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New York (LAIC) —
kaskart labiau

Iš Worcester, Mass. švč. 
Marijos Vardo draugija 
prisiuntė sekantį sveikini
mą: “Darbininko” 30-ties 
metų Jubiliejaus proga, 
mūsų draugija nuoširdžiai 
sveikina laikraštį “Darbi
ninką” ir jo vadovybę, lin- Lietuvoje 
kėdama geriausios kloties stiprėja pasipriešinimas o- 
ir pasisekimo. Taipgi lin- kupantams. Norėdami pa- 
kime pilniausio pasiseki- veikti “neištikimus” ele- 
mo jūsų Jubiliejiniam kon- mentus, bolševikai verčia 
certui, kuris įvyks spalių žymesnius Lietuvos žmo- 
(October) 21 d., So. Bos
ton High School Auditori- kraščiuose raginimus, kad 
joje, So. Bostone. Su pa- jau 
sveikinimu siunčiame $10. kad reikia atiduoti valsty- 
“Darbininko” palaikymui, bines duokles, eiti į kariš- 

M rs. J. Bačinskienė, 
pirm.”

i

nes savo vardu skelbti lai- “

“laikas susiprasti”,

1:15 Iki 2:15
»

kos reikšmės darbus, klau
syti šaukimų karinėn apy-j 
skaiton, ir tt.

’ I

Iš tu atsišaukimų maty-! 
ti. kad nriešsovietinė ak
cija Lietuvoje gana stiDri, 

ir kad žmones vengia ir išsi- 
sukinėja nuo raudonosios'

i

Ateinantį šeštadienį 
kiekvieną šeštadienį po 
Lietuvių Darbininkų radio valdžios uždedamų parei- 
programa įvyks nuo 1:15 gų, vietomis netgi vykdo 
vai. po pietų iki 2:15. Ši atvirą sabotažą. Miškuose 
permaina padaryta dėl veikia partizanu būriai, 
Football žaidimų, kurie .kuriuos komunistų kon

troliuojamoji spauda va
dina “kenkėjų, plėšikų 
gaujomis”.

Okupantai bando juos 
• pažadais pris i v y 1 i o t i, 
skelbdami, kad “kas yra 
atsitiktinai ar per sūkiai-

prasidėjo įvairiose vietose 
ir kurie yra transliuojami 
iš įvairių radio stočių.

Mes manome, kad nau
jas laikas, būtent, 1:15 iki 
2:15 vai. po pietų, bus pa
togesnis visiems, nes yra 
daug lietuvių, kurie klau
sosi football žaidimų. Be iiwj ,
to, operos sezonui prasi- gug^ bus laisvi nuo bau
dėjus, taip pat trukdosi ra- smės ir galės stoti prie sa- 
dio programa, nes ir ope- vo ankstybesnio darbo, 
ros yra transliuojamos per šiems viliojimams žmo- 
radi°- nes netiki.

Taigi šeštadienį, rugsėjo!___________
2& d. ir kiekvieną šeštadie- Automobilių DarIMtą 
nj po to pasukite savo ra- 
dio rodyklę 1:15 valandą! 
po pietų ir klausykite pro
gramos per visą valandą iš i 
WESX stoties, Salėm, 
Mass.

I

Kansas City, Mo., stockyards turi galybes gyvulių, kaip šis paveikslas 
kad parodo. Tai daug įvairių kepsnių, kurių nemažai teks ir civiliams.

Vėliausios Žinios Iš L. Vyčių Šerno
Alexandria, Egyptas, —'

Rūgs. 24 — Egyptiečių ka-
_F. binetas reikalauja, kad. dimraą atsidūręs nelega- Britai ištraukt sav0 ka. 

lioj padėty , jei jie patys, riuom iš Egypto ir kad
prijungtų prie Egypto An
glų - Egyptiečių Sudaną.

Streikas Plečiasi

J. E. Arkivyskupas Cushing Ragi 
na Aukoti Drabužius Lietuvos 

Žmonėms
Drabužių - Avalinės Rinkimas Tęsis 

Visų Savaitę
Pereitą savaitę J. E. ar- radio taip pat padarė atsi- 

kivyskupas Richard J. Cu- šaukimus aukoti drabu- 
shing, D. D., pasiuntė laiš- žius Lietuvos žmonėms, 
kus visiems Bostono kata- Lietuvių radio programo- 
likų parapijų klebonams - se kalbėjo apie drabužių - 
kunigams, prašydamas jų avalinės rinkimą Lietuvos 
atsišaukti į savo parapijos žmonėms adv. Juozas Cu- 
žmones, kad jie paremtų nys ir p. J. Januškis. 
vietinį drabužių vajų Lie- Adv. Juozas Cunys, kal- 
tuvos žmonėms nuo karo bedamas apie gelbėjimą 
nukentėjusiems. Vajus Lietuvos žmonių, tarp kit- 
prasidėjo sekmadieni, rug- ko pasakė: 
sėjo 23 d. ir tęsis per visą 
savaite.

Garbingasis Ganytojas mindžiojama 
savo laiške tarp kitko sa- pantų. Lietuvos žmonės dėl bai- 
ko: saus karo ir okupantų žiaurumo

“Volunteer workers for this buvo priversti palikti savo na- 
Drive vvill gladly collect eloth- mus, slapstytis miškuose, po- 
ing from any place designated žemiuose ir bėgti j svetimus 
by parish priests or those whom kraštus. Apskaičiuojama, kad 
they may appoint to receive the Europos įvairiuose kraštuose — 
sadly needed clothing. The Amerikos ir Anglijos zonose y- 
Headquarters of the Clothing ra apie 350,000 lietuvių pabėgė- 
Drive are 9 Park Street. Boston, lių, kurie šaukiasi mūsų pagal- 
— telephone number is CAP bos ir toji pagalba jiems des- 
8738. Further details concern- peratiškai reikalinga, kad išgel- 
ing the Clothing Drive may be betų savo gyvybes nuo bado, 
found in this week’s PILOT.” šalčio ir ligų”.

Bostono diecezijos laik-. Toliau atsišaukė, kad 
rastis PILOT įdėjo pirma- mes, Amerikos lietuviai 
me puslapyj atsišaukimą į gelbėtume savo brolius ir 
visus, kad aukotų drabu- seseris, išblaškytus Euro- 
žius.

Bostono miesto valdžia!
davė dykai patalpas Lietu- linkės aukotojai gali šū
vių Drabužių rinkimo cen-įnešti drabužius į šias vie- 
trui. 9 Park Street, kur tas: šv. Petro lietuvių baž- 

nuoliai įvairiu kongrega- nuolatiniai vra komisijos nytine svetainę, \A/. 5th 
cijų broliukai. Giesmes narės ir teikia reikalingas St.; Lietuvių svetainę, 309 

!o-min <šv Vardo bpnac iš informacijas. Tel. CAPitol E. St.. ir Stepono Dariaus 
IWest Roxbury. Giedojimui 87?8- .......................... i Amerikos Legiono posto

ir vadovavo kun Francis S. Šios savaitės trečiadienį patalpas, 265 C St., So. 
ir ketvirtadienį Bostono, Boston.
mokyklų vaikai suneš dra-Į Jeigu kas negali atnešti 
bužius į mokyklas. Taipgi ar atvežti aukojamus dra- 
priims drabužius visose,bužius, tai šaukite tele- 
ugniagiasiu stotyse (Fire'phonu: CAPitol 8738 ir sa- 
Stations) Bostone. jvanoriai rinkėjai nuva-

Anglų kalba spauda ir žiuos į namus paimti.

Pirmadięnio rytą, p. Pr. ce-pirm. A. Riekus (nau- 
Razvadauskas telephonu jas iš Cicerol; finansų se- 
pranešė, kad Lietuvos Vy- kretorė Felicija Grendelv. 
čių seimas užsibaigė entu- tė; prot. sekr. Tillie Aukč- 
ziastingai, dideliu pasiry- tikalnytė; ižd. Pranas Gū
žimu dirbti Dievui ir Tė- delis; iždo globėjai — Ona 
vynei. | Klero ir p. Petraitis (nau-

Į L. Vyčių Centro Valdy- jas). Redaktorius Ignas 
bą išrinkti šie atstovai: Sakalas.
pirmininkas Pranas Raz- Komisijų sąstatus ir ki-i 
vadauskas; *’1t vice-pirm. tas žinias pranešime kita-' 
adv. Antanas Young, II vi- me ‘Darbininko’ numeryj. i

“Mūsų tėvų žemė — Lietuva, 
nors karas pasibaigė, tebėra 

svetimųjų oku-

TŪKSTANČIAI JAUNUOLIŲ 
ŠVENTOJE VALANDOJE '

♦

poje ir kituose kraštuose. 
So. Bostoniečiai ir apy-

Kauno Universitetas Per 
Antrą Bolševikmetį

New York (LAIC) —
Maskvos kontroliuojamos 

j spaudos duomenimis, Kau-
Detroit, Mich., rūgs. 24— no Valstybiniame Univer- 

Unijos pareigūnas pareiš- sitete šiuo tarpu mokinasi 
kė, kad United Automobile! 1,800 studentų. (1941 m. 
Workers (CIO) įduos dėl, buvo 3,200) Medicinos fa- 
streiko balsavimui petici
ją Fordo ir Chrysler dirb
tuvėse.

Streikas automobilių in
dustrijoj plečiasi.

saulionis ir kunigai vie-Boston, Mass. — Sekma
dieni, rugsėjo 23 d. po pie
tų Bostono Kolegijos A- 
lumnų lauke susirinko a- 
pie 50,000 jaunų, mokykli
nio amžiaus berniukų i ______
mergaičių dalyvauti šven-! Shea, D. D. 
toje valandoje, kurią su
ruošė Catholic Youth Or- 
ganization. ,

Dalyvavo atstovai iš 325 "rkiyvskunas Richard 
parapijų Bostono arkivys- Ciishmg. D. D.. pasakė 
kupijos. Bostono Kolegi-itur,ninea Pamokslą apie 

VVashington, D. C., rūgs, mybę dėl atominės energi- jos Alumnų laukas buvo
24 — Prez. Harry S. Tru- jos ištobulinimo ir varto- prinildytas jaunuoliais.

■ man pasiima pilną savo 
i administracijos atsako- 
I--------------------------------

Fifth Street, paruošimas vykdomas net 
YaL P° tolimiaus i u o s e užkam-

_. piuose.
Straipsnio autorius pa

sakoja apie rusų tarpe vy
raujančius militaristinius 
siekimus, imami iki Balti
jos kraštų aneksijos. Net
gi filmą “Jonas Baisusis” 
išveda, kad Latvijos sosti
nė Ryga ir Ryga ir Estijos 
sostinė Talinas turi būti 
Sovietų Sąjungos miestai, ry Wallace pataręs atomų 

z-3 11 m i « v»

Britų komisijai tekę kal
bėtis ir su kaikuriais nau
jais sovietų valstybėlių 
užsienio ministeriais. Pa
sikalbėjime jie tvirtino 
turį tiek pat galios, kiek ir jo vardo nenaudoti, sakė, 
pats Molotovas, bet pridū- kad buvo diskusijos dėl a- 
rė, kad jų teisės ir veiki- tomų energijos paslapčių 
mas, esą, tuom tarpu tik davimo Rusijai, bet tai bu- 
svarstomi. Britų delegaci- vo bendros diskusijos be 
ja įsitikino, kad tie naujai nuosprendžio. Šis viršinin- 
iškepti “užsienio reik, mi- kas pareiškęs, kad būtų 
nisteriai” yra Rusijos už- “labai neteisinga” sakyti, bių ir Anglijos, kaip pra- 
sienio politikos paprasti kad Wallace iškėlė pasiū- našaujama, nebus lenkty- 

dvasios yra rusų mokyk- pastumdėliai.

Redaktorius Atvyksta 
1 Bostoną

d.Šeštadienį, rugsėjo 29 
atvyksta į Bostoną p. Ma
tas Zujus, ‘Garso’, LRKSA’ 
organo, redaktorius ir ad-i 
ministratorius. Tą pačią 
dieną, 1:15 vai. po pietų; 
kalbės Lietuvių Darbinin
kų radio programoje iš 
WESX stoties, Salėm,! 
Sekmadienį, rugsėjo 30 d. Į 
dalyvaus LRKSA Mass. i 
apskričio suvažiavime, 
kuris įvyks Šv. Petro lietu- ■ 
vių par. bažnytinėje sve- iose Karinis jaunuomenės 
tainėje, W. I
So. Bostone, : 
pietų, o vakare kalbės vie
šose prakalbose toje pačio
je svetainėje.

Spalių mėnesio pirmose 
dienose lankys LRKS kuo
pas ir kalbės Cambridge, 
Lawrence ir Brocktone.

LRKSA apskričio valdy
ba nuoširdžiai kviečia vi
sus dalyvauti suvažiavime, 
pasiklausyti p. Mato Zu- 
jaus kalbų per radio ir sve
tainėse.

X •

v •

Filmą Apie Joną Baisųjį Ir 
Baltijos Kraštus

New York (LAIC) — Su 
britų parlamento delega
cija Sovietų Rusijoje lan
kėsi J. Parker. Savo įspū
džius jisai aprašė Londono 
žurnale “The Political 
Quarterly”. Jis stebisi, 
kaip daug militarizmo

kultete yra 1,200 studen
tų, kurių tarpe 77*% mer
ginų ir moterų. Paskui se
ka technikos ir kiti fakul
tetai.

Ceiebrantu buvo vysku
pas Louis F. Kelleher. J.

neklusnumą ir drausme, 
i “Būkite paklusnūs Dievo 
isakvmams. teisėms”, sa-jimo. Jis pareiškė raporte- Jaunuoliai su savo va-

riams, kad jis padarysiąs dais suvažiavo autobusais S"
sprendimą, kai ateis lai- ir automobiliais. Buvo net " 
kas — jis turįs tai padary- ir iš Newburyport ir i— 
ti. Kada jis tai padarys, Plvmouth. . 
sako jis, tai jis turės min- rėdalai sudarė 
tyje savo krašto gerovę ir vuota vaizdą, 
jo užsienio ir vidaus poli- darželį, 
tiką.

Pereitą penktadienį J. V. 
kabinetas diskusavo apie 
atominę bomba kartu su 
Prez. Truman. Buvo žinių, 
kad tame susirinkime Ko
mercijos sekretorius Hen-

shin<r. “Tai yra Dievo bal-
n

BROCKTON LIETUVIAI TĘS 
DRABUŽIŲ VAJŲ

Procesijoje 
monsinjorai,

' • net sas*
Jaunuolių ap- Šventoje valandoje daly- 

labai spal- vavo ir iš lietuvių parapi- 
kaip tikrą jų. Procesijoje mačiau 

kun. F. Norbutą, kun. A. 
dalyvavo Baltrušiūną ir kun. S. P. 

kunigai pa- Kneižį.

I tenais atvažiuos pasiimti. 
Tel. Brockton 3558M, arba 
1761M — arba 9172.

• Raporteris.

ANGLUOS - JUNG. VALSTYBIŲ 
VIENYBĖ PREKYBOS SRITYSE

Veteranai Turi Gauti Prieš
karinius Darbus

paslaptis išduoti Rusijai ir 
dėlto kilo daug ginčų. Ta
čiau Prez. Truman tas ži
nias užginčijo.

Viršininkas, kuris prašė

VVashington, D. C., rūgs. 
24 — Pastaraisiais laikais 
vyksta pasitarimai tarp 
Jung. Valstybių ir Angli
jos dėl sudarymo vieningo 
fronto pasaulio prekybos 
srityse. Pranašaujama, 
kad pasitarimai duos pa
tenkinančius rezultatus.

lymą.

Brockton, Mass. —
Išgirdę, kad visose die

cezijos bažnyčiose būtų 
skaitomas laiškas nuo J. 
E. arkivyskupo Cushing.
kuris remia ir ragina j 
visus remti drabužių vajų 
lietuvių nukentėjusiems—. 
tai 42 skyrius BALF savo' 
susirinkime Šv. Roko pa
rapijos svetainėje, nutarė 
tęsti ir savo vajų dar sa
vaitę. Tuomi mano sulauk
ti daugiau drabužių nuo 
kitataučių — ir turės pro
gą per savaitę aplankyti 
apylinkės lietuvių koloni-Į 
jas ir tenai surinkti dra
bužius.

Taigi dar kartą — lietu- sutinka.
tą mėnesį, bus teisiami Ja- viai, suieškokit drabužius, nų reikėtų atleisti tuos 

, kurie prieš

dar daug painių klausimų 
turės išspręsti.
Neužilgo Bus Teisiami Japo

nijos Karo Kriminalistai
Tokio, rūgs. 24 —’ Gen. 

MacArthur pareiškė, kad 
greitu laiku, gali būti ki-

VVashington. D. C., rūgs. 
24 — Rinktinės Tarnybos 
viršininkai laikosi nusitei- 

ikimo, kad antrojo pasauli
nio karo veteranai turi 
gauti tuos pačius darbus, 
kuriuos jie turėjo prieš į- 

, stojant į karo tarnvbą. 
į Dėl veteranų grąžinimo į 
senuosius darbus kyla ne
susipratimų. Uniios ne- 

jeigu dėl vetera-
Bus susitarta ir pasirašyta'^ ----—,

ponijos karo kriminalistai.1 atveskite j Sv. Roko sve- darbininkus,
Gen. Doihara, japonų tainę. Svetainė bus atida-. karą dirbo tuos darbus, 

machinacijų vadovauja- ryta iki 8 P. M. kasdien Galimas dalvkas, kad ve- 
moji figūra Mandžiūrijoj per visą savaitę. Jei turite^ teranų gražinimo į tuos 
ir Japonijos pirmos armi-,drabužių, bet vežimo ne- pačius darbus reikalas at
jos komandierius, pasida-1 galite suieškoti, tai patele- sidurs aukščiausiame teis- 

ifonuokite į Brocktoną ir iš me.

finansiniais irsutartis 
prekybcs reikalais.

Taigi tarp Jung. Valsty

niavimi prekyboje. Tačiau vė Yokohamoj.
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įvairios žinios
Cr

Sekmadienio rytą, rug
sėjo 23 d. skamba 1449 te- 
lephonas. Pažįstamas bal
sas iš Chicago. III. Kalba p. 
Pranas Razvadauskas, 
Lietuvos Vyčių Centro pir
mininkas. Bostonietis. Jis 
paduoda žinias iš L. Vyčių 
32-jo seimo.

Seimas prasidėjo iškil
mingomis šv. mišiomis Šv. 
Antano lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Cicero. III., ku
rias atnašavo kun. Julius 
Grinius. Turiningą pamok
slą pasakė kun. M. Urbo
navičius. MIC.

Seimo sesijos prasidėjo 
tuoj po pamaldų Šv. Anta
no parapijos gražioje au- 
ditorijoj.Sesijas pradėjo p. 
Pranas Razvadauskas. or
ganizacijos centro pirmi
ninkas. Pasakęs sveikini
mo kalbą, paskelbė prezi
diumo ir komisijų rinki
mus. Prezidiuman išrinkti: 
Pr. Razvadauskas. vedė
jas; J. Cherry ir E. Pavis, 
vice - vedėjai: raštininkais 
— Irena Pakeltytė ir O. 
Norkiūtė (Brockton. Mas
sachusetts). Rezoliucijų 
komisijon — Ig. Sakalas. 
V. Balanda ir L. Totelytė; 
mandatų — O. Aleliūnie- 
nė, Kazys Bason (Basana
vičius) ir Regina Glinec- 
kytė; sveikinimų — kun. 
S. Gaučius. V. Kvietkiūtė 
ir J. Vilkišius; revizijos — 
V. Spirauskaitė, J. Mačiu- 
laitytė ir L. Švelnis. 
Tvarkdariu — K. Zaroms- 
kis.

Seimo garbės pirminin
ku išrinktas kun. Ig. Alba- 
vičius, L. Vyčių garbės 
narys ir Šv. Antano lietu
vių par. klebonas.

Turiningomis kalbomis 
seimą sveikino: kun. Ig. 
Albavičius; Dr. P. Dauž- 
vardis. Lietuvos konsulas: 
Cicero miesto nuosavybių 
įkainuotojas F. Christen- 
sen: “Draugo” administra
torius ir “Laivo” redakto
rius kun. A. Mičiūnas: L. 
Vyčių organizacijos įkūrė
jas Mykolas Norkūnas: 
kun. S. Gaučius; kun. J.

laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą.

Rugsėjo 20 d. parapijos 
auditorijoj įvyko seimo at
stovų ir svečių registraci
ja. Grupės dalyvių dainavo 
lietuviškas liaudies daine
les. šnekučiavosi, vaišino
si ir žaidė. Seimo pirmos 
dienos vakare įvyko para
das ir pasivažinėjimas. 
Antros dienos vakare įvy
ko šokiai, o seimo užbaigo
je. sekmadienio vakare. į- 
vyko šaunus bankietas 
Graemere viešbutyj.

Daugiau žinių apie L. 
Vyčių seimą paduosime ki
tame "Darbininko” nume-| 
ryj. Pažymėtina, kad sei
mas praėjo pakilusia nuo
taika.

Maskvos Pastangos Patirti 
Atominės Bombos Paslaptis

1 HOISAJIDS OF AMERICAN HOMES today are happier and UeaMhier 
is a re»ult of one of the Red Cross' mest eatensive projects—the devetop- 
ncnt oi b;me nursing instructieu—illustrated here in a poster receiTing 
uide Ji.siribution throughoiit the siunmer and tall.

I

i

i

Buv. Bolševikų Diplomatas 
Atskleidžia Maskvos Teismų 

Paslaptis

Pranas Razvadauskas.
L. Vyčių 32-me seime. Cicero. 
III., išrinktas L. V. Centro pir- 
mininku penktam terminui. 
Sveikiname!

P-nui Pr. Razvadauskui per 
pereitus 4-rius metus esant L. 
Vyčių Centro pirmininku orga
nizacija padaugėjo narių skai
čiumi ir tvirtai atsistojo finan
siniai.

Pr. Razvadauskas taipgi yra 
LDS ir “Darbininko” Jubilieji
nio Koncerto, kuris įvyks spa
lių 21 d.. So. Boston High 
School Auditorijoje, rengimo 
komisijos pirmininkas ir kon
certo Garbes rėmėjas.

Grinius; Leonardas Šimu
tis; “Draugo” redaktorius, 
ALT pirmininkas ir ALRK 
Federacijos sekretorius, ir 
kiti.

Išklausyta valdybos na
rių ir apskričių atstovų 
raportai, iš kurių sužinota, 
kad pereitais metais L. Vy
čių organizacija gavo daug 
naujų narių ir organas 
"Vytis” patobulintas ir su- 

r stiprintas. Finansiniai or- 
iganizacijai labai gerai sto- 
: vi.

Seime dalyvauja apie 70 
atstovų ir daug svečių. 
.Seimo antroje dienoje pri
imta rezoliucija Lietuvos 
iš pavergimo gelbėjimo 

i reikalais. L. Vyčiai ener
gingai yra pasiryžę pa
vergtiems Lietuvos žmo
nėms pagelbėti atsistatyti

New York (LAIC) — 
ONA spaudos agentūros 
pranešimu, komu n i s t ų 
koitroliuojamo Varšuvos 
Universiteto rėkt orius 
Prof. Pienkowski, greitu 
laiku rengiasi išvykti į Pa
ryžių. kad ten “susikon- 
taktuoti su atominės ener
gijos išanudojimo srityje 
dirban č i a i s mokslinin
kais.”

Lietuviams Atmintinos 
Dienos

ŽINIA TREMTINIŲ REIKALU
Tremtinių Komisijos pir- mums palankioj formoj, 

mininkas ir sekretorė, U. S. A. ir Alijantų vyriau-i 
rugsėjo 18 d., lankėsi ati- sybių nusistatymas yra 
tinkamose įstaigose patir- tvirtas— garantuoti trem
ti tremtinių saugumo buk-'tiniams politinę neliečia-! 
lę, išreikšdami susirūpini-mybę, t. y. jie nebus tre
mą dėl pasklydusių gandų miami prieš savo norą į ša- 
spaudoje, kad Londono 
Konferencijoj šus 
mas bus iš naujo 
džiamas.

Iš atsilankymo 
tuo tarpu tik tiek viešai 
pranešti: Dalykai vystosi laikoma.

I

klausi- 
spren-

I

galime

lis, iš kurių jie yra prasi
šalinę dėl politinių perse
kiojimų.

Nuo platesnių aiškinimų, 
tremtinių saugumo dėlei. 
ir darbo pasisekimui, susi-!

i

BRITANIJA PAVES STO SPRĘS
TI ŽYDŲ EMIGRAVIMĄ , 

Į PALESTINĄ

New York (LAIC) — 
Rugsėjo 10 d. suėjo 15 m. 
nuo mirties kompozito
riaus kun. T. Brazio, kuris 
pasižymėjo lietuvių liau
dies dainų rinkime.
— Rūgs. 12 d. sukanka 20 

metų nuo rašytojo J. Zu- 
bricko mirties, kurs spau
dos draudimo laikais ben- 
dardarbiavo slaptuose lie
tuvių laikraščiuose, ypač 
“Apžvalgoje”.
— Rūgs. 14 d. sueina 5 

metai nuo mirties mokslo 
popularizatoriaus ir dau
gelio vaikams ir jaunimui 
skirtų knygų autoriaus 
Pr. Mašioto.

Komunistinės Spaudos 
Tvanas Lietuvoje_____ ___ J

New York (LAIC) — So-{ 
vietų okupuotoje Lietuvo
je leidžiami “Tarybų Lie-i 
tuva” (Kaune), “Tiesa” j 
(Vilniuje) ir rusų kalba 
“Sovietskaja Litva”. Pe
reitų metų gale pradėta 
leisti “Komjaunimo Tie- 

ir “Valstiečių Laikraš
tis”.

Be to. išeina visa eilė lo
kalaus pobūdžio laikraš
čių. kaip “Tarybinis Ro
kiškis”, "Raudonoji Vėlia
va” (Šiauliuose), “Panevė
žio Tiesa”, “Telšiai”, “Ta
rybų Žemaitija”, “Už Tė
vynę” (Kretingoje), “Tra
kiečių Žodis”, “Tarybinis 
Žodis”, (Biržuose), “Tary
binė Dzūkija”, “Tarybinis 
Kelias” (Kėdainiuose) 
taip toliau.

___________

sa”

I

Aukos LAIC

Jimmy Wilscn. 24 m. amž. karys, kuris karo 
tarnyboje prarado galūnes (matomai rankų ir 
kojų), skaito užuojautos laiškus ir kartu suži
no. kad įsisteigė fondas, kuris apdraus pragyve
nimą. Jis ilsisi Atlantic City ligoninėj.

Londonas, rūgs. 24 — 
Britanijos valdžia išspren
dė, kaip praneša iš patikė
tinų šaltinių, pavesti žydų 
imigravimo į Palestiną 
klausimą Suvienytų Tautų 
Organizacijai. Britanijos 
valdžia sako, kad sąjun
gininkai bendrai turi imti 

1 atsakomybę dėl žydų imi
gravimo į Palestiną.

Kaip žinoma, Preziden
tas Truman pasiuntė laiš- 

į ką Britanijos valdžiai, ku- 
’ ri tokiu laišku nepaten
kinta. Sakoma, kad J. V. 

Į kabinetas pasiūlęs Prezi
dentui, kad Jung. Valsty-

bes ir Britų valdžia ben
drai spręstų Palestinos 
problemą. Tačiau Jung. 
Valstybių viršininkai tą 
pasiūlymą atmetė.

New York (LAIC) —Kai'semta ir greitu laiku pasi- 
1937 m. vyko garsieji Mas-’ 
kvos “valymai”, Aleksan
dras Barmine dirbo Sovie
tų pasiuntinybėje Graiki
joje. Daugelis nužudytųjų 
buvo jo artimi draugai. 
Kartą jisai atvirai pareiš
kė nepasitenkinimą dėl 
Maskvos įvykių. Greit bu
vo Kremliui atraportuota vartą, 
apie jo nusistatymą, 
vardas 
tarpą tų. 
likviduoti, 
tų policija jį bandė pasi-' 
grobti, bet jis pabėgo į Pa-’ 
ryžių, o iš čia pasiekė 
Jungtines Amerikos Vals
tybes. Dabar jisai yra USA 
piliečiu ir kurį laiką tarna
vo armijoje. Savo patyri
mus ir pergyvenimus jisai 
aprašė knygoje “One Who 
Survived”, kuri sukėlė to
kį susidomėjimą, kad jos 
pirmoji laida jau liko iš-

rodys antra laida. Savo 
biografijoje aprašinėja, 
kaip jisai, jaunu berniuku 
būdamas, įsijungė į komu
nistinį judėjimą ir išaugo 

' drauge su rusų revoliucija. 
Jis vaizdžiai nupasakoja 
bolševikų sistemoje vyrau
jančią neapykantą, prie- 

įtarimus, intrygas 
Jo ir žudymus. Jis pažįsta 

buvo įtrauktas į Rusijos gyvenimą, nes ko- 
kuriuos reikia munistams tarnavo per 19 
Slaptoji Sovie-

I 
i
I
j

m. buvo kariškiu, sovietų 
pramonės direktoriumi ir, 
pagaliau — diplomatu. 
Vargiai ar kurioj kitoj 
knygoj būtų taip drąsiai 
iškeliami raktai, apie bol
ševizmo neteisybes, o vis 
dėlto, kaip sako kairus 
prancūzų rašytojas Victor 
Serge, kiekvienas ją pers
kaitęs pasakys, kad tai ti
kra tiesa.

KRIZE LONDONO KONFEREN
CIJOJE

Kaltina Rusus - Molotov Karščiuojasi

Suprantama, Prezidento 
įsikišimas nepaikeitė pa
dėties. Tik laikinai įlei
džiama po 1,500 per mene-, 
sį žydų i Palestiną, kol Su
vienytų Tautų Organizaci-I 
ja padarys sprendimą. Žy-į 
dai protestuoja. Jie nori, 
kad žydai būtų laisvai įlei
džiami į Palestiną ir kad 
ten būtų įsteigta žydų val
stybė.

Reikalinga Drabužių Dėl Karo
Nukentėjusių, Sako Truman

Londonas, rūgs. 24 — ; 
Penkių didžiųjų valstybių 
užsienių ministrų konfe-! 
rencijų pirmosios sesijos! 
eina prie užbaigos. Tačiau 
per tą visą laiką neprieita 
prie susitarimo svarbiau
siais klausimais. Vienas 
svarbiausių klausimų bu
vo Viduržemio vandenyno j 
kontroliavimas. Anglija 
nori pasilaikyti kontrolę. 
Tokios pat kontrolės rei
kalauja ir Rusija. Jung. 
Valstybių delegacija pa
siūlė Prez. Truman planą, 
kad Viduržemio vandeny
nas ir kaikurios sritys bū
tų tarptautinėje kontrolė
je. Rusijos delegacija to
kiam pasiūlymui griežtai 
pasipriešino.

Daug ginčų kilo dėl van
denyno kontrolės vakari
nėje Vokietijoje ir dėl Ru
sijos reikalavimo kontro
liuoti Tripolitaniją.

Jugoslavijos ir Graikijos 
karaliai pareiškė stiprų 
protestą Londone, kad jų! 
kraštų atstovams nebuvo! 
leista pareikšti savo nuo-! 
mones apie taikos sutartis! 
su Italija ir Bulgarija.

tion Board) gal bus likvi
duota lapkričio 1 d. Spėja
ma. kad jos neužbaigtus 
industrijos kontrolės dar
bus paves užbaigti Karo 
Mobilizacijos ir Rekonver- 
cijos Ofiso viršininkui 
John W. Snyder.

Raudonieji Pasigaminsią 
Atominę Bombą

Londonas, rūgs. 24 — 
Sunday Pictorial laikraš
tis sako, kad Rusijos mok
slininkai suradę atominės 
bombos paslaptis šeši mė
nesiai atgal ir kad jiems 
neims nei metų tokią bom
bą pasigaminti.

Armija Pirks Mažiau Maisto

VVashington, D. C., rūgs. 
24 — Karo Departmentas 
praneša, kad J. V. armija 
pirks 42 nuošimčiais ma
žiau maisto laike kitų 12 
mėnesių.

VVashington, D. C., rūgs., jos imperatorius Hirohito 
24 — Prezidentas Harry atsisako nuo sosto, tai gen. 
S. Truman, nurodęs būti-MacArthur pareikalavo, 
ną reikalingumą drabužių kad Japonijos valdžia pa- 
dėl karo nukentėjusių Eu- sakytų ar tikrai taip yra?j 

; ropoję ir Pacifike, pakvie- ~ 
tė vėl Henrv J. Kaiser, va-:

i dovauti drabužių rinkimo
■ vajui.

I

Bet Japonijos valdžia už
ginčijo žinias apie atsisa
kymą.

WPB Bus Likviduota 
Lapkričio 1
— •

VVashington, D. C., rūgs. 
24 — WPB (War Produc-!

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Diena ir Naktį

ir

LAIC turi malonumo r_ 
kvituoti:

$300.00 iš Mons. Miliaus
ko St. Joseph Parapijos 
vardu. Scranton, Penn.

i $20.00 iš J. Boley, New 
York.

$5.00 iš J. Stuko, New- 
ark, N. J.

i
i

Užginčija Hirohito 
Abdikavimą

Sovietų Propaganda Rytų
Europoje

Tokio, rūgs. 24 — Buvo1 
paskleistos žinios, kad Ja-j 
ponijos imperatorius Hiro
hito abdikavo (atsisakė 
nuo sosto). Tačiau Japoni
jos premieras Higashi- 
Kuni pareiškė amdrikie-j 
čiams karininkams, kad 
“nėra jokio pagrindo” 
toms žinioms apie impera
toriaus abdikavimą.

Kaip tik Chungking ra- 
dio paskelbė, kad Japoni-

New York (LAIC) — 
Sovietų propaganda Rytų 
Europoje visu tempu va
roma per kino-teatrus. 
Propagandiniai filmai yra 
veik vienintelė iš Sovietų 
Rusijos importuojama 
prekė.

Kino teatrai auga kaip 
grybai, ypatingai Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje ir 
Lenkijoje. Vienoj Lenkijo
je šiandien ju priskaitoma 
apie 300.

/T5
Every Wednesday Night CBS Network g P.NI. 

...a great star in a great new show WEEI
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MacArthuro Taktingumas

RAUDONASAI TVANAS 
PLINTA

3

Daug kas kritikuoja gen. MacArthur’ą, kad švel
niai su japonais elgiasi. Kritikuoti lengva, ypač to
kiems, kurie mažai težino apie padėtį tenai ant vietos 
ir neįsigilina į japonų psichologiją. Mano manymu, 
MacArthur atsiekė stebėtinų rezultatų. Tik prisimin
kime, su kuo amerikiečiai turi reikalą. Salose gyve
nančių japonų yra apie 70 milijonų. Neperdaug įsi
tempdama tokia tauta gali sudaryti 7 milijonų armiją. 
Ir sudarė. Tiesa, ta armija išskirstyta po erdvingus A- 
zijos plotus, bet Japonijos salose yra pustrečio milijo
no kareivių. MacArthur gi okupavo Japonijos salas tik 
su 100,000 kareivių. Tiesa, Japonija pasidavė. Demo
bilizacijos įsakymą pasirašė pats Mikado — imperato
rius, bet japonų fanatizmas toks didelis, kad reikėjo 
nepaprastų pastangų, kad paties dievinamojo impera
toriaus įsakymo atkaklieji militaristai paklausytų.! 
Faktinai susidarė jaunų karininkų sąmokslas įsiveržti 
į imperatoriaus palocių ir priversti jį pasidavimo įsa
kymą atšaukti. Tik dėl vieno generolo ryžtingumo ta
sai sąmokslas nepavyko. Tad savaime kyla klausimas, 
kokio reikėjo diplomatinio okupantų takto, kad atsi
radę pačiame širšių lizde tokioj neįmanomoj mažumoj, 
jie galėtų pravesti nedėkingą besąlyginio pasidavimo 
uždavinį? Gi jie tą uždavinį atliko, vien pasidėkojant 
gen. MacArthuro politinei išminčiai ir nepaprastam; 
diplomatiniam taktui. Jis taip sakant pasikinkė Japo
nijos vyriausybę, kuri padeda tą uždavinį atlikti ir taip 
sėkmingai, kad gen. MacArthur mano, jog užteks 
200,000 Amerikos kareivių Japonijai sutvarkyti. Ir 
reikia nepamiršti, kad MacArthur elgiasi kaip diktato
rius, bet, žinoma, tarp taktingo demokratinio Ameri
kos diktatoriaus ir tokio, nelyginant, Stalino yra ne
išmatuojamas skirtumas. O vis dėl to MacArthurą 
kritikuojama. Kokio pasigailėjimo vertas elgesys tų 
biurokratinių kritikų, kurie niekad neuostę parako ir 
neturį supratimo apie sunkias karo vado pareigas, sė
dėdami minkštose kėdėse, pyksta, kad MacArthur, 
turėdamas 1000 japonų prieš vieną amerikietį, nepa
naudoja žiaurios smaugimo taktikos.

Čia tenka pabrėžti bendras Amerikos karo vadų 
taktingumas Mikado atžvilgiu. Kuomet Tokio buvo 
dažnai iš oro daužomas, kai kurie karštagalviai ne
kantriai klausinėjo ,kodėl Mikado palociaus nesudau
žoma? Juk Japonijos imperatorius daugiausia esąs 
atsakingas už Pearl Harbor ir visus karo žiaurumus. 
Kam jo gailėtis? Tas klausimas Washingtone ilgai ir 
nuodugniai svarstyta ir prieita išvadą, kad verčiau 
Japonijos imperatoriaus nekliudyti, nes jis vyriausia 
politinė ir religinė tautos galva ir stambiausias autori
tetas. Jį likvidavus, nebūtų su kuo tartis. 70 milijoni
nė japonų tauta virstų nesuvaldoma minia, kuriai su
tvarkyti prireiktų visos amerikiečių armijos. Ameri
kos vyriausybė tiksliai tą suprato ir pasirinko saugiau
sią politiką. Galvojantieji amerikiečiai žino, kad ne- 
sąlygingas pasidavimas nereiškią nugalėto priešo su
naikinimą, bet jo sutvarkymą ir pamokinimą, kaip 
reikia ramiai, taikingai ir tiksliai gyventi. K.

I

REIKIA GYVO TIKĖJIMO

Japonijos miesto Hiroshima griuvėsiai po to, kaip atominė bomba bu
vo paleista ant šio miesto.

(Kun. F. Kapočiaus laiškas 
iš Europos kun. Pr. M. Ju
rui, LDS Centro pirminin
kui).

1945 m. rugpiūčio m. 18 d.
Brangusis Tėveli, Mano Sielos

ir idėjos mylimasis Drauge ir 
Prieteliau!

Šiandieną gavau Jūsų širdin-
ir jautrų, pilną broliškos ugnį, nuvešiu dar kartą mūsų

aiškčs 1934 m. tautos pasiau
kojimo Jėzaus Širdžiai prasmė.' 
Mūsų tremtinys Arkivyskupas j 
parašė šioje prasmėje gražių 
minčių į tikinčiuosius. Bažny
čiose visa tauta, ypač mes trem
tiniai, nuolat šaukiamės į Jė
zaus Širdį, pilni pasitikėjimo.! 
Jei Dievas norės ir leis, tai šias 
mintis, kaip šventąją dangaus'

igą 
meilės laišką, už kurį geroji Jė- brangiesiems 
zaus širdis gausiau Jums teat-. 
lygina. Didis ačiū už žinias, ku
rios mums čia yra nepaprastai 
įdomios ir naujos. Mes iš tėvy
nės žinių negaunam. Netiesiogi-' 
niu būdu ateiną gandai yra la
bai liūdni. Tas tiesa. Tačiau vis
kas yra gerojo Dievo rankoje. 
Mes esame giliausiai įsitikinę, 
kad Jo visagalė ranka viską iš
ves į gerą, išgelbėdamas mus ir 
tėvynę. Jokiose aplinkybėse mū
sų tikėjimas nesusvyravo ir ne
svyruoja jokiai sekundei, šitie 
didieji bandymai, Jo Apvaizdos lajam mano 
leisti visam pasauliui, negalėjo ' dradarbiui, nepaprastai didelius 
aplenkti nė mūsų tėvynės. Ta- | dalykus
čiau viskas tas įvyko, kad gal Dalį jų atspausdinom spalvotais 
būt jau netolimoj ateity pasi
reikštų didysis dieviškosios Jė
zaus širdies stebuklas: mūsų 
tautos tikrasis prisikėlimas. Tai 
bus tikras didysis prisikėlimas, 
kuris galimas yra tiktai po to, 
kaip kad šiandieną viskas yra ANT ŠATRIJOS 
įvykę. Pamatysime, mielasis Tė-'------------
veli, bus toks didis stebuklas 
ir džiaugsmas, kad ir pikčiau
sias liežuvis negalės kitaip kal
bėti. o vien tiktai .kad tai patsai.
Dievas padarė. Mūsų kelias į ^et dien4--- koks tat reginys! 
prisikėlimą yra gyvasis. nepaJ Jo nieks ant Alpių nemainys 
laužiamas tikėjimas ir aukoji- Žemaičius ims mylėti, 
mas Dievui to viso, ką šiandien■ Todėl tad. būdavo, retai 
kenčiame. Galima bus papasa- čia Sutkaus Jono nematai.

i

tautiečiams už- 
. jūriuose. Neapsakomai džiau
giuosi, kad savo laiku teko nu
vykti pas Jus ir Jūsų asmeny 
palikti tenai nenutrūkstamą ry- 

i šį su mūsų tėvyne tos pačios 
dieviškosios širdies vardan.

Lietuvoje, nežiūrint didžiau
sių bandymų, kuriuos Apvaizda 
leido, visą laiką mums leido pa
tirti, vyko dideli Jėzaus širdies 

i garbei ir meilei darbai. Gavus 
iš Tamstos paskutiniuosius 
prieš keletą metų laiškus, ir iš
vykus Kazimierui Čibirui, mie- 

prieteliui ir ben-

Stockholmas (LAIC) — 
Žinomas rašytojas, visuo
menės veikėjas ir patrijo
tas Ignas Jurkūnas —Šei
nius tik ką išleido švedų veikalo viršelyje pažymėta 

ulboje naują veikalą —'— “visos žmonijos nepa- 
R,audonasai Tvanas Plin-| mirštamojo kovotojo dėl 
ta — Den Rodą Floden žodžio laisvės, tikėjimo 
Svammar Over. laisvės, laisvės nuo vargo

Kaip žinome, dėl nenuils-;ir laisvės nuo smurto, At- 
amos autoriaus veiklos.lanto Čarterio iniciato- 
iekiant atstatyti laisvą irj-iaus ir mažųjų taikingųjų 

nepriklausomą Lietuvą/tautų narsaus gynėjo”, 
pereitais metais, prieš Sei-; Nors veikalas tik sp£jo 

yliaus gimines Lietuvoje i pasiro<jytiT pirmosios šve- 
sovietai griebėsi žiaunų spaudos recenzijos at- 
renresijų. įrodo įtin padrąsinančios.

Knygą išleido zinomaj Tįek padrąsinančioSf kad 
StocKnoimo leidykla Na-i jau grįebtasj išleisti veika- 
tur ojh Kultur. !i0 angk§ką vertimą.

Tos pačios leidyklos ru-! 
nėščių, kiek ankščiaus, 
buvo išleisti ir kiti I. J. 
Šeiniaus kūriniai, tarpe jų, 
Litauisk Kultur ir Natt 
och Sol.

Naujas rašytojo veika
las yra skirtas a. a. Fran- 
klin Delano Roosevelt’o 
atminčiai pagerbti. Kaip

tenai jį ir jo stebėtinus kūri
nius.

Karo metais Prisikėlimo baž
nyčia žinoma negalėjo būti to
liau statoma. Tačiau visą laiką 
ji buvo jaunųjų katalikų rašy
tojų ir visokių menininkų glo
bėja. Daug pasakysiu gražių 
dalykų. Vienas bažn. stipendi- 
jantas Kazimieras Varnelis šių 
metų pradžioje Vienos meno 
akademijoje įsigijo akademinio 
dailininko titulą. Jaunas ir ste
bėtinai gabus. Šiuo metu yra 
|čia netoli manęs ir sukūrė ste- 
i buklingą kompoziciją didžiajam 
| Prisikėlimo bažn. altoriui. Mil
žinišką freskos projektą: tautos 
ir Kristaus prisikėlimas. Sunku, 
aprašyti, tačiau visus matan
čius. net patį jo profesorių nu
stebino. Aš tame matau Dievo I 
ranką, duodančią ženklą besiar
tinančiam mūsų Prisikėlimui. 
Dailininkas yra gilios dvasios 
žmogus. Didis džiaugsmas.

P. B. tikrai yra Austrijoje, a-

ryto žara suliepsnojo dangus. 
Tekančios saulės rate visos tau
tos akyse pasirodė prisikėlęs Jė
zus. Jo rankoje plevėsavo per
galės vėliava. Iš Jo širdies tryš
ko ugningieji meilės spinduliai. 
Nutrenkti pikto genijai bėga 

I šalin. Skaistieji Dievo Angelai 
įdavė ženklą, ir ties Jėzum susi
rinko visa prisikėlusi lietuvių 
tauta. Ji aukštai iškėlė savo 
spalvingąją vėliavą! Su pirmai- 
siais# pavasario žiedais, su mir- 

jties nugalėjimo palmėm, su mir- 
j gančiais vainikais, ištiesusi ran
kas į dangų, ji švenčia savo 
prisikėlimo triumfą!

“Kaip griaustinis prabilo mil
žinai šventovės vargonai. Į juos

merikiečių užimtoje zonoje, tik įsiveržė gaivalingas chorų vul- 
dar pas mus neveikia reikiamai kanas. Pasipylė dangiškosios 

I

sukūrė kun. K. Ž.

leidiniais, o kita dalis liko pa
rengta spaudai su stebėtinai 

, gražiom mūsų jaunųjų dailinin- 
; kų iliustracijomis. Reikia tikė
tis. kad Jėzaus Širdis išlaikys

KALNO_______
Ant aukšto kalno Šatrijos 

retai kas naktį nebijos 
slapta su dvasiomis kalbėti.

I 
koti daugybė gražiausių, jaudi-! Vos saulė iš pietų nušvito, 
---- ~T gyviausio tikėjimo ir pagrįžęs į tėvų namus, 
ugningosios meilės pavyzdžių,' jjsai kur buvęs kur nebus, 
kurių šiais baisiais bandymo'žiūrėk, ant kalno užsirito, 
laikais mūsų tauta parodė. Ge
rasis Jėzus tikrai visa priims 
kaip mūsų atgailą ir išpirkimo: 
auką. Dabar tik visai tautai pa-1

nančių gyviausio tikėjimo ir pagrįžęs į tėvų namus.

galybė. Bet £r mes į ją 
kreipiamės? Visos mūsų 
kitos pastangos nueis vė- 

Vieš-,

Rugsėjo mėnesio 11 die-| Be abejo, žmonės priva- 
nos DRAUGAS turi įdėjęs čiai meldžiasi už Lietuvą. 
Jono Gailiaus laiškutį. Ra- Bet visos tautos nelaimės 
šytojas apgailestauja, kad metu reikia organizuotos 
Amerikos lietuviai šiais visos tautos atgailos ir 
metais nutraukė maldas maldos. To kaip tik mūsų
už Lietuvos laisvę. Prie to veikėjai nesupranta. Ko- jais, jei neturėsime 
apgailestavimo prisidedu dėl nesupranta? Kadangi paties savo pusėje, 
visa širdimi. Man yra žino- neturi gyvo tikėjimo į Jė- 
ma, kad Maldos Apaštala- zaus žodžius: ‘T’ 
vimas darė visas pastan- susirinks mano vardan ir 
gas ir šįmet tęsti neper-aš būsiu jų tarpe”. Kadan- 
traukiamą mišių eilę už gi neturima gyvo tikėjimo 
Lietuvą visose parapijose. į organizuotos maldos ga- 
Buvo išsiuntinėta 120 laiš- lybę, 
kų parapijoms atsiklau- 
siant ar sutiktų prisidėti praėję, 
prie vajaus. Deja, tik trys prieš taikos konferenciją 
dešimtys ir kelios parapi- ir konferencijos metu mū- 
jos teatsiliepė. Iš atsilie- sų priešai dės visas pa
pustųjų keletas stačiai at- stangas išlaikyti ją vergi- 
sisakė prisidėti pažymė- joje. Galingų prietelių, at- 
damos, kad jų parapijose rodo, mes nebeturime. Vie- 
ir be vajaus meldžiamasi.nintėlė Lietuvos pagalba 
už Lietuvą. 'yra Dievo gailestinga visa-

Todėl reikėtų vėl sukrus-
Kur du trys ti visiems katalikų veikė-

Lietuvai pavojai nėra 
Kaip tik dabar.

Tikra: aplinkui taip gražu, 
o jis dar kūdikiu mažu 
visus takus čionai išmynę: 

j čia švęsti savaičių kelių 
j iš mokslo grįžęs iš Šiaulių. 
I su Donia riešutus beskjmė.

Paskui... studentu iš Maskvos, 
prisiekė naudai Lietuvos 
darbuotis kiek tik jėgos gali; 
čia iškalb ngai. pakiliai 
mokino Dmią taip giliai 
mylėti savo gražią šalį.

Čionai, apskleistas spinduliais 
jis mąstė Lietuvą keliais 
naujais išvesti, daug nuveikti... 
ir kiek sumanymų kitų, 
svajonių, priesaikų aukštų 
bespėjo kinas jam suteikti!

Lyg kokio milžino tautos 
jo klausės Donia, ir karštos

jams organizuoti Mišių, 
Komunijų ir kitų maldų 
vajų už Lietuvą. Maldos A- 
paštalavimo skyriai turė
tų čia atsižymėti savo uo
lumu. Būrkite žmones į ne
pertraukiamų komunijų, 
rožančių ratelius ir siųski-i 
te jų skaičių ŽVAIGŽDĖS; 
REDAKCIJAI paskelbti. ■ 
Taip pat visos katalikiško-| ugnies liepsnelė mušt pradėjo: 
sios organizacijos ir pavie- nebeužmigiama nakčia, 
niai žmonės aukokime šv. Danutė verkė paslapčia — 
Mišių aukas.

Kun. Jonas Kidykas, S. J.
ne vien tė ynę pamylėjo...

paštas, neturiu tiksliu žinių.
Lietuviai šiuo metu spiečiasi 

vėl į didesnius centrus. Sunkiau
sia yra, kad nėra tinkamo susi
siekimo nė tarpu savęs, nė su 
užsieniu. Dabar. Japonijai kapi
tuliavus. tikimės, kad vilties 
saulė ims kas kartą šviesiau ži
bėti mūsų vargšams tremti
niams, kurių čia yra keli šimtai 
tūkstančių. Papasakoti yra be 
galo daug, laišku parašyti neį
manoma.

Arkivyskupas Skvireckas ren
giasi į Romą. Jis nori nuvežti 
visų tremtinių laišką - prašymą 
Šv. Tėvui. Tūkstančiai pasiraši
nėja.

Sveikink, brangusis Tėveli, vi
sus mano pažįstamus, ypač ma
no brangųjį ir mylimąjį Kazelį 
Čibirą.

Jūsų in Corde Jesu
Kun. F. Kapočius.

PRIERAŠAS. Koks mūsų di
dis džiaugsmas iš laukiamosios 
Prisikėlimo šventovės, pacituo
siu ištrauką iš vienos kuklios 
mūsų šventės sveikinimo tam 
pačiam dailininkui, kuris įvyko 
nesenai Metteno vienuolyno ce
lėje. kur dabai’t. metu dailinin
kas gyvena:

“...Šiandieną aš dvasios aki
mis matau nepaprastą regėji
mą... Vakaro saulė gęsta. Žalia
jame Kauno kalne paslaptingos 
šviesos spinduliuose vis labiau 
ir labiau ryškėja baltieji Prisi
kėlimo šventovės bokštai. Minių 
minios giliai sukauptu veidu 
plaukia šventovės linkui. Tyliai. 
Net girdisi širdžių dužiai. Jie 
pripildė visą šventovę, švento
vės aikštė, aplinkines gatves.

“Per visų galvas nuaidėjo gi
lus ir galingas gongo garsas. Iš 
šventovės sienų mistingųjų 
marmuro kolonų išdygo šimtai 
žavingųjų žibintų. Užburtom 
ugnim pražydo nesuskaitomų 
vitražų eilės...

“Staiga už didžiojo altoriaus, 
stebuklingos šviesos jūroje iš-Į 

Maironis.! nyko šventovės siena. Velykų

simfonijos garsai. J aukštybes 
be paliovos sklido laisvės varpų 
šauksmai! Džiaugsmo orkanas 
pro šventąjį Gedimino miestą 
nesibaigiančiais šviesos bokš
tais tryško į dangaus erdves!

““Man pasirodė, kad sudrebėjo 
žemė ir šventovės sienos susiū
bavo...

“— Ne, tai ne šventovės sie
nos siūbavo. — Tai atgimusios 
tautos giesmės bangomis kilo į 
dangų. — Ne tai ne žemė drebė
jo, — tai širdys veržėsi iš išsi
laisvinusių krūtinių!..

“Tesuteikie geroji Jėzaus šir-

Neabejojame, kad tai 
bus įtin didelis įnašas į lie
tuvio dabar vedamą kovą 
už savo tėvų žemės laisvę.

Naujame veikale priskai- 
tome arti 300 puslapių.

Jo ruošimas iš autoriaus 
pareikalavo daugiaus me
tų kruopštaus darbo. 
Chronologiniu požiūriu, 
veikalas apima laikotarpį 
nuo garsaus Ribbentrop - 
Molotov 1939 metų susita
rimo iki atominės bombos 
pasireiškimo ir Japonijos 
kapituliavimo imamai.

Pilnesniam veikalo vaiz
dui susidaryti, čia paduo
dame jo turinį:

I. Tykiai rymojo Baltijos 
jūra audros paunksmėje.

II. Maskva pratęsė globė
jo ranką.

III. Baisiausios 
pasitvirtino.

IV. Po metų 
Baltijos jūrą.

V. Nelaimė 
žmonėms protą.

VI. Saulė patekėjo Vaka
ruose.

VII. Ar verta sielotis Bal
tijos tautų likimu?

VIII. Anglijoj dar tebe
gyvas žmoniškasai solida
rumo jausmas.

IX. Jungtinės Valstybės 
reaguoja.

X. Šveicarija tvirtai lai
kosi teisės ir humanizmo 
dėsnių.

XI. Švedijos pažiūra į 
Baltiečių kaimynų reikalą.

mintys

atgal per

sutrikdė

dis, kad ši laimės valanda kuo XII. Ar tikrai pasauliui 
vpi Iriausia i ntpi-tn’”veikiausiai ateitų!

Ši maža ištrauka paliudys 
Jums, brangus Tėveli, mano da
bar gyvenamos apylinkės lietu
vių tremtinių nuotaikas, svajo-i 
nes ir maldas.

Turėdamas tokią gražią progą 
per mūsų mieląjį Staselį Burke-' 
wage neiškenčiu Tamstai, kaipo

Į atrodo, kad Baltijos tau
pos pačios išsižadėjo savo 
' laisvės.

XIII. Ar Atlanto Charta 
pasieks uostą?

XIV. Kompro m i s i n i s 
sprendimas?

XV. Ar Baltijos Valsty-
_o- ------------------- - .—bes negali stovėti ant savo

artimiausiam mano idealų drau-įkojų.
gui ir didžiausiam Jėzaus šir-j XVI. Baltijos tautų rei- 

tėviškės kalas.
XVII. Taika čia, ateitis

gui ir didžiausiam
dies garbintojui bei 
prisikėlimo laukėjui, nepasiun- 
tęs. Jus mylįs Kun. F. K. | nežinioje.
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Japonų besąlyginio pasidavimo dokumento 
originalo parašai. Šis oficialus dokumentas bu
vo pasirašytas ant laivo USS Missouri, Tokio į- 
lankoj.
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DARBININKO’' JUBILIEJINIS

KONCERTAS
Sekmadienį, Spalių-October 21 d., 1945

So. Boston High School Auditorijoje, G Ir Thomas Park, So. Boston, Mass.
Programa išpildys San Carlo Operos artiste Birute Ramoškaitė, muzikas Povilas Sakas su savo grupe, muz. V. Stasevičius su 
Providenciečių grupe ir kiti. Programa prasidės lygiai 3 vai. p. p. Įžanga su taksais $1.20 ir $1.80.

NUOŠIRDŽIAI VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI.

FBI Rekordinis Rinkimas Pirštų- 
Įspaudų

.policija pasiunčia prasi-įkriminaIistų. 
kaltelių rekordus FBI I- 
dentification Division. Peri“ - .. . 
metus, baigiant liepos 1 d.,. - “ - — _-
rasta. kad net 70'7 suareš
tuotų žmonių turėjo pir- 
mesnius kriminalinius re-

Federal Bureau of Inves- 
tigation neseniai pranešė, 
kad jo Identification Divi
sion jau veikia per 22 me
tus, ir kad per tą laiką su
rinko beveik 100 milijonų 
pirštų - įspaudų rekordų.
Didžiausia kolekcija visa- kordus. Per metus FBI su- 
me pasaulyje. Kadangi tik : 
pirštų - įspaudomis galima 
tikrai žmones atpažinti, 
tai ši kolekcija svarbi ne
tik policijai, bet visiems į- 
statymus - mylintiems pi
liečiams. taikoje ir karėje.

Pirštų - įspaudos žymiai 
prisidėjo prie identifikavi
mo kareivių karo nelaimė
se. Gal tik nariai Jung. 
Valstybių ginkluotų jėgų 
užrekordavę savo pirštų- 
įspaudas. kitos tautos taip 
nedarė. Ir todėl mūsų skai
tlius “nežinomų mirusių” 
šiame kare bus labai ma
žas.

Milijonai eilinių civilių 
irgi pasiuntė savo pirštų- 
įspaudas FBI dėl savo ap
saugos ir protekcijos. Ir 
tie rekordai atpažino tūks
tančius visokių nelaimių 
aukų. Ir pirštų - įspaudos 
suvienijo šeimas, kurios 
per daug metų buvo persi- 
skyrusios. Pav., nelabai se
niai viena motina iš vaka
rų pasiuntė kopiją savo 
trijų metų sūnaus pirštų- 
įspaudos į FBI. prašydama 
jos sūnų suieškoti. Vyras, 
prieš 17 metų pasiėmęs sū- lumbia National Guard Ar- 
nelį apleido motiną. FBI mory, dabar yra 1200'1 di- 
rado šį jaunikaitį šalies 
ginkluotose jėgose ir su
vedė su motina.

Prasika 11 ė 1 i ų 
įspaudos laikomos atskiro- Direktorius 
je vietoje. Šalies visų dalių kė, k;

Į likto šimtmečio, kiekvie
nas Europos policijos de
partamentas pasamdė ke
lius vyrus, kurie turėjo 
atsiminti veidus įvairių 

Ir po tam, 
garsus prancūzų krimino- 

jlogistas, Alphonso Bertil- 
lon, įvedė identifikavimo 
sistemą, pasiremiant teo
rija, kad nekurie kūno są
nariai per visą gyvenimą 
nepasikeičia. Bet silpnu
mai Bertillon sistemoje 
vedė prie priėmimą pirštų- 
įspaudų kaipo identifikavi-' 
mo būdo.

Pirštų - įspaudos nesi
keičia per žmogaus amžių, 

• ir du žmonės pasaulyje ne- 
; turi vienodas pirštų - ant

spaudas. Pirštų - antspau-i 
dos Siamėse dvynukų ir 
kitų artimų giminių netu
ri jokio panašumo. Beveik 
100 milijonų FBI rekordų 

įspaudas

randa virš 15,000 prasikal
tėlių vietinėms įstatymą- 
užlaikančioms įstaigoms.

FBI Identification Divi
sion visus savo paranku- 
mus siūio. įstatymą - už
laikančioms įstaigoms, dy
kai, ir nors turi milijonus 
pirštų - įspaudų kortelių, 
bet galima Į kelias minutes 
surasti kriminalinį rekor
dą.

Net ir prieš karą. FBI da
linosi identifikavimo in- reprezentuoja 
formacijas su beveik vi- 55,000,000 skirtingų žmo
noms pasaulio šalims. Net nių. Reikalingas duplika- 
ir dabar, informacijos p£- vimas sudaro kitos korte- 
sidalintos su 45 šalims, les, prasikaltėlių ir ne pra- 
nepaisant susisiekimo ke- sikaltėlių grupėje. Pav. bu- 
blumų. vęs U. S. Civil Service dar-

FBI Direktorius J. Edgar bininkas dabar tarnaujan- 
Hoover praneša, kad rinki- tis kariuomenėje turi dvi 
mas pasaulio didžiausios korteles su FBI Identifica- 
kolekcijos identifikacijos 
datos buvo pradėtas liepos 
1 d.. 1942 m. kada Interna- 
tional Association of 
Chiefs of Police ir Federal 
Reformatory at Leaven- 
worth. Kansas. pasiuntė 
jam 810.000 pirštų - įspau
dų kortelių. Kolekcija, ku
ri laikoma District of Co-

— Taip, bet kiek nūnai jei tik kada nuginsi raiste- 
karvės išlaužys sėtinių?
— Pirmiau miško niekas 

nei sėjo, nei sodino, patsai 
sau augo kaip siena; o da- 

įbar mišką, kaip daržoves, 
ir sėja ir sodina, o jisai vis 
nyksta ir nyksta. Kokios 
pirųia buvo girios! Atsi
meni žmogus, net širdį su- 

; spaudžia... Ne, ne sėti, ne 
i sodinti reikia girios, bet 
mylėti... O dabar tai vis 
tie žydai nenaudėliai, kad 
jie galą gautų! Jie vis gi
rias naikina. Ir kam jiems 
tų girių!? Juk ir taip gyve
na gerai. Įeik į turtingesnį 
kur, pas jį gračiau nei pas 
kunigą. Ir kam jie tuos 
miškus perka!

f — Ir be žydų miškus kir
stų, kad tik žmonės pinigų 

j turėtų... Kam dabar miško 
nereikia! — atsakė jam 

RED FEATHER GIRL — In the role of a modern Mikalka.
“Miss Paul Revere’\ Martha Hostetter, Red Feather. Tas atsisėdo šalia ant ki.
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tion Division. FLIS.

MIŠKAS

lin ar šlaitan.
— Bet ganyti lauke kur 

kas geriau: ir linksmiau, 
ir gyvulio nepamesi. Vis 
viena kaip rugienoje! — iš
reiškė savo nuomonę Mi- 
kalka.
— Koks jau ten gerumas. 

'Svilina tave visą vasarą, 
įkaitina kaip puode. O kad 
į užėjo lietus, niekur nenulį- 
si. Vėl, kaip gali būti gera, 
kur miško nėra! Be miško 

įužkursti žmogus. Čia tau 
ir pušelė pašvokščia, ir e- 

. pušė pamirga lapais, ir eg
lė pasiūbuoja, ir berželis 
kasas taiso. Čia ir paukš
tukai... O ten kas?... Ne, be 
miško niekur nėra gera, 
kad ir Amerika ten būtų. 
Juk ir monai bėga iš ten, 
kur miško nėra.

į — Jokių monų, dėduli, 
nėra. Juos tik tamsūs žmo
nės pramanė, — sakau, 
dęs tai.
— Už tave gudresni buvo 

seniau žmonės, kurie juos 
matė. Kaip tai, kad monų 
nebūtų! E, ką jums, jau
niems galvočiams, nūnai 
kalbėsiu!

Sumojo ranka senis ma- 
į no šalin, lyg kad aš būčiau 
koks niekniekis ar varnas, 
ir nusigręžė nuo manęs. 

■ Išsiėmęs krepšį ir pypkę, 
: ėmė kimštį ją tabako.

— Aš taip pat, dėduli, 
mėgstu ir monus ir lau
mes, ir labai man gaila, 
kad bėga jie iš Lietuvos 
girių, šlaitu ir šlaitelių, 
kad miršta, nyksta jie 
kaip girios...

Užtraukęs pypkę, nusi- 
spiovė senis šalin ir nutilo.

V. Krėvė.

I
I
I

|Girl of the Greater Boston United War Fund s October^ kel išsi K iš
campaign, alights from an American Airlmes plane aukšlio ant ke ė atsi. 
on which she is stewardess, at Logan Airport, East]aužė duonos k „ 
Boston, and hops into a jeep to spread the newsj _ pa k sveik _
throug every Greater Boston “village and town of the atkišo man auksii
Red Feather Parade, Sunday, September 30. which _ Ir žmonės dabar ne ' 
will heraldthe opening ofthedrive, Oętober first. duok Dieve, Tai ne žmo- 
T 5 John R. Jenkms of the Boston Area Motor Pool is nės, bet nežinau kas. Kad 
the lucky chauffeur. ;ag e|į.|au miško kirsti!

— Neitų, kad pinigų žy- 
dai nemokėtų.
— Iškerta, užsėja, — kal

bu, — paskum jaunas dar 
gražesnis užauga.

—Jau tu man nekalbėk!; 
Aš daugiau išmanau nei' 
tu, kad ir mokytas esi. Ką! 
tu žinai? Iš knygų tik, o ašį 
tiek išgyvenau, jog ir savo

pasaulis linksmesnėmis nueitų...
spalvomis klostėsi. į Bot agas pliaukštą

; Įeinu, būdavo, ir net kū- pliaukšt. Žiūriu, išlindo 
nueina: ir Lapinas iš krūmų ir sėdasiŠilas kvepėjo, kaip ūki- nas pagaugais 

ninko sodas, pilnas avilių. ramu Ir ?udu. >>’g kokiame ant kelmelio pagal kelią. 
’ ' rodos kvep- užburtame rūme. Medžiai. — Dėduli, ar nebijai, kad 
— ir lyg medaus būdavo, r . . _

* vištieną šutino, kaip 
puode, bet pavakarėn tru
putį atvėso, padangė net 
nusidumblojo. 

Grįždamas namo iš mies
telio, ėjau basas ir vien- 
marškinis. Kelias buvo ne-į 

ad pradžioje aštuonio- ^Sas> ėjo per mišką, keli 
--- ----------------------- verstai.

Augo miškas čia kadai 
didelis, tamsus kaip siena, 
nusišakojęs, nukerojęs; į- 
eini į jį — lyg kita šalis, 
kito pasaulio. Vaikščiojau 
juo, kada buvau dar ma
žas vaikas, kada dar saulė 
gražiau man švietė, kada

Tik išsižiok, 
iterk oro ■ 
pavalgysi.

desnė.
Kalbėdamas apie identi

fikavimą. kaipo puikų į- 
pirštų- rankį užlaikyti įstatymus. 

Hooveris sa-

Trys mokslininkai tiria lengvumą kosminių 
spindulių. Tyrimas vyksta Stagg Field. Chicago 
L’mversitete.

NAMO!

Narnoj Broliukai, namo!
Namo! Jaunieji namo!
Pelyja. rūdyja plieno dalgeliai.
Plieno dalgeliai.

Namo! Namo! Broliukai, namo!
Namo! Namo! Jaunieji, namo! 
Pelyja, rūdyja
Plieno dalgeliai. (2 k.)

Namo! Namo! Sesutės, namo!
Namo! Namo! Jaunosios, namo! 
Pelyja. rūdyja

į Baltos drobelės. (2 k J
•e.

, stovi ramus, lyg suleidęs gyvulius sėtinėn 
daugel matę seneliai, ir nė šūkaloji?

— Girininkas nuvažiavo _ 
nesuskamba. Ir girdi, kaip j uošvį viešnagėn, pa-j ^etų įkaičių “pamiršau? ir 
nuo sakos ant _ sakeles aiškino balsas iš krūmų. !vįs miškuose nuo mažų 
paukstutis šokinėja, kaip žiūriu, išlindo iš ten Mi- dienUt 
pilka voverėle lipinėja... ikalka su pilnu aukšliu _ Ir vis Pagiryje ganai,

Toli kur šilas suūžėjo/žemuogių. Skerdžius sėdi dėduli?..
sušlamėjo... Arčiau, ar- ' ant kelmelio, dumia nosi- _ Ne, ganiau ir Gruzliuo-
čiau... Štai lapai sukrutėjo,.mi, man nė žodžio, matau, gg kelias vasaras. Bet ne
suskambėjo — nušvokštė ■ kad piktas. Nemačiau, patinka man Gružliai, — 
giria toliau... Ir vėl romus, kiek atsimenu, kad Lapi- ten miško nėra. Visa vasa- 
ir jaukus šilas. i nas būtų piktas. Prisėdau ra laukuose ir laukuose,

Prieš dešimtį metų, kada ant kito kelmelio ir ėmiau----------------------------------
autis: per mišką negera ei
ti basam— ar koją pasi-;
dursi, ar kas įkąs.
— Negerai, dėduli, darai,

— kalbu aūdamasis: — bė
dos pridarysi, o atsakyti 
reiks girininkui.
— Kodėl negerai, — rūs

čiai atrėžė man skerdžius:
— kad girininkas ar koks 
galas draudžia, tai ir nege
rai? Žolė — Dievo dovana/ 
ir ne žmogui, bet gyvulė
liui; tas piktai daro, kas 
draudžia, o ne aš. Kad dar 

.žmogui bent naudos iš to
draudimo būtų. Et, priga- 
nysim karveles, — jau šil-. 
čiau kalbėjo, ir rūstus jo 
veidas nušvito, — jos duos! 
daugiau pieno, mano putra 1 
bus baltesnė.

šilas, apsiklostęs baltomis; 
klostėmis, miegojo, atėjo 
su kirviais, su piūklais 
pikti žmonės. Treškėjo gi
rios galiūnai pakirsti, ver
kė šilas ir raudojo.

Išskynė šilą, paskum vėl 
i prisėjo. Dabar jau sužėlė, 
toki tankumynai, jog nei! 
išeisi nei išlįsi. O kad ga-! 
nyti ten neleido, žolės nu
kero jo iki juostos, kaip 
karklynas.
— Šarke, 

tave galas, 
la. Ar tau 

į kad lendi eglyną n. — gir
džiu šūkauja Lapinas gi
rioje: — Janka, Petruška! 
Jūs ten nestovėkit kaip 
dūdų kai. Eikit paežerėn, 
kad kuri karvė į avižas ne-

I

Šarke, ak kad 
Tokia tu kvai- 
maža čia žolės,

— Ne, ganiau ir Gruzliuo- Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauji, tuo esi laimingesnis.

Julės Verne.

Braziliečių mediką lis komitetas atvykęs 
Jung. Valstybėse susipažinti su nauja medicinos 
pažanga šioje šalyje.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSI
VIENYMO VAJUI PRASIDĖJUS

(p. Prano Razvadausko 
kalba, pasakyta rugsėjo 15 
d. š. m. Lietuvių Darbinin
kų radio programoje iš 
WESX stoties, Salėm, Mas- 
sachusetts).

išlaiko visų kompeticiją, 
yra mažesni negu kitų pa
našių organizacijų. Dar 
prie to visi certifikatai tu
ri rezervus ir, po trijų me- 
tų mokėjimo, dėl nedarbo: 
ar kitų priežaščių, nega-1 
lint toliau mokėti, tada ga
lima naudotis rezervais, 
pasirenkant pratęstą - ex- 
tended apdraudą, kur pa
laiko certifikatą vertėje 
gana ilgą laiką. Dar vienas 
palengvinimas, tai vajaus 
laiku nereikia mokėti įsto
jimo ir už daktaro egzami
nam ją apmoka pats Susi-i 
vienymas. Čia yra proga 
sutaupyti savo pinigus 
mūsų Susivienyme, kur ki
tur. tokių palengvinimų 
negausite.

Susivienyme narių-karių 
certifikatai buvo ir yra i 
pilnoje vertėje, nežiūrint 
kuriame pasaulio konti
nente jis kariavo, o gal ne
laimingu atveju ir žuvo,' 
vis tiek jų pašalpgaviai 
gavo pomirtinę be jokių 
varžymų ar mokesnių pa
kėlimo.

j Kitas dalykas, mūsų Su- 
įsivienymas yra katalikiš- 
Į kas. Mes prisidėję prie Su- 
. sivienymo ugdymo, tuo 
i pačiu kartu prisidėsime
* stiprinti taip labai svarbų 

Klausytojams lietuvybės palaikymą ir 
daug nereikia aiškinti, nes kaip katalikai, palaikysi- 
visi esate girdėję, bet ką me — vykdysime katali- 
Susivienymas veikia, ką 
jis mums duoda ir kiek 
yra svarbus mūsų išeivijo
je, tai manau, kad mažai geri lietuviai 
yra tokių, 
mažai už tai Susivienymą 
įvertina.

Visu pirma, Susivieny
mas yra fraternalė ap
draudos organizacija, vei
kianti per apskričius ir 
kuopas, su beveik penkio
lika tūkstančių narių, tu-,Tad išgirskime jų 
rintis netoli dviejų milijo- prisirašykime ir kitus pri- 
nų dolerių turto, daug pa- rašykime prie Lietuvių 
gelbėjęs ir aukų skyręs dėl- 
Lietuvos nepriklausomy-J 
bės atstatymo per pirmąjį: 
pasaulinį karą. Dabar ir gi 
Lietuvos reikalai Susivie- 
nymui labai arti ir reikale 
tiesia savo duosnę ranką 
kankinamai Lietuvai.

Susivienymas yra įvedęs 
įvairius apdraudos sky
rius. Kiekvienas asmuo 
gali pasirinkti tbkį certifi
katą, kuris geriausiai jam 
patinka, nes visi katalikų 
Susivienymo certifikatai 
yra moderniški ir užgirti 
valstybių apdraudos de
partamentų. Be to, Susi
vienymo ratos - mokesniai 
už apdraudos protekciją

Malonūs Klausytojai:
Laikau už didelę garbę, 

kad turiu progą tarti ke- 
liatą žodžių apie lietuvių 
katalikų tvirtovę — Lietu
vių Romos Katalikų Susi
vienymą Amerikoje.

Susivienymas, peržen
gęs jau penkiasdešimts 
metų gyvavimo, pergyve
nęs įvairias audras, mili
jonais dolerių sušelpęs sa
vo narius nelaimėje, tūks
tančius dolerių išdalinęs 
kultūriniams ir tauti
niams reikalams, išaugi
nęs savo finansinį stovį 
labai stipriai ir, šiandien 
nori parodyti plačiai lietu
vių visuomenei savo darbo 
vaisius. Ta proga kviečia 
susidomėti Susivienymo 
reikalais ir, kurie dar ne
priklauso prie Susivieny
mo, visus kviečia prisira
šyti. Jūsų patogumui, su 
šia diena — rugsėjo 15 
Susivienymo vadai skelbia 
specialų vajų su įvairiais 
palengvinimais.

Apie Susivienymą Ger
biamiems J

I

Kai Mr. ir Mrs. Carroll Hood dėl šeimyniškų nesusipratimų norėjo ir 
buvo pradėję žygius ieškoti persiskyrimo tai teisėjas patyręs, kad jiedu 
turi augusi jų mylimą sūnų, yrė tą sūnų palaikyti taiką namuose ir 
taika buvo laimėta šeimoje.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys

Darbininko" Jubiliejinio
KONCERTO

Kuris įvyks Sekmadienį, 
SPALIŲ-OCTOBER 21, 1945 

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIIOJE, 
So. Boston, Mass.

PRIETELIAI IR RĖMĖJAI
Reikia pasidžiaugti, kad Jubiliejinio “Darbininko” 

Koncerto Rėmėjų eilės kasdieną didėja ir didėja. Reiš
kia, kad laikraštis “Darbininkas”, kuris nuoširdžiai 
dirba Amerikos lietuvių išeivijai yra įvertinamas.

Šią savaitę į Jubiliejinio “Darbininko” koncerto 
Rėmėjų eiles įstojo sekanti:

PRIETELIAI
Mrs. A. Joyokonis, Everett, Mass...................
Ant. Bartuška, Mahanoy City, Pa...............
J. Mickevičius, Brooklyn, N. Y.......................
G. Aleknevičius, Canada ................................
S. Leinartas, Detroit, Mich.............. ................
J. Remeika, Cambridge, Mass........................
G. Yeckinevičiūtė, Kearny, N. J....................
A. Kvaraciejienė, Brockton, Mass............ .....
J. Treinavičienė, Brockton, Mass....................
Ona Balchunaitė, Chicago, III. .....................
O. Marcinkevičienė, Pittsburgh, Pa............
D. Genevičienė, Boston, Mass........................
J. Sautenis, N. Abington, Mass.......................
Rt. Rev. J. Miliauskas, Scrant.on, Pa. 
Stella Simanauskienė, VVaterbury, Conn. __
E. Balutis, Norwood, Mass.............................
F. Ambrose, Hartford, Conn...........................
Mrs. Plekavich, So. Boston, Mass.....
J. Paulauskas, So. Boston, Mass..................
Bar. Kasmauskienė, Boslindale, Mass.....
Ant. Pivoriūnas, Mattapan, Mass...................
Vincas Kalesinskas, Shenandoah, Pa. 
A. Ramanauskienė, W. Hanover, Mass. 
Barbora Dapsys, So. Boston, Mass................

i E. Drugetis, So. Boston, Mass. ....................
! J. Petrauskas, — Grocernė, So. Boston, Mass.

o___  S. Mariošius, Springfield, Mass......................
ir 1906" metais atvykusi į Wil- F. Dubauskas, Montreal. Canada ..............
kės - Barre. Pa. pas brolį kun.i Lithuanian Students, Overbrook, Phila., Pa. 
Dargį.

SKAISČIAI. Juozas ir Kazys, 
kilę iš Stuburų km.. Vabalnin
ku v.. Biržų apskr.

SKIRNICKAS ir Skirnickaitė, 
kilę iš Gegužinės km.. Pumpėnų 
vals.

SKUČIENĖ - Budraitytė. Pe
tronėlė, duktė Jurgio, gyvenusi 
Čikagoje.

STONYS, brolis Stepono Sto
nio.

TALAČKA. Nikodemas, kilęs 
iš Vilkuočių km.. Rimšės v., 
Zarasų apskr.. ir gyvenęs Čika
goje-

TOGAILAI. Petras. Rokas. O- 
na ir Uliasė. nuo 1905 metų gy
venę Amsterdam. N. Y.

VAICEKAUSKAITĖ. Zofija, 
kurios ištekėjusios pavardė ne
žinoma. ir kuri turėjo Lietuvo
je seserį Duobienę. Ji turi duk
relę Violetą.

VAITKEVIČIAI. Juozas. Vai
kis. Ona ir Marė, sūnūs ir duk
terys Vinco, kurių pastarosios 
dvi yra ištekėjusios ir viena bu
vo mokytoja.

VALINČIUS. Jurgis, sūnus
Jurgio.

VENCKAI. Zenonas ir Beno- 
nas, kilę iš Žvirblaičių km.. Al
sėdžių v.. Telšių apskr.

VVESTFALDAS. Karlas, gy
venęs ir gal tebegyvenąs New 
Yorke.

ZAVADSKIS. S., gyvenęs So.
Boston. Mass.

ZUIKIS. Petras, kilęs iš Gižų 
km.. Vilkaviškio apskr.

ŽILIONIAI. Kazys ir Mikas, 
kilę iš Oniškio apylk., Trakų 
apskr.

ŽUKAS. Anupras, sortininko
Žuko tėvas.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti: 
Čonsulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24. N. Y.
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paravičiūtė, ir jų vaikai Balys, 
Bronė ir Apolonija.

PETRAUSKIENĖ. Ona. Ame
rikoje žinoma kaip Anna PIT- 
TIN, gyvenusi netoli Čikagos.

■ PUČKORIENĖ. Felicija, apie 
1935 metus gyvenusi netoli

. Kensington.
PURVINSKAI, Stasys ir An

tanas, kurių vienas lankėsi Lie
tuvoje 1925 m. ir kitas 1931 
metais. Spėjama, kad gyvena 
Čikagoje ar apylinkėje.

RIMAVIČIUTĖS. Birutė ir 
Teresė, kilusios iš Gižų km., 
Vilkaviškio a.

ŠERTVYTIS, kilęs iš Garda
mo parapijos, Naumiesčio v., 

i Tauragės apskr.
SITKAUSKIENĖ - Dargytė, 

Viktorija, gimusi apie 1890 m.

kurARBAITIENE . Kilniūtė, A- 
gota. .

ABRAMAVIČIUS, Mykolas, 
gyvenęs 3645 Lituanica Avė., 
Chicago, III.

ANDRUŠKEVIČIAI, Juozas.
Ona ir Elena, kilę iš Rekščiųl

I km., Šiluvos v.. Raseinių a. A-Į 
merikon atvykę prieš šį karą.

ANTANAITIENĖ - KinkaitėJ 
Bronė, duktė Juozo, gyvenusi: 
Ansonia, Conn.

AUSIKAITIENĖ -
tė, Magdalena, duktė 
gyvenusi Bridgeport.

BACEVIČIENĖ. Mathilda, 
, gyvenusi ir gal tebegyvenanti į
Bridgeport, Conn.

j BALTUŠIENĖ . Klevinskaitė, 
Ona. duktė Juozo, kilusi 
Lauckaimio, Kudirkos 
miesčio parapijos.

BENDORAVIČIUS,
Petro.

BERNIKER, Marė, gyvenusi 
Detroit, Mich.

BOLIS, Domininkas, gimęs 
Baltimore, Md.. bet augęs ir 
mokslus ėjęs Lietuvoje, 
rios į Ameriką 
karą.

ČIL RLIONIAI, Julius ir Ka-'tryna, duktė Jurgio, 
rolina, kilę iš Merkinės v., Aly-' Lewiston. Me. 
taus apskr. ir gyvenę Boston, 
Mass.

DARGYTĖS, Ona ir Viktori
ja. pirmoji ištekėjusi už Kirk- 
liausko. o antroji už Sitkausko. 
į Ameriką atvyko 1905 - 1906 
metais ir apsigyveno pas brolį 
kun. Dargį Wilkes - Barre.

DAUGĖLIENĖ . Kazlauskai
tė. Ona. prieš karą gyvenusi

I

kišką akciją. Pilnai su
prasdami Kristaus moks

lią, Susivienymo nariai bus 
. 1 ir darbštūs

kurie žino ir katalikiško lietuviško Su-
Įsivienymo nariai - veikė
jai-

Taigi, malonus klausyto
jai. skelbiant šį specialų 
vajų, Susivienymo 
užsibrėžė prirašyti 
tūkstančius naujų

vadai 
penkis 
narių, 
balsą,

rašykime
• Romos Katalikų Susivie-
■ nymo Amerikoje.

Ypatingą dėmesį kreipiu 
į jaunimą ir jį nuošir
džiausiai prašau pagalvo
ti apie Susivienymą, su
prasti, kad tai yra sava 
apdraudos įstaiga, dar 
saugesnė už kitas, supras
ti, kad tai mūsų tėvų su
krautas turtas — milijo
nai dolerių. Tik įsivaiz
duokime kiek darbo ir lai
ko pašvęsta Susivienymą 
organizuojant ir jį išaugi
nant. Reikia suprasti, kad 
mes turime, o ne kas kitas 
paveldėti mūsų tėvų su
krautą turtą — Susivieny
mą. Todėl, brangus jauni-

Toronto, Ont., Kanadoje į 
buvo atvykusi iš Argentinos.

DIČKAUSKAI, Kazimieras ir 
Adelė Liepinaitytė, ir jų sūnus 
Viktoras gyvenęs Brooklyn, N. 
Y.

DIDŽIULIS, Juozas, sūnus, 
Antano, kilęs iš Romainių - 
Kaimelkos km., Raudondvario 
v., Kauno apskr. 1938-1939 m. 
gyvenęs Trenton, N. J. ir Brook
lyn. N. Y.

DRAUGELIAI. Jurgis ir Ona. Į 
prieš ištekant Brundzaitė. į A-Į 
meriką atvykę prieš 50 metų ir 
gyvenę Shenandoah. Pa.

DURICKIENĖ, buvusi 
Kryžiaus tarnautoja.

EININGIS, Kazimieras, gyve
nęs Čikagoje, arbą^jo įpėdiniai.

GARMULČIK, Alfonsas. į A- 
meriką iš Liepojos išvykęs 
1923-27 metais ir gyvenęs Čika
goje-

GEGŽNA, Vincentas.
i GRUŠKIENĖ. Ona. gyvenusi 
Lowell, Mass.

JAKUBAUSKAS. Pijus, kilęs 
iš ku- iš Būgnų km.. Pilviškio v. Vil- 

sugrižo prieš I taviškio a.
; JAKUTIENĖ - Valinčiūtė. Ko- 

gyvenusi

Valinčiū-
Jurgio.

Raud.

iš
Nau-

sūnus I

Grįžęs sveikas kariavęs S. Sgt. John M. Ga- 
vis, 27 m. amž., iš Chicagos. Jis yra “gunner” ir 
dalyvavo bombardavimuose net 101 kartą ir ne
buvo sužeistas. Prie jo šalies jo sesutė.

JANČIUS. Pranas, sūnus Mo
tiejaus, gimęs Rokų km., Aukšt. 
Panemunėje.

JANČIŪTĖ. Agnieška, kilusi 
iš Dubravų km.. A. Panemunės 
vaisė.

JANKAUSKAI. Juozas ir An-. 
tanas, broliai Magdalenos Dran
ginienės.

JUOZAPAVIČIUS - Juoza- 
paitis. Rokas, nuo 1918 metų 

me, nemanyk, kad kas sve- gyvenęs Amsterdam, N. Y.
KIESYLIS. Kazys, sūnus Ig

no. prieš karą gyvenęs San 
Francisco, Cal.

KIESYLIS. Pranas*
Prano, kilęs iš Ragelių parapi
jos. Rokiškio apskr.. gyvenęs ir 
gal tebegyvenąs New Yorke.

KINKA. Antanas, sūnus Juo
zo. kilęs iš Kudirkos Naumies
čio ir gyvenęs Ansonia, Conn.

KIRKLIAI SKIENĖ . Dargy
tė. Ona. atvykusi 1907 m. pas 

išdirbs planą kaip sekmin- brolį kun Dargį.
gai pravesti vajų, kad mes* KUDIRKA, sūnus Jono, kilęs 
pilnai išpildytume mums iš Budos km.. Jankų vlšč.. pa
skirtą kvotą. Į šį suvažia- kių apskr
vimą specialiai atvyksta. KUTRA. Petras, anksčiau gy- 
Susivienymo centro atsto- venęs 1012 So. Main Street. 
vas, organo “Garso” re- Rockford. III. 
daktorius, p. Matas Zujus,! 
kad mums 
mingai vajų pravesti.

Šia proga visas kuopas, 
mūsų apskrityj. visus ku-l 
nigus ir pasaulionius vei
kėjus nuoširdžiai kviečiu' 
atvykti į šį suvažiavimą. 
Tad vieningai į darbą. Iš
ugdytame mūsų Lietuvių 
Romos Katalikų Susivie
nymą! Ačiū.

tima, tai geresnis, nema
nyk, kad kitos apdraudos 
kompanijos geresnės arba 
pigesnės, ne. Kaip tik 
priešingai! Todėl drąsiai 
visi rašykitės prie lietuvių 
katalikų Susivienymo.

Rugsėjo 30 dieną So. 
Bostone įvyks Susivieny
mo Naujos Anglijos aps- 

i kričio suvažiavimas. Šia- 
1 me suvažiavime atstovai

j

sūnus

MILIAUSKAS. Juozas, kilęs 
pagelbėti sek- iš Gižų k:n„ Vilkaviškio apskr.

MORKŪNAS, Jonas, gyvenęs 
East Pitt-burgh. Franklin St.

MORKŪNAS. Aleksandras, 
sūnus Bernardo, kilęs iš Lapai- 
nės km., Kruonio v.. Trakų ap.J 
ir gyvenę.- Pittsburgh.

NAGINI. Aleksas, kilęs iš, 
Andriūnų km.. Kruonio v., Tra
kų apskr. • -

P AKUT Jonas ir Bronė Kas-
f

Mrs. A. Aleškevičius, Waterbury, Conn. 
}W. Zaremba. Manchester. N. H............
P. Laurinaitienė, \Vaterbury, Conn..........
S. Sviokla, Brockton, Mass.......................
Anna Sincavage, Wilkes - Barre, Pa.........
K. Klimkaitis, VVorcester, Mass. ...........
O. Naujokaitienė, So. Boston, Mass.........
Frank Yesket, Southbridge, Mass...........
N. Kaskonas, IVindsor. Vt........................
Mary Jaskel, Lawrence, Mass. 
V. Kupcikas, Pittsburgh. Pa....................
B. Bartkienė, Amsterdam, N. Y. 
Patricia Steponaitis, Granby, Conn. 
M. Shaulis, Coxsackie, N. Y.....................
J. Misius, Pittsburgh. Pa. ............
I. Grušas, E. Hartford, Conn....................
Chas. Lacy, Lavvrence, Mass....................
Constance Grečiūnas, So. Boston. Mass. 
Mrs. Simon, So. Boston, Mass.
A. Gurskienė, Nashua, N. H......  ......
Ona Perekšlytė, No. Abington, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už nuo
širdumą laikraščiui '•Darbininkui”.

Kiekvienas naujas geis
mas yra pradas naujo var
go, naujo sielvarto.

Voltair.

Administracija.

Du amerikiečiai pakraščių sargybiniai, kurie 
kerta ledus šiaurės jūrose, pavargę snustelia 
prieš saulelę ir čia pat arti jų plaukiojantis ledų 
kalnas jiems visai nebaisus. --------- «.
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DARBININKAS
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Ka Sako Jurgis Spurgis?

KLAIDOS

ne pykčio akimis, bet pasi
gailėjimo jausmais. Kuo
met pažvelgiu į istoriją 
vienos kokios nelaimingos 
širdies, kuri gyvenime nu
sidėjo ir sąžinėje kentėjo, 
prisiminiau ir jos kovas ir 
pagundas, trumpus džiau
gsmo plakimus, karštas 

Jauna panelė, linksmai vilties neramybes ir bai- 
įžengusi į kaimynystės mes. prispaudimo trūku- 
vaistinę ir priėjus prie sa- mus, prietelių apleidimą, 
vininko, nedrąsiai klausia, tuomet nutariau palikti 
kaip būtų lengviau paimti savo klaidų pilną žemės 
į burną ricinos aliejaus, brolį Dievui, iš kurio ran- 
neturint burnoje nemalo
nų skonį. Vaistininkas ap
verstas darbais, laikinai 
nutraukė jos kalbą ir su
grįžo atgal prie savo pra
dėto darbo. Galutinai su
pylęs kito ligonio gyduoles rodykite žmogų, kuris nie- 
į bonkelę, atkreipė dėmesį kados nepadaro klaidų ir 
į jos asmenį ir klausia ar ji parodysite žemės gyven- 
norėtų išsigerti stiklą Ii- toją. kuris nieko naudingo 
monado. Žinoma, kad ji ir gero nepadarė. Vietiniai 
norėjo ir neatsisakė, ka- žmonės, kurie negali pa- 
dangi vaistininkas jai no- daryti klaidų ir suklysti j 
retų parodyti svetingumą, yra tie. Kurie ilsisi amžinu vvdę tokį keistą ir netikė

tą viršininko pasirodymą. 
Tas nusistebėjimas greit 
perėjo į nusiminimą. Buvo 
ko nusimint. Ką reiškia tie 
žodžiai: “apskrities die
vas”? Koks jis bus dievas: 
ar visa matąs, ar visa 

Kartais klaidos įvyksta imąs? Kaip elgtis patiems 
1 su tokiu viršininku?

Nors valdininkai, nosis 
nuleidę, tylėjo, tačiau per 
jų visų galvas perėjo tos 
pačios mintys. Kada jau 
paskutinė mintis atliko sa
vo darbą paskutinio valdi
ninko galvoje, pradėjo visi 
skirstytis namo.

Instinktas dažnai gelbsti 
žmogų, reikia tik mokėti 
juo pasinaudoti. Valdinin
kai. matyti, tą gudrumą 
turėjo, nes visi ik vieno, 
nors nebuvo susitarę, atsi
dūrė pas Dinę rūpesčių 
prigirdyti.

Ypatingas rūpestis, ypa
tingai reikėjo gerti, ypa
tingi buvo ir vaisiai. Vie-Į 
nas, grįždamas namo, pa-

kų jis išėjo”.
Pasaulyje rasime daug 

žmonių, kurie mėgsta auk
štai iškelti kitų klaidas ir 
iš mažo grūdelio silpnybių 
sulipdyti didelį kalną. Pa

Lina Matulaitytė, 
viena iš jauniausių Darbinin
ko” Jubiliejinio Koncerto tikie- 
tų platinimo komisijos narių. 
Ji yra Brocktonietė ir labai uoli 
Vytė ir Sodalietė. Josios tėve
liai yra ilgamečiai “Darbinin
ko" skaitytojai. P-lė Lina deda 
pastangų, kad kuodaugiausiai 
atvyktų žmonių į "Darbininko” 
Jubiliejinį Koncertą.

VIRŠININKAI
— Aš apskrities dievas!— 

pasakė garsiai Vakanali- 
jus Kruglodurovas, naujai 
atvažiavęs į Naupilę virši
ninkas, susirinkusiems sa
vęs pasirodyt valdinin
kams. Pasakė, apsisuko ir 
išėjo.

Nustebo valdininkai, iš-

Kuomet ji išgėrė visą stik- miegu kaimo ar priemiečio 
lą limonado, tuomet vais- laidotuvių vietose, 
tininkas mandagiai klau- Mano manymu... nė vie- 
sia: * nas žmogus netapo didelis

“Gerai, ar panelė gali ir atsižymėjęs gerais dar- 
jausti burnoje ricinos alie- bais, kol jis nepadarė daug 
jaus skonį?” ir svarbių klaidų.

“Kokį skonį?” 1 1”
“Ricino aliejaus”. per nesupratimą. Neveltui
“Tai pats įpylei man į Ii- yra sakoma, kad gyveni- 

monadą? Aš ne dėl savęs mas tai mokykla. Vaisti- 
norėjau. bet atėjau nusi- ninkas. tiesa užsimąstęs 
pirkti, kad davus savo ser- padarė klaidą, bet mes ne- 
gančiai motinai”. galime mesti papeikimo

Gyvenime matome, kad žodį jo pasielgimų, 
žmonės nuolatos padaro 
klaidų, tik faktas parodo 
mums, 
nuolatos seka klaidas ir 
jas bando atnaujinti. Ge
riausi gyvenimo pamoki
nimai nurodo mūsų klai
das ir nupuolimus. Praei
ties klaida yra išmintis ir 
rytojaus pasisekimas. 
Dažnai mes išmokstame 
daugiau iš žmogaus klai
dų ir netobulumų, ne iš jo 
dorybių. Iš kitų klaidų iš
mintingas žmogus pataiso 
savo netvarkingumus ir 
stiprina dorybes.

Longfellow, Naujosios 
Anglijos rašytojas ir poe
tas. yra pasakęs: “Kiek 
pragyvenau pasaulyje, 
vienas dalykas giliai pasi
lieka mano mintyje, kad 
reikia į kitų klaidas žiūrėti

kad neišmanėlis

Kuomet pasaulis mokės 
mus suprasti, tuomet kils 
nauju ir viltinga aušra 
žmonių vaikams ir ramy
bė viešpataus tautoms.

Štai ką aš matau, ir jūs 
matote. Ar ne?

Jurgis Spurgis.

PIAUNA
Plauna mano, piauna mano 

piovėjėlčs
Viršuj kalno.
Atajoja. atajoja raitulėliai
Iš po kalno.
Plaukit mano, piaukit mano 

piovėjėlčs.
Nestovėkit.
Kur nujojo, kur nujojo raitulė

liai.
Nežiūrėkit.
Piauna mano, piauna mano plo

vė jėlės.
Prakaituoja.

laužyt galvas visiems, jei
gu mes turime rabiną ? Te
gul jis įspėja mįslę, o mes 
dirbkime savo darbą to
liau”.

Taip ir padarė. Išrinkę 
siuntė pas rabiną du gud
resniu žydeliu, ku.iuodu 
užsidarė su rabinu ir ilgai 
ilgai kažin ką tarėsi. Po 
kelių dienų tuodu pat pa
siuntiniu atėjo vėl pas ra
biną ir nudžiugę pasakojo 
štai ką.

Vakanalijus Vziatkovi- 
čius Kruglodurovas buvo
paprastas kareivis kare su Adv. J. B. Gailius, 
turkais 187... Viename m Ū- “Darbininko” Jubiliejinio Kon- 
šyje įlindo iš baimės į balą. Rengimo Komisijos vice-pirmi- 
Kada vieni kitus nuo tos ninkas ir Koncerto Garbės Rė- 
vietos nusivijo, išlindo mėjas. Jis deda pastangų, kad 
Kruglodurovas iš balos ir'šis Jubiliejinis 
žiūri, kas čia dabar daryti, koncertas, kuris

(October) 21 d.,
High School pilnai pavyktų.

Advokatas J. B. Gailius turi 
savo ofisą 317 E. St., So. Bos
ton, Mass.

keistas senas nauju. Jie su' 
viršininkais pažinties ne- 

ituri nė kokios, mokesčiai 
tie pat ar prie vieno, ar 
prie kito, reikalų tiesiog 
su viršininkais neturi, tai 
ko dar čia rūpintis? Ta
čiau žydeliai neiškęsdavo 

‘ neužkabinę ir kaimo žmo- 
■ nių žinia apie tokią naujie
ną.

i

1

"Darbininko 
įvyks spalių 

So. BostonApsiraišiojo, kaipo labai 
sužeistas, paėmė nuo už
mušto turko kepuraitę, o 
savąją užsidėjo ant galvos. 
Išvydęs atjojančius tur
kus, užsimaudavo turkų 
kepuraitę, savąją kišda
mas po skvernu. Prieš ru- 
rus užsidėdavo savo kepu
raitę ir žegnodavosi tripe- 
čiu. Tai nei vieni, nei kiti bemokslis ir didelis gir- 
nieko jam nedarė. Besival
kiodamas po mūšio lauką, 
rado turkų vėliavą ir neap
sakomai nudžiugo tokiu 
radiniu, 
nešti pas 
besirūpinant, pakilo nuo 
žemės atsigaivinęs arklys. 
Kruglodurovas pasinaudo
jo tuo ir, pasigavęs arklį, 
prisirišo. Kada pamatė iš 
tolo atjojančius rusus, už
sėdo ant arklio ir nulėkė 
priešais juos, iškėlęs vė
liavą. Žinoma, buvo prista
tytas vyresniajam, gavo 
už narsumą švento Jurgio
—

Marijonu Misijonierių 
Veikla

kryžių ir liko pakeltas ka
rininku. Ištarnavus pas
kirtą laiką, neturėjo ką su 
juo daryti, nes visai buvo

Tik kaip ją nu- 
vyresnįjį? Tuo

tuoklis, tai atsiuntė dabar 
čia apskrities viršininku, į 

“Gerai — tarė rabinas,1 
— duokite man tris dienas 
pamąstyti, o tada gausite 
iš manęs atsakymą”.

Sukakus trims dienoms, 
rabinas davė žydams tokį 
atsakymą:

“Jis sakosi apskrities 
dievas esąs, neškite jam 
aukas — priims”.

Žydeliai tomis pėdomis 
sutarė išmėginti rabino 
patarimą, bet išsyk nepa
sisekus, pradėjo iš tikrųjų 
rūpintis.

Visai nerūpėjo viršinin-, 
kas kaimo žmonėms. Jie 
lemtai nė nežinojo, ar pa-'

i

Rugsėjo 23—30. Detroit, Mi- 
chigan, Šv. Petro bažnyčioje, 
40-tės Atlaidai ir Triduum, kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Spalių 14—16. Cleveland, O.. 
Šv. Jurgio bažnyčioje, 40-tės 
atlaidai, kun. Adomas Markū
nas. MIC.

Spalių 14—16, Wilkes Barre, 
Pa., Švč. Trejybės bažnyčioje, 
40-tės atlaidai, kun. Jonas J. 
Jakaitis. MIC.

Spalių 21—28, Lowell, Mass., 
Šv. Juozapo bažnyčioje, reko-

I

I

kliuvo j svetimą butą. Ki- lekcijos, kun. Jonas J. Jakaitis

Juozai, ar žinai, kad 
dabar turime naują virši
ninką? 
žmogus, 
leidžia.
— Tai 

smarvę žydą prie 
leisis?
— Ui Juozai, Juozai! aš 

tik nenoriu sakyt, kad tu 
kvailas, o tu kvailas. Tu 
nieko neišmanai. Palauk, 
paskui kitaip kalbėsi, kai 
tau reiks to pono kišenius 
pripilt — tik to tu neišma
nai.

Teisybė, Juozas to neiš-: 
manė, kaip turės pilt vir

šininkui į kišenių; jam nė 
į galvą niekad neatėjo, 
kad tai gal būt ir toks da
lykas reiktų suprast.

V. Kudirka.

6

Ui, tai laukinis 
nė artyn neprisi-

Dr. A. L. Kapochy,
ką toks ponas “Darbininko” Jubiliejinio Kon- 

savęs certo Rengimo Kvietimų Komi
sijos narys ir Garbės Rėmėjas. 
Jis stengiasi sukviesti į “Darbi
ninko” Jubiliejinį Koncertą vi
sus savo draugus ir pažįstamus. 
Dr. A. L. Kapočius turi savo o- 
fisą 517 E. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

Svarbus Pranešimas

AMERICAN 
RED CROSS

Jeigu Jūs padovanosite porą 
batuką šiam, mažyčiui, ir jis 

bus Jums dėkingas.

Moterų Są-gos Mass., Me. ir 
N. H. Aspkr. kuopoms praneša
me, kad metinis ir poseiminis 
svarbus suvažiavimas įvyks 14 
dieną spalių, 1945 metais, Šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyti
nėje salėje, Main St., Athol, 
Mass. Prasidės 1 vai. po pietų.

Šis suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes bus išklausyti ra
portai iš buvusio M .S. seimo; 
raportai iš kuopų veikimo ir 
taipgi bus renkama valdyba se
kantiems metams.

Todėl kviečiamos visos kuo
pos gausiai prisiųsti delegačių 
ir gerų sumanymų dėl apskričio.

Šis suvažiavimas tapo atkel
tas savaitė prieš, kaip buvo 
skelbiamas ‘‘M. D.”, iš priežas
ties Jubiliejinio “Darbininko” 
koncerto, spalių 21 d., So. Bos
tone.

Ona M. Sidabrienė, 
Apskričio pirmininkė.

Į Saulės Šviesą
I
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Bank whtre yott 
see this emblem

Š:

statybos programoje, kuri yra mūsų 
priešakyje. Duodant mažomis palūkano
mis morgičius. suteiks galimybės įsigy
ti namus, kad ir mažai turintiems įeigų.

Vaduodamiesi tais pačiais principais 
Massachusetts Savings Banks išplaukė 
iš karo sunkenybių stiprios ir galingos, 
kurios galės daug žmonėms padėti ir 
taikos metu.

Kada tamsta atidarai bile kuriame 
taupymo banke savo taupymo sąskaitų, 
jūs paliekate partneriu l*assachusetts 
valstijos pasiryžimų, turėti ekonominę 
laisvę kiekvienam individualiai per sa
vo taupumą.

s" x :

Savings Bank or 
Institution for Savings *’

MIC.
Gruod. 16—26,

Md., Šv. Alfonso
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VAIKŠČIOJA ORU
Suaugę žmonės, nešiodami gerus, su 
Arch Įrengimu čeverykus. vaikščioja 

taip lengvai, kaip oru.

AEROTRED SHOES
Galite užsisakyti prisiųsdami mierą. ilgį ir

Baltimore, 
bažnyčioje, 

kun. Antanas Mažukna. MIC.
Kovo 11—17, Cambridge. 

Mass., Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, rekolekcijos, kun. 
Jonas J. Jakaitis, MIC.

Kovo 18—-31, Chicago. III.,

I

tas nužengė šalia tilto ir 
ko nepžsimušė. Trečias 

j pradėjo vaikščioti atbulas 
’ ir. užuot pataikęs į namus, 
atsidūrė už miesto durpi
nėje — į antrą dieną rado 
vargšą vos gyvą, bet jau 
visai išsipagiriojusį.

O tai vis iš nusiminimo.
Viršininko ištarimas tą Aušros Vartų bažnyčioje, dvie- 

pačią dieną pasklido po J1! savaičių misijos, kun. Jonas 
Naupilę, o rytojaus dieną Jakaitis MIC.
ir po visą apskritį. O visur Kovo 25 31, Chicago. III., šv. > 
sėjo nusiminimą. Jurgio bažnyčioje, misijos kun.

Nusiminė viršaičiai. Vie- Antanas Mažukna, MIC.
nas iš nusiminimo net išsi- Bal- 1— *■ pittston- Pa- šv. 

J pagiriojo, bet ūmai supra- Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
z to negerai padaręs ir vėl kun- Adomas Markūnas, MIC. 

tuoj pasigėrė.
Nusiminė valsčių rašti

ninkai ir ėmė knistis po 
leistrus, skutinėt, priraši
nėt, kad viskas būtų... o 
nieko nebūtų.

plotį (s.ze ;r Ration Štampą ir tuojaus gausite čevery- J
kus C. O. D. z

Taipgi parduolu ant užsakymo pritaikytus gerus Arch ' 
Plask' ■■ verykus. padirbtus su daktaro užtvirtinimu, kurie £ 

yra labai geri ir kaina žema. J
TV. Furfecviczius 

W YU R K EVICZIUS z Labiausiai nusiminė žy-
P. O. BOX 63 MONTELLO. MASS. £ dėliai, tik jie tuoj susigrie-

bė. “Kam mums, — sako,

K

Bal. 1—14, Chicago, III., Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa
vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk
na, MIC. .

Bal.
Petro 
sijos, 
MIC.

15

I

21. Chicago, III., ŠŠ.
ir Povilo bažnyčioje, mi- 
kun. Jonas J. Jakaitis,

Mes išplaukėme iš karo juodų debesų 
ir gresenčių pavojų, su savo Ameriko
niškomis įstaigomis čielybėje — nepa
liesti. Mes turime teises ir privilegijas, 
gyvendami laisvoje Amerikoje, siekti 
savo šeimoms geresnės ateities. Mes 
turime pilniausį pasitikėjimų stiprumu 
Savings Bankų Massachusetts valstijo
je. daugiau kaip tris milijonai taupių 
piliečių yra Commonwealth pasidėję 
depozitų virš $2.700.000.000, tai yra 
aukščiausia indėlių suma visoje šalyje 
nuo pirmųjų bankų įsteigimo.

Sis didelis kapitalo reservas yra pa
sirengęs atvaidinti didelę rolę namų

SAVINGS ANKS
of Massachusetts
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AUKOS. — Parapijos moky
klai aukavo Mykolas Baliuko- 
nis $8., Adelė Pateckienė $2., 
Juozas - Marijona Jelmokai $5., 
Morta Alčiauskienė Marijos pa
veikslą.

Seserų naujam namui Brock- 
tone aukavo Juzefina Pivariū- 
nienė $5.

Širdingai ačiū už aukas.

KVIETĖ PAMATYTI. Kuni-’ 
gai, iš sakyklos, dėkojo žmo
nėms už prisidėjimą atnaujinti 
Šv. Petro parapijos mokyklą ir 
kvietė visus ją pamatyti. Kvie
tė katalikus ir nekatalikus, lie-į 
tuvius ir svetimtaučius. Kas tik 
pamato, tas gėrisi mokykla.”

STEBIASI. Lenkės Seserys 
mokytojos stebiasi, kad pirmą 
metą Šv. Petro parapijos nau- 
jon mokyklon suėjo mokytis 
125 vaikai. Sako, kad kitoms 
kolonijoms ima daug metų su
gaudyti kelias dešimts vaiku
čių.

I

j
I

I 
teikiamas Sutvirtinimo Sakra
mentas.

j
I
I

MOKINIAMS PIETŪS. Susi
rado geraširdžių šeimyninkių.

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Aleksandras Ivaška, 
/'Darbininko” Jubiliejinio Kon- 
i certo Publikacijos Komisijos 
1 vice-pirmininkas, Garbės Kon
certo Rėmėjas ir uolus “Darbi
ninko” bendradarbis. Jis ne
praleidžia nei vieno “Darbinin
ko” numerio, kad nebūtų pa
minėta apie Jubiliejinį “Darbi
ninko” Koncertą, kuris įvyks 
kitą mėnesį 21 d., So. Boston' 
High School Auditorijoje.

kurios apsiima pagaminti Šv. 
Petro parapijos mokyklos vai
kučiams pietus, kuriems yra to- 

' Ii pareiti namon. Kasdien 12 va
landą, išėmus šeštadienį ir sek
madienį. pietūs bus vaikams ant 
stalų, buvusiame Vyčių kamba
ry. 492 E. 7th St. Iš vaikų, kas 
tik norės, tas galės gauti gerus 
pietus už mažą atlyginimą.

t

Trečiadienį, 7:30 vai. vak., 
Ibus laikomos šv. Teresės nove
los ir Tretininkų pamaldos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE 4 INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

me Drabužius, Avalinę Per BALF

ROŽANCAVA — Artinasi 
spalių mėnuo. Bažnyčia įsako 
parapijoms viešai kalbėti šv. 
rožančių, bent penkias dalis 
kiekvieną dieną. Kas sukalba 
prie išstatyto Švč. Sakramento, 
nors ir Tabernakuly esančio, 
gali gauti visuotinius atlaidus 
kiekvieną sykį, paprastas sąly
gas išpildžius.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je, spalių 1 d., 7:30 vai. vak.,
prasidės metinės misijos dėl 
moterų ir merginų. Tai lengvai 
bus galima kalbėti šv. rožančius 
rytais ir vakarais.

Už šv. rožančiaus sukalbėjimą 
per metus, kad ir ne bažnyčioje, 
galima gauti visuotinius atlai
dus paskutinį mėnesio sekma-

! dienį. Dalinius atlaidus tie gau- 
: na, kurie kalba šv. rožančių, na- 
! muose, būry.

Kalbant šv. rožančių reikia jį 
laikyti rankoje ir mąstyti apie 
paslaptis. ;

______________________
I

Rūgs. 23 d., mirė, miesto li
goninėje. Ipolitas Stukas. 58 
metų. gyv. 220 W. 6th St. Paė
jo Vabalninku parapijos. Ame
rikoje pragyveno per 30 metų. 
Palikti žmoną Petronėlę (Stan- 
cilytę), sūnų, du broliu ir seserį.

r.,

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju

siems?

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS
LRKSA Massachusetts Aps- Į 

kričio kuopų atstovų suvažiavi-. 
mas įvyks rugsėjo 30 dieną. 
1:30 vai. po pietų, šv. Petro lie
tuvių parapijos svetainėje, W. 
5th St., So. Boston, Mass.

Visos LRK Susivienymo A- 
merikoje Naujos Anglijos kuo
pos yra maloniai kviečiamos da
lyvauti apskričio suvažiavime. 
Nėra skirtumo ar kuopos pri
klauso prie apskričio ar ne, visų 

į kuopų be skirtumo atstovai at- 
! vykite į suvažiavimą, nes yra 

yra daug svarbių reikalų Susivieny-I

|
Jais minta kandys, p Zujus ir dalyvaus apskri- 

» suvažiavime, p. M. Zujus 
mums daug ką pasakys apie va-

I
Ii 
I 
i 
i

Seserys Kazimierietės iš New- 
town, Pa., atsiuntė padėkos 
laišką South Bostoniečiams, per 
kun. Virmauskį, už jų aukas 
koplyčios fondui.

Sekmadienį, rūgs. 30 d., 3 v. 
p. p.,'bažnytinėje salėje, įvyks 
visuomeninės prakalbos. Kalbės 
M. Zujus, “Garso” redaktorius, 
ir kiti.

s

Pagalba Karo Nukentėju 
siems Lietuviams

Kiekvieno šėpoje ;
drabužių, kurių niekad ne- mo gerovei, o ypatingai apie 
vilkėsime, nors manoma, naujų narių prirašymo vajų, 
kad dar juos reikės nau- Atvyksta “Garso” redaktorius 
dot. ..........................
Geriau tuos drabužius pa- £io 
siųskime į
United Lithuanian Relief

VVarehouse,
101 Grand Street,

Brooklyn 11, New York.

be-Nuo karo nukentėjusiems 
namiams lietuviams reikia vis
ko.. Jie neteko namų, neteko 
turto, neteko rūbų, neteko ava
lynės, pusbadžiai šaukiasi pa
galbos į mus, amerikiečius. Jie 
turi — kiek galėjo išsinešti,

mo, Ramygalos.
POCIUS, Viktoras, sūnus Juo

zapo.
ŠAPIEGIENĖ - Lukšytė, Mor. 

ta. kilusi iš Daukšinos kaimo, 
Ramygalos.

ŠIDLAUSKAS, Juozas, kilęs 
iš Padubysės vaisė., Šiaulių aps. 
STANKEVIČIAI, Ona, Agota, 
Marija, Juzefą, Domininkas, 
Juozas ir Jonas, kilę iš Kudir
kos - Naumiesčio. Vaikai Juozo.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į
Consulate General of Lithuania 

Jfl West 82nd Street 
New York 2į, Netc York

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

I

Parsiduoda Už SI 0,500 
dviejų šeimynų medinis namas 

jų ir kitus susivienymo reikalus, viskas kitas prarytas karo bai- ; Dorchesteryje, arti Ashmont 
Taip pat atstovai galėsime dau- sūno! Nelaimingųjų lietuvių: Station. Puikūs vaizdai, kiek- 
giau susipažinti su “Garso” re- vienintelė viltis — mes. Prieš | vienas flatas po 6 kambarius, 
daktoriu p. M. Zuju. Mes lietu- šios žiemos šalčius mūsų parei-' Rendos $43.00 už kiekvieną fla- 
viai, katalikai bendrai ir vienin-'ga nelaiminguosius aprengti ir tą. Tile bath, baltos sinkos, fur- 
gai veikdami tikrai galėsime at
siekti tikslą ir susivienymas 
daug daugiau padidės nariais ir 
turtu.

Tad
mą.

° ------- O -L D , - ..v M-m,

apauti. Kuogreičiausiai siųskite,nice garu apšildomas, dvigubi 
drabužius, avalynę ir patalynę į1 langai, 4900 ketv. pėdų daržo, 5 

Ipėdų geležinės tvoros, gėlių ga
lerija, vaisiniai medžiai vietory 
garden. Atsišaukite vakarą po 
šeštos valandos: ZNOTIN, 54 
Westmoreland St., Dorchester, 
Mass. 10-2-lf5

DULSKIS, Antanas, gyvena
visi vykime į suvažiavi- Detroit. Michigan.

GAILIŪNAI, Povilas ir Jonas, 
V. J. Kudirka, kilę y- Kėdainių apskr., Gudžiū-

Apskričio pirmininkas. nų dvaro. Gyvena Chicagoje.

IŠKAUSKAITĖ, Marija, ir jos 
motina. Gyvena Chicagoje arba 
----- ------- 1938 m. buvo par- daryta

PARSIDUODA puiki library 
deska su 9 stalčiais. Ji yra pa- 

iš mahogany medžio. 
Parduosiu nebrangiai. Telefo- 

JANLŠAUSKAI, Ignas ir An-, nuokite: Kirkland 1638.
tanas, gyvena Chicagoje. Bro-į (21-2!f)
liai Prano Janušausko. j----------------------------------

JANUŠAUSKAS. Vincas, ki-j PAIEŠKAU savo giminių — 
lęs iš Kenteikių (Nausėdžio) jpp. Comenų. Norėčiau su jais 
kaimo, Akmenės vaisė.. Mažei-. susižinoti ir susirašyti. Prašau 
kių apskr.

KAMINSKIENĖ, vardas neži
nomas. Gyvena Baltimore, Md.

KARSIVA. Mykolas, sūnus 
Mykolo. Gyvena Chicagoje.

KRAUJALIS. Andriejus, sū
nus Lauryno ir Veronikos. Gy
veno ant Keating avenue, Chi-

• cagoje.
tKUNČYNA. Jonas, ir Kunčy- 
naitės .Marija ir Leokadija, ki-

i lę iš Luknių kaimo, Utenos aps
kričio.

LUKŠYS, Antanas, sūnus
Prano, kilęs iš Daukšinos kai-

Padarė Operaciją
Pereitą savaitę padarė appen- yjew Yorke. 

dikso operaciją mažytei pp. I- vykusi Lietuvon. 
vanauskų dukrelei Alenutei, 
gyv. Dorchester St., So. Boston. 
Mass. Ligonė sveiksta Carney 
ligoninėj. Operacija buvusi la
bai pavojinga, nes turėjusi taip 
vadinamą sutrukusį aklos žar
nos uždegimą. Lai Dievulis sau
go ir stiprina mažytės sveika
tėlę. Rap. \

I 
i i

Sekmadieniais, po šv. mišių, 9 
vai. ryte, vieton 1 vai. po pietų, _ L7id;jam”\;gs~26‘‘; ;9~7 

iš Šv. Petro par. bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose. Kūnas 
yra pašarvotas pas graborių' 
Kasparą, 187 Dorchester St.

Rūgs. 24 d., mirė, ilgai sirgęs, 
Antanas Kereišis, 73 metų am-, 
žiaus. gyv. 584 Center St., Ja-] 
maica Plain. Mass. Jis paėjo iš 
Suvalkijos. Amerikoje pragy
veno 50 metų. Paliko žmoną Ur
šulę (Zalaukaitę), 
dukteris, du brolių 
Pašarvotas pas 
Mann & Mann, So. Huntington c v— - -o - - x
avė., Jamaica Plain, Mass. Lai-iŠv. Pranciškaus parapijoj, 
dojamas rūgs. 27 d., 10 vai. r.. Į Athol, Mass. 
iš Šv. Petro par. bažnyčios šv. 
Marijos kapuose, 
Mass.

. — ■ — ■

šeštadienį. 9 vai. ryte, parapi
jos salėje, 492 E. 7th St. bus 
vaikams katekizmo pamokos, 

i kurie nelanko parapinės moky- 
: klos.

bus vedamos katekizmo pamo-' 
kos vaikams. Katekizmas mo-! 
komas anglų ir lietuvių kalba.

Šįmet visi turėtų pasinaudoti; 
katekizmo pamokomis, nes bus,

Andrius Zaleckas, 
vienas pirmųjų LDS 1-mos kp. 
narių. Jis taipgi yra “Darbinin
ko” Jubiliejinio Koncerto Gar-j PAIEŠKOJIMAI
bes Rėmėjas, aukojęs koncerto Sekantieji asmenys yra paieš-

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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

&

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

258 West Broadway

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

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

Glamorioua Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON 

738 E. Broadway, 
South Boston, Mass. * 

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

fondan $10.00. P-nas A. Zalec- 
kas nuo pat pradžių “Darbinin
ko” įsikūrimo jį remia nuošir- 

l džiausiai. Į Jubiliejinį koncertą 
žadėjo ne vien pats pribūti, bet 
atsivesti ir savo draugus.

komi jų giminių Europoje: 
BLAŽYS, vardas nežinomas.

Gyvena New Yorko apylinkėje. 
BLISKIS, Julius, gyveno Ka

nadoje.
BLISKYTĖ, Emilija, gyveno

w Pittsburgh. Pa.
Lietuvos Vyčių Naujos Angį, Į CITAVIČIUS, Juozas gyvena 

Apskričio Seimelis Chicagoje.
-

įvyks rugs.-Sept. 30 d.,1

jų ar kas apie juos žino atsi
šaukti šiuo adresu: Mrs. Uršulė 

j Razvadauskienė, po tėvais Kaz
lauskaitė, 13 Atwood Court, 

jNashua, N. H. (21-2^-28) 
I
I
I

sūnų, tris', 
ir seserį. Į 
graborius'

LANKĖSI

i

APKALKITE NAMUS 
ŠINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTI 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite 
H. S. TITELBAUM 

Tilo RoofingCo., Ine. 
District Managerj 

1576 BLUE HILL AVĖ., 
MATTAPAN, MASS 
Tel. Blue Hills 8400

Draugijų Valdybų Adresai
Seimelio šv. mišios įvyks

Brockton. 10:30 vai., šv. Pranciškaus
■ par. bažnyčioje. i Pirmininkė — Eva Marksienė,

Sesijos prasidės 2:00 vai. 62a st^so. ^2°9sgton’Mass- 
PO pietų, Lietuvių Piliečių Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
ąnlpip Tnneq St Athol 8 VVinfield St.. So. Boston. Masa.saieje, Jonės Ot., Ainoi, prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

iždininkė — Ona Staniuliūtft, 
177 West Tth St., So. Boston. Mass.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paf» protokolu raštininke.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

ŠV JONO EV. BU. PA8ALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

Penktadienį lankėsi valgomų Mass.
Į produktų savininkas J. Petraus- Šeštadienį, rugš.-Sept. 
kas. Atsilankymo proga “Dar- 29, tai yra, išvakarėse Sei- 
bininko” jubiliejinio koncerto mėlio toje pačioje salėje, 
fondan aukojo $1.00. i jyyįęs šokiai

Tą dieną lankėsi poetas A. J. i 
Jokūbaitis. Atsilankymo proga 
“Darbininko” Jubiliejinio Kon
certo fondan aukojo SI.00.

Šeštadienį lankėsi ilgametė 
i “Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja p-lė Perekšlytė iš No. A- 
bington. Mass. Atsilankymo, 
proga, p-lė Perekšlytė nupirko 
Jubiliejinio koncerto tikietą, į 
koncerto fondan aukojo $1.00 M. 
ir iš Lietuvos pabėgėliams nu- ninkas ir Tėvas Geraldas. pasio- 
pirko cielą glėbį knygų. nistas.

Lankėsi tą dieną S Sargentas Tą dieną lankėsi muzikas V. 
Jonas Ivanauskas, neseniai gar- stasevičius iš Providence, R. I. 
bingai atleistas iš kariuomenės.' 
Jis papasakojo daug įdomybių. 
Taipgi pasižadėjo ateinantį mė
nesį dalyvauti “Darbininko”: 
jubiliejiniame koncerte.

J Lankėsi J. Krasnickas. senas

Visi vyčiai ir jų prieteliai 
kviečiami dalyvauti pra
mogoje ir seimelio sesijo
se bei pamaldose.

L. Vyčiu N. A. Apskr. 
Valdyba.

LANKĖSI

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

Vlce-Plrminlnkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

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

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj
492 E. 7th St.. So. Roston. Mam

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

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

i
1i
i

Pirmadienį lankėsi kun. Pr. 
Juras. LDS Centro pirmi-

■ Atsilankyme proga pranešė, 
kad jo vedamo choro nariai la
bai rimtai ruošiasi prie “Darbi
ninko” Jubiliejinio koncerto, 
kuris įvyk- ateinančio mėnesio

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

i

l “Darbininko" skaitytojas. Atsi-i^G d. So. Bostone. Taipgi p. V. 
lankymo proga “Darbininko” Stasevičius koncerto fondan! 
koncerto fondan aukojo $1.00. laukojo $1.(M). Ikoncerto fondan aukojo $1.00.

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dcdham 130^-R
I

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaJctl 

Koplyčia šermenim* Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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oCii&tiahjUioA. SJupiiuA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

VYSKUPAS MOTIEJUS 
VALANČIUS

Tęsinys džią. Kaltininkai beveik
2. ŽMONIŲ ŠVIETĖJAS Visada būdavo tinkamai

nubausti. Tatai daugel) ki- 
Todėl jis ir pradėjo tų ištvirkėlių sulaikydavo

smarkią kovą su girtavi
mu. Vyskupo Valančiaus 
pastangomis buvo įsteigta, 
netrukus labai pagarsėju
si, “Blaivybės brolija”. Jis 
rašė ganytojiškus raštus, 
kuriuose ragino kunigus 
aiškinti žmonėms blaivy
bės naudingumą. Žinoda
mas. jog bajorai tame dar
be gali daug padėti, krei
pėsi ir į juos. Jo patarimu 
daugelis dvarininkų savo 
dvaruose panaikino bravo
rus ir karčiamas. Nors 
bravorai ir karčiamos dva
rininkams duodavo nema
žo pelno, tačiau ir jie klau
sėsi galingo vyskupo bal
so.

Žmonėms blaivybės įve
dimas buvo labai naudin
gas. Tačiau valstybės iž
das dėl to irgi nukentėjo. 
Todėl Rusų valdžia įvairio
mis. kartais ir gana šlykš
čiomis. priemonėmis pra
dėjo kovoti su vysk. Va
lančiaus platinamąja blai- 
vvbe. Rusu valdžia įtari
nėjo. kad “Blaivybės bro
lijos” turinčios politinių 
tikslų, kad jos kiršinan
čios žmones prieš valdžią 
ir t.t.

Vyskupas tuos priekaiš
tus. kiek galėdamas, grio
vė. Vis dėlto prieš aklą Ru
sų valdžios užsispyrimą 
sunku buvo atsilaikyti. 
“R'aivvbės brolijos” buvo 
uždarvtos. Pati betgi blai
vybės idėja neišnyko. Ji ir 
toliau plėtės, kad ir nebe 
taip sparčiai. Žmonės jau 
nebegėrė taip daug, kaip 
pirma. Taigi vysk. Valan
čius salima laikyti Lietu
vos blaivybės apaštalu.

Vvskunui Valančiui taip 
p^t be galo rūpėjo dorovės 
reikalai. Daug nedorovės 
pavyzdžių pasitaikydavo 
dvaruose. Kai kurie dvari
ninkai negražiai sauva-] 
liaudavo su savo valdi
niais. vpač su moterimis.! 
Valančius, sužinojęs apie, 
tokius ištvirkėlius, liepda-' 
vo klebonams pirmiausia 
juos ispėti. Jei ir tai nesu- 
laikvdavo jų nuo negražių 
darbų, tada jis pats juos 
sudrausdavo, arba kreip
davosi į aukštesniąją vai-*

Kaune bū- 
jis taip pat uoliai 

su rusų priespau-nuo žvėriško 
skriaudimo.

Gynė Valančius ir mote
rystės teises. Kartais dva
rininkai neleisdavo savo 
baudžiauninkui susituok
ti su patinkama mergaite 
be pono leidimo. Kuriam 
nors valstiečiui pasiskun
dus dėl to vyskupui. Va
lančius visada apgindavo 
jo teisę laisvai tuoktis ar
ba įsakydavo kunigui su
tuokti nežiūrint dvarinin
ko neleidimo.

Aplamai, vyskupas Va
lančius buvo didelis liau
dies teisių gynėjas. Jis už
tarė kaimietį ir prieš dva
rininką ir prieš rusų valdi
ninką.

Taip Valančiui betriū- 
siant užėjo 1863 metų su
kilimas. Visame krašte ki
lo neramumai. Vyskupas 
Valančius sukilime neda
lyvavo. Jis laikėsi ramiai 
savo Varniuose. Po nepasi
sekusio sukilimo rusų žan
darai pradėjo gaudyti ir 
žiauriai bausti sukilėlius. 
Daug nekaltų kunigų buvo 
ištremta į Rusiją. Kibo 
Rusų valdžia ir prie vys
kupo Valančiaus. Kaltino 
jį. kodėl nesipriešinęs su
kilėliams. Vyskupas gud
riai mokėjo išsisukti, 
sai vyskupo negalėjo pa- sakramentą 752.402 žmo- 
kaltinti nė nubausti. Ta- nėms.
čiau jie nujautė, kad Va-j Visur jo gyvenime žymu 
lančius tikrai kenkiąs jų patyrimas ir sugebėjimas 
rusinimo darbui. Todėl ge- įvykinti gyvenime tai, kas

A. Merkelis neral - guberantoriaus įsa
kymu Valančius buvo per
keltas iš Varnių į Kauną. 
Čia jis buvo stropiai sau
gojamas. Jis net negalėjo 
laisvai išvažiuoti į vysku
piją. Žmonės slaptai pra
dėjo plaukti į Kauną pas 
savo geradarį, 
damas

kaimiečių kovojo
da.

i Mirė
1875 m. gegužės mėn. 17 d. 
Palaidotas Kauno 
kos rūsyje.

Vysk. Valančiaus 
nimo aprašytojas 
kun. A. Alekna šiaip jį api
būdina: “Vyskupas Valan
čius buvo tvirtos kūno su
dėties, vidutinio ūgio, rim
tos išvaizdos, pailgo gels
vo veido. Turėjo gerą at
mintį, tvirtą valią, labai iš-! 
lavintą pareigos suprati-! 
mą, iš kurio plaukė jo pa
siaukojimas. Per ilgesnį: 
laiką savo sumanymus vi-j 
sados įvykindavo. Sveti- ■ 
mai įtakai nepasiduoda- 

. vo”.
Valančius buvo darbštus 

ir paslankus: veltui nepra
leisdavo nė vienos valan
dėlės. Vyskupavimo pra
džioje. kol dar nebuvo val-! 
džios varžomas, vasaras: 

. praleisdavo važinėdamas 
po vyskupiją. Vėliau, ru- 
sams nebeleidžiant išva
žiuoti, daug rašinėdavo 
kunigams paraginančių, 
pamokinančių ir patarian
čių laiškų.

Per savo vyskupavimo 
Ru- laiką suteikė sutvirtinimo

vysk. Valančius

bazili-
i 

gyve- 
prof.

i

Gražusis vakaras prie ežero. Čia malonu praleisti romantiškoj aplinku
moj liuoslaikio valandėlė. Bet šalis ten toli... ji Lietuva vadinas... Ten šian
dieninis ramumas drumščiamas tironiškos raudonųjų okupacijos, ten mūsų 
giminės laukia auštančio laisvės ryto.

Iš Rytų Šaleles
Iš rytų šalelės saulelė tekėjo,
0 iš vakarėlių debesėliai ėjo. (2 k.) 

Pamačiau mergelę, keleliu einančią, 
Kaip rytų saulelę šviesiai užtekančią.

Eik šen, mergužėle, prie mano šalelės,
Mudu pakalbėsim daug meilių žodelių. 

Atsimink, mergele, ką tu man kalbėjai, 
Trylikos metelių man pasižadėjai.

Trylikos metelių tave pamylėjau, 
Aukso skaistų žiedą aš tau pažadėjau.

Netiesa, berneli, baltas dobilėli, 
Kita jau saugoja tavo žiedužėlį.

reikalinga ir naudinga. 
Žmonės jį mylėjo ir ligi 
šiol negali jo užmiršti. O 
tai dėl to, kad jis mokėjo 
žadinti kilniuosius ir ge
ruosius jausmus. Be to, jis

I

I

Eičiau Į Soda Pas Obelaitę
Eičiau į sodą pas obelaitę. 
Gal ten sutikčiau savo mergaitę.

Oi ly oi ly—lia, oi ly oi ly—lia,
Gal ten sutikčiau savo mergaitę. 

Kaip jisai tarė, taip atsitiko: 
Savo mergaitę sode sutiko... Oi ly...

Mums su mergaite besikalbantiems, 
Ir užkukavo raiba gegutė. Oi... 

R.aiboji gegutė kukuot pradėjo, 
Mano mergaitė raudoti ėmė. Oi...

Vai. cit, neverki, jauna mergaite, 
Už trejų metų jau būsi mano. Oi... 

Šalin, berneli, tavęs nereikia, 
Man tave visi kaimynai peikia. Oi...

Atnešei saldainių pusę svarelio. 
Nedavei miegelio visą naktelę. Oi... 

Nuplėšei klumpes, trejus čebatus, 
Eidams pas mane per šituos metus. Oi...

Kai vokiečių ūkininkai laike karo prarado motorinius ūkio įrankius
tai jie senu metodu užkinkė jaučius ir kerta derlių, stato į gubas. Vokie
čiams buvo Alijantų vado pranešta, kad dėtų visas pastangas pakelti der
lių ir ji nuimti visu rūpestingumu, nes kitaip gręsia badas.

___________________8
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Dainaviečių Žygis
Į Suskių Kraštų
Dainavos valdovo Dam- 

paties dingsta gražuolė 
dukra Sarvės. Rūpestingo 
valdovo pastangos surasti 
eina niekais. Jau buvo be
veik nustojęs vilties, ta
čiau vieną kartą atėjo gar
sus jo karžygys Gandar- 
vas ir prašo valdovą, kad 
leistų dar kartą dukters 
ieškoti. Dampatis leidžia. 
Gandarvas iš Nemuno žio
čių su petingais ir lieme
ningais vyrais plaukia į 
vakarus. Priplaukia uolin- 
gą šalį, kurioj daug nuoty
kių įvyksta, kaip antai: 
Milžinas Visvas žergia 
aukštus kalnus ir suvalgo 
keletą puodų verdančios 
sriubos. Gudrus Gandar
vas sužino iš jo, kame Šar
ve yra. Nugirdo jį midum, 
nukau ja ir įmeta į jūra. Jo 
kūną žuvis prarijo. Pats 
su savo dainaviečiais sku
ba Sarvės gelbėti. Ją ran
da ir išvaduoja. Įvyksta 
didelės kautynės. Rauja 
medžius ir kaujasi. Gan
darvas nuveikia, o paim
tus vergus palieka, Sarvės 
prašomas. Grįžtant namo 
viesulas sudaužo keltą, ir 
prigeria beveik visi kelio
nės karžygiai. Gyvi lieka 
Gandarvas, Sarvė ir Lu- 
kys. Jie rūsčiame marių 

draudus Valančius pirma- pakraštyje ramiai gyvena 
spausdinti keletą savaičių, T

Savo parašytąsias kny
geles Valančius veltui ati
duodavo spaustuvinin
kams, kurie jas atspaus
dinę platindavo tarp žmo
nių. Kiekvienos Valan
čiaus knygelės spausdin
davo po keliasdešimtį 
tūkstančių egzempliorių. 
Iki spaudos draudimo Va- 

Į lančiaus knygeles spaus
dindavo Vilniuje Juozapas 
Zavadzkis. Spaudą už-

, bet pas
kiau atsibasto suskių tau
ta. Juos suima. Sarvę ati
duoda savo vadui Palavui, 
o vyrus pririša prie me
džio ir ima baisiai mušti. 
Mūsiškiai truktelia pe
čiais, nutraukia virves ir, 
išrovę medžius, išpliekia 
klastingus priešus ir grįž
ta namon.

sis pradėjo 
knygeles Prūsuose ir iš 
ten — su jo paties suorga
nizuotų knygnešių pagal
ba — gabenti į Lietuvą.

Ligi Valančiaus lietuviš
koji tikybinių raštų kalba 
buvo labai bloga, išmar
ginta svetimais žodžiais, 
tik su lietuviškomis galū
nėmis. Žmonėms tokių 
knygų kalba buvo sunkiai 
suprantama. Valančiaus 
tikybinių raštų kalba jau 
kitokia: graži, gyva, tar- 

įtum, tiesiog iš kaimiečių 
lūpų paimta.

f Bus daugiau J

I

buvo maldinkas, kuklus, 
blaivus, dosnus pavargė
liams. Gyvenime mažai te- 
ieškojo sau patogumų. 
Dirbo ne sau, bet Lietuvos 
gerovei.

Vysk. Valančius - Rašytojas i

Mums šiandien Valan- dvasinio ir pasaulinio turi- 
čius brangus ne tik kaip nio veikalus.

'visuomenės veikėjas ir Vyskupui Valančiui pir- 
vyskupas. bet ir kaip dide- miausia ir užvis rūpėjo ti- 
lis lietuvių rašytojas ir kybiniai žmonių reikalai, 
tautos mokytojas. Įdomūs Todėl nenuostabu, kad to- 

>ir gražūs jo raštai — ir kių knygelių jis daugiau- 
šiandien tiek kaimo, tiek šia arba pats parašė, arba 
miesto žmonių mielai 
skaitomi.

Motiejus Valančius mo
kė žmones ne tik gyvu žo- 

i džiu, bet ir raštais. Jis pa
rašė daugiau, kaip trisde- 

Išimtį įvairių knygelių. Iš 
jų kai kurios vėliau buvo 

į net po kelius kartus spaus- 
; dinamos.

Visus Valančiaus raštus 
turinio atžvilgiu galima 
suskirstyti į dvi rūšį: į

i

ŠĄLA ŠALTINĖLIS
Šąla šaltinėlis.
Ateis rudenėlis.
Tai bus nuliūdimas. 
Brolelių verkimas.

Surinko brolelius. 
Kaip girios medelius. 
Išsklaidė po svietą 
Kaip vėjas lapelius.

Nukrinta lapeliai 
Ir vėl sužaliuoja.
Išvežti broleliai
Daugiau nedainuoja.

Veža tėvas sūnų. 
Šalia pasodinęs, 
O sūnelis verkia. 
Tėvą apkabinęs.

Neverki, sūneli.
Neliek ašarėlių:
Už trejų metelių
Atlankysi mane.

Parjojo sūnelis 
Po dviejų metelių. 
Atrado motiną 
Karste paguldytą.

Verkia sūnelis,
Karstą apkabinęs, 
Kad jau nebematys
Savo motinėlės.

iš kitų kalbų išvertė. Jo 
parašytos dvasinio turinio 
knygos yra šios: (Jų pava
dinimai išrašyti čia ta ra
šyba, kuria jos buvo para
šytos ir išspausdintos): — 
“Pamokintas apej Sakra- 
menta Dirmavones”, “Žine 
kajp rejk atlikti spawied- 
ne isz wisa amžiaus”, “Is- 
torije Szwenta Senoje is- 
tatima”, “Žiwatai (Gyve
nimai) Szventųjų”, “Apej 
brostwa blajvistės”, “Pra
de isziplietimas katalikio 
tikieima”, “Dawatku knin- 
ga”, “Apej brostwas su įs
tatiniais s. Dominika”,! 
“Giwenimas Szwęcziau- 
ses Marios Panas”, “Moks
las kataliku tikieima”. Be 

i to, jis išvertė garsųjį vei
kalą Tamošius iš Kempio 

i apie Kristaus sekimą ir 
Dovydo psalmes. Vėliau jis 

'Dovydo psalmes net suei-1 
’liavo, kad žmonės galėtų 
jas giedoti.

Katalikų tikėjimui ginti 
nuo pravoslavų Valančius] 
parašė šias knygas: “Pra-I 
jautimas”, “Isz tamsybės! 
vėd kelias teisybės”, “Var
gai bažnyczios katalikų”, 
“Sznekėsys kataliko su ne- 
kataliku” 
mas”.

Valančius išleido taip 
pat savo pinigais keletą 
kitų žmonių parašytų ti
kybinių knygelių. Savo pi
nigais išspausdino ir lat
viškai išverstą Senojo į- 

1 statymo istoriją.

I
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TAI NE MIŠKAS

Tai ne miškas šlama ūžia, 
Blaškomas audrų, (2) 
Nevaitoja tai giruže 
Nuo vilkų žiaurių. (2) 
Ne. ne, tai ne miškas. 
Tai ne miškas šlama, ūžia, 
Ne, ne, ne giružė (2) 
Tai vaitoja, ne giružė ne, ne.

s.

ir “Perspėji-

I 
! i

Lietuvos tai kareivėliai
Gausiai surinkti, (2)
Žvanga ginklai, pentinėliai
Ir žirgai risti. (2)
Tai, tai kareivėliai,
Lietuvos tai kareivėliai, 
Žvanga jų ginklai, (2) 
Jų žirgelių pentinėliai, tai, tai.

Tai ne jūros vandenėlis 
Siaučia bangomis, (2) 
Ne juodasai debesėlis 
Slenka kalvomis. (2) 
Ne, ne, tai ne jūros. 
Tai ne jūros vandenėlis, 
Ne, ne ne juodasai, (2) 
Ne juodasai debesėlis, ne, ne.

batukai gali padėti jos varge...

Valdovas, gavęs iš jų ži
nių, rengia karą. Nubau
džia suskių tautą. Jie ke- 
liaklupsti prašo dovanoti 
ir prižada Sarvę tuoj at
vesti. Tuo tarpu, neva 
dukters ieškodami, kvie
čia Dainavos valdovą į po
kylį. Stengiasi nunuodyti. 
Nepasisekus, užpuola per 
puotą dainaviečius. Pa
vyksta atsiginti. Naktį 
valdovas grįžta į savo sto
vyklą. Ryto dieną atvyks
ta suskių pasiuntiniai ir 
nrašo pasigailėjimo, tvir
tindami, kad be jų žinios 
užpuolusi kažkokia gauja. 
Valdovas liepia pakarti pa
siuntinius, palikdamas gy
vą vieną senį, kuriam įsa
kyta buvo grįžti namo ir 
nranešti šiuos žodžius: 
“Jei tuoj neatiduosite ma
no dukters, sunaikinsiu 
iūsų šąli ir išžudysiu visus 
žmones”.

Senis pranešė. Nusigan
dę vylingi suskiai ir tuo
jau su pagalba piktųjų 
dvasiu pradėjo karą, bet 
orakišę jį, nuolankiausiu 
būdu atidavė Šarve.

Linksmi dainaviečiai grį
žo namo ir laimingai gy
veno.

Lietuvos tai kareivėlių
Girdisi daina; (2)
Ji tvirta, jauna, (2)
Ji bangas ore sukėlė,
Tai, tai, tai daina,
Tai dainužė kareivėlių
Skamba, kaip giria, (2)

Kaip ošimas vandenėlių, tai, tai.
St. Šimkus.

batais, 
apsau- 
dviem

Kad ir nuplyšusiais 
bet Lietuvos dukra eina 
gos ieškodama, vedina 
mažyčiais. Tamstos atlėkusieji


