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★ Pereitos savaitės pa
baigoje buvo labai stiprių 
žinių, kad naciai pasisiūlė 
Amerikai ir Britams besą
lyginiam pasidavimui. Tos 
žinios buvo tikros. Bet tą 
pasisiūlymą Amerikonai ir 
Britai atmetė, nes nebuvo 
padarytas pasisiūlymas 
pasiduoti ir trečiam Ali- 
jantų nariui — Rusijai. 
Tą nacių pasidavimo pa
siūlymą padarė Heinrich 
Himmler, kuris dabartiniu 
laiku yra faktinis naciš
kos Vokietijos valdytojas 
ir įteikęs p. Bernadotte, vi- 
ce pirmininkui Švedų Rau
donojo Kryžiaus, kuris ir 
įteikė Švedijoj Amerikos ir 
Britų atstovybėms. Vėles
niu laiku ir vėl tie pasida
vimo gandai pradeda plis
ti.

JUNG. VALSTYBES PASIŪLĖ
4 OAKS PAKEITIMUS

★ šiomis dienomis Yan- 
kiai užėmė Muniche gar
siąją Hitlerio ‘BEER 
HALL iš kur išplaukė na
cių planai pasigrobti Vo
kietijos valdžią. Joje na
cių partija gimė ir augo li
gi šių dienų susmukimo.

★ Dėdės Šamo 3-čioji Ar
mija smarkiai žygiuodama 
užėmė Munich ir išlaisvino 
27,000 Alijantų belaisvių, 
kurie beveik visi esą Oro 
Laivyno nariai. Tai bene 
didžiausia lig šiol išlaisvin
ta pavienė grupė.

Municho miestas 
825,000 gyventojų.

Hitleris Nušautas? 
Hitleris Miręs?
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San Francisco Konferencijos Eiga
Dėl Rusijos Komisaro Užsispyrimo 

Sugaišta Dvi Dienos
Sąjungos funkcionavimoSan Francisco, Cal., bal.

30 — Keturių didžių vals- atsakomybė, įimant Lygos 
tybių atstovai, dalyvau- mandatų atsakomybė, ir 
jantieji San Francisco taipgi sudaryta sistema 
konferencijoj, svarsto kolonijalių sričių apsaugo- 
Jung. Valstybių pasiūly- jimui.
mus pakeisti Dumbarton1 Galimas dalykas, kad dėl 
Oaks nutarimus. Tuo pa- minimų keturių pakeitimų 
čiu metu įvyko keletas pri- kils nemažai diskusijų, 
vatiškų susirinkimų, ku- Lenkijos klausimu sovie- 

įriuose, kaip spėjama, kai- tų premieras Stalinas pa- 
įbėta apie Rusijos reikalą- darė nusileidimą Jaltoj, 
i vimą priimti Baltgudijos Tačiau jo bendradarbiai 
ir Ukrainos atstovus. Ru
sijos delegacija vėl iškėlė 
reikalavimą įsileisti Liub
lino valdžios atstovus. Ga
ilimas dalykas, kad sovie
tai bus priversti nusileisti 
Liublino lenkų valdžios 
atstovų klausimu, ir taip
gi Argentinos klausimu.

Rusija, matyt, -norėtų
užmegsti prekybos reika- ją. ar tęsti?
lūs su Argentina. : Iš visa ko. matome, kad

Jung. Valstybių delega- sovietų Rusijos delegacija 
cija pasiūlė pakeisti ketu- daug laiko sugaišina savo 

reikalavimais. Bet tas gali 
išeiti į naudą. Kitų tautų 
atstovai aiškiau pamatys 
ko siekia sovietų Rusija.

Lietuviams daugiausia 
apeina kaip konferencija 
atsilieps apie tas tautas, 

Britanija tokiam kurios tebėra pavergtos ir

turi

apie 
Hit-

Šiomis dienomis 
Vokietijos diktatorių 
lerį buvo ir yra įvairių 
gandų. Buvo žinių, kad 
Hitleris nušautas, kad Hit
leris miręs, bet žinios anie 
Hitlerį paaiškės, kai visa 
Vokietija bus Alijantų 
kontrolėje.

Šiomis dienomis p. K. V. 
Baltramaitis, gyv. Eliza- 
beth, N. J., paruošė ir išlei
do memeografuotą veikalą 
“Lithuanian Affairs”, ku
riame telpa apie Lietuva 
straipsnių rodyklė. To ii 
rodyklė paimta ne tik iš 
New York Times laikraš
tyj, bet taipgi surinktos 
svarbios informacijos ir iš 
kitų laikraščių.

•»

Kremliuje su tokiu nusi
leidimu nesutiko. Stalinas 
turėjęs tai atsižadėti. To-1 
dėl dabar Rusijos. delega- 
ei ja reikalauja, kad Liub- 
lino valdžia būtų pakviesta 
konferencijom

Dabar nuo Rusijos dele
gacijos priklauso ar jie■ 
norės suardyti konferenci-

RUSIJA REIKALAUJA TRIJŲ 
BALSŲ

Lenkijos Klausimas Neisspręstas
cijos pirmininkas reika
lauja, kad Baltgudijai ir 
Ukrainai būtų suteikta 
balsai. Vadinasi. Rusija 
nori turėti tris balsus San 
Francisco konferencijoj. 
Kodėl Baltgudija ir Ukrai
na? Kodėl ne 16 respubli
kų, kurias sovietai okupa- 

jvo ir dominuoja?, klausia
tai taika neįma-j Amerikos spaudos atsto

vai. Kaip žinoma, nei Balt-

San Francisco, Cal., bal. 
30 — Jung. Valstybių val
stybės sekretorius ir dele
gacijos pirmininkas Ed- 
ward R. Stettinius savo 
kalboje, kurią jis pasakė 
atidarydamas konferenci
ją, pareiškė, jeigu didžio
sios valstybės, kurios ko
voja prieš užpuolikus, ne
susitars, 
noma.

Po to,
užsienių ministeris ir de
legacijos pirm i n i n k a s 
Soong.

kalbėjo Kinijos gėdija, nei Ukraina neturi
iI
8

i rius Dumbarton Oaks 
punktus, būtent, kad čar- 
teris, kuris bus pagamin
tas ir užgirtas šioje kon
ferencijoje, būtų galima 
pakeisti Suvienytų Tautų 
konstitucijiniame seime a- 
teityje. 
pakeitimui pritaria. Tik 
tame pakeitime nenurody
ta, kada toks konstituciji- 
nis seimas turėtų įvykti. 
Kaikurie mano, kad turėtų 
būti pažymėtas laikas.

Antras, kad visi nariai į- Laukaitį, 
sipareigotų išspręsti visus ir pulk. K. Grinių, 
nesusipratimus pagal tei- nuvežė specialiai paruoštą 

i sėtumą ir pagrindinius ir trijų Pabaltijo valstybių 
žmoniškumo teises, ir y- atstovų pasirašytą memo- 
pač prisilaikant Atlanto randumą. Taipgi pasiuntė 
Čarterio principų. J. V. valstybės departmen-

Trečias, kad susirinki- to akredituotą spaudos ko
mas turėtų teisę pasiūlyti respondentę p. Marijoną 
peržiūrėti sutartis ir paša- Kižytę. p. Marijona Kižy- 
lini priežastis, kurios gali tė yra ir laikraščio “Darbi- 
privesti prie tarptautinės ninko” korespondentė. Ne- 
taikos suardymo ir saugu- trukus gausime žinių iš 
mo. konferencijos nuo Jūsų,

Ketvirtas, kad čarteryj Gerbiamieji “Darbininko” 
būtų provizija, pagal kurią skaitytojai, koresponden- 
būtų perimta senos Tautų tės.

_ _ i

šioje konferencijoje netu-1 
ri balso, kaip pavyzdžiui 
Lietuva, Latvija ir Estija.

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasiuntė savo tris ats
tovus, būtent, adv. Wm. 

p. Wm. Kvetkų 
kurie

Marija, Marija, 
Skaisčiausia lelija, 
Tu švieti aukštai ant Dangaus!

Palengvink vergiją,
Pagelbėk žmoniją.
Ją gelbėk nuo priešo baisaus!

POPIEŽIUS KREIPIA DEMESĮ 
Į SOCIALES PERMAINAS

Laukiama Nacių Besąlyginio

laisvės. Jos yra sovietų 
Rusijos visiškoje kontro-

'. Jis savo kalboje lėJe- Jeigu Rusija atsisako 
pagerbė mirusį prezidentą Inuo Baltgudijos ir Ukrai- 
Rooseveltą ir taipgi pa-inos ir Pražįsta toms val- 
reiškė, kad “mes norime Istybėms laisvę ir nepn- 
laisvės, bet taip pat ir tei-Į klausomybę, tai kita* 
sėtumo, nes Kinija la- i klausimas. Bet komisaras 
blausiai nukentėjo dabar- įM°l°t°v t° nepasakė kon- 

; ferencijoj. Lietuva, Latvi- 
“ Kenijos“meisteris kalbė-j “2^!*
jo anglų kalba.

Seka Rusijos užsienių; 
i komisaro Molotovo kalba. 
[Jis kalbėjo rusiškai. Molo
tovas pareiškė, kad “so
vietų tautos auklėjimas, 
taikingoje dvasioje...” So-į 
vietų Rusijos valdžios var-Į 
du jis užtikrino, kad Rusi-: 
ja bendradarbiaus su visu j 
pasauliui taikos išsaugoji-j 
me. Jo kalba buvo kartoja
ma anglų ir prancūzų kal
ba.

Taipgi kalbėjo Anglijos 
užsieniu sekretorius An- 
hony Eden.

Dėl Rusijos komisaro1 
Molotovo užsispyrimo, kad 

_ konferencijos pirminin-
i , i i , , V* 1 1 ¥ z~, vi r

tinio karo metu...”
i 3

Roma, bal. 30 —Jo šven-’ Dėl marš. Petain veiklos 
tenybė, Popiežius Pijus prancūzai susiskaldę. Vie- 
XII, kalbėdamas Katalikų ni jų pateisina Petain, nes 
Akcijos Kongreso 1,200 at- jis neturėjęs kitos išeities, 
stovų, pareiškė, kad nei 
vienas katalikas, nei vie
nas šios organizacijos na
rys negali remti socialių 
teorijų arba sistemos, ku
rios ar kuri priešintųsi 
Bažnyčiai, ir kad Bažny
čios principai link tų rei
kalų nebuvo sudaryti per 
vieną dieną, bet per metų 
metus.

Popiežius taipgi pakarto
jo Bažnyčios 
darbininkų klausimu.

kaip tik pasiduoti okupan
tams, kad išgelbėti pran
cūzų tautą nuo ekstermi- 
nacijos.

Partizanai Sušaudė 
Mussolini

Petain Įkalintas Paryžiuje

Londonas, bal. 30 —Kaip siuntė taikos notą, ir spė- 
kitų laikraščių. Tai svar- jau žinoma, Vokietijos na-.jama, kad dabar yra pa
bus ir labai naudingas Iei- cių vadas Himmler buvo į-' minėta ir Rusija, ir kad 
dinys, ypač tiems, 
renka medžiaga apie Lie 
tuvą. Norintieii tą veikalą davimo raštą, bet nebuvo žinių neskelbia, 
įsigyti rašykite redakto
riui šiuo adresu: Mr. C. V.
Baltramaitis. 221 Bond St., 
Elizabeth 1, N. J.

Austrija "Sudarė" Valdžią

iriai neprisidėjo prie sovie
tų Rusijos. Tai kodėl Pa
baltijo valstybės negali tu
rėti savo atstovų, kaipo 
nepriklausomos valsty
bės? Kodėl? Lai atsako už- 

jsienių komisaras Molotov.
Sovietų Rusijos užsienių 

komisaras Molotov vėl rei
kalauja. kad į San Fran
cisco konferenciją būtų 
pakviesta Lenkijos delega
cija, būtent, Maskvos su
darytos valdžios atstovai. 
Bet Jung. Valstybės ir An
gliia nepripažino ir nepri
pažįsta tos Lenkijos val
džios. kurią sudarė sovie
tai. Ji yra sovietų Rusijos 
pastumdėlė. Ji neturi len
kų tautos pasitikėjimo. A- 

' merika ir Angliia pripa- 
| žįsta Lenkijos valdžia Lon- 
I done, tačiau pageidavo, 
į kad lenkai sudarytų vai
zdžia. kuri atstovautu visą 
[tautą. Lenkai negalėjo to- 
1 kios valdžios sudaryti, nes 
sovietu Rusija trukdė. So
vietu Rusijos valdžia labai 
gerai žino, 
valdžia 
mo.
ma.
valdžia iš visai nauju 

[menų, kurie turi 
tautos pasitikėjimą.

I

i

Milan, Italija, bal. 30
Šeštadienį grįžo į šį mies- kais turi būti visų keturių 

_ tą Benito Mussolini. šia- didžiųjų valstybių, būtent,
principus me mieste buvo įkurtas ir sovietų Rusijos, Anglijos.

jo fašizmas. Partizanai Kinijos ir Jung. Valstybių, 
tuojau suėmė Benito Mus- kilo diskusijos ir dėl to 
solini, jo panelę ir kitus sugaišta dvi dienos. Yra 
buvusius jo bendradarbius priimta, kad kurioj vals- 
ir visus sušaudė ir jų kū- tybėj įvyksta konferenci-j 
nūs baisiai išniekino. Visų ja. tai tos valstybės parei- 
sušaudytų kūnai buvo su- gūnas būna ir pirminin- 
mesti vienoje vietoje ir kas. Bet kitaip galvojo 
ant viršaus Mussolini kū- Rusijos komisaras. Nežiū- 
nas. Praeinantieji spiaudė, rint to. kad Meksikos dele

gacijos pirmininkas pa
reiškė nusistebėjimą tokiu 
reikalavimu, Molotovas 
nenusileido. Konferenci
ja galutinai priėmė, kad 
minimų keturių valstybių; Jung. Valstybės ir Ang- 
delegaci.jų pirmininkai bus Ii ja tvirtai laikosi, kad ne- 
pirmininkais konferenci- įsileisti Liublino komiteto, 
jos. bet nutarė, kad Jung. kuris buvo sudarytas Mas- 
Valstvbių delegacijos pir- kvoje ir dabar 
mininkas p. Stettinius yra 
pirmininkas, kuris vado
vauja konferencijos ruo
šėjų pirmininkams ir ko
mitetui.

Sovietų Rusijos delega- jai.

Paryžius — Balandžio 27 
d. maršalas Petain su žmo
na grįžo į Paryžių. Prancū
zijos patriotai reikalavo, 
kad jis grįžtų ir būtų pa
vestas teismui ir apkaltin
tas, kaipo nacių “talkinin
kas”.

Maršalas Petain tuojau 
buvo įkalintas Fort de
Montrouge tvirtovėje, Pa- pabėgti į Šveicariją. Bet 
ryžiaus pakraštyj, ir lau- partizanai jį sugavo Como 
kia teismo. kaimelyj, prie Como upės.

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

kad toji lenkų 
neturi pasitikėū- 

Jos pranlėsti negali- 
Turi būti sudaryta 

as-
lenkų

keikė ir kojomis spardė 
buvusį jų žiaurų diktato
rių.

Benito Mussolini bandė

kurie teikęs Jung. Valstybėms ir naciai pasiduoda besąlygi- 
Anglijai besąlyginio pasi- • niai. Bet kol kas oficialių 

__ ,   Galimas 
paminėta Rusija. Todėl________ kad faus )b.
Jung. Valstybes ir Anglija J ’
tokio pasidavimo nepriė-:tos pi™ negu skaitytojai 
mė. Tuojau per tą patį tar-. skaitys šias žinias, 
pininką, būtent, Folke Ber- i 
nadotte, švedų Raudonojo 
Kryžiaus vice-pirmininką, 
painformavo Himmlerį.

Šiandien Himmleris vėl. 
per tą patį tarpininką pa-j

I
I

Maskva, bal. 30 — Vien- 
noj “sudaryta” laikinoji 
Austrijos valdžia, kurios 
premieru yra Dr. Kari Re- 
nner, 74 m. amžiaus, so
čiai - demokratas. Jo kabi
netan .eina trylika vyrų — 
trvs nenartiniai, trys so
čiai - demokratai, keturi

krikščionys socialistai ir 
trys komunistai. Komunis- 
•tai užima svarbiausias po
zicijas.

Austrijos valdžia suda
ryta pagal Maskvos dekla
raciją, kuri buvo paskelb
ta 1943 m. Dėl Austrijos 
valdžios sudarymo nesi- 
tarta nei su Anglija, nei su 
Jung. Valstybėmis.

Alijantai Užėmė Milaną Ir Venice

Marijampolės Miestas 
Sunaikintas

Maskvos 
pripažintas, kaipo Lenki
jos valdžia, atstovu. Atro
do. kad Lenkijos klausimu 
Jung. Valstybės ir Angliia 
nedarys nusileidimo Rusi-

Per šveicariią pasiekė ži
nia, kad Marijampolės 

i miestas per paskutinius 
mūšius pernai vasara buvo 
visai sugriautas. Prieš šį 

Milaną, Galimas dalykas, kad na-ikara Marijampolė buvo 
politiniai ciai bus visai sutriuškinti svarbiausias miestas Su- 

« w 1 I * v « I- V, z-. E Ir 1 I T 1 1 z-x
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Iš Alijantų Centro, Itali- vos miestą.
joj, bal. 30 — Jung. Vals- Italijoj Vokietijos nacių
tybių penktosios armijos karo jėgos baigia griūti.
kareiviai užėmė '
turtingiausį ir ....... ......... ................. ........... ....... „ , , ,x.
įžymiausį miestą Italijoj, ne tik Italijoj, bet ir pa- valkU krašte, kultūros cen-

Britų aštuntosios armi- čioje Vokietijoje, jeigu jie tras su 15.000 gyventojų.
jos jėgos užėmė i
Italijos miestą — Venice. giniai.
Prieš tai užėmė Mestre. Italijoj paimta 100,000 lynas. Marijonai yra kur pačiame Berlyno centre, bcuvuu guvumas v 
Taipgi britai užėmė Pad- nacių į nelaisvę. Inors kitur apsigyvenę. 1 Naciai yra apsupti 18 m y- momento klausimas.

v ”
RUSAI SPAUDŽIA NACIUS 

BERLYNO CENTRE
Londonas, bal. 30 — Ru-!lių ketvirtainiame plote, 

istorinį tuojau nepasiduos besąly-' Sunaikintas Marijampo- sijos raudonoji armija iš Rusai jau yra užėmę 177 
! lėje ir T. Marijonų vienuo-įvisų pusių spaudžia nacius blokus Berlyne.

” ’ A i Berlyno puolimas yra tik



Antradienis. Gegužes 1 d.. 1945

ĮVAIRIOS žinios
Cr

L. Vyčių Naujos Anglijos Apskričio 
Suvažiavimas Puikiai Praėjo

Anglų spaudoje buvo ži
nių, kad Jung. Valstybių 
patruliai buvo pasiekę 
Berlyną balandžio 13 d., 
bet vėl pasitraukė, nes so- 
vietaai protestavę ir rei
kalavę. kad pasitrauktų. 
Buvo pasakyta, kad Rusi-

VVorcester, Mass. bal. 30.’pat apskričio sesijas įvyko 
— Sekmadienį, bal. 29, Šv. L. Vyčių Centro valdybos 
Kazimiero parapijoje įvy- posėdis. Posėdžiui pirmi-1 
k0.L- Vyčių apskričio’su- ninkavo L. Vyčių Centro p^rnuUnė
važiavimas. Išvakarėse šio pirmininkas Pr. Razva-i;^>; ; 
suvažiavimo buvo sureng- dauskas. Svarstyta sku
ti jaunimui šokiai Mairo- būs bėgantieji reikalai- — 
nio parke, kurie buvo gana laimėjimų eiga, naujų na- 
sekmingi. i ‘

Sekmadienį, ryte Lietu- jinio bankieto sėkmingas 
vos Vyčių intencija kun. surengimas. Taipgi buvo 
Mažukna atnašavo šv. mi- gan nuodugniai išsikalbė
siąs. -ta ir rudenop įvykstančio

Po popietų parapijos sa- L. Vyčių seimo rengimo
Įėję prasidėjo sesijos Sesi- reikalu/Tuo klausimu r7š“ta’’6j‘“". vllŠtyl
jas atidarė įžangos žodžiu bai gražiai painformavo P-l^m ir Ano-iiiai bet nemi- 

it..a;., i1 neini
nėjo Rusijos. Suprantama, 
tokio pasidavimo negalėjo 
priimti Alijantai. Tačiau 
dabar vėl yra įtikinančių 
žinių, kad antradienį, ge
gužės 1 d. bus paskelbta, 
kad Vokietijos naciai be
sąlyginiai pasidavė.

įeiti į Berlyną.
Rusijos bolševikų žinių 

;agentūra “Tass” tas žinias 
. užginčija.rių vajaus veikla ir jubilie-j Pereitos savaiUs pabaiv limo nonLiotn cAU'mino’ac _ .... . 'goję buvo įtikinančių ži-Į 
nių, kad Vokietijos naciai 
pasidavė besąlyginiai. Vė
liau paaiškėjo, kad naciai 

; įteikė besąlyginio pasida- 
ivimo raštą Jung. Valsty-

2

L. Vyčiai Išsirinko Seimui 
Rengti Valdybę

vietinės Vyčių kuopos pir- Stella Brožaitė, kuri yra: 
mininkė O. Lukoševičiūtė. viena iš seimo rengimo ko-Į 
Po to sesijoms vadovavo misijos rengėja, 
apskrities pirmininkas ad- Vakare po apskričio po- 
vokatas Antanas Young sėdžių įvyko šauni vaka- 
(Jankauskas). Suvažiavi- rienė pagerbimui delegatų 
mas buvo skaitlinsrns ir ir svpčiu hpi vipšniu 
rimtas. Labai nuoširdžiai 
atsiliepė kleb. kun. Augus
tinas Petraitis. Dalyvavo 
ir L. Vyčių Centro Dvasios 
vadas kun. V. Puidokas: 
taipgi L. Vyčių apskrities 
dvasios vadas kun. Jutke
vičius, kun. Tamulevičius, 
kun. Mažukna ir kun. Jo
nas Bakanas. Taipgi daly
vavo L. Vyčių Centro pir
mininkas Pranas Razva- 
dauskas ir L. Vyčių Centro 
vice-pirmi n i n k ė Stella 
Brožaitė iš Cicero. III.: Ann 
Klem (Klimavičiūtė) iš 
Kearney, N. J., L. Vyčių 
Centro iždo glob.; F. Gren- 
delytė, L. V. Centro fin. se
kretorė: T. Aukštikalnytė. 
L. Vyčių Centro prot. se
kretorė ir vytis p. Kavic- 
kas iš Brooklyn, N. Y. ir k.

Nutarta ir pasiųsta prez. 
Truman sveikinimo laiš
kas su plačiu paaiškinimu^;i^°^;<^I^i 
apie Lietuvos padėtį; taip- i 
gi pasiųsti sveikinimo ir,kc ___  .
informacijų laiškai su pra- r- - ___ -............ _
švmu visiems .

skaitlingas ir ir svečių bei viešnių.
Vyčiai visuomet atsimins 

geraširdingumą 
kunigų bei tos 
veikėjų ir jiems 
bus dėkingi.

klebono ir 
parapijos 
visuomet

Rap.

I

DAVID I. VVALSH,
Jung. Valstybių Senatorius, 
nuoširdus mūsų tautos užtarė-

Senatas Patvirtino Paskolų 
Administratorių

VVashington, D. C.
Šiomis dienomis Senatas 
patvirtino prezidento pas
kirtą John W. Snyder Fe- 
deralių Paskolų adminis
tratorių. Snyder užima 
Fred M. Vinson vietą.

Lietuvos vicekonsulas New Yorke Vytautas Stašinskas įteikia savo 
ir Lietuvos generalinio konsulato drabužius United National Clothing 
Collection (Bendrojo Tautinio Drabužių Rinkimo) vajaus Lietuvių Die
nos (balandžio 23 d.) iškilmėse.

Lietuvių Dienos iškilmės buvo suruoštos Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo Sandelyje, 101 Grand St., Brooklyn, N. Y. Vicekonsulą V. Sta
šinską ir šią Br. Brundzienės vadovaujamą lietuvaičių šokėjų grupę foto
grafavo arti 4 milijonų skaitytojų turinčio “Daily News” štabo fotogra
fas Bernius. Šis paveikslas yra — Courtesy of “Daily News”.

Chicago, III. Geg. 1 — L. 
i Vyčių seimas šiais metais 
į įvyks Chicagoje, todėl tą 
į seimą surengti pasiėmė į 
isavo rankas L. Vyčių Chi- 
' cagos apskritys. Išrinkta 
■ seimui rengti komisija, 
kuri pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: garbės pir
mininkas kun. J. Grinius, 

igeneralis pirm. “Vyties” 
i red. Ignas Sakalas, sekre
torė Agnės Šaučunas, iždi
ninkė Marijona Daunis. 
Delegatų priėmimo komi
sija: Aldona Sleinis, Emi
lija Vaitekus, Bronė Palu- 
binskienė, Skelbimų prog
ramos knygai pirm. K. Za- 
romskis; Šokių vakaro pir- 

i mininkas 14-toji kuopa; 
įButų atstovams apsistoti 
; pirm. Sally Jasulaitis; 
t Bankieto pirm. Stella Bro
nzas. Seimas įvyks rugsėjo 
; mėnesio pabaigoje.
i w

>

Pora bolševikų laikraš- įstaigų leidimus rūbų ek- 
* sportui.

Dėl rūbų pagedimo vi-

Prezidento Žmona Atsisako 
Nuo Spaudos Konferencijų

Ignas Sakalas, 
“Vyties” redaktorius L. Vyčių 
Chicagos apskrities išrinktas 
Vyčių Centro Seimo rengimo 
komisijos pirmininuku. L. Vy
čių Seimas šiais metais įvyks 
Chicagoje, rugsėjo mėn. pabai
goje.

čių paskelbė būk Bendra-* 
sai Amerikos Lietuvių Į 
Fondas surinkęs 750,000 į suomenėje neturėtų kilti 
svarų rūbų, o išsiuntęs joks rūpestis, nes eksper- 
tiktai labai mažutę jų dalį. Į tai tvirtina, kad New Yor- 

’ke nėra nei vieno sandelio 
saugiau ir tvarkingiau pa
ruošiančio drabužius.
United Lithuanian Relief 

Fund 
19 W. 44th Street 

New York, 18, N. Y.

sutiko būti Darbininkų Radio 
koncerto, kuris įvyks sekmadie- 

‘ nį. gegužės - May 20 d.. 3:30 vai. 
Amerikos po pietų’ JORDAN HALL- Bos- 

dįle’gatamš’san Francisco. 
konferencijoj.

Jaunimas — Vyčiai iabai 
rimtai svarstė savo orga
nizacijos reikalus — jubi-; 
liejinio bankieto sėkmingą; 
surengimą, naujų narių; 
vajaus eigą, ir tt.

VVashington, D. C.—Mrs. 
Harry S. Truman, prezi
dento žmona, atsisakė lai
kyti konferencijas su mo
terims korespondentėms, 
kurias per dvylika metų 
laikė p. Rooseveltienė, mi
rusio prezidento žmona.

Delegacija Pas Senatorių 
David I. WaJsh

-a-

Šitą naują išmislą komu-’ 
nistai nemažai garsina sa
vo spaudoje ir susirinki
muose ir net ragina savuo
sius aukštesnėms Ameri
kos įstaigoms pranešti: te
gu visi mato kaip dirba 
BALF, visų demokratinių i 
lietuvių įstaiga.

Kam rūpi tikra tiesa apie 
Fondo veiklą — tai gali 
gauti žinių jo centriniame 
ofise. Šia proga visuome- 

; nei pranešame, kad BALF 
iki kovo 31 d. savo sande- 
lin surinko tiktai 255,000 
svarų rūbų. Šin skaičiun 

I taipgi įeina arti 10 tūks
tančių padėvėtų batų.

Iš surinktų kiekių iš
siųsta Lietuvon 80,000 sva- 

tame skaičiuje

Į
i Pagerbia Mirusį Prezidentą

L. VYČIŲ CENTRO 
VALDYBOS POSĖDIS

Ten pat Worcestery prieš

malonu turėti tokius garbingus 
■ šios šalies vadus, kokiu vra se-
I
. natorius David I. VValsh. mūsų 
i koncerto komiteto Garbės pir- 
i mininku.

Senatorius David I. VValsh pa- 
• linkėjo, kad koncertas pavyktų. 
' kad jame dalyvautų iš visos 
Naujos Anglijos lietuviai, kurie 
įvertina meną, nes koncerto 
programą išpildys Amerikos 

; žvaigždės.

Jonas

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1268.

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield SL. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass 

Fin. Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvvay—1864-tV.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

I

SV. JONO EV BL. PATALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mase. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Paranijos salėj 
492 E 7th SL. Šo. Boston. Mass.

' ................................................................................................

ii
TUOJAU REIKALINGA 

Moterų Prie Abelnų Darbų 
Darbas nuo dienų. Savaitėje 48 darbo valandos. 

Geras užmokestis. Puikios darbo .sąlygos.
ALsišaukite j 

Employment Office. Waitir>g Room, North Station arba 

Railroad Retirement Board, 115 High St.. 
Boston. Mass.

BOSTON and MAINE RAILROAD
\
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Balandžio 21 d. adv. 
Grigalius, Bostono miesto įkai
nuotojų tarybos narys ir Darbi
ninkų Radio programos koncer
to publikacijos komisijos pirmi
ninkas. savo automobiliu nuvežė 
mus į WESX radio stotį išpil
dyti programą, kurioj jis pasa
kė gražią kalbelę, kviečiančią 
visus į šios radio programos 
koncertą, kuris įvyks sekmadie
nį. gegužės 20 d.. 3:30 vai. po 
pietų. JORDAN HALL. Bosto
ne.

Adv. Jonas Grigalius buvo su
sitaręs su p. O’Leary ir Darbi
ninkų Radio programos vedėju 
tuoj po programos iš Salėm 
vykti pas Senatorių David I. 
VValsh į Clinton. Mass. Sustojo
me Cambridge ir paėmėme p. 
O’Leary, įžymų politiką, kuris 
klausėsi programos su dideliu 
įdomumu. Po programos adv. 
J. Grigalius, p. O'Leary ir pro
gramos vedėjas leidomės kelio
nėn pas Senatorių, o p. Jonas J. 
Romanas grįžo į So. Bostoną.

Kelionė į Clinton buvo tikrai 
maloni. Vaizdai gražūs, kompa
nija nuoširdi. Adv. Grigaliaus 
vairuojamas automobilius lėkė 
kalnais, pakalnėmis. Pasiekėme 
Clinton. Mass. ir 
Senatoriaus David 
gražią rezidenciją, 
paskambina skambutį. Atidaro 
duris p-lė VValsh. ! 
sesutė. Sužinojome, 
nors iš Bostono 
VValsh “kidnapino”. ‘ 
David Bostone", 
VValsh. Grįžtame į 1

susiradome
I. VValsh 

p. O'Leary

Senatoriaus 
. kad kas 

Senatorių 
“Senatorius 

sako p-lė 
Bostoną, p.

O’Leary mus įtikinėja, kad mes 
surasime Senatorių Bostone.

Bostone pirmiausia sustojome 
Lenox viešbutyj. kur yra Sena
toriaus centras rinkimų metu. 
Bet ten jis nebuvo, p. O’Leary 
telephonuoja ir galutinai sužino, 
kad Senatorius yra Fensgate 
viešbutyj ir vakarieniauja. Le- 
nox viešbutyj sutikome Dr. My- į rų rūbų, 1 
kolą Grendelį su sportininkų i 2,000 batų. Prancūzijoj at- 
“coach’es”. Vykstame į Fens-■ sidūrusiems lietuviams iš- 
gate. Senatorius David I. VValsh. J siųsta apie 20,000 Svarų 
sužinojęs, kad mes atvykome, per American Relief for 
paliko neužbaigęs vakarienės iri France. Taipgi 20,000 Sva- 
atėjo su mumis pasikalbėti. ' rų paskirta Italijon, kur

Pasisveikinam ir pradedam taipgi atrandama vis dau- 
kalbėti apie lietuvių parengi- giau lietuvių. Ypač daug 
mus. Pirmiausia Darbininkų; jų esama atvaduotoje 
radio programos vedėjas kvie- šiaurinėje Italijoj. Siunti- 
čia Senatorių David I. VValsh; niai Italijon eina per Ame- 
koncerto Garbė pirmininku. Se- rican Felief for Italy. Bet 
natorius VValsh atsakė: “I shall abiejose šalyse rūbų dali- 
be most happy to be an Honor- nime dalyvaus ir vietiniai 
ary Chairman of the Darbinin- lietuvių komitetai, 
kas ~ -- - — ■
jau 
mą. Adv. Jonas Grigalius kvie-j ir jie yra supakuoti taip 
čia Senatorių atvykti į So. Bos į pavyzdingai ir saugiai, kad 
toną ir dalyvauti Naujos Angii-1 jiems negręsia joks pavo
jos Lietuvių konferencijoj lie-ijus sugesti per penkeris 
pos 4 d. Senatorius sutiko ir pa- metus. Sandėly jie ilgai 
reiškė, kad jam visuomet malo
nu dalyvauti lietuvių parengi
muose. Senatorius David I.
VValsh. atsisukęs į p. O’Leary. 
pradėjo jam aiškinti kokią gra
žią kolegiją lietuviai turi 
Thompson. Conn. Jis pareiškė, 
kad jis kartu su kitais norėtų 
atlikti rekolekcijas toje kolegi
joje. Adv. Jonas Grigalius pri
siminė apie Lietuvių Maldos 
Dieną Katedroje, ir kvietė Se
natorių. jeigu jam laikas leistų, 
atvykti. Senatorius VValsh pa
reiškė. kad jis atvyks, jeigu tik 

■ nesusidarys kokių kliūčių, 
i Pastebėjome, kad Senatorius 
; David I. VValsh labai įvertina
> Lietuvių Kolegiją Marianapoly.

Jis apie ją visur prisimena. Jis
> taipgi prisiminė VVorcester abi 
i parapijas ir jų vadus, kun. A. 
. Petraitį ir kun. K. Vasį. Taipgi

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis J. V. Atstovų 
Buto teisių komitetas už- 
gyrė bilių, kuris duoda tei
sę prez. Harry S. Truman 
apdovanoti mirusį prezi
dentą Franklin Delano 
Roosevelt kongresiniu gar
bės medaliu.

atvežti į Milaną, kur juos 
negyvus italai apspiaudė 
ir niekino. Tie fašistų kū
nai yra padėti Piazza Lore- 
to, kur prieš metus tie pa
tys fašistai buvo nužudę 
15 italų patriotų. Teisingai 
lietuviškas priežodis sako: 
“Nekask kitam duobės, 
nes pats į ją įkrisi”.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

★ Sekmadienį, bal. 29 d., 
žinios iš Italijos atnešė di
delę sensaciją, kad Italijos 
fašistų vadas Mussolini ir 
jo visas kabinetas ir jo pa- j 
lydovė “Mistress” buvo 
nušauti netoli Milano. A- 
merikiečiam užėmus Mila
ną tie fašistų lavonai buvo

Į Juozas Kasinskas
Į Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

> 602 VVashington Blvd. <
> BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
’ Limosinai dėl visokių reikalų J 
Į Patarnavimas Dieną ir Naktį <

Padėko-j Balandžio 30 d. BALFRadio Concert”.
Senatoriui Walsh už sutiki-i sandely liko 135,000 svarų

I

nepasiliks; bus palaukta 
žinių apie -labiausiai nu
kentėjusias lietuvių gru
pes, kur rūbai skubiau rei
kalingi. Taipgi teks prisi-

♦
lį.

♦
derinti prie labai apribotų a
transporto galimybių ir " 
gauti atitinkamų valdžios

i

prisiminė ir. apie kun. Jutkevi- 
čių. kaipo puikų ir idealistą ku
nigą.

Sekmadienį, bal. 22 d. Lietu
vių pamaldose dalyvavo Senato
rius David I. Walsh. Kartu su 
juo atėjo William Foley. Suffolk 
County prokuroras, ir p. Mc- 
Grath.

Iš to mes galime suprasti, kad 
mes lietuviai turime tikrai nuo
širdų Lietuvos ir lietuvių drau
gą ir užtarėją. Senatorių David 
I. Walsh.

♦
T 7

♦
♦
• :

♦

$8.00
$1.25
$1.20

27, Mass.

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro

žančių :
Puikus baltas, sidabrinis
Juodas stiprus .................
Rusvas stipriai padarytas

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikraštį

HDARBININKĄn

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 

: — antradieniais irJis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams ........... "$4.00
Pusei metų ................  2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina................................... $2.00
Pusei metų ..........................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass.

►

I
♦
b

n
y
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such at 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------- by----------

8AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered as aecond-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malllng at special rate of postage provlded for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams__________$4.0C
Vieną kart savaitėje metams_ >2.00
Užsieny metams  ............ ......... $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

SUBSCRIPTION RA TĘS:
Domestic yearly______ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
B66 West Broadway, South Boston, Masa

Telephone SOUth Boston 2680

I

Laivyno naujasis modelis RY-3, tai yra transportinis orlaivis, 
neša 28 pasažierius ir keturius patarnautojus. Jis turi 110 pėdų sparnų 
platumoj ir 75 ilgio; pajėgumas siekia 1350 arklių jėgos.

DOVANOS IR PATARIMAI 
NAUJAI ATVYKUSIEMS 

GYVENTOJAMS

ruoja net 49 Kanados mie
stuose.

Briggs ketina įsteigti 
“welcome wagon” projek
tą net Pietų Amerikoje. 
Antras Pasaulio Karas lai
kinai sustabdė jo pianą. 
Bet bus pirmas po karinis 
žygis. Tenais jis samdys 
vietines moteris tam dar
bui.

Šeimininkėms tenka at
likti visokių nepaprastų 
darbų. Vieną kartą, viena 
šeimininkė ėjo aplankyti 
jaunavedę, kuri ką tik at- 

ivyko į miestą. Atvykus su- 
i žinojo, kad jaunavedė va
lė namus per vis, naktį. Po 
gražaus pasikalbėjimo šei
mininkė išsiėmė kortelę su 
užrašytu antrašu ir rado, 
kad ši šeima ne į savo na
melį įsikraustė. Jaunavedė t! 
nenorėjo vėl kraustytis. Ir

II
I

FOBAiCTORY

įžJ

bolševikų
(Matomai 
spaudos,

atsiverčiagalų gale 
visuomenės nujauti-

BUY
UNITED 
STATĖS

WAR 
į/bONDS 

AND 

V STAMPS

i
I
i

Į 
parapijos kunigą. Biedna 
žmona niekad netikėjo su
silaukti tokio draugišku
mo. Už trijų dienų gavo 
laišką nuo vyro, kad jis 
grįžta namon.

Kita šeimininkė aplankė 
žmoną su dviejais vaiku
čiais. Atėjus į jos namus 
rado, kad tai žmonai ką 
tik buvo pranešta, kad jos 
vyras žuvo nelaimingame 
atsitikime. Irgi be pažįsta- 

. mų. Šeimininkė stojo į 
darbą, kreipėsi prie įvairių 
organizacijų tame mieste- 

Įlyje, rado darbą moterei ir 
viską gražiai baigėsi.

Vyriausias ofisas organi
zacijos randasi New Yor- 
ke. Tenais iškabinta — 
“Būk prisiruošęs. Bet kas 
gali atsitikti, tikėk, kad 
atsitiks.”

“Welcome Wagon” ban
do būti draugu. FLIS.

vių.
Bet gražiausia ir gal 

naudingiausia pintinė yra liko šeimininkei visą daly- 
naujai gimusiam kūdikiui ką sutvarkyti, ką ji ir pa
su visokiais naudingais 
daiktais. Motinai įteikia-į 
ma gražių gėlių, 
geri biznio 
Kiekviename mieste, kul
šie “Welcome Wagon” į- 
steigti visi krautuvininkai 
nori prisidėti.

Biznis yra pusiau - viešo 
pagrindo, ir beveik kiek
viename mieste šeiminin
kės atsineša oficialų pa
sveikinimo laišką nuo vie
tinio valdininko. Yra tiek 
daug karo darbininkų, ku
rie kraustosi iš vienos vie
tos į kitą, vietiniai parei
gūnai mano, kad šis tikrai 
svarbus darbas.

Neseniai, viena valdiška 
įstaiga buvo perkelta iš 
vienos vietos į kitą, toje į- 
staigoje dirbo 
šimtai šeimų, 
mas įvyko kaip 
Kalėdas. Vietinė 
kė aplankė mayorą, Vaiz
bos Būtą ir vietinius krau
tuvininkus ir su visų pa
galba ji surengė Kalėdų 
festivalą. Festivalas buvo 
vaikams, per Naujus Me-

sutvarkyti namus ir tt. Ji kartą, ir pan. į žinimo vakarėlis augu-
padeda telefoną greitai į- Naujai ištekėjusioms į- siems. Tikrai linksmai visi 
vesti, elektrą užsukti, pa- teikiama gėlių, naudingą praleido šventes, 
samdo tarnaitę, užregis- “cook book”, ir dovanoms Šis projektas buvo įsteig- 
truoja vaikus mokykloje, korteles iš įvairių krautu- tas prieš 16 metų, Thomas 
 W. Briggs, žurnalistas iš 
netenka abejoti, kad nė jo įspūdžiai, nė “edukacija” Memphis. Tennessee. ‘Wel- 
nesudarys skirtumo Stalino politikoj. K. come Wagon’ dabar ope-

šią tradi- 
organiza- 

“Welcome 
atgaivinti

Dar iš anksto besiruošiant prie San Francisco 
konferencijos, buvo manoma, kad ji bus karšta ir net 
audringa. Tai nujuto ir komunistų spauda. Neperse
niai oficialusis komunistų dienraštis labai pasipikti
nusiai aimanavo, kad Amerikos spauda vienbalsiai, 
lyg susitarus, pradėjo gana drąsiai kritikuoti Sovietų 
Sąjungą. Kiek pirmiau tokie dalykai skaitomi buvo 
vos ne išdavyste, dabar... dabar tovariščiai negali atsi
stebėti tokiai atmainai, ir valdininkišku tonu traukia 
atsakomybėn beveik visą Amerikos spaudą. Kaip ji iš
drįso?! Ne tai, girdi, kad vien kraštutiniai “atžagarei
viai” drįsta tarti žodį prieš visagalintį bolševizmą, bet 
— sarmata ir žmogui pasakyti — patys komunistų 
simpatikai perėjo į oponentų stovyklą. Tad vienam 
tik oficijozui tenka ginti Sovietų reikalus, 
oficijozas arba neskaito lietuvių 
arba ją ignoruoja).

Iš tiesų, lyg ir atrodo, kad 
naujas istorijos lapas. Bendras
mas, kad San Francisco konferencija nebus tokia 
sklandi, kaip visos pirmiau įvykusios konferencijos, 
pradeda pildytis. Ir pirmą tam žingsnį padarė — Mas
kvos delegacija. Sovietų tūzas, Viačeslav Molotov, už
protestavo prieš nubalsuotą jau Stettiniaus kandidatū
rą į konferencijos vedėjus, tur būt manydamas, kad ir 
čia, kaip Rusijoj, konferencijos pirmininkas gali viską 
pakreipti į savo pusę. Toks Molotovo išsišokimas įbru
ko sabotažo branktą į konferencijos eigą ir sutrukdė 
visą darbą. Tokių branktų bus daugiau, ypač kai iškils 
Lenkijos klausimas. Veikiausiai, kad tas klausimas 
nebus išspręstas, nes susidurs du griežti nusistatymai: 
Prezidento Trumano — neįsileisti Sovietų peršamos 
Lenkijos vyriausybės, kol ji nebus priimtina visai len
kų tautai; ir Stalino nusistatymas savotiškai tą klau
simą išspręsti. Bus ir kitų susikirtimų, nes Rusijos 
politika gauti viską, ko tik siekiama, nėkiek nepasi
keitė. Gi Amerikos politika — duoti viską, ko tik Ru
sija reikalauja, pradeda jau keistis.

Charakteringa kai kurių Amerikos koresponden
tų pastaba apie Molotovo su spaudos atstovais pasikal
bėjimą. Sovietų pasiuntinys buvo labai nustebęs dėl 
Amerikos laikraštininkų žingeidumo ir jų drąsių klau
simų. Buvo aišku, kad Molotov prie tokių dalykų nėra 
pratęs, nes laisvas žodis Sovietijoj tramdomas kalėji
mu arba sušaudymu. Tokia staigmena suteiksianti 
Molotovui nemaža “edukacijos” demokratizmo srity
je. Kiek “edukacijos” Molotov įsigys — nežinia. Bet

Šeimininkė duoda patari
mų apie bažnyčią, klubus, 
visas miesto įstaigas. Su
veda žmones vienos kil
mės, ir t. t. Pataria kokias 
krautuves lankyti, ypač 
tas, kurios remia šią “Wel- 
come Wagon” projektą.

“Welcome Wagon” yra 
komercijinis projektas ir 
pasekmingas. Vietiniai 
krautuvininkai randa, kad 
samdydami tas šeiminin
kes, ir remdami tą darbą, 
tik pagerina savo biznį ir 
užsipelnija žmonių gerą 
valią. Kiekvienas krautu
vininkas duoda dovaną 
pirmam ‘Welcome Wagon’ 
vizitui.

Geros valios pintinės 
naujai atvykusioms šei-

Kolonijališkose dienose, 
pionieriai vakaruose siun
tė vagonus prikrautus 
maistu ir vandeniu atvyk
stantiems karavanams iš 
rytų. Inspiruoti 
ciją, moderninė 
sija, pavadinta 
Wagon”, bando
šią geros valios dvasią mū
sų miestuose.

Praeitais metais, dvylika 
šimtų “Welcome Wagons” 
šeimininkių padarė net 
300,000 vizitų naujai atvy- 

i kusioms šeimoms arba 
naujai ištekėjusioms ir 
motinoms naujai gimusių 
kūdikių net į 600 miestų. 
Thomas W. Briggs, prezi
dentas “Welcome Wagon“ 
ketina panašią organizaci
ją įvesti Pietų Amerikoje,! moms paprastai turi pie- 
kada karas baigsis.

Kada šeima atvyksta į 
svetimą miestą “Welcome 
Wagon” šeimininkė ateina 
į namus su pintine dovanų 
ir prašo kaip ji gali padėti. 
Ši šeimininkė kartais pa- ves. Pavyzdin, ji gali eiti į 
gamina valgį, arba padeda filmas nemokamai pirmą tus buvo surengta susipa-

no, duonos ir kito labai; 
reikalingo maisto, vietinįį 
laikraštį, gėlių ir kortelių, 
su kurioms nauja gyvento-. 
ja gali gauti dovanų, kada 
atlankė vietines krautu

darė.
Kita šeimininkė buvo iš- 

Visi yra! siųsta aplankyti išvykusio 
investmentai. kareivio žmoną. Baladojo 

ir baladojo būti įleista. Ga
lų gale išsiblaškiusi mote
ris atidarė jai duris. Gazas 
visur bute. Aptarnavus i 
moterę, šeimininkė sužino- ■ 
jo, kad ji bandė nusižudy-j 
ti. Per kiek laiko negirdė-! 
jo nuo vyro ir manė, kad 
jis užmuštas. Be pažįsta
mų, svetimame mieste, ji 
nežinojo ką daryti. Šeimi
ninkė nuramino šią žmo
ną, pasikvietė kartu valgy
ti pietus, ir nusivedė pas

Tums nereikia po.cn.» 
nreiukės pirkimui T

• v

suvirs du 
Persikėli- 
tik prieš 

šeiminin-

A. L R. K. Naujos Anglijos Fede 
racijos Apskričio Seimelis

Jau buvo skelbta, kad Federacijos seimelis įvyks- 
gegužės 6 d., Brocktone, Šv. Roko parapijos sve-ta 

tainėje.
Apskričio valdyba kviečia visus Federacijos sky

rius prisiųsti skaitlingai delegatų; taipgi visas katali
kiškas organizacijas ragina, kad seimelyje būtų re
prezentuotos. Seimelyje dalyvaus Brocktono miesto 
Majoras p. Downey, valstybės gubernatoriaus atstovas 
adv. p. J. Grigalius ir Bostono miesto mayoro sekreto
rius p. C. Brooks. L. D. S. Centro pirmininkas kun. P. 
Juras skaitys paskaitą. Taigi gegužės 6 d. 1 vai. po pie
tų, Šv. Roko parapijos svetainėje, Brocktone, skaitlin
gai pasirodykime iš visų kolonijų.

Dvasios vadas kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas A. Daukantas 

Raštininkas B. Jakutis

• Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

III.

Nesėkmingas Jaunikaitis
—Aš tamsta myliu! — sušuko lyg krintąs 

į jūrą skenduolis. — Ar būsi mano žmona?
Eugenija pašoko, lyg gyvatės įgelta, bet 

tuoj atsipeikėjus, šaltai jam atsakė:
— Jau seniai aš tai matau, kam dar sakyti?

Bezickas nerangiai atsistojo. Jautėsi kaip 
per žandą sudrožtas.
— Tamsta seniai tai matai, ir iš mano mei

lės tyčiojiesi?
— Kokia meilė, toks ir atbalsys.
— Ne, panele, mano meilė tikra ir iš jos ne

galima tyčiotis. Dar sykį pakartoju, kad aš 
tamstą myliu ir noriu vesti. Su tėveliu jau 
viskas sutarta, tik reik tamstos žodžio. Ar 
galiu tikėtis?

Viešpatie, koks asilas! — pamanė Eugeni
ja. Garsiai gi pareiškė:
— Kadangi tamsta rimtai kalbi, tai aš rim

tai ir atsakysiu: niekados!
Bezickas netikėjo S&vo ausimis. Jam, ne

nugalimam salionų liūtui, toks atsakymas! 
Jo akys mirkčiojo, antakiai paraudonavo. 
Kaip sužeistas, krintąs jau ant žemės due- 
listas, jis padarė dar paskutinę pastangą mir
tinam smūgiui atremti ir drebančiu balsu pa
klausė:
— Gal dar pergreit? Gal vėliau pareikši sa

vo sutikimą?

— Ne.
— Kodėl? Ar galima žinoti?
— Tai mano paslaptis.
— Aha! Paslaptis! Ar tik ne į Bitiną įsimy

lėjus?
— Tamsta pradedi užgaulioti. O kad ir taip, 

ar čia tamstos reikalas?
Bezickui akyse pažaliavo. Jau nebesiskai- 

tė su žodžiais.
— Dabar jau ne. Maniau, kad tamsta pilno 

kraujo bajoraitė, bet dabar...
— Lauk iš mano akių!

Bet Bezickas jau išnyko.

Baigta. Kaip greit, kaip sėkmingai — tarsi 
kirviu nukirsta. Taip geriausiai. Bet tokie 
dalykai nervų kainuoja. Juo žmogus daugiau 
civilizuotas ir geriau išauklėtas, juo sunkiau 
duoti kam griežtas atsakymas, ypač meilės 
dalykuose. Bet čia nebuvo jau taip sunku, 
nes paties Bezicko poelgis pastūmėjo prie to
kio skubaus rezultato. Tokiuose atsitiki
muose geriausia susipykti. Tada ceremonijos 
savaime atpuola.

Eugenija pati save pasveikino dėl tokio 
sėkmingo sugebėjimo išstumti Bezicką iš 
pusiausvyros. Tačiau numanu, kad dar ne 
viskas baigta. Bezickas išdidus ir kerštingas. 
Taip pat miklus intrygose. Jis paleis į darbą 
visą klastingą savo smegenų mašineriją. Su- 
kiršys prieš ją tėvą. Dar nežinia, ko daugiau 
griebsis. Kovoti teks įtemptai. Kova tai kova. 
Eugenija jos nesibijo. Tik kad kova atvira 
būtų, bet just, kad čia bus klastinga, nes to
kie neprieteliai visuomet iš pasalų puola.

Eugenija ryžtingai sučiaupė lūpas, bet 
drauge ir pilna krūtine atsiduso, tarsi nusi

kračius kokio įkyraus slogučio. Bent tiek lai
mėta, kad Bezickas su savo meile jos nebe- 
vargins. Dėl to galima ir nuoširdžiai nusišyp
soti.

IV.

Netikėtas Atsilankymas
Nedideliam Vaišmanto dvarely, jo kuk

liam namely sėdėjo, šnekučiavosi du vyru: 
pats šeimininkas Vaišmantas ir jo svečias — 
įnamis daktaras Bitinas, su kuriuo jau mums 
teko kiek susipažinti. Vaišmantas buvo jau 
senyvas žmogus, aiškaus atviro veido, pla
čios, kiek nuplikusios kaktos ir gerokai pra
žilusių plaukų. Jo veide švietė amžina šypse
na, lūpų kampuose matėsi kiek švelnios iro
nijos, bet iš viso buvo tai patraukli asmeny
bė. Kiek išdidus, bet malonus nuolaidumas 
lyg liudijo, kad tas žmogus daug yra matęs, 
svarstęs, kentęs ir pergyvenęs. Prie tikrų 
dvarininkų jis vargu galėtų save priskaityti, 
nes jo dvaras nedaug buvo didesnis už didelio 
“storkaklio” ūkininko ūkį. Nuo smulkios ba
jorijos jis buvo nutolęs apsišvietimu (buvo 
baigęs universitetą), plačiomis pažiūromis ir 
— lietuvybe. Šis pastarasis ypatumas atsky
rė jį nuo visų kaimynų bajorų lyg kinų siena. 
Visi jį skaitė išgama ne dėl kokio ypatingo 
įsitikinimo, bet daugiau pataikaudami Taut- 
gėlos nusistatymui, kurs Vaišmanto tiesiog 
negalėjo pakęsti, nes Vaišmantas nenorėjo 
prieš jį lenktis. Ir Vaišmanto lietuvybė buvo 
lyg kaulas Tautgėlos gerklėje. Kaip Vaišman
tas tą lietuvybę įsigijo, tai buvo kažkokia pa
slaptis, tuo keistesnė, kad jis pasijuto lietu
viu, besimokj’damas Varšuvos universitete! 
Tautgėla negalėjo to sugrumuliuoti. Ypač

grieždavo dantimis, kai nuo apylinkės bajo
rų nugirsdavo Vaišmantą sakant, kad lenkų 
šovinizmas pasėjo jo širdyje lietuvybės perus. 
Tautgėla nieko bendra su Vaišmantu neturė
jo ir niekados nesusitikdavo. Taigi. Vaišman
tas buvo nuo visų atkirstas, bet dėl to daug 
neliūdėjo, nes turėjo savo namuose gryno 
plauko lietuvį inteligentą — daktarą Bitiną. 
Jų santykiai buvo draugiški ir nuoširdūs. 
Bitinas buvo geras gydytojas, mylėjo liaudį 
ir kiek galėdamas ją švietė. Vaišmantas ne 
tik jam nekliudė, bet kiek galėdamas padėjo.

Šiandien jų pašnekesys lyg nesilipdė. Bi
tinas buvo kažkoks apsiblausęs ir gerokai iš
siblaškęs.

— Kas daktarui? Šiandie lyg be nuotaikos. 
Bitinas suraukė kaktą. Akys kiek įdubo,

per veidą perėjo refleksijos šešėlis, tarsi min
tis skrido į praeitį, lyg norėdama suvesti 
kažkokią gyvenimo sąskaitą. Ant lūpų pasi
rodė lyg pesimizmo šešėlis.

— Žinau ką, pons Vaišmantai, — tarė Biti
nas, — aš dar jaunas, o mane jau ima pesi
mizmas... /

— Žinome tą pasaką, — perkirto Vaišman
tas — kada gi daugiau žmogų apnyks pesi
mizmas, jei ne jaunatvėje? Jaunojo Verterio 
kančios, smegenų audra, širdies besotišku- 
mas — tai išskirtini jaunystės savitumai. 
Che, che.

Bitinas šyptelėjo.
— Ne. Verterio kančioms patirti aš perdaug 

eilinis asmuo; smegenims nėr kada audrintis, 
nes jos pavelka kasdienio gyvenimo uždavi
nius, o kai dėl širdies besotiškumo, tai čia gal 
yra kiek tiesos, širdis daug ko norėtų, bet jos 
lakumą pakerta šlykšti gyvenimo proza.

(Bus daugiau)
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Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

(Iš anglų kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius. Škoti
jos Lietuvių Katalikų Žur
nalistas Glasgow’e).

(Tęsinys)
PROTINGAS SAVĘS 
PASIAUKAVIMAS

Gali būti dar ir taip, kad 
apart visa kita — tas jau
nosios kartos nuo savo pa- ' 
reigų nukrypimas ir savy-j 
meilė, tikrai dar ir nėra 
vienintelis motiniško ne
rūpestingumo ir savo pa
reigose apsileidimo kaiti- i 
įlinkas, kad motina blogai I 
atlikdama savo pareigas—■ 
savo vaikučių kaip rei-j 
kiant neprižiūrėjo. Vaiku-j 
čių savymeilė ir savo pa-! 
reigose apsileidimas. — 
gali būti glūdėjo kur nors 
kitur. Tačiau tas gimdyto
jus nuo kaltės dar nepa- 
liuosuoja! Čia gal ir nebe
buvo savymeilės, kuri vai
ką nuo atliekamų savo pa
reigų atitraukė. Čia gal la
biausiai trūko tik didesnio 
savęs pasiaukavimo ir 
garbingesnio ir protinges- 
nio motinystės parodymo. 
Tiesa, perdideiis, nepama
tuotas motinos aukavima- 
sis irgi turi savo ydų. Jis 
kartais gali 
neprotingas!

Leiskime 
kiek plačiau 
linkme pažvelgti, 
džiui, motina 
kunigą ir skundžiasi jam 
sakydama: — “Tėveli! — 
Aš visa padariau jo labui, 
ką tik galėjau, o vis tik dėl 
to — mano vaikas pasida
rė savymeilis — manęs ne
klauso ir negerbia!” Varg
šė, nelaiminga motina! Vi
sa. kiek galima jos pasi
gailėti, dėliai jos sūnaus 
savymeilės, — yra <’ 
dalis ir jos pačios tame da
lyke kaltės! Kodėl ji visa, 
kas tik jai mintysna atėjo, 
neapgalvotai savo kūdikio 
gerovei darė? Juk visa tai 
nebegalima buvo daryti. Ji 
turėjo leisti savo vaikui 
tik tokius dalykus daryti, i 
kurie ir jai pačiai galėjo 
būti mieli ir naudingi. 
Kuomet vaikas yra mažas. 
— motina, dažnai į nieką 
visiškai nebeatsižvelgda- 
ma. visa daro dėl jo. Ji ne
begali vaikui leisti daryti

ką tik jis nori. Suga- 
vaiką yra labai leng- 
Bet pataisyti, — kar- 
yra ir labai sunku!

gero
motinai da- 
aiškus da

rėliau nieko

būti ir visai

pagaliau sau 
ir toliau ta

Pavyz- 
ateina pas

visa, 
dyti 
va!
tais
Jeigu vaikas nieko

i nebegali savo 
j ryti — tai yra 
lykas, kad 1 
gero nebegalės nė pats sau. 
Motina palaipsniui turi 

i pratintis sulaikyti savo 
Į norą nuo perdidelio, — y- 
pač neprotingo savo vai
kučiais rūpinimosi. Jie tu
ri būti lavinami patys sau, 

į kiek tai yra galima, visa, 
'kas reikalinga daryti. Mo- 
■tina turi stengtis taip da
iryti. kad vaikučiai nebe- 
jbūtų perdaug nuo jos pri- 
‘ klausomi. Ji turi juos la- 
įvinti taip, kad jie, dide
liam reikalui prisėjus, ga
lėtų ir be jos apsieiti, o 
blogiausiu atveju. — būti 
ir visai nuo jos nepriklau
somais (pavyzdžiui, moti
nai mirusi), gyventi savys- 
toviu gyvenimu ir patys 
save visa kuo, kas yra rei
kalinga. apsirūpinti.

Bet čia dar ir to nepa
kanka. Vaikučiai motinos 
turi būti lavinami ne tik 
sau visa kas reikia gera 
daryti. — bet ir kitiems vi
siems žmonėms, kaip tai 
reikalauja didžiausias Die
vo meilės įsakymas, o ypa
tingai jai pačiai. Natūra
liai jie stengiasi ir trokšta 
ji geraa daryti, .tik reikia 
vaikučius ant to kelio at
vesti. Juk pati jų prigim- 

Itis nematomu būdu juos 
įprie to visa ragina būti 
savo motinėlėmis geriems, 

; jų klausyti ir jas neapkęs
ti. Jie nori ją visame pa
tenkinti. — už jos meilę ir 
rūpestingą jais rūpinimąsi 
— meile ir visokiu gėriu 

didelė'jai atsilyginti! Kartais mo-

Šie trys Dėdes Šamo kariai šypsosi, kai juos išlaisvino Yankiai, kai 
užėmė Heppenheim miestelį. Su jais buvo kartu išlaisvinti ir kiti 250.

Pavasaris Motinos gerumas turi tal
pinti savy protingumą ir

I 
_________ _ "______ - ____ ■ ......................... ■ J ■■■!■-. . J ■ I

Į nuo antro labai skirtingi'ii padaryti. Tačiau nevi- 
I savo padėty apie rūpestin- suomet taip yra, kad ne- 
gumą. Kaikurie atrodo na- nuoramos vaikai yra to 
turaliai kilnūs ir šventi, paties charakterio. Kai- 
arba bent natūraliai inte- kuomet suvisu atbulai į- 
resuojasi religiniais daly- vyksta. Kaikuomet tie, 
kais, arba natūraliai yra kurie reikalauja būti pa- 

; pamaldūs ir nusižeminę, linksminti ir sužavėti, ku- 
Kiti gi atrodo rūpestingu- riems malda atrodo, kaip 
mo yra tik varginami ir į- nepakeliama našta — stai- 
žeidžiami. Jie rūpestingu- ga parodo apetitą bažny- 
me nenurimsta ir jo visiš- čią lankyti ir melstis. Jų 
kai nebepaiso ir nekenčia, temperamentas ir valia 
Savaime suprantama, kad būna patenkinti tuo, į ką 
čia yra daugiau ar mažiau jie žiūri — ką savo akimis 
vien naturalis tempera- mato. Čia atrodo, kad bus 
mento bandymo pasireiš- gana sunku bi kam su
kimas, kuris daug daugiau prasti tai, kodėl vieni vai
ką nors kitą ir nereiškia. 
Tie vaikučiai, kurie pa
vargsta maldoje 
tais yra pakankamai tvirti 
ir pasiryžę kituose visuose
dalykuose. Visa kita, iš- čios pozityvūs dalykų es- 

j skyrus maldą, kuri visuo- me interesuotės.. Kai kurie 
i met kataliko žmogaus rei- vaikučiai kaikurį daiktą 
kalauja susikaupti ir at- ar sumanymą vienaip pra- 
kreipti savin reikalingą deda, o su visu antraip už- 
savo dėmesį — yra vaiku- baigia; kaikurie kūdikys- 
čiams ne tik pakenčiama, tėję atrodo, kad rūpestin-

kar-

kučiai natūraliai yra palin
kę’į šventumą, kiti gi ne. 
Tai yra gal ir dėl to, kad 
kaikuriems vaikučiams la
bai trūksta ilgai tverian-

Pavasario saulė prašvito meiliai 
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vėversiai, 
Čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti!

dėl to, kad sutaupytų lai
ką kitiems svarbiems na
mų ruošos darbams. Ir jei
gu jie tai neatlieka — mo
tinai. savaime supranta- 

■ ma, iš to darosi tam tikras

tina liepia savo vaikučiam 
ką nors pagelbėti padary
ti: pasiunčia krautuvėn 
nueiti ką nors nupirkti, 
parnešti, nuvalyti, mažes
niuosius savo broliukus ar 
sesutes pasaugoti, ar kitą 
ką nors panašaus padaryti. 
Vaikučiai kartais prieši
nasi ir nebenori tai daryti. 
Čia jau motina privalo at
kreipti rimtą savo dėmesį, 
kad išlavinus jų paklusny
bę. Dažnai motina to rei

kalauja iš savo vaikučių

Com-

i

Įstatai

it in i

nuostolis. Matydama savo < 
vaikučių nepaklusnybę — 
motina dažnai pati jiems 
paskirtą darbą atlieka: ta
čiau čia ji nemažai sužei
džia gerą vaiko auklėjimo
si charakterį. Ji privalo 
juos jaunus kiek galima 
daugiau išlavinti dirbti ki
to žmogaus gerovei ir tą 
darbą atlikti iš širdies, ir 
nebūti savymeiliais.

Juk tai yra beveik nebe
išvengiama pasekmė, viso
se didelėse šeimose, kad 
vaikučiai patys, be tinka
mos savo tėvų trainiruo- 
tės. galėtų išaugti ir išsi
auklėti, prakilnūs ir visų 
toleruojami. Tačiau su 
daugybe kumščių arba 
rykščių kirčių — taipgi 
juos visus gerai neišauklė- 
si. Mažų šeimų tėvams 
šiuo žvilgsniu yra kurkas 
lengviau. Čia tėvas ir mo
tina lengvai įstengia visa 
kas yra reikalinga vaiku
čių auklėjime padaryti. 
Jie visa tai savo vaiku
čiams daro, ką jų pačių tė-

vėliai, broliai ir sesutės 
tokiu atveju darytų jiems 
patiems. Kas tik čia nebū
tų, — o tas svarbiausias 
šeimos darbas, visuomet 
turi būti kuogeriausiai pa
daromas.

Gai Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

lome ir neperšame "žvaigždes", tik 
norime tiesą pabrėžti. Štai ji: "Kas 
pamėgino "žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!' 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

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

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

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus 
tas 50

išmintį. Tikrai geros mo-.^ jar ma|onu atlikine- gumui jokios meilės ir pa-
tinos yra tik protingos 
tinos! m0'iti. Jie turi nemaža painių, garbos visiškai nebeturi, 

1 patys save okupuoti ir 0 paaugę — būna ir gana 
tvarkyti 
savo vaikystės užsiėmi-

! muose, savo žaidimuose ir 
. Vai-

MOTINOS
RŪPESTINGUMAS

Labai yra geras ir teisin- . pasilinksminimuose. __
gas dalykas, Kad motina iš-kaį reikalauja, kad kiti 
nat ma7Pnc lavintu i y eavnl . „ _

kasdieniniuose rūpestingi ir savo pareigų 
atlikinejime kuklūs.

(Bus daugiau)
■

pat mažens, lavintų ir savo i 
vaikučių mintis, kad jie juos sužavėtų, patrauktų,!
užaugę visuomet sugebėtų Pabnksmintų, ir savo elgė-
protingai galvoti. Bet jau 
iš pat anksyvos kūdikys
tės vaikučiai yra vienas

sio apsukrumu, juos nu
stebintų. Jie jaučia, kadį 
patys, nieko didingo nega-

PirZc Defense Bonds ir Stamps!

II | REMĖM8ER VOURT
VSEP FAT HELPS MAKE 1
MILITART MEDIC1NES J

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS”
I

Yra valandų, kuriose mo
tinos neprivalo leisti pri
gimtą savo pasiaukavimą, 
savo didvyriškumą, pasto
ti jam kelią, reikalauti iš 
savo vaikučių to paties sa
vęs pasiaukavimo ir did
vyriškumo, atsilyginant 
savo tėveliams. Šiuo žvilg
sniu į tėvų reikalavimus 
reikia pirmiau atsižvelgti, 
negu kad į vaikų. Čia vai
kučiai privalo savo tėve
liams daugiau duoti, negu 
kad patys imti. Vaikučiai 
ankstyvoje savo kūdikys
tėje yra visuomet lengvai 
prie visa ko patraukiami ir 
kilnūs; tačiau savaimiškas 
jų charakteris yra labai 
jauslus ir lengvai visa kuo, 
kas yra bloga, pažeidžia
mas. Laikui bėgant — tas 
jų silpnas charakteris sa
vaime pasitaiso ir sustip
rėja. Leiskime tik motinas 
į tai kaip reikiant laiku at
sižvelgti. Šitas, — tai vie
nintelis protingas motinos 
savęs pasiaukavimas, kai 
ji padrąsina ir iš vaikų to 
paties savęs pasiaukavimo 
reikalauja.

Prakilni ir garbinga mo
tina savo mokslu ir elge
siu, visuomet gali suma
žinti savo vaikučių savy-’ 
meilę, savanaudiškumą ir 
kitas panašias jų ydas, — 
motina, kuri visa ką gali 
daro savo kūdikiui — ak-

i

i

i
1

!

i
!
į
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Paruošė Kun. J. Dabrila,
Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c. 
So. Boston 27,

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, 
Mass.

Aguonėlė
Aguonėlės. Kazys Binkis
Anoj pusėj Dunojėlio
Anoj pusėj Nemunėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Ant ežerėlio rymojau 
Ant kalno gluosnys 
Ant kalno karklai
Ant kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis
Ant
Ant
Ant
Ant
Ant _______ ___ ___
Ar aš tau. sese, nesakiau
Ar
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš
Aš

ŠTAI JOS TURINYS
aš augau pas močiutę 
aš buvau mažutėlė 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per žalis: girele 
aš turėjau 
pavasario ryteli

tualiai turi matyti ir savo 
kūdikio klaidas. Kitaip, ji 
nebeturi teisės skustis sa
vo kūdikio nedėkingumu 
ir blogo papročio pasėki
mu. Mat čia jos pačios da- 

sugriovė

i

I

kalno mūrai 
kalno stovėjau 
melsvų ežero bangų 
Nemuno kranto 

. tėvelio dvaro

žinai, berneli 
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu dainų dainele

__ pas savo motinėle 
Ateitininkų himnas. Tilvytis 
Atneša diedas kukulių viedrą 
Atskrend sakalėlis
Audėja. Balys Sruoga

* Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berže gegulė 
Aukštas dangus 
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė 
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
Čiūčia liūlia, mažutėli 
Čiulba čiulbutė
Dainuok
D:i broliukai kunigai 
Eičiau girelėn
Eičiau į sodą pas obelaitę 
Ei. Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra
Eina bernužėlis širmais žirgais arti 
Eina garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim, broleliai, namo
Ei tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli
Garnys
Gieda gaideliai 
Gieda gaideliai ryliuoj 
Giedu dainele. A. Baranauskas 
Girtuoklio daina. Pranas Vaičaitis 
Gražių dainelių daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis
Grybai 
I karą 
I šilą ėjau
Ilgesio žodžiai. A. Miškinis 
Ir išdainavau visas daineles 
Ir užaugo liępytėlė
Išbėg išbėgo 
Išėjo tel ūži 
Išj->damas mylimas i karą 
Iš rytų šalelės
Jaunystės daina. Putinas 
Jau pavasaris atėjo
Jau slavai sukilo. Maironis 
Jau vakaras buvo 
Jojau diena
■Tojau per dieną 
Jūra motinėlė. Adomas Jakštas 
Kad subatos vakarėlį 
Kada noriu verkiu

Kai 
Kai 
Kai 
Ka! 
Kai 
Kai 
Kai . . .
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgelį .
Kalamoška ant lisorų 
Karvelėli mėlynasai 
Kas bus. močiute, kas bus 
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovaras 
Ko liūdi, putinėli 
Kur - ■ ................. ..........
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur__  ______
Lakštingalėli. gražus paukšteli 
Lakštute, paukštute 
Laikas, sese, jau
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit I tėvyne. Gudavičius 
Lėk. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gime.Sauerveinas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rožė. Faustas Kirša 
Mano tėvelis
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miela tėveli, motinėle 
Miškas ūžia. Maironis 
Mylėjau mergele
Močiute, ką padarei
Močiute mano 
Močiute mano 
Močiute širdele 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai
Namo!
Nebeužtv-nksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk. s»sut
O. aš viena dukrel 
O 
OO o
Oi dėkui, dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per sodeliai 
Oi kur buvai, dieduk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele .
Oi tu ieva, ievuže 
Oi. ko žvengi žirgeli 
Oi. varge, varge 
Oi žiba žiburėlis 
Oi žirge, žirge 
Pasėjau kanape 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalią rūtą 
Pavasarininkų himnas K. Žitkus

Pavasario" vyrų maršas. Bradūnas 
Pavasaris, gražus oras
Per girią girele

bakūžė samanota, vertė Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis ■ 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva 
sapnu grožybė 
tas šaltinėlis

atsimenu namelį, v. Nemunėli 
kai aš pas močiute būva 
rūta, rūt 
tai dyva

Per šią žalią _ 
Per tamsią naktele 
Piaun broliukai
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūrą 
Plaukia sau laivelis
Plaukė žąselė 
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis
Saulutė nusileido 
Saulutė raudona 
Saulutė raudona 
Saulutė tekėjo 
Senbernio skundas 
Sėjau rūtą, sėjau mėtą 
Sėjau rūtą
Sidir vidir vidur dvaro • 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi
Supinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
šąla šaltinėlis
Salia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyšius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visą rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėli 
fięrki. berneli, bėrą žirgeli 
šią naktele miego nemiegojau 
šienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakramento br-jos himnas.Birdenis 
Tai ne miškas šlama. St. šimkas 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėlį 
Tekėk, sauluž-
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis .teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakar? gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už mariu. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis 
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželį 
Už giružės t»ka upė 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim niruią giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kvf
Visi bajorai i Rygą jojo 
Vyčių himnas 
Žalioji liepelė
Žiba žolelė 
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

giružėię

••

i

metams — $1.00:
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavime 

“ŽVAIGŽDę”.
— 50 centų. 

Adresas:

ŽVAIGŽDĖS ,
Administracija,

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

atsitinka, 
“geros”

romos klaidos 
vaiko moralę.

Dažnai taip 
kad vadinamos
motinos turi blogai išauk
lėtus savo vaikus; tačiau 
tos motinos — anaiptol nė
ra tokios “geros”, kaip iš- 
tikrųjų kaip kam atrodo.

l

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

“Vai lėkite Dainos”.
Vardas
Adresas

*

ir prašau prisiųsti man .............  egzempliorių
■



Antradienis, Gegužes 1 d., 1945

Rugsėjis, 1896 m.

Jau pusėtinas laiko ga
las, kaip aš tysau ant Še
šupės. Jau daug vandens 
praleidau į Baltijos jūrą; 
daug žmonių ašarų ir pra
kaito nuplaukė drauge su 
vandeniu; daug kojų, ku
rios mane mindžiojo, su
puvo kapuose...

Pagimdė mane Lietuvos 
miškas; išvedė į žmones 
lietuvių rankos; nuo Lietu
vos žirgų kanopų pirmą 
kartą sudundėjau...

O tvirtas buvau tiltas!.. |
Da pamenu tuos laikus, 

kada ponai važinėjo, o žy
dai vaikščiojo pėsčiomis. 
Perlėks, būdavo, karieta, 
ketvertu užkinkyta, — aš 
nė nejaučiu!...

Sueis viso miesto žydai 
prieš “neštines” nuodėmių 
skandinti, — aš nė linkt... 
Pervažiuos storiausias 
prabaščius,—aš nė krust... 
da man smagiau, kad iš
laikiau. Arba pavasarį 
pradėjus eit lytims: pon
palaikiai sustoję žiopso ir 
laukia, kada mane parmuš 
lytis.

— O, jūs žiopliai, — ma
nydavau: — aš ne toks le-
pus, kaip jums atrodau! 
Mane ne guvernantės au
gino!

Nueidavo sau lytys, o aš 
kaip stovėjau, taip ir tebe
stoviu.

Stiprus buvau.
Nereikėjo niekad nė tai

syt manęs. Ir kažin kaip il
gai būčiau laikęs netaiso
mas, kad ne rusų valdinin
kai. Tai dar ypatingi su
tvėrimai — tegul juos ly
tis! Girtuokliai neapsako
mi: pila ir pila, o degtinė 
nubėga, tarytum štai nuo 
manęs vanduo belyjant. O 
kai užkeiks, tai net per
mano sijas drebulys perei
na, nors rusiškos kalbos 
nesuprantu.

Tačiau labiausiai linkę 
vogti viešą skatiką — tą 
dalyką, galima sakyt, įve
dę į sakramentus. Juk ir iš 
manęs uždirbo ir tik man 
sveikatą atėmė. Kad jie iš 

i muito nieko nelaimėtų, 
biaurybės!

Vaikštinėjo sykį manim 
apskrities viršininkas Ko- 
peikoliubovas ir apskrities 
inžinierius Nikčemnickis.
— Žinote ką, Boleslav 

Stanislavovič, — tarė stai
ga viršininkas: — ar nega
lima būtų pataisyt šito til
to?

i — Susimildamas, Teofili 
' Dulovič! Juk tiltas sveikas, 
tvirtas, — atsakė inžinie-
rius, dar nesuprasdamas.

— Na, už konsiliumą dak
tarai paima, kad ir iš svei-’ 
ko, jeigu tik nori gydytis.
— Aa! dabar suprantu... 

Gerai...
Teisybę pasakius, tai ir. Ką juodu tarėsi toliau, 

lytlaužos be reikalo styrė-!nė negirdėjau, 
jo — tik man garbę maži
no.

Tvirtas buvau.
Lenkai sakydavo, kad aš 

most. Sakykite, kaip sau'čių ateina žydas, visai ne
norite, o aš žinau, 
tiltas ir tvirtesnis 
jūsų most.

Vieną kartą 
smarkiai per mane du ve
žimai priešais vienas ant-' 
rą, ir pora žydukų, iš iš- 
gąsties norėjusių pasiša
linti, nusmuko į upę. Nuo 
to laiko uždrausta buvo 
greitai per mane važiuoti, 
ir abiejuose mano galuose 
pastatė stulpelius su len
tomis ir lietuvišku parašu: 
“Žingine”.

Nors man nesmagus bu
vo tas važiavimas žingine, 
neduodąs nė padundėt 
gražiai, bet, jeigu tai žmo
nių naudai, tegul sau...

Visi mano plyšiai šypso
josi, kad mane paketino 
taisyt. Mane taisyt!

, Tiktai ar po dviejų savai- 
’ Aiii oftiino iriaoi no,

kad aš'pažįstamas. Apžiūrėjo ma- 
nekaipjne iš viršaus: čia lazda 

bakstelėjo, čia paspyrė ko- 
važiavo ja.

Paskui apžiūrėjo iš apa
čios nusiavė kojas, įbrido 
į upę, pagnaibė vandeny
je polius ir apsisukęs išėjo 
ant kranto. Čia sustojo, 
paskaičiavo pirštai ir grei
tai stvėrėsi autis batais, 
bambėdamas tuo tarpu 
pusgarsiai:
— Gerai... jie nori už

dirbt, bet ir man užteks... 
pasidalysime... kasmet už
dirbsime betaisydami...

Žydas nuėjo sau. Man 
net koktu pasidarė... Argi 
iš tikro rengiasi mane

i

Milžiniško bomberio, 
žiūrint iš arti.

viršuj skrendančio, “nosis”,

DARB1N1NKA 5

Mylėk, Lietuvi, Tą Brangią Žemę
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno: 
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia grynai dvasiai tiek sveiko peno!
Mylėk jos kalbą, senovės būdą, 
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas;
Į jos dirvonus pasėjęs grūdą, 
Žinai, jog vaisių palaimins Dievas.
Mylėk prabočių kapus garbingus, 
Kur amžiais ilsias tėvynės sūnūs!
Mylėk tuos amžius vardais garsingus, 
Kurie išugdė tautos galiūnus!
Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę, 
Kame nuo amžių tėvai gyveno!
Čia tavo kūnas sau maistą semia, 
Čia irgi dvasiai tiek sveiko peno.

(Iš “Raseinių Magdės”) — Maironis.

taisyti? j buvo išvogti, šitas nauja-
Pasirodė, kad iš tikro. sis vadinosi Maksim Mak-į 
Viršininkas su inžinie-': simovič Merzavcev. Turėjo ! 

rium ūmu laiku suspėjo vi- jis gaidžio būdą ir visada! 
są įkainoti, gauti patvirti-;vaikščiojo pentinuotais' 
nimą, o žydas apsiėmė pri-: batais. Nieks neįtikėtų, 
statyti medžiagą ir atlikti jog aš iš pirmos beveik die-; 
darbą. 1 
pradėjo tašyti, 
ir vieną dieną 
rė.

Be reikalo 
džių, nes man 
nepridėjo.

Privežė^ medžių,'nos įkritau jam į akį. Tai 
‘ , piaustyti, j tik turiu laimę prie virši- 

mane uždą-'ninku.
į Atėjo Merzavcevui į gal- 

privežė me-'vą mane rusinti. Už tokį 
iš jų nieko darbą, kai paskiau paty- 

___ w_. iriau, visoki viršininkai 
Tiktai skiedrų pritašė, taip pat gerai uždirba — 

kad visi matytų. Mane'dar daugiau, nekaip toly-! 
taip pat vargino: čia pas- džio taisydami.
kliutavo, ten paobliavo, i Rusinti pradėjo, draus- 
ten paskutinėjo — ir tiek, damas vartoti lietuvių kal- 
Tiesą pasakius, beldė daug bą ir raštą.
— mat, dirbo. Tik man nuo 
to darbo įsisuko liga. Ry
tojaus dieną, pataisius, 
atsimenu, buvo prekyme-: 
tis. Žmonelių ir pilnais ir 
tuščiais pervažiavo nema
žai. Per visą dieną nieko, o 
vakare ėmė mane krėsti 
drugys. Kitą dieną važiuo
ja vežimas šieno — ar ne
nudiegs man kairiosios pa
šonės? Pusę dienos buvau, 
į tą šoną pakrypęs. Nuo toj 
laiko jau man kasdien šis] 
tas kenkė. Pasijutau, kad 
aš ne tas tiltas, kur kitą
syk. Ypač man buvo pikta, 
jog į niekus pavirtau ne iš, 
savo kaltės, ne iš senatvės,! 
o tik per valdininkų nesą- Trumpu laiku sudaužė ke- 
žiningumą. Pasižiūrėjau lėtą vežimų, sužeidė arba 
sykį į Šešupę — net pasi-, suvažinėjo keletą žmonių 
baisėjau, išvydęs savo pa-:— na, ir turėjo rusišką pa
veikslą: ----Vr,r-c lietu,

toks nesmagus.
O ką gi darysi? Kad ir 

paliegęs, tarnavau žmo
nėms toliau.

Atėjo naujas viršinin
kas. Senąjį už viešą pini-j ixui 
gų vogimą perkėlė į kitą'— Aš turiu jį surusinti. — 
vietą, kur pinigai dar ne- ištarė kitu žygiu Merzav-

— Viešoje vietoje, — iš
tarė Maksimas Maksimo- 
vičius, — turi būt vartoja
ma rusiškoji kalba.

O ta viešoji vieta buvo, 
mat, anos lentutės su pa
rašu — “Žingine”. Užtepė 
lietuvišką parašą ir padė
jo rusišką: “Sagom”.

Bet šitas pasikėsinimas 
— draust vartoti lietuviš
ką kalbą — nepasisekė. 
Naujas parašas patiko tik 
viršaičiams, seniūnams ir 
piemenims: būdavo, eina 
pro jį lėčiau ir bando neva 
rusiškai kalbėti. Tačiau 
arkliai, pamatę rusišką pa
rašą. pradėjo baidytis.

taip nusiminęs, rašą pašalint. Nors lietu- 
i viško nesugrąžino, bet ar
kliai jau nebesibaidė. Li
kau visai be parašo.

Dabar, sakau, jau manęs 
nebejudins.

Kur tau?

Sakoma, kad karo frontas prasideda 
nuo namų. Štai pavyzdžiui šitas paveiks
las parodo padirbimą šovinių, kurie turi 
pradžią namuose. Viršutinis, kairėj, pa
veikslas parodo, kajp moterys skirsto di
džiųjų šovinių “fuses”. Žemiau paveiks
las parodo, kaip tie “fuses” su pagelba la
bai ištobulintų instrumentų užtaisomi į 
šovinius. Ir dešinėj viršuje paveikslas pa
rodo, kaip tie šoviniai pliekiami priešo 
japono pusėn, kad žiaurųjį užpuoliką pa
mokinus, kad kląsta visuomet išeina ant 
blogo.

cevas, šnairiai pažiūrėjęs 
į mano atlošas.

Laukiau, ką darys. Įdo
mu buvo man žinoti, ko 
stversis dabar smarkusis 

i Lietuvos tilto rusintojas, 
jau sykį nepasisekus. O jo 
, tuo tarpu sumanyta pritai
kyti man baisiausias daly
kas — prievarta. Kad dar 
nors gerumu, tai kad ir 

i jaustum neteisingus sieki- 
: mus, tai, rodosi, vis nebūtų 
taip sunku ir biauru. O čia 
prievarta!

Sumanė, matote, išmesti 
mano dalis, dar lietuvių 
rankomis darytas, ir vieto
je jų įstatyti naujas, pa
darytas rusiškai, viršinin 
kui prižiūrint. Iš pradžių 
buvo net nuspręsta statyti 
visai naujas tiltas, tiktai 
pradėjus žmonėms rėkti, 
turėjo sutikti “taisyti”.

Šaukiasi viršininkas in
žinierių, tą Nikčemnickį, 
ir sakosi norįs to ir to, taip 
ir taip. Inžinierius, žiūrint 
toks tiktai pelių perkūnas, 
o koks gabus griebti pini
gams! Mato, kad čia su
manyta neteisybė, ne — 
sutinka prie to prisidėti ir 
dar primena, kad dar ir 
vieškeliuose esą daug tilte
lių. kurie galima būtų su
rusinti. Žiūrėk tu! Tai ne
va lenkas, katalikas, o ru
sams padeda rusinti Lie
tuvos tiltus! Da žmonės 

. šneka, kad lenkai einą iš
vien su lietuviais.

Taisymą įkainojo 3000! 
rublių. Darbą paėmė pa
žįstamas jau mums žydas, 
didžiausias inžinieriaus bi
čiulis.

Privežė baisybę medžia
gos, mane vėl uždarė, ir 
prasidėjo darbas. Triukš
mo buvo kur kas daugiau, 
nekaip pirmą kartą tai
sant. Vyreli tu mano! Kaip 
ėmė draskyti mane, tai sa
kau, bus man paskutinoji. 
Dar laimė, kad išgelbėjo 
mane inžinieriaus ir žydo] 
godumas. Merzavcevas nė 
nesusiprato.

Matote, kad mažiau reik
tų pirkti naujos medžia
gos, tai buvo įsakyta dar
bininkams, žinoma, už ge
resnį užmokestį, naktimis 
tašyt ir obliuot senas iš-! 
mestas mano dalis. Iš va-j 
karo buvo jos senos, o išj 
ryto jau naujos — ir tiko. | 
Na, dėl to taisymo atsiė
jo į 500 rublių.

Tokiu būdu atgriebiau 
atgal daug lentų ir sijų.

DU BROLIUKAI

Du broliukai kunigai. 
Du broliukai urėdai.
Tik aš viena vargo dieną 
Grėbiau lankoj šienelį.

Man šienelį begrėbiant. 
Kirtimėlį bekertant. 
Ir nulūžo grėblelis. 
Naujo grėblio kotelis.

Bėgsiu greitai tekina. 
Pas broliuką urėdą. 
Mesk, broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti.

Mesk broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti, — 
Kyla juodas debesėlis, 
Sulys lankoj šienelį.

Nei aš mesiu rašyti. 
Nei grėblelį taisyti: 
Tekyl juodas debesėlis, 
Tely lankoj šienelį.

Važiuoja tuščiomis, o aš 
siūbuoju, tarytum kliūbai; 
eina pėsčias — aš siūbuo
ju; šunelis risčia perbėgs 
— aš taipgi siūbuoju. Sa
kau, kad nebūčiau atgrie
bęs nors kelių savo senųjų 
dalių, tai būtų buvę man 
galas.

Visi mato, kad aš niekai, 
o viršininkas nesirūpina. 
Jis mano, mat. jog aš jau 
surusintas, giriasi vyriau
sybei ir jam to gana.

Ką aš sakau, gana? Ne
gana!

Nesenai vėl išsitarė Mak
simas Maksimovičius, kad 
jis versiąs mane į pravos- 
laviją. Kaip atliks, tai 
sunku įspėti. Aš žinau tik- 

I tai, kad verčiant į pravos- 
: laviją, turi pravoslaviškai 
krikštyti, t. y. panardyti į 

! vandenį.
Tai mane tam silpnino, 

kad aš panerčiau į Šešupę?
Išgrauš!
Kol bus tilte nors viena 

mano dalelė, tai tokio 
krikšto nebus — išlaiky
siu. O visų dalių, bičiuliai, 
permainyti nesuspėsite... 
Juk ir jūs patys ne amžini: 
susmuksite, bevažinėdami 
savo darbo tiltais.

V. Kudirka.

ŠV. ONOS NOVENA
Jau išėjo išspaudos NOVENA 

prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 

j Jaskal, C. P. Šių knygučių gali- 
į te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 

! Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

nors susilpnintų, bet visgi 
savo ir stipresnių už nau
juosius priedus. Davė štai 
iš vienos pusės naujus po
lius — jau menkesnių da
lių nė neminėsiu. Tai man 
poliai! Kreivi, ploni ir dar
gi įstatyti į žemę viršūnė
mis. mat. kad per vandenį 
nebūtų taip žymūs jų plo
numas. Ar tai jiems tiltas 
laikyt? Karvelinei dar per 
menki!

Taigi dabar aš jau toks 
ir tiltas.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY”’ rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES" kaina metams tik $2.0G.

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

“VYTIS”

Olandų šeima pasitraukus iš savo gyvenamos vie
tos žvelgia į karo ugnį ir mato kaip skęsta ugnyje jų 
sunkiomis gyvenimo valandomis sutaupytais centais 
pastatytas lizdelis, dingsta liepsnose...
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savo mylimus tėvelius pp. Gu
daičius. 4 brolius: Sgt. Antaną 
Gudaitį, kuris taipgi randasi už 
jūrių. M Sgt. Kazį Gudaitį, ku
ris tarnauja Signal Corps. ir 
šiuo tarpu randasi kur nors Bel- 

!gijoj, Petrą ir Juozą ir sesutę

6

Lietuvis Karys Užmuštas
Italijoj

ir pavergtas Europos tautas, 
ypač pavergtą Lietuvą.

A. a. Alberto tėveliui Anta
nu: Buskui ir giminėms reiškia
me užuojautą. Rup.

• d..vsd, k;
užm

■ u Itali

K;', r

J

■1

Karys Albertas Buskus gimė 
10. 1924. B: -. .

Trys metai atgal jis buvo pa
šauktas karo tarnybon. Pereitų 
metų gruodžio mėnesyj išvyko 
•žsieninš Ir štai po trijų mėne- 

>.ų kautynių karo frontuose jis 
zuv gindamas ■ Valstybes

HARTFORD, CONN

reikalus, paliko ir palieka tūks
tančius ligoninės išlaikymui.

Lietuvių aukos skiriamos 
kambar.o 116 išlaikymui. Kiek
vieno lietuvio aukotojo vardas 
bus pažymėtas. Mes esame, kaip 
savininkai ant marių kranto, 
kurie bendrai nupirko "artifi- Adelę Gudaitytę, 
cial respirator". Mes trokštame, 
kad nereikėtų vartoti, bet žino
me. kad ankščiau vienas ar ki
tas turės vartoti. Taip ir su li
gonine. Mes nežinom kas laukia 
rytoj.

Viešai atsišauktam aukot kiek 
galite šv. Pranciškaus ligoninei.

Lai Dievas atmoka visiems už 
aukas ligoninei!

šioj skaudžioj liūdesio valan
doje reiškiame tėveliams, bro
liams sesutei ir kitiems gimi
nėms gilią užuojautą dėl neti
kėtos mirties Benjamino. Lai 
gerasis Dievas 'sustipriną liū- 

Benjamino vė- 
atilsį dan-

★ ★

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS

KONCERTAS
I

3:30 Valandą po pietų,

RAPOLAS JUŠKA,
Amerikos Įžymiausias Basas.

ANNA KASKAS. 
įžymiausia Amerikos Kontralto, 

Metropolitan Operos Artistė.

Gegužes-May 20,1945 
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsboro St., 
Boston, Mass.

dinėius. ir a. a. 
lei suteikia amžiną 
gaus karalijoj.

šv. mišias užprašė 
a. a. Benjamino vėlę 
našautos 
21 d. Šv. 
čioj.

tėveliai už- 
ir buvo at- 

balandžio

Paremkime Ligoninę
Mes visi gerai žinome, kad 

Tar.eižl 
pagelbėjus žmonėms 

ligonių gavo patarnavimą, šv. 
Pranciškaus ligoninė įsteigta 48 
metai atgal, šv. Pranciškaus li
goninės įsteigėju buvo J. E. vys
kupas Tierney 1897 metais. Bu
vo pakviestas šv. Juozapo vie
nu >lės Seserys, kurios 
bar darbuojasi.

Pradžioje buvo tik 32
4 ligonių. Pereitais 

buvo 15.000 ligonių, o 6.000 ne
tilpo. Niekad žmogus nebuvo 
atstumtas be pagalbos. Mes šio
kiu ar tokiu reikalu’ turėjome buvo priešų kulk 
kreiptis į ligoninę.

Hartfordas taip išaugo 
. Pranciškaus ligoninė 

negali visų aprūpinti. Dabar ve- gyjo 
damas vajas ligoninės padidini
mui. kad galėtų visus be skirtu
mo priimti ir aprūpinti. Ligoni
nės padidinimas kainuos du mi
lijonai dolerių. J. E. vyskupas 
paskyrė visoms parapijoms kvo
tą — mūsų parapijai paskirta 
.85.000.

Šv. Pranciškaus ligoninė ne
padaro peino. Pastaraisiais me
tais šv. Pranciškaus ligoninė 
turėjo S'-00.000 išlaidų daugiau Benjaminas buvo jauniausias iš 

pajamų už patarnavimus, trijų brolių, kurie buvo karo 
kur galėjo padengti išlaidas? tarnyboj.

Žmonės, atiausdami ligoninės Paliko dideliame nuliūdime

Šv. 
Pranciškaus ligoninė yra daug 

nuo jos į- 
steigimo. Per tuos virš 300.000

GEGUŽĖS MĖNESIO 
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 

i ienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista šv. Kazi- 

ugijos. Kaune. Ji yra 
n. Pr.
Kaina 

asvdami
nvgutę.

siųskite:
366 \V. Broadway, So. negu 

tuojau ja ?au- Iš

Komisija.

NEW HAVEN, CONN
šeštadienį.
Kazimiero par. bažny-

I

Penkta Tarnybos Vėlia
voj Auksinė Žvaigždė

Šį koncertą ruošia Lie
tuvių Darbininkų Radio 
programa.

Sekmadienį, Gegužės- 
May 20, 1915, visi keliai 
veda į JORDAN HALL, 
Huntington Avė., kam
pas Gainsboro St., Bos
ton, Mass.

Karių Motinų draugijos susi
rinkimas įvyko penktadienį. Su
kalbėta malda už mūsų šalies 
mirusį prezidentą Franklin D. 
Roosevelt’ą ir už a. a. kario 
Benjamino Gudaičio vėlę.

Taipgi užprašytos šv. mišios 
už a. a. Benjamino Gudaičio vė
lę. kurios bus atnašaujamos bir
želio 2 d.

Draugijos narės pagerbė mū
sų parapijos du šio karo vete
ranus. grįžusius sužeistus iš ka
ro lauko, būtent. Christopher 
Reynolds ir Valentą Letskų, į- 
teikdamos dovanėlę 810.00 kiek
vienam. Šis draugijos sumany
mas yra labai gražus ir girti
nas.

Karių Motinų draugija reng’.a 
gražią programą Motinos Die
noje dėl pagerbimo visų motinų. 
Dainų programą išpildyti at
vyks muzikalė Stulginskų šei
ma iš Waterbury, Conn., ku
rios klausyti visi mėgsta su di
deliu žingeidumu. Taipgi mūsų 
vietos jaunimas ruošiasi visus 
palinksminti savo gabumais. Ši 
programa bus nepaprasta. Pa- 

’ tartina visiems nepraleisti šios 
geros progos pasiklausyti gra
žių dainelių, monologų, muzikos kviečia visus 
ir smagiai pasišokti. Teko gir- turi kokių atliekamų rūbų, ku-'žuvo karo lauke, 
dėti, kad ir iš apylinkių koloni
jų pasižadėjo karių motinėlės 
atsilankyti į šį parengimą. Tai
gi neužmirškit, kad ši pramoga 
įvyks gegužės-May 13 d.; para
pijos svetainėje, 339 Greene St., 
prasidės 4 valandą po pietų.

Kovo 26 d. eidamas karo pa
reigas. garbingai gindamas ali
jantų poziciją, žuvo Vokietijoj 
karys Pvt. Benjaminas H. Gu
daitis. gyvenęs su savo tėveliais. 
77 View St.. dalyvavo kautynė
se Anglijoj. Belgijoj. Prancūzi
joj ir Olandijoj, ir iš ten buvo 
perkeltas į Vokietiją, kur di
džiame artilerijos susirėmime 

ų perblokštas 
vos sulaukęs 23 metų. A. a. Ben- 

kad jaminas buvo malonaus būdo, 
jau turėjo daug draugų, kuriuos įsi- 

lankvdamas pradinę ir 
aukštesnę mokyklą, ir dirbda
mas savo tėvelio krautuvėje. Vi
si. kurie pažino jaunutį karį, 
apgailestauja jojo ankstyvą 
mirtį, ir labai gražiai ir malo
niai kalba apie jį.

Benjaminas paguldė savo gy
vybę dėl pasaulio laisvės, dėl 
šios šalies demokratinių princi
pų. dėl mūsų tėvynės Lietuvos, 
iš kur buvo kilę jojo tėveliai.

ir da-

lovos ir
metais

Žadeikio. Turi
40c.
šią "Gegužės 
įdėkite 40c į 

"Darbi-pr

ALBINA ANTANAITYTĖ, 
gabi smuikininkė ir jos trio — 

smuiką, cello ir piano.

*

Vienas žvilgsnis į putotą kaip Smetona,

žerenčiac
auksinę “galva”, tirštį ir tyrumą,

tuomi žinai, kad tai yra

PICKWICK
ALE

TRADEMARK REGISTERED

is ALE"
MEWED BY HAFFENREFFER t, CO . Ine. Bo»ton «o>< BREWE»$ SINCE 1870

Lietuvių Darbininkų 
Radio programa įvyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 
1:30 iki 2:30 vai. po pietų 
iš WESX stoties, Salėm, 
Mass.

Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės lietuvių 
radio programos šešta
dieniais.

Kviečiame iš anksto įsigyti tikietus. 
TIKIETŲ KAINOS — $1.20, $1.80, $2.40, pri- 
slcaitant valdžios taksas. TIKIETŲ GALITE 
gauti pas pardavėjus, DARBININKO ir RA
DIO OFISUOSE, 366 W. BROADVVAY, SO. 
BOSTON, MASS. Tel. SOUth Boston 2680 ar
ba NORwood 1449.

Visus nuoširdžius prietelius ir rėmėjus 
kviečiame dalyvauti koncerte. RENGĖJAI.

*

lietuvius, kurie'Aloizas Poška, šiomis dienomis

rie dar galimi vartoti atnešti ii Ponia Ona Jurgaitienė. 219 
parapijos svetainę. Vajus bai- Mifflin gatvė, pažino didelį 
gėsi bal. mėnesio pabaigoje. .V. džiaugsmą, kuomet jos sūnus 

------------------------- First Leitenantas Pranas parvy- 

Trupinėliai Iš Philadelphi jos ko iš anos pusės jūrų ją aplan-

Lietuvių Gyvenimo =k>jj Chicagos Svent0 Kazimiero
Vienuolyno. Sesuo David atvy- 

Balandžio 22-trą vestuvių var- ko į Philadelphiją pasimatyti su 
pai suskambėjo panelei Marijo- savo broliu Leitenantu Pranu 

^nai Križinauskaitei, 2733 Ve- Jurgaičiu. kurio ji nebuvo ma- 
, nango gatvė ir M/S Petrui Bu- čiusi per 8 metus._______________

Praeitą sekmadienį įvyko Mo
terų Sąjungos 33-čios kuopos 
mėnesinis susirinkimas, kuria-' 
me sukalbėta malda už a. a., 
mūsų šalies prezidentą Frank-Įrokui iš South Philadelphijos.1 
lin D. Roosevelto vėlę. Jų sutuoktuvės įvyko Šv. Jur-

Priimta su džiaugsmu jauna ir gio bažnyčioj. Richmonde. 
gabi kandidatė į Moterų Sąjun-' šiomis dienomis 
gos kuopą. Stella Zavorskienė. lankė Domininką 
Sveikinam naują 
me mūsų tarpe ilgai pasilikti.

Sąjungietės dalyvaus bendro
se šv. mišiose, kurios yra už- 

' prašytis visų katalikiškų mote
rų draugijų ir kuopų mūsų pa
rapijoj Motinos Dienoje. Taipgi 
eis visos “in corpore“ prie Šv.
Komunijos. Prašome visas 
teris susirinkti į parapijos 
tainę prieš 10 valandą.

Sąjungietės neužmirškit.
Moterų- Sąjungos naujų narių 
vajus baigsis liepos 1 d. pasi- 
stengkit prirašyti dar daugiau 
naujų narių. Vajaus metu nerei
kia mokėti įstojimo mokesčių.

l
Į 

garnys ap- 
ir Elenorą

Laurinaičius, iš.
N. J., ir paliko- 
sūnelį vardu Do-

' Ponai Juozas ir Pranciška 
I Kavaliūnai, Clarksboro, N. J., 
praneša linksmą žinią, būtent, 
kad jų dukrelė Anelė netrukus 
ištekės už Alberto Croll iš 
Woodstown. N. J.

-Ponia Isabelė Bakonienė. 711 
Hinkson gatvė, Chester. sun
kiai

I

Chester.
serga ir guli ligoninėj.

^Bitelė”.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

narę ir linki- (Matukytę) 
Gibbstown,i 
jiems gražų 
nald Paul.

Perlines — 30 metų — vedy
bų sukaktuves minėjo Stanis
lovas ir Veronica Fergiai, 7932 
Lyons Avenue.

31-nų metų vedybų sukaktu
ves minėjo Petras ir Anastazija 
Vaškevičiai. 972 N. 5th gatvė.

18-kos metų vedybų sukaktu
ves minėjo Domininkas ir Pet
ronėlė Antanaičiai, Lietuvių 
Baldų Krautuvės savininkai.

Kareivis Tadas Poška parvy
ko poilsiui iš anos pusės jūrų. 

----  Jo žmona Angelina ir motinėlė 
Mūsų kolonijos lietuviai ener- ponia Veronika Vyšniauskienė.! 

gingai darbuojasi. remdami 1915 E. Moyamensing linksmos 
Bendro Fondo Rūbų Vajų, ir susilaukę kareivio. Tado brolis.1

mo-
sve-

kad

AUKA NAUJAI KOPLYČIAI IR NAMUI PADIDINTI

įrengti groteles, langą, altorių, aukoju S
I Amžino Rėmėjo auka ($100 arba daugiau). Aukoju 8 
Į Rėmėjo auka 8(25.00 arba daugiau). Aukoju $
Geradario auka (Kiek galima). Aukoju $

! Vardas ir pavardė
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija
Aukas siųskite šiuo adresu:

Vilią Joseph Marie.
Holland Road, Newtown, Bucks Co., Pa.
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VIETINĖS ŽINIOS
cm 4

ŽINUTES
ŽUVUSIŲ KAREIVIŲ TĖ

VAMS. Motinos Dienos proga 
J. E. Arkivyskupas R. J. Cush
ing, D. D., siuntinėja, per kle
bonus, maldų puokštę žuvusių 
kareivių 
Suteikia

įčiaus parengime, Jcurs įvyka, 
sekmadienį po mišparų, bažny
tinėje salėje ir kuriame gauta 
apie $1,400. aukų Seselių nau
jam namui.

tėvams — giminėms, 
suraminimo žodį.

Šv. Petro par. bažnyčioje, per 
šią savaitę, kiekvieną vakarą, 
bus laikomos gegužės mėnesio 
pamaldos.

i
I

DARBININKAS
T

Koncerto Tikietų Pardavi 
mas Išsisiūbuoja

Darbininkų Radio Koncer
tas, Gegužės-May 20, 
Jordan Hali, Bostone

žuvusių kareivių tė-Be to, 
vams - artimiems, Katedroje į- 
vyks trijų dienų pamaldos, geg. 
31, birž. 1 ir birž. 2. Visi kvie
čiami pasimelsti už mūsų mirų- cinkevičiūtės) Lissell, gyv. 117 į 
sius kareivius.

Bal. 29 d. tapo pakrikštytas 
Povilas Valerijonas Povilo Va
lerijono ir Konstancijos (Mar-

Rūta Survilaitė,
18-tos L. Vyčių kuopos, Cam
bridge, Mass.. Spring Frolic šo
kių rengimo komisijos narė, ji 
kviečia visus atvykti į rengia
mus šokius, kurie įvyks gegužės 
12, Kenmore viešbuty.

Florida St., Dorchester, Mass. j

?

Norintieji gauti Arkivyskupo 
maldų puokštę tepraneša savo 
klebonui.

RETAS SVEČIAS. Penktadie
nio vakare, iš Thompsono, Ct., 
su kun. Dr. K. Urbonavičių at
važiavo, į So. Bostoną, kun. dr. 
Juozas Mačiulionis, MIC., Ame
rikos Tėvų Marijonų vice-pro- 
vincijolas. Tėvas Mačiulionis 
pasakė pamokslą, šv. Petro par. 
bažnyčioje, penktadienio vaka
re, ir du sekmadienio rylą. Taip 
pat kalbėjo Amžinojo Rožan-

Bal. 29 d., Šv. Petro par. baž
nyčioje įvyko rinkliava Jėzaus 
Nukryžiuoto Seselėms Naujam 
namui pirkti, Brocktone. 
rinkta $655.42.

DAKTARAI

Po Mišparų įvyko Amžinojoi skaįt 
Rožančiaus Draugijos Arbatėlė 
su programa. Prie užkandžių 
mergaitės dainavo ir kalbėjo 
kun. Dr. K. Urbonavičius, kun. 
dr. J. Marčiulionis, MIC., Tėvas 
Alfonsas, C. P., kun. Virmaus
kis ir kun. Abračinskas. Ir į šį 
parengimą geraširdžiai atnešė 
$1,264.00 aukų Jėzaus Nukry
žiuoto Seserų naujam namui 
pirkti, Brocktone.

{VAISOS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Patricia Žibutytė,
17-tos L. Vyčių kuopos protoko
lų raštininkė yra ir Lietuvos 
Vyčių “Vyties” jubiliejinių me
tų bankieto komisijos viena iš 

Į iždininkių. Ji šiomis dienomis 
; išdalino daug bankieto tikietų. 
j Bankietas įvyks birželio 6. vieš
buty Touraine. Bostone.

vestrą. kuris apsivedė su pane
le Suzana Žukauskaite. Jie gy
vena po tuo pačiu adresu su tė
veliais, Dorchestery.

Shortcakes from the South

' Exira-ricf>, tender, flaky 
tbat’s how they make ’em in Dixie

And your folks vili say that’s how to make Fruit Shortcakes every time,

Mirė

E. 8th 
didelia- 
Suzaną

Balandžio 29 d. mirė Adomas
Stankevičius, gyv. 470 
St., So. Bostone. Paliko 
me nuliūdime dukterį p. 
Navickienę - Thompson.

Laidojama trečiadienį, gegu
žės 2 d.. 9 vai. rytą iš šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios Naujos 
Kalvarijos kapuose.

A. a. Adomas Stankevičius 
pašarvotas namuose. Laidotu
vėse patarnauja laidotuvių di
rektoriai D. A. Zaletskai.

Dalyvavo Koncerte
Sekmadienį, bal. 29 d. buvo 

nuvykę į Worcester ir dalyvavo 
koncerte adv. Jonas J. Grigalius 
su žmona. Pp. Pranas Razva- 
Grendelytė ir kiti dalyvavo L. 
Vyčių apskričio suvažiavime ir 
koncerte.

Koncertą ruošė šv. Kazimiero 
parapijos Kariams Paminklo 
Statymo Komitetas. Programą 
išpildė artistai Rapolas Juška 
ir Sue Griškaitė.

Bažnyčioje ir salėje suaukavo 
šiaip: $500 — kun. Albertas Ab
račinskas su tėveliais Mykolas, 
ir Uršulė.

gu_i Po $100 — Antanina Majaus-; 
kaitė, Amžinojo Rožančiaus pir
mininkė, Vladas ir Ieva Brazau- . I
___ . parapijietė, Feliksas ir 
Justina Pažasai, Andrius ir A- 
lena Rusai, Jonas ir Elzbieta 

! Galvidžiai, Morta šaparnienė, 
; kun. S. Saulėnas su tėveliu. į 
, trims seseutėms ir trims bro- 
j liais kareiviais ir Vincentas 
Grudzinskas.

Po $25. — Juozafina Gudaitė. i 
j Vincas ir Konstancija Staku- 
jčiai, Juozas ir Julė Petrauskai.

Po $20. — Romaldas Jankų-' 
navičius.

Po $10. — Ona Krasauskienė. I 
Jadvyga Franckienė, S. J. Za-; 
reika, Ona Tilenienė ir šeima. 
Kazimieras ir Pranciška Petrei-: 
kiai, Ona Agota Flyrin (Starin-i 
šaitė). Jonas ir Ona Jakimavi-! 
čiai, Juozas Lesčinskas. Pranas' 
Jocas, Jonas ir Ona Diksai, Ka
zimieras Antanavičius. Domicė
lė Janušaitė, Petronėlė Kolašie- 
nė.

Po $7. — p. Lipskas.
Po $5. — Ona Bačinskienė, 

Marijona Naujokienė. Kleponių 
Šeima, Walter Marcinkus, L. 
Stoškus, A. Grabijoliūtė, pp. 
Slaninai, Petras Kazlauskas, pp. 
Strigūnai. pp. Dauniai, Juzefina 
Plekavičiūtė, Kazys Mickevi
čius. Vincentas Jarušaitis. Juo
zas Meškauskas, pp. Trinkai. A. 

I Kanevičienė, Uršulė Kavaliaus- 
į kienė. Skolastika Gelžinienė. A. 
ir O. Ivaškai. Motiejus Valun- 

i tukevičius. Vincas Jurgelaitis, 
O. ir M. Veniai, Bronė Jarušai- 

t tienė, J. ir O. Jeskevičiai, Ona 
j Bilinskienė, Marė Jogminaitė. 
Julia Kaiendrienė. Pranas Jenu- 
levičius, M. Ausikaitė, Andrius 
Žuromskis, F. ir Ona 

i Konstantas Rapolas, 
I Elzbieta Kumpai, 
I Gruodienė, Skolastika Smigels- 
! kienė, Veronika Ivanauskaitė, 
p.p. Grimai, Juozas Pocius, pp. 
Ripalai.

Po $3.— J. Balkauskas . J. 
Naujokas, Pr. ir D. Zaikiai.

Po $2. — J. ir M. Planskai.! 
Genovaitė Dravinskaitė. pp. Už-1 
daviniai, M. Valongevičienė, J. 

‘ Džervienė, Ona Radzevich, A- 
; milija Slatkevičienė, Ona Gapu- 
; tienė. Pranas Lingis. pp. Mačiu- 
laičiai, Stanley Komo. Jonas ši- 

I dlauskas. Jonas Akunevičius. 
įKar. Šejefkienė, E. Lauzonienė. 
j Ona Rusteikienė. W. J. Jakštas, 
i Izidorius Venis. Jonas Palaima, 
F. Gaide. J. Glineckas. P. Raš- 

; kauskienė.
Pr. Duoba. 
Baronienė, 
kienė.

, Po $1. —
Ačiū. i
So. Bostoniečiams šiame vaju-: 

je reikia sukelti apie $10,000.
J. E. Arkivyskupas Seselių 

vardu užprašė aukas surinkti i 
porą savaičių.

Kun. Al. Abračinskas yra šio 
! greito vajaus pirmininkas.

Pirmą dieną aukų surinkta —
1 $2.119.42.

Dzūkų karalius, Feliksas Za
leckas. Strand Cafe bartenderis, 
374 West Broadvvay, So. Boston, 
kuris šiomis dienomis minėjo 
savo gimtadienį, jau pardavė 
tikietų už apie $25.00; p. Ona 
Ivaškienė, Bostono Lietuvių 
Jaunamečių Tautinių šokių gru
pės mokytoja, 440 E. 6th St., 
jau pardavė už apie $30.00; p. 
Bronė Cunienė, Raudonojo Kry
žiaus Lietuvaičių skyriaus ir

i
tikietų platinimo komisijos pir
mininkė, gyv. 29 Gould St.. W. 

' Roxbury. jau daug tikietų iš
platino; p. Jonas J- Romanas, 
koncerto publikacijos komisijos 
vedėjas, daug tikietų pardavė 
kitataučiams; p. Ieva Kuda-

; rauskienė, 171 West 5th St., pa
siėmė 20 tikietų ir jau baigia iš- 

i parduoti: p. Felicija Grendely- 
j tė, koncerto komisijos sekreto- 
! rė, 366 W. Broadvvay. daug ti
kietų pardavė profesionalams ir 

; jaunimui; p. Antanas Daukan
tas, 9 Lincoln St., Cambridge,' 
| turi suorganizavęs iš veiklių as
menų tikietų platinimo komisi
ją, ir visi gražiai darbuojasi. 
Norvvoode tikietus platina p. O- 
na Pazniokaitė, 58 Heaton Avė.,: 

Į ir Balch Pharmacy. p. A. Mic-: 
į kūnas, 1140 Washington St. 
Brocktone gražiai darbuojasi 
pp. Alena Liolienė, 33 Sheldon 

į St., ir Marijona Bartkevičienė,
680 North Main St.

į Nemažai
j Darbininko Administracijoj, — į “Vytis ir Erelis” knygos rėmė- 
366 West Broadvvay, So. Boston. jus, aukodamas $5.00 knygos 
Nuoširdžiai patariame visiems fondan.
iš anksto užsisakyti tikietus.

for them. They’ll šit up and take notice when you serve these delicate, 
crispy pastry squares with sweeter.ed straivberries. peaches, or a com- 
bination of any other seasonal fruits. Or ūse canned fruits, if you prefer.

No second rollings with this easy recipe — just eut the pastry in 
sąuares and bake.. . . You’ll say you never tasted shortcakes so good. 
Try them soon!

Fruit Shortcakes, Southern Style
Mix 1% eups sifted ALL-PURPOSE FLOUR and -į teaspoon SALT. 
Measureout % eup SPRY and divide into t\vo equal parts'.
Step 1 for Tenderness—cut in nrst half of Spry until as fine as meal.
Step 2 for Flakiness—cut in remaining Spry until particles are size of 
large peas.

Add 2% tablespoons eold WATER, mixing thoroughly into a douerh. 
Roll dough into oblor.g U inch thiek. Cut in 12 three-inch squares. Bake 
in very hot oven (450'F.) 12-15 minutes.

At servir.g time, put sweetenea STP.A’VBERRIES, PEACHES, or 
other seasonal fresh fruit between sauares and on Iod. Serves 6.

LANKĖSI

laido-Pereitą savaitę lankėsi 
tuvių direktorius D. A. Zaletc- 

tikietų parduota kas. Atsilankymo proga įstojo

’ nų vicė provincijolas kun. Juo- į 
zas Mačiulionis, MIC., lydimas' 
kun. Dr. K. Urbonavičiaus. Tė
vas J. Mačiulionis yra Marijonų 
Seminarijos profesorius, 
dale, III.

KAS-KUR?

Hins-

Sužeistas Karys 
Kudrevičius

I
 Pristatome Vynę, Alų ir Toniką

Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

J. SKENDELIS, Savininkai Tuleikiai. 
Jonas ir 
Elzbieta

Šiomis dienomis p. Juozas 
Kudrevičius, gyv. 179 F St., So. 
Bostone, gavo žinią iš U. S. 
Marine Corps Headąuarters, 
Washingtono, kad sūnus First 
Sergeant Francis W. Kudrick. 
USMC, buvo sužeistas laike ka
ro veiksmų, kovo 17 1945, Iwo! 
Jima, Volcano Islands. ' 
žinioje aiškina, 
gauta daugiau 
sveikatos stovį 
plačiau.

Reikia tikėtis, 
drevičius pasveiks ir grįš pas 
savo tėvelius. ,

NUOŠIRDŽIAI 
DĖKUI

Sugrįžo Iš New Yorko
Sekmadienį, balandžio 29 d. 

sugrįžo iš New Yorko p. Kar- 
bauskienė, gyv. 52 G St. New 
Yorke pas dukterį p. Florenci
ją ir žentą praleido malonias a- 
tostogas.

258 We$l Broadmy,

VINCAS BALUKONIS,

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks. 

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

A New Style For Spring 
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Expcrienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

| Lankėsi Eva Jankauskienė. 
Atsilankymo proga užsiprenu
meravo kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygą — “Vytis ir Ere
lis.”

Lankėsi biznierius — bučer- 
nės savininkas Juozas Petraus
kas. Atsilankymo proga įstojo į 
“Vytis ir Erelis” knygos rėmė
jus, aukodamas knygos fondan 
$5.00 ir taipgi aukojo $1.00 ka
lendoriaus fondan.

i Bal. 25 d. lankėsi kun. J. Vai- 
Taipgi | tekūnas iš Providence. R. I. su 

kad jeigu bus vargonininku V. Stasevičium. 
žinių apie jo Kun. Vaitekūnas atsilankymo 
bus pranešta proga paliko spaudos darbų ir

■ padarė sutartį su “Darbininko” 
kad karys Ku- administratorium. spausdinti 

“Gavėnios Knygutę”, kurios 
Rap. žmonės senai pageidauja.

i Lankėsi kun. Pr. M. Juras. 
LDS Centro pirmininkas. Atsl- 

i lankymo proga kun. Pr. Juras 
Anna atvežė nemažai įvairių dalykų 

ištaisytam Instituto
Balandžio 17 d.. Mrs.

Venis. savo namuose. 213 K St., naujai 
ir josios sesutė Elena Jogmi- knygynui, 
niūtė suruošė man išleistuves. Tą dieną lankėsi kun. J. Ska- 
išvykstančiai į Dėdės Šamo ka- landis. Atsilankymo proga nu- 
ro tarnybą. Išleistuvėse daly va- pirko keletą knygučių — 
vo: Mrs. M. Venis, Mrs. Z. Ve- Lėkite Dainos”, 
nis. Bronislava Razvadauskaitė, I
mano mylima mamytė Marijona vičius iš W. Roxbury, Mass. At- 
Grimienė. sesutė Bronislava silankvmo 
Grimaitė ir Mr. J. Casper. Aš knygų, 
nuoširdžiausiai dėkoju kaip P-nui Pr. 
rengėjoms, taip ir dalyvėms, lykas buvo

l kurios suteikė man džiaugsmą operacija, po kurios sėkmingai 
savo dalyvavimu ir įteikė gražių stiprėja. Jis yra Dr. Landžiaus 
dovanų. Ačiū, ačiū visoms. I globoje.

Florencija Grimaitė.1 šeštadienį lankėsi TT. Marijo-
- ----- ---------- --------------------------

“Vai

Penktadieni, lankėsi Pr. Bace-

proga pasipirko

Bacevičiui prieš Ve- 
padaryta vidurių

l caa aaa eaa ajjį ign tfĘfrgSrsNi i**i sjft aia C g-<g g<ė-gw

Elzbieta Dravinsk. 
M. Ilkevičiūtė, Ona 
Konstancija Visoc-

aukavo 65 žmonės

=
!
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1301/-R

i
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★ Pereitą antradienį žinomas 
veikėjas ir didelis “Darbininko” 
prietelius Feliksas Zaleckas mi
nėjo savo gimtadienį. Nuo savo 
draugų ir pažįstamų susilaukė 
daug sveikinimų ir nuoširdžių 
linkėjimų. Pažymėtina, kad pas 
p. Feliksą Zalecką galima įsigy
ti Lietuvių Darbininkų Radio 
programos koncerto tikietų.
if Lietuvių Darbininkų Radio 

programos Koncertas įvyks ge
gužės 20, Jordan Hali, Bostone. 
Programą išpildys Anna Kas- 
kas, Rapolas Juška ir p-lė An
tanaitytė. Tikietus galima įsigy
ti pas veikėjus ir “Darbininke”.
if Dviejų Lietuvos Vyčių kuo

pų rengiami šokiai — So. Bosto
no ir Cambridge — įvyks gegu
žės 12. Ker.more viešbuty. Tiki
masi svečių ir viešnių ir iš kitų 
kolonijų.
if Lietuvos Vyčių Centro ju

biliejiniais “Vyties” — 30-ties 
metų sukakties proga — ban- 
kietas įvyks birželio 6. viešbuty 
Touraine. Bostone. Tikietus ga
lima gauti pas vyčius ir “Darbi
ninke”. Ta proga bus išleistas 
padidintas “Vytis” kur įtalpinti 
Vyčiams suteikti komplimentai 
ir skelbimai. Prašome jau dabar 
juos priduoti adresu: “Vytis”, 
366 W. Broadvvay, So. Boston; 
27, Mass.
if Birželio mėnesį So. Bostone 

įvyks keletas primicijų. Vienos 
jų bus Jėzuito Vlado Jeskevi- 
čiaus iš Dorchester. Mass. Kaip 
visuomet jėzuitų auklėtinių rū
pestingumas yra labai kruopš
tus. Jau primicijų spaudos dar
bai baigiami atlikti. Reikia pa-' 
žymėti, kad Jėzuito Jeskevi-i 
čiaus tėveliai yra nuoširdūs! 
LDS organizacijos nariai, p.! 
Juozas Jeskevičius yra ilgame-1 
tis LDS 1-mos kp. finansų ras-į 
tininkas. P-nia Marijona Jeske- 
vičienė yra Maldos Apaštalys- j 
tės pirmininkė. Jie labai daugi 
darbuojasi katalikiškose - lietu
viškose draugijose ir organiza-J 

I ei jose. Jie išaugino ir jau išlei
do savystoviam gyvenimui ir 

i vyresnįjį už Viaduką sūnų Syl-

★ Ar jau įsigijai tikietus 
Lietuvių Darbininkų Ra
dio koncerto? Jei ne, tai 
juos gali įsigyti “Darbi
ninke”, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27. Mass. Tele- 
finas ŠOU 2680.
—

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGAS ir labai pagei
daujamas 4 arba 5 kambarių 
su maudyne gyvenamas tene- 
mentas. Gera šeimyna. Lietu
viai, katalikai. Turi puikiausias 
rekomendacijas. Praneškite — 
“Darbininko” administracijai 
telefonas ŠOU 2680. (1)

$85.00 u p 
32.00 up

<

1

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine,
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta -

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Man. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną, ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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ANTANO VIENAŽINDŽIO 
DAINOS

DARBININKAS

su visais rėmais, ir liko 
Grigui žiemos metu troba 
be langų”.

Neatrodytų, kad toks 
smarkus, ūmus, griežtas ir 
praktiškas, koks vėliau 

Vienažindys būtų

į 
$ 
į 
į!

-se- -ae- buvo,
'sukūręs ant liūdesio, pasi- 

liepia jis savo tarnui, kad ilgimo, ligi ašarų jautrias 
pakinkytų arklį — pasiva- dainas. Tačiau jo dvasia 

ižinėti. Bevažiuojant vieš- buvo nuo jaunų dienų siel- 
; keliu ir sako: “Pasuk pas varto pagraužta, be galo 
Grigą”. O ten pats įkaiti- jautri. Iš pradžių buvęs 

Kaip kun. J. Tumas \ aiz- ;mas šokti. Niekas nepaju- linksmių linksmiausias, 
įvažiuojant ir Nuo jo dainavimo visa a-

Yra dvejopų poetų; vienų
raštai pasilieka tik siaura- gantas rašo apie vieną to- t0 klebono 
me rate, o antrų dainos pa- kį nuotykį: ‘ ~ 
plinta po visą 
skamba visur: 
giriose, prie 
darbų. Teks didelis poetas 
kaip Kristijonas Duonelai
tis niekados nepateko ir 
nepateks į plačiuosius 
žmonių būrius. Bet už tai 
lietuvių literatūroje turi
me ištisą eilę kitų daini
ninkų, kurių žodis, kaip 
paukščio sparnų nešamas, 
anlėkė kiaurai visą Lietu
vą. giliai Įsmigo į kiekvie
no jausmus ir atminimą. 
Populiariausi jų buvo An
tanas Strazdas, vysk. An
tanas Baranauskas, Anta
nas Vienažindys ir Mairo
nis. Retai kuriame kitame 
krašte rasime tiek poetų, 
kurių dainas būtų pagrie
busi visa tauta, dainuote 
jas išdainavusi, savo krau- 
jan priėmusi, jomis guodę
sis ir drąsusis, kaip kad 
atsitiko su šių keturių vy
rų lyrika.

Antanas Vienažindys, ki
taip dar vadinamas Vienu
žiu arba Vienažinskiu, gi
mė 1841 m. Zarasų krašte. 
Dusetų apylinkėj. Baigęs 
seminariją, vikaravo kelio
se vietose, kol buvo paskir
tas Laižuvos klebonu, kur 
išbuvo šešiolika metų, ligi 
1892 m. Vėžio liga jį nusi
nešė į kapus.

Kaip poetas. Vienažindys 
yra jautrus ir graudus, ta
čiau klebonas jis buvo 
griežtas, praktiškas admi
nistratorius ir statytojas, 
šaunus pamokslininkas, 
kokio apylinkėje nė dabar 
žmonės neatmena, ir dide- 
Ts smarkininkas: supykęs 
užsidegdavo kaip ugnis, o 
ne kartą savo aveles ir su 
lazda ganė. Ir dabar dar 
p'makojama. kain jis drau- 
(■-• vakaruškininkus ir ki- 

madarius. Štai

kraštą ir griežtai klebonas Viena- į 
kaimuose.

šienapiūtės
R'.is poetas

žodis

I

8
Vienažindys yra daugiau 
individualistinis poetas, 
pirmoje vietoje savo asme
ninių išgyvenimų dainius. 
Tautiniai, visuomeniniai 
atgarsiai gana retai atsi
muša jo eilėse.

i Ir tai vis tiek nekliudė 
A. Vienažindžiui būti viso 
krašto poetu. Mat, jisai sa
vo dvasia, savo pergyveni
mais — toks savas, toks 
lietuviškas, taip kiekvieno 
širdžiai artimas, — ir dėl 
to jisai įsiskverbė į visų 
širdis. Gražiai sako kun. J. 
Tumas Vaižgantas: “Vie
nažindys apdainuoja dai
nas žodžiais, stačiai lyg iš
vogtais iš lietuvio sielos”.

Ne tik meilės, ne tik as
meninio sielvarto ir liūde
sio aidus taip artimai, taip 
lietuviškai jis mums išdai
navo. Jisai be galo gražiai 
atvėrė ir aukštesniuosius 
lietuvio troškimus, metė 
šviesos progiedrį ten, kur 
kasdien keliasi mūsų ma- 
tušių ir tėvelių mintys ir 
jausmai: “O gi gražus gra
žus tolimasis dangus!” gi
liai atskleidžia paprasto 
lietuvio didžiąsias svajo
nes, jo laimės, galutinių 
džiaugsmų regėjimą ir pa
siilgimą. Tame eilėrašty, 
viename iš gražiausių mū
sų literatūroj, atsiveria 
lietuvio tikėjimas, jo dan
giškieji ilgesiai, amžino
sios laimės supratimas ir 
troškimas. Nuo žagrės ati
trūkęs artojas, prie rate
lio sėdinti jaunamartė, jau 
perkaršusi senelė daugel 
kartų dūmojo apie tąsias 
grožybes, apie tą galutinį 
poilsį, kada galės žvaigž
dėms grįstu keliu vaikšti
nėti ir “į Tavo šventą vei
dą paveizdėti” tame dan
gaus rūme po visų žemės 
aštrių takų, po vargų ir a- 
šarų, po sunkių darbų ir 
taip maža šviesybės.

Despotiškai. tarpCjuryje atsistojant. O, pylinkė skambėdavo. Bet, 
kas pasidarė! Pas^ui jis nugrimzdo į be-j 

viltiška liūdesį ir ilgesį: ji-: 
sai ilgėjosi tu žmonių, ku-j 
riuos rusai ištrėmė į Sibi
rą ir kuriuos jis visa jau
nystės širdimi buvo pami-i 
lęs.

! Nepamiršo jis tų mylimų I 
žmonių ligi savo amžiaus ( 
galo: ašaros ištrykšdavo, 
kai jis po daug metų juos 

‘atsimindavo, apie juos įsi
galvodavo. Iš šito liūdesio, 

į iš šito atskyrimo ir pasiil
gimo liejosi gražiausios jo 

■ dainos, kurių likimas ypač 
įdomus: išaugusios iš as
meninių poeto pergyveni- 

jmų, jos greitai išsiliejo į 
visą kraštą. “Linksminki- 

Įmės”, “Kaipgi gražus gra
žus rūtelių darželis”, “Su
diev, kvietkeli tu bran
giausias”, “Žirgeliai sukin
kyti”, “Kur prapuolė tas 
kelelis” ir nemaža kitų vi
sur praskambo: ir gimtuo- 
jsiuos Aukštaičiuos, ir Že
maičių krašte, ir Suvalki
joj. Tos dainos ir šiandien 
ten skamba, kaip prieš 
penkiasdešimt metų: taip 
stipriai jos suaugo su lie
tuvio siela.

Daugiausia ir gražiausių 
dalykų Vienažindys prira
šė seminarijoj, dar klieri
ku būdamas. Kad draugai 

į jam netrukdytų, atlieka
momis valandomis įlenda, 

įbudavo, į dideliausią spin
tą, pasislepia tarp drabu
žių ir svajoja užsidaręs. 
Jis pats sakosi: “Svajoju 
sau vienas, kartais gailiai 
verkiu ir dūsauju, kartais 
dantim griežiu; jausmai 
šėlsta, ligi1 varpelis pa
šauks prie užsiėmimo. Iš 
kiekvieno tokio lindėjimo 
spintoje išsinešdavau nau
ją sugalvotą dainą”.

Dainos žodis kaip tik 
yra tinkamiausias Antano 
Vienažindžio poezijai. Jo 
eilėraščiai ne skaityti, bet 
dainuoti geriausiai tinka.

• Taip ir pats autorius darė, 
prisitardamas armonika ir 
ligi ašarų susigraudinda
mas. Skaitant gi jose žy- 
mu nelygumų, rimo ir rit

imo trūkumų, kurių nejau
gi, kada dainuoji. Tik dai
nuojant ryškiausi atsive
ria jų gražumas, pasigirs
ta tasai gilus balsas, kuris 
jas kadaise pirmą kartą 
sustatė ir skaudžiai už
traukė. Dainuoti šitas eiles 
tinka ir todėl, kad jos labai 

i priartėja prie liaudies poe- 
Izijos savo forma, o liaudis

žindys ir nibrus (vakaruš-jtu mie^as’
kininkus) nukovojo. Vieną (Klebonas duryse su lazda, 
sykį sekmadienio vakarą Kur dėtis? Tad pro langus

Saulė Nusileido
Saulė nusileido už aukšto kalnelio, 
Sulaukėm gegužės šilto vakarėlio.
Vėjelis apilsęs jau pūsti nustojo, 
Paukšteliai nutilo, kur linksmai giedojo.
Danguje žvaigždelės vakarinę maldą 
Kalba Dievui tėvui, kursai visus valdo. 
Dienelė apsnūdo, šviesą užmerkdama, 
Naktelė atėjo, pailsį nešdama.
Visur toks tykumas, tartum laukai, pievos, 
Tylėdami, klauso, ką pasakys Dievas.
Visus užmigdina matutė naktelė, 
Tiktai neužmiegti viena lakštingėlė.
Per nakteles giesta, skaudžiai čiauškėdama, 
Tartum savo vargus medžiams sakydama. 
Ko taip skaudžiai giesti, miela lakštingėlė, 
Kodėl neužmiegti, tu laimės paukštele?
Čia jums tikra laimė, jūs valios paukšteliai, 
Kur tik širdis trokšta, ten neša sparneliai. 
Užmik, lakštingėlė, aš viens čia paliksiu: 
Žinau, šią naktelę aš tik nebužmigsiu.

Oi Dainos Dainelės
Oi. dainos dainelės, jūs mano palieka, 
Visi širdies skausmai jumyse palieka; 
Tada aš laimingas, kada jus dainuoju, 
Kada savo vargus verkdams išrokuoju.
Rokuodams, dejuodams išmokau dainuoti, 
Kaip miško gegužė iš skausmo kukuoti. 
Aštrūs valdžios peiliai širdį man pervėrė 
Ir sunkią grandinę ant kaklo užnėrė.
Reik man naštą nešti ir krimst plutą kietą, 
Vienam kaip žuvelei gyvenant ant svieto; 
Toli mano tėvai—ant dangiško skliausmo, 
Nėr kam nuraminti mano širdies skausmo.
Toli mano broliai visur išblaškyti, 
Vieni jau užmiršo, greit užmirš ir kiti;
Toli ir tu esi, o mano gulbele!
Kodėl neatskrendi, tu mano paukštele?
Kodėl gi tu gailies baltųjų sparnelių? 
Kodėl neaplankai ir mano namelių? 
Laukiu aš gi tavęs ranka pasirėmęs, 
Ašaroms aptvinęs. rūpestį paėmęs.

i

DAINOS MANO

Trakų Pilis
Pelėsiais ir kerpe apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kasdieną nyksta, apleistos ir vienos!..
Kai vėjas pakyla, drumzdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, —
Vilnis gena vilnį, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kasdieną, 
Graudindamos jautrią širdį nevieną.
Pilis! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto didžio galybę matei, 
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo gale, garsi padavimais?
Kur ta senovė, brangi atminimais?
Nutilusios sienos, apleistos visų,
Be balso ginklų ir žmogaus!
Kiek primenat man jūs brangiausių laikų 
Ant vieškelio amžių plataus!
Lai brangiausi! ar mums dar užklyste? 
Ar vien minėsme, kaip savo jaunystę?..
Kada tik, važiuodams, regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, — 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau. Afaironis.
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Dainos mano — dūšia mano, 
Žodžius megzkit pinkit! 
Kregždinėlės lakūnėlės, 
Sparnus pasiimkit!
Skriskit lėkit, vėju bėkit, 
Gavę sau sparnelius,
Jūs nuneškit meilei mano 
Paguodos žodelius.
Jūs paklauskit ir išklauskit, 
Ko svyruoj gėlelė?

I

Ko burkuoja, ko vaitoja
. Nekalts balandėlis?
Dainos mano, sparnai mano! 
Bėkit, bet nebklauskit —
Gan liūdnumai spaudž’ jos širdį, 
Nors jau nebespauskit.

kūrė ne raštui, ne skaity-| 
mui, bet dainuoti — dai-! dėl formos tobulumo, 
nuoti prie darbo laukuose,'dėl didžių idėjų, ne dėl so- 
dainuoti šventadienio po-jcialinių problemų aktua- 
pietėmis ir ilgais žiemos jumo tose eilėse: A. Viena- 
vakarais. Tokios dalios tad žindžio dainose nerasim tų 
susilaukė ir Antanos Vie
nažindžio poezija: 
liaudies pagauta, pasisa
vinta ir pamilta.

Kodėl taip atsitiko? Ne 
ne

skambių šūkių, kaip Mai- 
ji buvo ronio poezijoj; ten nerasim 

apstesnio socialinių, tauti
nių reikalų iškėlimo. A.

Gegužes Ryta

Oi Gi Gražus Gražus
Tolimasis Dangus

Prieš pat antrąjį Pasaulinį karą Lietuvos sportinin
kai gan j • užsirekomendavo tarptautiniame krep
šininkų s{ ort > pasaulyj, šis vaizdas vienas iš anų lai
kų laimėjim čampienystės. Lietuviai turėjo vyrų ir 
merginų-mote.krepšininkų ratelius. įdomu, kas čia 
žėidž.a... ?•

Oi gi gražus gražus tolimasis dangus! 
Kada man pašauksi ten Dievuliau brangus? 
Kada aštrius takus šios žemės pereisiu, 
Kada žvaigždėm grįstu keliu vaikštinėsiu ?
Kada aš po vargų gausiu atsilsėti , 
Ir į Tavo šventą veidą paveizdėti?
Diena po dienelei gal man pavadinsi, 
Kaip menką žolelę nuo žemės nuskinsi?
Ar priimsi tada, Aukščiausias Tėveli, 
Biedną man vargdienį, nabagą žmogelį? 
Mane menką dulkę, man saujelė dūmo, 
Argi greit įleisi į dangišką rūmą?

Malonu man melstis tarp medžių žalių 
prieš baltą Marijos stovylą;
ir laimina žemė saulėtekio tylą, 
ir žvilga prieš saulę žemčiūgai gėlių.
Tada spinduliai ją apspito ratu 
ir aukso vainikas ties Jąja iškilo;
išvydęs tai varpas nuo bokšto prabilo — 
atsakė varpeliai glūdučių baltų.
“Avė, Marija” glūdučiai kartoja,
“Avė” vėjelis po orą nešioja, 
baltavilnius debesius varsto.
Žaltys išsigandęs daugiau nesiraitė; 
ir žiūri į dangų šventoji Mergaitė, 
ir žemei palaimą Ji barsto.

Č. šadukis.

GJVE
GIVE MOM

Taip Antanas Vienažin
dys neilgam eilėrašty pra
skleidžia plačius regėji
mus: jis vienu giliu žvilgs
niu sujungia žemiškąją 
buitį su amžinųjų pasau
lių ilgesiu, visa tai prašvie- 
sdama pro mūsų kaimiečio 
sielą ir gilų jo tikėjimą. Ir 
poeto, taip gražiai atsklei
dusio jo sielą, tasai kai
mietis nepamiršo ligi šiolei 
jis dainuoja Vienažindžio 
dainas ir guodžiasi, džiau
giasi ar liūsta sykiu su po

rėtu, iš kurio, tos pačios 
dainos žodžiais tariant, 
Laižuvos kapinėse liko tik 

i menka dulkė, tik saujelė 
i dūmo. Už tai jo dainos yra 
gyvos ir netilsta skambė
jusios tėviškės padangėj.

A. Vaičiulaitis.

MEAT POINTS

STANDARO CUT$

P O R K

FROM Ali PARTS YOU CAN Save 
USED F AT TO EXCHANG( 
FOR CASH ANO EXTtA RATION POINTS

į 1 HtGH POINTS 
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PLATE
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