mas.

Zinelėslš USA Lietuvių 
Kultūrinio Gyvenimo

kun. J. 
klebo- 

atnaša- nas įr pakviečia atkalbėti 
vo kun. Jonas Petrauskas, maldą Prel. M. L. Krušą. 
Arkikunigu buvo kun. Dr. Skaniai pavakarieniavus, 
K. Rėklaitis. Am. TT. Ma-j programos vedėjas kun. 
rijonų provincijolas, dia
konu — kun. Dr. J. Vaš
kas, Marianapolio kolegi
jos rektorius, — subdia- 
konu — kun. Juozas Pet
rauskas (primicianto bro
lis). Turiningą pamokslą 
pasakė vietinis klebonas 
kun. Jonas Švagždys.

Vienuoliktą valandą iš
kilmingas pirmas mišias 
atnašavo primicijantas 
kun. Albinas Šeputa. Ar
kikunigu buvo kun. J. 
Švagždys. — diakonu — 
kun. Dr. J. Vaškas, sub- 
diakonu — kun. F. Norbu- 
tas. Gražų, pritaikintą pa
mokslą pasakė Amerikos 
lietuvių išeivijos vetera
nas. kun. Dr. K. Urbona
vičius.

Primiciantų bažnytinėse 
iškilmėse dalyvavo Jo 
Mal. Prel. M. L. Krušas. 
Šv. Jurgio par. klebonas. 
Chicago, III., kun. Ig. Al- 
bavičius. žinomas visuo
menininkas ir šv. Antano 
par. klebonas iš Cicero, 
III. Taipgi dalyvavo se
kantieji klierikai: V. Pa
rulis. B. Rusteika, Alf. Ja
nušonis, J. Bernatonis, J. 
Kenstavičius ir VI. Bra
zauskas.

Šiose iškilmėse bažny
čioje dalyvavo Brocktono 
miesto Mayoras Joseph 
Downev.

i '
IŠKILMINGA PUOTA žmonių
Tą dieną, primiciantam gražios 

pagerbti.
Šv. Roko par. salėje su- momentas tai himno su
ruošė iškilmingą pokylį, grojimas. Rodos pabudina 
kuriame dalyvavo keletas suvytusį žmogų ir pakelia 
šimtų svečių ir viešnių. A- jo patriotiškas mintis jau-

Dr. J. Vaškas pasako kal
bą. sveikindamas primi
ciantus TT. Marijonų, 

' Marianapolio kolegijos ir 
savo vardu ir pakviečia 
kalbėti Prel. M. L.. Krušą. 
Kalba kun. S. Kneižis. Po 
jo kalbos, jaunasis Jonas 
Grigas 
muzikei 
puikiai sudainuoja porą 
dainelių. Po dainų kalbėjo 
kun. A. Baltrušiūnas ir 
kun. J. Petrauskas. Po to. 
nauja Brocktono žvaigž
dė, Avalina Akstinaitė, 
pianu pritariant p-lei L. 
Šerintaitei, gražiai sudai
navo porą tai iškilmei pri
taikintų dainelių. Klebo
nas kun. J. Švagždys, tos 
parapijos šeimininkas, pa
sakė kalbą, o baigiant pro
gramą. primiciantai — 
kun. Alb. Šeputa ir kun. 
Jonas Petrauskas pasakė 
gražias padėkos kalbeles.

Reikia pasakyti, kad 
brocktonietės šeimininkės 
tikrai gražiai svečius pri
ėmė ir pavaišino. Visi bu
vo šimtu 
tenkinti.

akompanuojant
L. šerintaitei,

I

P. Kraujalis įsteigė Vil-| 
niaus krašto 
katalikams “Aušrą” 
vo jos redaktoriumi, 
rėdamas palaikyti 
lietuvišką sąmonę, 
rašydavo knygeles 
Lietuvą. Be kitų, suminėj 
tinos yra šios jo išleistos 
knygos: “Trijų Kryžių
kalnas Vilniuje”, “Vytau
tas Didysis”, “Trakų Pilis 
ir Jos Likimas”, “Dr. Jono 
Basanavičiaus Laidotu
vės”. Privengdamas sun- . 
kūmų iš lenkų pusės, kaž
kuriose iš šių knygelių ne-. 
dėjo savo parašo, o pavar
tojo slapyvardę “P. Vieš-T 
tautas”.

_________________

Massachusetts “lietu-. < 
viai” komunistai arba ko-* | 

, munistuojanti buvo nusi
tarę “nupirkti ambulan-1 
sus Amerikos Raudona-fi 
jam Kryžiui, Sovietų Ru-1 
sijos raudonajai armijail 
ir lietuviams, kurie yral 
raudonojoj armijoje”. Au-i 

! kų rinkėjos daugiausiai 
aiškino ir prašė aukų tiki 
Amerikos Raudonajam! 
Kryžiui.

Karo Racionavimo Kny-!^“1’. kai kurie|
gos Pirmos stampos No. auT.°^a1’. x

■ 14 įėjo galion rugpiūčio 16 Lle‘uviai nuoširdžiai re- 
d. ir yra geras dėl 5 svarų mia Raudouąjj Kryžių, to- 
cukraus per visą spalių ?eJ 1.r,dave ,auttų' neats1' L m-n -z r- -r žiūrėdami kas tas aukas |

rorikn
RAUDONOS STAMPOS Į Komunistų spauda, ra- ] 

šo, kad surinkta $7,000. j 
Iš tų pinigų nupirkę Ame- 1 
rikos Raudonajam Kry- I
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— Per savo gyvavimą L. 
R. K. Susivienijimas A- 
merikoje išmokėjo pomir
tinėmis 82.120.000 pašal
pomis Sl.450.000, labdary
bės reikalams S15.000. Be 
to. Susivienijimas leidžia 
laikraštį “Garsas”, kuris 
savo skaitytojų gausumu 
bus bene didžiausis lietu
viškas laikraštis tarp A- 
merikos lietuvių.

— Pasirodo, kad mūsų 
draugija “Motinėlė” yra 
parėmusi visą eilę garsių 
lietuvių, kada jie ėjo mok
slus. Stipendijos ar pašal
pos buvo skirtos net 37- 
niems studijuojantiems 
lietuviams, jų tarpe: kom
pozitoriui Šimkui, agron. 
Totoraičiui, gyd. Dam
brauskui. kompoz. A. Ka- 
čanauskui, prof. Dovydai
čiui, prof. Šalkauskui, 
prof. A. Dambrauskui, 
Dr. A. Račkui, poetui My
kolaičiui, vysk. Borisevi- 
čiui, red. Laučkai, sės. Fe
licijai. Garbė “Motinėlės” 
draugijai, kad ji padėjo

Į išeiti aukštuosius moks
lus šiems brangiems lietu
vių visuomenės nariams.

Šios visos žinios imtos 
iš svarbios knygos “Amer. 
Liet. Kat. Darbai”, kuri 
yra trumpa USA liet, ka
talikų kultūros istorija. 
Su ja turėtų kiekvienas 
lietuvis inteligentas susi
pažinti. (LKFSB).

nuošimčių pa- 
Rap.

Įvairios Žinutės 
Santraukoje

Sekmadienį. Bostono★
gyventojai užpylė Espla
nadą prie upės.

minia
vakarinės

Brocktoniečiai, kos. Bene įspūdingiausias

30,000 
klausėsi 

muzi-

I

Žemėlapis parodo Pacifiko strategijos įsistiprinimus. Japonai pasiry
žę apginti savo bazes. Bet Suvienytų Tautų karo jėgos vis skaudžiau su
pliekia japonus ir jie tą jau jaučia.

Apnaikintos Lietuvos Bažnyčios
(LKFSB) Gauname vis 

naujų žinių apie didelius 
nuostolius Lietuvoje. Jau 
prieš Rusijos - Vokietijos 
karą saleziečių įstaigose 
Vitėnuose buvo įsikūrę 
raudonarmiečiai ir gero
kai apnaikino istorinius 
pastatus. Į Kaišedorių čią”. 
vyskupijos Joniškio baž- Kėdainių Ratvilų bažny- 
nyčią atitraukdami bolše-' čioje Kėdainių Apskrities1 
vikai per langą įmetė gra- Vykdomasis I 
natą, nuo

Radonavhno Priminimas
CUKRUS

dvilų sostas taip pat bu
vęs išardytas ir dabar sto
vėjusi tik jo dalis. Kaip 
vietoje paaiškėjo, visi šie, 

[ vertingi objektai buvę 
taip pat išmesti į lauką, o 
vėliau, po įstaigos įsikiši
mo, grąžinti atgal į bažny- !

(Mėsai, riebalams, aliejui 
ir sūriui)

. Raudonos stampos T ir fiui ambulansą už 83,000. 
. > komitetas . U yra_ geros per visą šį q padarė su 84,000?

xx«vą, nuo kurios bažny- buvo padaręs javų sande-j rugpiūčio men. Raudonas tuos keturius tūkstan- 
čios vidus žymiai nuken- lį. Nuo drėgnų grūdų ir štampas V, kuri yra gera £įus komunistėliai arba jų 
tėjo. Apšaudydami Bety- bažnyčios vidaus įrengi- nuo ruSP- 8, taip pat yra pasekėjai įdavė Povilui +_„__ :x__ _____ : i„..i— serą nėr visa men. — iki ___ i •

1
I w

naikinamos, 
galima

Leon Drzevziecki, lenkų tautybės batų taisytojas, 
laimėjo batų taisymo kontestą 
taisytojų, geriausiai pataisė tris poras batų. Batai at
rodę kaip nauji. Jis už tai gavo atžymėjimo taurę.

jis iš 600 kitų batų

sti pareigą dėl Dievo ir 
Tėvynės.
★ Sąjungininkų karo jė

gos Sicilijoj užkirto pabė
gimo naciams kelią Sicili
joje. Iš trijų pusių plie
kiami naciai arti Messina. 
Ašies jėgos
Jie mėgina kiek 
pasprukti į Italiją.
★ Vakar Dionne

tukas, Kanadoje, 
Sutvirtinimo ________
tą. Sutvirtinimo Sakra
mentą suteikė kapelionas 
pulk. Pembroko vyskupas, 
J. E. L. Nelligan.
★ Tikimasi, kad rugsė

jo mėnesį bus padidintas 
gasolino kiekis automobi
listams, ir gal būti nuo 
rūgs. 1 d. atšauktas drau
dimas važinėti dėl malo
numo.
★ Kongresmanas Joseph 

E. Casey iš Clinton, Mass., 
kalbėdamas 
Demokratų 
reiškė, kad 
rovės reikia 
Prezidento 
kandidatūra 
terminui. Esą karo laimė
jimas yra surištas su po
kariniu gerovės planavi
mu. O tokia asmenybė, 
kaip Prezidentas Roosevl- 
tas šiandien, yra būtinai 
reikalinga.

penke- 
priėmė 

Sakramen-

galos bažnyčią iš patran
kų. bolševikai kiaurai per
šovė varpinės bokštą; ke
li sviediniai apgriovė ir 
bažnyčios sienas. Nuo 
raudonarmiečių artileri
jos sviedinių nukentėjo ir 
Šiaulėnų bažnyčia: pat
rankos sviedinys pataikė 
į tarp bokštų įmūrytą ak
menį su įrašais. Reikš
mingą pranešimą tuo rei
kalu yra padaręs Kultū
ros Paminklų Apsaugos į-i 
staigos viršininkas V. K. i 
Jonynas. Jisai savo pra
nešime iš 1941 m, bal. 27 . 
d. (dar bolševikų okupaci
jos metu) rašė Kultūros 
Paminklų Apsaugos Įstai
gai: “Nuvykęs į vokiečių 
gatvę Nr. 9 (Vilniuje), 
buv. liuteronų evangelikų 
parapijos bažnyčią, kuri 
dabar paversta komjau- [
nuolių būstine, konstata
vau, kad iš buv. bažnyčios 
yra išnešta dalis altoriaus 
ir sunaikinti sakyklos že
mutinės dalies bareljefai. 
Šis bažnyčios užėmimas 
iš vienos pusės ir jos per
davimas iš Vilniaus m. 
Vykdomojo Komiteto pu
sės, apie tai nieko nepra
nešus Kultūros Paminklų 
Apsaugos įstaigai, yra 
ryškus įstatymų ignora
vimas ir sauvaliavimas”.

Biddeford 
piknike, pa- 
dėl šalies ge- 
būtinai remti 

Roosevelto 
ketvirtam

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

mo išmėtymo į lauką tas £era Per vlsą nį®n- Rotomskiui,
statybos kultūros pamin
klas žymiai nukentėjo.

Be čia suminėtų barba-į 
riškų darbų, kuriuos Lie-; 
tuvoje atliko bolševikai, į 
Lietuvos meno vertybės 
labai daug nukentėjo ir 
nuo nacių. Gavę smulkes
nių žinių pranešime dau
giau.

Sovietų Są
jungos konsulato atsto
vui.

Chicagos “lietuvių” ko
munistų laikraštis “V.” 

“jie (kas tie 
tam maistui) l “jie”? Red.) turi 84,000

Mėlynos stampos R, S ir dėl sekamų dviejų ambu- 
T pasilieka geros visą lai- lansų”. Iš pačių komunis- 
ką iki ir įimant rugsėjo tų komiteto pirmininko 
(Sept.) 20. sužinome, kad jie kitų

! ambulansų nepirko, bet 
10 M. NUO MIRTIES VILNIAUS pinigus įdavė Rotomskiui, 

i Sovietų atstovui.
Vadinasi, komunistai ar

ba komunistuojanti vadu
kai labiau myli Sovietų 
Sąjungą ir už šią šalį, ku
rioje jie gyvena ir pelnosi 
gyvenimą.

Įir įimant rugp. 31.

MĖLYNOS STAMPOS
(Konservuotam, šaldy

tam ir kaikuriam džiovin- rašo, kad

VEIKĖJO KUN. P. KRAUJALIO i
I

kunigų se- 
universiteto 
jis nekartą 
sustiprinti

(LKFSB) Vienas iš la
biausiai pasižymėjusių o- 
kupuotojo Vilniaus krašto 
lietuvybės žadintojų buvo 
kun. Petras Kraujalis, mi
ręs 1933 m. rugpiūčio 15 
d. Jis ypatingai daug dė
mesio kreipė į auklėjimo 
ir spaudos reikalus. Būda
mas Vilniaus 
minarijos ir 
profesoriumi 
turėjo progos
dvasią busimųjų lietuvių 
kunigų ir inteligentų. Be-j 
sirūpindamas liaudies 
švietimu jisai daug ener
gijos padėjo “Ryto” drau
gijoje, net būdamas ilges
nį laiką jos pirmininku. Ši 
draugija Vilniaus krašto 
kaimuose buvo suorgani
zavusi didelį skaičių lietu
viškų mokyklų. Pvz., 1927 
metų pabaigoje “Ryto” 
draugija turėjo savo ži
nioje Vilniaus krašte vie
ną gimnaziją su 410 mo
kinių, vieną mokytojų se
minariją su 291 mokinių, 

mokytojų 
įsigyti

kultūros darbas Vilniaus 
krašte. Jį teko dirbti labai 
sunkiose sąlygose, dėl 
nuolatinio okupantų truk-; 
dymo. Pvz., tais pačiais 
1927 metais lenkai uždarė 
apie 50 lietuviškų mokyk
lų. Galima suprasti, kiek! 
tie visi sunkumai pareika
lavo energijos iš draugi
jos pirmininko kun. P. 
Kraujelio. Nežiūrint to, 
jisai rasdavo laiko ir lie
tuviškai spaudai. Be para- 

!mos kitiems laikraščiams

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

AMERICAN HEROES
BY LEFF

Kitame pranešime iš 
1941 m. geg. 5 d. Jonynas 
rašo: “Nuvykęs į Kėdai
nius ir užėjęs į bažnyčią 
konstatavau, kad bažny
čios sėdimi suolai apačio
je supiaustyti ir išmesti 
į lauką. Radvilų sostas ir [dvejus kursus 
labai vertinga meno ir ar
chitektūros atžvilgiu me
džio skulptūros sakykla 
brutaliai iš sienos ir iš bu
vusios vietos išlupta ir 
perkelta į kitą vietą. Šio 
išlupimo pasėkoje daug 
skulptūruotų dekoratyvi
nių meno fragmentų su
trupinta ir apgadinta. Ra-

kvalifikacijoms
(tais metais juos baigė 38 
mokytojai), 100 pradžios 
mokyklų su 3.600 vaikų ir 
50 vakarinių kursų suau- 
gusielns su apie 650 klau
sytojų. Daugelyje vietų 
buvo “Ryto" draugijos 
knygynai ir skaityklos. 
Taigi tai buvo milžiniškas
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Skirtingas Mūšy Ir Rūsy Elgesys
Max Eastman (žurnale “Readers Digest”) negali 

atsistebėti, kokia logika vadovaujasi kai kurie minkš
taširdžiai ar minkštapročiai Amerikos inteligentai, 
neva tai kovodami už dem okratiją ir kartu iškeldami 
autokratiškos Rusijos tvarką, ir kiek jie deda pastan
gų įrodyti, kad sovietų diktatūra turi savyje bent pra
dus demokratijos principų. Mėginimas suderinti nesu
derinamus dalykus verčia tuos “intelektualus” sau 
prieštarauti ir padaro iš jų pasigailėtiną vaizdą.

“Daugelis amerikiečių — sako Max Eastman — 
jaučiasi priversti mandagiai nutylėti apie pasibaisėti
ną sovietų valdžios vaizdą. Dar daugiau, jie išrasdinė- 
ja fantastiškai susuktus argumentus taip apdailinti 
rusų diktatūrai, kad ji atitiktų nuolankių demokratų 
skonį. Mes leidžiame nenutraukiamą eilę pro-sovietiš- 
kų judamųjų paveikslų, žurnalų ir knygų. Aukštieji 
mūsų vyriausybės valdininkai dalyvavo lapkričio 7-tos 
dienos iškilmėse — tos dienos, kurioj bolševikai nu
vertė vienintelę demokratinę valdžią, kokią Rusija 
kada nors yra turėjusi. Net kai kurie krikščionių mi- 
nisteriai stengiasi įtikinti Ameriką, kad Rusija džiau
giasi religijos laisve, nors jiems gerai žinoma, kad ten 
griežtai uždrausta dėstyti vaikams ir jaunimui religi
ją iki 18 metų amžiaus.

“Visai priešingai rusai su mumis elgiasi. Sovietų 
kalbėtojai niekad nemėgina įsiūlyti savo žmonėms 
amerikiečių santvarkos, ne patraukliai aiškinti mūsų 
laisvą gyvenimą, kad jis atitiktų sovietų liaudies sko
nį. Jie nėįsteigia “Jungtinių Valstybių Draugų Sąjun
gos”. Jie nemini mūsų tautinių iškilmių, negamina 
filmų mūsų ideologijai iškelti, nešaukia viešų mitingų 
liaupsinti mūsų laimėjimams prie Guadalcanalo ir 
Šiaurių Afrikoj. Kol Admirolas Standley jų nesubarė 
— pažymėtinas tai įvykis — jie niūriai tylėjo apie 
siunčiamą jiems mūsų pagalbą. Jie nespausdina kny
gų, aiškinančių mūsų valdymosi sistemą. Jie neleidžia. 
Amerikos demokratijos agentams agituoti už nuver
timą pas juos komunistinės tvarkos. Gi tuo tarpu jų 
knygynai ir kioskai knibždėte knibžda spausdiniais 
apie tariamą mūsų gyvenimo skurdą ir visokeriopą 
priespaudą.

“O bet gi visa tai nekliudo Amerikos komunis
tams teigti, kad pas mus mėginama “skaldyti talki
ninkų vienybė”, kad tuomi “pasitarnaujama Hitle
riui” ir net prikaišiojama “fašizmą”, jei koks ameri
kietis teisingai nušviečia bei pakritikuoja gyvenimą 
rusų diktatūroj. Tokius priekaištus jie darys ir šitam 
straipsniui ir žurnalui “Reader’s Digest” už jo at
spausdinimą. O bet gi tik atviras ir tiesioginis pasisa
kymas gali sudaryti tikslų pagrindą tų dviejų didingų 
šalių bendradarbiavimui. To nebus galima atsiekti, 
kai rusai mus puola ragais ir nagais, o mes su Vice 
Prezidentu šiaudadušiškai šūkaujam, kad “nereikia 
klastingai su Rusija elgtis”. Tarsi siuntinėjimas vi
sam pasauliui ginklų ir maisto už dyką — būtų koks 
nusižengimas, dėl kurio reikia iš gėdos nulenkti gal
vą”.

Kiek giliau apsvarščius mūsų su rusais santykia
vimą, nevienu žodeliu negalima paneigti autoriaus lo
gikos. Galima tik nustebti, kad kai kurie, rodos; pro
taujantieji žmonės taip aklai į tokius stambius faktus 
užsimerkia.’ “Pasaulis nori būti klaidinamas” — kaip 
tiksli ta patarlė. K.

Du Dėdės Šamo kareiviai gelbsti sužeistąjį savo draugą, 
kritęs auka nuo Japonų kulkos Rendova saloj, Solomonuose.
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NAMINIS FRONTAS

Daugiau Pagarbos Rašomam 
Žodžiui

Ponas V. Sirvydas vie
name iš savaitraščių ra
šė: “...324 kunigai mažiau 
nudirba negu seniau pirš
tais suskaitomi mūsų ku
nigai, kurių tarpe prasi
kišdavo tokie kaip Žilius, 
Milukas, Kemėšis, Kau
pas, Sutkaitis. Dabar dau
giau galvų, bet darbo ma- v _ • zai .

Esu tikras, kad p. Širvy-

| aukojimas, bet nėra pasi-
1 aukojimo, kurį mes atlie
kame namuose, kad galč- 

Itų prilygti mūsų kovo
jančių vyrų pasiaukoji
mui, kurie kasdien rizl- 
kuoja savo gyvybes dėl 
mūsų’

Jūsų valdžia ragina 
nuskandinti kiekvieną Amerikietį, e- 

santį namuose, investuoti 
kiekvieną dolerį, kuris at
lieka nuo būtinų pragyve
nimui išlaidų. į Pergalės 
Karo Bonus (Victory \Var 
Bonds). Perviršio paja
mos. kurios eina į “black 
marketus” ir praleidžia
mos prabangai gelbsti tik 
karo prailginimui.

Taigi pradėk šiandien 
dėti savo perviršio dole
rius, kur jie gali daugiau
sia gera padaryti, į Karo 
Bonus. Padidink pinigų 
sumą pirkimui Karo Bo
nų, atskiriant nuo 
arba tiesioginiam 
niam pirkimams, 
dink savo auką karo pas
tangoms...

Užtikrina Dalis Automo
biliams

Karo Produkcijos Tary
ba užtikrina Amerikos 
30,000,000 automobilistų, 
kad jie galės gauti reika
lingų naujų arba atnau
jintų automobiliams da-

Amerikos Virtuvės Išėjo 
Į Karą

Kiekviena šeimininkė y 
kovos eilėje prieš Ašį. f 

Jos ginklas yra atliekami 
nuo valgių gaminimo rie
balai. Su jaii ji gali sulai
kyti tankas, i____
laivus, suardyti tiltus.

Atliekami riebalai, ku
riuos tautos šeimininkės 
kasdien pristato į mėsų 
pardavimo krautuves lai
ke trijų savaičių, yra per
dirbami į gliceriną, ir 
greit po to, yra kelyje į 
tolimus kovos laukus for
moje sviedinių, gaso mas- 
kų maišelių, dinamito ir 
miltelių kanuolei.

Dėl to, kad jūsų atlieka
mi riebalai lošia svarbią 
rolę šiame kare, jūsų val
džia atsišaukia į kiekvie
ną amerikietę šeimininkę 
ir toliau taupyti visus su
vartotus atliekamus rie
balus. Šeimininkė, namų 
fronto kareivis, turi palai
kyti savo kolumnų judėji
mą, reguliariai 
ma atliekamus 
savo butčeriui. 
karnų nuo valgių gamini
mo riebalų auka pagelbės 
pagreitinti pergalę!

REIKALINGA: Motery,
Kurios Turi Laisvą Laiką lių, kad jie galėtų vartoti 
Jeigu Amerikos moterys

tos apylinkės, kur yra kri- niems reikalams 1944 m. 
tiškas trukumas darbinin- Taipgi kreipia dėmes; į 
kų konservavimui maisto 
produktų, neateis savo 

Į laisvu laiku savanoriai pa
dirbėti, tai šios šalies 
maisto pristatymas — ga
lingas ginklas mūsų ko
voje prieš priešą 
kentės.

Karo Vyrų Pajėgų komi- 
; sija prašo moterų, kur yra 
' darbininkų trūkumas — 
ypatingai konservavimo 

: vietose — užsirašyti dar
bui, nežiūrint to, kad jų 
darbas būtų tik laisvu lai
ku. Yra pavojus, kad jei- 

I gu neatsiras tuojau sava
norių asmenų, tai gali ne
tekti daug maisto, reika
lingo mūsų kareiviams ir 
naminiam suvartojimui.

Yra tai būtinas dalykas, 
todėl oficialiai ragina, kad 
piliečiai suprastų šios kri
tiškos problemos rimtu
mą ir darytų visą, ką jie 
gali pagelbėti. Šių metų 
augalai — gausiausiai už
derėję mūsų istorijoj — 
turi būti tuojau konser
vuoti.

i Kremliuje pareiškė: “Esa
me tvirtai pasiryžę laiky
tis sutarties dėsnių, net 
iki to laipsnio, jei Jūsų 
pačių komunistai, padrą
sinti tuo, kad stovi mūsų 
garnizonai, imtųsi provo
kacinių darbų, tai tada tie 
patys mūsų garnizonai 
padėtų Jums numalšinti 
šiuos piktadarius“.

Įvykių eiga žiauriai pa
mokė lietuvių tautą ko 
verti tie pažadai. Po prie
danga tariamų Lietuvos 
administracijos “provoka
cijų” prieš rusų garnizo
nus, sovietų valdžia 1940 
m. birželio mėn. Raudono
sios Armijos pagalba užė- 

Sovietai 
stebėtinos pažan- pakeitė valdžios pareigū- 

■ nūs asmenimis priimti- 
___ ______ , suvaidino 

savo gamybą, įvykdė že- seimo “rinkimų” komedi- 
mės reformą, stabilizavo ją; p0 to nacionalizavo že

mes ir visokią privatinę 
nuosavybę, visagalis ir 
baisus GPU vykdė masi
nius areštus, žudynes ir 
neišpasakytus žiauru
mus. Po to buvo deportuo
ti į Sibiro gilumą virš 
60.000 visokio amžiaus, 
lyties ir gyvenimo lygio 
žmonės.

Nukankinti ir nualinti 
šio baisaus teroro, lietu
viai sukilo prieš sovietus. 
Sukilėliai suformavo val
džią, kuri 1941 
23 d. paskelbė 
somybę. Bet ši 

Nujausdama naujo pa- vo perblokšta
kupacijos. Vokiečiai įstei
gė savo įprastą okupacinį 
rėžimą. Lietuviai, kurie 
buvo manę susilaukti vo
kiečių pagalbos prieš so
vietus, baisiai nusivylė sa
vo “išlaisvintojais”. Vo
kiečiai panaikino bolševi
kinius įstatymus, bet nie
kam negrąžino privatinės 
nuosavybės. skelbdami, 
kad Vokietija yra teisėtas 
to palikimo įpėdinis. Bu
vusieji savininkai tapo sa
vo nuosavybės globėjais. 
Vokiečių okupacinis rėži
mas Lietuvoje yra sun
kus, žiaurus ir nežmoniš
kas. Jis visiškai paneigia 
teisėtus lietuvių tautos 
troškimus ir reikalavi
mus. Lietuviai gerai su
pranta ką reiškia Hitlerio 
“Naujoji Europa”.

Iškentėjusi tiek daug po 
sunkia okupantų letena

Vasario 16 dieną buvo čių okupacija, Tautos Ta- 
plačiai paminėta Šveicarų ryba Vilniuje paskelbė ne- 
spaudoje. Laikraštis “La priklausomos Lietuvos 
Liberte” savo straipsnyje valstybės atstatymą. Kol 
“Sukaktuvės” iš 16 vasa- nepriklausomybė buvo 
rio, 1943, tarp kitko rašo paskelbta, lietuvių tautai 
štai ką: teko nueiti ilgas ir sunkus

“Darbšti ir taikinga lie- kelias: ji susidūrė su dau- 
tuvių tauta šiandien tyliai geliu priešų, kurie pavy- 
ir susikaupusi švenčia su- dėjo jai laisvės. Dėkui 
kaktuves. Vasario 16 die- Lietuvos gyventojų darb- 
ną 1918 metais, po vokie- štumui ir jos vadų inicia- 
---------------------------------- tyvai, kraštas sugebėjo 
karo nukentėjusius lietu- ne tiktai pagydyti karo 
vius; globojimas vietinių paliktas žaizdas, bet ir pa- mė visą kraštą, 
lietuviškų parapijinių mo- daryti 
kyklų; vedimas skaitlin- gos visose srityse. Šis že- 
gų visokiausių visoumeni- mės ūkio kraštas pakėlė naįs Maskvai, 
nei - tikybinių organizaci- < 
jų ir taip panašiai.

Kaip vienam iš daugelio savo valiutą (litą),
visuomenės laimingai atsilaikė prieš 

finansines krizes,

kuris
lietuviškos
luomų darbo ir rūpeščių visas 
lietuvių labui ganėtina, praūžusias pro Europą po 
Autorius pats puikiai ži- pirmojo Pasauūnio Karo.

— - - - - TT----- -» krašte švietimo
žymiai pakilo, 
turėjusi gintis

Visgi kiek tik jėgos net prieš kelis priešus iš

I
i

nunešda- 
riebalus 

Jos atlie-

nu-

algų 
asme- 
Padi-

savo automobilius būti-

problemą, kad parūpintų 
dalis ir seniems automo
biliams ir sunkvežimiams, 
kurie dėl jų amžiaus turė
tų būti atiduoti į junk jar
dus. Bet, WPB viršininkai 
sako, kad racionavus nau
jus automobilius, tie se
nieji turi būti palaikyti 
važiavimui — taip ilgai 
kol jų veikiančios dalys iš
silaikys.

Pagal programos padė
ties, kada automobilio sa
vininkas perka naują ar
ba atnaujintą dalį, tai jis 
turi atsinešti ir palikti sa
vo seną dalį. Ši kontrolė, 
sako, sulaikys nuo pirki
mo dalių atsargiai ir už
tikrins visiems gavimą 
naujų spark plugs, gas- 
kets, generatorių ir kitų 
esencialių daiktų.
Namų Konservuoto Maisto 

Racionavimas
Kiekvienas jūsų šeimos 

asmuo gali atiduoti 50 
kvortų namuose konser
vuoto maisto laike kalen
doriaus metų bė raciona
vimo štampų. Bile mais
tas, kuris parduodamas 
nėra tai dovana, ir stam
pos punktais turi būti ko- 
lektuojamos, būtent, as
tuoni punktai už kvortą, 
arba keturi punktai u 
svarą.

Namuose konservuoto 
maisto aukavimas moky
klos užkandžių progra
moms arba panašiam tik
slui yra įskaitomas į 50 
kvortų. Galima duoti ir 
daugiau, kaip 50 kvortų, 
bet jau tada turi gauti ra
cionavimo štampų už virš 
to skaičiaus kvortų. Gau
tos stampos turi būti grą
žintos vietiniai racion h i- 
mo tarybai (local ra n 
board).

no šių dienų darbuotės pa- Visame 
sikeičiusias aplinkybes ir reikalai 
sąlygas, bei sunkius varž- Lietuva 
tus. „ 
leidžia kunigija darbuoja- karto bekovodama^ dėl sa- 
si, sielojasi, kruta... Jeigu vo laisvės, pasirašė taikos; 
šiandien jų tarpe nebūtų 
Kemešiu, Kaupų, Sutkai- 
čių, — vargu ar kas nors 
bendrai būtų buvę Lietu
vos labui nuveikta? Skir
tumas — mažiau garbė
troškos ir savimylos. Ga
liausiai — kas kitas buvo 
seniau, kas kitas yra šian
dien. Nė visi kunigai anais 
laikais ir šiandien yra 
Kaupais, Žiliais, Milukais.

Manau tautininkų tarpe 
profesionalų yra kelios 
dešimtys kartų daugiau 
už 324 kunigus, įskaitant 
ir vienuolius. Jų uždarbiai 
taip pat kur kas stambes
nis. Organizuotai jie ga
lėtų tiek kartų daugiau 
Lietuvos labui nuveikti. 
Ar nuveikė? O gal plačio- tai būtų buvęs lengvas bū- 
ji visuomenė apie tai neži- das išspręsti ilgus metus 
no? Tada visai kas kita, besitęsusį ginčą su Lenki-

Šiais laikais mūsų publi-: ja. Lietuva savo keliu ta- 
cistus žymi keista šiltligė po derybų objektu tarp 
ir trumparegystė: kas ar- .Vokietijos ir Sovietų Ru- 
ti įžiūrima labai balta, sijos. Sovietai prievartos 
kas biski toliau — juoda, keliu išgavo Lietuvos pa
imant į rankas lietuvišką 
laikraštį žinok, kad jame 
aptiksi tokių faktų, išsi
reiškimų. posakių, kurie 
visai nesuderinami nei su 
teisybe (kas kita rami ir 
teisinga kritika), nei su 
paprasčiausiu bešališku
mu. Nemanau, kad mūsų 
redaktoriai kada nors iš 
tų aistrų pagytų. Tam rei
kėtų daug ko išsižadėti... 
Business is business! Gai
la — trečias (mūsų tautos 
reikalai) dėl keistų polin-

i kių labai nukenčia. V-tis.

Lie-

das pats netiki savo žo
džiams, nes jam puikiai 
žinoma šių dienų vietinės 
kunigijos darbuotė: 
tuvos Pasiuntinybės prie
Vatikano išlaikymas (at- 
seinąs S6.000.00 į metus); 
Lietuvių Kultūrinio Insti
tuto išlaikymas;, išgavi
mas kas metai stambių 
sumų iš AJV Episkopato 
komiteto — sušelpti nuo

sutartį su Rusija, užvedė 
normalius santykius su 
Vokietija ir palaikė drau
giškus ryšius su visais 
Europos ir užjūrio kraš
tais.

. u

saulinio karo galimumą, 
Lietuvos seimas 1939 m. 
sausio mėn. išleido neitra- 
lumo įstatymą. Po pir
mųjų Vokietijos ginkluo
tų pajėgų pasisekimų 
Lenkijoje, Lietuva pateko 
po smarkiu vokiečių spau
dimu, buvo raginama pa
kelti ginklą prieš Lenkiją 
ir jėga atsiimti jai pri
klausančią Vilniaus sritį. 
Tačiau Lietuva tvirtai lai
kėsi savo neitralumo, nors

m. birželio 
nepriklau- 

valdžia bu- 
vokiečių o-

I

I

rašą Tarpusavio Pagalbos: 
sutarčiai ir ji turėjo pri
imti Sovietų garnizonus į 

i savo teritoriją. Kelis mė- 
' nesiūs vėliau visa Lietuva lietuvių tauta tvirtai lai- 
. tapo Sovietų Rusijos a- 
gresijos auka: čia Sovietai 
atsižymėjo savo iš piršto 
išlaužtų priekabių politi
ka. Be to, Tarpusavio pa
galbos 
buvo 
krašto 
tišką 
ūkišką santvarką.
Stalinas

i

sutartimi Sovietai Europa 
pasižymėję gerbti nenori 
suverenumą, poli- 
nepriklausomybę ir

Pats
per bankietą

Karo Bonai—Jūsų Geriau
sias Investmentas

Visiems tiems, kurie už
dirba aukštesnes algas, 
kaip pirmiau, ir turi dau
giau dirbančių šeimos na
rių, neturėtų būti koki 
nors problema pirkti dau
giau Pergalės Karo Bonų, i

Kitiems, pirkimas dau
giau bonų gali būti pasi-

t »

kosi savo nusistatymo at-; 
statyti savo laisvę, ir. kai-, 
po šeimininkė savam į 
krašte, sulaukti geresnio' 
rytojaus. Jei mūsų senoji i 

ir visas pasaulis 
po karo paskęsti 

anarchijoje ir 
teisin-

teisė ir krikščio-

visiškoje 
barbariškume 
gumas, 
niška moralė turi vėl grįž-

ti savo vieton, kaipo pa
grindas santykių tarp ci
vilizuotų pasaulio tautų. 
Lietuviai iš savo skaudaus 
patyrimo išsinešė tvirtą 
pasiryžimą niekada nebū
ti derybų objektu tarp 
Vakarų pasaulio demo
kratijų ir jų paskutiniųjų 
laikų sąjungininkės So
vietų Rusijos arba būti 
auka Rusijos tariamo sau
gumo sumetimams.

L. K. C. Karo Bonų.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V.
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Kun. Juozas Jusevičius

POPIEŽIUS PIJUS XI

pagal kurią 
laisvę, 

buvo 
Popie-

gyveni-

t Šiais metais suėjo 15 
metų, kai Popiežius Pijus 
XI pasirašė sutartį su Ita
lijos valdžia.
Popiežius atgavo 
Prieš tai popiežiai 
kaliniai Vatikane, 
žiaus Pijaus XI
mas ir darbai yra labai 
reikšmingi. Todėl šios po
piežių išlaisvinimo su
kakties proga talpiname 
kun. Juozo Jasevičiaus 
jau seniai parašytą 
straipsnį apie tą didįjį tai
kos popiežių. Red.).

pių kalnų. Jis su pamėgi
mu žiūrėjo į tuos aukštus 
kalnus, ir lengvai galėjo 
matyti kaip ant kalnų 
Blank ir Rosa sniegas gu
lėjo žiemos ir vasaros me
tu.

Fordo Kryptis
Darymui Biznio

Kalnai Patinka
Mažam Achille labai pa

tiko kalnai. Jis labai norė
jo prie jų prisiartinti ir 
geriau pamatyti. Vėliau 
norėjo lipti į juos. Jo troš
kimas išsipildė. Kun. Da
mijonas Ratti. jo dėdė, 
kartą paėmė jį su savim ir 

Tai buvo 
pradžia. Paskui jis pats 
lipo į juos.

Jaunas Achille buvo la
bai linksmas ir gyvas vai-' 
kas.

I

į Fordo Metodai Sutaupo 

Pinigus ir Medžiagas

Karo Metu

Pasaulyje buvo garbin- lipo į kalnus, 
gų ir garsių vadų. Bet ma
no nuomone, didžiausias 
pasaulyje vadas buvo Po
piežiaus Pijus XI. Jis bu
vo netik keturių šimtų 
milijonų katalikų 
bet buvo vadas 
žmonių, kurie neturi tikro 
tikėjimo. Jo klausė pro
testantai, žydai ir kiti.

vadas, 
ir kitų Pirma Mokykla

Achille pradėjo eiti į 
mokyklą, Desio mieste 
kun. Juozo Volontieri mo
kykloje. Mokslas jam ge
rai sekėsi. Jis visados bu
vo pirmas moksle ir gau
davo aukščiausius laips
nius.

Miestukas, kur Pijus XI 
gimė, labai juo džiaugėsi. 
Gyventojai pastatė didelę 
stovylą jo garbei miesto 
viduryje. Savo popiežiš
kuose rūbuose jis tarsi 
laimina visus miesto gy
ventojus. Yra mokyklų, 
ligoninių ir prieglaudų, 
kurios turi jo vardą. Gat
vė, kurioje jis gimė, pava
dinta jo vardu.

Seminarijoje
Achille Ratti įstaigoje į 

Šv. Petro seminariją Mi
lano mieste, kai buvo de
šimties metų. Jaunikai
čiai nedarė jokių įžadų.

iI
Darbininkų Tėvų 

Sūnus
Pijus XI gimė gegužės 

31, 1857 metais, Desio
miestelyje, apie 10 mylių 
nuo garsaus Milano mies
to, Lombardijos provinci
joje, Italijoje. Tuo laiku 
toji apylinkė buvo Austri
jos valdoma. Jis buvo pa
krikštytas Ambrosius Da- 
mien - Achille Ratti. Jo 
tėvai vargingai gyveno. 
Jis gimė dirbtuvėje. Pir
mame to namo aukšto bu
vo šilko dirbtuvės maši
nos, ir dirbo darbininkai. 
Antrame aukšte jo tėvai 
gyveno trijuose kamba
riuose su trimis kitais 
kūdikiais. Gal dėl to, Šv. 
Tėvas turėjo didelios už
uojautos pavargėliams ir Tačiau nešiojo sutonus ir 
darbininkams. Jis 
juos visose šalyse, 
jis gerai atsiminė 
vargą jaunystėje, 
jo tėvas truputį praturtė
jo ir tapo tos šilko dirbtu
vės savininkas. Kai Achil
le Ratti tapo popiežium, 
dirbtuvės savininkas pa
dovanojo tą namą Bažny
čiai. ir iš jo yra padaryta 
graži koplyčia.

Jaunystės Dienos
Mažo Achille jaunystės 

dienos buvo vargingos. Iš 
pat jaunų dienų buvo mo
kinamas būti geru vaiku. 
Jo motina jam nuolat ka
lė į galvą, kad Dievas yra 
geras visiems tiems, kurie 
yra geri. 
ga moteriškė. Dažnai ėjo 
su savo sūneliu į bažnyčią.

Achille Rati gimimo na
mas nebuvo toli nuo Al-

šelpė buvo lavinami moksle
Mat,|......................
savo

Vėliau

.4 neit Ford method of quenching tank armoc 
pi ate ei i min a tęs later straighteninc Dies hoid the 
plate dūrins the procesą. Forty hours are saved on 
each M-4mediumtank and M-19tank destroyerhull.

Ford is producing gliders by mass production 
methods. Among Ford developments is a proc- 
ess of quick-drving the g!ue joints that cuts dry- 
irrg rime irom nine hours to one hour on cach wjnff.

A t Ir illott Kurt the top section of the bombar- 
dicr’s enclosure. formerly made in 13 hand-formed 
pieces — is now made in only 3 parts — saving 30 
hours in the construction time of each bomber.

> ir1 
doroje. Achille turėjo pa
mėgimo piešimui. Kai jo 
tėvai klausinėjo, ko jam 
reikia dovanų Kalėdom ar 
Velykoms, tai jis visados; 
prašė šepetukų, dažų, po- 
pieros ir kitų piešimui rei-j 
kalingų dalykų. Piešimu 
užsiimdavo tik laisvu 
ku nuo mokslo.

I Tais laikais sporto 
nebuvo mokyklose, 
džiausiąs sportas buvo i 
vaikščiojimas. Achille ir 
buvo pirmutinis vaikščio
ti, bėgioti iš žaisti. Popie
žium būdamas, kartą jį 
lankančiam jaunimui.; 
taip kalbėjo: “Gerai mo-1 
kykitės, būkite dievoti ir 

Ji buvo maldin- skaistūs. Bet taip pat žai- 
ir būkite linksmi, 

niekados negalėsite 
žaisti, kiek aš žai-

l

dar;
Di-i

The airplane ianding gear hingc fermeri? made 
of nine hand-welded parts, is now cast in one 
piece, eliminating 50% of the tools formerly used. 
Tbus again Ford methods save time and materi*1*

Four hours in manufacturing time and 50 per 
cent of steel requirements are saved on each en- 
gin< by the Ford-developed method of centrifu- 
galiy casting the aireraft enginc cylinder barrels.

JŪS GALITE NEPIRKTI Fordo automobilių šiandien, vie
nok jūs vis esate Fordo kostomierium. Per savo valdžią 
jūs išleidžiate savo taksų dolerius ir investuojate į karo bonus 
pirkimui bombonešių, tankų, tankų naikintuvų, larataikų 

(jeeps) ir kitų reikmenų, kurias Fordas išdirba Pergalei.
Ir Fordo organizacija dirba jums išpildydama šiuos karo reik
menų užsakymus tuo pačiu sumanumu... tuo pačiu rūpestingu
mu kas liečia vertybę ir ekonomiją, kokiais vadovavosi taikos 
metu gamyboj virš 30.000.000 Ford automobilių ir trokų.
Visuomet buvo Fordo nusistatymu patobulintų metodų naudo
mis dalintis su darbininkais ir kostomieriais vienodai. Ir to nu
sistatymo tebesilaikoma. Jūs vis tebegaunate teisingai pirki
nius už savo pinigus.

Palaikymas Sumažintų Išlaidų
Fordas karo reikmenų gamyboj palaiko kuožemiausias išlaidas 
tuo pačiu būdu, kaip sumažintomis išlaidomis gamino automo
bilius — naudojant Fordo masinę produkciją, patobulintus me
todus, puikiai išlavintus darbininkus ir didelį manadžmento 
sumanumą.
Gamybos kiekis atskiram darbininkui yra aukštas, nežiūrint to, 
kad tūkstančiai nepatyrusių naujų darbininkų — daugelis jų 
moterys — buvo priimta į darbus, kuriems reikalingas stropus 
išsilavinimas. Šį išsilavinimą nepaprastai greitai pasiekti su
darė galimu Fordo sumanumu paremti lavinimo programai. 
Lygiai svarbiu faktorium padidinimui gamybos ir sumažinimui 
išlaidų yra darbo sąlygos Fordo dirbtuvėse. Jos yra geriausios, 
kokias tik mokslas ir nuolatinis budrumas gali sudaryti. Šie 
faktoriai, sujungti su kompanijos seniai žinomu ir praktikuo
jamu nusistatymu mokėti aukštas algas darbininkams ir tei
singai su jais elgtis, sudarė tokį pajėgumą ir supratimą linkui 
darbo, kas teigiamai paveikė kokybę ir kiekybę gamyboj.

Painūs Darbai Fordo Atlikti
Mūsų pasiimti darbai buvo Fordui pasiūlyti dėl to. kad jūsų 
vyriausybės atstovai žinojo, jog mes panaudosime geriausias 
mūsų pastangas jų atlikimui.
• Fordas yra išdirbę ju didelio skaičiaus ir didele arklių jėga 
lėktuvams inžinų. Šis yra nepaprasto stropumo ir akuratnumo 
darbas.
• Šiandien Fordas yra pirmučiausias išdirbę jas Liberator Bom
bonešių!
• Fordas, bendradarbiaujant su valdžios inžinieriais, išvystė 
plaučiančią tarataiką — išdirba jas ir pagarsėjusias sausžemio 
taratalkas dideliame skaičiuje!
• Fordas išdirba M-k vidutinius tankus, M-10 tankų naikintu
vus, Fordo tauku inžiną... ir didelę daugybę kitų karo reikmenų.
• Šiandien Fordas yra pilnoj gamyboj dėl Pergalės. The Ford 
Motor Company operuoja didesnėje, dirbtuvių įtalpoje, samdo 
daugiau žmonių ir išleidžia daugiau išdirbinių, negu bent kuo
met pirmiau.

Kq Tas Reiškia Jums
Per ištisus keturiasdešimt metų tarnaudamas žmonėms Fordas 
pastatė ant tvirtų pamatų praktiškus idealaus ir technišką 
“žinojimą kaip”. Šiandien Fordo kryptis darymui biznio reiškia 
didesnę vertybę jums, mūsų kostomieriams. ir teisingai paga
mintas reikmenis mūsų sūnams karo fronte.

FORD MOTOR COMPANY
Fordo Masinė Produkcija Išleidžia Daugybę Ginklų 

M-4 VIDUTINIUS TANKUS » M-10 TANKU NAIKINTUVUS 1 PRATT f. WHIT- 
NEY LĖKTUVAMS INZINUS » TARATAIKAS PLAUKIANČIAS TARATAIKAS * 
ARMIJAI TROKUS » CONSOLIDATED LIBERATOR BOMBONEŠIUS - TRANS
PORTO GLAIDERIUS * UNIVERSAL NEŠĖJUS * TANKAMS INZINUS ® TRO- 
KAMS IR TARATAIKOMS INZINUS » ŠARVAMS METALINES LENTAS » KA- 
NUOLfeMS PASTATUS » LĖKTUVAMS GENERATORIUS ® TURBO-SUPER- 
CHARGERIUS » MAGNESIUM LIEJINIUS « LIPIMO AUKŠTYN INDIKATORIUS.

Šiame sąraše nėra k'tų dabar išdirbamų svarbių pergales modelių, 
kurių negalima išvardinti dėl karo aplinkybių.

Klausykite Radio Programos "Watch The VVorld Go By” Kasdien 3 Valandą 
Vakare E. W. T. ant The Blue Netvvork.

PILNA PRODUKCIJA PERGALEI

ROAD tVORK —Elissa 
Landi, actress ar.d author- 
ess, has been signed to p!a . 
leading feminine role in the 
Chicago company of “To- 
morrow the World.” Com- 
pany starts tour in Septem- 
ber and is scheduled for Chi

cago in November.

skite 
Jūs 
tiek 
džiau, kai buvau jaunas“

Aukštesnioje 
Seminarijoje

Kai Achille Ratti perėjo 
į aukšesnę Šv. 
seminariją, parodė daug 

j rimtumo, gabumų ir noro 
būti kunigu. Jis labai la
vino savo protą ir širdį 
tam aukštam pašaukimui, 

i Mat. norėjo būti geru Die- 
!vo tarnu ir sieių vadu. Vi
sais mokslo metais gavo j 
aukščiausius mokslo laip
snius. Atostogų metu bu
vo pas savo dėdę. kun. Da- 
mien Asso mieste. Čia iam 
buvo patogu daugiau žais
ti ir lipti į kalnus.

i Dėl gabumų matemati- 
, koje ir kitose mokslo ša- 
l koše, kartą mokyklos vir
šininkas paklausė jo. ar 

| norėtų būti astronomu ar

Pagal Fordo Metodus

Atlieka Darba Greit

4

Gun mount cradles for tanks. formerly made 
of 27 parts. are made today at the Ford tank plant 
o' onl> three castings. redueing production time 

:v/o-tnirds and facilitating repairs in the field.

Automotire-production methods save time 
in building war weapons. For instance. the Ford 
methoc of dryingpaint on jeeps by infrn-Rcd lamp* 
now ooes *he work in minutes instead of hours

A horizontai engine iathe at Wil!owRun carry- 
ing Ford-designed equipment tuma a gun-turrel 
track for a B-24 Liberator. This machine savęs 
tune and hdds the work to 1 10,900 of an ineb.

By the Ford method of using steel dies in 
heavy presses. only three diesinstead of 160 are re- 
quiredtoform thestripping and interior sectionsof 
bombardiercompartments in Ford-built Liberators.

4 foreit of automotive-type presses speeds the 
production of Ford-built Liberator bombers at 
Wi!low Run. One huge press a!one savęs more 
ttMD hours buildiag wmg-tipa for these plane*.

Į

i

kuo kitu. Jaunas Ratti la- kad pats^Šv. Tėvas Leonas; nore jo jo kūną mesti į u- viena seniausių ir didžiau-; 
bai giliai apsvarstė savo XIII pašaukė pas save į pę. Policija sulaikė biaurų šių. Čia Šv. Ambroziejus;

Romą ir pasveikino.sielos polinkius ir pareis-
. Karoliaus kė viršininkui, kad jo šir

dis geidžia kunigystes
luomo.

Jaunas Achille buvo ga- pribuvo į Romą 1876 me- mų, tuo uoliau mokinosi nymo darbą. Kun. Achille 
bus bet ir didelis štuko- tais. Tuo tarpu buvo daug ir ruošėsi į kunigus. Bū- Ratti irgi sugrįžo čia dirb- 
....... T 4 — 1. .. Z X... «.X. .... .* .     J« .... — „ X- i 1. O O .,4-.. U. i4i m n c? , t innnc c-

Romoje
Klierikas Achille

«

Ratti

!darbą. [buvo ganytojas. Čia Šv.
Jaunas levitas labai šie- Karolius Boromeo dirbo. 

Ilojosi tais įvykiais. Juo Buvo ir daugiau šventųjų, 
daugiau matė persekioji- kurie čia dirbo sielų išga-

rius. Jis kartą išpjovė sa- nesusipratimų 
vo vardą ir pavardę kėdė
je. Kai. jis tapo popiežius, 

j toji kėdė buvo nupirkta ir 
I

tarp Šv. damas tik 22 metų baigė ti, nors jis buvo jaunas 
visus kunigui reikalingus kunigas, tačiau turėjo tris' 
mokslus ir tapo įšventin- mokslo laipsnius. Arki-į

jam padovanota Vatikane. 
Popiežius pažiūrėjo į ją, 
nusijuokė ir tarė: “Kai 
buvau jaunas, tai ir aš 
buvau išdykęs“.

Klierikas Ratti visados 
buvo pirmoje vietoje mo- ožių įvykių Romoje. Ita- 
kykloje. Mokytojai tuo- lai persekiojo kunigus, 
jaus pamatė, kad jis yra Buvo pavojaus vaikščioti 
išminčius. Jis taip daug gatvėmis su sutonu. Kai 
padarė pažangos moksle, mirė Pijus X, piktadariai

Tėvo ir Italijos. 
Emmanuelis ir 
su kariuomene
Romos miestą ir Šv. Tėvo
valstybę. Šv. Tėvas labai 
protestavo dėl to užgrobi
mo ir užsidarė Vatikano 
rūmuose.

Tuomet buvo labai skau-

Viktoras
Garibaldi . . .

užgrobė tas gruodžio 20 d., 1879 vyskupas tuojaus paskyrė*-
iIi
iiI
I
I<

metais.
Būdamas kunigu, moki-! ™ 

nosi toliau Gregorianum 
Universitete ir įgyjo teo
logijos, teisių ir filosofijos 
daktaratus. Leonas XIII 
vėl sveikino* jį dėl nepa-. 
prastų gabumų moksle.

Grįžta į Milaną
Milano arkidiecezija yra

jį mokyti teologijos Milą-' 
. Kai tik' 

pradėjo mokytojauti, jis 
patraukė prie savęs moki
nių širdis. Tai padarė savo, 
mokslu, atvirumu, 

7 tumu ir malonumu.
* I *

I 
SPEED KING—Making ver- 
tical dive of almost five 
miles, probably longest in 
aviation history, Lieut. Col- 
onel Cass Hough of Ply-® 
mouth, Mich., has twica> 
traveled faster than sound, 
He traversed London skieg 
at speęd of more than jsą 

milesaulioųr,

(Bus daugiau)

šven-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas k



. i

I

j

I

Jėzaus
Išga- 

kai Jis

— Prašome kavos ir “doughnuts”, jeigu tamstų apetitas geras... — 
tai Dėdės Šamo merginos teikia mana gų patarnavimą amerikiečiams ir 
britų kariams Šiaurinėje Airijoje.

* 
nuodėmė,

£

didelį ir 
nebeįma-

dangiškąjį Savo Tėvą, —'linga žmogui garbinti Die- 
padėkoti Jam už visą

prašo ir įvairių Dievo ma- 
sau pasigailėji- lonių, kurių patys vieni,— 

mes nieku būdu nebegalė- 
, ir kurios 

yra rei-

yra labai didelis 
mas!

Juk vienintelis 
Kristaus, — mūsų 
nytojo buvo noras,
kalbėjo apie busimąją Sa
vo Bažnyčią (“kas jūsų

tęs, ko mes irgi nieku bū
tu tinkamai nebegalime

i

Antradienis, Rugpiūčio 17, ’43

J. Butkevičius.

Sv.
/■

.4. DAUKANTAS.

sėdėjo, kaip sustingęs, 
sekdamas besileidžiančią 
trispalvę, jo akyse žybėjo 
ašaros, džiaugsmo ašaros, 
jis jautėsi laimingas, jis 
jautė, kad sapnuotos min
tys išsipildė. Tačiau jį 
spaudė nauja baimė, kad 
amžinieji Lietuvos prie
šai, vokiečiai - naciai ne
pasiliktų Lietuvoje. Jeigu 
vokiečiai - naciai okupuo
tų Lietuvą, tai Lietuvos 

i gyventojams prasidėtų 
naujos žiaurios kančios. 

[Juozukas pamojo ranka į 
besileidžiančią trispalvę:
— Žiūrėk, Jonai, kaip iš

didžiai ir garbingai lei
džiasi tautos vėliava... — 
čia Juozukui pritrūko žo
džių, skausmų pervertas, 
jis susmuko patale.

Greit pribuvo daktaras, 
i Jis paėmęs Juozuko ran
ką. pakušdėjo Jonui: 

I — Jo didvyriškas darbas 
i atliktas, jam išeities ne- 
jbuvo, bet jis žuvo garbin
gai.

Iš Juozuko burnos dar 
i išplaukė tylūs paskutiniai 
' žodžiai:
i — Nevertas tas laisvės, 
[ kas negina jos!..
: Ir jis užmerkė amžinai 
i didvyriškas akis. Kietai 
dar prispaudė Jonas ma
žąjį karžygį prie savo krū
tinės, pabučiavo jo bešals- 
tančias lūpas, ir kerštin
gai ištarė:
— Už tavo gyvybę broli, 

šimteriopai užmokės prie
šas, tai mano priesaika! 
Ir jis žaibo greitumu 
balso, be ašarų dingo 
ryse.

Ant rytojaus Kauno
rių kapinėse, tarp garbin
gai žuvusių partizanų did
vyrių kapų, išdygo naujas 
mažas kapas. Ir ant ma
žojo kapo įsmeigė didžiu
lę puokštę su užrašu: — 
•MAŽAJAM KARŽYGIUI’.

* * * *
Lietuvą vėl užplūdo am

žini mūsų tautos priešai— 
Tūkstančiai 

veikia slapta, 
išlaisvinti pavergtą 

tėvynę Lietuvą. Tūkstan
čiai lietuvių išvežta į Vo
kietiją ir nacių okupuotus 
kraštus, šimtai žuvo nuo 
okupantų kulkų. Lietuvis 
neša sunkią okupantų 
naštą. Ir dabar Lietuvos 
mažieji karžygiai atlieka 
didvyriškus darbus. Jie 
aukoja savo gyvybę dėl 

.tėvynės, kad ji po karo 
liktų laisva ir nepriklau- 

i soma. Pabaiga

(Vaizdelis iš Nepriklausomos 
Lietuvos ir pirmosios okupa

cijos laikų).
(Tąsa)

Čia Juozukas mėgino at
sisėsti, bet tik pajudėjęs, 
skausmų pervertas, sus
muko. Greit pribuvo dak
taras, ir paaiškino Juozu
kui, kad jis negali judėti, 
nes jo gyvybė randasi kri
tiškoje padėtyje. Bet Juo
zukas savo pasiryžimų ne
atsisakė, jis prašė brolio, 
reikalavo • daktaro, kad 
jam leistų nors per langą 
Kauną pamatyti. Galop 
daktaras sutiko, jo lova 
buvo pritraukta arčiau 
prie lango, ir Juozukas 
atremtas į pagalvius buvo 
pasodintas, Jonas jį pri
laikė.

Pirmas vaizdas krito 
Juozukui akysna, tai buvo 
Karo Muziejus. Karo Mu
ziejaus bokšte aukštai iš
kelta išdidžiai plėvesavo 
trispalvė, ten toliau lais
vės sodelis ir didžiulė Vy
tauto stovyla.

Greitai Juozukas bėgo 
akimis, norėdamas viską 
pamatyti, nes jau saulutė 
slėpėsi už 
pastatų.

Juozukas 
klausimą

i klausinėdamas

V. Dievo Majestotą. Taigi 
ir mūsų instinktas, klau
sant šv. mišių, ir prašant 
V. Dievo pasigailėjimo ir 
savo nuodėmių atleidimo, 
— visuomet turi būti fun- 
damentalis.

V. Dievas yra Visagalis. 
Jis žino visus daiktus, ir 
visa, ką tik nori, — gali iš 
nieko sutverti. Taigi ir čia 
mūsų instinktas, prašant 
silpnai, žmogiškai savo 

’ prigimčiai ypatingos Jo 
pagalbos ir įvairių Jo ma
linių, — irgi turi būti fun- 
c amentalis.

i Normalės prigimties die
votas krikščionis katali- 
k as žmogus, visuomet 
r uoširdžiai trokšta šv. 
nišių laike, pagarbinti V. 
Dievą, padėkoti Jam už 
visa, ką tik Jis mums su
teikia, išprašyti iš Jo pasi
gailėjimo už visas savo 

rei- kaltes, pagaliau prašyti 
Jo sau visame pagalbos. 
Taigi kiekvienas katali
kas žmogus, kurs tik vi
sus šiuos fundamentalius 
pagarbos, padėkos ir mal
davimo aktus padarys 
dvasine savo šv. mišių 
klausymo praktika, — ga
li tvirtai tikėtis, kad jo

I

Visagalį Dievą. Vieton
mūsų, Jis patiekia dangiš- gerą, išreikšti gailestį už 
kajam Savo Tėvui tinka-'savo kaltes, ir pagaliau 
mą padėką, kurią mes nie 
ku būdu vertai nebegali 
me Dievui patiekti. Jis pa

Kiekvienų šv. mišių lai
ke dominuoja keturi di
džiausieji fundamentali- 
niai instinktai, kiekvienai 
kilniai, dievotai ir krikš
čioniškąja! asmenybei: — 
instinktas, aukščiausiai 
pagarbinti visa, kas tik 
švenčiausia, geriausia, 
gražiausia ir teisingiau
sia; instinktas, atiduoti ir 
pareikšti V. Dievui giliau
sią padėką už visas skait
lingiausias Jo dovanas ir 
dvasines malones, kurias 
Jis visuomet mums ne
šykštėdamas suteikia; 
instinktas, perprašyti Jį, 
už visus mūsų nuodė
mėmis padaromus taip di
delius Jo įžeidimus ir klai
das, ir pagaliau instink
tas, ieškoti sau pagalbos 
pas Tą, Kuris yra begalinė 
Galybė, Išmintis ir Gai
lestingumas!

Šie visi instinktai,
kalauja tam tikro išreiš
kimo. Jeigu tie išreiški
mai bus padaryti tobuli ir 
teisingi, — jie padarys tą 
asmenybę dvasinėje jos 
plotmėje, kur kas plates
nę, didesnę ir garbinges
nę; tačiau jeigu tie išreiš
kimai bus nuslopinti arba
klaidingai pasireiškę, — siela augs V. Dievo malo- 
jie tik susiaurins ir nuže- nėję, išminty ir dvasinia- 
mins tikinčiojo kataliko me savo pajėgume, 
žmogaus asmenybę! , ' * * *

* * * ; Bet kaip būdamas men-
V. Dievas yra Amžinoji kas, nevertas žemiškas 

Gėrybė, Amžinoji Tiesa, žmogus gali tinkamai pa- 
Amžinasis Grožis! Todėl garbinti V. Dievą, Kuris 
instinktas garbinti V. Die- yra Begalinė Didybė ir 
vą, menkam, silpnam Amžinoji Garbė? Kaip gi 
žmogui, — turi būti fun- gali didžiausias nusidėjė- 
damentalis. lis ir kaltininkas, maldau-

Visos gėrybės, visos di- ti V. Dievą sau atleidimo 
džiausios ir brangiausios ir pasigailėjimo. Kuris y- 
mūSų kūnui ir sielai nuo- ra Amžinoji Teisybė? 
lytiniai teikiamos dova- Kaip suterštomis savo lū- 
nos, — viskas mums pa- pomis ir širdimi, 
reina iš Aukštybės. Mes mis savo 
nieko neturime tarpe tų 
visų daiktų, kuriuos tik 
vartojame, kad juos būtu-' 
me ne nuo V. Dievo, — bet 
iš kur nors kitur apturė
ję. Mes esame begaliniai Kaip gali menkutėlis, — 
prasiskolinę V. Dievui už aprubežiuotas 
visa, ką tik turime. Taigi; ieškoti sau į 
instinktas, kuris reikalau-!pagalbos. Kuris yra Am- 
ja iš mūsų, vargšų žemėje; 
gyvenančiųjų žmonių.;
kad išreikštume giliausią' 
savo Sutvėrėjui — V. Die
vui padėką, — turi būti 
fundamentaiis.

Diena iš dienos, mes, 
vargšai, nusidėjėliai, savo 
nuodėmėmis sunkiai už
rūstiname

įvairio- 
nedorybėmis 

žmogus gali padėkoti V. 
Dievui už visas didžiau
sias ir skaitlingiausias Jo 
dovanas, kurias Jis kas
dieną visiems suteikia?

žmogus 
pas V. Dievą

gis, persistatyti save V. 
Dievui, ir pareikšti Jam, 
savo širdies jausmus? Ar
gi žmogus, V. Dievo akyse 
visiškai nieko nebėra ver- • 
tas?
— Taip!.. — Žmogus, nu

sidėjėlis, pats savy, kaipo daro Dievui ir pakankamą 
tokis, — ištikrųjų nebėra atlyginimą už mūsų kal- 
vertas, tinkamai pagar
binti V. Dievą, padėkoti 
Jam, gailėtis už savo kai- padaryti. Pagaliau Jis iš- 
tes ir maldauti Visagalio ' ;—' ' — —
V. Dievo 
mo.

Tiesa. — Žmogus visiš- tume išprašyti, 
kai nėra vertas visa tai mums labiausiai 
padaryti... Tačiau mūsų kalingos. 
Sutvėrėjas, V. Dievas, iš! *
begalinio Savo gerumo, < 
kilnumo ir gailestingumo, 
padarė tokį didelį galimu
mą, kad menkas Jo tvari
nys — žmogus, gavo kuo- 
didžiausią teisę, teikti sa
vo Sutvėrėjui tinkamą pa
garbą, padėkoti Jam už 
visas dovanas, kurias Jis 
žmogui suteikia, gailėtis 
už savo kaltes, ir širdin
gai sau maldauti Jo pasi
gailėjimo.

V. Dievas suteikė mums 
vieną brangiausią Savo 
dovaną, kurią mes galime 
vėl atiduoti V. Dievui, pa
aukodami Ją, — irgi kai- 
jo Dovaną. Toji Dovana, 
kaip žinome, — yra ne 
kas nors kitas, — kaip tik 
Pats Vienatinis, numylė
tasis Dievo Tėvo Sūnus,— 
Jėzus Kristus mūsų Vieš
pats ir Išganytojas!

# įs 4= i
Šv. mišios, — ir vien tik 

šv. mišios suteikia mums 
neaprube- tą galimybę išpildyti tuos 

visus žmogiškosios savo 
Argi ta praraja, žmo- prigimties , fundamenta- 

gaus nuodėmėmis padary- Hus instinktus. _ 
ta tarpe V. Dievo ir žmo- 1 _ .
gaus, ištikrųjų yra pergili' Jėzaus Kristaus 
ir perpiati? Argi ištikrųjų j Kraujo Auka,

Aukščiausiąjį žmogus yra visiškai bejė-;m^s4

ieškoti pas Dievą reika
lingos sau pagalbos. Ir 
vien tik šv. mišių dievotai 
beklausydami, mes šiuos 
dvasinius siūlus, savo sie
los drabužiui, tegalime su
verpti.

♦ $

Mirtingoji 
dažniausiai pasislėpusi po 
skraiste bedievybės ir vi
sokių “izmų”, didžiausia 
yra ta, kuri kaip tik la
biausiai stengiasi sunai
kinti tą fundamentalį 
žmogiškosios prigimties 
instinktą, kuris kataliko 
žmogaus sieloje ir širdy 
būdamas, — ragina žmo
gų prie visa to, kas yra 
šventa, kilnu ir gera.

Bedievybė, ir visi tie 
;“izmai”, kaip tik beįma
nydami. stengiasi ati
traukti žmogų nuo Dievo, 
stengiasi jo širdy ir sielo
je nuslopinti tuos funda
mentalius, prigimto žmo
guje instinkto pasireiš- 
kiamus Dievui pagarbos, 
padėkos, gailesčio, meilės 
ir maldavimo aktų jaus
mus, ir varu stumia žmo
gaus sielą eiti su visu 
priešingu keliu pražūtin...

Dabar mums tikintie
siems, praktikuojantiems 
katalikams, turėtų būti 
pakankamai aišku ir leng-

I

aukštų miesto

žinas, Begalinis, ir jokios 
kitos galybės ar jėgos, vi
siškai nieku i 
žiuotas?

Juk šv. 
mišios, — tai Nekruvinoji 

i Kūno ir. 
kurią Jis 
vargšų že

mės nusidėjėlių intencija 
dangiškajam Savo Tėvui 
aukoja, prašy damas 

mūsų sie- 
reikalingų 
Vienas V. 
tik tinka-

JAunesnysis Anglijos karaliaus Jurgio brolis Dūke 
of Gloucester. neša savo sūnų Princą VVilliam’ą. Moti
na paeina — Lady Montague-Douglas-Scott.

mums, visokių 
[lai ir kūnui
Dievo malonių.
Jėzus Kristus, 
mai ir ganėtinai tegali pa
garbinti Dievą, padėkoti 
Jam už visas mums nuo
latiniai teikiamas malo
nes, išprašyti mums V. 
Dievo pasigailėjimo

i mūsų kaltes, ir pagaliau 
išmelsti mums, vargšams 
žemės nusidėjėliams, rei
kalingą Dievo pagalbą, ir 
laimingą vadovybę, šioje 
vargingoje mūsų šios že
mės kelionėje į Amžinybę.

Toje didžiausioje ir 
švenčiausioje šv. mišių 
Aukoje. Jėzus Kristus, — 
mūsų Viešpats ir Išgany
tojas, Pats už mus mielai 
ir patinkamai pagarbina

❖

Tą nuostabiai 
žmogui suvisu 
nomą darbą, atlieka šv. 
mišios! Tačiau pasaulis, 
ypatingai dauguma tikin
čiųjų katalikų, vis dar ne
įstengia suprasti tą gydo
mąją ir atleidžiamąją ga- 

jlią, kuri talpinasi Nekru
vinoje Kalvarijos šv. mi
šių Aukoje.

Jeigu krikščionis katali- 
Į kas, kiekvieną sekmadie
nį eina bažnyčion išklau
syti šv. mišių, — tai kaip 
paprastai sakoma, kad 

j tas, arba ta, yra geri ka
talikai; tačiau sekmadie
niais bažnyčion eina, vie- 

,ni, kad tikroje to žodžio 
; prasmėje, dalyvauti Ne- 
• kruvinoje Kalvarijos šv. 
mišių Aukoje, o antrieji, 
— eina atlikti vien krikš
čioniškąjį savo privalumą, vai suprantama tas daly- 
kad tuo išvengus mirtinos kas, kodėl šiandieną be- 
nuodėmės papildymą. Tai- dievybė dažniausiai prisi- 
gi tarpe vienų ir antrų, — dengusi įvairiais ‘izmais’, 

skirtu- taip labai neužkenčia ka
talikų Bažnyčios, kunigų, 
o labiausia šv. mišių Au
kos. Mat Jėzaus Kristaus 
priešai aiškiausiai žino, 
kad ne kur nors kitur — 
kaip vien tik katalikų 

klauso, — Manęs klauso; Bažnyčioje, ta švenčiau- 
o kas jus niekina, — Ma- šioji. Nekruvinoji šv. mi
ne Patį niekina...”), 
šešios dienos savaitėje 
žmogaus kūnui, o septin
ta, — žmogaus sielos rei- 

; kalams ir Dievo garbei, 
privalo būti paskirta, ku
rioje kiekvienas tikintysis 
katalikas žmogus, po mir
tina nuodėme, 
įpareigotas 
bažnyčioje

už mišių.
Ypatingai 

siuose keršto, 
tos ir pagiežos laikuose.— 
mes turėtume stengtis vis 
daugiau ir daugiau su
prasti šv. mišių svarbą ir 
jų reikšmę, giliai suprasti 
ir daugiau jas įvertinti.

Tikrasis mūsų, širdies ir 
sielos alkis. — yra Dievo 
troškimas. Juk pati žmo
gaus prigimtis, yra su tuo 
tvirtai susijusi, kad reika-i sinėmis

kad šių Auka, tik ir tebėra at
našaujama. Gi ją atnašau
ti, — irgi ne kas nors ki
tas. — kaip vien tik kuni
gai ir tegali. Atimkime tik 
šv. mišias ir jų atnašauto
jus. kunigus, — ir Katali
kų Bažnyčios pamatai 
netrukus sugrius! Bedie-

Į

rimtai yra 
sekmadienį viai dar ir tai aiškiai žino, 

išklausyti šv. kad ką vanduo reiškia žu- 
: vėlėms, — tą patį šv. mi- 

šiuose tam- šios tikinčiųjų katalikų 
neapykan- sieloms! Taigi juo labiau 

bedieviai, prisidengdami 
visokiais “izmais”, Ne
kruvinosios šv. mišių Au
kos neužkenčia ir ją per
sekioja, — tuo mes, kata
likai, labiau turime šv. 
mišias mylėti, ir tuomi 
daugiau jų nešamomis 
milžiniškomis mūsų sie
lai. o neretai ir kūnui, dva- 

malončmis nau-

bėrė broliui 
po klausimo, 

kas ten, 
kas čia, koks tenai pasta
tas, ir Jonas viską Juozu
kui smulkiausiai aiškino. 
Jonas ragino Juozuką, 
kad jis atsigultų atsilsėti, 
bet Juozukas nesutiko, 
sakydamas broliui:
— Jonai! Mano išsvajo

tas, išsapnuotas Kaunas 
tikrai gražus, bet man 
gaila, kad aš jį gal pasku
tinį ir 
matau!

Visaip 
Juozuką, 
jis greitai pagysiąs, ir kad 
pagyjęs galėsiąs pasilikti 
Kaune visam mėnesiui. 
Bet Juozukas Jono žodžių 
negirdėjo, jis įsmeigęs a- 
kis sekė Karo Muziejaus vokiečiai, 
bokšte išdidžiai plėvėsuo- Juozuku 
jančią trispalvę. Bokšte kad 
stovėjo trimitininkas, ka
da paskutiniai saulutės 
spinduliai beglostė bokš
tą, trimitininko ranka pa
kilo. pasigirdo skardus 
trimito balsas, suskambo 
šautuvų salvė ir, trispalvė 
pamažu leidosi žemyn. 
Juozukas įsmeigęs akis

pirmutinį kartą

ramino Jonas 
sakydamas, kad

dotis. Tik nesileiskime sa
vęs užvaidyti tingėjimui 
ir dvasiniam miegui.

be 
du-

ka-

Šis mažytis šuniukas parodė savo nepaprastą prisi
rišimą prie karių. Kariai Marinai, kurie perėjo pėsti 
90 mylių per šešias dienas, visuomet rasdavo šalia jų 
ir jų palydovą. _ .
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BERNADETOS GIESMĖ

C’KC'igo. III. — švenč. P. Ma- 
i ijcs Gimimo par., Šiluvos ok
tava. rugsėjo 7—15 d. Tėvas 
Juvenalis Liauta.

V.’aterbury. Conn. — šv. Juo
zapa par. šv. Pranciškaus No- 
vena, Šv. Pranciškaus Mylėto
jų :r Tretininkų Konferencija, 
rugsėjo 8—19. Tėvas Justinas
V O> --J z.

Lai rcnce, Mass. — šv. Pran
ciškaus Par.. šv. Pranciškaus 
Novena, rugsėjo 25 — spalių 4 
d. Tėvas Just. Vaškys.

A’etc Haven, Conn. — šv. 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 S d. Tėvas 
Juvenalis Liauba.

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Pi., 

Pittsburgh. (10). Pa.

FRANZ WERFEL
HAROLD FOSTER ILIUSTRACIJOS

Bernadeta sutikta su džiaugsmu Klebonas parode jai atsisėsti — Saugokis, dukrele —
Pats prefekto pagelbininkas atvažiavo 

į Liurdą, kad nurodyti policijai kas rei
kia daryti ketvirtadienį ir galutinai už
baigti Bernadetos ėjimą prie urvo. Sulau
kęs paskirtosios dienos jis pats pamatė, 
kad čia yra kuo susirūpinti. Visoje Masa- 
bielio urvo apylinkėje matėsi didžiausios 
žmonių minios. Bernadetai einant prie 
urvo žmonės su džiaugsmu ją sveikino, 
lyg. rodos, čia eina koks karalius laimė
jęs didį karą. Bernadeta tuojau atsiklau
pė. Moteriškė jau apsireiškė. Ir. rodos, 
kieno įsakymu visi žmonės kaip vienas 
suklaupė: net ir žandarai vienas paskui 
kitą atsiklaupė.

Bet toje dienoje nieko ypatingo neįvy
ko. kas būtų pilnai patenkinę ar nustebi

nę žmones. Kada Bernadeta atsikėlė eiti 
namo žmonės pradėjo klausinėti: — Ar 
Ji vėl tau apsireiškė?.. Ar tu vėl ateisi 
prie urvo? — Bernadeta rimtai atsakė: 
— O. taip Ji apsireiškė, bet aš nebeatei
siu prie urvo. —

Kiek vėliau Bernadeta buvo pašaukta 
eiti pas kleboną. Liurdo klebonu buvo 
kunigas Peiramalis. Nors jis buvo geros 
širdies žmogus, bet su žmonėmis jis elg
davosi šiurkščiai ir aštriai. Bernadeta 
bijojo antrą syki jį sutikti. Atėjus jai į 
kleboniją, kunigas jai parodė kėdę atsi
sėsti ir sunkiai atsidusęs tarė: — Čia la
bai svarbus dalykas, Bernadeta. Man rū
pi tavo sielos reikalai. Ką man su tavimi 
daryti, dukrele? Tavo akys atrodo nekal

tos ir žodžiai nuoširdūs, tačiau aš nega
liu tau tikėti. Tai tikra nelaimė turėti 
parapijoje tokią mergaitę. Kiek netvar
kos mieste dėl tavęs pasidarė. Bernadeta, 
meluoti nevalia. —

Liūdnai Bernadeta atsakė: — Bet kad 
tai nėra melagystė, klebone. —

Klebonas atsisėdo ir pradėjo vartyti 
knygą. Po valandėlės jis tarė: — Berna
deta, tu jau suaugus mergina. Merginos 
gali padoriai pasilinksminti. Ar tu neno
rėtumei eiti į šokius, kaip kitos mergi
nos? Ar tu nenorėtumei paskiau ištekė
ti ir būti tokia moteriškė, kaip tavo mo
tina?—

Kiek paraudus Bernadeta atsakė: —

Taip, aš norėčiau eiti į šokius < ir vėliau 
būti žmona... —

Klebonas atsistojo, uždėjo rankas Ber
nadetai ant pečių ir tarė: — Tai pabusk! 
Kitaip tavo gyvenimas užbaigtas. O Ber
nadeta. saugokis, tu žaidi su ugnimi. —

* * *

Kaip klebonas ir kiti kunigai ilgai 
klausinėjo Bernadetą, norėdami iškraipy
ti jos žodžius, reikia paskaityti Vyskupo 
Bučio knygą: “Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimas Liurde”. ‘Darbininkas’ tą kny
gą neužilgo išleis. Prisiųskite S5.00 už ką 
gausite didelę knygą, paveiksluotą, ku
rioje jūsų vardas bus įrašytas leidėjų 
skaičiun.

Dravir.ys eopyright, 1943, by King Featur«» Syndicate. Ine. Tert copyright. 1942. by The Viking Presu. Ine. Distributed bv Kintr beatures Syndicate in co-operation with the Bnok-of-the-Month Club. Ine.

Dr. K. Gečys.

Ispanijos Švietimas
paprašiau pavasarį, dalį vasaros ir 

vado- rudenį, kasdien girdžias 
i visos klasės mokynių mo- 

Vaikai,
Iki šiai dienai Ispanijoje mergaitės auklėjamos se- 

nėra privalomo mokslo, serų vienuolių. Jos visos 
Analfabetų nuošimtis gan yra padalintos sulig luomi- 
žymus — du kart didesnis 
nei Lietuvoje.

Visų mokyklų tinklą ga
lima padalinti į keturias 
rūšis: pradinės mokyklos, 
institutai — visokiausių 
rūšių amatų mokyklos, 
kolegijos — mūsų gimna
zijos, universitetai.

Pradinės mokyklos yra 
valstybinės ir privatinės. 
Valstybinių pradinių mo
kyklų jaučiamas ne ma
žas trūkumas: vaikai, y- 
pač didmiesčiuose, užra
šyti į mokyklą turi du ir 
daugiau metus laukti pri
ėmimo. Vyriausybė deda 
visas pastangas praplėti
mui pradžios mokyklų 
tinklo ir pakėlimui jose 
mokymo ir auklėjimo lyg
mens, bet dėl kvalifikuotų 
mokytojų stokos jos pa
stangos yra 
Mokslas jose 
šius metus ir 
karnas.

Pradinės ir
privatinės mokyklos yra. 
beveik išimtinai, vienuo
lių globoje: du trečdaliai 
mokyklinio amžiaus ber
niukų yra auklėjami vyrų vatinėse, 
vienuolių ir beveik visos Sutikęs malonios išvaiz- 
*******

dos ispanuką, 
parodyti jo mokslo 
vėlius.

Padavė man gan apisto- notoniška daina, 
rią knygą ir. išbalinęs sa- vienas paskui kitą eidami 
vo gražias dideles juodas aplink suolus, kiek tik jų 
akis, žiūri į mane su pasi- gerklės išgali, per ištisą 
didžiavimu: ką aš jam pa- valandą, nuo pradžios iki 

galo, kartoja dainuodami 
dauginimo lentelę: uno 
per uno es uno (vienas iš 
vieno yra vienas); ciner 
per ocho ąuarenta (penki 
iš aštuonių yra keturios- 
dešimt) ir taip toliau. Pa-

Eičiau Girelėn

Eičiau girelėn. 
Kirsčiau liepelę. 
Dirbčiau laivelį, 
Plaukčiau mareles.

minimalės. 
tęsiasi še- 

vra nemo- •/

vidurinės

nio surūšiavimo į dvi ka
tegorijas: biednuomenei
skirtos — nemokamos ir 
pasiturintiems kartu su 
išlaikymu apmokamos iki 
500 pesetų į mėnesį. Aris
tokratų mokyklose moky- 
nama prancūzų kalbos. 
Šiandien daugiausia vo
kiečių kalbos, muzikos ir 
taisyklių mandagumo ir 
gero tono. Tik vienuolynų 
mokyklų mokinės (toms 
būtinai reikia) turi uni
formą: suknelė, beretas ir tų pertrauka iki 4 valan- 
pelerina — juodos spal- dos po piet. Prieš ir po pa- 
vos. juosta — žiūrint vie- mokų sukalbama maldą, 
nuolyno pamėgimo — ki- sudainuojama Falangos 
tos spalvos, 
lūpų dažymasi 
galima pasvajoti — kitaip na! Viva Franco!
seselės su vyneliu išmaz- tadieniai liuosi nuo pamo- arba įpykęs šaukdavau: 
gotų nekaltus veidelius.

Tikybos pamokos priva
lomos visų rūšių mokyk
loms. Nemažai kunigų, iš- priklauso prie 
laikę valstybinius konku- organizacijos, 
rencinius kvotimus, juose tvarka, uždaviniai ir sie- 
mokytojauja. Pradinėse kiai panašūs į Vokietijos 
mokyklose nėr koedukaci- ir Italijos jaunimo organi- Madrido priemiestį— taip 
jos. Mokytojų atlygini- zacijas. Berniukai ir mer- vadinamą universiteto 
mas valstybinėse mokyk- gaitės dėvi raudonus be- miestą? Netoli karališkų 
lose daug geresnis nei pri-

sakysiu? Pasirodo... vie
nas vadovėlis visiems 
mokslo metams: iš eilės 
seka jame tikybos, geo
grafijos, istorijos, mate
matikos ir gamtos pamo
kos. Pigu ir patogu. Pa
mes pipiras knygą — tė- našiai atidainuoja tikybos 
vas nupirks kitą, o ir kai
lio išperimas nebus jau 
toks skaudus.

Pamokos pradedama 9 
vai. rytą ir tęsiasi su pie-

ir kitas pamokas, kurios 
reikalauja ką nors atmin
tinai išmokti. Išdžiūvęs ir 
pageltęs mokytojas, vai
kams neprisilaikant skan
davimo taisyklių, barški
na lazduke į stalą ir dar 
balsiau šaukia.

Orientališka melodija ir 
Apie veido ir himną ir sušunkama: Vi- vaikų riksmas, taip man 

tik sapne va Espana! Arriba Espa- įkyrėdavo, kad griebęs ke- 
Ketvir- purę sprukdavau į miestą

kų. Atostogos 
pos.

Mokymai ir

gan trum-
i 

studentai 
Falangos 
Jos san-

i
“Bal-“Mas fuerte!” — 

siau”!
Vaisiai panašaus 

nimo tokie, kad 
baigę pradinę mokyklą 
greitai užmiršta skaityti.

Kas nėra girdėjęs apie

moky- 
vaikai

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
!• yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

į? “Šv. Pranciškaus Varpelis”
! > Pigiausias laikraštis yra
h "VARPELIS"

Metams kainuoja tik $1.00
; Kanadoje $2.00
I i Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių.
] į Platintojai, surinkę tris naujas "Varpelio” prenumerata#,
I i ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį”
|; gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu-
Į1 meratų gauna vertingų dovanų.
i į "VARPELIS
i; Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir
] • kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal- 

pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. ji
o • ■
j J Adresas: j;

; FRANCISCAN FATHERS I ’

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

u

ii

I

retus, 
juodus

mėlynas eilutes, rūmų, keliose gražiose 
kaklaryščius ir gatvėse, būta visokiausių 

baltas kojines, 
diržas, prie šono 
kas peilis, ant 
išsiūtas Falangos
— tai jaunas falangistas...

Privatinėse mokyklose 
nesinaudojama 
me naujausių 
Plačiai yra vartojamas a-
rabų ir žydiškų chederų 
metodai — atidainavimas 
tam tikra melodija pamo
kų.

Gyvenu trečiam aukšte, iki karo pabaigos
pirmame aukšte kokių tai didelės kovos tarp mark- 
vienuolių užlaikoma pra
dinė mokykla. Per ištisą’

Karinis 
suomiš- 

krūtinės
ženklas

mokyni- 
metodų.

moderniškų poliklinikų, 
laboratorijų, kalbų insti
tutų ir atskirų fakultetų 
partatų. 1925 m. karalius 
Alfonsas XIII, atminimui 
savo 25 metų viešpatavi
mo, pradėjo savo lėšomis 
statyti naują ir modernų 
universitetą. Iš gražaus 
universiteto liko: griuvė
siai, apkasai, gilios duo
bės ir žuvusiųjų kapai. 
Nuo 1936 m. spalių mėn. 

čia ėjo

I

| Juozas Kasinskas |
c > Ine. &
o Laidotuvių |

Direktorius
ę Patarnavimas Dieną ir Naktį »

602 VVashington Blvd. | 
BALTIMORE, Md. |

Tel. Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų S

sistų ir nacionalistų. Vie
toj mokslo 
kraujas...

Seniausias 
niversitetas, 
duramžiuose, 

1 manio universitetas. __
jtalikų Bažnyčiai jis davė

pražydo

Ispanijos u- 
garsus vi- 
— tai Sala-

Ka-

;daug garsių teologų, filo
sofų ir kitų, kurių moks
las dėstomas šiandien vi
sose katalikiškose kunigų 
seminarijose.

Plaukčiau mareles. 
Irčiau giliąsias. 
Gal ir priplauksiu 
Jaunas dieneles.

Priplaukiau rūtą
Ir lelijėję,
Tik nepriplaukiau
Jaunų dienelių.

Paklausiau rūtą, 
Ir lelijėlę.
Ar nėr čia mano 
Jaunų dienelių. 

Atsakė rūta 
Ir lelijėlė: 
“Jaunos dienelės 
Tavo praėjo”.

Sudie, rūtele.
Ir lelijėlę.
Sudie jūs. mano 
Jaunos dienelės.

Lietuvos Generalinio Kon
sulato NewYorke Paieško

mi Asmenys:
D

WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija
METINIS IŠVAŽIAVIMAS
LR.KSA 41 kuopoj metinis iš

važiavimas įvyks rugpiūčio 22 
dieną. Maironio parke. Todėl 

j visus narius ir prietelius minė- 
jtan išvažiaviman nuoširdžiai, 
kviečiame dalyvauti. Mūsų kuo
pos darbščios šeimininkės iš 
anksto ruošiasi visus atsilan- 
kusius vaišinti skaniais vai- ’ 
giais ir gėrimais. Prie to gra
žiame Maironio parke, tyrame 

į ore, linksmai, gražiai praleisite 
laiką.

Kviečia Valdyba ir 
Rengėjai.

I

i

NEW HAVEN, CONN

už jį ir visus karius, taipgi ir 
visą žmoniją, ir kad suteiktų 
pasauliui taiką. “Chris”, kaip 
jis visiems buvo žinomas, yra 
labai doras ir malonaus būdo 
jaunikaitis. Jis yra anūkas mū
sų seno veikėjo Jono Mišeikio. 
Linkim Chrisiui geriausių sėk
mių karo tarnyboj, ir kad bū
damas kariuomenėje savo gra
žiu balsu sekmadieniais giedo
tų pamaldose.

savo ant- 
kuris iš- 

P-nai Ta- 
artimus 

ir tikrai 
visus

Kalauckas, Valentas, kilęs 
iš Veiverių ir gyvenantis 
Brooklyn, N. Y.

2) Kliaugienė-Paužaitė, Katrė, 
duktė Petro ir Elzbietos, ki
lusi iš Ražyškių.

3) Mačinskienė - Kalauckaitė, 
Magdė, kilusi iš Veiverių pa
rapijos, gyvenanti Brooklyn, 
N. Y.

4) Nagulevičiūtė, Natalija, tar
navusi pas Argentinos kon
sulą Philadelphijoje. 
Ieškomieji arba apie juos

nantieji prašomi rašyti: 
CONSULATE GENERAL

OF LITHUANIA
Ifl Mest 82nd Street 
Neic York, 21,, N. Y.

i Mūsų klebonas kun. E. Gra- 
deckas jau sugrįžo iš atostogų. 
Atrodo sveikas, saulutės įde
gęs ir pilnas energijos darbuo
tis. Sako, jau aš esu pasiryžęs 

' dirbti, tik prašau visų parapi
jiečių man stoti į pagalbą. Ga
lima pasitikėti, kaip visuomet 
parapijiečiai, taip ir dabar 
rems klebono darbuotę.

I ___________

pa-

Sekmadienlį. rugp. 8 d.,

Mūsų kolonijos geri veikėjai 
Jonas ir Stasė Tamuliai suruo
šė jaukias išleistuves 
ram sūnui Zenonui, 
vyksta į kariuomenę, 
muilai susikvietė 
draugus ir drauges
draugiškai ir maloniai 
priėmė. P-nia Tamulienė, kuri 
yra labai gera virėja, pagami
no įvairių valgių ir skoningai 
paruošė stalą. Palinkėta jau
nam Zenonui sveikatos ir pasi
sekimo karo tarnyboj: taipgi 
įteikta gražių dovanėlių nuo 
visų dalyvių. Jaukioje nuotai
koje praleistas laikas, už ką 
dalyviai taria nuoširdų ačiū 
šeimininkams.

Antanas Dičkus po kelių mė
nesių rimtos ligos sugrįžo iš 
Veteranų ligoninės ir po biskelį 
pradėjo. Christopher Reynolds atsisvei

kino su choristais-tėms, nes iš- žmonos 
! vyksta į kariuomenę. Prieš iš Linkim 
' vykstant, sekmadienį savo gra- prėti.
■ žiu balsu sugiedojo solo “Avė M. L 
i Maria”, rodos, kad jis savo gie
dojimu tikrai prašė, kad dan
giškoji Motina Marija užtartų

ži- stiprėti savo 
ir sūnelių 

Antanui

gerosios 
priežiūroj, 

visiškai susti-

ir M. Pranc- 
sveiksta 
Linkim

Infliacija yra priešas, 
Nugalėk ją Karo Bonų 
kurio tu negali matyti 
m ta upomis.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modemišku būdu — kramtykite FEEN-A- , 
MINT, ši skoninga kramtoma guma vi- I 
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milto- | 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

M. Navickienė 
kevičienė. taipgi 
šeimos globoje, 
niams greito pasveikimo.

savo 
ligo-

M.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 3
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. į
Grafton Avė., Islington Mass. '

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

4



Antradienis, Rugpiūčio 17, '43 1DARBININKAS~

ŽINUTES

primicijų palaimini-

turėti svečių kunigų 
ir šeštadienį ir sek-

VIETINES ŽINIOS
AMERICAN HEROES

BY LEFF

LAI BŪNA, KAS BUS! ĮVAIRŪS skelbimai

Jūreivis Juozas Navickas, 
tarnaująs U. S, N., paeinąs iš 
Glastonbury, Conn., šiomis die
nomis, lankė kleboniją ir Vyčių 
kuopos kambarius.

Rugp. 12 d., Moterų - Mergi
nų Kareiviams Remti Skyrius, 
nutarė pardavinėti Karo Bo
nus, pyragų kermošiuje, rūgs. 
5 d., 1943, parapijos salės kie
me.

Trečiadienj, po Šv. Teresės 
Novenos pamaldų, bus laiko
mas svarbus Federacijos sky
riaus susirinkimas. Visi drau
gijų atstovai prašomi susirink
ti.

noru, Šv. Petro par. bažnyčioje 
įvyks trijų dienų Taikos prašy
mui per Paną Mariją pamaldos. 
Jos prasidės penktadienio va
kare, baigsis sekmadienio va
kare.

Penktadienio vakare į pamal
das atsilankys, iš Brocktono, 
kun. Šeputa suteikti susirinku
siems savo 
mą.

Tikimasi 
pamaldose 
madienį.

Rugp. 15 d., tapo pakrikštyta 
Kazio - Antaninos (Vasiliaus
kaitės) Prakapų dukrelė var
dais Felicija Dolores.

Vakaras. Lynoja. Einu 
gatve. Pakaušyje lyg so- 
pančio švino kamuolys. 
Mintys, tarytum nerimstą 
paukščiai, blaškosi po 
galvą, vien pradėm užgau- 
damos sparnais gyvą didę 
smegenų žaizdą.

Grand-Otelio langai sa
vo žiburiais šaipos ir erzi
na geliančią ją mintį. A-a! 
tat čia draugų daugnorių 
štabas! Šit tuščias auto
mobilis... Tamsoka... Ap
linkui nieko žmonių ne-

Mudu Du Broliukai

iii

J. E. Kardinolo O’Connellio

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 8330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—&
— ... - -

Felicija Grendelytė, Lietuvos 
Vyčių Centro finansų sekreto
rė, rašo iš Newark, N. J.:

“Ką tik atvykome į Newarką. 
Kelionė buvo maloni. Kad tik 
konferencija pavyktų.

“Gerų dienų jum ir visam 
štabui”.

Kaip žinoma, iš Naujos Ang
lijos išvyko į konferenciją ne
mažas skaičius Vyčių. Todėl 
mes tikime, kad L. Vyčių Cen-| 

I tro sušaukta 
i nai pavyko.

p. Felecija 
yra Lietuvos
sekretorė, išvyko ne tik daly
vauti konferencijoje, bet ir 
praleisti savaitės attostogas. 
Linkime malonių atostogų!

Kun. J. švagždys 
Išvyko

Pirmadienį, rugp. 16 d. kun. 
Švagždys, Katalikų Susivie

nijimo Dvasios Vadas išvyko į 
Wilkes - Barre, dalyvauti L. R. 
K. S. A. Tarybos posėdyje.

J.

Širdingiausias Ačiū

konferencija pil-

Grendelytė, kuri
Konsulo Bostone

(VAIRŪS SKELBIMAI

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

Šv. Jono D-ja Išrinko 
Atstovus

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

Rugpiūčio 15 d., parapijos 
salėje įvyko didžiausios ir tur
tingiausios So. Bostone draugi
jos — Šv. Jono Ev. BĮ. Pašal- 
pinės D-jos susirinkimas. Jame 
plačiai svarstyta šaukiamos 
Lietuvių Konferencijos Pitts
burghe reikalas. Nutarta siųs
ti du atstovus. Taipgi nutarta 
iš d-jos lėšų fondo paskirti 
$25.00 auką minėtai konferen
cijai. Tą auką nuveš atstovai. 
Atstovais, iš trijų kandidatų, 
išrinkta. Jonas Glineckis ir A- 
leksandras Ivaška. Rap.

Norime išreikšti širdingiau
sią padėką visiems mūsų gimi
nėms draugams ir prieteliams, 
už parodytą širdingumą, laike 
mūsų naujagimių atėjimo į šį 
pasaulį. Dėkojame už sveikini-

■ mus ir įvairias dovanas ligoni- 
: nėj buvimo laiku. Ačiū brolie- 
I nei Razvadauskienei ir jos vy-

■ rui Pranui ir jų pagelbininkėms 
ponioms B. Martinkienei, J. Sa-

I' I
vickienei. M. Bendzevičienei ir 

l L. Medonienei už suruošimą 
priimtuvių iš ligoninės sugrį- 

! žus su mūsų naujagimiais. A- 
i čiū visoms atsilankiusioms už 
taip brangias ir gražias dova- 

j nas įteiktas mūsų vaikučiams, 
j Dėkojame visiems, atsilan
kiusiems į krikštvnas už linkė- 

; jimus ir vėl suteiktas dovanas. 
| Be to, norime padėkoti visoms 
šeimininkėms už priruošimą 
krikštynų vakarienės. Abelnai 

į dėkojame visiems ir visoms už 
viską, kas mums buvo suteikta.

Dėkingi
AZbizio-s ir Ona Nevierai.

------ ------- ----------------------------  Į 
veiksluose ir gražiai apibudin-; 
ta raštu. Kristaus Karaliaus ’I 
paveikslas viršelyj puoš pirmą-: 
jį 32-jų puslapių leidinį. Svei-į 
kiname leidėjus TT. Jėzuitus ir 
linkime, kad “žvaigždė” 
siektų kiekvieną 
šeimą.

Pirmadienį, rugp. 
bininko” redakcijoj 
Bašinskas iš Worcester, Mass., 
biznierius.

pa-
katalikišką

i

Lankėsi

Prel. Krušas So. Bostone

Pirmadienio rytą Prel. 
M. Krušas iš Chicagos, 
kuris sekmadienį dalyva- Į 
vo dviejų kunigų Marijo-1 
nų primicijose Brocktone, i 
atvyko į So. Bostoną ir 
lankėsi Šv. Petro lietuvių 
par. klebonijoje. Tą pačią 
dieną kartu su kun. Dr. K. 
Urbonavičių išvyko į Ma- 
rianapolio Kolegiją.

Mudu du broliukai,
Abu neženoti.
Užsirūkę po cigarą 
Traukiam kaip bagoti.
Užsirūkę po cigarą 
Traukiam kaip bagoti.

Mums nereikia turtų,
Anei jokių dvarų, 
Kad tik rūksta iš panosės 
Galiukas cigaro.

Kvailiai tegul dirba 
Ir sau turtus krauja, 
O kaip mudu susipratę, 
Tai sau tinginiaujam.

Ugnelę kūrenam,
Atsigulę krūmuose, 
Ir sau bulvių prisikasę 
Skanius pietus ruošiam.

Kai tik lietus ima
Mums į kailį pilti.
Tai, va, mudu susitarę 
Einame po tiltu.

Kada ima pilve 
Inžinierius šokti.
Tada žinom, kad jau laikas 
Keptų bulvių lupti.

Taip sau ir gyvenam.
Kaip koki biznieriai,
Ir nenorim nė viens dirbti, 
Kaip milijonieriai.

Draugijų Valdybų Adresai

ŽVAIGŽDE
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 
‘ŽVAIGŽDĘ’ 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 
sp melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
ps Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty- 
Es 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 

arfl Dievo Širdies palaimos.
REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 

SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

f DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės” kaina g metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą 

d šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

gg užsakymams adresas:
S "ŽVAIGŽD6"

488 E. Seventh Si., Se. Boston, Mass

g

I

IŠSIRENDAVOJA buvusi 
batų krautuvė 351 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. per virš 
50 metų. Vieta labai žinoma ir 
paranki bizniui. Dėlei nesvei
katos ir kitų aplinkybių buvo 
biznis perkeltas į kitą vietą. 
Norintieji turėti gerą 
vietą, atsišaukite: 
Lawrence, 455 W. 
So. Boston, Mass.

matyti... Ką tartų daug
norių vadai, nebradę savo 
vežimo? Kokie kvaili ir 
juokingi būtų jų veidai!

Pagunda stipresnė už į 
mano jėgas... Durelės į 
taukšterėjo. Aš jau ieš
kau, ką spūsterti, ką suk- 
terti: nemoku automobi
lio valdyti... Bet juk ne 
kas ypatinga: juk vežėjas 
ne ką kita daro, tik va... 
paspaudžia, pasuka...

Lekiu... Viskas, pabūgę, 
šoka į šalis. Keiksmai. 
Man linksma.

Va, šit “Europos” iš vi
daus apšviestasis laikro
dis. Kelinta valanda?.. Gal 
ji man paskutinė...

Žmonių ir šlajukų daug, j 
Mano žvėris skrenda! 
šnirpšdamas. Vežėjų ark- į 
liai, pabūgę, mėtos į bū
rius žmonių. Negandingi 
klyksmai: “Kas do vel
nias?! Daugnoris!” Aš 
šypsau...

Gatvė runguojas žemyn. 
Kalnas ilgas. Tai ūžia ma
no žirgas! Lekia kas kar
tą greičiau... Mano pašir
dy, lyg šiltas vandenėlis, 
saldi baimė tvįsta.

Eina žmogus... Tuoj bus 
jam galas!.. Sukliko, puo
lė... Kaulai trakšterėjo — 
baisus riksmas... nutilo...

Renkas žmonės. Bėga 
paskui. Sutinkamieji ap
sistoja, atsisuka, lydi ma
no mirties vežimą baugio-J 
mis akimis.

— Laikykit!
— Tai — beprotis!
— Ai-jai! Gelbėkit!

O man džiaugsmas 
pasididžiavimas p 
krūtinę. Aš galingas! Aš j 
didis! Aš — Nelaimė! Aš 
— Mirtis! Sulaikykit ma
ne, jei įstengia!!

Ūmai pasisuka gatvė. Iš 
kairės dauba. Automobi
lis, lyg viesulas, lekia į ją-; 
ją... Jau čia pat... Žemai, i 
dugne, šmėžterėjo kažko- | 
kie namai... Daug langų...! 
Žiburiai... Krintame...

Saldus skausmas sus- i 
paudė širdį. Tai — galas. 
Daugiau to viso nebmaty- 
siu. Tuoj nukrisiu ant ano 
stogo — sopulys, mirtis. 
Tada — tamsa... O kas to
liau...

i Ilga grandinė minčių 
1 švysterėjo sąmonėj, it 
• skaudžiai skaidrus ilgiau- 

: sias žaibas, ir nutrūko. 
! Biaurus sopulys plūsterė

jo per visą kūną, lyg ug
nies peiliu...

(Iš “Šviesos” sp. knygos).

I

bizniui
Mary T. 

Broadway,

11-20-2$.

I

KAS NORIT PARDUOTI 
FARMĄ?

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

DIDŽIAUSIAS 
BARGINAS

PARSIDUODA UŽ VISAI 
iŽIAMĄ KAINĄ SU MA- 
’ŽU ĮMOKĖJUSIU. trys 
NAMAI SU KETURIAIS 

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

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

Niekur nėra tokios saugios 
vietos padėti pinigus, kur būt 
užtikrinta apie 20-tas nuošim
tis pelno. Galima pirkti po vie
ną arba ant syk visus. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
seniausią agentūrą, A. J. Kups
tis, 332 W. Broadv'ay, So. Bos
ton, Mass. (16-19)

!

BALLAST TOBES
POPU LA R E ACH
NUMBERS

Also limited supply of OZ4. 
6SQ7. 12K7. 12A8. 6SK7. 6K8. 7F7, 

1LN5. 27. 26. 24A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 25Z6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLAND 
Satisfactior. quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St.. Boston

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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. Parku-ay—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, Ma3S.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradien; mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

8V. JONO EV. BL PA8ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranaa Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
į 440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
| Iždininkas — Vincas Zsleskas,

613 E. 5th SL, So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

501 E. 5th St., So. Bo«ton, Mass.
I

Hortti Brighton Bakery, 
Ine.

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

i

64 Lincoln St., 
Brighton, Mass.

Tel. STAdium 8411.

šeštadienį. “Darbininke”; 
lankėsi kun. Pr. M. Juras, jo 
spausdinamos maldaknygės — 
“DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTI
NIS” reikalais.
★ Tą dieną lankėsi Petras 

■ Kleponis. LĖKS Širdies drau- 
i gijos kasininkas. Atsilankymo
proga užmokėjo spaudos sąs
kaitas ir įstojo į Liurdo knygos 
Rėmėjus. įmokėdamas $5.00.
★ Taipgi tą dieną lankėsi 

Cambridgietis Vladas Jakavi- 
čius, ilgametis LDS 8-tos kp. 
narys ir “Darbininko” platin
tojas. Atsilankymo proga p. 
Jakavičius įstojo į Liurdo kny-1 
gos Rėmėjus, aukodamas $5.00.
★ Pirmadienį,' rugp. 16, š. m., i 

“Darbininke” lankėsi Tėvas Pr. 
Aukštikalnis. S. J. Paaiškėjo,

i kad su spalių mėnesiu “Žvaigž
dė” išeis 32 puslapių. “Žvaigž
dė" bus turtingai paveiksluota. 
Pirmas jos toks gražusis leidi
nys patieks savo skaitytojams 

rožančiaus paslapčių pa-

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

£ REIKALINGA VYRŲ (Dėmesis bus kreipiamas 
✓ ir i nepiliečius). Dirbti a sencialėj karo industrijo- 
/ je prie Įvairių; darbų. Patyrimas nereikalingas 
!virš 40 valandų darbo mokama laikas ir pusė.

Gera alga. Matykite:

MR. HALPERIN, 
Roxbury Iron & Metai Co., Ine.,

Dorchester, Mass.
Paimkite Mattapan karą iš Ashmont Station ir 

išlipkite prie Cedar Grove Station.

I
COLD PERMANENT

nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Croųuignole 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.

GRABORIAI

Kefi Ganiv Ištaigu Vadovai 
lietuvėje

(LKFSB) Maisto pra
monės ir tiekimo departa
mento direktorius yra J. 
Glemža, ilgametis Pieno 
Centro Valdybos pirmi
ninkas. Vilniaus dailės a- 
kademijos direktorius yra 
dailininkas Vizgirda. Kau
no suaugusių instituto di
rektoriumi K. Kačinskas. 
Lietuvių policijos šefas — 
V. Reivytis. Kauno pra
moninių gaminių preky
bos direktorius Dr. J. Kiš
kelis. Tačiau daugumoje 
aukščiausių postų Lietu- 

| voje dabar sėdi naciai.
I

1

I

l'

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

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

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELB1NINKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises 
254 W. Broadway 

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

833 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktortad te 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tol. 8OU Boston 1437 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.
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• A. Vaičiulaitis.

Praloštas Smuikas
Jei jūs oūtumė 

tikę keliu e 
būtumėt manę, 
vargelį susitinot.

■
gus, suglamžyta 
ar.t galvos. 
siais skvernais 
gusiomis rauko’ 
siaustu apsiV-lz 
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sios kelinės, li< 
dens dieną s 
medinėmis k 
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jog tai viso kai 
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bus pasilinksminimas.
Vyras atsakė, dar vieną 

kitą žodį sumetė ir išėjo, 
ūbas i išlydėjo.

Lauke buvo jau sutemę, 
k pačiuose 
■,> sun.-Liu 
irtais 
u dona.= 
nuikminkas 
nkintas ir

muzi- 
turis

-
Te i šy
vi sa m

vakaruošė 
debesų tarpą 

dar sužėruodavo 
dangus. Kaimo 

visas pa- 
nudžiugęs,

žiūrėjo į tamsoje nyks
tantį vaikiną ir galvojo, 
kain ateinantį sekmadie
nį visą naktį grieš. Pro 
nedidelio vėjo ošimą jis į- 
siklausė į vakaro tylą: gir
dėjo. kaip tvarte arkliai 
ėsdami į ėdžias beldžiasi, 
kaip kartais avelė su
bliauna ar karvė sumykia. 
Ties jo kojomis šnerėjo 
sausi lapai. Ilgai stovėjo, 
paskui, dar kartą metęs 
akį į trobas, nedideles. 

' daiktais skylėtais stogais, 
daiktais su naujais lopi
niais, pasakęs žodį iš lau
ku parbėgusiam šuniui. į- 
ėjo į vidų. Ant slenksčio

Niekas nepasakys, kad 
jis būtų puikiai griežęs, 
bet beveik ne vienas pasi
linksminimas be jo neap
siėjo. Jei pasitaikydavo dar stabtelėjo pasiklausy- 
vestuvės ar šiaip didesni- 
pokylis, tuomet, supran 
tama. Jokūbo su jo smui 
ku
vo. 
tai

niekas nė neprašyaa- 
geresnių rasdavo. Pats 
puikiai matė, bet nei 

jis dėl to pyko nei rūgojo. 
“Et”, mąstydavo sau. “v- 
ra ko čia pykti, jei aš 
jiems šiandie nereikalin
gas. Ateis laikas, kada ki
tiems praversiu”.

Paprašytas jis nemokė-į 
jo atsisakyti. Todėl kai 
vieną vakarą už durių ka
žin kas subrazdėjo, ir po' 
valandėlės į pirkią įėjo 
jaunas vaikinas. Jokūbas 
jau numanė, su kokiu rei
kalu ir paklausė, pas ką

s

rėjo, kaip tas savo laimę; 
ar nelaimę traukia.

Greit vėl reikėjo smuiką į 
bet dabar 

visą jo sielą valdė kita ais-■ 
tra. Jis jau nežiūrėjo, kaip 
poros viena už kitos suka-. 
si, negirdėjo, kaip links
mą žodį kas jam sušunka, 
nieko daugiau nejautė, 
kaip tik ta pagundą, kuri 
jam ramybes visą naktį 
neduos. Ir lošikai, lyg ty
čia, jį ragino prie stalo 
sėsti ir laimės pamėginti, i 
Jokūbas vadžiojo trauką, 

greičiau, 
smarkiau.!
kol visus

I

tyliai tarė, redos. ko bijc- do prie kurio lošiko ir žiū- 
damas:
— Ką padarysi, kad pra

šo... Ber.e, pagaliau, dykai
aš jiems griešiu... Vis su- i rankas imti, 
meta kiel

♦

Gražiai 
vandeniu 
kam 
kimosi 
Kad nebūtų 
langai į 
šaltoka, 
ra už poros. 
Jokūbas, 
per stygas 
taktą į žemę, bet tai 
lengva ii 
juo stiklinės

ti pagiry suskambėjusios 
dainos.

Žmona tuojau atnešė 
vakarienės. Padėjusi du
benį ant stalo prieš vyrą, 
pati atsisėdo 
je ir. paėmusi f 
kiek patylėjusi, prabilo:

— Tai vėl eisi kiaurą 
naktelę vargti. Nei tau 
naudos nei sveikatos iš to. 
Verčiau tuo tarpu pra
migtum — ir darbas ryto- į 
jaus dieną iš rankų

! kristų.

įc 3JC

iššluotame ir 
palaistytam 

bary jau kyla nuo su- 
dulkių sūkuriai, 

taip trošku, 
praviri, nors lauke 

Iš lėto sukasi po- 
Kampe sėdi 

vadžioja trauku 
ir muša koja 

aip pa- 
atsargiai, lyg po 

grindys bū
tų. Jis žiūri primerktomis 
akimis į šokikus, jo širdy 
darosi linksma ir kažkaip 
jauku. Ar jis prisimena, 
kaip pat dar jaunas ber
nas su kitais prieš dvi de
šimtis metų linksminosi, 
ar jis. gal būt. * pamiršo 
sunkius dienos rūpesčius, 
— niekas neoasakvs, nie- 
kas neįspės iš jo raukšlė
to veido ir sutrauktų an
takių.

Už stalo šeimininkas ir 
keletas nenorinčių šokti 
ar jau nuilsusių iš pinigų 
lošė.

Norėjo dėti smuiką į ša
lį. bet jaunieji apspitę tol 
prašė, kol Jokūbas, nega
lėdamas atsispirti pagun
dai, iš naujo mušė koja 

i ilgai, kol
kitoje pusė- 

šaukštą, taktą ir griežė 
visi šokikai įkaisdavo.

>: >e

Šitas žmogus per visą 
savo gyvenimą dvi aistras 
širdy nešiojo: jis norėjo 

Įamžinai griežti ir korto- 
ne'. mis lošti. Dabar, matyda- 

Imas vyrus prie stalo pini- 
Jokūbas. pabraukęs pla-,gus žarstant, nejučiomis 

;čiai rankove per kaktą.'kreipė į juos žvilgsnį, jo 
k lyg norėdamas galvoje * akyse spindėjo keista ug-
daugiau minčių sujudinti,'nelė. Nustojęs griežti, sė-

I patingas judėjimas nuo 
Park St. Skubos Valandomis

APLENK ŠĮ SUSIGRŪDIMĄ

vis greičiau ir 
poros sukosi ; 
Jis, tol nestojo, 
prakaitas išpylė.
— Dabar, sakė jis. pa

žaiskite ratelį, o aš tuo 
tarpu pasilsėsiu.

—Sėsk prie .mūs, 
atsiliepė balsas nuo

Dusyk to sakyti 
kėjo. Štai, Jokūbas už sta
lo, tuoj gauna kertą ir iš
sitraukia iš kišeniaus pi
nigų. Iš pradžių jam seka
si. visai puikiai sekasi.' 
Trisyk paeiliui laimėjo.
— Žiūrėk, nusijuokė pra-į 

kišusieji, vos spėjo prisės
ti, o jau visiems lūpas ap
šluostė. Ar nereikės bėgti 
iš čia. kad visų pinigų ne- 
palikčiau?..

Tik iš vienų rankų Jokū
bas jokiu būdu negalėjo 
pasprukti: šeimininkas
kiekvieną sykį laimėjo. 
Kai ėmė sektis ir kitiems, 
muzikantui pasidarė sun
kiau. Pirmiausia jis pra
kišo tuos pinigus, kuriuos 
vos prisėdęs gavo; paskui 
pamaži nyko iš kišeniaus 
atsineštieji. Jokūbas vis 
tikėjosi, kad jam vėl ne
trukus ims sektis, sudės 
didelį banką ar šiaip kuris 
prakiš. Bet lyg tyčia kor
tos ėjo blogesnės, jokios 
vilties nematyti. Nors jis 
lošdamas ir ramus išrodė, 
bet kiekvieną sykį, trau
kiant kortą, kildavo bai
mė, pirštai imdavo neju
čiomis drebėti. Prieš kiek
vieną dar neatvožtą kortą 
jis ilgai mąstydavo. Pasi
seks, nepasiseks: laimė ar 
pražūtis. Bet laimė buvo 
nuo jo toli. Ir štai, kai 
staiga įkišo į kišenių ran
ką, jis 
vienas 
bėjo.

dėde, 
stalo.; 
nerei-

SOSTINIŲ ŪKININKĖS — Kaip geros kaimynkos šios Lotinų Amerikos 
ambasadorių dukterys pabaigos savaitės laisvalaikį sunaudoja ant ūkių. 
Jos išvyksta iš Washingtono į artimus ūkius ir ten padeda ūkių darbus 
dirbti, štai viršuje kairėj Nena Castro, kairėje, duktė EI Salvadoro am
basadoriaus ir jos brolio žmona aptaria sėklų reikalus. Viršuje dešinėj— 
Blanca Vargas, duktė Colombian counselor, susidraugavo su balta-vei- 
de. Apačioj - kairėj — Cynthia de Leon, Dominican Republikos preziden
to sesers duktė, paduoda vištoms maisto. Apačioj - dešinėj — Teresa La 
Barthe, duktė Peruvijos ambasadoriaus attache. Ji už savo Victory dar
žą gavo atžymėjimo dovaną.

buvo
centas

140.000 važiuotojai naudoja “Ei 
tarpe 5 ir 6 v. p. p. Dėlei Jūsų pa
čių parankumo. suplanuok važi
nėjimus kitu dienos laiku, kada 
nėra susigrūdimo.
PO LABOR DAY aptarnavimas 
bus padidintas ant mūsų sub- 

tuneliniu liniin tarne 9 vai.wav tunelinių linijų, tarpe t 
ryto ir 5 vai. p. p.

“EL" SUSIGRŪDIMO VALANDOS:

7 iki 9 v. r.—5 iki 6 vai. p.p.

...BOSTON EliEVATED RAILWAY

— Tai nieko, sumurmė-. kad galėtų skirtis su tuo kabinti rengdamasis. Šei- 
jo Jokūbas, rodos, jo žo-'daiktu, brangiu jam kaip mininkas buvo be galo go
džių gerai nenugirdės. i kūdikis. Pagaliau, jo gal- rai nusiteikęs, visas

— Ką už tiek daug imsi...; voj tokia mintis netilpo ir džiaugsmu virė. 
Palik nors pusę kitiems. : niekumet nebūtų tilpus. — Ką veiksiu
— Tai nieko, pakartojo Net tada, kai ant stalo gu- smuiku, sakė jis. 

muzikantas, gili _1 ’ ”
nęs, kad tikrai laimės. šešios akys, jis negalėjo į- vas duoda sveikatą, kad

Pirmą kartą ėjo kara- sivaizduoti, kas pasidarė, ilgai pajėgtum jaunie- 
lius, po jos septynakė. Jo- Sėdėjo, lyg žmogus, kurį šiem s griežti... Man jo ne- 
kūbas, tai pamatęs, nu- netikėtai sugavo ir į gele- reikia... Imk ir griežk... 
džiugo. Dabar juk gali iš- žinį narvą uždarė, bijoda- Muzikantas negalėjo žo- 
traukti aštuonakę, devy- mas galvą į šalį pasukti ir džio ištarti. Stovėjo jis už 
nanakę ar net vieną akį pasijudinti. Tik vadžiojo stalo, rankas išskėtęs, kol 
daugiau. Laimėjimas kaip akimis per visus, nuolat šeimininkas prie jo priė- 
tikras. Todėl beveik links- mirkčiodamas, lyg šviesos jo, apkabino ir pabučiavo, 
mas paėmė kitą kortą ir, per gausu būtų. Susirinkusius apėmė ne-
nė nepažvelgęs, ant stalo Tuo tarpu atbėgo mer- apsakomas džiaugsmas ir 
atvertė. ginos ir vaikinai, ėmė Jo- linksmumas.
— Tūzas! suriko aplink kubo prašyti, kad griežtų, plojo, gyrė 

stovėję. — Jau gana, dėduli, pa- muzikantą.
— Ką?

bas ir pastiro.
Ant stalo iš tikrųjų gu

lėjo tūzas. Vynų tūzas, su 
nuplėštu kampu. Vargas, 
pražūtis! Ak! Kai lošikai 
pamatė, kiek muzikantas 
sutraukė, visi nustebo. 
Vargšo muzikanto būklė 
pasidarė sunkesnė, kad lo, kaip 
neturėjo kuo sumokėti. 
Šeimininkas pasiūlė dar 
sykį traukti.
— Dabar skolą ištikrųjų 

laimėsi, pasakė jis. Jokū-' šeimininkas prisislinko 
bas, nė nepamąstęs, paė- prie jo ir kažin ką ištarė, 
mė kortą. Tik staiga kaž
kas atsiliepė:
— O ką statai, jei pralai

mėsi?
— Ką statau? paklausė 

graibydamas po kišenius, 
bet ten buvo tuščia, kaip 
ūkininko kluone pavasarį.
— Ką užstatau?... pa

klausė jis apsižvalgyda
mas ir netikėtai pastebėjo 
smuiką.

Nieko daugiau neliko. ko nereikia, sakė jau ke-
— Smuiką, smuiką, kal- ,lintą sykį šeimininkas. Ko 

bėjo muzikantas, o širdy sėdi, griežk. Matai, kad 
susyk pasidarė skaudu ir'šokikai jau laukia... 
graudu.

Tik viltis, kad laimės, dos, nenorėdamas tais žo- 
ir dešimt privertė jį taip ryžtis. JisĮdžiais tikėti, ir nustebęs 

i nė sapnuote nesapnavo,!rankas išskėtė, lyg ką ap-

su tavo 
Man jo 

giliai įsitiki- įėjo sutrauktos dvidešimt nereikia... Tegu tau Die- 
šešios akys, jis negalėjo į- vas duoda sveikatą,

tuščias, ne
nesuskam-

■y. %

Pirmiausia, tą savo būk
lę pastebėjęs, Jokūbas no
rėjo pakilti, bet šiuo atve
ju toks žygis būtų lygus 
kareivio iš mūšio lauko 
pabėgimui. Jei turi pinigų 
ir nueini sau, tuomet kitas 
dalykas. O dabar būtų 
baisiai negražu, jei kas 
priėjęs pasakytų: “Tai jie, 
dėduli, tave nurakė, likai 
kaip žuvis plikas”. Todėl, 
valandėlę pasvyravęs, nu
tarė iki paskutiniosios lai
kytis. Jam atėjo mintis, 
kad vis tiek sykį pradės 
sektis, o tas sykis, gal 
būt, kaip tik dabar. Jei 
nueitų, pinigų jau negau
tų, o likęs gali laimėti. Ir 
jam atrodė, kad kažkoks 
balsas kuždėjo į ausį nesi
kelti, traukti už daugiau 
Pinigų.

Jis ėmė jaudintis, sušilo, 
akys keistai žėravo, lūpos 
susičiaupė, širdis smar- Į 
kiau plakė. Kai jo eilė a- 

Įtėjo, nė nepaklausęs, kiek 
banke yra, pasakė už vis-! 

, ką imąs. Visi nusistebėjo 
ir į jį sužiuro. Banką lai-į 
riė šeimininkas.
— Penki litai 

i centų, pasakė jis.

Jie šaukė, 
šeimininką ir 
O šis tik po 

paklausė Jokū- silsėjai. Griežk, griežk! geros valandos atsineikė- 
Jokūbui graudu pasida- jo ir pradėjo šnabždėti: 

rė. Prašyti, kad leistų 
griežti, jam atrodė be ga
lo keista, jis nedrįso — 
smuikas jau buvo ne jo.

Smuikas šeimininkui 
praloštas! Sėdėjo muzi
kantas nusiminęs už sta- 

iš namų išvytas
ar didelės nelaimės už
kluptas žmogus. Jis neži
nojo ką sakyti, nežinojo, 
nuo ko pradėti.

' šeimininkas

— Aš jį kaip savo vaiką 
mylėjau... Kur aš būčiau 
dingės * be jo... Tuojau 
griešiu. tuoiau. tik valan
dėle luktelkit... Tuojau...

Kad jūs būtumėt matę 
jį tą naktį griežiant! Vi
sus jo jausmus, visą siela, 
rodos, smuikas pavergė. 
Jis nieko nematė, kaip tik 
virpančias stvgas. nieko 
negirdėjo, kaip tik plau
kiančius garsus. Jam at
rodė, kad viskas smuiko 
aidas persiėmė ir džiaugė
si.

O kai švintant išėjo na- 
jam visas

bet Jokūba.s jo žodžių ne
išgirdo.

Jo galvoj viena mintis i
kilo paskui kitą. Kaip jis mo, jam visas pasaulis 
namie pasirodys, kur akis džiausrsmu skambėjo: ir 
dės, kai visas kaimas su-1 tos žvaigždės, kur aukštai 
žinos, ką sakys, susitikęs blėsdamos mirkčioio. ir 
pažįstamą žmogų! Tik kai medžiai, kur pakeliui ap- 
už peties pajudino, Jokū- nuoginti styrojo ir nvkiai 
bas atsigręžė ir liūdnai 
pažiūrėjo.

■ — Sakau, man tavo smui
ko nereikia,

šnerėjo. ir šalnos pakasta 
žolė, ir mažutis vabalėlis, 
kur žiemai gilyn į žemę 

: rausėsi. (Iš “Ateitis”)

Jokūbas atsistojo, ro-

- «.




