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New York (LAIC) — Iš 

Sovietų šaltinių paeinan-^ 
čiomis žiniomis, Vilniaus J 
ir Kauno miestuose šių 
metų pradžioje buvo pris- 
kaitoma daugiau kaip 470 
“kultūrinio masinio darbo 
komisijų”, turinčių 1575 
komisijų narių aktyvą. 
Pirmoje eilėje tos “kultū
rinės komisijos” ėmė or
ganizuoti raudonuosius 
kampelius, kurie buvo ati
daryti 232 įmonėse ir įstai
gose. Juose buvo patalpin
ti komunistų partijos va
dovų atvaizdai. Profsąjun
gos įpareigotos nagrinėti 
draugo Stalino knygą “A- 
pie didįjį Tarybos Sąjun
gos Tėvynės karą” ir ko
munistų partijos istoriją. 
Tiems “visuomeniniams ir 
kultūriniams Lietuvos rei
kalams” skirta 48.4% So
vietų valdomos Lietuvos 
biudžeto (Valstybės paja
mos iš viso numatytos 
728*4 mil. rublių). Propo
gandos tikslais leidžiama 
Ukmergėje savaitraštis 
“Kelias į Socializmą”, 
Šiauliuose — savaitraštis 
“Raudonoji Lietuva”, mo
kytojams leidžiamas žur
nalas “Tarybų mokykla”.

— Lietuvos viešajame gy
venime ir spaudoje kas
kart gausiau matomos ru
siškos pavardės, kaip A- 
leksejev, Petrov, Rybkin, 
ir kt.
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Paryžiuje, Prancūzijoje suruošta paroda, kuri nušviečia Hitlerio bei 
nacių brutališkumą. Nors toji paroda prancūzams ne naujienybė, nes jie 
tą viską patyrė netolimoj praeityj, bet vis tik dalyvių lankėsi daugybė.

lš Potsdam Bus Paskelb- i 
tos Sąlygos Japonams—

VVashington, D. C., liepos 
23 — CBS žinių komenta-: 
torius Tris Coffin sako,1 

* « • Ikad jis patyręs iš “labai 
atsakomingų viršininkų 
Washingtcne. kad Trys 
Didieji paruoš ir paskelbs 
iš Potsdam laike dviejų 
dienų besąlyginio pasida
vimo sąlygas japonams.

Coffin sako, kad sąlygos 
bus “daug pažangesnės 
negu, kad dabar japonai 
turi nuo savo vyriausy
bės”.

“Potsdam pranešime Ja- 
poniios klausime bus už
tikrinta japonams religi
jos laisvė ir teisė pasirink
ti tokią valdžios forma, ko
kią jie norės,” sako Coffin.

Japonai Sutiko įsileisti Į

Russian Relief Išsitraukė 
Iš Karo Fondo

Praneša, kad Russian 
War Relief, Ine., išsitrau
kė iš National War Fund. 
Tai padarė patariamas 
National War Fund.

Dabar Russian War Re
lief pakeitė ir vardą į A- 
merican Society for Rus
sian Relief, Ine.

Taigi dabar American 
Society for Russian Re
lief veiks savarankiškai ir 
nebebus National 
Fund kontrolėje.

Amerikos Naikintuvai Trenkė Į 
Japonijos Laivus Ties Tokio

Lakūnai Bombardavo Japonų Karo 
Laivus -Aliejaus Įstaigas

vyrus ir Britai prarado du 
lėktuvu.

Amerikiečių didieji bom- 
banešiai puolė svarbiuo
sius japonų aliejaus šalti
nius ir mechanizuotas vie
netas. Padarė nemažai

Guam, liepos 23 — Ame- lėmis. Amerikiečiai prara- 
rikos - Britų laivynas ir do dvylika lėktuvų ir 22 
lėktuvai pereitą savaitę 
padarė Japonijai labai di
delius nuostolius. Lėktu
vai bombomis nuo Yoko- 
suka Laivyno kiemo iki 
Tokio Kanto šiaurinio pa
kraščio nuskandino sep-
tynius japonų laivus ir su- nuostolių. Nojima kyšulyj 
žalojo 35, ir sunaikino 110 nuskandino arba sužalojo 
lėktuvų, daug įvairių pa- japonų laivus.
statų, geležinkelius, aero- Kitose vietose amerikie- 
dromus ir kitas įstaigas, čiai taip pat sėkmingai 
Japonai pasipriešino tik bombardavo japonų kon- 
priešlėktuvinėmis kanuo- centracijas.

Karo Belaisvių Stovyklas
VVashington, D. C., liepos

23 — Po trijų ir pusės me
tų karo, japonai sutiko į- 
sileisti neitralės šalies ats
tovus aplankyti karo be
laisvių stovyklas, kaip yra 

( numatyta tarptautiniais į-
t Chungking, Kinija — statymais, praneša valsty- 
Šiomis dienomis iš Mas- bės departamentas, 
kvos sugrįžęs Kinijos pre-j Taigi Šveicarijos atsto- 
mieras F 
kad karas su japonais gali 
baigtis dar šiais metais.

‘ Premieras Soong lankėsi v » „ . . „ .
,Jung. Valstybėse ir Rusi- yra Jung. Valstybių be- kurios yra rusų dominuo- jimus dėl tautinės ir reli- 
1 joje. Jung. Valstybėse jam 
pavyko susitarti dėl indus-.

neprisitaikins triJos Plano KiniJ°j-

EUROPA GAUS AMERIKOS
ANGLIŲ

Jung. Valstybės Siūlo Japonijai. 'RŽSgr 
Dabar Pasiduoti I

t

I 
I REIKALAUJA ĮLEISTI AMERI

KOS KORESPONDENTUS 
Į LIETUVĄ

VVashington, D. C., liepos kenybių, pasiekė Milaną ir
23 — J. V. valstybės sekre- prisijungė prie didesnės 
toriaus pareigas einąs mahometonų delegacijos, 
Grew pareiškė, kad Jung. vykstančios j Londoną. 

Soong pareiškė, vai su tam tikromis sąly- Valstybės daro spaudimą, Delegacijos tikslas — kiek 
gomis sutiko vykti į Japo- kad j Lenkiją, Lietuvą, galima paveikti vakarų 

Įniją ir aplankyti karo be- Latviją, Estiją ir į kitas demokratijas, kad jos pil- 
i laisvių stovyklas, kuriose pietrytines Europos šalis, dytų duotuosius pasižadė-

laisviai kareiviai. Šveicari- jamos, būtų įleisti Ameri- ginės laisvės visiems Eu- 
ja atstovauja Japoniją ir 
Jung. Valstybes.

VVashington, D. C., liepos 
23 — Mūsų šalies vyriau
sybės oficialiai pasiūlė Ja
ponijai pasiduoti besąly
giniai dabar, kad išvengti 
visiško sunaikinimo, 

j Jung. Valstybių oficialus 
spokesmanas, kap. E. C. 
Zacharias, U. S. N., per ra
dio tarp kitko štai ką pasa
kė:

“Japonijos vadai yra už
tikrinti išganimu ir nesu
naikinimu Japonijos... Ja
ponų vadams leista pasi- 

i rinkti vienas iš dviejų. 
Vienas tai tikras Japoni
jos sunaikinimas, kurį se
ka padiktuota taika. Kitas 
besąlyginis pasidavimas, 
iš kurio plaukia gerovė, 
numatyta Atlanto Čarte- 
rv-”

Galimas dalykas, kad Ja
ponija pasiduos besąlygi
niai, jeigu ji nori ką nors 
laimėti. Besąlyginis pasi
davimas yra jai vienintelė 
išeitis, jeigu nori išsigel
bėti nuo sunaikinimo.

War

Trijų Didžiųjų konferen
cija Potsdame, Vokietijoj, 
gali būti užsibaigs šią sa
vaitę. Nutarimai nėra ži
nomi, nes į konferenciją 
neįsileidžia koresponden
tų.

Spėjama, kad bus galuti
nai susitarta dėl Vokieti
jos valdymo. Galimas da
lykas, kad ir pavergtųjų 
tautų klausimas buvo ar 
bus sprendžiamas, kaip 
tai: Lietuvos, Latvijos, Es
tijos, Balkanų valstybių ir 
kitų.

Komunistai Pasmerkė 
Browderį

Profesorius—Savanoris 
Pagelbėti Tremtiniams

New York (LAIC) — 
Prof. A. Senn, šveicarietis, 
ilgus metus dirbęs moksli-

statyti partijos veiklą. Va
dinasi grįžti prie revoliu- 
cijinės taktikos Jung. Val
stybėse, nors toji komu
nistų taktika niekad nėra 
buvus kitokia, kaip tik re- 
voliucijonieriška.

Iš Forterio kalbos su
prantama, kad, jeigu 
Browderis i 
prie senos politikos, kuri 
grąžinama partijai, tai jis 
bus be jokio pasigailėjimo1 
išmestas iš partijos.

Dabar gali būti ir tie a- 
merikiečiai, kurie iki šiol 
manė, kad komunistai vei
kia biednuomenės gerovei, ickes pranešė, 
įsitikins, kad komunistai,'bus galima.

I

I

j VVashington, D. C. — Vi
daus reikalų sekretorius 

, kad, jeigu 
įsitikins, kad komunistai, bus galima, tai į Europą 
kur jie nebūtų siekia nu- bus vežama 6 milijonai to

nų anglių civiliam naudo
jimui.

versti vyriausybes ir į- 
steigti proletariato dikta
tūras.

I

Churchill Grįšiąs į Londoną
Londonas, liepos 23 — 

Anglijos premieras Cnur- 
chill ir Clement R. Atlee, 
opozicijos vadas, tikisi iš-

Teismas Atmetė OPA Pra
šymą Sulaikyti Siuntinį 

Į Rusiją

esąs privačio asmens nuo
savybė, ir kuris rastas 
Portland uoste siuntimui į 
Rusiją.

Teisėjas Fee
OPA advokatui, 
paliečia tautinę 
Todėl jis nieko 
ryti be OPA administra-

I — - • —-
kos korespondentai. ropos kraštams.

Be to, p. Grew, atsaky
damas į Šen. Vandenberg 
paklausimą: Ar Jung. Val
stybės dalyvaus prižiūrėji
me laisvų rinkimų Lenki-! 
joj?, atsakė, kad įsteigi-' 
mas laikinos vyriausybės 
Lenkijoj nenuima nuo A-

. merikos Jaltoje padarytų ja ištremti iš Vokietijos

Alijantai Gali Būti Ištrems 
10,000 Vokiečių 

Karininkų
Frankfurt-On-Main, lie

pos 23 — Alijantai planuo-

obligacijų.
pareiškė 
kad “tas 
politiką”, 
negali da-

10,000 vokiečių karininkų 
į Jung. Valstybes, Britani
ją ir Sovietų Rusiją.

Galimas dalykas, kad 
vokiečių karininkų ištre- 

Roma (LAIC) — Grupė mimo klausimas greitu

Lietuvos Mahometonai Ko
voja Dėl Religijos Laisvės

ryu ue auiiiinisua.- '----- ' --- c «
toriaus arba J V prokuro- Vilniaus krašto mohome- į laiku bus svarstomas visų 
ro direktyvos. itonų, nugalėjusi daug sun- trijų valstybių karo vadų.

1 ■ 
I

New York, liepos 23 — 
Vakar čia įvyko komunis
tų partijos suvažiavimas. 
Komunistai griežtai smer
kė Earl Browderį už tai, 
kad jis Komunistų partiją 

į 1944 m. pakeitė į Komu
nistų Politinę organizaci
ją-

Komunistų partijos at
stovai, kurių buvę 1,000, 
vienbalsiai nubalsavo at- 

nį darbą Lietuvoje, o da-, 
i bar profesoriaująs Penn- 
sylvanijos Universitete, 
patyręs apie sunkią tėvy
nės netekusių lietuvių pa- 

’dėtį, atsiuntė laišką ALT 
j Aremtinių Reikalams Ko- 
I misijai (Sočiai Service 
iBupreau) siūlydamas savo 
talką ir pagalbą. Toks pro
fesoriaus atjautimas ne
laimėn patekusių lietuvių 
visų labai vertinamas.

Portland, Ore., liepos 23 pių, sviesto, drabužių ir 
— Šiomis dienomis J. V. 53 poros batų. Jų savinin- 

vykti iš Trijų Didžių kon-: federalis teismas atmetė kais yra vyras su žmona, 
ferencijos trečiadienį, kad OPA prašymą sulaikyti A. Povalishin, abu Rusijos 
ketvirtadienį būti Londo-i tūkstančių dolerių vertės piliečiai, 
ne ir laukti rinkimų rezul- racionuoto maisto ir kito-' 
tatų. Ikių daiktų siuntinį, kuris

i Sakoma, kad tame siun-, llfkl • T *1 I/* “sinyj J. V. Nori Taikos Ir Geroves

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ
Ispanijoj "Tas Pats" 

Kabinetas

VĖL IŠVEŽTA Į SIBIRĄ Madrid, Ispanija, liepos
______________ 23 — Generalisimo Fran- 

/t atpa —_____________________ Io;vr.o£-'CO pasiuntė kiekvienamj New Leader” laikraš
čio informacijomis, apie 
83,000 lietuvių neseniai iš 
rytinių Lietuvos sričių iš
vežta į Sovietų Rusiją pri
verstiniems darbams.

New York (LAIC) —
Pranešdamas, kad apie 
300,000 lietuvių yra buvu
siose Vokietijos žemėse, 
“New Leader” reiškia su
sirūpinimo dėl jų likimo, ( 

'ypač tų, kurie yra Sovietų j Britų - amerikiečių oku- 
okupuotose srityse. Laik-i puotose dalyse lietuvių pa- 
raščio pranešimu bolševi-' dėtis yra žymiai geresnė, 
kų tarnautojai, surasdami j J t '
lietuvius, kuriuos jie laiko 
sovietų piliečiais, siunčia' 
juos į Rytus. Vien iš Rytų 
Prūsijos esą išsiųsta apie 
50,000 lietuvių — “Yra pa
grindo prisibijoti,” — pa
stebi laikraštis, — “kad 
daug nekaltų žmonių bus' 
apskelbti pro-naciais ir pa-j galėsi nuraminti, 
smerkti likvidacijai”.

i

ministeriu kabineto na
riui, patardamas atsisa
kyti nuo tarnybos. Minis- 
teriai atsisakė. Dabar gen. 
.Franco paskelbė naujo mi- 
nisterių kabineto sąstatą. 
Gyventojai stebiasi, trau
ko pečiais ir sako, kad 

. T . , “visi tie patys”.ha yra suorganizuota Lie-, J
tuvių Sąjunga su centru 
Wuerzburge, kuri tarpi
ninkauja tarp sąjunginin
kų vadovybės ir trėmimo 
atsidūrusių lietuvių.

Potsdam, Vokietija — . užkariauti.
Prezidentas Harry S. Tru- “Nėra nė vieno teritori- 
man, kalbėdamas J. V. ve- jos sklypelio ar bent vieno 
liavos iškėlimo ceremoni- pinigiškos vertės daikte- 
jose Berlyne, pareiškė, kad lio, kurio mes norėtume iš 
Jung. Valstybės nenori šito karo. Visam pasauliui, 
svetimų teritorijų, bet kaipo tokiam, mes norime 
nori taikos ir gerovės vi- taikos ir gerovės.” 
sam pasauliui. j Jung. Valstybės įstojo į

Jung. Valstybių vėliava karą, kad pavergtas tau- 
oficialiai iškelta vokiečių tas išlaisvinti. Karas Eu- 
sostinėje. Tai ta pati vė
liava, kuri plevėsavo Wa- baigė, 
shingtone, kada buvo pa
skelbtas karas ašiai, o vė
liau buvo iškelta šiaurės 
Afrikoje, gen. Eisenhower 
štabe. Netolimoj ateityj ji 
bus iškelta Tokio, japonų 
sostinėje.

Prezidento Truman kal
ba buvo labai trumpa, bet 
reikšminga. Jis tarp kitko 
pasakė:

“Mes turime neužmiršti, 
kad mes kariaujame už

Teisiamas Maršalas Petain

ropoję su Vokietija pasi- 
Nacių pavergtos 
išlaisvintos. Bet 

Europos tautų 
kito diktatoriaus 

kaip pavyzdžiui 
Latvija. Esti-

tautos 
daugelis 
pateko į 
nelaisvę,
— Lietuva,
ja. Lenkija taip pat dar ne
atgavo laisvės; Balkanai 
irgi tebekovoja už savo 
laisvę ir nepriklausomybę.

Taigi laikas ir sovietų 
Rusijai atsisakyti nuo sve
timų teritorijų. Laikas 
grąžinti pavergtom tau-

Paryžius, liepos 23 —
Šiandien prasidėjo marša
lo Petain byla. Jis kaltina
mas už tai, kad pasidavė: 

ramybėj, tuomet ir kitus Vokietijai ir su vokiečiais
bendradarbiavo, kada vo- taiką ir dėl žmonijos gero-1 tom laisvę ir nepriklauso- 

Tomas Kempietis. kiečiai užėmė Prancūziją, vės. Mes nekovojame, kadlmybę.

Pirmiau pats užsilaikyk
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Karo Europoje Minėtinos Dienos
I

Pasiliks Vokietijoje

(

Sugavo Vokiečių Submariną

I

daugiau 
Vokieti-

I

Londonas, liepos 23 — 
V. Strategijos Oro Jėgų

Buenos Aires. Argentina
— Laikraštis "La Critica” 

kad Argentinos

Anglija turės 
kaip 90.000 vyrų 
joje-

■VAIRIUS ZISIRS
Cr

Lietuvio Mokslininko 
Sukaktis

New York (LAIC) —Šie
met. liepos 15 dieną, suė
jo 15 m. kaip kun. dr. 
Pranciškus Būčys yra 
konsekruotas rytų apeigų 
vyskupu. Vyskupas Būčys 
yra buvęs (1924 - 1925 m.) 
Lietuvos Universiteto rek
toriumi. Šiuo metu jis gy
vena Romoje ir yra vienin
telis Lietuvis vyskupas tu
rintis pareigas Vatikane.

Pairi jarcho Laikraštis 
Maskvoje

Pasibaigė Autobusu Vairuo- 25,000 Amerikos Karių 
tojų Vienos Dienos 

Streikas
Sekmadienio vakare, lie

pos 22 d., pasibaigė New centras praneša, kad maž- 
England Transportation daug J25.000 Amerikos vy- 
kompanijos 135 autobusų rų ir daugiau kaip 750 J. 
vanruotojų streikas. Strei- v* lėktuvų bus palikta pa
kavo tik vieną dieną. Šis laikymui tvarkos Vokieti-kavo tik vieną dieną. Šis laikymui tvarkos 
streikas palietė 12,000 as- joje, 
menų Rhode Island ir pie
tinės Massachusetts sri
tis:

Streikas kilo dėl 15 pa
samdytų naujų autobusų 
vairuotojų. New Haven 
Geležinkelio atstovas pa
reiškė. kad vairuotojai su
tiko užbaigti streiką ir 
grįžti darban, jeigu kom- praneša, 
panija nenaudos tų 15 vai- laivyno daliniai sugavo vo- 
ruotojų kol užsibaigs pa- kiečių submariną Argenti- 
sitarimas tarp kompanijos 
ir unijos, tarpininkaujant 
komisijonieriui William 
Burke iš J. V. Sutaikinimo 
Departamento.

Gyvenimo, kalbos ir pa-

nos vandenyno pakraštyj.

JEI MOKU
l

Keturi typiški priešų-japonų veidai. Tai klas
tingi tipai, kuriais negalima pasitikėti niekuo
met nei pavieniai, nei jų būriui.

New York (LAIC) —
Maskvoje rusų kalba pra
dėtas leisti “Maskvos Pat- 
rijarcho Savaitraštis”. Ka
dangi Rusijoje nėra priva
čių spaustuvių, tai ir šis 
leidinys spausdinamas so
vietų valstybinėje leidyk
loje. Žinodami žmonių na
tūralius palinkimus į reli- pročių prastumas suteikia 
giją, komunistai dabar tautai galybę, o gyvenimo 
grįžta prie senosios carų prabanga, dirbtinas kal- 
politikos: religiją panau- bos kilnumas ir papročių 
doti politiniams savo tiks- lepumas stumia į silpnybę 
lams. ir pražūtį. Jonas Reskinas.

Jei ant knygos moki 
Kiek jau paskaityti.
Imk tat rankon plunksną — 
Mokykis rašyti.

Ar pabaigęs darbą.
Ar liuosam jau laike 
Griebkis už knygelės 
Ir skaityki, vaike.

LIETUVIS, U.S.A. CENTO 
KŪRĖJAS

Paremkite Metinę "Garso" 
Pramogą

Jei mokėsi rašto. 
Tai ir daug žinosi. 
Ir kitiems naujienų 
Daug papasakosi.

Dievo Muzikontas

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

Šių metų rugpiūčio 12-tą. ženklelių tikietus, parem-l 
Sans Souci parke, Wilkes-Įsite šalies karo pastangas 
Barre, išvažiavime, “Gar- ir paremsite laikrašti — 
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

Bus išleistos i 
nios (7 dovanos), būtent: 
pirma 
vertės 
antra 
vertės 
trečia dovana — 25 dol. U. į 
S. karo bonas: ketvirta do-! 
vana • 
L’. S. karo ženklelių: penk
ta, šešta ir 7-ta dovanos 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonu ir

“Garsą".

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo, X LA ,0 AAVfcA a A A. V*

daugiausia tikietų pirkti ir 
'kitiems parduoti. Jei gau- 

karo bonasJtU tikietU knygelių Pri’ karo bonas. itruktų, kreipkitės į “Gar- 
—o dol. I sqm administraciją — gau- 

karo bonas. t sįte daugiau.
Parduotų tikietų stubsus 

— 10 dolerių vertės i su pinigais grąžinkite kaip 
galima greičiau. Vėliausia 

■ gražinimo data rugpiūčio 
'5. 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
atidėliojimo. Sklb.

x- -x- i 
$ 
i i

dovana 50 doleriuj 
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mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
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SVETIMŠALIAI 
DIDVYRIO 

ŽEMĖJE
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Vieną kartą atsibasto iš 
tolimo vakarų krašto per 
marias turtingi pirkliai į 
Didvyrio žemę. Daug pre
kių atveža jie. Šalies val
dovas taip pat begales sa
vųjų prekių siunčia į juos 
ir pats nuvyksta su žmona 
Rišę. Eina didis mainas, 
prekių vertinimas, rinki
masis. Šiuo metu nuvilioja 
tolėliau nuo kranto Didvy
rio žmoną Rišę. Vyrui ne
matant. pavagia ją ir grei
tu laivu nuplaukia į jūrą 
vakarų link. Stipruolis 
Didvyris, neprisirengęs, 
tuojau negalėjo vytis. Pas- 
kėliau išplaukia su karžy
giais žmonos ieškoti. Po 
sunkių nuotykių, kovų 
randa žmoną ir išvaduoja 
ją. Sveiki grįžta tėviškėn. 
Randa Rusnėje senį Skir- 
vį. kuris džiaugiasi išvy- 

$ dęs sveiką dukterį. Greit 
C suserga svetys ir miršta 
® Rusnėj. Stipruolis Didvy- 
f ris palaidoja jį su visomis 
a reikiamomis apeigomis.
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Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTĮ’’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

‘‘VYTIS" eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pašau-1 
lio.

"VYTIS’ rašo apie Amerikos lie 
tuvių jaunimo judėjimą..

"VYTY" rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ ’ redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
"VYČIUI" bendradarbiauja jo gu- 

| kviesti įžymiausi literatai.
TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 

ka nei vienos katalikiškos jaunime 
i organizacijos, ar nors mažiausio aky- 
, riaus. kurie neskaitytų “VYTIES” 
Visi skaitykime “VYTĮ:”

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadvvay, 
So. Boston 27, Mass.
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Nesiras tur būt pasauly

je nė vieno žmogaus, kuris 
nesvajotų, ar nemėgtų tu
rėti daug pinigų. Tačiau 
retai tėra tokių asmeny-. 

! bių, žingeiduolių, kuriems 
įdomu, ar naudinga žinoti 
pinigijos istorija.

Kiekviena pasaulio tauta 
turi savo praeities pėdsa
kus, atžymėtus josios is
torijoj, meno srytyje, ma
dose, kalboje. Tokios pat 
žymės yra visur išreiškia
ma ir piniguos: kaulinių, 
varinių, sidabrinių, auksi
nių ir popierinių išvaizdo- 
je.

Nenoriu čia kalbėti pla
čiai apie kiekvieno pinigė
lio įdomią, žingeidžią pra
eitį, tas darbas yra numiz
matų. — Aš trokštu pra
bilti vieną - kitą žodelį a- 
pie U. S. A. varinį centą, 
kuris labai arti rišasi su 
lietuvių tauta.

Ne vienas nustebs gal 
sužinojęs, kad “Lincolno” 
cento tėvu, arba modelio filatelijos labai įdomiose 
kurėju, yra mūsų brangus srityse. Ir nepaisant savo 
tautietis — lietuvis, Vik- garsaus vardo, sykiu ir 

aukštos vietos, ji§ visuo
met pasiliko uolus katali
kas ir veiklus patrijotas- 
lietuvis. Visuomet įtempto 
darbo spėkos ir visai neti
kėta staigi liga pakirto jo 
jau ir taip iš prigimties 
silpnoką sveikatą. Tat, su
dėjęs kilnius savo darbo 
vaisius ant žmonijos gero
vės aukuro, mirė geguž. 5 
d., 1924 m. New Yorkoj | 
mieste. į1

Didi garbė yra mums, A-! FII 
i i 
i 
i 
i
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I 
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viešai tapo paskelbta nau
jo cento modelių kompeti- 
cija. Ir iš tūkstančių tokių 
padarytų, mūsų genialaus 

i tautiečio Viktoro Bren- 
ner’io, “Lincolno galvos” 
modelis buvo pasirinktas.

Jo pagerbimui ten tarpe

1939 METAIS:
Rugpiūčio 23 d. Hitlerio 

ir Stalino draugiškumo 
sutartis, kuri užtikrino 
saugumą rytuose.

Rugsėjo 1 d. Hitlerio ar
mijos užpuolė, be jokio o- 
ficialaus paskelbimo, Len
kiją-

Rugsėjo 3 d. Anglija ir 
Prancūzija, pildydamos 
savo pasižadėjimą kovoti 
dėl savo sąjungininkės 
Lenkijos, paskelbė karą 
Vokietijai.

Rugsėjo 17 d., Stalino į- 
sakymų, Rusijos armija 
puolė nacių parblokštą 
Lenkiją ir užėmė beveik 
pusę jos teritorijos.

Rugsėjo 27 d. krito Var
šuva ir tuo užsibaigė Len
kijos organizuotas gyni
masis krašto viduje.

Spalių 10 d. Rusija pri
vertė Lietuvą pasirašyti 
tarpusavio pagalbos su
tartį, išsireikalaudama tei
sės laikyti keliose vietose 
Lietuvoje savo karo bazes.

Lapkričio 30 d. Rusijos 
kariuomenė pradėjo karą i 
prieš Suomiją.

1940 METAIS:
Sausio 3 d. prezidentas 

Roosevelt paprašė Kon-: 
greso padidintų sumų! 
krašto saugumo ir gynimo 
programai.

Kovo 12 d. Suomija pri-! 
versta pasirašyti taikos 
sutartį su Rusija, nusto-

ją armiją užimti Lietuvos.
Birželio 22 d. prancūzų 

maršalo Petain vyriausy
bė pasirašo paliaubų su
tartį su Hitleriu.

Liepos 14 d. bolševikai 
Lietuvoje turėjo surengę 
apgaulingiausius “liaudies 
seimo” rinkimus.

Rugpiūčio 8 d. vokiečių 
aviacija pradėjo didįjį 
Londono puolimą iš oro.

Rugpiūčio 20 d. paskelb
ta, kad Amerika davė An
glijai 50 laivų naikintojų 
už išnuomojimą bazių.

Spalių 15 d. Amerikos 
lietuvių delegacijai prezi-

’dentas Roosevelt pareiškė, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybė tik laikinai atidėta į 
šalį, kad Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Spalių 28 d. Italija įsi
veržė Graikijon.

Gruodžio 15 d. anglai iš
stūmė italus iš Egipto ir į- 
ėjo Libijon.

* ° *■ OUUMU OU llUblJd, IlUblU-
gražių kviečio varpų, apa-!dama dalies savo teritori- čioje, ir yra. atspausdinta1 jos 
labai aiškiai vardo raidės r
“V.D.B.”, net ant 22,350,- 
000 centelių,— gi nuo 1918 
m. iki šiandien po Lincol- 
no petimi labai mažytėms 
raidelėms, vos padidinamu 
stiklu tematyti.

Daug dar prakilnių, įvai
rių pinigų, medalių mode
lių jis yra sukūręs, užtat 
U.S.A. Valstybės Iždo mi
nisterijoj jo šaunus pa
veikslas kaba šalę ”Lincol- 
no cento”, ir skelbia ir 
skelbs garbingo Aukštai
čio, Lietuvos vardą amži
nai. Jis buvo taipgi didis 
žinovas, net pasaulinė gar
senybė, numizmatikos ir 

i labai įdomiose

tautietis — lietuvis, 
toras Domas Baranaus-i 
kas - Brenner, gimęs bir
želio 12 d., 1871 m., Šiau
liuose, Aukštaičių Lietu
voj. Būdamas antspaudų 
dirbėjo ir graviruotojo sū
numi, jaunas ir gabus Vik
toras dirbo savo tėvelio 
dirbtuvėje. Išsyk Šiauliuo
se, vėliau gi Kaune, bet 
verslo - amato konkurentų 
įskųstas žandarų valdžiai, 
1890 met. atvyksta į Ame
riką. Tuojau pasižymi sve
timtaučių tarpe savo aukš
tais gabumais skulptūros 
ir gravitūros srityse, tat ir 
visai nenuostabu, kad už 
įžymių pinigų, medalių 
modelius, ypač Beethove- 
no, pasaulinėse parodose 
1901-08 m. Buffalo, St. 
Louis. Paryžiuje gauna 
pirmąsias dovanas. Kaipo 
įžymiai asmenybei pats 
prezid. Theodoras Roose- 
veltas jam pozavo 1908 m. 
sudarymui Panamos kana
lo medalio. Trumpai ta
riant — jo kūrinių darbais 
puošiasi Paryžiaus, Liuk
semburgo. Mu n c h e n o, 
New Yorko, Chicagos pini
gų muziejai.

Praslinkus 
amžiui U. S. A.’ 
galvos” centui,

Balandžio 9 d. vokiečiai! 
užėmė Daniją ir įsiveržė 
Norvegijon.

Gegužės 10 d. vokiečiai 
puolė Belgiją, Olandiją ir j 
Prancūziją.

Gegužės 11 d. Winston' 
Churchill tampa Anglijos ! 
ministerių pirmininku.

Gegužės 14 d. vokiečiai 
užkariavo Olandiją, gegu
žės 28 d. — Belgiją.

Gegužės 31 d. anglų ka
riuomenės paskutiniai da
liniai išspruko iš Dunker- 
que uosto.

Birželio 10 d. Mussolini 
paskelbė karą visai par-' 
blokštai Prancūzijai.

Birželio 13 d. vokiečių 
kariuomenė įžygiavo Pa
ryžiun.

Birželio 15 d. Stalinas, 
sulaužydamas visą eilę su-i 
tarčių, pasiuntė raudoną-1

1941 METAIS:
Sausio 6 d. savo pareiš

kime Kongresui preziden
tas Roosevelt pažymėjo, 
kad Amerika nepriims na
cių smurto ir nurodė, kad 
taika turi remtis Keturio
mis Laisvėmis.

Balandžio 6 d. Amerika 
paėmė globon Grenlandiją.

Birželio 13-14 d. bolševi
kai pradėjo masinį Lietu
vos žmonių gabenimą Ru
sijos gelmėsna.

Birželio 22 d. Hitlerio ar
mijos pradėjo karo žygį 
prieš Rusijos armijas.

Rugpiūčio 10 d. pasitrau
kia Lietuvos sukilėlių pa
statyta Juozo Ambrazevi
čiaus vyriausybė, atsisa
kydama bendradarbiauti 
su naciais.

Rugpiūčio 14 d. prez. 
j Roosevelt ir ministeris 
pirm. Churchill paskelbė 

! Atlanto Čarterį.
| Spalių 17 d. Stalino vy
riausybė iš Maskvos išsi
kėlė Kuibiševan, kai vo
kiečiai buvo 30 mylių nuo 
Maskvos.

Spalių 31 d. naciai nu
skandino Amerikos karo 
laivą “Reuben”.

Lapkričio 1 
davė bilijono 
tės pagalbos 
jungai.

d. Amerika 
dolerių ver- 
Sovietų Są-

“N. L.”
(Bus daugiau)

.JlvyLsta Šiandien
II

merikos lietuviams, garbė 
ir Lietuvos Šiauliams, kad 
iš mūsų pačių tarpo kilo 
taip prakilnus žmogus, ku
rio labai sumaniais ir ga
bių rankų meno darbais 
puošiasi viso pasaulio tau
tos, ypač Amerika, savo 
piniguos! Padangės Aras.

SV. ONOS NOVENA

gyvavimo 
“Indi jono 
1909 m.

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
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
KAS, 366 W. Broadway, So 
Boston. Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

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
x 366 W. Broadway So. Boston 27, Mass. I
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Pradžioje liepos mėnesį

Tuomet apie dešimt minučių pasi
turėjo pašalpos, imti reikalingiausius daik- 
Voroneže, Mask- tus, meluodami jai. būk

3

Berlyno konferencija esanti slapta, bent tuo at
žvilgiu, kad reporteriai ten neįsileidžiami, ir jos pasi
tarimų eiga viešai neskelbiama. Suprantama, kad ga
lutiniai konferencijos nuosprendžiai Amerikoj ir Ang
lijoj bus paskelbti. Kai dėl slaptų sutarčių, sakoma jų 
nebūsią, bet kas tai gali užtikrint? Paprastai be jų ne- 
apseinama.

Tiek to dėl sutarčių; bet kam visą konferenciją 
slaptoje laikyti? San Francisco konferencija buvo vie
ša, tad ir Pottsdamo pasitarimai galėtų būti skelbiami. 
Slaptybių taktika sukelia visuomenėj daug kalbų ir 
nerymastavimo, gi šiuo audringu momentu tokių daly
kų reikėtų vengti. Tas tiesa. Tačiau reikia nepamiršti, 
kad tarp šių dviejų konferencijų yra esminis skirtu
mas. San Francisco buvo tartasi dėl principų, Pottsda- 
me dėl konkrečių dalykų, t. y. kaip tuos principus įgy
vendinti. Ten buvo teorija, čia praktika. Jei dėl teori
jos tiek ginčytasi, tai ką jau apie praktiką bekalbėti, 
kai nustatytoji elgesio taisyklė reikia įvykdyti. Vien
minčių tarpe tas jau ne taip sunku, bet čia turima rei
kalo su Rusija, kuri dėl pasirašytų pasižadėjimų tik 
tiek tesirūpina, kad galėtų juos ko greičiausia apeiti.

Iš nuolat užglostomo paviršiaus lyg atrodytų, kad 
einamojoj konferencijoj tik kai kurios smulkmenos 
teks išlyginti. Principiniuose dalykuose “Trijų Didžiū
nų” nuomonės esą vienodos. Deja taip tik atrodo. Tik
renybėje tos “smulkmenos” išaugo į stambius kliuvi
nius, kurie ir pačius principus aukštyn kojomis gali 
apversti. Padėtis iš tiesų labai rimta. Laikraštininko 
Drew Pearsono pranešimu (Boston Traveler, liepos 21 
numary), Rusija pareikalavo, kad Anglija ir Amerika 
pripažintų Sovietų pastatytas vyriausybes Bulgarijoj,; 
Rumunijoj, Vengrijoj ir Suomijoj. Kadangi tų vyriau
sybių sąstatas susidaro iš buvusių nacių pakalikų 
(kaip greit bolševikai su naciais susiuosto!) tai Ame
rika ir Anglija atsisakė tai padaryti. Dėl Suomijos gal 
taip, bet dėl kitų — ne. Kalbamuose kraštuose vyksta 
pasibaisėtinų dalykų, ypač Bulgarijoj, kurios komu-

Daug Amerikos lietuvių_ bolševikų okupacija, 
mano kad Sovietų Rusi
jon ištremti lietuviai ir ki- 1940 metais antrą valan- 
tataučiai gyvena beveik Idą ryte pradėjo 
panašiai kaip gyveno tūk-1 daužyti 
stančlai lietuvių pabėgėlių vietos duris trys žiaurūs 
1916 - 1918 metuose, per CGPU agentai. Davė tik 
pasaulinį karą, 
lietuviai 
centrus 
voje, Petrapilyje ir kitur, ; ją laukia kelionė į Varšu- 
nemažą skaičių mokyklų, vą. Gatvėje išmesta vidur- 
ir net galėdavo išleisti sa-, nakty matė baisų vaizdą 
vo kalboje laikraščius. To- nežmoniškai šaukiančių ir 
dėl išskvrus mūsų Ameri- rėkiančių geriausių mies- 

į ko,s išeivijos vadus mažai to piliečių žydų ir lenkų, 
; kas rūpinosi apie likimą tų kurie orievarta buvo poli- 
60 tūkstančiu mūsų nelai- ei jos be jokios priežasties 
mingu tautiečių, kurie ne- atskiriami nuo savųjų ir 
žmoniškai buvo, išplėšti iš brukami kain kiaulės į so- 
savo tėvynės Lietuvos ir vietų sunkvežimus ir ve- 
iišmėtvti po Sovietų Rusi- žami į geležinkelio stotį, 
jos biauriausias vietas, Ten nrikimšta 26 įvairaus 
kur per daug šalta kaip amžiaus moterų, vyru ir

■ Sibire arba kur per daug vaikų i kiekvieną galvi- 
karšta kaip Kazakstane.

Kaip tie nelaimingi trem-
■ tiniai vargsta mums vaiz
džiai ir šiurpulingai apra
šo vieno Chicagos lenko 
gydytojo duktė Olga But- 

jkiewicz, kuri išvyko Len
kijon mokytis muzikos 
pas garsų Lenkijos smui
kininką Waclaw Kochans- 
ki. Olga netik tapo gera 
smuikininkė, bet ir savo 
mokytojo žmona, todėl ji 
pasiliko 
mieste Lenkijoje, __ ■
augino savo sūnų Joną.!Greitai 
Čia ją ištiko baisus 19391 sveikata, 
metų karas, ir nekviestų! jau antroje dienoje išėjo iš

Prasidėjo tamsiame va
gone varginga 16 dienų 
kelionė į Sibirą. Apie ketu
rias dienas valgyt ir van
denio gert nedavė. Kiek
vieną vakarą iš vagono 
viršaus Sovietų 
komunistas numesdavo 
puodą tremtiniams atlikti; 
savo gamtos reikalus. Va- 
gone labai tamsu ir liūdna. Į 
Matėsi tik per durų spra- 

gy venti Lwow gas debesiai. Miegoti vi- 
kur ji įsiems kartu nebuvo vietos, 

pradėjo blogėti 
Viena moteris

i i
ii

i

Pasilinksminimo parko Viennoje palikę tik 
apdaužyti likučiai: kur riogsantis kaminas, kur 
išdraskytas supimosi ratas ir tt. Gražusis par
kas buvo sudaužytas Amerikos, Rusijos ir Vo
kietijos bombų.

leistų medinių lūšnelių 
(barakų), kur nebuvo nei 
lovų, nei jokių sėdynių. 
Kiekviename apgyvendino 
po 8-nius asmenys, neat
sižvelgiant nei į jokius pa
geidavimus. Viename 
kambary turėjo gyventi ir 
miegoti Amerikos pilietė 
čikagietė Olga su gydyto
ju žydu, jo žmona ir duk
teria. Ir čia nebuvo jokios 
ramybės, nes žemės “ro
jaus” saugotojai vaikšti
nėjo apie budeles ir žiūrė
davo pro langelius. Visi 
tremtiniai, buvusieji gar
sūs gydytojai, inžinieriai, 
mokytojai ir kiti tuojau 
buvo prikinkyti į darbą 
paruošti išeinamąsias vie
tas, lovas, stalelius ir suo
lus. Jų ūpas tuojau nupuo
lė kaip ateitis paaiškėjo.

Už keletą dienų kiekvie
nas ir kiekviena buvo pri
kinkyti prie sunkiųjų dar
bų, nuo anksto ryto iki vė
laus vakaro. Vyrai kirto ir 
vežė medžius. Moterys uo
gavo, grėbė šieną, vėliau 
kasė bulves ir dirbo įvai
rius darbus miške. Visi 
darbininkai ir darbininkės 
taip buvo nežmoniškai da
bojami, kad daug vyrų, 
moterų ir 17 metų bernai
čių gavo patrūkimą (her-

I 
I

proto ir rėkdama nedavė liau traukinys pradėjo ni > nuo sunkių naštų o 
“rojaus” kltiems ant nesvarių kietų dažniau sustoti, kas sutei- 
npsdavn grindU ramiai miegoti. Ki- kė tremtiniams galimybę

u^icnkci isiaiKyti gyvyoę. Tik vie- kad vos užteko šiame 
Nebuvotoje stotyje buvo nepa- tremtinių Zimny Gorodok

nistai likvidavę 30,000 nekomunistų. Mėgino likviduo
ti ir žemdirbių vadą Dimitrovą, bet jis pasislėpė Ame
rikos atstovybėje. Tuomet ginkluotos komunistų gau
jos apgulė atstovybę ir bandė vidun įsiveržti. Teko 
šauktis amerikiečių sargybos pagalbos. Vos vos iš
vengta ginkluoto susirėmimo. Dabar padėtis kiek ra
mesnė, bet susikirtimai toli gražu nelikviduoti.

Su tokiais bolševikų “žygdarbiais” teks konferen
cijai ne tik susidurti, bet ir juos pašalinti. Tad neberei- 
kalo konferencija vedama slaptoje. Tokius nešvaru
mus “vėdinti” pasaulio akyse nedaro garbės nė “talki
ninkei”, nė “talkininkams”... K.

j tame vagone vienai lenkei išlaikyti gyvybę. Tik vie- 
“ kūdikis.

tremtiniui nei jokios me- prastas įvykis, kuomet ke- 
, diciniškos pagalbos, nors, ii tremtiniai išbėgo į miš- 
buvo ir gydytojų tremti- ką “do liasų”, o OGPU 
nių. žandarai visur rėkė, ieš-

Vagone raminosi sau kojo. šaudė ir spiaudė, bet 
tremtiniai žydai gydyto- pabėgėlių nesugavo.
jai ir inžinieriai, kad galė-> 
šią pradėti Sovietų Rusi- • 
joje naują gyvenimą.

•| Po keturių dienų ir nak- niškame miške, Sibire prie 
čių sustojo traukinys. At- Sosoos upės. Ten 1 aukė 
sidarė durys ir pribėgo purvini laiveliai, 
prie jo apibrizgę žemės pripildė 
“rojaus” piliečiai, kai ku- daiktais, 
rie patys maldaudami sau plaukiant 
duonos, o kiti siūlidami puolė 
parduoti purvinas nepri- (mosąuitoes), ir kai kurie 
nokusias uogas. Bet stoty- buvo smarkiai sukruvinti 
je davė progos nusiprausti j ir apsirgo.
ir vandens išsigerti. To- Laiveliai privežė prie ap-

Po šešiolikos dienų var
gingos kelionės tremtinių 
traukinys sustojo milži-

kuriuos 
tremtiniais ir jų 
Laiveliams be- 

tremtinius už-
tūkstančiai uodų

už darbą buvo apmokami 
tik tiek kruvinų rublių.

kaimely nusipirkti sušalu
sių bulvių ir apipuvusios 
juodos duonelės, kuri iš 
karto nenorėjo ilgai pasi
likti viduriuose. Ir dar 
kiekvienam ir kiekvienai 
reikėjo stovėti ilgose eilė
se (čia . buvo apie 600 
tremtinių) kiekvieną die
ną nusipirkti sau maistą, 
o už prastas ersatz (popie
rines) čeverykas reikia su-

Tęsinys 4-tame pusi.

AMERICAN 
RED CROSS + *

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

VII.

Nepavykęs Žygis
Pomadinas pamatė, kad su ja nesusikal

bėsi. Kvaila, ar gudriai įmokyta? — švystelė
jo jam per galvą. Tur būt, kvaila, ir tiek. Ji 
nieko gal nė nežino apie sūnaus darbus. Bet 
tėvas — tai kas kita. Jis žino. Jis būtinai rei
kia surasti. Tad greičiausiai į pašiūrę — nu
sprendė Pomadinas. Bet jei Andrius kur stu- 
boj užsislėpęs? Nueisi į pašiūrę, o jis šmukšt 
ir pabėgs. Pomadinas, valandėlę pamąstęs, 
apžiūrėjo visus kambarius, bet nieko nerado. 
Gal kur palėpėj? Reikėtų apieškot visus pa
kampius. Bet, jei tėvas, suuodęs pavojų, pa
spruks tuo tarpu į girią? Nei tėvo, nei sū
naus. Pomadinas nežinojo ką daryti. Gal pa
prašyt šitų ponų padabot namus, o pačiam 
ieškoti senio? Bet ar galima jiems pasitikėti? 
Sumanus, pilnas resursų žandaras matomai 
įlindo į skylę. Tuodu negalėjo nepastebėti jo 
keblios padėties. Vaišmantas sardoniškai 
šypsojosi. Bitinas švilpavo kažkokią linksmą 
ariją. Pomadinas siuto. “Palaukite, pergreit 
nedžiūgaukite, dar ir mano gatvėje bus šven
ta, — kalbėjo į save sukandęs dantis. O jūs 
juokaukite sau sveiki, tas jūsų naudai neiš
eis. Aš nepamiršiu nė vieno jūsų šposo. Kvai
liai! Jie nesupranta, kad, taip elgdamiesi, jie 
kaip tiktai save įduoda.”

Vaišmantas, tur būt, įspėjo žandaro min
tis ir pamerkė Bitinui, kad perdaug neparo
dytų savo pasitenkinimo. Bitinas, lyg ir ne
pastebėjęs daromųjų jam ženklų, nutraukė 
ariją ir buvo jau bepradedąs “Marsiljezą”, 

bet laiku susigriebė ir nusuko į kažkokį links
mą maršą. Nuotaika susidarė tiesiog skan
dalinga. Bet čia Pomadinas vėl pasirodė vi
soj savo talento pilnumoj. Jis staiga nusikva
tojo.
— Dovanokit man, ponai, už linksmumą, 

bet aš, tur būt, nuo jūs užsikrėčiau. Situacija 
iš tiesų susidarė labai komiška. Aš norėjau 
tam vaikinui pranešti, kad jam yra laiškas 
mūsų kanceliarijoj. Kodėl jis per mūs rankas 
atėjo ir kas jame yra, aš negaliu įsivaizduoti. 
Taigi, maniau sau, iškrėsiu mažiuką šposą. 
Smarkiai pulsiu namiškius ir gerokai juos 
pakamantinėsiu apie Andrių. Dėl efekto, ži
note. Kartais užeina žmogui kvailas noras 
paišdykauti. Bet dabar matau, kad aš ir 
jums padariau linksmumo. Tur būt, manėte, 
kad aš rimtai noriu Andrių suimti ir įsivaiz
duojant sau mano apsivylimą, kad jo čia nė
ra. Juk linksma matyt žandarą tokioj padė
ty? Cha, cha, cha! Bet, ponai, aš tą suprantu. 
Aš pats mėgdavau iškrėsti žandarams šposų, 
kai buvau studentas. Smagu kartais patrauk
ti žandarą už nosies — cha, cha, cha!

“Žiūrėk, koks velniūkštis! Ir kaip greit ir 
gabiai atsigriebė!” — pamanė Bitinas. Bet 
Pomadinas nedavė jam daug laiko galvoti.
' — Žinote ką, ponai, — tarė — jūs čia gerai 
peržiūrėkite visas pakampes ir jei rasite An
drių, tai jam pasakykite, kad aš turiu jam 
laišką, o aš tuo tarpu nueisiu paieškoti jo tė
vo.

Tai pasakęs, Pomadinas sparčiais žings
niais nuėjo į tvartus.

Pasilikę du vienu, Vaišmantas su Bitinu 
nebežinojo ką manyti, tik netiksliai žiūrėjo į 
vienas kitą.

— Jis čia kokius šposus krečia, — pastebėjo 
Vaišmantas.

— Krečia ar nekrečia, bet mudu suraskiva 
Andrių. Tai bus gera proga jį perspėti. Aš tą 
žandarą pradedu įtarti veidmainiavįmu, — 
tarė Bitinas.

— Aš neįtariu, tik žinau, kad jis veidmai
niauja, — atsakė Vaišmantas. Bet gerai tu 
sakai, kad reikia surasti Andrius. Tik jau 
maža kur liko mums vietos jo ieškoti, nes 
žandaras jau beveik visur iššnipinėjo.

Ir juodu puolėsi visur, kur tik žmogus ga
li įlysti, bet Andriaus niekur nebuvo. Jų nuo
staba maišėsi su džiaugsmu. Kur jis dingo? 
Tiksliai ar netiksliai prasišalino? Ar iš tiesų 
jam pavojus gresia? Jei taip, tai kas jį per
spėjo? Tie klausimai skverbte skverbėsi 
jiems į galvą ir nebuvo galimybės į juos at
sakyti.

Tuo tarpu Pomadinas neleido laiko veltui. 
Nuėjęs į pakluonę, ten greit surado Andriaus 
tėvą. Senis Stuobrys matomai visai nebandė 
slėptis ir nėkiek nesuvokė. Pomadino atsi
lankymo tikslo. Žandaro išvaizdos jis, žino
ma, išsigando, kaip kiekvienas tų laikų lietu
vis: nujuto, kad tokio svečio atsilankymas 
nieko gera nelemia. Taigi, nugąstaujančiu 
veidu ir drebančiom rankom jis nusiėmė ke
purę. Pomadino nėkiek nesujaudino pasigai
lėjimo verta senio išvaizda. Jis žiauriai ir 
piktai puolė jauno nusikaltėlio tėvą.
— Kur pabėgo tavo sūnus? — užgriovė Po

madinas.
Senis siekė jam ranką bučiuoti. Žandaras 

nesidavė, bet, griežtai jį atstūmęs, papurtė 
už pečių.
— Kur dingo tavo sūnus?
— Ar... ar ponulis jo ieškote? Jis dar nese

niai čia buvo, — atsakė drebančiu balsu se
nis.

Pomadinas dar labiau supyko. Ar čia iš jo 
tyčiojamasi, ar ką? Ir ta kurčiokė senė tą pa
tį sakė. Nėra didesnio piktumo žuvininkui, 
kai stambi žuvis nušoka nuo kabliuko ir 
pliumpt atgal į vandenį! Ir Pomadinui taip 
pat buvo pikta. Ilgai laikomą pyktį jis išliejo 
ant senio Stuobrio.
— Tai kaip tu nežinai, kur tavo sūnus išėjo? 

Koks tu tėvas? Tu atsakysi už jo darbus!

Senis Stuobrys puolė ant kelių.
—Ponuli, kaip prieš Dievą sakau, aš neži

nau, kur jis eina nė ką jis daro.
— Nežinai!., tu nežinai!.. — šniokštė žanda

ras ir net užsimojo kirsti seniui į sprandą. 
Tas visai pasilenkė prie jo kojų ir mušti bu
vo neparanku.

— Jūs visi toki... maištininkai... vagys... ne
naudėliai!.. Tėvai ir vaikai tos pačios gyvatės 
lizdo... ,

Ir spyrė į pašonę. Bet klausinėti toliau bu
vo bergždžia. Senis arba nežino, ar nepasa
kys, taip, kaip ta kurčiokė jo boba. Pomadi
nas nekartą buvo susidūręs su panašiais ti
pais ir iš prityrimo žinojo, kad gaila tik laiko 
juos kamantinėti. Prie to, iš stubos jau išėjo 
Vaišmantas su Bitinu ir artinosi į pakluonę. 
Pomadinas tuojau pakeitė balsą ir toną.
— Na. na, seni kelkis — ko nusigandai? Įsi

vaizduokite, ponai, — kreipėsi linksmai į atei
nančius savo kelionės draugus — kad ir šis 
senis manė, jog atėjau areštuoti jo ar jo sū
naus. Aš dar truputį jį paspaudžiau, tai ir 
visas susmuko — cha, cha, cha! Šiandie man 
sekasi! Na. nenugastauk, seni. Aš tik atvy
kau pranešti, kad pas mane yra laiškas tavo 
sūnui. Tegu nesislapsto. Ne visada žandaras 
nori areštuoti. Ir jis turi širdį — cha, cha, 
cha! Na, ponai važiuokim namo.

Ir svečiai kaip netikėtai atvyko, taip sku
biai ir išvyko. Visu keliu jų nuotaika buvo ne
jauki. Pomadinas mėgino juokauti, bet tas 
jam nekaip sekėsi. Lyg kokia nepasitikėjimo 
dvasia perlėkė per jų tarpą. Žandaras jautė, 
kad jo kelionės draugai netiki jo apsimeti
mu. Ir jie jautė, kad jis tai jaučia, ir visiems 
buvo neįauku. Taip kartais žmonės be žodžių 
daug iškalbingiau pasišneka ir kits kitą ge
riau suDranta.

Parvežęs juos namo. Pomadinas manda
giai atsisakė nuo maderos, kurios jam buvo 
pasiūlę, ir greit nuvažiavo savais keliais.

(Bus daugiau^
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BENDROJO AMERIKOS LIETU
VIŲ FONDO PIRMININKO 
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Amerikos Lietuvių Tarybos
Atskaita

Šių metų liepos 31 d. su
eis lygiai vieneri metai, 
kai Bendrasai Amerikos 
Lietuvių Fondas priimtas j 
National War Fund narių 
šeimą. Bet National \Var 
Fund sutiko išduoti lėšas 
šelpimui ir administraci
jai tik nuo 1944 m. spalių 1 
d. Nuo BALF įsikūrimo 
dienos (1944 m. kovo 25 
d.) didžiausia finansinė 
parama buvo gauta iš se
kančių šaltinių: 1) Ameri
kos Katalikų Episkopato 
— $5.000. (1944 m. geg. 24 
d.) ; 2) Susivienijimo Lie-

Board ir National War 
Fund kontrolėje.

Pinigais įvairiomis su
momis mūsų pašalpa iki 
šiol pasiekė lietuvius nuo 
karo nukentėjusius šiose 
šalyse: Pietų Amerikoje— 
$16.000: Italijoje — $11,- 
000: Prancūzijoje — $35,- 
000: Ispanijoje ir Portuga
lijoje — $6.800: Švedijoje 
— $52.000: Šveicarijoje — 
$24.200. Pašalpa yra siun
čiama kas mėnesį.

Daiktais mūsų pašalpa 
išsiųsta į tris vietas: Lietu
von — 80.000 svarų drabu-
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tuvių Amerikoje — $2.000. žiu ir batų vaistų bei medi- 
(1944 m. liepos 26 d.): 3) cinos įrankių už $19.869.24 
Amerikos Lietuvių Tary- per Russian War Relief. 
bos — $250.00 (1944 m. ge- (Dar atsakymo negavome
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Japonai belaisviai Okinawa saloj skalbia savo drabužius. Iš virš šim
to tūkstančių japonų Okinawa salos kovose į nelaisvę paimta tik 7,902. 
Kiti žuvo kovose.

PAJAMOS:
Nuo 1943 m. kovo 1 d. iki 1945 m. gegužio 31 
dienos surinkta aukų............................. $33,169.64

IŠLAIDOS:
1943 metais išleis

Ofiso išlaikymui 
Kelionėms .......
Priėmimams ....
Konferencijoms 
Spausdiniams ...

$471.13
590.00
104.02
353.46

.. 80.00

Iš viso $1,598.61

gūžės 3 d.): 4) ir smulkes- ar šie daiktai pasiekė Lie- 
nės aukos bei mokesčiai tuvą). Italijon — 25,000 
buvo gauti iš mūsų įstai- svarų drabužių ir batų per 
gų skyrių. Pirmoji šelpimo American Relief for Italy. 
suma — $2.000. buvo pa- (Iš Romos gauta kablegra- 
siųsta 1944 m. rūgs. 14 d. į ma, kad siuntinys jau pa- 
Švediją lietuviams. Liku- siekė lietuvius. Prancūzi- 
sios sumos buvo panaudo- jon — 25.000 svarų drabu- 
tos ofisą įrengimui. įran- žiu ir batų per American 
kiams, administracijai ir Relief for France. Šian- 
kelionės išlaidoms. dien rūpinamasi išsiųsti

National \Var Fund yra atatinkamą kiekį drabužių 
patvirtinęs mūsų Fondui Švedijon ir Šveicarijon. 
$356.500 metinio biudžeto Siuntime drabužių ir kito- 
iki šių metų rugsėjo 30 d. kių daiktų prisilaikoma 
Kas trys mėnesiai tenka tokios pagrindinės taisyk- 
prisistatyti National War lės: siunčiama tokiais ke- 
Fund Biudžeto Komitetui liais, kurie yra prieina- 
ir ginti pasiūlomus pro- miausi ir kurie turi Natio- 
jektus. Kiekvieną mėnesį nal War Fund ir Presi- 
duodama National War dent's War Relief Control 
Fund atskaitomybė ir pa- Board patvirtinimą, 
tiekiama sekančio mene- Kadangi esame nariais

BAISUS TREMTINIŲ LIKIMAS 
SOVIETŲ RUSIJOJE

šio biudžeto reikalavimai. 
BALF veikla yra Presi- 
dent's War Relief Control

i

TO VISIT r. S —Sccond pat-

National War Fund ir iš jų 
gauname visas lėšas Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Fondo reikalams, mums 
jau dabar būtina stipriai 
susiorganizuoti National 
War Fund rudens vajui, 
kuris prasidės šių metų 
spalių mėnesy. Visų mūsų 
pareiga stipriai pasidar
buoti, kad kiekviename 
mieste ar miestelyje, kur 
tik yra bent vienas orga
nizuotas lietuvių vienetas, 
Lietuvos draugai įsitrauk
tų į Vajaus Komitetus ir 
įneštų savo pagalbos indė
lį. Kai norime paramos iš 
kitų, neužmirškime patys 
būti pirmieji didžiame Na
tional War Fund talkos 
darbe.

Lietuvių šelpimo proble-

Pradžia 3-čiame pusi, 
mokėti viso mėnesio algą. 
Nuo darbo atsisakyti ne
valia. Reikia dirbti, nežiū
rint sutinusių kojų arba 
rankų. Tik turint virš 
101 laipsnių karščio gali
ma pasiliuosuoti nuo dar
bo. Jeigu kam kas nepa
tinka ir policija suuodžia, 
tuomet tą tremtinį išsiun
čia į dar baisesnę stovyk
lą, pavyzd., Lejkin, kur 
greitai kiekvienas tremti
nys per biaurų darbą ir 
gyvenimo sąlygas susilau
kia sau mirties.

Dora yra pavojuje. Tū
las pražilęs komunistas 
siūlydavo kiekvienai mo- 
terei du kiaušinius, kad su 
juo užs... Nedėlioję varo 
priverstinai į salę, kur bol
ševikas Steputin tremti
nius koliodavo visokiais 
nešvariais žodžiais ir gra
sinimais. O moterų dieno
je ateidavo jis pas moteris 
į bendrą pirtį.

O žiema Sibire labai bai
si. Sniegas pasirodė rug
sėjo vidury ir greitai pasi
darė baisiai šalta, apie 30- 
50 žemiau zero. Nėra jo
kios permainos iki gegu-' 
žės mėnesio.

Laiškai tremtinius pa
siekia, nors vėlai. Atėjo

' spaudai paruošė rašytoja 
Lilian T. Mowrer, vardu 
“Arest and Exile”, New 
York 1941, puslapių 274. 
Amerikos valdžia ją iš šio 
pragaro išlaisvino, 1941 
metais, nes ji gimė Chica
gos mieste.

Iš šio veikalo išeina vie-

I 
I

ma nepaprastai padidėjo 
karui Europoje užsibai

gus. Prieš akis yra didelis

riarch of Russian Orthočox 
Church clected since 1917. 
Patriarch Alexius. above, will 

visit U. S. shortly.

Guam saloj maudyklių pakrantėse amerikie
čiai kariai ir karės vieni maudosi, kiti palmių 
šešėliuose ilsisi.

1944 metais išleista:
Ofiso reikalams ....
Kelionėms ...........
Priėmimams .......
Konferencijoms ....
Spausdiniams .......
Informacijos Centr.
Parama užsieny.....
Šalpos Fondui .....
Kitos išlaidos.........

.. $200.00
1,055.00

..... 15.40

..... 37.00

..... 60.00
10,000.00

.... 500.00

.... 250.00

........7.76

vienas laiškas apylinkės 
keliu iš vienos stovyklos 
neperžengiamo Taigos 
miške, kuriame rašė, kad 
ten stato stovyklas dėl
40,000 lietuvių, estų, ir Be- nas grynas faktas aikštėn, 
sarabijos tremtinių. Lietuvos ir kitų šalių

Drabužių Sovietų Rusi- tremtiniai buvo išvežti į 
joje trūksta. Kaip Stali- Sovietų Rusiją, kad ten 
nui reikėjo išlaisvinti Vol- prie sunkiųjų darbų ir ne
gos vokiečius, tai rusai a- žmoniškų sąlygų kuogrei- 
tėmė iš lenkų drabužius ir čiausia išmirtų. Todėl Sta- 
juos iškeitė vokiečių briz- linas jokiu būdu neprisi-

1945 metais išleista:
Ofiso reikalams .................
Kelionėms (čia įeina ir San 
Francisco konferencija) 
Priėmimams .....................
Konferencijoms ...............
Informacijos Centrui.........
Spaudos atstovui ...............

Iš viso išleista
BALANSAS:

Įplaukė ..........
Išleista ........

I 
guliais. Todėl taip labai leidžia Amerikos Raudo-! 
daug lenkų buvo išgabenta nojo Kryžiaus suteikti 
į Rusiją, nes reikėjo aprė- šiems tremtiniams pagal- 
dyti vokiečius, kurie vyko bą. Tik todėl garsūs gydy-. 
Vokietijon. Taip sako Olga tojai ten ne gydo, bet ker- 
Kochanska savo veikale, ta medžius, o gydytojos 
pp. 133-134. Kazakstane kerpa aveles,

į Šitą baisų vaizdą iš Mums reikia daryti di- 
- tx cxxx vxxxxų gjr wxxxxxxv gau- _ _

name iš įdomaus Olga Ko- bėti savo tautiečius, 
chanska veikalo, Tremtinių draugas, ta ALT suvažiavimo.

Iš viso $12,125.16

$564.25

1,962.16
.... 75.12
. 499.35
5,000.00

250.00

Iš viso $8,351.88 
........................ $22,355.67

$33,169.64
22,355.67

Lieka ižde ........................................  10,813.97
Informacijos Centro balansas 1945 m. 
gegužės 31 dieną ................................. 942.04

Bendras ALT turtas grynais pinigais $11,756.01_ VČLLZ.UU LVAUlllO LCIIVIO, lulLjLl UI“, LU1 LO.O gljliaio
tremtinių gyvenimo gau- džiausiąs pastangas išgel- Si ALT iždininko, p. M. Vaidylos, atskaita 1945 metais 

birželio 12 dieną New Yorke buvo pateikta ir patvirtin- 
Amerikos Lietuvių Taryba.

darbas — drabužių, įvai
rių daiktų ir konservuoto 
maisto rinkimas. Prisilai
kydami griežtai Presi-Į 
dent’s War Relief Control: 
Board taisyklių, mes nesi
ėmėme jokio žygio, kuris 
neturėtų valdžios pritari
mo. Drabužių vajus priva
lo eiti nuolat, ir reikalinga 
mūsų visuomenės parama.

Baigdamas šį pranešimą, 
noriu iš širdies kreiptis į' 
Amerikiečius - lietuvius:; 
Jauskime tą nepaprastą 
atsakomybę, kuri šiandien 
yra mums patekusi. Į mus 
atkreiptos tūkstančių lie
tuvių suvargintos rankos, 
ašarom ir krauju patvinu-: 
sios akys ir iškankintos i 
širdys. Suglauskime savo 
gretas ir — dirbkime mū
sų kenčiančių brolių — se
sučių gerovei.

Kun. Dr. J. B. Končius. 
BALF Pirmininkas.

i

SEPTYNLOSDEŠIMT PENKTI ]UBILIE]INIA1 METAI
BREWED BY HAFFENREFFER & CO.,' Ine., Boston, Mass.; BREWERS SINCE 1870

kada buvo įkurta Haffenraffer Co., Ine., prezidentui Ulyses S. 
Grant buvo patiektas planas statyti Bostone didi jį U. S. Paštą 
ant Post Office Sąuare. Pastatytas tų laikų architektūros stiliuje, 
tas pastatas darė didelio įspūdžio.

toj vietoj stovi naujas U. S. Pašto rūmas, bet penkis kartus di
desnis. Kildamas sklandžiomis linijomis iš lauko, moderniškai 
įrengtas viduje, jis duoda daug vietos visokiem departamentam, 
ko pirma nebuvo. Taip pat ir Haffenraffer & Co., Ine., ką gami
na PICKWICK ALE, augo su laiku ir plėtojosi iki tano vienas 
didžiųjų Amerikos bravorų.

./ ' Jį ten* U.
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Jaunimo Diena-liepos 29
Vyčiai Pasiruošė Sutikti Ir Palinks

minti Tūkstančius Dalyvių-

Lietuviskoji Daina Aidės Po Šalį 
Plačiausiai -

Paveikslas parodo didžiulėj “g.ocn-house” patalpas, kurios audra iš
daužė visus stiklus. Tas įvyko Ottawa, Kansas.

GIMTAJAI ŠALIAI

atsi-
I

neturėtų būti vietos nie
kuomet, reikia atsiduoti 

i Dievo valiai, bet, kartais' 
gailesčio jausmas toks bū
na stiprus, kad tik ašaros, 
kaip kokis potvynis skel
bia savo karaliavimą. Tai 
reiškia, kad kiekvienas i 
žmogus yra tik žmogus ir 
visokios aplinkybės turi 
savotiškos įtakos.I

Nuolatinis surūgimas ir 
nusiminimas, sako gyveni
mo stebėtojai, — sendina 
žmogų ir netgi jo organiz
me sukuria nesveikatingu- 
mo rūkščių, kurios žmogų 
apsergina. Linksma nuo
taika ir sveikas juokas — 
žmogų gaivina ir stiprina.

Žinodami visatai, kas! dauį]au beskubėdama? kol'sukimo kertėje, ji vos ne
žmogui artina jo kapą ir-tamsie nakties šešėliai i užvirto ant_ padrikusios 

galutinai apdengs žemę — moteries figūros, begulin- stebėjo kaip atsivėrė di-

Prarastas V

Per visą šio karo metą tas nevilties ir nusimini- 
daugiausiai po tėvelių bu- mo... Tokioms valandoms 
vo paliestas jaunimas ne
vilties šmėklos, kas jo lau
kia rytoju?! Kai buvo pa
šauktas į Karo tarnybą 
mylimasis tėvelio ir moti
nėlės sūnelis, mylimasis 
brolelis, — ašarojo tėvelių 
naktužėmis išvargtos a- 
kys, verkė ir sesutė paly
dėdama savo brolelį... ir 
tos ašaros byrėjo namuose 
valgant, meldžiantis, ei
nant į krautuvę ir tt. ir tt. 
Bet buvo dar ir tokių aša
rų, kurios buvo paslėptos. 
Tos paslėptos ašaros ir y- 
ra jaunimo ašaros
skyrusio bernelio ir pali
kusios mylimosios merge
lės. Mes, kurie stebėjom iš 
šalies tuos verkiančius ne- 
visuomet supratom jų a- 
šarų reikšmę. Mes kartais 
tik jautėm jų pergyvena
mą skausmą, bet jie tą 
skausmą ir širdies gėlą tu
rėjo savo širdyse. Prieš 
juos atsistojo galimo am
žinojo atsiskyrimo prara
ja ir jų jaunųjų dienų ryt
mečio saulutė ūmai persi- 
metė saulėleidžio debesy-1 ‘“tipj
se' nančiomis minutėmis, ku-

Skaudžiausias žmogaus rios teiks pinigais neįkai-į 
gyvenime momentas, ta^nuoto malonumo.
tas, jeigu jis būna palies- Tas jaunimo sąskridis į-

I

t

kas tolina, o kam be laiko 
lysti į duobę, — ir rengia
mas jaunimo jėgomis mil
žiniškas sąskridis - PIK
NIKAS, kuriame kiekvie
nas atvykęs, ar jis bus se
nas ar jaunas, mažas ar 
didelis, — turės jaunystės 
linksmumo; turės laimės

Jaunuole,
Jei nori tobulai pasišvęsti Kristui ir artimo labui: 

Jaunuomenės auklėjimui, spaudos darbams, ligonių 
slaugymui ir senelių priežiūrai,

STOK
| Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos Seserų 

Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyną.
SESELIŲ KONGREGACIJA

buvo plačiai išvysčiusi savo veikimą Lietuvoje, kur turėjo 200 
seserų su 32 misijomis: prieglaudas, vaikų darželius, mokyklas, 

moksleivių bendrabučius ir spaustuvę. 
Seselės pasekmingai dirbo Katalikų Veikime.

AMERIKOJE KONGREGACIJA
turi sekančius vienuolynus: Putnam. Conn., Thompson, Conn., 

Hinsdale, III. ir Greene, Maine.
Dėl įstojimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu adresu: 

Sister Superior 
Immaculate Conception Convent 

R. D. I., Putnam, Conn.
Plūtis didelė, bet darbininkų maža. Tat. prašykime piūties Viešpatį, 

kad siųstų daugiau darbininkų į Savo didžiąja piūti!

Amerikos diplomatas \Villiam Richard Sym- 
ser su šeima pirmas sugrįžo laivu SS. Magalia- 
nes. Tai ispanų laivas, kuris kaipo neitralės vals
tybės laivas, galėjo įplaukti į šios šalies uostą, 
tik nuėmus draudimą. Laivas atplaukė į Phila- 
delphia, Pa.

kai dažnai keleiviams atsi
tinka. Vienas niekuomet 

į nebežino, ką kitas gali at
rasti. Beskubėdama pir- 

Kas kartas vis daugiau ir myn, staigaus kelio užsi-

Vertė J. Butkevičius.
(Nuostabus Užsimąstymas)

(Tęsinys)

nebeatsiskyrdamos. Vie
na antrai vadovavo, viena | 
antrą guodė ir ramino, 
viena antrą gelbėjo painio
se ir sunkiose tos kelionės 
valandose, kol praėjo ilgo
ji diena ir kol, pagaliau, 
su visu nesitikėtai, juodvi 
išvydo puikiųjų savo rū
mų nuostabiai bežibančias 
šviesas. Juodvi greitai pa-

;čios ant žemės kelio kraš-
I _

te. Ji pasilenkė žemyn vir
šui jos.

1 — “Oi, tu silpna mano 
vargšele!” — susijaudinu
si sušuko ji švelniai ir už

jaučiamai. — “Tavo kry
želis yra per sunkus, tau 
pačiai vienai be kieno nors 
pagalbos nešti; tačiau tu 
čia anaiptol nebegali pasi
likti čia gulęti. nes turėsi 
mirti. — Žiūrėk! — Aš tau 
noriu pagelbėti; dabar 
mes keliausime abi kartu, 

į Štai! — Imk mano ranką 
ir leisk man tave parpuo
lusią prikelti nuo žemės.

(Juk tai būtų labai nepro
tinga nepriimti mano siū
lomos pagalbos, ir čia pra
žūčiai pasilikti gulėti!..”
— “Tu nebegali man pa

dėti ar pagelbėti!” — su
šuko verkdama parpuolu- 
sioji žemėn. — “Tavo pa

nčios kryželis yra pakanka
mai sunkus... Kaip gi ma
ne 
giau ir pati nebeįstengsi 
panešti?!”

J —“O, visai ne!”—grei
tai ir užtikrinančiai, jai 

dotume visais tais malo- atsakė Mažoji Siela. — 
numais važiuokime ir pės-'‘‘Manasis kryželis, mane 
ti eikime į JAUNIMO DIE- dabar taip labai nebesun- 
NOS pobūvį, kur ir mes kiną, kaip pirma. — Aš į- 
būsime tos bendros lietu- stengsiu ir tavąjį kurį lai- 

| viškos šeimos nariais ir ką, kiek bus reikalinga, 
j mūsų širdys pakils arais panėšėti, šią likusiąją ke- 
ir skelbs jaunystės dūmas,, ik>nes dalį,— aš pati už 

Į kad bendroje lietuviškoje 
vienybėje yra pajėga, kuri 
kiekvienu momentu ateis 
ir ateina ir tėvų žemės rei
kalų ginti — vaduoti Lie
tuvą iš žiaurios vergijos.

Taigi, liepos 29-tąją, visi 
vykime į Jaunimo - Vyčių 
sąskridį, o ten daug laimė
sime sau ir savo arti
miems! J. Kp.

i ji bėgo pirmyn; kelias į 
kalną darėsi vis statesnis 
ir statesnis; vienatvė ap
gaubė ją taip smarkiai, 
kad jai rodėsi, kad jau 
daugiau ji nebegalės išlai
kyti. Tačiau šioje kelionė
je su visu nesitikėti daly-

dieji Namų Vartai ir per 
specijalis Pa

jų dviejų pasi- 
pasitikęs, Pa- 

pasakė, kad jo

vyks liepos-July 29, 1945, 
East Dedham, Mass., gar
siame Kęstučio Parke.

Turint mintyj tokią pui
kią progą, kuri čia pat jau 
prisiartino, ir kuri labai 
visiems prieinama, ir kur 
suvažiuos milžinišką žmo
nių minia, ir kur bus pa
tiekta linksma dienos pro
grama, ir kur laisvai susi
būrę lietuviai iš gilumos 
savo krūtinių užtrauks 
lietuviškos dainos garsais, 
kur daina aidės po šalį 
plačiausiai, kur ant raukš
lėto lietuvio-lietuvės veido 
nušvis šypsena linksma, 
kur ant meilužės-žio nevil
ties rytojaus užtekės skai
sčios vilties rytmečio sau
lutė, — ten tik neatvykęs 
galės suprasti ką jis pra
rado... Todėl, kad pasinauj

Ne dėl gražių akių
Bei minčių prakilnių, 
Ne dėl vardo garsaus — 
Pamylėjau tave, 
Pamylėjau labiaus, 
Negu patį save.

Jei audrų sūkurys 
Tavo širdį trankys, 
Būk rami visada:
Aš poeto širdim 
Ir veikėjo skydą — 
Visuomet su tavim.

Tik nupinki, meldžiu. 
Man vainiką gėlių. 
Ir uždėk ant galvos, 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!

— Bet pas mus dar žiema, 
Ir gėlių nebėra:
Juk žinai, kad speigai 
Nulapojo girias. 
Kad pūga ir sniegai 
Pašarvojo gėles.

Jei ištikro myli, 
Tai tu visa gali:
Ant pusnynų-sniegų 
Pražydės tau kvietka. 
Tarp didžiausių speigų 
Kaurais tiesis lanka.

Tik nupinki meldžiu. 
Man vainiką gėlių, 
Ir uždėk ant galvos. 
Ir tikėk, jog jisai 
Nesuvys niekados — 
Jis žydės amžinai!

Aš dėkingas už tai 
Tau — manai mylimai, 
Ne iš lauko gėlių 
Pagaminsiu puokštes. 
Bet iš žodžių dailių 
Vis bepinsiu eiles.

Jei kas man pavydės 
To vainiko garbės. 
Aš neverksiu—tiktai
Jį įdėsiu karstan. 
Ir užvožęs tvirtai, 
Palydėsiu kapan.

M. Gustaitis.

gelbėsi? — Juk dau-

tave atliksiu, ir visą jos 
sunkumą, pati ant savo 
pečių nešiu... Mano pade
dama — tu lengvai įsteng
si pabaigti šią kelionę ir 
pagaliau laimingai pasiek
si. Namus! — Tik greičiau 
kelkis ir eikiva!”

Reikėjo gana daug įvai
rių prikalbinėjimų ir ragi
nimų, kol ji privertė ant

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS” 
“VARPELIS” 

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

kai tu laisva savo valia 
šiai paklydusiai ir nuvar
gusiai Jo avelei, kiek tik 

■ begalėdama, padėjai nuo 
: žemės atsikelti ir pasiekti 
savo Namus — Jis taipgi 
visa tai labai atydžiai tė- 
mijo! Ir tas tavo pasiauka- 
vimo darbas, išgelbėti 
vargšę sielą nuo pražūties 
— begaliniai Jam patiko! 
Jis žinojo, kad dviejų kry
želių sunkumo tu nebeį
stengsi pakelti; tatai tavą
jį kryželį — pasiėmė nešti 
Jis Pats, kol čia ateisi; Jis 
paliko tau tik jos kryželį, 
kurį laisva savo valia pa
siėmei už ją nešti. Tavo 
pačios kryželį, kol čia atei
si — Jis padėjo į saugią 

: vietą. — Štai jis! — Atsi
imk dabar jį! Mokytojas 
'laukia tave sutikti viduje 
pas Namų angą. Brangio- 

į ji, Mažoji Sesele Siela! — 
Dabar karštai pasveikink 
Jį Patį ir Tikruosius Savo 
Namus!” — su šilkiniu sa
vo balso švelnumu, baigė 
jai kalbėti Pasiuntinys 
Azrael.

* * *

Tuo momentu. Seselė Ci
ną Jokūbą, T.O.S.F, ūmai 
atsibudo iš miego. Ji buvo 
labai nuvargusi, ir beskai
tydama “Kristaus Seki
mas” knygą, netikėtai 

! trumpai valandėlei užsnū- 
i do. Ji buvo pasirėmusi ant 
atversto tos knygos sky- 

I riaus, kuris vadinosi: — 
j “Karališkasis Šventojo 
Kryžiaus Kelias”.

Tą naktį prieš eisiant 
gulti, Seselė Ona Jokūbą, 
bendrų savo maldų petici- 
jon įpynė dar ir šį naują 
prašymą: — “Geriausiasis 
mano Viešpatie ir Mokyto

jau! Iki šiol aš Tavęs, Vieš- 
Įianu, viouumui uuviannial 

•prašydavau, kad teiktu- 
,' meisi suteikti man never

tai tą malonę, jeigu gali- 
• ma — kad bent truputėlį 
i palengvintumei mano kry

želį; o jeigu negalima — 
kad suteiktumei man rei
kalingos kantrybės ir iš
tvermės iki galui kaip rei
kiant jį nešti. O dabar, ge
riausiasis mano Viešpatie! 
Prašau Tavęs ko nors ki
to: — Duok man ne tik 
savo pačios kryželį kant
riai, nuolankiai ir su meile 
nešti — bet ir kitų kryže
lių, kam bus reikalinga, 

' taip gi nors mažiausią 
kampelį panėšėti!”

(Paimta iš “The Franciscan”) 
(Pabaiga)

juos išėjo 
siuntinys 
tikti. Jas 
siuntinys 

i vardas yra Azrael, ir kad; 
jis yra pasiųstas juodu; 
pasitikti ir nuimti nuo jų 
pečių nešamus kryželius, 
ir triumfaliai jas pasvei
kinti pirma negu jos įeis į 
garbingus savo Namus. Jo 
rūbai neapsakomai buvo1 . „_____________
žibanti! Jo žodžiai ir links- — Tu sakaisi, kad kely pa-!patie, visuomet nuolankiai 
ma laimės šypsena begalo metei savo 
saldi ir palietimas labai kas tau tai pasakė?! Oi, ne 
malonus ir švelnus... brangioji!

Tuo momentu
Siela ištraukė savo ranką 
iš savo draugės rankos/ 
kurią pirmiau ji nė trum
piausiai valandėlei, per vi-1 

įsą tą kelionės laiką, iš sa
vosios nebepaleido, ir ū- 
mai atsistojo užpakaly sa
vo draugės. Dabar iš jos a- 
kių žemyn per veidus pasi-! 
pylė skaitlingos gailios a-j 
šaros...
— “Eik dabar mano bran
gioji kartu su juo!” — su-j 
šuko Mažoji Siela. — “Aš 
labai džiaugiuosi, kad tu 
laimingai ir saugiai paga
liau įstengiai čia atkeliau
ti! Bet kas dėl manęs pa
čios — tai yra su visu skir
tingas dalykas! — Aš, ne
laiminga, kelionėje prara
dau savo kryželį! — Tai 
mano pačios nerūpestin-

i gumas ir visa nepaisymas
— mano kryželį pražudė!., 

į— Aš su visu nebejaučiau, 
j kai jis man nuo pečiu nu
slydo... Gali būti, kad aš jį 
pamečiau gana toli užpa
kaly savęs... O Mokytojas, 
juk pakartotinai ir išsak- 
miai man pasakė, kad savo 

i kryželį turiu nešti iki pa-

kryželį? — O

į'___ o--J-! — Tu nepame-
,r v Jtei savo kryželio! — Moky-

J to jas Pats tau jį nuo pečių 
nuėmė; tik tai tu to visai 
nejauti!.. — Jis sekė pas- 

j kui tave žingsnis į žingsnį, 
kai tu į tą klastingą, ža
liuojantį klonį iš kelio iš- 
:klydai; nors Jo paskui sa- 
}ve einant ir tave saugo- 
jant, — tu visai ir nepaste
bėjai! — Jis, o ne kas nors' 

Į kitas, pagaliau nubaidė1 
šalin nuo tavęs ir tą klas
tingą, viliojantį paukštelį, 
nes būtumei įpuolusi pra-’ 
rajon ir ten pražuvusi... 
Jis pagelbėjo tau ir į kelią 
atgal sugrįžti. Paskiau,• v

v •

žemės parpulusiąją, keltis čių Namų vartų; o be kry-
ir pagaliau su ja keliauti. 
Dabar juodvi keliavo abi 
kartu, nė trumpiausiai va
landėlei viena nuo antros

xy-

želio, suprantama, kaip gi 
galėsiu Namų vartus per
žengti?!” — Ir didžiausio 
skausmo sugelta savo šir
dimi, apsisukusi, ji pradė
jo eiti atgal... Tačiau Pa
siuntinys Azrael greitai 
nučiupęs ją už rankos, vėl 
susigrąžino atgal.
— “Vargšele, Mažoji Sie

la! Kur gi tu dabar eini?— 
Sugrįžk!” — sušuko su di
džiausia meile ir užuojau
ta Pasiuntinys. — “Nenu
simink, brangioji! — Vis
kas yra gerai su tavimi...

-

Raudonojo Kryžiaus tarnautoja. Okinawa sa
loj, išbridus gerokai po purvyną, gavus progos 
sustoti, valo savo batus su medžiokliniu peiliu.
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GIRDĖTI LIETUVIU! 
KOLONIJOSE **

LOS AUGELES, CAL.
Seniai jau rašiau iš Los Ange

les korespondenciją, bet tai ne
reiškia. kad aš tingėjau rašyti, 
arba nieko ypatingo neįvyko. 
Priešingai, turėjome mūsų ma
žoje parapijoje didelių įvykių. 
Aplankė mus įvairių politinių 
pakraipų vadai. Tiktai tas buvo 
malonu, kad jie siekia vieno 
tikslo, išlaisvinti pavergtą Lie
tuvą. Gerą įspūdį padarė ir Ne
priklausomos Lietuvos judamie
ji paveikslai, kuriuos parodė p. 
Olis.

Lietuvos Genera-

išvakarėse Ame- 
dienos. 

Susirinkome gan

prasidėjo 
užsibaigė 
susirinki- 
dalyvauti

Lietuvos Konsulas ragina lietu-* 
vius darbuotis, kad Lietuva at- ®’ 
gautų vėl nepriklausomybę.

Aš prakalbos nesakiau, tiktai 
•skaičiau laišką vieno švėkš- 

mokytojo. 
susilaukti 

kuri Lietu- 
nuo Hitlerio 

išvežė į Sibirą, pra-

per: 
nos 
kurs 
savo 
vos

Geriausią gi įspūdį padarė Dr. 
Daužvardžio. 
linio Konsulo iš Chicago. kalba, 
kurią pasakė
rikos nepriklausomybės 
liepos 3 d. 
skaitlingai salėje, kuri yra 246 
S. Hill St.. ir visi buvome suža
vėti Dr. Daužvardžio kalba. 
Taip kalbėti gali tiktai gerai iš
lavintas diplomatas. Jis puikiai 
išdėstė Lietuvos padėtį, neuž- 
gauaamas nei vieno asmens. 
Todėl ir mūsų kairieji ramiai 
užsilaikė — nešūkavo, bet ir 
neplojo, nes jiems nepatiko, kad

Gimnazijos 
nenorėdamas

1 brolio likimo.
“laisvinto jai" 

okupacija 
sišalino į tą Vokietijos dalį, ku
rią okupavo prancūzai. Aprašo, 
kad prieš atvykimą rusų ka
riuomenės į Lietuvą. Švėkšnos 
gimnazijoje buvo 500 studentų 
su 20 mokytojų. Kai prisiartino 
rusų kariuomenė, visi mokyto
jai pabėgo: taipgi pabėgo gydy
tojai. daug ūkininkų 
ninku. Jis rašo, kad 
dabar sunkiai dirbti.
nebijo. Tiktai kankina ta min
tis. kad negrąžintų jo į rusų o-J 
kupuotą Lietuvą.

kretori. susirinkimas 
Amerikos himnu, o 
Lietuvos himnu. Po 
mo pakviečiau visus
liepos 4 d. šv. mišiose už Lietu
vą. Dauguma atvyko, kad pasi
melstų bendrai netiktai už A- 
meriką. bet ir Lietuva.

Aš ta proga pasakiau pamok
sią anie laisvę, kurios netiktai 
kiekvienas žmogus trokšta, bet i ° i
ir kiekvienas paukštelis. Ragi
nau visus, kad daugiau melstų 
Dievo prašydami Lietuvai lais
vės ir nenustotų vilties. Kaip 
Dovy ias. piemenėliu būdamas. 

Galijotą, taip 
pasitikėdami, 
kurie mums

IS - '.cSv.

ir darbi- 
nors turi 

bet darbo

Trečias kalbėtojas buvo Gar
bės Konsulas. Dr. J. Bielskis, 
kurs ragino visus platinti nau
dingas knygas apie Lietuvą A- 
merikonų tarpe.

Vakaro vedėja buvo p. Star- 
kienė. Amerikos Lietuvių Tary
bos. Los Angeles

nugalėjo milžiną 
ir mes. Dievumi 
nugalėsime visus, 
laisvę

Po pamaldų, parapijas salėje, 
turėjome skanius pietus, per 
kuriuos turėjome malonumą 
dar išgirsti Dr. Daužvardžio 
kalbą. Kalbėjo ir kiti, bet ypa
tingai p. Anicetas Šlapelis, kal
bėdamas apie “Victory Gar- 
den". pasakė daug tiesos, kad 
Lietuva pirm karo buvo tikrai 
“Victory Garde.n".o kitos senos 
valstybės badą kentėdavo. To
dėl norėdamos maitintis Lietu
vos produktais, vieni ir kiti o- 
kupantai panaudojo brutalią 
jėgų-

Pietus paruošti padėjo A.nielė 
Šleinienė, Amilija Mitkienė. Su- 
zana Morkūnienė, o per pietus 
patarnavo Viktorija Masiliūnas 

: ir Marijona Alenskienė.
Skyriaus se-‘ Vakarienei pakvietė mane ir

i

i

I
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Į ŽINYNĄ EINU

Vytis Petras Bukota, 
L. Vyčių 17-tos kuopos ilgame-į 
tis ir nuoširdus narys, rengia
mam Vyčių Piknike, kuris į- 
vyks liepos 29. Kęstučio parke, | 
East Dedham. Mass., darbuosis, 
kad svečiai ir viešnios rastų pa
sitenkinimo patarnavimuose.

“Laimingesnis Dalykas
Duoti, Kaip Imti”m 20,351

Džiaugsmas Našlaičiams o
Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybė Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54, MASS

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-STEIGĖJU, 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 SORROVVS CONVENT
Thatcher St.. Brockton 54, Mass.

Didžiai Gerbiamoji Motina Bonaventūra:
Prašau įrašyti mane į 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, Pavarde

Adresas ...........................................................................................................
PASTABA. Šį lapelį prašome grąžinti su auka. Kas aukos $1.00 ar daugiau skaitysis 

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amžri- 
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbūs r.ariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. 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”.

I 
Dr. Daužvardį p. Bronė Starkie- 
nė. Tarp pietų ir vakarienės me
tu Dr. Daužvardis norėjo pa
matyti Los Angeles apylinkes.; 
ir čia pagelbėjo pp. Starkai, j 
kurie savo automobiliu pavežio
jo. p. Konsulą ir parodė gražias 
Hollywood vietas. Paskui Dr. 
Daužvardis aplankė Konsulo 
Dr. Bielskio namus. Vakarop ir 
aš ten nuvykau. Negalėjome at
sisakyti nuo skanių užkandžių, 
kuriuos priruošė p. Bielskienė. 
Pavėlavome atvykti vakarienei 
pas p. Starkienę, kur buvo susi
rinkę visi Los Angeles Lietuvių 
Organizacijų vadai, ir ten 
mums Dr. Daužvardis daug 
naudingų nurodymų suteikė ir 
išaiškino klausimus, kuriuos 
jam pateikė susirinkę veikėjai, 
ir priėjom prie labai gražių re
zultatų. P. Starkienei reikia pri
pažinti nepaprastą uolumą Lie
tuvos reikalais, 
vienyti veikėjus 
blausiam tikslui 
laisvinimui.

Prel. J. Maciejauskas.

Ji sugeba su- 
vienam svar- 

— Lietuvos iš-

HARTFORD, CONN

Liepos 1 d. įvyko prakalbos, | 
kurias suruošė Bendro Ameri-' 
kos Lietuvių šalpos Fondo sky
rius. Kalbėjo p. J. Valaitis, i 
BALF drabužių skyriaus vedė
jas. Jis aiškiai išaiškino kaip 
mes galime sušelpti Lietuvos 
žmones, nuo karo nukentėju
sius.

Po kalbos tuojau atsirado no
rinčių prisidėti aukomis, kad 
būtų galima nupirkti reikalin
gų rūbų.

Aukavo šie: Marijona Jasins
kienė $10.00: po $5.00 — Julė 
ir Zigmas Kavaliauskai, Petro
nėlė Korol, Apolinaras Balvo- 
čius: po $2.00 — pp. Jankaus
kai. Katrina Goberis, Uršulė 
Kuizinienė, Andrius Pateckis; 
po $1.00 — p. Petraitienė, p. 
Marcinkevičienė, I. Leonaitienė, 
p. Deltuvienė. Mykolas Baliuki- 

k- nas. Navickai. Kiti po mažiau.
Viso suaukota $41.25.

Jokiu būdu negaliu praleisti 
nepažymėjus to liūdno reginio 
salėje, nes viso buvo tik 27 
žmonės. Kur kiti? Ar tik tiek

I

į
I

Y t t T T v i 
*:* ❖ ❖ 
t t 
f t 
t *♦*

mums apeina mūsų brolių liki- 
mas? Tiesa, buvo karšta diena.

X Bet ar dėlto galima pasiteisinti 
ar pateisinti? Ne, taip neturėtų 
būti. Jeigu mes turime visko,

V tai nors trupinėlius atiduokime 
suvargusiems žmonėms, ypač

*♦* saviesiems. 
*♦* Bet kaip 
J4 siekti Jūsų 
J4 nepatinka 
A skyriui vadovauja?
«£» tai galite išsirinkti kitus arba 

suorganizuoti kitą skyrių. Bet 
*|* dirbkite ir aukokite mūsų tau- 
*♦* tos išblaškytiems ir karo nu-
Į vargintiems žmonėms.
J4 Suprantama, šiame labdary
je bės darbe nėra jokios asmeni- 

♦♦♦♦ n ės naudos, nėra jokio pasigar-

Tamsu, tylu visai... 
į žinyną einu — 
Tau nešu dovanų: 
Tamsu, tylu visai — 
Kelio aš nematau... 
Aš nešu maldą Tau, 
Aš nešu Tau dainų! 
į žinyną einu — 
Tau nešu dovanų... 
Kodrin Tavo takai 
Tamsuma apsupti? 
Ar toli, ar arti —

Nežinau. Kodrin Tu 
Nors žaibais nesakai 
Iš aukštųjų skliautų — 
Kodrin Tavo takai 
Tamsuma apsupti?..

Tamsu, tylu visai — 
Kelio aš nematau... 
Niaugi niekas nebeina 
Jau į Tavo žinyną 
Pasiskųsti bent Tau 
Ant vargų, kur kankina?... 
Niaugi mirė malda. 
Kuri dvasią jų kėlė? 
Ar tas kelias užžėlę, 
Kur juos vedė tada? 
Niaugi niekas nebeina 
Pasiskųsti bent Tau 
Ant vargų, kur kankina?..

Aš sudėjau Tau dainą, 
Kai man širdį sugėlė; 
Kai sugėlė man vėlei — 
Aš sudėjau Tau maldą. 
Ir nešu Tau šiandieną, 
Tau, Kuris visa valdo, 
Dovanų - dovanėlę, — 
Tik parodyk man vieną, 
Vieną siaurą takelį. 
Kuriuo ėjo varguoliai 
Ir tebeina ikšiolei — 
Į apreikštąją šalį; 
Tik parodyk man kelią, 
Kuriuo Tavo žinynan, 
Kai juos vargas kankina, 
Eina skųstųs žmoneliai... 
Tamsu, tylu visai... 
Mano jėga didi, 
Kur širdyje laikiau, 
Iš kurios aust dainoms 
Valaknėles ėmiau — 
Veik išsisemia jau 
Mano jėga didi...
Man gudu, man baisu — 
Pasakyk, kur esu? 
Juk matai, juk girdi, 
Kaip širdis mano plaka! 
Argi Tau ji nesako. 
Jog bijau aš tik vieną: 
To, jog jeigu šiandieną 
Nerasiu tikro tako, 
Neprieisiu žinyno, 
Kur nešu dovanų, — 
Iš vargų, iš dainų, — 
Mano jėga didi 
Išsemt gal, kas žino? 
Ė aš tam juk einu, 
Kad Tau davus dainų!.. 
Ar tatai Tu girdi ?..

Tamsu, tylu visai...
Cit!... tai, tartum, balsai? 
Taip. Ar verkia, ar juokias? 
Cit!., juk, tartum, balsai?.. 
Nei jie verkia, nei juokias, 
Tik vis plaukia visokios, 
Tai orarykšte mainos...
Tai varpai. Kas? Varpai? — 
Man gudu, man baisu...

Kur buvau, kur esu?
Man vaidinas kapai... 
Juk varpai tai ? varpai ? 
Jie numirėlius lydi 
Juk į tolimą kelią, 
Jie mums laimės pavydį, 
Apie mirtį mums sako... 
Aš kitokį gi taką 
Noriu rast į žinyną, 
Kur gyvybė ramina, 
Ne šaltoji žemelė...

"C. P."

i

Vytis Vincas Savickas, 
L. Vyčių 17-tos kuopos ilgame
tis ir uolus darbuotojas. Jis pa
reiškė, kad į Vyčių pikniką vyk
siąs su šeima ir ten darbuosis, 
kiek tik leis galimybės. Jis ma
no, kad Vyčių piknikas, kuris į-1 
vyks liepos 29. Kęstučio parke. 
East Dedham, Mass., bus sėk
mingas, nes rengėjai turi puikų 
planą ir gražią programą.

I ištekėjusios, bet po vyrais pa
vardės nežinomos.

KIZIS, Motiejus, kilęs iš Ra
guvos vis., panevėžio apkr.

KURŠINSKAITĖ. Matilda, ki
lusi iš Joniškio, kurios pavardė 
po vyru nežinoma.

MARTINKUS, Albinas, gyve
nęs Indiana Harbor ar apylin
kėse.

Į PRANSKA1TIENĖ - Danuse- 
vičiūtė. Anastazija, kilusi iš 
Būdviečių km., Vilkaviškio aps
kričio. prieš karą gyvenusi 
Brooklyn, N. Y.
RINKAI. Telesparas ir Pranas. 

STATKIENĖ - Kirsnauskaitė, 
kurios viena duktė yra vienuolė.

ŠALNA. Vincas, atvykęs į 
, Jung. Amer. Valstybes 1914-18 
metų laikotarpyj ir iki šio karo 
gyvenęs Čikagoje.

ŠIDLAUSKAS, sūnus Vinco, 
gyvenęs Manchester mieste ir 
dirbęs siuvyklose.

I ŠIDLAUSKAS, Juozas ar Jo
nas, kilęs iš Šiaulių apskr.

ŠTEINYS, Motiejus, ilgus me. 
įtus gyvenęs New Yorke.

URBONIENĖ . Martinkaitė, 
Marcelė, gyvenanti Čikagoje arPaieškomi Asmenys:

APANAVIČIUS, Juozas, kilęs aWllnkese-
iš Daugelaiėių km, Kybartų vlj VARNAUSKAS. S, Ameriko- 
Vilkaviškio apskr. į > žinomas dar ir kaiP Warnow-

AUGUSTINAVI CIU S, P„ įsky'
prieš karų gyvenęs Čikagoje ir VAITKUS, Stasys, prieš karų 
pažįstantis Bagdonų šeimų iš 116 W' Laberth Street-
Mašaičių kaimo. Raseinių apk. .

DAMBRAUSKAS, Ignas, gy-1 ar aP»
venęs prieš karą netoli Čikagos maloniai Praš°™ atsiliep- 
ir valdęs 80 margų ūkį, dabar 
jau gali būti apie 70 ar daugiau 
metų.

DAMBRAUSKAITIS, Ona ir' 
Stefanija, Igno dukterys, dabar ( 
jau ištekėjusios, bet po vyrais 
pavardės nežinomos.

DAUGELAVIČIUS, Juozas, 
kilęs iš Grybelių km., Utenos 
apskr., į Ameriką atvykęs prieš 
1914 metus.

DMITRASH. A., anksčiau gy
venusi New Yorke, 1473rd Avė.

DULEY-DULEVIČIUS, Adol
fas, sūnus Vinco, kilęs iš Dir- 
žių kaimo. Radviliškio vaisė., 
jau ilgus metus gyvenantis Či
kagoje ir turintis ten savo na
mus bei biznį.

GAUGELIENĖ . Kazlauskai
tė, Ona, prieš karą gyvenusi 
Toronto, Ont., Kanadoje, į kur 
buvo atvykusi iš Argentinos.

GOŠTAUTIENĖ - Purcikaitė, 
Teodora, su savo vyru Ottonu 
gyvenusi Bridgeport, Conn.

HORMANSKIENĖ - Leveiky-
tė, Barbora, gyvenusi
Mich.

JANKELIUNIENĖ .
Agne, Amerikoje dar 
kaip Agnės Jankei, kilusi iš Ra-1 
guvos vis., Panevėžio apskr. ir' 
gyvenusi 4177 Archer Avė. J 
Chicago, III.

KAPOČIUTĖ, duktė Jurgio, 
kilusi iš Aukšt. Panemunės. Jos 
pavardė po vyru nežinoma.

KASPUTYTĖS, Barbora ir 
. Nastazija, Jono dukterys, dabar

ti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

arba
Consulate of Lithuania

30 N. LaSalle Street 
Chicago 2, III.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

Neictoun, 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.

Franciscan Fathers
Mount St. Francis, Greene, Me.

Detroit,

Kižytė. 
žinoma

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.

ir kokiu būdu pa- 
širdis? Gal Jums 
tie asmenys, kurie 

Jeigu taip.

sinimo. Joks dienraščio raporte- 
ris neateis ir neįtalpins pa
veikslo su aprašymu. Čia reikia 
tikro pasišventimo. Irena.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius

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

Llmoslnal dil visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną Ir Nakt|

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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VIETINĖS ŽINIOS
b

Sugrįžo Karys Poilsiui

ŽINUTES
Seserų Jėzaus Nukryžiuoto 

naujam namui, Brocktone, 
South Bostoniečiai sudėjo kau
pą su kaupu. Jie stengėsi tam 
gražiam tikslui sudėti $10,000. 
Paskui tą sumą perviršijo. Da
bar persipildė tūkstantis su 
kaupu, būtent, $11,000.17. žen
giame į dvyliktą tūkstantį.

Vėliausiai aukavo N. N. $5., 
ir $50.00 aukavo ponai Starins- 
kai Šv. Onos garbei.

Gerai, kad South Bostonie
čiai aukoja per vietinį komitetą, 
tai yra galima visas South Bos
tono aukas suregistruoti.

misionierius kun. Albertas Cha- 
bot, S. M., J. Eksc. Arkivysku
pas R. J. Cushing, D. D., kal
bės ir suteiks palaiminimą su 
Švenčiausiu^

MALDININKŲ KELIONĖ.
Kitą sekmadienį, liepos 29 d., 3 
vai. p. p. suplauks minios mal
dininkų iš Bostono ir kitų mies
tų į Misionierių Seserų Maris- 
čių Šv. Teresės Lisieux Vienuo
lyną, S p r i n g Road, Bed- 
ford, Mass. Maldininkystė ruo
šiama teisingos taikos maldavi
mui. Taikos reikalais kalbės

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. B.
(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 & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

niomis dienomis sugrįžo 30 
dienų poilsio pas savo tėvelius 
pp. Jurgį ir Karoliną Čiurlio- 
nius, gyv. 1636 Columbia Rd., 
So. Bostone, ir taipgi pas savo 
žmonelę.

Liepos 22 d., tapo pakrikštytai 
Irenija Karolio ir Antaninos 
(Pralgauskaitės) Tarlauskų. 
gyv. 164 Ashmont St., Dorches-: 
ter, Mass. —

MERGAIČIŲ CHORO IŠVA 
ŽIAV1MAS. Liepos 22 d., pietų 
metu, mažas parapijos choras, 
dėka kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus, adv. J. Grigaliaus, ponų 
S. Baracevičių, VI. Jakšto ir J. 
Kasparo, turėjo linksmą išva
žiavimą Sopulingos Motinos 
vienuolyno kieme, Brockton, 
Mass. Ponas D. A. Zaletskas, iš 
vakaro, suvežė išvažiavimui 
reikmenis.

KARYS ALBERTAS 
ČIURLIONIS.

išbuvo 18 mėnesių Europos

BULVE-MAISTO PAPROČIŲ 
PAKEITIMO PAVYZDIS

*______________ I
Karo metu mes visi tu- priversti Prūsijos žmones 

rėjome kiek nors pakeisti sodinti bulves, 
savo valgymo papročius. Prancūzijoj bulvė buvo 
Kada vienas maistas^ iš turtuolių vartojama, 
grosernės . arba mėsos Keliems metams prieš re

voliuciją, Antoine Augus- 
tin Parmentier, mokslinin
kas ir agrikultūros eks
pertas, pradėjo rekomen
duoti ją vieton grūdinio 
maisto bado laiku ir jis 
prašė pagalbos Karaliaus

Prancūzijoj bulvė buvo

Liepos 23 d.. Marijos Vaikelių 
draugija, vadovybėje kun. Al
berto Abračinsko, kun. S. Sau- 
lėno ir Seserų Mokytojų, laivu 
keliavo į Nantasket.

amerikietis

grosernės . arba i 
krautuvės išnyko, turėjo
me pasirinkti kitą. Bet 

■faktas, kad sunku žmo- 
i nėms siūlyti naują, jiems 
nežinomą maistą. Imkime 
bulvę ir pažiūrėkime kaip 
ji tapo populeri.

Šiandien sunku manyti, Louis XVI. Pats karalius 
;kad kada nors bulvė buvo nešiodavo bulvės žiedus ir 
naujas ir neišbandytas karalienė, Marie Antoinet- 

. maistas. Bet taip tikrai 
buvo Europoje iki šešio- 

i likto šimtmečio. Pietų A- 
įmerikos gyventojai buvo 
į pirmieji, kurie vartojo bal
tą ir saldžią bulvę. Euro
piečiai gana greitai priė
mė saldžią bulvę, nors ten 
ji nebuvo plačiai augina
ma, bet kiekviena Europos 
šalis, apart Airijos, nepri
ėmė baltos bulvės. •

Anglams bulvė buvo kei
stas daiktas. Jie sodino jas 
tik darželiuose, nors Britų 
Royal Academy rekomen
davo ją kaipo puikų mais
tą 1663 bado metais. Bet Vytė Ona Petrušytė, 
tik pabaigoje aštuoniolik- Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 
to šimtmečio anglai prade- aktyvi veikėja. Ji Vyčių rengia- 
jo ją plačiai vartoti. Ir tas mam piknike, kuris įvyks liepos 
VloIc "E1,, Ir, 11 ,Ai o nor'-'.-. TT" k -j rr.

Benjamin 
amerikietis, 

išvy-

te plaukus papuošdavo 
bulvės žiedais. Per ketu- 
riasdešimts metų Parmen- 
tier vedė kovą populiari- 
zuoti bulvę ir galų gale 
jam pasisekė.

Bavarijoj,
prisidėjo prie išpopuliari- 
zavimo bulvės. 
Thompson, 
armijos karininkas, 
ko į Angliją, kada Ameri
kos revoliucija prasidėjo. 
Jis Anglijoj puikiai atsi
žymėjo ir buvo pakviestas 
vykti į Bavariją perorga
nizuoti tos šalies armiją. 
Tenais 
visokių gerų 
rovės patvarkymų. Ragino 
apsodinimą naminių dar
želių, pavesdamas vienam 
kareiviui prižiūrėti po vie
ną darželį. Daugiausia bul
vių buvo sodinama. Ir tie 
kareiviai vykdami namon 
arba į kitas šalis su savim 
išsiveždavo bulvių arba sė
klų. Šiandien beveik visi 
amerikiečiai pažįsta viso
kio maisto vertę ir bulvė 
yra neišpasakytai dalis jų 
valgio. FLIS.

Thompson įvedė 
socialės ge

Vytė Ona Čaplikaitė,
i Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 
veikli narė, ir rengiamojo Vy
čių pikniko viena iš darbuotojų, 
nuoširdžiai ragina visus lietu
vius atsilankyti į Vyčių pikni
ką, kuris įv.yks ateinantį sek
madienį, Kęstučio darže. East 
Dedham, Mass.

Jis
karo frontuose, būdamas aštun
toje pėkstininkų divizijoj, kuri 
išvyko iš Jung. Valstybių 1943 
metais.

Karys Albertas, būdamas Vo
kietijoje, suėjo su lietuviais pa-

... .. bėgėliais ar tremtiniais iš Vil-Pirmadienj, būrys parapijonų,; . , . . ,, . niaus krašto ir su jais turėjomechanikams vadovaujant, pra- .. ,,Į progą pasikalbėti.dėjo atnaujinti parapijos mo- _ . . , ...__ , .. .. .„ 5. , 5 I Prieš karą Albertas Čiurlioniskyklą prie I ir E. 6th St. .. . . . ...J r priklausė prie Sv. Petro lietu-
" ' vių par. choro ir Lietuvos Vy-

LINKSMAS VAKARAS vasa- vedęs ir jo myiima'pats Europoje, kaip ir ki- 29, Kęstučio parke. E. Dedham.’
nues mokyklos 1rrbalglmo pro- žmonelė 49MidlUeSt Ka.itoseE s - ..... I
ga įvyks penktadienį, vakare, - —,, , . . _ i nui Albertui Čiurlioniui Iinki-po trumpų pamaldų, bažnytine-' , .me malonaus poilsio pas savoje salėje W. oth St. Lžmonelę ir tėvelius!
C c ~"J“ PP' ^urP°niai yra nuoširdūs
Serga Nuo SuSlZeiaimO .Darbinmko rėmėjai ir ilga-

„ . , _ ” ” , A.t 'mečiai skaitytojai.Prieš i savaites darbe patiko 
didelę nelaimę Julius Siauris, į 
Onos Siaurienės, LDS Centro 
iždininkės, vyras, kuriam nu-1 
piauta rankos trys pirštai. Da
bar p. Siauris yra namie ir daž
nai lankosi pas gydytojus.

P-nas J. Siauris, būdamas 
sveikas, visuomet noriai prisi
dėdavo prie įvairių “Darbinin
ko” parengimų savo darbu ir 
aukomis. Reiškiame p. Siauriui 
ir jo žmonai Onai užuojautą ir 
linkime greito pasveikimo.

Per Mass., šeimininkaus gaminant 
j kiek laiko žmonės Europo- valgius su savo gausiu štabu 
je tikėjo, kad bulvės UŽ- pagelbininkių. Jos, kaip ir kitų 
nuodija Žemę, buvo platin- Vyčių yra dideliu džiaugsmu 
to ja baisių ligų, ir pan. kviesti lietuvišką patriotingą 
Fredrikas Didysis, kuris visuomenę su savo prieteliais 
suprato daržovės vertę,1’ atvykti į Vyčių pikniką ir pasi- 
pasiuntė savo kareivius linksminti kartu SU jaunimu.

PAUKŠČIŲ 
VESTUVĖS

I

i

Mini 30 Metų Vedybinio 
Gyvenimo Sukaktį Draugijų Valdybų Adresai

pa-

t

We$t Broadway,

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

’ BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SL. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH

Liepos 24 d. pp. Martinas ir 
Ieva Kudarauskai, gyv. 171 W. 
Fifth St., So. Bostone, mini sa
vo 30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį, pp. Kudarauskai išauk- 
Įėjo sūnų Juozą ir dukterį Oną.

p. Ieva Kudarauskienė yra la
bai veikli Šv. Petro lietuvių pa
rapijoj. Nuoširdžiai remia laik
raštį “Darbininką” ir Darbinin
kų Radio programą, platinda- 

:ma parengimų tikietus. Sūnus 
Juozas yra laikraščio “Darbi
ninko” pavienių, egzempliorių 
platintojas.

Pirmadienio rytą, liepos 23 d. 
i kun. Simeonas Saulėnas atna- 
! šavo šv. mišias pp. Kudarauskų 
i intencija Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje.

Sveikiname pp. Martiną ir Ie
vą Kudarauskus ir jų šeimą, 
linkime Dievo palaimos svei
kiems sulaukti auksinio jubilie
jaus!

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienš, 

8 Winfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivašklenė,

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

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

iždininkė — Ona Stanluliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Masa. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

»V JONO EV. BL. PASALPINE8 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirmlninkas — Pranas Tulelkius
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Ražt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

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. Broadway, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Paranijos salė; 
♦92 E. 7th SL. So. Boston, Mass

i

!

Lankėsi

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wav».

Tel. ŠOU. 4645

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 Waves Sėt VVhile You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always prese n t 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings
i

j Penktadienį, lankėsi kun. Pr. 
M. Juras. LDS Centro pirminin- 

; kas ir kun. Jonas Kidykas. S.J.
Tą dieną lankėsi Norwoodietis 

Dom. Nedveckas. nuoširdus 
“Darbininko” skaitytojas ir rė
mėjas. Atsilankymo proga at- 

i naujino savo prenumeratą.
Pirmadienį lankėsi kun. J. 

Į Žuromskio motina p. G. Žurom- 
j skienė. Atsilankymo proga nu- 
' pirko keletą knygų,
j romskienė yra LDS 1-mos kp. 
i narė ir nuoširdi “Darbininko" 
I rėmėja.

Tą dieną lankėsi pp. Povilas 
1 ir Anelė Gaigalai, stambūs 
Cambridge’aus biznieriai. Atsi- 

1 lankymo proga atnaujino LDS 
j narystės duoklę ir pasipirko 
j “Vai Lėkite Dainos”.—

P-nia Žu-

I

Žada žvirblelis 
dukrytę leisti, — 
dam dam dali dam — 
dukrytę leisti.

Iš rugių grūdo 
iškepė duoną, — 
dam dam dali dam — 
iškepė duoną.

Iš miežių grūdo 
padarė alų. — 
dam dam dali dam — 
padarė alų.

O ir sukvietė 
vigus paukštyčius, — 
dam dam dali dam — 
visus paukštyčius.

Tiktai nekvietė 
pelėdos vienos, — 
dam dam dali dam — 
pelėdos vienos.

Atėj pelėda, 
kad ir nekviesta, — 
dam dam dali dam. — 
kad ir nekviesta.

Sėdos pelėda 
už stalo galo, — 
dam dam dali dam — 
už stalo galo.

Ištrauk pelėda 
Pyrago galą. — 
dam dam dali dam — 
pyrago galą.

Išvedė žvirblis 
pelėdą šoktį. — 
dam dam dali dam — 
pelėdą šokti.

O ir numynė 
pelėdai koją, — 
dam dam dali dam — 
pelėdai koją.

Iškirto žvirblis 
pelėdai akį, — 
dam dam dali dam — 
pelėdai akį.

Šoko pelėda 
akla ir raiša, — 
dam dam dali dam — 
akla ir raiša.

Pelėda provon, 
žvirblelis tvoron. — 
dam dam dali dam — 
žvirblelis tvoron.

SAULUŽĖLĖ

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

Paskėliau ji įveisia Lie
tuvoj šventųjų ąžuolų, lie
pų, šermukšnių, šaltekš
nių, rūtų, mėtų, bijūnų, le
lijų, šventajam alke įkuria 
šventąjį aukurą Pradžia- 
pačio Dievo garbei. Rūpes
tingiausiai augina ir auk
lėja savo sūnužėlį Auksa
plaukį. Per visą gyvenimą 
džiaugiasi sūnaus laime, 
liūsta jo nepasisekimu. Pa
galiau nuo piltinio Brizgių 
kalno drauge su sūnumi ir 
marčia skrieja į padanges 
ir jose tebeskrajoja lig šiai 
dienai ir skrajos amžinai.

1VA1R0S SKELBIMAI
PARSIDUODA 7 NAMAI — 

18 šeimynų ir 2 štorai, E St., 
So. Boston, Mass. Netoli Broad
vvay. Rendos neša $310. per mė
nesį, prekė $12,500.00. Kreipki
tės į offisą — R. J. Vasil, 409 
Broadvvay, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

PARSIDUODA 
setas ir 
šaukite: 
Lithgou 
TALbot
re.

“dining-room” 
kitokių rakandų. Atsi- 

Mrs. A. Sidarus, 55 
St., Dorchester, Mass. 
1186 po 7:30 vai. vaka- 

C27J

Factory to you
Monuments $85.00 up
Markers 32.00 up

Ali lettering and delivery 
anywhere in New England 

Writc for catalog

Metnorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI—
S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ • 

Lietuvių Graborius ir 
Balsam uoto jas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbla 2537

Saulės dukrytė Saulužė
lė, tikroji Mėnulio duktė, 
motinos lydima žengia į 
gelsvojo gintaro šalį savo 
drabužių dėmių plauti. 
Randa šventą ežerą ir gau
na iš Bangpūčio dievaičio 
leidimą vandenyje rūbų 
dėmes išvalyti. Saulužėlė 
mielu noru žengia į šventą 
vandenį ir rūpestingai 
plaųja dėmes. Apvalius 
rūbus, džiovina darželyje, 
kuriame žydi devynios ro
žės. ir džiauja tarp devy
nių kartelaičių.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

=
i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



DARBININKAS
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Janikė ir pažvelgė į šeimi
ninkę.
— Ko

nių? —
— Bene

PETRAS KURMELIS
(Tęsinys)

Taip mastydamas Pet
ras. pasižiūrėjęs į saulę, ė- 
jo į vidų. Priešais išpuolė 
šuo pienuotu snukiu. Žiūri
— ugniavietėj išverstas 
puodas pieno, katilas ant 
šono, kibirai vidury prie
angio. kamaros durys pra
viros. Žiūri — katė pieną 
belakanti, kamara priš
nerkšta. puodai pripeliję. 
sviesto lauknešėlė atidara 
g-ū t:-:: utis sviesto, ap
dulkėję, apibyrėję kibi
rais; geldos minklinuotos 
sudrebtos pasieny, koštu- 
vys ant žemės. Pasižval
gęs Petras, eidamas į vidų 
mąstė:
— Na. na. Pamatysime 

toliau...
Troboj ant stalo visi in

dai tebesą nuo pusryčio, 
asla nešluota, bulbių lupe
nų primyniota, lova su
jauta. Pravėręs šalinę žiū
ri — jo šeimininkė išvirtu
si lovoj. Priėjęs apsikabi
nęs žadina:
— Marcelaite, kas bus. 

kad negali beišsiilsėti ? 
Matai pati, jog aptekome 
darbais. Reikia jau sykį 
atsibusti.
— Ar nori, kad aš tavo 

darbus nugrėbčiau? — at
šovė pati.
— Nereikia tau grobsty

ti. tik bent priveizdėk. Ne 
gana nenueini į lauką šei
mynos paskraidinti, bet ir 
po vidų nieko ne veizdi: 
puodas ugniavietėj palie
tas. kamaroj lokys galvą 
nutrūktų, katės visą valią 
gavusios. Kode! neužraki
ni? Meigos bulbes kepasi 
po iaują. Žinai, kad sausų 
neėda: besmailižauja po 
kamara. Iš klėties vėlek 
rakto niekuomet neištrau
ki.
— Įsikišk į nosį savo rak

tus! — nekantriai subam
bėjo pati.

— Pagaliau nors trobą 
lyk, — tęsė Petras.

— kokia, antai, kaip kiau
lidė. Nė stalo nenuvalei li
gi nietn.: pareis še’imyna 
valgvti... Gražu!...

— Papūsk į nosį! — mur
mėjo pati. — 0 kam mer
gas išvarei prie darbo, kol 
neap ivalė Ar tu mane už 
mergą parvedei? 
nesulauktum!..

Atšoko Petras, 
tokius atsakymus,
patraukęs sumojo galvojo

’ — Na. na. Pamatysime 
toliau...

4.
Vieną šviesų šaltą ryt

metį Kurmelis kažin kur 
išvažiavo. Vos į pavakarę 
bepargrįžo abudu, pats ir 
arklys, apšarmoję. Vaikiai 
po daržinę bastinėjos, o 
moterys, žinoma, po vidų. 
Mergos kerčioje bangstė 
batvinius skusti, o šeimi
ninkė rankas susinėrusi 
sėdėjo ant šilto mūriuko. 
Pasienyje kubilas akme
niu prislėgtas, antras bat
vinių dedamas.

Petras. įėjęs į vidų, su
raukė nosį. Nusipurti nęs 
sniegą, siausdamasis ėmė 
bambėti:

— Apsileidusios. kaip 
kiaulės! į ką jūs tą trobą 
pavertėte? Kiek čia purvų, 
sniego prisinešė, kiek že
mės ant grindų primynio
ta? Kopūstais prismirdu
si... Argi negalėjote skus
tis ir raugti priešininkėje?; 
Ta troba niekados dar to 
nematė!..
— Ar ne tavo tat pramo

nė? Dar bambės! — rūs-j 
čiai atsiliepė pati. — Prie
šininkėje užsitiesei su sa-. 
vo šlajomis. Kur gi besi- 
dėsi? Juk ir čia gali nosį 
prasukti...

Petras dantis sukandęs 
sėdosi užstalėje, graibėsi i 
peilio duonai. Moterų nė 
viena nesijudino iš vietos.

— Duokite pietus, — tarė 
Petras žengnodamasis.

— Viralų nebėra. — tarė

nepalikote batvi- 
murmėjo Marcė, 
aš kišenėje ką ne

šiojuos? Galite pasiimti.
— Nieko nebus, reikia pa

čiam pasiieškoti.
j iTatai sakvdamas, ėjo 
Petras pro duris, nes atsi
minė turįs dar apmaudui 
burnele. Iėi^s i priešinin
kę. nusiėmė iš kerčios nuo 
lentynos buteliuką, pasi
žiūrėjo dar prieš langą, 
lenkė vieno, lenkė antrą 
burna, ir vėl pastatė. Pas
kui kam aro ie atsi plovės 
lašinių įsinešė, piaustė ža
lius ir valgė su duona.

Janikė pašokusi 
šė snargintuvę.
— Duokš,

Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, 
prispausti grandinėms, žemyn galvas lenkia, 
o dvasioje keikia; didi ne tironai, 
kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.
Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
paskyrė vis teikdamas artimui laimės, 
kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
kuriam žmonės klaupia dėkot ne iš baimės.
Ne tas yr galingas, kurioje galybė 
tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, 
sudegintų turtų, žmonių išžudytų.
Galingas tasai, kurs be kraujo gal skleisti 
žmonijoj brolybę iš krašto į kraštą, 
kur vargdieniams duoda jų strėnas attiesti, 
palengvindams sunkią gyvenimo naštą.
Ne tasis drąsus yr, kurs, stvėresis kardo, 
dantis griežia, rodos, žvėris koks įniršęs, 
ant artimo šoka, jo gyvastį ardo, 
kad pats yra žmogus, visai užsimiršęs.
Drąsiu tiktai tąjį mes turim vadinti, 
kuris už minties mūs kovoja liuosybę, 
kurs nuomones savo išdrįsta apginti, 
kurs į akis svietui pasako teisybę.atsme-
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tikę, ant tos pastatė prieš GAL KLYSTU 
-šeimininką kepamąjį. j --------

Marcė išraudonavusi iš Gal taip tikėdamas aš klystu — 
paniūrų baltomis žiūrėjo į Mat, gana jaunas dar esu. 
Janikę, o Barbė ėmė bar- Ir žmones gal mažai pažįstu, 
tis:

— Lakstyk nelaksčiusi, 
gaišk kur — nė šį vakarą 
nepabaigsime. Lygu nėra 
kam paspirginti ir be ta
vęs?.. Dyka sėdi... nebent 
galvą sugils...

Petras bevalgydamas iš
raudonavo, apšilo ir drą
sos įgijęs ėmė šnekėti:
— Nusipirkau miško, rei

kia keliu naudotis. Ryloj T ,.
pat važiuos vaikai kirsti. rnorssun i našta gyvato, 
Mano šeimininkėle, pasijKa.p nors danesm ją-t.kmos- 
rūpink šiltesnių apdarų J J
vaikiukams: suveizdėti' mato
sutaisyti autus, pirštines ĮIr 2Ut neleis man naudos "
— gana sėdėti rankeles su-Į 
sinėrus!
— Kaip ligi šiol apsidarė 

be manęs, taip pataikys ir 
rytoj. Bene aš juos kelnė
mis vilksiu?— atšovė pati.
— Vilkti niekas neprašo,

— tarė rūsčiai Petras, — 
bet reikia sutaisyti, sulo
pyti, paduoti — tam šeimi
ninkė. Ko gi parėjai, kad 
taip nenori pirštu piršto 
pakeisti? Kaip ne gėda to
kiai jaunai taip tingėti? 
Mano matušėlė senelė bu
vo. bet žiūrėk, kaip dirbo: 
būtum nepaspėjusi paskui 
ją per slenksčius žargsty
ti. gautum į padelkas kib
tis...

Mergos pasilenkusios pa
tyliais kukėjo. Marcė pa
niūromis baltakiuodama 
bambėjo ir šniurkščiojo, 
kaip verkdama:
— Ko čia nuo manęs no

ri? Ko neišsitenki, kiekvie
nu sykiu vis tą savo škra- 
bę prikaišiodamas? Ar aš 
tau siūliaus, kad tu mane 
vestum? Tau ne manęs 
reikėjo, tik mano pinigų! 
Bene tu mane nusisamdei, 
kad prie darbo priveizdi, 
kaip kokią piemenę? — po 
nosia bambėdama vilkosi 
kailiniukus, siautėsi ske
peta ir išėjo pro duris.
— Supykusi bent drabu

žius vaikams paruoš, — 
tarė sau Petras. — Reik 
eiti padėti suieškoti... Pa
matysime toliau...

5.
Vieną kartą parvažiavo 

Petras truputį įkaitęs ir 
kažin ko piktas. Žinoma, 
kaip be pietų, o čia vaka
rienė dar nekaista. Janikė 
per dieną apie šėrę, žygius 

Lietuvoje lietuviai meškerioja. Tai vienas iš linksmiausių sporto valandėlių kai — ruputį pavėlavo; o šei- 
meškerė rankoje, o jeigu dar žuvys pradeda kibti, tai žuvininkas jaučiasi tikras mininkė, pasikepusi kiau- 
herojus. Išinienės, betemstant jau

sako. — pa
spirginsiu tučtuojau, yra 
ugnis.

Išbėgo nešina 
dint atgal įnešė
čius, svogūnais kvepian
čius. Pametė ant stalo len-

ir beveiz- 
čirškan-

O KAS PRAŽYDO

O kas pražydo 
Nakties vidury, 
O kas verkė 
Gaideliuose?

Papartis pražydo 
Nakties vidury. 
Našlaitėliai verkė 
Gaideliuose.

O kas nuraškė 
Paparčio žiedą, 
O kas maldė 
Našlaitėlius?

Šalnelė pakando 
Paparčio žiedą. 
Rykštelė maldė 
Našlaitėlius.

Jau Slavai Sukilo
Jau slavai sukilo. Nuo Juodmarių krašto 
Pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą žiema. Nei žodžio, nei rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais.

Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį 
Prikelkime Lietuvą mūsų.

O laikas, jau laikas iš naujo pakilti.
Štai penketas amžių — naktis be aušros, 
Gana aimanavus, prižadinkim viltį 
Ir stokim į darbą, nelaukę giedros.

Petys gi į petį...
Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą.
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos. 
Mums teko per amžius dalis nelaiminga, 
Bet niekas nežino rytojaus dienos.

Petys gi į petį...
Gražu dėl tėvynės pavargti, kentėti. 
Palaimintas darbas šalies prigimtos. 
Laimingas, kurs, aušrai pradėjus tekėti, 
Su broliais į darbą kaip milžinas stos.

Petys gi į petį...

Kad tu

išgirdęs
Pečius

I

l

Bet taip man matos ištiesų:

Kad žmonės turi gerą širdį, 
Kad užjaučia vargus kitų. 
Ir, jei kur verkiant brolį girdi, 
Su juomi verkia jie kartu,

Ir jojo širdį sudraskytą 
Ramina, nešdami paguodą — 
Kaip broliai myli kitas kitą 
Ir kits kitam pagalbą duoda...

; Gal taip tikėdamas aš klystu— 
' Mat, gana jaunas dar esu.
Ir žmones gal mažai pažystu.
Bet taip man matos ištiesų...

“C. P.

Pirmoji Lietuvos Tautinė Olimpijada, kuri įvyko 
1938 metais turėjo šį savo viešąjį simbolišką ženklą. 
Toje Olimpijadoje įvyko įvairaus sporto lenktynės ir 
varžytinės. Lietuva ten pasirodė kaipo viena sporto 

i mene aukščiausiai pakilusi ir laimėjo daug pasaulinių 
atžymėjimų.

pati susisamdydavo? Jei r 
nesisamdysi, dirbsi viena.1 
Pamatysiu, kaip tu begu- 
’ėsi, kai Janikė išeis7’
— Papūsk į nosį sau ir 

savo Janikei! — Marcė at
sigulusi pusbalsiu bambė
jo. — Kaip ligi šiol be ma
nęs samdei, taip gali ir da
bar.
negauni!..—
ANT EŽERĖLIO
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tvarsėsi lovoj. Pasidairęs 
Petras po vidų, apmaudu 
nenurimdamas, ėmė iš tie
sų ant pačios bartis.
— Ar žinai ką, Marce? 

Kentėjęs aš, kentėjęs, pa
galiau imsiu tave perti. 
Argi tu negali šiokį tokį 
'darbą nusitverti? Kad ne
nori darbo, važiuok sam
dyti, bent aš negaišiu. O 
dabar iš tavęs, kaip iš ožio: 
nei taukų, nei plaukų. Tik 
mano gyvenimą biaurioji: 
aš nė šeimynos nebegaliu 
gauti. Samdykis mergas! 
— įniršęs didžiau šaukė:— 
žiūrėkis! man mergos ne
priguli. Kodėl motinėlė

i
I 
I 
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i
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— Matyti, jog aš nieko 
neveiksiu, — tęsė Petras. 
— Parsivesiu rytoj tėvą, 
tegu jis pamato, katras 
mudu kaltas ir kaip tu dir
bi!

Rytmetį pabudęs Petras 
gaidykste net nustebo: pa
ti jau atsikėlusi taip anks- 

Man čia rūpi, kad tu ti, abidvi su Janikė besisu- 
— kančios aplink pusrytį. Ir

jis taip pat pašokęs, kaip 
švinta, išėjo prie gyvulių. 
Nespėjo apsišerti, kaip 
prisistatė Kupstienė. Kaip 
gi nepaleis liežuvį ant Pet
ro, kad neužinks bartis:
— Tu bedūšninke, svieta- 

ėdžia! Susprogai išlupęs iš 
mūsų tokius pinigus, sus
progai. suėdei vaiką! Už
varinėji, užveizdi darba! 
Pagaliau mergomis aplei
dai! Kam ėmei?! Ko lindai 
prie mūsų, kad savo namie 
turėjai?! Naudos tau tik 
reikėjo! Mano vaikas buvo 
pas mane kaip paukštelis 
narvely, į šaltą vandenį 
rankelės nekišo, o tu suo
ki ją prie darbo! Ar tai jai 
kiaulės šerti arba karvės 
milžti? Kame tavo šeimy
na? Koks tu šeimininkas 
— ligi šio laiko nenusisam
dyti?! Kad man būtų do
ros mergos nusamdytos, 
ne ta paleistuvė laikyti! 
Pačią šunies vietoj laikai!. 
Aš tau!.. žemaitė.

(Bus daugiau)

Ant ežerėlio
Plauko laivelis, 

Tame laively 
Sėdi mergelė;

Sėdi mergelė
Ir graudžiai verkia: 

“Nėr man močiutės 
Kraiteliui krauti, 

Nėr man tėvelio 
Dalelei skirti.

Nėr man seselių 
Vainikui pinti.

Nėr man brolelio 
Lauku lydėti”.

Saulė močiutė 
Kraitelį krovė,

Mėnuo tėvelis
Dalelę skyrė, 

Žvaigždės seselės 
Vainiką pynė.

Sietyns brolelis 
Lauku lydėjo.

I

Atskrend Sakalėlis
Atskrend sakalėlis per žalią girelę. 
Atmušė sparnelius į sausą eglelę. (2)
Pažiūrėk, mergele, į sausą eglelę. 
Kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano.
Sausoji eglelė žaliuoti pradėjo. 
Kur gi tas bernelis, kurs mane mylėjo?
Ar už jūrių marių, ar už vandenėlių, 
Ar kitas mergeles mylėti pradėjo?
Nei už jūrių marių, nei už vandenėlių, 
Tik kitas mergeles mylėti pradėjo.
Kad paukštelis būčiau, sparnelius turėčiau, 
Rytas vakarėlis pas mergelę lėkčiau.
Anksti rytmetėlį aš ją pažadinčiau, 
Vėlų vakarėlį aš ją užmigdyčiau.
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