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New York (LAIC) — 
Rugpiučio 8 d. Knights of 
Columbus name, Brookly
ne, įvyksta lietuvių R. K. 
Kunigų Vienybės metinė 
konferencija.

Į darbotvarkę įtraukti 
tokie klausimai kaip reli
ginė padėtis Lietuvoje, re
liginė padėtis lietuvių 
tremtinių ir karo belais
vių, spauda ir organizaci
jos, tremtinių kunigų ir 
pasauliečių padėtis, jauna- 
mečių nusikaltėlių klausi
mas, blaivybės sąjudys, ir 
t. t. Bus renkama nauja 
valdyba.

Konferencija prasidės 
pamaldomis Šv. Jurgio lie
tuviu bažnyčioje, Brookly- 
n’e, N. Y. Pamaldose paža
dėjo dalyvauti Brooklyno 

• vysk. T. Molloy. D. C. Savo 
aplinkraštyje Kunigų Vie
nybės vadovybė ragina pa
rapijas prisidėti prie dra
bužiu rinkimo vajaus pa
bėgėliams, be to rekomen
duoja įsigyti LAIC’o iš
leistą “Ghillibert de Lan
noy in Medieval Lithua
nia.”

Kaip žinome, Jungtinėse; 
Amerikos Valstybėse yra 
124 lietuvių R. K. parapi
jos su 330 lietuvių kunigų. Į

LDS Centras, “Darbinin
ko” Redakcija ir Adminis
tracija nuoširdžiai sveiki
na mūsų išeivijos vadų — 
Kunigų Vienybės Konfe
renciją.

Sienapiūfė Rusijai
Vi- 
ša-

"Ar Mes Laimėjom?"

I

Amerikiečiai Bombarduoja
Japonijos Industrijos Centrus

Londonas, rugp. 6 — 
sos Rusijos okupuotos 
lys turi mokėti karo nuos
tolius, nors jos tų nuosto
lių tiesioginiai ir nepada
rė.

Rumunija turi pristatyti 
Rusijai už $160,000,000 a- 
liejaus kaip dali $340,000,- 
000 sumos, kaip karo nuo
stolius. Ji taipgi turi pa
siųsti už $40,000,000 me
džio medžiagos ir už $100,- 
000,000 kitokių daiktų.

Rumunija turi sumokėti 
tuos $340,000,000 per 6 
metus.

Lietuvai nors nėra nu
statyta suma sumokėti ka
ro nuostolius Rusijai, bet 
ji turi sukelti milijonus 
dolerių neva paskolomis. 
Tai Lietuva turi priversti
nai padaryti. Tos paskolos 
padalintos Lietuvos aps- 
kričiams.

Lietuvos žmonės privers- Į 
tinai turi dirbti ir sekma
dieniais. Apie tai rašo iri 
mūsų kvislingų spauda, j 

i Chicagos kvislingų laik
raštis “V.” rašo:

“Sekmadieniais čia veda
ma darbas susikvietus 
daug jaunimo į talką. Jau-, 
nuoliai anksti ryte prade
da darbą”.

Ir dar komunistai drįsta 
sakyti, kad Lietuvoje da
bar nėra, vergijos, kada 
žmonės neturi nei sekma
dienio laisvo nuo privers
tino darbo.

Ištrauka iš Boston Ameri
can editorialo (Aug. 3). '

...“Mes išgelbėjom Rusi
ją nuo Hitlerio. Mes jai 
nusiuntėm milijonus sva
rų maisto. Mes jai “pasko- 
linom” 8 bilijonus dolerių. 
(Ji nori 8 bilijonų dau
giau). Kokiu, pavyzdžiui, 
tikslu mes siunčiame mė
sos ir sviesto į Stalino ver- 
gavietę, kuomet amerikie
čiai patys negauna nė mė
sos, nė sviesto? Ar mes 
bandome uždaryti -Rusijos 
burną, dėlto, kad jos bijo- 
mės? Ar mes mokame jai 
duoklę? Jai taip, tai už 
ką?

Sekretorius Anderson 
sako, kad “mes negalim 
maitinti visą pasaulį”. Gi 
mes nė patys save nepajė
giam išmaitinti! Kuriuo 
tikslu mes padedam sta
tyti Stalino imperiją? Kas. 
kur ir kada mums įsakė 
maitinti ir finansuoti visą 
pasauli? Amerika visų pir
miausia! Patys save pir
miau aprūpinkime.

Ši kara Europa pradėjo. 
Tad tesižino. Tik tuo būdu 
ji supras, kad kariauti ne-; 
išsimoka. Mes esame gera
širdžiai, bet ar mūsų šir
dys turi būt mindžiojamos 
lyg koks kilimas (karpe- 
tas) ? Ar mes turime išly-

i

1 /

Manila, rugp. 6 — Nežiū-'je privers japonus besąly- 
rint nepalankaus oro, J. V. giniai pasiduoti arba būti 
bombanešiai, pasikėlę iš sunaikintais. 
Okinawa salos, smarkiai 
bombardavo Japonijos in
dustrijos įstaigas Kyushu' 
srityj, arti Takanabe, kur 
nesutiko jokio japonų pa-J 
si priešinimo.

28,400 Karit? Iš Pacifiko 
Grįšią Į Namus

Manila.
!puse iš 115,000 Jung. Vals- 

Kiti amerikiečių bomba- tybių armijos vyrų, kurie 
nėšiai bombardavo japonų turi 85 punktus ar dau- 
pastatus Formosa saloj, giau, grįš į namus iki rug- 
Taipgi amerikiečių laivy- sėjo pabaigos.
nas puolė japonų pristaty- Rugpjūčio mėnesio kvo-

rugp. 6 — Apie

Kai Armijos B-25 bomberis smogė savo visu sunkumu į Empire Statė 
namą New Yorke, 79-tą aukštą, tai kaip jau buvo spaudoje plačiai rašy
ta, subyrėjo bomberis, žuvo lakūnas ir jo pasažieriai, pramušo namo sie
ną ir ten nuo bomberio laužo žuvo 13 žmonių, kiti tapo sužeisti. Vaizdas 
parodo, kaip atvykę darbininkai uždengia sužalotą vietą stipria palapi
nių medžiaga.

Neprisiėmė Spaudos BRITANIJA SVARSTYS 
Konferencijos INDIJOS PROBLEMĄ

Berlynas — Trijų didžių 
valstybių vadų konferen
cijai baigiantis, susirinko ja Darbo valdžia planuoja 
šešiosdešimt trys alijantų greitu laiku pradėti svars- 
korespondentai ir nutarė tyti Indijos problemą, 
pasiųsti laiškus Preziden
tui Truman, premjerui At- gauti nors kokią laisvę. Se- 
tlee ir premierui Stalinui, no ji valdžia nesileido į jo- 
prašant spaudos konfe-įkius pasitarimus su Indi- 
rencijos su jais arba užsie
nių sekretoriais.

Prašymas buvo atmes
tas.

Londonas, rugp. 6—Nau-

BADO PAVOJUS VOKIETIJOJE

karinę Austrijos dalį, rado 
daug produktų darymui 
minkštųjų gėrimų. Jis tą 
darbą gavo ir pradėjo iš
dirbinėti gėrimus.

Toji Austrijos sritis bu
vo skirta prancūzams val
dyti, o jie visai nemėgsta 
minkštųjų gėrimų. Tačiau 
leitenantui Gear prancūzai 

rugpiučio 15 a., kada susi-’leido pasilikti ir daryti a- 
rinks naujas parlamentas, i merikiečių kareiviij mė- 
bus pradėtas svarstyti In- giamą gėrimą.

Kaip žinoma, Indija nori

jos vadais. Bet darbiečiai 
sako, kad gali būti net

i

mo laivus Honshu vande- ta yra 28,400 kareivių ir 
nyne. Dar kiti amerikiečių 400 karininkų. Taip pra- 
bombanešiai puolė japo- nešė gen. MacArthur.
nūs Kinijoj ir Kurilijoj.

Gen. MacArthur vyrai ir 
gen. Kenney lakūnai sako, 
kad japonai vien dėl bom
bardavimo iš oro besąlygi
niai nepasiduos. Priešas rugp. 6 — Tūkstančiai di- 
turi būti ištrenktas iš ur- džiųjų Vokietijos industri- 
vų jų pačių žemėje, kaip jos įstaigų tebėra uždary- 
buvo ištrenktas salose. Su- tos. Ruhr slėnio miestų 
prantama, kad tai kainuos gatvėse auga žolė, kada 
nemažai ir amerikiečių didžiosios jėgos, okupavu- 
gyvybių, bet kitos išeities sios Vokietiją, tariasi dėl 
nėra su fanatikais japo- Vokietijos valdymo.
nais. Kada ateis invazijai Vokietija paveikiama 
laikas, tai amerikiečiai į- žemdirbystės kraštu. La- 
siverš tiesiog į Tokio, bai daug priklausys nuo 
Bombardavimas iš oro ir vokiečių persiorientavimo 
kautynės Japonijos žemė- Vokietijos ateitis.

Žolė Auga Vokietijos 
Miestų Gatvėse

Ruhr Slėnis, Vokietija,

New York (LAIC) — zonas (amerikiečių, anglų, 
New York Times žinomas prancūzų ir rusų). Rusų 
korespo n d e n t a s Drew okupuota zona normaliai 
Middleton pranešė, kad 

j maisto perspektyvos vaka- 
1 rų Vokietijoje ateinančiai 
žiemai yra labai menkos, 

j ir tai nepaisant, kad kariš
ka okupacinė valdžia daro 
viską, kad atgaivintų ū- 
kius. Svarbiausia priežas
tis — Hitlerio vadovauja
mo j Vokietijoj per 12 me
tų perdaug 
praktikuotas žemės ūkis, 
dėl ko žemė liko visiškai 
nualinta, o mineralinių 
trąšų — dabar didelė sto
ka.

Priminsime, kad karui 
besibaigiant Vokietija liko 
suskaldyta į 4 okupacines

Į

I

intensyviai

gyti nedoras Europos klai
das, kad ji amžinai galėtų 
kariauti?”

Benjamin DeCasseres.

Kitas Pozityvus Įvertinimas 
LAIC Leidinio

I

produkavo daugiau pusės 
pagrindinių žemės ūkio 
gaminių.

bus pradėtas svarstyti In
dijos klausimas.

Konservativių laikraštis 
“Observer” rašo, kad Dar
bo partijos nariai parla
mente dalinasi pagal pro
fesijų ir darbų šiaip: 196

Prancūzai Apskaičiavo 
Padarytus Nuostolius

Paryžius — Šiomis die-:
advokatai, gydytojai, laik- nom^s .prancūzai apskai- 

; raštininkai, technikai, mo- ^avox šaliai padarytus 
kytojai ir civiliai pareigu-į

I

■ j ............................................. • -

Amerikiečiams ir ang- nai, 84 amatų unijos vir
iams atiteko tirščiaus ap- šininkai, 77 “proletarai” ir 
gyventos pramoningos, 9 ginkluotų jėgų profesio- 
bet dirbama žeme netur- naliai nariai, 
tingos sritys. Iš rusų zo
nos žemės produktų gauti 
nesitikima. Viena — rusai 
savo zonoje tvarkosi visiš
kai savarankiškai, be ato
dairos į kitus, antra, Vo
kietijoje rasti ištekliai rei- Kurt J. Hermann, 26 metų 
kalingi badaujančios Rusi- amžiaus, iš Long Island, 

N. Y., kuris padarė 107 mi
sijas bombarduodamas vi
sų trijų Ašies sostines, žu
vo bombarduodamas 108 
kartą liepos 4 d.

Jis 32 kartu bombardavo 
Japoniją.

jos mitybai, trečia, prie į- 
prasto rusams administra
cinio chaoso, vargiai ar 
vokiškasai ūkis pavyks 
jiems sutvarkyti.

Žuvo Padaręs 107 
Misijas

; nuostolius nuo pradžios 
karo ir iki jo pabaigos. 
Nustatyta, kad pagal da
bartinės valiutos Vokieti
jos okupacija ir karas pa
darė $98,000,000,000 nuo
stolių.

Galimas dalykas, kad 
Prancūzija pareikalaus 
tos sumos iš Vokietijos.

Guam, rugp. 6 — T. Sgt.
Truman Maldoje Už Taiką

Japonai Likvidavo 50,000
Civilių, Tvirtina Kiniečiai

Lenkijos

Sakoma, kad daug vo-

New York (LAIC) —The 
New York Genealogical 
and Biographical Society 
savo mėnesiniam ‘Record’ 
recenzuojant “Ghillebert 
de Lannoy in Medieval 
Lithuania” tarp kitko pa
brėžė: “Tie, kurie domisi 
kraštais ir laikotarpiais 
aprašytais šiame veikale, 
turės daug naudos jį skai
tydami”. Recenzijoje pa
minėta, kad Ghillebert de 
Lannoy rankraštis buvo į- 
teiktas Prezidentui Roose- 
veltui dar pereitais metais 
gruodžio mėnesyje.

Belieka 2 alternatyvos: 
Amerikiečiams su anglais 
produktų importas iš A- 
merikos ar badas. Atsi
žvelgiant į vakarų Vokie
tijoje atsiradusį didesnį 
mūsų tautiečių kiekį, šis 
klausimas mums Ameri
kos lietuviams yra ypatin
gai aktualus.

Leitenantas Gavo Keistą 
Darbą

Innsbruck, Austrija, rug
pjūčio 6 — Leit. Leland 
Gear iš Trenton, kai ame
rikiečių armija užėmė va-

Daugiau Japonijos Miestų
Liepsnose

Guam, rugp. 6 — Dau-J Rusų Kalbos Mokymas 
giau kaip 580 Amerikos di- * * - - - - •
džiųjų bombanešių puolė 
keturius Japonijos mies
tus ir bombomis pavertė Tam tikslui Lietuvoje iš-
juos į griuvėsius. Paliko leista 60,000 rusų kalbos
degančius. ‘vadovėlių.

Lietuvoje Privalomas
New York (LAIC) —

Ant Laivo Augusta Ke
lionėje, rugp. 6 — J. V. 
Prezidentas Harry S. Tru
man kartu su kitais Au
gusta laivo įgulos ir kitais 
vyrais meldėsi už pasto
vią taiką, dėl kurios jis 
dirbo Trijų Didžiųjų kon
ferencijoj, Berlyne.

USA Rusai Protestuoja
New York (LAIC) —

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse gyvenantieji rusų 
emigrantai spaudoje pro
testuoja prieš neteisingą 
elgimąsi su rusų emigran
tais Suomijoje, kur jie, 
sovietams reikalaujant, a- 
reštuojami ir išduodami 
Rusijai.

“Mūsų sūnūs ir mūsų 
pinigai buvo skiriami pa
sauliui laisvę laimėti, gi 
dabar tas dėsnis panieki
namas neteisingu elgesiu 
su rusais”, skundžiasi 
USA gyvenančioji rusų 
grupė.

Chungking. Kinija, rugp. te, dabar plevėsuoja Rusi- 
6 — Kiniečiai oficialiai jos raudona ir 
pranešą, kad generalisimo balta vėliavos. 
Chiang Kai-sheko kariuo
menė tvirtina, kad nese- kiečių išsikraustė iš Stet-
niai išlaisvinioje Kanhsien tinio, o 12,000 lenkų atsi- 

, srityje, kuri randasi 240 kraustė ir apsigyveno. 
1 mylių į šiaurę nuo Hong Maisto trūkumas didelis. 
Kong, japonai užmušė ar- Kur vokiečiai išsikraustė 
ba išvežė 50,000 civilių ki- arba buvo priversti išsi- 
niečių. kraustyti nei rusai, nei

Kitose Kinijos srityse, lenkai nepaduoda, o tik 
kurias japonai buvo ūžė- sako, kad rusai jų neįsi- 
mę, taip pat nerandama leidžia į Berlyną. Galimas 
gyventojų. dalykas, kad vokiečiai bus

Kiniečių Centralinė Ži- priversti kraustytis į Sibi- 
nių pranešimai sako, kad rą.
iki pabaigos pereito mene- Jeigu lenkai valdo Stet- 
sio nužudvta daugiau kaip tiną, tai kodėl šalę lenkų 
1,000 civilių Yangtze, Ich- vėliavos turi būti iškelta ir 
ang uosto mieste. Praneši- Rusijos raudona vėliava? 
mas sako, kad visi kinie-i 

jčiai mirė nuo “nuodų įlei
dimo”, kuriuos įleido, kaip 
pranešimas sako, japonai, 
sakydami, kad jie skiepija 
nuo nugarkaulio ligos.

Japonams nebesiseka ir 
Kinijoj. Kiniečiai padidino 
spaudimą ir privertė 
20,000 japonų kariuomenę 
trauktis visame Kan upės 
pakraštyj nuo Kanhsien | 
iki Nanshang.

Smarkios kautynės tarp 
kiniečių ir japonų vyksta 
arti Tungam, 24 mylios į 
vakarus nuo Lingling. Ki-! 
niečiai apsupo japonus 
Hunan provincijoj, kur jie 
buvo užėmę svarbią bazę 
prie Hunan - Kwangsi ge
ležinkelio.

Lenkai Valdą Stettiną
Stettinas, Lenkija, rugp.

6 — Praneša, kad Stet- 
tinyj, Vokietijos didžiau
siame Baltijos uosto mies- 000.

Šveicarija • Jung. Valstybės 
Pasirašė Oro Sutartį

VVashington, E. C., rugp. 
6 — Jung. Valstybių ir 
Šveicarijos valdžios pasi
rašė sutartį, pagal kurią 
lėktuvai gali lekioti iš 
New Yorko į Genevą ir at
gal be jokių sutrukdymų.

Sutartyje yra įrašytos 
“penkios laisvės”, pa
skelbtos Chicagos aviaci
jos konferencijoj. Lygiai 
tokias pat sutartis Jung. 
Valstybės yra pasirašu- 
sios su Švedija, Danija. Is
panija. Icelandija ir Airija.

Britanijos Nedarbo Fondas
Siekia $1,270,000,000
Londonas 

nedarbo fondas
daugiau kaip $1.270,000,-

Britanijos 
išaugo
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mą gamtos dėsnį kalbamų 
šalių gyvenime pritaikyti?

ĮVAIRIOS žinios
IŠ ITALIJOS LIETUVIŲ 

GYVENIMO
Londono Lenkai 

Reformuojasi

----------- New Yprk (LAIC) —Ko-
išvados, kad didesnieji ku- munistinei lenkų vyriau- 
nai traukia prie savęs ma- sybei perimant užsienyje 

esančias lenkų oficiales į- 
staigas. Londono lenkai, 

4 dTaidoi VOJ’ ar ne&alėsime kalba- savo informacijoms sklei- 
vieton PAT (Polska A- 

geneja Telegraficzna) y- 
Be to. Leninas rašė, kad ra pasiryžę naudoti infor

macijų agentūrą “Swiat- 
pol”. Būdamas užsienio 
lenkų sąjungos organu, 
“Svviatpol” aprūpindavo: 
žiniomis lenkų spaudą A- 
merikoj ir Prancūzijoje.

•

Kaip toliau praneša New 
York Times, “Swiatpol” y- 
ra sudaryta privačios 
kompanijos pagrindais ir 
turės artimų ryšių su buv. 
Londono lenkų vyriausy
bės žmonėmis: “Swiatpol” 
priešakyje pastatytas B. 
Heldzynski, buvęs Lenki
jos Prezidentūros Genera
linis Sekretorius.

(iš Brazilu spaudos)
Sao Paulo leidžiamas L 

brazilų dienraštis “O Es-1 ^smuosius. 
tado de Sao Paulo" savo š.; Tad' turedami ta‘ gal‘ 
m. gegužės mėn. - 
patalpino straipsnį, užvar
dintą "A forma das Coisas 
do Future” (Ateities daly
kų vaizdas), parašyta pla
čiai žinomo autoriaus, p. 
S. Harcourt Revington. F. 
R. G. S., kuriame tarp kito 
sakoma:

“Šis neaiškumas dar di
dėja ir dėl viešpataujan
čios bei augančios Rusijos 
galios Europoje. Juk So
vietų administracija, apie^ 
kurią Prezidentas Roose- 
veltas, kalbėdamas per ra
dio 1940 m. vasario mėn. 
11 d. yra išsireiškęs, jog ji 
yra absoliutinė diktatūra, 
niekuo nesiskirianti nuo 
kitų esančių pasaulyje 
diktatūrų, dabar valdo ne 
tik didžiausius Rusijos 
plotus Europoj ir Azijoj, 
bet dar ir tvarko politinį ir 
ekonominį gyvenimą Suo
mijos, Estijos. Latvijos, 
Lietuvos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Austrijos, Ven
grijos. Rumunijos, Bulga-' 
rijos. Jugoslavijos. Graiki
jos, Prūsijos ir dideliuose 
pačios Vokietijos žemių 
plotuose. Taip kad. jei mes 
pravesime liniją nuo Dani
jos iki Adriatikos jūrų, tai 
pamatysime, kad Rusija; 
tikrumoje, viešpatauja vi
soj Europos dalyje į rytus 
nuo tos linijos. Tuo būdu, 
Rusijos valdžioj dabar 
randasi daug didesni plo
tai žemių, būtiniausi re- kurią sudarė karas, nes jie 
sursai — gyvybės šaltiniai yra tai pažadėję. Daugiau- 
bei gyventojų skaičiai, ne- šia abejoja “ar darbiečiai 
gu kad Hitleris buvo ūžė- savo žodį išlaikys?” komu- 
męs savo didžiausios galy- nistai. Jie norėtų, kad dar- 

Taigi. ką tai biečiai sukluptų ir Angli
jos darbininkus pastūmė
tų į didesnį skurdą ir var
gą. Tuomet susidarytų 
dirva komunizmui. Toks 
yra komunistų siekis kiek
vienoje šalyje.

“esą nesuderinama, jog 
Sovietų Respublika galėtų 
ilgą laiką likti kartu su ki
tokia santvarka Valstybė
mis. Vėliau ar anksčiau, 
viena ar kita turės tapti 
pavergėja”. Pagaliau ir 
Stalinas savo, pataisytoj 
1939 metais, knygoje: “Le
ninizmo problemos”, ku
rios tiražas siekė keturių 
milijonų egzempl i o r i ų.

i taip pat. analoginiai pasi- 
;sakė. Toje komunizmo bib
lijoje arba Rusijos “Mein 
Kampf”, Stalinas sako, 
kad komunizmo laimėji
mais Rusijoje negalima 
pasitenkinti, nes tai yra 
tik preliudija laimėjimams 
kitose šalyse. “Komunisti
nė revoliucija Rusijoje”— 
sako Stalinas — “yra žen
klas pasaulinei revoliuci-

Byrnes Atleisięs 4 Viršinin
kus Iš Valstybės 

Departamento

r* v«

New Yorke kai B-25 Armijos bomberis smo
gė į Empire Statė namą, netik sužalojo tą namą, 
bet ir perkirtęs bomberis per visą namą ir iškri
tęs antroje pusėje inžinas krisdamas smogė į 
gretimą namą, kur išmušė šią paveiksle mato
mą skylę. Pro išmuštą skylę matosi Empire 
Statė namas.

2

Kanada Atšaukė Alkoholinių 
Gėrimu Suvaržymą

' Cukraus Trikmas Kenkia
D1 tiltui na

Ottawa, rugp. 6 — Kana
dos premjeras Maekenzie 
King praneša, kad atšau
kiamas karo metu išleistas 
įsakymas suvaržantis al
koholinių gėrimų pardavi
mas Kanadoje.

Beliko tik toks suvaržy
mas, kad gėrimų įstaigos 
negali skelbtis.

“Plečiant ir organizuo
jant tarptautinį bendra
darbiavimą, turi būti sie
kiama užtikrinti silpnes
nėms ir neturtingoms tau
toms ekonomines progras, 
kurios yra reikalingos jų 
gyventojų pakenčiamam 
gyvenimo lygiui. Turi būti 
siekiama išvengti sava
naudiškos monopolistinės 
kontrolės žaliavos medžia
gai, kuri yra reikalinga ki
tų tautų ekonominiam pa
stovumui. Nė viena tauta 
negali nesirūpinti sąlygo
mis, kurios palieka bet ku
rioje šalyje milijonus dar
bininkų be galimumo savo 
darbu tinkamai aprūpinti 
savo šeimą.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

Visos kepyklos ir minkš
tųjų gėrimų išdirbystės 
dėl cukraus trukumo yra 
priverstos susiaurinti biz
nius.

Uždare Wright Dirbtuvę

Cincinnati, Ohio, rugp. 6 
— Wright Aeronautical 
korporacijos darbininkų 
streikas privertė uždaryti 
dirbtuvę. Streikas nebuvo 
rimtas, nes, sakoma, kad 
septyni automobiliai, va
žiuojant į dirbtuvę, buvo 
apversti, ir paleista akme- 
nai ir kitokie įrankiai į 
automobilius. Tačiau dėl 
šių įvykių nei vienas nea
reštuotas.

“Tarptautinė organizaci
ja niekada neprivalo su
laužyti teisingo tautų su- 
verinumo. Suverinumas y- 
ra teisė, kylanti iš tautos 
teisinio asmens, kurią 
tarptautinė organizacija 
turi saugoti ir ginti.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas. ~

Earl Browder, komunis
tų partijos ilgametis va
das, kuris buvo labai aukš
tai keliamas, ypač tais lai
kais, kada Browder buvo 
kalėjime, jau dabar išmes
tas už tvoros. Jis dabar 
komunistams toks men
kas, toks nesubrendėlis, 
kad nebematąs ir nebesu
prantąs šių dienų politi
kos.

Earl Browder dabar, 
kaip sakė Foster, turi ap
siversti ragožium arba 
lauk iš partijos. Laikas 
parodys kurį kelią pasi
rinks Browder!

Karvelėli mėlynasai. 
Oi, kur tu lakiojai?
Karosėli, geltonasai.
Kur tu nerinėjai ?

Žalioj girioj uogynėlis,
Tai aš ten lakiojau,
Ant marelių baltos putos, 
Aš ten nerinėjau.

Karvelėli mėlynasai, 
Kas tave nušovė?
Karosėli geltonasai, ’
Kas tave pagavo?

Turi brolis aukso strielbą, 
Tai mane nušovė.
Turi sesuo šilko tinklą.
Tai mane pagavo.

LIETUVIŠKOJO PASAULIO 
NAUJIENOSj

jai” ir “jos galingiausi są- q
iii t* ori n i n iro i i’ro airnilzoi

_ ? U

S1 Truman ir 
kretorius James F. Byr- m iįep0S 3 dienos laidoje 

__j permainas ra§o straipsnyje,
| CllllLCLlllU U1CLUVU 

sekretorius geliai pasiaukoja 
čiausiai Širdžiai, taip pat 
ir pusės milijono tremti
nių vardu”:

“Ypatingo sielos pakilimo iš
kilmės subūrė šį ryt gražioje 
S. Andrea ai Quirinale bažny-( 

tokį raportą čioJe reziduoJančią. Romoje lie-j

jungininkai yra streikai, 
konfliktai ir karai”, f' 
knyga išversta į svarbiau
sias pasaulio kalbas, ko
munistų partijos orienta
cijai.

Anglijos parlamento rin
kimų rezultatai užkirto 
kelią komunizmui. Komu
nizmas gali įsigalėti tik 
ten. kur yra skurdas ir ne
tvarka. Darbiečiai praša
lins skurdą ir netvarką,

VVashington, D. C., rugp.
— Spėjama, kad sugrįžę 

iš konferencijos Prez. 
______ —■ valstybės se- L.P.N.— Romos laikraš

tis “II Quotidiano” savo š.

į

bes laikais, 
reiškia?

“Kuomet Sir Isaac New- 
ton darė bandymus žemės 
traukos gamtos dėsniui 
nustatyti, tai pastebėjo, 
kad ištiestas siūlelis arti 
Alpių nukrypo iš absoluti- 
niai perpendikuliarinės li
nijos. Dėka tam. jis priėjo

nes padarys j 
valstybės departamente.

Valstybės i
Byrnes, išvažiuodamas į 
konferenciją, pavedė Ha- 
rold D. Smith, Biudžeto 
Biuro direktoriui, padary
ti valstybės departmento 
struktūros investigaciją ir 
paruošti raportą. Jis tiki-i 
si sugrįžęs t ’’ x 
rasti. Spėjama, kad Grew,jtuvių koloniją, kuriai sudarė. 
Rockefeller, MacLeish ir,^ ir vainiką pabėgėlių grupė, 
Holmes patys pasitrauks 
arba bus atleisti nuo pa
reigų. Suprantama, tai tik 
spėliojimas.

l

užvar
dintame “Lietuvos pabė- 

l Šven-

tarpe. Mons. Arata priminė rei
kalą pavieniems žmonėms ly
giai kaip ir tautoms eiti prie 
Kristaus ir pavesti į Jo rankas 
savo likimą. Jis palygino tas 
šviesias garbės dienas su šių 
dienų padėtimi, kada Lietuva y- 
ra didžiųjų įvykių paliesta, už
pulta, sužeista, pavergta ir ka
da, kas blogiausia, iš jos atimta 

: tautinė ir tikybinė laisvė.
Šioj puikioj Romos bažnyčioj, 

kur didžiųjų menininkų genijus 
gausiai pabėrė savo tyrųjų gro
žį, toje Romoje, visų įgimtai 
krikščioniškų sielų tėvynėje, 
Kristaus įpėdinio Sostinėje, ku
riai Lietuva visuomet rodė pa
klusniausią atsidavimą. Akto 
atnaujinimas, kurį šiandien at
lieka Lietuvos diplomatų ir pi
liečių saujelė, įgyja čia ypatin
gą vilties ir pažadų reikšmė 
tradiciniai katalikiško krašto 
visiškam prisikėlimui. Tautos, 
sulyg Benedikto XV žodžiais, 
nemiršta. Tačiau, daug nuo tų 
laikų teko vargšei Lietuvai ne
laimių, bet ne dėl lietuvių kal
tės. Tenkinkimės dievišku pa
tyrimu, kad niekuomet Viešpats 
nėra taip arti Tautos, kaip jos 
kančios metu. Nužudyti tautą 
yra nusikaltimas lygiai baisus, 
ir dargi baisesnis, kaip nužudy
ti žmogų, o šituo atveju yra 
dar kitas baisus nusikaltimas 
nutylėjime tarptautinėje plot
mėje apie Lietuvos įvykius. 
Mons. Arata užbaigė pamokslą, 
linkėdamas visiems čia esan
tiems. o dar daugiau — tolimie
siems. kurie kenčia nelaisvėje, 
palaimos vaisių, išplaukiančių iš 
šito tikėjimo, pasišventimo ir 
ištvermės Akto, kuri, liepsno
jančia širdimi ir kupini vilties, 
Romos lietuviai norėjo atnau
jinti šiandien nelaimės ir ašarų 
valandoje.

Mišioms pasibaigus. Tėvas 
Vaitkevičius, Marijonų Vyriau- «
sias Prokuratorius, paskaitė 
Pasižadėjimo formulą. Gražios 
ir jausmingos giesmės buvo 
giedamas, kaip įprasta Lietuvo
je. Laimingu sutapimu šventose 
apeigose dalyvavo iškilmingo 
Akto du signatoriai: J. E. Mons. 
Arata ir J. E. Stasys Lozoraitis, 
tuometinis Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris. Dalyvavo

Tasai kuris daug kalba, 
retai įgyvendina savo žo
džius. O išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlin- 
gesni už jo darbus.

Kinų patarlė.

taip pat J. E. Stasys Girdvai
nis. Lietuvos Ministeris prie 
Šv. Sosto kartu su Pasiuntiny
bės personalu. Skaitlingi kata
likiškosios Lietuvos draugai 
teikėsi dalyvauti iškilmėse. 
Aukštųjų Kurijos prelatų tarpe 
matėme atsilankiusių J. E. Cen- 
toz, tituliarinį Edessos Arkivys
kupą, Apaštališkąjį Nuncijų 
Lietuvai bolševikų invazijos 
metu, kuris kartu su visu Kau
ne akredituotu Diplomatiniu 
Korpusu buvo priverstas ap
leisti kraštą, taip giliai katali
kišką ir taip prisirišusį prie sa
vo nepriklausomybės tradicijų.

priglausta Cinecitta stovykloje. 
Tuo būdu paminėtas buvo Lie
tuvos pasižadėjimas Švenčiau
siai Širdžiai, kuris įvyko 1934 
m. liepos mėn. 1 d., proga Pir
mojo Lietuvos Tautinio Eucha
ristinio Kongreso, susirinkusio 
Atpirkimo Šventaisiais Metais. 
Tasai iškilmingas pasižadėji
mas buvo įvykdytas dalyvau
jant Respublikos Prezidentui. 
Lietuvos Vyriausybei ir visiems 
Lietuvos vyskupams.

Šv. mišias laikė J. E. Monsin
joras Arata. Šv. Rytų Kongre
gacijos Sekretorius, anuomet 
Apaštališkas Nuncijus Lietu- I w
vai. kuris. Popiežiaus aukštuoju 
pavedimu, pirmininkavo Kon
gresui ir, tuo titulu, pirmas pa
sirašė Pasižadėjimo Aktą.

Evangelijos metu, Mons. Ara
ta pasakė susirinkusiems jaudi
nantį pamokslą, primindamas 
aną, dar gyvą visų lietuvių šir
dyse, įvykį ir aiškindamas, šian- 

, dien atnaujino, iškilmingo pa- 
.......Jis primi- 

nors manoma, nė tą dieną, kai visa Lietuva

Teisingumas — vieninte
lis pinigas, kuris visame 
pasaulyje yra imamas.

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

Pianistė Joan Leslie, matomai, skambina jai 
mylimą kūrinį.

u-
Kam Rūbus Atiduot?

Kandims, ar Nukentėj

%

Kiekvieno šėpoje

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dčl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

dddianclien

yra
drabužių, kurių niekad ne- sižadėjimo reikšmę, 
vilkėsime, 
kad dar juos reikės nau- stojo ties Eucharistija pilname 
dot. Jais minta kandys, savo tautinių jėgų, savo dvasi- 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
United Lithuanian Relief

Warehouse,
101 Grand Street,

Brooklyn 11, NewYork.

nio, politinio ir socialinio gyve
nimo išsibujojime. Tai buvo di
delis visos Tautos tikybos ak
tas, kuris spindėjo kaip tikėji
mo ir Kristui atsidavimo skais
tus žibintuvas Europos tautų

■
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GERŲ NORŲ NEGANA
“Darbininko” No. 46, bir- kronika, rašyta Martyno 

želio 19 d. 1945 m. tilpo K. Bielski’o ir atspausta Kro- 
M. U. straipsnis, pavadin- kuvoje 1597 m. p. 112. “Šie' 
tas “Lietuvos Unijos”. Vi- žmonės buvo tos pat kal- 
soje Lietuvos būtovėje ra- bos ir tautos kaip Lietuva, 
šėjas rado aštuonias uni- Prūsai ir Polovcai”. Pirmą' 
jas. Apie visas jas rašyda- kartą rusų kronikos mini' 
mas, duoda it visos Lietu- Jotvingius 983 m., kai VIa-' 
vos istorijos peržvalgą. 
Kadangi laikraščio straip
snyje neįmanoma sutal
pinti nei vienos tų unijų 
platesnio įvertinimo, nei 
nurodyti savo

thais t. y. lietuviais. Gal 
dėl to K. M. U. yra linkęs 
jotvingius - getvius lietu
viais vadinti. Bet tai nebū
tų dar įrodymas, kad Lie
tuva gavo savo vardą nuo 
getvių - jetvių - jotvingių, 
ar kad jie. buvo pirmiau 
vadinti “Litva” ir nuo jų 
mūsų bočiai gavo Lietuvos 
vardą.

Liekasi išnagrinėti K. M. 
U. teigimas, esą XII š. get- 
viai t. y. jotvingiai jau bu
vo priėmę krikščionių ti
kėjimą. Be abejo, galėjo 
būti jų tarpe krikščionių 
ir daug pirmiau, nes jų 
kaimynai: mozūrai, lenkai 
ir rusai tapo krikščionys 
X štm., bet kol kas nėra 
rašytų žinių, kad pietų lie-Potsdamo konferencija pagamino kelių tūkstan

čių žodžių diplomatinį dokumentą, kuris išsprendžia 
Vidurinės Europos tautų likimą. Jei to dokumento 
nuosprendžiai būtų galutinai įgyvendinti, tai daugiau, 
kaip šimtas milijonų žmonių paliktų pastoviais Rusi
jos vergais. Perdrąsiai pasakyta? Bet prisižiūrėkime 
faktams. Apie Vokietiją čia netenka kalbėti, nes jos 
likimas, dabar be galo sunkus, galės žymiai pagerėti, 
jei vokiečių tauta, atsižadėjus militarizmo, pradės gy
venti ramų demokratinį gyvenimą. Bet žiūrėkim, kaip 
išspręsta kitų valstybių gyvenimas: — Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, Rumunijos. Bul
garijos ir Suomijos. Apie Lietuvą, Latviją ir Estiją nė 
žodelio neprisiminta, nes jos esančios Rusijos dalys.

Minimoms valstybėms Rusija būk tai nieko blo
go nevelyjanti ir ant jų nepriklausomybės nebesikėsi
nanti, tik norinti su jomis geroj kaimynystėj bei prie- 
telystėj gyventi. Kaip tai padarius? Sovietai jau tiek 
nuvokia, kad gerą kaimynystę bei prietelystę tik arti
mo meilė tegali sudaryti. Tą meilę sudaro teisingu
mas ir noras gražiai santykiauti. Sovietai tokios mei
lės nepažįsta. Jie ateina su teroru, žudynėmis ir ne
laisve. Kaip gi tos tautos gali tokį kaimyną mylėti? 
Bolševikai tai žino. Meilės jie nebesitiki susilaukti. Tad 
ima viską prievarta. Klausyk, nes gausi mušti. Tai 
laukinis būdas prietelystei įsigyti. Bet bolševikai kito 
būdo neturi. Valdyti jie nori, bet kitaip valdyti nebe
moka, kaip tik per žudynes, nelaisvę ir terorą. Tad jie 
pagamina kiekvienai valstybei komunistinę vyriausy
bę, o jei ne visiškai komunistinę, tai bent tokią, kurią ( 
komunistai lengvai kontroliuotų. Pačias svarbiausias 
ministerijas — švietimo ir Vidaus — jie paveda komu
nistams. Tuo būdu, vaikų bei jaunimo auklėjimas ir vi
sos šalies religinis, politinis ir ekonominis gyvenimas 
yra bolševikų rankose. Ir taip — Lenkijos vyriausybės 
sąstatas grynai komunistinis, išskyrus vieną Mikolai- 
čyką. Jugoslavijos Tito visai nesislepia esąs komunis
tas. Jo vidaus ministeris, pravoslavų ex-dvasiškis, Vla
do Zechevič — komunistų bendradarbis. Čekoslovaki
joj informacijos ministeris Vaclav Kopecky senas ko
munistas, buvusis redaktorius komunistų laikraščio 
“Rude Pravo”. Švietimo ministras Zdanek Nejedly, žy-|

dimiraS įsiveržė į jų že
mes. XV. š. dokumentai 
Jotvingius vadina ir kitu 
vardu: Suderlant alias Je- 
tuen, žemę Šūdų ir Jotvin-

teigimams gių, kas yra tas pats. Iki 
istorijos šaltinius, todėl ir šiol niekur neužtikau, kad 
“Lietuvos Unijos” turi 
spragų.

Pirmiausiai man akin 
puolė dvyliktojo šimtme
čio unija su Jotvingiais. 
Juos autorius vadina ‘Get- 
viais’, Gardino gubernijos 
gyventojus. K. M. U. rašo, 
— kad tas Getvių kraštas polovcai, 
XII š. turėjęs “Litvos var- ‘ .
dą, slavų kalbą vartojo ir j šiai, jatvingai arba jazy-' ką-nors istoriniai teigti ir 
krikščionių tikėjimą jau:gai ir jotzvingiai yra vie- būt užsispyrusiam savo 
buvo priėmęs”. Inos kalbos ir tų pačių pa-,teigime ir net įsitikinu-

Šis keleriopai naujas tei-*Pr°čių žmonės”. šiam, o neturėti tam rimto
girnas tikrai būtų įdomus,, Vakarų Europos raštuo- pagrindo. Ir man atrodo, 
jei būtų pagrįstas istorijos se Lietuvos - Litue vardas kad šiuo tarpu K. M. U. ras, o ne istorinis faktas., 
šaltiniais. i yra užrašytas Annalisto teigimai apie getvius ir jų__________ ______ I----

Tuo tarpu yra. žinoma, '• Saxo 1009 m. jo rašte apie _
kad 1264 m. jotvingių gy-Įšv. Bruno, arkivyskupą DAR APIE SALOMĖJĄ NERIS 
venta ne tik apie Gardiną,; kankinį. Chronicon Polono 
bet toliau į pietus, Polia-'— Salesiacum (MonJ 
šėje (Pilnas rusų metraš-'Germ. Hist. Scr. XVIII, p 
čių leidinys II, 343). Tie.558) kalba, kad 1001 m.! 
gyventojai į pietus nuo i mirė Mesco I, Lenkijos 
Nemuno ir Gardino buvo! krikščionis karalius, kuris 
tos pat kalbos kaip prūsai I kovojęs su pannonais
ir lietuviai. Tai rašo lenkui (vengrais), rutėnais, ge-

XI š. Jotvingiai būtų var-| 
toję slavų kalbą ir kad jie 
būtų vadinęsi tada ‘Litva’.! 
Priešingai, Aleks. Gvagni-i 
nūs, italas, savo vardu lei- . . ,
štame veikale: “Sarmatiae tuviai — jotvingiai XII š. 
Europeae Descriptio” 1581 būtų tapę bent daugumoj 
m. pus. 45 rašo: “Prūsai, krikščionys.

~ r„l___ 1, žemaičiai, gepi- Bendrai yra žinoma tie-
-•dai, lietuviai, livonai, kur-įsa, jog yra labai lengva Metinėse, Guam išlaisvinimo, Boy Scout’as 

uždeda pagerbimo vainiką ant žuvusio marino 
antkapio kryžiaus.

i yra užrašytas Annalisto teigimai apie getvius ir jų

“uniją” su Lietuva yra 
daugiau gerų norų pada-

K. A. M.

New York (LAIC) — Iš m. išsikelia į Kauną, ver- 
’i Maskvos šaltinių paeinan- čiasi vertimais. Pirmieji 

čiomis informacijomis, eilėraščiai išspausdinti ‘A- 
Lietuvoje po sunkios ligos teity’. Vėliau bendradar- 
mirė Salomėja Neris (Ba- biauja ‘Židiny’, ‘Lietuvoj’, 
činskaitė - Bučienė). Lie- ‘Gaisuose’ ir kituose žur- 
tuviškoje enciklopedijoje naluose bei dienraščiuose, 
apie velionę randame*to- ~
kių žinių “Bačinskaitė Sa- KUR TAS ŠALTINĖLIS 
lomeja (Salomėja Neris) | 

žymus Maskvos kominterno narys, gi vidaus ministe- liettivių poetė, g. 1904 XI 
riu yra Anton Jugov, partinis komunistas. AustrijosVilkaviškio apskr., Al-, 
vidaus ministras Franz Honner ir švietimo ministras' v^° va\s^- Kiršių k.) 1924 
Ernst Fisch — abu komunistai. Rumunijoj vidaus, ;m- ,r 
švietimo ir propagandos ministrai visi trys komunis- SimnaziJ^’ 
tai: Teohari Georgescu, Petre Constantinescu — Jasi 
ir Lukretiu Patraskanu. 
randasi du komunistai: Nagy ir Gabor. Ir Suomijos

i

mus komunistas. Vidaus ministeriu paskirtas Vaclav 
Nosak, komunistas — mainerys.

Tikrasai Bulgarijos vadas yra Georgij Dimitrov,

baigusi Vilkaviškio 
, stojo į Lietu- 

-___~___ ‘ ~_ 1 vos universitetą studijuoti
Vengrijos kabinete taip pat lietuvių ir vokiečių litera

tūros. 1928 m. pavasarį
vyriausybė neaplenkta. Nors Suomija “nepriklauso- baigusi universitetą, išva- 
ma”, bet priversta turėti savo valdžioje du komunistu: ^uoja^ i Europą.
Yrjoe Leino ir Almo Aaltonen. Į

Apie Pabaltės valstybes nutylima. Bet ir taip vi-i darbą Seinų 
siems žinoma, kad ten vien komunistai tevaldo. Šiur-:^imnaziJ°Je» 
pu pagalvoti, koks ten tų nelaimingų žmonių gyveni
mas.

Tai tokie naujosios taikos “laimėjimai”.

I
I

j 1928-31 m. dirba mokyto- 
“žiburio”

, vasaras pra
leisdavo užsieniuose (Vo
kietijoje, Šveicarijoj, Aus

ie trijoj, Italijoj). Nuo 1931

Kur tas šaltinėlis, 
Kur aš jaunas gėriau? 
Kur ta mano mergužėlė. 
Kurią aš mylėjau? (2 k.)
Kurią aš mylėjau, 
Širdelėj turėjau,
Kas naktelę per sapnelį 
Žodelį kalbėjau (2 k.)

Jau tas šaltinėlis
Žolele užaugo.
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo. (2 k.)
Balnosiu žirgelį.
Žirgą juodbėrėlį. 
Vysiu, vysiu mergužėlę
Ir josios pulkelį. (2 k.).

1927 m. išleidžia pirmą ei
lėraščių rinkinį “Pėdos 
Smėly”. Tais pat metais • 
pereina į aktyvistų kolek
tyvo žurnalą “Trečias 
Frontas”. Kaip žinome, 
bolševikams 1940 metais 
okupavus Lietuvą, Salo
mėja Neris tampa viena iš 
karščiausių Stalino gar
bintojų ir aklu įrankiu ru
sų imperializmo. Tais pat 
metais liepos mėnesyje 

; pasidaro “Liaudies Seimo” 
į narė, kiek laiko SSSR 
j “Aukščiausios Tarybos” 
■ nariu. Šio karo metu ji gy
veno Penzoje ir Maskvoje.

Į Salomėja Neris, matyt, 
protarpiais jautė sąžinės 
graužimą ir nerimą dėl pa
sirinkto kelio. Eilėrašty 

i “Gyvenimo Giesmė” ji
tarp kitko rašė:

i — Gyvenimas mano, vė
jas palaidas...”, o savo au
tobiografijoje, išspausdin
toje “Vainikų” II tome, 
prisipažysta:
— Taip pat netikiu, kad 

mano gyvenimas būtų sek
tinas ir pavyzdingas... 
! O gaila, būta talentingos 
I lietuvaitės.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

IX.

Klastingas Sąmokslas
Tų kerštingų svajonių pakiršintas, Be- 

zickas nervingai vaikštinėjo po Pomadino 
kambarį. Bet kur gi jis būtų išvykęs? Vei
kiausiai nulėkė Andrių Stuobrį areštuoti. 
Tikra lapė. Jis apsimetė tokiu abejingu, o 
jau degte degė praryti riebų kąsnelį. Bet jei
gu Andriaus jau nerado? Jei Eugenijos per
spėjimas atėjo pirmiau, negu Pomadinas pa
siekė Pupkaimį? Greičiausiai taip ir įvyko. 
Tačiau tai jau nebe svarbu. Ką jam, Bezickui, 
dabar rūpi toks Stuobrys ar Bitinas ? Jis turi 
savo naguose Tautgėlą, o apie anuos Pomadi
nas tesirūpina. Bet tas Bitinas vis dėlto rei
kia pašalinti. Bajoraitė Eugenija turi daug 
griežto užsispyrimo ir, varu varoma į Bezic- 
ko rankas, gali tyčiai iškrėsti šposą ir ištekėti 
už Bitino. Su Tautgėla bus daug lengviau, 
negu su jo dukteria. Dėl visa ko būtų geriau, 
kad tas arogantas litvomanas čia nesivalkio- 
tų.

A! Štai ir Pomadinas. Vienas — vadinasi, 
paukštukas paspruko.

Taip, Pomadinas buvo vienas. Išlipęs iš ve
žimo, jis pikta, nervinga eisena leidosi per 
kiemą. Staiga pastebėjo Bezicko vežimėlį. 
A! yra svečių. Bematant pakeitė rūsčią veido 
išraišką linksma, nebojančia nuotaika. 
Bešvilpaudamas kažkokį maršą, Pomadinas 
įėjo į vidų. Bezickas pastebėjo tą staigią jo 
nuotaikos atmainą.
— Koks komedijantas! Jis vėl pasiėmė kaž

kokią rolę. Pažiūrėsim.

Garsiai gi prabilo:
— Na, sveikutis! Laukiau, laukiau ir akis 

pražiūrėjau, o gerbiamojo šeimininko kaip 
nėr, taip nėr.
— A! turime svečią! — lyg krūptelėjo Po

madinas, tartum tik dabar Bezicką pastebė
jo. — Kaip reikalai? Pas mane, tėvuti, blo
gai. Nieko nepešiau.

Tais keliais žodžiais Pomadinas visiškai 
išmušė Bezicką iš vėžių. Jis buvo manęs, kad 
žandaras išsisukinės, meluos, lūkuriuos, kad 
Bezickas pirmas išsipasakotų, o dabar vienu 
mostu viską ragožium apvertė. Bezickas ne
žinojo, nuo ko bepradėti. Taigi, labai atsar
giai ėmė kamantinėti. Išsyk apsimetė nė ne
suprantąs, ką Pomadinas nori pasakyti.
— Kaip tai blogai? Visų pirma, iš kur grįžti?
— Na, panie Bezickij, kam čia apsimesdi- 

nėti? Kai du gudrūs vyrai ima savo nuomo
nėmis slapstytis, tai išeina gan juokinga si
tuacija. Abudu žino norį viens kitą prigauti 
ir kits kitam gėdysi atvirai pasisakyti, tarsi 
čia būtų koks pašalinis liudininkas. Tokiais 
atvejais, kaip kad mudu čia susiėjome, ge
riausiai atvirai pasisakyti. Aš taip ir pareiš
kiau, kad nieko nepešiau ir tuščiomis grįžtu 
iš Pupkaimio. Gaila ir žodžių aiškinti, ko aš 
ten ieškojau. Aš žinau, kad viską žinai, tik 
apsimeti nežinąs ir nustebęs.
— Vadinasi, tamsta tuomet mane apgaudi- 

nėjai, sakydamas, kad tik rytoj vyksi Stuob
rio ieškoti?
— Ne, duodu garbės žodį, kad ne. Man ta 

mintis užėjo tik tamstai išvažiavus. Geriau 
apsvarstęs, nusprendžiau, kad pavojinga il
giau laukti. Čia susidarė tokia padėtis, kad 
reikia veikti skubotai. Na, ir vis vien buvo 
pervėlu. Paukštukas jau buvo išlėkęs. Visai 
nesuprantu, kaip tai galėjo atsitikti. Tamsta 
turi ką žinoti, nes ko gi čia taip greit būtum 
sugrįžęs?

“Gudrus, bjaurybė, — pamanė Bezickas — 

bus sunku su juo bet kokia rolė vaidinti”.
— Ar tai jau būtinai su naujienomis čia tu

rėjau atvykti? Na, gal ir turiu kokią žinutę. 
Bet pasakyk, tamsta, kaip tas banditas galė
jo pasprukti ?
— Nežinau. Neradau, ir tiek. Pagaliau, jis, 

tur būt, visai nebe tas, kurio mes ieškome. 
Tai kažkoks nieko nekaltas velniūkštis.

Ir Pomadinas nepaisančiai ranka numojo.
— Nekaltas, sakai?! — šuktelėjo Bezickas.

Staiga susigriebęs susičiaupė, bet jau bu
vo pervėlu. Bezickas kol kas nenorėjo išsi
duoti daug apie Andrių žinąs. Tačiau tas 
staigus jo šūksnis nepraslinko pro Pamadino 
dėmesį. Jis tuoj prie to prikibo.
— Aha! Vadinasi, tamsta šį tą apie jį žinai.
— Ne! Kodėl? — karštai užprotestavo Be

zickas. — Aš tik daviau tamstai klausimą, 
ar jis iš tiesų nekaltas.
— Taip tai taip, bet klausimo tonas aiškiai 

nurodo, kad tamsta tikrai ką apie jį žinai ir 
dėlto nustebai, man jį nekaltu pavadinus. Ne 
su manim tamstai slapukų gūžinėti. Tokius 
dalykus aš ryte ryju. Na, pasakyk atvirai, 
pone Ksaverai, ką apie jį žinai? Kam gi su 
prietelių taip neteisingai elgtis? Aš atvirai 
pasisakiau, o tamsta su manim slapukauji. 
Tarp gerų draugų toks žaidimas toli neina. 
Aš vis tiek sužinosiu, kad ir užsispirtumei 
nesakyti.
— O iš kur sužinosi?
— Ot ir sugavau! Jau tas klausimas parodo, 

kad ką nors žinai.
— Kaip tai parodo? Aš gi tik klausiu, iš kur 

sužinosi?
— Dabar ir gana. Ar čia svarbu, iš kur suži

nosiu? Svarbu, kad yra kas sužinoti, o tuo 
klausimu tamsta kaip tik tai ir pareiškei. 
Cha. cha, cha!

“Iš kur pas jį tiek gudrumo? Kad jį”... — 
tylomis sukeikė Bezickas.

Jis pasijuto negudriai išsišokęs. Jis norė

jo pasinaudoti Pomadino pastaba, kad And
rius tai ne tas, kurio ieškoma, vadinasi, visai 
nesvarbus nusikaltėlis, už kurio galvą Poma
dinas bereikalingai paėmė šimtinę. Taigi, tą 
šimtinę turėtų grąžinti. Dabar gi taip išeina, 
kad gal dar reikės ir kitą šimtinę prikišti, nes 
Pomadinas prisispyręs įrodinėja, kad Bezic
kas žino kažkokį sekretą, kurs Andriaus ver
tę iškels kaip ant mielių. Reikia iš to kaip 
nors išsisukti.
— Na, Ivan Petrovič, tamsta perdaug jau 

leidi savo vaizduotei skrajoti. Iš nebūtų daik
tų darai realines išvadas. Teismuose taip ne
sielgiama.
— Bet, mano brangus pone Ksaverai, ar gi 

čia koks teismas, ar tardymas? Čia tik drau
giškas pasikalbėjimas. Nenori, nesakyk — 
piktumo nebus. Bet aš tada įsigysiu neišdil
domą įspūdį, kad tamsta nuo manęs kažką 
slepi. Tada natūraliai mudviejų draugišku
mas gerokai atšals, nes nebus jau atvirumo. 
Būsime geri pažįstami, susieisime, juokausi
me, bet tai tik dėl paprasčiausio kaimyniško 
santykiavimo, širdys automatiškai viena 
prieš kitą užsidarys. O, žinai, protui su šir- 
džia nesusikalbėt. Širdis kvaila. įsakymų jai 
neduosi. O kad ir duosi — neklausys. Užsida
rė ir tiek.

— Kam čia ta pasaka apie širdį — ar aš bo
ba? Mudu čia susiėjom ne meile kits kitam 
išpažinti, bet kalbėti anie svarbų reikalą, 
kurs abudu lygiai paliečia.
— Apie reikalą, tai apie reikalą. — abejingu 

šaltumu atsakė Pomadinas, — tegu bus ir 
tain. Reikalas bus labai trumpas. Norėjau 
uždirbti šimtinę ant Stuobrio kailio — atvi
rai tai pasakau. Ka gi — nepavyko. Paukšt;s 
paspruko, tai ir šimtinė reikia grąžinti. Ir 
tuomi viskas bus baigta.

Ir pradėjo raustis kišeniuj. šimtinės beieš
kodamas.

(Bus daugiau^
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ARTIMO MEILES KILNUMAS 
ŠAUKIA!

Yra Amerikoje žmonių, kurie šalpos reikalingumą 
nukentėjusiems pilnai supranta. Populiarusis pasaky
mas, kad šalpa pradedama namie, nesulaiko nuo jos 
išplėtimo svetur.

Amerikiečių šalpa šiandien pasiekia platųjį pa
saulį. Filosofas Calton yra pasakęs: ‘‘Jei šalpa būtų 
vykdoma visam pasauly, žemėj būtų rojus, o pragaras 
būtų tik pasaka”... Pasaulį šiandien šelpia tik Ameri
ka. nelaimėn patekusius lietuvius šelpia tik amerikie
čiai, lietuvių ir nelietuvių kilmės. Nelaimingieji todėl 
ir laukia šalpos iš mūsų.

PAGALBOS REIKŠME
Amerikiečiai lietuviai ištiesia pagalbos ranką ken

čiantiesiems nuo karo broliams ir sesutėms. Bet ne 
visi ir ne visur. Daug kur savanoriai darbuotojai ren
ka drabužius, juos paruošia, renkia ir pataiso avalynę 
ir siunčia į BALF sandėlį, 101 Grand St., Brooklyn 11. 
N. Y„ iš kurio jūsų dovanos, kaip koki geros valios am
basadoriai, siunčiamos karo parblokštiesiems, po visą 
Europą išblaškytiems lietuviams. Kad ir maža mūsų 
pagalba, bet ji sustiprina skurstančius net ir dvasioj: 
jie gauna naujos energijos gyventi ir kurti savo tautos 
ateiti. Mūsų augančiosios organizacijos rėmėjai jau
čiasi patenkinti, ir turi pagrindo taip jaustis, nes atlie
ka didesnį darbą, negu jis jiems atrodo.

PROTO MILŽINAI APIE ARTIMO MEILĘ
Uoliesiems BALF darbuotojams ir rėmėjams pa

teiksime proto milžinų nuomones apie šalpą. Tos min
tys gal duos naujo įkvėpimo sunkų darbą dirbantie
siems. nes kitų gelbėjimas juos iškelia aukščiau jų pa
čių.

Thoreau sako: “Šalpai suprasti, jai dirbti, turi bū
ti genijum, kaip ir viskam kitam tinkamai atlikti.”

Child sako, kad beturčio gelbėjimas davėjui sutei
kia turtingumą. Gavęs pagalbą iš kitų, žmogus pajun
ta pats sau pasigelbėti, — tvirtina Danborne.

Šalpai dosnumas yra tikybos pažiba ir tobulybė — 
sako Addison. Kur nėra dosnumo, ten nėra krikščiony
bės — rašo Calton.

Gailėti vargstančio — žmoniška; jam pagelbėti — 
dieviška, tvirtina Horace Mann.

Malda priveda prie Dievo pusiaukelėj, pasninkas 
priveda prie Dievo namų: aukojimas nelaimingajam 
įleidžia pas patį Dievą. — parašyta Korane.

Nėra tokio beturčio, kuris negalėtų kitam duoti. 
Duodami laimime, nes jaučiamės turtingesniais. — sa
ko Simms.

“Kai mirsiu, gėdinčiaus, jei palikčiau užtektinai 
turto pastatyti man paminklą, jei liktų mano draugų, 
kuriems reikia pagalbos. Norėčiau būti laimingas, ga
lėdamas gyvas matyti, kaip draugai mano jiems tei
kiamąja pagalba pasidžiaugia, — rašo Pope.

Savo priešui — geriausia atleisti: oponentą — pa
kęsti: draugui atiduoti širdį: kūdikiui — gerą pavyzdį, 
tėveliams — savo gražų pasielgimą, kuriuo jie didžiuo
tųsi, o visiems kitiems pagalbą ir sušelpimą, — savo 
raštuose pažymi Balfour.

Kai kas padaro gera, neturi geradario pamiršti, 
neturi prisiminti, — sako

J

I
i

Šis vaikutis Marshall Kaufman, II, pirmasis 
atvyko New Yorke į Save the Children Federa- 

• tion, su glėbiu drabužių, kad juos atiduoti Eu
ropos karo paliestiems, drabužių reikalingiems, 
vaikams. Dabartiniu laiku eina BALF drabužių 
rinkimo vajus nukentėjusiems lietuviams kur 
jie bebūtų. Ar nebus šis pavyzdys paakstinančiu 
ir mums lietuviams sukrusti ir parinkėti drabu
žių.

Kun. J. Gutausko Sidabri
nis Kunigystės Jubiliejus

Škotijos lietuvių katalikų šv. 
Kazimiero parapijinė draugija, 
kuri mėnesinėmis iš visų tikin
čiųjų surenkamomis duoklėmis 
užlaiko lietuvį kunigą Škotijoje, PJJ05

bet kai pats padarai gero
Charron.

Šalpai davę iešką pasiskelbimo, nustoja davę šal
pai, bet yra davę pasiskelbimui, — rašo Hutton.

DIDELĖ PAGALBA IR VILTIS ATEIČIAI
Pasimokykim iš proto milžinų, jų paklausykim, 

būsim laimingi, padarysim kitus laimingais, atliksi
me tikybinę, patrijotinę ir artimo pareigą, pagelbėsim 
nelaimėj vargstantiesiems broliams ir seselėms. Jie iš 
mūs tiek mažai reikalauja, o jiems mes galime tiek 
daug duoti. Mūsų maža pagalba jiems bus didelė para
ma.

Dabar jie iš mūs laukia drabužių ir apsiavimo, 
muilo ir maisto, paguodos ir vilties. Tas viskas, toji 
maža dovanėlė — jiems pailgins amžių, duos vilties 
išgyventi sunkumus ir susikurti ateitį.

Mūsų pareiga dabot, kad nelaimingosios karo 
aukos, lietuviai ir lietuvės, neturėtų sunkiai kentėti. 
Iš visos širdies stenkimės duoti, kas būtinai kare nu
kentėjusiems, išblaškytiems lietuviams reikalinga ir 
tai, ką galime paaukoti.

Malonėkite patys aukoti ir kitus paraginti duoti 
drabužius ir apsiavimą, ir siųsti į

Umted Lithuanian Re*ief Fund of America, Ino.,
VVarehouse

101 Grand Street, Brooklyn 11. N. Y.
Tel. EVergreen 8-6203

tinis choras, p-lės J. Sarafinai- 
tės vargonais diriguojamas.

Vakare. 5 vai., veik rinktinioji 
publika, iš įvairių lietuvių kolo- 

’ į nijų, susirinko didžiulėn naujai 
I atremontuoton Šv. Luko para- 

i bažnytinėn svetainėn.
, . . ... . .. Nors ir didelė svetainė, tačiauKuris aptarnauja visus tikmcių-. , . . ... publika iš anksto įsigijusi bilie-jų lietuvių dvasinius reikalus,— .

, , , . . ., , . tus — greitai visas jos sėdynessulaukusi 2o-kių metų sidabri- b /
, . x- • u i- • užpilde. Vėliau atvykusiems jaumo jo kunigystes jubiliejaus, — .. . , ... ... nebuvo vietos.pasistengė tinKamai jį pagerbti, 

suruošdama jubiliejų paminėti 
didingą bankietą jubiliato gar., 
bei. dvejose didžiausiose šk. lie-' 
tuvių kolonijose, būtent: Bell- 
shill ir Glasgovz. šeštadienį, 8 
liepos, — Glasgow’e. Į šį dvily
pį bankietą žmonės apsilankė iš į 
įvairiausių Šk. lietuvių kolonijų. 
Net ir iš tolimojo Londono ap
silankė garbingi svečiai: kun. 
K. A. Matulaitis. MIC.. Londono 
parapijos lietuvių klebonas ir 
Lietuvos Pasiuntinys Londo- J 
ne, p. K. Balutis, pasveikinti 
mūsų Škotijos lietuvių kleboną? 
kun. J. Gutauską.

Glasgow’e šis jubiliejinis ban- 
kietas pirmiausia buvo pradėtas 
iškilmingomis šv. mišiomis —' 
Siftna, 12 vai. Šv. Kolumbo pa-' 
rapijos bažnyčioje, kurią atlai
kė pats jubiliatas, o tos dienos 
iškilmei pritaikintą pamokslą' 
pasakė svečias kun. K. A. Matu
laitis, MIC.. iš Londono. Deako- 
nu buvo — kun. Denis Flynn; 

’sub-deakonu — kun. Joseph 
, Duffy: ceremonijų vedėju — 
kun. Patrick Wycherley. Šv. i 
mišių laike didingai giedojo at
vykęs Glasgow’o lietuvių bažny-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERL’LSKIS. N.nnų Tel. D>dh<m> IM^-R

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai > 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- Į 
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio. •

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite jdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems. |

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

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

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

Pagaliau taip ilgai laukiamas, 
atvyko jubiliatas kun. J. Gu
tauskas, kartu su Londoniečiais 
svečiais ir kitais kunigais, ku
rių viso dalyvavo, rodos, devy
ni. būtent: jubiliatas, kun. K. 
A. Matulaitis. MIC., Šv. Luko 
parapijos klebonas, kun. John 
Boyle, kun. Daniel Toy, kun. J. 
Sheary, kun. Denis Flynn, kun. 
Joseph Duffy ir kun. Patrick 
VVysheriey. Be to, dar dalyvavo 
vienas jaunas kunigėlis, paspru
kęs iš Latvijos nuo rusų. Iš Lie
tuvos pareigūnų, dalyvavo p. K. 
Balutis, Lietuvos ‘Pasiuntinys 
Londone ir advokatas p. Alex- 
ander McRegor,—Lietuvos Gar
būs Konsulas Glasgovv’e.

kų laikraščiai, būtent: “Glas- 
gow Observer”, — Glasgow’o 
Arkivyskupijos organas, ir 
‘‘The Scottish Catholic Times”, 
13 d. liepos mėn. laidoje labai 
gražiai atsiliepė apie kun. J. 
Gutausko sidabrinį kunigystės 
jubiliejų, apie kurį gerb. “Dar
bininko” skaitytojams jau tru
putį anksčiau esu parašęs, kurį 
patys pirmieji pradėjo šv. Ko
lumbo škotų katalikų parapija. 
4 d. liepos, suruošdami didingą 
jo pagerbimui muzikalį koncer
tą. “Glasgow Observer” patal
pindamas pirmame puslapy tą 
aprašymą, padėjo sekančią ant- 
rašt?: — “Chaplain of Lithua- 
nians in Scotland. describes 
plight of his Country. Only God 
alone, can help Lithuania in her 
terrible situation”. Čia laikraš-

Karštomis skaitlingos publi
kos ovacijomis nusiraminus, 
pats jubiliatas sukalbėjo trum
pą maldą, ir bankieto vaišės 
prasidėjo. Po vaišių sekė kal
bos. Turiningas sveikinimo kai- •
bas pasakė dalyvavusieji kuni
gai, Lietuvos pasiuntinys, p. K. 
Balutis ir Šk. L. K. Parapijinės 
Šv. Kazimiero dr-jos Centro pir
mininkas. p. J. Krikščiūnas. Ju-j 
biliatas buvo paskutinis kalbė
tojas. Visos kalbos, daugiausiai 
spietėsi apie jubiliatą, kartais, 
nuklysdamos ir į Lietuvą, su lie- Sans Souci parke, Wilkes-

, “Gar
sas” turės didelį U. S. ka
ro bonų ir ženklelių išleidi
mą.

! Bus išleistos net septy
nios (7 dovanos), būtent: 
pirma dovana 50 dolerių 

karo bonas;
25 dol. 

karo bonas;

1
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Įtis bendrais bruožais gražiai a- 
pibudina visą kun. J. Gutausko 
darbuotę, Škotijos lietuvių ka
talikų tarpe, o taipgi ir pačioje 
Lietuvoje, pirm Škotijon atvyk
stant, per tuos 25 savo kunigys
tės metus. “Glasgovv Observer”, 
taipgi pamini ir iškilmingas šv. 
šias — Sumą, sekmadienį, 8 d. 
liepos. Laikraštis taipgi pažy
mi, kad šv. mišių klausėsi ir J. 
E. p. K. Balutis — Lietuvos 
Pasiuntinys Londone, ir advo
katas, — p. A. McGregor, — 
Lietuvos Garbės konsulas Glas- 
gow’e su ponia. “The Scottish 
Catholic Times”. ir-gi veik visa 
tai panašia tvarka aprašė, kaip 
kad ir “Glasgow Observer”, tik 
žymiai trumpiau”

Žurn. J. Butkevičius.

Paremkite Metinę "Garso"

Pirkite Ir Platinkite U. S. Karo Bany Ir Ženklelių 
IšlekSmo Tikietus

Šių metų rugpiūčio 12-tą, |
i

tuviais trumpą akymirką pa-;Barre, išvažiavime, 
viešėti.

Pasibaigus kalboms, sekė į- 
spūdingas jubiliatui dovanos į- 
teikimas. o paskiau prasidėjo 
meninė dalis, t. y. dainos, ku
rios šį kartą buvo rinktinės ir 
specialiai pritaikintos. Čia gerb. j _
choro dirigentė daug darbo tu
rėjo įdėti, kol savo užsibrėžtąjį 

■ tikslą pilnai atsiekė. Pagaliau 
| ne tik chorui, bet ir visai publi- 
kai bendrai, pakilusioje dva
sioje sudainavus Lietuvos him
ną. — bankietas užsibaigė.

• v

Dar reikia priminti ir tai, kad; 
du žymiausieji Škotijos katali-J

antra dovana 
vertės U. S.
trečia dovana — 25 dol. U. 

i S. karo bonas; ketvirta do
vana — 10 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių; penk-» 
ta, šešta ir 7-ta dovanos 
kiekviena 5 dolerių vertės 
U. S. karo ženklelių.

Pirkdami karo bonų ir

ženklelių tikietus, parem- 
site šalies karo pastangas 
ir paremsite laikraštį — 
“Garsą”.

Kuopų valdybas ir paski
rus narius prašome kuo 
daugiausia tikietų pirkti ir 
kitiems parduoti. Jei gau
tų tikietų knygelių pri
truktų, kreipkitės į “Gar
so” administraciją — gau
site daugiau.

Parduotų tikietų stubsus 
su pinigais grąžinkite kaip 
galima greičiau. Vėliausia 
grąžinimo data rugpiūčio 
5, 1945.

Dovanos bus išsiųstos be 
atidėliojimo. Sklb.

f y
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SINCE 1870

L94
aptarnauja padi- 

tą laiką augo ir 

Dabar ji užima

trys aukštojo mokslo įstaigos Cambridge pasiekė pasaulinės garbės. Da

bar jos užima daug akru žemės ir daugybė trobesių 

dėjusi mokinių skaičių. Stebėtina pažanga. Panašiai per 

Haffenreffer & Co.. Inv., ką gamina PICKWICK ALE. 

pirmaeilę vietą tarp didžiųjų Amerikos bravorų.
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kada Haffenreffer & Co-. Ine., buvo Įkurta, Harvard 5quare Cambridge 

buvo susnūdusį susisiekimo vieta. Retai kas tada pagalvojo, kad čia bus 

svarbus mokslo ir pramonės centras.
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Kunigy Seminarija Kaune 
Bolševizmo Metais

(Iš knygos “Lietuvių Ar
chyvas” — Bolševizmo Me
tai, Studijų Biuro leidinys, 
Kaunas, 1942 m.)

(Tęsinys)
— Nedalyvavau, ir 

kartų kokius balsavimus 
darysite, niekad nedaly
vausiu, atsakiau. Jeigu 
kelios partijos išstatytų 
savo sąrašus ir aš nė už 
vieną nebalsuočiau, ponui 
įgaliotiniui (ponu vadina
mas neprieštaravo) būtų 
lengva tai suprasti. Tuo 
lengviau galima suprasti 
dabar. Apskritai esu tos 
nuomonės, kad mums dva
sininkams nuo panašių po
litinių veiksmų visiems 
reikia susilaikyti, bet da
lyvavusieji nebus bausti.

Mūsų audiencija pas 
Pozdniakovą užtruko dau
giau kaip valandą. Jo as
muo padarė nepikto įspū
džio, bet savo užimamai, 
vietai jis buvo perdaug 
menko išsilavinimo ir nu- 
sivokimo apie platesnio 
turinio klausimus. Vienas 
pas jį lankęsis labai tei
singai charakterizavo, pa
vadindamas gudriu muži
ku.

Pozdniakovas mums la
bai daug kalbėjo, įrodinė
damas, kad mes katalikų 
dvasininkai turime su
prasti padėtį ir tapti pozi
tyviai lojalūs naujai san
tvarkai. Mums nesą ko tu
rėti iliuzijų. Ant nykštuko 
Lietuvos griūva kolosas- 
milžinas su dvidešimties 
metų patyrimu. Ko Rusi
joje pasiekta per dvide
šimtį metų, Lietuvoje už
teksią dviejų - trijų metų.

kiek

gy-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėne3ini3, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausiij 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

Kam mums seminarija, 
kam apgaudinėti jaunus 
vyrus, kurie, kol taps ku
nigais, jau nebeturėsią ko 
veikti. Antai Rusijoje, 
dvasininkams nesą ko 
veikti.

Čia neiškenčiau. “Pone 
įgaliotini, parūpinki man 
leidimą nors su dešimčia 
kunigų laisvai pavažinėti 
po Rusiją ir pamatysite, 
ar ten tikėjimas yra dar, 
ar jau jo tikrai nebėra”.
— Tu jaunas žmogus, — 

atsakė Pozdniakovas, — 
pats turėtum pagalvoti, ką 
veiksi už kelių metų, kada 
tavęs niekas neklausys. 
Ką galėtum dėstyti Mas
kvos universitete?
— Maskvos universitete, 

— atsakiau, — galėčiau 
daug ką dėstyti.

Gyrėsi, kad esą daug 
kunigų, kurie eina su jais. 
— Mes džiaugiamės, — 

atsakė vysk. V. Borisevi- 
čius: — Tokiu būdu mūsų 
bažnyčia apsivalo. O rusų 
patarlė sako: .... Net semji 
bez uroda (Nėra šeimos be 
išsigimėlio).

Apskritai, mūsų apsilan
kymas seminarijos reikalu 
greit virto Pozdniakovo 
paskaita lojalumo reikalu, 
o ši dar greičiau perėjo į 
pusiau religinį disputą. 
Nors Pozdniakovas visą 
laiką kalbėjo nervingai, 
bet pasikarščiavimo nebu
vo nė iš vienos pusės. Ga
lutinai prašant grąžinti 
būstines, buvo atsakyta, 
kad iki pavasario tai ne
bus padaryta. Prašant pra
tęsti išsikraustymo termi
ną, Guzevičius pažadėjo, 
bet neištesėjo. Prašant 
leisti pasiimti inventorių, 
mokslo priemones ir kt., 
buvo pažadėta visa tai ati- 

I duoti, kai seminarija susi- 
į tvarkys tolesniam veiki- 
• mui. Ir šis pažadas nebuvo 
ištesėtas. Tokiu būdu se
minarija turėjo palikti 
raudonarmiečių sauvalei 

(visą turėtą biblioteką, vi- 
Įsas turėtas mokslo prie
mones, dantisto kabinetą, 
130 geležinių lovų, 103 sta
lus, 9 rašomus stalus, 253 
naujas kėdes, beveik visą 
virtuvės inventorių, daug

I

iI

Amerikos Lakūnas turi ant savo pečių insig
niją — Tokio Club. Tokias insignijas turi tie la
kūnai, kurie bombardavo Tokio.

Klajūnėlis
Kregždės molio gūžtą nusikrėsti baigė — 
O gandrai ties gluosniu sukasi ratu — 
Tur namus erelis ir mažytė sraigė — 
Mielas klajūnėli, kur sustosi tu?

— Štai, laukų vėjelis, lengvas debesėlis, 
Kaip ir aš, klajūnai — visad be namų — 
O lakus ir baltas mūs šilainių smėlis! 
Čia motulė žemė — čia man bus ramu.

Salomėja Nėris.

Žemes Ilgesys
(Zš “Eglės Žalčių Karalienės”)

Slenka bėga metai, 
Kaip giedri diena. — 
O dukters nemato 
Tėviškė sena.

Eglė laimingiausia
Iš visų marčių;
Ji nelieja gausiai
Ašarų karčių.
Čia ji karalienė
Mėlynų bangų. —
Čia ji naktį dieną 
Saugoma sargų.
Jai kiekvienas draugas, — 
Ji visiems gera.
Trys sūneliai auga
Ir viena dukra.

I

Kuo būdu užkirsti 
Kelią į namus.

— Eikite, nesvarbu, — 
Sako, — ryt, poryt. — 
Tik pirma tris darbus 
Duosiu padaryt.

Kurpės, štai, Egluže, 
Sudėvėki jas!
O kai bus aplūžę, 
Gausi vėl naujas.

Žilvinas tai žino —
Eglė čia nusvilę: 
Kurpės geležinės — 
Niekad nenudils.
Jau ir Eglė mato — 
Jų nesudėvės.
Nors ir šimtą metų 
Tas kasdien avės.

s
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mos kitur. Auklėtiniai val
gydavo keliomis pemaino- 
mis. Vieniems valgant, ki
ti palaukdavo bažnyčioje 
ar kieme. Tokia būsena 
buvo įmanoma tik dėl ne
paprasto patarnaujančių 
N. P. Š. M. Vargdienių se
selių pasiaukojimo. Jų pa
stangomis ir apsukrumu 
buvo išgelbėta nemaža 
turto iš atimtos seminari
jos.

Susirūpinta kas daryti, 
kad raudonarmiečiai neuž
imtų seminarijos bažny
čios. Nors beveik visi li
turginiai reikmens iš jos 
buvo išgabenti, tačiau pa
likti raudanarmiečių siau
tėjimui pačią bažnyčią, 
kaip šventą vietą ir kaip 
meno kūrinį, buvo per 
skaudu. Kan. P. Penkaus- 
ko pastangomis susiorga
nizavo šiai bažnyčiai skir
tas giesmininkų būrys, 
žmonės vieni kitus paragi
no kuodaugiausiai daly
vauti šios bažnyčios pa
maldose. Beveik iki pat 
bolševikų išvarymo iš Lie
tuvos, kan. P. Penkauskas 
šioje bažnyčioje kiekvieną 
šventadienį laikydavo pa
maldas.

Nepalankiose gyvenimo 
ir darbo sąlygose visa bu
vo daroma, kad auklėti
niai būtų aprūpinti, kad 
nepritruktų jiems jėgų ir 
noro dirbti. Tai buvo įma
noma dėl lietuviškosios vi
suomenės gausios ir nuo
širdžios paramos. Auklėti
niuose gerą nuotaiką pa
laikyti daugiausia prisidė
jo gražus profesorių pa
vyzdys. Jie visi dirbo be
veik nemokamai, kiti net 
pavalgyti turėdavo ateiti 
per visą Kauno miestą, bet 
visi buvo linksmi, optimis
tai, uolūs darbe. Ypač bū
davo gera proga pataisyti 
slegiančią nuotaiką, kai 
jie susirinkdavo visi kartu 
į savo bendrą valgyklą, iš 
kurios dar vos prieš ke
liolika minučių būdavo iš
ėję jaunieji teologai, iš
klausę paskaitų.

Ypač po seminarijos iš
blaškymo, auklėtinių dis
ciplina ir elgesys rėmėsi 
vien pasitikėjimu ir gera 
valia. Priežiūra buvo sun
kiai įmanoma. Vis dėlto 
seminarijos vadovybei ne
teko patirti nemalonumų 
dėl klierikų elgesio.

(Bus daugiau)

Eglė jiems dainuoja 
Daug skambių dainų, 
Kaip močia senoji 
Siuntė raut linų.
— Pasakyk, mamele. 
Kas gi tie linai?
— Kaip ir jūs akelės, 
Žydi mėlynai.
Daug dainų dainavo 
Neprašyta ji:
Apie grėblį klevo 
Išrašytąjį;

Apie debesėlį. 
Plaukiantį dangum;
Apie bitinėlį, 
Kvepiantį medum.

Dainos nenubosta 
Žemės tolimos — 
Kaip sidabro juosta — 
Kraitinė mamos:

kitokių baldų bei reikme-} Seminarijos vadovybė 
nų, 200 erdm. paruoštų, nutarė susirinkusių ir iš
malki), 70 t. kokso, 200 blaškytų auklėtinių atgal 
cnt. bulvių ir daržovių. Vi-' 
sas šis turtas žuvo be jokio 
atlyginimo.

Evakuojant rektorato 
būstines, kur gyveno šeši 
seminarijos personalo as
mens, atsiųstas namus 
perimti ir evakuavimą pri
žiūrėti aviacijos kapito
nas labai susižavėjo kun. 
prof. M. Ražaičio radijo1 
aparatu, kan. P. Penkaus- 
ko gėlėmis ir kun. proku
ratoriaus P. Juknevičiaus davo neigiamai. Galutinai 
bute rastu seminarijos sei-' Brašiškis pareiškė, kad 
fu. Jo nebuvo, galima jokiu'esą visų gerfausia darbą 
geru būdu įtikinti, kad nutraukti iki pavasario, o 
prof. M. Ražaičio radijo a-, vasarą klausimas pats iš- 
paratas yra tikrai radijo,! sispręsiąs. Nepasakė, ką 
o ne kit kas. Jis, pareiškęs ■ jis tokiu posakiu suprato: 
visokių nuomonių, galuti- ar ruošiamą lietuvių į Si- 
nai į savo bloknotą tarp birą išvežimą, ar gal savo 

viešpatavimo galą buvo 
numatęs.

Jau iš anksto buvo maža 
vilties, kad iš mano lanky
mosi pas Brašiškį kas nors 
gero išeitų. Todėl tuo pa-; 
čiu metu ieškota privačių 
butų profesoriams, auklė
tiniams, paskaitoms, val
gyklai. Kad laikas veltui 
nebėgtų, kol susitvarkėm 
tolesniam darbui, diako
nams buvo padarytos re
kolekcijos, ir 1941 m. sau-s 
šio 19 d. buvo įšventinta 12 į 
naujų kunigų.

Po savaitės jau buvo 
šiaip taip susitvarkyta 
darbui. Beveik visi 
šoriai ir auklėtiniai 
nors provizoriniai, 
nors jau apsistoję.

Kauno ir priemiesčių 
gyventojai, daugiausia 
darbininkai, patys pasisiū
lė priimti pas save kas 
profesorių, kas klieriką. 
Seminarijos išvaikymo au-j 
klėtiniai nelabai pabūgo. Į 
Keli išstojo, keli išvyko įl 
Vokietiją, o kiti pasiliko.: 
Pradėjus darbą, licėjiniai 
kursai pamokoms rinkda-l 
vosi į Bazilijos zakristiją! 
ir prie jos esančią prelatų! 
koplyčią, filosofijos klau
sytojai rinkdavosi į šv. 
Trejybės bažnyčios zakri
stiją, I ir II teologiniai 
kursai — į prelato B. Čes
nio saloną, kurį jis pavedė 
mūsų reikalams, pats pa
sitenkindamas mažų kam
barėliu. III ir IV teologi
niai kursai rinkdavosi į 
Šv. Sakramento (Studen-

i nesiųsti, o pasilikti Kaune, j 
ieškoti butų ir laukti to- 

i lesnių patvarkymų. Be
veik kasdien buvo lanky
tasi pas Komisarų Tary
bos pirmininko pavaduo
toją Brašiškį būstinių rei
kalu. Buvo liepta patiems 
susirasti būstines. Bet visi’ 
didesni pastatai jau buvo, 
nacionalizuoti, o apie kurį 
kitą Brašiškiui tik užsi
mindavau, dėl visų atsaky-

I

I

Pamary žinonė,
Žinoma senai. —
Eglė siunčia ruonį — 
Ką patars jinai.
— Minsi jas be galo, — 
Sako, — neparudės, 
Kalsi ant priekalo 
Kalvėj pagruzdės.

Ruonis prie tos kalvės 
Nulėkė risčia.
Kalvis raudongalvis 
Jai padėjo čia.

Žilvinas neširsta.
Mąsto neramus. 
Kaip jai vėl užkirsti 
Kelią į namus.

Duoda jai kuodelį — 
Tai žalsvi šilkai.
Lig pirmų gaidelių 
Jį suverpt — niekai.

Bet šilkai nemąžta — 
Naktys dienos trys. — 
Kas padės šią naštą 
Nuo pečių nurist.
Eglė siunčia ruonį. 
Tegu sužinos.
Tepaklaus žinuonės. 
Raganos senos.

— Susikurk ugnelę, — 
Pataria jai ta, — 
Mesk į ją kuodelį, — 
Ir bėda baigta!
Eglė tik pamatė. 
Baigiant šilkui degt. 
Kaip ugny gyvatė 
Raitėsi juoda.
Vyras kitą dieną 
Ką gi bedarys. — 
Duoda jai dar vieną 
Darbą padaryt.
Išsikepk ragaišį.
Neik be jo tenai! 
Kokios būtų vaišės? — 
Tu pati žinai.

Indai kur nudėti.
Suslėpti giliai.
Tiktai vienas rėtis 
Kėpso nuošaliai.
Ėmus rėti šitą 
Kiaurą nemažai. — 
Reikia įmaišyti
Ir iškept gražiai.
Eglė nesikrimto, — 
Greit išsivaduos:
Senė metų šimto 
Patarimų duos.

Žydras tulpių raštas —
Močios palaikai —
— Mama, kur tas kraštas ? 
Stebisi vaikai.

kitų sekvestruojamų daik
tų įrašė: “radijo - baro- 
metr.” Iš visų šių daiktų 
jam pasisekė išsiderėti gė
les — apie 80 vazonų ole
andrų ir kitokių. Jas visas, 
rusams pabėgus, radome 
sunaikintas.

Rektorato namų trečia
jame aukšte liko bažnyti
nio meno muziejus. Jis bu
vo laikomas jau suvalsty
bintas, ir mums kur nors 
evakuoti jį nebuvo leista. 
Pirmojo aukšto viename 
mažame kambarėlyje liko 
gyventi prof. Dr. K. Fuls- 
tas. Jis, kaip Vokietijos 
pilietis, atsisakė išeiti, kol 
jam nebus duotas kitas 
tinkamas butas ir priemo
nės į jį persikelti. Prof. Dr. 
K. Fulstas su raudonar
miečiais išgyveno beveik 
iki pat repatriacijos. Ru
sai juo labai stebėjosi, kad 
jis užsidaręs nuolat dirb
davo, kad nė kartą pas sa
ve neturėjo 
kampanijos’’.
paliekant butą, jie tiksliai 
sužinojo, kas jis yra, nega
lėjo sau dovanoti, kam 
taip ilgai jį čia savo tarpe 
laikė. Prof. Dr. K. Fauls- 
tui teko būti liudytoju, 
kaip raudonosios armijos 
karininkai bažnytinio me
no muziejaus eksponatus 
naudojo savo purviniems 
batams valyti. Tik daug 
vėliau, kas dar šio muzie
jaus buvo belikę, tolaiki- 
niai jo valdytojai pergabe
no kur kitur. Jis dar ir 
šiandien nėra atkurtas.
/

i

O, mieli vaikeliai.
Jis toli, tikra!
Ten, kur palei kelią 
Svyra jovarai.

Žemė ten gimtoji,— 
Tėviškė mana!
Ten dabar kvatojas 
Šienpiūvio daina.
Žilvine, žalteli. 
Leiski, leiski mus
Į tėvelių šalį, 
Aplankyt namus!

Devyni jau metai. 
Ne viena diena. — 
Kaip dukters nemato 
Tėviškė sena.Surinko ir išleido |

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

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžių- L 
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, | 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa- | 
veikslėliau Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22. |
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti- ’ 

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. ? 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. į 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal- I 
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti jį 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. f 
Sakramentą. jį

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus, įį 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo * 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir | 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. | 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk: I

DARBININKAS )
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. §i

“Darbininko" Administracija,
Siunčiu $..............  ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė .................................... .......
Gatvė ..................................................... . .......
Miestas ir Valstija ..... ......................................

knyga (s)
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Kai jam,
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buvo, 
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I 
I
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Saulės aš pasilgau. 
Kvepiančių barų — 
Man be galo ilgu 
Brolių, seserų.

Žilvinas niaurus toks. 
Kodėl? Nežinai.
Mylimas, nerūstauk — 
Juk ne amžinai!
Kregždele ji skristų. 
Plauktų ji gulbe. — 
Vyras nebedrįsta 
Žmonos atkalbėt.

Ir vaikus ji vedas 
Žemėn per marias, — 
Ir sugrįžti žada. 
Kada jis norės.

Žilvinas neširsta. 
Mąsto neramus. — Salomėja Nėris.

BEAK FACTS—Forest Com- 
tnando. 8-week-old black bear 
(above), eats hearty break- 
fast as train nears New York. 
He's coming to city from 
home in Ontario to reside at 
Staten Island zoo. Baby bear 
ouriously pokes head out of 
berth (below) to see what 

progresą he U StfkiSž.

tų) bažnyčią. Valgyti pro
fesoriai ir dalis auklėtinių 
rinkdavosi į valgyklą Va
lančiaus g. 6, o likusioji 
dalis — Laisvės Al. 61 į pa
nelės Čekanauskaitės val
gyklą. Netrukus prel. Čes- seserys, pačios

nys profesoriams užleido 
savo virtuvę. Auklėtinių 
virtuvei ir valgomajam du 
mažu kambarėliu užleido 
to pat namo pirmajame 
aukšte Šv. Jėzaus širdies 

išsikelda-



Antradienis. Rugpiūčio 1945
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darbininkas

PUTNAM, CONN
STOVYKLOS BAIGTUVĖS

bene jauniausia buvo Aldona 
Simutytė. vos 5 metų amžiaus. 
Bežaisdamos. bedainuodamos. 
jos mokėsi ir lietuvių kalbos 
(mokė Sesuo Augustė, tautiškų 
šokių mokino p. Ivaškienė iš 
Bostono). Teko pernai stebėti 
programą — kažkurios mergai
tės deklamavo, bet. atrodė, ne 
viską pačios suprato. Šiemet — 
visos “drožė is peties”. Be
jos gavo progos ir Amerikos 
koncertinę žvaigždę išgirsti — 
nes atsilankė Ona Katkauskaitė 
ir sudainavo mergaitėms.

NEW YORK PORT OF EMBARKATION—VVACs enroute to Europc to 
replace soldiers being redeployed to the Pacific receive the šame Red 
Cross services as do their Army brothers. Here a group waiting to board 
ship is given coffee, doughnuts and candy bars by Red Cross canteen 
uorkera. (American Red Cross Photo bv Dan Riordan.)

Eilėraščius deklamavo Vanda 
Griganavičiūtė. Aldona Simuty- 
tė. R. Bomilaitė. Elena Urbo
naitė ii- Rūta Averkaitė.

Po to mergaitės pademonstra
vo (atrodė, joms pačioms buvo 
labai smagu demonstruoti) ke
lis tautiškus žaidimus — Ievu
žę. Klumpakojį. Vėl eilėraštis, 
vėl žaidimai patriotiškais mo
tyvais — Pavergta Lietuva, 
God Bless America. Po to ketu
rios liaudies dainos lietuviškai. 
Vėliau — artistiškai sušoko 
liaudies šokius — Kalvelis. Ke
purinė. Jonkelis. Galop, seselės 
padalino premijas 
kalbą, už skaitymą, 
nimo kalbą pasakė Jonė Aro-! 
miskvtė. Galop, mergaitės ir 
svečiai sugiedojo Amerikos 
Himną (Lietuvos Himną sugie
dojo pradžioje).

Įspūdis — kuo gražiausias. 
Žiūrovus jaudino graži lietuviš
ka kalba — visos mergaitės ge
rai supratę, ką kalba ir labai 
gražiai žodžius tarė.

Girdėjau, kad seselės kitai va
sarai vėl ruoš stovyklą — dar 
labiau patobulintą ir skaitlin- 
gesnę. Vėl suvažiuos lietuvaitės 
iš įvairių Amerikos vietų, daug 
skaitlingiau. Motina Aloyza pa
ti moko mergaites dainuoti ir 

prižiūri stovyklą.

CHICAGO, ILL

Liepos 29. įvyko mergaičių 
Camp Immaculata stovyklos se
zono uždarymas. Stovyklą įren
gė ir vedė Nekaltai Pradėtosios 
Švenčiausios Panelės Kongrega
cijos seselės. Pernai buvo pir
masis bandymas ir suvažiavo 
gražus būrelis jaunų lietuvai
čių. Matyt, kad mergaitės gyve
nimas pas seseles patiko, nes 
daugelis tų pačių mergaičių vėl 
suvažiavo.

Pačios seselės yra. palygina
mai. naujakurės, nes Amerikoje 
įsikūrė tik šio karo pradžioje. 
Betgi kas metą žymus progre
sas. Pažanga ypač ryški šiemet. 
Kur dar pernai vėjas smėlį žar
stė — šiemet visi kampeliai žo
lele lyg aksomu pasipuošę, ta
keliai gėlėm numargavo. Tai vis 
seselių darbščių rankų pasek
mės.

Gražioje gamtos aplinkumoje venytė. Rūta Averkaitė. Eleon. rūpestingai
susirinko jaunos lietuvaitės — Greškaitė, Pranciška Kumpaitė.i Lietuviai tėvai turėtų žinoti a- 
----------------------------------------— Teresė Vaičiulytė. Verutė Bud- ■ pie šią stovyklą ir daugiau mer- 

Jums nereikia porcijos reckytė. Mar. Žemaitytė ir R. gaičių atsiųsti vasaroti pas lie- 
korčiukės pirkimui J. V. Bomilaitė. Apie Mergelę Kar- tuvaites sesutes.
Karo Bonu. ižygę deklamavo Ona Dulkytė. į EI. Jurgėlienė.

už lietuvių* I
Atsisvezki-

j

to.

Liepos 29 d. programa buvo 
labai įvairi. Vedėja buvo Anta
nina Kašėtaitė. Brpoklyn. N. Y., 
kuri paaiškino programos punk
tus. Po to mergaitės suvaidino 
P. Vaičiūno “Laimės Gėlė". 
Vaidino: Eleon. švagždytė, Al
dona Bagdonaitė. Magdutė Ža- 
lauskaitė. Elzb. Švagždytė. Ma-I 
rvtė Peldžiūtė. Stella Gaižaus-1 
kaitė. Ant. Kašėtaitė. Dalia De-.

I
Teresė Vaičiulytė, Verutė Bud-; pie šią stovyklą ir daugiau mer-
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sauliečių iš Cambridge. Mass. ir 
Boston, Mass. Atvykę svečiai 
džiaugėsi kukliu Pranciškonų 
vienuolynu ir Tėvų Pranciško
nų uolumu. Pranciškonai ne tik 
uoliai dirba kaipo misijonieriai 
važinėdami po plačiąją Ameri
ką. bet būdami namie, dirba sa
vo mažutėje farmelėje sodinda
mi daržus, plaudami ir grėbda
mi žolę. Jie tikrai gyvena pagal 
šūkį — dirbk ir melskis.

4.‘ šiuo metu Pranciškonų vie
nuolyne gyvena 4 kunigai, du 
broliai ir vienas klierikas. 2 
klierikai atlieka novicijatą Pa- 
terson. N. J., kiti keturi klieri
kai netrukus ruošiasi važiuoti 
atlikti novicijatą. Tuo būdu Lie-

I

i
i

I

Gilbert A. Mickeliūnas, sūnus
žinomų veikėjų, Juozo ir Alenos tuvcs Pranciškonų skaičius di- 
Mickeliūnų iš Marąuette Park, deja. Dar labiau jie galės išvys- 

- pastaruoju laiku savo veikls*- kai iš ItaliJos 
ir Austrijos atvažiuos apie 35 
Lietuvos Pranciškonų kunigų. 
Kadangi tokio didelio skaičiaus 
dabartinis vienuolynas negalės 

', jau daromi planai 
tuoj- po karo pradėti statyti di
delį Šv. Antano vienuolyną ir 
koplyčią. Jau yra pakviestas 
architektas, kuris ruošia naujo
jo vienuolyno planus. Naujasis 
vienuolynas bus paminklinis 
Šv. Antano garbei pastatytas 
Amerikos Lietuvių vienuolynas 
kuriame koncentruosis 
Pranciškonų religinis ir 
nis veikimas.

i
—

I 
Į 
į 
; Chicago, III.,
baigė Navy Signalman mokyk
lą ir perkeltas į Compool moky- 

, klą gilesnėms studijoms.
G. A. Mickeliūias gimęs rug

sėjo 23 d., 1926 m. 1 
mimo Šv. Panos Marijos para
pijos pradžios mokyklą, perėjo 

lį St. Rita aukštesnę mokyklą, 
į kurią baigė gaudamas stipendi- 
l ją į Chicago Universitetą. Auk- 
įštos mokslo įstaigos jam ta- 
I čiau teko tik tris mėnesius lan
kyti, nes buvo pašauktas į ka
riuomenę ir priskirtas laivy
nam Pagrindinį lavinimą išėjo 
Great Lakęs Navai Stotyje.

G. A. Mickeliūnas yra ramaus 
būdo, o jo veidą nuolatos puošia 
maloni šypsena.

“ . “ sutalpinti,Baigęs Gi-' . * ’

visas 
tauti-

Per pietus aš perskaičiau iš 
Draugo” straipsnius apiet lie-

Į

rėme kolektą, kuri aiškiai įro-

nupirko gražius namus, akty
viai prisidėjo prie parapijos gy
venimo. šiandieną mes apvaikš- tuvių tremtinių padėtį, ir pada- 
čiojame Onos Vilkienės vardi
nes. Vilkienė pakvietė į savo na- dė, kad lietuvių širdyse yra kū
mus visus ir žadėjo duoti gerus nūs užuojautos jausmai. Nors 
pietus, ir pareiškė, kad nenori svečių buvo neperdaug (30 as- 
sau ne jokių dovanų, nei už pie- menų) vienok sumetė šešiasde- 
tus nenori atlyginimo, tiktai te- šimts dolerių.
gul kiekvienas svetys padaro Aš pareiškiau Dominikui ir 
lietuvių tremtinių naudai auką. Onai Vilkams padėką ir žadė- 
Iš bažnyčios nuvykome į Vilkų jau vienas šv. mišias atlaikyti 
namus, ir čia kieme radome sta- už darbščius mano parapijie- 
lus gražiai papuoštus švariais čius. Lai tas gražus pavyzdys 
valgiais. Nemažai nustebome patraukia ir daugiau ‘ lietuvių 
pamatę bliūdus su margučiais, prie tokio kilnaus darbo.
mes žinome kaip dabar sunku Prelatas J. Maciejauskas.

i
gauti kiaušinių. Bet mums pa-

’ i
aiškėjo, kad mūsų geras para
pijietis Raimondas Kalinaus
kas, kuris turi < 
prisiuntė daug kiaušinių.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

“Laimingesnis Dalykas 
Duoti, Kaip

Lietuvos Pranciškonai
Maine Valstybėje

1. Nepraėjo ne metai
Greene, Me. įsisteigė nauja 
tuviška įstaiga - Nekaltai Pra-!zapo parapdjoje; šv. Pranciš- 
dėtosios Švč. P. Marijos Seserų kaus novena ir Tretininkų vizi.

Neufotcn, Pa. — Šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpjūčio 6-15 d. 

ir — Tėv. Juvenalis Liauba.
1 ] o I

I Waterbury, Conn. — Šv. Juo- 
I zapo parapijoje, Šv. Pranciš-

MARE 
EVERY

PAY DAY

Z*," BONO DAY

Džiaugsmas Našlaičiams

Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybe 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 lėzaus 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-STEIGĖIU, AMŽINUOIU NA

RIU, GERADARIU arba RĖMĖIU.

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 $..........

Vardas, Pavardė

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

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Ama- 
n:eji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-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 
knyga — ‘‘ŠVČ. P. MARUOS APSIREIŠKIMAI LIURDE”.

lietuvaičių vienuolynas. Nauja- 1 -- -■ -----
me vienuolyne gyvena seserys, Agnelius Kra^uskas.

tacija, rugsėjo 8-17 d. — Tėv.

kurios, talkininkaudamos Lie
tuvos Pranciškonams, dirba 
Pranciškonų leidžiamo religinio 
ir patrijotinio turinio laikraš
čio “Šv. Pranciškaus Varpelio” 
administracijoje ir kartu rūpi
nasi vietos lietuvių vaikų reli
giniu ir tautiniu auklėjimu.

Šį mėnesį Seselių vienuolynas 
yra baigtas atremontuoti ir 
rugpiūčio 26 dieną įvyks vie
nuolyno pašventinimas. Pašven- 
tinimo apeigas atliks Portlando 
vyskupas J. E. Juozapas E. 
McCarthy. Tą pačią dieną Tėvai 
Pranciškonai mini savo Šv. An
tano vienuolyno, Mount St. 
Francis, Greene, Me. pašventi
nimo metines sukaktuves. Šiuo

Plymouth, Pa. — Šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. atlai
dai, rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Ju
venalis Liauba.

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

Scranton, Pa. — Šv. Juozapo 
parapijoje, Šv. Pranciškaus no- 
vena, rugsėjo 26 d. — spalių 4 
d. — Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis, Greene, Me.

f

nuo

medelius, veda kelius,

jaukus, tikrai lietuviškas 
Pranciškonų 45 akerų miš- 
kuris yra šalia vienuolyno, 
nori gerai pasilsėti, išsi- 

pakvėpuoti grynu 
turėtų atvažiuoti

LOS ANGELES, CAL
Neseniai gavau laišką 

kunigo J. K., kuris ėjo mokslus
metu Tėvai Pranciškonai puošia; Italijoje ir Lietuvoje, kuriam 
Šv. Pranciškaus kalnelį, sodina pagelbėjo išeiti mokslus Kot- 

stato ryna Nedvoraitė, gyv. Chicagoj. 
vienuolyno sodnelyje šv. Pran- Savo laiške kun. K. aprašo apie
ciškaus stovylą — visu tempu | lietuvių tremtinių padėtį. Dau- 
ruošiasi iškilmėms rugpiūčio 26 guma tremtinių gyvena pietinė- 
dienai. Pašventinimo ir pami- je Vokietijos dalyje. Jų yra apie 
nėjimo iškilmėse laukiama daug 400.000, kurių tarpe esą 248 
svečių kunigų ir pasauliečių, kunigai ir 3 vyskupai, 
vienuolyno rėmėjų ir geradarių.' Visi tremtiniai reikalingi yra

2. Tėvų Pranciškonų vienuo- rūbų, baltinių ir avalynės. Nu- 
lynas Mt. St. Francis yra labai 
gražioje viteoje. Ypatingai gra
žus, 
yra 
kas, 
Kas
miegoti, 
Maine oru, 
pas Tėvus Pranciškonus pra
leisti savo atostogas. Visai ne
toli vienuolyno yra keli ežerai, 
kuriuose galima pasimaudyti ir 
pažvejoti.

3. Kas kart daugiau atvažiuo- leidimą, 
ja svečių aplankyti Tėvus Pran- laiškų 
ciškonus. Nesenai lankėsi kun.; 
K. Vengras. MIC., kun. P. Juš
kaitis, Cambridge, Mass., kun. 
J. Jakaitis, Argentina, Tėv. J. 
Kidykas, S. J., kun. Magnus J. 
Kazėnas, Pittsburgh. Pa., kun. 
M. švarlys, Chicago, I1L, kun. 
Vyšniauskas, Chicago, III., 
kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. 
Y., kun. A. Pažereckas, Brook- 
lyn, N. Y. ir daugelis svečių pa-

pirkti tų dalykų negalima gau
ti. Atjausdamas mūsų tautie
čių vargingą padėtį, aš raginau 
savo parapijiečius aukoti rūbų 
etc., ir jau mūsų skyrius išsiun
tė dešimts dėžių; turime jau 
prikrautas keturias dėžes, ku
rias vėl išsiusime. Matydamas 
tremtinių reikalus, kreipiuos į 
Los Angeles Arkivyskupą Dr. 
J. J. Cantwell’ą, kad man leistų 
padaryti visoj savo arkivysku
pijoje rūbų rinkliavą, ir gavęs 

išsiunčiau du šimtus 
arkivyskupijos klebo

nams. kad savo parapijose pa
darytų rūbų rinkliavą lietu
viams. Manau, kad dauguma at
jaus tremtinių liūdną padėtį ir 
mano darbas nebus bergždžias.

Noriu čia aprašyti vienos mo
ters lietuvių šelpimo darbe uo
lumą. Turiu savo parapijos ge
rus parapijiečius Dominiką ir 
Oną Vilkus, kurie neperseniai 
atvyko iš Milwaukee, Wis. Čia

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 26 d., sekmadienį, 

3 vai. po pietų, įvyks
MAINE VALSTYBĖJE PIRMOJO, 

Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno 

St. Clare’s Vilią. Greene, Maine 

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks 

JO EKSCELENCIJA PORTLANDO VYSKUPAS 
JUOZAPAS E. McCARTHY

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

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

rūpinasi Lewistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 
auklėjimu bei lavinimu.

PAŠVENTINIMO DIENOTVARKĖ:
11 vai. ryte —Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš

konų Vienuolyne Mount St. Francis, Greene, Maine.
S vai. po pietų — Jo Ekscelencijos Vyskupo Juozapo E. McCarty 

sutikimas ir Seselių Vienuolyn® pašventinimas.
4 vai. P. M. — šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran

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

LIETUVIŲ POBŪVIS
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

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

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

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

Tat, Laukiame Atvažiuojant Malonių Svetelių! 
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitini laikraštį

DARBININKĄ"M

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

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

siųskite:—

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

i.

v
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Buvęs South Bostonietis, Ma
joras Leonas Stasys Viltrakis 
grįžęs iš Pilipinų salų, Chicago
je vedasi, rugp. 11 d. Tą dieną 
jis užsiprašė savo intencijai šv. 
mišias, Šv. Petro (So. Bostono) 
lietuvių par. bažnyčioje.

Liepos 18 d. Cpl. Juozas M. 
Sangaila lankėsi Stebuklingoje 
vietoje Liurde, Prancūzijoje. 
Tą dieną rašytame laiške, jis 
prisiuntė vietiniams kunigams 
po Panos Marijos paveikslėlį su 
gražiomis maldelėmis. Sveiki
name mūsų Juozą su atlankymu 
visame pasauly garsios švento
vės. Ačiū už atmintį.

Šv. Petro parapijos Dramos 
Ratelis nupirko Seserų Vienuo
lynui 6 kėdes vieškambariui, 
gražų paveikslą ir kryžių.

mus į jo šventimus ir primici
jas. Kvietimuose pažymėta 
šventimai rugp. 24 d., Šv. Petro 
par. bažnyčioje, primicijos rug
pjūčio 26 d., 11 vai. ryte, toje 
pačioje bažnyčioje.

Rugp. 8 d., 7:30 vai. v. bus 
laikomos šv. Teresės novenos 
pamaldos.

Rugp. 9 d., 7:30 vai. v., bus 
laikomas labai svarbus kun. J. 
Bronio Rusteikos primicijų ban- 
kieto rengėjų susirinkimas.

Nutarė Remti Mokyklas. Rug
pjūčio 3 d., po šv. Valandai, 
Maldos Apaštalavimo draugija, 
nutarė surengti vakarą ir auko
ti iš iždo parapijos mokykloms.

Kun. S. Saulėnas sugrįžo iš a- 
tostogų. Dabar atostogauja 
kun. Albertas Abračinskas.

SERVE D PER C0UNTRY 
AS A YANKEE C/V/L 
NARSPV

Gauna Kvietimus. Kun. J. 
Bronio Rusteikos pažįstami 
gauna formalius nuo jo kvieti-

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

I.RepsfHs, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytoj'as 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
----- ' ■

Kviečia į Kunigystės Jubilie
jų. Naujos Anglijos Tretininkų 
Brolijos skleidžia kvietimus į 
kun. T. Grassmanno, O. C. M. 
Tretininkų vizitatoriaus kuni
gystės 25 metų sukakties iškil
mes. Padėkos iškilmingos šv. 
mišios įvyks Cambridge lietu
vių bažnyčioj rugp. 19 d., 11:30 
vai. ryte. Pagerbimo bankietas 
bus po bažnyčia 1 vai. p. p.

SERVE THER. COUNTRY BY SMNG
EVERY M0P OF ŲSĘD COOKING FAf. /T K NEEPED 
N0N MORE THM EVER. PATS AND OfLS VNLL 
cont/nl/E to be short urme the south pasiek, 
KLANUS ASĄ (N &ECOME PAT EkRORtERS.

Rugp. 4 d., tapo pakrikštytas 
Arthur Charles, Jr., sūnus Ar
thur Charles ir Adolfina (Mi
kalauskaitės) Kulda.

Alena - Florijono ir Leonoros' Boston Mutual Lile 
«<>»»P«ūjoS BopOrtOS 

zapo ir Onos (Jalmokaitės) Ba-' 
logų.

Jonė Pranė - Adomo ir Stanis
lavos (Dailidenytės) Seniukevi- 
čių.

IV* iil'A’ SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Bbcton 0948

Res. 37 Oriole Street
We*t Roxbury, Mase.

TeL Parkvay 1233-W

VILLA JOSEPH MARIE, 
Newtown, Pa.

Sekantieji geraširdžiai prisidėjo aukomis prie musų 
statybos fondo:

Antanina Juškelienė, Baltimore, Md................
Nesiskelbęs Geradaris ......................................
Mrs. Anna Reilly, Philadelphia, Pa.................
Kazlauskai, Chicago, III....................................
Atminčiai A. t A. Vaitkienės, Philadelphia, Pa. 
Nesiskelbę Geradariai, Scranton, Pa. 
Mrs. Raguckas, Philadelphia, Pa......................
Paužai, Mt. Carmel, Pa.....................................
Nesiskelbęs Geradaris, Baltimore, Md.............
Ona Mikšiūtė, Brockton, Mass........................
R. Ališauskienėj Waterbury, Conn...................
Čepulienė, Worcester, Mass...............................
Mr. and Mrs. F. Perosky, Ashley, Pa...............
J. Petrauskai, Philadelphia, Pa.........................
M. Grabauckienė, Worcester, Mass..................
O. Pęciukevičius, Philadelphia, Pa...................
E. Diamond, Paterson, N. J............ .................
S. Kiveris, Newark, N. J....................................
M. Diamond, Philadelphia, Pa. .......................
Mr. and Mrs. V. Caplins, Jr., Baltimore, Md. . 
Ona Nageliūtė, Baltimore, Md..........................
Ona Rukštelienė, Baltimore, Md......................
J. Ruggiero, Philadelphia, Pa............................
Ona Vitkauskienė, Waterbury, Conn..............
B. ir O. Juodaitis, Waterbury, Conn................
A. Trakimas, Chester, Pa.................................
A. Klimas, Philadelphia, Pa.............................
E. Janeika, Philadelphia, Pa............................

Miller, Port Carbon, Pa................................
M. Kazlauskas, Lowell, Mass...........................
J. Dulkie, Lowell, Mass....................................
B. Stockridge, Philadelphia, Pa........................
M. Uždavinis, Worcester, Mass.........................
M. Domulienė, Waterbury, Conn.....................
A. Peck, Philadelphia, Pa.................................
M. Valeskas, Philadelphia, Pa. ..................
C. Slivinskas, St. Clair, Pa................................
G. Gurgždąs, Philadelphia, Pa. .................

Reiškiame Jums, mūsų brangūs Geradariai, gilų 
ir nuoširdų dėkingumą.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

S.

Verslininkas Antanas Ašmen- 
skas aukavo Jėzaus Nukryžiuo
to Seselių naujam namui Brock- 
tone $25.00. Dabar South Bos
toniečiai tam namui bus suau- 
kavę $11,045.17.

A. E. Kauneliai aukavo $5. 
parapijos mokyklų fondan.

Ačiū.

Rugp. 4 d., apsivedė Povilas 
■Dobilas su Marijona Balčiunie-! 
j ne (Razvadauskaite ).

i
I

Rugp. 5 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai:

Patricija Ona - Jono ir Onos 
(Stanilionytės) Curley.

Būrys parapijiečių, nugirdau, 
rengiasi “nuprausti” parapijos 

i mokyklos vidų, per šią savaitę. 
Ten yra labai daug darbo. Vidų 
reikia numazgoti. Numaliavoti. 
Iš lauko taip pat reikėtų ma- 
liavoti. Vertėtų atnaujinti ir 
gražiai padabinti parapinę mo- 

■ kyklą. kad vaikučiai ją pamėg-,
tų geriau už kitas.

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
221 £ SL TeL ŠOU 3141, So. Boston. Mass.

Boston Mutual Life Insurance 
j kompanijos prezidentas Jay R. 
Benton patiekė direktoriams ir 
tarnautojams raportą, kuriame 
nušviečia tos kompanijos augi
mą ir laimėjimus.

j Ši kompanija gyvuoja jau 45 
metus ir vis dar rodo,.progresą. 
Jos turtas dabar siekia aukš
čiausio lygio. •

Per 1944 metus apdraudos su
ma pakilo $9,437,018; gi per 
penkis 1945 metų mėnesius pa
augo $4,827,514. Visos apdrau
dos suma 31 gegužės siekė 
$134,047,520. Per 1944 metus 
pajamų buvo $2,310,866 dau
giau negu išlaidų; gi per penkis

| A.OZ 3tV Ali V U lll^lJTCOl LLO—I Z. 
! Šerų ir bonų 1944 metais bu- 
ivo už $18,485,267, iš kurių $16,- 

apgai-1633,184 buvo U. S. bonai. Pini- 
nebūta gų bankuose — $501.000. Apsi-

Tūlas daktaras, sykį, 
lestavo, • kad Bostone 
kam pamokyti lietuviškai. Da- draudusių skaičius pakilo 371, 
bas niekas negalės tuom skųstis. ' 219. 
Tam yra daug lietuviškų inteli
gentų, daug kunigų, seserų mo- draudusiems 
kytojų. parapinės, ir vasarinė 1822.00. 
mokykla.

!
Nuo šių metų' pradžios apsi 

išmokėta

Mr. Benton 
tiek laimėta

pabrėžia, 
nežiūrint

$844

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

i 258 West Braadmy,

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

giai patarnauja.
✓

South Boston, Mass.

• V'

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 While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienoed Manicurtot alway» present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

S150.00 
125.00 
100.00 
100.00 
100.00 
50.00 

... 50.00 

... 45.00 

... 25.00 
.. 15.00 
... 10.00 
... 10.00

10.00 
... 5.00 
....5.00 
...  5.00 
...  5.00 
....5.00 
...  5.00 
....5.00 
... 5.00 
....5.00 
....3.00 
...  2.00 
....2.00 
...  2.00 
.... 2.00 
....2.00 
....2.00 
...  2.00 
...  2.00 
.... 2.00 
....2.00 
.... 1.00 
...  1.00 
...  1.00 
....1.00 
.... 1.00

Įrengti groteles, langą, altorių, aukoju $ ...
Amžino Rėmėjo auka ($100 arba daugiau). Aukoju $
Rėmėjo anka ($25.00 arba daugiau). Aukoju $
Geradario auka (Kiek galima). Aukoju $
Vardas ir pavardė .......................................................
Numeris ir gatvė .........................................................
Miestas ir valstija .........................................................
Aukas siųskite šiuo adresu:

Vilią Joseph Marie,
Holland Road,
Newtown, Bucks Co.. Pa.

kad ši- 
darbo 

Rugp. 5 d., kun. Virmauskis' rankų stokos ir kitų karo meto 
atsilankė į Šv. Petro ir Povilo 
draugijos susirinkimą. Jis pa
aiškino kodėl jis neatsišaukė į 
draugiją vasarinės mokyklos 
sušelpimo reikalu, kaip kas me-!

suvaržymų. SfcZ.

LANKĖSI

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
tai, kad darydavo. Todėl, kad ilgametis LDS 28-tos kp. sekre- 
jis norįs užkviesti draugiją ir torius p. Juozas Lukša iš New 

'pavienius narius, ir kvietė su Haven, Conn.
visokeriopa parama nuolatinei 
parapijos mokyklai.

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina .................................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi............................................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ............. .......................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina ..............................

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina ..................................

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina .............................................

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina . .

$1.50

$1.50

$3.50

$2.75

G AUTE GAUTI 
TIKIETŲ

I 
I

Kaip jau buvo “Darbininke” į 
rašyta, kad naujai įšvęsto kun. 

' J. B. Rusteikos primicijų proga 
įvyks bankietas rugp. 26 dieną, 
Šv. Petro par. pobažnytinėje sa
lėje. 1:30 vai. po pietų. Kvie
čiami visi dalyvauti ir pagerbti, 
naują Kristaus darbininką — 
kun. J. B. Rusteiką.

Tikietų galima gauti “Darbi- 
’ ninko” administracijoje, pas V.
Valatką, klebonijoje. Medonį,; 
E. Kuderauskienę. Tarutienę, • 
M. Alčiauskienę, M. Karčiaus
kienę ir kitus. (6-2^)

Pirmadienį, lankėsi kun. A. 
Tamoliūnas iš New Britain, Ct.

Lankėsi p-nia Vilkienė iš Dor
chester, Mass. Atsilankymo 
proga atnaujino “Darbininko” 
prenumeratą.

Lankėsi kun. Jonas Bernato
nis iš Maynard. Mass.

Penktadienį lankėsi didelė 
“Darbininko” prietelka ir rėmė
ja p-nia M. Paplauckienė iš 
Binghamton. N. Y. Ji buvo su
stojusi pakeliui į Greene, Me.

Pirmadienį, rugp. 6 d. lankėsi 
“Darbininke” p. Jokūbas Ver- 
siackas iš Cambridge su savo 
giminaičiu p. Aleku Cepulioniu. 
biznierių, kuris su savo žmone- 

; le Marijona atvyko iš Pittston, 
Pa. praleisti atostogas Bostono 
apylinkėje.

$ 
I
I 
I 
t
I 
i
I
I

$1.25

I
$1.00 |

I
$2.50 |

I 
I

Su užsakymais kreipkitės — |
"DARBININKAS" t

366 W. Broadway, So. Boston, Mass. |
-3K- -»> -»> ■»> x ■»> •»:•«•>«■ •» «•

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VČ-
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1288. 

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė.
8 Winfield SL. So. Boston. Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivažk’.enė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W. 
iždininkė — Ona Staniuliūtfi,

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

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

110 H St., So. Boston, Ma33 
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kaej£ 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raSUninkę.

Veikti aistros valandą — 
reiškia plaukti jūron aud
ros metu. Bošenas.

Niekam nieko bloga ne
padaryti dar maža.

Vaižgantas.

Komunistai yra taip iš- 
triksinti, kad jiems užten
ka iš viršūnių vieno piršto 
mostelėjimo ir jie tuo ap
siverčia ragožium. Dabar 
komunistai vėl tapo revo- 
liucijonieriais. Jų tikslas 
—griauti valstybes iš šak
nų, nesiskaitant su prie
monėmis. Browder buvo 
vadas, o dabar pastumdė
lis. Lietuviški komunistė
liai irgi neturi kitos išei
ties, kaip tik prisitaikinti. 
Grįžti prie savo motinos 
tėvynės jie neturi drąsos, 
kaip neturėjo drąsos prie 
savo Mokytojo Judas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA 7 NAMAI — 

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

PARSIDUODA namas. Kaina 
$14,000. Rendų neša $4200. Ga
lima išrenduoti vieną kambarį, 
$4.00 per savaitę. Furničiuoti 
kambariai. Vyrui ar moteriai 
virtuvė ir miegamasis. Kreiptis: 

A. RYKIEL,
223 Charles S., TRO. 8709 

Cambridge, Mass.

Parsiduoda Už $10,500 
dviejų šeimynų medinis namas 
Dorchesteryje, arti Ashmont 
Station. Puikūs vaizdai, kiekvie
nas flatas po 6 kambarius. Ren
dos $43.00 už kiekvieną flatą. 
Tile bath, baltos sinkos, fumice 
garu apšildomas, dvigubi lan
gai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 
pėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai, vieto- 
ry gaudo- Atsišaukite vakarą 
po šeštos valandos: ZNOTIN, 54 
Westmoreland St., Dorchester, 
Mass. (3-7-10)

PARSIDUODA prieškarinis 
English baby carriage, kaip 
naujas. Atsišaukite —$52 E. 
2nd St., So. Boston, Mass. Tel. 
ŠOU 4183.

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments
Markers

Ali lettering and delivery
anywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine.
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI

i

S.BarasevicHi$irSūniB
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

»V JONO EV. BL. PAAALPINM
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagidy*, 
601 6th SL, So. Boston, Ma*

Vlce-Pirmininkas — Pranas TuleiMe
702 E. 5th SL. So. Boston, Ma*

Prot. RaSt. — Jonas Glinecųda,
5 Thomas Pk., So. Boston, Ma* i

Fin. Ražt. — Aleksandras IvaSka, 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Ma*

I Iždininkas—Stasys K. GriganaviCiua.
699 E. Seventh St., So. Boston, Mass

Maršalka — Jonas Zaikis, 
787 E. Broadway. So. Boston, Maas 1 ii

čtą sekmadien) kiekvieno m?^e
2 vai. po pietų. Parapijos
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dalykas Salomėjos Nėries 
Š istorijoje po ano atsiverti- 
g mo, kada ji tiltus sudegino 
U su praeitim — pačios jos 
• žodžiais tariant. Daug kas 
$ ją nori padaryti anų dienų 

režimo ir iš viso

A. Vaičiulaitis

SU SALOMĖJOS NĖRIES
MIRTIMI

' ► “buržua
zinės” Lietuvos kankine, 
persekiojama poete. “Ta
rybų Lietuva” 1941 metų 
sausio 7 d. rašė: “Smeto
nos režimas pradėjo žiau
riai oersekioti poetę... Ka- 
jnitalistinėie Lietuvoje Sa
lomėjai Nėriai buvo užkir
stas kelias net ir legaliai 
visuomeninei veiklai”. Ki
ti vėl sako, kad buvusieji 
draugai ją pametė...

Visai nemanant teisinti 
Smetonos režimo, tiesos 
dėliai čia paminėtina kele- 
itas faktų. Salomėja Nėris, 
Įsu nedidele pertrauka, mo
kytojavo keliose gimnazi
jose. paskutiniu tarpu 
prieš karą — Kaune, iš 
kur galėjo kasdien važinė- 

Įti į nuosavus namus netoli 
Pažaislio. Už knygą “Die
medžiu žydėsiu” ji gavo 
Lietuvos sąlygomis stam- ■ 
bią valstybinę premiją, o 
kad draugai neišlakstė ir 
jos nepastūmė, galima įsi
tikinti, paėmus katalikų 
laikraščius “Židinį” ar 
“Naująją Vaidilutę”, kur 
randame jos eilėraščių jau 
ir po ano atsivertimo, kada 
ji nuėjo su komunistais. 
Ji nevengė net kada ben- 
dardarbiauti ka t a 1 i k ų 
spaudoje, o šie — spaus
dinti jos raštų. Be to, ka
talikų laikraščiai jos poe- 
' zijos veikalus visados 
! aukštai įvertindavo recen-
■ zijose.
■ 1937 metais Salomėja 
Nėris su vyru skulptorium 
Bučiu gyveno Paryžiuje. 
Tada dažniau susitikda
vom, į svečius užsukda- 
vom. Atsimenu, kaip kartą 
ji pati virė ir mus vaišino. 
Ji tuomet turėjo į valias 

; laiko ne tik lankyti Pran-
Raudonai saulei tekant I cūzijos sostinę, bet ir ra- 
Numirti jie nebijo. | syti. Tarp kitų dalykų, ji 
Daug kas toj raudonoj ėmė eiliuoti mūsų liaudies 

saulėj matė komunizmo Pasakas ir davė vieną iš 
simbolį. Pati Salomėja Nė- gražiausių.savo kūrinių— 
ris man sakėsi nežinanti,!“Eglę žalčių karalienę”, iš- 
kodėl dėl to sakinio tiek 
šnekų: rašydama ji turėjo 
galvoj tą saulę, kuri pate
ka iš ryto, bet ne kitokią. 
Tai jos pačios žodžiai.

Nė socialinių motyvų jos 
lyrikoj žymiau nepagausė- 
ja po jos dvasios krizės. 
1938 m. pasirodžiusiam 
veikale “Diemedžiu žydė
siu” tų socialinių gaidų 
rasim labai nedaug: ji dai
nuoja, kaip dainavusi, sa
vo pačios likimą. Ji kaip 
buvo, taip ir pasiliko sava: 
dainavo iš sielos gilumos, 
o ne pagal iš šalies pakištą 
programą.

i Paminėtinas ir antras
I 
1 I 

Salomėja Nėris.
—

mais, kol jį sugavo ir nu
vežė psichiatrinėn ligoni
nėn.

Buvo ir daugiau ten pa
šokusiu i rašytojus, bet'sišokusių į rašytojus, — 

kiti taip ir baigė savo poe
zijos kelionę gimnazijos 
sienose.

Salomėja Nėris atlaikė.

I

Tai jau antra žinia, kad mieste pradėjo padeginėti 
mirė Salomėja Nėris. Da- namus ir viso labo apie 
bar ji iš tikrųjų grįžo į tą septynis jų paleido dū- 
lakų ir baltą mūs motulės 
žemės smėlį, apie kurį ji 
dainavo.

Pirmą kartą gandai apie 
jos mirtį buvo pasklidę 
1941 m., kada vokiečiai
pradėjo eiti į Lietuvą. Ta
da tos netikros žinios su
darė savotiškai didingą
vaizdą: tėvynė dega karo savo poetinį pašaukimą:j 
ugnyje, ir štai tame gaisre dainuoti buvo jos prigim-; 
žūva poetė moteris kažkur ties dalis, jos širdies bal-Į 
pakelėje iš savo krašto, — sas. Ji pateko į pirmąsias 
žūva kaip auka tų brutalių naujųjų poetų eiles. Jų ge- 
ir kruvinų pasaulio 
kurių vienai 
pritarusi.

Salomėjos 
mane veda 
viškio gimnazijos dienas. 
Mano laikais ten būta ne
mažo būrelio, kuris jau ta
da dairėsi į mūzas.

Vyriausioje klasėje mo
kėsi Salomėja Bačinskaitė 
— Neris. Ji rašė eilėraš
čių į gimnazijos ateitinin
kų laikraštuką, mokėsi ir 
turėjo truputį keblumų su 
visokiomis matematiko
mis.

Mokėsi ten tada Petrolė 
Orintaitė. f 
knygų autorė. . 
nemėgo literatų. buvo 
smarki sociologijos studi
jų šalininkė ir. atėjusi į li
teratūros būrelio 
kimus, 
manėte 
žaisti”. 
žaidei55! 
ats;kirs

Buvo ten Kazys Matjo- 
šaitis. rašęs lengvų, grakš
čių eilių ir tokios pat pro
zos vaizdų, kurių vėliau 
pasirodvdavo Kauno ‘Dar
bininke’. Jis gyvenimą bai- Apie vandenis, kur teška 
gė nelaimingai: Jau vėliau, iš sidabro šulinių, 
viena naktį nusišovė prie 
žalioio tilto Kaune prieš Apie trečią brol>Joną “ 
tM narašes laišką būtybei.'Koks jis raitelis puikus' 
kuria vadino savo žemišku Apie žm0"4-
ange’u. Jo kūrinėliu nie- Medziais paverstus vaikus- 
kas nesurinko ir neišleido. Kaip našlaitė nusiminus

Ten tain pat mokės: Pet
ras Karuža. poetas, miręs 
jaunas, palikdamas nese
niai gimusi kūdiki. Po mir
ties jo eilėraščiai buvo iš
spausdinti atskira knvga.

Žemesnėse klasėse buvo 
Motiejus Lukšys, vėliau iš
leidęs keletą rinkinėlių 
vaikams, ir dar vienas ug
ningas eilių rašytojas ir 
artistas, kuriam ilgainiui 
ėmė maišytis galva: jis

ji pati

Nėries 
atgal j

Sidabrinės Uogos
Mes išbėgom nuogos 
J rasotą girią — 
Sidabrinės uogos 
Nuo šakų nusvirę. —

Kvepia žalios pušys.
Kvepia ryto vėjas — 
Pasakyk man, vėjau.
Ką esi žadėjęs!

— Girios tankumyne 
Rasi lūšną seną — 
Girios tankumyne 
Ragana gyvena.

įlekia aukso dienos, 
Lekia, kaip pašėlę! 
Ei. išburk man laimę,
Laume raganėle!

Salomėja Nėris.

* . -
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Lietuvos laisvo ir nepriklausomo gyvenimo laikais laisvei žydint, netik laisvi 
tos šalies žmonės jautė širdies ramumą, bet ir visa gamta, tartum, siekė ir vieni
josi su dangum. Bet kai užliejo kraštą raudonoji vergija, tai ir to “rojaus” gar
bintojai pasidarė koktu ir ji savo literatūriniam veikale šaukėsi: — “Sudeginkit 
mane, kaip* raganą...” ♦

išgirsdavo kokį retesnį sa
vo apylinkės žodį.

Paskui ji važinėjo užsie
niuose, buvo mokytoja 
Seinų gimnazijoj ir sukė
lė nemaža šnekų, — perė
jo į komunizmą. Tai buvo 
1928 metais. Ji savo nau
juoju keliu per daug nesi- 
garsino, ir ta nauja šviesa,

jėgų, neracija ir ligšiol pasiliko 
buvo jauniausioji ir sudarė tokį 

stiprų būrį, kurio prieša
kyje stovėjo J. K. Aleksan
dravičius. Bernardas Bra
zdžionis. Antanas Miški
nis ir velionė poetė.

Solomėja Nėris tvirtą 
poetės vardą sau susidarė galima sakyti, lieka beveik 

Kai aš ten atogarsio jos kūriniuose 
netrukus ji ligi 1^40 metų.

.. j Ji turėjo atlikti partijos

mirtis
Vilka-

I Sudeginkit Mane

universitete.
nuvažiavau.
baigė studijas, —taip ir ~~ -• *-- -
vėl mažai beteko susidur- rutiną. Tad skaitė Markso

' ti. Atsimenu, kad susirin-, “Kapitalą”, Lenino ir Sta-
kimuose ji ką nors pašte- iįn0 raštus, ir, kaip apmo-l 

kymo praktiką, nakčia bu-! 
vo siunčiama į girią prie' 
Kleboniškio slaptam ko
munistų susirinkiman su f

bėdavo apie mano skaity
tus vaizdelius, — ypač šį 
tą ištraukdama iš kalbos 
dalykėlių: mat, abu kilę iš

šiandien kelių tQ patjes Lietuvos kampo, kalba. 
AnuosyK ji jaį būdavo artima, kai

susirin-'
sakydavo: “Užsi- 

čia dūdelėmis 
Mes. tie dūdelių 

kaip gebėdami 
davome jai. •

I

Seneles Pasaka
Apšerkšniję mūsų žiemos — 
Balta, balta—kur dairaus — 
Ilgas pasakas mažiemus 
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą. 
Saulės nukirptas kasas — 
Apie žąsiną moliūgą.
Kur išskrido j dausas.
Apie vilką, baltą mešką. 
Burtus, išdaigas velnių.

Grįžo tuščiomis atgal... 
Breda pušys per pusnynus 
Ir išbrist niekaip negal!—
Pusnynuos nykštukai miega. 
Aukso žuvys po ledu — 
Bėga ragana per sniegą. 
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo — 
O jos pamotė pikta...
Bet... senelė užusnūdo. — 
Ir jos pasaka baigta.

ai Lietuva gyveno laisvu ir nepriklausomu gyve
nimu. tai visas sporto pasaulis apie ją žinojo, kad ji 
turi gerų sportininkų. Štai laike Olimpijados 1938 m., 
būrys Lietuvos sportininkų pagerbtų gėlėmis ir kitais 
meniškais atžymėjimais.

t? r T
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Tačiau po persivertimo 
daug kas jos kūriniuose 
ėmė įžiūrėti naują mokslą 
ir tuose posmuose, kur jo 
visai nebuvo. Eilėraštį 
“Mano mažoji geiša” ji 
taip baigia:

I

spausdinta 1940 m.
Bevaikščiojant po Pary

žiaus gatves, tarpais kilda
vo ginčų ir idėjiniais klau
simais. Bet tokiais atve
jais ji tylėdavo, — šnekė
davo jos vyras.

Ji tada man atrodė be
maž tokia, kaip iš gimna
zijos dienų: vidutiniško ū- 
gio — jei dar truputį, tai 

1 būtų maža ir kresna; dide
lių akių, kurias ji savo ir

I

nėra tos tikrai poetiškos 
sielos — Salomėjos Nėries. 
Tačiau kur ji užmiršta 

■ partiją, jos daina skamba 
: stipriai.

Iš viso, ką ji gražiausio 
davė, — tai buvo laisvos 

(Lietuvos sąlygų vaisius ir 
ta prasme į jos kūrinius li
gi 1940 metų turime žiūrė
ti. Ji pasiekė apgaulingo 
žėrėjimo. Jos poemą apie 
Staliną vertė į visokias 
Rusijos kalbas. Ji renka
ma Aukščiausion Tarybon 
ir akis į akį regi savo nau
ją dievą Staliną.

Kilus karui, ji saugiai 
išvežama Rusijos gilumon. 
Ar ji pagalvojo tada, kad 
tuo pat laiku į Sibirą vežė 
lietuvius, gyvuliniuose va- 

ū gonuose sugrūstus, — ve- 
• žė sunkiausiems darbams, 
s amžinam ištrėmimui ir 

mirčiai? Kas jai buvo ar
čiau — ar tie Stalino pa
siųsti žudikai, šaudę lietu
vius Červonės giriose už 
Minsko, ar tie žudomieji ir 
tremiamieji, beteisiai Lie
tuvos vaikai?

Ar jai atėjo į galvą, kad 
tuo laiku, kada ji aprūpin
ta sėdėjo Rusijoje, toli, už 
Uralo kalnų, Sibiro tyrlau
kiuose lėta mirtimi, nuo 
bado geso ir nyko mūsų 
brangiausieji — maži vai
kai, moterys, vyrai, iš Lie
tuvos lygumų, iš savo so
dybų išplėšti?

Jeigu Solomėja Nėris sa
vo širdy ir verkė brolių se
sių tremtinių, ji jau nega

ilėjo to apsakyti pasauliui; 
ji buvo savo naujo dievo — 
sovietinės diktatūros — 
bejėgė vergė ir auka. Jos, 
lakštutės, sparnai buvo su
rišti; ji galėjo plasnoti tik 
tada, kada partija norėjo.

P. S. — Salomėja Nėris - Ba
činskaitė gimė 1904 m. Vilka
viškio apskr. Mokėsi Vilkaviš
kio gimnazijoj ir Kauno Uni
versitete. Išleido poezijos veika
lus — “Anksti rytą”. 
Smėly”, “Per lūžtantį ledą”, 
“Diemedžiu žydėsiu”, 
žalčių karalienė”, 
negali nečiulbėti”.

Daugiau Salomėjos Nė
ries eilių telDa 5-tame šio 
numerio puslapyje.

Sudeginkit mane, kaip raganą!
Sudeginkit mane žėruojančiame lauže! 
Nesudrebėsiu aš nė vienu sąnariu, 
Nė žodžio nepratarsiu, klausit ar neklausit.
Nepasakysiu mano burtų žodžio, 
Kurio galia pasaulis rojumi pavirsta.
Ir nesužinosit jūs, kodėl aš jums atleidžiu, 
Ir nesuprasit jūs, kodėl šypsodamos aš mirštu.
Bučiavo žemę vasaros dangus —
Ir žemė, balta nuotaika, saldžiai sapnavo. 
Ir tolimosios žvaigždės dainavo meilę mūs.
Ir mano žalios akys laimę pranašavo...
Dabar — sudeginkit mane kaip raganą, 
Kur žemę užkerėjo dieviška ugnim! 
Aš jums paliksiu jūsų pragarą! 
Bet dangų — pasiimsiu su savim.

Salomėja Nėris, 

svarstėme jos “Eglę”, kuJ 
rią, kaip man atrodė, ji 
vartojo per daug mažybi
nių žodžių: išleisdama iš 
spaudos, tą knygą ji minė
ta prasme pertaisė. Ka
dangi ji negalėjo rasti gra
žaus vardo, tai jai papir- 

• šau “Diemedžiu žydėsiu” j 
— tuo vardu ir pasirodė 

j jos knyga.
Rusams užėmus Lietu

vą, Salomėja Nėris turėjo 
, pamatyti, kad jos svajo- 
įtam rojuj poezija, kaip ir 
visas gyvenimas, buvo pa
vergtas. Gavus įsakymą 
rašyti poemą apie Staliną, 
ji parašė — tik originalu
mo, savos sielos joje nėra; 
bet kuris gabus eiliakalys 
galėtų tas šablonines, nu
dėvėtas frazes sudėti į pa
našią formą. Tas pat dera 
pasakyti ir apie kitus jos 
eilėraščius, rašytus pagal

Kaip Žydėjimas Vyšnios

I

I

Mūsų dienos—kaip šventė, 
Kaip žydėjimas vyšnios. — 
Tad skubėkim gyventi.
Nes praeis—nebegrįš jos!
Tad skubėkime džiaugtis — 
Greit praeis—nebegrįš jos!
Tos mūsų dienos, kaip paukščiai 
Kaip žydėjimas vyšnios.

Salomėja Nėris.----------------------- :-------- 1 
troškimus drąsiai eilėse iš
sakydavo.

Grįžus Lietuvon, su ja 
teko susitikti Šv. Onos at
laiduose Alvite, būti jos 
tėviškėje ir protarpiais 
matytis Kaune, ar tai ra
šytojų susiėjimuose, ar 
pas S. Čiurlionienę, kur ji

poezijoje vadina žaliomis, kartais paskaitydavo savo 
nors to žalsvumo ten, tur poezijos, u 
būt nedaug tebuvo; atrodė I grynai 'literatūros 
ji daugiau tylinti, ne taip 

; greita savo sielą atverti,— 
i ji savo slaptas mintis ir

Į poezijos, arba susitikus
■s reika

lais pasišnekėti. “Pieno
Centro” sodely sėdėdami, partijps mokslą — ten jau

Gyvenimo Giesme Kada Manęs Nebus

Gyvenimas mano—vėjas palaidas! 
Kaip sakalas skrieja laisvai per laukus. 
Gyvenimas mano—pavasario aidas. 
Gyvenimas mano, tai sapnas klaikus!

Myliu aš gyvenimą, jauną, ugningą, 
Kaip myli pavasarį lauko gėlė!
Myliu aš gyvenimo džiaugsmą aistringą — 
Myliu, kaip jaunystė temoka mylėt!

O žeme, o motina mano brangioji!
Mielai tu puošiesi žiedais ir krauju — 
Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum, 
Tai būtų taip ilgu — taip ilgu be jų.

Kalnuos pilki ereliai nardo, — 
Kalnuos ir mes abu.
Vai, kas kartos tau mano vardą,
Kada kalnų nebus?
Nerūpi nieks — ir paukščiais suokiam,
Čirenam vyturiais.
Vai, kas primins tau mano juoką,
Kai vasara praeis?
Su saule džiaugsmas nusileido,
Su saule vėl nubus —
Vai, kas pakeis tau mano meilę,
Kada manęs nebus? Salomėja Nėris.

“Pėdos

“Eglė
“Lakštingala

Myliu aš tave, gaivalingas pasauli!
Ir jei, kaip žvėris, tu mane sudraskysi — 
Tai mano daina, žaižaruojanti saulė,
Vis degs ir vilios nepavysi!

Salomėja Nėris
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