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Lietuvių Darbininkų ra
dio programa, pradedant 
šeštadienį, kove 17 d., iš 
WESX, Salėm, bus trans
liuojama per visą valandą.

Kitą šeštadienį, kovo 17 
d., prašome klausytis lie
tuviškos programos nuo 
1:30 vai. po pietų iki 2:30 
valandos. Tuo laiku kiek
vieną šeštadienį Tamstos 
išgirsite gražių lietuviškų 
dainų, muzikos ir prane
šimų.

Stalino Vergų Planas Kelia 
Susirūpinimo

Kari H. Von Wiegand, 
kurs vadinamas Dean of 
America Foreign Corres- 
pondents ir kurs šiame ka
re buvo internuotas japo
nų, praneša iš Madrido, 
kad nieks nesukelia tiek 
susirūpinimo Europos a- 
teitimi, kiek Jaltos pa
skelbti pranešimai, kad . 
ten principe sutikta su 
Stalinu, kad Sovietų Rusi
ja turėtų teisę deportuoti 
iš Vokietijos milijonus 
eks-karių ir civilių į Rusi
jos gilumą ir Sibirą nenu
matytam laikui dėl pri
verstinų darbų.

Nesuprantama esą, kaip ' 
Amerika ir Anglija, tos di
džiosios žmogaus teisių 
čampionės sutiko ir gina 
tokį planą, kurs dvidešim
tą amžių pastūmėtų visu 
šimtmečiu atgal.

Privertimas vyrų ir mo
terų apleisti savo šalį ir 
vykti ten, kur jie nenori, 
ir dirbti su menku bei be 
jokio atlyginimo, po prie
žiūra ginkluotos sargybos, 
ir gyventi koncentracijos 
stovyklose yra vergija.

Amerikos prezidentas 
Abraham Lincoln, kurs ta
po nužudytas 1863 m., pa
skelbė proklemaciją panai
kinančią vergiją Ameriko
je. Esą, tiesiog negalima 
daleisti, kad po 82 metų A- 
merikos kongresas ir žmo
nės pripažintų ir patvirtin
tų vergijos principą ar 
praktiką Europoje, nežiū
rint kokioje formoje ji bū
tų.

Pranešimai iš Maskvos, 
kurie tapo perleisti per So
vietų cenzūrą, kur sako
ma, kad Stalinas reikalau
jąs nemažiau 10,000,000 
darbininkų iš nugalėtų 
tautų priverstiniems dar
bams Rusijoje ir kiek iš 
pranešimų, atėjusių iš 
Washingtono, New Yorko 
ir Londono, galima supras
ti, kad nei prez. Roosevel- 
tas, nei premjeras Chur- 
chilas Jaltoje tam nepasi
priešinę kelia daugiau nei 
nusistebėjimo.

Nurodoma, kad Sovietų 
Rusija nėra pasirašiusi 
Genevos Konvencijos ir, 
kad per visą šį karą nei sy
kio neprileido Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus 
atstovų aplankyti karo be
laisvių stovyklas Rusijo
je-

Manoma, kad įvyksian
čioje Saugumo Konferen
cijoje San Francisco mies
te, bai. 25, Rusija bandys 
gauti konferencijos sutiki
mą bei pripažinimą, dėl to
kios vergijos ir deportaci
jos iš Vokietijos. A.
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Lavvrence, Mass. — Kovoj 
10, po iškilmingų pontifi- 
kalių mišių, kuriose daly-j 
vavo J. E. arkivyskupas 
Richard J. Cushing, D. D.,' 
kun. Charles David Mc- 
Innis, Šv. Sebastijono mo
kyklos, Newtone, viršinin
kas, pareiškė, kad Krikš
čionybė Europoje tapo pa
smerkta, kaipo pasekmė 
susitarimų Jaltoje, nesu
tinkančių su Atlanto Čar- 
teriu.

“Krikščioniškoji Europa 
jau beveik bus sunaikin
ta”, — sakė kun. Mcln- 
nis”, jei vietoje principų, 
paskelbtų Atlanto Čartery 
mes padarėme susitarimą 
Jaltoje, kad Britų Imperi
ja paliks čielybėje, o Euro
pa bus pavesta komunizmo 
Įtakai, kas reiškia Rusijai, 
o Jungtinės Valstybės lai
kysis nuošaliai ir veiks 
kaip brokeris! ... Mes ne- 
siuntėme savo jaunuolius 
frontan su šautuvu ranko
je, kad jie sušaudytų krik
ščionybę į gabalėlius, bet, 
kad išsaugotų tuos idea
lus, kurie randasi Atlanto 
Čartery”. j

J. V. Marinai Stumia Japo
nus j lwo Šiaurigalį
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Kaip ši graikė moteris, Graikijoje, atpažino savo vyrą nužudytą graikų 
sukilėlių, ELAS vadovybėje, ji išskėtus rankas isteriškai suklyko ir kas 
žino jos širdies tvirtumą, gal ir ji prisiglaudė prie šaltos žemelės, kaip ir 
jos vyras. Graikijoje ELAS sukilėliai kariavo prieš Anglijos kariuomenę, 
kuri išlaisvino Graikiją nuo nacių okupacijos. ELAS, tai yra raudonųjų 
banga, kuri nori pasigrobti Graikijos valdžią į savo rankas, prieš norą pa- 
triotingų graikų, kuriuos jie ir žudė. Šios žinios paduotos British Trade 
Union of atrocity charges against Greek ELAS forces.

Horwood’o Lietuvis Išva
duotas Iš Japonų Nelaisvės

Vėliausiai paskelbtame 
išvaduotųjų iš japonų ne
laisvės sąraše yra ir Nor- 

, wood’o lietuvio jaunuolio 
;inž. Daniel W. Milės var- 
1 das.

RUMUNIJOS NAUJOJI VAL
DŽIA YRA PALANKI 
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Amerikiečiai Užėmė Septynius 
Miestus Vokietijoje

Alijantai Kontroliuoja Visę Vakarinį 
Rhine Up ės Pakraštį

Amerikiečiai Trečioje Vietoje 
Persikėle Per Rhine

Guam, kovo 12 — Trečio-,i - -ji ir ketvirtoji Jung. Vals-j 
tybių marinų divizija pra- užpuolimą, inž. 
laužė japonų linijas Iwo Milės dirbo Filipinų salose 
saloj ir užėmė beveik visą kaipo civilis inžinierius, 
rytinį pakraštį, o tuo pa- Vėliau, kada japonai įsi- 
čiu laiku penktoji divizija briovė į tas salas, inž. D. 
suspaudė priešo garizonus ' Milės pateko į japonų ne- 
i mažą sritį šiauriniame laisvę.
gale.

BESĄLYGINIAI PASIDAVĖ

Ar Tai Galėtų Būti Teisybė?

Londonas, kovo 12 —Šio
mis dienomis Rumunijoj 
sudarytas naujas ministrų 
kabinetas, kurio premieru

Prieš japonų klastingąjį j yra Petre Groza. Kairieji
X______i:  • X ‘ rrvina^ni nuoiiai Iro

Paryžius, kovo 12 — Vo
kietijos naciai padarė dvi 
kontr-atakas prieš ameri
kiečių pirmąją armiją, bet 
abi buvo atmuštos. Vokie
čių karo jėgos išsklaidy
tos ir amerikiečiai i 
septynius miestus 
srityje, tarp kurių 
Linz. Amerikiečiai 
varė pirmyn devynių 
lių ilgumo ir trijų mylių 
gilumo fronte.

Pranešimas sako, kad a- 
lijantai kontroliuoja visą 
vakarinį Rhine upės pa
kraštį. Vokiečiai sako, 
kad alijantų divizijos per- 

. sikėlė per Rhine upę tre
čioje vietoje nuo Coblenz 
į šiaurę iki Nijmegen.

Trečioji amerikiečių ar
mija pasivarė pirmyn nuo 
trijų iki šešių mylių ir už
ėmė 31 Vokietijos miestelį.

Vokiečiai visai išsitrau
kė iš Coblenz.

Berlynas sako, kad ang
lai ruošiasi persikelti pe* 
Rhine upę tarp Emniencji 
ir Wesel.

užėmė 
toje 
yra 

pasi- 
my-

gas nebūsiąs kandidatas į 
prezidentus.

Brazilijos prezidento rin
kimai įvyks pirmą kartą’ 
nuo 1930 metų.

Prezidentas Getulio Var
gas pranešė kovo 1 d., kad 
jis paskelbs rinkimus pre
zidento, valstybės guber
natorių. parlamento ir val
stybės legislatūros laike 
90 dienų.

Be to, prezidentas Var
gas pareiškė, kad balsavi
mu bus pataisyta ir vals
tybės konstitucija, kuri 
buvo parašyta ir priimta 
1937 m.

I

Vėl Bombos Trenkė Į 
Šveicarijos Miestus

Londonas, kovo 12 — 
Šveicarijos valdžia prane
ša, kad nežinomos valsty
bės bombanešiai numetė 
bombas ant Basle ir Zu- 
rich ir užmušė 4 žmones. 
Taipgi padarė nemažai ir 
materialių nuostolių.

Pranešimas sako, kad 
padegančios bombos sukė
lė gaisrus Basle mieste, 
kurios buvo išmestos iš 
vieno lėktuvo, kurios su
ardė geležinkelį ir sunaiki
no 50 prekinius trauki
nius. Taipgi sužalojo pre
kinę stotį.

imtų į sovietų respubli
kas.”

Rumunija nėra pakrypu
si į komunizmą, nei į so
vietų Rusija. Prieš karą 
kalbieji, kurie dabar suda
ro taip vadinamą “Tautinį 
Demokratinį Frontą”, ne
turėjo nei 25 nuošimčio 
pasekėjų.

Jaltos konferencijoj bu- 
‘vo susitarta, kad “žmo
nės (tautos), buvusios A- 
šies sėbrai, turi pačios ap- 
jsispręsti, kaip jos nori val
dytis ir išspręsti visas e- 
konomines ir politines 
problemas”. Prižiūrėjimui 
viso to, kad taip įvyktų 
buvo sudaryta Alijantų 
Komisija. Bet Rusija dar 
prieš tą susitarimą buvo 
jau paėmusi vadovybę Ru
munijoj. Alijantų atsto
vai susidūrė su keblumais 
Balkanuose. Šiomis dieno
mis Rumunijos kairysis 
elementas, kuris pritaria 
Rusijai, taip buvo įsigalė
jęs, kad kėsinosi
Radescu valdžią arba su
daryti palankią 
Maskvai. Faktas yra. kad 
dabar toki valdžia sudary
ta, nežiūrint ar kam pa
tinka, ar ne.

Jeigu taip bu> ir kitose 
valstybėse, kurias sovietų 
Rusija okupuoja, tai gali
ma sakyti, kad politiniai 
karas pralaimėtas. Di
džiausias demokratinių 
tautų priešas Hitleris bus 
nugalėtas, bet Europoje į- 
sigalės proletariato dikta
tūra — sovietų Rusija. 
Nesinorėtų tikėti, kad 
Jung. Valstybės ir Anglija 
norėtų matyti sovietų Ru
sijos įsigalėjimą Europo
je? Galimas dalykas, kad 
sutriuškinus Vokietijos 
hitlerizmą Europoje, de
mokratinės valstybės pa
reikalaus, kad ir proleta
riato diktatūra skaitytusi 
su demokratiniais princi
pais, kurie aiškiai yra iš
dėstyti Atlanto Čarteryj.

Daniel j buvo griežtai nusiteikę 
prieš buvusį premierą gen. 
Ni kolai Radescu.

Rumunijoj kairieji suda
ro taip vadinamą “Tautinį 
Demokratinį Frontą”. Da
bartinis ministrų kabine- 

i Inž. D. Milės yra baigęs į tas vadinamas koalicijinis, 
r>__x---  tt_:---- --tačiau iš aštuonioliką vie

tų ministerijoj to fronto 
kairieji užima keturioliką 
vietų. Buvęs ministrų pre
mjeras gen. Radescu nors 
ir nebuvo prieš Sovietus, 
bet kairieji juo buvo nepa
tenkinti ir kėlė trukšmą. 
Sovietų valdžia atsiuntė iš 
Maskvos į Bucharestą, Ru
munijos sostinę, komisarą 
Višinskį, kad padarytų 
tvarką. Sovietų Rusijos 
valdžia, kaip sakoma, buvo 
nepatenkinta gen. Rades
cu, kad jis negalėjęs su
valdyti “teroristinių veiki
mų” Transylvanijoj. Tai
gi sovietų Rusija 
kairiuosius, kurie 
vo perorganizuoti 
būtent, prašalinti 
cu.

Sovietų Rusija 
Rumunijai Transylvaniją. 
kurią Hitleris buvo pri
jungęs prie Vengrijos.

Iš viso to, kas dabar de
dasi Rumunijoj, tas pats 
buvo Lietuvoje. Sovietai 
grąžino Lietuvai Vilnių, 
bet po kiek laiko okupav) 
visą Lietuvą. Rumunija 
niekad nebuvo su Vokieti
ja, kaip ir Lietuva. Britai 
įtaria, kad Rumunija gali 
laipsniškai visai pakrypti 
į komunizmą ir sudaryti 
komunistinę vyriausybę.

Mes nei kiek nesistebėsi
me, žinodami sovietų Ru
sijos valdžios politiką, kad 
po kiek laiko Rumunijos 
valdžia nutars prisijungti 
prie Sovietų Rusijos, bū
tent, “prašys, kad ją pri

v •

Bostono Universitetą ir 
buvo žymus atletas sporti
ninkas. Rap.

Vargas Nekandidatuosiąs 
į Prezidentus

!
I

Rio De Janeiro, Brazili
ja, kovo 12 —Praneša, kad 
prezidentas Getulio Var-

t

“Boston Sunday Adver- 
tiser” kovo 11 d. laidoje 
tilpo Von Wiegand’o iš 
Madrido straipsnis antgal- 
viu “War May End with- 
out Treaty”.

To straipsnio vienoje 
vietoje, šis senas patyręs 
užsienių korespondentas 
šiaip išsireiškia: “Su kiek
viena praeinančia savaite 
auga įspūdis, kad Jaltoje 
atsitiko panašus į besąly
ginį pasidavimą (“uncon- 
ditional surrender”) Roo- 
sevelto ir Churchilo Stali
nui ir Sovietų Rusijai pir
miau, negu Vokietija besą
lyginiai pasidavė Alijan- 
tams”.

Ar tai galėtų būti teisy
bė? A.

Pasitarimai Pagreitinti 
Kinijos Karo Laimėjimą

karo 
atsto- 

mili- 
grei-

Chungking, Kinija, kovo 
12 — Per pastarąsias tris; 
dienas lordas Louis 
Mounthatten turėjo pasi
tarimus su Kinijos 
vadais ir valdžios 
vais ir amerikiečiais 
tariais vadais kaip
čiau užbaigti karą su japo
nais.

Admirolas Mountbatten 
atsisakė diskusuoti apie 
pasitarimus, bet iš visko 
suprasta, kad svarbiausias į 
pasitarimas buvo apie su- 
bendrinimą Pietrytinės A- 
zijos karo veiksmų su Ki
nijos karo veiksmais prieš 
japonus.

rėmė 
reikala- 
valdžią, 
Rades-

grąžino

nuversti

AMERIKIEČIŲ ĮSIVERŽIMAS Į 
ZAMBOANGA SUKRĖTĖ 

JAPONUS
Manila, Philippinų sosti

nė, kovo 12 — Jung. Vals
tybių aštuntosios armijos 
keturiosdešimt - pirmoji 
divizija įsiveržė arti Zam- 
boanga, Mindanao’s salos 
gale. Amerikiečiai netikė
tai užpuolė japonus ir juos‘nės Borneo, 
nustūmė į kalnus.

Amerikiečiai užėmė ke-j Amerikiečiai taip pat lai- 
turius kaimelius ir nustū- mėjo ir Luzon saloj.

mė japonus į Zamboangą 
centrą ir Wolfe aerodro
mo, kurio užėmimas yra 
svarbus tuo, kad amerikie
čių lakūnai būtų tik 200 
mylių į šiaur-rytus nuo ja
ponų valdomos šiaur-ryti-

I
I

valdžią

BOMBARDAVIMAS JAPONIJOS 
SOSTINĖS PRIMINĖ ŽE

MĖS DREBĖJIMĄ
VVashington, D. C., kovo 

12 —Jung. Valstybių bom- 
banešių B-29 bombardavi
mas Japonijos lėktuvų iš- 
dirbystės Nagoya mieste 
ir taipgi bombardavimas 
Tokio, japonų sostinės, 
priminė žemės drebėjimą 
1923 m., kuris pavertė Ja-

ponijos širdį į griuvėsius.
Amerikiečiai lakūnai su

kėlė didelius gaisrus To
kio ir Nagoya. Bombos, 
kuriomis bombardavo Ja
ponijos miestus, buvo pa
gamintos Naujoje Angli
joje.

ALIJANTAI NUMETĖ 8.500 TO
NU BOMBŲ ANT VOKIETIJOS

Londonas, kovo 12 — A 
lijantų lakūnai numetė 
daugiau kaip 8,500 tonų 
bombų ant Vokietijos mie
stų. Daugiau kaip 1,000 
Anglijos bombanešių puo
lė Essen, kur yra Kruppo 
dirbtuvės, ir sukėlė gaiš-

rus.
Apie 2,000 amerikiečių 

bombanešių puolė ir bom
bardavo vokiečių submari- 
nų įstaigas ir jų kiemus 
Hamburge, Kiel ir Breme
ne ir aliejaus išdirbimo į- 
staigas toje srityje.

Rusai Apsupa Di
Londonas, kovo 12 —

Rusijos raudonoji armija 
apsupa du Baltijos uos
tus, būtent, Dancigą ir 
Gdynią. Vokiečiai, spau
džiami iš visų pusių link 
Dancigo ir Gdynia. negali 
atsilaikyti. Rusams belikc 
tik 9 mylios iki Dancigo ir 

‘Gdynia.

j Baltijos Uostus
Be to, kaip praneša vo

kiečiai, raudonieji pastatė 
75,000 armiją Moravijos 
srityj, kur yra vartai į 
Vienną ir Pragą. Taipgi 
rusai progresuoja ir kituo- 

Įse frontuose. Tačiau tarp 
Balaton ežero ir Budapeš
to. Vengrijoj, vokiečių o- 
fensyva padarė progresą.
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Roma, kovo 12 — Jo 
Šventenybė Pijus XII pri
ėmė audiencijon Italijos 
Krikščionių Darbininkų 
crganizacijos atstovus ir į 
juos labai nuoširdžiai atsi- 
lepė.

NAUJAS VEIKALAS

“LITHUANIAN A F- 
FAIRS an Index to the 
New York Times on Sub- 
jects Pertaining to Lithua
nian and Lithuanians

Popiežius Pijus XII pa- Compiled and Edited by 
žadėjo ne tik Italijos dar- Casimer V. Baltramaitis. 
■umnkams, bet ir viso pa- Published by Lithuanian 
šaulio nuoširdžią paramą. Press Club. New York, N. 

Y. 1945”. Veikalas turi a- 
pie ISO pusi., i 
gražiai mimiografu su 
spausdintais rinkiniu vir
šeliais. didelio formato, la- 

Japonijos premjeras Ku- bai gražiai atrodo.
niaki Koiso, kalbėdamas 
parlamente, įspėjo savo K. Baltramaitis

2
ŠV. ONOS NOVENA-

X

draugija 1889 m. pradeda 
.eisti “Varpą” laikraštį, 
.turis beskambindamas ža
dino lietuvius iš miego. 
Per dešimtį metų Kudirka 
Varpu” nesiliovė šaukęs 

tautą “Kelkite, kelkite”. 
Savo dailiąja literatūra; 

1 poezija ir vertimais jis į- 
kvėpė jaunajai kariai mei
lę ir pasiaukojimo dvasią 
dėl savo tėvynės. Straips
niuose “Tėvynės varpuo
se” Kudirka kovojo su ru
sų valdžia iškeldamas aik
štėn ir gyvai nušviesda
mas visas rusų valdžios 
daromas Lietuvai skriau
das, o satyrose aštriai pa
šiepė netikusius rusų val
dininkų darbus Lietuvoje.

Kada dr. V. Kudirkos tė
vas norėjo tik ką iš kalėji
mo atleistą dėl draudžia
mųjų raštų savo sūnų per
kalbėti, kad mestų rašęs, 
jis pasikvietė į talką dr. 

I Klebinskį, kad šis Kudirką 
paveiktų. Kaip Kudirka 
pareiškė nesustosiąs dirbti 

I dėl Lietuvos dr. Klebinskis 
Kudirką perspėjo:
— Esi tik musė. Ką tu ga

li pradėti prieš tokią galy
bę — visą Rusijos imperi
ją! Ji tave sutriuškins!
— Tiesos žodis sutrupins 

visas rusų “karūnas”. Pa
minėk mano žodžius... at
sakė Kudirka.

Dr. V. Kudirkos sesutei' 
susigraudinus dėl jo pasi
ryžimo nenustoti dirbti 
rusams priešingą Lietuvos 
švietimo darbą Kudirka į- 
tikinamai kalbėjo:
— Ateis laikai, kada mas

kolius čia nebus; bus Lie
tuva!...’ Tie darbai reika
lingi, Tu dabar mokais ru
siškai, bet sulauksi laikų, 
kada vaikai mokysis lietu- • v- • — —- - — - —

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie sV. ONOS ir Stacijomis 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ 
KAS, 366 W. Broadvvay, So 
Boston, Mass. ir tuojau gausit* 
minėtą knygutę.

cu lokį veikalą. Teko gir
dėti. kad manoma pasiųsti 
svarbiesiems svetimtaučių 
veikėjams, knygynams, 
laikraščiams, po knygą dy
kai.

Svarbiausia tenka svei
kinti autorių. K. Baltra- 
maitis dar jaunas žmogus, 
gimęs ir augęs Elizabeth, 
N. J., buvo nuvykęs Lietu
von studijuoti Lithuanis- 
tikos ir okupavus Lietuvą 
grįžo Amerikon. Visą savo 
energiją paveda studijoms 
apie Lietuvą. Turi baigia
mą veikalą Lithuanistikos. 1114 V C1A Ct 14 UlUdlll0Uh.ua

anglų kalba kas buvo kur 
rašoma apie Lietuvą. Turi 
surinkęs Lietuvos tapyto
jų, skulptorių, ir kitų me
nų šakų reprodukcijas ir 
buvo išstatęs viešai paro- 

žmones? kad jte būtų ^medžiagą keliolika metų, doje apie 1000 eksponatų, 
ruošę, kai ateis laikas, gin
ti savo “šventą tėvynę”, 
kai ji bus kautynių lauku. turinius

■ svarbesnes
Iš to galima suprasti,| traukas Veikalas ‘apima! tiko je pasinėręs, 

nstve: Jannniinc vadai -^.-4 -^44 1 ;

Japonai Sutriuškinsiu Įsi 
veržėlius. Sako Koiso

rinko

v« «

■ ■L

F* ....

Aad patys Japonijos vadai 
žino, jog Japonija bus ka
ro lauku. Iki šiol kautynės 
eina salose, kurios nebuvo 
Japonijos kontrolėje, bet 
Jung. Valstybių ir pagelbi- 
ninkų karo jėgos taip pa- 
jėgingai triuškina japonų 
karo jėgas, kad jie patys 
jaučia, jog tos kautynės 
persikels į Japonijos žemę.

kad surinkti didelį skaičių Turi didelį rinkinį lietuviš- 
autoriu ir išstudijuoti raš- kų knygų. Vargiai kitą ra- 

ir padaryti sime čia gimusių, kuris 
minčių san-.taip giliai būtų Lithuanis- 

. Tur būt 
jis vienintelis išnaudoju
sių lithuanistikos studi
joms Lietuvos pašalpą už 
ją taip gausingai savo tau
tai atsidėkoja. Šia proga 
tenka palinkėti autorių’ 
tęsti savo darbus ir toliau 
mūsų mylimos tėvynės la
bui. Jrs.

Išlipę į Subic Bay sritį amerikiečiai kariai siunčia 
amuniciją į krantą, kaip “žiedą — per rankytes...”

Išlaisvinti Amerikiečiai 
Grįžta Iš Odesos

I
I
l

Maskva, kovo 12 — Pra
neša, kad apie 1,200 Jung. 
Valstybių kareivių, kurie 
''uvo paimti į vokiečių ne
laisvę ir rusų išlaisvinti, iš 
^dessos grįžta į Amerikos 
bazes.

Išlaisvintneji amerikie
čiai kareiviai alijantų lai
vais išplaukė per Juodą
sias jūras kovo 7 ir 8 dd 
Dar tūkstantis ;_______
čių kareivių liko Odessoj,! 
kur jie yra apgyvendinti! 
specialiose dormitorijose > 
kartu su 1 
kareiviais.

Sovietų Rusijos laikraš
tis “Pravda” rašo, kad apie 
10.000 alijantų kareivių 
laukia laivų Odesoj, ir kad 
3,413 kareiviai jau yra iš
vykę.

nuo 1914 — 1944 metų lai
kotarpį veik visa, su maža 
išimtimi gal kas liko nepa
stebėta, kas liečia Lietu
vos, Klaipėdos, Vilniaus ir 
kitus su Lietuva surištus 
plausimus. Retas kas gali 
prieiti prie panašios me
džiagos sandelių, kad ga
lėtų naudotis. Nemažai 
svetimtaučių, norėdami ką 
nors sužinoti apie Lietuvą 
negali gauti medžiagos, 
kai tuo tarpu ją gali rasti 
The New York Times ar- 
kyvuose. Bet ir tas nevi
slius pasiekiama. K. Bal- 
t^amaičio veikalas yra 
raktas netik svetimtau
čiams, bet ir mūsų veikė
jams, norintiems ką nors 
sau tinkamo surasti. Ypa
tingai šiuo momentu, kuo- (pasigaminti

I

I

Dr. V. Kudirka-Tautos 
Žadintojas

“Ateis tokie laikai, kadai Tėvų norą pildydamas 
maskoliaus čia nebus, bus! Kudirka įstojo į Seinų
Lietuva!”—Dr. V. Kudirka.

ĮVAIRENYBĖS

Naminis Batų Tepalas

met pas mus nėra anglų 
kalba nieko išsamesnio a- 
pie Lietuvą, šis veikalas y- 

o uu. a begalo svarbus ir ver- 
- jtingas. Nemažiau svarbu 
<iyra žinoti ką yra pasakę į- 

' žymūs pasaulio vadai Lie- ar kitu kokiu klausi. 
kitais Puantų mu hečiančiu mūsų kraš.

tą, kai tuo tarpu negalima 
surasti ir nežinoma, kur tą 
galima rasti.

Lietuvių Spaudos Klu
bas padarė garbingą darbą 

; išleisdamas šiuo momen-

I

*

I

_.SvuLsta šiandien

Į

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass

Gai Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis 

“ŽVAIGŽDE” 
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame ‘‘žvaigždės”, tik 
norime tiesų pabrėžti. Štai ji: “Ka» 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!’ 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia' 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina 

Jei norite būti šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00;
■ Jėzaus Širdies Spalvuotas Paveiks
iąs 50 centų: Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ”.
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS 

Administracija, 
488 E. Seventh St., 

So. Boston (27), Mass.

Batams tepalus perka
mos pagamintus fabrikuo
se. Bet galima jo pasiga
minti ir namie, ypač kas
dien nešiojamiems batams 
tepti.

Paprasčiausiam tepalui
l i m a m e 2 

šaukštu acto, 4 šaukštus 
lajaus, visa tai sumaišoma 
su skystoka bulvinių mil
tų koše ir užvirinama. Kai 
skiedinys atšals, jame iš
trinti geri du šaukštai 
smulkių švelnių suodžių.

Jei norite turėti kietą 
batų tepalą, tai imame 
2000 dalių bičių vaško, 
1000 dalių lajaus ir 250 da
lių labai smulkių suodžių. 
Gaminant tepalą lajus ir 
vaškas tirpinami viename 
puode, o kai tirpinys kiek 
atšals, primaišyti ir suo
džių. Gerai viską išmai
šius, tepalas supilama į 
norimas formas ir vartoja
mas batams tepti.

Kaip Valyti Sukas?

Nešvarias šukas reikia 
*alyti, nes jomis galima 
užkrėsti galvos odą ir ne
tekti plaukų. Geriausia jas 
išvalyti pirmiau pamerku
si į denatūruotą arba šva
rų spiritą: paskui jau rei
kia jas valyti senu dantų 
šepetuku, išskalauti šva
riam vandeny ir džiovinti. 
Tik nedžiovinti ant saulės 
ir arti ugnies. Kaulines šu
kas gera mazgoti muili- 

įnam vandeny įpylus kiek 
amonijako.

Šalia pirmųjų Lietuvos 
rašytojų, Simano Daukan
to, vysk. Motiejaus Va
lančiaus, dr. Jono Basana
vičiaus dar stovi įžymus 
dr. Vinco Kudirko vardas. 
Kaip dr. J. Basanavičiaus1 
pasižymėjo pirmojo laik
raščio “Aušros” leidimu, 
taip nusipelnė Lietuvai ir 
dr. V. Kudirka išleisda
mas “Aušros” papėdinin- 
ką “Varpą”.

Vincas Kudirka gimė 
1858 m. Vilkaviškio apskr., 
Paežeriuose. Pra d ž i o s 
mokslą baigęs mokėsi Ma- 
riampolės gimnazijoje. 
Tais laikais dvaruose, 
miestuose ir gimanzijose 
viešpatavo lenkiška kalba 
ir dvasia. Užsikrėtė lenkiš
kumu ir Kudirka. Pats pri
sipažįsta gėdijęsis lietu
viškos kilmės ir savo pras
tų kaimiečių tėvų:

“Išlikimo instinktas lie
pė man niekad neatsiliepti 
lietuviškai ir saugotis, 
idant niekas nepamatytų, 
kad mano tėvas dėvi ser- 
mėginę ir moka lietuviš
kai. Dėl to stengiausi kal
bėti, nors blogai, bet len
kiškai, o nuo tėvų ir gimi
nių, . kurie atvažiuodavo 
manęs atlankyti, šalinda- 
vausi iš tolo, jeigu tik pa- 
tėmydavau, kad kas iš 
draugų ar ponų mato; šne
kėdavau su jais ramiau 
tik pasislėpęs kur užkam
pyje. Tapau, mat, lenku ir 
sykiu ponu — tekau len
kiškai dvasiai...”

Kuo Valyti Misingį?

Misingines durų ranke
nas, indus ir kitus misin- 
iginius daiktus paprastai 
gerai galima nuvalyti 
krautuvėse perkamu tepa
lu. Tačiau misinginius 
daiktus galima nuvalyti ir

namie pasigaminta pigia 
priemone.

Tokiam valomam tepa
lui padaryti imama miltai, 
smulkios drožlės, piūvė- 
nos ir valgomasis actas. 
Iš visų tų dalių padaroma 
skystoka košė ir ja aptepa- 
mos valomos vietos. Kai 
tešla apdžius, ji nutrinama 
vilnoniu skuduru ir valy
mas baigtas. Valomoji teš
la daroma prieš pat ją var
tojant, nes ilgiau pabuvus 
nebetinka. Daryti tiek, 
kiek tam kartui reikia.

dvasinę seminariją. Čia iš
buvo vos du metu. Neturė
jo pašaukimo į dvasinį luo
mą ir buvo prašalintas. 
Grįžo į Mariampolę baigti 
gimnazijos. Šįkart tėvų 
nepadedamas baigė 
gimnaziją su ta mintimi ir 
jausmu, kad lietuviu būti 
lyg nedera ir išvažiavo į 
Lenkiją.

Dar universitete būda
mas Kudirka gavo pirmąjį 
“Aušros” numerį. Tada jis 
buvo smarkiai sulenkėjęs, 
bet lietuvybei dar nevisiš
kai žuvęs. Perskaitė jis 
“Aušroje” atspausdintą 
eilėraštį:

Op, op Nemunėli, 
Ar tu mane šauki, 
Ar tik tyrų vandenėlį 
Pliuškindamas plauki? 
Perskaitė ir susigraudi

no. Kudirka vėliau tą įvykį 
taip aprašė: “... Ėmiau 
skubiai vartyti “Auszrą” 
ir... nepamenu visko, kas 
su manim paskui darėsi... 
Tiek pamenu, kad atsisto
jau, nuleidau galvą, ne
drįsdamas pakelt akių ant 
sienų mano kambarėlio... 
Paskui man pasidarė taip 
graudu, kad apsikniaubęs 
ant stalo, apsiverkiau. Gai
la man buvo tų valandų, 
kurios nesugrąžintai iš
brauktos iš mano gyveni
mo kaipo lietuvio ir gėda, 
kad taip ilgai buvau apgai
lėtinu pagedėliu... Po tam 
pripildė mano krūtinę ra
mi, smagi šilima ir, rodos, 
pajėgos pradėjo rastis... 
Rodos, išaugau išsyk, ir 
tas pasaulis jau man per 
ankštas... Pajutau save di
džiu, galingu: pasijaučiau 
lietuviu esąs... Netrukus 
susižiedavau su Lietuvos 
literatūra ir iki šiai dienai 
savo sužieduotinės nepa
metu...”

Ir nuo tos dienos prade
da V. Kudirka dirbti dėl 
savo Tėvynės. Jis įkuria 
“Lietuvos” draugiją, kuri 
pasistato Lietuvą savo vei
klos tikslu. Baigęs univer
sitetą grįžta į Lietuvą 

; dirbti, o ne į pelningesnę 
vietą, kur Rusijoje ar sve
tur. Minėta “Lietuvos”

TRIJŲ SESELIŲ

Trijų seselių jaunam broleliui 
Reikėjo joti i didį karą.

Viena seselė brolelį rengė, 
Antroji žirgą jam pabalnojo.
O ši trečioji vartus atkėlė, 
Vartus atkėlė ir palydėjo.
Oi eisim, eisim, jaunos seselės. 
Ant aukšto kalno brolelio laukti

viškai. Viskas tada bus lie-'Mes prastovėjom kalne duobelę,
tuviškai; ir krautuvių iš
kabos bus lietuviškos ir ki
ta kas. Kai tai pamatysi, 
suprasi dėl ko aš kentėjau, 
kokius darbus dirbau ir 
kodėl aš nesilioviau...”

Visa siela pamilęs Lietu
vą ir pasiryžęs jos gerovei, 
jos geresnei ateičiai dirbti 
Kudirka neturėjo laiko 
pats savimi rūpintis. Žiau
ri džiovos liga nelaiku pa
kirto šį dvasios galiūną. 
Jis mirė 1899 m. gruodžio 
31 d. Tai vienas Lietuvos 
praeities garbingų sūnų, iš 
kurio pavyzdžio šiandien 
ištremti Lietuvos vaikai 
“te stiprybę semia”.

G. Ar-tė (“Š. K. A. A.”)

ir prarymojom uosio tvorelę. 

Mes prarymojom uosio tvorelę. 
Bet nesulaukėm savo brolelio.

Į

Įj

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis

Greene. Maine

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS
Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maidaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — S3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
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$ Miestas ir Valstija .......  —....................   p
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“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti knyga (s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:

Vardas ir Pavardė ..................... -..............................................
Gatvė
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Antradienis, Kovo 13 d.. 1945

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Fnday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

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

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malling at speclal rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918

nesant“**'’ lau^u rvto 
kada <^1/sužinoti Ui. 

JM-*. T]k išeitis i gatve 
PT*"1e}’ '' '-‘■"o m?r*e ka
riškas stink”ež:m’S. Švis
terėjęs nestehiu jame kelis 
vyrus, »»• keletą moterų, 
kurni vienq. laiko ?nt savo 
ranku kūdik’. griau
džiai ”o»-kdama. š°lia ju 
visu dčin atstato šautu
vus O” "'-'l n i rpp^orn n- 
kim ir išpūstais s^mios- 

mėlynom
DARBININKAS į NKVD kepurėm.

866 West Broadvay, South Boston, Mass .
Telephone SOUth Boston 2680 Tik šiam sunKvezimiui

.dingus gatves užsisukime, 
pasirėdė kitas, su pana
giais keleivinis ir glnkluo- 
ita sar^vba. Pasidarė nera- 

anlinkui 
rūpesčio 
vėl koks

SUBSCRIPTION RATES:
Domestlc yearly___________ $400
Domestlc once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams  ______ $4.00
Vieną, kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams  ...................... $5 00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

■

Už Vodkos Kaušą, Už Kaviaro
mu. A r>si dairos 
matau tik nilnus 
veidus. Tai bus

Olandietės vienuolės sesers vadovybėje, amerikiečiai kariai maršuoja 
“Grand Marsh” su našlaičiais vaikučiais, Hoensbrock Castle, Olandijoje.

naujas bolševikų ismislas!j^~^ic/
— pagalvojau sau ir nu
skubėjau į savo gimnaziją, 
kur turėjau laikyti baigia

mi muosius mūsų kalbos eg
zaminus. Per visą kelią te- 
' mačiau tik vieną vaizda — 
| visu greičiu važiuojančius, 
. verkiančiais žmonėmis 
prikrautus, sunkvežimius, 

dabar: Amerika, Britanija, Rusija ir Kinija. Kai-Į JeJus i gimnazijos »a ę uoj

Pasirodo, kad taip garsiai būbnyjamas pokarinio! 
pasaulio “saugumas” visai nesaugus. Jis stovi ant mo
linių kojų. Daug gražių žodžių pasakyta apie būsimą 
“pastovią” taiką ir demokratinį susitvarkymą, bet kai 
prieinama konkrečias bei apčiuopiamas išvadas, tai 
visoj nuogumoj išlenda mizernas faktas, kad keturios! 
didžiausios pasaulio valstybės bus nesuvaldomos ir ga- j 
lės pradėti karą, kada tik norės. Tik ginkluota pajėga,'” 
jas tegalima bus sudrausti. Reiškia, atviras kelias nau-' 
jam pasaulio karui... Tos keturios valstybės jau žino-i 
mos < 
bama apie penktąją, bet jos nesurandama, nes Pran
cūzija ar tai neverta, ar tai per silpna į išrinktųjų 
skaičių įstoti... Puse burnos kalbama ir apie Lenkiją, 
bet tik tuomet, kai ji prisiims Maskvoj iškeptą vyriau- j 
sybę. Reiškia, “ravnenije ną lievo” ■ 
rėn. Be to, Kinija bus tiek sunegalėjusi, kad ji niekur! 
nepajėgs kištis. Tad susidarys vienodas, trijų valsty
bių valdomas pasaulis.

Bet ar gi vienodas? Ar demokratiškai sutvarky
tas? Anaiptol ne vienodas, nes Rusija tvarkys vienaip, katorgą 
A I 1 T O i O 1 IT 1 T O 1 VA L* O 1 /T z-i I /-J 1 t 4" i z-* 1 -r 1 v-v» \ 4- 1 A 1 t
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meninias problemas. Kur 
patvarkymai nepaisomi. 
Taryba kreipiasi prie OPA 

Į “enforcement” valdininko 
į Kaip žmogus gali prisi- 
! dėti prie darbo šių tary
bų?

Kurie turi daug laiko, 
gali prašyti būti paskir
stais kaipo “price panel as- 
sistants”. Tokių yra apie 
45,000. Visi savanoriai, ku
rie duoda visokias infor
macijas, lygina kainas, 
reikalauja, kad kainos bū
tų viešai iškabintos, ir ki
tų darbelių. Darbas būtų 
neišpasakytai sunkus be 
jų pagalbos.

Ypač žmones, kurie var
toja svetimas kalbas yra 
būtinai reikalingi.

Nes jie galėtų prisidėti 
nrie darbo svetimkalbių 
krautuvės. Ir patiems 
žmonėms jie galėtų paaiš
kinti visokius nesusiprati
mus. Per mažai svetimkal
bių prisidėjo prie šio svar
baus darbo.

' Kaip galima tapti “Price

grūdami į išanksto tam 
------ štus gyvulinius va- 

i gonus su aklai užkaltais 
langeliais, tik paliktu ma
žu plyšeliu orui įeiti, kuris 
ir tai buvo perkaltas gele
žinėmis štangomis. Taip 
pat vagono apačioj buvo 
padaryta maža skylutė su 
ovehu savo reikalams at.;tro!iavimą kainų. Visiems vedė prie padangų racijo- Panel Assistant”. 

likti.... Karštis _ tonus die-'aišku, kad valdžios kon- navim0. Tuom laiku, OPA

Kiekvienas asmuo šioje į Uosto įvykių, kada matė- 
šalyje supranta racijona-Į me, kad japonų užpuoli- 
vimo reikalingumą ir kon-tmas mūsų gumos šaltinio

, mane užpuolė draugai: 
“Tu dar neišvežtas! O Die
ve, Algirdo, Juozo, Vytau- 

----- • ’ to, Jurgio, jau nėra!— pra-
-juokitės1 kak d6i? vardinti Šią nakt».iš-

vežtus mano geriausius 
draugus. Dabar man pasi
darė viskas aišku — tai 
buvo pradėtas masinis lie
tuvių išvežimas į Sibiro

Alijantai kitaip. Kai dėl demokratiškumo, tai Amerika 
ir Anglija pilnai jį išlaikys, nes tose šalyse demokra
tija amžiais išbandyta ir įsigyvenus ;
smegenyse. Tad Anglijos ir Amerikos tvarkomi kraš
tai demokratijos susilauks. Bet kaip gi su Rusija? Ji 
komunistinė ir kaipo tokia, paneigia laisvę iki pasku
tinio galimumo. Prieš šį karą ji statė ant vienos papė
dės nacizmą, fašizmą ir demokratiją. Visas tas siste
mas skaitė “supuvusio kapitalizmo” padarais. Gi da
bar Rusija, tarsi nieko nebūtų buvę, įsiskverbė į demo
kratijos stovyklą ir neįmanomu įžulumu diktuoja savo 
sąlygas. Ir demokratija šoka pagal jos dūdą! Ar Jal
tos konferencija buvo sklandi, ar audringa, viešai ne
skelbiama. Sakoma, kad buvo švelni ir taikinga. Tegu 
bus ir taip, bet pridėkime nuo savęs, kad buvo ir vai
šinga. Tas rusiškas svetingumas viską užglostė. Iš tie
sų vaišinta karališkai: vodkos ir kaviaro — “chot’ ot- 
bavliaj” — nors laukan mesk. Net reporteriai pabrė
žė, kad “raudonoji pipirinė stiprių kalbų pagimdo”.

Rusai vaišina tai vaišina, bet vis dėlto nesinori ti
kėti, kad su tokiomis pasekmėmis. Kad Ezavas už bliū- 
dą daržovių košės pardavė Jokūbui savo pirmenybę, 
tai suprantama: jis buvo kvailas ir ėdrus. Bet kad tau
tų laisvė būtų parduodama už vodkos kaušą ir kaviaro 
šaukštą, tai viršyja lakiausios vaizduotės įsisvajojimą. 
Ne bereikalo Chicagos profesorius Borgese sako, kad 
į Atlanto Čarterį reikėjo įterpti dar penktąją laisvę — 
laisvę nuo gėdos. , K.

žmonių kaulų “^eriau1sius

TRAGIŠKOS 1941 M. BIRŽELIO
13, 14 IR 15 DIENOS

1941 m. birželio 12 die
nos vakaras pripildė visų 
Kauniečių krūtines neri
mu, nes iš kai kur suvažia
vę kariški ir civiliški sunk
vežimiai kurie buvo suri
kiuoti Kauno aikštėse, kė
lė kiekvienam įtarimą. 
Kievienas šoferis buvo ga
vęs įsakymą su savo ma
šina atvykti į tam tikrą 
vietą, bet kuriam tikslui—i 
niekas nežinojo. Gyvento
jai išėję vakariniam pasi
vaikščiojimui ir pastebėję 
tai, neramiai dairėsi, klau-

sdami patys savęs, kas 
bus. Gal karas? — spėlio
jo, bet arčiau mašinų ne
drįso prieiti, nes buvo per
daug įbauginti nuolatinių 
areštavimų ir persekioji
mo. Juk aišku, kad kažkas 
turi įvykti, bet kas? Taip 
visi su ta mintimi išsi
vaikščiojo po savo namus.

Naktis buvo nerami. Pro 
atvirą langą girdėjosi nenu 
tilsdamas auto motorų 
burzgimas kas tęsėsi per 
visą naktį. Tikriausia tai 
karas! — pagalvojau sau ir

Ši pirmoji naktis davė 
>” rezultatus, 

nes niekas tos medžioklės 
nesitikėjo ir visi ramiau
sia miegojo savo butuose. 
Tačia jau antrą naktį — 
spruko kur kas galėjo; vie
ni į sandėlius, kiti į pasto- 
gęs, o dar kiti net į laukus 
ar miškus. Daugelis pate
kę į visišką neviltį susidė
ję daiktus laukė iki ateis 
Įjuos paimti. Aplinkui gir- 
i dėjosi tik verksmas ir ai
manavimai, dėl išvežtų 
brolių, seserų, tėvų ar vai
ku.

*- I

Net ir tie žydai, kurie lig- 
šiol vaikščiojo iškėlę gal
vas ir nuolat kartodami į- 
grisusius žodžius — dabar 
mūsų valdžia! — ir tie da
bar vaikščiojo kaip nesavi, 

j nes nė vienas ir iš jų tapo 
i išvežimo auka. Suprato 
i visi, kad niekas negali būti 
: tikras dėl savęs. Tačiau di
džiausią išvežamųjų dalį 

j sudarė lietuviai inteligen
tai, daugiausia mokytojai. 
Tačiau vežami buvo ne 
pavieniai asmenys, bet šei
momis, neatsižiūrint nė į 

! amžių nė į lytį. Pats galiu 
būti liudininku apie išve
žimą 85 metus turinčios, ir 
visai nepaeinančios sene
lės, kuri dar be to buvo vi
sai akla. O kiek tokių se
nelių buvo išvežta! Ir visa 
tai, pridėjus dar motinos 
pienu mintančius kūdi
kius, buvo vadinama 
kontr - revoliucionieriais 
arba liaudies priešais, gra
sinančiais nuversti bolše
vikinę santvarką...

Įsiveržė į butus su įsaky- 
mus ruoštis kelio- 

, nei, mongolai, pamatę alp- 
istančias moteris, praeida
vo juokdamiesi raminti — 
neverk, matka, sovietinė 
santvarka visais rūpinasi, 
ten gausi viską, ką čia tu
rėjai, įsidėk tik maisto ke
lionei ir važiuojam. Na 
greičiau — judinkis!

Taip žmonės tik su ryšu
lėliu maisto ar rūbų buvo 
vežami sunkvežimiais į 
traukinių stotį, kur buvo

nomis buvo neišpasakytas. 
Vagonuose žmonėms pra
dėjo trūkti oro. Dar pa
čioj Kauno stoty mirė ke
letas silpnesnių nelaimin
gųjų, nes truko ir vandens, 
kurio duodavo tik po kibi
rą 25 žmonėms, visai die
nai.

Pripildžius 
nūs pasmerktaisiais žmo
nėmis, traukinys sunkiai 
iš lėto pradėdavo judėti 
Vilniaus kryptimi, kur N. 
Vilnijos stoty buvo skirs
toma kur kas važiuoja. 
Čia įvyko dar viena trage
dija: vyrai buvo atskiria
mi nuo žmonų, motinos 
nuo vaikų ir viskas buvo 
išvežta į skirtingas vietas.

Kaip tie žmonės pasiekė 
savo ištrėmimo vietas ir Apie rūpesčius, vargelius 
kokia tik jų dalis pasiekė 
— liko paslaptim. Tik sau
jelė teatsiliepė iš tų 35.000 
žmonių.

troliavimas reikmenų ir 
racijonavimas duoda vi
siems progos nusipirkti 
reikmenų teisinga kaina, 
kada mūsų kovojantieji 
vyrai ir moterys aprūpinti. 
Bet mažai žmonių žino 
'kaip visa mašinerija vei- 
Įkia.

Kaip vietiniai Karo Kai-

Nueik į arčiausią vietinį 
War Price and Rationing 
Board. Jeigu kvalifikaci
jos tinkamos, tai būsi tin
kamai išlavintas ir galėsi 
stoti į darbą. Tarybos pir
mininkas darbininką pri- 
siegdins, duos identifika
cijos kortelę, savanorio 
ženklelį ir jis taps savano
riu darbininku Karo Tar
nyboje. Tarnyboje kvalifi
kacijos yra — asmuo pri
valo būti gero charakte-

(arba Office of Price Ad- 
ministration and Civilian 
Supply) pasiuntė telegra-Į 
mą visiems valstybių gu-Į 
bernatoriams, prašydama, 
kad jie įsteigtų tarybas vi-j 
suose apskričiuose. Ir ka
da buvo reikalinga racijo- 
nuoti cukrų ir kitus reik
menis, išduoti racijonavi- 

bos veikia? j mo knygutes ir kontroliuo-
Kaip žmonės gali prie to ti kainas.

darbo prisidėti? Tuos'
klausimus turėtų atsaky- išsivystė ir tas viskas šian- riaus, protingas, malonus, 
ti kiekvienas Amerikos pi- dien pavadintas War Price greitas, švarus ir ištiki- 
lietis. and Rationing Boards. mas.

Karo Kainų ir Racijona-i Nors racijonavimas vei-j Darbo Departamento 
vimo Tarybos įsteigtos kia per tris metus, daug Bureau of Labor Statistics 
vieną savaitę per Perlų žmonių nežino sąstatą tų ■ neseniai išdėstė pasekmin- 

' . bgurną Kainų kontrolės
Nariai tarybų yra apy-'programos. Nuo pradžios 

linkių žmonės. Nėra biuro- paskutinio karo liepos m. 
kratai valdžios pasiųsti. 1914, iki Armistice Dienos 

lapkričio mėn. 1918 gyve
nimo kaina kilo nuo 60G? 
iki 100 '< virš prieš-karo 

; standartą. Dabartiniame 
; kare, nuo rugpiūčio 1939 
liki lapkričio 1944 m. kaina 
i pakilo tik 28.3' '<.

Tas rekordas buvo gali
mas tik darbu ir pasišven
timu vyrų ir moterų, kurie 
sudaro War Price and Ra
tioning tarybas. Darbas 
demokratiškai atliktas. Ne 
kaip kitose pasaulio daly
se, kur patvarkymai var- 
žingai užlaikyti jėga, jeigu 
reikia.

Karo Kainų ir Racijona
vimo programa lygiai pri
taikinti visiems Jung. Val
stybių gyventojams, ne
paisant spalvos, rasės, ti
kėjimo arba kalbos.

Lietuvių parapijos, klu
bai ir organizacijos kiek- 

I vienoj apylinkėj privalo 
būti atstovaujami vietinė
se rybose. Raginkite savo 
žmones prie šio svarbaus 
darbo prisidėti. FLI3.

♦ J
visus vago- nų jr Racijonavimo Tary-

Darbas Tarybų sparčiai

GIEDU DAINELĘ
Giedu dainelę, savo giesmelę

tarybų. 
Naria

Lietuvos krašto, ne taip ir rašto, Kaimynai^ kurie tikrai 
Giedu senųjų žodelius.
Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų

. , v. , . . i Kalnai ir maži kalneliai;Važiuojant siems trauki-T 
niams su ištremtaisiais 
dar Lietuvos laukais, likę; 
lietuviai, sustoję būreliais 
pagelžkely liūdnai, su aša
romis akyse mojuodavo 
rankomis, tardami pasku
tinį lietuvišką “sudie”. į i 
tai, pro mažą plyšelį, vago
no langelyje pasirodydavo 
mojuojanti ranka ir iš va
gono vidaus pasigirsdavo 
duslus širdį veriąs — Su
die! Sudie brangi Lietuva! 
lig bildą lėtai einančio 
traukinio ratai nuslopin
davo tą jų šauksmą.

Neliko Lietuvoj nė vie
nos apylinkės, iš kurios 
nebūtų buvę išvežta. Ne
nuostabu, kad kiekvieno: 
lietuvio širdis užvirė kerš- O kiti saldžios klausė jų vai
tu, kurio pasėkoje, kilus 
vokiečių rusų karui 1941 Visi mažiukais vadinti, 
birželio 22 d. t. y. po sa-; Vysk. A. Baranauskas.
vaitės, visoj Lietuvoj su-j 
liepsnojo sukilimas. Dide
lis, mažas, jaunas ir se
nas, visi, kuriems yra 
brangi Lietuvos laisvė šo
ko prie ginklo, kad grei
čiau tik galėtų išsivaduoti 
iš tos baisios raudonosios: 
tiranijos. Bolševikai pani
kos apimti išbėgo iš Lietu
vos dar greičiau negu į ją 
atėjo, nespėję sunaikinti 
nei svarbiausiųjų doku
mentų, iš kurių dar paaiš
kėjo, kad tais pat metais 
birželio 27, 8 ir 9 dieno
mis turėjo būti antrasis 
masinis išvežimas, kuriam 
pavardžių sąrašai jau bu
vo sudaryti, bet... jie ne
susilaukė tada tos dienos, 
kad tai galėtų padaryti.

. i Tenai Lietuva per amžius buvo. 
Kaip sako mūsų seneliai.
Ten miškai snaudė, ten meškas 

gaudė
Kasdien lietuviai iš seno;
Ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo 
Ten. kur lietuviai gyveno.
Ant piliakalnių, ant smėliakal- 

nių
Ąžuolai šventi kerojo.
Ir tie dievaičiai, kuriuos žemai

čiai.
Kuriuos lietuviai turėjo.
Ir labai buvo plati Lietuva. 
Daug ana žemių įgijo:
Žmonės laimingi buvo, turtingi. 
Niekur nebuvo vergi jų.
Vieni didžiūnai buvo galiūnai 
Ant vyresniųjų išrinkti.

džios.

žino visų žmonių reikala
vimus. Ir visi tiems žmo
nėms pasitiki.

Daugiau negu 200,000 y- 
ra savanoriai, vyrai ir mo
terys, kurie aukauja laiką, 
kad tik visi žmonės būtų 
tinkamai aprūpinti. Algų 
jie negauna, bet jie žino, 
kad jų tas pasišventimas 
yra visų įvertintas.

Savanorių darbininkų y- 
ra daugiau, negu darbinin
kų reguliariame štabe, ku
rie pasiekia 35,000.

Kaip jie veikia?
i Apart Tautinio Ofiso 
\Vashingtone, OPA turi 9 
rajoninius ofisus, 92 dis- 
triktinius ofisus, 250 nuo
mų ofisus ir 5,500 vietinias 
Karo Kainų ir Racijonavi
mo Tarybas.

Šios Tarybos pristato in
formacijas pirkėjams ir 
krautuvininkams, kad visi 
būtų susipažinę su vėliau
siais nutarimais ir patvar
kymais ir bando išrišti as-

Visą tai prisiminus gali
me pilnai įsivaizduoti apie 
padėtį Lietuvoje šiuo me
tu. ir pateisinti tą pusės 
milijono lietuvių pabėgimą 
į Vokietiją ar į Švediją nuo 
besiartinančių bolševikų, 
nes kiekvienas kas sykį 
gavo patirti ką reiškia jų 
“išvadavimas” tas antrą 
sykį to “išvadavimo” ne
nori patirti. Kauniškis

Red. pastaba, šio straip
snio rašytojas 1944 metais 
buvo vokiečių išgabentas 
į darbus Vokietijon, o iš 
ten Prancūzijon. Tenai jį 
sąjungininkai išlaisvino 
pereitą vasarą. Dabar jis 
randasi D. Britanijoj.

“Iš. Dr-gas“
Linksmi kariai, kurie yra tarpe 153 išgelbėtų sugrį

žusių iš Pacifiko į Los Angeles.
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HEW HAVEH, CONN.
Kovo 1 d.. įvyko Amerikos 

Lietuvių Tarybos vietinio sky
riaus susirinkimas. kuriame 
plačiai apsvarstyti bėgami rei
kalai ir prisiruošta prie tolimes
nio veikimo.

Nutarta mūsų skyriaus var
du tuojaus pasiųsti $300.00 į A. 
L. T. Centrą su pastaba, kad 
jau mes savo kolonijai paskir
tą kvotą esam surinkę su šia 
prisiųsta suma.

Skyriaus pirmininkas p. M. 
Vokėtaitis padėkos žodį pareiš
kė visiems, kurie prisidėjo ko
kiu nors būdu prie sukėlimo 
šios sumos pinigų ar tai auko
mis arba darbu bei savo atsi
lankymu į parengimus. Taipgi 
prašė ir ateityje nenuleisti ran
kų, nes labai reikalinga yra 
remti Informacijos Biuras, ku
ris perduoda svarbias žinias a- 
pie mūsų tautos reikalus.

Suteikta auka $10.00 
riaus vardu dėl Amerikos 
donojo Kryžiaus Karo 
per lietuvių skyrių.

A. L. T. vietinio skyriaus val
dyba 1945 metams vienbalsiai 
užgirta ta pati, būtent, pirmi
ninkas M. Vokėtaitis, 1-vice- 
pirmininkas V. Kripaitis. 2-vi- 
ce-pirmininkas J. Pikelis, 
tininkas J. Tamulis, iždininkas 
V. Norkūnas. iždo globėjos 
(naujos* — O. Pikelienė. ir S. 
Tamulienė. Veikiančioji Komi
sija — P. Mačiulaitienė. A. Vo- 
kėtaitienė. M. Ramanauskas. 
Garbės Pirmininkas šio sky
riaus yra mūsų parapijos klebo
nas kun. Ed. Gradeckas.

Iš Bendro Šalpos skyriaus 
pranešimą padarė p-nia J. Dič- 
kienė. pareikšdama, kad pilnai 
užsimokėjusių narių randasi 44. 
Rūbų pasiųsta į Centrą 3.300 
svarų, ir dar randasi apie 700 
svarų, kuriuos komisija tvarko 
ir ruošia pasiųsti.

Susirinkę draugijų atstovai į 
šį susirinkimą ir išklausę po
nios Juzės Dičkienės pranešimo 
iš sėkmingos ir našios Bendro 
Šalpos Fondo darbuotės, nu
džiugo. ir kiekvienas savo 
draugijoj bei kuopoj pasistengs 
daugiaus narių gauti. Negalima 
praleisti nepastebėjus, 
nia J. Dičkienė yra 
skvriaus raštininkė ir

sky-
Rau-

Fondo

raš-

ba dėl jo gerovės bendrai su vi
sa valdyba.

A. L. Tarybos skyrius nutarė 
pagelbėti 
Kryžiaus 
surengti 
renkamos 
Kryžiaus.

Amerikos Raudonojo 
Lietuvaičių vienetui 

vakarą, kuriame bus 
aukos dėl Raudonojo 

M.—
HARTFORD, CONN.

Iš DRAUGIJŲ VEIKIMO
Pereitų metų gruodžio 17 d. 

kun. Pr. Aukštikalnis. S. J., 
Maldos Apaštalavimo Centro 
direktorius, laikydamas reko
lekcijas švč. Trejybės lietuvių 
parapijoj ir pritariant kleb. pre
latui J. Ambotui. suorganizavo 
Maldos Apaštalavimo draugiją. 
Prisirašė apie 60 narių.

kad po- 
B. Š. F. 
daug dir-

ĮTAISĖ IR PAŠVENTINO DVI 
GARBĖS TABLETES

Vasario 11 d., prieš sumą švč. 
Trejybės lietuvių par. bažny
čioje įvyko nepaprastos iškil
mės. būtent. pašventinimas 
dviejų garbės tablečių, ant ku
rių yra surašyta suvirs 400 mū-j 
sų jaunuolių vardų, esančių ka
ro tarnyboje. Šventinimo apei
gas atliko mūsų klebonas pre
latas Jonas Am botas, asistavo 
kun. V. Ražaitis. Žuvusiųjų ka
rių motinos atidengė garbės ta
bletes.

Dalyvavo uniformose Sabonio 
7 posto Ladies Auxiliary ir 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyriaus moterys, kurios buvo 
apsirengusios slaugių unifor- 
jmomis. Bažnyčia buvo pilna 
ižmonių.
i Pamokslą pasakė kun. Dr. J. 
" aškas. MIC.. iš Marianapolio

Šios iškilmės buvo tikrai jau
dinančios. nes nėra šeimos, ku
ri neturėtų vieno ar daugiau 
karo tarnyboje.

( Reikia pažymėti, k,Jd tą gra- 
. žų darbą sumanė i: atliko Sa

bonio posto moterys pagelbi- 
ninkės (Ladies Austhary). Jos 
surinko aukas nuo geraširdžių 
žmonių ir tomis aukomis įtaisė 
tas dvi garbės tabletes. Aukavo 
ir draugijos, taip, kai trumpu 
laiku surinko 
sumanytojoms 
gražaus darbo.
kariai pamatys, kad jie nebuvo 
užmiršti savųjų žmonių.

$500.00.

Internuoti japonų amerikiečiai Maniloje laukia savo eilės, kad gauti porciją ryžių. Tai kasdieni
nė ir ta pati porcija — ryžiai. Kai kurie internuotieji asmens prarado po 50 svarų svorio. Šis pa
veikslas buvo surastas japonų fotografo nutrauktą.

i Tėvų Jėzuitų Misijos
Brooklyn, N. Y. — Apreiški

mo parap., kovo 4 — 25 d., T. 
Antanas Mešlis, S. J.

Brockton, Mass. — šv. Roko 
par., kovo 5 — 18 d., T. Jonas 
Kidykas. S. J.

Chicago, III. — Visų šventų 
parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — Šv. Alfonso 
parap., kovo 26 — Bal. 1 d., T. 
Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo parap., bal. 8 — 15 d., 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vincen
to parap., bal. 8 — 10 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

YVest Lynn, Mass.
Širdies parap., bal. 15 — 22 d., 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — šv. Kazimie
ro parap., bal. 22 — 29 d., 
Pranas Aukštikalnis, S.. J.

i —
KODIS, Pranas, prieš šį karą PrantiŠkOlNį 1945

Švenč.

f

zimiero šventę. Tą dieną turėjo 
užprašę šv. mišias ir bendrai 
priėmė šv. Komuniją. Šv. mišias 
atnašavo ir pamokslus lietuvių 
ir anglų kalba pasakė kun. P. 
Sabalis.

p° $2 oo -_ Juozas Lukoševi- uefuvos Generalinio Konsulato Hew Yorke Paieškomi
cius. Pranas Poška, Agota Lūs-! 
kas. Petras Eiijošius, Jonas Go-j ASITienySl
beris. Ona Masilionienė, Barbo-’ _ ---------------------------
ra Knuštienė, Antanas Vaitkus.1 BANIENĖ, Stasė, gim. Krė- 1 
Katrina Kasmonaitis, Alena Če- čiaitė- kilusi iš Navarėnų mies- gyvenęs Boston, Mass. 
batorienė, Barbora Kundrotie- teIio- | KONGELIS. Juozas, prieš ka-.
nė. Ap. Balvočius, Marijona BARZDIENĖ, Barbora, prieš r4 &Pen^s gal tebegyvenąs 
Marcinkevičius, Jonas Tamošių- kara gyvenusi Čikagoje. į Čikagoje. miero parapijoje, misijos,
nas. Juozas Manikas, Rozalija! D_„TTa,A T . MATAITIS. Teofilis, kilęs iš vai. atlaidai, Tretininkų
Mončiūnienė, Ant. ir Terese Ba- , 
rusai. Pranas Sakadolskas, Ju- .
liūs Baitulionis. V. Masilionis,
Ona Jagminienė, Simanas Gau-.

įvyks Raudonojo čius.

Kovo 11 d. įvyko Gyvojo Ro
žančiaus ir Tretininkų draugijų 
vakarėlis su dovanėlėmis. To 
parengimo pelnas paskirtas gė
lėms papuošimui altorių Vely- 
kose ir laike 40 Valandų atlai
dų.

Kovo 17 d.
Kryžiaus lietuvių skyriaus pa-! 
rengimas su dovanomis. Kvie-' 
čia visus dalyvauti ir paremti 
jų gražų ir kilnų darbą.
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Garbė 
ir rėmėjams to 
Sugrįžę mūsų

i
•

Kovo 4 d. Lietuvos Vyčių 6 
kuopa gražiai paminėjo Šv. Ka

—
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šalpos Fondo skyrius smarkiai 
veikia. Jau yra pasiuntęs 58 dė
žes su drabužiais į centrą Lie
tuves žmonėms. Bet tuo nepa-- 
sitenkina. Skyriaus nariai-na- 
rės renka ir siuva drabužius. 

: kad tik pagelbėti savo broliams 
ir sesutėms Lietuvoje ir išblaš
kytiems po įvairius Europos 
kraštus pergyventi karo audras. 
Skyrius turi nemažai narių ir 
jie užsitarnauja pagarbos už jų 
sunkų Lietuvos šelpimo darbą.

Atsiranda ir tokių lietuvių, 
kurie tarnauja svetimiems ir 
kenkia šiam kilniam darbui. Jie 
yra suklaidinti parsidavėlių — 
mūsų tautos išgamų. Jie norė
tų. kad mūsų surinkti drabu
žiai ir aukos eitų per komunis
tų rankas. To tai jie nesulauks. 
Jeigu mes mokame dirbti dėl 
tėvynės Lietuvos, tai mes žino
me vietą ir žmones, kurie dirba 
Lietuvos žmonių šelpimo darbą. 

P. M.

Metų Misijos

Me
Z1K _ o

tropoiitan tenoras Lauritz Melchior pagiria 
mylėtojas merginas.

Paterson, N. J. — Šv. Kazi
miero parapijoje, misijos, 40 

reko- 
BICHUTA, Jurgis, prieš šį Šiaulių apskr.. Radviliškio vlsč., lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 

karą gyvenęs Čikagoje. Jam yra £>įržių km., prieš šį karą gyve- Justinas Vaškys, O.F.M. 
žinių apie jo gimines ir arti- nęS Čikagoje. Chicago, III. — Šv. Jurgio pa-
muosius Europoje. j MASLAUSKAI, Pranas ir rapijoje, kovo 4 — 11 d. — Tė-

GRICIUS, Juozas, seniau gy- Kostas, kilę iš Cimaniūnų kai- vas Juvenalis Liauba, O.F.M.
» ! venęs 110 Sawyer Avė., Dor- mo, Leipalingio vis., Seinų aps-

į Po $1.00 — Agnieška Ridikas. chester,
J. Pugžlienė, Liudvisė Balvo- i ; čiene, Elzbieta Kemrilienė. Ona
Gurskis, Juozas Burbulis. Teofi- ter Mass. 
liūs Janukevičius. Walter Tang- 
ney. Antanas Karlan. Jonas Re- Dorchester. 

! klaitis, Monika Bernotienė. J. ^ass.
Pugžlis. Ad. Katkauskas, 
Šrupšas, Ona Seskaitė,

■ raitis, Mrs.
Mickevičius,

! Katrina Dvilienė, Joana Novak, 
' Bronė Ladavičienė. Mary Miką- nas< prieš kurj 
Jonis, Kastantas Pundžius. Ona Čikagoje. 
Degutis, 
Marcelė Raulinaitis, < 
lauskienė. Elzbieta Bakčinskie- 
nė. Katrina Goberis, Uršulė 
Kuižinienė, Antanas Morkūnas, 
Ona Navickienė, Adelė Kamen- 
taitė. Juozas Baruolis. Bronius 
Pilipaitis. Kazys Balčiūnas. A- 
leksandras Rakauskas. Antanas 
Aukštakalnis. Vii. Timinskas. 
Petras Jankauskas. Klemensas 
Skurupskas. Vincas Dzikas. Jo
nas Petrukevičius, Kastantas 
Ambotas, Marijona Deltuvienė, 
Ona Navickienė. Ona Povilonis. 
Juozas Jankauskas, Pranas Vi- 
čas. Ad. Navickas. Alek. Vėžia- 
lis. Katrina Rakauskienė. Kat
rina Sabeckis. Ona Gečienė. 
Jurgis Dilius. Ona Jurinienė, 
Katrina Povilaitis, Juozas Ma
lišauskas. Kazimiera Jasaus- 
kienė, Magdė Laurinaitis, Kaz. 
Baker. Antanas Kaunietis. Ceci
lija Labeckienė.

Surinkta smulkiais $3.25. 
Viso surinkta — $300.00.
Dėkojame dalyvavusiems 

gramoje ir aukotojams.
A. L. T. pirm. V. Brynga, 

Rašt. — J. Lconaitis, 
Ižd. — A. Mašiotas.

Bayonne* N. J. — Šv. Myko- 
jkričio. seniau gyvenę, o gal te- Jo parapijoje, šv. Juozapo nove- 

GRICIUS, Povilas, seniau gy- begyveną New Yorke.
venęs 16 Fossdal Rd., Dorches-Į SKILANDŽIUNAS, Konstan- 

; tinas, gyvenęs, o gal dar ir te
gyvenęs begyvenantis Buffalo, N. Y.
Boston,! STANKUS, Balys, savo laiku 

turėjęs Šiauliuose dešrų fabri- 
St- IGORIS, Tamm. Joseph. prieš ką.

V. Pet- karą gyvenęs 511 Ohio Avė.. E.j STANKIENĖ - 
Zaramba. Jonas gt Louis, III- Jam yra žinia iš. tė. Stanislava.
M. ir T. Kripai. sūnaus Antano Igorio.
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GRICIUS. Mykolas,
Mass. ir

Hasimbeinai-

na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas. O.F.M.

Chicago, III. — Šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 12-18 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O. F. M.

Detroit, Mich. — Šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba, O.F.M.

Detroit, Mich. — Šv. Jurgio
j ULKE, Juozas, kilęs iš Jaku- parapijoje, kovo 26 d. — balan- 

IVINSKIAI, Juozas ir Anta- bonių km., Pušaloto vis., Pane- džio 1 d. — Tėvas Justinas 
gyvenę vėžio apskr., šiuo metu apie 60 Vaškys, O.F.M.

i metų amžiaus.
Jonas Andreliunas. JAKNIUNAS, Henrikas, prieš. Ieškomieji arba apie juos ži- rapijoje, 

Ona Kaz- karą gyvenęs New York. nantieji prašomi atsiliepti:
KIPAS, (gaL Kvras?) Myko-i Consulate General of Lithuania ; ~ | • !

las. prieš šį karą gyvenęs Čika- V Street
goję. 1 New York 2į, N. Y. |

i Toronto, Ont. — Lietuvių pa- 
balandžio 4—8 d. — 

Tėvas Justinas Vaškys, OFM.
FRANCISCAN FATHERS, 

Mount St. Francis, 
Greene, Maine.

TIKTAI Alice Čia yra tik dalis atsargiai išpla- 
patarnauti Naujosios

Hartford A. L. Tarybos Sky
riaus dėl Lietuvos Nepriklau

somybės Atskaita.
Minint 16 Vasario — Lietuvos 

Nepriklausomybės 27 metų su
kaktį, vasario 11 d., 1943, Lie
tuvių par. mokyklos salėje, pat- 
rijotiniai lietuviai suaukojo 
$300.00.

Aukotojų sąrašas:
Po $10.00 — Vincas ir A. Ke- 

džiai. Juozas Balvočius, Vincas 
ir Adelė Gailiūnai.

Po $6.50 — Jonas Kasmonai- 
tis, Alena Danelaitė.

Po $5.00 — Antanas Kemežis, 
Viktoras Bryngas, Juozas ir 
Irena Leonaičiai, Jonas Vaičiu
lis. Pauiir.a Ambrosienė, K. P. 
Tamošiūnas. Kaz. Pronskienė. 
Marei joną Pateckaitė. Zigm. ir 
Julė Kavaliauskai. Kazis Bcr- 
žinskas, Alena Eidentienė, Pra
nas Belaglovis, Antanas Našlė- 

j nas. Marijona Jarinskienė, An- 
I tanina Klimienė, kun. P. Sabo- 
' nis. Motiejus Žilionis. Ona Re
meika. Kastantas Vaironis. pp. 
Kurtinaičiai. Andrius Pateckis, 
Leo Navickas. Vitautas Ra
gauskas. Juozas Levinskas, pp. 
Gedraičiai, Pctr. ir Antanas 
Mašiotai.

$3.75 — Alekas Povilonis.
Po $3.00 — Elzbieta Jakaitie

nė. F. Vančiauskienė. Joana Ma- 
deskienė, Z. Bairiūnienė.

mu-

pro-

įsigykite Liurdo Stebuklų 
Knygų

Jo Eksc. vyskupas P. Bū-į 
čys yra parašęs vieną iš į- 
domiausių knygų — “švč.' 
P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde”. kurią skaityda
mas ne vienas ras savo su-j 
vargusiai sielai tikrą pa
guodą ir suraminimą.

Įsigykite ją šiandien. Ji 
yra virš 500 puslapių, dide
lio formato, stambiomis 
raidėmis, puikiais audeklo 
apdarais su 
mis užrašu. 
S3.50. Su 
kreipkitės: “Darbininkas”,! 
366 W. Broadway, So. Bos-j 
ton 27. Mass.

. . . I

aukso raide-: 
Kaina tik —Į
užsakymais

Kc matė per veidrodį.
— — tai nieko daugiau kaip tiktai swit- 
ching įtaisus moderniniame telefonu Cen- 
traliniame Ofise.

Jeigu Alice matytu tūkstančius poru vie- 
lių sujungtu ir kaip greitai pora įjungiama, 
kad padarius šaukimą, tai tikrai jai būtų 
nuostabu. Tikrai mechaniški stebuklai!

Mes tikimės per ateinančius keletą mė
nesiu susilaukti centraliniamc «««* "^"i" 
įrengimų kaip šis. panaudoti 
vietose, ypač kur yra didelis

ofisc n.iujv 
tam tikrose 
trafikas —

kamšatis, 
nuotos programos, 
Anglijos, auganti telefonų reikalavimą dėl 
civilių, kuris dabar sulaikytas dėlei karo 
priežasties.

Natūraliai, tas užims nemažai laiko ši 
ekvipmentą instaliuoti, nes tūkstantiai vie- 
Iių turi būti atsargiai ranka sujungti. Bet 
patyrę darbininkai yra pasirengę viską pa
daryti. kaip tik susilauks ekvipmentu atei
nant ir juos paleisti žmonių aptarnavimui, 
be mažiausio suvėlavimo.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELECRAPH COMPANY
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vaisių j

Sūnaus Palaidūno Sugrįžimas
ANDRĖ GIDE — ("N. R.")

Artūrui Fontainui
— Pasikelk nuo 

Pažiūrėk ant stalo 
galvūgaly, ten, prie tos su
plėšytos knygos.

— Man jį atnešė kiaulia- 
ganis aną vakarą, po to, 
kai tris dienas buvo negrį
žęs.
— Taip, tai laukinė gra

nata.
— Žinau; ji bjauriai kar

ti; bet vis dėlto jaučiu, kad 
aš ją kąsčiau, jei labai bū
čiau ištroškęs.
— Ach! dabar aš tau ga

liu pasakyti: tokio trošku
lio aš ir ieškojau tyruose.
— Troškulio, kurį vienas 

tas kartusis vaisius nura
mintų...
— Ne; bet reikia mylėti 

tą troškulį.
— Tu žinai, kur tų vaisių 

galima nusiskinti?
— Yra mažas apleistas 

sodelis, kurį galima pa
siekti dar prieš saulei nu
sileidžiant. Jokia tvora ne
skiria jo nuo dykumos. 
Ten tekėjo upelis; keletas

lovos, 
mano

i

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

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

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

“VYTIES" kaina metams tik $2.0L
“VYTIS”

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

pusiau prinokusių 
kabojo ant šakų.
— Koktu vaisių?
— Tokių pat, kaip mūsų 

sode; tik laukinių. Visą 
dieną buvo labai šilta.
— Klausyk; ar tu žinai.1 

kodėl aš tavęs laukiau šį 
vakarą? Dar prieš dieną 
aš išeinu. Šią naktį; šią 
naktį, kaip tik pradės 
brėkšti... Susijuosiau strė
nas; šią naktį pasilikau sa
vo sandalius.
— Kaip! Tu padarysi tai, 

ko aš nepadariau?..
— Tu man atidarei kelią, 

ir mintis apie tave mane 
palaikys.
— Aš turiu tavim stebė

tis; o tu, priešingai, turi' 
mane užmiršti. Ką tu pasi
imsi su savim?
— Tu gerai žinai, kad bū

damas jauniausias, aš ne
turiu paveldėjimo dalies. 
Aš išeinu be nieko.
— Taip geriau.
— Į ką tu žiūri pro langą?
— Į sodą, kur guli mūsų 

mirusieji seneliai?
— Mano broli... (vaikas, 

atsikėlęs iš lovos, apkabi
na palaidūno kaklą savo 
ranka, kuri tokia pat švel
ni kaip ir jo balsas) — Ke
liauk su manim.
— Leisk! leisk! aš pasi

liksiu raminti mūsų moti
nos. Be manęs tu būsi bud
resnis. Dabar laikas. Dan
gus blykšta. Išeik be triuk
šmo. Na! Pabučiuok mane, 
mano jaunasis broli: tu iš
neši visas mano viltis. Būk į 
tvirtas; užmiršk mus; už
miršk mane. Kad tu gale-i 
tum nebegrįžti... Nulipk; 
tyliai. Aš apšviesiu...
— Ach! duok man ranką 

iki durų.
— Atsargiai ant priebu

čio laiptelių... Vertė P. R-si 
(Pabaiga)

VILLA JOSEPH MARIE 
Holland Road, Newtown, Pa.

< Naujos Koplyčios Statybai Auka
Savo auką skiriu žemiau paženklintu tikslu. (Prašome padėti 

ženklelį “x” į langutį šitaip Įx]).

i

□ Aukoju įrengimui grotelių, lango, altoriaus ir duodu S.. I
□ Amžino Rėmėjo auka—$100 ar daugiau. < Aukoju S I. Į
□ Rėmėjo auka—$25.00 ar daugiau. (Aukoju $ . . ).į

□ Geradario auka — Kiek galima. (Aukoju $ ........................ )•:

Aukas galima siųsti ir paštu.
Vardas
Antrašas

i

Išalkę marių paukščiai naudojasi jiems numestu iš 
laivo maistu.

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

Kai amerikiečiai uždavė lemiantį smūgį japonams Philippinuose, tai 
japonai besitraukdami naikino, degino viską, ir buvo padaryti nuostoliai 
taip dideli, kad jau negalėjo būti didesni, štai kad ir šis vaizdas parodo, 
kaip sunaikinti namai ligi negalimo pataisymo. I

Mūšio Lauke

Jau aušta dienelė; nuraudę rytai
Liepsnoja, lyg dailūs skaistveidės skruostai 
Netyčia bernelį išvydus;
Dar snaudžia paskendę migloj pagiriai, 
Tik krūmus bevirkdo graudžiai ir jautriai 
Ankstyba lakštutė pragydus.
Mūšys nebesiaučia. Tylu ir ramu.
Įšėlę patrankos klaikiu graudimu
Aplinkui mirties nebesvaido.
Nebezirzia kulkos, tik vien kruvinai 
Rusena sodybų karšti pelenai,
Ir plėnys pavėjui beskraido.
Lavonais išmarginta mūšio lanka.
Ne vieną mirtis palytėjo ranka,
Ne vienas čia atilsį rado;
Jau jų nepažadins saulutė skaisti...
Kaip girios medeliai, audros palaužti. 
Ilsėsis jie ramūs, be žado.
Aušros jie ilgėjos, bet skaidrūs rytai.
Jau jiems neišaušo... Ir vieno tiktai
Dar plakti širdis nenustoja:
Dar spaudžia jis ranką prie savo žaizdos, 
O stingstančios lūpos dar žodžius maldos 
Tyliai ir graudžiai bekartoja:
“Už ką man, Dievuliau, už ką taip anksti 
Nuvyto jaunystė graži ir skaisti,
Kaip lauko gėlė, pražydėjus?
Už ką tos svajonės ir saldūs sapnai,
Širdy išnešioti užges amžinai
Į karstą mane palydėjus?
Užges... Ir pasaulis daugiau nežinos
Kančių ir troškimų krūtinės jaunos, 
Kulka palytėtos krūtinės!
Man mirštant savieji akių neužmerks, 
Ir niekas jaunųjų dienų neapverks, 
Tik rasos mirgės rytmetinės.
Sudieu, sengalvėle! Nors akys pratys,, 
Belaukiant sūnelio dienas ir naktis,
Kaip užtekant saulės močiutės,
Sudieu!.. Nesulauksi daugiau tu manęs: 
Parneš juodvarnėlis graudingas žinias, 
Tau liūdini pas langą grįčiutės.
Sudieu tau, sesute, graži ir jauna. 
Teskamba daržely linksmutė daina,
Neverk, kai atminsi broliuką.
Neverk, nors jautrioji krūtinė skaudės, 
Tik vien atsidusus giliai iš širdies,
Kasytėn įpink dobiliuką.
Sudieu tau, meiluže, sudieu amžinai.
Dabink sau galvelę, kaip vis dabinai. 
Žydėk nekalta, kaip žydėjus.
Užmiršk mano karštus, jautrius žodelius, 
Aukštajam svirnely vėdink kraitelius. 
Širdelę kitam pažadėjus.
Sudieu tau, Tėvyne, sudieu mylima, — 
Priglaus mane jauną šalis svetima . 
Nors mirt tarp savųjų norėjau.
Brangioji, kad būtum nors kiek bent arčiau... 
z\k, plaka krūtinėj širdis vis rečiau...
Aš mirštu... Atleisk, Sutvėrėjau...”
Nutilo nebaigęs, o jojo skruostai
Iš lėto vis blanko, kaip auštant rytai.
Tik akys labiau sužibėjo;
Tiek grožės įspaudė į jas sopuliai.
Tiek paslėpto skundo ten buvo giliai,.
Taip daug jos pasauliui kalbėjo!
Ramutės ir drėgnos, kaip gėlės lankų, 
Kad svyra rasotos rytais nuo ūkių.
Jos smigo į toliau gilybę.
Ir stojo prieš jas ta meilutė šalis,

I

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 27 metų sukakties 
minėjimas. įvykęs vasario 18 
d.. Lietuvių Muzikos svetainėje, 
visais atžvilgiais pavyko. Šią 
šventę rengė Philadelphia Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių ko
mitetas ir Liet. Muzikos salės 
bendrovė, ir visi Philadelphios 
lietuviai.

Svetainės pirm. J. Griganavi- 
ėius atidarė susirinkimą ir per
statė vedėju p. Juozą Kavaliau
ską. Kun. Dr. V. Martusevičius 
paskaitė “Invocation”. “Dai
nos” phoras, vedant inž. W. 
Norkui, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, p. J. Kava
liauskas perskaitė Penn. Guber
natoriaus Pulk. Edvvard Mar.tin 
DEKLARACIJĄ Lietuvos NE
PRIKLAUSOMYBĖS Vasario 
16 reikaiu.

Šv. Jurgio parapijos mokyk
los mokinių, vaikučių ir mergai
čių grupė iabai gražiai išpildė 
keletą kūrinių dainų 
macijų.

p. J. Kavaliauskas 
Philadelphia Mayoro
Samuel ilgą ir gražų 
sveikinant Philadelphios 
vius ir išreikšdamas didelę ir 
gilią užuojautą lietuvių tautai 
ir pareiškimą, kad Lietuva turi 
būti laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Lietuvos Laivyno ka
pitonas P. Labanauskas pasa
kė trumpą, bet įspūdingą kalbą. 
Panelės Antanavičiūtės sudai- 

inavo keletą duetų labai gražiai 
p. J. V. Grinius pasakė trumpą 
kalbą, ir pakvietė Raudonojo 
Kryžiaus atstoves slauges p-les 
Smith ir Bradley. kad jos būtų 
liudytojos ir pagelbininkės au
kojime Raudonajam 
Raudonajam Kryžiui surin 
$822.25, o vėliau Liet.

i

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis
Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 
ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios: vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu: 
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis 
Greene, Maine.

I

I

ir dėklą-

perskaitė
Bernard 

laišką, 
lietu-

DIDŽIAUSIAS ĮSAKY
MAS — “Mylėsi Viešpatį 
savo Dievą, visa savo šir
dimi, visa savo siela ir visa 
savo mintimi. Tai didžiau
sias ir pirmasis įsaky
mas. ” Mat. 22. 37-38.

Kryžiai.
•inl^.a 

Muzilros 
svetainės bendrovė pridėjo $50. 
Tad viso šios šventės pasėkų R. 
Kryžiui $872.25.

Gražią ir įspūdingą kalbą 
pasakė adv. C. S. Cheledinas. 
Taipgi kalbėjo kun. J. Bagdonas 
iš Mahanoy City. Pa.

Labai gražiai pasirodė, kain 
kad čia jas vadina “Vaidelutės” 
— SLA 370 k. narės, lietuviš
kais rūbais pasirengusios pašo
ko keletą klasinių lietuviškų 
šokių. “Vaideiutes” publika il
gai neleido nuo estrados griaus
mingais aplodismentais. Pasku
tinis svetys kalbėtojas p. J. Ka- 
jackas, Lietuvos Pasiuntinybės 
sekretorius, trumpai, bet labai 
įspūdingai- kalbėjo apie lietuvių 
kovas dėl nepriklausomybė“. 
Adv. M. M. Šlikas. perskaitė re
zoliuciją. kurios nuorašą čia 
talpiname, kuri ta}M> priimta 
vienbalsiai. Baigiant “Dainos” 
choras sudainavo dar keletą 
lietuviškų dainų, o vieną iabai 
ypatingą. naujai pritaikintais 
žodžiais “Mes be Lietuvos ne
nurimsim!” Publikos buvo labai 
daug, tūkstantis ar daugiau.

-/. V. G.

Kurią jam išplėšė beširdė dalis, 
Išplėšė, kaip pačią gyvybę.
Vaidenas jam platūs laukai Lietuvos, 
Berželiais apaugę kapai ant kalvos,
Ir kryžkelių senos koplyčios. 
Melsvoji padangė gili ir gryna,
Ir girių ošimas, ir sesės daina,
Ir kaimo aprūkusios grįčios.
Sapnuojas pakrypę tėvučių namai. 
Graži kūdikystė, prabėgus linksmai. 
Ir pirmos nekaltos svajonės...
Ir slenka ir pinas malonūs vaizdai,
O širdį lyg slegia ir gniaužia ledai... 
Sudieu tau, pasauli... ir žmonės...
Pakilo saulutė. Pirmi spinduliai 
Į veidą berneliui sužiuro meiliai, 
Bet saulės jau jis neregėjo.
Užgeso gyvybė, nurimo kančia. 
Tik dvi ašarėlės, ištryškę slapčia, 
Kaip deimanto rasos mirgėjo...

Philadelphijos Lietuvių 
Rezoliucija

RESOLUTION
unanimously adopted by the 

United Lithuanian Organiza- 
cions of Greater Philadelphia, 
Pa. on the occasion of the cele- 
oration of the tvventy-seventn 
Anniversary of Lithuanian In- 
dependence held at the Lith
uanian Music Hali, 2715 E. Ai- 
legheny Avė.. Philadelphia, Pa. 
on February 18th, 1945.

VVHEREAS the Government 
of the United Statės of America 
continues to recognize the 
sovereignty of the Republic of 
Lithuania: and

VVHEREAS all successive de- • 
clarations by the United Na- 
tions bcginning with the Decla- 
ration at Moscow as well as Te- 
heran and Yalta repeatedly rea- 
ffirm the principles of the At
lantic Charter; and

VVHEREAS it is a well known 
policy of these United Statės to 
intercede in the saving of hu- 
man lives and the alleviating of 
the suffering of Įieoples being 
liberated from all oppression.

N.jW, therefore be it and it is 
hereby resolved that the United 
Lithuanian Organizations of 
Greater Philadelphia, Pa. ur- 
gently appeal to our Govern
ment, pending the re-estab- 
lishment of National Represen- 
tative Government of the Repu- 
blic of Lithuania and without 
prejudice to the sovereign 
rights of the people of Lithua
nia. to intercede now with the 
Government of the Soviet 
Union

1) That the military occupa- 
tion o f the territory of the Re 
public of Lithuania be piaced 
under the supervision of the 
Inter - Allied Control Body;

2) That the soviet adminis- 
tration in Occupied Lithuania 
proceed in accordanee with in- 
ternational law and the rules of 
warf are:

3) That the citizens of Lith
uania who were deported to the 
U.S.S.R. in 1940 and 1941 be 
released and permitted to re- 
turn home;

4) That the American Relief 
Agencies be given full facilities 
to extend relief as soon as pos- 
sibie to the inhabitants of Lith
uania, and, pending their re-

I turn home, also to 
uanian deportees in 
Union.

At the šame time,
Lithuanian Organizations of 
Greater Philadelphia, Pa. so- 
lemnly protest against the re- 
ported reign of terror inaugur- 
ated by the Soviet Administra- 
tion in Lithuania. more particu- 
lariy against reprisals. the con- 
fiscation of private property, 
the deportatior. of its citizens. 
the .suppression of their reli- 
gious freedom and their indivi- 
dual human rights. and here- 
with again appeal to the Gov
ernment of the United Statės to 
intervene and to protect their

I rights ųow and at the Peace 
Conference.

Chairman:
•/ >toz njt K avolinuskas,

Secretary:

the Lith-
the Soviet

the United

I

1

Krvtlnjf Žemaitis. 
pasiųsta: Jung. 
F. D. Roosevelt.

Originalas 
Valst. Prez.

Nuorašai: Secretary of Statė 
of the U. S. Edward R. Stetti
nius. The Hon Tom Connally, 

! President of Foreign Relation 
jCommittee. U. S. Penna. Sena- 
I toriam. Visiem Philadelphijos 
į Congresmenams. Pennsylvanl- 
jjos Gubernatoriui, Philadelphi- 
i jos miesto Mayorui . vietos A- 
! merikos laikraščiam ir lietuvis- 
jkiem laikraščiam.



IŠTRAUKOS IŠ KONGRESMA 
NO THOMAS LANE KALBOS

dered him. Such Christian ju 
tlce vvas outstanding then. lt 
deserves mentioning now. For. 
novvhere did the Jews enjoy as 
much religious freedom as they 
did in Lithuania. As a resiflt' 
there vvere and there are many 
Jevvs active in the fight for 
Lithuanian indejvendence.

which 
have 
from

have

At the third conference of 
nationalists vvhich vvas held in 
Lausanne in June 1916. the 
Lithuanian delegate proposed 
and carried through resolutions 
guaranteeing to each individual 
his language. his religion and 
political and civil equality. Free 
association and traditions vvere 
recognized as "rights". Such 
WaS the fair and forthright spi
rit vvhich animated the found- 
ers -of the Lithuanian Republic. 
To them. their religion vvas a 
living faith. kind and just to 
all men... in startling contrast 
to the dark and deadlv intole- 
rance that has svvept other na
tions in our time.

"Through the centuries. cons- •► 
tant attaeks by enemies forced 
the Lithuanians 
and eloser ties 
selves. Through
the face of common danger. th? 
nation became strong. Finaliv., 
in 1386. the Lithuanians em- 
bracted Christianity.

"At this critical point in 
vvorld history it vvas the privil- 
ege of Lithuania to render one 
of the greatest of services to 
Western civilization. It vvas 
Vytautas the Great. vvho. in 
1399. vvithstood the invasion of 
the Tartars into Europe and' 
saved Christianity. Lithuania 
stood as an impassable barrier. 
holding back the Asiatic hordes.

• this deed alone. V’ytautas 
d his follovvers have earned holding fast to their faith and 

undying

to form close’- 
among them- 
this unity in

9

. . , . IT s vaiting that gets you down . . . 
thinking . . . will jou ever get home again?
V' hv don't they urite more often .. . did Dad evėr 
get over that heart trouhle . . . Ls your best • iri 
fctill uaiting . . . uiH you ever get a job again ? . .

And then. something savęs vou.
Likę the day the Red Cross field man got a 

cable that your Dad was well.
And the time Red Crossgirlscameup with dou<di- 

nuts, eoffee and million-dollar American smiles.
Then Chrištmas came. And the Red Groso -iri 

at the cluh made you trim a paini leaf Christmas 
tree and you all had presents and sang the old 
carols, out there in the bot tropic night.

Mayhe it doesn’t sound likę much. The Red 
Cross does a lot of bigger things ... such as collect- 
mg blood. plasma for the wounded . . . sending 
food packages to prisoners of war ... clothes for 
bonihed-out kids.

Būt to us. home seems just a little nearer, be
cause your Rerf Cross is with us.

Americans : To keep at the side oi your fighting men, 
your Ked Cross mušt have funds. Contributions from 
you are the onlv source of income. MiUions of our 
men are štili far from home. They need s our Ked 
Crost, ,,, ihey mušt have it.

ff^er knoff- ■ H

'/•į

Keep your 
RED CROSS 
athisside

6

devastated to a 1 degree that 
cannot be imagined by Ameri- 
car.s vvliOLse h.omcs have escapc 1 
tiie to.ęh of invasion. In spite 
of the primitive conditions u;.- 
der vvhich he is forced to live, 
the spirit of the Lithuanian 
carries on, making the best of 
hardships until the day vvhen 
he can be himself again.

“What the future holds for 
Lithuanian independence we 
cannot definitely prediet. There 
are hopeful signs hovvever, the 
most recent of vvhich vvas indi- 
caled in Point 8 of the commu- 
nique issued after the recent 
Crimea Conference. It reads: 
"It vvas agreed that the Big 
Three povvers should join in as- 
sisting ANY of the liberated or 
former Axis statės of Europe 
in carrying out measures des- 
igned to guarantee the peoples’ 
right to choose their ovvn gov
ernment. This is one of tiiė 
most far-reaching decisions for 
it means that from novv on *he

i
United Statės may have a dircct 
hand in every European settle-

princi-

Church 
tvventy- 
Lithua-

Nevv FcĮr

men. tnė
ages.

"During his 
attained the 
povver. Her frontiers

pasakytos vasario 18 d., 
šv. Pranciškaus lietuviu 
par. svetainėje. Lavvrence. 
Mass.. minint Lietuvos ne- 
priklausomybes sukaktį.

"It seems fitting and proper 
tii.it vw gather here. in the 
Church of St. Francis to obsei v.- 
the Independence Day of Lith
uania. For years 1 have vvatched 
this smali band of devotei 
■Christians vvorking patiently to 
build this church and parish. In 
a fine spirit of brotherhood you 
have achieved from smail begin- 
nings. a religious centre of 
vvhich you have every reason to 
be proud. With your own hands 
and hearts and faith... asking 
little of other... you have done 
this. To me that is symbolic of 
the sturdy independence 
you and your forebears 
brought to this countrv 
your native Lithuania.

"Your fellovv Americans
vvatched the sons and daughters 
of Lithuanian immigrants ad- 
just themselves quickly and na- 
turally to our vvay of life and 
make their contributions to it. 
Why? Because there mušt be 
elements in the Lithuanian 
character that are in harmony 
vvith the environment of Ame
rica. The first generation 
among you did not come to this 
countrv for material opportuni
ty alone. You did not come here 
to take... as some have done... 
paying only lip service to De
mocracy as they vvent. Your 
people came to stay and vvork 
for home and family so that 
you and your children vvould be 
proud to call vourselves "Ame
ricans”. For the little nation on 
the shores of the Baltic and this 
great Democracy of the
World have this in common... 
the faith that only free 
under Divine guidan.ee can have 
any selfrespect and respect for 
others.

“In reading the history of
Lithuania. I vvas i
one act of Christian statesman- Sea. This leader vvas as brave 
ship that vvas so far ahead of as he vvas clever. Historians 
its time that it should be help have compared his genius vvith 
up as an example for the troubl- that of Charlemagne and Wash- 
ed vvorld of today. As early as ington.
1380. vvhen the Jevvs vvere bum-, “Then came the 
ed m Spain and tortured to'vith Poland vvhich 
death in Germany, 
king of Lithuania. 
num'ber of persecuted Jevvs to 
his countrv by promising them 
religious freedom and security. 
And he vvas as good as his 
vvord. enacting lavvs that pun- 
ished bv death anvone vvho at-* 
tacked a Jevv. injured or mur-:

?ratitude of all uational culture in spite of 
every form of persecution.

"Before this turn of events 
hovvever. a century of persecu
tion had forced hundreds of 

to

reign. Lithuania 
summit of her 

extendedj v. uiCL'/i v . i----------------------- --------------- --------------- ----------------------------------------------- ---------

impressed bvifrom the Baltic to the Black thousands of Lithuanians 
emigrate to others lands.

"The largest emigration vvas 
to the United Statės.

"No one appreciates 
can freedom as much 
Lithuanian. Unvvanted 
land of their birth. a land vvhere 
they had been appressed and 
constrained in every phase of 
the national and individual 
existance by a vengeful alien 
rule. they found a vvelcome 
haven in America. Here thev

Amen-
as the
in thefatal union 

tortured to vvith Poland vvhich led to the
Vytautas. subsequent vveakening of both 

attracted a countries. Tovvards the end of 
the eighteenth century. larger 
and more povverful neighbors 
joined forces to partition Lith
uania and she lošt her sover- 
eigntv. For more than a centu- enj°yed the benefits of edica- 
ry. the Lithuanians ] 
along under a foreign

ment pending the proposed 
creation role in vvorld affairs.” 

• “This insistence on the right.I

of people to vote regardless of 
political affiliation so long as it 
is nr>t pro-Nazi vvas threaded 
through the communique and 
evidently represented the vievvs 
of President Roosevelt vvho vvas 
determined to seek agreement 
on the practical 'application of 
such Atlantic Charter 
plės.

“As vve meet in this 
Hali to observe the 
seventh anniversary of
nia’s Declaration of Indepen
dence. we sincerly hope and 
pray that she may be reconsti- 
tuted as a demoeratie republic... 
to assume her rightful place as 
a member of the family of na
tions.

i
“Since his day. hovvever. im- 

migration from Lithuania to 
America has been steady and 
consistent and the friendship 
betvveen the two peoples has 
inereased vvith the years. It is 
only natūrai that Lithuania' 
shouid ask help of the šame 
America that Kosciuszko aided 
in 1777. She vvants to be a free' 
and independent nation. to take' 
up her national life vvhere she' 
left off a fevv years ago to es-. 
tablish herself once more as a į 
national entity in reconstructed | 

Europe.

GIVE
GIVE MORE

“The vvay to that goal may 
not be short... and it may not 
be easy. Būt from her past vve 
nourish confidence for her fut
ure. No nation vvhich has suf
fered so through the centuries 
vvithout iosing her vvill to free
dom... can ever fail in her mis- 
sion.

; "The strength of her Chris
tian faith vvhich has supported 
her through every trial vvill not 
be denied. It is this moral and 

Į spiritual character vvhich have 
i outlived all oppression. Even 
■ novv it shames the restless con- 
I science of mankind.

; sovereign self again. For 22 
'years the citizens of Lithuania 
Ivvorked vvith a vvill to restore 
: their ravaged land. Knovving 
that political democracy cannot 
exist vvithout economic demo
cracy they vvorked long and 
hard to provide opportunities 
for all. Agricultural reforms 
vvere instituted. Stock-breedin? 
and
The 
fuel 
vvas 
countrv vvas astir

i terprise born of the nevv free- the vietim of resurgent tyranny. 
I dom. Religion and culture, un- As long as men and nations 
ifettered by tyranny. stimulated bedieve... they live. It is 
I the souls and minds
again. It vvas good 
All that Lithuania 

to 
in

the expediency... the 
spiritual bank-

more humiliation short of na-' 
tional suleidę. Such was the cy- 
nicism...
international
ruptcy of the 1920’s and 1930’s.

“Then came the holocaus of 
1939. In the years that foilovved. 
the armies of rival neighbors 
svvept back and forth across the 
helpless countryside and para- 
lyzed cities of Lithuania. Her 
cherished independence and in
dividual culture vvere engulfed

dairying were increased. 
peat bogs were tapped for 
and povver. Mar.ufacturing

encouraged. The vvhole in the vvar among the povvers.
vvith the en- Būt Lithuania vvas not alone

"There never vvas a more de
termined nation than Lithua
nia. and she is not so little eith- 
er. It has a population of three 
and a half million of vvhom 
87 G embraced the Catholic 
faith.

“Lithuania liv*»s in the beoris 
j of her people. With unyielding 
I belief in the justice of her 
cause. they do honor to her 

i this day and look forvvard to 
the better day vvhen she achie- 
ves her freedom for the ręst of 

I human time.
I “I join vvith you on this oc-

“Overrun by both German and į casion to salute the spirit of 
Russian armies not only in i Lithuania. May its vindication... 
VV’orld VVarl. būt also in thel^0"^/^0™^

_ . , . , |hand. May God bless... Lithua-
present vvar. Lithuania has been r»n id..

only 
of men vvhen thev abandon themselves.I

to be free. that they die.
asked vvas “Kosciuszko vvas the first 
vvork out: Lithuanian to come to America 
peace vvith and advertise his countrv. This 

1 he did in a practical fashion. by 
follovvinę the ro^ing up his sleeves and help- 

colonists i n 
uncertain one. The larger na- their battle for independence. 
tions vvere faced vvith economic was passionately interested 
problems for vvhich they had no'ūi our cause for he had learned

■ immediate solution. Minorities, ln his ovvn countrv vvhat misery
■ under the banner ,of falše pro- 
Įmises, captured povver from the 
' . ...
disillusioned majorities. Beg- 
gars on horseback rodė into 
povver in many countries and 
the problem of unemployment 

parents passion vvas temporarily solved by pre- 
for liberty and even at this mo- paring for vvar... vvar in vvhich 
ment are giving it generously; to loot and pillage peace loving 
in defense of our America. The' neighbors. And the demoera- 
Honor Roll on the Lavvrence j cies, praying for peace at any 
common bears testimony to' price made concession after con- 

vvhat I say. Their allegiance toĮcession until there could be no 
our Democracv is complete ar>d

Iuncompromising.
“Todav vve observe the tvven-: 

ty-seventh anniversary of the; 
■signing of the declaration ofl 
Lithuania’s independence. Those Į 

į vvere tragic days in 1918 vvhen 
| the 20 heroes of Vilnius proclai-į

plodded tion anci culture freely and un- the opportunity 
voke hindered: they organized study her ovvn destiny 

classes and meetings: they at- ■ ’ 
tended leetures. theatricals and 
concerts: they published. dis- 
seminated and read books and 
nevvspapers in their ovvn 

.tongue; they founded parishes 
and societies... how vastly dif- 
ferent vvas everything in Ame
rica from the drastic prohibi- 
tions and the erushing ukase 
back home.

“The children of immigrants. 
born i n this countrv. have in- 
nerited their

was

: her neighbors.

Būt the peace
; lašt vvar vvas an imperfect and ;n? American

loi pritrūko visame batalijo- med that henceforth she wouldKaip Yankiai Luzon sal. 0 L
ne veidrodžio, tai turėjo žiūrėti kito akimis ant savo, be 
veido ir skusti barzdas.

free. The darkness gavę vvay 
light and she became her

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ̂
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NEW BRITAIN, CONN
Kardok

AN i ANAS KARDOKAS, savininkas

RESTAURANT
and hardship an oppressed na
tion can suffer. Lithuania had 
long been the batt’e ground for 
major povvers. Because of her 
geographical position she has 
suffered intolerably. Kosciusz- 
ko. then. vvas a logical defender 
of the rights of smail and vveak / 
peoples. and his championsnip 
of the American cause vvas the 
first tie that bound the inte
rests of Americans and Lith
uanians.

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.
* Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia

guidan.ee


Antradienis, Kovo 13 d., 1945 DARBININKAS 7

tęs) Marcmauskų, gyv. d39 E. 
7th St.

lvietinės žinios! i
I

ffed Cross Aeroclub Girls 'Pray In’ 
Combat Cretvs, Cheer Them As Well

ZINUTĖS
i
I

KETURDEŠIMTĖ. Šv. Petro 
So. Bostono lietuvių bažnyčioje, 
atsibus metiniai 40 Valandų at
laidai, kovo 16, 17 ir 18 ad. Jie 
prasidės penktadienį, kovo 16 
d., 8:30 vai. ryte, su iškilmingo
mis šv. mišiomis, procesija su 
Švenčiausiu Sakramentu ir pa
mokslu. 4 vai. p. p., bus klauso
mos vaikų ir suaugusiųjų išpa
žintys. Vakare, 7:30 vai., bus 
giedami Mišparai, sakomas pa
mokslas ir klausomos suaugu
sių žmonių išpažintys.

šeštadienį rytą, pirmos šv. 
mišios bus laikomos 6 vai., ant
ros, 7 vai. ryte, trečios 8 vai. r. 
— dėl vaikų. Suma bus giedama 
9 vai. ryte, su pamokslu. Išpa
žintys bus klausomos ryla, 3:30 
vai. p. p., ir 7 vai. vak. Vakari
nės 40-tės pamaldos tą vakarą 
prasidės 7 v.

Sekmadienį, rytą, šv. mišios 
tyis laikomos paprastomis va
landomis: 7, 8, 9, 10 ir 11:30. 
Vaikų šventoji valanda bus 
1:30—2:30 vai. p. p. Vakare 7
vai. baigsis 40-tė mišparais, pa- Vytis ir Erelis rėmėjus, auko- 
mokslu ir procesija. damas knygos fondan $5.00.

-------------- Lankėsi S. Gailius iš Arling- 
Kovo 9 d., mirė, miesto ligo

ninėje, trumpai 
ja Juknevičienė 
59 metų, gyv. 
Brighton, Mass.
parapijos. Amerikoje pragyve
no 40 metų. Paliko sūnų ir dvi 
dukteri. Tapo iškilmingai palai
dota, kovo 12 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, šv. 
Mykolo kapuose.

Sąjungiečių parengimas. Kovo 
11 d., Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa parsitraukė iš Cambrid
ge. “Mūsų Ameriką”. Šis tai 
patrijotingas naujas veikalas 
išpintas gražiais maršais, patri- 
jotingomis kalbomis ir daino
mis. Veikalas patiko So. Bosto
niečiams. kurie yra dėkingi 
Cambridge Seselėms ir jauni
mui, ir vietinėms sąjungietėms.

Moterų Sąjungos kuopa auka
vo vienuolyno taisymui $5.00. 
A. a. 
šeima 
čiai.

Rozalijos Juknevičienės 
aukavo $5.00 jos atmin-

LANKĖSI

"B WATCHING FOB RED KLABĖS from returning warplanes, indicating 
f________ trounded aboard, an American Red Cross aeroclub giri shares the tensenesiI flldrlu jlKiyVUIvTI °* * ground crew at an airstrip in England (left). Above: Safely landed

** weariness shows in the faces of men back from fonr or five hours* dan-
----------------------- gerous flight as they pause for sanduiches and hot coffee inside the aeroclub 

Tūlas Jaunutis, rašydamas 
lietuviškų maskolių dienrašty 
“Laisvėj” (No. 46) apie Bosto
ną ir apylinkes, šitaip išsireiš-j 
kia: “Visiems yra žinoma, kad 
barsukai ant žiemos sulenda į“

Bostono Lietuvių Rezoliucija 
Lietuvos Reikalu

uolas, varlės užmiega dumble, o priimta vasario 11 d. Š. 
Penktadienį lankėsi Petras paukščiai išskrenda į šiltus m-, minint Lietuvos nepri- 

Juronis iš Brockton, Mass. ir kraštus Tas reiškia, jog gyvu- klausomybes sukaktį. 
Mrs. F. Zaikis iš Dorchester, ijaį protauja ir prisitaiko prie' RE SOL UTĮ ON
Mass. Atsilankymo proga abu gyvenimo aplinkybių.” Todėl Adopted at a Mass Meeting of 
aukojo po $1.00 kalendoriaus Jaunutis pataria tūliems lietu- —-------------------------------------
fondan. ' vių laikraščių redaktoriams, ku- buvo šio baisaus karo pradžia.

Lankėsi kun. Simonas Saulė- rįe nelinkčioja prieš komunistų Priešingai, visur saDocazavo 
nas, Šv. Petro par. vikaras. At- “saulę su ūsais” pasekti gyvu- demoKratijų prisiruošimą kovai 
silankymo proga įstojo į kun. ijus t. y. sugyvulėti bei sužvė- prieš ašį. Net ‘‘DaltąjĮ namą” pi- 
Dr. K. Urbonavičiaus knygos

l

sirgusi Rozali- 
(Bermanaitė), 

4 Gould St., 
Ji paėjo Rakių

Americans of 
in South Boston 
Auditorium on

ing and disillusioning these! 
smail nations;

WHEREAS. To'Lithuania and) 
these smail nations, all the fine 
vi oras spoken in recent years j 
and even repeated in recent j 
days about self-government and 
self - determination. have a hol- 
low ring and are a mockery in 
the ears of men who hoped for 
an edifice of world peace built 
on liberty and independence.

NOVV, THEREFORE, BE IT 
RESOLVED that at the confe
rence referred to hereinbefore, 
steps be taken that the sove- 
reignty of Lithuania be restor- 
ed and her independence re-es- 
tablished; and fifrther be it

RESOLVED, that ‘‘no tempo- 
rary or provisional authorities... 
block the eventual exercise of 
the people’s right freely to 
choose the government and in- 
stitutions under which, as free 
men, they are to live”; and fur- 
tner be it

RESOLVED, that this is a 
practice vvhich vvill tęst the 
good faith of the major powers 
and it is essential if the peace 
is to “Command good will from 
the overvvheiming masses of 
the people of the vvorld” and to 
obtain the co-oj>eration “of all 
nations, large and smail, whose 
peoples in heart and in mind 
are dedicated... to the eliminu- 
tion of tyranny and slavei y. 
oppression and intolerance”; 
and further be it

RESOLVED, as spoken by 
Abraham Lincoln, THE GREAT 
EMANCIPATOR. whose anniv- 

commemo-
“It is for us,

via, Lithuania, Poland, Soviet 
Russia, and to the Press.

John J. Grigaitis,
Chairman.

SVEIKSTA

Pereitą savaitę sunkiai susir
go ponia Genovaitė Razvadaus- 
kienė, p. Pr. Razvadausko žmo
na, gyv. G St., So. Bostone. Po 

' kelių dienų energingų daktaro 
i žygių pasisekė pakirsti ligos į- 
šėlimą ir sveikata žymiai page
rėjo. Ligonė sveiksta savo na
muose. Rap.

Minėjo Varduvių 
Dienų

Kovo 11 d. pp. Kazys ir Ieva 
Gudaičiai pasikvietė gimines ir 
svečius į savo namus Hyde Par
ke ir linksmai paminėjo Šv. Ka
zimiero dieną. Tąja proga sve
čiai, po skanių pietų, nusifoto
grafavo. Paveikslas bus pasiųs
tas seržentui Kaziui Gudaičiui, 
kuris dabar kovoja prieš vokie- 

įčius kur nors Vokietijoj.
Jaunasis Gudaitis yra lankęs 

garsią Boston Latin mokyklą ir 
Harvard’o universitetą. Jis yra 
pasižymėjęs kaip gabus atletas, 
ypač gerai žaidžia football. Rap.

ĮVAIRŪS SKELBIMĄ)

Kovo 11 d., tapo pakrikštytas 
Vincentas Edvardas sūnus Vin
cento ir Esteros (Tamošiūnai-

DAKTARAI

t

Tel TROwbridge 6330

J.Repshi$,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8 ,

I
I

■

{VAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

PARSIDUODA namas už 
$1100, 14 Springer Street, So. 
Bostone, 3-4-4 kambarių. Elek
tra, gesas, dvi baltos sinkos, 
trys pečiai, šaukite ŠOU 3818 
arba 8 Springer Street, South 
Bostone. (20)

rėti ir “prisitaikyti prie aplin- kietavo. Prezidentas Koosevel- 
kybių”. į tas tuo laiku jiems buvo tik

Taip, mes žinome, kad mažaĮ“Wall Stryčio bernas”. Į nazių 
dalelė lietuvių, taip tapo sveti- ’ bombarduojamos Anglijos pa- 

ton, Mass. Atsilankymo proga mQS propoganaos apglūšinti,' galbos šauksmą, komunistų va-
atnaujmo metams “Darbinin- kad jie tapQ dideU įmperialisti- das Browderis paleido atsaky- 
ką” ir kalendoriaus fondan au- nžs Rusijos patrijotais, o savo mo sarkastišką šūkį - “The 
k°J° Si-OO-___________ , brolių lietuvių atžvilgiu tikrai Yanks are not coming”.

Kariškos Išleistuvės >e tik sugyvulėjo, bet tiesiog:
------------ sužvėrėjo.

Vasario 25 d., pp. Mykolo ir Savo sužvėrėjimą puikiausiai bo Rusijos meškai už gerklės. Ir
Onos Vareikų namuose, ~'~r' ' ... u-■_= :i._i i-_=_ i-:
Gold St., įvyko šaunios išleistu- Municipal Buildinge, So. Bosto- ;vėl persivertė. Tuoj “baltojo na- President Roosevelt špoke in 
vės jųjų jauniausio sūnaus Vi- ne, kuome iu lyderis A. Bimba mo pikietninkai” tapo atšaukti, his annual message;

WHEREAS, President Roose
velt has said “we shall not hesi- 
tate to ūse our influence to se- 
eure the fulfillment of the prin
ciples of the Atlantic Charter”:

WHEREAS, The eonduet of, this Resolution be fonvarded 
Russia in reference to Litnua-. the President, Secretary 
nia and other smali nations Statė, Members of Congress 
subjected to its yoke is indica-' the United Statės, to the repre- 

nes jie padarė tive of a contempt for the At-' sentatives of the Governments 
“ekstra” persivertimų, lantic Charter. and is embitter-‘of Great Britain, Estonia, Lat- 

Vienas ne muilo, bet idėjų '
marinų ir pasižymėjo kovose didžiai paskelbė, kad visi jie “salesmonas” nusprendė “prisi- 
ant Guadalcanal salos prieš Ja-; bus sugrąžinti atgal, nuteisti ir taikyti prie aplinkybių’ arba, 
ponus ir buvo paaukštintas į sušaudyti vien už tai. kad jie anot Jaunuočio, “sugyvulėti”, 
seržentus. Dabar jis vėl išvyko drįso bėgti nuo čekistų, kuriuos Rusijai okupavus Lietuvą, jis 
į tolimas Pacifiko salas kovoti, jiems teko pažinti pirmesnėje iš “tautininko” virto Stalino 
prieš Japonus. okupacijoje. O tūlas sugyvulė- garbintoju. Kadangi jis buvo

Ona Vareikienė yra pasižy- jęs bei “prisitaikęs prie aplin- vienos protestonų sektos dvasi- 
mėjus savo stiprumu ir energi- kybių” Jaunutis ir jo vienmin- ninku, tai beveik visi lietuviški 

jo “parapijo- 
net “trustisais” 
Centras sužino-' 
jų “pryčeris” j

Lithuanian - 
Greater Boston 
High School 

February 11, 1945
WHEREAS, It is generally 

known that at the present time 
President Roosevelt, Prime Mi- 
nister Churchill. and Premier 
Stalin are somevvhere in confe
rence :

VVHEREAS, It is generally 
understood that formerly inde
pendent Lithuania, vvhose inde
pendence was proclaimed on 
February 16, 1918. and vvas re
cognized subseąuently by all the 
great nations of the vvorld. re
cently vvas absorbed into the ersary of birth vve 
Russian Empire vvithout vesiige rate to-morrow: 
remaining of self - government the living... to be dedicated to 
or of “the people’s right freely 
to choose the government and 
institutions under vvhich as free 

159 pademostravo, pernai rudeni, visi bolševikai, kaip kirminėliai men they are to live”, of vvhich
i_________:_______ r r m_____* <<i____ _________________ ______ r j____ x ______ ________________________i__ ™

Taip tęsėsi iki birželio 22, 
1941. Tą dieną nacių tigras ki-

vės jųjų jauniausio sūnaus Vi- ne, kuome jų lyderis A. Bimba mo pikietninkai” tapo atšaukti, 
liaus, kuris savanoriai įstojo į viešai paskelbė mirties dekre- Rooseveltas jiems liko vėl pre- 
Dėdės Šamo laivyną, sulaukęs tą visiems lietuviams, pabėgę- zidentu. “Kapitalistinis karas 
18 metų. ‘ liams iš Lietuvos Švedijon, nuo virto “šventuoju karu’, o bolšj-

p.p. Vareikai yra susipratę besiartinančio karo fronto, vikai virto dideliais “demokra- 
lietuviai ir uoliai darbuojasi Reiškia, Bimba, (kurio mama tais” ir patrijotais. 
Dariaus Amerikos legijono pos- gal skerdžiant kiaulę savo gal-! EKSTPvA PERSIVERTIMAI 
te. Jųjų vyriausias sūnus Lau- vą į pagalvę vyniojo, kad negir-, Bostono lietuviškai kalbanti 
rentius kovoja Pirmojoje Gene- dėtų gyvulėlio žviegimo) visai bolševikai pasirodė dar ianks- 
rolo Hodges kariuomenėje Vo- nežinodamas kas tie pabėgėliai, tesni už kitus, 
kietijoje. O antrasis sūnus Ge- gal jo brolis ar giminaičiai, tik keletą 
raidas priklauso prie narsių žinodamas, kad jie lietuviai, iš-į 
marinų ir pasižymėjo kovose didžiai paskelbė,

i
I

I
t

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

vvhich 
tiius
1

the unfinished vvork 
they vvho fought... have 
far so nobly advanced... 
from the honored dead vve take
increased aevotion to that cause 
for vvhich they gavę 
measure... that vve 
solve that the dead 
have died in vain”...; 
ther be it

RESOLVED. that

their full 
h’ghly re- 
shai. not 
and fur-

I

copies ‘4to 
of 
of

Draugijų Valdybų Adresai

Palengvink Nugaros Gėlą
VARTOK KARŠTĮ!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jamą. nuolatini palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
vieną didelį Johnson’s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERS — arba storesnįjį, 
šiltesni Johnson's Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
garą. išjudina kraujo apytaka. veikia 
prieš jo susikuopimą. atliuosuoja skaus
mą... Šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšt;, saugo nugarą nuo atšalimo, 
teikia nuolatine paramą... Išbandyk ši 
švarų. lengvą, patikrintą būdą "karščiu 
gydyti" paprastą nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chronišką nugaros gėlimą, eik 
pas gydytoją)... Visuomet reikalauk 
TIKROJO. Juhnsun and Johnson paga
minto.

RED CROSS PLASTER 
jH-^RACK PLASTER

GRABORIAI

»V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖE 

DRAUGIJOS VALDYBA
_l ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ
Plrmininkg — Eva MarksienS, 

625 E. 8th St., So. Boston, Mass 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė
8 tVinfield St., So. Boston. Mass 

c*rot. Rašt. — Ona IVaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

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

Tel. Parkvay—1864-W 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oa.« protokolu raštininke

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Blvd. ’• 
; BALTIMORE 30, Md. ; 
[ Tel. Lexington 8595 ]
[ Limosinai dėl visokių reikalų J 
i Patarnavimas Dieną ir Naktį i

Plrmlnlnkas — Juozas Svagždyt
601 6th St., So. Boston, Mass

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelki
702 E. 5th St., So. Boston, Mass

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

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

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

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

ja Hunt Spillers Mfg. Defense čiai karštai plojo. Vienas skelbė bolševikai liko 
nais”. Kiti tapo 
jo maldnamio. 
jęs, kur pasuko 
pasirūpino jį (teismo keliu, nes 
geruoju nėjo) prašalinti. Iš me- ' 
todistų prašalintas, prisiplakė 
prie unitarijonų. Kartu su juo 
ir bolševikai, iš nesenai patapu-; 
šių “metodistų” perėjo į “unitą-' 
rijomis”. Per tiek metų skelbėsi 
esą bedieviais, uoliai 
madieniais, į minėtų 
maldas. Unitarijonų 
greit pamatė kokių 
nų” susilaukė ir kaip jie elgiasi. 
Įsakė visiems eiti į jų 'Sunday 
School ir pradėti nuo pradžios 
mokintis jų tikėjimo. To jau 
ragožninkams buvo perdaug. Jie 
vėl virto “bezbožninkais”.

Trumpai: 1) prieš nacius-fa- 
šistus; 2) su naciais ir fašis
tais: prieš demokratijas; 3) vėl 
prieš nacius ir fašistus.

Bostoniečiai dar padarė šiuos

Works South Boston’e. Vieną nelaimingų brolių lietuvių šau- 
kartą jai pavyko savo patriotin- dymą, o kiti jam plojimu prita- 
ga kalba sulaikyti darbininkų rė. Tai tikrai baisus sužvėrėji- 
streiką. Už tai gavo kompani- mas. Bet tai faktas.
jos tinkamą įvertinimą. Ir tai keista, kuomet savo

Svečiai ir giminės iš įvairių Į tautiečių atžvilgiu jie reiškia 
kraštų linksminosi ir paliko tokį priešingą lietuvio prigim- 
gražių dovanų.

Linkime Vareikams susilauk
ti po karo visų jųjų trijų sūnų.

Rap.

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

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

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

čiai, totorišką - japonišką žiau
rumą, tai dėl dabartinio Krem
liaus imperatoriaus (ar jų “Če- 
rauninko”) jie ne tik kaip Jau
nučio “varlės lenda į dumblą” 
bet kaip kirminėliai vartalioja- 
si-šliaužioja.

i Tik prisiminkime, kaip prieš
J ! dabartinį karą, bolševikai visur 

organizavo “bendrą frontą” 
J kovai prieš hitlerizmą ir fašiz- 
i į mą. Bet štai jų viską galįs voz- 
J džius Maskvoje paskelbė slap-

Draugija laiko susirinkimus kas tr- 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi* 

I 2 vai. po pietų. Parapijos sale 
F! 7th St So Rostnn Ma.”

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

į

258 West

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.Broadway,

lankė sek-! 
sektų pa- 
vadovybė 

“parapijo-

tai sudarytą sutartį su Hitleriu. 
Reiškia, diktatūrų prieš demo
kratijas. Ir visi mūsų bolševi
kai, kaip vienas, apsivertė ko
jom aukštyn. Nei pusę kritikos 
žodelio nevamptelėjo Maskvos 

! adresu, pradėjo, garbinti šią 
“krauju sucementuotą” Stalino- 

i Hitlerio vienybę. Pradėjo biau- 
riai pulti demokratines Pran
cūziją, Angliją, Ameriką, o tei- aplinkybių” sumaskolėję broliai 
sinti ir girti netik Rusiją, bet turi kaip kirminėliai vartytis.
Vokietiją ir Italiją. Demokrati-< Ir tai vis dėl Džiugašvilio 
jų karą prieš ašį vadino “kapi- garbės ir jo diktatūros praplė-

..... ...........~ .... *----------------- i 
ekstra” persivertimus: 4) *bez- 

božninkai'; 5) ‘metodistai’; 6) 
‘unitarijonai’; 7) vėl ‘bezbož- 
ninkai'.

Reiškia, kad “prisitaikyti prieI
t! talistiniu karu”. Nei vieno bol- timo pasauly.
£ ševiko neatsirado su nugarkau-1 Ar jie pabus kada iš to svai- 

liu (back bone), kuris būtų išė- gulio ir grįš į sveiką protą?
I P-fis.

g l.v. . — ---------------- - ---
e jęs viešai prieš šią sutartį, kuri I

Dorchesterio Am. Liet. Piliečių Klubas Rengia

Metinę Vakarienę
Sekmadieni, Kovo-March 18,1945

204 Adams St., Dorchester, Mass.
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Kviečia visus dalyvauti. g
Z

S. Barasevičius ir Sūnus'
MOTERIS PAGELBININK8

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130^-R

, I

i J

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street ■

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

f

tasfanfar far far far fair far

■
i

-i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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SkųJtiuA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

KNYGA ISPANŲ KALBA

“Lietuva Kryžminėje Ugnyje”
Vertingiausia ir stam kovos dėl laisvės, tūkstan-

ą 
$

valstybes, kurių bent du 
trečdaliai nė vieno kraujo 
lašo nenuiiejo šiame kare, 
visiškai ignoruoja Lietu
vą. lyg jos nė bute nebūtų, 
nors ji dėl laisvės, teisin
gumo ir taikos paaukojo 

šia
me kare. Štai kokių keistų 
busimojo pasaulio ženklų 
susilaukėme! Bet prieš to
kius ženklus iš tos pačios 
knygos mes pastatome 
paskutinio nuncijaus Lie
tuvai Luigi Centoz žo
džius: “Toks darbštus ir 
pažangus kraštas kaip 
Lietuva yra vertas didelės

’ gurnu 11 Ldir.vFo

blausia knyga apie Lietu- čiai padėtų gyvybių aukų, tūkstančius gyvybių ši 
vą šio karo metu išėjo is- Negalima praeiti nepa- me ^are Štai Kokiu keis 
panų kalba pernai metais, stebėjus, kad vokiečių o- 
Ji išspausdinta Argenti- kupacijos Lietuvoje apra- 
noje ir vadinasi “Lituania šymas šioj knygoj yra pla- 
entre Fuego Cruzado”, ar-i čiausias, kokį tik turime 
ba — “Lietuva kryžminėje ligšiol bet kuria kalba, 
ugnyje”. {Knygą rašant, apie nacių

Visi žinome, kad Argen-! ^l8 Lietuvoje dar ne 
finoje lietuvių skaičius tė-Į11“* tebuvo pa
ra vidutiniškas. Be to, Ištekę išonnj pasauk todėl______ _
ten yra naujakuriai, netu-: J8uyen~.tai^,rodo, ^k^JP ateities", 
ri savo stiprių ekonominių 
ir kultūrinių pagrindų. Bet 
Lietuvos vardui išgarsinti 
Argentinos spaudoje pa
daryta gana daug. Ligšiol
Argentinos dienraščiuose drais posakiais, bet pasi- nors šioje šalyje išleistų 
ir žurnaluose dažnai pašte- remdamas įrodomais šalti- 
bėdavom rimtų straipsnių, iniais, 
nušviečiančių lietuvių pro-!niais, 
blemas. Daugiausia jie pa- čiais. 
rašyti to vieno žmogaus —įgyja 
K. Verax, mūsų tautiečio. ■ tės, 
Matyt, 
ramos, 
daug padaryti, nors nese-j medžiagos gausumas, įvai
riai ten atvykęs.

Dabartinė knyga, “Lietu
va kryžminėje ugnyje”, į 
taip pat K. Veraxo parašy
ta. Yra tai didelis veikalas, 
turįs beveik 500 puslapių. 
Rengiant jį. įdėta daug 

. kruopštaus darbo. Auto
rius panaudojo visa, ką 
galėjo rasti Lietuvos rei
kalu: kitų raštus įvairio
mis kalbomis, žurnalų ir 
dienraščių straipsnius, do
kumentus. valstybės vyrų 
pareiškimus, iliustracijas

kruopščiai autorius surin- Manome, kad šią knygą 
ko visus davinius, kokius būtų labai pravartu turėti 
tik buvo galima rasti. !ir lietuvių kalba, kuria ji

Lietuvių tautos tragedi- pirmiausia ir buvo parašy- 
ją K. Verax piešia ne ben- ta. Būtų gera, kad kas

ją, ir tai dėl dviejų prie
žasčių — kaip svarbų vei
kalą savo medžiagine pu
se, faktais, nušviečiančiais 
tokį tragišką Lietuvos lai
kotarpį, ir kaip įdomaus, 

jis turėjo geros pa- tiek naudingų ir reikalin- patraukiančio pasakojimo 
kad pajėgė tiek.gų faktų; antra vertus, kūrinį.

konkrečiais davi- 
dokumentais, skai- 
Užtai pats veikalas 

dokumentalinės ver- 
nes jame sutraukta

I

A. Vaičiulaitis,
rūmas ir platumas reika- ----------------

i lui suteikia savotiškos jė- NURIMK, SESUT 
i gos, gyvumo, prie kurio Nurimk sesut gana raudotk

patraukiantis stilius. Au- 
tonus yra vienas is tų G im valandaa. Iias. 
žmonių, kurie moka ne 
tik rasti įdomių ir vertin- Linksma tu grįši į tėvynę, 
gų dalykų, bet ir žino, kaip Po sparnu ji tave priglaus, 
visa tai įdomiai 
niu perduoti. Tuo norime saulę rytmečio dangaus. 
Pasakyti, kad “Lietuva 

ryžminėje ugnyje” išlai- 
O tvirtus stiliaus kultu- jr širdimi kažko ilgėsies, 

ros reikalavimus, ir tas 
Pastarųjų įdėta gausiai, įr {bruožas kaip tik gražiai 
jos pavaizduoja Lietuvos;^ _ . .----
nueitą kelią i__ _______
kunigaikščių ligi paskuti
niu dienų.

Pagrindinis šios knygos 
tikslas yra duoti Lietuvos 
padėties aprašymą rusų ir 
vokiečių okupacijose. Bet 
prieš tai, pirmoje dalyje, 
randame platų Lietuvos is
torijos, kultūrai 
gyvenimo vaizdą.

čia : ’ k j „ ________ _ ____ .
proga susipažinti su lietu- siekę ne tik šios šalies, A-! 
vių kilme, kalba, didžiąja] menkos, lietuvius, bet a-] 
senovės valstybe, Nepri- pėję ir kitus pasaulio kraš- 
klauscmybės laikotarpiu, tus, pasiekdami ir savo 
liaudies menu, literatūra, 
ekonomine pažanga.

Antroje dalyje smulkiai 
pasakojama Lietuvos var
gų dviejose priespaudose 
istorija. Čia sutraukti visi 
taktai, kurie tik buvo žino
mi ir prieinami. O daug tų 
faktų pasaulį išvysta čior. 
pirmą sykį. Pavyzdžiui, 
niekur ligšiol nėra taip 
smulkiai aprašytos dery
bos Maskvoje tarp Stalino 
su Molotovu ir Lietuvos 
užsienių reikalų ministe- 
rio J. Urbšio dėl sovietiš
kųjų įgulų, kurios buvo 
pirmutinė priekabė įkelti 
kojai į Lietuvą ir vėliau ją 
užimti. Čia suminėjau tik 
vieną faktą, bet tokios 
naujos medžiagos knygoje 
turime daug daugiau.

Taip pro mūsų akis pra
bėga liūdna ir kruvina Lie
tuvos istorija paskutiniais 
penkeriais metais — įgu
los. okupacija, trėmimai, 
šaudymai, lietuviškos kul- aidai ir lietuvio širdyj paliko tik šalta ir šiurpi žiema, 
tūres naikinimas, tautos Mums laisvoj šalyj gyvenantiems yra proga ir pareiga 
dvasinių vertybių ž'aloji- kelti balsas dėl žmoniškų teisių pasaulyje ir mūsų li
nas, vėl nauja okupacija,'kusiems broliams ir sesėms Lietuvoje.

prisideda paties rašytojo Nušluostyk ašaras gailias:

ir su sko- Ir jausi meilę begalinę.

i
Viena darželyje ilsėsies,
Pavargus po sunkios dienos.

Ramiai lakštutė tau dainuos.

ali atitikti vietos reikalą- ^tjos bernelis numylėtas, 
nuo senovės ‘ v^mus’ nes kai kurie ispa- _ - .Priglaus tave jis prie širdies, 

nų kalbos kraštą?yra ’auk-iDangws' nusėtas
štai pakilę dvasinės kultu- Nu4vies jums keIią ateities' 
ros srityje.

Baigiamasis skyrius pa
vadintas “Ateities viltys”. 
Jame pradžioje išrašomi 
prezidento Roosevelto žo
džiai: “Ateis laikas, ir Lie- 

ir ūkinio.tuva vėl bus laisva”. Tai) 
i reiškia. kad prezidento ■ 

skaitytojui graži Roosevelto žodžiai yra pa-:

pasiekdami ir savo 
laiku sutvirtindami mili
jonus širdžių — laisvės 
ieškančių širdžių. Sakome 
— savo laiku, nes štai da
bar, kviesdamas į San 

j Francisco konferenciją

KARVELĖLI
Karvelėli mėlynasai, 
Oi, kur tu lakiojai? 
Karosėli, geltonasai, 
Kur tu nerinėjai ?
Žalioj girioj uogynėlis, 
Tai aš ten lakiojau,
Ant marelių baltos putos, 
Aš ten nerinėjau.
Karvelėli mėlynasai, 
Kas tave nušovė ?
Karosėli geltonasai.
Kas tave pagavo ?
Turi brolis aukso strielbą. 
Tai mane nušovė. 
Turi sesuo šilko tinklą. 
Tai mane pagavo.

Jauna lietuvaite, rūpestinga šeimininke. Ji lesina mažučius - gražučius gelto
nus vištukus. Didžiausias malonumas mažąjai šeimininkei šeimininkauti.

Vaižgantas

RIMAI IR NERIMAI

"Rasta Rimo kišenėje. 
Nerimas liko ant vietos 
nudaužtas šrapnel i a i s. 
grįžtant šašiejum iš Prū
sų. Rimas mirė ligoninėje, 
tą pačią dieną sužeistas. 
Abudu karžygiu pažymėtu 
oficeriškais šv. Jurgio 
kryžiais. Amžiną atilsį!”

Su tuo baisiu dokumentu 
Nerimas nuėjo į patį Ri
mą. Pirmą kartą nuo nebe
atmenamų laikų, gal nuo 

] trijų dešimtų metų. Rimas 
;iš tolo pamatė kaimyną, 
! kažin ką mažą abiem ran
kom benešant, išblyškusiu 
veidu ir akim aukštyn iš
keltom. Dėlto Rimą matė. 
Priėjo ir atkišo laiškelį. 
Rimas nusitvėrė jo taip 
pat abiem rankom, pačiu
pinėjo ir — viską suprato.
— Kruvina!!! — sušuko, 

pablūdusiom akim įsismei- 
! gęs į Nerimo akis.
į — Kruvina... abudu... — 
kurčiu balsu atsakė Neri
mas.

Ir ėmė abudu kriokti — 
kitaip negalima buvo pa- 

| vadinti jų verksmo balsų: 
taip jie, niekuomet never
kę, nemokėjo. Rūpinosi 
balso neišleist, persiveikti; 
visom keturiom rankom 
kruviną vaikų dokumentą 
tai iškeldamu, tai nuleis- 
damu, it norėdamu nuo 
kits kito atimti. Bet balsas 
vis dėlto veržėsi savaime, 
tik menkai teužkliudyda- 
mas gerklės stygas. Rodės, 
tai ne Rimas ir ne Nerimas 
verkia, tik kažin kas kiti 

į jų viduje širdį kietomis 
rankomis gniaužo ir krio- 
kina.

Baisu pasidarė abiejuose 
kiemuose. Subėgo namiš
kiai, išskyrė juos, parsive
dė, pasiguldė. Jie nutilo, 
susivaldė. Ir, rodės, nė 
kiek nebeužjautė kitų sa
viškių, kurie dabar patys 
ėmė klykti.

Išsiklykė ir šitie...
Ir vėl Rimai su Nerimais 

važiavo į bažnyčią; vėl kė
lė sudėtines egzekvijas 
“už vėles amžiną atilsį

širdys nusigando, suspur
dėjo, it pagauti žvirbleliai, 
ir nebenutilo. Paniuro Lie
tuvos rudens dangus; pa
niuro Aukštaičiai visi; y- 
pač gi galiniai. Jautė ne
laimę, meldėsi ir vėl jautė, 
jog nieko nebeišmels.

Ir nebeišmelcė. Kurią 
dieną paštas pačiam seniui 
Nerimui įteikė atvirutę vėl 
tokiu pat adresu: “Neri
mams ir Rimams į Aukš
taičius Kauno gub.”. Tik 
kažin kokią labai sučiuru- 
sią, suglamžytą, nudilusią 
ir visą permirkusią... 
vandeniu, 
tirštesniu 
Krauju...
nas. Ji buvo trumpa:

“Melskitės už mus. Ri
mas. Nerimas.”

Toliau gailestingosios se
sers prierašas:

užsistatę. Valgiu dalijos, 
naktį stidendamu, viens 
antrą klostės. Jų drauga- 
vimąsi žinojo visa rota; į 
akis neva išjuokė, bet už 
akių jais džiaugėsi ir net 
pavydėjo tiems “licvia- 

jkams”, kurie mylisi, it 
Į mergelės.
! Taip praslinko mėnuo, 

leidęs šūtįl'dl'rTSStilvąiyieną“® priešinin-
teniink nudūrė; lyg ne kul- ka‘ .188?ude Y18us « burl° 
ką, tik iešmą būtų smei-! °Bcienus. Šoko draugai 
gęs. Taip buvo tikras, pa-i“nt8rlal i™ Y‘etas ko“an- 
taikęs, jog nė nebežiūrėjo,: duot?; Padare> kas oflc‘e- 
ar priešininkas nuvirto !rlU buvo sumanyta pada- 
nuo arklio. Tik pasileido vyresnieji tai pama-
gintis iš užpakalio, nuolat i - -. — . .

t šaudydamas tai iš gvinti- { __ .
nes, tai iš revolverio.

Susiprato priešininkai 
pakliuvę į tarpą dviejų ug- gai pasiskelbė saviškiams 

i nių. Suprato ir Nerimas, anuo laiškeliu. Apie savo 
i jog saviškiai jį vaduoja, susitaikinimą jiem nė į 
į Atsigrįžo, puolė ant už- galvą nebuvo atėję rašyt: •' 
puolikų, Rimas iš užpaka- kaipgi rašyti tokius 
lio; abudu sušuko: ura’ kus, kurių, iš tikrųjų, gal 
kirsdamu, it pablūdę. Ir ir būti nebuvo? Puikus jų 
priešininkai išsigando: du darbas, ta vienybė, kuri 

{toje pat akimirkoje krito { pasirodė tą patį laiškelį ra- 
draugų šoblėmis sužeistu, 

i o du pasileido bėgti. Penk- kaip matėme, padarė, kas 
tasis liko Rimo negyvai reikėjo padaryti — sutai- 
nušautas.

Nušoko draugai nuo ark
lių ties sužeistaisiais, atė
mė iš jų visus ginklus ir, 

į nė neklausydamu, kaip ne- 
i laisviai meldė nebepribaig- 
ti jų, puolė vienas antram 

! į glėbį. Rimas net pravirko 
iš to nervų įtempimo.

i — Ar bent sveikas?... Ar 
j nė vienas šovinys nekliu
vo?...— teiravosi, meiliai 

įžiūrėdamas į Nerimą.
Nerimui virptelėjo lūpos, 

visas paraudo ir dar sykį 
apkabino Rimą.
— Taip tu manęs gailė- 

jai? — paklausė.
— Nė pats nenujėgiau, 

kaip tu man esi brangus, 
i Paties savęs nebūčiau taip 
pagailėjęs, ' kaip tavęs, 
drauge...

Abiem buvo aišku, jog 
gimę augę kupetoje, vie-Įti: 
noje vietoje, jie suaugo iri — Kas tau, kas tau? 

i širdim, jog gyvenimo dul
kės tegali juos apčiurinti, i sa virpėjo. Atkratęs ir 
bet ne perdirbti; jv& 
kutinių laikų gyžimas bu
vo dirbtinis, taip sakant, nebėra...
stilizuotas sulig tėvų jaus- ravą nuo lygaus kelio ir 
mais.

Ir ėmė draugai nebesis- sas krauju paplūdęs... iš-1 
kirti. Kur vienas ėjo gera tiestom rankom, pakeltom 
valia, antras sekė. Kits ki- kojom...
tą sekė, už kits kitą labiau Ėmė raminti: sapnas nie-Į 
bijojo, nei patys už save, kai; jei ir pildosi, tai vis 
Dieną, šaudydamies, vie- antraip. Guodė ją ir Rimie- i 
nas antro dabojo, ar gerai.nė. Bet abiejų kaimynių'

Tęsinys
Tai tikt keletą akimirkų. 

Nuraudęs, it apopleksijos 
daužtas, jis sugriežė dan- 
čiu, smarkiai, net skau
džiai prisispaudė prie pe
ties gvintinį šautuvą ir 

į taip tvirtai nutaisė į patį 
I pirmąjį priešininką, kurs 
baigė vyti Nerimą, jog, pa- i

,tė, pagyrė ir nebeatstūmė 
{nuo komandavimo, padarę 
I juos praporščikais karo 
•laikui.

Šitais tai dalykais drau-

nie-

šant, ir be jokių žodžių,

bino likusius namie.
Draugai žinių iš namų 

neturėjo jokių, nors na
miškiai tuoj atrašė, kaip 
tik gavo iš jų žinią, jog te
besą gyvu. Bet ir be laiš
kų geros jų širdys nujėgė, 
ir namie pasidarę geriau 
gyventi, kaip geriau jiem
dviem čia pasidarė.

Vieno tenežinojo naba
gai, kaip brangiai jiem
dviem atsieis, kol su šak
nimis pabaigs rauti ket- 
virtdalio amžiaus neapy
kantą ar tik neapsivėžėji- 
mą kits kitu, kurį matė 
savo seniuose tėvuose...

Vieną rytmetį Nerimas 
šoko iš miego, lyg kas bū
tų jį įkaitintu iešmu per- 
vėręs: taip suspiegė šalia 
jo gulinti žmona. Pakir
dęs, ėmė kratyti ją ir šauk-

O ta tysojo be žado ir vi-

ne:
bet kažin kuo 
ir riebesniu... 

pažino kiekvie-

AR MENI?_____
Ar meni tą skaistų rytą. 
kai iš varpų auksas biro 
ir į sraunųjį upelį 
medžių žalias šilkas sviro?

k Kai paukšteliai saulėj narstė, ! draugų Rimo ir Nerimo”, 
giesmėm žvangino padangę, 
kai svajodamas artojas 
gale lauko vagą rangė?
Ar meni gintaro jūrą, 
kai iš putų miglos kėlės.
o ant kranto gelsvas auksas 
nardė po kristalo smėlį?
Mes norėjome ten plaukti, 
kur pasaulio gelmės vėrės.
mes norėjom plaukti, plaukti, 
jūra, saule pasigėrę...

Tik dabar važiavo trimis 
vežimais: Nerimienė su sa
vo vaikais, Rimienė su sa- 

jvo, o Rimas su Nerimu 
; krameno drauge, vieną ar
klį įsikinkę; niūkė, gailes
tingai ašarodamu, ir nebe- 

įsimatė. kad jų širdyse be- 
įbūtų likę nors truputėlis 
i pirmykščio neapsivėžėii- 
mo kits kitu ar noro amži
nai rungčiotis; bent amži-

J. ž-tė (“L-s”) nai nenusileisti. Pabaiga.

Laisvės stovyla ir Lietuvos D. Kunigaikščio Vytau
to Karo Muziejus. Tai Lietuvos nepriklausomo gyveni- 
mos laisvės simboliai. Šalia laisvės stovylos matosi 
bokštas, kur kabo “Laisvės Varpas”, kuris skambėda- 

■ vo Vasario 16 dieną, nešdamas aidus į kiekvieno lietu- 
: vio širdį ir stiprindamas jo dvasią, kad ir lietuvis yra 
lygus pasaulio pilietis. Bet šiandie, kai okupacija val
do Lietuvą — nutilo “Laisvės Varpas”, nebeplaukia

jog pas- vandeniu atgirdęs. išgirdo: 
Nebėra mūsų sūnelio, 

Jis išvirto į gilų

teberėpso aukštinelkas, vi-

WILL AID VICTIMS OF WAR

BISHOPS WAR EMERGENCY
a!w* RELIEF COUECTlON

This poster. prepared to stimulate interest in the fifth annual collec- 
tion of the Bishops' War Emergency and Relief Committee, will han» 
in 16.000 parish churches throughout the country prior to the appeal 
to be made in moet dioceses on Laetare. Sunday. March 11. (NCWC)


