
Lietuviški kvislingai da
bar savo skaitytojus mai
tina tik bolševikiškomis -' 
sovietiškomis apysakomis.1 
Kvislingai tai daro, kad jų 
spaudos skaitytojai pa
mirštų Lietuvą, jos didvy-; 
rius, kovojusius ir tebeko- 
vojančius dėl Lietuvos lai
svės. “Lietuvoje taip da
bar gera, viskas kyla, au-j 
ga”, sako kvislingai, bet iš 
to bolševikų sukurto “ro-; 
jaus” negali be melo su
kurti nei vienos žinutės, 
nei vienos apysakos.

Nežiūrint to, kad kvislin- 
gų spaudos “tūli draugai” 
tomis bolševikiškomis a- 
pysakomis nepatenkinti, 
jie vistiek jas bruka, jomis 
nuodija dar nevisai suge
dusius lietuvius. Patarti
na visiems tiems, kurių 
širdyje yra dar nors kiek 
meilės savo tėvų kraštui, 
kurie gerbia savo didvy
rius kovojusius ir kovo-; 
jančius 
vės ir 
mesti 
spaudą 
lietuvių spaudą, kurioj at
spindi tikras pavergtos 
Lietuvos vaizdas, lietuvių 
kančios ir jų pasiaukoji
mas savo tėvynei.
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Japonijos aerodromus
Taipgi 

sunaikino elektrikinį trau-

Radonieii Tebesilaiko Amerikiečių 
Zonoje

!

Amerikiečiai Vėl Smarkiai Bom
bardavo Japonijos Sostinę Tokio

Sunaikino 49 Japonu Lėktuvus,
9 Laivus

Guam, liepos 9 — Ame- kė ir bombardavo Japoni- 
rikiečių bombanešiai puo-'jos sostinę — Tokio ir šu
lė Japonijos sostinę Tokio naikino arba sužalojo 45 
ir kitas svarbias pozicijas, japonų lėktuvus. Tik 7 a- 
Sunaikino arba suardė 49 merikiečių lėktuvai negrį- 
japonų lėktuvus, nuskan- žo. 
dino 8 mažus japonų pa
kraščių laivus ir kitus 6 paliko liepsnose, 
sužalojo.

Iš Iwo Jima pasikėlę a- kinį ir elektros jėgos įstai- 
merikiečių lėktuvai, nulė- gą.

Berlynas, liepos 9 —Kaip komunistų partija savo 
žinoma, pereitos savaitės centrą, žodžiu sakant, rau- 
pabaigoje Jung. Valstybių donieji visai nesiskaito nei 
kariuomenė, 25,000 vyrų su amerikiečiais, nei su 
skaičiuje įėjo į Berlyną, anglais. Raudonieji Berly-
Vokietijos sostinę. Ameri-, ne kontroliuoja radio ir 
kiečiai pasiekė Berlyną leidžia du laikraščiu vokie- 
prieš liepos 4 d. Sovietų čių kalba, per kuriuos 
Rusijos karo vadovybė ne- skleidžia sovietų propa- 

: parodė jokio nuoširdumo gandą. ~ 
amerikiečiams. Raudonoji vokiečius į dvi dalis: 
vėliava plėvesavo ameri
kiečių zonoje. Jung. Vals
tybių vėliava buvo iškelta 
ant to paties stulpo, bet 

; žemiau negu raudonoji vė- 
j liava. Vėliau raudoniejij 
buvo priversti pastatyti 
kitą Amerikos vėliavai 
stulpą, bet Amerikos vė
liava vistiek buvo iškelta 
žemiau negu sovietų rau-i 
donoji vėliava. •I

Liepos 4 d. ceremonijose 
j turėjo dalyvauti sovietų 
Rusijos maršalas Žukov, 
bet jis pats nedalyvavo, o 
tik pasiuntė majorą gen. 
Barinov dalyvauti, kas yra 
Amerikos karo autoriteto 
įžeidimu.

Jung. Valstybių ir Angli
jos kariuomenės galėjo į- 
jeiti į Berlyną tik sovietų 
; Rusijos karo vadovybės 
į nurodytais keliais. Kitais 
keliais nei amerikiečiai, 
nei anglai negali įeiti į 
Berlyną.

•| Amerikos zonoje, Berly- 
jne, raudonieji tebeturi pil- 

■ ną kontrolę. Jie kol kas nei 
nemano užleisti tos kon- 

į trolės. Amerikos kores- 
; pondentai kada pasitei- 
riauja ką jie mano daryti, 
tai negauna jokio teigia
mo atsakymo. Rusai atsa
ko, kad jie neturi kol kas 
kito įsakymo iš Maskvos.; Jauja 
Amerikos zonoje tebeturi darbininkų.
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dėl Lietuvos lais- 
nepriklausomybės, 
skaitę kvislingų 
ir imtis skaityti

Kaip Su Klaipėda?

pat 
atplėšė

Kaip žinoma, prieš 
karą Vokietija 
Klaipėdos kraštą nuo Lie
tuvos. Dabar, pasibaigus 
karui su Vokietija, Klaipė
dos kraštas atgavo savo 
teises, būtent, nepriklau
somybę. Kadangi Klaipė
dos krašto gyventojai, so
vietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, neturėjo jokių 
klastingų “balsavimų”, 
kokie buvo pravesti Lietu
voje, tai ir kilo klausimas 
kas bus padaryta su Klai
pėdos kraštu.

Sovietų Rusija 
skelbia, kad 
kraštas prijungiamas prie 
Lietuvos. Tačiau visiems 
yra žinoma, kad tas kraš
tas niekad nebuvo ir nėra 
Rusijos dalimi. Jis tebėra 
nepriklausomas. Kaip su 
Rytine Prūsija? Spėjama, 
kad sovietų Rusija tą kra
štą neužilgo paskelbs 17- 
tąja sovietų Respublika? 
Po to, greičiausia, seks 
Lenkija, Čekoslovakija ir 
Balkanų valstybės. Bet be
rydama svetimas valsty
bes kada nors pasprings. 
Šis karas nebuvo vedamas, 
kad sovietų Rusija viską 
pagrobtų, bet kad paverg
tos ašies tautos atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę.

dabar
Klaipėdos

Raudonieji skiria 
na

cius ir geruosius vokie
čius, kuriems jie leidžia 
veikti, jeigu tik prisitaiko 
prie raudonųjų režimo, 
laisvai. Svarbiausia, tai 
maisto klausimas. Ameri
kiečiams ir anglams yra 
apsunkintas maisto įveži
mas į Berlyną. Amerikie
čiai ir anglai iš ir į Berly
ną gali įvažiuoti tik lėktu
vais. Bet ir jų lėktuvai yra 
raudonųjų kontrolėje. Jo- 
kis lėktuvas į Berlyną ne
gali įlėkti be sustojimo 
Magdenburge, kur raudo
nieji užregistruoja lėktu
vų vairuotojus ir ką jie ve
ža. Žodžiu, be sovietų cen
zūros nei lėktuvai negali į- 
važiuoti į Berlyną.

Taigi dėl Berlyno valdy-Į
I

I

mo susidarė rimti nesusi
pratimai. Gal tie nesusi
pratimai kiek išsilygins 
po trijų didžiųjų — Tru-i 
mano, Churchill ir Stalino' 
konferencijos. Bet kaip y- 
ra dabar, tai amerikie- 

j čiams ir anglams niekas 
kitas nelieka, kaip apleisti 
Berlyną.

Reikalauja Milijoną 
Darbininkų

Chicago, III., liepos 9 —
Amerikos ūkininkai reika- 

mažiausia milijoną

Rusai Apiplėšė Austriją

VVashington, D. C.—Pra- jis sako: “Jie niekad nesu- 
neša, kad Jungtinės Vals- stos kovoję dėl šių idealų, 
tybės ir Anglija pripažino Jie niekad nepasiaukos sa- 
Varšuvos lenkų valdžią, ve kaipo sutarties kaina, 
kurią sudarė Maskvoje ir Jie niekad nepriims jokios 
vėliau, pagal Jaltos konfe- valdžios sistemos priešin- 
rencijos nutarimo, peror- gos tiems principams ir 
ganizavo. Perorganizuo- primestos jiems svetimos

(Klišė dėka Chicago Herald-American) toje Varšuvos lenkų vai- jėgos arba grupės jėgų”.
džioje, kaip jau buvo rašy- Mes nei kiek nesistebėsi- 
ta. yra 16 komunistų ir 5 me, jeigu nepasikeis pa- 
nepriklausą jokiai parti
jai.

Suprantama, kad Jung. 
Valstybės ir Anglija, pri- 
pažinusios Varšuvos len- 
kij valdžią, nutraukia ry
šius su Londono lenkų val
džia.

Rasti Seno Namo Rūsio Sieno j
rūbams ir daiktams tvar
kyti, ir nuvyko į minėtą 
namą. Ir seselė atpažino, 
kad tai tikrai tie patys kie
likai, kurie 1940 metais

šaulio didžiųjų valstybių 
politika, kad praėjus Len
kijoj “rinkimams”, Lenki
ja “prisijungs” prie sovie
tų Rusijos, kaip “prisijun
gė” Lietuva ir kitos Pabal
tijo valstybės.

Sovietų Rusijos valdžios 
politika link Lenkijos ir 

Lenkijos atstovas, Jan kitų Europos valstybių, 
Ciechanowski, besiruošda- kurias Rusija yra okupa- 
mas apleisti Lenkijos am- vus, nei kiek nesiskiria 
basadą, pareiškė, kad jo nuo Rusijos politikos Pa- 
šalis “yra palikta besitę- baltijo valstybėse, 
siančiai svetimos jėgos o- Jung. Valstybės ir An- 
kupacijai”. glija neturėtų palaidoti

Jan Ciechanowski paša- Atlanto Čarterio, kuris ga- 
kė spaudos konferencijai, rantuoja ir 
kad apleidžiąs vietą “su 
dideliu skausmu”, kada 
Jung. Valstybės pripažino 
Varšuvos lenkų tautinės 
vienybės valdžią. Jis pa
reiškė. kad “Lenkijos žmo-

I

Chicago, III. — Town of 
Lake — šiomis dienomis 
nepaprasta žinia pasklido 
po visą Town of Lake: se
no namo rūsio sienoje ras
ti užkalti ir užplasteruoti buvo pavogti, 
trys bažnytiniai kielikai. 
Žiniai paplitus, tuojau at
siminta, jog 1940 metais, 
rugpiūčio pabaigoje, ar 
rugsėjo pradžioje, buvo 
apvogta Nekalto Prasid.
Šv. Panos Marijos, Brigh- visi trys buvo tiktai gero- 
ton Park, bažnyčia: švent- ku sluoksniu paauksuoti, 
vagiai išnešė 3 kielikus.
TIE PATYS

ŠVENTVAGIAI 
APSIGAVO

Vogdami kielikus švent
vagiai manė, kad jie yra 
tikro aukso. Bet. ištikrųjų.

Norėdami ištirti, ar kieli
kai gryno aukso, šventva
giai darė įvairiusi

i
I
I
jos pareigūnai iš Austrijos jeigu nori priversti juos 
miestų išvežė beveik visas

i mašinas, e ;s 
tėmė gyvulius. 

Į Bell tvirtina, kad rusai 
^plėšia ir veža 1 
pasitaiko.

Taigi sovietų Rusijos pa
reigūnai ne tik iš Vokieti- UUIIUWI 
jos, ne tik iš Lietuvos ir Maskvos 
kitų Pabaltijo valstybių kad Varšuvos lenkų vai- 
veža mašinas ir kitus tur- džia pasirašė prekybos šu
tus, bet ir iš kitų, kuriuos tartj su sovietų Rusija 
įtik dabar raudonieji yra viena kitai 
1 pagrobę.

Komunizmo teorija ir

mažosioms 
tautoms laisvę ir nepri
klausomybę. Jeigu Europa 
bus palikta sovietų Rusi
jai, tai nėra užtikrinimo 
pasauliui taikos. Paverg
tos tautos niekad nenu-

bandy- nes yra giliai prie savo as- rims. Kovojo, kovoja ir 
Žiniai pasiekus kleboni- mus; degino, karpė ir t.t. meninės ir tautinės laisvės kovos dėl savo laisvės ir 

ją, dabartinis kleb. kun. A. Įsitikinę, kad kielikai nėra tradicijų prisirišę”. Toliau ‘ nepriklausomybės.
. _____r____Linkus pakvietė vieną se- auksiniai, juos suvyniojo į

tvirtina, kad sovietų Rusi- — didžiausiais skurdžFais, kuri tais metais bu- tą pačią altoriaus drobulę,

Linz, Austrija, liepos 9
Korespondentas Jack Bell plėšti ir padaryti ubagais

praktika yra visus api-

būti tos žiaurios sistemos 
o iš ūkininkų a- vergais.

Komunistai labai džiau
giasi, kad New Yorko laik
raščiai neišvežiojami dėl 
streiko. Visą kitą spaudą, 
būtent, tą, kurios dabar 
dėl vežiotojų streiko neiš- 
vežioja, lietuviški komu
nistėliai vadina “Jovalu”. 
(“L.” liepos 7 d. š. m.).

Jeigu komunistams šva-

viską, kas Raudonieji-Lenkai Pasirašė 
Prekybos Sutartį

Londonas, liepos 9 —
> radio skelbia,

Japonų 'Saužudžiai' Lėktuvai 
Trenkė Į 3 Anglijos Lėktuvnešius

—
Guam. liepos 9 — Prane- ir trys užsienio ministeri- 

ša. kad penki japonų ‘sau- jos nariai, grįžtanti iš San 
žudžiai’ lėktuvai leidosi Francisco konferencijos, 
ant trijų Anglijos lėktuv- ----------------
nešiu laivų. Tačiau labai Apiplėšė Prancūzijos Banką

ties Sakishima
Paryžius — Praneša, kad 

plėšikai užpuolė Prancūzi- 
, jos banką ir pasigrobė 60 Anglijos laivai turėjo kovą milijonų frankų (apie $1 . 

200.000).
Plėšikai pabėgo automo

biliu.

XX. -vo paskirta bažnytiniams kurion vogdami buvo sū
ri r m* -nui. vynioję, įkišo į seno narnoj 
GI Sargas Nušovė 8 Vokie- stovinčio netoli bažnyčios 

ant West 46 ir Wood St., 
rūsio sieną ir lentomis 
kalė.
KIELIKAI RASTI DA

RANT REMONTĄ

Visi 3 kielikai, gal. dar 
Aštuonius jų nušovė ir 20 ilgai būtų buvę sienoje, jei 

' jų sužeidė. ! - ------- x - - -
Kol kas šios tragedijos 

priežastis neištirta.

čius Kalinius už-
Salina, Utah, liepcs 9 — 

Amerikos kareivis sargas 
iš stovyklos paleido šūvius 
į vokiečius karo belaisvius.

I

I 
'f I' 

suteikdamos 
labiausia palankios tau- Aomumzmo teorija ir tog»> stovį

Iresnė spauda yra “jovalu”,! Pagal šią naują preky
bai komunistinė arba ko- bos sutartį, lenkai ir rau- 
munizmui pataikaujanti donieji per šių metų šešius 
spauda yra daugiau negu mėnesius sutiko apsimai- 
mėšlas. Pastaroje spaudo- nyti gaminiais $120,000,-' 
je nieką daugiau nerasi, 000 vertės. Tai stambi su- 
kaip tik melus ir genera- ma palyginus su lenkų-so- 
lissimo Stalino garbinimą vietų pasirašyta sutartimi 
ir smerkimą tų žmonių, 1939 m., kur tik buvo su- 
kurie kratosi komunizmo tikta per visus metus apsi- 
vergijos ir siekia laisvės ir mainyti gaminiais vertės 
nepriklausomybės.

Honkins Pasitraukė Į 
Civilinį Gyvenimą

i ne namo remontas. Prieš 
kiek laiko tą namą nupir
ko Kukulka, sakoma, iš 
Brighton Park. kuris pasi
ryžo jį atremontuoti. Be- 
remontuojant ir bevedant 
naujus elektros laidus, pa
sitaikė reikalas atplėšti 
lentas rūsio sienoj, kaip 
„1L kur buvo

Darbi-

mažai tuos laivus sužalojo. 
Tai įvyko 
salų grupe.

Tai pirmas įvykis, kad

su japonų karo jėgomis 
Pacifike.

$28,000,000.

New York — Harry Hop- 
kins, buvęs Prezidento pa- tik toje vietoj, 

(tarėjas per 12 metų, atsi-. paslėpti kielikai. 
statydino nuo tų pareigų ninkai nustebo radę sieno- 
ir pradėjo civilį gyvenimą, je nepaprastus daiktus. 
Jis gavo darbą New Yorke Visi trys kielikai, klebo-

Dingo Britų Lėktuvas Su
15 Žmonių Atsistatydino Teisėjas 

Roberts
Londonas — Šiomis die

nomis dingo Britų Libera- <5;VVashingtcn, D. C. —šio-
moteriškų drabužių uni- no pranešimu, taip sužalo- tor lėktuvas kelyj iš Mon- mis dienomis atsistatydi- 
joj, kaipo bešalinis pirmi-;ti ir sugadinti, kad nebe- treal, Canada, į Londoną, no J. V. Aukščiausiojo 
minkąs su $25,000 metinės tinka vartojimui laikant Tuo lėktuvu važiavo 15 Teismo teisėjas Owen J. 
‘algos. ’ įšv. mišias. žmonių, kurių tarpe buvo į Roberts.žmonių, kurių tarpe buvo .Roberts.

Aukščiausiojo
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Mirė Dr. J Jonikaitts Pašto Darbininkams Pake- mažiau kaip $300. Taipgi 
r Al yra numatYta mokėti uzliamOS Algos viršlaikį ir 10 nuošimčių

----------- daugiau už nakties darbą. 
Washington, D. C. —Pe-j __________

Paė^ Jš Pane^,^
•bilių, pagal kurį pakelia ----------
algas pašto darbininkams.! ......... “

Pašto darbininkai gaus 
20 nuošimčių pakėlimą pa
grindinių algų, arba 8400

• metams, kurių algos bus 
: mažesnės, bet visvien ne- 
i------------ 1_ J_____

JLyUl X 1 > Į

—
lie-1 Stojo šaltas ruduo, pra- ausis varva ant žemės.

• žvarbūs lietūs; Kur pelkikėj, gyvulio ko- 
smarkūs vėjai daužo nuo jos klumpa mažne sulig 

Truman jau išvyko į Ber- medžių lapelius, drasko keliais.
• • • . stogus, gainioja pilkus de-

mieru Stalinu ir premjeru besis, blaško lietaus lašus, kasti; 
Churchill.

Drews Pearson, žinių ko
mentatorius, sako, kad 
Prezidentas su savim išsi
vežė 100 patarėjų.

Pasibaigus konferenci
jai, Prezidentas Truman 
aplankysiąs Italiją ir Lon
doną ir taipgi Amerikos 
karo jėgas Europoje.

Prezidentas Truman iš
busiąs užsienyj nuo pen-

Detroit, Mich. — Birželio; 
27 d. staiga mirė Dr. Juo
zas Jonikaitis. 64 m. am-’ 
žiaus. P ~
kaimo, Šakių par., Suval
kijos. Palaidotas birželio 
30 d. iš Šv. Antano lietu
vių par. bažnyčios.

A. a. Dr. Juozas Jonikai
tis yra gyvenęs ir Bostone

Prezidentas Kelyj į 
Berlyną

VVashington, D. C., __ t
pos 9 — Radio praneša, sidėjo 
kad Prezidentas Harry S. 1

lyną konferencijai su pre-

VVashington, D. C. — 
Jung. Valstybių buvęs vai-; 
stybės sekretorius Cordell 
Hull, po aštuonių mėnesių- 
buvimo J. V. laivyno ligo- 

‘ninėje. grįžo į namus.

RUDENS NEGIEDRA

FOR STAY-AT-HOME PICNICS ARKLIAI
(Sakmė)

Arkliai vieną šaltą dieną 
Sunkiai vežė namo šieną;
Tada viens kalbėti ima:
“Reikia balon verst vežimą.”

Kaip tik tarė,
Taip padarė.

Bet kas jiems iš to išėjo ?
Šlapią šieną vilkt reikėjo;
O kol šienas neišdžiūvo,
Jie visai neėdę buvo.

Kas nedirba, mielas vaike.
Tam nei duonos duot nereikia.

Margalis.

mas Naujuosius Metus ir 
klausinėdamas, kas ko iš 
Naujųjų Metų nori. Tams
ta iš manęs ko norėsi?

Mergaitė išsigando ir su
šuko:

kių iki septynių savaičių, plūdurą burbulai.
sako Pearson.

Rezignavo J. V. Iždo 
Sekretorius

Nauju Sekretorium 
Paskirtas Vinson

Žmonės neįveikia bulbių 
; dažnai žvalgos į 

Lietus, vėjo genamas, įky- dangų, be negiedrijas iš 
pai žeria, kur pakliūva: ap- kurios pusės. Tuo tarpu, 
lieja trobesių sienas, duris pasinaudodami negiedra, 
ir langus, o kur pakliuvo taisinėjos pastogėse, krai- 
ant laukų ar pievų, smar- kės po staldus, nes tankų 
kiai kirto į žemę. Pašlapo 
ir patižo visi pašaliai; lo- 
mikės. ravai ir klaniukai 
sklidini vandens. Kur ant 
vėjo, vilnija ir taškosi į 
pakraščius, o kur lomose 
vėjas neįgauna, viršum

Serve outdoors for informal summer sociability
Dainty sandviehes—Orangeade Cake, as luscious and refreshing as its 
name—frosty piteher of iced lemonade—here are the “makings” of a 
feast for family and friends out in your own shady back yard! Travel- 
ing for fun is out this summer, so plan fun at home this easy way!

A recipe for cherishing is Orangeade Cake, so moist and tender, 
\vith the real flavor of fresh oranges—so packable in pienie basket. fish- 
ing hamper or lunchbox. Clip now for keeps!

One-Bowl ORANGEADE CAKE
Drjr Ingredients

2 caps sifted cake fiour
1 % cup« sugar
1 Vs tea*poons baking powder 

(with a tartrate powder. 
ūse 2 % teaspoons >

— ir

lie-Washington. D. C., 
pos 9 — Pereitą savaitę 
rezignavo Jung. Valstybių 
Iždo sekretorius 
Morgenthau. Jo
prezidentas Harry S. Tru- 
man paskyrė Fred. M. Vin
son.

Henry 
vieton

metą atsitinka, kad po to
kio lietaus staiga stoja 
žiema.

į: % s|e

Pasiuntinys vėl nusišyp
sojo ir, atsisukęs į mer
giūkštę, tarė:
— Na, dukrele, o tu ko 

norėsi iš manęs?
— Mama, o ko aš norė

siu? — tarė mergaitė į mo
tiną, atsigręžusi.

— Sakyk, sakyk! — kum
ščiavo motina savo dukte
rį-

— Aš ponuti, norėčiau, — 
tarė mergelė, kad mano 
tėtė su mama degtinės ne
begertų ir pasigėrę nebesi- 
muštų, mūsų mažų vaike
lių, iš namelių kad nebe- 
gainiotų.
— Ak, tu biaurybe, ką tu 

tatai kalbi! — užsipuolė 
vaksyti motina savo duk
terį. — Paprašytum tu 
Naujųjų Metų, kad tau at
siųstų jauną, gražų, tur
tingą bernelį...

— Gana, — tarė pasiunti
nys ir, atsisukęs į mažą 
Juozuką, Bėdos sūnų, ku
ris pas krosnį ant suolo su
sirietęs gulėjo, paklausė:
. — O tu, Juozuk, ko norė
tum iš Naujųjų Metų?

— Aš, aš, — tarė Juozu
kas švepluodamas, — no
rėčiau turėti naują lietu
višką elementorių ir iš
mokti skaityti, paskui — 
“Šaltinėlį”, vario sagčiukė- 
mis ir spindinčiais apdarė- 
liais, o toliau norėčiau tu
rėti daug daug lietuviškų 
knygelių...
— Ke, ke, ke, — tarė pa

siuntinys, — koks tu, mat, 
gudragalvis!
— Kakarrrriko-oo! — su

giedojo gaidys, ant kami
no užlipęs, kad net visa 
Bėdos troba suskambėjo.
— Ak, — kniosterėjo se

nis Bėda iš miego ir, persi
žegnojęs, nusispiovė.
— Mama, mama, ką aš 

sapnavau! — tarė Juozu
kas, nuo suolo atsikelda
mas: vienas jaunikaitis, 
kurs Naujaisiais Metais 
pasivadino, man žadėjo do
vanoti lietuviškas knyge
les.
— Ak, šiandien Naujieji 

Metai! Naujieji Metai! — 
visi atsiminė, ir kiekvienas 
pradėjo pasakoti savo sap
ną. Dėdė Atanazas.

— Tėte, tėte, tėte! Nau
jieji Metai atėjo, prašyk 
jų, ko nori!

Senis Bėda atsibudo iš 
miego ir nuo krosnies nu
sirito.
— A-a, — galvoja,

ko čia reikėtų Naujųjų 
Metų prašyti?

Senis atsiminė, kad jis 
su savo pačia teturįs vie
nus kailinius, ir jau antri! 
metai pasikeisdamas su 
pačia vaikščiojąs vienais 
kailiniais į bažnyčią.
— Ponuti, — tarė senis 

Bėda: — dovanok man an- i 
trus kailinius į bažnyčią1 
eiti, o senuosius tai pačiu
tė sau persidirbs.

Pasiuntinys prasijuokė 
ir paklausė:
— Na, o tavo pati ko rei

kalauja iš Naujųjų Metų?
— Ona, Ona, lipk nuo 

krosnies ir sakyk, ko nori 
iš Naujųjų Metų? — tarė 
senis Bėda.

Bėdienė irgi nusirito nuo 
krosnies ir pasikasydama 
galvojo, ko čia reikia pra
šyti Naujųjų Metų. Atsi
minė, kad jos karvutė ne-

1 teaspoon soda
1 teaspoon salt

% eup Spry
1 tablespoon grated 

o range rind
Liquid IngredicnU c. s-

eup sour milk % eup orange juiee
2 eggs, unbeaten 1 eup nuts, very finely eut

Sift flour, sugar, baking powder, soda, and salt into mixing bowl. ... 
Drop in Spry and grated orange rind. ... Add sour milk and beat 150 
strokes.__ Scrape bowl and spoon often throughout entire mixing....
Add eggs and beat 250 strokes. . . . Add orange juice and į>eat 150 
strokes. ... Add nuts and blend—25 strokes. . . . Bake in Spry-coated 
10 x 10 x 2-inch pan in moderately hot oven (375° F.) 35-45 minutes. 
TOPPING: Place % eup sugar. eup orange juice. 1 tablespoon grated orange rind 
and 2 tablespoons leme n juice in a bowl and warm over oven while cake is baking. 
Pour over cake as soon as removed from oven. Serve in squarea

Rudens giedra neilgai te-! 
tveria. Viena diena sausa 
ir saulėta, kita išaušta ū- 
kanota ir lynanti. Purvy
nai nieko nebesūsta. Nors 
saulė spyktelėja kokią 

daužymą jų lapelių be lai- dieną, bet nieko nedžiovi- 
ko. Likusieji lapeliai su- na: šlapi ir šlapi visi paša- 
šlapę virpa, dreba, įsikibę liai. Nurudavusios pievos 
į šakeles, tarytum verkia, aptvino vandeniu. Pajuo- 
atsisveikindami su savo dusios ir išmirkusios, pa

purusios išdraikytais ra
žais. dirvos niūkso suru
kusios, kaip senos bobos. 
Miškai nuliūdę ir nusimi
nę barsto po kojų savo pa
geltusius lapus, nuogą ir 
rūsčią kaktą stato priešais 
žiauraus vėjo. Žolelė lindo 
po geltonų lapų patalu, 

nieku ne
ėda šlemščia

I

Miške medeliai siūbuo
dami ūžia, šniokščia, tary
tum barasi ant vėjo už

tėvais.
Žolelė pievose paskendu

si vandenyje, o kuri aukš
tesnė, iškėlusi žalią viršū
nę. žiūri į pilkuosius debe
sis, tarytum prašo ir mel
džia, kad toliau neštų šal
tąjį lietų.

Paukštelio miške nei
laukuose niekur negirdėti: Naminė banda, 
varnos tik. papurusios, su- prisotinta, 
šlapusios, padirviais svy- pageltusią žolę atvašas ir 

Jau išėjo iš spaudos NOVENA ruoja. braido po purvynus, apipuvusius lapus. Pieme- 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis, meažiodamos vabalus; nu- nims-mažai berūpi žiūrėti, 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal. C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą, 
15c. ir pasiųskite. DARBININ- į 
KAS. 366 W. Broadvvay, So.■ 
Boston. Mess. ir tuojau gausite į 
minėtą knygutę. I

ŠV. ONOS NOVENA

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 108 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms j švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

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

I “Darbininko” Administracija.
| Siunčiu S..............  ir prašau prisiųsti
I DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

I Vardas ir Pavardė . ...
■ Gatvė ................
■ Miestas ir Valstija

tverusios kame gerą kąsnį, todėl po namus padeda 
varžos tarp savęs, ir ištin-; bulbes kasti.
ka kova: tuomet nugalė-i Biaurus bulbakasis!.. že- 
toji, verksmingai krank- mė išpijusi, negali keliais 
dama, skelbia savo badą, šliaužti, kasėjoms reikia 

Gyvuliai po ganyklas pasilenkus rinkti. Bulbės 
kužda, dreba sulyti: van- purvinos, sušlampa ir mai- 
duo laša nuo nugaros ir šai, o nešioti — ligi pus- 
nuo galvos, per ragus ir blauzdžių reik purvynas 
<e- -se- -3K- -JT- -3S- as- bristi. Kurie galėjo anks- 

__  ____ ___ § čiau ligi giedroje nusikas-
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knyga (s)

NAUJIEJI METAI
Buvo šviesi mėnesiena buvo apdengta maža snie- 

žiemos naktį. Speigas vi- go eilute, kurs einant po 
sur ir viską badė, kaip ada
tomis: įsilindęs į medžius,' 
rąstus ir trobesius, šaudė,' 
kaip iš šaudyklių. Žemė!

i

kojomis čirškėjo, tarsi 
muzika griežė. Pamiškėje, 
netoli vieškelio, rioksojo 
pajuodavusi ir nudriskusi 
trobelė. Tos trobelės gy
ventojas, Juozas Bėda, su 
savo gimine senai jau mie
gojo ir linksmus sapnus 
sapnavo.

Išmušė naktį dvyliktą, ir

)

ti, tiems, rods, bepigu. Kai
miečių bobos vargšės, kol 
atidirbo dienas prie dvaro 
vasarojaus, susivėlavo su 
savo bulbėmis. Dabar pasi
telkdamos, pasisamdyda
mos kasėjų, žūna pliauška 
kiekviena savo rėžyje. 
Raudonomis nosimis, su- 
kimbusiais nagais renka į 
krepšius ir naščiais velka 
neša namo, nebeišbrisda
mos purvynų. Kitos pila į 
maišelius; vyrai, parėję 
nuo darbo, suneša kiekvie
nas į savo trobą.

Saulei nusileidus, susi
rinko vyrai: parpliauškė ir 
bobos, purvinos ligi juos
tos. Kokia dešimtis šeimi
ninkių gyvena po vienu 
stogu. Visų nevirtos vaka
rienės. Vaikai išalkę, bliau
na, rėkia: paršeliai žviegia, 
karvės nemilžtos, o čia 
staiga temsta, nes prakiu
ro lyti, 
ugnis, 
duris, 
kaip iš
šlapgariai; per tuos nė vi
daus nė maž nebeapšvietė

ugnelė. Pasieniais po asla 
pripyliotos bulbių, batvi
nių krūvos, pristatinėta 
parankinių indų, gembėse 
iškabinėti varvą apdarai, 
apie židinį išdžiaustyti j 
purvini autai. Ugnelę ap- dino. Atsibudo ’ iš miego 
stoję, keletas vaikų šildėsi. ■ jaunesnioji Bėdos duktė ir,

Dūmų, garo, drėgmės priėjusi prie lango, pa- 
kvapas susimaišęs tokį da- (klausė:
rė troškumą, jog žmogus — Kas tamsta esi ir ko 
vos tik galėjo dūsuoti. Vy-įnori?
rai išalkę, apmaudingi, be- Į — Aš esu Naujųjų Metų 
lynant vilko ant pečių iš pasiuntinys, — atsakė iš 
dirvos maišelius su bulbė- lauko nepažįstamasis: — 
mis. įeinu per žmones skelbda-
— Neskleisk taip į aslą 7

pildamas! — šaukė vienoje VAI, ŪŽIA... 
troboje: — nebegalėsi nė 
lopšio pasupti.
— O kur gi kitur pilsiu?

— atšovė vyras.
Kitoje troboje, 

maišą į aslą, kroke vyras. ;
— Neparsineš nė tų bul-! 

bapalaikių! Nuvargęs, su
šlapęs, pliaušk tu dabar, 
žmogus, per lietų paskui 
jų uodegą.

Kitoje troboje

kažin kas į langą subraz- senąi užtrūko, ir tikru ap-
Atsibudo iš miego skaitymu reikėtų, ligi tu

rės, trys mėnesiai laukti.
— Ponuti, — tarė Bėdie- 

nė: — padaryk, kad mano 
karvutė šią naktį atsives
tų gražų dailų veršiuką ir 
vaikučiams pieno duotų.

Draugijų Valdybų Adresai

Susikūrę trobose 
turėjo atidarinėti 
pro kurias virto, 
kamino, dūmai ir

Vai, ūžia, ūžia žalia pušelė 
Ant Balyno kalnelio.
Vai, bara, bara senas tėvelis 
Savo jauną sūnelį.

j — Vai. tu sūneli, puikus raiteli, 
Kur nudėjai žirgelį ?

■ Vai, kur nudėjai aukso kilpelę 
; Ir šilkelio balnelį ?
Vai, kur nudėjai aukso kilpelę, 

vaikai šilkelio balnelį.

telžęs

klykė. Tėvas, raižydamas į a*’ ^ur nudėjai šviesų kardelį, 
• i • v . • t i — r i- Aiilzc- i +■ i SI i 11 c?juos diržu, tildė. Motina 
čirkšdama barėsi.

Kitur pati, statinėdama 
šukes asloje po lietaus la
šais, šaukė:
— O tai tau buvo manęs 

neklausyti! Sakiau — ne
būkime prie to velnio, ne
būkime! Nė kur galvos pa
kišti nėra, be kokio stogo; 
kai pradeda lyti, ir troboje 
varva už apikaklės. Ne tik' 
drabužiai, bet ir mes patys 
supusime. Lygu doresnės 
trobos nėra sviete? O dar
bas visur toks pat.

Ir taip iš visų urkštynių, 
trobomis vadinamų, viso
kių balsų buvo girdėti — 
bartynių, verksmų, juoko 
ir keiksmo. Kiekvienoje y- 
patingu būdu skelbėsi at
skirai gyvenančios šeimy
nos. žemaitė.

| Aukselio pentinėlius?

— Tėvuli mano, senasai mano— 
Toj pusėj Nemunėlio: 
Ten palikau aš šyvą žirgelį 
Ir šilkelio balnelį.
Ten palikau aš šyvą žirgelį.
Ir šilkelio balnelį,
Ten aš nulaužiau šviedrų karde- 
Aukselio pentinėlius. (lį.
Vai, tai parnešiu tik. tėvužėli.

] Smailiąją vylytėlę.
Tai ne rankelėj, ne kilpinėlėj.
Tik jaunoj krūtinėlėj.

Vai, liki sveikas, senas tėvuli. 
Jau aš tau ne sūnelis!
Vai, liki sveika, jauna mergele. 
Jau aš tau ne bernelis!

Meilių žodelių tai nekalbėsiu, 
Rankužėlės nespausiu:
Kietoj žemelėj tai aš gulėsiu. 
Kaip su kitu vadžiosies’..

Vincas Krėvė “Š-na-s"

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VČ.

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

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

8 Wlnfield St., So. Boston, Mass. 
Prot Raėt. — Ona IvaškienS,

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštinlnK©.

Į 6V JONO EV. BL. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
i 702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
i Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
I Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

699 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadvay, So. Boston. Mass.

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

(tve. YOU hougfityour
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Naujas Čarteris
Skautų palapinės Lietuvos šiluose.,. Šiandien tos palapinės jau nebestato

mos. Ten siaučia Maskvos agentai ir jų atneštoji vergija...

Į

ir istoriniame i

“los lituanos” 
vardas... į pa-

Nuo to laiko, kai sudaryta San Francisco Čarte
ris, apie Atlanto Čarterį kaip ir nekalbama. Jis eina į 
muziejų, kaipo idealingų pastangų paminklas, lyg no
rįs parodyti būsimoms kartoms, kad štai ir anais ma
terializmo, melo ir smurtų laikais būta žmonių, kurie 
suprato, kas yra kilnūs idealai. Suprato, pasisakė, bet 
— nemanė vykdyti. Verčiau būtų tylėję ir negaminę 
tokio dokumento, kurs amžiais smerks jų bejėgiškumą 
ir veidmainystę. Tačiau, pirmajam čarteriui taip nelai-, 
mingai ar negarbingai susmukus, nesiliauta ir toliau 
toj srity darbuotis. Pagaminta antras, San Francisco 
Čarteris, daug panašesnis į demokratinį padarą, nes 
jis išdygo ne iš trijų vadų galvosenos, bet iš ilgo ir sun
kaus 47-nių tautų atstovų pasitarimo. Jis labai sudė
tingas, bet drauge ir nepilnas, nes nepasisako Pabaltės

t

Kazys Adna ku, bet atvykęs antrą kar
tą Argentinon, kun. J. J. 
Jakaitis, MIC., greitai su
rado prieinamą žemės plo
tą. Žemę nupirkus, po kiek 
laiko ir planai padaryti. 
Tad, per metą laiko, vyko 

;entinoje jau nuo kovo 4 turintį keturius mažus1 statyba. Imtasi statyti 
i d., 1939 m. Jiems atvykus kambarius. Čia įtaisyta bent bažnyčios sienos bei 
į Buenos Aires miestą, lie- koplyčia, kur lietuviams! stogą. Mat, pinigų nebuvo 
tuviai - katalikai neturėjo ir pradėta laikyti pamal- užtektinai. Bet, Dievui lai- 
nei žemės ploto, nei salės dos. Menkoje ir drėgnoje, 
ir nei bažnyčios, kur būtų netinkamoj vietoj prasidė-

liėtuviškos pa-

Tėvai Marijonai Argentinoje
Amerikos lietuviai Tėvai ’ vienuoliai išsikėlė į pro-

7* i Marijonai darbuojasi Ar- vinciją, išnuomavo namą-
■----- a x.._;„x; i.^x.mažus J statyba.

’ pamaldose 
parengime.

Ir iškilo 
; (lietuvių) 
dangės.

PASTORACIJA
Grąžinti lietuvius prie 

Tikėjimo buvo sunku. Tad 
namų lankymas, surašinė
jimas pagelbėjo: pradėta 
šliūbus taisyti, vaikus 
krikštyti (nuo 5-12 metų) 
ir paskatinimo žodelis...! 
Pagelbėjo, ir iki šiai dienai 
tų lankymosi vaisiai ren
kami. Parengimuose dė
mesys nukreiptas ne į pel
no darymą (gerai jei pelno■ 
padarysi), bet į kataliky-Į 

įbes bei lietuvybės pusę.' 
Knygos ir pamokslai tam,' 
kad įsąmoninti lietuvius.

i “Mes sėjome, bet Dievas 
laistė ir augino...”

KLIMATAS... 
BEPROČIAI

Kristaus misijonierius 
nežiūri nei tolimos vietos, 
nei į šaltį, nei į šilumą —: 
jis visur eina. Argentinoje! 
ir drėgna ir šilta — klima-| 
tas žiaurus, sendina žmo-

i išmiegoti. Priprasti

- T r -x „x- -i • m. ~ galima koks nors darbas įo pirmos lietuviškos pa-tautų, Lenkijos ir kitų pavergtų kraštų atžvilgiu. Tuoi& m J f, , , ,■l.-j o t?. • - S • ->-• x u i ■ -i J pradėti. Tad laikinai apsi- maldos, sklydo lietuviškosbudu San Francisco čarteris išėjo netobulas ir slubas 
ne tik smulkmenose bei detaliuose, bet ir pačioj savo 
esmėj. Ar šiaip, ar taip, esminis čarterio principas — 
laisvas visų tautų apsisprendimas — taip ir paliko ne
apdraustas. Kur gi laisvė Pabaltės valst., Lenkijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Jugoslavijos, Čeko
slovakijos, Austrijos ir bendrai visų Europos kraštų, 
kurie susilaukė nelaimės pakliūti į Sovietų rankas? 
Rusija nori prietelingų kaimynų. Labai gerai — kas jų 
nenori? Bet kaip tie kaimynai gali būt prietelingi, jei 
JŲ gyventojus žudoma, terorizuojama, ištremiama, jų 
ūkį ir pramonę iš pašaknų naikina, jų laisvę paneigia
ma ir bendrai juos tempiama ant nekultūringo ir nie
kam nepakenčiamo komunistinio kurpalio? Kas gi no
rės pakeisti europinę kultūrą ant pusiau azijatiškos

stojo, pamaldas pradėjo giesmės į visas puses ir 
lietuviams laikyti Tėvų prasidėjo Dievo žodžio 
Saleziečių, Šv. Jono Evan- skelbimas. Daug nepasa- 
gelisto bažnyčioje. Kurtis kius, čia visko ir buvo: uo- 
reikėjo tuščiom rankom— dai, drėgmės, potviniai, 
patys nieko neturėjo ir vietos gyventojų apatija ir 
vietoje nieko nerado.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

mažd±ndu mėZZ »inO
. s .. s .e įse, kun. Jonas J. Jakaitis,; iuodvarniaiUrnoj pastogėj, negavę jo- MIC įžo Amerikon. -Juo<lvarn*a>- 

kio aiškaus ir tikro pa-, mėsi’ negailestingą darbą 
kvietimo is Buenos Aires rinkti aukas stat ui

— r-------------- r-----------r--------------  —u--------  arkivyskupo kardinolo Jo- - • . lu+uvin ha^nv.l
faraoniškos baudžiavos? Kuri tauta norės gyva eiti į kubo Copello, kreipęsis į -■ A S*- m «- • "
karstą? Kuri duosis žiaunai kankinama ir barbans- gretima vyskupiją, La • +- , ? , Q „
t . o - -_x- u j o t i ™ x -i J r , sai pramatė, kad čia esan-kai smaugiama? Kuri norės mirti badu? Juk tie visi Platos vyskupą, r
pavojai prilipę prie sakuotnagiškos bolševikų nugaros, kad leistų darbuotis lietu- 
Rusija žino, kad visi nuo jos purtosi, kaip nuo limpan- vių gerovei. Arkivyskupas 
čios ligos, o bet gi visiems lenda į akis su savo mizernu Jonas Chimento mielai su- 
kromeliu, skurdu ir utėlynu. i tiko įleisti Marijonus, pas-

pačių lietuvių abejingu
mas.

Kol čia vietoje Marijonai

minus, kun. J. J. Jakaičio 
rūpesčiu, išdygo gražutė, 
pirma lietuvių bažnyčia 
visoje Argentinoje.

! KO VĖJAS PŪTĖ?
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Prašau ’, tie ji lietuviai prisidės savo 
mažom aukom prie bažny
čios statymo, bet jie patys 
vieni ne daug ką pajėgs.

ŽEMĖS NUPIRKIMAS
Rasti tinkamą žemę ir 

vietą statybai buvo sun-

kromeliu, skurdu ir utėlynu.
Veltui Vieningų Tautų atstovai per ištisą San kyrė apsigyvenimo vietą, 

Francisco konferencijos eigą gražumu prašė Rusiją kur laikui bėgant, pasida- 
prisilaikyti demokratinių principų. Ne ir ne. Rusija rys parapiją. Tad, ir Tėvai 
vienų viena esanti pavergtųjų tautų likimo sprendėja. ---------------------------------
Negalėdami su užsispyrusiais azijatais susikalbėti, jos interesai. Gailestingi komentatoriai sako, kad pri- 
tautų atstovai sudarė šiokį tokį kompromisą ir prirašė; reiks daug geros valios San Francisco Čarteriui įvyk-į 
daug gražių žodžių, bet iš anksto žinojo, kad nevienas! dyti. Bet kaip gi susilauksi geros valios iš tų, kuriems; 
Čarterio paragrafas nebus įvykdytas, jei Rusija tam į visi teisingi, kilnūs ir dorovingi principai yra tik kvaili,| 
pasipriešins. O ji visur priešinasi, kur tik paliečiami i peiktini ir atžagareiviški buržujų prietarai ?

ŽMONIŲ NUSISTATY
MAS

Kai kurie lietuviai kūri
mosi pradžioje, rankas su
dėję ant krūtinės, visai a- 
bejingai žiūrėjo į Tėvų 
Marijonų darbą. Vieni sa
kė, prisirinks pinigų dėl 

ir išlėks kaip 
Kiti urzgė, 

j “jei ateis sutonuotos į na
mus, tai paimk pagalį, va- 
!ryk laukan — neduok au
kų”. Nepalanki lietuvių 
spauda tepė degutu - sma
la... Bet, vienuolių darbas 
ir malda, pasišventimas 
tirpdė lietuvio širdį, o jų 
drąsa rado pergalę. Bažny
čią šventinant, sunku pa
sakyti, iš kur tie lietuviai 
pasipylė, bet taip prisipil
dė kiekvienas kampelis, 
kad jau policijai įsakyta 

į daugiau žmonių neleisti į 
vidų. Skaičius tikras neži
nomas, bet galėjo būti 

K. nuo 1500 - 2000 lietuvių...

i

Ko vėjas pūtė? 
Ko giria gaudė?
Ko lelija lingavo?

Ne vėjas pūtė,
Ne giria gaudė.
Ne lelija lingavo:

Sesytė verkė, 
Jaunoji verkė. 
Vainikėliai lingavo.

Neverk, sesyte.
Neverk, jaunoji,
Dar rytoj daugiau verksi: 

Kels vainikėlį, 
Dės nuometėlį.
Reiks dar daugiau verkti

Išpins kaselę.
Šilkų saujelę, —
Tai tavo jaunystėlė; 

Numaus žiedelį 
Nuo baltų rankų. — 
Tai tavo puikystėje.

gų prieš laiką, darko ner
vus - dirksnius kaip iškle
rusias piano stygas. Oras 
taip veikia į žmogų, kaip 
opiumas, saldžiai apsvai
gina. visur ir visuomet no
ri miego, gali ilgas valan
das

I prie Argentinos klimato 
i teko ir
nams. 1 

įlietų, tai geriau nešnekėti 
— ypač kai žmogus eina, 
turi eiti, kur nėra nei šaly- 
gatvių, nei išgrįstų gatvių.

Marijonams Argentino
je reikia susitikti su lietu
vių beprotyste — proto li
ga. Skaičius gana didelis, 
ir čia kantrus kun. A. An
driušis nesigaili nei laiko, 
nei distancijos, aplankyti 
ir kiek galint paguosti — 
tuos, kurie dar supranta... 
Iš kur ta beprotystės liga? 
Specialistui nesant, sunku 
išaiškinti. Ta liga turi 
daug šaknų. Trupučiuką 
nuo per daug alkoholinių 
gėrimų šiltam klimate... 
lietuvių vienišumas ir tė
vynės nastalgija... neįpras
tos sąlygos darbui... 
mato dirksnių 
mas ir kas žino, 
kaltas.

Lietuvis išvyko 
nes gero gyvenimo ir lai
mės ieškoti, bet ne vienas 
per anksti (35-45 metų) 
rado šaltą mirtį drėgmės 
primirkytose kapinėse.

PABAIGA
Šios parašytos mintys— 

sakiniai nesudaro lietuvių 
Tėvų Marijonų istoriją 
Argentinoje, bet, bent tru
pučiuką parodo, — tos “ri
kiuotės ir pasišventimo’’ 
dvasios, ką turi Tėvai Ma
rijonai Argentinoje, klau
sydami jų Atnaujintojo 
vyskupo Jurgio Matulevi
čiaus mestą obalsį — net 
dirbdami Dievui ir Bažny
čiai tolimoje valstybėje — 
Pietų Amerikoje.

• Tėvams Marijo- 
O jau apie purvą,

kli- 
suerzini- 
kas dar

iš tėvy-

(

TUHN YOUBS K TO 
HElP majce thou- 
SANDS OP ARTlCtES

FOR Civiliam 
AND MiLlTAgy ūse

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VI.

Ivan Petrovič Pomadin
— Capt, tai capt, bet kur jį surasi?
— E, kur jis gali pabėgt? Lietuva ne plati.
— Bet gali pereit per sieną į Prūsus.
— Prūsai toli. Kol juos pasieks, jau mano 

žandarai bus ant karštų pėdų.
— Ne, ne, ne! Taip negalima; sakau, kad 

negalima. Ar gi tamsta gali taip rizikuoti? 
Ką gi caras pasakytų dėl tokių keistų meto
dų?

Ir Bezickas neramiai pradėjo blaškytis po 
kambarį. Pomadinas nusišypsojo.
— Tamsta esi uolus caro tarnas, bet būtum 

prastas žandaras. Besikarščiuodamas suga
dintum viską. Čia reikia būt šaltam kaip le
das ir kietam kaip plienas. Jei jis ir mano 
tikrą tėvą būtų nužudęs, tai aš privalau su
laikyt asmeninius jausmus ir tardyt jį taip 
ramiai, kaip už svetimos girios vogimą. Ypač 
reikia vengti skubotumo. Imti auką tik tada, 
kai turi už ką ją paimti, nes, jei be pakanka
mo pagrindo paėmęs būsi priverstas ją pa
leisti, tai jau, kaip pats sakai, antro tavo vizi
to jis nebelauks. Taip ir šiam dalyke. Pirmiau 
aš turiu padaryt planą, už ką tą Stuobrį ga
lėčiau areštuoti, ir taip viską sutvarkyti, kad 
antrą kartą man nereikėtų pas jį atsilankyti. 
Aš labai gerai žinau, kad lietuvis kaimietis 
nenori turėt žandaro svečiuose. Kaltas, ar 
nekaltas, jis pabėgs. Aš žinau, kad ir nekalti 

kaltus ir nekaltus. Taigi, ką aš tau pirmiau 
bėga nuo žandarų, nes mano, kad mes imam 
sakiau, kad jo pabėgimas bus jo kaltės įro
dymu, tai tik tyčia sakiau, kad tamstą kiek 
pagąsdinčiau. Duok man laiko iki rytdienai 
apgalvoti planą taip, kad pirmu atsilankymu 
galėčiau Stuobrį su savim parsivežti.

— Ot, taip, tai kas kita, — ūmai nusiramino 
Bezickas. Bet jei tuo tarpu jį kas nors per
spės?

— Kas gi galėtų perspėt? Ar kas jau apie 
tai žino?

— Nieks daugiau, tik Tautgėla.
— Na, tai matai. Tautgėla juk neperspės.
— Perspėt neperspės, .bet jis gali išsiplepėti. 

Jis, mat, sumanė asmeniai nuvykti pas Vaiš- 
mantą ir gražumu jo prašyti, kad pašalintų 
Bitiną iš savo namų.
— Koks kvailas sumanymas! Ir tamsta jam 

leidai tai daryti ?
— Mėginau atkalbinti, bet tai baisus užsi

spyrėlis. Reikia, girdi, kitas priemones išban
dyti, kol prieisime prie griežčiausios.

— Nieko nesuprantu. Tai kam jums reikia 
žandarų? Duokit Bitinui pinigų, ir pats išsi
kraustys, jei jums tik vien apie tai eina. Ne, 
čia yra koks kitas kabliukas.

—Jokio nėra. Mums tik reikia jis pašalinti, 
kad nekurstytų mužikų.

Pomadinas valandžiukę pagalvojo.
— O kada Tautgėla žadėjo vykti pas Vaiš- 

mantą? — paklausė.
— Tuojau. Dabar jau jis ten turi būti.
— Hm... Truputį perskubotai. Senas, o toks 

karštuolis. Jūs ten visi tartum durniaropių 
apsiėdę. Čia yra kažkas tokio, ko aš visai ne
suprantu.

— Ko gi čia nesuprasti? Tautgėlai tik dabar 

atsidarė akys, kad Bitinas kelia mužikus, tai
gi, reikia jį greičiausiai pašalinti. Jis tik tuo 
klysta, kad nori jį gražumu iškrapštyti, bet 
aš žinau, kad nieko nepeš. Ir rodydamas savo 
širdį, viską išplepės,, ir bus pervėlu. Taigi, 
reikia važiuot šiandie ir tai — ko greičiausiai.

Bezickas čia pamelavo. Jis tikrai nežinojo, 
kada Tautgėla rengėsi važiuoti pas Vaišman- 
tą, bet jis būtinai buvo pasiryžęs užtraukti 
žandarą ant Bitino galvos, nežiūrint kokios 
bus Tautgėlos žygio pasėkos. Todėl jis norė
jo viską padaryt skubiai, kad tie neturėtų lai
ko susitarti ir apsigalvoti. Bet Pomadinas 
irgi turėjo savo planą. Jis norėjo duoti Taut
gėlai laiko atsilankyti pas Vaišmantą tuo 
tikslu, kad Bitinas, supratęs pavojų, norėtų 
iš jo išsipirkti. Pomadinas rado knygoje 
Stuobrio pavardę, kaipo pavojingo revoliuci- 
jonieriaus, smarkiai įtariamo žandaro nužu
dyme, bet nedavė to suprasti Bezickui, kad 
tas dar labiau nesiskubintų su savo sumany
mu. Tokiu būdu Pomadinas jau turėjo ran
kose triupą. Tik reikėjo kiek laiko reikalui 
pribręsti, kad galėtų ir Stuobrį areštuoti ir iš 
Bitino gauti šimtinę. Ar tas jam pavyks, pa
matysime toliau. Kol kas reikėjo įtikinti Be- 
zicką, kad per didelis skubotumas čia ne vie
toje.

— Na, ir viskas bus gerai. Tautgėla bus 
piršlys, o aš jau paruoštu planu nuvyksiu ry
toj į vestuves ir parsivešiu jaunikį atsėdėt 
šaltojoj medaus mėnesį. Cha, cha, cha!

Bezickas protestavo, bet tas nieko negel
bėjo. Pomadinas užsispyrė, kad turi paruošti 
planą iki rytojui, o kol kas — iki laimingo pa
simatymo.

Taip Bezickas jį ir paliko.

VII.

Nepavykęs Žygis
Dėstydamas Bezickui savo planą, Pomadi

nas iškreipė tik motyvus, bet patsai planas 
teisingai buvo atpasakotas. Jis norėjo duot 
Tautgėlai laiko perspėti Bitiną ir gerai jį įsą
moninti, kad jam gręsia rimtas pavojus. To
kiu būdu, kai jis, Pomadinas, ten atsilankys, 
dirva jau bus paruošta: teks tik truputį pa- 
grąsinti, ir šimtinė bus įteikta. Bet ar ne 
perdaug laiko jis skiria planui pribręsti? Kol 
Bezickas dabar čia pas jį lankėsi. Tautgėla 
turėjo laiko visiškai nuo įkarščio atslūgti ir, 
perkošęs per savo šaltą protą visus šiuos 
kvailus įvykius, gali paskaityti Bezicko žygį 
vaikiška kvailyste ir, ko gera, ne tik atsiža
dėti persekioti Stuobrį su žandarų pagalba, 
bet jį tiesiog perspėti, kad dabotųsi. Pomadi
nas gerai žinojo didžponių “unarą” apskritai, 
ir Tautgėlos ypatingai. Jis skaityte išskaitė 
Tautgėlos širdyje panieką visiems rusų val
dininkams, ypač žandarams. Litvomanų. tie
sa, Tautgėla neapkentė, bet caro valdininkų 
dar daugiau. Tokia dalykų padėtis nieko gera 
nežadėjo. Taip, Bezickas tur būt tiksliai bus 
pasakęs, kad dalykas čia skubotas. Ne tik 
paukštis gali pasprukti, bet drauge su juo ir 
šimtinė.

Taip visus galimumus apsvarstęs. Poma
dinas pasiryžo skubėti ir liepė tuojau pakin
kyti arklius. Todėl taip išėjo, kad jis atvyko 
į Vaišmanto namus pirmiau, negu Vaišman- 
tas su Bitinu parengė planą pas jį atvažiuoti.

(Bus daugiau}
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PASIRINKIME KELIA DABAR
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Rašo DR. MARGARET MEAD
Pasaulio žmonija tikisi. Hitlerio sunaikinimas tu- 

kad pokariniame pasauly- rėš labai mažai reikšmės, 
je viešpataus taika ir eko- jeigu jo ir jojo agentų pa- 
nominė gerovė, jame ne- sėtos mintys ir žodžiai bus 
bus nei vietos, nei reikalo 
karams. Tokio pasaulio 
sukūrimas priklauso ne 
vien nuo tarptautinių kon
ferencijų ar mėginimų iš
vengti susikirtimų tarp 
tautos tose vietose, kurios 
dažnai mums atrodo labai 
tolimos ir dėl kurių, atro
do, mes nieko negalime 
padaryti. Labai svarbu su
prasti. kad jei -visi gyven
sime viename pasaulyje, maldavo lygių 
kiekvienas iš mūsų turi siems, anuomet nepagal- 
kuo nors prisidėti prie to vojo apie nuosavybės mo- 
pasaulio sukūrimo, prade- kesčius, kaip teisę balsuo
jant savo namuose, mo- ti. negalvojo apie verguvės 
kykloje. gatvėje, dirbtu- panaikinimą, nemanė, kad 
vėje. krautuvėje, valgyklo- krašto vyriausias pareigas 
je. teatre, geležinkelio sto- gali eiti neprotestonų ti- 
tvje ir kitur. kybos žmogus. Nežiūrint

Skirtingų tautybių ir ra- to. mes galime juos laiky
siu žmones turi išmokti 
kartu dirbti ir gyventi ne 
tik San Francisco ar Bret- 
ton Woods konferencijose, 
bet ir visur kitur kasdieni
niame gyvenime. Daug vi- jie klysta, 
šokių mažų “j--’-’— 
kyla krautuvėse, 
ir kitose viešose 
ypač miestuose, kurie ne- sų sąžinės paruoštos. Jos 
turėtų iškilti. Rodos, pa- prašyte prašo panaikinti 
prastas įvykis Kansas, neteisybę, netoleranciją 
Pennsylvania ar Massa- tikybai, rasei, spalvai ir" 
chusetts miestelio gatvėje kilmei. Jeigu nepaklausy- 
— paprastas įžeidimas vie- sim savo sąžinės balso, 
no ar kito žmogaus adresu, ankščiau ar vėliau teks 
neturi nieko bendro su pa- mums už tai atsakyti, ly- 
vyzdžiu, kaimynine valsty- giai kaip atsako tas, kuris 
be, kuriai nepatinka mūsų sąmoningai eina prieš sa- 
nusistatymas netoleruoti vo įsitikinimus. Mes nega- 
vienos ar kitos tikybos iš- lime stovėti ant vietos ir 
pažinto jus. Bet iš kitos pu- elgtis, kaip mūsų protėviai 
sės imkime štai šitokį pa- elgėsi. Anais laikais nebu- 
vyzdį: mes turime gerus vo tokių klausimų, kaip 
santykius su savo kaimy- rasė, spalva ir kilmė ir to
nais. dažnai kalbame apie dėl jų kaltint negalime, 
savo draugiškus santykius Bet šiais dvidešimtojo am- 
su Meksika, bet tuo pačiu žiaus laikais, kada gyveni- 
kartu mes miestuose tole- mo standartas reikalauja 
ruojame Jim Crowizmą ir socialinės teisybės, kada 
net vienam miestelyje val
gyklos lange išstatyta iš
kaba. kurioje sakoma: 
“Meksikiečiams čia drau
džiama”. Jau čia aiškiai 
parodom netoleranciją net 
dviem rasėm, kurios su
daro garbingas trijų loty
nų respublikų tradicijas. 
Toki “geri kaimyniniai 
santykiai” pastatyti ant 
bėgančio smėlio pamatų.

svaidomi į žydus ir neger- 
maniškas tautas.

Mes istorijoje priėjome 
kryžkelės, kur turime nu
tarti eiti pirmyn, ar grįžti. 
Ir labai teisingi žmonės 
dažnai padaro nesąmonin
gų klaidų, jeigu niekas 
jiems jų klaidų neparodo. 
Nė vienas iš tų garbingų 
vyrų, kurie parašė mūsų 
valstybės konstituciją ir 

teisių vi-

M

ti teisingais žmonėmis, 
nes anų laikų sąžinė dar 
nebuvo pakankamai jautri 
pasakyti 
galvosena

jiems, kad jų 
neteisinga ir 

Mes visai kas 
incidentų” kita, šiandien rasinės ir 

gatvėse tikybinės toleran c i j o s 
vietose, klausimas iškeltas ir mū-

Vaikai - vanagai, obuolių prisiraškę dar žalių, griaužia, kurių paragavus ir 
kiaulė sužvigtų, taip išsitardavo Lietuvos bobule, norėdama pasmerkti vaikų 
neužgiriamus darbelius.
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Tėvų Pranciškonų Misijos 
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kius įstatymus reikia rem
ti. Be to, mes turime per
žiūrėti savo draugijų, savo 
klubų ir unijų čarterius ir 
įstatymus ir jei juose yra 
paragrafai, kurie skatina 
diskrimanciją, jie turi tuo
jau būti panaikinti. Taip 
darydami mes nebūsime 
nuošaliais klausytojais ar 
stebėtojais įvairių pasau
linės taikos siekiančių 
konferencijų, bet būsime 
aktyviais jų dalyviais ir 
taikos vykintojais. Istori
ja. kuri iš viso pasaulio 
kampų atvedė žmones sta
tyti šį kraštą, dabar duo
da mums progos pasirinkt 
vieną ar kitą kelią. Kitos 
išeities nėra. Jeigu mes 
nežygiuosime pirmyn į 
vieną bendrą pasaulį, mes 
neišvengiamai grįšime į 
barbarizmą ir kito, trečio 
pasaulinio karo baiseny-' Franciscan Fathers 
bes. i Mount St. Francis, Greene, Me.

Elizabeth, N. J. — Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje, Šv. Onos 
no vena, liepos 17—26 d. — Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Visų Šventųjų 
parapijoje, šv. Onos novena, lie
pos 17—26 d. — Tėv. Agnelius 
Krasauskas.

Ncutoicn, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje, Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija, rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag
nelius Krasauskas.

Plymouth, Pa. — šv. Kazimie
ro parapijoje, 40 vai. atlaidai, 
rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve
nalis Liauba.

i
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NU, LIETUVA
Nu. Lietuva, nu, Dauguva, 
pasilikit sveikos!
Tegul sveiki šioj šalelėj 
visi žmonės laikos!

kada 
žmogaus tikėjimas, kad 
čia, kur rinkosi viso pa
saulio žmones yra teisybės 
ir žmoniškumo, mes priva
lome žengti pirmyn su pa
čiu gyvenimu ir jo reika
lavimais. Stovėjimas ant 
vietos reikštų 
mą.

Amerikiečiai 
nepasisekimo, 
sime nepasisekimo keliu.

Tu. Lietuva, tu. mieliausia 
mūsų motinėle, 
tu. Dauguva, tu plačiausia 
Lietuvos upelė!

Plati, tyki, lyg senobėj, 
skardi šalis mūsų: 
po šiuos plotus viešpatavo 
ant giminės rusų.

Šiandien rusai po maskoliais 
maskoliškai rėdos.
Lietuvos gi tikrus vaikus 
didžios spaudžia bėdos.

Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda: 
tegul, sako, bus Lietuva

: ir tamsi ir juoda!

Kad tu. ruse, nesulauktum — 
ne taip, kaip tu nori, 
bus, kaip Dievas duos, 
ne tavo geidimai nedori.

Vysk. A. Baranauskas.

nepasiseki-

nemėgsta 
Jei mes ei-

LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 5 d., sekmadieni, 

3 vai. no pietų. Įvyks
MAINE VALSTYBĖJE PIRMOJO.

Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno 

St. Clare's Vilią, Greene, Maine 

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks 

JO EKSCELENCIJA PORTLANDO VYSKUPAS
JUOZAPAS E. McCARTHY

Naujasis Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolynas Greene. Me. 
ĮKURTAS LIETUVOS PRANCIŠKONŲ RŪPESČIU.

Jame gyvena seserys, kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo 
laikraščio “Šv. Pranciškaus Varpelio” administracijoje ir kartu 

rūpinasi Levvistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 
auklėjimu bei lavinimu.

PAŠVENTINIMO DIENOTVARKE:
11 vai. ryte ■ 

konų Vienuolyne Mount St. Francis,
J vai. po piety — Jo Ekscelencijos Vyskupo Juozapo E. McCarty 

sutikimas ir Seselių Vienuolyno pašventinimas.
į vai. P. M. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran

ciškonų Vienuolyno sodnelyje.
Po šventimo apeigų. Pranciškonų Vienuolyno miške, bus 

LIETUVIU POBŪVIS
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Amerikos Kunigus, visus Pranciškonų Šv. Antano Vienuo- 
hmo Garbės Fundatorius, Fundatorius. Rėmėjus. Geradarius, mū

sų Seses ir Brolius Tretininkus-es, “Varpelio” Skaitytojus, 
Visus Lietuvius —

Šv. Pranciškaus ir šv. Antano Mylėtojus 
Dalyvauti Pašventinimo Iškilmėse. 

Tat Laukiame Atvažiuojant Malonių Sveteliu!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

I
i |

grįš iš įvairių pasaulio ka-augęs Amerikoje, turi šio
kios tokios neapykantos ro frontų. Mes turime pa- 
vienai ar kitai žmonių sirūpinti, kad kiekvienas 
grupei. To išvengti negali- vyras, kiekviena moteris, 
ma, bet reikia pripažinti, 
kad tokios neapykantos vienodą teisę ir progą būti 
sudaro palankią dirvą me
todams, kurie savo laiku 
buvo naudojami Vokieti
joje.

Mes negalime laukti ar
■ atidėlioti. Atidėliojimas 
būtų kovos pralaimėji
mas. Laikas jau dabar pri
brendęs. Visur: mokyklo
se, draugijose, susirinki
muose, dirbtuvėse ir visur 
kitur, mes turime siekti ir 
vykdyti vienas kito tole
ranciją. Tas svarbus dar
bas turi būti pradėtas 
pirm negu mūsų kariai—

sirūpinti, kad kiekvienas
-

kiekvienas vaikas turėtų

I

kas gali įvykti? Mes užda
rysime savo širdis ir savo 
akis, nusisuksim nuo tei
singumo, paneigsime sa
vo sąžinės balsą ir atvirai 
smuksime į žemesnį gyve
nimo lygį, mes laipsniškai 
grįšime į nekaltą praeitį 
ir savotišką barbarizmą.

Yra dvi priežastys, dėl 
kuriu rasinės, tikvbinės ir 
tautines diskriminacijos 
klausimas turi būti dabar 
išspręstas ar bent ateinan
čių kelių metų bėgyje. Vie
na priežastis, kad pasauli
nė taika dalinai nuo to 
priklauso; antra — tas 
klausimas liečia mūsų pa
čių gyvenimo lygį. Norė- 

į darni save socialinio gy
venimo lygį pakelti, mes 

‘turime to siekti ir tą įvyk
dyti, kitaip mūsų ateinan-
čios kartos sakys: 
tikėjimas į krašto 
tuciją reikalauja, 
dirbčiau šalę bet

Visi lietuviai tėvai maloniai prašomi savo vaikus leisti 
mokytis j 

Marianapolio High School ir 
Kolegiją

Tai vienintelė mokykla lietuviams berniukams šia
me krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išlei- 

tikru žmogum, pilnu ir dusi daugiau kaip 1100 mokinių.
visišku Amerikos piliečiu, Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drau- 
visišku pasauliečiu. To ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rū- 
siekti reikia ir per įstaty- pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.
mus, kaip pav. Fair Em- Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokyk-mus, kaip pav. Fair Em- Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokyk- 
ployment Practice Com- la (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior Col- 
mittee, kuris leidžia daro- lege).
daviams 
bams bet kokius žmones,' 
nežiūrint vietos f 
ar įtakų; įstatymai kurie 
draudžia po žmonių namų 
durimis kaišioti agitaci
nius lapelius raginančius' 
ir skatinančius religinę ir 
rasinę neapykantą. To-1

samdyti dar- Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną;
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo 

tradicijų vaikus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Ku
riems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mo
kyklą, gauti papildomų žinių.

Visu informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
REGISTRAR, 

MARIANAPOLIS COLLEGE, 
Thompson, Conn.

“Jeigu 
konsti- 
kad aš 

kokio
žmogaus, tuomet aš atsi
sakau tikėti konstituci
jai”. Pavyzdžiui, naciško
ji Vokietija pasirinko sau

— Iškilmingos šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš- . kelią. Vokiečių vadai sa- 
, Greene, Maine. neteisingumą,

neapykantą ir netoleran
ciją ir sakykit, kad ji gera 
ir teisinga. Žmonės pul
kais ateis ir džiaugsis atsi- 

I kratę kovos tarp žydiškos- 
krikščioniškos demokrati
jos mokslo ir jų pačių ne
pasisekimo to mokslo į- 
gyvendinti”. Toks pareiš
kimas niekšiškas ir užkre-( 
čia mas. tai dirva teise pa-( 
grįstai neapykantai. Kiek-, 
vienas žmogus gimęs ir’

SINCE 1870* BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS

telefonas yra vienas būtiniausių pasaulio priemonių, šiandien 
bet kurio 525.000 Bostono telefonų galima pasiekt tolimiausi 
pasaulio kampą. Haffenreffer &. Čo., Ine., ką gamina PICK- 
WICK ALE, su laiku taipgi išaugo ir užima žymią vietą tarp 
Amerikos didžiausių bravorų.SEPTYNMSDEŠZMT PENKIŲ METŲ SUKAKTIS

kai buvo Įkurta Haffenraffer & Co., 'Ine., jūs negalėtumėt tele- 
fonuoti. Tiktai 1876 m. kovo 10 d. Alexander Graham Bell per
siuntė telefonu privatini pilną sakini: “Mr. Watson, come 
here, I vvant you".

Of
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Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

Pirkite Ir Platinkite U. S. Karo Bonų Ir Ženklelių 
Išleidimo Tikietus

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo prigijęs labai gražus paprotys — ankstį pavasarį medžių. Šis vaizdas ir parodo vieną
iš tų medžių sodinimo švenčių. Šiandien tas paprotys, kai Maskvos batlaižiai ir agentai užplūdo Lietuvą, paliko tik sapnas...

Senatoriaus David I. Walsh Kalba
pasakyta liepos 4, 1945, Bostono Lietuvių masiniame 

susirinkime

SPEECH OF UNITED STATĖS SENATOR DAVID I. WALSH
At Lithuanian Meeting, South Boston—July 4,1945

We are gathered together to-, favorable recognition from 
day to commemorate the anni- nations, vvithout exception. 
versary of the independence of i 
the United Statės of America. 
to pledge anevv our loyalty to 
our country and at the šame 
time express our sentiments of 
love and affection for the peo
ple of Lithuania and our sym- 
pathy and support of their 
brave struggle against over- 
vvhelming odds to have restored 
to them their independence and 
freedom.

It vvas vvhile the first World 
War was štili raging that Lith
uania was declared free and 
independent.
years prior to the tragic events tality have good reason to cele- 
of 1940 when Lithuania was in- brate this occasion with heads 
vaded by the Soviets, all true high, for your country, tortur- 
friends of Lithuania exalted in 
her triumph and looked for- 
ward confidently to her future 
as a free and independent Re- 
public. We may well be proud 
of her record during these
twenty-two years of the coun- sored by its neighbors. Lithua- 
try’s independence. During 
these years the political. econo- nation’s vassel. It is foreign to 
mic and cultural life advanced your God-given right to be free 
rapidly; the standard of living people.
of her people steadily inereas- Lithuania is proof that a na- 
ed; her ports were open to all tion's strength is not necessari- 
the world; — in brief, she won ly in her size geographically or

all

Lithuania. now living under 
the third foreign occupation to 
be forced upon her since the 
beginning of the Second Worid 
War is deprived by force of 
arms of its life and indepen
dence. On this account these 
days are days of sadness and 
serious refleetion for the Lith
uanian people at home and in 
every part of the world. Shat- 
tered. humiliated. 
Lithuania bemoans 
dependence. You
in exile who have availed your- 

For tvventy-two selves of free American hospi-

suffering 
her lošt in- 
Lithuanians

ed and desecrated, is štili alive 
and resistant. The spirit of the 
Lithuanian people 
to the bitter end and '.vili resist
enmeshment in any federations. 
confederations. or unions spon-

will survive

nia mušt never become another

in her vvealth. Her greatest 
might is the iron souls of her 
people, who refuse to surrender 
their souls to aggressors or to 
compromise with evil. The Nazi 
or the Soviets may conquer the 
lands, the possessions of your 
people, būt never their souls. 
Even those who are not of your 
ancestry are proud 
sing the dauntiess 
more than human 
your little nation.

The hope of your people for 
the future of Lithuania depends 
upon the United Nations, — 
their honesty and sincerity in 
facing the critical issues that j 
vvill be settled in the Peace j 
Treaty. On the question of na-: 
tional integrity both the Holy; 
See and the Atlantic Charter: 
have laid down supreme and 
guiding principles. The very 
first of the five principles laid 
down by Pope Pius XII in his 
Christmas speech of 1939 
statės: “The fundamentai con- 
dition of a just and honorable 
peace is to assure the right to 
life and independence; 
of all nations, large or small, | 
strong or weak. One nation’s, 
vvill To live mušt never be fant
am oun t to a death sentence 
from another.”

The Atlantic Charter statės: 
“The right of all peoples to 
choose the form of government 
under vvhich they shall live... to 
see sovereign rights and self- 
government restored to those 
who have been forcibly depriv
ed of them.”

God grant that these declara- 
tions and principles be fulfilled 
and that these truths may be
gloriously exemplified in the of executions and deportations 
case of Lithuania and her sister to the remote regions of Russia. 
republics.

Let it be stated, and it cannotiof Soviet Russia is that the Bal- 
be stated too emphatically, that 
the people in Lithuania and 
their kith and kin in America 

: vvere and are against both Rus- 
! sian and German domination 
and are determined to fight for 
the restitution of independence 
at all cost. Russia is as such a 
symbol of aggression as Ger
many was to the Lithuanian 
people. Lithuanians want nei- 
ther Russian nor German nor 
any other overlordship.

Since the German attack on 
Lithuania (the German occu
pation continued from 1941 to 

Į1944) the Soviets have striven 
I to represent their actions as 
one of self-defense against Ger. 
many. After long and persistent 
propoganda the Soviets have 
sought to convince the Demo
eratie nation that everything 
they did in the Baltic vvas lavv- 

| fui and for the benefit of the 
pnmTnnn A11 i ori roncn hnf it

TRYS BERŽELIAI

.J/vuLsta Šiandien
StdJdu ?

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

in witnes- 
spirit and 
courage of

i 
i

k-n

IE \
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Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

Gale lauko toli
Trys berželiai auga.
Trys berželiai svyruonėliai 
Tarpu savęs kalba:

— Kad bernelis būčiau, 
Puikus raitužėlis —
Saulės kardu sušvitruočiau, 
Naktelę nuveikčiau...

— Kad bernelis būčiau, 
Jaunas artojėlis — 
Viso svieto vargužėlį 
Žagrele aparčiau...

Kad bernelis būčiau, 
Tėvulio sūnelis — 
Bėrą žirgą pasbalnojęs, 
Pas mergelę jočiau.

Pas mergelę jočiau, 
Gailią epušėlę — 
Apkabinčiau, nuraminčiau. 
Kad taip nedrebėtų...

Gale lauko toli 
Trys apušės auga, 
Trys epušės raudojėlės 
Tarpu savęs kalba:
— Kad mergelė būčiau, 
Puiki panaitėlė —
Tai lakštuočiau, kaip lakštelė
Rytą, vakarėlį...
— Kad mergelė būčiau. 
Jauna piovėjėlė — 
Svieto gailias ašarėles 
Rinkčiau prie juostelėm..

— Kad mergelė būčiau, 
Motulės dukrelė — 
Leisčiau margą gromatėlę 
Jaunajam berneliui.

Jaunajam berneliui,
Beržui-svyruonėliui, 
Pamyluočiau, nubučiuočiau. 
Kad nebeliūdėtų...

Šių metų rugpiūčio 12-tą, Į ženklelių tikietus, parem- 
Sans Souci parke, Wilkes- <...........
Barre, išvažiavime, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent: 
pirma dovana 50 dolerių 
vertės U. S. 
antra dovana 
vertės U. S.

' trečia dovana — 25 dol. U. 
S. karo bonas; ketvirta do
vana — 10 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių; penk
ta, šešta ir 7-ta dovanos 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir atidėliojimo.

karo bonas;
25 dol. 

karo bonas;

ral of the Lithuanian Commun- 
ist Party, as decided in Moscovv 
that the “Parliaments” of all 
the three Baltic Statės should 
vote their countries into the 
Soviet Union. Since this an- 
nouncement caused great com- 
motion among the assembly. 

i the Secretary - General of the 
' Lithuanian Communist Party 
declared that every member of 

I “Parliament” who dared to 
! vote against this motion wouid 
I be immediątely shot. The šame 
jfate was to befall all the mem- 
■ bers of his family.” This brutal 
threat makes it understandable 
that on July 21 the members of 
the Lithuanian Parliament vot- 
ed “unanimously” vvithout deb- 
ate; for the resolution, sent by 
air from Moscow. that Lithua-

1
i ma vvas to be incorporated into 
Russia.

I
It is perfeetly clear that these 

“parliamentary” decisions had 
nothing in common with the 
free spontaneous will of the 
Baltic peoples. The whole pro- 
cedure was directed 
cow.

from Mos-

it is inter- 
pronounce-

“C. P”

One of the most brazen claims

i

I
I
$
$
*

4

š
'common Allied cause, būt it

5 has been impossible to cover up 
jjį Į the ruthless Sovietization of

. * .the small statės, the thousands

site šalies karo pastangas 
ir paremsite laikrašti — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 

į daugiausia tikietų pirkti ir 
kitiems parduoti. Jei gau
tų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus 
su pinigais grąžinkite kaip 

i galima greičiau. Vėliausia 
i grąžinimo data rugpiūčio 
5, 1945.

j Dovanos bus išsiųstos be 
Sklb.

In this eonneetion 
esting to read the 
ment vvhich the Under - Secre- 
tary of Statė of the United 
Statės of America, Mr. Sumner 
Nelies, made to the press on 
July 23, 1940, two days after 
the union vvith Soviet Russia 
had been proclaimed by the 
three Baltic “Parliaments” 
eleeted under the pressure of 
the Soviet military occupation. 
Mr. VVelles said: “During these 
past few days the devious pro- 
cesses vvhereunder the political 
independence and territorial in- 
tegrity of the three small Baltic 
Republics — Estonia, I^atvia, 
and Lithuania — were to be 
deliberately anni’nilated by one 
of their more |x>werful neigh
bors, have been rapidly dravv- 
ing to their conclusion.”

“From the day when the 
people of these Republics first 
gained their independence and 
demoeratie form of government 
the people of the United Statės 

, have vvatched their admirable 
| progress in self-govemment 
vvith deep and sympathetic 

I interest.”
“The policy of this Govern-

tie Statės are declared to be. as 
quoted from a highly official 
nevvspaper of Soviet Russia, — 
“part of Soviet Russia’s own 
territory, bound by the Consti- 
tution of the country to the 
other republics of the Soviet 
Union”.

Though it is clear beyond all 
possible doubt that Lithuania 
and the other Baltic Statės 
have been forcibly deprived of 
their sovereign rights and their 
self government, Soviet Russia ment is universally known. The 
obstinately maintains that the 
Baltic people voluntarily re- 
nounced their freedom.

The true facts are as sėt forth 
by Dr. A. Garmus. President of 
the Lithuanian Red Cross, that. 
“all the nevvly-elected members 
of “Parliament” vvere called to 
a private meeting on July 20 at, 
9:00 P.M.. vvhich vvas on the eve i 
of the first meeting of the so- 
called “Parliament”. At this 
meeting they vvere conųielled to 
listen to the announcement 
made by the Secretary - Gene-'

of every American maimed in 
our fight against Germany and 
Japan is a blow struck for all 
the courrtries in the world that 
love liberty and independence.

Here and now, of this Anni- 
versary of America’s Indepen-

sentiment of the American 
people. It mušt continue to be 
the sentiment of the American 
people and the American Gov
ernment mušt never surrender 
these principles or acųuiesce in 
any attempt to deprive the
people of Lithuania their right dence, we pledge our hopes, our 
of self-government. The aggita- lives and our sacred 
tion and the good offices of the the cause for which America is 
United Statės mušt continue in fighting and to the restoration 
and out of“World Organizations of bleeding Lithuania to peace, 
for Peace” until Lithuania is prosperity and freedom. . 
independent and free.

Let it be said again and again, 
any peace vvhich does not resto- 
re the indisputable rights of the 
Lithuanian people and other 
small nations to govem them- 
selves will not be a just peace. 
Small nations are entitled also 
to insist that the pledge of the 
United Nations for equal access 
to free trade and raw materials tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lle- 
be carried out. The very life of tuv°J5 TaIpina gražlų aprašymų, p<- 
small nations depends upon 
moderate freedom of trade.

Small nations are also entitled 
to an effective post-vvar organi- 
zation to prevent aggression 
and mainfain justice for mod
erni military technicality has 
destroyed the possibility for 
self-defense by small nations: 
būt, T repeat, no lasting effect
ive post-war organization can 
be established vvithout small na
tions first being given their 
freedom.

You Americans of Lithuanian 
descent who have helped so 
much in the rebuilding of inde
pendent Lithuania vvill not fail. 
I am sure, to keep her alive dur
ing this war and make certain 
that she continues to live free 
and strong again. A real unity 
of the American Lithuanians 
will do much to help the mother 
land.

Take courage. Lithuania’s 
case, as is the cause of all oc- 
eupied and invaded nations, is 
the cause of America. In other 
words, it 
American life lošt and the body

honor to

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus
VARPELIS”

“VARPELIS"
duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš-

vyzdžių ir trumpų straipsnelių.
Metams kainuoja tik $2.00

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine
Pirk Defensc Banda ir Štampą! 

Remk šios šalies apsigynimą!

JUNGLE CAP designed for 
mosąuito protection is worn 
by U. S. ground crewmen in 
Pacific areas. Model was 
judged as best in field by tests 
at AAF Tactical Cente? in 

Orlando. Fla.
is our fight. Every

jteople of the United Statės are 
opposcd to predatory activities. 
no matter whether they are car- 
ried on by the ūse of force or 
by the threat of force. They are 
likewise opposed to any form of 
intervention on the part of one 
Statė. however powerful. in the 
domestic concerns of any sove- 
reign statė, however weak.”

These werc the views of the 
Statė Department of the United 
Statės of America on the at
tempt of Soviet Russia to seize 

'the Baltic Statės, lt is štili the
AA
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GIRDĖTI LIETUVIU I

Liepos 15 įvyks Moterų Są
jungos 33 kumpos s.arbus susi
rinkimas tuojaus po sumos, pa
rapijos svetainėje. Visos narės 
prašomos atsilankyti, nes šiame 
susirinkime reikės išrinkti ats
tovę į būsimą Moterų Są jungos 
seimą.

HEW HAVEN, CONN. teiktą malonę. Sveikinam Pra
ną ir linkim laimingai pailsėti.1 PHILADELPHIA. PA.

SUGRĮŽO MŪSŲ KOLONIJOS 
KARIAI

Birželio 24 d., malonu buvo 
matyti bažnyčioje Lt. Joną 
Baltrus:. kuris po 27 mėnesių 
kovos Italijoj ir kituose Euro
pos kraštuose išliko sveikas ir 
laimingai grįžo pas savo žmo
nelę ir tėvelius. Leitenantas J. 
Baltrušis apdovanotas keliais 
medaliais už savo pasižymėji
mus kovų metu. Šiuo tarpu ap
sistojo karo ligoninėje dėl pa
tikrinimo sveikatos, ir neužilgo 
sugrįš poilsiui pas savo žmoną 
ir tėvelius. Sveikinam Joną, lai
mingai sugrįžusį pas 
ir linkime sveikam 
pasisvečiuoti.

Liepos 1 d., išėjus 
čios. visi apstojo 
Sgt. Praną Bakaitį.

savuosius, 
pailsėti ir

I

šų liepos 1 d. prasidėjo BALF 
rūbų rinkimo vajus, kuris tęsis 
per 3 mėnesius. Tikima, kad 
mūsų kolonijos lietuviai ir šia- 

atliks savo užduotį "Dainos” Choras, 
kaip ir praeitame va- 
gali bū 

atlikti

is

prakilnes- 
mielaširdingą 

mes gyvendami 
ir dar dirbda-

Po $25.00 Adolfas Dauknį.

6

that it is possible to draft and 
agree upon. I agree with you 
as to the vital importance of a 
moral and spiritual foundation 
for this United Nations under- 
taking.

It is my hope and prayer that 
this conference will succeed in 
at least making a worthy begin- 
ning for a just and lasting 
peace.

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00! 
Adresas: 

‘žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Po $20.00— \VilJiam Paschall.
Po $10.09 — Jonas Grinius, 

Petras Mikolerihs.
Po $5.00 — Barbora Lembu- 

tienė. Marijona Mikelaitienė, E- 
Mr. & Mrs. 

Mrs. B. Sece-
Sliurinis. Vincas

pridengti 
liūs ir seses.

Rūbus galima sunešt 
pijos svetainę, kur jie 
imami ir tvarkomi dėl 
timo į nurodytą vietą.

kur jie nebūtų.
i į para- 
bus pri- 
persiun-

Keturi marinai iš Nevv Yorko, kurie bekovodami Oxinawa saioj su ja
ponais ir po kovų baigimo apsirūpino japoniškais šouvenierais.

Į
iš bažny- 

ir sveikina 
kuris lai

mingai sugrįžo iš Anglijos po 
kelių metų dalyvavimo karo 
veiksmuose. Pranas, kiek atro- 
ro. laibesnis. bet išaugęs į pil
ną vyrą. Prano tėveliai. Augus
tas ir Domicėlė Bakaičiai džiau
giasi susilaukę savo vienturčio 
sūnaus ir Dieduli dėkoja už su-

me vajui 
garbingai 
jui. Kasg.
H1O.
darbą. Taigi 
laisvame krašte 
išga;ei savo atliekamais rūbais iena Č> batorienė.

avo nelaimingus bro- Zavadzkas Mr. L
' vičius. Mrs
Zupkauskas, Kun. V. 
vičius.
Antanas Jotautas. 
žauskas,I
& Mrs. Valantiejus.

šiuo tarpu serga sąjungietė Po $2.00 — Mr. & Mrs. Burba. 
Antanina Tiškienė. kuri randasi!Mrs. Psaugalskienė. Mrs. Aukš- 
savo namuose. Sąjungietės už- tikalnis. X asmuo. K. Augunas, 
jaučia savo gerai narei ir linki. Mrs. Taliušienė. B. Lembutienė, 
kad gerasis Dievas suteiktų | J. Gaidy 
greitu laiku sveikatėlę.

Taipgi serga Apolonija Šid-į 
lauskienė. Giminės, draugės ir 
pažįstami linki ir savo maldose 
prašo.
abidvi ligones.

Mrs. J. Gregory. Mrs. Zvigaitis, I Z. Padorytė, S. Šimkunienė, K.
Mrs. Davidonis, Mrs. Tunaitis,1 Maculis, M. Wittkamp, J. Armo- 
Miss R. Varzevičiūtė, Mrs. A. nienė, A. Daniusevičienė, Mr. & 

Martuse- ^urza, Mrs. A Cheleden, Mrs. Mrs. Pupis, Zukaitienė, 
Alekna. V. Baranauskas.
Palilonis, 
Paškevičius.
Bouldin. Mrs. Navickas, Mr. & 
Mrs. Staas. B. Zuzmienė, Mr. &

P. Pie

Atbalsis IšSanFrancisco 
Konferencijos

Mrs. 
Mrs.

R. Grubliauskaitė, 
Mrs. Karpis, Mrs.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

Jau buvo rašyta, kad vietiniai 
veikėjai, gyv. Philadelphijoj, •I 
kurių vardu p. Kristopas Že- ■ 
maitis, kaipo sekretorius, net 
nuo pat Stettinius gavo laišką. 
Dabar paaiškėjo, kad kiek vė
liau ir Harold E. Stassen’as at
siuntė sekančio turinio laišką:

Dear Mr. žemaitis: Your kindj 
letter of encouragement and' 
support has been received at 
the United Nations Conference.

I will do my utmost to secure 
i the most constructive charter

Kun. Ign. Valančiūnas, A jakštis, Tony’s Cafee, J.
Jonas Gai- Rimgaudienė, Mrs. S. Elitzky,

M. Januškevičius. Mr. Petras Pušinskas, Elena Milu- 
kienė, Mrs. Statkus. Mrs. Sei-' 
lienė. Mrs. Pūkas. Marijona 
Rimkienė. O. Krisčiunienė, Mo- Mrs. J. Stanislovaitis.
nika Varnas. Mrs. Barčienė. O. vienė, Kalinauskienė, E. Maci- 
VVilliams, Saparauskas. E. Tri- 
bulienė. M. Arlauskienė. B. A- 
reskevičius, M. Mažeika. Pau
lauskienė. S. Kateivaitė. M. S. 
Gokas. M. Bigenis. Sungaila. E. 
Verpecinskienė. K. Šilvinskas. 
K. Ramoškienė. K. Kincumienė. 
K. Kniciunas. J. Jablonskas, A. 
Butkis. L. Kundrotas, E. Stal- 
bienė. M. Butkus, N. Balčaitis, 
Mrs. Arkuzowski. Mrs. Talač- 
kienė. Mrs. Tvlienė, Mrs. J. 
Bernotas. Mrs. J. Gvarzdis, 
Mrs. A. Belskis. A. Cerkutows- 

(ka. K. Vaznis, K. Vaitekūnas.
M. Peldunas. J. Byla. Mrs. M.' 
Yanick, O. Muturienė, E. Lau
rinaitis. šimkunienė. Sodaitie- 
nė, Belvičienė. EI. Kavaliaus
kaitė. J. Jankauskas. P. Stanke
vičius. Miss E. Babula, Kristo-

I ... . . * . . -

i 
l

Y Asmuo $2.50.
Po Si.00 — Mrs. H. Krantis, 

Mrs. A. Traun. P. Daukas. Mrs. 
Domeikis. Mrs. Cheleden. Miss 
B. Grinkevičius. Mrs. G. Ro-

kad Dievas sustiprintų man. Mrs. J. Lazdausky Miss J. 
, Briedis. Miss E. Lazdauskis,

jauskas. U. Stasiūnienė. Šimai
tienė, Kamarauskienė. P. Sida- 
barienė. i

❖ <♦
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Keletą aukotojų pavardžių ne
buvo galima išskaityti. Keletą 
aukavo ir nedavė savo vardo ir 
keletą aukavo mažiau kaip 
$1.00. Visiems aukotojams A- 
merikos Lietuvių Taryba, Phi- 
ladelphijos skyrius karštai dė
koja. Mes įvertiname kiekvieną 
centą. Tamstų auka yra didelė 
parama Lietuvių reikalams gin
ti. ALT P. S. Valdyba.

Džiaugsmas Našlaičiamso

Paguoda Seneliams

Stiprybė Vaikeliams

Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojom

Laimėjimas Aukotojams

I

♦♦ paitis. A. Dzikas. A. Čebatorius, 
E. Zemkienė. T. Salva, W. Kre
ivei Mrs. Mocey. E. Nevardaus- 
kas, A. Čirikas. O. Tamošaitis, 
J. Kissel. A. Bingelis. P. Kisie
lius. A. Zmijewski, 
nas, P. Šauklis. J. 
Peciukevičius. Z.
M. Grigaitis. K. 
Mrs. Williams. A.
Vaitekūnas, A. Kučienė, A. Be- 
takis, L. Mačionis, M. Bruzgis, 

Kudzinas. J. 
Lazdauskas. 
Savickienė, 

Bulovą. O. Balčiūnienė, 
lienė, O. Juškienė, K. 
kienė. M. Poškevičienė.

M. Norkus. Mrs.
Jakimavičius, A. 
Skrupskienė, M.

GRADUANTES
Philadelphia, Pa. — Vietinių 

įžymių viengenčių pp. Prano ir 
Paulės (Staniškaitės) Pūkų, 
gyv. 609 N. 12th St., vyresnioji 
duktė

Nauja Lietuvaičių, Bostono Arkivyskupijoje, Įstaiga Yra Mūsų 
Džiaugsmas, Pažiba. Iš Elmhurst, Pa., Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selės Perkelia Savo Centrą Į Brockton, Mass. Čia Turės: Naujo
kyną, Seneliams Prieglaudą, Našlaityną.

PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI 
VIENUOLYNO GARBĖS NARIU-STEIGĖTU, AMŽINUOJU NA

RIU, GERADARIU arba RĖMĖJU.

Seselės amžinai bus dėkingos. Už Tamstą aukos šv. Mišias. Novenas ir 
gerus darbus. “Taigi, būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas” 
(Luk. 6. 36). sako Jėzus.

Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

OUR LADY OF SORROWS CONVENT
Thatcher St.. Brockton 54, Mass.

Didžiai Gerbiamoji Motina Bonaventūra:
Prašau įrašyti mane i Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Vienuolyno, Brock

ton. Mass. geradarių sąrašą, nes ir aš noriu naudotis Seselių maldų ir Vie
nuolyno gerų darbų vaisiais.

Auka S..........

Vardas, Pavardė

Adresas ...........................................................................................................
PASTABA. Šį lapelį prašome grąžinti su auka. Kas aukos SI.00 ar daugiau skaitysis 

metiniais geradariais. Aukavusieji S25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja S100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
S500 Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius 
liūdimus AUKOJUSIEMS $25.00 ar daugiau, bus įteikta graži vyskupo P. Bučio 
knvga _ -ŠVČ. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.
.B

P. Janeliū- 
Smolukas, Z.

Pakalnienė, 
Jakelauskas, 
Jurgaitis, E.

N. Mi-
Šilvins-
P. Ut-

♦ kus. A. Mažeikienė, Stragaus-❖ ❖ 
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p. AMELIJA PUKAITĖ,

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

TĖVŲ DĖMESIUI
Prasidėjo atostogų laikas. Visi, kas gali, jauni ir 

į seni, stengiasi pasprukti iš miesto kur nors į gamtą pa
silsėti ir pasidžiaugti.

Tėveliai, kur leisite savo dukreles? Mes kviečiame 
lietuvių tėvų dukreles pas mus į Mergaičių Stovyklą, 
kuri bus nuo liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gryname ore, mes norime 
dar padėti mergaitėms pramokti arba, jei moka, ge
riau išmokti lietuvių kalbą ir susipažinti su mūsų tau
tos kultūra. Todėl programoje yra numatomi lietuviški 

Tautiniai žaidimai, dainos, šokiai, lietuvių kalbos pa- 
! mokos ir pasakojimai Lietuvos istorijos bei lietuvių 
literatūros temomis.

Lietuviškus žaidimus mergaites mokins ponia 
Ona Iveškienė iš So. Boston, Mass. Ji yra patyrusi to
je srityje mokytojavime.

Keletą sykių per savaitę mergaitės bus vežamos 
maudytis ir mokomos plaukti.

Į stovyklą yra priimamos mergaitės nuo 7 iki 14 
metų amžiaus, galima įregistruoti dviem savaitėm 
(nuo liepos mėn. 1 d. arba nuo liepos mėn. 15 d.) arba 
visam mėnesiui.

Atlyginimas: $10.00 į savaitę.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys. 

Immaculate Conception Convent,
R. D. 1. Putnam, Connecticut.

kienė. Z. Pakalnis, Svaicaitis.; 
A. Ozalas. J. Austrocius, A. j 
Zarosas, Venckus, Griganavi-: 
čius, M. Strelciunas. K. Baltru- 
---- is, Mrs. Alsienė, J. Urba, j 

Tutkus. M. Rajauskas.
Mrs. Rąžulis, 

Mrs. Nienius. Mrs. Pecikonis, 
V. Draugelis. Mrs. Trukomas. 
Žemaitaitis. Miss T. Misiūnas, 
Kazlasciunienė, Brucienė. M. 
Šapailienė, J. Rimdeikienė, M. 
Pikuitis. O. Freitikienė, Mrs. 
Plesmas, Mrs. Ozelis. Mrs. B. 
Markūnas. Mrs. Berkowski, 
Mrs. Klamolienė, Mrs Kareiva, 
Paulauskienė. Petronis, J. Na
vickas. Zaikus, A. Tamošiūnie
nė. S. Kaulakienė, M. Kava
liauskienė, J. Steponavičienė, J. 
Peledžius, P. Timinskienė, S. 
Timinskas, S. Bulskis, A. Au- 
gustis, P. Remeiza, V. Narkis,

birželio mėnesį užbaigė mokslą 
su gerais

i Marijos
Newtown,

pažymiais Juozapo 
Vilios Akademijoj, 
Pa.
10 d. įvyko diplomų

P-lei A- ’
Birželio 

įteikimo ceremonijos, 
milijai Pukaitei teko garbė pa
sakyti visų graduančių 
atsisveikinimo kalbą.

vardu

mokslo
Phila-
High

Birželio 19 d. įvyko 
metų užbaiga vietinėje 
delphijos Kensington 
School. kur tarpe kitų graduan-
tų buvo ir p. Eleonora Grigana- 
vičiūtė, vienturtė gerai čia ži
nomų viengenčių Jono ir Mari
jos (Vienckaitės) Griganavi- 
čių. gyv. 2615 Allegheny Avė.

Sveikiname graduantes ir lin
kime geriausių sėkmių!

SVARBUS IŠRADIMAS 
VISIEMS

Miracle Ointment Mostis nesenai yra išrasta, kuri praša
lina daugybę įvairių ligų. Ji yra padaroma iš gydančių žolių, 
kuri labai žmonijai pagelbsti. Labai naudinga būtų šios mos- 
ties įsigyti ir turėti savo namuose kiekvienai šeimai. Ji ap
saugos sveikatą ir sutaupys daug pinigų. Prašome įsitėmyti 
kokias ligas ji gydo:

Nr. 1, M. J. Švilpas Miracle Ointment For Tooth Ache, 
pagelbsti nuo dantų gėlimą, užnuodijimą ir taipgi sustiprina 
smegenis. Maži vaikai, kuriem dantys krinta, be abejo turi 
skausmo, o ši mostis skausmus atima. Motinos pasirūpinki
te ją įsigyti. Kaina $1.00.

Nr. 2. M. J. S. Mostis gelbsti nuo skaudėjimo kojų, rankų, 
-pusiau, pečių, sprando, sąnarių ir raumenų, taipgi ir užsišal- 
dymų. Kaina $1.25c.

Nr. 3. M. J. Svilpa’s Miracle Salve For Skin Irritation 
gelbsti Pajels, Athletic Feet, “Rash Bojels’’, išbėrimus. Si- 
nus, ausiu gėlimą, nudegimą nušutimą. odos trūkimą, žaiz
doms. saulės nudegimui ir įvairioms odos ligoms. Kaina šių 
mosčių tik $1.25c.

Nr. 4. M. J. S. Salve Mostis gelbsti nuo Poison Ivy ir kitų 
nežėjimų. Kaina $1.25.

Reikalaudami mosčių siųskite pinigus money orderį ar 
čekį. Siunčiame ir C.O.D., kuris prisius 30c. Štampais su or
deriu.

Adresuokite: M. J. Švilpa. P. O. Box 73, Sta. A., Hartford 
6. Conn. Hartfordiečiai galite ateiti 944 Broad St. prieš P. 
Office. (Skelbimas).
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ŽINUTES
KVIETINES ŽINIOS

Šiomis dienomis sužinota, kad 
korporalas Albertas Jarmalavi
čius, USMC. yra žuvęs. Valdžia 
praneša, kad jis žuvo su laivu 
nuo Japonų bombų, Pilipinų sa
lų apylinkėje.

Albertas pasidavė į Marinus 
būdamas 20 metų, jau 8 metai 
atgal. Grįžtant iš Kinijos jis pa
teko Japonų nelaisvėn spalių 24 
d., 1944, tapo nuskandytas.

Šis žmonijos laisvintojas pali
ko nuliūdime savo abu tėvu.

Laidojimo iškilmingos šv. mi
šios už jo nemirtingų vėlę bus 
laikomos, Šv. Petro par. bažny
čioje, So. Bostone, liepos 14 d., 
9 vai. ryte. Melskimės vieni už 
kitus.

micijų reikalu. Kviečiame susi
rinkti kodaugiausiai deakono 
Rusteikos giminių ir prietelių.

Liepos 8 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Viktoras Leonardas, Viktoro- 
Katrės (Milėnaitės) Bernotų.

Virginija Marė, Adomo -Ma 
dalenos (Naujokaitytės) Druz- 
džių.

Robertas Juozas, Jono - Kat- ; 
rėš (Švagždytės) Vervečkų.

Kun. Jakmauh Sekundicijos

$10,947.17 suplaukė Seselių 
namui Brocktone. Dabar dar 
aukavo Juozas Sakatauskas 
$10. ir Frances Brinkworth $5.

Trečiadienį, vakare, po Šv. Te
resės Novenos pamaldų, bus lai
komas susirinkimas būsimo 
kun. Rusteikos šventimo ir pri-

DAKTARAI

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.
! _______________________

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Park’.vay 1233-W

pulp. Stearic acid, ere cf the by-product« of used fat, 
is necessary in the manufacture of this wax emulsi- 
fier. The processed pulp is then pressed into sheet 
size and when dried, is paper. Here’s another reason 
for saving every drop of used cooking fat, and rush- 
ing it to the meat dealer for cash and extra ration 
points. It’s needed now more than ever.

Miss Anna Mae Loftus, Laboratory Assistant at Na
ilonai Oil Products Company, Harrison, N. J., shows 
how Kitchen gr^ase, scraped from skillets, skimmed 
from soups, melted down from table scraps, helps to 
make thousands of civilian and war needs—in this 
case—critically-short paper. Left to right, Miss Loftus 
pours wax emulsion into a beater containing wood

Liepos 8 d.. Lietuvių bažny
čioje. įvyko kun. Povilo Jaki
mavičiaus - Jakmauh, žinomo 
veterano lietuvių profesionalo ras jjUn 
buvusio per 6 metus Mass. Svei- pasidžiaugęs

ir lietuviai ati- 
laisvės gyni- 

Aukojosi ir au- 
netik kad šioji

Saulėnas. Klebonas,
> naujais talkinin- 

katos Komisionieriaus Dr. Po-; kajs, pranešė, kad lietuviai ga- 
vilo Jakimavičiaus vienintelio. jgg įamžinti savo mylimų as- 
sūnaus, sekundicijos — iškil-jmenų vardus įrengdami būsi- 
mingi mišparai ir palaiminimas! 
Švč. Sakramentu. Jam asistavo,' 
jo seminarijos draugai, kun. J. į 
Bernatonis ir kun. A. Janušo
nis. Žmonių, nežiūrint karšto o- 
ro, buvo beveik pilna bažnyčia.1 
Po pamaldų salėje įvyko viešas 
jaunojo kunigo priėmimas-pa-' 
gerbimas. Žmonių prisirinko' 
pilna salė. Sveikinimo kalbas,) 
kurios liete ne tik jaunąjį pri-; 
micijantą. bet ir šiaip lietuvių’ 
reikalus, pasakė: kun. K. Veng
ras, MIC., nesenai sugrįžęs po 
5 metų darbuotės lietuvių tarpe 
Argentinoje, kun. S. Saulėnas, 
kun. Dr. K. Urbonavičius, kun. 
A. Abračinskas, klebonas kun.
Pr. Virmauskis, Dr. P. Jakima-, 
vičius ir galop pats primicijan- 
tas kun. P. Jakimavičius.

Gerbiami kalbėtojai pasklei
dė daug įdomių minčių. Pasi
džiaugta. kad lietuviai šioje 
parapijoje susilaukė tiek pašau- 
kimų - kunigų, kad jau net ke
letą gali paskolinti airiams. Iš
reikšta viltis, kad jaunasis ku
nigas, kuriam nebuvo progos iš
mokti lietuvių kalbos (jo ma
mytė yra airių tautos), gerai iš
moks ir savo tėvelio kalbos. 
Tam gyvu pavyzdžiu galįs būti 
mūsų jaunasis ir uolusis vika-

I

Adv. Laukaitis Įsitikinęs San Francis- 
coje, Kad Lietuvos Nepriklausomybė 

Dar Nežuvus Ir Nežus
moje lietuvių mokykloje kam
barius tų asmenų vardais.

Būrys mergaičių, Seselės va
dovybėje, išpildė dainų - dekla
macijų programėlę.

Programos vedėju buvo kun.
Al. Abračinskas.

Sekė “buffet lunch”, kurį vi
siems dykai fundino kunigo pri- nauskas, kuris dalinai pabrėžė 
micijanto tetos,

[ tienė, Ivaškevičienė su savo karštai ragino visus budėti tė- 
dukrelėmis ir visu štabu gabių ■ vų žemes reikalų sargyboje, 
šeimininkių - patarnautojų, ku-l 
rios visus nustebino ne tik vai-: pės pasirodymas, kuriai vadova-

Po labai svarbios Senatoriaus 
David I. Walsh kalbos, skirtos 
mažųjų tautų ir Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui, teisin
gumo atstatymui ir diktatorių 
imperialistinių siekių pasmer
kimo, pakviestas adv. K. Kali-

kėjo nenustojančiai dirbti taip 
svarbiose valandose Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimui.

Trumpai taria žodį šio susi
rinkimo komiteto iždininkas 
Dr. L. Kapočius. Jis visu pirma 
taria padėkos žodį kolekto
riams, kurie perėjo per salę su
rinkdami aukas, kurios skiria
mos veiklai dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Taipgi praneša, 

j kad per šią kolektą surinkta — 
[$287.87. Iš stambesniųjų auko- 
I jo kun. Pr. Virmauskis $50.00. 
Kiti po mažiau.

Taip gražiai ir sėkmingai pra
ėjo masinis susirinkimas ir visi 
susirinkusieji buvo puikiai in
formuoti bėgančia veikla dėl 
Lietuvos ligi paskutinės minu
tės daroma ir taipgi mestas 
žvilgsnis į ateitį, kas privalo 
būt veikiama.

Viską suglaudus ir nustačius 
veikimo kelią, reikia pažymėti, 
kad kai
neša žiaurią okupacijos pries
paudą; kai šiandien Lietuva ne
gali pati pakelti balso į pasau
lį; kai šiandien iš Lietuvos jo
kios delegacijos negalima iš
siųsti, kuri gintų Lietuvos 
nepriklausomybę, — šios šalies 
lietuvių yra šventa pareiga tą 
visą darbą atlikti, kad nubrau
kus vergijos užmatas, kurios 
naikina Lietuvą, jos šeimas ir 
šalies turtą. Šios šalies lietuviai 
susibūrę vadovybėje Amerikos 
Lietuvių Tarybos privalo tęsti 
savo neįkainuojamai svarbų 
darbą, kad tik Lietuva atgautų 
nepriklausomybę ir laisvę. Rap.

j gijos išvadavus, o bolševikai,I 
komunistai visu savo aklu užsi
spyrimu tiesia vergijos okupa
cijos pasaulio tautoms, kur jie 
tik gali pasiekti. Tame užburta
me komunistų vergijos rate pa-[ 
kliuvus ir Lietuva.

Adv. Laukaitis, lyg tartum, 
dvasioje sustiprinimo ieškoda
mas, meta žvilgsnį į šios šalies 
pirmu kartu Laisvės Varpo su- 
gaudimą prieš 169 metus. Kaip 
tuomet buvo paskelbta DOKU
MENTAS, skelbiąs teisingumą, 
skelbiąs laisvę asmens, spau
dos, religijos.. Šioje tai laisvoje 
šalyje atvyko ir mūsų tėvai ar 
tėvų tėvai ir sukūrė šeimas. Iš
augino mus ir išauklėjo. Spro
gus šiam karui 
davė šios šalies 
mui savo sūnus, 
kojasi lietuviai
šalis būtų laisva, bet kartu 
trokšta, kad ir jų tėvų-tėvų že
mė būtų laisva ir nepriklauso
ma. Kada tik prieš kurį laiką 
San Francisco Konferencijoj 
susirinko Suvienytų Tautų ats
tovai, kad sudaryti pokarinio 
pasaulio valdymosi planą ir šios 
šalies lietuviai — Amerikos Lie
tuvių Taryba — pasiuntė savo 
delegaciją iškelti pavergtos Lie
tuvos bylą, kad ir Lietuva bū
tų po karo laisva ir nepriklau
soma.

Adv. Laukaitis, pats buvęs 
delegatu San Francisco Konfe
rencijoj ir turėjo sau už tikslą 
paaiškinti tos konferencijos sie
kius ir jos sąstatą. Anot jo, ten 
buvusi ne taikos konferencija, 
bet išdirbimo planų — priėmi
mo čarterio valdytis tautoms po 
taikos konferencijai. Gi taikos 
konferencija įvyks neužilgo. 
San Francisco Konferencijoj I maSi 74 Dįx St., 
buvę trijų rūšių delegatai: — Mass.. po 6 kambarius. Visi mo
li Suvienytų Tautų delegatai ir derniški įrengimai. Atsišaukite 
tai kviesti šios šalies Statė De- _17 So. Monroe Terr., Dorches- 
partmento. Kadangi Lietuva ne-Įter, Mass. ant 1 lubų. (7-22) 
buvo Suvienytų Tautų nariu --------------------- -------------------------
tai ji ir nebuvo kviesta atsto- Į PARSIDUODA NAIVIAS 
vauti savo šalį. Nebuvo kviestos So. Bostone, 76 Broadway, 
ir daug kitų valstybių, kaip tai: .kampas A St., 6 apartmentai su 
Šveicarija, Švedija, Ispanija, šilima, 1 tavernas, 1 barbersapė, 
Airija, neskaitant jau okupuo- geros pajamos, kaina prieina- 
tų kraštų. 2) Antros rūšies de- ma, nes reikia dalintis palikimą, 
legatai — įvairių valstybių spe- Agentų nereikia. Telefonuokite: 
cialistai, patarėjai, žinovai, ku- ALG-2039. 
rie jokio oficialio balso neturė-j— 
jo. ir 
gatai, 
zacijų 
įnešti 
žinių kas liečia jų tautos nepri-j 
klausomybes. šioje grupėje ma
tomai priklausė ir lietuvių dele
gacija. Čia pat adv. Laukaitis 
griežtai pasmerkė taip vadina
mą lietuvių misiją, kuri susidė-l 
jo (nors adv. Laukaitis ir neiš
vardino, bet buvo numanu, nes 
kitos jokios misijos San Fran
cisco Konferencijoj nedalyva
vo) iš Lietuvai Vaduoti Są-gos 
lizdo narių, kurie blofavo ir 
skelbė melagystes, kad jie buvę 
Statė Departmento akredituoti, 1 
kaip tuo tarpu nieko panašausi 
nebuvo. Adv. Laukaitis aiškiai I 
išdėstęs Konferencijos tikslus, 
tvarką ir teisėtumą, o taip pat 
ir delegatų įvairias teises, kvie
tė lietuvius suprasti bloferiųĮ 
kombinacijas ir ateityj dėtis iš
vien su Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kuri teisingai ir su visu! 
nuoširdumu siekia Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės.

Adv. Laukaitis išaiškino de
legacijos nuveiktus darbus —j 
įteikimą memorandumo Kon-| 
ferencijos bufariniam sekreto
riatui. per spaudos konferenci
ją visiems korespondentams. B 
žurnalistams, kolumnistams bei 
specialiems reporteriams. Adv. 
asmeniškai patyręs ir įsitiki-Į 
nęs. kad Lietuvos nepriklauso-! 
mybė dar laikoma nežuvus ir ji 
nežus, jeigu mes tiktai budesi l 
me ir dirbsime įvairiomis kryp
timis Lietuvos atsikėlimui. Į 

Nuoširdžiai pasveikinęs adv. I 
Laukaitis Bostoniečius džiau-Į 
gėsi jų sveika galvosena ir lin-

šiandien visa Lietuva

pirmųjų susijungusių kolonijų. 
Jeigu tuomet tos trylika koloni
jų būtų buvusios taip pasmerk
tos didžiosios valstybės intere
sų apetitui, tai ši šalis šiandien 
nebūtų laisva ir nepriklausoma. 
Tas pats ir su Lietuva. Ji, tai 
yra Lietuva, davė ir šiai šaliai

p-nios Gedai- Senatoriaus pasakytas mintis ir kovose už nepriklausomybę sa
vo sūnus, kaip Kosciušką ir Pu- 
laskį, kurie yra Lietuvos žemės 
vaikai, kad jie kariautų už tei
singumą ir padėtų iškariauti 
žmonėms laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Todėl Lietu
vai paliko skolinga ši šalis ir 
šiandien Lietuva ne tik prašo, 
bet ir reikalauja, kad šios šalies

Sekė Jaunamečių Šokėjų gru-į
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gių gausumu, bet jų įvairumu, i vo nenuilstanti vedeja ponia O. j

naujoviškumu. Pavyzdžiui, iš Ivaškienė. Mergaičių grupė pa- 
riestainių (krustų) buvo pada- šoko — Kubilą, 
rytos Lietuvos vėliavos spalvų Jonkelį.
gėlės ir t.t. Tarpe gausaus bū
rio jaunojo kunigo giminių bu
vo ne tik jo mamytė, sesutė, 

; bet ir jo senutė — Jakimavičie- 
įnė, jo tėvelio mamytė, kuri be- 
f abejo džiaugėsi turėdama sūnų 
kūno gydytoją, o anūką sielų 
gydytoją — kunigą.

| Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
S Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
2 gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:
| BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
| 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

į

Rap.

Nuoširdžiai Dėkojame

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadwayf

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Neceąary

Hours S:30 to 5. Open Thursday Evenings

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

A New Styles
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 VVaves Sėt VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

ĮVAIROS SKELBIMAI
Voveraitę ir 

". Joms gražiai šokant,;
i Senatorius David I. Walsh, žiū
rėjo ir gėrėjosi lietuviškais šo- politikos vairuotojai atsimintų 1 
kiais. Jis net pasveikino ponią ir užtartų jos reikalus.
Oną Ivaškienę už gražų pasiro- Programos vedėjas perstato 
dymą jos vadovaujamos grupės. ■ adv. J. Cūnį, kuris pirmiausiai 

Čia pat tuojaus po šokių gru- sudeda sveikinimus susirinki- 
pės gražaus pasirodymo pakvie- mui nuo Suffolk County Praku
stas adv. A. Šalna, Lietuvos ratoriaus Mr. Foley. Po to skai- 
Garbės Konsulas. Jis trumpai to pagamintą Rezoliucijų komi- 
pabrėžė, kad Lietuva savo ne- sijos šiam susirinkimui rezoliu- 
priklausomyb^ užsitarnavo at-'ciją. Rezoliucija apima pasaky- 

. 1°---- - „ - „ - , - - -
prieš 169 metus šioji šalis suki- si į Valstybių vyrus suteikti ir 

■ lo ir pasiskelbė nepriklausoma, Lietuvai jos užsitarnautą nepri- 
. ieškodama teisingumo, tai rei- klausomybę.
;kia žinoti, kad ir ji tada teturė-į Rezoliucija vienbalsiai priim- 
jo tik apie tris milijonus gyven- Į ta.
tojų, kurie gyveno trylikoje Sekančiu kalbėtoju pakvies- 
----------------------------------------- tas adv. Wm. Laukaitis, kuris 

buvo Amerikos Lietuvių Tary
bos delegatas San Francisco 

Penktadienį, lankėsi kun. Al- Konferencijon. Adv. Laukaitis, 
> tėvelis — p. patriotingai nusiteikęs ir daug 

patyręs kaipo šioje šalyje gimęs 
ir augęs jaunuolis, kas daroma 
iš Lietuvos priešų pusės, kad tė- 

■ būtų pavergta am- 
už spaudos dar-, žiams daro pirmą palyginimą 

“Darbininko” palaiky-' pirmuoju pavyzdžiu. Jis sako: 
mui aukojo $2.00.------------------- ' Jam kartą beeinant savo mi'es-

šeštadienį. liepos 7 d. “Darbi- te viena gatve į Lietuvių svetai- 
ninke’ lankėsi viešnios iš Wa-,nę, arti svetainės jis pastebėjo 
terbury, Conn., p. Jadvyga Stul- mažą vaikutį, kuris žaidė tik ką 
ginskaitė ir iš Brooklyn, N. Y.,'su naujai gimusiais katinukais. 
Genovaitė Zovytė ir Eugenija Jis stabtelėjęs prie to vaikinuko 
Karpiūtė. Jos sudarė gražų trio ir užklausęs, ką jis veikiąs? Ir 
ir gražiai padainavo Lietuvių ar pažįstąs mane? Tas vaikinu- 
Darbininkų Radio programoje, kas dirstelėjęs visai drąsiai pa- 

“Darbininke” lankėsi ponia V. sakęs, kad jis esąs Mr. Laukai- 
Kazlauskienė su dukrele Nancy tis. Gi jis šiuo tarpu žaidžiąs su 
iš Brooklyn. N. Y. Ji apsistojus bolševikiškais katinukais. Taip 
pas ponus Jakimavičius ir ma-' ją pirmas pasikalbėjimas nutrū- 
no praleisti porą savaičių ato- kęs. Už poros ar trejeto dienų 
stogų. Jai asistavo B. Vinickas, adv. Laukaitis ir vėl ėjęs ta pa- 

' čia gatve ir vėl radęs toje pat 
vietoje tą patį vaikutį žaidžian
tį su tais katinukais. Šį kartą 
jis užklausęs to vaikinuko, ko
dėl jis pereitą kartą pavadinęs 
šiuos katinukus bolševikiškais 
katinukais. Ir kam jis žaidžiąs 
su bolševikiškais katinukais? 
Vaikinukas greit pašoko ir sa
ko, kad tie katinukai jau nebol- 
ševikiški, nes jų akytės jau at- 

įsimerkė ir jie mato.
Adv. Laukaitis, gana vaiz

džiai pailiustravęs bolševikų ak- 
į lumą. Kada demokratiškos tau- 

; j tos išėjo kariauti, kad žmonėms 
11 laisvę atnešus, iš diktatorių ver-

Birželio 29 d. mirus mūsų my-[ gauti iš daugelio atvejų. Jeigu tas kalbėtojų mintis ir kreipia- 
limai dukrelei Onai Žeruolytei 

i ir palaidojus iškilmingai iš Šv.
Petro lietuvių parapijos bažny- 
čios Šv. Mykolo kapuose, liepos 

Į 3 d., mes susilaukėme labai 
daug užuojautos nuo savo gimi
nių ir draugų. Todėl nuoširdžiai 
dėkojame Šv. Petro lietuvių pa- 

, rapijos kunigam ir svečiui kuni- 
igui už dvasinį patarnavimą; 
Į dėkojame giminėms, draugams fonso Janušonio t
ir bendrai visiems už šv. mišias. ■ Antanas Janušonis, ilgametis
maldas, gėles, pareikštas mums LDS 1-mos kp. narys ir “Dar-

: užuojautas ir dalyvavimą mūsų [ bininko" prietelis ir rėmėjas.
uuaicico 11 3COC1O KZ-į

nos šermenyse ir laidotuvėse: [ nis apmokėjo 
dėkojame karstnešėms ir taipgi. bus ir 
laidotuvių direktoriui. Juozui'
Kasperui. 187 Dorchester St.,
So. Boston, už malonų patarna
vimą.

Dėkojame bendrai
Į kurie kokiu nors būdu

:' vino mums pergyventi
: i valandas. Lai Dievas
i i atlygina, o a. a. Onos,
[ j mylimos dukrelės ir sesers vė-
■ lei lai suteikia amžiną ramybę!

Nuliūdę tėvai —
[ Simonas ir Marijona Žėruoliai,
’ sesuo Marijona Bikauskicnė ir

jos vyras Walter.

LANKĖSI

i užuojautas ir oaiy va\imą musų, uiuiiinv n uiumv
mylimos dukrelės ir sesers O- ‘ Atsilankymo proga p. Januso- vų žemė

visiems, 
paleng- 
liūdnas 
visiems 

mūsų

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 GERVLSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

3) trečiosios rūšies dele- 
tai įvairių tautų organi- 
delegatai, kurie rūpinosi 
daugiausia informacinių

PARSIDUODA 3 šeimynų na-
Dorchester,

29-17

Factory to you
Monuments 
Markers

All lettering and delivery 
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

$85.00 up 
32.00 up

GRABORIAI
-

S.Bansevi9KirSūmB '
MOTERIS PAOELBININKf 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro T alsas

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
TeL COLunlM* 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Booton, Ma**. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavime* Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1487

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas. F. E. Zatatskat 
Gra bortai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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2. JOS RAŠTU DVASIA•
Iš visų mūsų rašytojų 

Žemaitė atrodo lietuviš
kiausia arba, geriau tarus, 
kaimietiškiausia.

Kiek kartų pasižiūri į 
jos paveikslą, tiek kartų 
prieš savo akis regi tą tik
rą mūsų sodietę, vieną iš 
tų, kurių daugel pažino- 

Isia dirbo, savo raštus tvar- jai savo gimtajam kaime: 
kydama. ruošdama naują ta pati skarelė, 
leidimą. Jos senatvė ta- senoviniai drabužiai ir tie 
čiau nebuvo be rūpesčių: patys savi veido bruožai, 
jai vis rūpėjo geresnė žmo- — ramūs ir kantrūs, dau- 
nių padėtis ir didesnė tei- gel vargo matę ir sykiu 
sybė savo žemėje. Šiaip ji malonus. Kaip mūsų kai- 
džiaugėsi Lietuvos laisve, mo moteries, taip ir jos 
kad ji išsivadavo nuo ru- akys tave įdėmiai seka ir 
su. bet ji smerkė pasitai- stebi. Visa aplink ją suda
liusias mūsų gyvenime ro kažką tradiciškai lietu- 
skriaudas. viška ir labai artima, o

, _ , , .v drauge ir pažymėta seną-Metų gale ji nusalo. gr;z- ja msQ tPau^os 
dama is Kauno, kur važi- <laikyta per amžius

jokių ryšių su bolševikine vės reikalais. Ta proga bu-' ... ..
Rusija. vo aulankius ir Steigiamo-: -]1 beatrodyti}

Žemaite spaudoje gynė jo Seimo posėdį. — ligi pa-: 
Lietuvos laisvę ir turėjo skutinės valandos jai rū-! 
prisiklausyti daug kolioji- pėio krašto viešieji pasi-i 
mų už savo kilnias pastan- reiškimai. Nušalusi gavo! 
gas mūsų tautos gerovei plaučių uždegimą ir. apie j 
ir nepriklausomybei. Iš A- savaitė pasirgusi, mirei 
merikos liakraščių jai ar- gruodžio 7 d.

Palaidota ji Marijampo- 
Apie su- lės kapuose. Ant kapo ak

mens iškalti jai toki bū
dingi žodžiai: “Liaudies 
Rašytoja Žemaitė”.

4EihduxiuAjoA. SJupduA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

KUR PRAPUOLĖ
Kur prapuolė tas kelelis 
Kurs pro kryžių ėjo?
Kur paliko ta seselė.
Kur mane mylėjo?

»> <« <♦: ->:■ ■:« <♦:

(1845-1921 m.)
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Jcs Gimimo Sukakti Minint
1. GYVENIMAS

Tęsinys
Antra vertus. Žemaitė 

neišvengė nepatekus taiki
niu Įvairių srovių šau
liams. Reikia pasakyti, 
kad šioje srityje Žemaitė 
išėjo su didžia garbe. Pati 
būdama kairių pelitinių 
pažiūriu, kai anuomet A- 
merikos socialistai kilo i 
kairiuosius, arba komu
nistus. ir dešiniuosius, ji 
nuėjo su pastaraisiais., 
kurie stojo už laisvą, ne
priklausomą Lietuvą, be nėjo savo anūkės mokslei-1

tie patys

kultūra, 
liau-

iš to 
ant

Jau kelelis tas užtvertas — 
Daržas padarytas.
Ir ašarų daug išgerta — 
Sesuo išvaryta...

Eisiu, eisiu į tą namą, 
Kur ana gyveno, 
Pažiūrėsiu, be nerasiu 
Jos brolio nors vieno.

O gal gyvą dar tebrasiu
Seną motinėlę.
Kuri norint kiek paguostų 
Savąją dukrelę.

Ir nuėjau per laukelius,
Pro žalias gireles, 
Dūsaudamas, vaitodamas, 
Liedams ašarėles.

F

Oi. nelaimė! Ką aš matau! 
Širdį ver’ kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

Nebėr brolio jos nė vieno —
Visi išvaryti
Ir senutei motinėlei
Vartai uždaryti.

ūmiausias bene bus buvu
sios “Naujieno.
bolševikėjusius ji rašė: — 
‘‘Kiti visi, kaip čia sako — 
ant bom nuėjo: boiševi- 
kuoja. komunizuoja, su vi
sais riejasi, koliojasi — vi
sa anarchija... Po moterų 
draugijas, progresisčių su
sivienijimą tokios pat ma
kalynės konkuliuojasi”. Y- 
pač jai nepatiko kolioji- 
mai tiek Moterų Balse J ir atmena man tosios gėlės 
tiek Laisvėje . kur buvoijaunystės šventąsias dienas, 
puolamos ‘Naujienos” ir 
ju redaktorius T. 
tis.

I Lietuvą Žemaitė grižo 
1321 metų pavasari. Aosi- 
gyveno Marijampolėj. Bu
lotų šeimoje, 
kuris tų metų 
matęs savo

ELEGIJA

Ant kelio pavasario mano 
Pabiro lapeliai gelsvi.
Ir gėlės nuvyto, paseno.
Ir papūtė vėjai laisvi...

Vaižgantas, 
vasarą ją 
bažnyčioje 

ne. sako ją atrodžius 
!<a. nepabėgusią, ge- 
nuotaikos. Ji daugiau-

Kaip saulė šypsodama kėlės
P. Grigai- Tr’ainiino mano dainas.

I
Ir atmena man tie lapeliai 
Puikias mėnesienas naktis... 
Nerandu, nors širdį man gelia, 
Neraudu, nors žuvo viltis...
Kodėl tik tos gėlės paseno. 
Pabiro lapeliai gelsvi?
Ant kelio pavasario mano
Kam sugaudė vėjai laisvi?!..

■J. Mikuckis.

Lietuvis rugius kerta, — lietuvė į pėdus riša..

paveikslo, kabančio 
. sienos, Žemaitė vienok ne- 

buvo tik liaudies moteris, 
viena iš mūsų žemės mo
čių senagalvių. Ji taip pat 
buvo naujos lietuviškosios 
kultūros darbininkė ir kū
rėja, viena iš pirmutinių 
laiko tvarka ir iš didžiųjų 
savo gabumais ir paliktais 
raštais.

Yra įprasta sakyti, kad 
1 mūsų literatūroj Žemaitė 
pirmoji davė tikrą, tipin
gą lietuvį, tokį gyvą ir sa
vą, kad jis tartum yra vie
nas iš tų, su kuriais kas
dien susidurdavom sodžiu
je. Iš pirmo žodžio, iš jo 
išgasties ir darbų išsyk 
pažįstam, kad tai jis, — 
mūsų tipingasis lietuvis,; 
kaip traukte ištrauktas iš 
kurios nors pirkios, šiau
diniu stogu dengtos.

Teisybę sakant, Žemaitė 
nebuvo visai pirmutinė 
šioje dirvoje. Jau Duone-’ 

ilaičio raštuose 18 amžiuje 
randame tokių kiaurai sa
vų, lietuviškų žmonių, kad; 
juos ir nuluptus pažintum 
esant savo kelmo sodie
čius. Heleriais metais 
prieš Žemaitę Aišbė yra 
nupiešęs porą tradicinių 
mūsų kaimo ir mūsų žmo
gių paveikslų. Tuo pat lai
ku, kai mūsų rašytoja ė- 
mė plunksną į rankas, Ke- 

! turakis su ligšiol nepra- 
. lenktu meistriškumu jau 
i rengė savo komediją “A- 
merika pirtyje”, kur mūsų

Oi motute motinėle.
Kur tavo dukrelė?
Gal kukuoja ten Samaroj, 
Kaipo gegužėlė...

Oi Dievuliau, kad galėčiau 
Kaip paukščiai skraidyti, 
Lėkčiau per dienas nakteles 
Meilės aplankyti!..

A. Vienažindys.

ūkininkas ir jo aplinka 
taip gyvai ir grynai lietu
viškai atvaizduojama.

Žemaitė aną mūsų lietu
vį atžymėjo plačiau ir pa
tvariau: nuo jos jau nenu
trūkstamai eina mūsų li
teratūroje kaimietiškoji ir 
liaudiškoji tradicija. No- 

1 rėtum tarti, kad ji ir es- 
miškiau pasinešė šiuoju 
keliu: nors ji buyo kilusi iš 
bajorų, bet vėliau visa jos 
prigimtis ir visas gyveni
mas taip suaugo su mūsų 

i kaimu, jo vargu, papro- 
I čiais, dvasia, kalba ir aki
mirksnio džiaug s m a i s, 

i kad jai buvo jau neišven- 
igiama kitu balsu prabilti, 
kitus žmones vaizduoti, 
kaip tik mūsų kaimą, jo 
gyventoją ir visa tai, kas 
artimiausiai susiduria su 
sodžiaus buitimi. Kur ji 
stengėsi užgriebti miesto 
temas, tenai jau pasigen
dame to įgimto natūralu
mo ir tikrumo, kaip josios 
kaimietiškuose vaizduose.

A. Vaičiulaitis.
į (Bus daugiau)

Ant Nemuno Kranto
Ant Nemuno kranto, ant pievų žalių,
Ten guli jaunutis vaikinas, 
Aplinkui žiedeliai gražiųjų gėlių 
Į plaukus jam sukas ir pinas.

Mėnuliui pakilus, aplinkui šviesa 
Jį glosto ir veidą bučiuoja, 
Gaivina ir prausia šaltoji rasa. 
O jis jau tik vos bekvėpuoja.

Galvelė nusviro ant žemės šaltos, 
Banguoja lėtai jo krūtinė.
Vos girdimai tarė: dėl tavęs kenčiu, 
Brangiausioji mano tėvyne.

Ir galvą nuleidęs ant žemės šaltos, 
Žydriąsias akis jis užmerkė,
Ir veidą jo prausė lašeliai rasos, 
Ir medžių lapeliai jo verkė.

O Nemunas teka plačiąja vaga, 
Tyliai jojo vandenys šneka. 
Bangelė, bangelę pavijus staiga, 
Nepaprastą pasaką seka.

f

8

Dievas Ir SSSR
— Štai žaibas uždegė ir pleškina mūs turtą, 
O nuo perkūno jau apkurtom.
Bedievis sako: — Šitaip Dievas šviečia.
O štai kaip elektrifikuoti mūs piliečiai.

Žmogus bedievio pasiklausęs
Ir pasikrapštęs pagal ausį

Jam taip atsako:
— Štai jums paveikslas tik, nes to nebėr tikrovėj. 
Štai žmonės kluonuos kiek javų prikrovė.
Štai klėtis, ji plati nūn,
Pilna javų. Taip Dievas mus maitino.

Na, o žiūrėk čia laukas...
Tik vėjas švilpauja... (Bedievis raukos)

Visi aruodai tušti
Ir žiurkės krisdamos jau baigia užsimušti.

O vietoje žmonių — šešėliai, žmonių nėr... 
Šitaip maitina mus SSSR.

A. Plukietis.

PETRAS KURMELIS

— Mišką vogdamas nenu- 
sidėsi: ponas jo nelaistė, 

I Dievas visiems užaugino, 
i Kad tik niekas negaudo ir 
nebaudžia — kirsk, kiek 
tik bevalioji!

Zolio kalba labai, mėgo 
Petrui. Kol tik mišparai 
pasibaigė, Zolys be atvan
gos šnibždėjo, girdamas 
gerą kąsnį. O Petras gal
vojo apie šimtus ir apie 
veltui kertamą mišką.

į Pasibaigus maldoms, ei- 
į nant per miestelį, mergos, 
kaip tyčiomis, painiojosi 
jam po kojų. Kai kurios 
juokdamos šnekino:

• — Petrai lėkime namo!
O Petras ėjo rimtai, nes 

neturėjo mados rodyti 
dantis su mergomis. Nesi
jutęs užklumpė pasmukly- 
je Zolį su Kupsčiu. Zolys 
vedėsi Kupstį pamylėti. 
Kartu nepaliko nė Petro. 
Tas, nors atspiroms, bet 
turėjo dėdės klausyti. Vič
vienaitę stiklinę teišgėrė 
Petras, bet Zolys beveizint 
suderino juos, ir Petras 
prižadėjo šį pat vakarą at
vykti su Žolių į jo namus.

j kropęs besitvarsančią uo- 
-O dukters išpuoštos g°s«- j°8 st»ra’

dėlto kaip lėlės, — pridėjo 
dėdė.
— Vesti tikrai reikėtų; 

nežinau, kaip verstis...
— Jei manęs klausysi, —

tarė Zolys, — aš tau vei- « t ~
kiai priteiksiu. Nors ne la- ves atiduos, žinoma, slap- 
bai grakšti, bet pinigų ta, —- tęsė toliau Zolys. — 
kaip įklotų gausi.

— Susimildamas 
taip užklumpei? ■ 
Petras.
— Ogi mūsų medininkas, 

Kupstys, supelėjusių turit 
bumaškų. Kiek jisai turto’, - T *. • u... _ J -v, .tapęs. Ir tai bus ne pro sa-pnsikrove iš pono miško! .. r r
Kiek tų rąstų arba ašių su- .y.v . Petras galvojo. Zolys palindo jam į kišenę, o me- , ... - , _. J r, J ..v. tyliais šneke jo:kur skatiko neišleidžia: J ~ i • 4. -v. - , O su mišku? Koki ture-mergos nepuošia, maisto. Kupstys sveti-
velek neperka! Vienas mam 'abai PtJib į.
puspureli, kitas uždaro: , . - . - ® .-. , .• t • • na, o kaip žentui — taisklypelį... Kiekvienas mei- i. . r ,, i • i x-i 7- j --i • : veztum ir veztum, kiek tikhja, kad miške jo nema- arkliaj vaU isitiek.
tytų, o medininkui vis ne.tum medži vįam am. 
pro saly.. Kupstys gudrus L iui> Uk^ dar jr vaikams nomis aptukęs. Nepripra- 
— nesigarsina. Bet man,1 Patyliais dar tęsė: 
antai, sakė: “Kad mano 
Marcikei kur dorai atsitik- TRIJŲ SESELIŲ 
tų, sukrapštyčiau ligi pen- -----------
keto šimtukų”. O dar sū- Tri^ seselil* jaunam broleliui 
nūs jo tokias brangias ai- Reikėjo joti į didį karą.
gas ima po dvarus, — ir viena seselė brolelį rengė,

po keletą de- Antroji žirgą jam pabalnojo.

-r O ši trečioji vartus atkėlė. 
Vartus atkėlė ir palydėjo.
Oi eisim, eisim, jaunos seselės,
Ant aukšto kalno brolelio laukti
Mes prastovėjom kalne duobelę. 
Ir prarymojom uosio tvorelę.
Mes prarymojom uosio tvorelę, 
Bet nesulaukėm savo brolelio.

(Tęsinys)
, jog stora, 

raudona, dikta merga, tik 
be galo juodais marški
niais buvo apsivilkusi. — 
Tai niekis, — pamanė, — 
pamatysim toliau.
— Pinigus prieš jungtu-

Nė užrašo nė kokio nerei- 
kame kalaus. Prisivengia pono.

_ klausė Pabuvęs dar kelerius me
tus medininku, sukrautų 
dar antra tiek. Paskui pri
imsi senius nukaršinti — ^ls;
• jums ir visi grašgaliai pa- Langeliai

2.

Kupsčio troboj kaip tik 
doroje kiaulidėje: žema, 
tamsi, surūkusi. Tai nie- 

bet nė maž neapvaly- 
i seni, maži; 

tie patys apkerpėję, muse
lių numarginti: matyti, 
niekados nekšluostomi. 
Palubiais vortinkliai net 
per nosį braukia. Iš aslos 
sąšlavos ką tik į pasuoles 
išblaškytos; dar ir pridul
kėjusi lova juoda ir sujau
ta. Pasieniais prišnerkšta 
nereikalingų skarmalų ir 
šukių. Stalelis bulbių lupe-

tie seseriai
šimčių. Jei nori, tuojau iš
peršu; ten merga nors ir 
be kraičio, bet storai pini-j 
guotą, tikrai geras kąsnis 
— nebe vienas galanda 

! dantis, ir tau bus ne pro 
šalį.

Atsiminė Petras matęs 
Marcikę arklių ieškoda
mas: miške nejučiomis už-

i tęs prie to, Petras suraukė 
nosį; bet atminė priežodį, 

į jog “auksas ir pelene švi
ta”. “Tai niekis, — manė, 

j— pamatysime toliau”...
Kupsčiai svečius grobs- 

I tyte grobstė. Labiausiai 
' pati, lakstydama aplinkui, 
lakštavo, kaip meleta, ne
beįmanė, kaip nuteikti, 
kaip bemylėti.

Žemaitė.
(Bus daugiau j

Juo daugiau dalykų žmo
gus pats gėdisi, juo dau
giau jis gerbiamas.

G. B. Shaw.
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