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Arkivyskupas Atidarys 
Motinoms Kliniką

Boston, Mass. — Sekma
dienį, gruodžio 2 d. J. E. 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., kalbėda
mas šv. Vardo draugijos 
susirinkime, Milton Town 
Hali, Miltone, pareiškė, 
kad neužilgo bus atidaryta 
klinika motinoms Šv. Elz
bietos ligoninėje, Brighto- 
ne.

Toje klinikoje bus pri
žiūrimos motinos, kurios 
neišgali užsimokėti už 
priežiūrą prieš ir laike 
gimdymo.
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Visi Kovon Dėl Lietuvos Laisves!
AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS PRAĖJO DIDELIU PASIRYŽIMU GELBĖTI LIETUVĄ

J. E. Arkivyskupas Stritch, Gub. Green Ir Kiti Pasaka Lietuvai Užjaučiančias Kalbas
KongresmonasO'Konski Pa* 
remia Jung. Kongreso Rezo
liuciją Dėl Lietuvos Laisvės 

Atstatymo

KONGRESAS GAVO $19,000 
AUKOMIS

VVashington (LAIC) — 
Capitol Hill darbotvarkė 
užsibaigė dviem Lietuvai 
laisvės reikalaujančių re
zoliucijų pasiūlymais. Vie
na rezoliucija buvo įnešta 
senatoriaus Willis (repu- 
blikonas iš Indianos), ant
ra — House of Represen-'

Dalyvavo 808 Užsiregistravę
Atstovai

Chicago, III. — Lapkričio 
29 d. prasidėjęs Amerikos 
Lietuvių Kongresas iškil
mingomis pamaldomis Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje praėjo labai en
tuziastingai ir dideliu pasi- 

tatives atstovo Kelly (de- ryžiniu gelbėti Lietuvą iš 
mokratas iš Illinois). Abi ver&ijos i laisvą ir nepri- 
šios rezoliucijos lapkričio klausomą gyvenimą.
10 d. buvo paremtos respu- Kongrese reikšmingas, 
blikono O’Konski. i užtariančias ir užjaučian-

Kalbėdamas apie Lietu- čias pavergtos Lietuvos 
vą, O’Konski tarp kitko!vardu kalbas pasakė J. E. 
pareiškė — Raudonojo fa- Chicagos arkivyskupas Sa- 
šizmo slegiama, daugiaus muel Stritch, Kongresma- 
trečdalio lietuvių tautos Ii- nas Alvin E. O’Konski, Illi- 
ko ar tai nužudyta, ar de- nois valstybės gubernato- 
portuota į Sibirą ar uždą- rius Dwight H. Green, Lie- 
rytą į kalėjimus. ’tuvos ministras Povilas

Lietuvos pavyzdys, to-ižadeikis, Lietuvos konsu- 
liaus tęsė O’Konski, paro- las Petras Daužvardis, ir 
do kiek mažai pasitikėjimo i daugelis kitų.
civilizuotas pasaulis gali T _ . . , i.. ... . - . .. , J. E. arkivysk. Stritchturėti pne sovietu pasnm- ... _ . , _. a .... ‘ 1 pareiškė, kad Lietuva vratų pasižadėjimu... — j ... .J simbolis šio moderniško ir
Audra Padarė Milijoninius neramaus pasaulio, jis 

MiincInlFnc tvirtino, kad Lietuva yra
HUOSiOIIUS auka tos sistemos ir tų

Pereitos savaitės pabai- žmonių, kurie yra pasiry žę __ f — • j — •  3 —    Ii-. ■ 1 r ■ Yt Ir iaj Lro

- ■■ *i--.

Congress viešbutis, Chicago, III., kuriame įvyko 
didysis Amerikos Lietuvių Kongresas.

me kituose “Darbininko” 
numeriuose.

Ame Hkr s T ietuvių Kor'- 
7rese susidarė labai pakili 
’r patriotinga nuotaika. 
Visų vienas nasirvžimas 
gelbėti pavergtą Lietuvą. 
Kongrese paskelbtas šū
kis: VISI KOVON DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS!

Iš įvairių lietuvių koloni
jų suplaukė labai daug au
kų. Kongrese ir bankiete 
susidarė tokia nuotaika 
kad “aukos 
penkdešimtinės, 
nes — krito į rinkėjų dėžu
tes, kaip rudenį, kad krin-į 
ta lapai”, pareiškė ką tik} 
iš Kongreso sugrįžęs at
stovas ir ALT narys, adv. 
Jonas Grigalus, Iš viso A- 
merikos Lietuvių Kongresų Kongreso pirm. Chas. 
sas gavo $19,000.00. Aukos Rozmarek atvyko ir pasa

kė kalbą, kurioj pažymėjo,

— šimtinės, 
dešimti-

Baisios Žudynės Lietuvoje
Partizanai Šaukiasi Pagalbos 

 -—Q 
dėl tremtinių apsaugojimo 
nuo išvežimo į sovietų Ru
siją. *

Pažymėtina, kad ir Len-

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS,
skaitytinas bažnyčiose sekmadieni, gruodžio 2.

Mylimieji Eroliai:—
Kariškiai ir politikos vadai sutartinai pareiškia, 

kad Europos ir Tolimųjų Rytų žmonėms šią žiemą grę- 
sia badas, jei mes nepasidalysime su jais savo maistu. 
Tad mūsų Arkivyskupai ir Vyskupai susitarė šiame 
prakilniame sumanyme bendradarbiauti su katalikų 
darbuotojais, padedant jiems parūpinti maisto tiems 
alkaniems žmonėms. Jei mes nepadėsime, tai netenka 
abejoti, kad daug nekaltų žmonių turės šią žiemą mirti 
badu, vien dėl mūsų apsileidimo.

Per ištisą savaitę, nuo 9 iki 16 gruodžio, bus su
keltas vajus rinkti įvairaus konservuoto maisto dėžu
tes (canned goods). Tiktai vieną savaitę mes turėsime 
progos sušelpti mūsų nelaimingus artimus svetimose 
šalyse. Visos sūdo vanotos maisto dėžutės bus renka
mos ir tvarkomos Katalikų Karo Šelpimo vadovybėje.

Pirmuosius maisto siuntinius planuojama gabenti 
užjūrin sausio mėnesio pradžioje. Mūsų vajaus direk
torium paskirtas gerb. Kun. James H. Doyle, kurio 
kanceliarijos adresas yra 7 Water St., Boston, Mass. 
Mūsų Vyskupijos klebonai yra kviečiami visame ka

me jam pagelbėti. Žmonės gi prašomi atgabenti maisto
Antrą Lietuvių Kongre- dėžutes į paskirtą klebono vietą.

so dieną iš Europos gautas Visi pavargėliai turi būti mūsų “broliais Kristu- 
tragiškas lietuvių partiza- Dabar yra patogi proga pasitarnauti mūsų Išga- 
nų balsas Štai jis: :nytojui, šelpiant tuos, kurie kenčia baisų skurdą ir ba
itai žodinis lietuviu dą- Aš tikiuosi, kad jūs gausiai ir nuoširdžiai atsiliep- 

partizanų radio šauksmas site i ši labai svarbų mano paraginimą. Pirkdami ką 
spalių 2 dieną: nors sau, atsiminkite, kad tie baduoliai kur kas labiau

“Mūsų dienos baigiasi. maisto reikalingi.
- tŽukovo armijos su specia- Jūsų ištikimas Kristuje,

kablegra- ciai’ dabar tebetęsia bolše-lliais šunu batalijonais va- t RICHARD J. CUSHING,
’ ■ - - 1 Bostono Arkivyskupas.

goję siautusi audra su lie
tumi ir sniegu padarė mili
joninius nuostolius Naujos 
Anglijos pajūryj. Apie 25 
žmonės žuvo audroje. Vien 
Scituate, Mass., miestelyj, 
kuris yra Atlanto pakraš- 
tvj audra padarė milijono 
dolerių nuostolių.

Gaisras Curley Namuose
Sekmadienį, gruodžio

tebeplaukia. ' kė kalbą, kurioj pažymėjo,!
Amerikos Lietuvių Kon- kad tuos kriminalus, ku-| 

g-resą sveikino laiškais, te-M^s^karo metu vykdė na-' 
legramomis ir 1 „
momis iš įvairių kraštų lie- vikai taikos metu, 
tuviai ir taipgi Amerikos Adv. Jonas J. Grigalus, 
Senatoriai, Kongresmenai, kuris buvo rezoliucijų ko- 
Gubernatoriai. Mayorai ir misijoje, pareiškė, kad jis 
kiti įžymūs pareigūnai.'savo gyvenime niekad nė- 
Pažymėtina, kad ir Vy- ra buvęs tokiame patrio- 
riausiojo Lietuvai Išlais-' tingame, turiningame ir 

Pirminin-'tvarkingame Kongrese. Jis — . j - —

naikinti krikščionišką civi
lizaciją pasaulyj. Lietuva 
turi savo asmenybę, prieš 
karą ji aiškiai visiems pa
rodė, jog gali savarankiš
kai ir tinkamai savo reika- vinti Komiteto 
lūs tvarkyti. Priminė A- kas prisiuntė sveikinimą, sako, kad Kongrese buvo 

kiiriamp tarn kitko naroiš- ROS užsirpp’istrave atstovai

lo kraštą nuo partizanų. 
“Lietuviai, esantieji 

liau, padėkit, gelbėkit! 
“Atvažiavę Lietuvon, 

šit tik dykumą.”

Generalis Streikas 
Australijoj

to-

ra-
RAUDONIEJI PASIRUOŠĘ 10

METŲ CIVILIAM KARUI

2 
d. išrinkto Bostono miesto 
mayoro James M. Curley 
namuose, 350 Jamaicaway, 
Jamaica Plain, Mass., dėl 
aliejaus išsiliejimo iš šil
dytuvo rūsyj kilo gaisras. 
Pašaukti ugniagesiai tuo
jau užgesino.

Iš pat anksto ryto tele- 
jihonas be sustojimo skam
bėjo. Gandai buvo paplitę, 
kad išrinktas mayoras 
James M. Curley mirė. Jis 
pats atsakinėjo ir visiems 
pareiškė, kad jis esąs ge
riausioje sveikatoje.

i

merikos Katalikų vyskupų kuriame tarp kitko pareis- 808 užsiregistravę atstovai 
konferencijos nutarimą kia: “Mūsų padėtis sunki, 
reikalauti laisvės Lietuvai Neišskirta galimybė ati- 
ir kitiems pavergtiems duoti mus visus “rytų sau- 
kraštams. pei”, kuri baigia kepinti

. J. V. ]
Konski pareiškė: Jeigu šę tautą, 
laisvės nebus Lietuvoje,' Lietuvos tremtinių var
tai jos nebus ir kituose du atsi»a.ukė ir sveikino 
kraštuose. Jis tvirtino, kad neseniai iš Švedijos atvy- 
bolševikai šiandien paver- kęs į Philadelphia studen- 
gė ne vien tiktai .Amerikoj tas Vladas Vaitkus ir tik 

šiomis dienomis atvykęs iš 
Danijos Edvardas Seibu- 
tis.

Kanadiečiai — iš Mon
treal ir Toronto — taip pat 

t karštai sveikino Kongresą, 
j Kongresas priėmė padė- 
:kos rezoliuciją Jo Švente
nybei Popiežiui Pijui XII, 

į Švedijos karaliui ir ki- 
į tiems padėjusiems kovoje

». į ' * *  "—” —r 
kongresmanas O’-'mūsų žemelę ir mūsų varg-Į

• vi— w

ir maždaug apie tiek pat 
dalyvavo svečių - viešnių.

Am. Lietuvių Kongresas 
išrinko tą patį veikiantį 
komitetą, būtent, pirm. L. 
Šimutis, sekr. Dr. P. Gri
gaitis. ižd. M. Vaidvla. Vi- 
ce - pirm. — adv. V. Lau
kaitis. Stilsonas ir Pivariū- 
nas. ALT nariais iš katali
kų įėjo šie: kun. Pr. M. Ju
ras, adv. Jonas J. Griga
lus. Elz. Paurazienė, adv. 
Antanas Mileris, kun. I. 
Albavičius, Juozas B. 
Laučka ir kun. Jonas Bal- 
kūnas. Iš sandariečių ir 
socialistų taip pat įėjo po 
seDtvnius. Nutarta praplė
sti Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Lietuvių Informaci
jų Centrą.

Sydney, Australija, gr. 3 
— Sustreikavus 7 tūkstan
čiams plieno dirbtuvių dar- 
ibininkams. uostų ir kasyk
lų darbininkų vadai ruo
šiasi paskelbti generalį 

; streiką. į kuri būtų įtrauk
ta apie 500.000 darbininkų.

Laikraščiai sako, kad 
plieno darbininkų streikas 
esąs komunistų triksas, 
kad pasigriebti Australie
čių Amatninkų Unijų Ta
rybos vadovybę.

Yenan, Kinija, gr. 3 —, 
Kiniečių raudonųjų vadas, 
gen. Yeh Chnig-yin pa
reiškė, kad nors kiniečiai 
komunistai nori taikos, bet j 
jie esą pasiruošę 10 metų 
civiliam karui Kinijoj.

Jis pasakęs, kad nuo Ja
ponijos pasidavimo abi ka-! 
riaujančios pusės neteko 
80,000 vyrų, iš kurių nema
žai užmušta. Jis sako, kad 
komunistai turi trijų mili-

Į

ševikai, kaikuriuose užim
tuose kraštuose, net pra
džios mokyklų mokinius 
apgyvend i n a bendrabu
čiuose, kur daug kreipia
ma dėmesio į komunistinį 
jaunuolių for m a v i m ą. 
“Pravda” Nr. 238 praneša, 
kad Latvijoje jau įsteigta

i 1,200 tokių bendrabučių. 
1 Vaikai tik sekmadieniais 
paleidžiami pas tėvus, 

į Raudonosios armijos ka- 
jonu“ginkiūotą ‘ kariuome-1 vaikai tuoae. inter"a‘ 
nę. ir kad jie gali kariauti.tuose §auna val« nemoka- 
ilgą laiką be iš kitur pagal- maL
bos. 1 Tokių bendrabučių tiks-

j Nežiūrint to ką sako ki- las yra dvejopas: pagiri- 
w » a 1 — z"x a a a z a a a a 9 O y-J ra ya ■ v* ■ ** ■ j yE B

bet yra žinių, kad jie gau- nistinis auklėjimas, 
na pagalbą iš Rusijos. __________

j
I

llnih blAtilailranti niečių komunistų vadas, tintas rusinimas
Unija ReSllalKanil OUTanlcS vra įjnju kad iie prau. nistinis anklėiim

gyvenančių lietuvių, bet 
panašiai pasielgė su tryli
kos milijonų gyventojų tė
viškėm. Lietuviai, estai, 
latviai, lenkai, bulgarai, 
ukrainiečiai, jugoslavai ir 
kitos tautos sovietų Rusi
jos yra pavergtos.

Ministras Povilas Žadei- 
kis pareiškė:— Lietuva, 
siaubingų vilkų užpulta,
bet kaipo kraštas, kaipo: 
valstybė yra gyva. Lietu
vos žmonės nepasidavė na-: 
ciams, nepasiduos ir mas
koliams. Bolševikai taip 
elgiasi su gyventojais, kaip 
daugelį savo kriminalais į- 
tikino, jog vokietis paver
gėjas netgi mažiau buvo 
žiaurus, kaip rusas “išlais
vintojas”.

J. E. arkivyskupo Stritch, 
kongresmano O’Konski ir 
kitų kalbas ištisai talpinsi

Providence, R. I., gr. 3— 
Šešios audenyčių kompani
jos pareiškė, kad CIO uni
jos sulaužė sutarties punk
tą. kur pasakyta, kad dar
bininkai nestreikuos. To
dėl kompanijos visiškai at
sisako nuo tos sutarties su 
unija, kurią ji sulaužusi.

Jau du mėnesiai kaip stybės įstotų į Suvienytu 
3,000 darbininkų streikuo- Tautų Organizaciją, 
ja. Kompanijos dabar ban-' ‘ _

Pabaičio Moksleivija Atima- 
riuos darbininkus. ITld IŠ TėVIįGIODCS

Senatas Užgyrė Suvienytų 
Tautų Organizaciją

Italijos Raudonieji Trukdo 
Valdžios Sudarymą

Roma. Italija, gr. 3 — 
Jau devinta diena kaip Ita- 

. Pa
skirtas užsienių ministras 
Alcide de Gaspari sudaryti 
naują valdžią susidūrė su 
nauja problema. Raudonie
ji reikalauja dviejų svar
bių vietų ministrų kabine
te; socialistų ir akcijos 
partijos reikalauja taip 
pat dviejų svarbių vietų,

VVashington, D. C. —
Jung. Valstybių Senatas
41 balsu prieš 18 užgvrė bJa neturi valdžios, 
sumanymą, kad Jung. Vai-

PerJ. V. Kainuoja $82,CC 
Dieną Radio Programos

I

Washington, D. C., gr. 3 gramų transliavimas į visą 
— Iš Kongresinių šaltinių pasaulį.
sužinoma, kad Jung. Vals-1. Kongas yra pasiryžęs 
tybių administracijai kai- kurios programos. kaip sa. 
nuoja maždaug $82,000 per ro, buvo aiški Anglijos 
dieną muzikos ir žinių pro- propaganda.

■ -

— Kas yra karžygis? — New York (LAIC) —No-
Tas, kas savo priešą pa- rėdami vaikus išimti iš pa- būtent, vidaus ir užsienių 
daro draugu. įtriotinės tėvų įtakos, bol- reikalų.



Antradienis. Gruodžio 4, 1945

ŽMONĖMS ŠELPTI
KOOPERATYVAS EUROPOS Šveicarijos Lietuvių Padėka

ĮVAIRIOS žiniosc

peratyvo veikla numato
ma pradėti apie šių metų 
gruodžio 8 d. Visoje Ame
rikoje bus organizuojama 
maisto rinkimo ir siuntimo 
sistema. Kooperatyvo vei
kimo planas bus išskelbtas 
kiekvienam mieste ir mies
telyje per šalpos organiza
cijų skyrius, per spaudą ir 
per visą Amerikos visuo-

badaujantiems menę. Kooperatyvo oficia- 
žmonėms šelpti, lūs vardas: C.A.R.E. (Coo- 

jau įre- perative for American Re-

2

MAISTO RINKIMO VAJUS 
KATALIKŲ PARAPIJOSE

Amerikos Katalikų Epis- Nr. 237, pradėjo veikti 
kopatas per visas parapi- drobės ir vatos fabrikas 
jas Amerikoje, nuo 
m. gruodžio 9 iki 16 d. pra
ves konservuotų maisto 
produktų (canned goods) 
rinkliavą, nuo karo nuken
tėjusioms tautoms sušelp
ti. Šiam vajui vadovauja 
War Relief Services. 
reikalu š. m. lapkričio 15 d. mybos mažai paguodos te- 
11 vai. rytą Roosevelt Ho- turės, 
tel, New Yorke įvyko A- 
merikos Rytinių Valstybių 
arkivyskupijų ir vyskupi
jų delegatų pasitarimas, 
kuriame dalyvavo ir Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmininkas 
kun. dr. Juozas B. Kon
čius.

Šiame susirinkime buvo 
aptarta ir nustatyta va
jaus vykdymo planai. 
Kiekviena arkivyskupija ir 
vyskupija Amerikoje, ge
resniam maisto rinkliavos 
pasisekimui, sudarys va
jaus komitetus ir susitarę 
su parapijų klebonais, nu
statys darbo ir veikimo 
planą.

Bus garsinama spaudoje, 
per radiją ir vyskupui sa- 
ivo parapijoms parašys a- 
titinkamus laiškus, kurie 

į skaitomi bažnyčiose sek
madieniais — gruodžio 2 ir 
9 dd.

Šios maisto produktų 
rinkliavos metu tikimasi 
surinkti per 20 milijonų 
dėžučių, apie 40,000,000 
svarų (20,000 tonų) mais
to. Surinktas maistas bus 
išsiuntinėtas nuo karo nu
kentėjusioms ta u t o m s. 
Lietuvių tauta gaus pro
porcinę dalį, ar net dau
giau, nes lietuviai yra vie
ni iš labiausiai nukentėju
sių šiame kare.

Lietuviai esate prašomi 
šį per bažnyčias skelbiamą 
vajų, gruodžio.9 iki 16, 
dosniai remti maisto pro-Į 
dūktais ir taip pat prisidė
ti nuoširdžiu darbu.

Detalės instrukcijos apie 
vajaus vykdymą bus su
teiktos per vietinius klebo
nus.

1945 “Nevėžys”.
i Nėra abejonės, kad kaip 
ir kitų Lietuvos fabrikų, 
taip ir šio, gamyba bus 
pirmoj eilėj nukreipta į 
tenkinimą okupacinės rau
donosios armijos reikalų. 

Tuo Lietuvos žmones iš tos ga-

Šiomis dienomis BALF 
pirmininkas kun. Dr. Juo
zas B. Končius gavo Švei
carijoj gyvenančių lietu
vių, nuo karo nukentėju
sių, laišką, kuriame reiš
kiama padėka už BALF 
teikiamą pašalpą.

Šelpiamų Šveicarijoje lie
tuvių vardu, Komitetas 
taip parašė:
"Didžiai gerbiamas Kunige. 

Pirmininke,
“Skaudus likimas privertė 

mus apleisti Tėvų žemę, lietu
višką pastogę. Lietuvos kryž
kelėse rymantį rūpintojėlį. At
sidūrėme svetimoje padangėje. 
Skausmas, vargas ir Tėvynės 
ilgesys yra mūsų nuolatinis pa
lydovas.

"Nepaprastai esame sujaudin
ti mūsų brolių Amerikiečių nuo- 
širdumu bei jautrumu mūsų 
vargui. Jūsų parama nuošluosto, 
ašarą vargstančiam lietuviui 

( pabėgėliui.
“Jūsų broliška užuojauta sti

prina mūsų palaužtą dvasią, ją 
gaivina.

“Jūsų globoje mes jaučiamės1 
stiprūs nugalėti visas audras 
susijungę su Jumis, mūsų prie- 
teliai. Amerikos lietuviai, ga
lingi būsime laisvoje demokra
tinėje Lietuvoje kurti naują lai
mingą rytojų.

“Kunige Pirmininke, padėkok 
visų lietuvių pabėgėlių Židinio 
Yverdon’e vardu mus taip gra
žiai remiančiai BALF’o vadovy
bei ir visiems jo nariams. Mes 
stengsimės atsidėkoti savo tau-

Sugrįžo Bronius Bartkevi
čius Iš Pacifiko

Amerikos šalpos organi
zacijos turėjo bendrą susi
rinkimą National Art klū- 
’*e. New Y’orke. Šiame su
brinkime dalyvavo 22 žy
mios šalpos įstaigos, kurių 
tarpe Bendrąjį Amerikos 
I ietuvių Šalpos Fondą at
stovavo BALF pirminin
kas kun. dr. J. B. Končius. 
Susirinkimas įsteigė koo
peratyvą 
Europos
’’S kooperatyvas 
" istruotas tVashingtone ir mittances to Europe, Ine.), 
turi pilną mūsų valdžios Daugelio Europos tautų 
pritarimą. Be šalpos orga- padėtis yra labai kritinga: 
r išriju įgaliotinių, susi- jas išgelbėti nuo bado, rei- 
r.nkime dalyvavo Depart- kia džiaugtis, kad žymūs 
me^t of Statė ir UNRRA Amerikos vadai ir pasižy- 
atstovai. 
neitas pasižadėjo šį koo- labdarybei, 
neratvvą remti.

šiame kooperatyviniame 
gairinkime priimta kons

titucija. kuri susideda iš 
10 paragrafų. Konstitucija 
nustato, kooperatyvo tai
sykles ir pagrindinius dės
lius. Kiekviena šalpos or
ganizacija sutiko įnešti na
rio mokestį nuo $2,500.00 
iki S135.000.00. Įneštas ka
pitalas bus grąžintas koo
peratyvą likviduojant ir, 
jei kuris nors narys pano
rės atsisakyti, galės tai 
padaryti po metų laiko ir 
įneštoji suma bus sugrą
žinta. sisprenaimo teisę, nors,

Kooperatyvo susirinki- vietomis ir pabrėžia, kad ria laikysena, gindami lietuvių 
mas išrinko direktorius. Į geografiniai galv o j a n t, vardą ir garbę prieš visą pa- 
direktorijatą išrinktas ir Švedija nėra užinteresuota 
BALF’o pirmininkas kun. Pabalčio tautų politiniu li- 
dr. J. B. Končius; Valdy
bos pirmininku išrinktas 
Mr. Murray D. Lincoln — 
Cooperative League of the 
United Statės of America 
atstovas; Vyriausiu admi
nistratorium pakviestas, ir 
dalyvavo, Mr. Donald Nel- 
son. buvęs Amerikos WPB gų komentarų.
(War Produ.ction Board) 
pirmininkas. Jis sutiko pa
sišvęsti šiam labdaros dar- žiūrėti blaivesnėmis aki-:darbininkų unijas, juos į-; 
bui ir jam vadovauti. Koo-

Karo Departa- mėję asmenys pasišvenčia 
o valdžia lei

džia ir kooperuoja.
Suprantama, ir mūsų lie

tuviai gaus pagalbos iš šio 
naujai įsikūrusio koopera
tyvo. nes BALF’as yra pa
siryžęs su šia nauja kilnia 
organizacija pilnai ir glau
džiai kooperuoti.

Los Angeles mieste buvo rasta daug netinka
mą gyvenimui namų ir tokių būdu 114 šeimynų 
turės netekti gyvenamų butų. Jų tarpe ir šiame 
vaizde matoma Margaret Vaze, 83 m. amž. su 
savo 4 metų anūku.

t

STOCKHOLMO LIETUVIŲ 
KOLONIJOS “SVETUR” 

PASISKAIČIUS
Aftonbladet Apie Igno J. 

Šeiniaus Veikalą i

Komentuodamas “Rau
donasis Tvanas Plinta”, 
“Aftonbladet,” per ilgus 
išvadžiojimus visgi, pasi
sako už Pabalčio Tautų ap
sisprendimo teisę, nors,

a-
Profesinės 

numerius Sąjungos, patarianti Šve- 
Skandina- dijoje dirbantiems tremti- 

noru prie jų

šaulį”.
Lietuvių Židinio Komiteto

Yverdon’e Prezidiumas.

Pabalčio Tremtinių Ujimas 
Švedijoje Nesiliauja

II
i

Komunistuojanti švedųį

kimu.
Esą, Švedijai svarbus! 

principas.
LAIC pastaba: Gerai ži

nodami Aftonbladet sim
patijas, mes konstatuoja-, 
me, kad I. J. Šeiniaus vei-Į
kalas sukėlė tikrai budin- spaudos dalis vis nesiliau

ja ujusi tremtinius iš Pa-Į
Kaip žinome, net Afton-Į balčio. Dabar prieš trem- 

bladet į dalykus pradeda tinius bandoma kurstyti

mis. Įveliant į grynai vietinius 
darbo konfliktus.

Girdi, tremtiniai apsiima 
Įdirbti už mažesnį atlygini-

Įsigyk Angliškai-Lietuviškq Žodyną
English - Lithuanian Dictionary .------------Į---------- 1 ---- -—

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas,' rn^’_ vengia Stoti į unijas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas. ! sutinka net boikotuoti

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku- streikus ir t.t.

Brockton, 
Jūreivis 

apie savo 
telephonu

redakcijai. Jis

Sekmadienį, gruodžio 2 d. at
vyko į Bostoną iš Pacifiko, kaip 
jis sako iš Tokio, sugrįžęs jū
reivis Bronius Bartkevičius, bu
vęs LDS 2 kuopos, 
Mass., raštininkas. 
Bronius Bartkevičius 
sugrįžimą pranešė 
“Darbininko”
sveikino visus savo draugus, y- 
pač LDS narius, su kuriais jam 
teko darbuotis prieš karą.

Jūreivio Bartkevičiaus mamy
tė ir dabar gyvena 42 Vine St., 
Brockton. Mass. Jis paskutinia
me savo laiške, rašytame lap
kričio 19 d., savo mamytei ra
šė: “Mamyte, rytoj, lapkričio 
20 d. mes įvažiuosime į Seattle, 
Wash. Čia ilgai nebūsime, gal 
dieną ar dvi. Iš čia važiuosim į 
Chicago, į Albany ir iš Albany 
į Bostoną.

i "Mamyte, viskas labai gerai. 
Gali jau pradėti virti kleckus ir 
kepti kūgelį”.

Bronius, matyt, labai pasiil
gęs savo mamytės ir jos gamin
tų valgių. Jis tikisi už poros die
nų būti namuose pas savo ma
mytę. Sveikiname sugrįžusį jū
reivį Bronių ir linkime jam ge
riausių sėkmių.

f

New Y’ork (LAIC) — >je užtinkame straipsnį 
Prieš akis turime 3 pasku- pie Švedijos 
tinius “Svetur” 

I (Nr. 2, 3, ir 4).
Į vijoje leidžiamas “Svetur”, niams laisvu
!savaimi suprantama, la- dėtis.
, biaus atspindi Rylų Atlan- Rugsėjo 13 d. Associated i 
to ir Baltijos jūros pulsą. Press iš London pranešė,1 

iVisi gaunami pranešimai kad Užsienių Ministerių 
patvirtina, kad užjūrio Konferencijos išvakarėse, 
stebėtojui Lietuva yra ak- Pabaltį Londone atstovau- 
linai uždaryta, nuo vakarų ją pasiuntiniai “didžiajai 
pasaulio visiškai atskirta. Penkiukei” (USA, Brita- 
Pasitvirtina, kad pajūrio nija. Prancūzija, Kinija ir 
ruožas, kelių mylių gilu- USSR) įteikė atitinkamą 
ma, yra visiškai nuo gy- memorandumą reikalau- 
ventoju išvalytas. Per visą jant Baltijos kraštams 
okupuotą Pabaltį paskubo- grąžinti visišką nepriklau- 
mis vykdomi įtvirtinimo somybę.
darbai, galvotrūkčiais ruo
šiami aerodromai ir tt.

Lietuvos žmonės prane
ša, kad šiuo metu sovietų 
išvystytas karinių pasi- f 
rengimų tempas stebėtinai 
arti prilygsta 1940-41 me
tų laikus...

Svetur • 2-me numeryje pranešimų.
skaitome, kad Švedijoje Ten pat sužinome, kad į 
randasi apie 500 lietuvių Londone sudarytą Balti- 
(3,400 latvių ir 21(300 es- jos atbėgėliams gelbėti ko
tų). Antrašte “Galimybės mitetą įeina p.p. Varkala 
mūsų tremtiniams Ameri- jr Prapuolenis (lietuviai), 
koje” paduotas Lietuvos o. Rozitis ir Karnegi (lat-

4-ame numeryje minimas 
Londone Time and Tide 
pasirodęs straipsnis apie 
reikalą 
klausomą Lietuvą, Latviją 

L ir Estiją.
Jo turinys buvo paminė

jas viename iš Reuterio 
Skandinavijai skiri amų v •

atstatyti nepri-

Audinių Fabrikas Panevėžy

Prevent TB

Paslaptys

ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai- Lvgiagreta ataka Drieš 
ADA r\Ti cl o Tkill • Izintolc c’+i-nT'io ic n m /IaItI n tto ic T>o O O ’ x

tremtinius vedama ir Par- x _ ___„__„ ____
(Riksdag). Pav. Generalinio Konsulato viai ir Dr. V. Rauds ir Dr. 

per pirmąjį rudeninės se-ĮNew Yorke pluoštas prak-jAruja (estai).
■sijos posėdį, komunistas Į tiškų patarimų. Realisti- šiaip, veik kiekviename 
Į atstovas Persson viešai j nėję šviesoje tremtiniams, numeryje randame skiltį 
į JO n lti zvA m f «■» n 14 i •-» z-v zvz^z* 1 am a lz «-» <-» 4 t rlz’/'vz* z'k !    j_______ l." _  ______ _ •

jie yra fašistai, vokiečių!migrantas šiame krašte'Vokietijoje, 
talkininkai, karo nusikal- gali tikėtis, 
tėliai ir t. t. Girdi, visi jie 
turi būt grąžinti.

Į tą išsišokimą trumpai jos. ten gyvenąs lietuvis) 
atsakė atstovas Dickson, T. Bieliackinas islandų 
pataręs savo oponentui pa- Raiba rašinėja iš Nepri- 

f siskaityti 1939 - 1941 metų j klausomos Lietuvos gy ve- 
|“Ny Dag’ puslapius (ko- nimo laikų. Yra net para- 
! munistų dienraštis Švedi- ,šęS romaną, o Islandijos 
joje), kai dar galiojo Prof. Kuntur Arngrimsson 

i “krauju sucementuota’ tolydžiui informuoja radio 
Hitlerio - Stalino draugys- klausytojus apie Lietuvą 
tė, o švedų Užsienio Reika- ir jos problemas, 
lų ministeris Unden pata-' 
rė pasikalbėti su tremtinių 
tarpe esančiais 
mokratų lyderiais ir pa-! 
klausti kodėl tremtiniai 
nenori namo grįžti...

I - ~

per 4". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo-' 
davo po S4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti, lamente

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

NeuYork (LAIC) —
Daugelį Lietuvos fabrikų 
įrengimų bolševikai išga
beno į Sovietų Sąjungą. 
Tik negausi dalis Lietuvos 
fabrikų veikia. Panevėžy
je, kaip praneša “Pravda”

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystes mokesčių la
keliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

i

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Žinomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas
Adresas

f

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms.
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham IMh-R

e-

Pabaltiečius apkaltino esą primenama ką atvykęs e-'apie tremtinių gyvenimą 
””” t^ž^!Vokietijoje> ir iietuvių_

' amerikiečių veiklą (Kana- 
Pora charakteringų ži- da ir Pietų Amerika ima- 

nučių paduoda net iš Indi-jmai).

apie Lietuvą

3-iame “Svetur” numery-

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

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

Llmosinal dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

55“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina $1.00 metams
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

socialde- i

Moteris yra lyg šešėlis: 
jei tu ją seki, ji bėga nuo 
tavęs; jei tu bėgi — ji se- 

i ka paskum tave.
Indusų priežodis.

l jū-ei
V* <

LIJ * l



?ublished every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
*Iew Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cotered aa second-claas matter Sept. 12, 1915 at the poet office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Lcceptance for malling at special rate of postage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1917. authorlzed en July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES-

Jomestlc yearly ___________ $4.00
Oomestic once per week yearly $2.00
Torelgn yearly________ $5.00
•'orelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams.. $2.00
Užsieny metams  ............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston. Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Antradienis, Gruodžio 4, 1945

Japonų vaikai, lydimi senesniųjų, prisikasę tinkamo statybai smėlio u- 
p's pakrantėj, arti Tokio, nešasi maišiukais į namus.

DARBININKAS
(THE WORKER)

valstybė Dievas, aukščiau
sia dorybė yra jėga. Dabar 
pasaulio šūkis yra — jėga 
yra tiesa. Bet tragedijų 
tragedija, — kad kurie ne-! 
tiki į jėgą, turi ją vartoti 
arba nuo jos žūti.

Ne Dievas apleido žmo-' 
igų, bet žmogus Dievą. Die-j 
!vo nepajuoksi. “Ką pasėsi! 
tą ir piausi”.

“Išnaikinimu išnaikinta 
žemė, ir nėra žmogaus, ku-j 
ris pamanytų savo širdy
je.” Karo 
pelenuose 
vą.

Brangūs
tu vės! Mūsų tautai atėjo 
kryžiaus dienos. Jau penki 
metai kaip kenčia svetimų
jų jungą. Tūkstančiai iš
mirė. Kelis šimtus tūks-

griuvėsiuose ir 
matome Lietu-

I

i

iI
lietuviai ir lie- I

Kun. Dr. L. J. Mendelis.

Lietuvos Kančia j Bet pirmas kartas, kad 
persekiojimas, ištrėmimas

* 
o

—' 1 . J?

| kraujuje mirksta. Šian- 
idien jos Didysis Penkta- 
Idienis. Ji kybo ne ant kry
žiaus, bet ant kūjo ir pjau
tuvo. Tyčiojosi minia.

Kur jos mokiniai ir se
kėjai? Išbėgiojo, išsisklai
dė; nėra, kas ją gintų, pa
guostų. Kaip Kristaus ap
siaustą, taip Lietuvos 
mantą svetimi kareiviai 
graibsto. Kybo nekalta 
tarp gero ir blogo; nesu
laukia teisybės prie taikos 
stalo, ministrų konferenci
jose.

Tamsi tautai diena. Sau
lė aptemus. Gamta liūdi. 
Teisėtumui ir laisvei bru
tali jėgos jėtis perdūrė šir
dį. Lietuva savo agonijoje 
šaukiasi “Dieve mano, Die
ve mano, kodėl tu mane 
apleidai.”

ir mirties kryžius, «yra jo !?nAiu®. *švežė Sibiran ir stovi prie Jos tik Lietu- 
dalia. iVokietijon. Daugelis pabe-l motina Jos ŠMj3

šiandien lietuvis, kur jis H “ dau* tU^Usi » Dar
ool/A on AGolmictn • KO lSVaiKyu 1S suae v:Anaa kslsviias nprdn.

(Kun. Jcno Baikūno iš Ma-| jam dangaus palaimos. Ne 
speth, N. Y. pamokslas, pa-Į visada ir ne visur gali su
sakytas šv. Jurgio lietuvių'važiuoti tautos atstovai 
parapijos bažnyčioje, Chica- i pakelti balsą prieš spau-! 
go, III., lapkričio 29 d. š. m..; dėjus ir pareikšti žmonių 
atidarant Amerikos Lietuvių 1 norą. 
Kongresą).

“Taipgi, mano mylimieji! 
broliai, būkite ištvermingi; 
ir nepajudinami; visuomet 
uoliai dirbkite Viešpaties 
darbą, žinodami, kad jūsUida^niT‘Dėj^’mū^^it 
darbas neveltui Viespaty.;dys sutrint03 ir dvasia nu.i" 
Je‘ žeminta. Visa ką lietuvis!

t i vertino — teisėtumas, mei-
Visa Amerikos Lietuvi ja lė, brolybė, žmogaus as- 

šį rytą atkreipusi į Chica- mens šventumas, žmogaus 
go savo žvilgsnį, geriau pa-sielos neliečiamumas, de-l 
sakysiu, kad visa lietuvių;mokratybė ir laisvė — vis-' 
tauta sulaukusi mūsų kon- kas yra paneigta ir jau a-, 
greso lydi jį su linkėjimais, timta. Jau ne pirmas kar-

’ ", su malda tas jis taip skriaudžiamas.

t

Mes, Amerikos lietuviai, 
į atstovaują tautai, susirin
kome čia prašyti Dievo pa
laimos savo tikslams įkvė
pimų tarimams, pajėgų

no indiTO vyrčb
_____ j I

Visi žinome, kad Balti-! 
morėj, šv. Alfonso parapi
joj, klebonauja kun. Dr.! 
Liudvikas J. Mendelis. į 
Spaudoj skaitome apie ste
bėtiną šv. Alfonso parapi
jos darbuotę. Kurie girdė
jo kun. Mendelio misijonie-
riškus pamokslus, tie vi-į 
sam gyvenimui atsimins jo 
įkvėptus, pilnus krikščio
niško uolumo žodžius. Ku
rie asmeniniai su juo susi
pažino, išsinešė neišdildo
mo įspūdžio dėl jo protinių 
gabumų ir neilstamo dar
bingumo tikybos ir doro
vės srityje. Bet retai kam 
teko nugirsti, kad katali

kiškoji kun. Mendelio darbuotė iškyla iki plataus pa
saulinio masto. “The Catholic Revievv” paskelbia, kad 
Šv. Alfonso parapija, šių metų bėgyje, suaukojo Misi-į ____
joms 72,817 dolerių! Minimas laikraštis štai kaip apie! Jam pŽsis'ekti, 
tai rašo: ------------------

“Visoj mūsų šaly tur būt nėra kitos tokios para-! Mendelis prijungia savo mėnesinę algą. Iš gausių baž- 
pijos, kuri turėtų tiek savotiškų ypatumų, kaip Šv. Al-~”';"~ .. —j--------------------- --------------
fonso parapija. Tai yra lietuviška bažnyčia tik su 
dviem lietuvių kunigais: klebonu Mendeliu ir vikaru 
kun. Antanu Dubinsku. Bet šiokiomis dienomis ten yra 
daug mišių, kurias laiko įvairių kongregacijų vienuo
liai: Sulpicijonai, Koliumbiečiai, Juozapitai, Maryk- 
noll tėvai ir kiti. Jie klauso išpažinčių ir suteikia viso
kių dvasinių patarnavimų: misijų, rekolekcijų, novenų 
ir tt. Bažnyčią lanko katalikai iš įvairių miesto dalių. 
Ypač jie dalyvauja Stebuklingo Medalio novenose, ku
rios įvyksta kas pirmadienis ir antradienis, per ištisus 
metus. Ateina ir nekatalikų, kurių nemaža atsiverčia į 
tikrąjį tikėjimą.

Šv. Alfonso bažnyčioj daro rinkliavas visokie mi- 
sijonieriai, ir amerikiečiai, ir iš toliau atkeliavę. Ne
trūksta ir Vyskupų. Taip Toledo Vyskupas Thomas J. 
Toolen, sakydamas pamokslus novenos metu, surinko

nyčios rinkliavų sudaryta nemaža stipendijų mokslą 
einantiems klierikams.

Kuomet kun. Mendelis minėjo 15-kos metų kuni
gystės sukaktį, jam buvo įteikta stambi finansinė do
vana. Visus tuos pinigus jis atidavė misijoms. Pana
šia proga ir kun. Dubinskas taip pat pasielgė.

Abudu kunigai, Mendelis ir Dubinskas, kadaise 
'buvo neturtingi berniukai. Kun. Mendelis dirbo Penn- 
isylvanijos anglių kasyklose. Kun. Dubinskas, besimo- 
i kydamas Baltimorės mokyklose, nedykinėjo, bet dirbo 
tai vaistinėse, tai siuvinyčiose, tai kitokiose dirbtuvė
se. Savo uždarbiu ir tėvus sušelpdavo, ir susitaupyda
vo mokslo lėšoms, kuomet mokėsi šv. Karolio Kolegi
joj”.

Toks aprašymas gal ir nelabai patiks kukliems 
Kristaus darbuotojams. Bet visuomeniniu atžvilgiu, 

_____,__ v____ r____________________ , _____  didvyriški) darbų paskelbimas labai naudingas — ki- 
3525 dol. Prie žymesnių misijonieriškų rinkliavų kun. tiems įsižiūrėti ir kiek galint jų pavyždžiu pasekti. K.

būtų, sako su psalmistu:! 
“Man ašaros buvo mano1 
maistas dieną ir naktį, kai 

ijie man visada sakė: Kur 
dabar yra tavo Dievas.” 
(Ps. 42, 3). Taip prikaišio
ja mums netikintieji: Kaip 
gali tikėti į Dievą su tiek 
daug bloga pasaulyj? I 

(Dievą teisingą su tiek ne
teisybės? Į meilės Dievą 

i šalia tiek — neapykantos?
Kodėl Dievas leidžia Stali- 
no žudykams siausti, kitus 

į skriausti, persekioti, žudy
ti, išplėšti, ištremti ir ne
kaltai kankinti? Kodėl Jis 
leido 22,000,000 gyvybių 
žūti šiame kare, kitus 34,- 
000,000 sužeisti, daugelius 
visam amžiui sužaloti?

“Iš kur jūsų tarpe karai 
ir vaidai?... Ar ne iš jūsų 
pageidimų, kurie kovoja 
jūsų nariuose. Jūs geidžia
te ir neturite; užmušate ir 
pavydite ir negalite gauti; 
vaidijatės ir kaujatės, ir 
neturite, nes Jūs neprašo
te.” (Jok. 4, 1-2).

Pasaulis ir jo. niekšingi 
siekiai užsitraukė karą. 
Nazis ir komunistas die
vindami valstybę, Dievą 
nutraukė nuo Sosto. “Ne
turėsite kitų dievų tik ma
ne vieną; aš esu pavydus 
Dievas” — sako Jehova. 
Dievą paniekindami ir 
aukštydami valstybę, jie 
patį žmogų nužemino. Kai

i gintų ūkių. Niekados mū
sų tauta nebuvo tokiose 

i kančiose, kaip šiandien. 
Ką ateitis atneš, nebegali
me pramatyti. Viena aiš
ku, kad Dievo ranka ją pa
lietė. Jei artimas norėtų 
dabar Lietuvą atvaizduoti, 
tai ne Rimšos vargo mo
kyklą kaltų, bet po kryžiu
mi kniūpščią našlę lietu
vę vaizduotų.

Mes turėjome Judų, ku
rie išdavė savo tėvynę. Tu
rime iš užsiginamų tėvy
nainių, kurie jos jau nepa
žįsta, prieš ją liudija. Mi
nia įkurstyta reikalauja 
jai mirties: “Šalin ją, duok 
mums Rusiją,” lygiai kaip 
žydai pasirinko Barabą.' 
Minia rėkė: “Nukryžiuok 
jį... Mes jam netarnausim... 
Mes turim Ciesorių,” taip 
apakųsieji nori brolių 
kraujo, tėvynei netarnau
ti... jie turi tironą Sta
liną! Kristui uždėjo kry
žių, stumdė po kryžiumi, 
tris kartus parmušė, galop 
ant Kalvarijos nukryžia- 
vojo. Taip ir Lietuvai už
dėtas kryžius ir ją stumdo. 
Tik Kristui padėjo Cirenė- 
jus kryžių nešti, gailestin
ga Veronika nušluostė vei
dą, Jeruzalės moterys ap
verkė. Ar rasis Cirenėjų ir 
Veronikų Lietuvai? Ar bus 
moterų ją apverkti?

Lietuva parblokšta savo

Dar 
vienas kalavijas ją perdū
rė. Ji girdi šauksmą: — 
“Trokštu.” Trokštu savo 
sūnų ir dukterų iš
sklaidytų po visą pa
saulį. Trokštu jų vie
ningumo. Trokštu jų susi
pratimo. Trokštu juos pa
vest savo motinai. Trokštu 
juos grąžinti atgal. Trokš
tu už juos kraują pralietą 
užganapadaryti už jų nuo
dėmes. “Atleisk jiems Tė
ve, nes jie nežino ką daro”. 
Atleisk sūnums palaidū
nams, kurie apleido na
mus... Atleisk jiems, kurie 
baimėje išbėgiojo. Atleisk 
sūnums išsigimėliams, ku
rie mane išdavė į priešo 

i rankas. Atleisk mano.prie- 
Išams, mano kryžiuoto- 
jams. mano kankintojams, 

t “Tėve į Tavo rankas ati
duodu savo sielą.” Dieve

Tęsinys 5-tame pusi.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

XVI.

Mobilizacija
Tos kalbos apie rusiškąjį patrijotizm, mū

sų žmonėms buvo lyg skaudus pasityčioji
mas. Bene dabar Lietuva laisva? Ir dar neži
nia, kuri nelaisvė būtų kietesnė — rusų, ar 
vokiečių. Žmonės žiūrėjo į karą kaip į baisią 
nelaimę, kuri atneša mirtį, ugnį ir badą. Dar 
neragavę, jau žino, kad ji sunaikins jų tro
bas, nualins laukus, ištuštys klėtis ir aruo
dus. Moterys verkšleno, vaikai smalsiu pasi
baisėjimu klausėsi senų žmonių pasakų apie 
karo žudynes. Vyrai rūstūs, tamsiai susirū
pinę, gaudė iš visur žinias, kaip ten belgams 
ir prancūzams sekasi. Žinios buvo labai 
šlykščios, tačiau iš jų galėjai numanyti, kad 

■ vakarų fronte vokiečiai ima viršų. Ateis bė
da ir Lietuvai. Rusų valdžia visaip ramino ir 
drąsino žmones, pabrėždama rusų armijos 
galybę, drąsą ir garbingą praeitį. Tiesa, neto
limoji rusų armijos praeitis buvo gerokai ap
temdyta pralaimėjimais japonų kare, bet tie 
nemalonūs dalykai buvo stropiai užglostomi. 
Visomis pastangomis buvo mėginama sukel
ti Lietuvoje patrijotinį įkarštį. Veltui. Žmo
nės šaltai tylėjo ir su pasibaisėjimu laukė 
atūžiančios nelaimės.

Būdavo ir pasityčiojimų iš rusų valdžios. 
Viename viešame mitinge kalbėjo rusų valdi
ninkas. Daug posteringavo apie patriotizmą, * 

pasišventimą, labdarybę, pasiaukojimą ir 
tam panašius dalykus. Pavyzdžiui, kad taip 
kiekvienas ūkininkas paaukotų sužeistiems 
kariams slauginti po 3 rublius, kokia milži
niška pinigų suma susirinktų ir kaip ūkinin
kai jaustųsi patenkinti, atlikę tokią kilnią 
patriotišką pareigą! Staiga iš minios pasigir
do balsas:
— O ar negalima, pons viršininke, už tuos 

tris rublius kalėjime atsėdėti?
Minioj pasigirdo gardus kvatojimas. Ne 

metas būtų juoktis, bet kaip smagiai tam po
nui valdininkui užvažiuota! Rusas dėjosi ne
girdįs nė tos skaudžios pastabos, nė kilusio 
minioj kvatojimo. Kitokiu laiku toks skau
dus pasityčiojimas nebūtų veltui praėjęs. Bū
tų daryta tardymai, kamantinėjimai, grąsi- 
nimai. Už vieną kaltininką dešimts būtų nu
kentėję. Bet dabar reikėjo prie minios gerin
tis ,ir valdininkas suglaudė ausis, tarsi nieko 
nebūtų įvykę.

Visuose miestuose ir miesteliuose buvo į- 
steigtos naujokų surašinėjimo stotys. Tie 
naujokai rinkosi nerangiais būriais, ryšuliais 
ir krepšiais nešini, ir užsirašinėjo į kariuo
menę, kurios dalys jau užplūdo visą Lietuvą. 
Kariškoji muzika grakščiai grojo skambius 
maršus, bet kareivių veidai, tamsūs, susi
raukę ,neparodė jokio pakilumo. Jie atrodė 
kaip banda vedamųjų į skerdyklą gyvulių. 
Tik kai kurie įsikaušę jauni karininkai, lyg* 
kažkokio desperatiško ūpo pagauti, triukš
mingai ūžė ir linksminosi. “Į Berlyną!” — 
šūkavo jie, taures betuštindami. Senesnieji 
atrodė rimtai susirūpinę. Drausmė armijoje 
buvo dar palaikoma, bet galėjai justi, kad, 
įvykus kokiam didesniam sukrėtimui, tos ta

riamai tvarkios kariuomenės dalys gali virs
ti palaida, niekuo nesuvaldoma minia.

Kautynių metu kareiviai susierzinę iki 
tokio laipsnio, kad mažiausias sukrėtimas 
veikia jų nervus kaip elektros kibirkštis. 
Jiems vis tiek gresia mirtis. Tokiu momentu 
žmogus su nieku nesiskaito. Dabar jie bijosi 
karo teismo ir ta baimė palaiko tvarką, lygiai 
kaip vadžios ir botagas vežiko rankose su
valdo įsikarščiavusį arklį. Bet tegu tik ark
lys užkanda brizgilą ar po uodega pasigrie
bia vadelę, tada vežiko ir vežimo likimas ne
pavydėtinas. Disciplina tai vienintelis ce
mentas, palaikąs kariuomenėje vieningumą 
ir susiklausymą. Drausmei kiek atlyžus, kas 
beišdrįs kareiviams griežtesnį žodį tarti? Ka
rininkams įsakyta palaikyti griežtą tvarką, 
bet einant į frontą jie nenorėjo perdaug ka
reiviams įsipykti, nes gerai žinojo, kad kau
tynių metu susidaro patogiausia proga ka
reiviams suvesti senas su karininkais sąskai
tas. Prasidėjus susišaudymams, kas gali už
tikrinti, kad saviškių kulkos “netyčia” nenu
kaus vieno-kito karininko? Taigi, jie pro pirš
tus žiūrėjo į kareivių nusižengimus.

Surašymo stoty ilga eilė atsarginių užsi- 
rašinėja ir skubotai yra skirstoma į pulkus. 
Atliekąs tą darbą karininkas griežtu oficia
liu tonu mėčioja trumpus klausimus ir pik
tai raukosi, jei kuris naujokas nesklandžiai 
ar neskubiai atsakinėja. Karininkas eina ne
malonią pareigą ir visai nenusiteikęs šypsotis 
ar krėsti juokus. Jis turi širdį ir nuduotu 
piktumu mėgina pridengti tikruosius savo 
jausmus. Yra, tiesa, tokių karininkų, kurie 
apsimetę linksmumu nori ir kareivius garu 
ūpu užkrėsti. Jis ne toks. Jis žino, kad karas 
tai skerdynė ir kam čia dar mėginti užglos

tyti tą žiaurų faktą? Jis žino, ką jaučia tie 
tėvai, sūnūs, vyrai, atplėšti nuo savo šeimų 
ir varomi mirti. Būti linksmam, kuomet at
sarginių širdis varsto peiliai, nepakenčiamai 
neskanu. Taigi, karininkas aiškiai buvo’pik
tas.

Staiga jis krūptelėjo. Į eilinį klausimą: 
“kuriame pulke tarnavai?” pasigirdo skam
bus, linksmas atsakymas:

— Aš niekur neesu tarnavęs, pons kapitone. 
Aš savanoris.

Karininkas pakėlė akis: kas čia, juokdarys 
koks, ar ką? Nustebęs pažiūrėjo į naujoką. 
Aukštas, lieknas, raumeningas liemuo; gra
žus, atviras, inteligentiškas veidas. Akys 
kažkaip vaikiškai šypsosi. Ne, čia tikrai koks 
šposininkas.
— Kokie motyvai — aš manau, kad supran

ti tą žodį — verčia tamstą įstoti savanoriu į 
rusų armiją ir tai karo metu? — paklausė ka
rininkas.
— Noriu tarnauti carui ir tėvynei! — skam

bėjo toks pat grakštus linksmas atsakymas.
Karininkas vos vos šyptelėjo. Jis negalėjo 

susilaikyti. Tačiau tai būta sparčios galvo
senos vyro. Nė mažiausios nuostabos, nė še
šėlio abejojimo neparodė, kad tiki naujoko 
žodžiams. Tvirtu, bet maloniu balsu, kuriame 
vos vos buvo justi Iengvutėlės ironijos, kari
ninkas tarė:
— Nu. malodec! Daugiau mums tokių. Ca

ras ir tėvynė nepamirš tamstos pasiaukoji
mo. Išduosiu tau geriausią pažvmėjima drau
ge su rekomendacija tavo viršininkui, kad 
prie pirmojo pasižymėjimo neaplenktų tavęs 
su dovana. Kaip vadiniesi?
— Andrius Stuobrys, iš Pupkaimio.

(Bus daugiauji
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c. ■e
Tik ką praėjęs spalių mėnuo buvo pats sėkmin

giausias rinkti rūbus nuo karo nukentėjusiems ir po 
Europą išblaškytiems lietuviams. Jeigu anksčiau rū
bai plaukdavo dešimties ar šimto svarų siuntiniais, 
spalių mėnesį rūbai plaukė jau net dešimtimis tūkstan
čių svarų transportais.

Iš viso per spalių mėnesį suplaukė apie 145,000 
svarų rūbų: gauta taip pat kenuoto maisto ir knygų.

Amerikos lietuviai ne viename mieste išėjo į Ame
rikos visuomenę. į viešumą, pakvietė i pagalbą vajui 
miestų majorus, aukštus dvasininkus, įstaigų vedėjus, 
kaip: bankų, mokyklų, did. krautuvių ir kt., ne tik lie
tuviškų. bet ir kitataučių.

Daug kur miestuose sunkvežimiai - trokai net su 
garsiakalbiais važinėjo gatvėje. Įvairių tautybių žmo
nės. per kelias dienas iš anksto paraginti per radiją ir 
laikraščius, glėbiais, pundais, automobiliais gabeno 
drabužius, avalynę. Tai rodyte rodo, jog lietuviams 
užuojautos Amerikoje yra daug, tik reikia drąsos ir or
ganizacijos amerikiečių pagalbos paprašyti ir ją pri
imti.

Besitęsiančiame vajuje suorganizuokime jaunimo 
būrius į darbą. Turėdami daugiau energijos ir sveika
tos ir geriau kalbą mokėdami teeina jie į Amerikos vi
suomenę.

Didesniais kiekiais per ši mėnesį rūbai gauti iš 
šių vietų (duodami skaičiai rodo svarus):
Brooklyn. N. Y. Nursing Sisters of the Siek Poor rūbų 395 sv. 

ir maisto 220 sv.
sv.
sv.
sv. 
sv. i 

24 sv.
Pittston. Pa.. Šv. Kazimiero parap. ... 6.360 sv.
Springfield. O.. Hosp. Sisters of Third Order of St. Francis 93 sv. 
YVorcester. Mass.. Aušros Vartų parap. _
New Haven. Conn. BALF 32 skyr.
St. Louis. III.. Šv. Juozapo parap....................................
Tnorp. Wisc., per Joną Kurtinaitį ................................
Haverhill. Mass. BALF 59 skyr. ......
Philadelphia. Pa.. Lith. Victory, Red Cross and

Relief Fund Committee
YVaterbury. Conn.. šv. Juozapo parap. ir BALF skyr.
Boston. Mass. BALF skyrius 
Girardville. Pa., Šv. Vincento par. 
New York, N. Y.. Aušros Vartų par. 
Brooklyn. N. Y., M. Skrodenis .......................
New York BALF skyr. 100 per P. Čerienę-Mulks

:>er p. Simutienę. Rosedale. N. Y.
Providence. R. I.. Šv. Kazimiero par............................ .
Wiilow River. Minu., kun. Stanley 
Newark. N. J. BALF 35 skyr.
Milburn. N. J. (Belleviile», Žemaičio ir Aušros šeimos . 
Manchester. N. H. BALF 53 skyr.
Stamford, Conn. BALF skyr. .......
East Chicago, Ind., Šv. Pranciškaus parap.
YVorcester. Mass.. Lithuanian Club ........
Shenanadoah. Pa.. Šv. Jurgio parap.......................
Brooklyn N. Y.. Chiiaren Society per j. Jurgeliūtę 
Brooklyn. N. Y.. Ona Baniulienė 
Chicago. Iii., šv. Kazimiero Akademija 
Portland. Maine. Mrs. L. Fiore ..........
Jamaica. L. I.. N. Y. Mrs. E. Jurgėiienė 
Brockton. Ma Roko Dar. ir BALF 42 skyr.

Minersville. Pa.. Šv. Pranciškaus parap.
YVilkes-Barre. Pa.. Švč. Trejybės parap.
YVilkes-Barre. Pa., per "Garsą”
Maspeth. N. Y., per kun. Balkūną ..........

1.100
1.960

... 305
672

ir maisto

13.050 sv.
1.010 sv.

435 sv.
262 sv.
686 sv.

10.000 sv.
14.000 sv.
23.300

700
. 218

sv.
sv.
sv.

145 s v.
150 sv.
100 s v.
48 < sv.
126 sv.
524 sv.
102 sv.
233 sv.
300 sv.
475 sv.

1.257 sv.
2.771 sv.

101 sv.
70 sv.

810 sv.
50 sv.
52 sv.

236 sv.

J uir
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Pirmutinis orlaivis - šaldytuvas, kuris tiesiog 
iš Kalifornijos prisikrovęs vež į New Yorką įvai
rias daržoves ir vaisius. Orlaivis galįs paimti a- 
pie 1600 svarų krovinio.

ALRK Naujos Anglijos Federacijos 
Apskričio Suvažiavimas

Federacijos apskričio suvažiavimas šįmet įvyks 
gruodžio 9 d., Šv. Jurgio parapijos svetainėj, Norwood, 
Mass.

Federacijos skyriai ir organizacijos raginamos iš 
anksto prisirengti ir dalyvauti šiame Federacijos me
tiniame suvažiavime. Besidarbuodami svarbiais Tėvy
nės Lietuvos šelpimo ir vadavimo reikalais, užmiršome 
taip sau artimą ir svarbią Federacijos veiklą. Laikas 
pagyvinti Federacijos veikimą, kuris yra taip svarbus 
netik mūsų išeivijai, bet ir mūsų Tėvynės Lietuvos va
davimo darbe.

Dvasios Vadas — Kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas — Antanas Daukantas 
Raštininkas — Benediktas Jakutis

tu buvęs gelžkelių inžinierius, 
tragiškai mirė.

Mirties priežastis neišaiškina- 
&v- ma tik, kad palaidotas Kauno

Juozapo parapijoj įvyko 40 vai. kapinėse. Taip pat tragiškai mi- 
atlaidai. Pamokslus sakė Tėvas ręg kito brolio sūnus Antanas. 
J. Kidykas, S. J. Žmonių kas. Lygiai prieš porą mėnesių p. 
vakarą buvo pilna bažnyčia. La- Dziedulionis gavo laišką nuo sū- 
bai skaitlingai ėjo išpažinties ir naus Felikso, kuriame džiaugėsi 
Šv. Komunijos. Tėvas Kidykas sėkmingai išgyvenęs dvi okupa- 
mūsų parapijai yra labai gerai gijas. Džiaugėsi savo jauna 
pažįstamas, šįmet paliko mums žmona Irena, pradžios mokyk-! 

iliausią įspūdį. įlos mokytoja ir dviejų metų sū-j
Metinė parapijos vakarienė į- neliu.

vyko lapkričio 17 dieną. Žmo
nių prisirinko pilna lietuvių sve
tainė, taip, kad net po kelis 
kartus turėjo padengti stalus. 
Po vakarienės buvo šokiai, šios 
vakarienės rengėjų rūpesčiu 
buvo puikiausios pasekmės. At
silankiusieji jautėsi daugiau nei 
patenkinti. Darbininkai-ės dir
bo labai širdingai. Pelno para
pijos naudai liko apie $700.00.

Mūsų klebonas kun. A. Kren- 
cevičius, O.M.C. širdingiausiai 
dėkoja visiems ir visoms, kurie 
prisidėjo prie šio parengimo.

Feliksas buvo vienintelis p. 
Dziedulionio sūnus, todėl skau
di žinia nelaimingą tėvą labai 
smarkiai sukrėtė. Giliai užjau
čiame!

LRKSA vietinė 270-ta kuopa 
išrinko delegatę į visuotiną lie
tuvių

I

Auką 
skyrė

kongresą J. Oreskienę. 
Lietuvos reikalams pa- 
$50.00. Julija.

ANSONIA. CONN
Lapkričio 9 d. “Darbininke” 

tilpo p. J. Kantauto kaltinimas 
mano adresu, kur klaidingai pa-Kasdien |ugrįšta daugiaus at

sitarnavusių mūsų karių. Jau duoda faktus iš ALT skyriaus 
sugrįžo į civilinį gyvenimą šie susirinkimo, p. J. Kantautas sa- 
mūsų parapijos vyrai: Petras 
Rauba. Aleksas Rapšis, Felik
sas ir Aleksas Švareikos. Vla
das ir Stasys Kalasinskai, Jo
nas Stukas, Ignas Radinis, Ka- kio įnešimo visai nedariau, nors 
zys Aimanas. 
Jurgis Gudinavičius. 
J. Cinikas ir kiti.

Nepaprastu būdu Dievas lai
mino mūsų parapiją, nes iš arti 
70 tarnavusių karių nei vienas ALT kaslink Lietuvių Kongreso 
nežuvo. Džiaugiamės ir dėkoja- Chicagoj, aš įnešiau, kad sky- 
me Dievui.

Po apkalbėjimo įnešimas liko 
priimtas. Svarstant minimą į- 
nešimą, kaikurie išsireiškė, jei 
seimas būtų visuotinas, tai as
meniai siųstų aukas ir sveikini
mus, dabar neturi noro. Per 
klaidą tilpo laikraštyj, kad mi
nimas išsireiškimas buvo ben
dras nutarimas, bet 46 No. ‘Vie
nybės’ buvo atitaisyta.

Iš šio trumpo mano paaiškini
mo galite matyt, kad aš neturiu 
noro pažemint ALT autoriteto, 
kaip rašo J. Kantautas.

Savo laiku kaikuriuose lietu
vių laikraščiuose buvo rašyta 
kurių draugijų ir organizacijų 
atstovai į eina į ALT skyrių, p. 
J. Kantautas pakartojo kiek ku
ri draugija skyrė aukų Kongre- 

įsui. Jis tai galėjo padaryti ir be 
[kaltinimo manęs. Turime taupy
ti energiją geriems darbams, o 
ne polemikoms.

J. Marčiulionis. 
REDAKCIJOS PRIERAŠAS. 
Kaip ir kas nesakytų, ALT 

atstovauja daugumą mūsų išei
vijos organizuotų lietuvių. Ame
rikos Lietuvių Taryba visuomet 
siekė ir siekia vienybės su vi
somis mūsų tautinėmis grupė
mis. Jeigu LVS ar ALM neįeina 
į Amerikos Lietuvių Tarybą, 
tai kaltininkų reikia ieškoti kur 
kitur, bet ne ALT. Pamirškime 
smulkius nesusipratimus. Pa
vergta Lietuva šaukiasi pagal
bos. Vieningai dirbkime jos iš
laisvinimui.

ko: “J. Marčiulionis įneša, kad 
skyrius pareikalautų, kad cen
trai susivienytų, būtent, ALT ir 
LVS." Aš tame susirinkime to

Neapykanta nieko nesu
kuria — jį naikina save ir 
kitus. Z. Krasinskis.

Pranas Indulis, gal būtų ir gerai, kad susivieny- 
S. Vaska, tų. Prašau leisti “Darbininke” 

pasakyti tikrai, kaip buvo.
Spalių 21 d. ALT skyriaus su

sirinkime perskaičius laišką nuo

Mir.ersviile. Pa., Šv. Kazimiero Seserys

rius pareikštų per spaudą, kad 
mes pritariame kongresui ir jį

Kiek laiko atgal Jokūbas remsime, bet dėl geresnio pasi- 
Dziedulionis gavo skaudžią ži- sekimo stipriai raginame, kad 
nią iš Lietuvos. Jo sūnus Felik- būtų šaukiamas visuotinas sei- 
sas, baigęs Vytauto Didžiojo mas susitarimu su LVS ir ALM.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS"

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene. Maine

U <'
C v . i:

>v
f s?

Sūnus ir molina Port Dix Separation Center, 
susitikę, abu po dviejų metų karo tarnybos, lau
kia garbingo paliuosavimo.

129 sv. 
knygų 35 sv. 

Baltimore. Md.. BALF 64 skyr...................................... 2.148 sv.
Lucerne. Pa., Šv. Onos par. ................   275 sv.
Brooklyn. N. Y.. Rev. Moran, St. Y’incent de Paul parish 46 sv. 
Niagara Falls. N. Y.. Šv. Jurgio par. ... ................  258 sv.
Mt. Carmel. Pa.. BALF skyr................   3.131 sv.

j Spring Valey. III., Šv. Agnietės par. .................................  300 sv.
I 
jGreat Neck. L. I.. Mrs. Ona Lazauninkienė
Springfield, Mass.^drs. YVailace ...................
Brooklyn. N. Y., Mrs. Ona Valaitienė ..

. Tamaąua. Pa., Mrs. Uges ...... .........................
Brooklyn. N. Y.. Mrs. Skidulis.......................
Brooklyn. N. Y., Mrs. Simauskas ...............

j Coaldaie, Pa.. Šv. Jono par. .......................... ..
Tamaąua, Pa.. B. Abramaitis..........................
Nevvport. R. I.. Gertrude C. McMahon 
Evansville, Ind., Rev. John Vencius 
YVanamie, Pa., šv. Marijos par.........................
Geneva. Alabama. Rotary Club

. Port VVashington. L. I., P. Rusai........... .....
Ęlizabeth. N. J., BALF skyriai.................
Mahanoy City. Pa.. Šv. Juozapo par. 
Paterson. N. J.. BALF skyrius -....................
Bridgeport, Conn.. BALF 8 skyr. ........

i Chicago. III., BALF skyrių apskritis ...........
Jonas Brundza. Brooklyn. N. Y......................
Kearny. N. J., i>er kun. Voiciekauską — rūbų

............45 sv.

........... 44 sv. 
............78 sv.

52 sv.
............64 sv.
........ 61 sv.
............. 75 sv.
..............42.sv. 
..............70.sv. 
..............47.sv. 
..............60 sv. 
.......... 145 sv. 
......... 147 sv.
.... 10,483

4.870
......... 993 
.......... 300 
..... 25,400 
.......... 119 sv. 
..........  424 sv. 
maisto 166 sv.
........ 1,070 sv. 
........ 2.027 sv.

1.292 sv. 
. 183 sv.

520 sv. 
.............89 sv. 
.............22 sv.

Scranton. Pa.. Šv. Mykolo par..................
Scranton. Pa., BALF 87 skyr. .....
Lavvrence. Mass., šv. Pranciškaus par.
Lynbrook, N. Y., J. Raudonaitis
Lowell, Mass., Šv. Juozapo par.................
Brooklyn. N. Y., St. Dominic Sisters 
Karys Mike Salinis, Brooklyn. N. Y.

Gauta padėka iš lietuvių tremtinių Prancūzijoje, 
kad jie padovanotais Amerikos liet, rūbais jau vilki. 
Pranešimuose maldaute maldauja daugiau rūbų vy
rams. Labai reikia vyrams kostiumų (eilučių), ypač 
kelnių, batų, batams taisyti odos, marškinių, šiltų apa
tinių baltinių.

Vajus tebetęsiamas! Rinkite ir siųskite taipgi 
maistą, knygas, muilą ir visa kas manote būtų reika
linga jums, jei anoje pusėje ir tose sąlygose gyventu
mėte.

L'nited Lithuanian Relief Fundof America, Ine.
VVarehouM

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



Antradienis, Gruodžio 4, 1945 DARBININKAS

LIETUVOS KANČIA
“Ištikrųjų, ištikrųjų sa

kau jums: kas tiki į mane, 
’arbus, kuriuos aš darau,1 
r jis darys ir didesnius už 
iuos darys, nes aš einu pasj 
Tėvą. Ir ko tik prašysite 
Tėvą mano vardu, tai aš 
oadarysiu, kas Tėvas būtų 
oagarbintas Sūnuje. Jei ko 
orašysite mane mano var
iu, tai aš padarysiu” (Jo
no 14, 12-14). “Iki šiol jūs 

1 lieko neprašėte mano var
iu. Prašykite ir gausite,: 
kad jūsų džiaugsmas būtų 

■ pilnas”. (ib. 16, 24).
Senajame Įstatyme kar

totinai randame, kaip ne- 
■ t? laimėse tautos šaukėsi mane iš- į _. _ , x - - • -Hnhnr Piev0- Tautos teisingai uz- 

| sitamavo bausmės, bet 
maldos ir pasninkai per- 

į maldaudavo Dievo rūsty
bę. Užtenka paminėti žydų 

Į kovas su iiiistiniečiais. 
valia, tebūnie taip..Kai abi kariuomenės susi- 
Tu nori. Bet Tu esi [emeJr z"dam,s, S^sepra- 

laimėjimas, Moze užlipo 
Kas tiki i Tave turės !ant kaln0 su vyresniaisiais

Pradžia 3-čiame pusi.
Tu man leidai gyventi ir 
plėtotis, kas turi teisę ją 
man atimti? Tu man davei 
kalbą ir tikėjimą, kas mar 
gali drausti lietuviškai kal
bėti ir Tau garbės giesmę 
giedoti. Aš ramiai tūkstan
čius metų gyvenau ant 
Baltijos krantų. Neieško
jau svetimo manto, kitų 
žemių. Taikoje buvau su 
savo kaimynais. Kuo nusi
kaltau didžiūnams, kurie 
tarp savęs susirėmė? Ar 
aš kalta, kad maža ir silp
na, esu jiems po kojų... Tu( 
savo amžinoj Apvaizdoj j 
mane pagimdei, j-----------
auginai ir išlaikei... Dabar i 
į Tavo rankas pavedu save 
ir savuosius.

Išsipildė Tavo valia. Be 
Tavo valios nė plaukas nuo' 
galvos nenupuola. Jei Tave i 
tokia 
kaip 
mano gyvenimas, kelias ir 
tiesa. rs.a.s um i lave turės , r _ . -.i
gyvenimą ir prisikėlimą, i";

I

Amerikiečiai maitina žuvis, Ii.'.. jie stovyklauja apie 75 mylios nuo To
kio, Hakone miestelyj.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

Ar Gali Darbininkų Sutaupos 
Atnešti Gerovę?

■ ~ * iškeltas rankas maldai, tol
* (žydai laimėdavo, kai nu-:

Po Didžiojo Penktadienio Pisdavo iš nuovargio, prie-: 
ateina Velykų Rytas. Už'šas imdavo viršų. Tai pa- 
Kalvarijos yra Prisikėli- stebėję vyresnieji laike 
mas. Per kančią i pergalę!'Mozės iškeltas rankas, kol 
Ir Kristus buvo nekaltai baigėsi mūšis žydų naudai, 
apkaltintas, išduotas iš- šiuo momentu Lietuvos 
niekintas, prikaltas prie reikalai atrodo be vilties. 
Kryžiaus. Ir Jo priešai ne-Atrodo, kad ir maldos bū- 
kentė. Manė su Juo užbai- tų bereikalingos. Ar mūsų 
gė. Bet atėjo Velykos. Jis maldos išmuš ginklus iš 
kėlėsi. Kada gi, o Viešpa-(priešo rankų? Ar malda 
tie, ateis ir Lietuvai Vely-; suminkštins nugalėtojo 
kos? Kada ją kelsi į naują,.širdis, diplomatų valią pa- 
laisvą ir nepriklausomą lenks, politikų pažiūras 
gyvenimą? j atmainys? Ar iš viso Die-

“Tenenusigąsta Jūsų šir- vo leistą likimą galime 
dis: Jūs tikite į Dievą, ir į. malda atitolinti ar pakeis- 
mane tikėkite” (Jono 14, ti?
1). “Tai aš jums kalbėjau. Malda neprieštarauja (šaltinis,
kad turėtumėte manyje Dievo sprendimų amžinu- 
ramybės. Pasaulyje jūs tu- mui 
rėsite suspaudimo;*bet pa
sitikėkite. aš apgalėjau kad Dievo 
pasaulį.” (ib. 16, 33).

Daug suspaudimo dienų me tai, ką Dievas dėl mū- Tavo švenčiausiai Širdžiai 
pragyvens mūsų tauta, su maldos jau per amžius pašvęsta mūsų žemė; Mū- 
Kiekvieną kartą ji pasiti- yra nusprendęs”, sako Šv. 
kėjo Dievu. Ant kelių Tomas. 
Šventas Dieve giedodavo.} 
Procesijose “Dievas Mūsų politikų prižaduose. Nede- 
Gelbėtojas” guosdavosi, dam vilčių ir ginkluose. 
Rožančium rankose Mari-'-Dedame viltis tik į tiesos

I .... . .

jos Lietuvos . 
šaukdavosi Aušros Var-ije. Mes galime dirbti, kon- šų. 
tuose ar Šilavoje. Priešas gresus šaukti, komitetus 
neįveikė, nes Dievas visa- rinkti, bet jei Dievas nebus (mūsų vadas, 
da su mumis. Jis pasakė:į su mumis, viskas eis vėl- mintojas, grąžink mums 

Jei Dievas nestatys laisvės džiaugsmo ir aps
tumo dienas ir surink vi-

prie Dievo, prie maldos. 
Pulkime ant kelių visa tau
ta. Pakelkime širdis aukš
tyn kaip Mozė, nenutrau
kime maldos, nenuleiskime 
rankų ligi pergalė bus mū
sų.

Senovės Dievas dar gy
vena. Dievas teisingas, bet 
ir kerštingas. Dievas pa
vydus, bet ir gailestingas. 
Jo ranka valdo visas tau
tas. Jis nesiduos pajuokia- J. B. Končius buvo kreipę- 
mas. Jis baudžia mus ugni- sis į Karo Departamento 
mi ir kardu. Ištęsėkime po civilinių reikalų skyriaus 
kryžiumi.

Dangun akis, aukštyn' Hilldring’ą. 
širdis, tieskime i 
Dievop ir melskimės šiaip: gaunamus nusiskundimus,į

Tėve mūsų, T 
danguje — Kuris valdai siveržią 
žemes, salas ir vandenis, draugiškai nusiteikę as- 
kurio rankose yra žvaigž- mens ir padarą įvairių ne- 
džių takai, kalnų viršūnės malonumų. Buvo gauta ži- 
ir amžių slėniai, kuris esi nių, J.....................
gyvybės, šviesos ir laisvės buvę prievarta išgabenti that 

ten, kur jie nenori vykti.
Teesie Šventas Tavo var-j šiomis dienomis gautas

19 W. 44th Street, New York 18, N. Y.

Gerb. Redakcija: —
Ryšium su įvairiais lietu- 

jvių nusiskundimais apie į- 
' vairius nuotykius stovyk
lose, BALF pirm. kun. Dr.

Rašo Senatorius 
CLAUDE PEPPER

Šiandieną daugelis svar
bių prekybos ir pramonės 
žmonių ir net kai kurie 
profesijonalai ekonomis
tai, kurie turėtų geriau ži
noti, šiaip sako: 

; “Amerikos darbininkai 
(karo metu susidėjo milži 
niškas sutaupąs. Dabar jie: 
ims jas leisti, ir taip, be jo-Į 
kio vargo, atneš gerbūvį 
visiems.”

Tokiu būdu, anot jų, 
mums nėra jokio reikalo 
veikti algų bei atlyginimo 
padidinimo bei pilnos sam
dos palaikymo kryptimi.

Bet jie klysta. Tai galima 
įrodyti faktais.

Ką sako faktai apie dar-: 
bininkų karo meto šutau-! 
pas?

1945 metų rugpiūčio mė
nesį 85% Amerikos šeimų, 
kurių metinės pajamos ne- tikriną jam padorų saugu- 
siekė 5000 dolerių, sutaupė mą darbe, padorią nedarbo 
truputį daugiau, kaip 600 apdraudą darbo netekus, 
dolerių. Neužmirština, kad 
nebūtinai jų pinigai turėjo 
būti išleidžiami ištaigin
gam gyvenimui, kaip kai 
kuri spauda skelbė. Pragy-! 
venimo išlaidos pakilo, su- 
gerdamos gerą dalį padidė
jusių pajamų. Daugelis 
šeimų išmokėjo senas sko
las, pavyzdžiui daktarų 
sąskaitas.

; Ar ilgai išsilaikys 600 
i dolerių šeimoje, kurios už- 
i darbiautojai neteko tarny
bų ar kurių algos buvo su- ( 
mažintos, panaikinus virš
valandžius?
brangumas 
tebekyla.

Be to, ne
ma susitaupė po 600 dole- lingas gerai veikiantis pi- 
rių. Trečdalis šeimų, su pa- nos samdos ir aukštų už- 

European The- jamomis, nesiekiančiomis darbių planas. Štai kodėl

ventojų turėjo savo ranko
se vos 16% sutaupų.

Su tokiais pinigais jūs 
neįsigysit šaldytuvų, auto
mobilių ar naujų namų, kai 

■nėra saugios ateities: nėra 
! darbų apsaugojimo, nėra 
tinkamo socialinio saugu
mo ar nedarbo apdraudos, 
ir kai nėra būdų išvengti 
amžinai gresiančio didelės 
daktaro sąskaitos pavo
jaus.

Tik vienas dalykas yra 
tikras: eilinis Amerikos 
uždarbiautojas neišgali iš
eiti ir “sužadinti samdą” 
pirkdamas didelius, bran
gius gaminius. Per daug 
gerai dar jis atsimena de
presijos laikus, kad taip 
lengva širdžia paleistų sa- 

|vo kuklią nuosavybę. Jis 
laikys savo pinigus, bijo
damas lietingos dienos.

Iki atsiras įstatymai, už-
skelbimas sumažins dau
gelio lietuvių amerikiečių 
rūpesčius. Prašome nau
doti jį savo nuožiūra.

Laiško turinys yra toks: 
WAR DEPARTMENT

CIVIL AFFAIRS DIVISION
Washington 25, D. C.

3 November 1945

ir, reikalui atėjus, padorią 
sveikatos, nusilpnėjimo ir 
senatvės apdraudą.

Kai kurie turtingųjų, tie 
15 % krūvos viršūnėje, tu- 

(ri susitaupę tiek daug pi- 
'nigų, kad nebežino, ką su 
jais ir bedaryti. Jie gali 
sukurti ružavą gerovę ten, 
kur dolerių yra daug. Tik 
dabar mums jau yra žino
ma, kad jei didelė žmonių 
dalis neturi darbo, ar per 
mažai uždirba, ar neapsau
goti, tai anksčiau ar vėliau 
ir likusieji tai pajus. De
presija limpa. Ji, kaip ir

|
Rev. Dr. J. B. Končius. Pres.

■ United Lithuanian Relief Fund 
. . - l of America, Ine.

fUnS_,?S! kad tUetUViU stoyyklas i-'19 West44th Street, 
, lietuviams ne- jęew York 18, New York

Dear Father Končius:
In my ietter to you dated 31 

kad kai kur lietuviai Augflst 1945 I advised you 
: a memorandum entitled 

i "The Situation of Displaced 
Lithuanians in American-occup- 
ied Germany” had been for- 
warded for comment to the 
Commanding General, United 
Statės Forces,

[viršininką generolą J. H.
. Savo laiške 

rankas kun. Končius nurodė apie

Pragyvenimo
nenukrito. Jis mirtis, nejaučia pareigos 

asmeniui.
Gerovei užtikrinti, rei’

i
i

bei nekintamumui, das — Tu leidi teisingumą Karo Departamento atsa-
“Mes meldžiamės ne tam, ir tvarką tarp tautų; Tavo kymas, kuris gen. Hilldrin-

sprendimą pa-, vardas yra gerbiamas ir g’o leidimu, gali būti pa
skelbtas lietuvių spaudoje. 
Manome, kad to laiško pa- atre and that upon receiot of a oOOO dolerių, turėjo savo dabar \ ra būtinas algų pa- 

reply the War Department rankose tris ketvirtadalius kėlimas.
would furnish you with further savo grupės sutaupų. Be- reikalingas visai šaliai iš- 
information concerning this sit- 
uation. Comments 
been received from 
manding 
Theatre. j

These comments statė that it

keistume, bet kad gautu- mylimas musų tautoje;

mūsų savo rūstybėje ir su
pykęs neplak nekaltųjų 
žmonių! Mus priešas pla
ka, prie žemės priplakė, 
bet kenčiame, kad išsiva
duotume. Priimk mūsų a- 

Karalienės'nenugalėjimumą ir Dievu- kams ir kenčianti nuo prie- šaras, mūsų kančias, mūsų 
mirusius kaip atpirkimo

šiandien nededam vilčių

su galvos lenkiasi ir mūsų 
širdys maldauja už kiek
vieną žmogų, jauną ir seną, 
vyrą ir moterį, ir už visą 
mūsų šalį, kur yra gera iri 
graži, maloni savo vai-

have now 
the Com- 

General. European

Teesie Tavo valia — Būk kaina už laisvę, šviesos ir is the POilcy of Headąuarters,
tėvas ir ra- United Statės Forces, European

kiekviena šei-

Šalia to, mums

da su mumis. .
“Aš kelias, tiesa ir gyveni- tui.
mas. Kas tiki į mane nežus (namo, veltui statytume, 
į amžius.’’ ' Eikime visi I

Policininkai suči po ožką, kuri įbėgus i vieną 
krautuvę ir b? leidimo pradėjo krimsti morkas. 
Policininkai įtal -h e i automobili galvoja, kokią 
bausmę jai pritai' y%.

laimės dienas.
Ir nevesk mus į pagundą Tkeatre to repatriate only those 

— bet gelbėk nuo pikta. Lithuanian National who ex- 
Neleisk mums užmiršti ta- Press a desire to be returned to

veik pusė uždarbiautojų dirbtas socialinio saugumo 
susitaupė mažiau 300 do- ir sveikatos planas, žadan- 
lerių, o beveik 25 nuošim- tis geriausią globą visiems 
čiai tesutaupė mažiau 100 prieinama kaina, 
dolerių.

Birmingham, Alabama, 
gyventojų 60% turėjo sa
vo rankose mažiau, negu 
15% visų sutaupų. Illinois 
ūkių apylinkėse 50% gy-

Kol šitokia politika ne
bus įgyvendinta Ameriko
je, darbininkai neišgalės 
išleisti savo mažų sutaupų. 
Todėl gerovės ateitis nega
li remtis vien tik jų sutau- 
pomis.

kaip vienas sus mūsų tėvynės sūnus ir'vo gerybes, duosnumą. Ne- their homeland. and that there 
------------- dukteris iš tyrlaukių, sa-i leisk mums užmiršti tuos, are no known instances of f ore

lių, ištremties ir kentėjimų kurie žuvo gatvėse ir ap- ibie repatriation of Lithuanian ■ the German population. 
(ir parvesk juos po išvaduo- > kasuose, už savo šalį galvą 
tos tėvynės sparnu, kad padėdami. Tegul jie ilsisi 
amžiais eitume laisvėje, ramybėje ir tegul jų krau- pean 
garbėje, teisingume ir mei
lėje.

Kaip danguje taip ir ant
žemės
prieglobstin visus sūnus, 
kurie krito dėl savo tėvų 
žemės ir sergėk tuos, kurie 
išvaryti iš namų ir išblaš
kyti tolimuose kraštuose.

Kasdieninės mūsų duo
nos duok mums šiandieną 
— Viešpatie, bado, karo ir 
Kraujo metais išlaikyk 
mus gyvus, duok mūsų kū
dikiams ir mums patiems 
duonos ir pastogės, sustip
rink mūsų išvadavimo ko- 

|vą už gimtą žemę. Suteik 
visiems ištvermės, pape- 

'nėk juos, apdenk, apšviesk 
1 ir sugrąžink 
kės sodybas.

Ir atleisk
kaltes, kaip 
džiame savo
— Su Dovydu šaukiamės 
į Tave Viešpatie, nebausk

dukteris iš tyrlaukių, sa-

Priimki savo

juos i tėviš-

mums
ir mes 
kaltininkams

mūsų 
atlei-

Nationals. :reside in assembly centers, or,
The comments from the Euro-:if they wish in individual biilets 

i Theatre further advise in German communities. At the 
jas atneša laisvę, džiaugs- that although there are Soviet assembly centers a basic food 
mą ir teisybę mūsų vai- repatriation representatives in ration of 2,300 calories per per- 
kams ir vaikų vaikams per the American Zone who are en- 
nesibaigiančias kartas.

Viešpatie suteik jiems ing Soviet citizens and assisting 
vietą šviesos 
lyje ir tegul jų kaulams viet officers are expressly pro- 
lengva būna tėviškės žemė hibited from entering assembly 

; non-So- 
viet United Nations nationals —

mums užmiršti inciuding Lithuanians, unless cold weather and in accordance 
, assembly 

ti, kalėjimuose numarinti <*■ Military Government official.įcenters accomadating Lithua- 
ar ŽUVO ištrėmime. į It is true, however, that on ajnian nationals will be progres-

Tegul jų narsas, mintys occasions Soviet officers (sively improved with the ap- 
ir dejonės sutvirtina mus, have entered assembly centers: proach of Winter. 
tegul jų kančios pavirsta accomodating non-Soviet natio- 
mŪSU Žemės giesme ir gar- nals. Such incidents have occur- tion which I have been able to 

;red infreųuently and on each pass on you will reassure you 
atverk jų iš- occasion have been brought to a sto the present conditions and 

treatment of Lithuanian dis
placed persons in the United 
Statės Zone of Germany.

Sincerely yours. 
(signed) J. H. Hilldring 
Major General. Director, 
Civil Affairs Division.

so authorized by Military Gov- 
ernment, are accorded preferen-- 
tial treatment as compared to pirmi šaukštai karšti, pas-

. They kutiniai — šalti.
i___________________________________________________

Meilė panaši į barščius,

gaged in the work of identify- 
g 

ir laimės ša- in their repatriation, these So-

son per day is provided, and in 
most instances to date, this ra- 
tion has been exceeded. An 
intensive program is at present* 
underway to improve the ac-t 
comodations and care provided; 
in displaced persons assėmblyi 
centers in preparation for the į

»

i

kurią jie savo krauju ap- centers accomodating
laistė.

Neleisk ____  ______
tuos, kurie buvo SUŠaudy-lauthorized and accompanied by with this program.

be.
Viešpatie,

kentėjusioms sieloms dan- the attention of Soviet authori- 
gaus vartus ir jų gyvybių ties. In any event, no forced re- 
auka padėk mums ištverti patriation of Lithuanian eiti- 
laisvės ir tiesos kovoje ir zens has resulted from any of 
tegul gera jų dvasia globia these unauthorized visits by 
ir įkvėpia mus. i Soviet officers.

Amen... Amen... Amen...l Lithuanian nationals. whenAmen...

I hope that the above informa.

HA VE A STOGIE — Prodi- 
gious smoker Henry Brusse, 
79. of Minneapolis, former

Mich,mayor of Hoiland,
pufls on the first of 12 cigars 
he will srncke in a day. A 
cigar addict since the age o£ 
nine, he has averaged 12 a 
day for 70 years—a totai of 

306,000 eigas®.
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HAVERHILL, MASS. I Aleksandras Naudžiūnas, Mo
tiejus Kuliešus, Motiejus Mato
nis, Juozas Šilanskas, Ignotas 
ir Katrina Lekevičiai.

Po 50c. — Alice Rutkauskas, 
Antanas Lukšis.

i

LDS 108 kuopos susirinkimas 
•yks sekmadienį, gruodžio 9 

tuojau po sumos (apie 12 
Aušros Vartų parapijos 

■etninėje.
V si LDS nariai ir “Darbinin- 
” skaitytojai būtinai ateikite 
usirinkimą. Mes turime iš
irti valdybą ateinantiems me- 
-s. Taipgi bus proga užsimo- 

už prenumeratą. Yra daug 
rbių reikalų apsvarstymui.

Spauda yra galingiausias gin- 
D_s pasaulyj, ypač katalikiška, 
■-'dėl mes turime platinti savo 

mną “Darbininką”, kad jis 
rūkytų kiekvieno lietuvio na-

tas Vytis, Edmundas Butkevi
čius. Savo laiške Edmundas pra
neša, kad jam viskas gerai ir la
bai patenkintas vieta. Siunčia 
visai kuopai gerų linkėjimų ir 
pasižada parašyti gana ilgą 
laišką nariams apie laivyno gy
venimą. Kuopa dėkoja jam už 
linkėjimus ir linki geriausios 
kloties.

B? to. jau bus sugrįžęs atsto- 
as iš Amerikos Lietuvių Kon

greso, tai turėsime progą iš
klausyti svarbių žinių.

Valdyba tikisi, kad visi nariai 
•"ras šio susirinkimo svarbu

mą. ir ne tik patys ateis, bet pa
kalbins ir atsives kitus įrašyti 
• mūsų LDS organizaciją.

Juozas Glavickas,
LDS 108 kp. raštininkas.

Pora savaičių atgal trys narės 
minėjo savo gimtadienius. Ka
dangi jų gimtadieniai sueina ar
ti vienas kito maždaug vienoje 
savaitėje, tai Anelė Smolskytė, 
Liudvika Totilaitė ir Elžbieta 
Kaliūnaitė nutarė užkviesti sa
vo artimas drauges ir vienoje 
miesto vietoje sykiu švęsti savo 
brangias metines dienas. Kuopa 
nuoširdžiai sveikina visas tris ir 
linki Dievo palaimos sulaukti 
dar daug tokių dienų.

Keres one dėbt you get paid for paying!
Port of the dėbt we owe our fighting men 
we can't repay. Būt part of it, we can.

We can see that when they come home 
they get a decent job and a decent place 
to live. If thev’re vounded, we can make 
eure they get the finest medical care and 
any other help that we can give.

The easiest, most effective way to 
pay this part of our dėbt is to buy 
extra Bonds in the Victory Loan.

And when you pay your dėbt this 
way, you actually get paid for doing it ’

For in 10 years, you’ll get all your money 
back—with interest. \Vith interest, and 
uithout risk—for Victory Bonds are the 
world’s safest investment.

For your fighting man — for your own 
sake— for your Country— buy extra Bonds!

Fullouing the Victory Loan, the sale of E, 
F, and G U. S. Sotinęs Bonds wiil con- 
tinue throuęh reęular authotization agenčių 
and tkrmigh the Payroll Sotinęs Plan.

7H£ lA$TTM!E.AMEftJCA...8Uy £XTM SftfaS!

Kiek laiko atgal “Darbininke” 
buvo rašyta, kad Lietuvių Kata-I 
likų Veikimo Centras darbuoja
si, kad būtų surinkta aukų A- 
merikos Lietuvių Tarybai Lie-Į Nors Lietuvių Katalikų Veiki- 

į tuvos vadavimo reikalams. mo Centras nėra gausus nariais, 
j Lapkričio 26 d. surinktas au- ir turtu, bet galiu sakyti drą- 
kas pasiuntė čekį vertės $95.50 
Miko .Vaidylos vardu, tiesiai 
Kongresam Aukotojų vardai:— 

į. Po $10.00 — Lietuvių Katali
kų Veikimo Centras, Mykolas, 
Ieva ir Genovaitė Vencai, Pet
ras Špokas, 

į Po $5.00 — Andrius Majaus
kas, Aleksandras Klimauskas.

| Po $2.00 — Jonas Rutkaus
kas, Petras ir Rožė Yankauskai, 

i Petras ir Anelė Svirskai, Bar- 
! nardąs ir Ona Jurkevičiai, Ka
zimieras ir Karolina Zaleckai, 
Stašys ir Antanina Bingeliai, 
Petras ir Agota Amšiejai, Nel- 
lie Montebianchi.

Alena Dubinskienė $1.50.
Po $1.00 — Marijona Kaspa- si lygūs ubagai.

ravičienė, Valentas Sasnauskas, 
Ona ir Bronė Prakapai, Ieva 
Jurgelevičienė, Jonas ir Magda-' 
Iena Raugelai, Pranciška Liau-J 

j dinskienė, Antanas Buitkus, 
1 Antanas Marčulionis, Antanas 
Radzukinas, Pranas Macius, A- 
leksandras Barišauskas, Kas
tantas Primas, Karolina Gudai
tis, Sofija Abramavičienė, Kri- 

i sius Abramavičius, Aleksan- 
[dras ir Marijona Kančavičiai

šiai, kad pralenkė visas kitas 
organizacijas savo darbais ir 
aukomis tiek katalikiškose, tiek 
tautiškuose, reikaluose. Taip 
pat nepasilieka nuo kitų ir A- 
merikos reikaluose. Katalikai 
nėra vien tik žodžiais patrijotai, 
bet ir darbais. Mūsų kolonijoj 
randasi tokių žmonių, kurie žo
džiais dideli patrijotai, bet kada 
reikia paaukoti Lietuvos reika
lams, tai atsako, neturiu arba 
neduosiu. Garbė tiems, kurie 
nesigaili aukos Lietuvos vada
vimo reikalams. Garbė ir tiems, 
kurie prisideda su darbu. P. S.

Komunistų “rojus”— vi-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”

VYČIŲ AIDAI
Vyčių narių skaičius mainosi. 

Vieni sugrįžta, o kiti išvažiuoja. 
Paskutinėmis dienomis sugrįžo 
■■yčių tarpan Vincas Montvilas. 
Išbuvęs kariuomenėje virš trijų 
metų ir praleidęs Filipinų bei 
kitose Pacifike salose apie du 
metu Vincas džiaugiasi, kad vėl 
susijungęs su savo tėveliais ir 
pažįstamais. Vincas yra Vyčių 
narių nuo 1936 metų. Per kiek 
laiko ėjo iždininko pareigas. 
Daug triūso įdėjo pirmuose kuo
pos vaidinimuose. Vincas žada 
ateiti ir dalyvauti gruodžio m. 
susirinkime ir užtikrina, kad 
pradės savo darbuotę kuopoje. 
I kuopa sveikina savo gerai žino
mą narį ir lauks jo gerų patari
mų kas link veikimo ateityje.

Ričardas Vaškelevičius įsto- 
'o i laivyną lapkr. 13 d. ir da-

" randasi Bainbridge, Mary- 
•d. Jaunas Vytis. Ričardas at

žymėjo savo darbštumu kuo- 
s vaidinimuose, o ypač Lietu-
• Reikalų komisijoj. Ši komi- 
- apgailestauja Ričardo atsi-

• t mą su ja. juk jo vieta bus 
bai sunku užpildyti 
'i linki jam geriausių sėkmių. Commerce mokyklos, ir Vytau

tas Pigaga, South mokyklos.

ir Virginija

šeštadienį, lapkr. 24 d. Vytė, 
Ieva Skliutaitė apsivedė su Vin- 
su šimukausku. Bažnyčia buvo 
puikiai papuošta gėlėmis, ant 
altoriaus degė daug žvakių, į- 
vairios šviesos — vis kas liudi
jo. kad šliūbas nepaprastas. 
Gana didelis skaičius žmonių 
dalyvavo bažnyčioje. Pamergės 
buvo nuotakos draugės, visos 
Vytės. Irena Keršytė, Alena Va- 
lentukevičiūtė 
Klimkaitytė.

Ieva per septynis metus daug 
pasidarbavo Vyčių labui. Ji bu
vo viena iš tų narių, kurie su
galvojo kasmet suvaidinti 
“Knightmares” vaidinimą. Nors 
per paskutinius du metu dėl 
darbo valandų negalėjo akty
viai veikti, tačiau pasiliko kuo
pos narė. Tikimės, kad neapleis 
kuopos ateityje, bet pritrauks 
savo vyrą prie vyčių darbuotės.

Kas yra pavyzdinga tai, kad 
ji apsivedė su savo tautos as-l 
meniu. Ji gerai suprato, kad ge-l 
riau galima rasti laimės mote-: 
rvstėje, kada vyras ir moteris! 
yra tos pačios tautos. Jos pa
vyzdį turėtų sekti visos kitos 
lietuvaitės.

Kuopos nariai sveikina Ievą ir 
jos vyrą ir linki abiem gražaus 
ir linksmaus gyvenimo moterys
tės luome.

Visi trys pasirodė labai puikiai AŠ NEŽINAU 
ir sporto lapai vietinių laikraš- -------------
čių net kelis kartus minėjo jų Aš nežinau, graži sesute! 
gerą žaidimą. Edmundas, kurs Ar šluostei ašaras varguos, 
dabar laivyne, buvo išrinktas Kada mylėjai vien matutę 
nariu viso miesto mokyklų fut- Ir sargą-angelą danguos, 
bolininkų žvaigždžių ratelio. 
Malonu matyti, kad mūsų Vy
čiai visur taip puikiai atsižymi.

A uksas ir Sidabras.

Sv. Kazimiero Parapija

Aš nežinau, ar ko gailėjos 
Ramiai tebmieganti širdis, 
Kada neliūdo, neilgėjos 

. Vienuolė tavo paslaptis. 
’ Ar kiaurą naktį lig aušrinės 
: Akių sumerkti negavai, 
i Kada prispaudus prie krūtinės 
Tiktai kryželį bučiavai ?

Kad tavo sąžinė jausminga 
Kasdien auklėjosi skaisčiau,
Ar nebuvai tada laiminga?.. ’

Kitų dienų kita saulutė
■ Tau užžavėjo akeles, 

suaukota Ir užmiršai dabar, sesute!

11

Aukštesnių miesto mokyklų 
futbolės rateliuose randasi net 
trys Vyčiai: Edmundas Butke- 

Visi na- vičius ir Vytautas Rakauskas,

"VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau
sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

"VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą..

, i “VYTY” rasite įdomių pasiskaity- 
i Antanina Lučinskienė, Agota mų tinkamų seniems ir jauniems.. _ _ i ——’ • •
. Čaplikienė, Alena Čaplikiūtė,1 
I Ona Čaplikienė, Joana Jakavo- 
inienė, Adolfas Musick, A. J.
i Šaukis, Kazys ir Antanina Mi- 

KLEBONĄ. — konis, Juozas ir Stepone Zavad- 
kun. Jono Švagž- skai, Marijona Urbonas, Ona 
proga, Seselėms Aidukonienė, Marijona Valuke- 

mokyklos vaiku- vičienė, Povilas Balevičius, A- 
čiai išpildė gražų programą, pa- domas ir Juzė Lakin, Teklė 
rapijos salėje. , Grudinskienė, Alice McSheia, ‘

BROCKTOH, MASS.

PAGERBS 
Lapkr. 25 d., 
džio vardinių 

, vadovaujant

NEREIKIA DALIŲ TAISYTI 
DALYS NEJUDA

VISIŠKAI TYKUS

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
«a nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska;tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

šioj vietoj randasi ki-

BLACK BEAUTY
Sulis are indispensable 

in the vardrobe of every 
vvell-dressed woman. Tai- 
lored suits are excellent 
for the business giri. The 
trim, feminine lines of a 
well-tailored, well-groom- 
ed s uit make the most of 
her figure and her good 
looks, and their simplicity 
i s appropriate to her job. 
And a suit that can stay 
out after dark will take 
you dining and dancing.

The blouse of this smart 
restaurant suit by Fash- 
ion Frocks is fashioned of 
striped rayon faille, with 
a flirt of a peplum that 
flares out from the waist. 
The slim, plain - colored 
faille skirt plays a pretty 
“second fiddle” to the 
high-styled blouse.

Many a bride will be 
married in a suit when 
Johnny comes marching 
home, a suit that can do 
double duty for practical 
wear after the honey- 
moon.

Lapkričio 18, įvyko parapijos 
susirinkimas, kuriame klebonas 
kun. Augustinas Petraitis ir 
adv. Antanas Mileris įgalioti at
stovauti šv. Kazimiero parapiją Aš nežinau, atspėt bijau. 
A. L. Kongrese, Chicagoj, lap
kričio 29, 30 ir gruodžio 1.

Šiame susirinkime,
$57.60 ir atstovai tas aukas per- Linksmąsias savo daineles, 
duos Kongresui. > žemyn nusviro ant krūtinės

Aukotojai: Petronėlė Monkie- Galvutė nuo jaunų pečių, 
nė $5.00. Po $2. — J. Buivida, 
A. Petrolaitis, J. Gudzevičius. 
Po $1. — M. Simniškienė, M. 
DabrovolskyTė, M. Sviklaitė, S.

1 Mancevičius, O. Deilienė, J. 
; Svirskas, S. Bugnaitis, P. Pui- 
jšys, J. Roglys. A. Roglienė, J. 
. Sakaitis. M. Miklusis, V. Kun- 
Icaitis, K. Ročkus. P. Stepanaus
kas, O. Salatkienė. B. Tamošiū- 
įnas, V. Galvich, A. Kundrotas, 
P. Kisielius. A. Kasevičius, P. 
Alavošius, J. Jurkėnas, B. Tam- 
kus, V. Zinkienė, U. Lukošiūnie- 
nė, K. Matulis, M. Virbašienė, 
K. Pilipavičienė, O. Višniaus- 
kienė, M. Dusevičienė, M. Valat- 
kevičienė, L. Medikevičienė, A. 
Lukoševičienė, A. Parulienė, E. 
Milius. M. Jurgelionienė, A. Bal
sienė, C. Zinkienė, M. Bučins- 
kienė. A. Atkočienė, A. Vens- 
lauskaitė, O. Sidabrienė, V. 
Liutkienė. Parapijiete. ■

i

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį! 

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis!

Metams tik $1.00!
Adresas:

‘Žvaigždės’ Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

O dūmos sunkios, begalinės 
Iš erdvių slenka paslapčių.
Jų neapveiksi, neužspausi, 
Gyvatos žengdama taku!
Tik valandoj karčioj paklausi, 
Kodėl, Dievuliau taip sunku?

Bet nesiskųsi ant tos galės, 
Kuri tau širdį surakys;
Tik veido marmuras išbalęs 
Oi daugel, daugel pasakys!..

tĮ

Širdis man verkia: tavo sielą 
Aš vien suprasti begaliu: 
Man skirta eiti, mano miela, 
Kitu gyvenimo keliu.

Maironis.
I
1
iSkaitykite Informacijos 

Centro Leidinius!

Lithuania’s Fight for 
Freedom 

by E. J. Harrison
Kaina------ ■------------------$0.50
Ghillebert De Lannoy In 

Medieval Lithuania 
by P. Klimas

Kaina------------------------ $1.00
Lithuania In A Twin 

Teutonic Clutch 
a collective work

Kaina------------------------ $1.00
Užsisakykite: 

Lithuanian American Informa- 
tion CenterfiSS Broadway, 

New Y ark 1, N. Y.

/

Galima jį gauti
Pasidėkojant MODERNIŠKAM

§tai, ir jis! The Servel Gasinis Ref regera- 
torius senai Jūsų sapnuojamas yra pa

ruoštas Jūsų inspekcijai su šios dienos ir 
rytojaus vėliausiais įtaisymais. Patiki
mas, Ištvermingas, Visuomet Tykus, Pi
gaus Operavimo, Liuosas nuo Pataisymo 
Išlaidų! Ir tą VISKĄ tiktai gauni iš Ser
vel, pasidėkojant Moderniškam Gesui.

Atsiminkite, kad Servel šaldytuvas 
turi judančių dalių... kurios padarytų 
desį ir išsidėvėtų! Servel—ir Gasas 
tarnaus Jus tykiai ir nuolatos.

Servel Gasinis Refrigeratorius turi 
tarnavimo rekordą—nesugedęs per 
šimts, penkioliką ir daugiau metą.

Pasinaudokite moderniniu Gasu ir re- 
frigeratorium ir taipgi automatiniu viri
mu, vandens šildymu, virtuvės ir namų 
apšildymu. Pamatyk — ir užsisakyk nau
ją Servel Gas Refrigeratorių šiandien, kad 
užsitikrintumei greitą pristatymą.

ne- 
bil- 
ap-

ap- 
de-

Aplankykite Kaimyninį Gas O^isą 

ar Geso Dylerj.

,4

GASAS stebėtinas Kuras
Šildo... Verda... Šaldo!

Pasiklausykite Radio šiokiadieniais rytais 10 vai. WNAC.

UOSTO V < ida
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DARBININKAS 1

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

!

Sveikina su Mokykla. Kun. dr. 
L. J. Mendelis, Baltimorės kle
bonas atrašė kun. Virmauskiui 
laišką. Sveikina jį ir kunigus 
padėjėjus su parapijine mokyk
la. Kunigas daktaras rašo: — 
“Darbas yra gan sunkus ir kar
tais nedėkingas, tačiau į kelius 
metus susilauksite didelės per
mainos parapijoje.”

Daug padėkos yra vertas po
nas Plevokas. Jis iškepė kalaku
tus ir paaukojo duonas ir pyra
gus aktorių vakarienei vaidi
nant “Karalienės Esteros Sap
ną”. Ponas Plevokas dažnai au
koja viešiems reikalams. Už tai 
jam ir sekasi gyventi.

Tutti-Frutti Pie /<.*

AUKOS. Ieva Jankauskienė 
paaukavo mokyklai puikų Arki
vyskupo R. J. Cushingo, D. D., 
paveikslą. Didelis, brangus pa
veikslas bus pakabintas moky
klos koridoriuje antrame aukš
te. Visa parapija pasidžiaugs 
šia dovana. Širdingai ačiū dos
niai aukotojai.

Taip pat širdingai dėkų Lie
tuvos Dukterų moterų ir mergi
nų po globa Dievo Motinos 
draugijai už paaukojimą mo
kyklai $150. ši yra šešta di
džiausi auka mūsų gražiai mo
kyklai suteikta. Ačiū, ačiū. Te
laimina Dievas šią uolią drau
gija

Kun. Antoninus Jurgelaitis, 
O. P., sveikina So. Bostoniečius 
iš Colombia. Kelionė buvusi 
smagi ir įdomi. Randas gerų 
prietelių. Sveikata gera. Linki
me geriausios kloties tėvui An- 
toninui Pietų Amerikoje.

DAKTARAI

Giliausią užuojautą reiškiame 
p. Tarnui Jakavoniui ir jo visai 
šeimai iš priežasties žuvimo jo 
mylimo sūnaus kario Povilo 
Prano. Jo keturi sūnūs tarnau
ja Dėdei Šamui. Viena duktė ta
po garbingai atleista iš tarny
bos. Taip pat gilų ačiū tariame 
Jakavonių šeimai už S100. au
ką mokyklai atminčiai a. a. Po
vilo. Ši tėvų auka padaro jį mo
kyklos fundatoriumi. Geri žmo
nės šios didžiulės kolonijos mel
sis už Jakavonių gyvus ir miru
sius.

Tutti-Frutti Pie
Ii’ll be a real Merry Christmas for you this year, 
with your boy and giri at home — or soon to be. 
And they’ve been dreaming of Mom’s good pieš; 
so be sure to make this Holiday-Homecoming 
Tutti-Frutti Pie for them. Rich, juicy, fruity fill
ing in crispy, flaky pastry, vrith little Christmas 
tree deeorations — it’s a sugar-saving recipe, būt 
you’d never guess it! Clip the recipe for your 
Merry Christmas Pie.
Combine 1% eups seeded raisins and 1 eup v:ater 
and simmer until raisins are tender (about 10 
minutes). ADD to raisin mixture: y/z eup con 
sirup, 1 tablespoon flour, 2 tablespoons each can- 
died cherries, citron, orange rind, and lenion rind, 
chopped fine, Vz eup orange jv.icc and % teaspoon 
salt. STIR constantly and continue cooking until 
thiekened. REMOVE from heat and add 1 table
spoon lemon juice. COOL. ROLL about % of 
dough % inch thiek and line a 9-inch nie plate.

FILL with fruit mixture. ROLL remaining dough 
and cut out six Christmas trees. PLACE on tcp 
of filling. BAKE in hot oven (425CF.) 50-60 
minutes.

Spry Pastry
MIX VA eups sifted ALL-PURPOSE FLOUR 
and % teaspoon SALT. MEASURE out ha eup 
SPRY.
Step 1 for Tenderness — cut in about % of the 
Spry with pastry blender or two knives until as 
fine as rneal.
Step 2 for Flakiness — cut in remaining Spry un
til size of large peas.
SPRINKLE 4 tablespoons cold WATER over dif- 
ferent parts of mixture. MIX thoroughly, with 
fork, until afi particles eling together and form a 
bąli of dough. MAKES enough pastry for 1-crust 
pie with Christmas tree eut-outs on top (Tutti- 
Frutti Pie).

f teška, 482 E. 8th St., So. 
ton, Mass.

Dovanos randasi Joseph 
per žinioje.

LANKĖSI

Bos- t

Cas-

Juo-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Reikalingas Bartenderis
L STREET .TAVERN tuojau 

reikalingas jaunas geras barten
deris. Pageidaujama, kad būtų 
tarnavęs US armijoje ar laivy
ne. Darbas ant visados, alga di- 

. Pa-

Pirmadienį lankėsi karys
zas Sereika iš So. Bostono, ku- - ~ -

. : J----- ----------------------------------------------- , --c
ris šiomis dienomis garbingai . darbo sąlygos geros, 
atleistas iš karo tarnybos. Ka- geidaujama unistas, bet gali at
rys J. Sereika ištarnavo penkis sišaukti ir neunistas, mes prira- 
metus. Atsilankymo proga pa- šysime prie unijos. Norintieji 
sipirko maldaknygę “Didysis gauti gerą 
Ramybės šaltinis”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ir pastovų darbą, 
tuojau asmeniai kreipkitės pas 
L STREET TAVERN manage- 

jrių, James Strigūną, L ir 8th 
' St., So. Boston. Mass.

REIKALINGA prie namų ruo- .v. , . • —
šos moteriškė, dirbti 3 dienas i Meilia jSU CIS ĮHl, 0 kaip JUS 
savaitę. Darbas pastovus, atly- Ddffldi, flr nebėga vanduo 
ginimas geras. Atsišaukite Dar- DC[“ StOOd IT IdnOUS^ 
bininko’ administracijom _____ •*

PRANEŠIMAS
DUODU ŽINOTI.

turiu kukovinių su stacijų

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

i 
į

DĖKUI, J. J. J. — Nuoširdus 
dėkų gerb. veikėjui ir literatui 
J. J. J. už gražius žodelius ir 
mintis pareikštus straipsny — 
“Lietuvių Mokykla So. Bosto
ne”. Straipsnis teikia stiprybės 
varyti sunkų mokyklų darbą 
tolyn.

I

mingos pamaldos ir rekolekcijų te, ateik į šį parengimą, gražiai, 
baiga. linksmai praleisi laiką, gausi

------------- dovanų ir tuomi sušelpsi nuo
Švento Vardo draugija nepa- karo nukentėjusius? 

siduos sodaiietėms. Jau turi 2(n) 
narių. Gruod. 9 d., 10 vai. ryte 
jų šv. mišios ir bendra Šv. Ko
munija. 2:30 v. p.p. naujų narių 
priėmimas.

Visus širdingai kviečia. 
BALF Skyrius.

T

PADĖKA
i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL E JTATE& INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Gruodžio 1 d., panelė Aldona 
Rupšytė ištekėjo už Prano Ge- 

. remante. Linkime geros kloties 
naujame gyvenime.

GRAŽIAI ORGANIZUOJASI. 
Dabar eina sodaliečių naujų na
rių vajus. Gruod. 2 d. sodalie- 
tės gausiai ėjo prie Dievo stalo. 
Gruod. 6, 7 ir 8 d.d.. sodalietės 
turės rekolekcijas — vakarais 
pamaldas, šeštadienio vakare 
bus naujų narių priėmimo iškil-

Gruodžio 1 d., tapo pakrikš
tyta J. Elzbieta Jokubo-Bronis- 
lavos (Grigaliūnaitės) Zintelių. 
gy-v. 15 Bellflower St.. Dorches
ter, Mass.

I

$ Pristatome Vyną, Alų ir Toniką
į Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
S gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- 
Irėms ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
5 220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

J

per stogą ir langus?
Kartais maža skylelė stoge ar

ba palangėj supūdo visą namą. 
Dabar gal kainuos keli doleriai, 
o už metų reikės mokėti keli de- 
setkai arba šimtai.

Mes taisome stogus, kaminus 
' ir visą medžio darbą; popierau- 
! name ir pentiname vidui, priei- 
■ namiausiomis kainomis.

Galite matyti vakarais tarpe 
! 6-8 vai. Iš toliaus parašykite at
virutę, o mes pribusime į Jūsų 
j namus.
I

i
III

Jonas Petruškevičius,
324 W. 3rd St., So. Boston.

(27-30-4)

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knvgvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 
school’ę. Darbas ant visados ir 
lengvas. Atsišaukite raštu į 
Darbininko ofisą, 366 W. Broad- 
way, South Moston, Mass.

(JBG.)
i
I
II • Į 
, kad
kryžiuku rožančių po $1.00. Su 
paprastais kryželiais po 50c., 
knyga “Sveikata Ligoniams” — 

_  $1.00; Sapnų knyga 254 pusla
pių 50c.; Sravizolas juokų kny
ga 174 pusi. 40c.; surinktos dai
nos 124 pusi. 35c., Deklamacijos 
ir Dainos 76 pusi., 25c.: Paslap-^ 
tis kazvrų lošimo 20c., Laivė 
ir Planetos 20c. Kas pirks už 
$1.00, gaus už $1.50, kas pirks 
už $2.00 .gaus $3.00 vertės kny
gų-

Paulius Mikalauskas.
184 Gold St., So. Boston 27.

Massachusetts.

Parsiduoda—Dorchestery
$6500. 
$6700. 
$7400. 
$4000.

A. M. JOHNSON & SON 
Real Estate & Insurance 

1453 Dorchester Avė., 
Dorchester, Mass. 

Tel. Col. 1020

Petro lietuvių parapijos bažny
čios, kurios jis buvo vienas iš 
steigėjų: dėkojame parapijos 
kunigam už dvasinį patarnavi
mą. Taipgi dėkojame visiems už 
šv. mišias, maldas, pareikštas 
gilias užuojautas ir gėles, ypa
tingai Seserims už maldas.

Ypatingą padėkos žodį reiš
kiame laidotuvių direktoriam. 
D. A. Zaietskam. 561 E. Broad- 
way. So. Boston, už tokį nuo
širdų patarnavimą, mirus ir lai
dojant mūsų mylimą vyrą ir 
tėvelį. Lai gailestingasis Dievas 
suteikia mano mylimo vyro ir 
šeimos tėvelio, a. a. Vinco Cūnio 
vėlei poilsį dangaus karalystėje, 
o visiems dalyvavusiems šerme
nyse ir laidotuvėse ir mūsų li
kusiųjų dideliame nuliūdime su
raminimą lai suteikia Jis gausių 
malonių.

Nuliūdusieji —
Marcelė Cūnienė (velionio žmo
na). sūnus adv. Juozas ir Bronė į 
Cūniai ir anūkė Dorothy, duktė 
Katrina Durbin ir šeima, sūnus 

Jonas.

3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
3-jų šeimynų
2-jų šeimynų

namas— 
namas— 
namas— 
namas—

j

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už dalyvavimą šermenyse ir lai
dotuvėse mūsų mylimos sesers 
a.a. Lauros Šliužaitės. kuri mirė 
lapkr. 26, ir buvo palaidota 
iškilmingai iš Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios lapkričio 
29 d. Dėkojame Šv. Petro lietu
vių parapijos kunigam už dvasi
nį patarnavimą.

Taipgi dėkojame visiems už 
šv. mišias, maldas, gėles ir pa
reikštas užuojautas. Dėkojame 
laidotuvių direktoriui Juozui 
Kasperui (Casper). 187 Dor
chester St., So. Boston, kurio 
koplyčioje velionė buvo pašar
vota. už malonų patarnavimą. 
Lai Dievas visiems atlygina, o 
a. a. Lauros Šliužaitės vėlei lai 
suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę
seserys, brolis ir švogeriai — 

Feliksas ir Anele Zaleskai,
Alena, Raynoldas, ir Marijona 

O’Brien iš Milicaukee.

-

So. Boston Furniture Co.
i Visokį baldai, lovos, matrasai

Paieškojimai
ANTANAS JURGELEVIČIUS 

paieško motinos brolio, savo dė
dės Antano Jokubausko kilusio 
iš Varnių valse., Telšių apskr., 
gyvenančio Salėm, Mass. Jeigu 
kas iš ten gyvenančių lietuvių 
žinotų prašomi jam pranešti ir 
atsišaukti dėl platesnių

imacijų šiuomi adresu:
■1
i
I

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380^2 West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Sėkmingas Parengimas. Gruo- 1 
džio 2 d., kaip buvo skelbiama, ‘ 
įvyko tikrai šaunus parengimas 
Vargdienių Seselių vienuolyną, 
Thompsone. paremti. Bažnyti
nė svetainė buvo pilna labdarin
gų žmonių. Ponios O. Ivaškienės 
grupė suteikė labai puikią prog
ramą. Kalbėjo kun. dr. K. Urbo
navičius, kun. Dambrauskas, 
MIC.. Kun. Virmauskis ir sesuo. 
Vakaro vedėju buvo kun. Alber
tas Abračinskas. Panelė Anta
nina Majauskaitė buvo šio sėk
mingo parengimo močiutė. Ji 
užmanė šį parengimą. Susidarė 
būrelį padėjėjų. Pardavinėjo ti- 
kietus. Sukvietė Programos pil- 
dytojus ir klausytojus. Priruo
šė užkandžius ir viską

infor-

Pr. Narvydas.
542 Lorimer Str.. 

Brooklyn 11, N. Y.

APKALKITE NAMUS 
BINGELIAIS — 

NEREIKĖS JŲ MALIAVOTi 
Dėl platesnių informacijų 

pašaukite
H. S. TITELBAUM

Tilo RoofingCo., Ine.
District Managerį

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

%

i

Maloniam palengvi
nimui bandyk Si 
Svarų, naują patik
rinta būda atliuo- 
,«uot paprasta str?- 
nų gėlu Tik uždėk 
v iena Johnson's 
BACK PLASTER’f 
ant pat skaudamos 
vietos, švelnūs jo 
vaistai palen g r a

ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka sklaido jo pritvinima lengvi
na skausmą. Šilta multino priedanga 
laiko Šilima viduj Salt) lauke — duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson & 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

Šokių—Dovanos 
šeštadienį, gruodžio 1 d., ren-į 

giami šokiai gražiai praėjo. Šo
kių pelnas buvo skiriamas Sese
rims mokytojoms So. Bostone. 
Laike tų šokių. Municipal Buil- 
dinge buvo leista laimėjimui ir 
kelios dovaneles. Pirma dovana 
— kalakutas — buvo laimėtas 
A. B. Balčius. 107 Sydney St.. 
Dorchester: antra dovana — 
Woolen Blanket—laimėjo Peter 
Kumpa, 19 Lyon St., Dorches
ter: trečia dovana — Table 

i Tėvų Pranciškonų Misijos lamp kuri{* dovan°j° Lithua-
« ajf _  nian Furniture, laimėjo Joe Pa-

r z k ic , r z- ’ 1945 m.Lauktam oankieto —Laukiam ________ ;
raporto. — Adv. K. Kalinausko Chicago, IU. — Švenč. P. Ma- 
pagerbimo bankiete, trečiadie- rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
nio vakare, dalyvaus atstovai Nekalto Prasidėjimo novena, 
grįžę iš Lietuvių Kongreso. Jie rekolekcijos ir Tretininkų vizi- 
pirmi mums praneš apie jų Chi- tacija. lapkričio 29 — gruodžio 
cagoje nuveiktus darbus.
bankietą!

GRABOR1A1

—n kitą.
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

f

I

I

keturius 
Vaitkus.

Gruodžio 1 d., mirė, 
mėnesius sirgęs. Jonas 
45 metų, gyv. Boiton St. Paėjo 
Kurtuvėnų parapijos. Ameriko
je pragyveno 42 metu. Paliko 
dvi seseri. Pašarvotas pas gra- 
borių Barisevičių. Laidojamas 
antradienį 9 vai. ryte, iš šv. Pet
ro par. bažnyčios, Šv. Benedikto 
kapuose.

šer-

NUOŠIRDŽIAI
dėkojame

visiems už dalyvavimą 
menyse ir laidotuvėse mūsų my
limo vyro ir tėvelio, a., a. Vinco 
Cūnio, kuris buvo iškilmingai 
palaidotas lapkričio 19 d. iš šv.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbU 2537

• VI

1945 m
BACK plaster

Draugijų Valdybų Adresai

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permaner* Wave.

Tel. ŠOU 4645

A BEAUTY GIFT 
SHOP

IS ADDED TO

CASPER'S 
Beauty Salon

738 E. Broadvvay,
South Boston, Mass.*

*

I

Whist Party

Visi į 8 d. — Tėvas Juvenalis Liauba. 
Kingston, Pa. —Švenč. P. Ma- 

: rijos par.. 40 vai. atlaidai, gruo
džio 2—4 d. Tėvas Justinas 

i Vaškys.
Šeštadienį, gruodžio 8 d.. Lie- Waterbury, Centu.— šv. Juo- 

tuvių salėj, So. Bostone, įvyks zapo par.. Padėkos už 
whist party. Rengia BALF 17- Tnduum. gruodžio 7—9 
tas skyrius. Prasidės 8 vai. va- Tėvas Justinas Vaškys. 
kare'. Visas pelnas skiriamas su-j Dclhi, Ontario — Šv. 
šelpimui lietuvių karo pabėgę- par., gruodžio 14—16 d. 
lių bei tremtinių Europoje. Bus vas Juvenalis Liauba. 
ir žaidimų, taip pat bus duoda-1 FRANCISCAN FATHERS 
mi užkandžiai. Lietuvi, lietuvai- Mount St. Francis.Greene, Me.

taiką
' d. — I

I

Jono
— Tė-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1293.
Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienS,

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

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

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

iždininkė — Ona StaniuliūtS.
177 West 7th St.. So. Boston. Mase 

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

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

Draugija savo susirinkimus la .ko kas 
antrą antradienį menesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St.. So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkite* 
pas protokolų raštininkę

! SV JONO EV. 8L. PA9ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBAĮ

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

Vlce-Pirmlnlnkas — Pranas TuleUds
702 E. 5th St.. So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

I

į

f

Drauglja laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadien) kiekvieno mšneslc 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. Tth St., So. Boston. Mara.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass- 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Iš Vysk. M. Valančiaus Raštų

Čigonai

matė kunigą besėdint j ant 
suolo ir beklausanti išpa-

STRAZDELIS

vas tebėra: žinai ką? Aš 
jau trečią kartą save i re
krūtus pardaviau; jei tam- 
r’ai kuomet reikės, aš vėl 
stošiu.

Tas pats čigonas pasi
statė trobelę Kurtuvėnų 
girioje, vedė moterį ir gy
veno.

i Kaži kuomet užsidegė jo 
namai; pati grobė vaikus 
r esti laukan, o čigonas ta
rė:
— Ką čia su vaikais ter- 

liojiesi,.bus jų ir daugiau; 
nešk lašinius, nes kas žino, 
ar pasiklos (pasiseks) kitą 
kartą pavogti.

Vieną metą čigonas, atė-

•:<: : i;, i

Ei tu, tu. tu strazdelis. 
Tujai mandrus paukštelis.

Kur tu tujiėjai? — 
lazdynų krūme.

Ar lazdyną auginai. 
Riešutėlį brandinai.

Ar kalnuose uogas sirpinai.
Į Nei lazdyną auginau. 
Riešutėli brandinau.

Nei kalnuose uogas sirpinau, jęs į Abelių bažnyčią, pa- 
Kur aš tiktai nukanku, 
Reiškiu Aukščiausio ranką.

Kurs lapeliais medžius aprėdė, žinties. Nors neketino eiti 
• Reiškiu, giedu, linksminu, 
Smūtną smogų raminu,

Tiešydams gražiomis 
giesmelėms.

Skrisdamas viršun medžių. 
Pačioj viršūnėj sėdžiu, 

Leidžiu balsą per tamsias 
girias.

Spamiukėliais klėsdamas, 
ant miegos (a- Brudną Žemė bardamas,

Pranašauju pavasarėlį.
A. Strazdu#.

P. S. Smūtną—liūdną; tiešy
dams — guosdamas: brudną — 
nešvarią.

■per veislė žmonių, ketu čia 
privesti* keletą su jais at
sitikimų.

Kurtuvėnų parapijoje y- 
ra sodžius, vadinamas Už
pelkiai. Vieną kartą ūki
ninkas. naktovidžiu oran 
išėjęs, pamatė savo klėtį 
atdarą. Supratęs vagį to
je esant, beregint pažadino 
šeimyną, davė vaikiukams 
randėtinius, pats ėmė kir
vį ir ėjo į klėtį veizdėti, 
kas ten yra.

Įėjęs sušuko:
— Kas čia esi? Atsiliepk! 
Čigonas, matydamas e-

Ne vienas apie pradžią 
čigonų dideles knygas pri
rašė. tačiau jų tėvynės, 
kaip reikiant, nesusekė; 
todėl aš. neieškodamas jų 
kilmės, kiek žinodamas, 
aprašysiu darbus.

Nuo lenkų gadynės, re
gis. lig 1836 metų, daug 
buvo Žemaičiuose čigonų. 
Gyveno vieni prie žmonių, 
kaip įnamiai arba kampi
ninkai. kiti turėjo pakrū- 
miuose savo trobeles, dar 
kiti dirbo iš eglišakių lapi
nes arba šatrus, tuose gy
veno. pagaliau, per žiemas, 
be pertrūkio kūreno ugnį sąs sugautas, nieko neat- 
ir šildės su moterimis ir su sakė, bet, ; ’ _
vaikais. ruodo) atsikvempęs, pra-

Apsidarę (apsirėdę) bu- dėjo dejuoti, tarydamas: 
vo vyriški kontušais (vir
šutiniais lenkų tautiškais

— Ai, ai. ai!
— Ko tu čia dejuoji? Pa- 

rūbais), taratatkomis (a- sisakyk, kas esąs, nes nu- 
patinis lenkų tautinis rū- kirsiu jekšiu (mediniu kir
bas). senų dienų žiuponais. veliu moliams kapoti, dau- truputį raišo, niekaip įkiš- 
Visucmet vaikščiojo persi- žyti). ti negalėjo. Nenorėdamas
juosę. jei ne su kokia juos- Svetys atsakė: namo grįžti ir gaudyti,
ta. tad virve, o nors kurs — Meldžiamasis, susimilk pripuolęs žydą, kurs buvo 
arklio neturėjo, tačiau bi- ant manęs! Esmi nelaimin- atvedęs jauną čigoną, no- 
zūnas už juostos užkištas gas čigonas, dantis man rintį į rekrūtus eiti už tris 
kybojo. Kiti dar nešiojo baisiai gelia, nė pats nesi- dešimtis rublių, kamiso- 
apgalvius (apinasris), kad žinau, kame esąs. rius tuojau sutiko ir davė
arklį atradę, guviau gale- Ūkininkas su berniukais, čigonui ant rankos, 
tų įsisėsti. Kepurės jų bu- tuojau suėmęs, atnešino Tarė čigonas: 
vo su avino, šunes ar vilko žvakę, atrado džiūvusią — Na. pagal tamstos ska- 
pakutromis, ant viršaus su mėsą nuo aksčių numaus- skų (įsakymą) kaip aš 
keturiais ragais. Moteriš- tytą ir į krūvą sudėtą, 
kosios dėvėjo ant galvos Klausė ūkininkas: 
skepetą, suvyniotą turkų- — O kam tą mėsą nuo 
papročiu, turėjo margus si- viškų nulaipinai? 
jonus, visuomet buvo su Šis atsakė: 
drobule (paklode) ar ko- — Tėve, tikėk man. jog gerai būsiu Janiu Kriku- 
kiu audeklo sklypu antsi- iš sopulio galus graibstau, žaičiu.
klėstusios 
kurio du galu buvo susiū
tu. Taip drobulė kvboio 
nuo vieno peties. Vaikai 
paprastai buvo pliki ar nu
trukusiais 
apvilkti.

Niekame 
kam nieko

(užsimetusios), nė pats nesižinau ką darąs. 
Tarė ūkininkas:

— Ką tu. bezlepyčia, tau- 
zoji?. Ar mes nežinome, 
kas tai yra čigonas ir ko 
landžioja į klėtis? 
liai, imkime!

Suėmę, mušė kiek tinka-

marškinėliais

riu vadintis?
Kamisorius atsakė:

— Janis Krikužaitis. 
Čigonas:

— Aa, kuršininkas!

išpažinties, tačiau prisiar- 
t>o prie geradėjo, o tai 
dėl to, jog pamatė turintį 
gražų laikrodėlį.

Prisispaudęs persižegno
jo ir, tarsi, išpažino savo 
nuodėmes, bet tuo tarpu 
ištraukė iš kunigo kišenės 
laikrodėlį ir sakė:

— Laikrodėlį pavogiau.
Kunigas atsakė:

— Atiduok vogtą daiktą. 
Tarė čigonas:

— Neveiku (nepatogu) 
man atiduoti, atiduok tam
sta.

Sakė kunigas.
— Et, kame aš ieškosiu 

to žmog aus,
skriaudą padarei; 
atiduok pats.

Čigonas tylėjo.
Vėl kunigas klausė:

— Ar atiduosi?
Čigonas atsakė:

— Kaip, geradėjau, galiu 
atiduoti? Aš davinėjau,' 
bet neima.

Kunigas tarė: •
■ — Na, kad duodamas ne
šima, tad jis pats yra kal
tas.

Pabaigęs darbą, kunigas 
grįžo namo, pasigedo laik-j 
rodėlio, bet, atminęs čigo-! 
no išpažintį, nieko nebesą-:

Laisvosios Lietuvos laikais kariuome ėš stovyklų namai buvo išpuošti įvai
riais pati iotingais šūkiais. Šiame vaizde mato ;i keletas iš jų, kurie budina patrio- 
tingojo lietuvio jausmus meilei prie savo krašto.

Nebeužtvenksi Upes
Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu; 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu.

kuriam 
geriau

|
I

liai, ką ji matė, ką girdėjo 
tamsiose giriose, žaliose 
pievose ir giliuose ežeruo
se...

Daugel paslapčių pasa
kojo piliai, kurių nematė ir 
nematys žmogaus akis, 
kurių negirdėjo ir neišgirs 
žmogaus ausis. Klausė se
na pilis sravios upelės kal
bų, kaip klauso rimtas vy
ras mažo vaiko ar jaunos 
mergelės žodžių.

Klausė ir lyg dairėsi, ar 
nematyt kur toli kryžiuo
čių, lenkų ar kitų piktų 
mūsų tėvų šalies priešinin
kų, kaip jie skina plačias 
dubres, darydami taisyda
mi sau kelią per girių tan
kumynus į Dainavos šalį.

' Ir taip ilgus metus gynė 
ta pilis tėviškėlę, kaip gina 
motulė savo vaikelį, gy
vasties savo nesigailėda- 

ima, gina saugoja nuo var
gu...

Vai, ne kartą keike Mer
kinę priešininkai; ne kartą 
mėgino nugriauti jos ak
mens sienas, išversti vario 
vartus, nuardyti aukštus 
kuorus, kur toli mato...

Didelius pulkus vedė 
čion ir gudai, kur iš pasalų 
užpuldinėja, ir lenkai, kur 
ne toki narsūs, kaip patys 
girias, ir kryžiuočiai, kur 
piktesni, nei patys mano... 
Bet tirpo čia jų visų galy
bė, kaip tirpsta šaltas snie
gas, sušvitus pavasario 
saulei. V. Krėvė.

i
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Naujos idėjos — darbas ne vaiko: 
Užtvenktos mėto audrų žaibus! 
Nesustabdysi bėgančio laiko: 
Vaikas tik trukdo amžių darbus.

tu-

Kamisorius tą pat dieną 
nuvedė čigoną į priimtu- nes jjs negalėjo nieko,
ves. atidavė ir užmokėjo išpažintį girdėto pasa-

Vyrai, lietuviai, auštančią dieną 
Mūsų nors sūnūs visgi išvys! 
Griaukime amžiais 'išverstą sieną, 
Norint gailėtųs jos beprotvs!

Amžiais pavergta kelias tėvynė; 
Jos atgimimą jaučia dvasia.
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!

i

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą, kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių, gema šimtai.
Kas vakarykščio sapno ieškotų, 
Tam labą naktį galim užtraukt; 
Svetimą rūbą kas dar nešiotų, 
Tam nusibostų galo belaukt.

pinigus.
Reikalų turėdamas pa

vaikė- truko dar Šiauliuose kami
sorius.

Trečioje dienoje po ati
davimo sutiko mieste čigo
ną rekrūtą, kurs tarė:
— Meldžiamasis, ponuli, 

ar turi jau kvitą, jog atida
vei rekrūtus.

Šis atsakė: Į
— Ne dar.
Čigonas:

— Imk greitai, nes man 
karaliui tarnauti jau bai-l 
šiai įkyrėjo.

Kamisorius. kvitą išė
męs. patruko dar dieną, 
paskiau važiavo namo. Be- 

• važiuodamas apsi stojo 
Vyresnybei liepiant. 1835 prie smuklės netoli nuo

koti. Čigonas pats, netru
kus sugautas, pateigė (pa
pasakojo), kaip apgavo 
kunigą. Maironis.

— Meldžiamieji, vaike
liai. ką tinkami darykite, 
tik neužmuškite ir nemes
kite per tvorą!

Šie. gerai sudavę. sviedė 
tuo sa- ji per žiogrį (tvorą).

čigonas, pašo-

nerašyti, nie- 
nemokėjo, nie- mi. o čigonas tarė: 

ku nieko nedirbdami mito 
iš ap^auties ir vagystės. 
Vyriški vogė ir mainiojo 
arkliais; kiekviename pre
kymetyje būdavo jų dau
gybė. Negalėdami
vęs ir savo giminės išmai- Tuo kart 
tinti, landžiojo i klėtis, ka- kęs, tarė: 
sė bulves daržuose, grobs- — Bepigu jums buvo šu
te avis, išgriaudavo žiemą gauti čigoną klėtyje, bet 

mioris sujaukite!
Tai pasakęs kuogreičiau- 

siai spruko į mišką.

!
MERKINES PILIS

Daugel kraujo prasiliejoTen, kur sravus Merkys, 
bėgdamas tekėdamas per ten: ne vienas gudas, kur 

: žalias pievas, per alksny
nus, krūmuotus šlaitus, 
neša savo tyrų vandenėlį į Paskutinis Akordas 
platų Nemunėlį, yra ten 
aukštas ir status kalnas/ 
už visus kalnus aukštes
nis, o ant to kalno tvirta 
pilis, garsi Merkinė, už vi
sas pilis tvirtesnė. Milžinai 
ją statė, ne žmonės, septy-j 
nias mylias iš vakarų, iš

iš pasalų muša, ne vienas

; ūsivs ir maldavo nuo
žmonių pašalnos.

Visi čigonai laikė save 
katalikais, bet nė kokio ti
kę ūmo prisakymu nelaikė.

čigonai labiausia mokė- metuose. Donai gaudė jau- Kurtuvėnų, įėjo į vidų ir pietų ir iš kitų šalių nešio
jo apgauti ir apvogti žmo- nuomenę į rekrūtus ir vežė išvydo tą patį čigoną bešo-Į jo jįe sunkius akmenis, 
ros. čigonės sugebėjo išvi- į Šiaulius atiduoti. Darbe- kantį su mergomis. 
Įloti ir išmasinti sau rei- nu valsčiaus kamisorius Čigonas, jį pamatęs, atė- 
kalingus daiktus. Norėda- dėl vežimo nuvežė jų kiek jo ir tarė tylomis: 
mas parodyti, kas tai buvo reikiant, bet vieno, kaipo — Janis Krikužaitis gy-

Liet w r iš A-mo.sr d i n 'onuos?...

KŪDIKIUI
Pasapnuok gi. kūdikėli, 
Kol dar sapno laikai. 
Kol tavęs dar nesvaigina 
Nuodų pilnas tvaikas. 
0 jei skausmas išnetyčių 
Tau širdelę spaustų. 
Paprašyki motinėlės 
Tave kad užjaustų. 
O jei skriaudą neteisingą 
Tu kada pajusi, 
Pas:skųsk geram tėveliui 
Ir užstotas būsi.
0 kad auš jau kovos rytas, 
Žengsi į gyvatą — 
Atsimink, kad visur tave 
Geras Dievas mato.

Margaite.

kur guli tos pilies pama
tuose.

Aukščiau siūbuojančiųjų 
j girių toli švaistė mėlynose 
padangėse balti jos kuo
dai, kur dienas ir naktis 
sargai stovėjo. Sienos iš 

Į didelių akmenų milžinų 
sukrautos, žilomis sama- 

I nomis apžėlusios, rūsčiai 
dairėsi aplinkui, kaip dai
rosi niūrus vilkas šaltą žie
mos naktį, ar nepamatys 
kur priešininko nedraugo..

Daugel daugel jos matė 
j priešininkų: ir gudų, ir 
lenkų, ir kraugerių kry
žiuočių. Visi jie ne kartą 
ir ne du lankė Merkinę, vi
si jie plėšė draskė jos ak
mens krūtinę, o ji stovėja 
tvirta, niūri ir baisi jiems, 
kaip stovėjo pirmą dieną...

I

Vis tai buvo...
Bet jau žuvo. 
Vien tik giesmėse paliko’..
Daug mylėta. 
Daug kentėta. 
Ne dėl vystančio vainiko 
Skausmo valandoj pradėta.
Jei tau liūdna bus kada.
Ar ilgės’s ko širdis.
Ar atbudusia žaizda 
Atsilieps tau praeitis. 
Atsiskleisk šias eilutes: 
Daug sau artima atrasi. 
Ir už drauges - sesutes 
Tuomet jas giliau suprasi...

Rasit, tuomet tau širdis 
Pasakys, kad vien tik jis 
Prakilniai tave mylėjo!... 
Tu, jo sielai svetima. 
Meilę lošei žaizdama. 
Ją prisiekdama ant vėjo!... 
Ir už ką ją neseniai 
Lengva širdžia išmainei?
Kas buvo. 
Jau žuvo!...
Sugrįžti negali!
Tik skausmo žaizda 
Prašneks gal kada. 
Primindama brangią tą šalį, 
Kuri jau sugrįžti negali!.. 
Sugrįžti negali!...

-------------------------------------------------------------------- j

lenkas, kur ne toks narsus, 
kaip patsai girias, ne vie
nas kryžiuotis, kur piktes
nis, nei patsai mano, pa
guldė tenai savo galvą...

Tyli ir rami tvirtovė. Tik 
Stangės upelė, bėgdama 
aplinkui kalną giliais grio
viais perkasais, be per
traukos kalbėjo senai pi

t

Vaikutis globoja mažą šuniuką, kuris buvo 
gautas iš šunų stovyklos. Jiedu paliko geri drau
gui ir matomai abu patenkinti.


