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Pajūrio Zona Evakuota
----------------------------------*■

VVashingtonas — Švedų 
laikraščio žiniomis, nese- 

________ ____________ ‘ i pasiekusiomis Wa- 
yra vienas galingiausių1 shingtoną, visi civiliai, iš- 
ginklų kovoje. Melskimės ■ skiriant vokiečius ir turin- 
už pavergtą Lietuvą, kan-; čius pilną pasitikėjimą 
kinamus ir ištremtus mū- baltus, buvo evakuoti du 

Prašykime kilometrus nuo pajūrio į 
krašto vidurį. Taip pat ne
turintys pasitikėjimo indi
vidai buvo evakuoti iš 
Ruhnu, Pakri, Muhu, Saa- 
rema ir Hiiumaa salų.

Visi tinkantys karo tar
nybai vyrai jau pašaukti. 
Didelis skaičius pajėgių 
moterų jau pasiųstos į Vo
kietiją priverstiniems dar-

sų brolius.
Aukščiausiojo pagalbos, 
kad Jis ištiestų Savo pa
guodžiančią ranką Lietu
vai; kad ji po karo vėl būtų 
laisva ir nepriklausoma.

“16 RUSIJŲ”

I
t
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“Draugas” rašo:
“Sąryšyje su Molotovo: bams. 

manifestu ‘sovietinėms 
respublikoms’, The New 
York Times davė gana iš
samų vedamąjį straipsnį. 
Atpasakojus “manifesto” 
smulkmenas ir įvertinus

Maisto klausimas Balti
jos valstybėse yra katas
trofiškas, visi gyventojai 
likosi priklausomi tiktai | 
nuo juodosios rinkos. Są
lygų net negalima apra-

Alijantai Atmušė Nacių Puolimus 
Italijos Pajūryj

Ir '

Didieji Bombanešiai Pagelbėjo Kariuomenei

Amerikiečiai Eina Pirmyn Cassino 
Srityj

demokratiškiausią pašau- - ti Kur0 ištekliai ne. 
ly Maskvos konstituciją,’pakankami verči en. 
to laikraščio redaktorius tojus val ti ir tj
nemano, kad nauju pare-, viršutiniuose lauko drabu. 
dymu sovietines respub- ž- 
likos” bus laisvesnės. Pa-, ' .
viršutiniškai imant, rašo! Sekant Įsakymu, gyve- 
N. Y. Times, naujas Sovie-’ “"?>» te«a11
+„ “^i atidaromi trims mi

nutėms į dieną išvėdini
mui. Ryšium su didėjančiu 

i visuose 
laikraščiuose atsispindi di
delis nerimas.

i --------------------------------
kų turi savo žinioje. Jis 
priskaito prie jų ir Lietu
vą, kuri nesutiko ir nesu
tiks dėtis į Sovietų Sąjun
gą nors ir su plačiausia au
tonomija, nes Lietuva sie
kia atsisteigti visiškai lais
va ir nepriklausoma vals
tybe.”

ris stovi ant Cassino kal
no, kurio viršūnė yra iški
lus 1,700-pėdų.

Vatikanas atsišaukė į a- 
lijantus, kad jie nebom
barduotų bažnyčių, vie
nuolynų ir kitų šventovių. 
Tačiau alijantai gal būti 
bus priversti bombarduoti 
tą vienuolyną, kuriame na
ciai yra įsistiprinę, nes to- j ji vieta yra labai svarbi 
pozicija. Nuo to kalno iš 
vienuolyno labai toli gali
ma matyti kas yra daroma 

i pakalnėse. Jeigu Vokieti- 
į jos naciai pasitrauktų iš 

gaikštis, Vilniaus Įsteigėjas. Įžymesnieji Lietuvos miestų ir didvyrių herbai — mušė^nacius arti Cisterna.1 tams nebūtų jokio reikalo 
Gedimino stulpai, Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos herbai, Lietuvos Vytis; Vytautas, Cassino miesto apylinkėje' jį bombarduoti.

Vokietijos naciai skelbia

Algiers, vas. 14 — Itali
joj, pietinėje Romos srity
je, pereitos savaitės pa
baigoje buvo susidaręs 
rimtas pavojus Alijantų 
karo jėgoms. Vokietijos 
naciai, pasinaudodami blo
gu oru lėktuvams, tankais 
ir granatomis puolė Ame
rikiečius ir Anglus Italijos 
pajūryj. Bet kada didieji 
bombanešiai atvyko ka- j

Šiandien minime 26-tų metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, riuomenei į pagalbą, nacių 
Šiandien žvelgiame į Lietuvos istorijos laimingos praeities lapus ir darome nau- tankai buvo priversti 
jus pasiryžimus, nes tėvynę apgaubė istoriniai priešai, kurie gręsia tėvynės lais- trauktis atgal. Smarkios 
vei ir tautos pražūčiai. Lai kiekvienas lietuvis peržvelgia šiuos retus atsiminimus kautynės įvyko Aprilia sri- [ 
iš tėvynės dirvonų — darbininkus ir vieteles, kur nekartą semtasi stiprybės... tyj.
Žvelgiant iš kairės į dešinę: Aušros Vartai Vilniuje; Gediminas, Lietuvos Kuni-į Taipgi Amerikiečiai at-įto vienuolyno, tai alijan-
rro ib-ofia Vilnionc Tetoj crSia a T7umpsni Ali T.iptnvnc: rnipcrtii ir rliHvvrii'i horhai __ _____ ________ ;_______a.: 4.__ ___L______  __ i--x_. __

N. Y. Times, naujas Sovie-1 “am>» Ianfai te«aU
tų Rusijos konstitucijos---- —
pertvarkymas, atrodo, pa- 
laidžiau suriša “sovietines ,.
respublikas” j sąjungą (į *
centrą Maskvoje) negu 
Amerikos valstybes arba 
Anglijos įvairias domini
jas. Bet, rašo toliau N. Y. 
T., yra labai didelis skirtu
mas tarp tų trijų didžiųjų 
valstybių sistemų. “Sovie
tų sistemoje ne valstybė 
turi didžiausią galę, bet 
komunistų partija. Ir kol 
komunistų partija tęs pa
skirų respublikų valdymą, 
vyriausiam centraliniam 
komitetui Maskvoje diri
guojant, respublikų auto
nomija ir ypač jų teisė pa
sitraukti, pasilieka proble
matišku dalyku”.

N. Y. Times 
tai, kad po to 
kymo” Sovietų Rusija jau 
pasisakius siųsianti atsto
vus iš visų 16kos “respub
likų” į tarptautinių komi
sijų konferencijas, turin
čias reikalą su pokariniu 
Europos atsistatymu. Tai 
reikštų, kad Rusija turė
tų daugiau atstovų negu kurių priskaito net šešioli- 
Didžioji Britanija ir Jung- ka. Kodėl ne 20? 
tinės Valstybės kartu su
dėjus. Todėl The New 
York Times nemano, kad 
anglai ir amerikiečiai su
tiks su tuo Maskvos “per
sitvarkymu”, su Rusijos 
“susiskaldvmu” į “šešioli- 
ką dalių”. Tai sukelia kitą 
svarbia problemą, kuri tu- ka, kuri yra Korneichuk’o 
rėsianti būti išspręsta tarp 
Rusijos ir jos sąjunginin
kų.

N. Y. Times dar pamiršo Į tartį su Lenkijos “respub- 
pridėti. kad Stalinas nešiką”. Ar ne komedija? 
visas iš tų 16-kos respubli- į Mūsų tautos kvislingams 

toji komedija labai patin
ka. Jie nori, kad ir Palec
kis apsivestų su kitos res- 
i publikos” pareigūne, ir 
[paskui be trukdymų galė- 
|tų daryti “sutartis”.

Sudarė Lenkų Kvislingų 
Valdžią Maskvoje

J

Maskva — šiomis dieno
mis “lenkai” kvislingai su- 

sumini ir darę valdžią Maskvoje. To- 
“persitvar- jį “lenkų valdžia” pasiva

dinusi “Tautinė Lenkų Ta
ryba”.

Kaip žinoma, Sovietų 
Rusijos komisarai pridėjo 
priedą prie savo konstitu
cijos, pagal kurią neva 
duoda “autonomines” tei
ses savo “respublikoms”,

didysis Lietuvos Kunigaikštis; Gedimino pilis. » . . . , ! Amerikiečiai pralaužė na-
Antroje eileje is kaires į dešinę — Dr. Vincas Kudirka, rašytojas. Augustas •

vos prezidentas. Antanas Smetona, pirmasis Lietuvos prezidentas, kurs mirė J. A, 
V. sausio 9, 1944. Kazimieras Grinius, trečiasis Lietuvos prezidentas. J. Tūbelis, | 
buvęs Lietuvos premieras. Dr. Jonas Basanavičius. Lietuvos atgimimo patriarchas. |

Trečioje eilėj iš kairės į dešinę — Kaune Nežinomam Lietuvos Kareiviui pa
minklas. Lietuvių - lenkų sutartis Suvalkuose, kur lenkai pripažino Lietuvai Vil
nių ir už poros dienų tą sutartį klasta sulaužė. Lietuvių misija Klaipėdoje, kur vo
kiečiai pripažino Lietuvai laisvą zoną. Laisvės stovyla Vytauto Didžiojo muzie-į 
jaus Parke Kaune. Ten įkabintas ir amerikiečių Laisvės Varpas, kuris skambina 
pasauliui, kad Lietuva nežuvo ir nežus.

Antroje eueje is nanes t uesjic — v įmukau, i a».y tu jas. Augustas • n •• • Dasįvarg Dįr_ radio aliiantu ar-
Voldemaras, pirmas Lietuvos premieras. Aleksandras Stulginskas, antras Lietu-' J4 P P įįlerija jau bombarduoja

Pranešama, kad Vokieti- tą vienuolyną, kuris buvo 
jos naciai įsistiprino šešto- 'steigtas Šv. Benedikto 
jo amžiaus vienuolyne, ku- 1,415 metai atgal.

PREZIDENTAS TURĖJO PASI
TARIMUS SU KARO VADAIS

Kiek laiko atgal Sovietai 
paskyrė Alexander Kor- 
neichuk Ukrainos “respu
blikos” užsienių reikalų * 
komisaru. Lenkų kvislin- 
gų valdžios Maskvoje gal
va yra Wanda Wasilews-

žmona. Sovietai skelbė, 
kad neužilgo Ukrainos 
“respublika” pasirašys su-

Už Ką Tave Myliu
Už ką tave myliu, už ką?.. 
Brangiausia žeme Lietuvos!
Ar už lopšelį, vygę tą — 
Ką supo asloj svetimoj?

Ji davė motiną mieliausią, 
Tėvelį, brolį, seseles...
Ji užaugino kuogražiausias — 
Mano daržely rūteles.

Washington, D. C., vas. 
14 — Pereitos savaitės pa
baigoje prezidentas Roo
seveltas turėjo pasitari
mus su aukštaisiais armi
jos ir laivyno vadais dėl 

j karo Italijoj.

t

Juk mano “tėviškė” — lūšna, 
Grįsta iš rąstų svetimų...
Ir laukų smiltis čia kožna — 
Ne mano mylimų tėvų.

Mano pečius Jinai apsupo, 
Lininiais rūbais, mylimais... 
Prieš Ją siela, širdis suklupo — 
Dainužių ritmais tylimais.

I
I

"Aiiiantai Bombardavo Cas-

mas sakė, jog Vatikane 
spėjama, kad laike Castel 
Gandolfo, Šv. Tėvo vasar
namio, bombardavimo už
mušta 500 žmonių.

Tačiau Vatikano radio 
nranešė, iog Jo šventeny
bės Popiežiaus Pijaus va
sarnamis nebuvo subom-

Man nelingavo savas javas, 
Vystėsi ne man obuoliai...
Tik verkė, verkė senas klevas — 
Lydėdams plotais akyliai.

Bet aš skaičiau kiekvienoj varpoj 
Brolių savų darbo rasas...
Girdėjau sodų griaudžioj arfoj — 
Bočių vėlių šnekas savas.

Ežerų veidrody saulėtam, 
Mačiau Jos veidą mylimos 
Likau Jos grožiu nugalėta, 
Ir niekur nėra man kitos.

Jos kasos — šilai žaliaploščiai, 
Kaspinais upių sujuosti...
Jos šventas lūpas varpoms glosčiau — 
Meile, dėka, himnais anksti.

Ji užaugino karklą žalią — 
Mano lopšelį kaip kitiems... 
Įdavė lyrą — mano dalią, 
Ilgesiams pynti alkaniems.

Ji užaugino klevą stalui, 
Beržo šaukštelį, klumpeles... 
Miežio grūdelį — kruopai, alui, 
Rubinų dirvoj bulveles.

Jinai sužiuro, surasojo...
Girių glėbiais siekė priglaust — 
Kai mane laivas šaukė, mojo...
Ir aš tik spėjau vos priklaupt.

O, Motina! O. Motin mano... 
Pas tave veržiasi širdis!
Kai tu merdi už okeano —
Aš čia užtrokšiu kaip žuvis.

Marija Aukštaitė.

SOVIETŲ RUSIJOS ARMIJA
ATSIĖMĖ 800 KAIMELIŲ

Londonas, vas. 14 —Sta- kaip 800 kaimelių, ir 
linas praneša, kad raudo- stūmė nacius tolyn

tpIGanrfnlfo" Calra Mariai lbarduotas- Sako' tik “trYS 
reiUamrone ,MK0 naciai (bombos krito ant kolegijos 

----------- j šalia vilos.” Pranešimas 
Londonas, vas. 14 — Vo- sako, jog buvo daug su- 

kietiios pronagandos a-,žeistų, bet nepasako kieno 
gentūros radio praneši- lėktuvai bombardavo.

KELEIVINIO LĖKTUVO NELAI
MEJE UŽMUŠTA 24

Memphis — Iš ketvirta-1matyt, nenorėdama turėti 
dienio į penktadienį vidur-:nesusipratimų dėl lenkų 
naktį krito į Mississippi u- laikraščio su Sovietų Ru- 
pę American Airlines ke- sijos valdžia, tam laikraš- 
leivinis lėktuvas. Toje ne- čiui atėmė leidimą, 

t laimėje žuvo 24 žmonės. __________
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Uždarė Lenkų Laikraštį Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolynas,

R. D. 1, Putnam, Conn., 
š. m. vasario mėn. 7 d. įvyko 
Kryžiaus Kelių šventinimo iš
kilmės naujoje N. Pr Švč. P. 
Marijos Seserų koplyčioje. Šven
tinimo apeigas atliko, pasakė

Londonas, vas. 14 — Šio
mis dienomis Anglijos val
džia “uždarė” lenkų laik- 

’ raštį “Wiadomosci Pols-
Chunking, Kinija, vas. kie”, kuris skleidęs kurs- 

14 — Leit. gen. Joseph W. tančią propagandą prieš 
Stilwell praneša, kad “pa-. Sovietus. Tam laikraščiui 
siųstas didžiausias krovi-' atėmė leidimą pirkti po- pamokslą ir drauge su seserimis 
nys naujausių lėktuvų Ki-'pierai ir kitoms spaustu- pirmą kartą šioje vietoje apėjo 
nijai, kuriais Kinija galės vės reikmenims, 
pradėti smarkią ofensyvą Sovietai kelis kartus 

(prieš japonus.” 'protestavo ir reikalavo,
! Naujais lėktuvais kinie- kad Anglijos valdžia tą 
ičiai galės bombarduoti ja- laikraštį uždarytų, 
įponų pozicijas Burmoj. ' _

I Kinija Laukia Lėktuvų 
Siuntinio

Chunking, Kinija,
nu- 
link 

noji armija užėmė šepe- į Pskovo, kuris yra vartai į 
tovkos miestą, kur yra Latviją. Tačiau iki Psko- 
penkių svarbių geležinke- vo dar yra apie 43 mylios, 
lių junginys.

Per penkias pastarąsias tą, kur yra svaigus gele-, 
dienas rusai šiaurinėje [ žinkelis ant Leningrado •! 
Rusijoje atsiėmė daugiau Pskovo linijos. j

Rusai užėmė Lugos mies-

Kryžiaus Kelius misionierius 
Tėvas Justinas Vaškys, O. F. M.

’ Šia proga aplankė vienuolyną 
anrasų u^yuų. ,kun- J Valantieji, Waterbury
Taigi Anglijos valdžia,1 klebonas, ir kun. Bružas. M. S.
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APIE LIETUVIŲ PULKUS 
RAUDONOJOJE ARMIJOJE

(LKFSB) Iš Londono das, kad Italijoje galima 
mums praneša, kad britų gauti lakštingalų liežuvė- 
laikraščiucse buvo išspau- lių košelienos valgyti. Vie- 
sdinta Maskvos radijo ži- nam keleiviui paabejojus, 
nutė. esą Lietuvos pulkai ar grynai iš lakštingalų 
eina kartu su Raudonąja liežuvėlių sudaryta koše- 
Armija ir kariauja prieš liena. patarnautojas atsa- 
vokiečius jau nuo vasaros, kęs, kad pusiau: vienas 
atsižymėję pulkai eina jaučio liežuvis ir vienas 
kartu su Raudonąja Armi- lakštingalos. Taip gali bū- 
ja ir kariauja prieš vokie- ti ir su tariamais lietuvių 
čius jau nuo vasaros, atsi- pulkais, 
žymėję kovose pietuose. 
Kad kariaujama prieš vo
kiečius, kad norima pa
laužti jų imperialistinius 
troškimus, tai tuo tik gali
ma pasidžiaugti, bet iš ki
tos pusės — kiek tuose su 
Raud. Armijoj einančiuo
se pulkuose lietuviškumo, 
tai jau kitas klausimas.

Čia verta suminėti toli
mesnė mūsų Londono ko
respondento pastaba: At
rodo, kad tūkstančiai lie
tuvių. neturėdami kito 
prasimaitinimo šaltinio, 
bado priversti, galėjo stoti
į “lietuviškus” pulkus. Bet ke (netoli Rygos) 
jų dalinių vadovybė — ru- ninkai sustreikavo, 
sų rankose. Gal būt čia iš lauaami paliuosuoti jų su- 
viso tik daugiau propa- imtuosius draugus. Rygo- 
gandos. je gatvių vokiškieji pava-

Kaip sakoma — prieš dinimai (kaip tai Adolf 
karą buvo pasklidęs gan- Hitler, Hermann Georing,

von der Golz, ir pan.) buvo 
nežinomų asmenų nuimti.

Vokiečiai suorganizavo 
naują slaptą politinių ko
misarų korpusą Gestapo 
žinioje, kurio nariai buvo 
parinkti tarp kvislingų ir 
vokiečių kilmės individų. 
Jie veikia fabrikuose ir net 
ūkiuose. Korpusas paaa- 

' lintas į skyrius, kurie lai- 
! ko periodinius susirinki- 
į mus, skelbiamus vietinėje 
spaudoje.

Lietuviai Patrintai 
Priešinasi Maciams

Teroras Viešpatauja 
Baltijoje

Wasningtonas — Stock- 
hoimo laikraštis Aftontid- 
ningen praneša, kad Balti
jos kraštų spaudoje atsi
spindi didėjantis teroras 
tarp tų kraštų gyventojų. 
Pas daugelį suimtųjų buvo 
rasti karveliai - pasiunti
niai. Jie prisipažino, kad 
tie karveliai buvo paleisti 
Sovietų lakūnų.

Ząsųlauks ginklų fabri- 
darbi- 
reika-

Washingtonas — Pagal 
Washingtoną pasiekian
čias žinias, Lietuvoje didė
ja patriotinis aktingumas 
prieš nacius.

Rugsėjo 22 d. Generali
nis Patarėjas Vidaus rei
kalams išleido įsakymą, į- 
galiojantį apylinkės komi
sarus organizuoti vieti
nius apsaugos dalinius vi
same krašte. Tarnavimas 
tuose daliniuose yra priva
lomas visiems vyrams virš 
16 metų amžiaus, kurie 
turi reikalaujamas kvali
fikacijas, t. y., kurie yra 
patikimo būdo politiniai 
nesusikompromitavę, susi
pažinę su ginklų vartoji
mu ir be fizinių trūkumų.

Dar Apie Nacių Sunaikintus 
Miliūnus

smulkesnius ūkius. Moky
klon seniau vieni vaikai ė- 
jo Puožan, o kiti net į Ši
monis. Gyventojai buvo 
geri katalikai, net prieš 
Didįjį karą ten buvo tokių 
žmonių, ką kas sekmadie-

(LKFSB) Chicago je, 
7321 S. Union avė., gyvena 
54 m. lietuvė Anielė Šere- 
iienė, kurios motina yra 
kilusi iš Miliūnų kaimo. Ji 

kad* tai bus tie pa
kurtuos su-

Anielė Še- nį eidavo prie komunijos.
Bet yra dar ir kita gali-

mano, 
tys Miliūnai, 
naikino naciai, 
relienė yra daug kartų bu-;
vusi Miliūnuose ir pasako- mybė: Lietuvos pasiunti-
ja, kad tas kaimas yra Ro- nybės biuletenis, leidžia- 
kiškio apskrities. Tiesiai! mas Washingtone, Nr. 12, 
per pievaš iš to kaimo ei-! praneša, kad pagal 1923 
nant į Salų miestelį esą m. gyventojų surašinėji- 
apie 3-4 verstus. Bažny-1 mą Lietuvoje, Miliūnų kai- 
čion gyventojai eina į Sa- mas yra ir Panemunio val
ias, dažnai taipgi važiuoja sčiuje, netoli Panemunėlio 
ir į Šimonis, į kuriuos iš gelžk. stoties. Čia buvo 17 
Miliūnų yra apie 9 verstus. 
Kaime seniau yra buvę 18 
valakų, bet didelių, po 40 
dešimtinių kiekvienas. Ū- 
kininkai gana turtingi, jau 
nuo seniau buvo pasinešę 
eiti i vienkiemius, paskuti
niu metu buvo susikaldę į mą okupantams.

ūkių su 107 gyventojais. Ir 
šis kaimas taipgi Rokiškio 
apskrities. Vienas iš tų 
dviejų kaimų yra nacių su
naikintas baudžiant gy
ventojus už pasipriešini-

KODĖL SSSR SUNKINA RAUD. 
KRYŽIAUS PATARNAVIMUS?

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

Viešpatie, padėk mums — 
Tėvynės laisvę ir garbę ginam!

Cigaretė Atėmė Gyvastį 
Mergaitei 31 Metų

(LKFSB) Chicagoje, at
likus pamaldas Šv. Jurgio 
bažnyčioje, buvo Šv. Kazi
miero kapinėse palaidota 
Elena Bendix. Tai jauna 
tik 31 m. lietuvaitė. Jos 
mirtis — labai tragiška. Ji 
vieną vakarą atsigulusi j 
lovą skaitė magazinus ir 
rūkė cigaretę. Taip berū
kydama ji ir užmigo. Nuo 
cigaretės užsidegė pata
las. Mergaitė nubudo jau 
dūmų pritroškinta, dar 
prislinko prie durų, bet jas 
iš vidaus buvo pžsirakinu- 
si iš vakaro ir dūmų pri
troškinta nebeįstengė iš
eiti. Kai atėjo pagalba, 
mergaitė buvo tiek apde
gusi, kad jos gyvasties jau 
nebebuvo galima išgelbėti.

Ir Varpai Turi Tylėti

Lietuvis gyvendamas laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu per virš pora desetkų metų sukūrė simbolišką Lais
vės stovylą Vytauto Didžiojo Muziejaus Parke, Kaune 
Ir šiandie lietuvis šios stovylos šešėly šaukia: —

Kaip laisvės varpo plienas, 
Amžiais mūs troškimas vienas, 
Laisva lai būna pavergta Lietuva’ 
Kaip pavasario aušrinė,
Tegu šviečia mūs tėvynė!
Te didvyriška dvasia
Degi mūsų širdyse
Amžiais težydi laisva Lietuva!

Lowellio Lietuviai Išpirko Karo
Bonų Už $15,525.00

Aukų Lietuvos Reikalams $95.85
Lowell, Mass. — (Telefo

nograma “Darbininkui”) 
— Sekmadienį, vasario 13 
d. Šv. Juozapo lietuvių pa
rapijos svetainėje įvyko 
Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas. Kalbėjo 
kun. Jonas Vaitekūnas iš 
Providence, R. I., kongres- 
manas p. Bart J. Callery, 
vietinis. Kleb. kun. P. 
Strakauskas buvo progra
mos vedėjas.

Vietiniai ir apylinkės lie
tuviai gausiai dalyvavo ta-

Kai kurios, dar išlikusios
Rusijos bažnyčios, prie į-Į 
einamųjų durų turėjo ma- me minėjime ir išpirko J. 
žus varpelius, kuriais (V. karo bonų už $15,525.00, 
skambinant beveik nesi-: karo štampų už $75.00, ir 
girdėjo gatvėje. Sovietų j Lietuvos reikalams sudėjo 
valdžia uždraudė tais var-< $95.85.
pais skambinti ir įsakė) Lietuvos nepriklausomy- 
juos prašalinti. bes minėjimą i------ lūbės minėjimą suruošė

(LKFSB) Visame kultū
ringame pasaulyje labai 
vertinamas Raudonojo 
Kryžiaus darbas. Per Rau
donąjį Kryžių net su Japo
nijoje esančiais belaisviais 
pavyksta susisiekti. Na
ciai kaip kietai laiko oku
pacijoje Lietuvos žmones, 
bet ir iš ten žmonės per 
Raudonąjį Kryžių žineles 
iš savo artimųjų gauna. 
Žinome, kad daugelis lie
tuvių kreipėsi į Raudonąjį 
Kryžių prašydami, kad su
ieškotų Rusijon išvežtuo
sius jų gimines, tačiau ne
teko girdėti, kad kas būtų 

“sulaukęs žinių. Taipgi ii 
su siuntiniais: per Raudo-

Kanados Lietuviai Svarsto 
įsigyti Spaustuvę

(LKFSB) Patrijotiškai 
nusiteikusieji lietuviai 
Kanadoje leidžia mašynė- 
le rašomą ir multiplikuo
jamą žurnalą — “Nepri
klausoma Lietuva”. Tas 
žurnalas nemažai bendra
darbių yra sutraukęs ir 
sumaniai redaguojamas. 
Norėdami dar labiau jį pa
tobulinti, Kanados lietu
viai svarsto įsigyti savo 
spaustuvę. Labai sveikas 
sumanymas, reikėtų nea
tidėliojant eiti prie jo į- 
vykdymo.
— Kanadoje gauta žinių,

isu kad Italijos fronte žuvonąj; Kryžių nusiunčiama, kanadietjs lietuvis Juozag 
i dovanelių savo giminėms, c aitis Jjsai tebuvo ufc 
belaisven patekusiems ka-.„, ' n am4ia„e Sava„^

LRK. Federacijos skyrius, 
Vytauto klubas, Šv. Juoza
po draugija ir SLA kuopa.
Masinis susirinkimas pri

ėmė rezoliuciją, kurioj pa
kartojo pasižadėjimą rem
ti šios šalies vyriausybę ir 
karo pastangas laimėti 
pergalę ir taip pat prašo J. 
V. vyriausybės pagelbėti 
Lietuvai po karo atgauti 
nepriklausomybę ir laisvę.

.į 24 metų amžiaus. Savano- 
J riu išėjęs į kariuomenę 

Anglijoje išbuvo ketverius 
_____ 1943 m. gruodžio

nams net j Japoniją, net priu išėj j kariuomenę 
vokiečių valdomus kras- Anglijoje išbuv0 ketVerius 
tus, tuo tarpu su Rusija metus 1943 m gruodžio 
kažin kodėl ir per Raudo- ją d buvo sunkiai sužeis- 
nąjį Kryžių susisiekti yra tas Italijos fronte ir po 
beveik neperžengiami sun- trijų dienų nuo žaizdų mi- 
kumai. Per privačias įstai-‘r® gruodžio 17 d. Kanado- 
gas siunčiamieji dalykai'> žmona su mažu 
apdedami tokiu muitu,, jj,ek anksčiau jau yra 
kad siuntimo išlaidos da-į^UVęS kitas Montrealio lie- 

| rosi dvigubai didesnės, ne- •' ' ‘
! gu patys dalykai kaštuoja, i kus.

sūneliu.
! Kiek anksčiau jau yra

i tuvis — Kazimieras Stan- ! i... r.

Tai buvo kovų ir vargo metais. Kai kitiems pasi
baigė Didysis karas, tai lietuviams jis vėl iš naujo pra
sidėjo — sunkus, žūtbūtinis. Kai kiti lopė Didžiojo ka
ro padarytas spragas, atsistatinėjo, rinko karo lauke 
sužeistuosius ii nukautuosius, gydė žaizdas, ilsėjosi, 
tai lietuvis nei Didžiajame kare gautų žaizdų gydyti, 
nei ilsėtis, nei dirvonuojančių laukų arti neturėjo ka
da. Tada lietuvis išėjo nepriklausomos Lietuvos atsta
tyti iš naujo ją kurti. Atgauti nebuvo ko. nes viskas 

• buvo sunaikinta, kas reikalinga nepriklausomai vals
tybei.

1918 m. vasario 16 d. silpnutis atbundančios tautos 
gaisas perėjo per visą kraštą: ‘‘Laisvės norim!” Ir tais 
pačiais metais lapkričio 23 d. nuaidėjo žymiai garses
nis pasiryžimo šūkis: “Laisvę ginsim!”

Tada senas tėvas drebančiu balsu palydėjo savano
rių sūnų: “Laimingai, sūnau!” Tada žiliagalvė motušė 
ašarodama linkėjo: “Viešpatie, padėk!” Lietuvės moti
nos laiminimas — “Viešpatie, padėk!” lydėjo __ _
nūs žygyje ii kovose.

Atvaduota visų mūs krauju. 
Tu stiprėjai, gimtoji šalele: 
Stojo eilės gynėjų naujų 
Vieton kritusių senių erelių.

PASKUTINIS KUN. KRUPAVI
ČIAUS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 

i—
(LKFSB) Chicagoje gy- būna vokiečių kalba. Ta- 

vena tikra kun. Mykolo j čiau kun. Krupavičiaus
Krupavičiaus sesuo — Me- į rašytas lietuviškai. Pasi- 
lanija Rugienė. Ji turėjo‘žymi, kad jisai ir kiti arti- 
pergyventi dvigubą liūdė-)mieji yra sveiki ir gyvi, 
sį: neseniai mirė vyras ir ’ Laiškas išsiųstas dar prieš 

• neseniai gavo žinią, kad jo areštavimą: 1942 m. 
■jos brolis, garsusis žemės lapkričio mėn. Matyt, kad 
: reformos pravedė jas Lie-, naciai jau ir tada jį labai 

sekė, kad laiškas buvo il
gai užlaikytas ir Ameriką 
pasiekė tik per 15 mene-, 
šių. Tuo metu kun. Kr u-!

{tuvoje kun. M. Krupavi- 
:čius yra areštuotas. Šio- 

šalies sū- mis dienomis ji gavo per
Raudonąjį Kryžių laišką 
nuo savo brolio iš Lietu- 

'vos. Paprastai visi iš Lie
tuvos per Raud. Kryžių 
siunčiami laiškai parašyti vo klebonu.

Kai klastingas lenkas sulaužęs Suvalkų sutartį, kuria pasižadėjo gerbti Lie- 

paskelbė — Lai visas pasaulis žino, kad jokia jėga neįstengs nuslopinti galingosI 
vos žemės ir didingų mūs sentėvių pilių meilūs iš tyros lietuvių širdies!

naviriut? tphosrvvpnn ’tuvos teises ir pripažino Lietuvai Vilnių, ginklu puolė mūsų tėvynę, tai lietuvis pavietus leDegyveno &u- T s;™ -kUria npi«tnna« nnsdnninti palinuos
.« __ . . . - _ pUUAlVA MV — JLUU.1 V AtJM/jJ kJM-OUA CAA1»U J .J ~ --------------- ------- £-------------------- C7---------------- _

valkų Kalvarijoje, kur bu- patriotų dvasios ir išrauti Tėvynės kovotojų krauju apšlakstytos motinos Lietu-
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“Iš visu gaisrinių bombų — sako New York Times 
— kurias Maskva pagamino nuo Teherano konferenci
jos ir kurias lengvapėdišku neapdairumu svaido i Su- nustatė; 
vienytų Tautų vieningumą, neviena nepadarė tiek ža- so> p’į 
los, kiek jos pridirbo neteisingas ir nemandagus “Iz- 
viestijų” užsipuolimas ant Vatikano už tariamą palan
kumą “fašizmui”. Aiškus to dokumento nenuoširdu
mas ryškėja iš patiekto priekaišto, kurs kaltina Vati
kaną, kad neprotestavęs, kuomet 1940 metais Mussoli- 
ni iš pasalų užpuolė Prancūziją. Bet kur, paklauskime.; 
reikmenis... “Izviestija” yra oficialus Sovietų vyriausy- j 
vyriausybės protestas? Istorija užrekorduoja faktą,! 
kad tuo metu, kai Mussolini iš užnugario puolė Pran
cūziją, Sovietų vyriausybė pardavinėjo Hitleriui karo 
reikmenis... “Izvestija” yra oficialus Sovietų vyriausy
bės laikraštis. Jis turi būti pakankamai informuotas, 
kad žinotų, jog Vatikanas politiniu atžvilgiu yra neu
trali valstybė, su kuria dvi didingos Rusijos talkinin
kės, Britanija ir Jungtinės Valstybės, palaiko draugiš
kus ir ištikimus santykius. Tos dvi valstybės be abejo 
žino, kur glūdi Vatikano simpatijos šio karo metu. 
Jos pripažįsta neišvengiamą Popiežiaus neutralumo 
padėtį; bet jos taip pat lengvai įžiūri jo iškalbinguose 
pareiškimuose pasmerkimą tų, kurie sumindžiojo ma
žųjų tautų teises, kurie pridirbo gyvuliškų darbų nuo! 
vieno Europos krašto iki kito ir kurie mėgina iškelt ■ 
totalitarizmo dogmą iki religinio lygio. “Izviestijų” už-i 
sipuolimai ardo vienybę, nuo kurios pareina karo lai
mėjimas. Ypačiai žalinga, kad tai įvyksta tuo momen
tu, kuomet Alijantų kariuomenė stovi prie Romos var
tų ir kuomet Alijantų komisija, kurios ir Rusija yra 
pilna dalyvė, turės neužilgo pasiimti atsakomybę gel
bėti Italijoj kas dar teišgelbėtina.”

Kitas svarbus Amerikos laikraštis Washington 
Post taip pat griežtai pasmerkia Kremliaus išsišoki
mą. Anot, jo, “Izviestija”, kaip ir kiekvienas sovietų 
laikraštis, pareiškia oficialų Kremliaus žodį, nes Rusi
joj nėra nė šešėlio spaudos laisvės.” Aiškiau kalbant— 
sako Washington Post — pažiūrėkime, kokios išeis iš 
to pasekmės mūsų, Rusijos talkininkų, šaly. Supran
tama, kad milijonai šio krašto katalikų smarkiai įsi
žeis; antra vertus, nekatalikai džiūgaus, ir abiejų pu
sių kraštutininkai bus pastūmėti į tarpusavę naminę 
nesantaiką bei suirutę. Iš viso, tas straipsnis įtempia 
mūsų naminius santykius ir sudaro žmonėse sąmyšio.”

Ir kiti spaudos komentatoriai neigiamai apie So
vietų politiką atsiliepia. Iš tiesų, kas čia per politika? 
Normaliai civilizuotam žmogui sunku ją suprasti. Ne
bent ieškosime išrišimo psichologijos srity. Kažkas 
yra pasakęs, kad kipšiukas, kaipo ex-angelas, turi ge- vaikelio likimu? Ko ji ne- 
nijalų protą. Bet neapykanta link Dievo jam protą tiek iškentėtų, kokių vargų ne
sumaišo, kad religijos dalykuose jis pridirba neįmano- pakeltų, kad tik savo su
mų kvailyščių. Iš tiesų, bolševikijos gyvenimo eiga nelį - dukrelę laimingą pa- 
apčiuopiamai tą nuomonę paremia. Pradžioje bolševi- darytų? 
kai norėjo fiziškai religiją užmušti: žudė, kalino dva- II.
siškiją; naikino, uždarinėjo cerkves. Nieko negelbėjo. — Motut, — lėtai prabilo

I.
Mik mažuti, mik greičiau 
Glauskis prie širdies arčiau

Kai užaugsi pavaduosi 
Ir Tėvynę išvaduosi.

Lyg švelnus pavasario 
vėjelis tyliai niūniavo jau
nutė motina. Jos išvargęs 
veidas linksmai šypsojosi 
į besimerkiančias sūnelio 
akis, o mintys taip toli, to
li kažkur skrajojo, tartum 
norėdamos išspręsti tą ne
žinomą, paslaptingą ateitį.

Ir kas galėtų daugiau rū
pintis kaip motina savo

1

LIETUVOS ūkininko geradėjas, tas keturšakis vėjo burtu sukamas malūnas. Čia
tiek atsiminimų, kai — Saulutė raudona, vakaras netoli, laikas jau man gulti, dar, nelis. Tartum visa jos lai- 
miego nenoriu... ’ mė ten išskrido ir liko dar

DARBININKAS

Tada sumanė išrauti tikėjimą agitacijos keliu: per be
dievišką spaudą, kino, pašiepiančias religiją eisenas, 
šlykščius paveikslus. Nusibodo. Bedieviškos propa
gandom dalyviai - komsomolcai pradėjo bjaurėtis bež
džioniškomis eisenomis. Galų gale pultasi prie greti- 
mesnės religijai priemonės: suorganizuota priklauso
mą nuo sovietų cerkvę — “žyvaja cerkov”. Bet ir tai 

i nesisekė: reikėjo stumte stumti — “s biedoj popolam”.- 
■ Dabar sovietai ruošiasi okupuoti katalikiškus kraštus. 
! Su religija vėl bus bėdos. Pirmiau negu žudyt, reikia 
Į išbandyt propaganda — “avos poveziot” (gal šiaip taip 
j išveš). Apšmeižt Popiežių, atskirt jį nuo tikinčiųjų ir 
I drumstame vandeny įsteigt kiekvienai šaliai “tautinę 
bažnyčią” (žyvuju cerkov). Ji bus klusni bolševikų 
tarnaitė, žodžiu, bolševikai pamiršę komunistinius 
principus, mužikišku storžieviškumu griebėsi labai 
prasto darbo — organizuoti tarptautinę nezaležnin- 
kyste. Pirmiau vergavo vokiečiui Marksui, dabar pa- 

j mėgdžioja lenkų nezaležnikus.
Kipšiukas šiuo atveju tai tikrai ‘oprostovolosilsia’ 

(prršč'c1 išk?.i susikompromitavo). Popiežių šmeižė— 
neapšme’žė; priešingai, surado jam stambių gynėj’ 
net nekatalikų tarpe. Katalikus dar labiau prieš sav 

s-vo poziciją talkininkų tarpe gerokai pakn’ 
ūsų kaip ii nėra, o minusai labai stambūs. “?•’ 

stoit šk-i-ka vydlelki”. Kailiapalaikis nevertas išdir 
bimo. K.

Į Nepriklausomybę
Mes visi einame grandiniu erškėčių, 
Sužeistomis širdimis siekiame saulės!
Ir drąsūs veidai, jei į drobę sudėčiau — 
Paliudytų žingsnius, mūs kovos ir meilės.

Laukia Lietuva sužeista, nukryžiuota... 
Kai mes bėgame ir klumpame — Ji verkiai 
Tiesia į mus savo glėbius retėžiuotus — 
Keliasi nuo kryžiaus, visas jėgas telkia.

“Ateikit, ateikit, mylimi vaikeliai, 
Grabais apvyniota visa žemė mūsų! 
Nors nuilsę rankos, ir kruvini keliai — 
Širdies meile laukiu, — Aš pagalbos jūsų.

Ateikite, visi — į gretas sustosim... 
Ar kalnai, ar uolos, ar alky klūposim!
Mes iš ugnies, kraujo, — trispalve mojuosim — 
Sužeisti keliausim, bet nepasiduosim!

Marija Aukštaitė.

TĖVYNĖ ’ SŪNUS " MOTINA

i

Pranukas, traukdamas kė
dę arčiau prie motinos, — 
papasakok man vėl, mo
tut, apie tą žiaurųjį karą, 
kada priešai puolė Tėvynę, 
kaip lietuviai gynėsi ir... 
ir apie tą kovą, kurioje tė
tukas žuvo... —

Iš naujo motina kartoda
vo garbingą Lietuvos pra
eitį, mintimis vesdama 
Pranuką per plačiąsias gi
rias, šimtamečius ąžuoly
nus, nupiešdama žaliąsias 
pievas, banguojančius eže
rus ir kartu primindama 
lietuvio narsumą kovojan
čio už gimtąjį kraštą.

III.
Bėgo metai po metų 

Pranukas seniai jau baigė 
mokyklą ir buvo pasiekęs 
jauno berniuko metus. Jo 
motutė jau kiek sentelė- 
jus, bet vis dar ta pati 
greita, darbšti ir labai ma
loni moterėlė, ypač jos 
meilė savo sūneliui visai 
nepasikeitė. Jai vis dar tas 
pats brangus Pranelis.

Bet kaip neilgai jiems 
švietė ta laimės saulutė 
laisvoj ir nepriklausomoj 
Lietuvoj. Štai ir vėl ne
lemtas priešas savo žiau
ria letena pradėjo slėgti 
nekaltąją Dainų šalį”. Pa
sigirdo trimitų aidai šauk
dami jaunuolius ginti tėvų 
žemės. Balnojo ir Pranu
kas savo žirgą. Taip motu
tė išlydėjo savo vienintelį 
sūnelį, nors liūdna jai bu
vo ir slėgė krūtinę be galo.

IV.
— Eik vaikeli, eik brangus. 
Tepalaimina dangus. —

Ilgai žiūrėjo ji į tą pusę, 
kur išjojo jos mylimas sū-

/

štai nežinomojo Kaieivio kapas. Užviešpatauja šventa tyla... Tą 
tylą pertraukia švelnūs ir liūdni muzikos garsai: tai atžygiuoja karo in
validai lėtu, kovų už Tėvynę išvargintu, žingsniu. Tie gedulingo maršo 
garsai sujaudina žmogų iki pat sielos gelmių, priverčia nusikelti min
timis į daug kovų mačiusios Lietuvos praeitį. O tie tamsūs invalidų si
luetai, lyg šešėliai iš ano pasaulio, tiek daug sako lietuvio širdžiai. 
Nuaidėjo per plačią padangę trimitas, primindamas, kad lietuvis turi 
nuolat budėti tėvynės sargyboje. Užviešpatavo šventa susikaupimo 
valanda. Maldai ir pagarbai, pakilo į dangų Marijos giesmės garsai, 
smarkiau suplakė jaunos pasiryžėlių širdys, tvirčiau suspaudė rankos 
vėliavą... Ir tą valandą gimė neįveikiami, nauji pasiryžimai dirbti Die
vui ir Tėvynei.

Nepriimtinas Kvieslys
Yra viena pusiau mongoliška tauta; 
Per šimtmečius jinai dejavo pavergta: — 
Totoriai valdė ją, paskui carai ją slėgė, 
Dabar komunizmu sukaustyta, bejėgė... 
Paprato ji kentėt; užkrautą jungą velka 
Ir mūsų Lietuvą ji kviečia sau į talką:

“Priimkie komunizmą, pančiais apsikaustyk, 
Arba visai į mūsų žemę atsikraustyk. 
Pas mus erdvu. Mūs sienų nebeužmatysi; 
Bus kiek sunkoka, bet šiaip taip išsimaitysi. 
Čia žemės daug, bet jos neleidžia mums naudoti, 
Javus ir mantą turim valdžiai atiduoti.
Tad būsi alkana, nuskurus, nedavalgius, 
Drabužiai, sveikata, dorovė susivalkios 
Ir laisvės neturėsi nė šešėlio, 
Negi raminančio tikybos žiburėlio.

Bet kiek garbės! Tu komunizmą tarptautinį 
Į Vakarų Europą neši pirmutinė;
Tu mūsų propagandos būsi pionierė, 
Tu liaupsinsi sovietų gyvenimo gėrį. 
(Manai to nedaryti? — Yra kas priverčia 
Išpildyt komisarų įsakymą sparčiai: 
Smarkus tai prietaisas — kulkosvaidžiu vadinas, 
Jis mums kasnakt sapne nejučiomis vaidinas).

Tu vardą Lietuvos kiek panešiojus, 
(Visose šalyse taip reiškiasi mūs rojus), 
Sutapsi su sovietais ir būsi viens kūnas, 
Kaip koks kalmuks, kirgizas, ar kitas klajūnas. 
Tad vardas Lietuvos atpuls jau savaime, — 
Sovietų Rusijos vadinsiesi žeme.

Tad eikš į mūsų glėbį, drauguže mieloji! 
Visai bereikalo liūdi, atidėlioji. — 
Juk tau dabar nėra kitokios išeities, 
Kaip susilaukt nelaisvės ar žiaurios mirties. 
Manai ,kad tau pagalbos ranką kas išties?! 
Nėra tokio stebuklo. Būsi mūs auka. 
Sesuo nelaimėje, nuvarginta, plika.” 

Taip azijatišku fatalizmu byloja 
Ta vargdienė tauta — ji verkia, nemeluoja. 
Ir ką gi tu, lietuvi, kurs žiloj senovėj 
Maskvos pasieniuose su ginklais pabuvojai ? 
Ką tu sakysi ? — Vytautas teatsakys, 
Arba Kęstutis, prieš kurio žydrias akis 
Priešai ir išdavikai dulkėmis pavirto. 
Į Lietuvą jie žiūri, laukia vyro tvirto, 
Kursai įkūnyti jų dvasią sugebės 
Ir sieks nebe savos, bet Lietuvos garbės. 
Jie atidžiai stebės lietuvių atsparumą 
Ir momento ir smūgio taikomo tikrumą. 
Senovės didvyriai! Valandoje kritingoj 
Nepagailėkite mums polėkio didingo!

J. Kmitas.

V.
Narsiai gynė lietuviai 

savo tėvų žemę. Dar labiau 
puolė įniršęs priešas ir 
taip kasdien guldė jaunie
ji didvyriai savo galvas už 
brangiąją laisvę.

Štai tuo metu, kai motu
tė paprastai rymojo prie 
vartų, tolimame kovos lau
ke kulka palytėjo dar vie
ną jauną krūtinę ir mer
dėdamas Pranukas par
griuvo žemėn. Suspaudęs 
rankomis savo žaizdą jis 
tyliai tarė —
— Sudiev, motut, nebe

matysiu
Neverk manęs kai nesu

grįšiu —
Pranukas mirė mylėda

mas tėvynę, o pasiekusi ži
nia sugėlė motinos širdį. 
Labai graudu buvo kaimy
nams matyti kaip ramiai 
senutė motina nusilenkė 
Aukščiausiojo Valiai ir li
ko pasaulyje viena.

(Iš "Žvaigždės”}

FRONT PAGE
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Kaip motutė meldėsi ir 
■ laukė, taip lygiai ir Pranu
kas išsiilgęs motutės ir sa
vo gimtinio kaimo, parė
męs rankomis galvą ir pa
skendęs svajonėse dažnai 
niūniuodavo —
— Kur laukas gėlėms nusagsty- 

Ten veržiasi mano širdis i tas
Ir kryžius tėvelio statytas

Dar stovi prieš mano akis.

tik viltis, nors taip neaiš-, 
ki.

Slinko ilgos dienos, sa
vaitės ir mėnesiai, o motu
tė vis dar tebelaukė, kada 
pagaliau išauš ta dienelė, 
kai patekėjusi saulutė pra
neš nuilsintai ir suvargu
siai žemelei, kad Gailestin-j 
gasis Dievulis vėl grąžino ( 
jai šventąją ramybę.

Arž;
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Banga.

NEKALTA AUKA
Apysaka

Mūsų kaime Sauliaus ar ne, nedvejodama pasa- 
Magdutė buvo gražiausia kydavo, ne. Senis Saulis, 
mergaitė. Ir netik mūsų kol Magdutei šešiolikti ar 
kaime ji buvo gražiausia, aštuoniolikti metai ėjo, tik 
visos parapijos bernų a- slaptingai šypsojosi iš po 
kys į ją žiūrėjo, kai sek- žilų ūsų, kai Magdutė jau- 
madienį greita, vikri, pasi- nikiams nosis šluostė, bet 
puošusi. lyg ta miestietė užstojus devynioliktus 
su būriu kitų kaimo mer- metus šypsotis sustojo, 
ginų ėjo vieškeliu į mieste- Gal senmerge manai pasi- 
lio bažnyčią.

Aukšta, plonutė, drėg
nom. lyg raudonų rožių la
peliai lūputėm, balta, kaip 
lelija. Magdutė tik vienu 
savo didenu mėlynų akių 
žvilgsniu galėjo paversti, 
kad ir rimčiausio vaikino 
širdį, o jei kurį dar malo
niai pakalbintų, tai tas ir į 
ugnį ar į vandenį sutiktų 
eiti.

Tačiau ne vien Magdu
tės grožis bernus viliojo. 
Gražių mergaičių mūsų 
kaime yra daug, o dailių, 
tai ir begalė daug. Magdu
tė be to buvo labai protin- į mus Ragutis atvyko. Vie- 
ga. visada rimta, o dar, ži- ni sakė, kad jis iš tolimų 
noma. jos tėvas buvo tur- Žemaičių, kiti sakė, kad 

seni Biržai jo gimtinė, o 
kiti tvirtino esą vokiečių 
pasienyj jis šį pasaulį iš
vydo.

Tačiau juk tai visai ne
svarbu. Svarbu, kad Ragu
tis plačiapetis, juodakis,

likti, kartą net piktai pa
klausė. Turtingą nors ir 
nejauną jau, Garšvų Joną 
iš gretimo kaimo pro duris 
su piršliu išlydėjęs. Gal ir 
taip, atsakė Magdutė tė
vui. Jei nebus mano, sveti
mo nereikia, o tas manasis 
visiems buvo aišku, buvG 
Jokymas Ragutis, mūsų 
pasienio policijos viršinin
kas. Visi žinojo, kad tik į 
jį mėlynos Magdutės akys 
žiūrėjo, tik jo ji savo rūtų 
darželyj tyliais vasaros 
vakarais laukė.

Dievas žino iš kurių galų

LIETUVIS KARYS savo stovyklos namą papuošė šiais šūkiais, kurie šiame pa
veiksle įskaitomi...

ir visada mylėsiu”, atsakė visus darbus
mergelė. senį Saulių po kelias va-

• landas sėdėti, bet spėdavo
Tarnyba pasienio polici- taip pat po kelias valandas 

joje sunki, ypač sunki ties raitas aplankyti pasienio 
administracijos linija su sargybas; kokiam įvykiui 
lenkais. Čia nuolat reikia ištikus, kai viesulą atlėkti 
budėti, nuolat būti pasi- į vietą pirmuoju, drąsiu ir 
ruošusiam su ginklu ran- sumaniu žygiu nulenkti į- 
koje pasitikti kitoje jos vykį į gerąją pusę.
pusėje įsitaisiusių lenkų Vasaros viduryje, kai bu- 
klastingus išsišokimus. vo visiems atmenamos 

Reta savaitė, kad ne- varginančios gyvulius ir 
skambėtų miškuose ar žmones naktys, Ragutis 
pievose skardūs šautuvų drąsiu žygiu pagarsėjo 
šūviai; retas tas mėnuo, plačioje apylinkėje.
kad kaltas ar nekaltas: Gauta žinių, kad per ad- 
žmogus jos neaplaistytų ministracijos liniją iš len- 
savo krauju. Pasienio poli- kų pusės ruošėsi pereiti 
cininkai ties administra- plečkaitininkų teroristų 
cijos linija yra kuklus, bet gauja. Visuose rajonuose 
narsūs ir pasiryžę kovoto- pasienio sargybos buvo su- 
jai; tie žmonės, kurie nuo- stiprintos. Mūsų rajone 
lat kovoja, nors karo nėra buvo policininkų sargyba, 
— ir niekas karo skelbti ėjo ir apylinkės būrio šau- 
nemano. Mūsų kaimas ties 
pat administracijos linija 
su lenkais. Tik pasibaigusį

i laukams už skysto pušinė-: 
lio, didoko Ajarų ežero pa- 

! kranteje stypso linijos 
(gairės, o už jų, kitoje eže- 
Įro pusėje, vaikštinėję len
kų sargybiniai.

| Nėra tos dienos, kad mū- 
’įsų kaime neatsilankytų

■ svetimi žmonės, vienas, o 
įkartais net keli. Ateina ir 
visokių nusikaltėlių iš Lie
tuvos pusės, ketinančių 
sprukti pas lenkus, ir agi
tatorių ir šmugelninkų iš 

! lenkų pusės, ir kitokių dar 
į pasaulio parėjūnų. Kaimo 
vyrai, po ilgų metų patyri
mo, puikiai išmoko besi
lankančių kaime žmonių 
tarpe skirti priešus ir blo
gus žmones. Vos būdavo 
užsuka įvairiais vardais 
prisidengę plečkaitininkai, 
ar kitokio plauko kenkė
jai, kaimo vyrai tuojau 

senis Saulius kiek skersai sugriebia, pareikalauja 
dokumentų, išklausinėja 
ir pagaliau nuveda į polici
ją. Retai pasitaiko, kad su
imtasis pasirodytų koks 
ypatingais 
džios atsiųstas žmogus.

Mūsų kaimo šauliai net

atlikti, pis

liai. Ragutis tomis dieno
mis net pabalęs iš nuovar
gio dieną ir naktį ties lini
ja stovėjo sargyboje. Jis 
tik du kartu pro šalį joda
mas buvo užsukęs į senio 
Sauliaus kiemą. Pirmą 

Įkartą paprašė vandens at
sigerti, o antrą kartą atsi
vėdino kiek vėsiame prie- 
butyj. Ragučio pastangos 

į nenuėjo niekais. Jam pa
vyko visus plečkaitininkus 

Į sugauti ir ne administra- 
' cijos linijoj. Tamsiai au
dringai nakčiai užėjus, jie 

į atsargiai per krūmus pri
slinko į mūsų pusę beveik 
pro pat sargybinių nosi.

: Būtų ir nuėję kaip nie
kur nieko į krašto gilumą, 

į jei ne Ragutis. Kaip tik 
i tuo laiku jis jojo namo, 
■ sargybą patikrinęs. Netoli 
' vieškelio krūmuose, mė
nuliui kiek pro debesis pa
švietus, pamatė žmogų. 
Paspaudęs pintiniais ark
lį, paršokęs su juo per gilų 
vieškelio grovį, zovada pa
sileido prie nepažįstamo. 
“Stok”, suriko.

Jam atsakė keli staigūs 
tikslais vai- revolverių šūviai. Plečkai- 

jtininkai, pažinę pasienio 
1 policininką, pasistengė jo 
staigų puolimą tinkamai 
pasitikti. Viena kulka gi
liai įdrėskė arklio šoną, o 
kita įsmigo į Ragučio 
šlaunį. Arklys šoko piesta, 
o Ragutis nei nepajuto 
žaizdos. Vienu akimirks
niu, suvaldęs arklį jis iš
plėšė iš makščio revolverį. 

Keliais šūviais Ragutis 
vieną plečkaitininką nudė- 

Tęsinys 5-tame pusi.

trobose sėdėję, ištrūkę į 
laukus, pirmosios šilumos 
svaiginami, raivydamiesi 
net iki kaulų braškėjimo, 
visa krūtine traukė kvapų 
orą; pakilusiomis jėgomis 
graipstė darbus, skubėjo, 
plušo lyg tie lakūs paukš
čiai ar vikrūs gyvūnėliai 
ruošėsi vasaros rūpes
čiams ir linksmybėms.

Magdutė, pabrukusi pin-

Aktore

tingiausis apylinkėje.
Todėl ir nenuostabu, kad 

vos prasidėjus piršlių lan- 
kimasi 
kiemet 
svetimi 
stovėjo 
ratai arba rogės, o sekly- lig tas čigonas, nuolat ska- tinę su grūdais po pažas- 
čioje už gražiai baltai už- niu kvepalu prisikvepinęs, tim, švelnių saulutės spin- 
tiesto stalo, prie skanių ir tamsius garbanus gražiai dūlių kutenama, liekna ir 
riebių valgių, nuolat sėdi- sušukavęs, linksmas, nuo- laiba, kaip nendrelė, lesi
nėjo svečiai. Ir kokių pas širdus, nors gal ir per no kieme vištas. Vėjas vė- 
Magdutę jaunikių nebuvo, daug išdidus, beveik iš dino basas jos kojas, drai- 
Savojo kaimo beveik visi karto į Magdutės širdelę kė šviesius plaukus ir gai- 

pradedant jau- žalčiu įsirangę, meilė pan- vinanti banga pro papu- 
ir žilaplaukiais čiais ją suvystė ir nepalei- rusias kiek nuo miego rau- 

liejosi į 
linksmybės kupiną krūti- 

Buvo šiltas ir kvapus pa- nę.
vasaris. Medžiai puošėsi Put, put, put, šaukė Mag- 
švelniais plonučiais lape- dutė. Jos balsas skambėjo 
liais, o pievose uoliai sku- kieme, daužėsi į medinių 
bėjo dikti nauji šviesūs 
žolės diegai. Saulė per die-i 
nų dienas ridinėjosi, tik 
kur ne kur baltais debe
siais apsikaišiusius.

Žemė drėgna, riebi, kve-

sezonui. Sauliaus 
nuolat prunkštė 

arkliai, pašiūrėje 
įtraukti svetimi

Ant karmino lūpų šypsena ryški, 
Kaip gulbe baltutė, kaip lėlė trapi.
Kaip deivė gražutė, kaip uoga traški, 
Ir kaip kliombo rožė jautri ir lepi.

Baltuose ripuose. bronzinė, gyva! 
Čia saulė ir audros, šviesa ir tamsa.
Čia širdžiai gyduolė, nuodų alyva — 
Dėl jos širdis dažno, nuolat neblaiva.

Ji puikus miražas ar pragiedrulys. 
Lanksti gyvatėlė taip, kaip spindulys!
Aktorė tai žiedas po vargų žiemos, 
Štai, tartum angelu taps ir nuplasnos.

Marija Aukštaitė.

vaikinai, 
niausiais 
senberniais baigiant, ir a- do jos tol, kol ji gyvybe donas lūputes 
pylinkės kaimų ir net sve- tvaksėjo 
timų parapijų. Buvo pas 
Magdutę ir miestelėnų.

Ne mūsų miestelio mies
telėnų. kurie juk tikrai pa
sakius ir klaidingai mies
telėnais vadinos, bet atvy
kusių iš didelio miesto, ge
lumbe dėvinčių ir kitaip, 
negu kad mes, lietuviškai 
kalbančių miestelėnų. Ir 
ką jūs pasakysite, Magdu- pėjo gyvybe ir šilima. Ap- 
tė ir už jų nėjo. link, kur tik laukų ir pie-

Niekas negalėjo Magdu- vų platybėse, kur tik akis 
tei įtikti. Ji nepeikė bernų,'sekti galėjo, matėsi pava- 
maloniai su jais pasikalbę- sario pabertos gyvybės 
davo. kai pirštis atvykda- bujojimas, 
vo, bet kai reikėdavo paša-; Žmonės, išbalę, sulysę, 
kyti galutinį žodį: i

I 
I

pratusi. Ji greit atsigrįžo, mo, į tolimą laisvos Lietu-.
Prie vartų stovėjo raitė- vos pakraštį nutrenktas, 

lis. Arklys nerimo vietoje, pas ją lankėsi; po kiek lai-j 
prunkštė, kojomis kasė ko jis jau rimtai pradėjo 
žemę, tačiau, stipria ran- galvoti, kad gal geriausia! 
ka laikomas už pavadžių būtų Magdutę vesti. Nors 
stovėjo vietoje. i--------------- -----------------

Raitelis dešine ranka į į jį žiūrėjo, bet jo rusty- 
šoną įsirėmęs, kiek į prie- bės priežastį Ragutis tikė- 
kį palinkęs, gražus, lyg tas josi greitai pašalinti. Mag- 
dainose minimas bernelis, dutės sutikimo, aišku, nei 
šypsojosi Magdutei. Pa- prašyti nereikėjo. Kartą 
sienio policijos rūbai buvo jau vėlokai, bet šviesų bir- 
dailesni, kaip paprastų želio vakarą, kiek per ii-, _ * --------------—,
policininkų, o antpečiai gai su seniu Šauliu užsi- tyčia kartą suskaičiavo,! 
žvilgėjo sidabro žvaigž- šnekėjęs, Ragutis gavo kiek jie per kelius mene-

, dutėm. gražią progą su Magdutė sius kaime ir apylinkėse
Kaip čia artimesniu ke- vienui vienas pakalbėti, sugavo lenkų šnipų ir kiek! 

ir gilus liu nuvykti prie Ajarų e-' Mergelė jį išlydėjo iš grį- atėmė iš lenkų agitatorių

• v

i

trobų sienas, kilo į viršū
nes ir iš ten ištrukęs, skli
do sodo žalumo platybėse.

Magdutė buvo gera. Vi
sa aplinka tik jai tarnavo, 
tik jei savo gėrybes klostė, 
ir žemė, ir saulė, i . * _ _ _ __
dangus, ir paukščiai grai- žero. Aš tik užvakar pas čios. Ties kiemo vartais,' skleidžiamų lapelių, ištik- 
tulėliai. jus atvykau ir kelių dar sėsdamas ant arklio, lyg rUjU buvo ko pasijuokti...

I Ei. mergyt, ūmai išgirdo nežinau, paklausė raitelis, kokio pašėlimo apimtas,! Jokymas Ragelis buvo 
Magdutė. Balsas buvo sti- Magdutė priėjo prie vartų, jis griebė mergelę į glėbį, puikus pasienio sargas, 
prus, sultingas ir skambė- Pakėlusi galvutę ir kiek Toji taip ir prilipo jam i Stropus, atsidavęs darbui, 
jo kažin kaip ne taip, kaip suraukusi antakius, lyg prie krūtinės... “Ar myli I Nebodamas poilsio, jis 

tekės per žiemą šiltai kuremose Magdutė buvo girdėti pri- be galo svarbų darbą at- mane”, paklausė. “Myliu I spėdavo ne tik raštinėje

v •

LENKŲ PASIUSTAS j Lietuvoj pusę intrygoms karys Serafinas ilsisi kraujų klane ant Lietu- 
žemės. Po ilgos ir nesekmin ;cs eiles siuntimo iš Lenkijos j Lietuvą Plečkaitinir.kų, kad 

kėlu, terorą. lenkai pradėjo demarkacijos linijoj perženginėti rubežių taisykles siuntinėda
mi ginkluotus savo karius Lietu vos pusėj. Štai vienas iš anų istorinių incidentų. To paseka — 
Lietuva, kad buvo ir teisėta savo reikalų gynėja, bet lenkai jausdamiesi galingesni, įteikė 
Lietuvai ultimatumą, kad sureguliuotų santykius, kurie buvo Lietuvos pareikšti kaipo protes
tas dėl užgrobimo Vilniaus. Bet tas lenkams neišėjo į gerą, nes Dievas baudė juos komunizmo 
rykšte. Priežodis sako: “Nekask kitam duobės, nes pats įkrisi."

— liekanti, ji ranka parodė/ 
linkmę, kuria reikia joti, 
ir paaiškino kaip surasti 
Ajarų ežero šunkeliuką. 
Tai tamsta dabar pas mus 
tarnausi, paklausė raite
lio. kai tas padėkojo už 
paaiškinimą. “Taip”, su
šuko policininkas links
mai, “jūsų rajone”.

Magdutę apsvilino juo
dos raitelio akys, o šypse
na pasėjo nerimastį širdy
je, kaip lyg šiol ji buvo j 
linksma, taip raitelį paly-j 
dėjusi pasidarė liūdna.

Nepaprastas jausmas, 
lyg kokie nuodai ar svai-Į 
galai, apėmė ją, ir visą die
ną mergelė kažin ko lau
kė, kažin ko tikėjosi...

Greit po to Ragutis pa
sidarė dažnas svečias Sau
liaus namuose. Kur buvęs, 
kur nebuvęs, žiūrėk ir pa- 
'suka savo arklį į senio , 
kiemą. Jam netiek rūpi su! 
seniu ūkininku apie derliuj 
ir kitas ūkininkų bėdas 
kalbėtis, kiek rūpi su Mag- 
dute pasijuokti, šauniais 
žodžiais ją apiberti. Pati-j 
ko Ragučiui ir Magdutei.

■Pradžioje tik iš nuobodu-’

Mūsų Šalis

Kas kartą laisvę pamylėjo 
Neužgesins jos nieks širdy.Už laisvą šalį ėjo vyrai,

Už laisvą žemę mirė jie, 
Tu amžiais liksi nepalūžus, 
Mūs laisve plakanti širdie!

Tai kas, kad dangų drumstė vėjai, 
Kad kylo debesys juodi? —

Graži pavergta mūs Tėvyne, 
Graži Tu būsi visados.
Už Tavo laisvės gražų veidą, 
Karžygių tūkstančiai kovos!
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Pradžia 4-tame pusi, 

jo vietoje, o antrą sužeidė. 
Kiti trys mėgino pabėgti, 
bet Ragutis juos greitai 
šauksmu ir šūviais suvarė 
į krūvą ir vienu vienas, nu
ginklavęs, nusivarė į poli
cijos rajono būstinę. Ra
gutis po to dvi savaites 
gulėjo mūsų apskrities li
goninėje, gydė sužeistą 
koją, o apylinkėje pasklido 
kalbos, kad plečkaitinin- 
kai ruošia jam baisų kerš- 
tą...

atvykusį. “O kam tamstai, 
ir ko ieškai Sauliaus ūky
je?”, paklausė.

“Man sakė, kad jam rei
kalingas bernas. Norėčiau 
pasiteirauti...”

“Ne, berno tėveliui nerei
kia”.

“Tai tamsta Sauliaus' 
duktė?” i

“Taip”.
“Na jei duktė sako, kad' 

tėvui berno nereikia, tai į 
tur būt ištikrųjų nerei-į 
kia... Dabar nei neisiu ten.'

Mandagiai padėkojęs už 
žinias, vyras vėl pasuko į 
giraitę ir pranyko joje. 
Baigusi grėbti, Magdutė 
nusiskubino namo.

<

•Ife
Magdutė grėbė rugienas. 

Grėblio kotas greit slan
kiojo vikriose jos rankose/ 
o rugienos kupetos ties 
mendeliais vis didesnės 
augo.

Saulė jau slinko į vakarus 
ir Magdutė skubėjo. Ji ti
kėjosi, kad šį vakarą jų 
namus būtinai aplankys 
Ragutis. Tai jautė jos my
linti širdelė. Ji girdėjo, 
kad jau jis iš ligoninės grį-j-pamatė prie sodo tvoros 
žo ir, nors kiek šlubuoja, kieme pririštą beroką, tai 

tik Rabučio berokas gale 
nes tokio aukšto

• I
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tų: KODĖL LIETUVIAI TAIP 
ATSILIKĘ? Wake up, Ameri- 
kos lietuviai. Pasinaudokime 
duodamąja Amerikos krikščio
niškąją laisve. Būkime gerais 
katalikais, o būsime geriausiais 
amerikonais ir lietuviais.

Kaip vėjo nešama siaurą Lietuvos Karo Mokyklos rezider.
ežią mynė ji kojomis. Ei-i 
dama pati sau šypsojosi’ 
manydama apie Ragutį, j 
kartojo patylomis žodžius, 
kuriuos jam pasakys pa
sveikinus, paskubomis tai
sė kiek išdraikusius plau
kus po skarele. Ji ištolo

Mūsų Ryžtas
Nežuvo tėvynė ir amžiais nežus!
Aukotis dėl jos pasirengę.
Kaip motinos veidas, mūs kraštas gražus, 
Mes mylime Lietuvą brangią.

žo ir, 
eina pareigas.

Saldžios svajos pynėsi jo būti, 
Magdutės galvoje. Išsiil- arklio niekas apylinkėje 
gusi mylimo, gailesčio ir ^neturėjo. Pro klojimą —. 
rūpeščio dėl jo slėgimo, ji per daržus, ji greitai įsmu- 
tačiau kartu ir didžiavosi, ko į atšlaimą, įr, nepaste- 
kad štai jos išrinktasis bu- beta, įbėgo į seklyčią. Prie-' 
vo sužeistas, gulėjo ligoni- angyje girdėjo Ragučio; 
nėję, kad jo vardą daug balsą. Jis grįčioje kalbėjo- 
kas mini. .si su tėvu. Užžiebė didelę

Kartais Magdutė net su- žibalinę lempą, ir atsisėdu- 
simąstydavo, kaip geriau si už stalo prieš veidrodį 
būtų, ar jei plečkaitininkai pradėjo taisyti plaukus, 
paspruktų nesulaikyti, bet Skubėdama, nekantrauda- 
jos Jokymas būtų nesu- ma greičiau pamatyti my- 
žeistas, ar taip, kaip įvyko, limą, mergelę nei nepaste- 
Ir nuspręsdavo, kad taip bėjo, kad prie stalo ant 
geriau, kaip įvyko. Tik ne- kėdės atramos, lyg ant 
duok Dieve, jei būtų jį ta- žmogaus pečių, kabojo už
dą nukovę, vėl pasibaisė- kartas Ragučio mundie- 
davo. Rugienės tiesėsi lyg rius, o ant stalo kampo gu- 
pat giraitės. Magdutei be- Įėjo jo blizgančiu matiku 
grėbiant, ir saulė pradėjo kepurė. Vyrui matyt buvo 
leistis. Skubėdama, nei 
nepastebėjo, kaip išėjęs iš 
giraitės prisiartino jaunas 
kaimiečio rūbais vyras."

“Pasakyk mergyt, kur 
čia Sauliaus ūkis”, pra
kalbino ją. Magdutė krūp
telėjo.

Sauliaus ūkis, nustebo. 
“Antai ten mūsų ūkis”, 
parodė ranka į savo namų 
pusę. “Ach ten, taip man 
žmonės ir rodė. O tamsta 
tur būt pas Saulių tarnau
ji”.

Kas laisvę pamėgo, vergais nebebus, 
Galvos nebelenks prieš skriaudėją. 
Savaime gyvenimas mums nuostabus, 
Nes kraują kovotojai liejo.

Mes ryžtą krūtinėje ugdėm ilgai, 
Ir ateitį pajėgiam kurti.
Tėvyne, mes tavo budriausi sargai, 
Vienybėje stiprūs prieš smurtą.

Jei gimtąją žemę pažeist kas išdrįs, 
Mes priesaiką savo tesėsim.
Už Lietuvą, kausis kiekvienas būrys 
Trispalvės ir skydo pavėsy. S. L.

pliupo juoku. Iš ten žiūrė- 
|jo į ją apskritas raudonas 
j veidelis, pora blizgančių 
: akių ir šelmiškai į viršų 
i pakilusi nosytė, dalykai, 
kurie policininko kepurei 
mažiausiai dera.

O kas jei, ir mundierių už- 
’ sidėčiau, bliktelėjo jai 
mintis. Pašokusi nuo sta
lo, griebė ir mundierių. įsi- 
nėrė į jį. Patraukusi ilgas 
rankoves, užsisegė visas

I

labai šilta, ir jis atvykęs į 
gerai pažįstamus Sauliaus 
namus, nepasidrovėjo nu
siimti varginantį karščiu sagas, ir tik po to pribėgo 
storos gelumbės mundie- prie veidrodžio. Tai bus 
rių. Pamačiusi kepurę, šposas, džiaugėsi. Kelis 
Magdutė atsargiai paėmė kartus, plačiai lyg vyras 
ją, švelniai delnu paglostė žengdama, perėjo sekly- 
ir, pati prieš save rausda- čią. Vėl pribėgusi žvilkte- 
ma, pabučiavo. rėjo į veidrodį, o paskui

Mano Jokymukas pra- susimąsčiusi atsistojo prie 
šnabždėjo jos lūpos. Pas- lango. Eit, ar neit taip ap- 
kui jai galvojo kilo mintis sitaisius j grįčią? Norėjo 
pašposauti... pakėlusi su- pašposauti, nustebinti my- 
suktus plaukus ant viršų- limąjį po ilgo nesimatymo, 

Vyras kalbėjo ne vietos galvio, ji užsimauklino ant bet kartu kažin kaip dro- 
apylinkės tarme. Magdutė jų Ragučio kepurę. Pa- vu buvo vyriškai pasirė- 
nusprendė jį esant iš toli j žvelgė į veidrodį ir pa- džius pasirodyti. Ne, nei-

I

Oi?, buvo auklėjami narsūs kariai, kurie prisiekė kardu ginti tėvynę...___
1
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N0RW00D, MASS.

Komp. Vytautas Bacevičius, 
aplankęs Hartfordą, pamatė ke
lius įžymesnius Hartfordo mie
sto namus. Labiausiai jam pati
ko mūsų Capitol namas ir Ka
tedras bažnyčia. Kiek teko pa- 
tyrti. tai galėsime susilaukti iš 
kompozitoriaus naują muzikos 
kūrinį apie Katedros vitražus. 
Negalėjo atsigerėti.

Vietos laikraščiai dažnai tal
pina laiškus nuo įvairių žmonių 
apie Lenkijos su Rusija klausi
mus. Daug rašoma, bet. matyti, 
patys lenkai su savaisiais nesu
tinka. O tuo tarpu apie Lietu- 

; vą... nei A. Gal lietuviai tylėji
mu daugiau nupelnys, negu len
kai dažnais savitarpiniais laiš
kais. Visgi linkime ir vieniems 
ir kitiems tą. ką jie teisingai ga
li sau linkėti ir laukti.

-RAUMENŲ-
SUSTINGIMASIlūs. Taipgi dėkojame šeiminin

kėms ir pagelbininkėms: pp. 
Smilgienei. Navickienei. Navic
kaitei. O. Pazniokaitei, Kavoly- 
nienei, Kneižienei ir kitoms už 
pavaišinimą grupės ir svečių- 
viešnių. ir vyrams — pp. Balu
čiui, Verseckui, Šlapeliui ir ki
tiems už patarnavimą.

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gėlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Pataika ir priduoda kanai 

■ihunoa.
• Suteikia apaodime ir
• Patiekia irelnaas vaisto be 

dvoko ar drabežių sutepime.
• Daoda nuolatini nojutanf

Vasario 6 dieną, parapijos 
svetainėje įvyko Federacijos 
skyriaus suruoštas parengimas 
lietuvių kareivių fondui. Patrio
tinę ir gražią programą išpildė 

į p. Onos Ivaškienės iš So. Bos- 
; ton vadovaujama ir išlavinta 
Į jaunamečių grupė, kurią suda- 
j ro berniukai ir mergaitės, ro- 
j dos, nuo 7 iki 16 metų amžiaus.
- Jaunamečiams šokėjams irI
| dainininkams-kėms grojo tos 
pačios grupės orkestras. Tos 
grupės programa susidėjo iš a- 
pie 30 skirtingų dalykėlių: šo
kių, eilių, žaidimų, dainų ir mu
zikas kūrinėlių. Visa programa 

‘ be pertraukos užėmė apie 1 vai. 
ir 15 min. Programą perstatė 

i mažytės mergaitės: Alvira A-
- verkaitė, Filytė Savickaitė ir 
Vanda Griganavičiūtė. Jos gra
žia lietuvių kalba perstatinėjo

I
labai gražų įspūdį. KL1 

Ragutis, ramos dalyviai buvo šie:

I

į Į i
HARTFORD, CONN

Choro pirmininkas Juozas Val
ionis buvo išvykęs į Bostoną' 
dalyvauti Silver Skates Kontes- 
te. Gana gražiai pasižymėjo. 
Juozas tikisi bile dieną būti šau
kiamas į Dėdės Šamo tarnybą. 
Juozai, jeigu tave skirs kur le
dai, tai priešas tikrai nuo tavęs 
nepabėgs. Juozas yra žinomas 
p. Onos Vailonienės vyras.

siu, pagaliau nusprendė ir į 
jau siekė ranka kepurę 
nusiimti. Tuo tarpu už 
lango trinktelėjo šūvis. 
Mergelė susviravo, žengė 
kelius žingsnius į sekly
čios vidurį ir krito ant 
grindų. Plečkaitininkas 
pasislėpęs neklydo. Jo gin-J 
klo kulka perskrodė polici- į 
ninko mundierių toje vie
toje, kur plaka širdis jį ap
sivilkus. Perskrodė ir šir
dį, tik ne tą, kuriai kulka 
buvo taikoma, i 
kaip pabludęs, vienmarš-. 
kinis, be kepurės, išbalęs ; 
kaip drobė, tą vakarą ir 
naktį trankėsi apylinkėje, 

j Kartu su policininkų ir 
šaulių būriais apjodinėjo 
visas giraites, laukus, krū
mus ir šlaitus, iškraustė 
visų įtariamų žmonių na
mus, tačiau nieko nerado.!
-r j • s y s haj.v<ii ciču> dicicc-  
Ųjf ™1-TI nas. Povilas Bratėnas, Ryman- Hjtao.

į tas Ivaška. Algimantas Ivaška. Į laisvė- O kaikurie lietuviai ma- 
Gausi publika aplodismentais Įno’ kad Jie kariauja vien už A- 

ir. pasibaigus programai, pa- : merikos vardą... be tų viršuj iš
reiškimais labai Įvertino visos• vardintų laisvių. Kas kaltas? 
grupės išpildytą programą irį^3^3 lietusiai. kurie

Man vis norisi priminti lietu
viams. kad negyvenam caro lai-

I

KAUNO VAIZDAS, kuris buvo laikinoji Lietuvos sostine, šiandien trempiamas 
žiauriaus priešo teutono. Čia žiaurioji priešo ranka palietė Lietuvos kultūros tur
tus ir juos sunaikino — liaudies įrekorduotas dainas, lietuvių tautos enciklope
diją, bei kitus istorinės vertės kūrinius.

y ?

kiekvieną dalykėlį, kas sudarė kais. Čia Amerika. Laisvas kra-
Kiti prog- štas. Bet yra tokių lietuvių, ku- 

'■ rie bijo kaip ugnies savo kalbos.
Pranė Balikonytė. Rita Savic-įsavo žmonių ir tt. Ar gi caras 

kaitė, Lilija Romanskytė, Onaibūtli taiP išgąsdinęs lietuvius, 
Smiglytė, Veronika Ivanauskai-1 kad jie vengia savo parapijos, 
tė. Dile Dvareckaitė. Eleonora'savo mokyklos, savo draugijų. 

-----  : — Wake up. A- 
!.. Šaukia jūsų

zdo, lig kiaura žeme nuė
jo...

Nuliūdęs, užsimąstęs, tik 
rytą atėjo į Sauliaus na
mus, 
voto 
gai, 
čiais 
man tėve, tik aš kaltas, 
kad netekai vienintelės 
dukters, kiek nusiraminęs, 
ėmė bučiuoti Saulių, saky
damas: “Ji nekaltai krito 
nuo kerštingos niekšo ran-; 
kos, tuo gal man gyvybę 
išsaugojo...

Dievo valia... Tokia jau 
jos vargšės dalis, braukda
mas ašaras švelniai glostė 
Saulius Ragučio j 
Palaidojo Magdutę iškil
mingiausiai. Šimtai žino

Puolė prie jau pašar- 
Magdutės kūno ir il- 
ilgai trukčiojo pe- 
verkdamas. Dovanok

Pigagaitė, Alena čenčiūtė, Flo- savo parengimų, 
rencija Petraitytė, Rita Vait- merikos lietuviai 
kunaitė, Edmundas Rudis, An-, kareiviai! 
tanas Bendzevičius, Jeronimas- Mūsų lietuviai kareiviai, kaip 
Venis, Stepas Janeliunas. Sta- *r v’s: Amerikos kareiviai, ko- 
sys Jelmokas. Edvardas Bratė- V0Ja kaiP tik už tai- kad būtū Iš

kalbos. susirinkimų

NORI, 
nuoširdžiai dėkojo p. Onai Ivaš-’kad nebūtlI daugiau nei lietuvių 
kienei už toki pasišventimą tau- ' kalbos, nei draugijų, nei veiki- 
tiniame darbe, p. Ivaškienei gel-1 ™°- ® Je’&u nebūtų lietuviškų 
bėjo jos vyras p. Aleksandras ParaPį.N- laikraščių. knygų. 
Ivaška. I draugijų ir tt. ir tt.. tai jie bū-

Programos pabaigoje kleb. į pirmutiniai, kurie reikalau- 
kun. S. P. Kneižis parodė juda- • “ 
mus paveikslus.

Pažymėtina, kad p. Ona Ivaš- 
kienė ir visa jos vadovaujama 
grupė atvyko ir išpildė progra
mą be jokio atlyginimo. Taipgi 
be jokio atlyginimo atvežė ir 

i nuvežė savo automobiliais p.
, p. Ivaš- 

kienės sesutė, p. Edwardas Wa- 
rabow, laidotuvių direktorius

~ JOHNSON’S < 
RED CROSS PLASTER

1OLNGEST C'ADET in the 
country probabiy. is 4-ycar-old 
John David Murphy, who 
shows off uniform he wears as 
studcnt at Frechold Military 

School. N. J.

Marijona Valatkienė.

nių ėjo paskui jos karstą, Norwoode ir Brocktone. p. Pet-
orkestras grojoŠaulių 

liūdnas melodijas, 
kapui puošti

Ar aš tau. sese, nesakiau? Ar aš žodelio netariau? 
Nušluok kiemelį subatoj, atjos bernelis nedėlioj...

ras Rakauskas, apdraudos par-
I

Federacijos skyrius ypatingai
° jos davėjas, ir p. A. F. Kneižys.

kiekvienas
nešėsi didžiules gyvų ge- dėkoja p. Onai Ivaškienei ir jos
lių puokštes. grupei už išpildymą programos, 

p. A. Ivaškai ir automobilis
tams už patarnavimą. Kartu suInfliacija yra priešas.

Nugalėk ją Karo Bonų grupe buvo atvažiavus ir p. Gri-
<u taupomis.

Renik Uos šalies apsigynimą!
1 Pirk Defense Bunds ir Stamps! už kalbelę ir parodytus paveiks-

ganavičienė iš So. Bostono.
Dėkojame kleb. kun. Kneižiui



Antradienis, Vasario 15. 1914

Jonas Donas Bosko, 
Žurnalizmo Šventasis

Nežiūrint tų visų

garbei ir 
sunkia- 

katalikų

Jonas Donas Bosko. pa
garsėjęs modernių mūsų 
dienu Šventasis. yra ypa
tingai gerbiamas už nepa
prasta uolų jo atsidavimą 
katalikų spaudos plitimui; 
jį galima statvti šalia 
šventojo Pranciškaus Sa
leziečio kaip bendrąjį ka
talikų žurnalistų patroną 
arba globėją.

Neužginčijama tiesa, kad 
naudingame savo ilgame 
gyvenime. Jonas Donas 
Bosko, pats būdamas iš
imtinai katalikiškasai žur
nalistas, nenuilstančiai 
dirbo, daug nuveikdamas 
didesnei Dievo 
žmonijos gerovei 
me kultūriniame 
spaudos darbe.

Lygiai kaip Šv. Augusti
nui, dienos reikalai ir apy- 
stovos vertė Joną Doną 
Bostko imtis kultūrinės 
spaudos veiklos. Pradžioje 
XIX-ktojo amžiaus, Itali
jos valdovas Karolis Al
bertas savo valdiniams bu
vo teikęs spaudos ir sąži
nės laisvę. Kuomet, 1850 
metais, protestantai, pasi
naudodami sąžinės laisve, 
skleidė klaidingą mokslą 
ir varė pragaištingą kovą 
prieš Katalikų Bažnyčią, 
Jonas Donas Bosko išleido 
lapelius ir knygutes, ku
riomis persergėjo katali
kus šalintis nuo klaidati
kių. ir gynė Kristaus mok
slą ir tikėjimą.

Apie 1853 m. eretikai 
valdenzai, susitarę bei su
sibičiuliavę su protestan
tais, ir naudodamiesi ne 
vien sąžinės bet ir spaus
dinto žodžio laisve, sujudo 
ir pradėjo skleisti klaidin
gą propagandą prieš kuni
gus, prieš Popiežių ir Baž
nyčią. Jonas Donas Bosko 
nesnaudė. Jis rūpestingai 
atsidavė katalikiškojo žur- 
nalizmo kūrybai ir spau
dos plitimui.

Ne vien valdenzai su pro
testantais, bet ir bedieviai 
masonai, smarkiai puolė 
Joną Doną Bosko. Tai ne
nugąsdino drąsuolio įta
kingo spausdinto žodžio a- 
paštalo. Tačiau, drąsūs už
simojimai kultūrinėje ka
talikiškojo žurnalizmo, 
mokslo ir labdarybės pa
žangoje, jį įstatė į daugelį 
pavojų. Net kėsintasi jį 
nužudyti.

pavo
jų. Jonas Donas Bosko kil
niame ir nepalaužiamame 
savo pasiryžime kultūri
nės spaudos propagandai 
pasiliko nenugalimas drą
suolis ir didvyris. Jis drą
siai skelbė Dievo žodį, ir 
nenustojančiai kūrė ir ra
šė vien Dievo garbei ir ar
timo gerovei. Iš po galin
gos jo plunksnos į pasaulį 
išėjo apie šimtas įtakingų 
veikalų, susilaukusių su 
viršum šimto laidų. Popu
liarūs jo kūrinėliai, pam
fletų formoje, spausdina
mi milijonais egzemplio
rių.

Tiesa, kad Jonas Donas 
Bosko buvo įsitikrinęs iš
ganingoms gerosios litera
tūros ir gerosios spaudos 
įtakos pasėkomis, nes daž
nai sakydavo: “Kaip dau
gelis sielų tapo išganytų 
geromis knygomis, kaip 
daugelis apsaugotų nuo 
paklydimo, kaip daugelis 
padrąsintų gera daryti ir 
tiksliai gyventi”. Tam jis

DARBININKAS 6

Gražu, gražu mūs Lietuvoj... O Lietuva, koks mylimas kraštas... Štai tavo kaimas, kai laisvė žydėjo, rūtoms ir marginiais pasi
rėdęs, linksmas dainas dainavo ir savo tautiškais šokiais pasaulį stebino!.. Ir štai vaizdas parodo Lietuvos jaunimą sukant į dešinę ir 
kairę: Suktinį, Blezdingėlę, Kalvelį, Kubilą ir kitus linksmus šokius... Kam gi nežinomi — Karvelėlis... Klausė žvilblis... Oi tu ieva, ie
vuže... Katinas... ir kiti žaidimai. Tai vis tautos jaunimo džiaugsmo ištryškos, kai laisve alsavo... O atsimenu namelį aš gimtinį savo, 
kur motulė prie ratelio supdama niūniavo... čiūčia liūlia, mažutėli, auk greičiau, užauki—ir tėvynė, ir Dievulis tavęs jauno laukia... Kai 
į saulę pasižiūriu, vakaro saulužę, man ji primena, kaip gyvą, mylimą mamužę...

steigė skaitlingas draugi- darbus. Gerųjų knygų pli-! 
jas. kurių tikslas buvo timas tarp žmonių dide- 
plėsti gerąją literatūrą; liai padės palaikyti Atpir-' 
jis taip pat steigė knvgy- kėjo karalystę skaitlingo-' 
nūs visose savo įstaigose, se sielose. Geros knygos y-

Sausio 7 dieną, 1860 me- ra reikšmingesnės mūsų 
tais, Popiežius Pijus De- dienose juo daugiau, kuo- 
vintasis neveltui rašė, met neatsargūs žmonės 
reikšdamas, kad vyriau- prapuldomi skaitant nepa- 
sias Jono Dono Bosko už
davinys buvo kovoti blo
gąją spaudą ir tuometi
nius blogumus prašalinti 
gerąja spauda ir edukaci
ja.

Kovo 19 dieną, 1885 me- įtakos kaip pamokslas, bet 
tais. Jonas Donas Bosko 
rašė visiems Saleziečiams: 
“Aš. neabejodamas, sakau, 
kad gerųjų knygų pliti
mas yra dieviškos priemo
nės, nes Pats Dievas nau- .
dojo jas kaip priemones ba atmintį. Kartais, ji ap- 
atnaujinti žmogų: Jis į- dulkėta pasilieka ant sta-' 
kvėpė Šventąjį Raštą, ku- lo arba knygyne. Niekas 
ris tikrąją doktriną nešė nemano apie ją įr nesido- 
visam pasauliui. Jis nore-.mi. Tačiau, nuobodžią va
jo, kad šventojo Rašto'landą, kuomet ateina nu- 
knygos būtų visuose Pa-i 
lestinos miestuose ir mie
steliuose. ir kad kiekvieną 
su batą iš jų būtų skaitoma 
sinagogose. Tai buvo ypa-, ___
tingai per įkvėptus Jo raš-dapius, 
tus. kad pasaulį prirengti pasitarnaus atvertimu ki- gui ar kaimynui. Geroji šimtą kitų, kurie užims jo 
dėl Atpirkėjo atėjimo." i to Šventojo Augustino, knyga kaime dažnai parei-, vietą”. Jis patardavo savo

Jonas Donas Bosko tęsia kito Palaimintojo Kolum- na per šimtą rankų. Vie-; auklėtiniams: “Dirbkime, 
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dorios ir bedieviškos mo
dernių dienų spaudos lei
dinius. Ginklas turi būti 
panaudotas prieš ginklą”.

Ir vėl: “Tiesa, kad spaus
dintas žodis neturi tokios

turi kitas naudas. Geroji 
knyga gali eiti j tuos na
mus, kurie neprieinami 
kunigui, ir blogieji žmonės 
gali taip pat toleruoti ir 
priimti ją kaip dovaną ar-

liūdimas, skausmas, išsi- 
blaškimas, arba baimė a- 
pie ateitį, mūsų bičiulis 
bus verstas nudulkinti tą 
knygą, ir atskleis jos pus- 

, kurie išganingai

toliau: “Mes turėtume ryž-;bino, arba kito 
tis sekti Dangiškojo Tėvo i Ignaco.”

Lietuvai Našlaitei
Naktis tamsi... ne tau poilsiui žadėta... 
Glosto ramunė kojas be prieglaudos!
Tu sukniubai išbarta kaip negirdėtai 
Vidury laukų, į pasėtus nuodus.

Palaidus tau plaukus iškaišę žibuoklės, 
Žiūri ašaroms į apstatytus kryžius! 
Svetimų šautuvų palinkę sūpuoklės — 
Pribloškė... kai bandei keltis pasiryžus.

Ir taip prie žemės kietos veidas nubalęs, 
Prisiglaudė... tartum prie motinos kapo; 
Nei verkti, nei pakilt, tiek lavonų sušalę, 
Kaip rudens vieškely prikritusių lapų.

Vienok, kai temsta ir mėnuo apsiverkia, 
Ir kai žvaigždei sužiba kalnų žvakėmis — 
Partizanų būriai gretoms susitelkia, 
Gaivina tave sultingomis kekėmis.

Tad, kelkis, Našlaite, Lietuva brangiausia! 
Prisikeik, Tėvyne, mūsų mylimiausia! 
Prisikeik, mes šaukiam okeanų toliuos, 
Pakilk, vainikuota, gintaro karoliuos.

Marija Aukštaitė.

Arba: “Geroji knyga šei- valandų. Savo uolume, jis 
moję, nors ir neskaitoma 
to nario, kuriam buvo duo
ta, o visgi gali tapti įdomi 
sūnui ir dukteriai, drau-

buvo nepailstantis, nepa
laužiamas. Jis dažnai kal
bėdavo: “Tas, kuris mirš
ta iš persidirbimo, turi

H

: “Dirbkime, 
Šventojo nas Dievas tik žino, kiek nes Danguje turėsime am- 

j daug gera padaro geroji žinąjį atsilsį”,
----------  knyga mieste, skaitykloje

bei knygyne, Tai išganinga pamoka.
darbininkų yįsį kuriuos Kristus pa- 

sąjungoje, arba ligonine- šaukė išganingam apašta-

Jei kas turėjo laimės nuvykti į Dubingius, tas tikrai matė šį puikųjį Lietuvos 
gamtos vaizdą. Čia atvykusį svečią pagauna daina ir girdi — Vaikščiojo, vaikščio
jo, brolelis po lauką vaikščiojo. Nešiojo, nešiojo, ant rankos tinklelį nešiojo. Suga
vo, sugavo, pilką sakalėlį sugavo. Nunešė, nunešė, į Vilniaus miestelį nunešė. Pa
ėmė, paėmė, aukso pinigėlį paėmė. Nupirko, nupirko, sau bėrą žirgelį nupirko. 
Nujojo, nujojo, pas jauną mergelę nujojo.

•*',lTėvų Jėzuitų Misijos J Tėvu Pranciškonų Misijos
-- - - - - - - -  1944 m.

IV’orcester, Mass. — Aušros' --------------
Vartų par, Vas. 24 - Kovo 5 d. Chicago> I1L _ šv. Petro ir Po- 
T. Antanas Mešlis, S. J. į viIo kovo 6_12 d Tėv

Į
Cambridge, Mass. — Nekalto Justinas Vaškys.

Prasidėjimo par. Vas. 27 — Ko- Chicago, III. — Dievo Apvaiz- 
vo 12 d. T. Pr. Aukštikalnis, dos par, kovo 6—12 d. Tėv. 
S. J. i Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Švenč. P. Mari
jos Gimimo par, kovo 12—19 
d, Tėv. Justinas Vaškys.

Chicago, III.-— Visų Šventųjų 
par, kovo 13—19 d, Tėv. Ju
venalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano par, 
kovo 20—26 d, Tėv. Juvena- 

( lis Liauba.
Rochester. N. Y. — šv. Jurgio 

par, kovo 20—26 d. Tėv. Jus
tinas Vaškys.

Schenectady, N. Y. — šv. Kry
žiaus par, kovo 27 — Balan
džio 2 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

New York. N. Y. — Aušros 
Vartų Šv. P. Marijos par, 
balandžio 3—9 d. Tėv. Justi
nas Vaškys.
FRANCISCAN FATHERS 

310 Orchard Place 
Pittsburg 10, Pa. He. 6567

je-
Jonas Donas Bosko, kaip kilnųjį pavyzdį iš Šv. Jono 

rašytojas, uoliai dirbo kul- Dono Bosko gyvenimo, ir 
tūriniame spaudos darbe, turėtų žinoti, kad moder- 
ir praleido daug ilgųjų :niose mūsų dienose nega- 
naktų be miego. Kaip dau-Jimas jokis kitas atsilsis, 
gelis katalikų žurnalistų J kaip tik atsilsis kapuose! 
taip pat ir Jonas Donas žmogaus būtybė, visa jo 
Bosko buvo neturtėlis; ly-' asmenybė, kuriasi ir tobu- 
giai kaip jie, jis niekada lėja uoliame darbe. Nuola- 
nestikėjo pralobti iš pasi- tinis darbas bei uolumas 
aukojimo kilniai katalikų; gimdo gabumus ir talen- 
spaudos tarnybai. Ką gavo; tus. Laimė surandama uo- 
arba pelnė, visa išdalino; liame darbe. Todėl, yra ne- 
mokslo ir prieglaudų įstai-• laimė būti pasmerktam 
goms, kurias įkūrė Kris- • neveiklume arba tinginys- 
taus mažutėliams. Itėje. Laimingas žmogus,

kuris visada veikia, dirba, 
triūsia. Gi tie, kurie pri
siėmė sunkų, bet išganin
gą spaudos apaštalavimo 
darbą, tegu kuria, turtina 
katalikų literatūrą, kiti te-i 
gu skatina savo brolius 

Į lietuvius skaityti ir palai
kyti vien tik katalikų 
spaudą, tegu ragina glaus-

lavimui, turėtų imti sau

taus mažutėliams.
Jonas Donas Bosko kar-j 

totinai reikšdavo: “Šėto
nas niekada neima atsilsio 
ir nepaliauja kenkti sie
loms, todėl aš pats negaliu 
imti atsilsio ir niekada ne
turiu paliauti dirbęs sielų 
išganymui”. Jis susilaukė 
73 metų amžiaus, ir kas: 
dieną uoliai dirbdavęs 191

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo par.. Vas. 27 — Kovo 
12 d. T. Jonas Kidykas, S. J. 1

Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo 
par., Kovo 11 — 19 d. T. Anta
nas Mešlis, S. J.

Providence, R. I. — Šv. Kazi
miero par.. Kovo 12 —19 d. T. 
Pr. Aukštikalnis, S. J.

Scranton, Pa. — Šv. Mykolo 
'par., Kovo 12—19 d. T. Jonas 
■Kidykas., S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. Jur- 
'gio par.. Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J. I

Erooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par., Kovo 19 — Bal. 2 d. 
T. Jonas Kidykas, S. J.

Athol, Mass. — Šv. Pranciš
kaus par.. Kovo 26 — Bal. 2 d. 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Philadelphia, Pa. — Šv. An
driejaus par., Geg. 14—21 d. 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Nevark, N. J. — šv. Trejybės 
par., Geg. 21 — 30 d. T. Anta
nas Mešlis. S. J.

tis į katalikiškas organi
zacijas, ištęsėti gerame ir 
gyventi tvirtu tikėjimu.

Kas atsidavusiai ir uo
liai dirba išganingą darbą, 
darbuojasi amžinybei. Ten 
jo užmokestis, ten jo gar
bės vainikas.

Kun. A. Tamoliūnas.

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blva.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

I
J 

Crippled chtidren at the Dr. Joseph Pomeroy Widaey hi«h school Loa 
Angeles are shovn here at a Bond rally where they purchased a jeep for' 
the army with procaeds of their War S ta m p sales.



z

Antradienis, Vasario 15, 1944

VIETINES ŽINIOS
So. Bostono Lietuviai Nupirko 

Karo Bonų Už $55,000
Sudėjo $447.00 Aukų Lietuvos 

Reikalams

lie kiekybėje, bet kokybėje glufi tautos gėris, perga
li ir laimė", sako p. Devenienė.

Sekmadienį, vasario 13 d., So. meriką; Pulk. Kazys Grinius, 
Boston High School svetainėje būvusios Lietuvos prezidento 
įvyko lietuvių masinis susirin- sūnus, aiškiai perstatė paverg- 
kimas paminėti Lietuvos nepri- tos Lietuvos vaizdą ir galimybę
klausomybės sukaktį. Dalyvavo po karo Lietuvai atgauti nepri- 
apie dvylika šimtų žmonių. Kai- klausomybę, nežiūrint jos prie- 
bėjo labai patriotmgai p. A. De- šų užsimojimų ją vė 1 amžiais 
venienė iš Waterbury, Conn., pavergti. Pulk. K. Grinius ir p. 
kurios vyras, Dr. Devenis iš Devenienė buvo principaliai kal- 
Lietuvos bolševikų buvo ištrem- bėtojai.
tas į Sibirą, ir tik Jung. Valsty- Programos vedėju buvo p. S. 
bių vyriausybei užtariant, jis Mockus, komiteto pirmininkas, 
buvo išlaisvintas ir atvyko į A-

DAKTARAI

TeL TROvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

|

7

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

BALLAST TUBES
POPULAR XQc EACH 

NUMBERS T/
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 
Satisfaction guaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.
UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 

19 High St., Boston

* *
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knygę “D’dysis Ramybės Šalti
nis" tuoj sumaniau ir pašiur
čiau $3.50 ir laišką ‘Darbinin
kui”. Už poros dienų “Didysis 
Ramybės Šaltinis" jau btrvo ma
no namuose. Tik gerėkia, skai
tyk ir norėk skaityti, nes “Di
dysis Ramybės Šaltinis" yra ne 
tik maldaknygė, bet ir mokslo 
šaltinis. Yra užtektinai apmąs
tymų mažamoksliui ir aukšta- 
moksliui. Todėl patartina kiek- 

'‘Didysis Ranty
ki tam

Ačiū gerb. kun.

vienam įsigyti 
bės Šaltinis ”. įsigyjęs 
jos neperleisi.
P. M. Jurui už tas knygos išlei
dimą. Lai Dievas užmoka! Ačiū 
“Darbininko” administracijai 
už palankų pasidarbavimą.

“Su gilia pagarba.
F. Dubauskas”.

Si So. Bostono jaunamečių šokėjų grupė, vadovybėje p. Onos Ivaškienės, linksmins susirinkusius 
svečius ir viešnias, ALRK Susivienymo kuopos bankiete, kuris įvyks vasario 20, 1944, 6 vai, vakare, 
Strand salėje, 376 W. Broadway, So. Boston. Bankieto rengėjai nuoširdžiai kviečia ir Tamstą dalyvauti. 
Įžangos bilietus raginama iš anksto įsigyti, kurių galima gauti ir “Darbininke”.

Užsisakykite maldaknygę “Di
dysis Ramybės Šaltinis” dabar, 
nes iš priežasties karo išleista 
nedaug, o parduodamos labai 
greit. Užsakymus ir pinigus 

į siųskite adresu: Darbininkas, 
i 366 W. Broadway, So. Boston 
27, Mass.

galutinai suvedus skaitlines su- tų? Ne kiekybėje, bet kokybėje 
sidarys ir už §60,000.00. glūdi tautos gėris, pergalė ir

Aukų Lietuvos reikalams lie- laimė.
tuviai masiniame susirinkime Maža tauta. Juk mums yra sa- 
sudėjo $447.00, kurie bus pa- koma, 
siųsti Amerikos Lietuvių Tary
bai. Čia įskaityta ir So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugijos 
$100.00 auka.

So. Bostono lietuvių masinis

žiaus skyriaus susirinkime, pa- svetelius. Jaunamečių muzikos 
rapijos svetainėje. Ji yra to mylėtojų grupė jus sužavės sa- 
skyriaus vice-pirmininkė. Atsi- vo skambiais akordų aidais, 
sveikins su visomis ir rytojaus Kviečiame nuoširdžiai iš ank-

kad šis eina paskutinis dieną išvyks į saulėtą Kalifor- sto visus rezervuotis sau vietas 
karas. Dabar kariaujame, kad niją. prie puošnių stalų — nesigailė-
baigti karus. Jei karų nebus,] Linkime laimingos kelionės ir si šį patarimą priėmęs. Bankie- 
kam bijoti mažų tautų? Kas jas'malonių atostogų! 
beužpuls? O jei dar daugiau ka
rų būtų ir toliau. Tai mano vai-

Vietinių kalbėtojų tarpe buvo 
ir Lietuvos garbės konsulas, 
adv. A. O. Shallna. Priimta re
zoliucija Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo reikalu. Stepo
no Dariaus Am. Legiono postas 
atliko programos atidarymo ir 
uždarymo ceremonijas.

Dainų ir muzikos programą susirinkimas buvo tikrai patrio- kas ir jūsų vaikai šiame kare 
išpildė Dr. Juozas Antanėlis, p. tinis. Visų vienas pasiryžimas veltui vargtų — žūtų. 
Stasys Paura, p. Onos Ivaškie- pagelbėti savo šaliai laimėti 
nės jaunamečių tautinio meno pergalę ir Lietuvai atgauti ne- 
grupė ir kiti.

Nors suvėluotai, bet buvo at
vykęs ir Bostono miesto mayo
ras Maurice J. Tobin.

Karo bonus pardavinėjo Mt.
Washington C-operative bankos me. Po to mayoras Tobin su vi- 
štabas. vadovaujant tos bankos 
iždininkui, p. Shea. Karo bonų 
kampaniją veda So. Bostono 
Lietuvių Karo Bonų komitetas, 
kurio pirmininku yra adv. Jo
nas Grigalus.

Dar galutinai nesuskaityta le ir lietuvių kova dėl nepri-
už kiek parduota bonų, bet jau 
dabar žinoma, kad už apie 
$55,000.00 tikrai parduota. Gal

priklausomybę.
Mayoras Maurice J. Tobin 

nupirko tris karo bonus savo 
trims vaikeliams So. Bostono 
Lietuvių masiniame susirinki-

sa savo šeima aplankė adv. Jo
ną ir ponią Grigalus, 52 G St., 
kur turėjo malonų pasikalbėji
mą su pulk. K. Grinių ir kitais 
lietuviais. Mayoras Tobin buvo 
labai interesuotas Lietuvos buk-

klausomybės.

| PRISTATOME ALŲ IR
1 TONIKĄ
5 Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir
8 toniką pristatome vestuvėms, i namus, krikštynoms, parems
2 ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:
i BORIS BEVERAGE CO.I 221 E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass.
<«W3tSMMBSS6»SSt3«S6StSJ3SXX««StSSSSSSSSSSS»SS3SS8S£3SK^^
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CASPER’S BEAUTY SALON 
Exclnsive Bot Mot Expensive

"Victoria 
curl-cuts" 

and luxurious 
cool waves 

sėt while you 
relax in 

glamorous 
surroundings

Appointments 
8:30 AM—6 PMA -
Tel. Šou—4645

g CASPER’S BEAUTY SALON
B" 738 E. Broadway South Boston, Mass.
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LANKĖSI
šeštadienį ‘Darbininke’ lankė-

tas įvyks vasario 20 d., 6 vai. 
vakare. Strand salėje, 376 West 
Broadway. So. Bostone. Taigi 
pasimatysime bankiete! P. K.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
IŠSIRENDAVOJA 436 Dod- 

■ley St., Roxbury 7 kambariai 
steam heat su visais įrengimais. 
Taipgi turiu vienam karui gara- 
džių parendavimu.. Kreipkitės: 
V. Brazauskas, 11 Story St., So. 

' Boston, Mass.

Ar keturios laisvės dera tik 
didžioms tautoms? Ar mums 
lietuviams 4 laisvės yra tik 
mirti? Nei mirti mes neturime 
laisvės. Mus išvežė į šaltą Sibi
rą žudyti, ir į Unų kraštą ver
gauti.

Jei mažos tautos Estija, Lat
vija, Lietuva ir Lenkija nebūtų
laisvos, kam dar tas Atlantiko 
Čarteris?

Mes tikime, kad jos bus

I
I 
I
I
si p-lė Eleonora Martinkiūtė iš
Scranton, Pa. ir p-nia Veronika 
Skupas - Audette iš North Ab- 
ington, Mass. P-lė Martinkiūtė 
dabar dirba kaipo chemikė 
Hartford, Conn. Atsilankymo 
proga, p-lė Martinkaitė nupir
ko kun. Pr. M. Juro maldaknygę 
— DIDYSIS RAMYBES ŠAL
TINIS.

PAMYLĖJAU
Pamylėjau vakar, pamylėjau

• | šiandien,
Rytoj vėlei pamylėsiu, 
Jei tik mergelę regėsiu 
Mėlynom akelėm.

REIKALINGA
vedusi pora, užlaikyti ūkį. Re
komendacijos reikalinga. Sąly
gos geros. Kreipkitės pas:

Mathew A. Civinskas
340 Harding Street 

VVorcester, Mass.
(2—29)

' A Į 
lais-

PASIMATYSIME 
BANKiETE

I

Ištraukos p. Devenienės kal
bos. pasakytos milžiniškame So. 
Bostono Lietuvių masiniame su
sirinkime, vas. 13 d., tautinės 
šventės minėjime.

Amerika mūsų nauja motinė
lė nereikalauja mūsų negerbti 
senosios motinėlės — Lietuvos. 
Už tai čia visų tautų vaikai pa- 
telpa ir jaučiasi laimingi. Lai
minga tampa ir visa Amerika.

Lietuviams laisvės niekas ne
patieks. Jie patys turi jos ieško- 

■ ti ir ja rūpintis.
$ Mūsų protėviai mylėjo laisvę 

patys ir kitų laisvę gerbė.
Dabar kitaip yra. į mus žiūri 

kaipo į mažą 'tautą. Taip. Mes 
esame maža tauta. Mes esame 
maža tauta užgrobimams, plėši- 

įmams, pavergimui kitų tautų, 
i okupacijoms. O ne maža tauta 
i dorą, kultūringą ir teisingą gy- 
* venimą vesti.

Kokį pavyzdį davė ir duoda 
/mums galiūnai ir didžiulės tau
tos.

Mes matome jų teisingumus.
Istorija mums skelbia didžių 

tautų galą. Kur didžioji Asyri- 
ja? Kur šiandien, galingoji Ce- 
ziorių Romos Imperija? Kur 
carai? Kur imperatoriai?

Kristus paėjo mažos tautos. 
Pradėjo savo meilės ir teisingu
mo darbą mažu būreliu. Ką reiš-

jaut, ? rant

VOS.

ŽINUTES
Vas. 12 d., miesto ligoninėje, 

mirė Darata Gajauskienė, 62 
metų, gyv. 506 Col. Rd. Paėjo 
Šiaulių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 40 m. Paliko dvi 
dukterį. Laidojama iš Šv. Petro 
par. bažn. vas. 16 d., 9 vai. r., 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Vas. 13 d., tapo pakrikštyta 
Marijona Ona Juozo - Juzefinos 
(Gerulskytės) Pocių.

Į '
I ---------------------------------

Trečiadienio vakare bus laiko
mos Šv. Teresės novenos pirmos 
dienos pamaldos. Ir tai yra 16 
vas. Kunigai prašė žmonių ypa
tingai tą dieną pasimelsti.

f —
Teko sužinoti, kad daugumas 

pažįstamų jau nutarė susitikti 
ir pasimatyti L.R.K. Susivieny
mo Amerikoje 94 Jaunimo kuo
pos bankiete. Tikrai pavyzdin
gas nutarimas. Nėra geresnės 
pasimatymui ir pasisvečiavimui 
vietos, kaip būsimas bankietas. 
Prie skanių valgių ir švelnių 
gėrimų kaimynas visuomet bū
na brangus. Pasikvieskite jį da
bar pasivaišinti į seniai laukia
mą bankietą. Rengėjai jau pasi
ruošę sutikti visus linksmus

REIKALIKGA VYRAI
IR MOTERYS

Moterys stitchtrs ant Singer 
mašinų, su patyrimu ir be paty
rimo. Mes išmokinsime. Vyrai 

• reikalingi piie abelnų darbų. 
I Švari apylinkė. Geriausios dar- 
I bo sąlygos, geras atlyginimas, 
lengvas ir nuolatinis darbas.
Franco American Corporation 
99 Bedford St., Boston, Mass.

I

Vieną pamylėjau, su kita kalbė
jau.

Trečiai einant per kiemelį 
Aš prišokau prie langelio 
Meiliai pažiūrėjau.

Būčiau nemylėjęs, būčiau nežiū- 
Irėjęs,

Jei mergelė melsvų akių 
O aš jauną širdužėlę 
Būčiau neturėjęs.

Patenkintas 
Maldaknyge

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

I
I
I Į

♦ Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
! įėjimu — žarnos neveiklios %— skau- 

. ' da galvą, nėra energijos, palengvin-Siornis dienomis p. r. Dubau-.^ite sau šiuo modernišku 
skas iš Montreai, Canada pri-1 kramtykite feen-a-mint.

rungą vidurius liuosuojanti siuntė “Darbininko” priminis-! ertu ouma švelnia
traeiiai ši laiška- ’ rat vidurius,tracijai s> laistą. ų nauaojasi

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC
.-nrmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirmininkė — B. Gailinmenč
8 VVirfield St., So. Boston, Mass 

cTot. Kašt. — Ona Ivašk:enė.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 

Fin. Ražt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Rosbury. Mass 

Tel. Parku-ay—1864-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtfi.

177 West 7th St.. So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

būau — 
Ši sko- 

__ ___________ ________, kramto- 
adminis- . ma guma pagelbės švelniai, bet tik- 

. .._________ ,________Milionai žrno-
, FEEN-A-MINT. Pa-

“Perskaitęs skelbimą “Darbi-1 Kramtykite feen-a-mint einant 
. , „ . . ,, įgulti — sekantį rytą tikrai jausiteninke apie nepaprastą malda- ■ palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 

į Visai šeimai pakelis kainuoja tik

AV. JONO ev. BL PASALFINP5

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždąs 
601 6th St., So Boston. Musy

Vice-Pirmininkas Pranas Tulei*!
702 E. 5th St.. So. Boston. Mas*

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

■ Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mas-

Iždininkas—-Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh Št.. So. Boston. Mass

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

GRABORIAI

Gera proga pasimelsti ir ket
virtadienį. ŠĮ sykį už lietuvius 
tremtinius. 8 vai. ryte bus auko
jamos trejos šv. mišios už vėles 
tremtinių Gabrieliaus ir Rožės 
Treinavičių.

Išvyksta Kalifornijon «
“ • 110 H St., So. Boston. Mass

Draugija savo susinnkinius laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E Draugija laiko susirinkimui- Ka.- ti 
Seventh SL, So. Boston, Mass. čią sekmadienį kiekvieno mėnesi

2 vai p<> pietą Parapijos «<• 
♦92 E 7th St. So Boston Mass

Ji vyksta nas 7,sal-<‘ draugijos reikalais kreipkitės 
protokolu raštininke

kia tautos ir didelės prieš Kris- ■ Lietuvaičių Raudonojo Kry- /

įk-
‘i

Vasario 18 dieną išvyksta Los 
Angeles, Califcrnia. p. Elzbieta 
Nanartavičienė. 
gimines pasisvečiuoti. Aplan
kys J. M. Prelatą Julių Macie- 
jauską.

p. Nanartavičienė ketvirtadie- J 
nį. vasario 17 d. dar dalyvaus / 
................ ~ “ u. i

pcrurtttn. xv. iAt | Į J

Užsisakykite Toniko Pas Mu*
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Rainės prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namą Tel. Dedham 130 i-R

* 
999
9
9
9
9
9
9
9 I

S. Barasevičftis ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuviu Graborius ir 
Ealsamuo;ojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

833 Dorchester Avė. 
Te!. COLurnbia 25J7

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Bcston. Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuoioias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia še-menims Dyka* 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadv/ay
SOUTH BOSTON MASS

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

Patarr.aviir.as dieną ir naktj
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609 .1



1911 DARBININKAS 8

Vasario 12 d., ant Alytaus tilto krito pirmasis karininkas pulko va
das A. Juozapavičius. Jis savo narsa už tėvynę paliko mums pavyzdį, kaip turi
me mnti savo tėvynę... Jo atminimas mums skelbia — Aš Lietuvai, kur tik stosiu 
savo darbus vis aukosiu, ginklų žvangesy nenusiminsiu, už tėvynę noriai galvą ; 
paguldysim I

Savanorio Auka

<■

Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgos, 
Ne akmuo riedėjo tūkstančio spalvų: 
Motinėlės veidą ašara suvilgė, 
Kai sūnus keliavo, ėjo iš namų...

Buvo drėgnas, drėgnas motinėlės veidas, 
Ant raukšlėto veido buvo skausmo daug. 
Vieną teturėjo! Tą pavojun leido,
O širdis lyg sakė: jis nebeparplauks...

Nors ranka drebėjo laimindama sūnų, 
Nors širdis žadėjo plyšti nuo skausmų, 
Bet Tėvynė šaukia! Taip tegul ir būna — 
Leidžiu tau keliauti, eiti iš namų...

Sūnus jautė auką motinos brangiosios, 
Jis suprato vertę ašarų karčių,
Jis žinojo vieną: dar tėvynė stosis, 
Nors galva riedėtų nuo jaunų pečių!

Ūžė ir dundėjo tūkstančiai patrankų, 
Krite ant mūs žemės švinas ir ugnis, 
Visą kraštą smaugė godžios priešo rankos. 
Kai kovon atėjo savanoriu jis.

Buvo karštos dienos, plaukė kraujo upės. 
Pergalė tekėjo ryto skaistumu.
O jis jaunas mūšio vidury suklupo
Dėl Tėvynės laisvės, motinos namų...

Priešo gaujos traukės, bėgo lyg patrakę, 
Tilo kononadų bildesys kurtus.
Tik neberegėjo motinėlės akys
Savo vienatūrio grįžtant pro vartus...

—4> Likę gyvi grįžo laisvę iškovoję,
O jisai ilsėjos po žeme giliai,
O jisai iškentęs tūkstančius pavojų 
Nebegavo džiaugtis laisvės spinduliais.

Sveika būk, Švenčiausia

IĮ

Už TĖVYNE AUKOJA ŽMOGUS GYVYBE
Gražus žodis Tėvyne, juo išreiškiama tai. kas kiek-, 

vienam žmogui yra kilnu ir šventa, už ką kiekvienas! 
nesigaili paaukoti to brangiausio pasaulyje turto — 
gyvybės.

Didvyriai, ryžtingai gynę nuo priešų mylimą tėvynę 
Ir žuvę laisvės kovoje jūsų nuopelnais laiminga. 
Už savo laisvę jums dėkinga tauta visoje Lietuvoje 
Dabina jūs kapus ir pina vainikus jūsų garbei 
Už jūsų sunkius narsius žygius. Tėvynės labui atliktus!

Laimingi ir džiaugiasi tie. kurie gali kvėpuoti Tė
vynės oru girdėti gimtųjų miškų ošimą, ir prislėgti bei 
neramūs tie. kuriems lemta tik mintimis nuskristi į 
gimtosios tėviškės šalelę.
MYLĖTI TĖVYNĘ TAI ĮGIMTA IR ŽMOGIŠKA

Jei pažvelgsim į istoriją, tai pamatysim, kad tėvy
nės meilė ruseno kiekvieno širdyje senovės, vidurinių 
amžių ir šiais naujaisiais laikais. Taip buvo, taip yra 
ii taip bus. nes tai įgimta ir žmogiška. Kiekvieno žmo
gaus troškimas ir laimė matyti savąją tėvynę laisvą 
ii nepriklausomą. Ir jei klastingas priešas įsiveržia ka
da į gimtąjį kraštą, naikindamas turtą, kankindamas 
moteris ir vaik us. tai kiekvienas su pasiryžimu širdyje 
sušuko —

Pakils, sušvytruos mūs kardai lig dangaus, lig dangaus — 
Mūsų rankoj tvirtoj, ir nė vieno neliks kurs nepajus, 
nepajus tojo džiaugsmo — dėl laisvės kovoj.

Na. šieji ėjo ir eis ginti savo tėvynės. Paaukoti sa
vo g-vvybe tėvynes gerovei, yra didžiausia auka, ko- 
1 ' s tegalima iš žmogaus reikalauti. Bet žūnant, rei- 
k.2 at.-Įminti: žūti garbingai!

TĖVYNĖS GYNĖ1 AI KOVOJA AKIS I AKI SU 
PRIEŠU

prieš Kristaus gimimą, senovės Spartos mo- 
..vo po mūšio į karo lauką pažiūrėti, kaip kri
si. sužadėtiniai ar mylimieji. Jei žaizdos būda- 

.ekio. tai gynėjas kritęs garbingai, kovodamas 
kį su priešu. Ir neverkė, nelaužė rankų toji 

etė, kurios vyras taip žuvo. Ji suprato, 
narsuolių priešas išvarytas ir jų tėvynė laisva. Ir 
j jų mirtyje sustingusios lūpos jai kalba — 
ydą laikėm tvirtai, jėtls nebuvo baisi.
rzojom drąsiai narsa galinga, 

tėvynės aukuro mes kritom visi.
. 1 matytum tave per amžius laimingą.

Priešingai buvo su tais, kurių žaizdos rodė, kad 
j;e žuvo negarbingai, bėgdami nuo priešo. Jų lavonų 
niekas ne liesdavo ir jie buvo paliekami varnoms, nes

t. 3 r 
toj 
vo iš 
e kis
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(LKFSB) Jei ne tas mir-i 
tinas šūvis ties Alytaus 
tiltu, karininkas Antanas 
Juozapavičius šiemet būtų 

.šventęs 50 m. savo am-! 
jžiaus sukaktį. Tasai pir
mas nepriklausomybės ko-! 
vose žuvęs lietuvis kari
ninkas buvo gimęs 1894 
m. vasario 13 d., švakšto- 

!nių dvare, Vaškų valse.. 
Biržų - Pasvalio apskr. 
Baigęs 6 kl. Rygoje jisai 
iki Didžiojo karo buvo 
vaistininku Dorpate (Esti
joje). 1915 m. turėjo įstoti 
į kariuomenę ir Maskvoje 
išėjo, vadinamą, “praporš
čikų” mokyklą. Mokslą 
baigęs buvo paskirtas į 
6-jį latvių Tukumo pulką 
ir ilgai Rygos fronte daly
vavo mūšiuose prieš vo
kiečius. Carą nuvertus ji
sai kaip instruktorius va
žinėjo po kariuomenės 
stovyklas ir susidarius Vi
tebske atskiram lietuvių 
batalijonui ėjo bat. vado 
pareigas. Bolševikams su
griovus batalijoną 1918 m. 
°rižo į Vilnių ir įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Bū
damas priskirtas adjutan
tu prie ministerio pirmi
ninko ir karo ministerio ir 
jį lydėdamas važinėjo į už
sienį, pasiekdamas net Da
niją. Grįžęs iš užsienio 

i draugams Drasitarė: “Nu- 
1 sibodo važinėti, reikia ka- 

kad tik riauti”. Stojo pulkan ir lai
kinai buvo I pėst. pulko 
vadu.

1919 m. vasario 12 d.
naktį buvo gautas praneši- m. sukaktį karste sutiko... 
mas, kad bolševikai su žy- Narsuolio kūnui buvo pa
inesnėmis jėgomis puola vojus, kad priešai gali iš-

Bet ant šitos žemės, kur išliejo kraują, 
Už kurią nusviro jo jauna galva, 
Kilo didžios viltys, kilo amžius naujas 
Ir žiedais pražydo mūsų Lietuva!

J. Petronis.

i
i

I

į Alytaus pusę, plentu, ve
dančiu nuo Daugų. Kar. 
Juozapavičius, paėmęs 
kulkosvaidininkų kuopą, 
3 kulkosvaidžius ir pusan
tros pėstininkų kuopos iš
ėjo priešo linkui. Užėję 
priešams iš užpakalio, a- 
tidengė ugnį. Bolševikų
daliny kilo panika, bet su-, 
gedo lietuvių kulkosvai
džiai ir jiems teko trauk
tis. Bolševikai jau buvo 
apsupę Alytų iš trijų pu
sių. Karininkas Juozapa vi-, 
čius dar gal būtų laiku su
spėjęs pasitraukti, bet jam 
pagailo bepatenkančio į 
priešo rankas karinio tur
to ir jis, manydamas, kad 
bolševikų tėra nežymios 
jėgos, norėjo prasilaužti 
pro priešo ugnį ir nors dalį 
išgelbėti. Raitas pasuko į 
sandėlių pusę, tačiau jau 
buvo pervėlu, nes bolševi
kų būriai buvo paplitę po 
miestą ir, bejojantį į Su
valkų pusę karininką Juo
zapavičių ant tilto mirti
nai peršovė. Dvi priešo 
kulkos perėjo jam per krū
tinę. Tai įvyko 1919 m. va
sario 13 d., 8-9 vai. ryto 
Tą dieną kaip tik buvo jo 
gimtadienis ir tas jaunas 
lietuvis karininkas savo 25

Pamilau
a y i

Paikiau aš šį kampelį, 
Savo gimtą kraštą. 
Pamilau tėvų nameli. 
Tą namelį prastą.

Pamilau tėvynės grožį, 
Kurs visur mus lydi, 
Ir tą rūtą, ir tą rožę, 
Kur palangėj žydi.

NORS VĖTROS ŪŽIA
Nors vėtros ūžia aplink mus. 
Tu, drauge, būk ramus!
Jei tarpe mūs vienybė bus. 
Nieks mūsų nepražus.
Pirmyn, pirmyn, jauni draugai 
Saulėti mūs takai!
Geriau mums karžygiu numirt. 
Neg Judo grašį imt.
Tėvynė mūs, jei dora bus.
Per amžius nepražus,
Darbais sulauksim palaimos, 
Nors būsime kapuos. 1

Sveika būk. Švenčiausia Marija!
Tu sergsti mūs’ visą Bažnyčią.
Tu suturi silpną žmoniją, 
Kai brenda į prapultį tyčia.

Puoši Tu ir širdį mūs’ — Vilnių, 
Paveiksle garsiam Aušros Vartų, 
Kur žmonės tarp sielvartų vilnių 
Atranda ramybę daug kartų.

Tat puolam ant kelių prieš Tave!
Užtark už mūs žmones pas Sūnų!
Te Jojo malonę jie gavę, 
Dori ir protingi vis būna!

Temyli jie Dievą pažinę!
Te taikiai tarp savęs gyvena!
Teaukština brangią tėvynę! 
Teprikelia garbę jos seną.

Už tai Tau, Švenčiausia Marija,
Mes būsime per amžius dėkingi
Ir garbę, Skaisčiausia lelija,
Giedos Tau balsai mūs džiaugsmingi.
(7š “Apie Stebuklingąjį Aušros Vartų šv. Panelės Paveikslą).

Per Ledo Jūrę...

Užšalusio, ir sniegu pasipuošusio Klaipėdos švyturio pakrantėj, šaukia lietuvis —---------------------------------® 
niekinti (iš jų kaikurie 

______________________________ __ _____ ___ ___ prasitarė, kad reikią pa- į 
kiekviena spartietė gėdijosi bailio žmonos ar sužadė- kišti po ledu...), tačiau pa-’

- - - trijotai prieidami prie ko-Į
... . j

laisvę. Iš anų laikų yra užsilikęs ir šiandien plačiai var- gybinius lietuviams bran-; 
tojamas posakis: “Dulce et decorum ėst pro patria gias velionies liekanas iš-i 

saugojo ir kai jo pulkas

tinės vardo. - . -
Senovės romėnai mylėjo tėvynę ir saugojo jos m i sąru ir papirkdami sar-

mori’* — Malonu ir garbinga žūti už tėvynę.
LIETUVIAI IŠKOVOJO LAISVĘ KRUVINOMIS »rįžo iš Marijampolės a.a.

AUKOMIS ...... “......... .
Lietuvių tauta yra iškentėjusi daug vargo ir ne

laimių. Slėgė ją nuolatiniai karai su įsibrovėliais, kan
kino lietuvį baudžiava ir svetimųjų jungas. Tačiau tė
vynės mylėtojai laisvę iškovojo didžiu pasiryžimu.

kar. Juozapavičius buvo 
iškilmingai palaidotas Su
valkų pusės kapinėse.

Karininkas Juozapavi
čius buvo populiarus ka-

i
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darbu ir kruvinomis aukomis. Lietuvis mylėjo savo reivlM tarpe. Dar tų mirti- 
tėvynę ir nesigailėjo už ją paaukoti gyvybės, kada šar- nUjU kautynių išvakarėse i 
vuoti riteriai skrodė šventa ju žemę, kada buvo ren- jisai dainavo kareivių 
giamos kruvinos Kražių skerdynės, nesigailės jis ir pasilinksminime. Paėmęs 
ateity kada tik tėvynė to pareikalaus.

Kančios ugdė mūsų galią
Kovos grūdino jėgas.
Mūsų meilė savo šaliai, 

| Kol mes gyvi, neužges! K. J.

armoniką, atsisėdęs į kam
pą užgrajijo, o savanoriai 

> linksmai šoko. Tai buvo jo 
į paskutinis patarnavimas 
j savo mylimiems kariams.

Per ledo jūrą tavo laivas plaukia, 
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi! — 
Klaikioj tyloj žuvėdros klykia — 
Ir keliasi naktis tokia jucda, tokia baugi...

Norėtum viską atiduot į tavo svirną — • 
Gyvenimą ir jo giedrias dienas, —
Bet ašaros raukšlės per veidą rėžia
Ir nerimu, ir liūdesiu jos persunkia dainas...

Ar rasi kur aštresnį durklą
Už tą, kurį širdin įsmeigia giminės vaikai?! —
Ar rasi kur didesnę gėdą
Už tą. kurios pilni tėvų laukai?..

Kam rėkiam. lyg apakę žmonės.
Kad mes maži, kad mes silpni? —
Mūs dvasiai nėr ribų, nei žemėj, nei padangėj — 
Ir mūsų kluonai aukso derliaus kupini...

Tegu, tegu užges tik vargo žvakė, 
Tik saulė pasirodys prieangy — 
Ir ledo jūrą perplauks tavo laivas, 
O Lietuva jauna, o Lietuva brangi!




