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Penktasis Karo Bonų Vajus

Pirmadienį, birželio 12 
dieną prasidėjo Penktasis 
Karo Bonų vajus. Jung. 
Valstybių Iždo departmen
tas užsibrėžė sukelti 16 bi
lijonų dolerių. Vajus tęsis 
iki liepos 8 d.

Nors karas yra pakrypęs 
gerojon pusėn, bet dar jo 
galas netaip greit ateis, o 
karo vedimui reikalinga 
labai daug pinigų.

Kiekvienas Amerikos pi
lietis jau šiandien žino, 
kad pinigai įdėti į Kare 
bonus yra apsaugoti nuc 
visų pavojų. Todėl yra ge
riausia ir patriotingiausia 
pirkti karo bonus ir kitus 
raginti tą daryti.

Amerikos lietuviai per 
pirmuosius keturius kare 
bonų vajus labai gerai pa
sirodė. Dabar, prasidėjus 
penktajam karo bonų va
jui, mes, lietuviai negali
me atsilikti, bet dar gau
siau pirkti, ir ne tik pirkti, 
bet ruošti masinius susi
rinkimus ir juose parduoti 
karo bonus, kad už nu
pirktus bonus būtų atitin
kamai užrekorduota mūsų 
išeivijos kreditan.

Susirgo Art. Anna Kaskas
Providence, R. I., birž. 12 — 

šeštadienio vakare susirgo p 
Anna Kaskas, Metropolitan O- 
peros artistė, kuri čia buvo at
vykus su Goldman benu ir Pro
vidence Festival choru išpildyti 
pavasario festivalo programą.

Art. Anna Kaskas geg. 21 d. 
išpildė Darbininkų Radio kon
certo programą, kur ji susilau
kė labai daug nuoširdžių kom
plimentų. Linkime p. Kaskas 
kogreičiausiai pasveikti.

Mirė Katalikų Universiteto 
Profesorius

Washington, D. C., — 
Birželio 5 d. mirė kun. pre
latas George Johson, Ka
talikų Universiteto profe
sorius, kai jis kalbėjo Not
re Dame auditorijoj. Jc 
paskutiniai žodžiai prieš 
pat mirtį ištarti:

“Mes turime daugiau 
dirbti, kad mūsų jaunuo
menė būtų išauklėta Kris
taus dvasioje”.

Lenkų Prof. Lange Grįžo 
Iš Rusijos
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Am. Katalikų Vyskupai Aukojo 
$5,000 Lietuviu Suvienytam 

Fondui

$ / ♦

Matomieji tankai vadinasi — General Grant. Jie jau rieda Anglijos geležinkeliais ir greitu lai
ku pamatys karo veiksmų linijas.

RUSAI SMARKIAI PUOLA 
SUOMIUS KARELIJOS 

SĄSIAURYJ

VVashington, D. C. —Šio- ja mūsų simpatijos ir gai- 
mis dienomis Amerikos lestingumo. Mes turime 
Katalikų Vyskupų Šelpi- viltį ir meldžiamės, kad 
mo komitetas paskyrė ir Jūsų organizacijai pavyk- 
pasiuntė Amerikos Lietu- tų, visose jos pagirtinose 
vių Suvienytam šelpimo pastangose, 
Fondui $5,000.

i Am. K. Vyskupų Komi
tetas tą čekį ir laišką pa
siuntė kun. dr. J. B. Kon
čiui, Am. Lietuvių Suvie
nyto Šelpimo Fondo pirmi
ninkui.

J. E. vyskupas Edward yra užgirtas ir įregistruo- 
Mooney, Detroit arkivys- tas Prezidento Karo Pa- 
kupas, Am. K. Vyskupų gelbos Kontrolės 
Šelpimo komiteto pirmi
ninkas,
dr. J. B. Končiui štai ką 
sako:

išjudinti A- 
merikos gailestingumo or
ganizacijas, kad jos pa
remtų kenčiančią Lietuvą 
ir pagerbtų jos žmonių ti
kybinius įsitikinimus”.

Amerikos Lietuvių Su
vienytas Šelpimo Fondas

tarybos 
su ta or-

Pereitos savaitės pra- biavimą su Sovietų Rusi- 
džioje sunkiai susirgo kun. jos unijomis, nes tos uni- 
Jonas Švagždys, Brockto- jos nėra laisvos, bet Rusi
no lietuvių par. klebonas jos komisarų valdžios kon- 
ir LDS Centro pirminin- trolėje. Todėl ILGWU sei
fas. mas nuoširdžiai užjautė

Gydytojai sako, kad mū- Rusijos darbininkams ir 
sų organizacijos vadas patarė jiems organizuoti 
pergyveno krizę. Tačiau jo laisvas darbininkų unijas, 
sveikata tebėra pavojuje, kad jos galėtų laisvai, kaip

Prašykime savo maldo- ir kitų kraštų darbininkai, 
mis Dievulio mūsų išeivi
jos vienam įžymiausių va
dų grąžinti sveikatą.

Šiais metais kun. Jonas 
Švagždys mini savo 25 me
tų klebonavimo Brocktono 
ietuvių parapijoj sukaktį. 

Ta proga buvo ruošiamos 
iškilmės garbingą vadą 
pagerbti, bet dabar dėl li
gos tapo tas parengimas 
atidėtas.

Amerikos Darbininkai Nepri
pažįsta Rusijos Unijų.

ginti savo reikalus.
I ■ - -------- ■■ ■ ■

buvo

Garment 
seimas, 
iškeltas 

dalyvavi-

I

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis čia įvyko Inter- 
national Ladies 
Workers Union 
kuriame
klausimas apie 
mą bendrai su Sovietų Ru
sijos unijomis planuoja
moj konvencijoj Londone.

ILGWU pirmininkas Da
vid Dubinsky ir kiti unijos 
vadai pasisakė griežtai 
prieš kokį nors bendradar-

Užėmė 80 Kaimelių
Rusijos vyriausioji Maskva, birž. 12

Šiomis dienomis grįžo iš 
Maskvos lenkų prof. Os- 
car Lange, kurį Stalinas 
buvo pasikvietęs kartu su 
kun. Orlemanskiu. Lange 
kartoja tą pasaką, kad 
Stalinas norįs, kad Lenki
ja būtų “galinga” ir kad 
ji po karo suvaidins “svar
bią rolę”.

Tikrai, tai pasaka be ga
lo.

Remk Šios kaliem apmavmmn 
Pirk Defense Brvnfa i* Stamps

ir veiks bendrai
ganizacija.

Am. Katalikų 
Šelpimo Fondas yra stam- 

Pridedamas čekis... yra bias sumas paskyręs Lie-
Jung. Valstybių Katalikų tuvos šelpimui praeityj, o * 
Vyskupų susidomėjimas neseniai yra paskyręs 
Jūsų prispaustų žmonių $10,000 nupirkimui ir pa- 
dvasine ir materiale gero- siuntimui 
ve lietuvių tėvynėje.

“Kenčianti antros oku- rikos organizacija
pacijos sunkumus, ir per- taip gausiai parėmus Lie- 
matydami liūdną ateitį, tuvos, kaip Am. Katalikų 
kad jų šalis per penkius Vyskupai, 
metus trečią kartą gali Tikimės, kad dabar, kada 
būti užpulta galingo kai- mes turime visų lietuvių 
myno armijos, dėl naujo suvienytą šelpimo fondą, 
pavojaus, kad jie negalės i ir kitos organizacijos už- 

pradėtą nauja ofensyva ■ egzistuoti kaipo laisva ką-į jaus Lietuvą ir pagelbės
----- --  ‘ “’talikiška tauta, Lietuvos:jai atsistatyti ir išsilais- 

| žmonės tikrai užsitarnau-1 vinti.

Naciai Bėga Iš Adrijos Pakraščio

savo laiške kun.
Vyskupų

So-vietų
vadovybė, per premierą dvidešimt penkių mylių 
Staliną, praneša, kad rau- fronte.
donoji armija pradėjo nau
ją ofensyvą prieš vokiečių1 giau kaip 80 kaimelių, 
ir suomių kariuomenes tarp kurių ir Terijoki, 6. 
Karelijos sąsiauryj. Sako-' mylios į vakarus nuo 1938 
ma, kad rusai pralaužė ™, rusų - suomių sienos, 
tvirtoves keliose vietose Maskvoje rusai sveikino 

------ -------- Stalino pranešimą apie
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Raudonieji užėmė dau-

medikamentų 
Lietuvai. Jokia kita Ame- 

nėra

PRANCŪZIJOS PATRIOTAI 
PRADĖJO KAUTYNES PRIEŠ 

OKUPANTUS
Irun, Ispanija, birž. 12— 

Prancūzai patriotai pradė
jo kautynes su priešu 
Prancūzijoj. Jie užėmė tris 
strateginius centrus, bū
tent, Toulouse, Limoges ir 
Tarbes, pietinėje Prancū
zijos dalyje.

Patriotai ne tik užima 
svarbius centrus, bet jie 
šaudo visus tuos priešo 
kvislingus pareigūnus, 
kaip praneša žinios.

Pranešimuose nepasaky
ta, ar prancūzai patriotai 
pradėjo generalį sukilimą, 
bet tik pasako, kad jie už
ėmė svarbius punktus.

Švedų ir šveicarų spauda 
rašo, kad didesni sukili
mai Prancūzijoj vyksta

v •

nuo Metz iki Avignon, be-

prieš suomius 20 šūviais iš 
224 kanuolių.

Stalinas, kaip parodo jo 
pranešimas ir šūkis: “Mir
tis vokiečių ir suomių įsi
veržėliams”, matyt yra

veik visoje rytinėje Pran-• nusiteikęs užimti Suomiją, 
cūzijoje. Apie 100 prancū-* Kelios savaitės atgal 
zų patriotų užėmė Belle-; Suomija atmetė Sovietų 
garde geležinkelio stotį, ir taikos pasiūlyma, nežiū- 
pradėjo “sistematingą sa-' rint to, kad prez. Roosevel- 
botažą visuose pastatuo- tas, Švedijos karalius ir 
se”. Apie mylia toliau nuo .kiti manė, jog rusų pasiū- 
šios vietos, kaip sako pra-pymas yra priimtinas, 
nešimas, pereitą ketvirta- į 
dienį patriotai užmušė 48 sį 
vokiečius ir 150 jų paėmė Suomija 
į nelaisvę. •• ’

Berne radio
nias iš Prancūzijos, kad 
kautynes patriotų su vo
kiečiais prasidėjo “Oyon- 
nax, St. Claude ir Morez”, 
apie 10 mylių nuo Šveica
rijos sienos ir apie 75 my
lios į šiaurės rytus 
Lyon.

Alijantai Varosi Pirmyn 
Prancūzijoj

900 numatoma atvyks į šį 
kraštą apie birželio mėn. 
vidurį. Dabartiniais pla
nais tuos darbininkus no
rima panaudoti Vidurva- 
kariuose.

Roma, birž. 12 — Prane
ša, kad Vokietijos kariuo
menė skubiai traukiasi iš 
Adrijos pajūrio, Italijoj, į 
šiaurę, kad išvengti apsu
pimo.

Alijantų penktoji armija, 
norėdama palaikyti kon
taktą su bėgančiu priešu, 
užima naujas pozicijas, 

i Atrodo, kad vokiečiai da
bar visas savo karo jėgas 
sutraukia Prancūzijon. 
Vokiečiai siaurina savo 
karo frontus, kad kiek ga
lima ilgiau atlaikyti ali
jantų smarkius puolimus.

Gąsdino Racionavimas
Petroleum administrato

riaus pavaduotojas Ralph 
K. Davies paskelbė, 'kad 
pagal Petroleum Adminis- 
tration for War paskuti
nius tyrinėjimus. U. S. ke
leivinių automobilių vai
ruotojai dabar gauna tik
tai 43 procentus to gąsdi
no kiekio, kurį jie gauda
vo 1941 m. O.W.I.

I Gudrybe Paėmė 120 Nacių 
NelaisvėnKaip ten nebūtų, bet vi

siems yra žinoma, kad 
i nekariauja su 

‘Rusija, kad užgrobti Rusi- 
skelbia ži-, jos teritoriją, bet kad ap

ginti savo kraštą. Vokieti
jos - Rusijos karas davė 
progą Suomijai atsiimti tą 
teritoriją, kuria rusai bu
vo užkariavę. Bet karas 
tuo nepasibaigė. Vokietija 
įtraukė Suomiją dar gi
liau, kad ji dabar yra ap
supta Vokietijos, Suomija 
gal ir norėtų susitaikyti su 
rusais, bet jos nepaleidžia 
vokiečiai.

Tikras vargas mažom 
tautom. Visi žino, kad ma
žos tautos nieko daugiau 
nenori, kaip tik apginti sa
vo kraštą nuo okupantų.

nuo ;

Japonai Smarkiai Bombar
duoja Hunan Provincijos 

Sostinę
Chungking, Kinija, birž. 

12 — Kiniečių vyriausioji, 
karo vadovybė praneša, 
kad japonų karo jėgos iš 
šiaurės rytų ir šiaurės va
karu smarkiai bombarduo
ja Changsha, Hunan pro
vincijos sostinę.

Japonai bandė pereiti 
dvejose vietose įsiveržė 13 nę ofensyva prieš vokie- Laotao upę, bet kiniečiai 

' juos sulaikė ir atmušė. 
Pranešimas sako, kad jei-

Baigia Atkirsti Cherbourgę
Vyriausio Alijantų Tilly - sur - Seulles miestą. 

Alijan- Į Vokiečiai dabar laikosi
Iš

Centro, birž. 12 —
tų karo jėgos Normandy Caen ir Carentan srityj, 
srityj. Prancūzijoj jau už- kuriuos alijantai užėmę 
ėmė 600 mylių pajūrį ir. galės pradėti dar smarkes- 
, . ■ 1___ • •_______

Pasikesinimas Prieš Italijos 
Naują Valdovą

I
I

kad antrasis 
Toler iš Fort 
susitikęs iš

mylių gilumon.
Amerikiečiai užėmė ma

ža miestelį Lison ir pasie
kė Foret de Ceris miesteli. 
Tu karo jėgos traukia link 
St. Lo, kuris yra svarbiau
sias susisiekimo centras* 
su Cherbourg.

Britų karo jėgos po 
smarkių kautynių užėmė

čius Prancūzijoj.
Alijantų kariuomenės 

kaujasi su priešu ne tik gu japonams pavyktų už- 
Normandy srityj, bet jų imti Changsha, tai atida- 
bombanešiai ir lėktuvai rytų priešui kelią užėmi- 
bombarduoja vokiečių mui Canton - Hankow ge- 
strategines pozicijas Pa- ležinkelį. 
ryžiui ir kituose miestuo
se; sprogdina tiltus, aero
dromus ir kitokius pasta- korčiukės pirkimui J. V 
tus. Karo Bonų.

Jums nereikia porcijos

Londonas, birž. 12 —An
glų laikraštis rašo, kad 
pasirodžius Italijos prin
cui Umberto ant Kvirinalo 
palociaus balkono, Romo
je, vienas italas iš minios 
paleidęs kelius šūvius į jį.

Policija areštavo vieną 
žmogų, bet vėliau paaiškė
jo, kad ne jis buvo kalti
ninkas. Tikrasis kaltinin 
kas pabėgo.

900 Darbininku Iš Barbados 
Dirbs U. S. Fanuose

War Food Administraci
ja praneša, kad daromi 
paruošimai atgabenti į 
Jungtines Valstybes maž
daug 900 darbininkų iš 
Barbados. Britų Vakaru 
Indijos kolonijos, žemės 
ūkio darbams per vasaros 
ir rudens mėnesius.

WFA’s Office of Labor 
atstovai nuvyko į Bridge 
tojyn, Barbados sostinę, 
samdyti darbininkų. Visi

Iš Jung. Valstybių Karo 
Jėgų Centro, Cherbourg į- 
lankoj, birž. 12 — Ši žinia 
yra kiek suvėluota. Prane
ša, kad keturiosdešimt ap
sukrių amerikiečių karei
vių gudriai įkalbėjo 120 
vokiečių kareivių pasiduo
ti be šūvio.

Sakoma, 
Įeit. Melvin 
Worth, Tex,
lėktuvų nusileidusius ka
reivius, užvedė kalbą su 
naciais karo fronte. Jis į- 
rodė naciams, kad ameri
kiečių esama daug ir na
ciams yra daug geriau be 
mūšio pasiduoti. Vienas iš 
nacių mokėjo anglų kalbą. 
Jis perdavė Įeit. Toler kal
bą savo draugams. Po pa
sikalbėjimo visi vokiečiai, 
kurių buvo 120, pasidavė 
be mūšio.
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Roma, birž. 12 — Šiomis 
dienomis pasitraukė Itali
jos premieras maršalas 
Badoglio.

Princas Umberto, kuris 
dabar eina karaliaus pa
reigas, paskyrė Ivanoe Bo- 
nomi. 71 m. amžiaus, pre
mjeru ir jam pavedė suda
ryti naują ministerių kabi
netą.

l Veteranų šeimos nariai, 
į kurie rašo Veterans Ądmi- 
i nistration veteranus lie- 
j čiančiais reikalais, nesu
pranta reikalo identifi
kuoti veteranus apie ku
riuos jie rašo, kad galėtų 
gauti greitesnį atsakymą, 

gen. Frank 
T. Hines, Veterans’ Affairs 
administratorius.

Svarbiausioji Veterans, .... ... .. ... ..
Administration rodyklė į AlijflfltBI įspcjd Albdlliję

Kariniai reikalavimai su- turi virš 19.000.000 visų

\Var Production Board 
praneša, kad batų ir odos 
pramonės savanoriai prog
rama apdirbti puspadžių 
odą taip, kad prailginti ci
vilių batų nešiojimą, buvo 
sutikta su dideliu pritari
mu pramonės narių, susi- pareiškė brig. 
rinkusių pirmajai puspa- — 

(Sole. 
Advi-

rinkusių pirmajai 
džių konferencijai 
Treating Technical 
šory Conference).

darė rimtą puspadžių odos karų veteranų vardus — 
situaciją, pareiškė \\PB, gyvų ir mirusių — įskai- 
ir savanori programa pus- tant ginkluotų jėgų narius 
padžių apdirbimui daug dabartiniam kare, 
padės, kad prailginus ba- kė gen. Hines. 
tų gyvenimą ir tuo bus su-

gyvų ir mirusių —- įskai-

pareis-!

Kad gauti greitą atsaky-‘ v. .

taupoma medžiaga ir dar- mą, visa korespondencija.
,b°J?ga kaf° Pastangoms, i adresuojama Veterans Ad- 

| ministration dėl tautinės 
; tarnybos, gyvybės apdrau- 
‘ dos. pensijos ar kompensa
cijos. turi paduoti pilną 
veterano vardą, jo gimimo 
datą, serijos numerį, ran
gą ir tarnybos organizaci
ją, ir bet kurių čekių ar 
laiškų gautų iš Veterans 
Administration “C” ir “N” 
numerius.

WPB nurodo, kad bandv- 
mai davė gerų rezultatų 
ir batų gyvenimas tuo ma
žiausia bus prailgintas 
25>.

Cairo. Egyptas, birž. 12 
— Gen. Sir Henry Mait- 
land Wilson, Alijantų ko- 
mandierius Viduržemio te
atre, sužinojęs, kad “Tira
na valdžia bando rekrutuo
ti kariuomenę vokiečių pa
galbai Balkanuose” parei
škė, kad “toks žygis yra
Suvienytų Tautų priešo, ir 
dabar ir ateityj išlaisvini
mo dienoj bus traktuoja
mas kaipo tokis”.

Šitos vištos gana gudrios. Jos nepaiso kitų trauki
nių, bet nepraleidžia nepadariusios vizito Chicago and 
Easter passenger traukiniui. Čia valgomojo vagono 
virėjai visuomet joms gerokai ‘užfundija’ likusių mais
to trupinių. Taigi jos Watseka, III. stotyj dažnos vieš
nios.

Oth

une
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MONTELLO, MASS.
T
I

Šiomis dienomis pas pp. Ka- 
mandulius atostogauja jų myli
mas sūnus Juozas, kuris tar
nauja Merchant Marine kaipo 
Petty Officer. Pp. Kamandulia5 
labai džiaugiasi susilaukę myli
mo sūnaus, kuri jau senokai be
buvo matę.

WORCESTER, MASS.
WORCESTERIO LIETUVIŲ 

KARO BONŲ KOMISIJA nuta
rė dalyvauti 5-me karo pasko
los vajuje, kurs prasidėjo bir
želio 12 d.

Šio vajaus kvota 50 tūkstan
čių dolerių, už kuriuos bus nu
pirkta ir dedikuota Worcesterio 
lietuvių vardu 25 karo lauko

ambuiansai, vežiojimui į ligoni
nę sužeistų karių.

Bonai bus pardavinėjami pa
prastose visiems jau žinomose 
vietose: Abiejų parapijų klebo
nijose. Lietuvių klube. Dvarec
ko krautuvėje ir J. Žemaičio o- 
fise.

Birželio 18 dieną bus parduo
dami Aušros Vartų parapijos 
piknike, ant Gedimino kalno.

Liepos 2 dieną Bonų Komisija 
rengia bendrą visų VVorcesterio 
lietuvių pikniką Maironio par
ke. su turininga programa. Tai 
bus svarbiausia 5-to vajaus die
na. kurioje tikimės vajaus kvo
tą užbaigti.

Kviečiame visus VVorcesterio 
lietuvius prie šio vajaus prisi
dėti. perkant bonus.

Bonų Komisija.k

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du Kart Savaitinį Laikraštį 

DARBININKĄ"v

Importuotos Prekės Turės 
Būt Kainų Kontrolėj

Office of Price Adminis
tration pareigūnai, norė
dami sustabdyti vengimą: 
maksimalinių kainų regu
liacijų importuotoms pre
kėms, priminė importe- 
riams, kad importuotų 
prekių, esančių U. S. “in 

; bond” pardavimo metu, 
turi būti kainų kontrolėj.

OPA pareiškė, kad mak- 
simum kainos turi būti 
nustatytos pardavimui 
prekių “in bond” Jungti
nėse Valstybėse, nežiūrint 
to, kad pardavėjo biznio 
vieta yra svetimoje valsty
bėje.

Toliau OPA pažymi, kad 
tiek prekės muitinės san
dėliuose, tiek bendruose 
sandėliuose ar svetimos 
prekybos zonoje, yra į- 
traukiamos į “importuotų
jų” definiciją “Maximum 
Import Price Regulation” 
ir turi būti po reguliacijo
mis.

I

KOMUNISTŲ JUDOŠYSTE
čikai — mums tai ne pir- 

Brooklyno komunistų mą kartą tenka sužinoti, 
dienraštis, kurio redakto- Jie yra apskundę kiekvie
nai, jei tik galėtų, vandens ną padoresnį Amerikos lie- 
šaukšte paskandintų kiek- tuvį. Tik, žinoma, tie jų 
vieną lietuvį, kuris trokšta skundai neturi reikšmės, 
Lietuvai laisvės, pasigyrė, 
kad jis yra įskundęs Pre
zidento Šalpos Kontrolės 
Tarybai Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių šelpimo Fon
dą — United Lithuanian 
Relief Fund of America. 
Tai yra žemas, biaurus, 
tiesiog judošiškas lietuviš
kųjų bolševikų darbas.

“Įsivaizduokite sau, jie 
nori sustabdyti Amerikos 
lietuvių pastangas aprū
pinti nuo karo nukentėju
sius Lietuvos žmones duo
nos kąsniu, drabužiu, vais
tais ir pastoge! Tai yra ne
žmoniškas bolševikų elge
sys.

“Kad lietuviškieji bolše
vikai yra judošiški donos-

_ “Draugas”- rašo: J

i

VETERANAI CIVILIUOSE ' 
DARBUOSE

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiausių 
ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. Jis iš
eina du sykiu į savaitę — antradieniais ir penktadie
niais.

“Darbininko” kaina metams.......
Pusei metų .................................
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina ............................. .
Pusei metų ..................................

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį siųskite:

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

$1.00
2.00

$2.00
1.00

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
■ » (į'

Siuomi siunčiu $ . ir prašau siuntinėti man
laikraštį
Vardas
Adresas

“DAREINIPtKĄ” sekančiu adresu:
-4 .f

y •
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Office of War Informa- 
tion buvo pateiktas rapor
tas apie paliuosuotus šio 
karo veteranus ir kas da
roma juos įtaisyti civili
niuose darbuose. Šis ra
portas buvo paremtas in
formacijomis, gautomis iš 
United Statės Employ- 
ment Service of the War 
Manpower Commision; 
Veterans Administration; 
Selective Service; Kariuo
menės; Laivyno ir Office 
of Vocational Rehabilita- 
tion Training, Federal Se- 
curity Agency.

Raporto svarbiausios iš
traukos:

Paliuosuojami šio karo 
veteranai stoja dirbti pra
monei maždaug po 70,000 
per mėnesį. Daugumas jų 
eina dirbti karo darbus.

Per 1944 metų vasario ir 
kovo mėnesius daugiau 
kaip 74,000 šio karo vete
ranų gavo civilius darbus, 
kuriuos jiems parūpino 
USES. .,

Veteranai ieško Icitokių 
darbų, negu kad turėjo 
prieš įstodami į karo tar-

nes tam tikros valdžios į- 
staigos puikiai žino, kad 
tų skundų autoriai yra 
Amerikos priešai ir prie
šai tų visų kilnių tikslų, 
dėl kurių ji, Amerika, ka
riauja.

“Nepasieks savo tikslo 
nė paskutinieji jų skun
dai, taikomi United Lith
uanian Relief Fund of A- 
merica. Pati “Laisvė” pri
sipažįsta, kad vienas lietu
vis bolševikas skundėjas iš 
p. Brunot, President’s War 
Relief Control Board egze- 
kutyvio direktoriaus, ga
vęs atsakymą, kad ben
drasis lietuvių šelpimo 
fondas: “is an American 
enterprise undertaken by 
a group of American citi- 
zens who wish to provide 
aid to persons of similar 
national origin in piaces 
not served by existing re
lief organization such as 
Russian War Relief...”

“Iš to atsakymo aišku, 
kad bolševikų pastangos 
sutrukdyti bendram lietu
vių šelpimo darbui, nueina 
niekais. Tuo skundu jie tik 
sau pakenkia, nes save pa
sistato badaujančių ir ken
čiančių žmonių priešais, 
šlykščiais melagiais, ir ne
garbingais donosčikais”.

Š. m. birželio 5 d., New 
York’o Valstybės Departa
mentas suteikė Amerikos 
Lietuvių Tarybai “Certifi- 
cate of Authority”. Leidi
mas apima šias sritis —

“Operating a branch office 
and a press agency, the 
LITHUANIAN AMERICAN 
INFORMATION CENTER. 
to exert influence among the 
fellow Americans — by publi- 
cations and press releases — 
to do all that is possible to 
insure a speedy and complete 
victory over the aggressor 
powers; to gi ve moral, finan- 
cial, and material aid to the 
people of Lithuania in their 
efforts to liberate themselves 
from foreign rule. and regain 
freedom as an independent 
country with its own form of 
democratic government".
Tuo pačiu, nuo 1944 m. 

birželio 5 d. Lietuvių Ame
rikiečių Informacijos Cen
tras (LAIC) laikomas ga
lutinai įsisteigusiu ir pra
dėjusiu savo darbą. LAIC 
ADRESAS YRA — 233 
Broadway, suite 3912 (39- 
me aukšte), New York 7, 
N. Y. Telefonas Beekman 
3-1398. Interesantai prii
mami šiokiomis dienomis 
10 AM. — 4 PM., šeštadie
niais 10 AM. — 12 AM. 
Woolworth Building kame 
LAIC raštinė atidaryta 
pasiekiamas visais pože
miniais traukiniais—sker
sai gatvės nuo City Hali.

Be kitų LAIC’ui pavestų 
darbų, Informacijos Cent
ras yra įpareigotas palai
kyti galimai glaudesnį ir 
dažnesnį kontaktą su lie
tuvių amerikiečių spauda 
ir su jų centrinėmis orga
nizacijomis bei vadovybe. 
Šiam tikslui atsiekti LAIC 
yra numatęs periodiniai 
siuntinėti aukščiau minė
tiems adresatams žinių 
santraukas. Tos santrau-

nybas. Tiktai 25 procentai 
dabartinio karo veteranų, 
paliuosuotų per ligonines 
nuo gegužės 1 d., 1940 me
tų, iki dabar, buvo sugrą
žinti darbams, kuriuos tu- 
rėjo prieš stodami į karo 
tarnybas.

Daugiau paliuosuotų šio 
karo veteranų stojo į karo 
pramonės darbus, negu li
ko ligoninėse veteranų 
priežiūroje ar sugrįžo į se
nuosius darbus. Pagal ge
gužės 31 d., 1944 metų, 
duomenis. Veterans Admi- 
nistratio išlaikė 118,839 
šio karo veteranų invalidų 
pensijomis.

Pagrindinės garbingai 
paliuosuotų, ar garbingo
mis aplinkybėmis iš ka
riuomenės paleistų, vete
ranų teisės lieka nepasi- 
keitusios: (1) teisė palai-!tuvų gamybai 
kyti savos senąjį darbą, 
jeigu jis to nori ir prašo 
jo; (2) teisė į medicinos 
priežiūrą, ligotumo pensi
ją, ir gauti atnaujintą pro
fesinį apmokymą, ir (3) 
teisė į pagalbą gauti naują 
darbą. O.W.I.

bo jėgos, vietinės vyriau
sybės agentūros nemano, 
kad lygintuvų gamyba Ca- 
lifornijos fabrike bet ku
riuo būdu trukdytų karo 
gamybai, kaip pareiškė 
WPB. Ontario, Calif., fa
brikas yra 28-tasis fabri
kas, kuriam WPB suteikė 
kvotą elektriškų lygintu
vų gamybai.

kos pagrindai apims žinias 
iš Europos apie Lietuvą ir 
kaimynines valstybes, ži
nias apie LAIC veiklą ir 
sumanymus ateičiai. Šia 
santrauka ir pradedame tą 
darbą.

Savaime aišku, LAIC tei
kiamos žinios yra viešojo 
pobūdžio, ir, kaipo tokios, 
gali būti be atsiklausimo 
naudojamos. Ateityje tos 
santraukos bus papildo
mos Amerikos spaudos ap
žvalga mums rūpimais 
klausimais.
LAIC Personalo Pasi
skirstymas Pareigomis

LAIC personalas, iki ga
lutino susitvarkymo, dar
bus pasiskirstė sekamai:

Adv. K. R. Jurgela, LAIC 
Executive Director, be sa
vo tiesioginio darbo rūpi
nasi Amerikos spauda, jos 
informavimu ir, svarbes
niais .atvejais, reaguoja į 
spaudos netikslumus. Tie
sioginėje jo žinioje randasi 
ir “LAIC releases” anglų 
kalba, skiriami plačiajai 
Amerikos visuomenei.

Pulk. K. Grinius, Direc
tor, International Re- 
search, šalia savo tiesiogi
nio darbo rūpinasi žinio
mis iš Europos.

Prof. K. Pakštas, Direc
tor, Cultural Activities, 
greta savo tiesioginių dar
bų redaguoja neperijodi- 
nius leidinius ir palaiko 
santykius su mokslo ir 
kultūros įstaigomis.

P-lė M. M. Kižytė, Secre- 
tary, be savo tiesioginių 
pareigų rūpinasi visu 
LAIC techniškuoju darbu. 
Kreipiamasis Į Lietu
višką Spaudą

Aukštai vertindamas lie
tuvišką spaudą, LAIC 
stengsis palaikyti su ja 
kuoglaudžiausią ryšį ir ti
kisi, kad nuolatinis abipu
sis bendradarbiavimas bus 
visais atvejais naudingas. 
LAIC gerai supranta, kad 
tik per savo spaudos pri
tarimą galima tikėtis susi
laukti visuomenės pritari
mo ir paramos.

Sekančiose santraukose 
LAIC plačiau pakalbės a- 
pie savo sumanymus ir 
darbų planus ateičiai.

LAIC

Patvirtinta Gamyba Dau
giau Naujų Elektriški) 

Lygintuvų

turime kiek linksmų 
šeimininkėms, ku- 
nekantriai laukia

čia 
žinių 
rios 
elektriškų lygintuvų: War 
Production Board prane
ša, kad paskirta kvota 
421,500 elektriškų lygin- 

i Ontario, 
Calif., gamintojui. Kas su
daro WPB bendrą leidimą 
1944 metams gaminti 
2,000,000 lygintuvus, kas 
yra didokas kiekis.

Nors Ontario, Calif., yra 
darbo apylinkės II grupė
je, kurioje stokojama dar-

Per tris dienas šis bomberis, kuris randasi ant šio 
pakraščio, grūmėsi su japonais Palau salotoj ir vis tik 
galėjo sugrįžti pas savuosius, nors ir sužalotas. Kariai 
stumia grindimis laivanešio į pašonę laivo, kad nuva
lius grindinį. « _
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Išlaisvinimo Žygis
Mūsiškiams Prancūzijoj sekasi. Tačiau, kaip buvo į 

numatyta ir perspėta, vokiečių pasipriešinimas stiprė
ja. Alijantai buvo nustebę, kad jiems taip lengvai pa
vyko iškelti kariuomenę į Prąncūzijos pakraštį. Kokia 
tam priežastis, sunku atspėti. Ar tai nacių vadai ne
atspėjo, kur ir kada Alijantai puls, ar tyčia įsileido 
stambesnę jų kariuomenę, kad paskui ją apsuptų ir 
sunaikintų. Bet kokie ten vokiečių planai bebūtų, 
jiems nepavyko įstumti alijantų kariuomenę į jūrą. 
Ir vargu bepavyks, nes anglai ir amerikiečiai užėmė 
keletą išsikėlimo vietų, stipriai jas laiko ir pastoviai 
prisiunčia paspirties, taip kad šiuo momentu jie atga
beno į Prancūziją kelias dešimt divizijų. Tai rimta pa
jėga, kuri kas dieną sparčiai auga. Sakoma, kad naciai 
turi Prancūzijoj apie milijoną pačios geriausios savo 
kariuomenės. Tai milžiniška armija, bet ji turi būti 
išsklaidyta po visą Prancūziją. Turi ginti šiaurės pa
kraščius nuo Ispanijos iki Norvegijos krantų. Gi pietų 
Prancūzija taip pat reikia labai daboti. Korsikoj yra 
pusė milijono prancūzų armijos. Ji bet kuriuo momen
tu pasiryžus savo tėvynę vaduoti ir išlipti pietuose, 
tarp Marselės ir Tulono. Be to, alijantai turi milijoną 
kareivių Irane ir Irake, iš kur gali pulti Balkanus. Pa
čios Prancūzijos viduje šimtai tūkstančių sukilėlių-ak- 
tyvistų nesėdės rankas sudėję. Jie ardys vokiečių už
nugarį, visu keršto smarkumu vesdami partizanų ko
vą. Tuo būdu, milijoninė nacių armija turi tokį milži
nišką uždavinį, kad vargu begalės jį sėkmingai atlikti. 
Iš to visur išblaškyto milijono sunku bus sudaryti už
tektinai pajėgingą kumštį, kurs galėtų sutriuškinti A- 
lijantų puolimą.

Bet kumštį naciai sudarys ir muš kiek drūti. Ali
jantai to tikisi ir perspėja namų frontą, kad pirmieji 
sėkmingi žingsniai dar nereiškia, kad kelionė į Berly
ną bus tik lengvas militarinis paradas. Priešingai, ten
ka tikėtis desperatingo vokiečių pasipriešinimo. Ir iš- 
tiesų, taip yra. Vokiečių kontratakos varomos atkak
liausiu ryžtingumu, nes Prancūzija sudaro Vokietijos 
slenkstį. Jeigu jis bus peržengtas, vokiečiams nieko 
daugiau neblieka, kaip tik pasiduoti.

Tačiau, koks ten pasipriešinimas bebūtų, naciai 
negali nematyti, kad geležinis apsupimo lankas vis 
siaurėja apie Vokietijos sienas, ir galutinis pralaimė
jimas neišvengiamas. K.

ŠVEDAI APIE LIETUVOS 
ATEITĮ

(LKFSB) Kalmare išei- — “Stockholms - Tidnin- 
nąs dešiniųjų dienraštis gen”, straipsnyje apie 
“Barometern” įsidėjo ilgą knygą “Ar turi jos teisę 
iliustruotą straipsnį apie gyventi”, apie Baltijos val- 
Lietuvą. Straipsnis baigia- stybes rašo: “Jos turi ša
mas žodžiais: “Smurto ga- vas kalbas, tūkstančius 
lybė neigia vėl lietuvių metų gyveno savo atatin- 
reikalavimą teisės gyventi karnose srityse, jos sukū- 
savitą tautinį gyvenimą, rė savarankiškas kultūros 
bet vistiek tas reikalavi- formas ir laisvės laikotar- 
mas nemirs. Jis slepiasi piu tarp abiejų pasaulinių 
giliai tautos širdyje, nes karų atliko žavintį valsty- 
ten amžinai gyvena lais- bės kūrybos darbą įvai- 
voji Lietuva”. iriais atžvilgiais. Nei Rusi-
— “Kristianstads Lans ja, nei Vokietija negali tu- 

Demokraten” vedama ja- rėti teisėtų pretenzijų į
me, prisiminęs Sovietų Pabaltįjį”.
pretenzijas į Baltijos vals- — Savaitraštis “Trots 
tybes, rašo: “Yra daugiau Allt” apie Baltijos kraštus 
nuomonių ir daugiau jėgų rašo: “...yra trys tautos, 
pasaulyje, negu tos, kurias kurios niekuomet nestojo 
reprezentuoja ir naudoja į šį karą nei savo noru, nei 
Sov. Rusija. Ir jos vieną prievajrta, nei formaliai, 
kartą pasireikš”. nei neformaliai, ir vis tik

Organizuojąs Užjūrio Pašalpos Privalės Gerovės 
Organizacijos Darbui

V aizdas parodo, kaip sėkmingai buvo subombarduo- 
submarinų uostas, Marseilles, Prancūzijoje. Mies-ta

tas paliktas nepaliestas.

Po vardu American Coun-j su United Nations Relief 
cil of Voluntary Agencies and Rehabilitation Admi- 
for Foreign Service, pen- į nistration (UNRRA), ir 
kiolika svarbių Amerikos kitoms valdžios ir tarp- 
privačių pašalpos organi- valdžių organizacijoms ir 
zacijų laikė susirinkimą su kitoms taryboms kitose 
praeitą lapkričio mėnesy.* šalyse, kaip Council of 
Praeitais šešiais mėnesiais British Agencies for Re- 
narystė pasiekė net 30. Ši lief Abroad ir pan.
Amerikos Taryba los svar- Taryba veikia su Prezi- 
bią rolę veikdama su vie-'dent’s War Relief Control 
šomis organizacijomis Board ir National War 
milžiniškame pašalpos ir Fund. Komitetai apie Bal- 
pagalbos darbe svetimose kanus, Prancūziją, Italiją 
šalyse, kada karas užsi- ir Lenkiją, Vaikų Priežiū- 
baigs. i ros ir Ištremtų žmonių jau

Amerikos Taryba priima organizuoti. Kiti komite- 
tik tokius narius, kurių is- tai dar organizuojami, 
tori ja ir finansinis rekor- Kiekvienas patarnavimas, 
das parodo, kad jie gali at- kuris tik gali būti reika- 
likti nustatytus tikslus, lingas karo - sunaikintose 
kurių veikimas ir progra- šalyse yra reprezentuotas 
mos aiškiai išdėstyta ir narių departmentuose ir 
kad jos gali tikrai prisidė- gabumais savo darbinin- 
ti prie pašalpos. Kol kas kų.
Taryba veiks kaipo orga-i Pirmininku Tarybos yra 
nizacija, kurios tikslas yra profesorius Joseph P.

AD TT TPT TPTęp parūpinti susitarimo, ko- Chamberlain, iš Columbia
1VJIVL VL.i’ill ordinacijos ir planavimo Universiteto, narys Prezi-

(LKFSB) Šitokia antra
šte išleistoji Švedijoje 
knyga apie Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes tu
ri didelį pasisekimą. Ji yra 
345 puslapių. Joje yra 14 
rašinių, sukurtų žymių ra
šytojų švedų, estų, latvių, 
lietuvių. Pirmas rašinys 
yra buv. Estijos preziden
to A Rei. Jame dokumen
tuotai įrodoma, kaip bolše
vikų okupacijos metu Bal
tijos tautos, net kulkosvai
džiais ir revolveriais grą- 
sinant, buvo priverstos iš
rinkti bolševikiškus parla
mentus ir prisijungti prie 
Sovietų. Po to seka faktiš
kais daviniais pagrįstas A. 
Schucko aprašymas: “Pa- 
baltijis po kūju ir svasti
ka”, kuriame plačiai nag
rinėjama rusų ir vokiečių 
prievartos režimai Balti
jos kraštuose. Taipgi įdo
mus yra docento Elis Has- 
tado straipsnis apie kons
titucinę - politinę raidą 
Pabaltijoj. Autorius įrodo, 
kad šioms tautoms demo-

------------ būdus tarpe savo narių ir dent’s Advisory Commit- 
kratinė mintis visados bu- tinkamų valdžios įstaigų, tee on Political Refugees, 
vo artima. Po to seka trys Įsteigimas šios Tarybos vice-pirm. yra Joseph C. 
švedų straipsniai apie į- sulaikys duplikavimą vei-įHyman, iš American Jew- 
spūdžius besilankant Bal- kimų ir parūpins darbą,Įish Joint Distribution 

kur tik jis bus reikalingas. I Committee ir Prelatas Pa- 
Kada šalys bus išlaisvin- trick A. O’Boyle, egzeku- 

tos Europoje ir Azijoje, tyvis direktorius War Re- 
šios organizacijos darbas 
išsiplatins. Artimai veiks

Nariai atstovauja visus 
tikėjimus — jie yra Amer
ican Bureau for Medical 
Aid to China, American 
Committee in Aid of Chi- 
nese Industrial Coopera- 
tives, American Commi
ttee for Christian Refu
gees, Ine., Am. Friends 
Service Committee, Ame
rican Jewish Joint Distri
bution Committee, Ine., 
American ORT Federa- 
tion, Belgian War Relief 
Society, Ine., Brethren 
Service Committee, Bri
tish War Relief Society, 
Church Committee on O- 
verseas Relief and Recons- 
truction, Congregational 
Christian Service Com
mittee, Coordinating
Council of French Relief 
Association, Hadassah, 
Ine., Hewbrew Sheltering 
and Immigrant Aid Socie
ty, International of Young 
Men’s Christian Associa- 
tions, International Migra- 
tion Service, International 
Rescue and Relief Com
mittee, Mennonite Cent
rai Committee, National 
Board, Young Women’s 
Christian Associations of 
the U. S-. A., Near East 
Foundation, Polish War 
Relief, Refugee Trustees, 
Ine., Queen Wilhelmina 
Fund, Ine., of U. S. A., Uni- 
tarian Service Committee, 
United China Relief Unit
ed Czechoslovak Relief, 
United Yugoslav Relief 
Fund, War Relief Services, 
National Catholic Welfare 
Conference, World Stu- 
dent Service Fund, and 
World’s Young Women’s 
Christian Association.

spūdžius besilankant Bal
tijos kraštuose jų laisvės 
metu ir kiti trys straips
niai duoda švedų publikai 
vaizdą apie Baltijos tautų 
istoriją iki pat 1939 m. 
Galop eilė straipsnių apie 
kultūrinius ryšius tarp 
Švedijos ir Pabaltijo — iš 
tautotyros, senovės, meno 
istorijos ir švedų didybės 
laikotarpio (jų karai Bal
tijos kraštuose). Čia ben
dradarbiauja profesoriai 
Sigurd Erixon, Birger 

’Nerman, Sten Karling ir 
Johan Bergman. Yra taip 
pat dar vienas doc. A. 
Schucko straipsnis apie 
švedų - baltų kultūrinį 
bendravimą naujausiuoju 
laikotarpiu. Vienas iš au
torių — Nils Bohman — 
mirė ir jo straipsnis toje 
knygoje bene bus jo pas
kutinis spaudoje pasirodęs 
kūrinys. Jis rašė tema: 
“Nuo Klaipėdos iki Kau
no”. Švedų spauda jo 
straipsnį apibudino taip: 
“...negalėjo geriau aprašy
ti... Lietuvos besijuokiantį 
landšaftą, kaimų plytines 
bažnyčias, » kriokiančius 
kiaulių būrius, kurie per 
daugelį metų aprūpindavo 
anglų priešpiečio stalą be
konu, — sostinės papras
tą, bet intelektualiniu at
žvilgiu aukštaklasinį kavi
nių gyvenimą ir — pirm

v •

lief Services of the Natio- 
ference.

DABARTINE MAISTO 
SITUACIJA

Raporto, apie tautos 
maisto situaciją, išleisto 
Karo Informacijos Įstai
gos, kooperuojant su Ka
ro Maisto Administracija 
ir Kainų Adminstracijos 
Įstaigą, ištraukos:

“Kiekvienas turįs šiokio 
ar tokio ryšio su maistu, 
turi daug atlikti, kad galė
tų pasakyti, kad maisto 
kova laimėta.

“Mūsų dabartinė maisto 
situacija yra gera kaip ji 
yra, kadangi laike pasku
tinių vienerių metų visos 
tautos žmonės maisto dar
be, pradedant nuo arimo 
iki pat lėkštėn pateikimo, 
atliko puikų uždavinį au
ginant daugiau maisto, 

’ konservuojant daugiau 
maisto, ir dalinantis juo.

“Greičiausiai iki pat ka
ro pabaigos mes turėsime 
tai vienos tai kitos rūšies 
maisto racionavimą.

“Dėl karo - laiku padidė
jusių pajamų ir maisto, 

_ _ _ _ milijonai amerikiečių rado
režimą išplėštų patrijotizmą tautoje, kuri galimu padidinti savo die-

• v

t
į

jos pavirto kovos lauku: 
tautos, kurias laikas nuo 
laiko brutaliai prievartavo 
abi pusės ir kurioms pačiu 
artimiausiu laiku, gal būt 
gręsia pilnas sunaikini
mas, milžinams naujai su
sirėmus jų žemėje... Jos 
turi teisę gyventi — savai- j 
me aišku! Būtų biaurus 
darbas tiek prieš Atlanto. 
Čarterį, tiek prieš žmoni
ją, jei laisvės pergalė prieš visa ko — savaime aiškų 
Hitlerio 1 
Baltijos tautoms laisvę... nenori mirti”. 
Ir mažiausios tautos turi 
tokią pat teisę į laisvą, ----------------
kaip didžiausios... Teisin- kąi SUSKAMBA 
gai, kad šiuo metu yra di
desnių klausimų, negu bal
tiškas, bet nėra didesnio, 
kaip — teisė”.
— “Sočiai - Demokrat.en” 

vedamajame pabrėžia: 
“Rooseveltas ir Churchi- 
llis yra pažadėję visoms 
tautoms laisvę. Ar būtų 
Baltijos valstybės išskir
tos? Mes nenorime tikėti. 
Priešingai, mūsų pažiūra 
yra ta, kad Pabaltijo lais
vė yra bandomasis akmuo 
viso pasaulio laisvei. Jei 
šis karas duos kurį rezul-1 
tatą, tai jis pirmoj eilėj 
turi pasireikšti tuo, kad 
mažoms tautoms garan-' 
tuojama laisvė ir nepri-Į 
klausomybė”.

i
I
I

1

Kai suskamba man gitara 
Liūdesiai pranyksta.

Plieno stygos vargą bara, 
O vargužis pyksta.

Tada lekia mano mintys 
Į dienas vaikystės,

Kad galėtų jos dalintis 
Laime kūdikystės.

Ten jos skraido ir plasnoja 
Po šimtus miražų

Ir krūtinė suliepsnoja 
Prieš pasaulį gražų.

Bet, kai tyla ji skambėti: 
Vėl viskas atkiunta

Vėl iš naujo reik kentėti 
Vargas vėl pasiunta.

A. Z.

»

tas... Dėlto, tai ką mes ne
rūpestingai vadiname trū
kumu. faktinai yra trūku
mas tiktai dėl padidėjusios 
pirkimo jėgos. Faktinai, 
daugeliu atvejų vadina- 

įmieji trūkumai, rodo mai
sto perteklių, palyginus su 

! taikos metu.
“Kai kurių geresnės rū

šies piovimų ir toliau bus 
sunku gauti. Tačiau laisvų 
nuo racionavimo mėsos 
rūšių bus daug.

“Svarbiausias faktorius,! 
kuris gali priversti Karo 
Maisto Adiministraciją 
sugrąžinti racionavimą 
dabar nuo jo laisvai mė
sai, yra toji galimybė, kad 
turimi ištekliai nelygiai 
išskirstomi.

“Šeimininkė šiais metais 
turi daugiau preservuoti 
vaisių ir daržovių. Dabar-

tiniai ištekliai daugelyje 
namų iki vasaros galo iš
nyks. Dabartinė “taskų- 
šventė” daržovėms skardi
nėse yra tiktai laikina. 
Vaisių ir daržovių skardi
nėse ištekliai ir toliau bus 
žemi.

“Nuo apsodintų akrų ir 
gamybos raportų, gautų 
už 1944 m. žiemos ir pava
sario šviežių daržovių der
liaus, komerciniai augin
tojai, atrodo, prašoko savo 
tikslą kokiais 20 procen
tais.

“Dabartiniai civilių iš
teklių apskaičiavimai rodo 
reikalingumą atstatyti 
taškus visai eilei daržovių 
skardinėse... Dabartinė 
“taškų - šventė” yra tiktai 
laikina.

“Civilių ištekliai vaisių 
ir sulčių skardinėse atei
nantiems metams yra tiek 
žemi, kad reikalauja ir to
liau tęsti racionavimą.

“Yra apskaičiuojama, 
kad dabartinė citruso vai
sių gamyba 1943-44 m. pil
nam derliui bus 10 procen
tų aukštesnė, negu praėju
siam sezonui... Obuolių, 
pyčių, kriaušių ir vyšnių 
bus daugiau, negu praėju
siam sezone... Tai padės 
susikrauti atsargai vaisių 
nuo dabar iki rugsėjo mė
nesio, tačiau obuolių ir 
kriaušių bus daug per vi
sus žiemos mėnesius.

“Palyginus antrąją 1944 
m. pusę su pirmąja, civi
liams bus maždaug 6-8 
procentai mažiau sviesto 
ir 15 proc. mažiau taukų, 
bet 12 proc. daugiau mar
garino ir 6 procentai dau
giau įvairių alyvų.

“Civiliai sunaudos nežy
miai mažiau skysto pieno 
ir grietinės per 1944 m 
palyginus su 1943 m.

“Ištekliai rodo, kad cuk
raus bus pakankamai Vi

siems svarbiems reika
lams, tačiau nenumatoma 
jokio didesnio paskyrimo 
šeimininkavimo reika
lams.

“Kiaušinių gamyba šį 
pavasarį išbuvo visą laiką 
aukšta, dėlto ir toliau lie
ka reikalas civiliams palai
kyti aukštą kiaušinių nau
dojimą.

“Civiliai turi tikėtis ma
žiau viščiukų šiais metais, 
nei pernai...

“Nežiūrint į taškų ver
čių sumažinimą daugeliui 
maisto, farmos darbininkų 
ir maisto apdirbimo prob
lemos lieka kritiškos.

“Civilių dieta šiandien 
yra pakankama tiek kalo
rijomis, tiek proteinų, 
tiek geležim ir Vitaminu 
A, bet B ir C vitaminų kie
kiai per maži. Todėl ypač 
reikia kreipti dėmesio na
muose gamintis produk
tus, turinčius daug vita
minų C, kaip tai tomatai, 
bei turinčius riboflaviną ir 
niaciną, kaip tai pienas, 
mėsa, bei kruopos (ce- 
reals.)”. O.W.I.
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Kelionė Į Akmens Kalnus
Kur Lygūs Laukai. Mirusis “Rojus”. 
Plačiosios Prerys. Akmens Kalnai Ir 

Smėlio Dykumos.

r.ff

I

Buvo gražus gegužės Pilkuosius dirvonus dra-< 
mėnuo. Laukai kvepėjo ža-'skė sunkūs ūkininkų plū- 
liu pavasariu, sodai balta- gai, o išpūrentoj žemėj dy- 
vo džiaugsmo žiedais. Sau- go ateičiai duonelė. Maži 
lė slinko už ramaus Se- laukų sparnuočiai links- 
necos ežero — tolimų va- mai čiulbėjo pavargusiems. 
karų šalin. Ežero krantus artojams, o greitieji kiš-; 
puošė tankus medžių vai- kiai ganėsi laimės dobile-: 
nikas, o jo skaistų vandens liais. Atrodė, kad ši šalis i 
paviršių raižė mažučiai yra beribė banguota lygu- 
žvejų laiveliai. Tolumoje, ma. kurioje milžinai gyve-, 
kaip akys užmato, ant kai- na, tačiau tai buvo numy- į 
nų kalnelių, gulėjo kaimai lėta kaimiečių žemelė. Ga-; 
jauno pavasario grožybė- nykiose buvo pabirę gyvu- . 
je. Gražu ir taip buvo ma- lių kaiminės, margosios 
lonu gėrėtis šios apylinkės karvės, juodbėriai žirgai ir 

ramiosios avys. Mylių my-i 
lias puošė ūkininkų sodai 
— baltavo žiedai. Šie lygūs 
žaliuojantieji laukai pri- j 
mindavo man laisvosios i 
Lietuvos gražiuosius kai-; 
mo vaizdus, po kuriuos 
šiandien siaučia baisi ver
gijos giltinė. Tačiau tikiu, 
kad ten vėl laisvai siūbuos 
rugių laukai ir laisva pa-; 
dange vėl džiaugsis mėly-

getfrom us ?

palikdamas

gamta, tačiau šį ramų 
džiaugsmą sudrumstė ga
lingas garvežio švilpukas.

Buvo 6 vai. vakaro. Su
judėjo sunkūs garvežio ra
tai. subildėjo vagonai, 
gailiai sumojavo pasilkę 
draugai — ir užpakalyje 
pasiliko tik juodas dūmų 
kaspinas,
Samsonui paskutinį atsi
sveikinimo prisiminimą...

Tolimos kelionės jaus- ni ūnų žiedai, 
mas glūdėjo giliai širdyje, Nors jau apie tūkstantį 
susimąstę draugai sekė mylių nuvingiavo mūsų 
naujus gamtos vaizdus, traukinys, tačiau gamtos 
kurie greitai keitėsi ir te- vaizdai buvo vienodi arba 
mo vakaro prieblandoje, labai panašus. Apie 5 va- 
Netrukus rami naktis už
migdė pavargusius mūsų 
veidus, bet mūsų greitasis 
garvežys, kaip narsus liū
tas, vingiavo per plačius 
laukus, kaukdamas ir 
šniokšdamas tamsios nak
ties erdvėje.
KUR LYGŪS LAUKAI

Skaisti šeštadienio ryto miesto apylinkes savo vin- 
saulė pažadino “sausu- giuotu taku. Upės vanduo 
mos” jūrininkus iš siūbuo- yra rudas ir nešvarus, ta- 
jančio traukinio lovų. Ry- čiau prekybiniam susisie
tas buvo skaistus — dei- kimui ji yra labai naudin- 
mantiniai rasos 
blizgėjo po žalias pievas,! Ne w Orleans) uostą su 
ramūs pakelių 
puošė lygius žemės plotus, 
kurie lyg plati jūra ban
gavo tolumoje ir nyko 
melsvumoje. Ilgai rymo
jau prie lango ir sekiau 
skrendančias pro šalį apy
linkes. Ūkininkų sodybos 
mirgėjo tarp žaliuojančių 
medžių, kuriomis buvo nu
sėti plačiausi Ohio, India-' 
na ir Illinois valstybių lau
kai. Mažų miestelių bažny-, 
čių bokštai kyšojo lyg bal
ti švyturiai už neišmatuo- valstybėje, 
jamų tolių.

landą vakaro pagaliau iš
vydome aukštus St. Louis 
miesto kaminus. St. Louis 
miestas yra rytų ir vaka
rų susisiekimo širdis. Šim- į 
tai garvežių subėga ir iš-? 
bėga prasilenkdami iš šio1 
gražaus prekybos centro, f 
Plačioji ir ilgoji Mississip-j 
pi upė puošia miestą ir

lašeliai ga. nes sujungia jūros I

medžiai tolimais sausumos mies
tais. Reikia pastebėti, kad 
Mississippi upė yra pla
čiausia ir ilgiausia Šiaurės 
Amerikoje. Milžiniški ir il
gi tiltai suriša vakarus su 
rytais, kurie gamta, kli
matu ir gyvenimu žymiai 
skiriasi vieni nuo kitų. Šie 

j tiltai suriša netik vakarus 
su rytais, bet sujungia ir 

'St. Louis miesto dalis ir 
dvi valstybes, nes mažoji 
miesto dalis yra Illinois 

o didžioji ir 
gražioji dalis yra Missouri

Kai nuo Vezuvijaus. Italijoje, išsiliejimo, pakilo dū
mai ir dujos, tai italai spruko prigrįžę viską tolyn nuo 
tos nepakenčiamos padėties. Ir šis vyras pasiėmęs sa
vo sūnelį važiuoja su savo arkliuku į giedresnę šalį.

1.

2.
3.
4.

5.

Smt Me MORE THAN REEOSH

im»w what we’ve hcar3 from hwa.
W c’ve bearti that Eiseuhower and his Ajtarric auskare 

hurled theaaseives likę a thunderbolt agaiust the bristliug 
defenses of Hitler's tVehrmacht!

VVe’ve heard that they are batteriag and smashing 
at our foe—sparing neither steei bot sareat bot bkxxi 
in one finai, furious assault that nuuks the supreme 
milrtary effort of this War!

frVMMt

Men and nomen of America—arhat the Invasioa is 
te cu> fijrhting men. the 5th War Loan is to us at home!

Fc» u» *.« veli as for them, this is the crisis— the time 
for tremendous. overwhehaingeSort!MakenoDŪstake! 
Tj*e 5tb XVar Loan is the mosi vitafiy impcetaat
franciai effort of this whok War!

If the 5th War Loan is to succeed, each one of us mušt 
do more than ever before—mušt buy double . . . yes, 
triple . . . the Bonds ve bought lašt time.

Our men expect to hear that we are buying double— 
that we are matching their sacrifice as best we can— 
that the American oation, soldiers and civilians to- 

-gether, is making one gigantic eflort to vin this War!
That's the news our men expect to hear from us.

* you perto&aUy see that they get it?

Am/ hara orą 5 man natom for buying 
Extra Bonds in tho 5th!

Wer Bonds ore the best, the sofest investneent in 
the werldl
W«r Bond* retom you $4 for every $3 m 10 year*. 

^i* Is^rl^a t .
War Bend* wiM hotp wia the Peace by increctsittf 
pOMfensMa power after the War.
War Bond* mean educetion for your children, 
security for you, fund* for retirement.
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valstybėje. Nuo tilto ma
tosi gražūs vaizdai, ku
riuos sudaro Mississippi 
upė ir St. Louis miesto 
bokštai.

Pakeitus garvežį, ir pa
sėdėję valandėlę vėl pra
dėjom judėti tolimai ke
lionei.
PER "MIRUSI ROnr

Pervažiavus Mississippi 
upę prasideda Missouri 
valstybė, kurios rytinė da
lis yra ypatingai lygi ir že
ma. Po pusės valandos ke
lio St. Louis miestą paliko
me toli užpakalyje. Nepa
stebėtai mūsų garvežys 
pradėjo bėgti tiesiai ir la
bai lygiu keliu. Abejose; 
bėgių pusėse žaliavo me
džių kerai, kurių tarpe 
margavo gražūs namai — 
ūkininkų trobesiai ir poil
sio (vasarvietės) nameliai. 
Vietoj sausumos buvo sek
lūs ir lygūs kaip stiklas 
ežerai. Atrodė, kad ant e- 
žerų paviršiaus įsikūrė 
stebuklingos sodybos, ku
rios žaliavo kaip rojus. 
“Kas tai galėtų būti?” 
klausėm vieni kitų. Ta

čiau klausti ilgai nereikė-1 
jo. Tuojau prisiminėme į-i 
vykusį šį pavasarį garsų 
Mississippi upės potvynį, 
kuris užliepo tūkstančius 
kvadratinių mylių žemės 
ir išvijo iš savo nuosavy
bių tūkstančius gyvento- j 
jų. Traukinys bėgo pilnu* 
savo greitumu, tačiau il
gai šio “mirties rojaus” 
krašto nesimatė. Lygūs ■ 
vandens plotai plovė pa
matus tuščių gražių na
mų, kurie lyg vilos sken
do medžių žaiiumynuose. 
Prie kaikurių namų žydė-: 
jo rožės ar kitokios gėlės, 
žydėjo vaisių medžiai, ta
čiau nei mažiausios gyvy
bės juose nesimatė. Dau
gumoje namų matėsi bal
dai, stovėjo automobiliai, 
bet kur buvo jų savininkai 
sunku pasakyti. Nors kai 
kuriose vietose jau van
dens nebuvo, bet drėgna 
dirva ir keliai dar sunkiai 
buvo pervažiuojami ar pe
reinami. Amžiną šio buvu
sio tvano ramybę drumstė 
tik traukinio švilpukas, 
kuris toli nuaidėdavo po

medžių vainikus. Pilname 
pavasario klestėjime ža
liuoją medžiai ir krūmai 
suteikę išsivaizduojamo 
rojaus vaizdą. Taip, dabar; 
atrodo gražu, bet tada bu
vo čia didelis potvynis, 
kuris atėmė daug gyvybių,‘ 
kainavo daug vargo ir nu
sinešė su savim už milijo
nus dolerių padarytos ža-j 
los. Galingoji Mississippi 
upė šiandien teka vėl ra
mia savo vaga, bet ji buvo 
baisi šio pavasario pra-; 
džioje, nes gražias apylin
kes ir ramias kaimų sody
bas pavertė plačia žalinga 
jūra.

PER PLAČIĄSIAS 
PRERIS

Apie 6 vai. ryto ilsėjomės 
Amerikos valstybės centre 
— Kansas City mieste. 
Kansas City yra pusiauke
lė tarp Pacifiko ir Atlanto 
pakraščių, taip yra pu
siaukelė tarp Kanados ir 
Meksikos valstybių rube- 
žių. Galima sakyti (su ma
žomis pataisomis) yra 
Jungtinių valstybių pats

"Nėra geresnės pasiuntinybės už kat. spau
dos darbuotojų misiją". Pijus XI. *
vidurys. Miesto šiuo metu 
neteko matyti (jį mačiau 
kai lankiausi porą metų 
atgal), nes dar buvome 
tik pabudę, o kiti dar ir 
kietai miegojo. Netrukus 
mūsų vėl pakeistas garve
žys pradėjo judėti vakarų 
pusėn, nes dar turėjome 
keliauti apie 1400 mylių.

(Bus daugiau)

| Juozas Kasinskas ;
Ine. i

Laidotuvių i
Direktorius I 

[ Patarnavimas Dieną ir Naktj <

602 Washington Blvd. | 
; BALTIMORE 30, Md. -I 
j Tel. Lexington 8595 
i Lknosinai džl visokią reikalą i

FAT COMES FROM BOTH KITCHEN w FARM

iboub. mtaą mua.
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more tfmn 15 poundt ef etod kitehen fat a famity- Thit it at the rateof ISO Rtirh 
• year. which it mere oil than a farmer yrts hom an aere of adybeom. and ne*. 
ly the yield of an aere of peanut*. Every time a wemaa add* even a drop ef used 
fat to her Ititchen fat salvage container sne takes her place alongside the farsner 
and factory worker in the greatest a!!-out produetion job this country has ever bren 
asked to do.
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Kas Yra Laimė... Apžiūrinėjome laukus, 
kur vyko pirmos dėl atgi
musios Lietuvos laisvės 
kovos. Karininkas parodė 

labai laimingas, kad... pra- man akmęnį, kuriame bu
dėjo savo laimės bijoti. vo ižVoHas parašas: “Čia 
Norėdamas ko netekti, ■ sužeistas pirmasis Lietu- 
kad nesijaustų taip lai- vos kariuomenės karys, 
mingas, jis įmetė į jūrą Toliau: metai, mėnuo, die- 
savo brangų, geriausią, na 
labiausiai mylimąjį žiedą..' _ Kodėl nėra to kario 
Ir ką gi? Po kelių dienų pavardės? — paklausiau 
rūmų žuvininkas gamino karininką?

' Bet ar tai reikalinga? 
_ t, ne as- 

. __ _ pamatė Poli-lmuo. Tas žmogus buvo tik 
krato į jūrą įmestąjį žiedą. ; sužeistas, bet juk jis gy- 

Tokia begalinė Polikrato Vas. Gyvenime dar nešk 
laimė visiems pasidarė į-Inai, kas jį gali ištikti. O, 
įtartina ir net atstumdavo gink Dieve, nusikals ar 
'Polikrato draugus. (Fara-;’ 
onas Amasis net atsisakei 

* nuo draugiškumo sutar-

I 1

Jei kas paklaustų dabar 
tavęs: “Ar esi laimingas”, 
tur būt kukliai atsaky
tum: “Ligi laimės dar man 
toli”. Gal kaip kitaip atsa
kytum, bet “taip” vengtu- 
mei ištarti. Ir pasielgtum 
išmintingai.

Laimė yra toks trumpas___ t__________a_______ ,
pajautimas, kad jeigu ji (valdovui pietus iš tik ką* —  o — u ; •   -----—   —r ai i^ai aviu

truktų ne akimirką, o išti- ' pagautos žuvies, ir kai žu-juk svarbu idėja 
sus metus — mes imtume'vį perpiovė, pamatė Poli-Imua> Tas žmogus l
ja bodėtis...

Juk mes žinome legendą 
apie Lidijos karalių Krėsą, 
kuris buvo be galo turtin
gas. Kartą jis, parsikvie- 
tęs graikų išminčių Solo- 
ną, parodė jam visus tur
tus ir labai norėjo išgirsti ties, bijodamas dievų kers- 
•Vi • v • v • ?_ •___*•*! \•to).

Iš to, atrodo, reiktų pa- 
pasauly .daryti išvadą, jog laimin

gu nėra taip gera būti, 
bent senovės išmintis tai

iš to išminčiaus prisipaži
nimą, kad jis, Krėsas, esąs 
laimingiausias į 
žmogus.

Deja, karaliaus noras ne
pasitvirtino, nes Solonas,'aiškiai mums įrodo. (Poli- 
nors ir matęs neišpasaky- kratas mirė baisia mirti- 
tas Krėso brangenybes, mi. Vienas persų valdovas, 
atsisakė jį pripažinti lai- bijodamas Polikrato įsiga- 
mingiausiu. j -“ _ .........J i

Krėsas Soloną tada pa-jčius ir... nukryžiavo).
laikė pusgalviu, visai - - 1 -................

v •

Įėjimo, prisiviliojo jį į sve-

už-; iš vidurinių amžių pali-

kas kita...
Karininko žodžiai man 

dar kartą priminė, kad kol t 
žmogus gyvas, jis negali 

i laukti visapusiško įverti
nimo, nes jis gali arba į- 

i vertinimą peraugti, t. y. 
dar didesnių žygių atlikti 
arba smukti ir nešlovę ant 
savo vardo užtraukti.

Argi maža daugiau to
kių pavyzdžių, šių dienų 
mūsų gyvenime?

Vadinas laimė, kaip ir 
kurie kiti sielos išgyveni- 

................. - - -

• v

/

Naujoj Gvinėjoj, kur yra stipri Alijantų karo stovykla, užsidegus sau
sai žolei ir krūmokšniams pakilo dūmų debesys ligi dangaus. Kariai seka 
džiunglių gaisrą, bet jie jo negali užgesinti ligi ugnis prarys savo maistą 
ir pati užbaigs savo galybę.

Sudėjus rankas laukti 
laimės žinoma, nėra iš
mintinga. “Tikėk, bet ne- 
žiopsok”. Šią patarlę būtų 
pravartu įsidėmėti. Daly-

GRAŽUS MANO 
JUODBĖRĖLIS

*************

WAR BONDS
sielos galiomis. Tie žmo
nės visais amžiais visuo
met stovėjo visa galva 
aukščiau minios ir švietė 
jai, kaip jūroje laivams 

į švyturiai.
Dažnai tie žmonės buvo 

kankinami, verčiami atsi
sakyti savo skelbiamų idė
jų, bet jie su šypsena eida
vo mirti dėl tų idėjų, o pas
kui žmonija per amžius 
garbino juos... Tokis buvo 

I Žmogus — Dievas Kristus 
ir daugelis Jo mokinių a- 
paštalų. Juos sekė tokie 
mokslininkai, pvz., Galilie- 
jus ir net kūrybos įkvėp- 
d’Arc (Jonė Arkietė), iš
gelbėjusi Prancūziją ir vė
liau anglų sudeginta ant 

įlaužo, o dabar pripažinta 
šventąja. Tokie buvo pir
mieji krikščionys, kuriuos

miršęs, kad kol žmonės ko padavimas apie laimin-1 mab kaip meilė ir skaus- Vauti loterijoj ir per ją bū- 
4.. batsiuvį, kdiU, fv1,Tr,p“f,c tį laimingam, tcū truput;

i daug teuždirbdamas, buvo Į jautimas, nepaprastai gi- vaikiška, nors, pagaliau 
labai patenkintas gyveni-paus sudėtingo turinio, yra buvę daug atsitikimų

gyvi, nė vieno jų negalima gą batsiuvį, kuris, nors ne- !mas» Yra ^k trumputis pa
vadinti laimingu...

Ir iš tikrųjų Krėsą netru- labai patenkintas gyveni 
kus nukariavo persų kara- |mu, o kasdien dainuoda-į 
liūs Kyras, kuris pasmer- mas dainas — jautėsi lai- ■ 
kė jį sudeginti. |mingas.

Kada užkūrė laužą, Krė-I Bet tos dainos nepatiko 
sas tris kartus sušuko: “O netoli gyvenančiam kai- 
Solone, Solone, Solone!” mynui, ir jis kartą atėjo, 
Kyras pasidomėjo: “Ką pas batsiuvį didele pinigų; 
taip graudžiai šaukia tas suma nešinas ir pasiūlė 
žmogus”? Tada Krėsas pa- juos batsiuviui, su sąlyga, 
aiškino Kyrui, ką pasakęs kad jis liautųs dainavęs, 
jam atsilankęs graikų iš- Batsiuvys nustebęs — 
minčius ir pridėjom “Daug pinigus paėmė, bet... te- 
duočiau, kad tas, kurį šau- praėjo kelios dienos ir juos 
kiau, pasišnekėtų su vi- grąžino kaimynui: “Ge- 
sais valdovais”. i riau man dainuoti ir netu-

Tai privertė ir Kyrą su-Į rėti pinigų, negu turėti pi- 
simąstyti, ir jis paliepė už- x
gesinti laužą...
Taip buvo prieš 2,500 me

tų...
Kita iš senų laikų legen

da apie laimę siejama su 
Polikrato vardu. Polikra- 
tas — Samoso salos valdo
vas (gyvenęs 522—535 m. 
prieš Kristų), buvęs taip

nigų ir neturėti ramybės”.
Tokių pavyzdžių galėtu

me susirinkti labai daug, 
bet, manau, jų pakaks su
prasti, jog ne turte, ne pi
niguos laimės esmė, o kur 
kitur.

Bet kur?
Kartą keliavau su vienu 

karininku ties Baisogala.

v •

bet palyginus su žmogaus: 
amžiumi, — tetrunkąs ke-' 
lėtą akimirkų.

Amžinai vienodos laimės 
pajautimas, kaip ir amži
nai vienoda nuotaika žmo- 

! gaus negali gyvenime nuo
latos lydėti.

Gyvenimas juk yra ban
gavimas, tolydinis keiti
masis.

Mes negalime užginčyti 
fakto, kad visi žmonės lai
mės siekia įvairiausiais 
būdais. Vieni jos laukia 
rankas sudėję ir tikėda
mies, kad kepti karveliai 
patys nukris iš dangaus, 
kiti — eina prie jos, sa
kysim dalyvaudami lote
rijoj, treti visai jai abejin
gi: įvertina laimingąsias 
dienas, nepaiso nelaimin- 
gųjų-

Kuris būdas geresnis — 
sunku pasakyti.

ti laimingam, tai truputį 
t, 

. _ _
i kada siuvėjas, kurpius ar 
I'šiaip darbininkas iš karto 
išlošia keliasdešimt tūks
tančių litų, o tokioj Pran- 
icūzijoj — keletą milijonų 
frankų.

Bet jei mes- paseksime 
tolimesnį tų “laimingųjų” 
gyvenimą, mes nustebę 
pamatysime, jog jie ma
žiausia yra laimingi ir daž
na) tuos pašžmikus tur-

I

Gražus mano juodbėrėlis 
Lėks kaip žaibas sakalėlis, 
Josiu per žalias gireles. 
Plauksiu per jūras mareles.
Sudiev, sudiev, jūs mergelės, 
Sudiev, baltosios gulbelės: 
Palūkėkit valandėlę.
Sulauksit jauno bernelio.
Jaunas dienas aš įgysiu 
Ir pats save sugrąžinsiu, 
Tada, tverdams jums darželį. 
Kalbėsiu meilius žodelius.
Ir rankeles jums suspausiu, 
Ar myli mane, paklausiu. 
Bet jau manęs neprigausit, 
Kilpom žirgo nesugausit.

•j‘ •
SudieV/sudiev. jaunikaičiai, 
Sudiev, jaunystės ponaičiai: 
Palūkėkit, vėl parjosiu, 
Vėl linksmai su jumis šoksiu.
Einu taku, klausiu kelio, 
Saulė leidžias už kalnelio.
Dar nė miško neišvydau 
Ir čia pat namie paklydau.

ir toks, pvz., Nobelis — di- draskė liūtai Romos cirko 
namito išradėjas. Tas bai- arenoje, toks buvo Muci- 
susis dinamitas davė jam Jus Scevola (gimęs 506 m. 
milžiniško pelno, bet šalia prieš Kristų), kuris, norė- 
naudos civilizacijos kury- damas įrodyti, kad rome- 
boje, dinamitas naudoja- nai nebijo mirties, sudegi
mas kare, yra baisus įran- no liepsnoje savo ranką, 
kis žmonėms žudyti. Lyg Toks buvo ir kuklus lietu- 
nujausdamas tą kruvinąją viškas bernelis Pranas Ei- 
jo pusę, Nobelis įsteigė į mutis, Lietuvos kariuome- 
kasmetinę premiją geriau- n^s karys savanoris, apgy- 
siam pasaulio žmogui, dir-įn§s 1919 metais Amerikos 
bančiam taikos labui. misiją Kaune nuo pasike- 

Rokefeleris, Morganas, sintojų ir žuvęs, garbingai 
Maršai Field, Karnegie ir eidamas pareigas, 
kiti Amerikos milioninin- Yra be to, daugybė mums 

", kurie 
kasdien pareiškia savo sie-

i
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js'tus, be prakaito ir sunkių 
pastangų įgytus, jie iš
švaisto taip pat lengvai, 
kaip ir gauna.

Dar vienas įrodymas, 
kad* medžiaginė laimė nie
ko nereiškia, jei jos nely
di sielos turtingumas.

Mes žinome, kad iš dvie- to? Ar istorija visus juos 
jų u viršum milijardų minės? Nemanau. Jei mi- 
žmonių, visame pasauly nės, tai tik tuos, kurie ša
bus bent milijonas — la- vo milijonų dalį skiria ri
bai turtingų. Bet kas iš suomenės reikalams. Kad

TELEPHONES
Tai yra naujas 45,000 tonų 
U.S.S. Missouri laivas — di
džiausias karinis laivas, tu
rįs 1,200 telefonų, 350 mylių 
telefoninės dratos, ir nau
jausios sistemos praneši
mus.

Atsimink, kad Dėdė Šamas 
pastatė 568 laivus pereitais 
metais, kurie reikalauja pa
didinti susisiekimą, kiekvie
ną mylią jie pažengia pir
myn — reikalinga susisieki
mas, tuomi gali įsivaizduoti, 
kaip telefonas kiekvieną die
ną eina j karą gilyn.

Armija ir Laivynas reika
lingas kiekvieno dalyką, ką 
Bell System gali padaryti — 
nevien telefono įrengimai, 
bet taip pat sekretni elek
triški pabūklai.

Normaliai, mes turime ap-
NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

I

REASON

ARE SCARCE
tarnavimo galimybes. Bet 
nuo prasidėjimo Tautinio 
Apsigynimo programos, 
1940 m., telefono aptarnavi
mas padidėjo 4y2 milijono, 
taigi aptarnavimas pasidarė 
susiaurėjęs, bet mes stengia
mės daryti ir aptarnauti di
džiausi skaitlių, kiek galima.

Pavyzdžiui, mes daugiau 
esame- užkimšti switch- 

boards negu normaliais lai
kais. Mes aptarnaujame dau
giau ir daugiau šeimų su 
party lines. Mes panaujina
me įtaisus, kurie tik galima 
panaujinti, kad padėjus juos 
j aptarnavimą.

Jei Tamsta negalite gauti 
telefoną, mes norėtume, kad 
Tamsta žinotumei, kad mes 
negalime patenkinti jūsų už
sakymą, iki gausime galimy
bės tą padaryti.

kai, yra skyrę ir tebeski- nežinomų žmonių, 
ria milžiniškas sumas uni- ’ -
versitetams, stipendijoms, Įos gražiausias^ ypatybes 
ligoninėms, muziejams kukliai pasišalina, net 
statyti. Jie lyg jaučia, kadį 
be kultūros darbo jų mili
jonai beverčiai. Kad pini
go ir iš viso medžiaginių 
turtų reikšmė yra tik su
tartinė, parodo pasaulio ir 
mūsų neseniai išgyventi 
krizės metai, pinigų nu
vertinimas ir kt.

i Atsirado Amerikoj (ir 
tai ne vienas!) milioninin- 
kų, kurie krizės metu žu
dėsi, nes jiems iš viso tur
to belikę tik... 8,000,000 do- 

I lerių (t. y. tuo meto kursu 
i 80,000,000 litų!). Ir tiek 

į milijonų jiems atrodė per 
maža. Jei jie būtų išgyve
nę sukrėtimo periodą ra
miai, jie po savaitės tikrai 
nebūtų jau žudęsi, nes juk 
daugumas Amerikos mi- 
lionininkų pradėjo savo 
karjeras be cento, parda
vinėdami gatvėj degtukus, 
laikraščius ir valydami ba
tus...

Sutikime tat, kad ne pi
niguos laimė, bet kur ji?

Minėjome, pradžioj, kad 
negalima taip klausimo 
statyti. Laimės nenupirk
si, kad ir velniui sielą par
duodamas, laimės neišloši 
loterijoj... Laimės akimir
ką išgyvensi, kada tavo 
siela ir kūnas bus pasiekę 
pusiausvyros, t. y., kada 
tu akimirka pajusi kažko
kią nuostabią ramybę, ka
da, rodos, siela nieko ne
trokšta, kada nieko nebe- 
geidi, tik gero artimui ir 
kaimynui ir žmonijai, ka
da, rodos, gali ne imti, bet 
duoti.

Tas dvasinis turtingu
mas pajuntamas ir ypatin
gai ryškus tuose žmonėse, 
kurie dirba kokį kuriamą-. 
jį darbą. Tokie yra rašy- 
tojai, menininkai, statyto-, 
jai, mokslininkai, išradė
jai ir kt., t. y., žmones su 
aiškiu kūrybiniu veidu, su 
nepaprastai išplėtotomis

I

vardo nepasisakę.
Kiekvieną dieną girdime 

apie kokį nors didvyrišką 
žmogaus pasielgimą, ku
ris mus verčia pagalvoti 
apie tai, kad ir mes kuo
met nors turėsime progos 
parodyti savo kilnią dva
sią.

Štai, gyvendami kilniau
sias savo gyvenimo aki-

1 mirkąs, jausimės esą lai
mingi, daug laimingesni 

į negu tie, kurie įsigyja tur
tų, kuriuos rytoj gali su- 

' naikinti ugnis, ar išvogti 
i plėšikai...

Nebūkime toki silpnava
liai žmonės, kuriems plyš
ta širdis, kai jie išgirsta 
kokią baisią naujieną... tas 
tik parodo, kad jie gyve
nimo nepažįsta ir nemo
ka jo staigmenų suprasti.

O gyvenimas staigmenų 
visuomet kupinas. Tų 
Tęsinys 6-tame puslapy j

t 
GI APPROVED—When propri-i 
e to r of Daisy Mae Tavern iii 
Oklahoma City was asked bj| 
authorities to cover mid-riffs 
»xposed by halter and skirt 
uniforms worn by his waitres»n 
es, he asked Gis for their opin-" 
ion. Ali present approved cos- 
tume worn by waitress Jcaq

Vessels



Nauji Žemaičių Kankiniai
Baisiai Nužudytieji 76 Vyrai Rainių 

Miškelyje

♦

Kas Yra Laimė...
Pradžia 5-tame pusi. | Tegu tokie raukaliai 

nors akimirką prisimena, 
kad ir baudžiavos laikus, 
kaip mūsų tėvų tada dirb
ta. Tegu jaunuolis prisi
mena, vos prieš keliasde
šimt metų buvusią karo 
tarnybą, kai carui reikė
davo tarnauti 25 metus! 

Tai, kąip ar ne laimingi 
mes šiandie, kada ne tik 
turime valią gyventi kaip 
tinkami, bet turime dau
gybę patogumų?

Ko mums reikia? Turto, 
grožio, sveikatos, meilės, 
amžinos jaunystės? Viso 
to galime pasiekti, bet pa
galiau ar visa būtina vie
nam pasiekti. Palikime ką 
nors ir kitiems, kad mūsų 
neištiktų Polikrato liki
mas.

Esopas, garsus pasakė
čių rašytojas, kurio mintis 
šiandie kartoja viso pa
saulio vaikai, net nežino
dami, kad toms mintims 
3,000 — 4,000 metų senu-

I

I 
staigmenų neatspės jokie ■ 
burtininkai, jokie laimės 
laiškai, nes laimė visuo
met drauge su mumis, 
kaip šešėlis saulėtą dieną, 
tik mes, kai nepaisome še- i 
sėlio, taip pat nekreipiame 
dėmesio ir į laimę.

Na, ar ne laimė turėti 
mylinčią žmoną, protin
gas dorus vaikus, gerų bi
čiulių būrį? Ar ne laimė 
grožėtis nuostabia gamta, 
radijo dėka sekti viso pa
saulio gyvenimą, turėti 
mielą savo būdui darbą, o 
poilsio valandomis ką 
nors kurti savo asmens 
pasitenkinimui ? Mes taip 
pripratome prie tos lai
mingos aplinkos, kuri mus 
supa, kad nepastebime jos. 
Dar daugiau: * esame daž
nai susiraukę ir nepaten
kinti ir vapaliojame, kad 
seniau geriau buvę. Tikrai, 
žmogus yra vienas nedė- 

I kingiausių gamtos gyven
tojų! Šiais laikais turime mo, pradžioje buvo ver- 
nepaprastų patogumų ir gas (vėliau ministras!) ir 
vis dėlto raukomės, vis be to, kuprotas ir šlykštus, 
nepatenkinti, vis skun- bet jis jautėsi laimingas, 
džiamės... (Čia netaikoma Sokratas, nuostabus seno- 
karo pravirkdintiems as- vės filosofas, buvo labai 
menims. Red.).

i męs 1902 m. gegužės 5 d. ■ 
Nevarėnuose. Telšių apsk. 
Veiklus visuomenininkas 
ir uolus lietuviškos spau
dos platintojas. Suimtas 

11940 m. liepos 12 d.; nuo-, 
lat buvo tardomas ir kanki 
namas. Jo lavonas buvo 
atpažintas. Tarpe kaktos 

' kaulų buvo 
; Kiaušas 
į žaizdų 
; žaizdos
dugno kraštas 

i rankos surištos.
39. Leonas Kuša— bu

vęs policininkas, amati
ninko sūnus iš Alsėdžių, j 
Šaulys. Gimęs 1909 m. lie-j 
pos 30 d. Papliškės km., į 
Sėdos valse., Mažeikių aps., 
Ankščiau su tėvu dirbo o- 
dininko darbą, vėliau tar
navo. 1941 m. vasario 16 d. 
buvo susitaręs su draugais • 
iškelti tautinę vėliavą, bet 
susirgo ir iškėlime nedaly
vavo. Tą pačią dieną ir 
suimtas savo bute. Jo la- j 
vonas atpažintas: kakta ir

; lūpos sumuštos iki kraujo, 
kaulai išoriai nesužaloti. 
Kaklo srityje sužalojimai 
su kraujo išsiliejimu. Že
mutinės kūno dalys su
muštos, dešinysis petys 
sumuštas, iš nosies išbė
gęs kraujas. Rankos suriš
tos.

40. Bronius Križinauskas
— Plungės elektros stoties 
raštvedys. Gimęs 1922 m. 
Plungės valse. Uolus lietu
vis, anksčiau dalyvavo 
skautų organizacijoje. Su
imtas , elektros stoties į- 
staigoje 1941 m. kovo 5 d. 
Kalėjime sėdėjo su kitais 
kankiniais vienoj 24-toj 
kameroj. Jo lavonas atpa
žintas. Visas veidas sudau
žytas. Didelis kraujo išsi- 

1 liejimai. Viršgalvio kiau- 
; šas sudaužytas. Tarp vir- 
! šugalvio ir kaktikaulio y- 
į ra netoli colio platumo 
skylė, pro kurią veržiasi 
kraujas ir smegenys. Kau
lai sulaužyti. Apatinis žan-

(Tąsa)

žmonių, kurie 1941 m. bir
želio 24-25 d. naktį buvo 
bolševikų nužudyti Rainių 
miškelyje, netoli Telšių:

32. Petras Kavolius — 
ūkininkas, darbštus, šau
lys. Okupacijos metu su 
broliu moksleiviu ir kitais 
slapta leido patrijotinį 
laikraštėlį “Laisvės Var
pas”. Suimtas 1941 m. va-: 
sario 22 d. Kalėjime laikė
si labai drąsiai, nieko neiš
davė.

33. Bolius Kavolius —
Plungės gimnazijos moki
nys. Ryžtingas ir veiklus 
patrijotas. 1941 m. vasario 
16 d. patrijotinių atsišau
kimų toj apylinkėj buvo 
pilna ant visų stulpų, net
gi milicijos durys buvo at
sišaukimais nulipintos. 
Suimtas Plungės valse, 
vykd. komitete, kur pas
kutiniu metu dirbo, 1941 
m. vasario 22 d. Kalėjime 
laikėsi didvyriškai; jokios 
kaltinamos 
kratos metu
ta.

34. Povilas
Kretingos. Daugiau žinių 
apie jį neturime.

35. Povilas Kazlauskas— 
ūkininkas nuo Telšių (taip 
pažymėta kalėjime rasta
me sąraše). Jo lavonas at
pažintas. Lavondėmės sti
priai išreikštos žemutinė
se ir viršutinėse kūno da
lyse. Visas galvos kiaušas 
sutriuškintas. Kairėje pu
sėje yra skylė, pro kurią 
matosi smegenys. Šone — 
durta žaizda. Rankos su
rištos užapakalyje.

36. Karolis Kizevičius — 
ūkininkas nuo Kretingos. 
Smulkesnių žinių apie jį 
neturima.

37. Vladas Kaveckas
ilgametis 
liuose. 
tautininkų apskr. pirmi
ninkas. Suimtas 1940 m. 
liepos 13 d. Sūnus — Kau
ne studentas, duktė gyve- dikaulis sudaužytas, 
no Vilniuje.

38. Balys Korza — Plate- vargonininko sūnus, prieš 
lių pašto viršininkas. Gi- suėmimą tarnavo sąskaiti-

dvi žaizdos, 
sutriuškintas, 

kraštai nelygūs, 
durtos. Kiaušo 

sumuštas,

I

medžiagos 
pas jį neras-

Kardelis, nuo

notaras Šiau-
Nuo seno šaulys,

41. Vytautas Lileika

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E 8th St.. So Boston, Maaa. 
TeL So. Boston 1298

Vi ce-Pirmininkė — B GailiiinienS.
8 Winfield St.. So. Boston. Maaa. 

t*rot. Rašt — Ona Ivaėkienė.
*40 E. Sixth St.. So. Boston. Maaa 

Fin RaSt — B. Cunienė.
26 Gould St.. W. Roxbury. Maaa. 

Tel. Parkway—1864-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th SL. So. Boston. Maaa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

648 E. Broadway, S. Boston Maaa. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St.. So. Boston. Mass
Draugija savo susirinkimus laiko kaaj 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL , 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės, 
nae nmtnknhj n»#tWiln»re

•V. JONO EV. BL. PA4ALPIN£3

DRAUGUOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleiki*
702 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckla.
5 Thomaa Pk.. So Boston. Mass.

Fin Rašt. — Aleksandras Ivašką, 
440 E. Sixth St.. So. Boston. Masa

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius. 
' 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass 
j Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi' 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E 7th St So Rnotnn

Never mind the sympathy—he doesn't 
v.ant it! In his mind, he did his duty, 
and part of his duty vvas stopping an 
enemy bullet.

Y ou have a duty, too, in this war.
Part of your duty is to buy
War Bonds with every dime
and dollar you can. ■

So simply say "thanks" to ’
a vvounded soldier, by buy- ^7*WAR ŪMUI the Bonds youbought before.

ingyour full share of War Bonds in the 
Fifth War Loan. Don’t expect credit— 
you can’t mateh bis sacrifice by merely 
lending your money. Būt don’t be ashamed, 
either—if you’ve done your duty, you’ve 

shovvn your gratitude—the 
way he wants you to.

Say "thanks" to every 

• American soldier—double

BaettieMftKt/- BUY MORE THAN BEFORE
ninku Telšių apskr. ligoni
nėje. Jaunas vyras, šaulių 
ir jaunalietuvių org. na
rys. Suimtas 1940 m. nak
tį iš lapkričio 6 į 7 d.

42. Mikas Lengvinas — 
kilęs iš Girininkų kaimo, 
Gargždų valse., Kretingos 
apskr. L’kininkaitis, susi
pratęs lietuvis, šaulių są
jungos narys. Bolševikų 
okupacijos metu per rinki
mus į vad. aukščiausią ta
rybą 1941 m. sausio mėn. 
viešai pareiškė savo žodį 
patrijotinėj dvasioj. Buvo 
sukeltas trukšmas ir bol
ševikų agitatoriai visai ne
gavo kalbėti. Greit po to 
buvo suimtas 1941 m. sau
sio 11 d.

43. Pranas Lukauskas — 
ūkininkas, kilęs iš Gordu-j 
venų kaimo, Gargždų vals. 
Gimęs 1909 m. Visą amžių 
dirbo ūkio darbus. Buvo 
uolus šaulys. Okupacijos 
metu platino patrijotinius 
atsišaukimus. Kratos me
tu jokios kaltinamos me
džiagos nerasta, bet vis- 
tiek buvo suimtas 1940 m. 
naktį iš sausio 11 į 12 d.

44. Mikas Longinas — ū- 
kininkas nuo Kretingos. 
Smulkesnių žinių apie jį 
neturime.

45. Liudas Malakauskas palvę. Suimtas 1941 m. va- 
— gimęs 1920 m. Kontau- sario 16 d., kaltinamas — 
čiuose. Tarnavo puskari-: 
ninkiu auto rinktinėje ir 
tik po bolševikų atėjimo 
gavo tarnybą Telšių apskr. 
valdyboje.: Dirbo patrijo
tinį darbą. Suimtas 1940 
m. lapkričio 11 d. 2 vai.! 
naktį. Per kratą nieko ne-' apie vieną colį, 
rasta.

46. Petras Maskolenka— 
kilęs iš Parvainių kaimoj 
Luokės vals. Turėjo smul
kių prekių parduotuvę. 
Nedalyvavo jokiame vei
kime, jokioj organizaci
joj nedirbęs. Suimtas 1941 
m. birž. 8 d. Kaunatave.

47. Jonas Milius — bat
siuves, paskutiniu laiku ’ sipratęs patrijotas. Per 
gyvenęs Alsėdžiuose. Gi-j kratą jokios įtartinos me- 

| męs 1903 m. balandžio 22 džiagos nerasta. Suimtas 
d. Plungėje. Šaulių sąjun- 1940 m. spalių 31 d. Jo la- 
gos narys, veiklus lietuvis, voną atpažino žmona. Ant 
įvairiomis progomis iškel- nugaros ir ant dešiniojo 
davo slapta lietuvišką tris- šono

lietuviškos vėliavos iškėli
mu. Jo lavonas buvo atpa
žintas. Ant kūno rasta 
daug dėmių. Galvos ir 
kiaušo kaulai sumušti, de
formuoti (iškreipti). Žaiz
dos kairėj pusėj už ausies! 

2*22“* 22!;, skruostai 
' sumušti, rankos surištos 
užpakaly, oda nubrūžinta, 

į 48. Antanas Montvydas 
— matininkas nuo Kretin- 
'gos. Daugiau 
neturime.

49. Vladas
Gaudikaičių 
(prie Telšių) 
Šaulių sąjungos narys, su- 

paskutiniu laiku; sipratęs patrijotas.

negražus ir mirė tautiečių 
nuteistas su laimės šypse- 

Ant kairės blauzdos ir kitų na. Diogenas gyveno sta- 
kūno dalių sumušimo žy- tinėj ir tyčiojos iš impera- 
mės su kraujo išsiliejimu.' toriaus Aleksandro Make- 
Per apatinę lūpą ir dantis doniečio, kuris pažadėjo 
medvilninės drobės raiš- jam visokių malonių, tik 
čiu smakras prilaužtas prašyk, 
prie kaklo. Kairė akis iš
šokusi iš vietos. Dešinėj — atsakė Diogenas, nes jis 
pusėj viršugalvio žaizda a- ir statinę vietoj rūmų te- 
pie 6 colių. Kaukolėje turėdamas jautėsi laimin- 
smegenų nebėra. Liko gas.
žmona su trimis vaikais. 1 šiandien visam pasauly 

(Bus daugiau)

“Neužstok man saulės”

apie jį žinių

Motųzas — 
valst. ūkio 
darbininkas,

sumušimo žymės.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”

žinomi tie žodžiai, ir visų 
kitų kilniadvasių žmonių 
vardai.

Tarnaitė atidavė Vytau
tui kalėjime savo drabu-

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau-; Ž1US, O pati pasiliko mirti, 
organizacija ~ Lietuvos ;kad tik Lietuvos kunigaik- 

“VYTIS” eina kas mėnesį gražia. I StlS išliktų gyvas. Ji ZUdO- 
paveiksluotas ir deda įdomių straips- Į ma gakėSl esanti laiminga, 
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio, j , _. •

“VYTY” rasi žinių iš viso pašau- ■ nes gelbsti Lietuvą, 
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie- į 
tuvių ■ jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity- kie įvykiai ir tada tik pa- 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.

“VYTIS”
366 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Kiekvieną mūsų gyveni
me ištiks kuomet nors to-

aiškės, ar mes esame pri
augę suprasti laimę ir jos 
akimirkomis naudotis.

Laimė — tai dvasips ga
lių pusiausvyra, tai atsisa
kymas nuo silpnybių, kad 
įgytume stiprumo. P. B.

“T-tas”

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams 

Kainos prieinamos.

—™ J
Užsisakykite Toniko Pas Mus *
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M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK/S, Namų Tel. Dedham IW-R

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
Pigiausias laikraštis yra 

“VARPELIS” 
Metams kainuoja tik $2.00

Kas prisius daugiau parėmimui, 
gaus dovanų vertingų knygučių. Pla
tintojai. surinkę tris naujas “Varpe
lio” prenumeratas, ketvirtą "Varpe
lio" prenumeratą gauna dykai ir 
“Varpelį” gali siųsti kam nori. Pla
tintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

“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.

Adresas:
Franciscan Fathers

310 Orchard PI., Pittsburg 10, Pa.
Telephone — Henilock 6567

"ALE thotis ALE"
limo BY NAFMNftMMR A CO., !•<■, »••*•«, Mest., BRIW(R1 SINCI 1170
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Šv. Vincento Labdaringa drau-j 

gija priima visokius gerus dra
bužius bažnytinėje salėje. Ir 

Birž. 11 d., Stepas Valkavičius perduoda juos drabužių rinkimo 
apsivedė su Ona Liolyte, gyv. j Emisijai, Houghton - Dutton 
174 L St. I-

Anelė Armakavičiūtė ištekėjo
už leitenanto Povilo Kerle.

ŽINUTES

Building, Bostone.

2 vai. p. p. įvyko, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., puikus 
primicijų bankietas. Dalyvių 
buvo apie 300. Kunigai svečiai 

j ir vietiniai pasakė sveikinimus. 
Tėvas primiciantas dėkojo vi
siems už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanas.

Naujosies Anglijos Lietuvių 
' Konferencija

i Penktadienį įpuola didžioji V. 
m .. . i -i s* u. Jėzaus Širdies šventė. 7 vai. v.Tą dieną tapo pakrikštytas

Robertas Jurgis Prano . Bene-;Maldos APaštalavimo drau«ija 
diktos (Šidlauskaitės) Medei-'sueis Sv' Petro par' baž"yč'°" 
ros; ir Robertas A. Stepo - Ale- t metines iškilmes'

nos (Petrauskaitės) Butkevičių. Šios draugijos metinės šv. mi
šios įvyks birž. 18 d., 9 v. r.

Kun. J. Vaitekūnas raštu ir 
žodžiu sutiko atkalbėti invoka-

• ei ją Mass., R. I., N. H. ir Maine 
valstybių Lietuvių draugijų 
konferencijos atidaryme, So. 
Boston High Schoolėj, liepos 
4 d.

Kun. P. Juras sutiko pasakyti 
pamokslą konferencijos pamal
dose, 9 vai. ryte, Šv. Petro par. 
bažnyčioje.

Redaktorius L. Šimutis apsi
ėmė pasakyti prakalbą konfe- rijoje. Konferencijos tikslas — 
rencijos bėgyj. paminėti Amerikos nepriklauso-

Amerikos Nepriklausomybės 
paminėjimas.

Didelis paradas visų lietuviškų 
organizacijų ir .draugijų su vė

liavomis.
Paradui vadovaus Stepono Da

riaus legijonierių postas.
Iškilmingos Šv. Mišios. Svečias 
pamokslininkas — kun. P. M. 

Juras.
Svečiai kalbėtojai: L. Simutis, 

Dr. P. Vileišis, L. J. (įuigley.

Naujosios Anglijos lietuvių 
konferencija įvyks liepos 4 d., 
So. Boston High School audito-

Naujos Anglijos lietuvių
Konferencija

t
. i

Antradienį, Liepos-July 4 d., 1944

So. Boston High School Svetainėje

Kunigai, bažnyčioje pranešė 
žmonėms, kad birž. 12 d., prasi
deda penktos paskolos Karo 
Bonų vajus. Prašė, kad visi lie
tuviai pirktų Bonus masiniuose 
susirinkimuose.

Šią savaitę Šv. Petro par. 
bažnyčioje pamaldos. įvyksta 
kas vakaras. Žmonių daug lan
kosi melstis pergalės 
labui.

Sekmadienį, birž. 18 d. yra Tė
vų Diena. Tą dieną moterų- 
merginų kareiviams remti sky
rius užprašė šv. mišias karei
vių ir jų tėvų gerovei. Šias šv. 
mišias atgiedos kun. dr. K. Ur
bonavičius, 8 v. r.

ir taikos

Žmonės neša daug 
Italijos apiplėštiems

drabužių 
žmonėms.

Birž. 18 d., įvyks Šv. Petro 
parapijos metinė rinkliava vie
ton metinio išvažiavimo. Žmo
nės jau neša aukas. N. N. paau
kojo $50.00. Ačiū.

Gal Dafr Nepareina į Tams 
tos N&mus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi- 
, nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

krnte ir neperkame 'AvaigtoCa”. tik 
norime ties* pabrMti Alai ji “Kas 
paitMf'M “IvaioMf0 rtotoriavto me
tame Jau MtotoH to ji tkirtis!" 
Šiuos Sodžius nevienas it skaitytojų 
tMMkt.

wiV AIG20I”
Žinokite yra tvč. Jtoaus tlrUloa laik- 
rattle! Tas vienas jau daug tettkia! 
Maldos AgaMalavimat kito nl neno
ri turėti, kadangi kis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina. 

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite it raginkite 
kitus skaityti 1944 metama

‘‘ŽVAIGŽDĘ".
“ŽVAIGŽDY' metama — >1.00; 

Jėeaus širdies Spalvuckas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
įstatai — 50 centų.

2VAIG2DI8 
Administracija, 

488 t. Seventh 8t., 
•e. Boston (27), Mase.

G SL ir Thomas Park, So. Boston, Mom«
9 vai. rytą įvyks iškilmingos pamaldos šv. Petro lietu

vių par. bažnyčioje, West Fifth Street.
10:30 vai. rytą prasidės Konferencija So. Boston High 

School svetainėje.
Visos organizacijos, draugijos ir kuopos kviečia

mos išrinkti atstovus, kurie dalyvautų konferencijoj; 
paskirti iš iždo ar parinkti aukų Amerikos Lietuviu 
Tarybos darbams; paruošti naudingų įnešimų.

Konferencijos ruošimo komisija pakvietė šiuos 
prelegentus skaityti paskaitas: p. L. Šimutį, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininką, kun. Joną Švagždį, Ame
rikos Lietuvių Tarybos narį, ir Dr. Petrą Vileišį. Wa- 
terbury Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus pirmi
ninką.

Tikslas: paminėti spaudos atgavimo ir Steigiamo
jo Seimo sukaktis; priimti atitinkamas rezoliucijas 
Jung. Valstybių ir Lietuvos gerovei.

Konferencijos Komiteto Valdyba
Pirm. Adv. Jonas J. Grigalus 

Rašt. Albinas Nevieta ir 
Juozas Arlauskas.

mybės šventę; Lietuvių spaudos , 
laisvės atgavimo keturiasde- 
šimts metų sukaktį paminėti ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
dvidešimts keturių metų susi
rinkimą atžymėti.

Šios užsibrėžtos sukaktys la
bai svarbios ir, prašant Ameri
kos Lietuvių Tarybai, mes nori
me šią konferenciją padaryti 
įspūdingą ir skaitlingą.

Kiek žinau, Komiteto sekre
toriai išsiuntinėjo draugijoms 
kvietimo laiškus, bet jei per 
klaidą, jūsų draugija pakvieti
mo negavo, tad vistiek tamstas 
nuoširdžiai prašome ruoštis ir 
skaitlingai į konferenciją at
vykti. Apart kvietimo Tamstas 
dalyvauti konferencijoje, taip- 
pat Tamstą ir jūsų draugiją 
prašome prisidėti auka per šią 
konferenciją, Am. Lietuvių 
Tarybos reikalams, kuri užsi- 
briežus labai dideliu žygiu Lie
tuvos nepriklausomybei — lais
vei atgauti.

Jau viršui pabrėžiau kai ku
riuos konferencijos punktus, 
bet čia truputį matau reikalo 
dar paaiškinti.

Programa maždaug tokia: — 
8:30 vai. ryte visi susirenka — 
suvažiuoja, 
legijonierių 
“C” Street. 
vėliavomis.
vybėje maršuosime į lietuvių 
bažnyčią 9 vai. išklausyti 
mišių. Pamokslą sako, kun. 
Juras iš Lawrence, Mass.

Pasivėlavę draugijos su 
liavomis ar be vėliavų, susiren
ka į lietuvių salę ant E Street. 
Po mišių visi iš bažnyčias mar
šuosime Fifth Street’u į E St. 
Čia buvusieji lietuvių salėje ga
lės kartu maršuoti Broadvvay į 
So. Boston High School. •

Čia pirmiausia Stepono Da
riaus legijonierių postas atliks 
Amerikos ’ nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Kalbą pasa
kys, Lawrence J. Quigley, Ko- 
mandantas Adams veteranų li
goninės.

Paskiau formalumai: regis
tracija, mandatų tikrinimas, 
sveikinimai.

Svečiai prelegentai: Šimutis 
ir Vileišis, yra žinomi, kaip ge
riausi Amerikos lietuvių kalbė
tojai. todėl reikia tikėtis, kad jų 
kalbos bus įdomios, liečiančios 
pačius svarbiausius klausimus. 

Visi į konuferenciją!
Pr. Razvadauskas, 

Spaud. Kom. narys.

/J»
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Birž. 17 d. Weston Kolegijo
je, J. E. Vyskupas Emmett, 
D. D., šventins 45 Jėzuitus klie
rikus į kuriigus. Jų tarpe randa
si du lietuviai, būtent, kunigas 
Jakimavičius ir kunigas Joman
tas. Kun. Jakimavičius laikys 
primicijas savo parapijoje — 
Šv. Petro, So. Bostone, birž. 25 
d., 11:00 v. r. Kun. Jomantas 

jlaikys savo primicijas Šv. Ta- 
Jamaica 

Liepos 2 d.

LANKĖSI
Pereitą savaitę su savo sesute 

lankėsi Petty Officer Vytautas 
Paulauskas iš Lowel, Mass., ku
ris tarnauja Merchant Marine. 
Tarnyba labai patenkintas, nes 
beplaukiodamas laivais, matęs 
labai daug pasaulio. Atsilanky
mo proga, p. PaulausKas “Dar
bininko” administratoriui pali
ko retą “souvenir”.

Petty Officer Vytautas yra 
VI. ir Barboros Pąulauskų sū
nus. Pp. Paulauskai yra nuošir
dūs “Darbininko” prieteliai ir 
rėmėjai.

Taipgi pereitą savaitę lankėsi 
rašytojas, Marianapolio Kolegi
jos profesorius Antanas Vai
čiulaitis.

kun.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PADĖKA
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į Stepono Dariaus 
postų, namą ant 

Draugijos ateina su 
Legijonierių vado-

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE

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

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.

, mo par. bažnyčioje,
i Plain, Mass.
i Jomantas laikys šv. mišias, Šv.
I Petro par. bažnyčioje, So. Bos- 
I tone.

DAKTARAI

WWTG5 
TO

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W
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Pažemino Generolą-Ma jotą PABAIDĖ

Domininkono Tėvo Antano 
Antonino Jurgelaičio primicijų 
pamaldos buvo domininkoniš- 
kos. Tėvas Jonkus, Tėvas Žvir
blis ir trys svetimtaučiai kuni
gai Domininkonai, dalyvavo iš
kilmėse. Tėvas Žvirblis pasakė 
pamokinantį pamokslą. Domi- 
ninkoniškose pamaldose dar da
lyvavo klierikas Rusteika, kai
po ceremonijų vedėjas, ir alta
ristai klapčiukai.

Po šv. mišių kunigas primici- 
jantas laimino žmones.

Sekė Dievo Kūno šventės pro
cesija ir evangelijų giedojimas.

Šiomis dienomis vyriau
sias karo vadas gen. Ei- 
senhower, sužinojęs, kad 
vienas gen.-majoras, bū
damas išsigėręs, ką ten 
pasakęs, ko neturėjo pasa
kyti, apie įvyksiančią in
vaziją, jį pažemino tarny
boje.

Dabar Senatorių komisi
ja, Washingtone, tyrinės 
to gen. U. J. F. Miller nu
sikaltimą.

Prie geležinkelio bėgių apsi
gyveno sraigė. Be galo ją py
kino triukšmingai einąs trauki
nys. Sumanė kerštą. Pamačius 
atūžiantį traukinį, atsistojo 
tarpubėgy, atstatė ragelius ir 
piktai suriko: “Nuversiu, bjau
rybę...” Traukinys kaip ūžė taip 
ir praūžė virš sraigės. Tada at
sisukus sraigė vengia atviros 
kovos — bailys ir lepšė!”

Boston Edison Company sako 
...vartok aliejų kur ir kada 
ti kreikia. Tas prailgina elek- 
trikinius įrankius, šiandien 
jie yra neįkainuojami.

Bestos Edison Company

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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GREITAS ir PUIKUS 
PATARNAVIMAS

Naujame Elegantiškame 
Grožio Žavėjančiame
CASPER BEAUTY 

SALONE
SPECIALIAI

Dėl
PERMANENT VVAVE 

ir 
PLAUKŲ DAŽYMO

738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.
Tel. ŠOU 4645

Atidaryta nuo 8:30 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Visi skelbkite* “Darbininke”.
Pereitą šeštadienį iš Water- 

bury, Conn! buvo atvykus p. 
Jadvyga Stulginskaitė. Atvykus 
į Bostoną, pirmiausia atėjo į 
WCOP radio stotį, kada buvo 
transliuojama Darbininkų ra
dio programa, o iš ten atvyko į 
“Darbininką”. Atvykimo į Bos
toną tikslas buvo dalyvauti 
kun. Antano Antonino Jurgelai
čio, O. P., primicijose.

p. Jadvyga Stulginskaitė buvo 
apsistojus pas pp. S. Grigana
vičius. Išvyko į namus sekma
dienio vakare.

Nuoširdžiai dėkoju
v • •__ Jgams uz surengimą, mano gim

tadienio proga, vakarėlio. Taip- ' 
gi dėkoju už dovanas, kurias 
man įteikė, ir už tą puikią ra
šomąją plunksną, kuri pasako, 
kad aš jau sulaukiau pusė šim
to metų amžiaus. Taip pat dė
koju už gėles, kurias įteikė ma
no žmonai.

Dėkoju ypatingai pp. A. Na- 
maksiam, J. Stoniam, B. Pelby, 
S. Mockam, K. Sungailai, P. 
Apšegai; G. Dragašiui, J. Lė
kiui, G. Stukui, P. Zokui, J. 
•Kass. J. Pranaičiui, P. Brazai
čiui, A. Aleknai, G. Kropui, J. 
Arlauskui, adv. ir poniai J. J. 
Grigaliam, adv. ir p. J. Cuniam, 
adv. K. Kalinauskui, Dr. A. Ka
počiui, J. Tuinilai, K. Vileišiui, 
W. Amsie, B. Pečiuliui. S. A. 
Chase, P. Ketvirčiui, F. Zalec- 

I kiui, B. A. Zaleckiui, S. Kontau- 
|tui, E. S. Mockui, S. Paurai. J. 
. Kapočiūnui. S. Naudžiūnui, po- 
: niai P. Braynis ir p. N. Namak- 
'sytei. L. J. Stasiulis.

. Ktiights of Lithuania
Presents New England District, 

DANCE
NEW ENGLAND MUTUAL HALL

225 Clarendon Street, Beeten
Saturday Evening, June 17,1944
Dancing 8—12 Servicemen Free

MUSIC BY BARTHOLOMEW
Dress is Optional

Į Subscription 92c Tax 18c Totai $1.10

— ----------- X . ■ , - ------- —

$3,850 {eigos Metams
PARSIDUODA 8 apartmen- 

tai, 5 kambariai kiekviename, 
plytinis namas, automatiškas 
^aliejinis šildytuvas, janitoriaus 
nereikia. Visiškai moderniškai 
įtasyta, 2 carų garažus. Arti 
gatvekarių, tik 8 minutės nuva
žiuoti Park St. Puiki vieta ant 

į Broadway. Atsišaukite — 
i ŠOU 1529. (9-13-16)

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU
• Kuomet kankinate, vidurių utkietEjl- 

mu — žarnos neveiklios, skauda salva. 
B?ra energijas — palengvinsite aku Šiuo 
modemiškų būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. Si skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja Švelniai ir tikrai. Milio- 
aai tmonta ftdudojM rtUN-A-MtKT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-KINT eimnK kal
ti. naudokite tiktai pasai trurodymus ėat 
pakelio. Sekanti rytą malonus peleagvl- 
nimas pagelbės jum3 vėl jaustis puikiai.

10c

GRASOMAI

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogertausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

9avininkas
>•>

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

giai patarnauja.

258 West Broadway, South Boston, Mass.

S.BarasevlčiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių GraMrius ir 
BalsamuMojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOUth Bottsn 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorehester Ava. 
Tel. COLumMa 268?

- - - - tt

ZALETSKAS
FUNERAL HOMI

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MAM.

D. A. Zalefskat, F. K. HlėtekaO 
Oratoriai ir Saltamuetujal 

Patarnavimas diena Ir nakty 
KaplyEia Šermenim* dykai 

NOTARY PUBUC
TM. ŠOU Boaten 8010 

ŠOU Boston 2800
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negali

Ve-iuvės Su... Kristumi

* KRISTAUS VYNUOGYNE *

šventas Antanas Paduvietis
(Šventė birželio 13 d.)

Tęsinys
— Ne... nieks 

drumsti šios dienos grožio, 
nei jiems... nei tau, — gal
vojo Jėzus jautriai žiūrė
damas j džiaugsmingą Ma
rijos veidą.

Ėjo gilumon sodo net 
prie tylaus alyvmedžių 
ūksme apsupto namelio... 
Paskui jį bėgo linksmų 
dainų aidas ir juokų kle
gesys. Pro šakų tanku
mynus veržėsi smalingų 
žibintų purpurinė pašvais
tė ir alyvos lempų auksi
nis spindėjimas.

Namų prieangyje stovė
jo akmeniniai indai, kiek
vienas trijų kibirų talpu
mo ir tušti, buvusio vyno, 
ąsočiai. A.nt medinio šuo-

I
I

mokyti žmones 
Pradžiugęs 

šventasis nuėjo į miestą

Lisbonos mieste, Portu-’Antaną 
galijoje, gyveno Martinas kur tinkama, 
ir Marija; jie susilaukė sū-į 
naus, kuriam prie krikšto Padvą ir ten diena iš die
dą vė vardą Fernandas, nos pradėjo sakyti pa- 
Nuo pat kūdikystės jie mokslus. Kartais susirink- 
mokino ji rašto ir 
baimės, todėl ir išaugo di-Į tančių

vandenį nešiojančius tar
nus. Sara buvo nustebusi.

Skaidrus vanduo pripil
dė akmeninius indus. Lyg 
veidrodis lygiame pavir
šiuje atspindėjo ryškus 
besimeldžiančio Kristaus 
siluetas... skaisti vizija.

Vanduo, į kurį Kristus 
pažvelgė, virto vynu... kaip 

i laiminama meilė virsta 
i žmogui gėriu. Jo laimini
mas nuvalė žmonių mylė- 
jimąsi nuo nuodėmės, iš 
žemės dulkių kėlė dangaus 
beribčn, iš kur ji buvo ki
lusi.

Išblyškusiu, skaisčiu 
veidu atsisuko į tarnus ir 
lėtai tarė: ■
— Dabar semkite ir neš- ] 

kitę vestuvių prižiūrėto- 1 
jui.
— Čia gi vynas, skaidrus : 

kaip gintaras... vynas. Nu- '■ 
stebęs šaukė tarnas.
— Vynas!..
Dėi moterys iš džiaugs

mo verkdamos apsikabino. 
Tuo tarpu Kristus ėjo pro 
jas. Virš jų galvų pakilo 
skaistus delnas. Jaunomis 
lūpomis nuslydo vos pa
stebima šypsena. Jis din
go gėlėmis apaugusioje a- 
lėjoje... pavasario nakties 
slėpiningose sutemose.

Ėjo Sūnus dėkoti Tėvui 
už maldos išklausymą.

Iš kitos sodo pusės ėjo 
vestuvių prižiūrėtojas, pa
šauktas dėl vyno trūkumo. 
Uždusęs tarnas nešinąs 
pilna vyno taure užbėgo 
jam kelią šaukdamas:

— Va, šito vyno, turime 
dar šešius indus... para
gaukite, pone.

Nusiminęs ir nepaten
kintas senio veidas malo
niai nustebo užuodęs vyno 
aromatą... akis primerkė... 
paragavo ir taurė bema
tant ištuštėjo. Nustebęs 
tarnas spoksojo į tuštė
jančią taurę...

— Skanu, pone?
— Dar įpilk... Senio iš 

prigimties būta greito... 
Su taure rankoje ėjo prie 
stalo piktai suraukęs kak
tą.
— Baisiai neprityręs esi, 

Natanaeliau! Kiekvienas 
žmogus pirma duoda gero 
vyno, o kai įgeriama, tada 
blogesnio, o tu gerą vyną 
laikei iki šiolei.

Ir pakišo nustebusiam 
jaunikiui pilną taurę. Pa
ragavus Natanaelio veide 
suspindo nustebimas.
— Ne, ne iš mano vynyno 

šitas vynas. Iš kur tas vy
nas, 
tarno.

— Tai ne vynas, pone... 
tai vanduo, pats sėmiau iš 
šulinio ir pyliau į indus, o 
Jėzus iš Nazareto liepė 
semti ir prižiūrėtojui nu
nešti.
— Kitam apie savo van

denį pasakok — atkirto se
nis — pažįstu vyną. Per 
šešiasdešimt metų visokio 
ragavau. Net ir Karme- 
liaus, ir Erodo rūsių vynas 
negali su šituo lygintis... 
šitas geresnis... ir dar 
man pasakos, kad čia van
duo iš šulinio, iš kurio vi- 

;sas kaimas semia. Čia vy
nas!.. —

Gatves vaizdas Hong Konge prieš Japonų užgrobimų.

Vertė Klierikas Jonas Bernatonis

Keliones Galas

“Heligijos mokslas yra 
susijęs su geriausia proto 
pažanga”. Diderot.

Istorija mums liudija, 
:ad nebuvo nereligingos 
autos. Kaip jos tikėjo, bet 

tikėjimas ir religija vis 
buvo. Tai reiškia, kad tikė
jimas yra natūralus reiš
kinys, su žmogaus prigim
timi kuo tampriausiai su
sijęs.

Nūdieninė kultūra ir ci
vilizacija savo praduose 
vra pagrįsta krikščionybe. 
Tik laisvamanybės vėjai 
orinešė jai daug neigiamų 
kenksmingų smėlių klodų.

Didžiausi atradėjai, mok
slininkai buvo ir yra reli
gijos žmonės. Tik pusiau 
’šmokslinti, hipotezes im
dami už tikrus mokslo da
vinius, sako, kad negalima 
sutaikinti religijos su 
mokslu.

Žmogaus protas ribotas. 
Jis negali ir negalės viso 
suprasti. Todėl jis turi nu
silenkti prieš visatos ir 
gamtos paslaptis, nusi- 
^nkti prieš Apreiškimo 
paslaptis.

Bet tas nusilenkimas, tas 
kuklumas ir Dievo Abso
liuto pripažinimas, kaip 
tik yra proto pažangos są
lyga.

(Tęsinys)

pergalėti, nes Kiniečiai 
žiūri su pagarba į tuos, ku
rie tokiuose atsitikimuose 
susivaldo. Taigi, kunigas 
drąsiai pažiūrėjo į kun. 
Gerardo veidą. Numirėlic 
veidas, kuriame visuomet 
spindėdavo linksma šyp
sena, dabar buvo išbalęs ir 
susitraukęs. Tame veide 
aiškiai matoma, kiek 
skausmo ir vargo kunigė
lis išgyveno paskutiniose 
dienose šiame pasaulyje.

Kunigo Quirk mintys ne
išvengiamai palygino ku
nigo Gerardo kentėjimą 
su Kristaus kančia ant 
Kalvarijos kalno. Ar klai
dinga padaryti tokį paly
ginimą, išsivaizduoti kun. 
Gerardą savo skausme 
šaukiant į Dievą, “Mano 
Dieve, Mano Dieve, kam 
mane apleidai ?”

Ne. Ne klaidinga, jis sau 
tarė. Kun. Gerardo tvirtas 
tikėjimas, jo gilūs jaus
mai, jo įsitikinimas perga
lėti per pasiaukojimą, bu
vo Dievo ištirti skausmuo
se ir kentėjimuose. Ir štai 
kunigas Gerardas nepasi
duodamas nusiminimui, 
laimėjo amžiną kankinio 
vainiką.

Kunigas tada priėjo prie 
mažo stalelio, ant kurie 
buvo išdėti visi kankinio 
daiktai: pusė sudraskytos 
sutanos, jo juosta, su- 
triuškyti akiniai, suplėšyti 
marškiniai. Taipogi dra
bužiai, kuriuos jam buvo 
davę plėšikai—senas švar
kas, sudėvėtos ir sutriūni- 
jusios kelinės. Nebuvo ba
tų, nes turbūt juos atėmė, 
kuomet jį užmušė. Dar ant 
stalelio buvo virvė, nuimta 
nuo kunigo kaklo, ir lazde
lė, kuria suverždami virvę, 
jie pasmaugė kunigą. Aiš
ku, kad pasmaugė, nes ant 
lavono pajuodusio kaklo 
matyti virvės gilus įsiver
žimas. ,

Štai visa kas liko iš ku
nigo Gerardo—vien sulau
žytas ir sudraskytas lavo
nas. Kun, Quirk apžiūrėjęs

“Ar galima nuimti šilki
nį apvilkalą?” konsulas 
prašė. Kunigo Quirk gys
los susitraukė ir net bijo
josi pažiūrėti į lavoną. Pri
simindamas, kad kun. Ge
rardas mirė Dievo garbei 
ir kad žmonės ateityje di- 
džiuosis kankinio drąsa, 
jis pažvelgė į karstą. Štai 
mirtis, baisi mirtis žiūrė
jo iš karsto. Kunigo Quirk 
veidas apsipylė šaltu pra
kaitu. Jis jautėsi svyruo
jąs. Pridėjęs ranką prie 
kaktos, jis ištarė, “Dieve 
pasigailėk.”

Kunigas Quirk žinojo, 
kad reikia savo jausmus

v •

lo prie įėjimo sėdėjo susi
rūpinusi Natanaelio moti
na, beviltiškai nuleidusi 
nusidirbusias rankas ant 
plataus, namų darbo žiurs
to. Lūpose slėpėsi gilus 
nuovargis, o akyse liūde
sys. Išvydusi Mariją ir Jė
zų liūdnai tarė:

— Pritrūkome vyno... pa
skutinį ąsotį nunešė į sta
lą, o pusiaunaktis dar to
li. Visą gyvenimą taip rin- 
kąu, taip darbavaus, o da
bar net šiandien trūku
mas... net šiandien.

Akyse sužvilgėjo ašaros. 
Marija uždėjo ant jos pe
ties ranką. Žinojo, kad mi
nimas trūkumas buvo ne 
dėl jos kaltės... Jo priežas
tis buvo tame, kad nuo 
Natanaelio slenksčio joks 
vargšas nėjo tuščiomis. 
Be bažnyčiai priklausan
čios dešimtinės, jos gailes- 

; tinga širdis 
dalį derliaus 
siems.

i — Neliūdėk 
liepk, kad darytų 
kaip lieps mano sūnus — 
o trūkumo nebus.

Suplojo delnais. Iš prie
angio pasirodė du jaunu

i

Dievo davo į trisdešimtis tūks- 
j žmonių klausytų 

džiai doras jaunikaitis. j jo pamokslų, taip jog visi
Dar jaunose dienose Fer-’ negalėdavo sutilpti bažny- 

nandas įstojo Lisbonoi į čioje, ir šventasis turėda- 
Šv. Augustino vienuoliją, i vo apsirinkti vietą skelbi- 
Tankus giminių ir pažįsta-J mui Dievo žodžio laukuo- 
mų lankymas 1 
maldoms, tat meldė vyres
nybės, kad jį perkeltų i ki
tą vienuolyną tarpe nepa
žįstamų žmonių. Vyresny
bė išsiuntė jį į Kambriją.

Jam ten begyvenant. 
Petras Karalaitis parvežė 
iš Moroko penkių užmuštų 
už tikėjimą Pranciškonų 
kūnus. Dagirdęs apie tai 
Fernandas panorėjo įstoti 
į Pranciškonus, kad galėtų 
važiuoti į svetimas šalis ______ ___ ___
skelbti Kristaus mokslą.; S* prie šv. Antano grabo vergu. Kristus pažvelgė į 
Jo pageidavimas buvo iš- pasidarė daug stebuklų, tuščius indus ir liepė pri
klausytas. i tai Grigorijus IX ves į me- pildyti vandens.

Palikęs šv. Pranciškaus !tus P° mirčiai paskaitė jį j ” • •- “
vienuoliu. Fernandas gavo*Prie šventųjų, 
vardą Antanas ir nieko ne- Jr šiandien pamaldumas 
trukus leidosi į Afriką ai 
versti i katalikų tikėjimą 
netikėlius. Vėliau sugrįžo 
į Italiją ir ten darbavosi.

Sykį, dar tebegyvenant 
Šv. Pranciškui, susirinkusi 
vyresnybė nutarė leisti Šv,

— L--------- ------------ I

kliudė joise. Kunigai ir Padvos vys- 
' kupai tankiai ateidavo 
klausytų jo pamokslų.

Ne vien katalikus, bet ir 
netikėlius mokė su di- 

j džiausiu pasišventimu. 
[Miestuose Ariminoj, Tulū- 
izoj ir Mediolane atvertė 
■daugybę netikėlių ir dėlto 
buvo pramintas “kūju, 
trupinančiu netikėlius”.

Jis mirė birželio 13, 1231 
metais. Jo kūnas palaido
tas Padvos mieste. Kadan-

I

Į

Ir šiandien pamaldumas 
t_ į šv. Antaną yra didelis ir 

maldų išklausymas pasi
reiškia stebuklais. ‘Š.G.’

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 
kaip indėnų atvertimas”.

išdalydavo 
neturtingie-

Sara... tik
visa,

Iš jauno veido šypsena 
dingo. Aukštas, lieknas, 
žiūrėjo į tylią, žvaigždėtą 
pavasario naktį ir meldė
si... meldėsi be žodžių... lai
mino skaisčią žmogaus 
meilę, tvėrimo paslaptį, 
amžinas gamtos teises...

Pasitikėjimo kupina šyp
sena Marija žvalgėsi į

Vienuolio Fra Angelico’s nupiešti angeliukai Italijos Florencijos bažnyčioje.

stebę svečiai krūvon susi
metė. Tuo pat metu iš 
sodno tamsumos pasirodė 
moterys. Džiaugsmu nu
švitusi Sara kukčiodama 
šaukė:
— Natanaeliau! Natana- 

eliau! — mūsų skurdžioj 
pirkaitėj pirmą kartą įvy
to Kristaus stebuklas... 
Natanaeliau... Dievas lai
mina jūsų meilę!.. Štai 
jums Kristus vandenį pa
keitė vynu. — 

Sara žiursto kampu šluo
stėsi veidu riedančias aša
ras. Natanaelis puolė Ma
rijai į kojas ir šnabždėjo 
dėkingumo kupinus žo
džius:
— Marija! Marija... tai tu 

prašei už mus ir už mūsų 
meilę. O 'Marija lenkdama 
saldųjį, vystančiai lelijai 
panašų veidą ties jauni
kaičio galva, kalbėjo:
— Natanaeliau... už jus 

prašė jūsų širdžių skaistu
mas.

Jėzus iš tolo žiūrėjo į Na- 
taneliaus namuose viešpa
taujantį džiaugsmą.

Žydinčių medžių šakose 
tyliai šnabždėjo vėjas, ai-

> dėjo arfos, švilpavo fleita. 
Sodo takais vingiavo

* šviesos... tai Rūta su mer
gaitėmis, kaip įstatymo į- 

. sakyta, ėjo laukti savo su
žadėtinio. Baltąjį Veliuoną 
judino vėjas. Alyvų lempų 
šviesos pleveno... Ta liek
na ir virpanti mergaitė ė- 
jo išpildyti savo pašauki
mo... Ėjo... O Kristus ma
tė prie stalo džiaugsmu 
nušvitusius mokinių ir 
motinos veidus. Ir kelda
mas akis į paslaptingas 
žvaigždėmis mirgančias 
aukštybes karštai malda
vo:

—Mano Tėve, užlaikyk 
jų sielose tą tyrą ir kūdi
kišką džiaugsmą...

...O kas dėl mano šeimos 
Bet aš pats, pone, ne- vestuvėse maldavo Tėvą?.. 

Vertė K B. “M/’

Pilypai? — paklausė

šiojau jį iš šulinki... Nu-
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“P. G.”

baisų plėšikų darbą, puo
lęs ant kelių, pasimeldė ir 
išėjo su konsulu.

Nuėję pas policijos vy
riausybę, jie sužinojo visą 
Įvykių eigą ir kaip policija 
pagavo vieną plėšikų, ku
ris nuvedė juos pas kuni
go lavoną kalnuose.

Kunigas ir konsulas pa
dėkojo policijai už suteik
tą pagalbą. Grįžtant į Fu- 
šun miestą, vienas kari
ninkas parodė pirštu toli
mus kalnus, kur kunigo 
Gerardo lavonas buvo su
rastas.

“Ar aš galiu aplankyti tą 
vietą?” klausė kunigas.

“Ne dabar,” atsakė kari
ninkas, “nes šiais neramy
bės ir netikrumo laikais 
labai pavojinga. Valdžia 
pastatys paminklėlį toje 
vietoje ir kurią nors dieną 
galėsi aplankyti.”

(Bus daugiau)
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Kinijoje, Chungking’o miesto vaizdas. Čia pabėgėliai kinie
čiai susigrūdo bėgdami nuo japonų.
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