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Kunigy Vienybės Konferen-
• • • ||V •cijai Užsibaigus

I

New York (LAIC) —
Rugpiūčio 8 d. Brooklyne 
įvykusios konferencijos 
pasėkoje, Kunigų Vieny
bės pirmininku sekan
tiems metams išrinktas 
kun. J. F. Boll, Šv. Mykolo 
parapijos klebonas, Scran- 
ton, Penn., sekretorium 
kun. Dr. V. Martusevičius, 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, Philadelphia, Penn., ir 
iždininku kun. P. Lekešius 
(Apsireiškimo parapijos 
vikaras, Maspeth, L. I., N. 
Y.)

Kunigų Vienybės Garbės 
pirmininku vienbalsiai iš
rinktas ilgametis ir didžiai 
užsipelnęs K. Vienybės 
pirmininkas kun. Juozas 
A. Karalius.

Konferencija darbus už
baigė priimdama reikš
mingą rezoliuciją.

• v

"Lithuania" Šveicarijoje

Berne (LAIC) — Lietu
vių studentų korporacija 
“Lithuania” dalyvavo su 
savo vėliava Šveicarijos 
korporacijų sąjungos 25 
metų gyvavimo sukaktu
vėse. “Lithuania” yra vie
nintelė svetimšalių (ne- 
šveicariečių) studentų 
korporacija visoje Šveica
rijoje.

Rusai Nesiliauja Reikalavę 
Išduoti Pabalčio Piliečius
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Teismo rūmai Nuremberge, Vokietijoj, kur manoma, bus teisiami vo
kiečiai karo kriminalistai.

♦

MAKE EVERY
PA Y DAY 

BOND DAY
Join The Pay-Roll

• SAVINGS PLAN •

Milijonas Amerikiečių 
Valdys Japoniją

VVashington, D. C., rugp. 
13 — Karui pasibaigus, 
Jung. Valstybių armijos 
keli milijonai kareivių ku
rį laiką turės pasilikti To
limuose Rytuose. Jie turės 
okupuoti įvairias salas ir 
pačią Japoniją.

Vien tik Japonijos valdy
mui bus reikalinga apie 
milijonas kareivių ir 
rių.

TEL. SOUth Boston 2680

New York (LAIC) —So
vietų propagandos organai' 
“Pravda” ir “Izvestija” 
liepos mėn. rašė — “Prisi
jungus prie Sovietų Rusi
jos, Lietuvos, Latvi jos ir j 
Estijos žmonės laimėjo 
valstybinę padėtį, tikrą 
nepriklausomybę ir saugu
mo garantiją. Pabalčio 
valstybės nustojo būti pa
stumdėliais svetimų galy
bių rankose. Be to, Sovietų 
Sąjunga išgelbėjo tas res
publikas iš gobšaus vo
kiškojo imperializmo.”

Tą sovietų dainą lietu
viai klausosi jau nuo 1940 dio atsišaukia į savo gy- 
metų. Anais metais Sovie- ventojus, kad laikytųsi 
tų propaganda dar gyrėsi vieningumo ir klausytų 
Pabalčio Respublikos esą savo imperatoriaus įsaky- 
išgelbėtos net ir nuo karo. mų tautos “pavojingiau- 
Dar kartą pasitvirtina se- šioje krizėje”, 
na patarlė, kad “Pravdo-
je” nėra Izvestijų (žinių), zę” gali pašalinti tik Japo- 
o “Izvestijose” Pravdos nijos besąlyginis pasidavi- 
(teisybės).

Tokio Laikraščiai Vėl Ragina
Laikytis Vieningumo

Per pastarąsias dvi die
nas Tokio laikraščiai ir ra-

Tą “pavojingiausią kri-
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Laukiant Japonijos Atsakymo
Kaip žinoma, liepos 26 tūra paleido žinią, kad Ja- 

dieną iš Berlyno Jung.'ponija priėmė Alijantų są- 
■ Valstybės, Anglija ir Ki-j lygas. Tuojau susidarė 
nija pasiuntė Japonijai ui- pergalės demonstracijos, 
timatumą. Reikalavo be- Bet 9:36 vai. vakare, už 
sąlyginiai pasiduoti arba dviejų minučių po “pasi- 
būti sunaikintais. Vėliau davimo” žinutės paskelbi- 
Japonija atsakė, kad ji su- mo, toji pati žinių agentū- 
tinka pasiduoti su sąlyga, ! ra tą žinią atšaukė. Iki 

, kad jų imperatorius būtų šiol, leidžiant ‘Darbininką’ 
paliktas neliečiamybėje, spaudon, nėra jokių oficia- 
Alijantai sutiko palikti lių žinių, kad Japonija pri- 
Japonijos imperatorių, bet ėmė Alijantų sąlygas. Ne- 

į jis turės klausyti, ką jam 
i įsakys vyriausias Alijantų' 
karo vadas. Į tai Japoni
jos vyriausybė kol kas nie
ko neatsakė.

Alijantai savo ultimatu
me nepažymėjo iki kurios 
dienos ar valandos Japoni
ja turi duoti atsakymą. 
Vėliausios žinios skelbia,; 
kad Japonijos vyriausybė' 
sako, kad ji tik dabar ga
vusi Alijantų atsakymą.' 
Jeigu būtų ir taip, kaip ja
ponai sako, tai jie vistiekl 
dar turi progą priimti A-; 
lijantų reikalavimą. Ki
taip jiems gręsia sunaiki
nimas.

(LAIC) — Sekant rug
piūčio 1 d. New York 
Times, Sovietų oficiozas 
“Izvestija” ir vėl paleido 
“ugnį”, reikalaujant iš
duoti svetur atsidūrusius 
pabėgėlius. Šį kartą Mas
kvos ataka nukreipta prieš 
Norvegiją ir Švediją. Cha
rakteringa, kad didžiųjų 
demokratijų Maskva pulti 
privengia, nors Pabalčio 
atbėgėlių traktavimo po
žiūriu, toną kaip tik davė 
ir tebeduoda Amerika su 
D. Britanija.

Rašant apie Norvegiją 
“Izvestija” koresponden
tas B. Iljin nusiskundžia, 
kad, girdi, daugiau kaip 
5,000 “Sovietų piliečių” re
patrijavimas yra prilaiky
tas. Tas liečia “sovietų pi
liečius” iš vakarų Ukrai
nos, vakarų Baltgudijos ir 
Pabalčio “Sovietų Respu
blikų”. Vadinasi iš sryčių 
į Rytus nuo vadinamos 
Kurzono linijos.

Kaip žinoma, Sovietai 
šiuos plotus pasilaiko savo 
nuosavybe. Tuo tarpu, 
mes žinome, kad vakarų 
demokratijos šio sovietų 
nusistatymo nepripažįsta.

Panašus užmetimas da
romas ir Švedijai. Vieto
mis, net bauginama šve
dų - Sovietų santykių pa- 
krykimu.

Pravartu priimti, kad

mas.

Guam, rugp. 13 — Ant
roji atominė bomba, kuri 
buvo numesta ant Nagasa
ki, tą miestą visai sunai
kino. Liepsnos ir dūmai iš
kilo dešimt mylių į aukš
tumą.

Alijantai yra pasiruošę 
smogti stipriausiomis ka
ro jėgomis Japonijai, jei
gu ji besąlyginiai nepasi
duos. Admirolo Halsey’s 
vadovaujamas Trečias 
Laivynas puolė Tokio sri
tį. Japonams pavyko suža-

loti Jung. Valstybių karo 
laivą ties Okinawa.

Daugiau kaip šimtas A- 
merikos lėktuvų puolė Ja
ponijos svarbius centrus, 
kurių svarbiausias buvo 
Kurume pristatymo ir dis
tribucijos centras 
shu šiaurvakarinėje 
je-

Švedai šiuo reikalu savo 
nusistatymą jau turi — 
Pabalčio piliečiai į Sovde- 
piją prievarta grąžinami 
nebus.

Atnaujinta ataka prieš 
Švediją aiškinama Mas
kvos noru įbauginti naujai 
susidariusią švedų vyriau
sybę.

Ukrainiečių Rūpesčiai Ir 
Pastangos

Kyu- 
srity-

Anglija Pasižada Neišduoti 
Atomų Bombos Paslapties

Washington, D. C. — Pe
reitą ketvirtadienio vaka
rą Prez. Harry S. Truman 
pasakė kalbą per radio. 
Tai buvo 
merikos 
Potsdam 
karo eigą.

Prezidentas Truman aiš
kiai pabrėžė, kad Japonija 
ir toliau bus bombarduoja
ma atominėmis bombomis. 
Tačiau ji gali išvengti tos 
nelaimės, jeigu ji besąly
giniai pasiduos, kaip buvo 
išdėstyta Potsdamo dekla
racijoj. Tai buvo ultimatu
mas Japonijai — pasiduo
kite arba būkite sunai
kintais.

Kalbėdamas apie Pots
damo konferenciją, Prezi
dentas pasakė, kad Rusija 
sutikusi įstoti į karą prieš 
Japoniją pirm negu ji su
žinojusi apie atominę 
bombą. Bet kad tos bom
bos pavartojimas galėjo 
pagreitinti Rusijos įstoji
mą, tai nei Prezidentas, 
nei kas kitas neužginčijo.

Potsdame jokių slaptų 
sutarčių nepadaryta, tik
rino Prezidentas. Pateisi-i 
no atominių bombų nau- 

kad

abejojame, kad Japonija 
pasiduos, bet kada? Gal 
bus pervėlu? Gal jau bus 
sunaikinta daugiau Japo
nijos miestų?

Japonijai pasidavus, 
kaip praneša Prezidento 
sekretorius Charles G. 
Ross, tuojau bus pasitari
mas tarp VVashingtono, 
Londono, Maskvos ir 
Chungking. Iš visų ketu
rių sostinių tuo pačiu lai
ku bus paskelbta Japoni
jos pasidavimo žinia. Prez. 
Truman pasišauks rapor- 
terius ir jiems apie tai 
praneš. Bus padaryta pa- 

1 tvarkymai Japonijai ofi
cialiai pasirašyti pasidavi
mo dokumentą. Tai užims

Berlyne padarytame pa
reiškime Prez. Truman pa
brėžė, kad Jung. Valstybės 
neieško naujų teritorijų ar 
turto iš šio karo. Vienoki Alijantai yra padvigu-, 

izalučio qištisi binę savo karo jėgas Japo-;__ ________ ____ ____
nijos puolimui, o tik duoda gal dvi tris dienas. Po pa- 
progą Japonijai galutinai 

rios yra būtinai reikalin- apsispręsti ir tai nevilki
nant.

Pereitą šeštadienį buvo 
paleisti gandai, kad Japo
nija priima Alijantų sąly
gas. Sekmadienio vakare, 
9:34 vai., viena žinių agen-

šioje savo kalboje aiškiai; 
pabrėžė, kad Jung. Valsty
bės pasilaikys bazes, ku-l sirašymo, Prez. Truman 

proklamuos V-J Day (Ja
ponijos Pergalės Dieną) ir 
tuo pačiu laiku kalbės tau
tai per radio.

Prez. Truman oficialiai 
padarys karo užbaigos pa
skelbimą.

gos jos saugumui ir taikai 
palaikyti.

Atominės bombos gami
nimo paslaptis yra žinoma 
tik Jung. Valstybėms, An
glijai ir Kanadai, ir jos y- 
ra nutarusios tos paslap
ties niekam neišduoti, kol 
nebus surasta priemonės 
apsaugojimui pasaulio 
nuo visiško sunaikinimo.

Prezidentas labai palan
kiai atsiliepė apie Italiją. 
Jis priminė, kad Italija pa
siduodama sutiko bendra
darbiauti su alijantais 
prieš nacius ir ji tą pažadą 
pildė, o vėliau net paskelbė 
karą Japonijai. Todėl jai 
yra proga prisidėti prie 
Suvienytų Tautų.

Kad Balkanai nepatektų 
; vienos kurios valstybės į- 
takon, tai valstybių suda- 

I rytos komisijos prižiūrės, 
kad ten būtų pravesti tei- 

! singi rinkimai. Kadangi

PREZ. TRUMAN ŠAUKIA KON
GRESĄ SUSIRINKTI DARBUI

----------------------------y............. ................................

VVashington, D. C., rugp.Įkai atšalo. Tą jis aiškina 
13 — Prezidentas Harry 
S. Truman šaukia Jung. 
Valstybių Kongresą susi
rinkti rugsėjo 4 d. darbui.
Kongresas buvo nusitaręs 
susirinkti tik spalių 8 die- 

mą. (
i Svarbūs reikalai pagrei-i 
tina Kongreso susirinki
mą.

rusų kariuomenės beato- 
dairiniu šeimininkavimu 

.krašto ir čekų nuosavybės 
i grobimu. Grobiamos ne
tiktai fabrikų instalacijos, 
bet ir asmeniška žmonių 

] nuosavybė.
Moterys prisibijo net 

dieną vienos rodytis. Su
temus, moterų apskritai 
nematyti.

Pripuolamai sutikti žmo
nes korespondentui nusi
skundė esą rusai niekur

(spūdžiai Iš Čekijos
New York (LAIC) —The

m • ,, .. r , T ,New York Sun korespon-!už nieką nemoka ir apskri
tą Prez. Trumanui, kad ji liepos 26 d. Jung. Valsty- tpt1k;1o<5 iš dentas J. Borden, rugp. 4 tai yra žmogystos, kurios
inalaikvc atnmn hnmhnc Ancrliia ir Riniis i- I ^nKlJOS Klausimas 1S da- ______ ______ ____________________ * **:x. ’ v:....

Londonas, rugp. 13 —
Anglijos premieras Attlee 
pažadėjo Britų ko-operaci-' dojimą, sakydamas,

i

palaikys atomų bombos bės, Anglija ir Kinija ijjįeg fouvo išspręstas Jaltos d- Praneša iš Pragos, kad niekuomet nesišypso. Visų 
gamybos paslaptį, kol buspėjo Japoniją, ko jie gali p-onferencį-jo je potsda i čekų pro-rusiškos simpati-i svajonė matyti rusus kuo- 
užtikrintas tos bombos į susilaukti, jeigu ji nepasi-i -5 j jos pastaruoju metu gero- greičiausia išsinešdinant,
pilnas kontroliavimas. ‘duos besąlvginiai. meuls es.m, S klausimas------------------- i----- - ---------------------------------------
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RAUDONIEJI UŽĖMĖ DU JA
PONIJOS DIDELIUS UOSTUS

New York (LAIC) —Uk- 
i rainiečių spauda praneša, 
kad vokiečiai yra išžūdę 
kaikuriuos žymesnius uk
rainiečių veikėjus, jų tar- 

. pe pulk. Melniką, Prof. E. 
Onackį, inž. D. Andrijevs- 
kį ir Aleksandrą Boikovą. 
Nežiūrint sunkumų ir per
sekiojimų kaip iš nacių, 
taip ir iš bolševikų pusės, 
ukrainiečiai rodo didelį at
sparumą ir veiklumą. Pav. 
Paryžiuje jau išeina net du 

ukrainiečių laikraščiai.

Londonas, rugp. 13 — menkoje spaudai patiekė 
Rusijos vyriausioji karo žinių apie vykstantį terorą 
vadovybė praneša, kad Tito valdomoje Jugoslavi- 
Rusijos marinai įsiveržė ir joje, 
užėmė Japonijos laivyno 
bazę Rashin ir artimą uos
tą Yukį.

Raudonųjų karo jėgos 
grasina japonams taip, 
kad jų 500,000 gali būti 
ątkirsti nuo susisiekimo.

Slovėnija Piautuvo-Kūjo 
Ženkle

New York (LAIC) —Slo
vėnų Parapijų Sąjunga A-

Ten nebeišeina ne 
vienas katalikų laikraštis, 
net ir pamokslai esą cen
zūruojami. Iš mokyklų pa- padidės, 
šalinti kryžiai, o jų vieton] 
pakabinti Tito atvaizdai.' 
Slovėnų pabėgėliai iš Ju-Į 
goslavijos, kaip rašo “Ta-j 
blet”, praneša, kad Tito j 
gaujos Kocevju apylinkė
je nužudė parapijos klebo
ną ir 12 žymesnių veikėjų, 
o Ribnicoje nužudyta de
kanas Demsar.

nebuvo keliamas. Vandens . w w
| kelių klausimas Europoj J AMERIKIEČIAI NUSKANDINO 
sakė Prezidentas, paliktas 
spręsti penkių valstybių 
užsienių ministerių tary
bai.

Savo kalboje Prezidentas 
nurodė būtiną reikalą 
šelpti Europą, kuri yra 
baisiai nualinta karo. Žie
mai besiartinant, Europos 
žmonių vargai dar labiau

51 JAPONŲ LAIVĄ

Mes turime visais gali 
mais būdais Europos žmo 
nėms padėti, sakė Prezi 
dentas.

Manila, rugp. 13 — Pe
reitą šeštadienį ir sekma
dienį daugiau kaip 400 A- 
merikos lėktuvų. gen. 
MacArthur vadovybėje, 
puolė Japonijos miestus ir 
laivyną.

Amerikiečiai bombomis 
sukėlė gaisrus, nuskandi
no 51 japonų laivą ir daug 
jų sužalojo.

i

t

Nėra tikresnio pažymio 
blogo miestų sutvarkymo, 
kaip gausumas juose tei
sininkų ir gydytojų.

Platonas.

Uždaromi Lenku Laikraščiai 
Anglijoje

britų Informacijos Minis
terija uždarė visą eilę len
kų laikraščių Anglijoje. 
Tarpe kitų uždaromi ‘Pols- 
ka IValcząca’, ‘Robotnik’ ir 
‘Mysl Polska’. Draudimas 
neliečia ‘Dziennik Polski’ 
ir ‘Jrrtro Polski . Kaip žino
ma, pirmasis buvo laiko
mas buv. Londono lenkų 
valdžios oficiozu, antrasis 
— Liublino platformos rei
škėju. “Dziennik Polski’’ 
šiuo metu persitvarko į 
privačią nepriklausomąNew York (LAIC) —

KAP agentūros pranešimu bendrovę.
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įvairios žinios
Cr

BENAMIAI LIETUVIAI JAV IR 
ANGLŲ OKUPUOTOJE 

ZONOJE

Mačiai* Per Užstanguotą 
Langą, Kaip Varėsi Vyrą

LAIC gavo šitokj prane
šimą:

“Tuo tarpu kai apie lie
tuvių pabėgėlių gyvenimą 
anglų užimtojoje Vokieti
jos zonoje dar neturima 
tiesioginių žinių, jau gali
ma susidaryti apytikrį 
vaizdą apie gyvenimo są
lygas Amerikos Jung. Val
stybių ir Prancūzijos ka
riuomenių laikomose sri
tyse. Netenka nė speciališ- 
kai pabrėžti, kad karo nu- 
teriotoje Vokietijoje gyve
nimas iš viso yra sunkus, 
tuo skurdžiau gyvena lie
tuviai, turėję Lietuvoje 
viską palikti. Neretas atsi
tikimas, kuomet mūsų 
tautiečiams teko nustoti 
Vokietijoje net paskutinės 
valyzos, kurią jie buvo pa
siėmę iš Lietuvos. Mat, 
daug tūkstančių lietuvių 
turėjo po kelioliką kartų 
kaitalioti gyvenamąją vie
tą, nes jiems teko vis to
liau trauktis j vakarus, kai 
raudonoji armija slinko 
Vokietijos gilumon. Tas 
pats likimas ištiko lietu
vius. gyvenusius rytų Aus
trijoje. Austrų sostinė 
Viena buvo vienas stam
biausiųjų centrų, kur lie
tuviai pabėgėliai buvo lai
kinai suradę prieglobstį.

Dabartiniu metu dar neį
manoma sudaryti tiksles
nės statistikos, kiek lietu
vių pabėgėlių prisiglaudė 
Bavarijoje, Badene. Wuer- 
tenberge bei Austrijos va
karų provincijose. Tačiau 
lietuvių tose srityse bus 
galima priskaityti tūks
tančiais. Jie yra sukūrę 
savo tautinius komitetus, 
kurie rūpinasi pabėgėlių 
reikalais tiek santikiuose 
su okupacija vykdančio
mis sąjungininkų įstaigo
mis, tiek tvarkydami kas
dienio pobūdžio reikalus 
su vietinėmis vokiečių į- 
staigomis, dirbančiomis o- 
kupacinės valdžios prie
žiūroje.
GRESIA BADAS

Maitinimosi reikalai duo
dasi nelengvai sprendžia
mi. Ne taip sunku šiuo at
žvilgiu pabėgėliams, gyve
nantiems kaimuose ar ma
žesniuose miestuose. Bet 
užtat darbo galimumai čia 
nepaprastai riboti. Darbo 
galima susirasti tik pas ū- 
kininkus, tačiau anaiptol

ne visi pabėgėliai yra to
kio amžiaus bei sveikatin
gumo. kad pajėgtų dirbti 
žemės ūkio darbus. Tuo! 
tarpu miestuose gyvenan-į 
tiems su maistu darosi! 
kaskart sunkiau. Kokia' 
bus būklė ateityje, šian-j 
dien dar toli gražu neaiš
ku. Greičiau galima prilei
sti, jog pabėgėliams teks 
patirti net badą.

Bet jau dabar galima 
tvirtinti, kad didžioji pa
bėgėlių masė neturi nei 
drabužių, nei ypač apavo.: 
Jų negalima gauti už jo
kius pinigus, nebent mai
nais už kitus daiktus, bet 

! mūsų tautiečiai dėl su
prantamų priežaščių— ne
turi daiktų atsargų. Visus; 
baugina jau nebe taip to-, 
limas ruduo, o dar labiau j 
vargo teks pakelti žiemą.

LAUKIA ATSTOVU 
IŠ USA.

Pabėgėliai laukia, kad 
juos iš Amerikos aplanky
tų tenykščių lietuvių orga
nizacijų atstovai ir vietoje 
vispusiškai ir nuodugniai 
bei bešališkai susipažintų 
su jų būkle. Pageidauja
ma, kad atvykusieji atsto
vai, sugrįžę į Ameriką, iš
samiai painformuotų savo 
organizacijas apie pabėgė
lių rūpesčius. Pagalba tu
rėtų būti plataus masto ir 
skubi, nes su. kiekviena 
savaite artėja ruduo ir žie
ma. Kas duoda greit, duo
da dvigubai! Jeigu Ameri
kos lietuviai visada atjau-' 

'tė savo tėvų žemės vargus,! 
tai šiandien netenka abe-i 
joti, kad jų duosnumas a- 
titiks tą didelį vargą, kurį 
kenčia be Tėvynės likę 
broliai ir seserys. Vargas! 
gi tikrai neapsakomas!

“Teisingai taikai apsau-! 
goti ir tarptautiniam ben-i 
dradarbiavimui dėl tarp-, 
tautinės bendruomenės, 
gerovės plėsti, reikalinga! 
tarptautinė įstaiga, kuri Į 
būtų paremta dorovinio į- 
sipareigojimo pripažini
mu, o ne tik numatyta su
sitarimo jėga. Kiekvienos i 
tautos bendroji gerovė yra 
neatskiriamai sujungta su 
tarptautinės bendruome
nės bendrąja gerove.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.
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Pusei metų ......................................  2.00
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Pusei metų ...................................... 1.00
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Dar jautresnis kitas laiš
kas iš Danijos lietuvės, 
kuri pereitų metų rugpiū
čio mėn. turėjo apleisti 
Lietuvą: “Sveikinu Jus, 
mieli draugai lietuviai... E- 
su pasilikusi viena tarp 
svetimų, atskirta nuo savo 
vyro, tėvelių, brolių ir pa
žįstamų... Su vyru gyve
nau dar nepilnu porą mė
nesių Vokietijoj. Atskyrė 
mudu su vyru, atėmė ark
lį su daiktais, tik davė če
modaną pasiimti į ranką, 
vyrą nuvarė į vieną lagerį, 
o mane į kitą. Paskiau ant 
rytojaus vyrą išvežė dirb
ti. Neleido ir atsisveikinti, 
tik aš mačiau per užstan
guotą langą, kaip ėjo pul
ke vyrų. O aš pasilikau a- j 
šarose, laukiau kasdien at- i 
mainos, paskiau devintą 
dieną mane išvežė dirbti į 
ligoninę, mane vieną lietu
vę tarp 12 mergaičių len
kių. Kalbos nemokėjau, 
tai, būdavo, pagalvoju a- 
pie savo vyrą, tėvelius, 
brolius, paverkiu ir tiek. 
Gyvenau fenais pusantro 
mėnesio, paskiau išvežė į 
lagerius... Pūslėtomis ko
jomis, su maišeliais ant 
kupros: Iš tenais ėjome 
ant kelto, išbuvome 2 pa
ras be miego, drebėjome 
nuo bombų. Persikėlę kel
tu 4 mylių pločio vandenį, 
dar turėjome eiti 80 km. 
(apie 50 mylių) iki laivų, 
kuriais vežė į Daniją. 
Graudinga buvo kelionė. 
Kojos pūslėtos, nevalgę, 
niekas nesirūpino mumis, 
ėjo pilni keliai žmonių su 
maišeliais ant kuprų... Ir 
ką turėjau drabužių, rei
kėjo numesti, nes nevalio-] 
jau nešti. Tik tiek, kiek! 
apsivilkusi, nes kojos bu
vo pūslėtos, sulyta, suvar
gus, be miego, nakvoda- 
vom kur po kokiu medeliu 
kumščia po galva pasidėję. 
Tai taip ir sekiau paskui 
svetimus.

PABĖGIMAS Į DANIJĄ

Įsėdome į laivą. Lėktuvų 
bombardavimo lydimi 
plaukėme. Buvau nei gy
va, nei mirusi. Baimė ir 
nuovargis kamavo. Bet iš
plaukėm laimingai į danų 
uostą. Tenai stovėjome sa
vaitę.

Vieną rytą išgirdau link
smą naujieną, kad karas 
baigtas, tai buvo gegužės 
5 d., šeštadienį. Laivas grį
žo į Vokietiją, tai mes lie
tuviai, 40 pabėgome į Da
niją. Buvome suvaryti į 
lagerius ir aprūpinti mais
tu. Tai ir gyvenu Danijoj, 
laukdama tolimesnės atei
ties. Liūdna ir vargas vie
nai tarp svetimų.”

ČIŪČIA

Čiūčia, liūlia, mažutėli.
Mažutėli vaikelėli. 
Auk didutis. 
Būk greitutis.

Čiūčia, liūlia, mažutėli, 
Pirk mamutei nuometėlį, 
O sesytei žiedelėlį.
Rūtų gėlę, aukso žiedą.

Čiūčia, liūlia, mažutėli. 
Kad aš tave užauginčiau 
Ir darbelio išmokyčiau, 
Būtum šieno piovėjėlis. 
Motinėlei duonos dirbėjėlis.

Raudonojo Kryžiaus patarnautojos Maniloj, 
apdalina pirmuosius atvykusius amerikiečius 
veteranus donateais.

IŠKĖLĖ SLAPTĄ SUTARTĮ 
JALTOJ

Laukt] Troškiniai
Troškimai šviesūs ir spinduliuoti, 
Želmens maldoj sudėti!
Girdžiu jūs balsą: žaliai žaliuoti! 
Girdžiu: skaisčiai žydėti!

Jį atkartoja visi arimai,
Visu dangum žvaigždėti.
Tai šimtažiedžiai laukų troškimai 
Želmens maldoj sudėti.

Plačiai užtvinkit jūs Mūšos klonius, 
Visom lankom gėlėti!
Paskleiskit viltį, prikelkit žmones 
Gyventi ir mylėti!

Leonardas Žitkevičius.

TREMTINIŲ ATSIŠAUKIMAS 
IŠ VAKARŲ AUSTRIJOS

Mes žemiau pasirašę į- 
vairių politinių pažiūrų ir 
profesijų lietuviai, šio ka
ro įtakoje apleidę savo tė
vynę Lietuvą ir šiuo metu 
gyveną Austrijos provinci
joje Tirol-Voralrberge, pa
reiškiame:

1. Vieningai galvodami ir 
jausdami su lietuviais, gy
venančiais tėvynėje, su 
virš 300,000 gyvenančių 
emigracijoj Vokietijos ir 
Austrijos teritorijose, ir 
su vienu milijonu Jung. 
Amerikos Valstybių lietu
viškos kilmės piliečių, mes 
išreiškiame padėką ir 
džiaugsmą, kad ginkluoto- 
siosios Didžiųjų Demokra
tijų jėgos užtikrino sėk
mingą pergalę demokrati
niams principams ir lais
vam tautų apsisprendi
mui, užfiksuotiems Atlan
to Chartoj ir kituose iškil
minguose dokumentuose 
ir pareiškimuose, pagal 
kuriuos visos tautos, di
džiosios ir mažosios, turi 
teisę tvarkyti savo valsty
binį, ekonominį ir kultūri
ni gyvenimą pagal laisvą, 
lygų, demokratinį princi
pą.

2. Konstatuodami faktą, 
kad lietuvių tauta jau 13- 
jame šimtmetyje buvo su
kūrusi sayo valstybę, eg
zistavusią daugiau kaip 
500 metų, ir po to, kad a- 
bejais atvejais parodant 
kultūringam pasauliui tos 
savo valstybės ūkinį bei 
kultūrinį pajėgumą ir pla
čią toleranciją, šio gi karo 
metu parodžiusi aktyvų ir 
pasyvų pasipriešinimą o- 
kupantams vokiečiams ir 
rusams, sulaužiu s i e m s 
mūsų tautos moralinę tei

sę laisvai ir nepriklauso
mai gyventi ir mėginu
siems mus įtraukti į karą 
prieš sąjungininkus, mes 
pareiškiame aiškią, ir tvir
tą valią turėti laisvą, ne
priklausomą suvereninę, 
demokratiniais ir krikš
čioniškais principais tvar
komą Lietuvos valstybę, 
kurios egzistencijai užtik
rinti ir konsoliduoti mes 
norime paaukoti visas sa
vo jėgas, tikėdami tam tik
slui sulauksią Jung. Ame
rikos Valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Prancūzijos 
visokeriopos paramos.

3. Išeidami iš aukščiau 
pareikštų nusistatymų, 
mes, kaip suvereninės Lie
tuvos Respublikos pilie
čiai, nepripažįstame ir at
metame bet kokiu svetimų 
valstybių pasikėsinimus 
Lietuvos suvereninę vals
tybę užgrobti, panaikinti 
ar įjungti ją į kitas suvere
nines valstybes ar valsty
bių sąjungas, kaip tai yra 
įvykę 1940 metais iš Sovie
tų Sąjungos pusės, smur
tu ir klasta įjungiant Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą, ir 
1941 metais iš Vokiečių 
Reicho pusės, suspenduo
jant ir išsklaidant Provi
zorinę Lietuvos Vyriausy
bę, sudarytą 1941 m. bir
želio 23 d., abejais atvejais 
sumindžiojant lietuvių 
tautos natūralinę teisę ne
priklausomai gyventi ir 
sulaužant tarptautinės tei
sės dėsnius bei tarpusavi
nes sutartis.

4. Sąjunginėms Galy
bėms organizuojant tautų 
pastovios taikos dvasioje, 
mes prašome Didžiųjų Ga
lybių vyriausybes leisti

Londonas, rugp. 13 — 
Londono laikraštis “Sun- 
day Observer” sakė, kad 
“bendrai yra supranta
ma”, jog premieras Stali
nas ir miręs prez. Roose- 
veltas padarę “slaptą” 
sutartį “prieš Jaltos” kas- 
link Japonijos teritorijų 
dominavimo, kurios susi
siekia su Rusijos Siberija.

Laikraštis pažymėjo 
šiuos punktus iš tos su
tarties:

1. Mandžiurija lieka ne
priklausoma respublika, 
bet laikinai lieka sovietų 
okupacijinėje zonoje.

2. Panaikinama Ports- 
mouth sutartis, pasirašyta 
1905 m., pagal kurią už
baigtas Rusijos - Japoni
jos karas. Tas panaikintų 
Japonijos Korėjos aneksa- 
vimą, tačiau Korėjos atei
ties klausimas liko neiš
spręstas.

3. Išlaukinė ir vidūjinė 
Mongolija turi būti su
jungta į vieną respubliką, 
nominaliai nepriklausomą, 
bet ekonominiai ir užsie
nių reikalai sovietų Rusi
jos kontrolėje.

4. Karafuto, pusė japonų 
Sakhalin salos, turi būti 
grąžinta Rusijai ir dalis 
šiaurinės Kureli jos, kurią i 
mums drauge su visais Į 
Lietuvos Respublikos pi
liečiais dalyvauti balsavi
muose ir kituose veiks
muose, kuriuose bus 
sprendžiama mūsų Tėvy
nės ateitis.

5. Mes taip pat prašome 
Jung. Amerikos Valstybių, 
Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybes, 
kad be jų garantuoto pas
kirų lietuvių laisvo apsi
sprendimo mes nebūtume 
prievarta grąžinami į Lie
tuvos Valstybės teritoriją, 
kol ji yra svetimų okupuo-1 
ta, ir kol nepriklausomas ( 
ir suverenus mūsų valsty
bės funkcionavimas nebus 
užtikrintas paminėtų trijų 
Didžiųjų Galybių kontro- • 
Įėję.

Kadangi Lietuva yra ■ 
viena iš didžiausių šio ka
ro nekaltų aukų, mes šau
kiamės Sąjunginės Galy
bės imtis neatidėliotinai 
Lietuvos pokarinio likimo 
problemą teisingai spręsti.

dabar Rusija turi išnuo
mavus, kad ji turėtų tiesų 
priėjimą prie Petrapavlos- 
ko laivyno bazės.

5. Rusija turi gauti 1000- 
mylių Kinijos Rytinio ge
ležinkelio.

Jeigu tiesa, kaip rašo 
Londono “Sunday Obser
ver”, tai ir slaptos sutar
tys pradės iškilti, kai pri
eisime dar arčiau prie ka
ro užbaigtos ir taikos kon
ferencijos.

Chiang Įsakė Raudonie
siems Laikytis Jo Įsakymų
Chungking, Kinija, rugp. 

13 — Kinijos generalisimo 
Chiang Kai-shek įsakė ki
niečių komunistų vadams, 
kurie išleido įsakymą savo 
raudonajai armijai, kad ji 
nuginkluotų japonus ka
reivius ir užimtų priešo 
valdomas teritorijas, sto
vėti savo vietose ir laukti 
'tolimesnių nurodymų.

Gen. Chiang Kai-shek 
pasmerkė komunistų ne
priklausomą veiklą. Jis į- 
sakė savo karo vadams nu
ginkluoti japonus ir užim
ti valdomas sritis.

Traukinio Nelaimėje Žuvo 
34 Žmonės

Michigan, N. D. — Great 
Northern geležinkelio ne
laimėje užmušta 34 žmo
nės ir 50 sužeista. Užmuš
tųjų tarpe yra 18 karių.

“Tarptautinė bendruo
menė turi būti visuotinė. 
Ji turi siekti įjungti, pa
gerbiant pagrindines lygy
bės teises, visas tautas, di
deles ir mažas, stiprias ir 
silpnas. Jos konstitucija 
turi būti demokratinė. 
Nors yra protinga sudary
ti riboto narių skaičiaus 
Saugumo Tarybą, bet ji 
neprivalo būti kelių ga
lingų valstybių įrankiu 
imperialistiniam viešpata
vimui... Todėl jos statutas 
turi leisti pakeisti sutar
tis, kai to reikalauja tei
singumas ir bendroji tarp
tautinė bendruomenės ge
rovė arba kai tenka pripa
žinti tautos pribrendimas 
tautų šeimoje.”

Amerikos Katalikų Vyskupų 
pareiškimas.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintiej'i! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.
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Japonija Dar Nepasiduoda

J
gėrius, kuriuos Unros (UNR
RA ) organizacija aprūpina 
maistu. Maištas ten kiek geres
nis, bet tūkstantinėje minioje 
žmonių, yra žmonės labai susi
kimšę ir negali aprūpinti tinka
mais butais, nes Vokietijoje 
sunku rasti kur sveiką butą su 

i langais.

Amerikiečiai kariai Okinawa saloj visuomet 
daro paieškojimus, ar kartais kur nėužsiliko ko
kis japonų karys.

Laiškas rašytas birželio 6, 
1945.

“Mielas brolau Stepai!
“Po ilgų ir baisių karo metų, 

susiradus pirmai progai, siun
čiu trumpą žinutę apie savo li
kimą. Nesu tikras ar šis mano 
laiškas tikrai Jus pasieks, bet 
vistiek bandau rašyti, kurį žada 
vienas lietuvis kunigas, atvykęs 
iš Prancūzijos aplankyti... Vo
kietijos mieste gyvenančius lie
tuvius, grįžęs atgal į Prancūzi
ją, iš ten pasiųsti.

“Dabar trumpai pasakysiu, 
kad randuosi kartu su žmona ir 
dukteria... Vokietijoje... Žinau, 

! kad tau ši žinia bus labai įdomi, 
kodėl ne savo tėvynėje Lietuvo
je. o priešo pusėje — Vokietijo
je. J tai trumpai galiu atsakyti, 
kad savos tėvynės nebeturint.

I

i

Nugąsdintą pasibaisėtino atominių bombų veiks
mo, Japonija pasiskelbė pasiduodanti, pagal Potsdamo 
ultimatumo reikalavimą; bet gi su sąlyga, kad jos im
peratoriaus teisės nebūtų paneigtos. Pradžioje Ali- 
jantai nenorėjo su tuo sutikti, nes japonų imperato
riaus teisės labai plačios — jis skaitosi ir valstybės ir 
religijos galva — bet paskui sutiko, taip pat su sąlyga, 
kad imperatorius gali sau ant sosto sėdėti, tik turės, 
klausyti, ką jam įsakys aukščiausias alijantų vadas—. 
viens Amerikos generolų. Ar japonai su tuo sutiks, tai' 
rašant šiuos žodžius, dar nebuvo žinių. Tačiau, kad iri 
jiems bus labai nemalonu pastatyti savo imperatorių 
tokioj padėty, vis viena kitos išeities nėra, nebent no
rėtų visiškai būti sunaikintais. Ar šiaip, ar taip, tas 
baisingas karas eina prie pabaigos. Dvi atominės bom
bos sudavė japonams lemiantį smūgį.

Daugelis teigia, kad tai Rusijos įsikišimas į karą 
tą smūgį sudavė. Dalinai taip, bet antra vertus, ne kas 
kitas tik atominė bomba pagreitino Rusijos žygį. Anot 
vieno senatoriaus, naujos rūšies bomba ne tik Hirohi-i 
to nugąsdino, bet ir Dėdę Juozą per tvorą peršokdino.! 
Ir iš tiesų, “Dėdė Juozas” (Stalinas) laukte laukė pa
togios progos Japoniją pulti. Proga buvo ištiso karo 
metu, bet Stalinui ji buvo nepatogi. Daug patogiau 
buvo geroj kaimynystėj su japonais gyventi, kuomet 
amerikiečiai turėjo beveik vieni Europoj ir Azijoj ko
voti. Ypač karui su Hitleriu pasibaigus, “Dėdei Juo
zui”, kaipo tikram talkininkui, priderėjo tuč tuojau 
japonus pulti. Bet ne. Jis laukė paskutinio momento, į 
kuomet karas vienų amerikiečių neužginčyjamai bus 
laimėtas. Jis taip padarė su Lenkija, lygiai kaip ir 
Mussolini pasielgė su Prancūzija. Tiesa, Mussolini ap
siriko. “Dėdė Juozas” neapsiriks. Jis daug gudresnis. 
Bet šiuo kartu “čut-čut ne prozieval” — vos-vos nepra
žiopsojo. Krito tik dvi baisingos bombos. To užteko’ 
“Dėdei Juozui” suprasti, kad karas gali baigtis be jo 
pagalbos. Kas bus su interesais Mandžiūrijoj, Mongoli
joj, Korėjoj? Be to, reikia gi ko greičiausiai paremti 
tuos “golubčikus” Kinijos komunistus, kuriuos, Roo- 
seveltui pasimirus, primygtinai ignoruojama ir į už- 
pečkį stumiama, o Čiang-Kai-Šeką apščiai remiama 
amunicija ir visokiais karo reikmenimis. Toks skan
dalas reikia tuč-tuojau likviduoti. (Jau Amerikos ko-

KAI Aš AUGAU
Kai aš augau pas močiutę, 
Kai aš augau pas širdelę, 
Po sodą vaikščiojau, 
Po sodą vaikščiojau, 
Gėleles rankiojau, 
Gėleles rankiojau.

Ir atjojo bernužėlis. 
Baltas gražus dobilėlis, 
Žada mane barti, 
Graudžiai pravirkdinti. (2)

Už ką barsi, bernužėli,
Už ką barsi dobilėli,
Už ką ką mane barsi,
Graudžiai pravirkdinsi? (2)

Nei tu radai karčiamėlėj. 
Nei tu radai jaunimėly, 
Karčiamėlėj geriant. 
Jaunimėly šokant. (2)

* t ‘ J

Tik tu radai pas močiutę, 
Tik tu radai pas širdelę 
Po sodą vaikščiojant, 
Uogeles rankiojant. (2)

buvome priversti, žinoma, ne aš 
vienas su savo nepilna šeima, 
bet kartu su apie 300—400,000 
lietuvių savo paskutinį ir kiek
vienam brangiausi turtą, tai yra 
gyvybę saugoti, kad ir priešo 
pusėje. O iš dviejų savo kaimy
nų priešų pasirinkome, kad ir 
Vokietiją. Nors mums buvo vi
siškai aišku, kad svetingumo 
mes pas juos nepatyrsime, nesi 
nuo amžių ji mums nedraugin
ga, ir apart alkio ir vargo nieko 
kito nesitikėjome, bet vis tik 
1944 m. rudenį, pajutę artinan
tis raudonajam siaubui, taip' 
kaip sename priežodyje sakoj 
skęstantis ir už britvos kimba J 
taip ir mes, atsižadėję visų savo 
turtų, pasiėmę tik tiek, kiek 
galima rankose panešti reika
lingiausių sau daiktų, pabėgome' 
daugumoje į Vokietiją, nors 
kaip jau minėjau, taip pat 
mums nedraugingą, bet už tat 
žymiai kultūringesnę šalį, ku
rioje vis tik tikėjomės, kad ne
žiūrint visų karo baisenybių 
liespnojančioje Vokietijoje, tarp 
griūvančių mūrų, mūsų gyvybė Mantas ir dabar jei nebloges- 
bus daugiau apsaugota, negu nis tai nei kiek negeresnis. Ap- 
pasilikus tarp raudonųjų, kur gyvendinti esame po kėlės de- 
ir be karo baisenybių, padoriam šimtys viename kamba-
lietuviui, niekada gyvybė nega- ryj — susikimšę. Vokiečiams

"Bet kaip ten bebūtų vis tik 
teks į tuos bendrus lagerius ap
sigyventi, vien jau dėl maisto, 
nes gaunant ten maistą — pa
gal kortelę labai sunku išgy
venti. Tokių bendrų lagerių yra 
keletas amerikiečių užimtose 

; Vokietijos srityse... Aš jei vyk- 
I siu, jei tai bus galima pasirink- 
I ti, esu numatęs vykti į... prie 
Reino upės, nes ten būtų toliau 
nuo užimtos rusų Vokietijos 
sienų. Koks mūsų tolimesnis li
kimas nežinome. Į Tėvynę, jei
gu tik per prievarta negrąžins, 
kol nebus laisva, esu pasiryžęs 
negrįžti, nes ten vis tik nieko iš 
savo paliktų daiktų neberasiu. 
o sugrįžus dabar ar vėliau kol 
ten šeimininkauja svetimi, vis 
tiek gyventi netektų. Nes iš pa
tyrimo žinome, kad grįžusioms, 
jeigu ne iš karto parinkti kapai, 
tai malonė suteikiama vergauti 
Sibire.

I

riau. Kaip bus toliau nežinome.
- & 

ne»u nis, tai nei kiek negeresnis. Ap
gyvendinti esame po kėlės de-

VAI ŪŽKIT

lietuviui, niekada gyvybė nega- ___ _
rantuota ir lietuvio tėvynė, tai tarp savųjų, nekalbant jau kol' 
Sibiras. O tai mums teko patir- jįe patys dar buvo viešpačiai, 
ti laike nuo 1940 iki 1941 mj 
rusų okupacijos.

“Aprašyti apie viską nėra ga
limybės. Gyvendami Vokietijo
je iki atėjo amerikiečiai turėjo
me visi be išimties nuo ryto iki 
vėlaus vakaro fabrikuose dirbti. 
Maistas: riekutė . duonos, pora 
bulvių ir 50 gr. mėsos, kurio 
maisto dėka, jeigu dar šiandien 
esu gyvas ir rašau jums laišką, 

•tai reiškia, kad iš bado nemi-

bet ir dabar, vis tik šiuo tuo ap
sirūpina, bet mums užsienie
čiams tas viskas neprieinama — 
ir galime tik tiek maistu, jau 
nekalbant apie kitus gyvenimo 
reikmenis, apsirūpinti, kiek nu-( 
matyta kortelėse.

“Čia turiu dar papildyti, kad 
aš su šeima ne tiesiog bėgau į; 
Vokietiją, bet su mažu žvejų 
laiveliu važiavau į neutralę val-Į 
stybę — Švediją. Bet mano ne-į 
laimei po dešimties valandų
vargingos kelionės, buvau vo- riau Vokietijoje, 
kiečių karo laivo Baltijos jūroje! “Bet vis tik, nors ir po di- 

' sulaikytas, nugabentas į Rygos džių vargų, ačiū Dievui, pergy- 
■centralinį kalėjimą ir po kiek venau visas bombardavimo iš

Vai ūžkit, ūžkit. 
Girios medeliai. 
Maži mūsų broleliai. 
Tai užaugs, užaugs 
Mūsų broleliai. 
Iškirs girios medelius. 
Giružėj kirto, 
Pagirėj tašė, 
Ant vieškelio tašė.
Ir išsistatė 
Margą dvarelį,
Ant keturių kampelių. 
O kas kampelis 
Raiba gegelė
Ryts, vakarėlis kukavo. 
Kol iškukavo, 
Kol išlingavo 
Iš močiutės dukrelę.

munistams įsakyta griežtai reikalauti Kinijos komu
nistus pripažinti ir Čiang-Kai-Šekui paramos nebe
duoti). Tad reikia skubėti. Ir raudonoji armija stri- 
magalviu buvo paleista į darbą. Kovot jai teks nebeil
gai, bet kas išdrįs sakyti, kad ji nekovojo? Situacija laiko iš ten atgabentas į Vokie-.oro baisenybes ir likau gyvas, 
išgelbėta. Sovietijos interesai Azijoj apginti. Ir vis tiją ir pristatytas prie darbų. I “Dabar daugiausiai užsienie- 
pasidėkojant tai baisingai atominei bombai. K. Tai tiek trumpai, kaip atsidū- čius koncentruoja į bendrus la-

“Apie vyresniąją savo dukte- 
! rį... žinių neturiu. Ji gyveno... ir 
rodos, nebespėjo išbėgti. Sū
nus... buvo patekęs darbams 
prie vokiečių kariškos organi
zacijos. Tą vietovę užėmė rusai 
ir nuo to laiko taip pat apie jį 
nieko nežinau. Jei pateko ru
sams greičiausiai, kad kaipo lie
tuvis buvo nužudytas. Tai vis
kas kiek trumpai galėjau apie 
save parašyti. Plačiau apibudin
ti negaliu, nes kita tiek reikėtų 
popieros ir be to nesu tikras ar 
šis mano laiškas pasieks savo 
tikslą. Jei pradės veikti norma
liai paštas, apie save rašysiu 
dažniau ir, jei leis aplinkybės, 
plačiau”.

Nei šio laiško rašytojo, nei jo 
; gavėjo neįvardiname, kad nepa- 
; kenkus likusiems pavergtoje 
i Lietuvoje.

MAKE

EVERY 
fcvSSiį PAY DAT 

lVj^bond day

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA 

IX.

Klastingas Sąmokslas
— Šitokie dalykai! Tai panelė Tautgėlaitė 

perspėjo revoliucijonierių!
— Tamstai nesunku tai įspėti.
— Na, na. Tai įdomu. Čia tai jau tikras ro

manas, tik deja, ne tamstai, pons Ksaverai, 
tenka būti jo didvyriu. Bet iš kur tai sužino
jai?

— Aš pats girdėjau, kai ji tėvui prisipažino.
— Romanas eina įdomyn. Prie tamstos a- 

kių?
— Ne. Jie manęs nematė.
— Tamstos rolė eina neskanyn. Klausei už 

durų?
Bezickas linktelėjo galva.

— Tamstos keršto jausmas pilnai supranta
mas, tad ir negarbingos priemonės pateisin
tinos. Bet — ar aš nesakiau, kad mudviem 
reikia rolėmis pasikeisti? Tamstai būti žan
daru, o man su panele Eugenija apsivesti — 
ha, ha, ha!

— Tamstą ima juokas, bet man tai visai ne 
juokinga.
— Suprantu, suprantu. Širdies jausmai su

sidūrė su patriotine pareiga — ištikimybe 
carui ir tėvynei. Užėjo, taip sakant, dalgis 
ant akmens. Bet žinai, tėvuti, iš to priešgi
ningų jausmų susikirtimo bus galima pada
ryti gerokas medžiaginis biznis. Štai kaip aš 
žiūriu į tą dalyką. Kadangi sužeistoji tams
tos širdis gali aptemdyti šalto proto veikimą, 
tai leisk man, šaltam pašaliečiui, išvystyti 
logingą planą. Dabar mes galime padaryti tą 

Stuobrį pavojingu revoliucijonierium. Įrody
mų ar bent stiprių įtarimų kaip nors sume
džiosime. Tuo būdu Tautgėla bus įpainiotas į 
revoliuciją — ne tiesioginiai, tik per savo 
dukrelę, o tai kur kas geriau. Duosim jam 
suprasti, kad viską žinome ir padiktuosime 
jam mūsų tylėjimo sąlygas: pradžioje tūks
tantėlį, kiek palaukus — kitą, paskui trečią, 
ketvirtą, penktą — iki neriboto laiko. Karvu
tė greitai neužtruks. Kada jis jau su nuolati
ne duokle apsipras ir įskaitys ją į pastovų 
gyvenimo budžetą, tada tamsta galėsi vesti 
jo dukterį. Priešintis jie daug negalės, nes 
botagas bus jūsų rankose. O ką, ar ne geras 
planas?

Bezicko širdis plakė paskubintu tempu, 
bet jis kiek drūtas apsimetė abejingu.
— Nieko čia ypatingai originalaus. Apiga- 

biam žandarui toks planas savaime peršasi. 
Bet pamiršti silpnąją jo pusę: Stuobrys dar 
ne mūsų rankose.

Pomadinas tik nusijuokė.
— O, tai nesvarbu. Žinoma, būtų geriau, jei 

nusikaltėlis būtų suimtas. Bet mes galime 
sakyti, kad jį pagavom. Kas patikrins? Juk 
čia Stuobrio asmuo ne taip jau svarbus. 
Svarbu, kad Tautgėla įsitikintų esąs įpainio
tas ir duotųsi melžiamas. Būti įpainiotam į 
bendravimą su revoliucijonierium, juk tai 
moralinė mirtis save gerbiančiam piliečiui. 
Ir kol jis tos baimės nenusikratys, tol bus 
minkštas vaškas mūsų rankose. Bravo, pons 
Ksaverai! Bet reikia veikt nedelsiant. Tams
ta pradėjai intrygą sukti, tai ir toliau ją va
ryk. Prirenk dirvą, tai ir aš tada scenoje pasi
rodysiu. O lėšos — vadinasi, Tautgėlos lėšos, 
nes jis duos, o mes imsime — tegu bus pu
siau. Izderžki popolam — cha, cha, cha! Su
tarta?
— Sutarta! — suaidėjo Bezickas.

Ir vertingi draugai padavė sau rankas.

X.

Nutrauktos Derybos
Tautgėlos dvare įvyko keistas posėdis. 

Jame dalyvavo pats Tautgėla, Bezickas ir 
Pomadinas. Buvo ypačiai reikšminga, kad 
dalyvauja žandaras. Toki svečiai niekad ne
būdavo priimami Tautgėlos namuose. Čia 
turėjo būti kas nors oficijalaus. Iš rūstaus 
Tautgėlos veido buvo aiškiai numanu, kad 
svečiai buvo nekviesti. Bet jie nieku nesivar
žė ir, matomai, buvo gerai nusiteikę. Ypatin
gu nepriverstinu mandagumu pasižymėjo 
Pomadinas. Žandaras buvo saldus, kaip pa- 
cukruotas pyragaitis. Jo kalba švelni, balsas 
tylus, melodingas.

— Bet, labai gerbiamas valdove, tai tik 
menkniekis. Ir seniems žmonėms diplomati
joj tenka suklupti, tai ką bekalbėti apie jau
nimą. Paprasčiausias neapsižiūrėjimas, kilęs 
iš entuziastingo patrijotinio įkarščio.
— Valdove... — suniurnėjo Tautgėla, — 

koks aš tamstai valdovas?
— Man — ne man, bet kiek dvaro gyvento

jų vadina tamstą valdovu! Jie seka kiekvieną 
tamstos akies mirktelėjimą. Bet ir man pa
čiam, nors netiesioginiu būdu, tamstos val- 
dovystė turi labai daug svarbos. Nuo tams
tos tikslaus valdovavimo pareina jūsų paval
dinių ištikimybė carui ir tėvynei.

Pasakytoji frazė dar labiau suerzino Taut
gėlos ūpą. Bet ji buvo tokios rūšies, kad ne
galima buvo pykčio parodyti. Reikėjo valdy
tis.
— Tai ko jūs iš manęs norite? — vos save 

valdąs paklausė Tautgėla.
Jis mėčiojo piktas akis ne tiek į žandarą, 

kiek į Bezicką, bet tas atrodė nieko nepaisąs, 
tarsi sudeginęs paskutinį santykiavimo til

tą. Atkakli šypsena vos - vos žaidė ant jo lū
pų.
— Ponas Tautgėla, matyti, laukia atsaky

mo iš manęs, bet žodis čia priklauso ponui 
Pomadinui, kaipo valdžios atstovui, — tarė 
Bezickas.
— Ką čia bendra turi valdžia su šiuo reika

lu? — rūsčiai, bet neramiai paklausė Tautgė
la.
— Šį- - tą, — atsakė žandaras. — Beveik ga

lėčiau pasakyti — viską. Gerbiamoji tamstos 
dukrelė kaip tik nusižengė caro valdžiai, per 
neatsargumą, žinoma. Bet valdžios įstatymai 
labai šalti. Jie nesigilina į motyvus. Jie netu
ri imaginacijos ir nesupranta net ir kilniau
sių, nors kiek klaidingų, jaunimo polėkių. 
Įstatymai akli, prozaiški ir rambūs kaip asi
las. Bet mes, įstatymų dabotojai, esame 
žmonės ir, šiuo kartu tamstos laimei, žmonės 
suprantą situaciją ir moką įeiti į nemalonią 
tamstos padėtį. Taigi, kaipo žmogus, nuošir
džiai tamstai užjaučiąs, aš, vieton taikyti ge
ležines įstatymų taisykles, atvykau čion ne 
kaip beširdis žandaras, bet kaip žmogus, no
rįs tą dalyką likviduoti tarp keturių šio kam
bario sienų.
— Bet jūsų kaltinimai neturi nė mažiausio 

pagrindo! — riktelėjo Tautgėla.
— Ne taip garsiai, labai gerbiamas valdove, 

— švelniai tarė Pomadinas. — Nes gali iš
girsti visai nereikalingi liudininkai ir tuomet 
nebus galima šio dalyko likviduoti taikos ke
liu. Deja, pagrindo mūsų apkaltinimams yra 
rimto, tiek rimto, kad jo negalima nei užgin
čyti, nei paslėpti.
— Tai šmeižtas! Tai fantazija! Jokių faktų 

jūs neturite! — nesiliovė Tautgėla.
— Deja, faktų yra. Gerbiamasis tamstos sū

nelis Viktoras mums jų patiekė, — saldžiai 
užtikrino Pomadinas.

(Bus daugiau}
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Antradienis, Rugp- 14 d., 1945

Malonūs Lietuviai!
Jei norite praleisti geras atostogas ir pasigrožėti 

gražia lietuviška gamta, važiuokite Į Maine valstybę. 
Lietuvos Pranciškonai turi Maine valstybėje labai gra
žioje vietoje, prie didelio pušynų miško, savo vienuo
lyną ir koplyčią. Tėvai Pranciškonai mielai priims vi
sus lietuvius, atkeliavusius į Maine pasilsėti, pasimau
dyti ir pažvejoti gausiuose Maine ežeruose.

Visus malonius lietuvius Tėvai Pranciškonai taip 
pat kviečia dalyvauti rugpiūčio 26 dieną, sekmadienį, 
savo Šv. Antano vienuolyno, Mount St. Francis, 
Greene, Maine pašventinimo metinėse sukaktuvėse ir 
Maine valstybėje pirmojo Nekaltai Pradėtosios Švenč. 
Panos Marijos Seserų Lietuvaičių vienuolyno, St. 
Clare's Vilią. Greene, Maine pašventinime. Pašventini
mo apeigas atliks Jo Ekscelencija Portlando vyskupas 
Juozapas McCarthy. Naujasis Nekalto Prasidėjimo se
serų vienuolynas Greene. Maine Įkurtas Lietuvos Pran- 
siškonų rūpesčiu. Jame gyvena lietuvaitės seserys, 
kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo Šv. Pranciš
kaus Varpelio” administracijoje ir kartu rūpinasi 
Levvistono lietuvių jaunimo religiniu ir tautiniu auklė
jimu bei lavinimu.

Pašventinimo Dienoje
11 valandą — bus iškilmingos Mišios su pamokslu 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje.
3 P. M. — Jo Ekscelencijos Vyskupo sutikimas ir 

seselių vienuolyno pašventinimas.
4 vai. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno sodnelyje.
Po pašventinimo iškilmių vienuolyno miške bus 

didelis Naujosios Anglijos Lietuviu
PIKNIKAS

VISUS MALONIUS LIETUVIUS 
kviečiame dalyvauti pašventinimo iškilmėse ir pikni
ke. Pašventinimo išvakarėse rugpiūčio 25 dieną, 7 P.M. 
Šv. Baltramiejaus salėje. Lewiston, Me. bus didelė va
karienė. Kas atvažiuos anksčiau, kviečiame dalyvauti 
ir vakarienėje.

Geriausi keliai važiuojant Į Greene, Maine:
Automobiliu —Nuo Bostono iki Portlando kelias No. 1. 

Nuo Portlando iki Greene reikia važiuoti per Lew- 
istoną keliais — Nr. 3. 4. 100, 202. Šie visi keliai 
praeina pro Pranciškonų vienuolyną, kuris yra 6 
miles nuo Levvistono. prie pat Highway’o.

Autobusu — Autobusai iš New Yorko, Bostono ir Port
lando į miestus Bangor ir Waterville, Maine praei
na pro pat vienuolyną.

Traukiniais — Yra tiesioginis susisiekimas tarp New 
Yorko ir Lewistono. Iš Bostono North Station iš
eina i Levvistoną 12 valandą dienos labai geras 
greitasis traukinys. Atvykę Į Levvistoną, skambin
kite Į vienuolyną telefonu — Greene, Maine — 
128R24. Vienuolynas tuoj prisius karus. 
Tat, laukiame atvykstant maloniu sveteliu.

LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

fe - SPOTLIGHT on SDBST1TUTES

Amerikos orlaivis ATC C-69 Constellation, pasiekė Paryžių 
Yorko į 14 valandų ir 12 minučių, šie lakūnai ir įgula tos kelionės.
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Klausimai Ir Atsakymai

ŠILTAS GRAŽUS
RUDENĖLIS
Šiltas gražus rudenėlis 
Oi dra—dra, dra,

Platus kelias vieškelėlis
Oi dra—dra, dra.

Bėkit, bėkit rekrūtukai, oi...
Sugaminti jau liuosukai, oi...

■ Vieni rengias Į veselę, oi...
■ Kiti eina į karelę, oi...

Ir ištraukė tau liuosuką, oi...
i Ir tą mažą numeruką, oi...
i _____________
EI NIEKUR

i

Amerikos pilietybės. Ką 
turiu daryti?

Atsakymas — Taip. Esi 
pilietė. Pasiųsk prašymą 
dėl “certificate of deriva- 
tive citizenship”. Vartok 
specialę formą — Form 
N-600. Pareikalauk jos iš 
Immigration and Natura
lization Service. Kainuos 
penki doleriai. Turi pasių- 

‘ sti Įrodymą savo vyro gi- 
i mimo.

Jeigu neturi - vyro gimi
mo certifikatą, parašyk 
Health Department mies
te, arba vietoje, kur jis gi- 
!mė. Paduok dieną ir tėvų 
vardus ir, jeigu galima, a- 
dresą, kur šeima gyveno 
kada jis gimė. Jeigu 
Health Department negali 

• 'pristatyti gimimo certifi- 
i katą, tai turėsi gauti du 
’afidavitų nuo dviejų se- 
! nesnių narių jo šeimos, ar- 
i ba nuo dviejų draugų šei- 
; mos, kurie gali prisiekti, 
kad žino, jog jis gimė A- 
merikoje. FLIS.

Ei niekur nėra
Tokių sodelių.
Kaip tik mano tėvužėlio!
Perlų lapužėliai.
Aukso žiedužėliai. 
Deimanto obuolėliai.
O ir atlėkė
Raiba gegelė
Į tėvelio sodelį.
Kolei tupėjo,
Visa žėrėjo.
Išlėkdama suskambėjo.

laiką turi būti geras.
Jis turi būti narys baltos 

arba juodos rasės, arba A- 
merikos indi jonų.

Kad jo negali išdeportuo- 
ti.

Gauti “record of regis
try” reikia vartoti Form 
N-105. Kopiją tos formos 
galima gauti iš arčiausio 
Naturalization Office. Ap
likaciją dėl tokio rekordo 
kainuoja $18. Pinigus, mo- 
ney orderiu, vardu Com-

Jeigu Imigracijos ir Na
tūralizacijos Tarnyba turi 
ofisą netoli Tamstos, pata
riame tuoj ten lai nueina 
jūsų dukrytė užsiregis
truoti. Jeigu tokis ofisas 
per toli, tai parašyk laiš
ką į United Statės Com- 
missioner of Immigration 
and Naturalization ir už
klausk jų ką daryti. . - _.

Tai neatidėliojant pada- missioner of Immigration 
z~J T n Tu virt 1, nn+’i z~< I /m zvn t

ryk. Alien 1 
Act baudžia ateivius, kurie 

.neprisilaiko Įstatymų. Bet 
Immigration and Natura- 

i lization Tarnyba priima 
1 paaiškinimą, jeigu ateivis 
apie tai tikrai nežinojo.

Ateivio Užsiregistravimas
Klausimas— 1940 me

tais, kada užsiregistravau 
kaipo ateivis pagal Alien 
Registration įstatymą, aš 
tuo pačiu metu užregistra- 

ivau ir savo duktytę — 12 
m. amžiaus. Aną dieną su
žinojau, kad ji turėjo vėl 
užsiregistruoti, kada pa
siekė 14 m. Ar tai teisybė? 

:Ką Valdžia mums gali da
bar daryti? Ji jau turi 17 
metų amžiaus.

Atsakymas — Taip. Rei
kėjo duktytei užsiregis
truoti kada sulaukė 14 m. 
Alien Registration Act iš 
1940 parūpino, kad kiek
vienas ateivis, kuris buvo 
mažiaus 14 metų, kada už
registravimas ateivių įvy
ko (nuo rugp. 27, 1940 m. 
iki gruodžio 26, 1940), turi 
būti užregistruotas jos ar
ba jo tėvų. Taipgi įstaty- j 
mas reikalavo, kad tokis 
ateivis turi į 30 dienų po no vardą.Teismas sutiko ir 
suėjimo 14 m. būti vėl už- ■ dabar 
registruotas ir nuospauda išleistas nauju vardu, 
pirštų padaryta.

I

I I

ŽALGIRIS____
Oi, ūžia, švilpia blogas oras 

i Ir vėtros medį bando raut, 
j O narsūs Vytauto bajorai
Pradėjo karan brolius šaukt.

i Jau trempia viešąjį kelelį, 
i Pulkai jau eina už pulkų — 
i O eik. vaike, balnok žirgelį.
Užstok už garbę lietuvių! 
Štai kabo tavo tymo balnas

. Ir kardas tavo štai šviesus. 
Ir joki per miškus, per kalnus, 
Malšinki priešus plėšikus.

; O ar tai vėtros žiaurios kaukia.
I Siūbuoja girios ąžuolai?
1 Ar tai išalkę žvėrys traukia. 
Ar staugia meškos ir vilkai ?

I O tai ne vėtros žiaurios ūžia. 
O tai ne meškos, nei vilkai —

; Tai broliai joja Į karužę. 
Tai žvengia juodbėriai žirgai. 
Tai joja vyrų minių minios. 
Tai narsūs Lietuvos vaikai... 
Jau peržengti kalnai ir plynios, 
Jau priešų netoli laukai... 
Sudiev, tėvyne mūsų miela. 
Tu būk laiminga visada! 
Sau pinki laimės aukso vielą. 
Tegu gyvuoja Lietuva!

į Jau dūmai rūksta, dunda žemė. 
Nerimsta juodbėriai žirgai.
Pats Vytautas žiūri, mūšį lemia. 
Arti kryžiuočiai vanagai...
Tai neperkūns smarkus sugrio

vė,
j Ne šviesūs tvykstelėj’ žaibai.—
. Tai lietuviai į priešus šovė. 
Tai čerška šviesūs jų kardai. 
Ir kaip kopūstai, ritas galvos, 
Ir maišos su maldoms keiks

mai.
Lavonų guli baisios kalvos, 
Kanuolių dauginas griausmai. 
Nuo Žalgirio rytinės pusės, 
Kur tik akims vos užmatai. 
Kryžiuočiai guli, kaipo musės. 
Ir drasko kūnus jų vilkai. 
O lietuviai linksmai dainuoja. 
Jų grobio nei nesuskaityt. 
Dainuodami namuosna joja 
Baltų tėvelių atlankyt.

P. Vaičaitis.

Kaip Galima Įrodyti 
Pilietybę i

Gimiau 
Rezistration an<^ Naturalization. Jeigu Lietuvoje, atvažiuodama 

toks rekordas neišduoda-1 pat jaunystėje. Tapau A- 
mas, pinigų negrąžins. Į merikos piliete 1916 m.,’

Gavęs tokį rekordą, arba kada ištekėjau už Ameri-i 
certifikatą, asmuo gali kos piliečio. Jis jau miręs J 
prašyti Amerikos piliety- Prašiau darbo karo įstai-> 
bės. 1 goję, bet mane nepriima be'

Klausimas

v •

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTIMOP.E 30, Md.

Tel. Lesington 8595 
Llmosinai dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį
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nepasikeitė. Tik | 
sveturgimę vaikai, kurie; i 
jį.____ a_____ ;i____—i Y

Pakeitimas Vardo
Klausimas — Tapau A- 

merikos piliečiu tik praė
jusį mėnesį. Mano vardas 
labai ilgas ir neištariamas. 
Prašiau Natūralizacijos 
Teismo, kad pakeistų ma-

mano certifikatas

“Laimingesnis Dalykas 
Duoti, Kaip

Džiaugsmas Našlaičiams

❖ t t T f t

Turiu tris sūnus, visi virš 
21 metų amžiaus. Supran- ’t’ 
tu, kad jie neįgijo Ameri- 
kos pilietybės mano natu- 
ralizavimu, bet jie nori ži
noti ar jų vardai taipgi pa
našūs į mano, kitais žo- 

: džiais, ar jie gali vartoti 
mano sutrumpintą vardą?

Atsakymas — Ne. Jų 
vardai nepasikeitė. Tik £ 

tapo Amerikos piliečiais,■ X 
kada tėvai buvo natūrali- X<♦ ❖ t ❖ 

t t ❖ t T ♦f 
lt 
'f 
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m., kuris pasiliko nelega- 
liai prieš tą laiką, — taip V 
Tamsta dariai — gali lega-j£ 
lizuoti savo buvimą šioje 
šalyje, išgaudamas 
cord of registry”. 
prisilaiko prie 
lavimų. į«|*

Jis turi Įrodyti, kad atvy- 
ko prieš liepos 1 d. 1924 
kad čia per visą laiką pasi-,*t* 
liko. ! ***

Jo rekordas per tą visą'j^ 
laiką pasiliko. i ♦♦♦

T/"v <-» c? o vico •

Paguoda Seneliams

Stiprybe Vaikeliams

Ramybe Dievotoms Mergelėms

Šventovė Darbuotojoms

Laimėjimas Aukotojams
zuoti legaliai pakeičia var
dus. Tamstos sūnūs, būda
mi 21 metų amžiaus neįgi
jo pilietybės ir Teismas tu
ri jiems pakeisti vardus.

(Apd.20,35)

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolynas
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

THATCHER STREET BROCKTON 54, MASS

Kaip Legalizuoti 
Apsistojimą

Klausimas — Atvykau 
Jung. Valstybes kaipo jū 
rininkas. Turėjau vėl išva
žiuoti, bet nevažiavau, pa
silikau. Visą laiką čia išgy
venau. Kaip galiu tapti pi
liečiu ?

Atsakymas — Visų pir
miausia paprašyk “a re- 
cord of registry”. Gavęs 
tą rekordą arba certifika- 
tą gali prašyti pirmų po- 
pierų ir paprastu keliu į-Į 
gyti pilietybę.

Asmuo, atvykęs nelega
liai prieš liepos 1 d.

v •

i
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“a re-*X 
Lj , jeigu;A 
visų reika-!***

Nauja Lietuvaičių, Bostono Arkivyskupijoje, Įstaiga Yra Mūsų 
Džiaugsmas, Pažiba. Iš Elmhurst, Pa., Nukryžiuotojo Jėzaus Se
selės Perkelia Savo Centrą Į Brockton, Mass. Čia Turės: Naujo
kyną, Seneliams Prieglaudą, Našlaityną.

PRAŠOME DIEVO GARBEI IR TAMSTOS DŽIAUGSMUI LIKTI 
VIENUOLYNO GARBĖS NARIU-STEIGĖJU, AMŽINUOJU NA

RIU, GERADARIU arba RĖMĖJU.

Seselės amžinai bus dėkingos. Už Tamstą aukos šv. Mišias, Novenas ir 
gerus darbus. “Taigi, būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas” 
(Luk. 6, 36), sako Jėzus.

Siunčiant auką, prašome pasinaudoti pridėta iškarpa.

OUR LADY OF SORROVVS CONVENT
Thatcher St., Brockton 54, Mass.

Didžiai Gerbiamoji Motina Bonaventūra:
Prašau įrašyti mane į Nukryžiuoto Jėzaus Seselių Vienuolyno, Brock

ton, Mass. geradarių sąrašą, nes ir aš noriu naudotis Seselių maldų ir Vie
nuolyno gerų darbų vaisiais.

Auka $..........

Vardas, Pavardė

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

metiniais geradariais. Aukavusieji $25.00 skaitysis geradariais rėmėjais. Amži
nieji nariai aukoja $100. Amžinieji Garbės nariai-fundatoriai-steigėjai aukoja 
$500. Auka galima siųsti dalimis. Su pakvitavimu Vienuolynas išduos gražius 
budimus. AUKOJUSIEMS $25.00 ar daugiau, bus Įteikta graži vyskupo P. Bučio 
knyga — “ŠVC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE".laiką pasiliko.
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Tremtinių Lietuvių Maldos
PRISIMENANT MIRUSIUS

Prisimink, Viešpatie, visus savo tarnus, kurie mi
rė su kryžiaus ženklu ir užmigo dieviškoje taikoje, o 
ypatingai tuos, kurie krito savo tėvynės garbės kovos 
lauke, be to, tuos, kurie žuvo toli nuo savo motinos tė
vynės, palaidoti karo kalinių kapuose.

UŽSIENIEČIŲ LIETUVIŲ VAIKŲ MALDA
Šv. Marija, Dievo Motina, išklausyk mūsų nekaltų 

širdelių maldas, kurias siunčia savo tėvynei mažieji 
lietuviai.

Karo viesulas sunaikino mūsų miestus, miestelius, 
bažnytkaimius, sudegino ištisus kaimus.

Vienus lietuvius ištrėmė, kitus, atskyrę nuo savų
jų, kalina ir žudo, o likusiems tėvynėj užnėrė nelaisvės 
pančius.

Ilgu ir nejauku lietuviams šioje nelaimėje būti, o 
ypač toms šeimoms, kurių vaikai atskirti nuo savo tė
velių ir mamyčių.

Pažvelk į šį liūdesį, ypač į lietuvių motinų, kurios 
liko vienos su mažais vaikeliais.

O Marija, globok visus lietuvius, kad jiems nieko! 
blogo neįvyktų!

Suteik sveikatos ligoniams lietuviams, padrąsink 
juos ištesėti šioje karo nelaimėje.

Palaikyk jų širdyse gyvą tikėjimą, nuolatinę viltį 
Dievu je.

Jų ir visų mūsų pasiaukojimas tegul prisideda kelte kėlė 
brangiosios tėvynės Nepriklausomybei atstatyti.

IŠ KALĖJIMŲ IR STOVYKLŲ IŠVADUOTŲJŲ
MALDA

O Šv. Panele Marija, mes džiaugiamės išvaduoti iš
koncentracijos stovyklų, tačiau neužmirštame nė sa-į Saulės spindulėlis tarsi mane 
vo brolių, dar ištrėmime ir kalėjimuose tebegyvenan-• gėdino, kad aš gaišuoju.' Jis vis 
čių.

Mes jiems prašome tavo motiniškos globos.

Dūmais apsuptas japonų miestas Hoddaido, kurį sėkmingai bombar
davo Amerikiečių Oro Laivynas.

Prievarta Ir Laisvė TAMSIOJ
i
i

Ankstyvas saulės spindulėlis 
prasiveržė pro lango uždangą ir 

iš minkštos lovos. 
Mano galvoje bėgo vaizdas po
vaizdo ir mintis sekė mintį, kur 
šiandien praleisiu nedarbo die- 

iną.

i

AMERICAN 
REDCROSS

pats vienuolynas, kurį jos įsigi
jo su gerųjų prietelių pagelba 
šiais metais. Ir štai šio vienuo
lyno pašventinimas ir gerųjų 
prietelių bei rėmėjų sąskridys į- 
vyks rugsėjo (Labor Day) 3 d. 
Mano širdis degė ilgesiu tos die
nos, kada įvyks tas iškilmingas 
džiaugsmo aktas. Juk tai čia y- 
ra subėgęs laisva valia mūsų 
lietuviškasis jaunimėlis, kuris 
užtrenkė duris pasauliui ir atsi
davė Nukryžiuotojo Jėzaus tar
nybai. Nes jas patraukė viduji
nis balsas, kad lyg žvakė degsi 
Aukščiausiojo garbei, kol širdis 
plastėt nenustos...

Kai mano mintys gretino prie
vartą ir laisvę, mane mintys nu
kėlė net ir tėvų žemėn. Tėvo ir 
motinos prievarta tai dar nėra 
žemiausiojo žmoniškumo laips
nis, yra dažnai tik šaltas išro- 
kavimas ir nesupratimas jaunų
jų širdies, bet yra ir žiaurioji 
prievarta, kurią priešai taiko 
mūsų broliams ir sesutėms Lie
tuvoje... — persekioja, tremia, 
ardo šeimas, skiria tėvus nuo 
vaikų ir vaikus nuo tėvų, naiki
na turtą ir tt. ir tt.

Štai šis naujas vienuolynas, 
laisvai įžadus sudėjęs lietuvai
čių būrelis turi sau už tikslą 
gyventi ne sau. bet savo arti
miems broliams ir sesutėms čia 
ir per mūsų širdis padėti bro
liams ir sesėms Lietuvoj...

Laikas su jumis, brangieji šio 
straipsnelio skaitytojai, dalintis 
mintimis, baigiasi ir man palie
ka jums palinkėti, pasimatymo 

į Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
. Lietuvaičių Vienuolyne rugsėjo 
3, Brockton, Mass. Kmp.

------------------------------------------

Tamsioj naktelėj, 
Žalioj girelėj 
Kalbino mane 
Jaunas bernelis.

Vai ly, vai lilia, 
Vai ly, vai lilia, 
Kalbino mane 
Jaunas bernelis. 

Ne tiek kalbino, 
Kiek jis viliojo, 
Aukso žiedelį 
Man dovanojo...

Ne dėkui tėvui, 
Nei motinėlei. 
Kad mane mažą 
Valioj augino... 

Valioj augino. 
Ilgai migdino, 
Lig pusrytėlių 
Neprižadino.

Vakar pas ją buvo piršliai. Iš 
toli. Nepažįstami. Piršlys visus 
gausiai vaišino ir vynais girdė. 
Nesuvaldomu juodbėriu kiemą 
išmynę. Ir tą, taip gražiai dažy
tą, tvorelę išlaužė. Tėvams buvo! 
džiaugsmo. O jai? Jai širdį vė
rė. Sakės pinigų neskaitomai 
turįs. Šį juodbėrį atsivesiąs. 
Daug gražių žodžių jai kalbėjo. 
Motinai rankas nubučiavo. Pa
liko jam Onelė, gelsvų kasų vai- 

degino, įniku PasiPuošus- Vylioja jį tie
gražus tvarkingi namai, viso 
pilni, tos nepakeliamos skry
nios, tie raštuoti audeklai.

i

kilo aukštyn ir savo akis smei-Į 
_ x _ „ gė karštesnių žvilgsniu. Rodos,!

Šiandien mes pasidaliname su jų kentėjimais, ba- mylimosios akys ligi širdies gi-į 
du, sunkiu darbu, aštriu stovyklų gyvenimu.

Mes prašome, o Motina, jiems padėti.
Budėk prie mūsų brolių, kurie neturi religinių pa

tarnavimų.
Duok sveikatos ligoniams, suramink tuos, kurie 

verkia, netekę savo brangaus asmens ir kurio veido 
gal daugiau niekados neišvys.

Pasigailėk mirštančiųjų, kurie merdi agonijoje, be 
jokios savųjų paguodos.

Pagaliau suteik taiką pasauliui, kad netrukus mes 
visi, susirinkę savo gimtojoje tėviškėlėje, galėtume 
giedoti padėkos giesmę Marijai: “Džiaugiasi mano sie
la Viešpatyje”.

BENDRA MALDA UŽ VISUS KENČIANČIUS
LIETUVIUS

! jų prisilietė ir ugningai 
bei karštai glamonėjo. Pašokau. 
Nutariau vykti į jaunimo svar
bų susirinkimą ir visu skubotu
mu rengiuosi, kad nesugaišus 
nė minutės.

Štai traukinys... Ir aš su dide
liu būriu keleivių įlipau į vidų. 
Sėdynės beveik pilnos, kur ne 
kur viena kita tuštesnė. Daugu
ma sėdi juodukių, kitos vietos 
randasi prie karių. Atsisėdu 
vienišas ir tuojaus iš kišenės iš-(----- —

j traukiu Lietuvoj spausdintą lai- Į dėjo: 
i kraštį. Pažvelgęs į praskleistą

Gražus jis. Akys tamsios, ne
įžvelgiamos. Juodi, išsidraikę! 
plaukai krito ant aukštos kak-
tos. Ji tai matė. Bet jo žvilgsnis (dės. Nebūk ožka...
ją baugino. Motina ją vis stūmė Onelė matė jį. Girdėjo pagyro- 
prie jo. Piršlius kalbino, vaiši-1 mis persunktas kalbas. Bet An- 
no. Jiems sakė:

* 'o
— Jai nedrąsu. Mat, nepratus

su svetimais... Dukteriai šnabž-

ją baugino. Motina ją vis stūmė Onelė matė jį. Girdėjo pagyro-

i — Kalbėk. Toks gražus. Ir
O Marija, gailestingoji mūsų tėvynės Motina ir puslapį mano akis užkliuvo...— kaip turtingas. Visos tau pavy-j 

Globėja, pasigailėjai visados tų, kurie kenčia.
Mes maldaujame su pilnu pasitikėjimu, kad padė

tumei mūsų prispaustiesiems lietuviams.
Padėk jiems krikščioniškai pakelti šią mūsų tė

vynės nelaimę.
Mes aukojam tavo dieviškajam Sūnui jų visą gy

venimą ir mūsų brangios tėvynės atstatymą.
Suteik, kad visi mūsų tėvynėje kenčiantieji, trem

tiniai, karo bei politiniai kaliniai išsilaikytų geroje 
sveikatoje ir geroje dvasios būsenoje po tiekos išban
dymų.

Saugok visus mus nuo nusikaltimų.
Duok mums darbo, jėgos ir taikos.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ MISTINĖ LITANIJA
Viešpatie, kuris išgelbėjai savo išrinktąją tautą iš 

Egipto nelaisvės ir atvedei į šventąją žemę, grąžink

'1

tik
ne-

ne-

globos? Nepalik manęs...
Motinos ašarų paveikta, tėvo 

griežto žodžio “eisi” pasmerkta, 
ji ryžos. Gailiomis ašaromis ap- 
veckus skaisčiąją meilę, skaudų 
“sudie’' Antanui tarė. Ryt su tė
vais žvalguosna rengiasi. Pa
kėlė galvą. Akyse begalinis liū
desys. Iš krūtinės išsiveržė at- 
dūsys. Suplupo, sulinko prie 
Nukryžiuotojo kojų ir vieninte
lis žodis išsprūdo: “Viešpatie”. 
Siela šaukės stiprybės. Nesus
tabdomi kūkčiojimai pripildė 
seklytėlę. Auštant pakilo su
vargusiu veidu, bet ryžtumu lū
pose :
— Dėl tavęs, motute, šią auką 

darau, tau senatvę lengvinti lie
ku. Tavo palaimos trokštu.

Pilni jaunikio aruodai. Tvar
tuose daug juodmargių. Juod
bėriai žvengimu sveikina sve
čius. Sena anyta būsimai mar
telei mielius žodžius kalba. 
Daug dalies sūnui žada. Onelė 
nieko negirdi. Ji klaidžioja aki
mis. Jai taip visi svetimi. Vel
tui jos busimasis Jonas meili
nąs, degtine vaišina. Ji nelinks
ma. Sutarta vestuvių laikas. Ji 
su viskuo sutinka. Džiaugias vi
si. Kelia stiklelius už jų laimę. 
Bet ji lyg laidotuvių gaidą gir
dėtų.

Triukšmingos buvo vestuvės. 
Daug suvalgyta, išgerta, daug 
dainų dainuota. Laimės jaunie
siems linkėta. Onelei vis skaus
mas širdy. Šypsena lūpose 
retas svečias. Ir vyro dalis 
džiugino jos.

Prabėgo kiek laiko. Jonas
buvo toks meilus jai. Rūsčiais 
žodžiais jos senus tėvus užgau
liojo. Tėvų kruvinu prakaitu į- 
gytą turtą niekino. Savo dalia 
didžiavos. Žiaurus jis buvo. Pa-; 
ilso ji nuo darbų. Širdį graužė 
kaskart didėjanti nesantaika. Ji 
bėga, skuba, bet vis negerai. 
Jautė, kaip ėda kažkas krūtinę. 
Ir galvą kasdien skauda. Tylėjo.

Aušo gražus pavasaris. Me
džių pumpurai rengėsi sprogti. 
Onytės širdy brendo gyvybė. Ji 
pati vis silpnėjo. Medžiai pasi
puošė švelnučiu žaliu rūbu. 
Paukščiai pragydo tūkstančiais 
balsų. Žemė alsavo gyvybe.

Jono namus aplankė viešnia. 
Ji pasiėmė savo dalią. Onelė da
vė pasauliui silpnutį mažą sū
nelį, o ji pati. Aukščiausiojo 
pašaukta, skendėjo žieduose. 
Netesėjo motulei žadėto žodžio: 
paliko ją skausmo apsuptą ir 
senatvės ramsčio netekusią...

Čia užsibaigė pasakojimas, 
čia sustojo ir traukinys. Mano 
skruostais nusirito sidabrinis 
žirnis... ir kad kas to nepastebė
tų pašokau ir griebiaus už mano 
mažyčio rankenuko... Išėjau...

Tai buvo prievartos auka...
Prievartos vaizdo apsunkęs 

statau koją už kojos ir einu, bet 
kur? Einu į laisva valia jauni
mo pasirinktą draugiją . štai 
prieš mano akis pasirodė kele
tas pastatų, tarpe kurių vienas 
vyrauja lyg didinga tvirtovė. 
Tai Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
lių lietuvaičių vienuolynas. Tas

■ tanas? Tas Buivydų samdinys, 
'kuris rankoves atsiraitęs, tvir
tomis rankomis suspaudęs dal
gį švytravo lankoj ? Kas rytą 
skambėjo jo daina. Jis vis toks 
linksmas. Ji ir dabar girdėjo jo 

i dainą. Jis jai nekalbėjo meilių 
! žodžių, turtų nežadėjo.
I tariant:

— Padėk Dieve!
Linksmai sakydavo:

— Ačiū. Bet kada tu padėsi, aš j 
dvigubai dirbsiu. Ir jo veidas j 
nušvisdavo malonia šypsena. » 

Antanas šėlstančiu juodbėriu 
pas ją nevažiavo, žaliu vynu 
staltiesės nelaistė, gražių žo
džių nekalbėjo. Sakydavo:
— Kai gyvensim kartu, tada 

teks daug dirbti, kad galėtume 
sau žemės nusipirkti ir triobas 
pastatyti. Pavargsim. bet savos 
žemės turėsim. Gražų sodą au- 
ginsim.

Tėvas nekartą Onelei sakė:
— Jei tu už Antano teki, tau 

žemės neduodu. Gėdą man se
nam darai. Jai peršasi rinkti
niai, o ji į samdinius žiūri. Pa
leisiu pliką, tai pamatysi...

Šiandien ji viską prisimena. 
Antanas ryte buvo ir pasakė:
— Pragėrė tave vakar... Gal ir 

būsi už jo turtingesnė ir laimin
gesnė. Eik...

Ji matė, kaip jis galvą nulei
dęs išėjo. Myli Onelė tą darbo 
vaikiną, vertina jo darbštumą. 
Ir laiminga būtų tik su juo. Bet 
motina. Ta žilgalvė senutė. Jai 
jaunystė taip svetima: juk ir ji 
per piršlius ištekėjo. Vargų 
daug turėjo. Karo metu net ba
dauti tekę. Ji dabar jaučia tik 
pinigą ir turtą. Piršlius išlei
dus, ilgai kalbėjo savo vientur
tei apie laimę, kurią turės ište
kėjus už jo. Nesuprato motina 
jos ašarų. Ramino senai žino
mais žodžiais.

— Nemylėdama ir aš ėjau. Pri
pratau ir gerai. Žiūrėk, kiek 
turto turime. Nežūsi ir tu. 
Mums seniems garbę padarysi. 
Antanai irgi geras, bet netur
tingas. L/ jo eisi, tėvas išvarys, 
nieko neduos. Kas mane seną

I

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mSnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS"

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene. Maine

Bet jaimums lietuviams laisvę, nepriklausomą gimtąją mūsų 
tėvų žemę.

Dieviškasis Sūnau, kuris savo kančia atpirkai 
nuodėmingąjį pasaulį ir, stebuklingai atsikėlęs iš nu
mirusių, viešpatauji dangiškoje garbėje, atstatyk mū-! 
sų brangiąją Lietuvą tarp laimingų tautų — Tavęs 
prašome, Viešpatie.

Švenčiausioji Panele Marija, kurioje mūsų tėvy
nės liaudis tiek daug pasitikėjimo turi, — gelbėk mū-! 
sų kenčiančią Lietuvą.

Aušros Vartų stebuklingoji Lietuvos Karaliene,— 
melskis už mūsų kenčiančius lietuvius.

Šventas Kazimierai, Lietuvos globėjau ir Karalai
ti, — melskis už mūsų kenčiančius lietuvius.

Visi mūsų tėvynės šventieji ir kankiniai, — mels
kitės už mūsų kenčiančius lietuvius.

Per carų valdžios tremtinius lietuvius ir jų mirtį 
— gelbėk, Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per Kražių kankinių skerdynes, skausmus ir krau- 
Įją — gelbėk, Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per mūsų tautos knygnešių, savanorių, partizanų 
bei visų sūnų heroišką pasiaukojimą tėvynei — gelbėk. 
Viešpatie, mūsų tėvynę Lietuvą.

Per lietuvių ištvermę šio karo okupacijose, per 
tvirtą valią mūsų tremtinių ir politinių kalinių, tapu-į 
šių bolševiko ir nacio aukomis — gelbėk, Viešpatie.! 
mūsų tėvynę Lietuvą.

Suteik mūsų tėvynei taiką, laisvę ramybę, kiekvie
nam užtenkamą pragyvenimo šaltinį, — Tavęs mal
daujame, Viešpatie.

Tegul mūsų Vytis ir trispalvė laisvai plevėsuoja 
visame krašte, — Tavęs prašome, Viešpatie.

Suteik visiems lietuviams drąsos ginti visados sa
vo tėvynės idealus, — Tavęs prašome, Viešpatie.

Supilk mūsų kaulams kapą gimtoje tėvų žemėje,— 
Tavęs prašome, Viešpatie.

Grąžink mūsų teritorijos Neliečiamybę ir Nepri- 
j klausomybę, — Tavęs prašome, Viešpatie.

MALDA
Viešpatie Dieve, visų galingiausiasis, Tavo lietu

vių tautos vaikai, tiek daug šimtmečiais iškentėję, 
šiandien išblaškyti svetimuose kraštuose, prašo atito
linti šią karo nelaimę iš savo bočių žemės.

Dieve, kurs mūsų tėvynės globėją Šv. Kazimierą 
stiprinai ištvermės dorybe, mes Tavęs prašome, kad 
per jo nuopelnus ir užtarimą duotumei visiems lietu
viams užtenkamos jėgos kantriai pakelti visus savo 
tėvynės sunkumus ir kentėjimus.

Sustatė kun. V. Raičiūnas

I 
I

I

Skaityk ir Platink 
“ŽVAIGŽDĘ” 

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis! 

Metams tik $1.00!
Adresas:

‘žvaigždės’ Administracija
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė 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 — $3.50. Rašyk:

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

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatvė

I

knyga (s)

Miestas ir Valstija ....................................................................

Berlyne yra trukumas įvairių kasdieninio gy
venimo reikmenų. Štai vokietė blondinė parduo
da mainais pauderio dėžutę rusų kariui ir karei 
už šokolado plytelę.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE * Į

PADĖKA
Tariame didi ir nuoširdų dė-'Alena Ignoaienė. Ona Trumpai- 

kui \Vaterburio (Conn.) Kan-'tienė. Nora Paul. 
č..s Arkibrolijos draugijai už 
surengimą sėkmingo "card 
party” mūsų vienuolyno naudai. 
Ypatingai dėkojame kieb. kun. 
J. Valantiejui. kad leido surengt 
šią "party” ir kad taip gražiai 
pagarsino bažnyčioje. Didis dė
kui ir tiems kunigams, kurie at
silankė i tą pramogą. Dėkui pir
mininkei p. M. Karinauskienei 
už nuširdų pasidarbavimą, po
nams Gurgiant ir Stankevičiam, 
kad leido priruošti pramogą sa
vo namuose ir suteiktus val
gius: p. P. Karvelienei ir P. M. 
Jenušaitienei už paaukuotus 
daiktus laimėjimui: ponioms: 
O. Besasparienei. V. Vitkaus
kienei. A. Viltrakienei. O. Gir- 
vickienei. B. Palilionienei. F. 
Zuraitienei. Vyturienei. M. Pit- 
kevičienei. Stankevičiūtėm. ir 
M. Karinauskienei. kad prisidė
jo prie valgių. Didi dėka Stan
kevičių dukrelėm, kurios pagel
bėjo prie valgių.

Taipgi nuoširdžiai dėkojame 
sekantiems, kurie prisidėjo sa
vo aukomis:

Po $5.00 — Ona Besasparienė. 
Rožė Ališauskienė. Magdalena 
Dulskienė. Stasė Stasiūnienė.

Ponas Ramazauskas $4.00.
Po $3.00 — Anastazija Bar- Jurgaitienė. Ona Kankalinienė. 

kauskienė. Monika Jucienė. Ka- Marė Balnienė. 
zimiera Petrauskienė. Ona Anų- tienė. 
šauskienė.

Po $2.00 — Katarina Matu- 
saitė. Morta Krunklevičienė. O- 
na Barzaevičienė. Teresė Var- 
kalienė. Suzana Adomaitienė. 
Valerija Vitkauskienė. Mr. & 
Mrs. A. Marcelynas. Marė ir Ju-1
liūs Vilčiauskai. Mrs. Damulie- 
nė. Isabelė Orantienė. Alekas ir 
Marė Stanuliai. Mrs. J. Griškau- 
skas. Sophie Vaitukaitis. Marė 
Petraitienė. Teklė Smolskienė. 
Ona Vitkauskienė. Elzbieta Vy- 
turienė. Juzė 
Barbora ir Vincas Pabiliomai. 
Anna Klimas.

Mrs. Cibulskienė SI.75.
Po SI.50 — Kazimiera Bars- 

tienė. Mrs. Eva Volage. Barbo
ra Juodaitė. Francis Paulienė. 
Ona Benesevičienė.

n

Mrs. Stalio- 
nis. Mrs. Samoska. Jenny Pillis. 
John Rinkavage. Mary Olick. 
Mary Petkevičius. Albina Vilt
rakių. Anna Gervickienė. Mrs. 
Margaret D. Andrea. Mrs. John 
Stankus. Mrs. James D. Lucia. 
Miss Sophie Paulius. Elzbieta 
Dvyleckiūtė. Antanina Mickevi
čienė. Josephina Venzulienė. 
Mrs. Sophie Viltrakis, Anna 
Morkis. Paul Puodziunas. Anna 
Zuraitis. Anna Kristutis. Albina 
Kristutis. Nellie Bajoris. Benny 
Visockis. Tapile Jenusauskienė. 
Aldona Mazukaitis, Kristina 
Mažeikienė. Jieva Gecevičienė. 
Agota Krivinskienė. Jonas Suo- 
pienius. Veronika Jariches. E- 
lena Navikauskienė, 
pinskienė. Anastazia 
dienė. Mary Norkus. 
Určinienė. Barbora
Veronika Kalinauskienė, Elena 
Barkauskienė. Veronika Žukau
skienė. Nellie Jenušaitienė. A- 
nelė Skrebutijinienė. Mrs. E. 
Baltinas. Ona Urbonienė. Selio- 
mija Brazienė. Petronėlė Vait
kus. Mary Fortier. Rožė Čer- 
nauskienė. Mrs. A. Rakoza. Pet
ronėlė Vazininkaitis. Mrs. Blin- 
strabas. Ona Orantienė. komp.

■ Alexandras

i

Olga Gemoms. Petcr ir Izabelė 
Krugelis. Domicėlė Steponaitis. 
Juozas Brogis. Kazimiera Vitar- 
tienė. Juzė Monkienė, Bronė 
Morkevičienė. Laukadija Vaši- 
lauskienė. Matilda Bekerienė. 
Magdė Griškauskienė. Juzė Je- 
rošiene. Magdė Krakauskienė. 
Agota Seredinskienė. Mrs. Ma- 
zukaitis. Uršulė Statkevičienė. 
Agnės Jesutienė. Pranė Zdanie
nė. Marė Urbanavičienė. Ona 
Vaičurlionienė, Elena Kaunec-' 
kienė.

Savo gražiu darbu ir aukomis 
suteikėte mums didžią paramą, j 
Iš viso apturėta $210.30. Įver-> 
tindamos Jūsų geras širdis, pri-l 
siminsime Jus kasdien prie 
Aukščiausiojo.

Visuomet Jums dėkingos. 
Nukryžiuotojo Jėzaus Seselės, 

Brockton. Mass.
_________ i

NUOŠIRDUS AČIŪ
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Minelgai,
Petronėlė Dubinskienė,' 
Jonas Grumblis, $100. 
$100. Teklė Marozienė,

6

Kam Rūbus Atiduot?
Kandims, ar Nukentėju- 

siems?

Kiekvieno šėpoje yra 
drabužių, kurių niekad ne
vilkėsime, nors manoma, 
kad dar juos reikės nau
dot. Jais minta kandys. 
Geriau tuos drabužius pa
siųskime į
United Lithuanian Relief 

Warehouse, 
101 Grand Street, 

Brooklyn 11, New York.

i
i

5-tas skyrius — I
Pranė Vaitkaitė, $500. Marijona 
Jereminaitė. $100. Juozapa Lu-' 
košiūtė. $100. Barbora Juzulė-i 
nienė. $100. Cecilia Lupeikienė, į 
$100. Kazimiera Sereikienė, 
$100. Veronika Galnaitė, $100.

fj-tas skyrius —
Elena Pauliūtė, $100. Stanislo
vas ir Genovaitė Pauliai, $100. 
Antanas ir Barbora Rudokai, 
$100. Danielius ir Sofija Ste- 
phens, $100. Marijona Navic
kienė. $100. Kaz. ir Petronėlė 
Jackūnai, $100.

8- tas skyrius — 
Vincentas ir Agota 
$100.
$100.
N. N.,
$100.

9- tas skyrius — 
Juozapas ir Kotrina Mozeriai. 
$100. Julijonas ir Agota Dane
liai, $100. N. N., $50. N. N., $25.

! 10-tas skyrius —
j Viktoria Kerpauskienė. $25.
I 13-tas skyrius Chicayo 
j Heigkts, III.
Ona Daukšienė, $100. (atmin-__ ____ __ __ ______  _____

Įčiai a. a. Elzbietos Mažeikaitės), šiai reiškia giliausią užuojautą 
; 15-tas skyrius, Philadelyhia,
Ona Jurgaitienė, $100.

19-tas skyrius IVaukegan, III. 
p Pranė Petruškienė, $100.

21-mas skyrius Indiana Har- vaujant. laisvė
Į bor
Povilas ir Ona Jurgučiai, 
Marijona Ručinskienė, 
Leonas Norkus. $50.

22-ras skyrius Gary, Ind. 
Juozapas ir Ona simkai, $100.

Vladislavas ir Mikalina Bai-

Hartford, Conn. — Liepos 13 
dieną mirus mano mylimam vy
rai ir mano brangiam tėveliui, 
reiškiame nuoširdžią padėką gi
minėms. draugams, kaimynams 
ir prieteliams. kurie mums daug 
kuomi padėjo nuliūdimo valan
doje. Taipgi ačiū už šv. mišias 
pusseserės C. Dedelų šeimai iš 
Jersey Citv. N. J.. C. Balčiūnų 
šeimai už šv. mišias ir gėles, gi
minėms — švogeriui J. Matule
vičiui ir šeimai už šv. mišias ir 
gėles, žento motinai Uršulei 
Vaitulevičienei už šv. mišias, 
giminėms — B. Janulių šeimai į 
iš Amsterdam. N. Y., ir taipgi 
dėkojame už šv. mišias Jono 
Jakšto ir Vlado Jakšto šeimom 
iš So. Boston. Mass., A. P. Krik- ' 
ščiunienei ir šeimai iš Washing- 
ton Depot. Conn., A. F. Kneižio 
šeimai iš Norwood, Mass. PFC 

l ir p-ei B. Minkam iš Westfield, 
"Mass.: Nukryžiuoto Jėzaus Vie
nuolėms, Seselėms — Ludwine, 

į Sr. M. Celine. Sr. Cirginai Marie 
l už šv. mišias ir dvasinius bukie- 

. Ačiū už šv. 
’imišias šeimynoms: Leonaičių.

A. ir G. Urbonų. J. Carpy, S. 
Morkų. J. Vaičiuliu. A. Keršių. 

•S. Urbonų. J. Manikų. Laurinai
tienės. F. Ambrasų. J. Bekerių. 
K. Tamošiūnų. F. Muszynski.Į
B. Rogers, F. Sukodolskių. J. 
Goberių. J. Peteliūnų. A. Zelio- 

Įnių. S. L. R. K. S. A. 89 kuopai, 
į Moterų Sąjungos 17 kuopai,
Bridge Club. Šv. Trejybės Guil- 
dai. Lietuvių Skyriaus Amer. 
Raudonam Kryžiui. Už gražias 
prisiųstas gėles širdingiausią 
ačiū A. Shuskų šeimai, draugam 
iš office. M. H. Rhodes, Ine., J. 
Mclllroy šeimai, Anna Alexson, 
J. Bačiulių šeimai, giminėms, 

’ G. ir M. Bary. Šv. Jono Evange
listo draugijai. SLA 124 kp., ir 
mirusio įstaigos lankytojams.

Taipgi tariame širdingiausią 
ačiū mūsų parapijos kunigams 
už dvasinį patarnavimą šioje 
valandoje, būtent, kleb. Prel. 
J. J. Ambotui, vikaram — kun. 
Ražaičiui, kun. Sabuliui. Ačiū 
seselėms Pranciškietėms už at
silankymą ir maldas. Taipgi a- 
čiū graboriui Antanui Venskū- 
nui. kuris simpatiškai ir gra
žiai suteikė velioniui paskutinį' 
patarnavimą. Neužmirštant 
draugus grabnešius tariame 
nuoširdų ačiū už jųjų patarna
vimą, būtent: S. šrupšas , J. 
Juozapavičius, F. Ambrasas, F. 
Kveseles, G. Mazuraitis. Vargo
nininkui J. Balsiui ir giesminin
kei A. Vailionienei už graudin
gas giesmes ir gražią muziką 
bažnyčioje. Visiems nepaminė
tiems, kurie prisiuntė simpatiš
kus užuojautos laiškelius, kor
teles ir telegramas, kurių yra 
apie 200, širdingai ačiū.

Pagaliau vienu žodžiu ačiū 
visiems paminėtiems ir tiems, 
kurių vardai gal liko nepatal
pinti, už Jūsų geras širdis, šv. 
mišias, gėles, dvasinius bukie
tus, laiškus, kortas, telegramas,

Ona La- 
Dauskur- 
Antanina 
Šuopienė.

Aleksis, Petronėlė

Uršulė Kairai- 
Ona Steponavičienė, Ur

šulė Žilinskienė. Jieva Paulc- 
kienė. Anelė Stuskienė. Ona 
Jekštienė. Barbora Daunis. Kle-į 

. mentina Petraitienė. Ona Ales- 
kevičienė. Jonas Sniečkus. Pet
ras Jokūbąuskas. Veronika A x~ , tus. žento seserys.Kvietkiene. Barbora Gurkiįene, s„;______
Veronika Subatienė. Ona Bar-! 
kauskienė. Domicėlė Pauliutė. 
Nellie Šnirpuniūtė, Petronėlė 
Laurinaitienė. Ona Žemaitienė. 
Teofilė Lastauskaitė. Agota 
Šaukienė. Marė Križinauskienė,

Kalinauskienė. Jieva Kintienė. Elena Norkienė. 
Jonas Gailius, Marė Urbanavi
čienė. Anastazija Riktoraitienė, 
Marė Karpienė. Veronika Kri-' 
zevičienė. Selomija Strikulienė, 
Marė Klimašauskienė. Elzbieta 
Statkunienė. Marė Kašėtaitė. 
Monika Stoknienė. Antanina 

Ona Skiltienė. Ona
Pranė Povylaitie-

Po S1.00 — Marė Panaraus- ’ Kuzmienė. 
kienė. Marcelė Pauliukonienė.' Kačergienė. 
Ona Pranskietienė. Barbora Mi- n®- 
siunienė. Anelė Šliužinskienė, I Po 50c.: — Mrs. Bakutienė. i

Naujai išrastos dūmų gaso bombos išnaikina 
medžių parazitus. Vaizdas parodo vieną tokių 
eksperimentų padarytų New Yorke.

Merginas pagauna pagunda ir žingeidumas 
pamatyti, kai jos pamato antraštę — “Powder 
Room”. šios merginos lankydamos iš Raud. Kry
žiaus stovyklos subombarduotą Corregidor tvir
tovę ir pamatę užrašą “Powder Room” būtinai 
įėjo ir užganėdino savo žingeidumą.

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos XXVI Seimo 

PROTOKOLAS

II Rezoliucija
Šv. Kaz. A. R. Seimas vienbal-

Lietuvai josios dabartiniame 
skaudžiame padėjime — taip- 
pat ir tvirtą pasitikėjimą, kad 
Jungtinėms Valstybėms vado- 

ir nepriklauso
mybė kaip greičiausia vėl bus 

$100. Lietuvai sugrąžinta.
$100J III Rezoliucija

Šis Seimas atsižvelgia į Sese- 
i rų Kazimieriečių padėtį Argen
tinoj. kur Seserys tikrai dirba 
misijonierių darbą, ir dėlto jų 
gyvenimo sąlygos tokios, kad 
yra priverstos prašyti paramos 

i geraširdžių prietelių. Dėlto šis 
Seimas nutaria, kad būtų su
rengta vienas vakarėlis, tam, 
kad Seserims Kazimierietėms, 
Argentinoj, reikalinga parama 
būtų suteikta.

Dvidešimt šeštas ARD Seimas 
įvyko gegužės 27. 1945. Marijos 
Gimimo parap. salėj. Chicago. 
Illinois. Pradėtas iškilmingai, 
šv. mišiomis. 9:30 vai. ryte, se
serų koplyčioj, kurias laikė 
draugijos kapelionas, lym. B. 
Urba ir pasakė pamokslą.

11-tą vai. rytą. g<__ ______
pirm. Antanina Nausėdienė ati
darė 26-jį seimą i 
sveikinimo kalba. Maldą 
bėjo kun. B. Urba.

PREZIDIJUMAS
Seimo ■vedėja .----------- onmo. ±x jau-,------- • —----------------—~ »—

Nausėdienė. Pagelbininkės: O- nosios akademijos reikalu. To- bėjų: B. Bytautienės, H. Ned- 
na Rekauskienė, S. Bartkaitė. I j;au geimą sveikino: “Draugo”, varienės. Korespondenčių: J. 

Dr. j. Urbienės. E. Andrekiūnienė, E.
Mičiūnas.' Prosevičiūtės, S. Jurgaitės. At- metą, būtų surengta per Rėmė

jų Centrą, vienas vakaras su 
tam tikru tikslu padidinti amži
nų narių skaitlių, o kitas vaka
ras bendrai su kitataučiais, ku-

tinę sesiją. Maldą atkalbėjo 
kun. B. Urba.

SEKA SVEIKINIMAI
Į skaitlingą seimą nuoširdžiai kauskai iš Detroit. Mich., $100. ; 

prabilo Motina Juozapa, vienuo-į 
lė — generalė viršininkė, tik-’

[tai grįžusi iš Argentinos, Pietų
•erb/centro Amerik°j' Motina Juozapa, įdo

miai atpasakojo tenykščių lietu- 
nuoširdžia vių. ypatingą seserų Kazimie-

atkal-

26-tame ARD Seime aukų su
dėta S7.128.00.

CENTRO VALDYBOS
RAPORTAI

Išklausyta centro valdybos 
raportai: kapl., kun. B. Urbos,riečių gyvenimą, sveikino sei-|

; mo dalyvius nuo savęs ir visų pirm. A. Nausėdienės, pagelbi- 
! seselių. Atkartotinai dėkojo už ninkių: O. Reikauskienė, S. 
visų metų aukas ir gražias prie- Bartkaitės. Raštininkių: V. Gal-

Antanina telingas širdis. Kalbėjo ir jau-, naitės, K. Garuckaitės. Iždo glo-

NIV Rezoliucija
Seimas atsižvelgdamas j mil

žiniškus Š. K. Akademijos ir 
Vienuolijos reikalus, reiškia pa
geidavimą, kad apart eilinių 
pramogų, surengtų kiekvienąsekretoriatas — V. Galnaitė, E. Red.. L. Šimutis, kun.

Prosevičiūtė. ;'Prauskis, kun. A.
Mandatų komisija:

nė. E. Andreliūnienė, K. Garuc- rijonų
kaitė, Ona Žylienė, M.
kiūtė.

Rezoliucijų komisija: kun. B. kino: Akademijos Alumnų, E. raportavo centro pirm., Ant. rie ir-gi maloniai atjaučia A-
Urba. J. Čepulienė. B. Bytautie- Prosevičiūtė. Moterų Sąj. Apsk.,
nė. S. Jurgaitė. M. Dambraus- b. Palubinskienė. Motinų Klubo
kas. •. iš Marųuette, D. Kaminskienė.

Knygų revizijos komisija: O- Federacijos Apskr.. M. Varka-
na Rudaitytė. E. Jurkštienė, F. įienė ir B. Nanartonis. Labda-
Ivanauskienė. į ringos Sąj. Centro. S. Cibulskis.

Ženklelius prisegti: Paulienė, ir ARD skyrių pirmininkės — balsiai priėmė.
Rudienė.
Tvarkdarė — U. Gudienė.

kun.
J. Urbie- MIC, ir laišku sveikino TT. Ma- stovių į Federacijos Apskr.: E. 

Generalis Vizitatorius, i Paulienės. E. Rudienės. Atsto- 
Stan- kun. Dr. K. Rėklaitis. Nuo or-įvės į Moterų Sąj. Apskr. E. 

ganizacijų su dovanomis svei-^ Jurkštienės. Ypatingai įdomiai

Nausėdienė, kartu išduodama ir kademiją ir jos reikalus, 
centro iždininkės, vienos iš Se
serų raportą.

Centro raštininkė, Vera Gal
naitė. perskaitė praeito seimo 
protokolą, kurį dalyviai vien-

I J. Čepulienė, O. Kazlauskaitė.
: M. Datkūnienė, N. Nedvarienė. _ :
F. Ivanauskienė. E. Rudienė, SJ Išklausyta raportai iš sekan- 
Sinkevičienė, J. Urbienė. L. še- čbj skyrių. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
putienė. E. Jurkštienė. J. Kive- 9- 10- 13’ 21-2Z Skyriuose pra- 
rienė. O. Jurgutienė. E. šerkš- metų veikimas buvo tikrai g 
nienė. Amžinas narys. M. Dam- S'ra^u-S ’r pelningas.

SKYRIŲ RAPORTAI

SVEIKINIMAI
Seimą sveikino kun. B. Urba, 

draugijos kapelionas, ir visa ei
lė jaunuolių iš parapijinių mo
kyklų su dovanomis, (aukos ir 
vardai pavardės praleista). brauskas ir mūsų gerasis šeimi-

Rytinė sesija uždaryta 12:15 nin^as- kun. J. Paškauskas.
AMŽINIEJI NARIAI

26-tame ARD Seime gauta šie
ANTROJI SESIJA amžinieji nariai: . ria už visokiais būdais suteiktą

2-rą vai. po piet. seimo vedė-’ 1-mas skyrius— i paramą Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų
ja, A. Nausėdienė atidarė popie- Jonas ir Jedvyga Čepuliai $100. Organizacijai: lietuvių parapijų 
i---------------------------------- ----- ; Viktoras ir Sofia Mickūnai visiems klebonams ir vikaramsv ’dalyvavimą šermenyse ir laido- $100. Marijona Martišienė $100. už medžiaginę paramą, ypač už 

jtuvėse mano mylimo vyro ir N.N. $100. N.N. $100. Pranas jų malonų patarnavimą dvasi- 
' brangaus tėvelio, a. a. Antano J. Vendzelis $100. i nėję srityje. Kun. J. Paškaus-
Kauniečio, tariame nuoširdų a- 
čiū. Lai Jums atlygina Aukš
čiausias, o mirusiam lai teikia, 
amžiną ramybę.

Likę nuliūdime
Ona Kaunietienė, duktė Valerija 

ir žentas Juozas Vaitulevu iai.

P. M. per vedėją A. Nausėdienę:' 
maldą — kun. B. Urba.

i SEIME PRIIMTOS ŠIOS 
REZOLIUCIJOS:

I Rezoliucija
Širdingos padėkos žodžius

2-ras skyrius — 
Povilas ir Zuzana Giržaičiai,'posėdžiams, 
$100. Petronėlė Staražinskaitė, biznieriams 
$100. Jonas ir Paulina Kalanai, liams 
$100 ir $100 boną. Petronėlė aukas
Mačiulienė, $100. Cicilia Urbai-'ARD Centro ir Skyrių įvairuose 
tė, $100.

V Rezoliucija
i. šis Seimas labai ypatingu bū
du kreipia dėmesį į Šv. Kaz. A- 
kademijos ir Vienuolijos pa
skelbtą statybos projektą. Ir 
tuo projektu mūsų lietuvių vi
suomenė tikrai džiaugiasi ir 

i didžiuojasi. Projektas apima 
{Visiškai Naują Akademiją, ku
riai jau nupirkta naujos žemės 
plotas: taip pat ir padidinimą 
Šv. Kaz. Seserų Vienuolyno, 
kas būtinai reikalinga seserų 
sveikatai ir gerovei, kartu ir 
planas dėl pramatytos Kolegi

jos. vedamos Seserų Kazimirie- 
čių. Dėlto 26-tas ARD Seimas 
priima rezoliuciją, kad Rėmėjų 
Draugija ir Akademijos priete- 
liai tvirtai ištvertų savo veiki
muose Statybos reikale.

Mandatų komisija daro pra
nešimą, kad seime dalyvauja 
128 draugijų 344 delegatai.

6:15 vai. vakare, vedėja An
tanina Nausėdienė uždarė 26-jį 
Seimą. Maldą atkalbėjo kun. Dr. 
J. Prunskis.

ypatingai! Vedėja Antanina Nausėdienė 
I rašt. Veronika Galnaitė

I II rašt. Emilio Prasevičiū'.ė

ta-

Į 
kui už davimą svetainės seimo 

profesijonalams, 
ir visiems priete- 

už jų suteiktas gausias 
ir dovanas.

parengimuose.

VVRITES 
TO A 

FRIEND
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ŽINUTES
VAJUS. Sekmadienį, rugp. 12 

d., prasidėjo Šv. Petro So. Bos
tono lietuvių parapijos mokyk
loms vajus. Bažnyčioje kunigai 
aiškino apie vajaus reikalingu
mą. Norima sukelti vienai mo
kyklai bent 4 tūkstančius, ant
rai bent 5 tūkstančius dolerių 
iki Visų Šventų dienai. Kas tuoj 
duoda, tas dvigubai duoda. Va
jui palengvinti yra išdalyti vo
keliai, kuriuos su aukomis gali
ma perduoti kunigams, seserims 
mokytojoms bei bažnyčios ko
lektoriams penų rinkliavoje.

VAJUS. Sykiu su piniginiu 
vajumi eina darbo vajus. Per 
šią savaitę reikia patvarkyti ir 
padabinti mokyklas, I ir E. 6th 
St., šventinimui. Aišku, kiek tai 
patiems parapijiečiams reikia 
triųsti ir bruzdėti per šias ke
lias dienas. Trečiadienį yra 
šventa. Prie mokyklos nedirbsi
me, tą Marijos dieną. Melsimės, 
prie Marijos — pagalbos.

puola pasninkas — Vigilija 
prieš Panos Marijos Dangun 
Ėmimo šventę — Žolinę.

Trečiadienį, yra Marijos di-j 
dėlė šventė. Katalikams, ma
žiems ir suaugusiems, reikia iš
klausyti šventų mišių ir prisi-! 
laikyti nuo sunkaus darbo, kur 
yra galima.

Tą dieną, Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje šv. mišios 
bus laikomos sekamomis valan-i 
domis: 5-6-7-8 ir 9. Paskutinias 
giedos Tėvas Dr. K. Rėklaitis, 
MIC., kareivių Krunaičių gero-1 
vei, ir sakys pamokslą. Salėje 
šv. mišios bus laikomos 6 vai. ir 
7:30 vai. Vakare bus laikomos 
pamaldos bažnyčioje. Po tam 
bus susirinkimas kun. J. B. Rus- į 
teikos primicijų bankieto rengė
jų, ir choro praktika — bažny-1 
čioje.

PASNINKAS. Antradienį į-

DAKTARAI

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR.AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay 

Se. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Rugp. 24 d., 9 v. r., Šv. Petro i 
liet. par. bažnyčioje, Jo Eksce-i 
lencija Arkivyskupas R. J. Cu-i 
shing, D. D., įšventins į kunigus? 
deakoną Joną Bronių Rusteiką.? 
Tuoj po kunigo įšventinimo Jo! 
Ekscelencija pašventins antrąI 
parapijos mokyklą, jei bus pri
ruošta.

s' '
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Brooklyniečiai Radio 
Programoje

Pereitą šeštadienį Lietuvių 
Darbininkų radio programoje 
dalyvavo p. Danielius Averka, 
laikraščio “Amerika” adminis
tratorius ir LDS Centro Valdy
bos narys iš Brooklyn, N. Y., 
ir pasakė trumpą kalbelę, p. 
Ieva Lašaitė, dabar atostogau
janti Bostone ir prieš apie du 
metu ilgus metus gyvenusi 
Brooklyne, dainavo programoje. 
Jai akompanavo vietinio biz
nieriaus. pp. A. J. Namaksy 
dukrelė, p. Nancy Nemaksaitė.

I
I 
i
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Dtytf3 WOMEN HELP TUE/R COUNTRT EVERY 7UAE 7HE7 

SAVE A 7A&LEER00N OFUĘĘD COOK/NG FAT. SINCE PATS 
AND DILS MPORK RAVE BEEN U/TOFF EV HAR, UEED 
COOK/NO PAT HDST SUBSTITUTE, AND KEEP /NDUSTRF 
TURNlNG OlfFSVNTMETIC RUZBERPAMS,FA£RIC$, 
SOAP AND PRARfAACEl/TJCALS.

Rugp. 12 d., tapo pakrikštyta

KAI Aš BUVAU

Kai aš buvau mažutėlė. 
Man mylėjo motinėlė. (2)

Kai truputį pasūgėjau. 
Motinytei nusidėjau. (2)

Motinytei nusidėjau. 
Bernužėlį pamylėjau. (2)

Man motutė barė, barė, 
į darželį man išvarė. (2)

Aš darželį nusravėjau, 
Su rūtelėms ten kalbėjau. (2)

lio didumo. Uždėk uogas ant 
pusės tešlos. įdėk į blėkę arba 
blekutę, užpilk kornų sirupo ant 
uogų, uždėk margarino trupi
nėlius. Paimk kitą pusę tešlos ir 
uždek ant viršaus uogų, pirštais , 
suspaudžiant kraštelius.

Kepk karštame pečiuje (400 
laipsnių F.) penkiolika minučių, 
tada pilk pusę puoduko vandens 
aplink “turnover”; šilumą pa
daryk 350 laipsnių F, ir pa
kepk dar 30 minučių. G. B.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

------------- šventins į kunigus, rugp. 24 d.,
Jonas Bronius Rusteika 9 vai. r., Jo Ekscelencija Arki- Vale Pranė duktė Prano ir Va- 
Kadangi deakono Rusteikos ^“pas R- J- Cushing, D. D., lerijos (Mickevičiūtės) Norkų, 

paskutiniai šventinimai jau čia?ir kurio vadovybėje jis ten gyv. 391 W. tth St. 
pat, norisi apie ji ką parašyti, idarbuosis- Jonas Brmius 
Jis yra gimęs So. Bostone. 26 > deakonas. Tonsurą yra ga- 
metai atgal. Pakrikštytas Sv.: vęs rūgs. 22 d, 1944, 2 mažuo- 
Petro par. bažnyčioje, kurioje,sius Šventimus rūgs. 23, 1944, 
jis priims ir kunigystės Sv. Sa- aMrus du ~ ru-s' 24- 1944‘ 
kramentą. Lankė Benjamin:SuMeakonu taP° šventmtas va. 
Dean ir Thomas Kart pradines'.sario 2- 1945' deako““ “ k»v<> 
mokyklas. Baigė So. Boston j 
High School. Mokinosi Lietuvių1 
Kolegijoje, Thompson, Conn. iKUi - 
Mokėsi Tėvų Marijonų semina- j 
rijoje, Hinsdale, III. 1 , ”
metų teologijos kursus perėjo1 
pagarsėjusioje St. Meinrad Se
minarijoje, St. Meinrad, Ind. Jis 
pasirinko vyskupą C. H. Win- 
kelmann, D. D.. Wichita diecezi
joje, Kansas, kurio vardu jį į-

Atostogavo Naujoje 
Anglijoje

Man bekalbant su rūtelėms 
Ir atjojo bernužėlis. (2) 

Motinytę jierkalbėjo.
Man motutė pažadėjo. (2)

8CXXXXXXX
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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

220 E SU TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

258 West Broadiray,

Adv. A. Olis iš Chicagos atvy
ko praleisti atostogas New 
Hampshire valstybėje. Ta pro
ga kaikurie vietiniai biznieriai.' 
vadovaujant pp. J. Kasmauskui, 
(Kas) ir S. Mockui, suruošė as
meninio 
Touraine viešbutyj, Bostone, 
rugp. 12 d. Dalyvavo apie sep- 
tyniosdešimts žmonių, įvairių į- 
sitikinimų.

Toastmasteriu buvo p. S. Moc
kus.

Valgių Gamintojų 
Dėmesiui

UOGŲ PYRAGĖLIAI

Mažutėliai arba dideli pyragė- 
pagerbimo bankietą liai’ “turnovers” yra visų mė

giami per visą uogų sezoną. Ga
lima juos gaminti 
mėlynių, serbentų ir tt.

i rint uogų galima vartoti
1 sius.
j 1 kvortą uogų.
į puoduko cukraus.

1 s šaukštuko pudruoto 
špice”.

1 šaukštą miltų.
1 j puoduko kornų sirupo.

4 šaukštus “fortified” marga-

LANKĖSI

Rap.

i 
A.

lietuvių
kun.

iš braškių,
Netu- 

vai-

“all

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI-’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

"VYTY” rasite įdomių pasiskaity- 
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTI” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ii 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literataL

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

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

ĮVAIRŪS skelbimai

Penktadienį lankėsi 
Kacevičius, Providence 
parapijos vikaras ir muzikas V. 
Stasevičius.

Pirmadienį, rugp. 13 d. “Dar- rino- 
bininko” redakcijoj lankėsi adv. j Nuplauk uogas. Nuvalyk. Su- 
A. Olis iš Chicagos, lydimas p., maišyk cukrų, “allspice” ir mil- 
Jono Kasmausko (Kas), vieti-įtus. Šiuom apibarstyk uogų vir- 
nio biznierio. 1 šų. ir lengvai viską pamaišyk.

Šeštadienį lankėsi Mrs. šim-l Pagamink savo pasekmingiau- 
kus su dukrele ir Mrs. Julia šią tešlą, vartojant 1G puoduko 
Sculy (Liubiniūtė) iš VVorces- miltų. Išvoliok tešlą iki co- 
ter. Mass. Atsilankymo proga.' 
Mrs. J. Sculy atnaujino 
bininko” prenumeratą.

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

PARSIDUODA 7 NAMAI — 
18 šeimynų ir 2 štorai, E St., 
So. Boston, Mass. Netoli Broad- 
way. Rendos neša $310. per mė
nesį, prekė $12,500.00.* Kreipki
tės į offisą — R. J. Vasil, 409 
Broadway, Room 4, South Bos
ton, Mass. (8-13)

TAUTIEČIAI!

Tą dieną kun. Virmauskis 
lankėsi Šv. Kazimiero R. K. 
draugijos susirinkime. Jis sakė, 
negarsinęs daug pirkdamas nuo 
miesto mokyklas, kad kas kitas 
jų nepaverštų. Dabar jau esą

18, 1945. Kunigu taps rugp. 24 galima apie jas kalbėti skersai 
Į“|d. Jis bus trisdešimts antras ir išilgai. Jis sakė, šiuo atsilan- 

i kunigas išėjęs iš Šv. Petro para- kymu neprašysiąs pinigų, o tik 
Už tai tebūnie didesnė geros valios. Po tam jis prane

šė, kad nuo šios dienos iki lap
kričio 1 d., einąs vajus mokyk- 

i lų antaujinimui. Taipgi kvietė 
visus į talką padirbėti per šią 

, savaitę, kad mokykla būtų ko- 
puikiauslai patvarkyta jos 
šventinimo dienai — kitam sek
madieniui.

Baigus kunigui Virmauskiui 
kalbėti, Vincentas Andriūnas 
paaukojo mokykloms $15.

Keturių DievuL
Deakono Jono Broniaus tėve

liai yra Kazimieras ir Ona 
I (Gendvilaitė). Tėvelis yra iš 
Kukiškių parapijos, Vilniaus 
krašto. Jis atvyko Bostonan 

j 1912 metais. Motinėlė paeina 
j Veprių parapijos, Kauno. Ir ji j 
į atvyko Bostonan 1912 metais.! 
: Jiedu apsivedė 1917 metais, šv. j 
i Petro par. bažnyčioje. Sušilau- į 
kė sūnaus Jono Bronio 1919! 
metais. Jų antras sūnus Stepas' 
yra 19 metų, ši šeima yra aarb-^ 
šai ir pavyzdinga. Ačiū Dievui.

j Deakono Jono Bronio šventi- 
Įmo ir primicijų laukia jo tėve- 
1 liai, brolis, giminės, pažįstami 
ir visa parapija. Džiaugsimės su 
juo ir melsimės jo gerovei. Te
laimina jį Dievas savo karalys
tės platinime.

Rugp. 20 d., 7 vai. vak., para
pijos salėje, 492 E. 7th St., į- 
vyks svarbus susirinkimas visų 
aukotojų Seserų Jėzaus Nukry- 

, žiuto namui, Brocktone,—ruoš- 
■ tis jo pašventinimui. Darbo 
• Dienoje.
I

GALITE GAUTI 
TIKIETŲ

Kaip jau buvo “Darbininke” 
rašyta, kad naujai įšvęsto kun. 
J. B. Rusteikos primicijų proga 
įvyks bankietas rugp. 26 dieną. 
Šv. Petro par. pobažnytinėje sa
lėje, 1:30 vai. po pietų, 
čiami visi dalyvauti ir pagerbti venalis Liauba. 
naują Kristaus darbininką —. Plymouth, Pa. — šv. Kazimie- 
kun. J. B. Rusteiką. jro parapijoje, 40 vai. atlaidai,

Tikietų galima gauti “Darbi-'rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Juve- 
ninko” administracijoje, pas V.'nalis Liauba.
Valatką, klebonijoje. Medonį, į 
E.
M. Alčiauskienę. M. Karčiaus
kienę. Oną Ivaškienę. Brazaus
kienę, Niauronienę. A. Majaus- 
kaitę ir kitus. Rap.

IVaterbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje. Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi- 

• tacija, rugsėjo 8-17 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas.

Plymouth, Po. — šv. Kazi
miero parapijoje, 40 vai. atlai- 

Kvie-'dai, rugsėjo 23-25 d. — Tėv. Ju-

Padėkit surasti dėdę Walter 
Gečą. Smulkesnio adreso neži
nau, žinau tik tiek: Chicago, III. 
Mieli Tautiečiai, būkit tiek geri 
ir padėkit visas galimas pastan
gas rasti pageidaujamą asmenį 
už ką mūsų širdys bus pilnos 
dėkingumo Jums.

Atsišaukite į “Darbininko” 
adm. — 366 W. Broadway, So. 
Boston 27. Mass.

Scranton, Pa. — šv. Juozapo 
Kuderauskienę, Tarutienę,' parapijoje, Šv. Pranciškaus no- 

ivena, rugsėjo 26 d. — spalių 4 
'd. — Tėv. Juvenalis Liauba.

Franciscan Fathcrs
Mount St. Francis, Grcene, Me.

Draugijų Valdybų Adresai

Factory to you
Monuments $85.00 up
Markers 32.00 up

All lettering and delivery 
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

GRABORIAI

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Brolis Jonas Banys, MIC., 
i šiuo tarpu vargonuoja Šv. 
ro par. bažnyčioje. Jis čia 

1 buosis iki rugp. 15 d.

šeštadienį, rugp. 18 d., 7

Pet- 
dar-

MOKYKLOS ŠVENTIMAS. 
Sekmadienį, rugp.-Aug. 19 d., 
3:30 vai. p. p., įvyksta parapijos 
vienos mokyklos pašventinimas, 
būtent, tos, kuri randasi ant I 
Str., prie E. 6th St. Jei moky
kla ir nebūtų visiškai atnaujin
ta ir sutvarkyta mokslui, — 
vistiek ji bus pašventinta. Ir 
vaikai tą dieną, bus suregis-

Šv. Petro par. bažnyčioje, įvyk- tru o jam i mokytis. Kviečiami
sta Tretininkų Brolijos vizitaci-į visi susirinkti į mokyklos kle
jos pamaldos. Vizitatoriumi yra mą 3 vai. p. p. 
Very 
O. C.
čiami atsilankyti ir ne tretinin-' 19- d., apylinkės 
kai.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

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

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Galliūnienė, 

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

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

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

iždininkė — Ona Staniu liūtė.

»V JONO EV. BL. PASALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wavs.

Tel. ŠOU. 4645

New Styles
Take advantage of CASPER’S morning 

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

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

Other permanents from $5. to $50.
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appolntment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

I 
I

Rev. Thomas GrassmannJ --------------
M. Į šias pamaldas kvie-; JUBILIEJUS. Tą pačią rugp. 

Tretininkai 
; Pranciškonai dalyvaus kun. T. 
* Grassmanno, Tretininkų virši-

Veteranas Bostonietis Paulius ninko jubiliejaus pamaldose ir 
Mikalauskas aukavo $10. Sese- bankiete Cambridge. Mass. Ju
rų namui Brocktone. Jis taip biliejaus pamaldos įvyks, Ne- 
pat aukavo Šv. Petro par. mo- kalto Prasidėjimo Cambridge 
kyklų taisymui $5. Juozas ir O- lietuvių bažnyčioje 11:30 vai. r. 
na Kybartai mokyklų taisai au- Jubiliejaus bankietas ir Treti- 
kavo $10. Ekspertas parašiuti- ninku susivažiavimas bus po f e *■
ninkas Antanas Gaputis paau- bažnyčia, tuojau pamaldoms 
kavo penkinę parapijos moky-, pasibaigus. Kviečiami visi į 
kloms. Šv. Petro Seserų Vienuo- šias retas iškilmes, 
lynui aukavo P. Voega $4. šir-' --------------
dingai ačiū visiems už aukas, j Šiomis dienomis grįžo iš ligo- 

Brocktono namui So. Bosto-ininės p< Apalonija Sanutienė. 
nas jau sudėjo $11.055.17. j gyv. Hyde Park, Mass.

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

Vice-Pirmlninkas — Pranas Tulelkls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Pro t. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
177 West 7th St.. So. Boston, Mass 440 E‘ S1Xth St” S®’ Boston‘ Ma“' 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė. - I Iždininkas—Stasys K. Griganavičlus, 
948 E. Broadvvay, S. Boston. Mass. 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass 

Aukštikalnytė, | Margalka _ Jonas Zaikis.
110 H St., So. Boston, Mass. '

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

699 E. Seventh St., So. Boston, Mass

II 787 E. Broadvvay, §o. Boston, Mass

i člą sekmadieni kiekvieno mėnesio 
' 2 vai. po pietų. Parapijos sal6;

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Grafton Avė.. Islmgton Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSK/S, Nam?i TeZ. Dedham 130k-R

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborlus Ir 
Balsamuotojas 

Tart Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avs. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU .Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenlms dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 

8OU Boston 2609



LAKŠTUTE

Lakštute, paukštute, 
Kur tu ten palikai?
Lakštute, paukštute, 
Ką tenai pamiršai?

Lakštute, paukštute, 
Kur buvai, lakiojai? 
Lakštute, paukštue, 
Kur šią nakt nakvojai?

Samdysiu, prašysiu
Raibo sakalėlio,
Kad nulėkt’, kad parnešt’ 
Man raibą plunksnelę.

Palikau, pamiršau 
Raibąją plunksnelę.
Palikau, pamiršau 
Žaliojoj girelėj.

r luvS

rusų, ispanų, vengrų, 
čia juos suskaitys!

Vienas koncertas 
tas

Kas

Antanas Vaičiulaitis
J- * • 3B •»> •»> 3K-

A. Vaičiulaitis j ŠILĄ ĖJAU

Pietro Mascagni, apkurtęs žemiškomis melodi
jomis, prisišaukia savo jaunystės dienas, pilnas 

jėgos ir našios kūrybos.

Rugpiūčio 20. Romoje 
mirė Pietro Mascagni. gar
siausias šių dienų operos 
kompozitorius ne tik Itali
joje. bet ir visame pasauly
je. Jo žymiausias veikalas
— “Cavalleria Rusticana". 
Jis buvo S2 metų amžiaus.
— Čia duodamame aprašy
me skaitytojas pamatys pa
ti Pietro Mascagni. — vie
nai trumpai akimirkai. —

Redakcija.

gi vyn- 
kitų vai- 
kiek tik

buvo 
sAirias Pietro Mascagni 
kūriniams. Jūs girdėjote 
šio kompozitoriaus istori-, 
ją. Senas jis buvo tada, 
prie aštuoniasdešimt metų 
slenksčio žengiąs, garbe 
aptekęs, per visas pasaulio 
scenas perėjęs. Prieš ko
kią penkiasdešimt su vir
šum metų jis niekam ne
buvo žinomas. Jis tuomet 
atliekamomis valandomis 
rašė muziką trumpai ope
rai iš kaimiečių gyvenimo. 
Mažytė toji opera, tačiau 
ji nustebino visus: laimė
jo konkursą, laimėjo Ro-

J šilą ėjau, 
šilužį kirtau.
Pagirėj laivą kūriau.
O ir pakūriau
Juodą laivelį
Su astuoniais kampeliais.
Ant kcžno kampo
Po liepos medį
Su devynioms šakelėms: 
Ant kožnos šakos
Po gražų paukštį
Su meilingais balseliais.
Ei broli, broli.
Broleli mano,
Kur kreipsiva laivelį ?
Ar į dvarelį.
Ar į miestelį.
Ar į mažą kaimelį? 
Mažam kaimely 
Mažos mergelės.
Ale didi medelė.
O jei negausiu. 
Kokios norėjau.
Lauksiu priaugančiosios.

Aš buvau, lakiojau 
Žaliojon girelėm 
Aš tenai nakvojau 
Ir tamsią naktelę.

Nors nulėks, nors parneš, 
Bet ne tokią raibą.
Nors nešiosiu, nors dėvėsiu, 
Bet jau ne taip meiliai.

8
mąjį savo veikalą, dar ir 
šiandien tokį gaivų, tokį 
kraujo ir Sicilijos kaitrų 

j pilną, kaip prieš penkias- 
! dešimt metų. Gal tai jau 
! paskutinis jo lazdelės mos
telėjimas savo jaunų metų 
svajonėms, tiems ugnies ir 

.liepsnų, putojančio vyno 
pilniems balsams, tam kai
mo bažnytėlės varpų va
kariniam skambėjimui... 

į Anksčiau buvau girdėjęs 
i “Cavalleria Rusticana” — 
ir tada man visa kas ten 

■ atrodė nublukę, nereikš
minga. Dabar gi, giedant 
chorui ir solistams, be jo
kių dekoracijų, be vaidini
mo, šis kūrinys tiesiog žv- 
dėte pražydo. Išvydau jį 
savo aplinkoje, savam ore, 

žemėj, ir buvo jis,

1940 metų vasara Romo
je dar nebuvo sunki, nors 
visas kraštas jau gyveno 
karo potvyny. Buvo duo
nos. buvo mėsos, 
uogių. kriaušių ir 
siu galėjai gauti,
sotus, ir tai geriausių, nes 
nebuvo kur jų išvežti. Lai
kydamiesi seno principo 
“panem et circenses”. ro
mėnai ir pramogų nepa
miršo. Daugiausia tai bu
vo koncertai, ar ant Pin- 
cio. ar Konstantino bazili
kos griuvėsiuose, ar salė
se. Nors negėrei kavos, 
nors cukraus mažiau ga
vai. nors retkarčiais, gied
rią Italijos naktį, per am
žinąjį miestą perskrisdavo 
anglų lėktuvai, kurie bom
bų nemėtydavo, tik žmo
nes suvarydavo į rūsius 
lindėti, ar į kiemus tų vė
lyvų paukščių pasižiūrėti, 
romėnai buvo mažiausia 
gąsdinami ir skriaudžia
mi Turtingesnieji italai iš 
kitu miestu netgi važiavo 
į P.oma gyventi sakydami, 
kad tai saugiausias Itali
jos miestas. Jie čia galėjo 
dvkinėti. sustatinėti anek
dotus apie didžiuosius sa
vo vvrus. padoriai užkąsti 
ir išsimiegoti, o taip pat ir 
muzikos nusiklausyti. Ne 
kulkosvaidžiu, ne bombų 
ir šiurnaus lėktuvų burzgi
mo muzikos klausytis, bet 
visų tų Mozartų, Verdi. 
V agnerių, Ponchielli su jo 
ištraukomis iš "Lietuvių" 
operos, ir daugybes kitų.—

SAULUTĖ 
RAUDONA

Saulutė raudona.
Vakaras netoli.
Paleisk mane, motinėle. 
Su saule namolei.

Eisiu į darželį.
Skinsiu tris gėleles: 
Vieną tėvui, vieną broliui. 
Ir šelmiui berneliui.

Tėveliui metelę.
Broleliui rūtelę.
O tam šelmiui bernužėliui 
Dilgelių šluotelę.

Eisiu į stainelę.
Skirsiu tris žirgelius: 
Vieną tėvui, vieną broliui, 
Ir šelmiui berneliui.

Tėveliui žabotą.
Broleliui balnotą.
O tam šelmiui bernužėliui 
Oželį kuprotą.

Saulutė raudona.
Vakaras netoli.
Paleisk mane, motinėle.
Su saule namolei.

Eisiu į dvarelį.
Rinksiu tris mergeles:
Rinksiu broliui ir dieveriui, 
Ir šelmiui berneliui.
Broleliui mergelę.
Dieveriui našlelę.
O tam šelmiui bernužėliui
Juo'dą čigonėlę.

I 
i
mos sceną, o po metų jau 
skardėjo Londone, Pnila- 
delphijoj, Paryžiuj. Taip 
nuo kuklių kaimo bažnytė
lės vargonų Pietro Masca
gni su ‘‘Cavalleria Rusti
cana’’ pašoko į svaigias 
viršūnes — garbės, pasise
kimo, meilės — jos būta 
karštos ir romantiškos. 
Tas mėlynakis, šviesia
plaukis, stambaus sudėji-' 
mo senis savo galybės die
nose ne vieną atodūsį su
kėlė.

Koncerto dieną salė bu
vo pilna pilnutėlė. Tiek 
daug juodakių romėnių ir 
žvitrių romėnų sutraukė 
ne vien tik muzika, bet ir 
pats maestro: jis diriguo
ja! Tie žodžiai, kad Pietro 
Mascagni diriguoja, žmo
nes nuteikia iškilmingai. 
Visi pritilę, susitelkę lau
kia, kada pro šonines duris

Lietuvai patekus po raudonųjų okupacija, jos pi
liečiai gyvena tik laisva siela. Bet aušra naujos gady
nės teka ir artinasi taikos konferencija, kur bus svars
tomi mažųjų tautų reikalai. Ir yra didelė viltis, kad nusigręžia į orkestrą ir 
Lietuva bus atstatyta laisvam ir nepriklausomam gy- atsisėda į kėdę, 
venimui. Tą faktą patvirtina jau tas, jeigu jau Vokieti-! pietro Mascagni 
jai leidžiama steigti politines partijas ir eiti prie laisvų gUOs sėdėdamas. 
rinkimų, tai Lietuva nekariavo su Alijantais, kad ji 
būtų pasmerkta vergijai...

Saulutė Tekėjo
Saulutė tekėjo, lapeliai mirgėjo,
O du broliai brolužėliai 
Žirgelius balnojo.

Žirgelius balnojo, su žirgais kalbėjo: 
Oi, žirgeli, juodbėrėli, 
Josim pas mergelę.

Per laukelį jojau, laukelis dundėjo,
Kai užkliudėm akmenėlį, 
Ugnelė žėrėjo.

O štai ir prijojom uošvelio dvarelį; 
Nauji vartai užrakinti 
Variniais rakteliais.

Oi, išeik, išeiki, uošveli tėveli, 
Ir priimki mane jauną 
Ir mano žirgelį.

Sėdžiu už skobnelių, žiūriu pro langelį, 
Sniegti, lyja, rasa krinta

Ant mano žirgelio.
" .. ...................... I

ižengs'JFs.1 DarVienas^ant- i švies^ įstumtas'ranką, bet nepakelia jos
ras smuikininkas čirpina ?vėris’. J1S suhS Plrmu aukštai- nes ir ji atrodo, 
ir derina stygas, dar ten zinSsniu stabtelia, tartum iyg per sunki jo senatvei,! 
atsiliepia fleita ir violon- kub suabejodamas ar zi- linktelia taip pat lėtai ir

■ po to, atsargiai prisilaiky- 
virves,

' celė, kai susyk visa salė buri« apakintas. Įsivilkęs j 
nurimsta ir Dro ta rimti fraką’ is kurio didelis jo .
pabyra pirmos katutės: kuna^ . ,taiŪu,m drimba’ --------- t------------
ipina Piotro Masrap-ni bent kiek linktelėjęs nuo

i diri- 
Jis per 

senas išturėti dvi valandas 
ant kojų. Visa Roma, visa 
Italija tai žino, ir niekas 
nesistebi. Kai jis taip sė
dasi, aš galvoju, kaip gra- 

f žu pačiam kompozitoriui 
Isavo kūrinius diriguoti: 
savo mieliausius kūdikius 
jis pasauliui išveda tokius, 
kokius pats svajojo, ko
kius savo slaptose minty
se išaugino, savo giliųjų 
naktų sapnuose išsapnavo. 

Įjis savo tuos širdies vai- 
■ kus žmonėms gali pastaty
ti švarius, skaisčius, ne
suterštus, lygiai tokius, 
kokie jam pasivaideno jie 
pirmą kartą, kūrybos, į- 
kvėpimo, dievų kibirkšties 
valandą. Ir dar gražu, kad 
senas jau, už metų kitų 
amžinai apkurtęs žemiško-' 
sioms melodijoms, jis štai 
prisišaukia savo jaunystės 
dienas, pilnas jėgos, aist
rų, našios kūrybos, prisi
šaukia tas dainas, tas ne- 
apykantas, tas meilės dra
mas, tuos prastus kaimie
čius, kuriuos sudėjo į pir-

įeina Pietro Mascagni.—
SAULUTĖ RAUDONA

Saulutė raudona. 
Vakaras netoli,
Laikas jau man gulti. 
Dar miego nenoriu. (2 k.)

Oi, eičiau, eičiau.
Ant kalno aukščiausio.
Bene pamatyčiau
Savo mylimiausią.

Tą savo mieliausią 
Kad aš pamatyčiau. 
Tai tuojau nuo kalno 
Pas save vadinčiau.

Oi, eičiau, eičiau. 
Mano bernužėli.
Dar mudu kalbėsim 
Daug meilių kalbelių.

Oi. neisiu, neisiu.
Mano mergužėle.
Jau man nusibodo
Tos meilios kalbelės.

Lietuvis karys išėjęs ginti savo tėvynės pakirstas 
priešo kulkos pasviro kaip girių ąžuolas puikus... Tas 
r.e lietuvis, kurs tėvynę bailiai, kaip kūdikis, apleis...

Sunku akmenėliui 
Ant kelio gulėti. 
Sunku našlaitėlei 
Pasauly gyventi.
Sunku akmenėliui. 
Kad per jį važiuoja. 
Sunku našlaitėlei.
Kad ant jos meluoja.
Sunku akmenėlį 
Prieš kalną risti. 
Sunku našlaitėlei 
Mylėjus pamesti.

ilgų metų ir šlovės, sunkiu 
žingsniu jisai artinasi prie 
pakopos, nuo kurios diri
guos savo muzikai. Žmo
nės gi ploja, stojasi pagar
bai ar norėdami geriau į- 
sižiūrėti į tas mėlynas jo 
akis, į šviesius plaukus, į 
visą tą vyrą, kuris tokių 
gražių melodijų yra išgay 
vęs. Jisai tuo tarpu jau 
pasiekė dirigento estradą. 
Nelengva jam, senam, to
kiam kūningam, užkopti į 
ją. Kai jis lipa į savo sostą, 
nrie tos magiškos lazdelės,! 
kuria jis savo garsus, savo 
melodijas šauks į pasaulį,! 
prie tų gaidų, kur gilieji 
jausmai, nemigo naktys ir į 
slapčiausios svajonės su-' 
dėtos, pribėgę orkestram! 
tai gelbsti jam pakilti, pa
remdami jį už rankų.

Dabar Pietro Mascagni 
jau savo aukštybėje. Iš čia j 
jis atrodo pusiau milžinas 
savo sunkiu stuomeniu,! 
pusiau komiška figūra sa
vo lėtais judesiais, savo 
drambalotu kūnu, savo 
balta frako krūtine, į ku
rią pliskina elektros šviesa 
ir pribėgęs fotografas sa
vo aparatu. Vaizdas iškil
mingas, pilnas rimties, pa
garbos ir nuoširdžių jaus
mų. Maestro gi lėtai keliai
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Tyrlaukiais Rūsčiai
Tyrlaukiais rūsčiai sušvilpė vėjas 
Ir sniego kalnus suka aukštai, 
Užtraukė liūdną dainą vežėjas 
Ir užniūniavo kažką gailiai.

Mane daboja, lyg koks erelis, 
Lūpas sučiaupęs gudas nuožmus. 
Vien tik iš tolo skamba varpelis, 
Lyg laidotuvių ženklas baisus.

Šarpūs ristieji, kelią pažinę,
Stačiai žiemiuosna neša mane,
Liki tu sveika, brangi tėvyne, 
Jau nematysiu daugiau tave.

Sudiev per amžius, gūžta savoji, 
Tarp žalių medžių, vyšnių sode! 
Ir tu, mergele mano jaunoji... 
Jau nematysiu tavęs, oi ne.

Rankos sukaltos kardą paleido, 
Jaunas pritemo man žvilgesys, 
Brangi jaunyste, rausvesnio veido — 
Ir jus Sibiras greit užgesys.

Nors mano kūną sukalė gudas, 
Bet laisvos sielos negal pavergt, 
Jūs idealų pasėtas grūdas 
Dar milijonus gali sukelt.

Pančiai jau krinta, duokit man kardą, 
Leiskit į kovą dar kartą stot, 
Brangią laisvužę, tėvelių garbę 
Aš pamokysiu, kaip reik saugot.

G1VE NOV
OM. MORE
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savo
kaip netikėtai savo gražu- 

įmą praskleidęs žiedas. Iš 
tų melodijų pajutau Sicili
jos bažnytkaimio dvasia, 
jos dirvų kvapą, žmonių 
šiurkščias aistras, jų stai
gius sielvartus, ir visa tai 
skambėjo ir pylėsi, kaip 

_ svaigus pietų vynas, kaip 
citrinų kvepėjimas, kaip 
spalvingi italų žemės žie- 

. dai. Saulė, kraujas, aist
ros, vynas, meilės sielvar
tai mušėsi ir putojo kai
mietišku šiurkštumu ir 
gyvumu.

Jau praėjo keletas metų, 
o kai atsimenu, tai ir šian- 

i dien tie “Cavalleria Rusti- 
I cana” garsai toki švarūs, 
toki gaivūs ir jauni skam
ba man ausyse: su pietų 
saule, su kaimo varpų va
kariniais aidais, su vyno 
puta, su meilės aistromis 
ir krauju. Praėjo keletas 
metų praeis ir daugiau, gi 
tos melodijos vis skambės 
ir netils. Grožio dalykai y- 
ra amžinas džiaugsmas, 
sako poetas.

Lygiai matau ir patį Pie
tro Mascagni, kai jis pas
kutinį kartą išeina į sceną, 
sunkiai lenkiasi prie pa
kraščio ir spaudžia vieną 
po kitos rankas: moterys, 
vyrai, grūsdamiesi salės 
kertėje, stengiasi bent pri- 
silytėti prie maestro, jeigu 
jau ir negaus įsprausti sa
vo rankas į jojo delną.

Jis gi nuvargęs atsitiesia 
ir iš lėto kelia ranką, lyg 
laimintų paskutinį kartą 
visus juos, toks didelis ir 
sunkus, panašus pusiau į 
mitologinį milžiną, pusiau 
į juokingą senelį. Ir visas 
tas mišinys yra iškilmin
gas, nuoširdus ir atmini
mų eilėje nedilstantis.
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GOOD N'EWS—Vice Adm. 
Daniel Edward Barbey, 7th 
A m p h i b i ous Forces, 7th 
Fleet, says, on return from 
Borneo, that Japanese isl- 
ands can be taken within a 
year. He has landed more 
than a million men on for- 

eisn shores.Paparonis.
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