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Automobilių Patikrinimas

Massachusetts valstybės 
automobilių registravimo 
viršininkas, Rudolph F. 
King įsakė, kad visi auto
mobilistai , ir motorinių 
sunkvežimių savininkai 
duotų savo automobilius ir 
sunkvežimius patikrinti 
valdžios įgaliotose įstaigo
se ir gautų taip vadina
mus “sticker’ius” per šį— 
rugsėjo ir spalių mėnesius.

Kadangi dabar yra trū
kumas darbininkų ir pati
krinimo stotyse, tai var
giai kas norės tą darbą pa
daryti už 50 centų, kaip 
yra valdžios nustatyta. Be 
to, jeigu reikės taisyti au
tomobilių, tai gal priseis 
laukti dvi ar tris savaites. 
Todėl patartina visiems 
automobilistams iš anksto 
pasirūpinti ir duoti patik
rinti savo automobilius.
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Ali jantai-Vokieti ja Apstai* 
nė Karo Kaliniais

Goteborg, Švedija, rūgs. 
11 — Alijantai apsimainė 
maždaug 2,600 vokiečių 
karo kalinių į tiek pat sa
vo kareivių, kurie buvo 
Vokietijos nelaisvėje. Ap- 
simainymas įvyko Švedi
joje.

Iš pasikalbėjimo su grįž
tančiais kareiviai^, sako
ma, galima suprasti, kad 
Vokietiją spaudžia depre
sija ir nusiminimas, ir ten 
esą pasireiškia revoliuciji- 
nė dvasia.

i

Prancūzu Darbininkai Rei
kalauja Daugiau Teisių

ĮNINKĄS DARBININKAS Į
Lithuanian Semi-Weekly <

Newspaper <
Published every <

j TUESDAY and FRIDAY ]
366 Broavvay, S. Boston 27, Mass. Į- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - «<

FIVE CENTS

•i

ANTRADIENIS (Tuesday) RUGSĖJO (September) 12 D., 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS 
»/

.4

i
4

Amerikiečiai Daužo Vokietijos 
Siegfried Tvirtoves-Įėjo

Kanadiečiai Užėmė Zeebrugge
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Paryžius, rūgs. 11 —Pra
nešama, kad Prancūzijos 
darbininkai reikalą uja 
daugiau teisių industrijoj, 
būtent, nori gauti lygias 
teises valdyti industriją.

Sakoma, kad kaikuriose 
vietose pasireiškė didele 
komunistų įtaka. Iš to ga
lima suprasti, kad komu- vakariniame 
inistai yra gerai organi
zuoti visuose Europos na
cių nualintuose kraštuose, 
ir jie visur nori pasigrieb
ti vadovybę. Tačiau, iki 
šiol dar niekur jie neturi

! kontrolės.
Darbininkai skaudžiai 

nukentėtų, jeigu jie laiku 
neapsižiūrės ir pasiduos 
komunistų vadovybei. Ko-į 
munizmas ir nacizmas yra 
dvi pasaulio blogybės. Ko-’ 

Į munizmas ir nacizmas su-! 
kūrė ir šį baisųjį karą. Ko-j 

1 munizmas ir nacizmas yra 
vergijos vykintojas. Labai 

per- abejojame, kad Prancūzi-

Karo Informacijos Įstai
ga šiandieną pranešė, kad 
Armijos ir Laivyno pa
tiektais daviniais, apie 
33,000 uniformuotas Armi
jos ir Laivyno pašto perso
nalas rengiasi savo didžiau 
šiam uždaviniui — išsiųsti 
apie 70,000,000 kalėdinių 
siuntinių užjūryje esan
tiems kariams. Patirta, 
kad šiais metais siuntinių 
Kalėdoms išeis tris kartus 
daugiau, kaip pernai.

Armijos paštas tikisi to
kio pat skaičiaus siunti
nių, kaip ir pernai — 20, • 
000,000, bet Laivyno pašto 
įstaigos, esančios New 
Yorke ir San Francisco, 
numato siuntinių skaičių 
padidėsiant keturgubai, 
nei kad buvo 1943 metais. 
Laivyno .pranešimu, į 
nai per jo paštą perėjo jos darbininkai, nusikratę 
7,480,000 pundelių, kurių! 
3,480,000 išsiųsta į tolimą-; 
sias bazes ar išplaukusius' 
'į jūrą laivus, ir 4,000,000 į 
laivus, stovinčius Ameri
kos uostuose.

Armija ir Laivynas tei
gia, kad šiais metais visa
me pasaulyje įvesta dau
giau palengvinimų, užtik
rinant greitą pristatymą 
tinkamai įvyniotų bei už- 
adresuotų siuntinių užjū
rio kariams ir karėms Ka
lėdų dienai ar anksčiau. 
Todėl kalėdinių pundelių 
siuntimui , ir paskirtas 
mėnuo tarp rugsėjo ir spa
lių 15 dienos, šių įstaigų 
tvirtinimu, siuntiniai turį 
tikrai pasiekti kareivį ar 
jūrininką, kur jis bebūtų, 
Kalėdų dieną, jei tik siun
tėjai išpildys nustatytus 
nurodymus?

Siuntiniai privalo sverti 
nedaugiau penkių svarų ir 
dydžio privalo būti nedi- 
desnio už 36 inčius, sudė
jus ilgį, plotį ir storį. Bū-
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nacizmo vergijos, prisiim
tų komunizmo vergiją.
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Prancūzų patriotai susirinkę prie Jurgio Washingtono statulos, kad 
iškilmingai atžymėjus Paryžiaus išlaisvinimą be didelių mūšių iš žiau
raus okupanto rankų.

r"------ - "

Alijantų Lakūnai Nuskandi
no Japonu Tankerį

Iš Vyriausio Centro Piet- 
w __3 Pac i f i k e, j
rūgs. 11 — Alijantų laku-1 
nai puolė japonų pozicijas

Ka-

CHURCHILL - ROOSEVELT 
PASITARIMAI KANADOJ

Quebec, Kanada, rūgs, kad jie norėtų vykti i
11 — Vakar į Kanadą at- nadą. Perdaug karų ir in- 
vyko Anglijos premieras vazijų, sako jie. sudaro be- 

PhHippinųJ^salose^ ir ant!^nston Churchill, kur tu- viltišką būklę bedirbti že- 
vandenyno. Bombomis nu
skandino japonų 
tonų tankerį ir suardė ae
rodromus.

1,100 Bombanešių Puolė 
Vokietiją

i srityj, kuriais vokiečiai tu- 
Į ri sau pristatyti atsargą ir 
fronto - linijos sustiprini
mui reikalingas jėgas.

Amerikiečiai numetė 
5,000 tonų bombų ant Le 

i Havre uosto, kurį tebelai- 
Jung. Valstybių primoji ko vokiečiai. Jeigu Alijan- 

ir trečioji armija smarkiai tams pavyktų šis uostas 
daužo Vokietijos nugar- užimti, tai žymiai paleng- 
kauli — Siegfried tvirto- ‘ vėtų pristatymas karo 
ves. Tuo pačiu laiku Britų reikmenų į Prancūziją, 
antroji armija pralaužė Ii-Į Pietinėje Prancūzijoje 
nija žemiau Albert kanalo j amerikiečiai ir kanadie- 
Belgijoj, ir gal būti į visai’čiai baigia apsupti bėgan- 
trumpą laiką sutriuškins j čius vokiečius arti Belfort 
priešo apsigynimo jėgas i Plvšio, ir jau turi užtaisę 
šiaurėje. priešui naujus spąstus Di-

Britai užėmė Hechtel. Jon SI*ityj.
Belgijoj, kuris yra tik 10 
mylių iki Olandijos sienos. I 
Amerikiečių pirmoji armi-1 
ja jau įsiveržė į Luxem- 
bourgą, gali būti arti Ar- rūgs. 11

Iš Aukščiausio Alijantų 
Ekspedicijos Jėgų Centro, 
rūgs. 11 — Ir atkakliau
sias vokiečių pasipriešini
mas nesulaiko Alijantų 
karo jėgų nuo veržimosi j 
Vokietija.

v —

Auto Unijos Seimas

r^s pasitarimus su Jung. mę savo gimtinėje. Kaiku- 
10.000- i Valstybių prezidentu Roo- rie jų, pirm negu perplau- 

1 seveltu. kė Bothnia įlanką, per du
Premjero Churchill pa- mėnesiu slapstėsi miškuo- 

lydovais yra Britų štabo ' 
viršininkai, lordas Leath-į Švedijoje yra labai daug 
ers, karo transporto mi- tremtinių ir iš Lietuvos.; 
nistras; lordas, Cherwell, Kada Sovietų Rusijos rau- 
generalis paymasteris; po- donoji armija artėjo prie 
nia Churchill ir lordas Mo- Lietuvos šimtai bėgo iš

Grand Rapids, Mich., 
. — Šiandien čia 

lon, kuris randasi 8 mylios prasidėjo United Automo- 
nuo Aachen, ir trečioji a- bile Workers unijos sei- 
merikiečių armija sustip- mas. Ši yra didžiausia u- 
rino savo pozicijas kitoje 
pusėje Moselle upės. Brest 

(ir Kanalo uostai tebesilai
ko. tačiau. Kanadiečiai įsi
veržė ir užėmė Zeebrugge į 
miestą, kuris yra tik 8 my-i 
lios nuo Olandijos sienos.

Tūkstančiai Alijantų lėk-Daugiau kaip 1,100 Ali-i ~
jantų bombanešių puolė ran prįemjero gydytojas. .Lietuvos ir plaukė palikę tuvų, sunkieji vidutiniai ir.
Vokietijos lėktuvu, tankų 
ir sunkvežimių dirbtuves 
Stuttgarte, Nuremberge 
ir Ulmo srityse. Nutrenkė 
6 priešo lėktuvus padan
gėje ir 119 jų suardė ant 
žemės.

i 
i

Vėliau atvyks ir kiti įžy- viską, mažais laiveliais j lengvieji, bombardavo vo- 
mūs Britų štabo viršinin- Švediją, 
kai iš Anglijos ir Jung. i 
Valstvbių.

Spėjama, kad pasitari
mai bus grynai militariais 
klausimais.

I

RUSAI VERŽIASI Į 
TRANSYLVANIJĄ I

220Londonas, rūgs. 11 —So- Vengrijos sienos ir 
vietų Rusijos raudonoji mylių nuo Budapešto, 
armija pasivarė pirmyn 18, Vengrijos sostinės, 
mylių į vengrų prijungtą’ F ’ „ ~
Transylvaniją. Rusų tiks-; mija pasiekė Turnu Seve
ras priversti Vengriją iš-* 
sitraukti iš karo.

Maskvos ■pranešimas sa
ko, kad raudonieji jau bai-

■ gia apsupti Cluj miestą. 
Rusai esą toje sritv.je 100 
mylių nuo prieškarinės 

tinai reikia užadresuoti
■ aiškiai ir teisingai. Nekli
juokite ant viršaus popie
rėlių, kurie gali besiun- 
čiant nukristi. Siuntinio 
viduje įrašykite dar kar
tą pilną adresą. Nesiųski
te gendančių daiktų ir, 
svarbiausia, nepakuokite 
valgomų produktų, kaip 
vaisinių pyragų ar pyra
gaičių vienoje dėžėie su 
rankiniais laikrodėliais, 
kišeniniais peiliukais ar 
kitomis kareivių mėgsta
momis dovanomis, nes jei 
kartais valgomieji pro
duktai sugestų, jie suga
dintų ir kitus, dėžėje esan
čius, daiktus.

Vieninteliai pereitais me
tais pavėlavę siuntiniai 
buvo neteisingai užadre- 
suotieji ar netinkamoje 
-dėžėje siunčiamieji. O.W.I.

Rumunijoj Rusijos ar-

I

nija CIO.
Seime dalyvauja 2,300 

atstovų, kurie atstovauja 
milijoną narių. Svarbiau
siu klausimu bus pasižadė
jimas nestreikuoti. Sako
ma, kad esą vedama pro
paganda pasižadėjimą ne
streikuoti atšaukti, nes 
karui pasibaigus toks pa
sižadėjimas esą savaime 
atpuola.

kiečių geležinkelio cent
rus, vakarinėje Vokietijosj Švedija vra vienintelėj 

šalis. kuri priglaudžia! 
šiaurės Euronos tremti- • 
nius. kurie pabėgo nuo Vo- 

jkietijos nacių ir Rusijos 
bolševikų.

Šiomis dienomis Švedi
jos seimas paskyrė 400.- 

i 000.000 kronų (apie $100.- 
Washington. D. C., rūgs. 000.000) atstatvmo reika- 

11 — Iš Švedijos praneša, Jams. Kreditai bus duoti 
kad daugelis šiaurės Euro- kitoms Skandinavui tau
pos tremtinių, kurie įvai- toms, kad pagelbėti joms 
riais būdais pasiekė Švedi- maitinti ir ap^vvendinti 
ją, pareiškė, kad jie nore- nuo ka^o nukentė iusius ir 
tu i Vakarinį Pusrutulį pa- sergančius gyventojus, 
tekti ir ten apsigyventi.

Iš Stockholmo Ameri- 
kos-Švedų žinių 
paduoda,

Šiaurės Euroorečiai Nori 
Apsigyventi Amerikose

rin. kuris yra prie pat Ju
goslavijos sienos. Bulgari
joj perėjo rytinius Balka
nų kalnus ir eina link 
Graikijos Aegean jūros 
pakraščio.

Apskaičiuo j a m a. kad neseniai

i
Nors priešai stipresni 

leidinvs’ginklu ir skaičiumi, mes 
kad “apie 1.500 si dvasia ir pasiryžimu, 

suomių tremtiniu, kurie Tat nenusiminkime — lai- 
pasiekė Umea. mėiimas mūsų pusėje”, 

raudonieji atkirto 250,000 šiaurinę Švediją, pareiškė,

U

PRANCŪZIJA REIKALAUJA 
VIETOS TAIKOS PASITARI

MUOSE

ninkai verčiami dirbti po 
11 valandų į dieną, neskai
tant viršlaikio ir sekma
dienio darbo. Laikraštis

VVashington, D. C., rūgs, valandas į savaitę. Tose 
11 — Prancūzai yra įsiti- kasyklose daugiausia dir- 
kinę, kad jų tautos atsto- bo olandai, belgai, pran- 
vai turėtų būti pakviesti cūzai ir žydai, 
dalyvauti taikos pasitari- Vienas vokiečių laikraš- 
muose, kurie dabar vyks- tis rašo, kad ūkyse darbi- 
ta Dumbarton Oaks. Ta- 

i čiau, jie tokio pakvietimo 
nesulaukia, ir net negauna 
pranešimų kas jau yra pa
daryta tose konferencijo- priduria, kad '‘tas, supran- 
se. |tama, paliečia tik svetim-

Washingtone, kaip žino- j31/“5 darbininkus ir karo 
ma, Prancūziją neoficia- a iniUo • 
liai atstovauja gen. de 
Gaulle’s < 
paskyrė Prancūzų Tauti
nio Išlaisvinimo Komite
tas. Tačiau, Jung. Valsty-! .... 
bės kol kas to komiteto Šiomis dienomis Norvegi- 
nepripažino, kaipo Pran
cūzijos valdžios. Prancū
zijos ambasada tebėra už
daryta nuo 1942 m., kai 
Jung. Valstybės nutraukė 

. . diplomatinius santykiusbet bazny-} tis. Gana arti sproginėja su valdžia.
AAA u:,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v •

Ltn. Jurgis Sideravičius11

Į ašies kareivių nuo susisie-
įkimo Jugoslavijoj, Graiki l LIETUVIAI VAIKAI SU MOTI-

Toliau į šiaurę Rusijos 1NOMIS IŠSIKĖLĖ IŠ LONDONO
vienetos perėjo Karpatų* ______________

I • “ - ------------- - - I

į joj ir Albanijoj.
i Toliau į šiaurę Rusijos 1 NOMIS IŠSIKĖLĖ IŠ LONDONO
J vienetos perėjo Karpatų* ______________
kalnų sieną nuo Moldavi-j (LKFSB) Lekiančiosios už tat kartais net po ket- 
jos ir užėmė Bicazul - Ar- “ —

■ delean, Transvlvanijoj ir 
dabar yra tik 13 mylių nuo 
Gheorgheni, sva r b i o j o 
punkto ant Brasov-Targu-

! Mures geležinkelio, kuris 
sudaro ašies apsigynimo 
nugarkaulį.

Rusai, užimdami Varną, 
paėmė 200 kareivių į ne
laisvę laike 24 valandų 
kautynių.

Vokiečių pranešimai sa
ko, kad Rusijos armijos 
vienetos puolė vokiečius 
Varšuvos srityj ir taipgi

• pietinėje Lenkijoje, bet tie
. puolimai buvę atmušti.

bombos gerokai vargina vertą naktų iš eilės turi 
Londoną. Net iš trijų šonų,j miegoti nenusirengęs, kad 
netoliese nuo lietuvių pa-1 būtu kiekvienu momentu 
rapijos bažnyčios, nukri-į pasiruošęs gelbėti ir gelbė- 
tusios sprogo, 1
čios nepalietė. Kaip mums 1.000 kilogramų (daugiau, 
praneša iš Anglijos, beveikSkain 2.000 svaru) bombos, 
visi lietuviai vaikai su mo-lKaip jau Churchilis prane- 
tinomis iš Londono išsikė
lė į saugesnes vietas. Dėl 
to ir į pamaldas žymiai 
mažiau žmonių atsilanko; 
jaučiamas nuolatinis pa
vojus. Londono lietuvių 
klebonas kun. Matulaitis 
vra visada pasiruošęs savo 
žmonėms patarnauti, taigi 
savo posto neapleidžia, bet

I

delegacija, kurią; NorVCgfll • Cekdl Pd$lrdS6

Naciai Verčia Darbininkus 
Dirbti Po 86 Valandas 

Savaitėje

Sutartį
Londonas — (ONA) —

jos ir Čekoslovakijos val
džių ištremime užsienių 
ministrai pasirašė ekono
minę sutartį, pagal kurią 
Norvegijos jūros produk
tai bus apsimainomi su 

i Čekoslovakijos industrijos 
1 produktais po karo.

VVashington. D.

šė parlamente, iš Londono 
anie v’ena milijoną žmo
nių išsikėlė i saugesnes 
vietas apie 5 000 užmuštu 
ir anie
Daugiausia suž e i d ž i a 
sprogdami langu stiklai, kad iš kitų kraštų prievar 
Daug lietuvių išvykę į
šiaure arba į vakarus nuo Vokietiją Silezijos kasyk- 
Londono.

14,000 sužeist.u.Į (ONA) — Vokiečių laik
raštis, kuri čia gavo. rašo.

ta suvežti darbininkai j

lose priversti dirbti po 861
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■VAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIO MALDA FATIMOJE

(LKFSB) Be Liurdo Eu
ropoje dra yra garsi savo 
stebuklais Marijos šven
tovė Fatimoje. Šią vasarą 
iš Portugalijos buvo su
rengta tenai gyvenančių 
britų maldininkų kelionė į 
Fatimą. Su britais važiavo 
ir Portugalijoje gyvenąs 
salezietis kunigas Augus
tinas Sabas. Jis čia meldė
si už Lietuvą ir lietuvius.

Kun. Sabas profesoriau
ja vienoje Portugalijos 
Žemės Ūkio mokykloje. 
Portugalijoje karo sunku
mai mažiau jaučiami, mai
sto yra pakankamai. Kun. 
Sabui buvo didelis džiaug
smas. kai šią vasarą gavo 
laišką nuo savo brolio iš 
Lietuvos, bet brolis skun
džiasi, kad nuo jo žinių ne
gaunąs.

Naciai Nužudę Šimtą 
Svetimšalių Darbininkų

r’io atsišaukimo, Gestapo 
agentai padarė naujas 
kratas, areštuodami sve
timšalius darbininkus gat
vėse. geležinkelių stotyse, 
traukiniuose ir valgyklose. 
Visus, kurie tik neturėjo 
atitinkamų kredencialų, 
pasiuntė į speciales darbo 
stovyklas.

Švedas sako, kad 326 po
litiniai kaliniai, daugumoj 
vokiečiai ir prancūzai, ne
seniai pabėgo iš Buchen- 
wald koncentracijos sto
vyklos laike puolimo iš o- 
ro. Kada lėktuvai puolė 
stovyklą, tai kaliniai suki
lo ir puolė sargybą ir atė
mė jų ginklus. Puolimui 
užsibaigus, rado 126 sar
gus nužudytus ir 326 poli
tiniai kaliniai buvo pabėgę 
iš koncentracijos stovyk
los.
—

I
Stockholm. Švedija. — 

(ONA) — Vienas švedas 
keleivis, grįžęs iš Vokieti
jos, pasakojęs, kad Vokie
tijos naciai Hamburgo sri
tyje, keršindami už kitus 
darbininkus, kurie palikę 
darbus, nužudė šimtą sve
timšalių darbininkų.

Sakoma, kad Gestapo a- 
gentai siautė Hamburgo 
srityje kelios dienos prieš 
tai, kai gen. Eisenhower 
atsišaukė į svetimšalius 
darbininkus, kad jie pirma 
proga mestų darbus.

Pirmesnėse kratose Ges
tapo ieškojo paslėptų gin
klų barakuose, kurie buvo 
pripildyti svetimšaliais ir 
karo kaliniais, kurie pabė
go iš stovyklų.

Tuoj po gen. Eisenhotve-

Lend-Lease Maisto Sąraše 
Vadovauja Mėsa, Pieno 
Produktai Ir Paukštiena

Anglimis Ir Malkomis Kūre
nami Pečiai Parduodami 

Be Suvaržymo

VVashington, D. C.
ro Produkcijos Taryba ir 
Kainų Administracijos O- 
fisas praneša, kad nuo 
spalių 15 d. š. m. bus at
šauktas suvaržymas par
duoti pečius, kūrenamus 
anglimis ir malkomis, ku
rie naudojami valgių ga
minimui ir namų apšildy
mui.

Armija Parduoda Lėktuvus

VVorcester, Mass. — Šio
mis dienomis j North 
Grafton aerodromą atvežė 
43 ir keturius trijų sėdy
nių sklandytuvus, kuriuos 
Armija parduos civiliams, 
kaipo perviršį.

Lėktuvai maži. Jie buvo 
vartojami pradiniam mo
kymosi lekioti. OPA nu
statys aukščiausią kainą, 
ir po to bus parduoti nus
tatyta kaina arba kiek kas 
daugiausia įsiūlys žemiau 
nustatytos kainos.

/

Šitie Pakraščių Sargybos kariai pasiskolinę mažy
čius kūdikius mokinasi, kaip teisingai vaikutis laikyti 
ir kaip patraukti mažyčių dėmesį, kad jį užinteresuoti. 
Šitie mažyčiai yra gimę iš amerikiečių tėvų, bet atei
vių motinų užjūry ir dabar atvyksta į Dėdės Šamo že
mę į savo tėvų žemę. Jie kelyje iš Indijos į USA.

Lietuvis Prancūzijos Armijoje
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MASKVOS PRANEŠIMAI APIE 
LIETUVOS NAUJIENAS

jas B. Sruoga uždarytas 
vokiečių kone, stovyklon.
— Lietuvos profesinių 

sąjungų centraliniu pirmi
ninku dabar yra Juoz. 
Stimburis.
— Į Rusiją persikėlusioji 

bolševikiška “Lietuvos 
.Valstybinė Knygų Leidyk-

gal lend-lease maisto pris
tatyta šitaip: grūdų — 
16%, vaisių ir daržovių — 
77, taukų ir alyvų — 7%, 
cukraus — 7%, specialių 
gaminių — 67<, vatos ir 
siūlų —27c, tabokos — 
mažiau nei 1%.

Karo Maisto Adminis
tracijos pranešime liepos 
mėnesį pagal lend-lease 
sąjungininkams pristaty
to maisto sąraše pirmąją 
vietą užima mėsa, pieno 
produktai ir paukštiena, 
kurie siekia 522,851,964 
svarų.

36 7 liepos mėnesį pris
tatyto maisto sudarė mė- Iš visų lend-lease siunti- 
sa. daugiausiai rūkyta ir 
sušaldyta kiauliena, kon
servuota (kenuota) mėsa 
ir taukai; 197 sudarė pie
no ir paukštienos produk
tai. kurių daugiausiai kon
densuoto pieno, sūrio ir 
džiovintų kiaušinių.

Toliau liepos mėnesį pa-

t

, 230,000,000 POUND FAT SflLVAGE PUOTA
Wlil BE EDINVALENT

9f THE LARO Or 
EACH PIS

Of THE TALL0W OF ALL 
CATTLE KIILED IN 1943 

UMJERFEDERALINSFECTION

nių 527c buvo išsiųsta Di
džiajai Britanijai su kolo
nijomis; 397c Rusijai, o li
kę 97c išdalinta kitiems: 
Graikijai, Šiaurės Afrikai, 
Vakarų Afrikai, Olandijai, 
Lenkijai, Jugoslavijai ir 
Prancūzų Tautinio Išlais
vinimo Komitetui.

Iš viso liepos mėnesį pa
gal lend-lease išsiųsta že
mės ūkio produktais 735,- 
802,373 svarai. Birželio 
mėnesį buvo išsiųsta 806,- 
942,749 svarai. O.W.I.

I

i

Artėja Min. K. Balučio 
Sukaktis

According to War Food Adnninistration. fat salvage goal of 230,000,000 
pounds of »u$td cooking fats in 1944 vili be equivalent to the lard from 
7 million head of hogs or the taliow from about 3 million head of cattle. 
lt represents H% of every hog. or 26% of each head of cattle kiiled under 
federal inspection in 1943. Save every drop of uscd cooking fat. and take 
your plece produc'mg for Victory,

(LKFSB) Lietuvos rei
kalams nemažai yra pasi
tarnavęs amerikiečiams 
pažįstamas Lietuvos mi- 

. nisteris Londone Bronius 
K. Balutis. Šiemet, gruo
džio 27 d. jam sueis 65 me
tai (gimęs 1879 m. gruo
džio 27). Tikimasi, kad 
Amerikos lietuviai suras 
tinkamų būdų parodyti sa
vo pagarbą žmogui, kurs 
taip sunkiose karo sąlygo
se nuoširdžiai darbuojasi 
dėl Lietuvos.

I
Anglikonų Dvasininkas 

Lietuvių Katal. Pamaldose

Laivo propeleris. Jis sveria 60,000 svarų ir turi 22 
pėdas ilgumo bei platumo. Padirbtas iš bronzos. Jis 
padirbdintas Philodelphijoj. Manoma, kad tai didžiau
sias tos rūšies propeleris koks kada buvo išlietas dėl 
prekybinio laivo.

(LKFSB) Trakų apylin-l 
kėje 1942 m. susikūręs lie-! 
tuvių partizanų vienetas,! 
kaip praneša “lnformation! 
Bulletin, Embassy of US- 
SSR”, vėliau išsiplėtė į Vy
tauto Didžiojo partizanų 
brigadą. Jie veikė Vil
niaus, Gardino ir Kauno 
apylinkėje. Jų karinių o- la” iki 1943 metų pabaigos 
peracijų padariniai tokie: Maskvoje išleido 63 lietu- 
nuleido nuo bėgių 45 vo- viškas knygeles su bendru 
kiečių armijos traukinius, tiražu 622,000 egzemplio- 
sunaikino 114 motorinių rių. Tai daugiausia propo- 
vežimų su vokiečių ka- gandinę literatūra, 
riais ar ginklais, nukovė 
1,920 vokiečių kareivius ir 
karininkus. Šimtus kartų 
jie nukirpo telefonų vielas, 
išsprogdino daug tiltų, iš
sprogdino išviso apie 200 
mylių gelžkelio bėgių ir 
sunaikino visą vokiečių į- 
gulą Alekniškių Jaroj. Kai 

, vokiečiai pagavo dvi parti
zanes mergaites, apie 20 
'partizanų užpuolė Trakų 
kalėjimą ir išvadavo jas 
bei kitus kalinius.

Šiaurėje veikė partizanų 
būriai: “Žalgiris”, “Vil
nius”, “Kostas Kalinaus
kas”. Jie nuleido nuo bė
gių apie 130 vokiečių kari
niu traukiniu.*■ £
— Vilniuje, kur pirma ė-

įjo “Naujoji Lietuva”, bol- 
; ševikai tose patalpose su- 
| organizavo “T 
jtuvos” dienraštį. J 
| numeris pasirodė liepos; nas> geeteur Postai 71072, 
mėn. 2 d. ! North Africa.

i
— Vilniuje išlikę gyvais • 

be kitų, profesoriai Seze- 
manas, Karsavinas, doc

! Baldauskas. Naciai nužu-i 
dė dail. S. Grybą, Lomsar-: 

į gį, prof. Tumėną. Rašyto-1
I

i I I

verti
mai į lietuvių kalbą Stali
no, Molotovo raštų; net ir 
lietuvių autorių rašiniai su 
labai stipria bolševikiška 
propagandos doze, kurios 
neišvengiama nė dailiojoj 
jų literatūroj. Kieno veži
me sėdi, to ir dainą trau
kia.

13 Metų Svetimšalių 
Legione

(LKFSB) Lietuvis Jonas 
Aleksiejūnas jau trylikti 
metai, kaip tarnauja Pran- 

! cūzų svetimšalių legio- 
' nuošė. Kilimu jisai yra iš 
Kauno. Jisai norėtų Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se surasti savo brolius Ka
zimierą ir Adomą Aleksie- 
jūnus. Broliai prašomi pa- 

įarybų Lie- rašyti šiuo adresu: Capo- 
Pirmas ral-Chef Jonas Alekseju-

LKFSB gavo laišką nuo Huse, Jungtinių Valstybių 
Vyt. Gedgaudo, kurs tar-iDarbo Departamento Vai- 
nauja Prancūzų svetimša-jkų Biuro luošų vaikų sky
lių legione. Tasai lietuvis• riaus atstovė. Dr. Huse ra- 
laikraštininkas džiaugiasi! 
turėjęs atostogas ir jas 
praleidęs vienoje prancū
zų šeimoje, kur galėjo ar-* 
kliais jodinėti, maudytis, 
šokti ir džiaugtis malonia 
vaišingos šeimos nuotai
ka.

Kariuomenės stovykloje 
vasarą karšta ir kankina 
uodai. Vakarais tenka 
greičiau lįsti po tinkleliu. 
Kartą jisai Senegalijoje 
buvo uodų sukandžiotas, 
tai gulėjo dvi savaites lo
voje,. kliedėdamas nuo di
delio karščio. Jų dalinis 
susilaukė didesnių suvar
žymų korespondencijos 
siuntime, dabar straipsnių 
negalįs išsiųsti, tai dau
giau dirbąs prie savo rašo
mo romano — “Trys iš 
svetimšalių legiono”. Jų 
dalinyje yra katalikų ka
pelionas ir visiems padare 
gilų įspūdį šitokie legio
nieriaus per pamokslą pa
sakyti drąsūs žodžiai:
— Jūs retai ateinate išpa

žinties pas mane. Jūs daž
nai atliekate tikrą išpažin
tį prie vyno bonkos, savo 
draugui. Jūs pasipasako- 
jate jam viską atvirai, nes 
jūs jaučiate, kad po to šir
dis lengvėja. Jūs einate į 
viešuosius namus, nes 
daugelis iš jūsų yra ėdami 
prisiminimų ir stengiasi 
moteryse ir vyne užsimirš
ti. Tačiau, kada vieną die
ną pritruks vyno ir mote
rų, ateikite pas mane”.
— Tai šaunus kapelionas, 

tikras karys! — apie jį at
siliepia legionieriai. Ta
čiau dabar jau mažai to
kių vyrų, kurie į legionus 
būtų atėję dėl nusikalti
mo. Tas būdavo seniau. 
Dabar daugiausia pabėgė
liai, kurių šeimos buvo iš
žudytos vokiečių ir kurie 
turėjo bėgti, gelbėdamics, 
kad ir jų neištiktų toks pat 
likimas.

gina ligonį patalpinti ligo
ninėje, vos pastebėjus Ii-1 
gos simptomus, kad duotų' 
progą tinkamai ligonį gy-i 
dyti ir daugeliu atvejų pa-l 
dėti jam išvengti luošumo.

Dr. Huse teigimu, dažnai 
ligoninės, neturėdamos at
skirų tai ligai skyrių, bijo
damos tos ligos, atsisako j 
priimti vaikų paralyžių i 
susirgusį ligonį; kartais 
visuotina bendruomenės 
baimė tos ligos yra atsa- 
kominga dėl tokios ligoni
nių laikysenos. Dr. Huse 
tvirtina, kad polio susirgi
mai nereikalauja atskirų 
skyrių, nors tuo atveju ir 
būtų lengviau. Svarbu tik, 
kad būtų laikomasi visų 
apsisaugojimo taisyklių, 
ypatingai išmatų dezin- 
fektavime.

Dr. Huse pabrėžė, kad 
šiai nuomonei pritaria pa
tariamoji grupė, suside
danti iš įžymių gydytojų 
bei chirurgų, dirbančių 
New Yorko miesto ir vals
tybės (Statė) sveikatos 
departamentuose. O.W.I.

l

Sutaupos Pasiekė 100 
Bilijonų .

VVashington, D. C. —Ko
mercijos Departmento ap
skaičiavimu, pavieniai as
menys nuo 1939 metų pa
baigos iki birželio, 1944 m. 
sutaupė §100,000,000,000.

Jeigu taupymas bus toks 
pat ir toliau, tai iki šių 
metų pabaigos pavienių 
žmonių sutaupos sieks 
$115.000,000,000.

AUKSINĖS DIENOS

Mes. šios žemės dulkės, 
kaip žieduose bitės, 
kaip žvaigždėtas miegas
Iš dangaus iškritęs...
Platūs vėjai supas — 
Ant sparnų liūliuoja,
Ir pravirę lūpos 
Saulėj raudonuoja...
Mūs juodoji žemė 
Vis kas rytą gieda 
Žalumu ir meile
Ir kvapiuoju žiedu...

t

TOO YOUNG—Coast Guards- 
man Gerald Haddon of Chi- 
:ago, UI., is some invasion kid. 
Veteran of 13 Normandy land- 
ings. 15-year-old warrior faces 
.oughest fight, against dis- 

charge because of youth.

(LKFSB) J Londono lie-
j tuvių katalikų bažnytėlę, į 
i pačias pamaldas liepos 16 
; d. atsilankė anglikonų 
' dvasiškis T. Hunter Boyd. 
j Jisai yra didelis Lietuvos 
draugas. Pamaldos buvo 
laikomos už Lietuvą, tai ir 

i jisai atvyko.
Po pamaldų lietuvių par. 

klebonui kun. Dr. Matulai
čiui pareiškė užuojautą 
dėl trečiosios okupacijos, 
kuri Lietuvai taipgi skau
di ir kruvina. X

Polio Liga Nepavojinga 
Ligoninėms

Poliomyolitis ligoniai 
gali- būti be pavojaus pri
imami į ligoninių bendras 
palatas, teigia Dr. Betty

Ar tremtinių tėvų gimęs 
vaikas Amerikoje yra pi
lietis? Kaip žinoma, šioje 
šalyje yra labai daug 
tremtinių. Neseniai Fort 
Ontario, N. Y. atvežta ir 
apgyvendinta tūkstantis 
tremtinių iš Europos. Ki
lo klausimas, ar vaikai, gi
mę iš tremtinių tėvų toje 
prieglaudoje, skaitysis pi
liečiais? Karo Tremtinių 
Administracijos viršinin
kai to klausimo negali at
sakyti ir jį pasiuntė į Wa- 
shingtoną spręsti.

0. auksinės dienos!
Virpam žiedo laime.
Ir visas kvailystes 
Darome savaime...

B. Buivydaitė ("“A’. R”)

Kai tik reikėjo šiai beždžionei vaidinti filmoje Tar- 
zan rolę, ją pagavo paralyžius. Vaizdas parodo, kaip 
jos savininkas teikia gydomąją pagalbą, kad nuslinkus 
ligą nuo filmų artistės.
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i polio banke 24 milijonai lirų, skiriamų komunistinei 
į propagandai. Gi kitos italų partijos — Liberalų, Demo- 
j kratų Darbininkų, Krikščionių Demokratų, Aktyvistų 
‘— visai neturi lėšų komunistų melams iš šmeižtams 
atsispirti. O kai sužinota, kad Amerika skiria 10 bili
jonų dol. pokarinei Rusijai atsistatyti, tai visus apėmė 

į pasibaisėjimas, nes neabejojama, kad tie milžiniški 
pinigai bus naudojami pasaulinei bolševikų propa
gandai.

Medžiaginiu atžvilgiu kova bus labai nelygi: bru- 
, talinė bolševikų jėga ir neišmatuojamas kapitalasPRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams  _______$4.00
vieną kart savaitėje metams.... $2.00 prieš suskurdusias ir karo nukamuotas Europos tau- 
Užsieny metams ..............  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 tas. Bet džiūgaujantiems bedieviams teks susidurti su 

dvasinėmis atgimstančių tautų jėgomis. “Italija — sa
ko p. Bullitt — yra grynai katalikiška šalis, ir beveik 

j visiems italams Popiežius yra tikrasai šv. Tėvas, Kris
taus Įpėdinis. Ir nežiūrint visos iš Maskvos plaukian- 

įčios komunistų propagandos, italai žino, kad Sovietų 
'vyriausybė žudė ir persekiojo kunigus ir kitų įvairių 
' tikėjimu dvasiškius, kaip nė viena kad ir pusiau civili
zuota valstybė nėra žudžius ir persekiojus. Italai žino, 

Magazine “Life” buvusis Amerikos ambasadorius kad jei komunistai valdys Italiją, tai Maskvos ranka 
Maskvoj, William C. Bullitt nuodugniai išdėsto euro- pasieks ir patį Popiežių. Kristaus Įpėdinis būtų iš Ro- 

piečių, ypač italų, pažiūras į dabartinę pasaulio politi- mos išgabentas, nes jis nesutiks būti Sovietu vergo pa
ką Rusijos atžvilgiu. P. Bullitt gyvena dabar Romoje, dėty. Jei tik komunistai bus prieiną prie valdžios, iškils 
kurios piliečiai, laisvi nuo vokiečių vergovės ir dar ne- Italijoj tarsi koks smarkus dvasinis viesulas, ir italai,1 
jaučią komunistų cenzūros, atvirai pasisako dabarti
nės politikos atžvilgiu. Rūpimiausias jiems klausimas 
tai busimoji Europos padėtis, karui pasibaigus. Jų} 
manymu, Amerika padarė labai stambią klaidą neiš
reikalavusi Maskvos konferencijoj Sovietų pasižadė
jimo, kad pripažįs Lenkijos ir Pabaltės valstybių ne
priklausomybę. Gal prez. Rooseveltas manė, kad Sovie
tai vis vien pasižadėjimo neišlaikys. Bet vis dėlto kur 
kas geriau išgauti pasižadėjimą negu neišgauti. Su
laužytas pasižadėjimas pastatytų Sovietus prie gėdos 
stulpo, gi dabar jie su nieku nesiskaito ir užsimojo pa
vergti visą Vidurinę Europą ir Balkanų valstybes.

Rusija yra išbandžiusi įvairių pavergimo priemo
nių ir jas visas dabar panaudos. Griežčiausias būdas 
tai okupuotą šalį tuč-tuojau subol^evikinti bei pa

smaugti. Tas būdas labai sugadino Sovietų vardą, ir

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 26R0

11Pasaulis Iš Romos"
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kuriems jau nedaug bus belikę dėl ko gyvent, bet bus, 
už ką numirt, sukils apginti šv. Tėvą, kaip kitados Kry-i 
žiaus -karžygiai žygiavo į kovą su šūkiu: “Krikščionys 
turi tiesą”!

“Svarbiausias šių dienų pasaulio uždavinys tai iš- 
rišt klausimą tarp žmogaus kaipo Dievo sutvėrimo, tu-

Vvashingtcnas rengiasi taikos paskelbimo dienai, 
kada ir vėl bus nušviesta padangė, kuri užtamsyta 
nuo dienos paskelbimo karo. Darbininkas matomai 
jau atgal sujungia elektros laidus.

irisi Klausimą tarp žmogaus Kaipo u levo sutvėrimo, tu- giūlo karo - tag žemes _ Paminėdami a. a. Ant.} 
nncio nemirtingą sielą, ir žmogaus, kaipo chemijos pa-, kviesti anglų . amerikie- Smetonos 70-tą gimtadie-l 
daro ir visagales valstybes Įrankio Tas klausimas gal į £ komisij kuri praves. nj kaikurie ukrainiečių iri 

gyventojų plebiscitą ir lenkų laikraščiai įsidėjo 
rytų - šiaurės buv. Lenki- šiek tiek informacijų apie 
jos žemes priskirtų prie tų 
valstybių, kur norės gy
ventojai — prie Lenkijos,

šviečia Šv. Dvasios pajėga. Ta dvasia spindi akyse} 
tūkstančių kareivių visokių tautų, kurie kasdieną ap
lanko šv. Tėvą ir su juo kalbasi; akyse pilnų pagarbos 
Amerikos kareivių, kurie trokšta grįžt namo, nes žino, j 

.kad namus teturi; giliuose lenkų, kareivių žvilgiuose:;ar£“ijos/ •. nrt m v* z-x irnrl rrnli v» 11 w* i v»r iir7 rrimrnin onli iv» ninlzO/J , *'*
“Ameri- 

” paduoda adresą ir 
prielankiai atsiliepia apie

Jie visi laimės kovą prieš vokiečius. Ar jie taip pat Am. Lietuvių Informacijų

; — jie žino, kad gali numirt už gimtąją šalį ir niekad
įjos laisvai neregėt; akyse prancūzijos kareivių, kurie Į — Ukrainiečių 

dabar jie gali su įgimtu žiaurumu kiek palaukti, nors • veržte veržiasi kovot, kad galėtų sugrįžti į Joannos į ka“ 
nuo 1939 m. iš Lenkijos jau yra išgabenę apie 1,700,000 d’Ark tėvynę — Prancūziją, 
gyventojų. Tolymesnėse nuo Rusijos sienų šalyse bol
ševikai elgsis daug atsargiau. Visų pirma ten organi- laimės kovą prieš tą blogį, į kurį ne vien tik naciai įsi- Centrą, 
zuoja penktąją koliumną, kurią užvardyja “tikrąją kūnijo? Tai jau mūsų visų dalykas į tai atsakyti”. K. 
liaudies valdžia”, nors jon patenka vien grynojo komu
nizmo agentai. Jie gauna įsakymą elgtis kaip tikrieji 
patrijotai, kad įsigytų žmonių pasitikėjimą. Sykį tas 
atsiekta, bolševikai parodo tikrą savo kailį. Taip, pa
vyzdžiui, atsitiko Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Kuomet} 
1939 m. tos šalys įsileido neperdidžiausius Sovietų gar
nizonus, tie nepageidaujami svečiai pasirodė labai pa
lankūs ir mandagūs. Bet kai 1940 m. nesuskaitomos

I

KITI APIE LIETUVĄ IR 
LIETUVIUS

(LKFSB) Anglų kalba 
leidžiamieji raštai apie

raudonosios armijos įsibrovė į Pabaltės valstybes, bol- Lietuvą daro geros įtakos, 
ševikai iš peties sudavė pragaištingą smūgį.

. Italai jaučiasi esą pačioj blogiausioj padėty. Su- į velijantiems
mušti, susikompromitavę, privesti prie galutinio ban- 
krūto, jie kol kas minta iš Alijantų malonės ir dreban
čiomis širdimis laukia to liūdno momento, kada ameri
kiečių ir anglų armijos apleis jų kraštą. Tuomet pra
sidės ašarų gadynė, t. y. vidujinė su komunistais kova 
už laisvę ir tikybą. Kol kas eina tik priruošiamoji ko
va — propaganda, kurią bolševikams lengva vesti, nes 
turi daug pinigų. Sugrįžus iš Maskvos komunistų a- 
gentui Togliatti (Ercole), nežinia iš kur atsirado Nea-

DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

SKYRIUS III.
DIEVIŠKOJI KAINA ŠIO KARO 

SUSTABDYMUI
Įsitikrinti patiems, kad pagrindinės mūsų 

laikų ligos nėra ekonomija ar politika, terei
kia mums paklausti tų, kurie turi savo val
džioj milijonus žmdnių pavergę, kurie yra sa- 

. vanaudžiai ir sotūs, kurie reikalauja vien tik 
triukšmingų orkestrų savo sąžinei nuramin
ti. Taip, ir be viso to yra daugiau kas nors ne
gero: mūsų sielos yra praradusios Dievą. 
Krikščioniškomis akimis žiūrint, lengvai ma
tysime, jog žmogaus širdis yra užmiršusi 
dieviškąjį sūnų Jėzų Kristų.

Kaip Kristaus čia ant žemės gyvenimo lai
kotarpyje, Jis neatsinešė kryžiaus, bet jį ra
do čia žemėje padarytą iš žmonių nuodėmių, 
taip lygiai ir šiose Jo mistinio kūno gyvenimo 
dienose, Jis randa kitą kryžių mūsų panie
kintoje laisvėje. Mūsų valia nesiderina su 
Kristaus valia; jos kryžiuojasi lig tie du kry
žiaus medžiai, kad yra sukryžiuoti.

Mes turėtume kąipo tauta nužeminta šir
dimi pulti ant kelių ię melsti pasigailėjimo už 
viso pasaulio nuodėmes. Įsižiūrėk į mūsų 
brangiausią Išganytoją Getsameno darže, į 
Jo maldą. Jis buvo nekalčiausias, o vienok 
prisiėmė pasaulio nuodėmių sunkumą, lig ta 
našta būtų buvusi Jo. Lygiai taip pat ir mes 
turime prisiimti pasaulio nuodėmių sunkumą 
ir už jas atsiteisti. Mes visi esame nuodėmin
gi ir todėl nedrįskime kaltinti kitų. Laikyki

Sako, Vokietijos Sugriuvi
mas Nepataisys Geležin

kelių Sąlygų
Pulk. J. Monroe Johnson, 

Apsigynimo Transporto J- 
staigos direktorius, parei
škė, kad dabartiniu metu 
krovinių kiekis geležinke
liams yra pasiekęs aukš- 

ičiausio laipsnio, nei bet 
kada yra buvę.

Nematyti jokios galimy
bės karinių transporto pa- 

j reikalavimų sumažėjimui 
ir paplatėjusi invazijos 
ploto apimtis, nusitęsusi 
nuo Normandijos ir Vidur

žemio pakraščių iki kelių 
; vedančių į Paryžių ir Rei- 
I no Kraštą, pareikalaus 
'greitesnio šovinių bei kuro 
sunaudojimo, pagreitinto 

I pabūklų gadinimo ir sku
besnio frontui atsargų pri
statymo.

“Net staigus Vokietijos 
sugriuvimas”, tęsė pulk. 

; Johnson, “nebūtinai palen- 
1 gvins geležinkelių naštą, 
nes tada traukinių trans
porto srovė bus nukreipta 
vietoj Atlanto, Pacifiko 
kryptimi, su atitinkamai 
pailgėjusiom vilkstinėm 
iš rytinių gamybos centrų. 

. Kol mūšiai Europoje tebei
na pilnu smarkumu, padi
dinimas puolimų Japoni
jos kryptimi, kas dabar 
! darosi visiškai aišku, pa- 

> dar didesnio

velionį.
— Lenkų ‘Amerika-Echo’ 

pažymėjo, kad lietuviai, 
išpirkę bonų už $4,200,000. 
užėmė žymią vietą kitų - 
USA tautvbių tarpe. Į;-

— Ukrainiečių ‘Amerika’ j reikalaus
palankiai atsiliepia apie traukinių judėjimo abiejų 
lietuvių leidžiamas anglis- pajūrių link”, pabaigė pul
kas knygas, apie renka- kininkas Johnson. O.W.I. 
mus parašus už Lietuvos į--------------------------------
laisvę, apie dedamus ant J šais ir kitokiais būdais, 
laiškų Šukius, reikalau- — Poetry House leidykla 
jant laisvės Lietuvai.

— Tarp USA ukrainiečių kauską duoti kūrinėlį nau- 
stiprėja mintis išplėsti 
bendravimą tarp vadovau- Radio”.

-

i — “The New Yorker” 
rugp. 19 d. įsidėjo gražų 
straipsnelį apie Lietuvą ir 
lietuvius. Nupasakoja se- 

j novės Lietuvių tikybą. Lie- 
įtuvos istoriją, pažymi, 
kad lietuvių kalba seniau
sia Europoje, kad lietu
viai yra visiškai skirtinga 
tauta nuo slavų, išgiria lie- 

| tuvių liaudies šokius ir 
dainas, stebisi, kad visi 
Lietuvos telefonai buvo 
galima sutalpinti i vieną 
knygą ir giria Škotijos lie
tuvius, kaip gerus kolonis
tus, pažymi, kad S. Hill- 
man, O. Tolischus, Al Blo-

užkvietė lietuvį K. Vidi-

rugp. 26 d.: “Vilnius ir a- 
pylinkės, tai lietuvių že
mė. Vilnius, kaip Lietuvos 

Išsiuntinėjus juos vado- ■ sostinė, drauge su visa
------- • — i Lietuva, buvo sujungti su} 

i Lenkija unijos metu, kaip 
lygūs su lygiais. Kai uni
jos ryšiai buvo pertraukti, 
sostinė pasidarė priklau
soma valstybei, kurios so
stine buvo, taiei — Lietu
vai, ne Lenkijai”.

Kad išspręsti Lenkijos z*s ir Jack Sharkey kilimu 
ribų klausimą, autorius

> asmenims, 
mokslininkams, laikrašti
ninkams, visuomeninin
kams gaunama daug laiš
kų, kuriuose pareiškiama 
daug simpatijų Lietuvai ir 
lietuviams.

— Nuostabiai blaiviai 
Vilniaus klausimu parašė 
“Gwiazda Polarna” š. m.

I

yra iš Lietuvos.

I

jančių asmenų tų įvairių 
tautų, kurios siekia lais
vės. Ypač jie daug simpa
tijų jaučia lietuviams. No
rima išplėsti bendradar
biavimą, kad kiti kitiems 
prigelbėtų spauda, para-

jam veikalui: “Poems for

me karą mūsų pačių nuodėmių nuopelnu.
Tačiau, jeigu rastųsi mūsų žemėje žmo

gus, kuris sakytųsi esąs geras, nekaltas ir be 
nuodėmės, tegul jis tuomet supranta, jog 
žmonės gyvena piktame pasaulyje ir todėl 
jis turi atpirkti jį. Bet jeigu mes jaučiame sa
ve esant kaltais, tuomet mes turime ištver
mingai kęsti ir atsilyginti už savo kaltes.

Vienok, kokie mes bebūtume, turime ne
užmiršti, jog mes esame Dievo tikslas. Kur 
beeitume ir ką bedarytume, visur turime pa
siduoti Jo švenčiausiąjai valiai. Lig tas Va
das Getsameno darže, mes niekuomet nepasi
duosime pikto žmogaus jėgomis perbloškia- 
mi, o vien tik pasivesime Dievo saldžiausią- 
jam jungui. Tuomet savo širdyje mes mažiau 
jausime, kad kenčiame nuo žmogaus netei
singumo, bet kenčiame, kad atpirktume pa
saulį Kristui.

Kuomet pikti žmonės su ginklais ir kala
vijais apsupo Išganytoją Getsameno darže, 
Jis galėjo pasakyti: “Ši valanda yra jūsų 
tamsos jėga — jūsų tamsos valanda. Trum
pam laikui jūs galit užgesinti šviesą, nes ir 
blogis turi savo valandą”.

Blogis turi savo valandą, šiandien ir mes 
esame blogio ir tamsos apsupti. Bet Išgany
tojas mus įspėjo. Kada Jo kančios valanda 
buvo priartėjusi, savo apaštalams Getsameno 
darže pasakė: “Negalėjote vienos valandos 
budėti?” Todėl ir mes turime sutikti tamsos 
valandą su budėjimo valanda.

SKYRIUS IV
PASITIKĖJIMAS DIEVO PLANAMS

Vien jau tas faktas, kad mes klausiame: 
“Kodėl Dievas leidžia šį karą?” yra išreiški
mas nepasitikėjimo Dievo išminčiai ir Jo ge
rumui.

Kaip aiškinti šitą pasitikėjimo stoką? Vi
sų pirmiausiai tai yra paseka mūsų nenoro 
pripažinti Dievo kaipo aukščiausiojo autori
teto ir antra, mes manome, jog pasiduodami 
Jo valdžiai mūsų kilmė ir garbingumas taps 
pažemintas. Tie esti pagrindiniai nepasitikė
jimo šaltiniai.

Tačiau, didelės netikinčiųjų masės, kurios 
nepripažįsta Dievo, niekuomet neaiškina jų 
netikėjimo priežastį, ką tik čia suminėtais 
žodžiais. Vienok, tie yra pagrindiniai blogu
mai kodėl Dievas yra ištremtas iš žmogaus 
širdies, iš šeimos ir iš mūsų tautinio gyveni
mo.

Puikybė yra viso to šaknis; proto puikybė 
ir valios išdidumas padaro žmogų, o ne Die
vą viso gyvenimo centru. Puikybės aukščiau
sias tikslas yra savęs dievinimas; pasidaryti 
save lygiu Dievui. Štai dėl ko protiniai išpui- 
kėjęs žmogus nori tave įtikinti, kad jis yra 
visą žinąs. Jis tarsi vagia Dievo išminties 
apsiaustą ir užsimeta jį ant savo pečių. Tokio 
žmogaus didžiausias sumanumas yra pasiro
dymas kalboje, jog jis žino viską.

To viso pasėkoje šiandien mes turime ga
lybės žmonių su informaciniu arba paviršu
tinišku dalykų pažinimu, bet maža yra žmo
nių turinčių tikrąją išmintį. Šitas paviršuti
niškas pažinimas yra klaidingas žinojimas, 
kuris lig sudužęs kiaušinis niekuomet negali 
būti sujungtas vienon tikslingon gyvenimo 
filosofijon. Kaip tuo tarpu tikroji išmintis 
yra dieviškųjų tiesų pažinimas.

Taip vadinamos informacinės ir “quiz” 
programos mums sako, kad žmogus, žinąs 
tris paukščių spalvas Hamlete, yra išmintin
gas. O jeigu kas gali įspėti tris ar keturius 
karalienės Viktorijos laikų novelistus, tas

jau esąs nepaprastos išminties žmogus. Ta
čiau, jeigu kas tokių ar panašių klausimų 
nežino, tas jau esąs visai bemokslis.

Visai priešingai; tikrasis išmintingumas 
yra ten, kur žmogus sugeba atsakyti klausi
mui: “Koks yra šio gyvenimo tikslas? Kodėl 
mes gyvename čia ir kur keliaujame?”

Mažas vaikutis, kuris žino katekizmo tik 
pirmąjį puslapį, turi paveldėjęs savyje aristo
teliško išmintingumo ir jis žino daugiau už 
universiteto profesorių, kuris religiją aptaria 
kaipo “psichinių jausmų trukšmingą laiko 
mašineriją”. Tačiau ką tas aptarimas reiškia, 
tai nei jis pats, nei kiti negali suprasti.

Tarsi dieviškasis Išganytojas būtų pasa
kęs, kalbėdamas prieš tuos “išmintinguo
sius”: “O dangiškasis Tėve, aš dėkoju Tau, 
kad Tu esi paslėpęs tuos dalykus nuo univer
siteto profesorių ir kitų tariamų mokslinčių, 
o apreiškęs juos mažiesiems”.

Tikrasis žmogaus išganymas slepiasi ne 
tame išdidume, ką jis žino, bet nužemintame 
žinojime, nors ir visai truputį težinotu. Tokio 
asmens visažinojimas turi užleisti vieta vie- 
nažinojimui. Vietoj to jo jausmo, jog jis jau 
žinąs viską, turi prieiti prie tiesos, jog ji3 
nieko nežino. Jo įsitikinimas, kad jis viską 
žino, turi pasiduoti nusižeminimo dorybei ir 
pripažinti, jog yra kas nors išmintingesnis už 

• jį. Jeigu žmogus gali viską žinoti, kaip tuo
met Dievas galėtų mus mokinti?

Jeigu nėra tokiam žmogui aukštesnio įsta
tymo virš jo, kaip tuomet jis gali daryti blo
gą? Jeigu protas yra perpildytas vien savimi, 
kaip tuomet jis savo protą įstengs pripildyti 
dieviškąja išmintimi? Nes kol mes netapsime 
nužemintais ir pilni dieviškosios išminties, 
tol negalės būti pasitikėjimo.

(Bus daugiau)
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Dievo Silpnybės y- Atliekamos Gyvenimo Valandos
man tai sakyti? Jis turi 
vieną didelę silpnybę —Jis 
yra neregys!”

O, koks minčių drąsu
mas! "Jis yra neregys!”

“Tavimi, Viešpatie, aš 
pasitikiu; kadgi nebūčiau 
sugėdintas per amžius” 
(Ps. 70, 1), tai buvo pas
kutiniai mirštančio Pran
ciškaus Ksavero žodžiai, Kaip meilės pilna motina 
kada to didžiojo apaštalo yra neregė ir nemato savo 
siela buvo šaukiama į dan- vaikelių be blogos valios 
gaus Palaimintųjų drau
gystę. Tų žodžių dvasia 
mums parodo vieną iš di
džiausių jo gyvenimo do
rybių, būtent: visišką pasi
tikėjimą Dievu. Dabar jis 
yra danguje viso pasaulio 
misijų globėjas, bet jis. 
tas didysis šventasis, pa
sidalino šią aukštą garbę 
su kita, tai yra Mažąja 
Šventąja, kuri pati save 
vadina, — meilės misijo- 
nierium ir mūsų Jėzaus 
Mažąja Gėlele. Jos pasiti
kėjimas Dievu buvo toks 
pat neaprubežiuotas, kaip 
ir Ksavero, arba Povilo, to 
nepalyginamo dvasios mil
žino iš Taršo, už kurį di
desnio pasaulis dar nėra 
niekad matęs kovose už 
Dievo teises.

Bailumas, dvasioj su- neregys 
smulkėjimas, — kitais žo- dalykams, kuriuos mes pa- 
džiais tariant, drąsos nu- darome be pilno valios pri- 
stojimas Dievo tarnyboje tarimo. Dėl ko mes nepa- 
sukeldavo Teresėlėje šv. mąstome dažnai apie šią 
rūstybės karštį. Jai būda- Dievišką silpnybę! Ir šv. 
vo skaudu 
dvasiniame 
kios sielos kankinasi, ir 
kiek jos pakelia nusimini- apie kurį Dievas nieko ne- 
mų. o taip pat ji gerai žino, žino, tai skaičiavimas! Šie 
kaip greitai jos gali visiš- du trūkumai, kurie ypač 
kai nustoti drąsos. Gyva pageidaujami žemiškoj 
būdama ji labai mokėjo draugystėj, padarytų mus 
nuraminti susikrimtusias be galo maloniais. Jeigu 
širdis. Dar labiau dabar, būtinai reikėtų Dievui aiš- 
Kitaip ji negalėtų vadintis kiai matyti ir turėti moks- 
suraminimo angelu. Čia lą apie skaičių, ar tu ma- 
paauosime vieną atsitiki- nai, kad akyvaizdoj visų 
mą. kur ji puikiai parodys tų blogybių. Jis mūsų ne
savo sugebėjimą. sunaikintų? Bet Jo meilė

Vieną dieną atėjo pas ją prie mūsų padaro Jį, iš 
jauna naujokė taip pri- tikrųjų, neregiu”, 
spausta pasitaikančių ne
pasisekimų. klaidų ir kal
čių, kad ji abejojanti, ar 
turinti tikrą pašaukimą, 
ir klausė, gal Dievui ji ne
patinkanti. Mažoji Gėlelė 
pažiūrėjo į ją su šypsena 
ir tuojau davė jai tokį 
džiuginantį ir suprantantį 
atsakymą, kad kartu paro
dė, kaip ji giliai supranta čiau papildę, 
Švenčiausiąją Jėzaus Šir
dį, ir kad toji Širdis esanti 
neišmatuojamos meilės o- 
keanas.

“Nusiramink, mano se
sele, — tarė ji, — ir būk 
drąsi, kadangi tasai, Kurį metė į savo gailestingumo 
tu išsirinkai sau Sužieduo- jūrų patį gilumą (Mi. 7, 
tiniu, pilnas yra visokių 19). Kam gi nemąstome 
net negalimų įsivaizduoti,'apie tai?” Galutinai la- 
tcbulybių. Bet — ar valia blausiai padrąsinančiai ji

f

padarytų prasikaltimų, 
toks yra ir mūsų Geriau-! 
sias Dievas. Jis nuduoda 
nežiūrįs į mūsų klaidas,! 
bet duoda mums progos 
susiprasti. Tos mintys ve
da mus atgal į pirmųjų Ve-1 
lykų dieną, kada nusiminę' 
ir bevilčiai ėjo du moki-! 
niai į Emaus miestelį. Ke
liaująs Jėzus pasivijo juo
du, laimėjo atgal jų širdis, 
atgaivino jų tikėjimą, už
degė meilę ir mandagiai 
lūkuriuodamas davė su
prasti, kad jis norįs eiti to
liau, bet kartu norėjo pasi
likti su jais, tik laukė, ka
da pasigirs iš jų lūpų: 
“Mane nobiscum Domine! 
— Pasilik su mumis. Vieš
patie!” (Luk. 24, 29).

Taigi, mūsų Viešpats yra 
tiems blogiemš

I

žiūrėti, kaip Teresėlė tęsia savo kalbą! 
gyvenime to- maloniu drąsumu:

“Dar yra vienas mokslas.

Kodėl mes nepamąsto- 
me apie tai, ypač tuomet, 
kai piktoji dvasia stengia
si suardyti mūsų širdies 
ramybę, pri mindama 
mums ne tik mūsų nesu
skaitomas mažąsias nuo
dėmes, bet taip pat dides
nius prasižengimus, ku
riuos mes buvome anks- 

bet atgailo
jome ir stengėmės išpažin
ti, — gal būt ir labai neto
bulai, bet toj valandoj da
rėme. kiek galėjome? Die
vas padarė save neregiu 
ant to visko. Jis tą viską į-
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Naudingos Maldaknyges
auksuoti 
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ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, 
kraštai. 288 puslapiai. Kaina

DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, juodi odos apdarai, auk
suoti kraštai, 288 pusi.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. .Juras. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina .....................................................

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai. 254 puslapiai. Kaina

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina

MALDŲ ŠALTINIS »— Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio. 511 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

366 W. Bioadwcry, So. Boston, Mass.

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

Oš?

•y

-
Z; v

...

£
■?
Į
.<

ii

i

į

>
I 

iŠ

Naujas projektas pokariniam busui. Kaip tik bus nuimta priority nuo 
statybos medžiagų tai Greyhound busais susisiekimo linija statys šios 
rūšies busus. Matomai puikios konstrukcijos ir reikia manyti bus pato
gūs keleiviams.

Lietuvos Dainos
Tėvynės dainos, jūs malonios, 
Taip širdį žadinat saldžiai! 
Kodėl tai mūsų gražios ponios, 
Negieda jūsų gan seniai ? 
Akutės melsvos, rankos baltos, 
Bet širdįs jų, kaip ledas, šaltos!..

Sesutės mūsų iš senobės
Dėvėjo margus rūbelius;
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius,
O iš karštos jaunos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.

Tada kaip rožės jos žydėjo 
Ir lankė rūtų darželius, 
Dar vainikus žalius dėvėjo 
Ir šilko kaspinus žalius; 
Dainavo — gerbė žalią rūtą, 
Keistučio žirgą ir Birutą.

Tada nemindžiota liežuvio, 
Nei dainų mūsų Lietuvos; 
Tada negundinta lietuvio 
Ieškoti meilės svetimos!
Tada už auksą nemylėta; 
Tada už dainą nemokėta.

Kas atdarytų aukso skrynę 
Tėvynės dainų malonių ?
Kas beprižadintų gadynę 
Sesučių, dainomis garsių ?
Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų šąla mums krūtinės!

| “Laikas yra medžiaga, iš 
kurios išaustas gyveni
mas”, — dažnai mėgdavo 

j sakyti garsus Amerikos 
mokslininkas ir išradėjas 
Franklinas.

Atliekamų nuo darbo va
landų visur pilna. Kelios 
ar keliolika minučių prieš 
pietus, kelios ar keliolika 
minučių prieš traukinio a- 

[tėjimą, kelios ar keliolika

Kai Amerikoje Andovero 
pensijone studentai lauk
davo pusryčių, neturėda
mi jokio darbo, ginčijosi ir 
erzinosi tarp savęs, vienas 
tik J. Rūkas, sugriebęs 
nors ir keletą minučių lai
ko, kambario kampe mc- 

I kėši iš storo žodyno žo
džius. Vėliau J. Rūkas ta
po žymiausias savamoks
lis.

Kaip svarbu yra įsmuktiminuči1 PrleS Pamokas,- 
I sunaudoti atliekamas nuo tal vls atliekamas lamas, 
darbo valandas! Jos nesu-!Pl nas vlsokn», P™^, Pa
naudotos praeina nepaste- i “klmu? pasiekti ar laimė
simai ir atrodo, kad nieko Įlnaus *“»*>• Per tas «' 
■gera nebuvo galima pada- liekamas laiko minutes y- 
I ryt i. Ir tik kada mes jas Į fa kraunama dalis prie da- 
I išnaudojame, tada tai jau,1GS’ mintis Pne minties, 
pajuntame jų naudą. Di- laPas Pne !aP°, E- Burltas 
dieji pasaulio žmonės vi- sakydavo. Viskas, ką esu

padaręs ar ketinu ateityje 
padaryti, įvyko ar įvyks 
dėka to darbštaus, kan
traus prigimties vyksmo, 

■ kuriuo atsiranda dalis iš 
dalies. O jeigu kartais dir
bau ambicijos įtakoje, tai 
jos didžiausias tikslas bu
vo parodyti jauniems žmo
nėms pavyzdį, kas galima 
padaryti, pasinaudojant 
tomis trumpiausiomis lai
ko valandėlėmis, kurių 
vardas “akimirka”.

ls- 0 kiek -vra attekamų 
budėdamas naktį:valandų žmogaus gyveni- 

•. me! Mokyklose ilgos per
traukos dažnai praeina be 
naudos, nes nevisuomet 
jos yra sunaudojamos po
ilsiui ar naudingiems pa
sikalbėjimams. Atostogos 
dažnai prabėga tinkamai 
nesunaudotos, nors jose 
daug galima ko išmokti 
tinkamai sunaudojus lai
ką. O kiek vėl brangių lai
ko valandų prabėga bergž
džiose kompanijose, prie 
alaus stiklo, ilguose šokių 
vakaruose... O tos atlieka
mos gyvenimo valandos 
labai ir labai žmogui yra 

i brangios. Teisingai pasakė 
vienas senovės dainius, 
kad visas amžius neį
stengs atlyginti niekais 
praleistos vienos minutės. 

Anglijoje, Oksfordo mie
sto saulės laikrodyje yra 
šioks parašas: “Peruint et 
impotantar” (Valandos 
bėga, dingsta, ir jų neteki
mas slegia mūsų pečius). 
Laikas 
medžiaga, tai didelė gyve
nimo brangenybė, tai lai
mės šaltinis. Tik reikia 
mokėti jį sunaudoti. Jau
nimas, kuris nori ko nors 
pasiekti gyvenime, turi la
bai branginti atliekamą 
laiką! A. V-nas.--- --------------

sados puikiai sunaudoda
vo atliekamą laiką.

“Dėdės Tomo Trobelių” 
autorė H. B. Stove parašė 
tą savo garsųjį romaną at
liekamu laiku nuo sunkių 
šeimos darbų. Jurgis Ste-
fensonas, garvežio išradė
jas, graibė atliekamą nuo 

gilėtumėte jTpa‘keiti”'“(r^0 TS.

t

savo atsisveikinimo kai- 
boj. (Jon. 14, 1). Dievas 

j pribus pas jus su Savo ma
lone kiekvienam varge ir 
kiekvienoj pagundoj. “Die- 

!vas yra ištikimas; Jis ne
leis jūsų gundyti virš jūsų 
jėgų, bet dar padarys to
kią išeitį iš pagundos, kad

Kor. 10?13)^o"jūsturėki*|Pats ^vino ir keletą 
te gerą valią. Tokios su. savo geriausių išradimų 
tarties, - kur iš Dievo pu-’Padare atliekamomis nuo 
sės malonė, o iš žmogaus-1 dai’b° valandomis. Ant

igeną valia, - jokia blogy-;me^kos. Stefensonas is- 
be neturės jėgų nugalėti. mo _prie masinos. Cezaris, gar- 

Šventuoju gali pasidary- sus senovės Romos valdo- 
ti labai greitai, bet šventu-!vas sakydavo: “Savo palaT 
me ištverti, yra viso gyve- pjnėje karo metu, kada ei- 

Kai Dievas i daVo smarkiausios kovos, 
Sūnau, atiduok atrasdavau laiko pagalvo- 

j” (Ps. 23, į j apje

I

i

I

moko,
prie mašinos. Cezaris, gar-

nimo darbas. 
' šaukia: “F " 
man savo širdį” (Ps. 23, įį apįe 
26), bet sunkume ir mei-i------------
lės bandyme pasidaryti ne- šių tavęs!” (Iz. 49, 15).

! ištikimas, tai ir Galingiau- Atkreipk dėmesio į nei
siąs sielos Gydytojas nesi- ginį, kuris pavartotas mei- 
ims tokios operacijos, kad lės prižade: 
būtų išimtas iš tavęs tavo! 
paties “Aš”. Jis pasiliks 
jumyse su visomis savo 
silpnybėmis iki pat susiti
kimo su Jėzumi akis į akį.! 
Galimas daiktas, kad tu ir 
nupulsi, bet tuojau kelkis 

, . . gailėdamasis ir vėl ieškoki
dien būsi su manim rojų-'švenčiausios Jo Širdies.

» • »» a • ■* r _ v t—________ —

' Labai gražų patarimą 
daugiau Dievo du°da Mažoji Gėlelė laiške 

mintyse nebus atsiminimo i sav<? seseri Leonitą: |
'• ' • ’ J “...Žiūrėk, kai mažas vai-:

kelis užgauna motiną savo Į 
elgesiu ar nepaklusnybe, ■ 
jeigu jis slapstosi kur už 
kampo ir yra užsispyręs, 
arba rėkia iš baimės, kad 
negautų mušti, tikriausiai, 
nesusilauks, kad motina 
jam dovanotų. Bet tegul

tęsia:
“Jeigu ir didžiausias vi- je”, tai Mažoji Jėzaus Ge

so pasaulio nusidėjėlis pa- lėlė supranta, kad niekad, 
skutiniam savo mirties o niekad, d---- -
momente gailėtųsi ir, iš
leisdamas savo paskutinį tų dienų, kuriose buvo pa- 
atsidūsėjimą, padarytų daryti blogi darbai, 
meilės aktą, jau nebepas- 
totų jam kelio nei tai, kad 
jis daugybes Dievo malo
nių niekais praleido, nei 
tai, kad jis ir didžiausių 
prasižengimų padarė. 
Viešpats nieko nematys ir 
nieko neskaičiuos, girdės 
tik nusidėjėlio maldą ir 
nieko nelaukdamas priims 
jį į savo gailestingumo 

i glėbį”, 
j | <j, mano seseie, j

|i Ant kryžiaus mirštančio žinotum, ką aš jaučiu! — vaikelio į glėbį, nepriglaus 
v Jėzaus akyvaizdoje, tik tarė ji. — Dar niekad aš jo prie širdies ir neužmirš,

| žmonių turėjo drąsos iš- pratusi tos meilės, su ko- motina gerai žino, kad josJ...........  . ..

f
w ucu rx.Y7ix.ic taua jausmai pv 

| jo iš šalia mirštančio žmo- reina per Dievišką Viešpa- 

S
|Įdies. kuri buvo sutepta!Savo atminties mūsų nuo-
7 prasižengimais, pirmiau- dėmes... Ką sakau! Jis dar 
| šiai pasigirdo prielankus švelnesne meile mus my- 
' žodelis Jėzui, o paskui pra- . lės, negu prieš malonės 
k šymas: “Viešpatie, atsi- pražudymą”. Koks nepa- 
" mink ir mane!” (Luk. 23, 
.42). Jeigu gailestinga Jė-
* lygaus akis pasisuko ir pa- __ _____  _or
| žvelgė į šį atgailojantį pik- mums ko susigraužti.

Kartą Mažoji Teresėlė 
vienai savo naujokių, kuri 
buvo ją užgavusi ir atėjo 
atsiprašyti, pasakė tokį 
žodį, kuris galėtų sumink-1
štinti ir kiečiausią nusidė-i 
jėlį ir priduoti jam drąsos jįs atbėga ištiesęs savo 
bei pasitikėjimo prisiar- mažas rankeles prie moti- 
tinti prie Dievo, tik, žino- nos įr Sako: “Dovanok 
ma< jeigu jis galėtų tai iš- man, mamyte, aš daugiau 
girdęs suprasti. taip nedarysiu!” Ką moti-

“O, mano sesele, kad tu na? Ar nepaims meilingai

vienintelis iš viso pasaulio nebuvau taip aiškiai su- kas buvo padaryta?!.. Ir
— ------------------ J------------------------- 1 •• • ’ “ ’ ----— --------- ------------ --------- — 1 J — — —I I

* tarti Jam prielankų žodelį,1 kia Jis mus priima, jeigu mažasis dar pakartos savo
* tai mirčiai pasmerktasis>mes prašome dovanojimo!!klaidą ir kitą sykį taip pa- 

galvažuays, kabąs ant kry- Jeigu aš, tas vargšas ir'darys, — tai nieko, ji ne-
’ žiaus po Kristaus dešinės.; mažytis Jo kūrinys, jaučiu ’ taikys jam ir tada jokių 

bausmių, kaip tik bus šau
kiamasi prie jos mylinčios 
širdies”.

Ir tuomet apsvarstyda- 
ma tas mintis, ar yra kas 
gražesnio, galingesnio ir 
saldesnio ant žemės už 
motinos meilę, Teresėlė ei
na prie išvados, kad Dievo 
meilė dar gražesnė, ji yra 
dar saldesnė ir stipresnė. 
Paklausykime paties Die- 
vo ištartų per Savo Prana
šą žodžių: “Ar gali mote
riškė užmiršti savo kūdikį, 
kad nepasigailėtų savo įs
čios sūnaus? Bet jei ji už-

Koks prieš tai jis yra bu- tokį švelnumą prie tavęs, 
vęs didelis nusidėjėlis! Bet kai tu atėjai prie manęs, 
kažkas nesuprantamo atė- tai kokie tada jausmai pe-

gaus širdies į jo širdį, ir ties Širdį, jeigu mes grįž- 
jis pasidarė jau nebe tas. tame prie Jo? Daug grei- 
Ir štai iš gilumo tos šir-’čiau, negu aš, Jis išmeta iš

kitus dalykus”

“...Bet aš tavęs 
dar neužmiršiu”. Motinos 
meilė nors ir didelė, bet 
dar žmogiška; Dievo meilė 
— ir žmogiška ir Dieviška.

* * *
Aš dar noriu paduoti už

baigos žodžius iš laiško Le- 
lonitai. Dešimt savaičių po 
to laiško Mažoji Gėlelė jau 
buvo pas Dievą.

“...Jūs norite žinių apie 
mano sveikatą. Ugi ką? 
Mano kvėpavimas ramiai 

Į sau besibaigiąs. Ar tai ne
patinka jums? Nebesulai
komas dalykas, jeigu mū
sų Viešpats nori pasiimti 
mane pas Save. Ir man ne
bereikalinga nieko ruoštis 
kelionei, ypač nuo tada, 
kai aš pasiryžau išbūti 
mažas kūdikis. Jėzus pats 
turi mokėti visas kelionės 
išlaidas, o taip pat ir mo
kesnį už įleidimą į Dangų.

“Sudie, mano Brangioji, 
melskis prie Jo be pertrau
kos už mažiausią ir never- 
čiausią savo seserį,

‘Kūdikėlio Jėzaus Teresė’.
(“Ž-dė”)

i

tai gyvenimo

AMERICAN 
RED CROSS

SU

Tik po šjiūbo išeina iš bažnyčios Alexander Sturm 
giminaite Brig. Gen. Theodore Roosevelt, Jr.

prastas suraminimo ir pa
guodoj žodis!

Dėl ateities irgi nėra 
. “Te- 

nenusigąsta jūsų širdis”,tadarį, ir Jo šventos lūpos
J*ištarė žodžius: “Dar šian- sako Viešpats į mokinius mirštu, aš tačiau neužmir-i *
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Daktaras, Kurs Zarasų Ubagėlei Nupirko Ožką
— Apie jo “bloznystės" metus. — Kai gydytojas esą negausūs susipratę lie- 
įsimyli pacientę. — Rožančius daktaro miega- tuviai: šaltkalvis J. Mažei- 
majame. — Apkasuose, pirmose linijose. — Kg ka> kurpius A. Balbata su 
Dr. Bukantas surado ištyręs 1.800 zarasiškig. — savo šeima; kurį laiką su 
Kokia paslaptis atsiskleidė atidarius jo testą- ^ls ^arbav<Jsl kuB- K- 

mentę. Macius, talentingas rašy
tojas, Zarasuose miręs 
džiova. Taigi šviesios sie-

Juodą ir kruviną tautos LietUVOS Liaudies Tarnyboje los Dr.' Bukantas mokėjo 
nelaisvos naktį mes dano-, mr,lre- <rr»7.iai darbuotis su liau-
mės šviesių šulų, kurie ro- . — - --
uyuLmaZaivX!ąnav“?- -tose. Sėkmingu gydymu „inkais, 
nu iš tokių neužmirštamu v .-. ...

, ta • • i žmonėmis lis čia įsigijo di- šaipos,vyrų buvo Dr. Domininkas - - ® J - i * ~
Bukantas. Šiemet sueina 
25 m. nuo jo mirties, taigi 
tuo didesnė pareiga atsi
minti jo nuostabų pasi
šventimą dėl Lietuvos 
liaudies. Jei baisioji šilti
nė nebūtų jo gyvybės siūlo 
nukirtusi 1919 metais, gal 
jis ir dabar tebegyventų ir 
būtų senelis, beturįs 71 
metus. Gimė jisai 1873 
metais, Kegrių vienkiemy
je, netoli Viekšnių. Jau ei
damas aukštuosius moks
lus Petrapilyje, o vėliau 
Charkove, svajojo darbuo
tis dėl Lietuvos žmonių, 
priklausė prie lietuvių stu
dentų draugijėlės. Apie tą 
jo gyvenimo laikotarpį ra
šytojas Tumas - Vaižgan
tas atsiliepia:
— Kai atmeni jaunas jo 

dienas, vis tau rodos jis 
buvęs vienas tų retų jauni
kaičių, kurie ir blozneliai 
tebebūdami, nėra padarę 
klaidų ir išsišokimų... Iš 
pat mažens buvo tikrai že
maitiškai dievotai motinė
lės išauklėtas, toks paliko, 
nė per vieną savo gyveni
mo laikotarpį nenustojęs 
savo religingumo...”

Baigęs medicinos moks- gražiai darbuotis su liau
tus savo darbą pradėjo Du- dies žmonėmis, su darbi- 

, už tat iš vietos 
’ ir maloniu apsėjimu' su sulenkėjusiu susilaukė pa-

CINDEP.ELLA GIRL —Chosen 
from more than 20,000 contest- 
ants from all parts of the coun
try, 21-year-old Dorothv Hart 
of Clcvelar.d, O., vvas selected 
by seven authorities on fem- 
inine pulcrhitude as National 
Cinderella Cover Giri. She’ll 

be scresn-tested

delį pasitikėjimą. Matyda-i — Szewc, kovai, Bukont' 
mas, kaip Lietuvos žmo-' — oto i cala wasza LitvaL 
nes kenčia nuo trachomos,:— sakydavo jie (lietuviš- 
ėmėsi dar giliau studijuo
ti akių gydymo būdus. Ru- Bukantas, Ui ir visa jūsų 
sų - japonų karo metu bu- Lietuva”), 
vo mobilizuotas ir buvo 
pasiekęs 
Charbiną, o kai po dviejų j 
metų sugrįžo, apsigyveno! 
lietuviškoje Kuršo dalyje 
— Alukštoje. Čia jis susi
pažino su dideliu lietuvy
bės šulu Garb. Landsber
giu, su lietuviais Jasiens- 
kiais. Gabi ir taurios sielos 
Jasienskių Vanda buvo 
silpnos sveikatos. Begy
dydamas daktaras pamilo 
savo pacientę, o jau Vanda 
jį matė:
— Aukštos doros, gryną, 

kaip ašara, dirbantį Tėvy
nei — Lietuvai ne .dėl pel
no, ne dėl karjeros...” Mei
lė juodu atvedė prie alto
riaus, bet jau metinėse 
vestuvių sukaktuvėse ligo
nė jo žmona, nežiūrint vi
sų gydytojo pastangų, mi
rė.

Visą amžių Bukantas 
kasdien už ją meldėsi. Jo 
miegamajame ant stalelio 
buvo kryželis ir rožančius, 

i ir jie buvo vartojami, bu- 
' čiuojami, o jis buvo moks
lo žmogus, išėjęs du fakul
tetu — gamtos ir medici
nos. Apskritai, mokslas 
jam buvo labai prie šir
dies. Jisai vis svajojo apie 
atgaivinimą Vilniaus uni
versiteto ir net tą klausi
mą referavo Lietuvių Sei
me Petrapilyje.

"Šiaučius, Kalvis Ir Bukan
tas — Tai Jūsų Lietuva" 
Dr. D. Bukantas tikriau

siai džiaugėsi gavęs pro
gos atsikelti dar arčiau 
Lietuvos žmonių — į Zara
sus. Čia. tame aplenkinta- 
me kampelyje, jisai buvo 
pirmasis lietuvybės pradė- 
tojas. Apie jį spietėsi čia

kai — “Batsiuvis, kalvis ir

DARBININKAS

Dėdės Šamo bomberiai taikliu savo bombardavimu nukirto geležinke
lio tiltą ant Rhone upės. Tos rūšies bombardavimai paraližuoja nacių 
transportaciją ir tuomi nukenčia frontas, kas išeina Alijantų naudai.

Kalėdų Atvirutes Galima 
Siųsti Užjūriu Bet Kuriuo 

Laiku

I

Bet Bukantas mokėjo 
net tolimąjį i labai taktiškai veikti dėl 

Lietuvos, taip, kad net ir 
lenkuojančiuose netrūko jį • 
gerbiančių žmonių. Rašy
tojui Vaižgantui vienas se
nelis lenkas po Bukanto 
mirties pasakė:

— Mes nesutikome prin- 1 
cipuose, vis dėlto niekados ' 
nesusigynėme ir jis, man 
mirtinai sunegalavus, su- i 
grąžino gyvybę... Amžiną 
jam atilsį...”

Bukantas rašinėjo į lie
tuviškus laikraščius, net 
buvo išrinktas, bekuriant 
“Viltį”, perimti lietuviško 
laikraščio leidimą iš Vilei
šio.

Bukantas buvo artimu 
draugu Pečkauskių šei
mos ir rašytoja M. Peč- 
kauskaitė — Šatrijos Ra
gana — savo apysakoje 
“Viktutė” nevieną Dr. Bu
kanto bruožą yra įamžinu
si savo aprašomajame ide
alaus daktaro tipe.

Organizuoja Gimnaziją ir 
Savivaldybes

Didžiojo Karo metu Bu
kantas vėl buvo mobili
zuotas. Savo gyvasties ne
paisydamas jisai gelbėjo 
sužeistus kareivius, už tai 
gaudamas net kelis atsi- 
žymėjimo ženklus — kry
žius. Nekartą jis šliaužiojo 
po apkasus, pirmosiose li
nijose, tikrindamas karei
vių sveikatą. Kartą šaly- 
mais sprogusi granata vos 
jo paties į kapus nenuva
rė, turėjo ligoninėj pagu
lėti pritrenktas. Grįžda
mas iš kariuomenės pats 
užėjo į “Rygos Garso” — 
Latvijoje ėjusio lietuviš
ko laikraščio redakciją, 
teiraudamasis, ar kuo ne
galėtų pagelbėti lietu
viams ir jų laikraščiui, 

i Dabar jisai dažnai tai 
! straipsnelį atnešdavo, tai 
i lietuvių draugijose dirbo. 
I Nuo Rygos lietuvių jisai ir 
Į buvo išrinktas atstovu į 
Petrapilio seimą. Seime jo 
linija aiški —Lietuvai lais- Į 
vė; lietuviai nesidės nei su mokslą. Nežiūrint gausaus j 

savo tiesioginio darbo, ne-! 
žiūrint jo veikimo Lietu
vos labui, dar rado laiko 
ištyrinėti 1.000 žmonių, 
norėdamas surasti būdin
giausius bruožus Zarasų 
apylinkės lietuvių. Savo 
tuos mokslinius tyrinėji
mus jisai paskelbė “Lietu
vių Tautos” I knygoje, pa
žymėdamas. kad zarasie
čiai lietuviai esą daugiau 
šviesesnio tipo, mėlyna
kiai, daugiau geltonplau
kiai, penkta dalis jų turi 
silpnoką kūno sudėjimą ir 
esą brachycephalai (žodis 
galvos kaulų struktūrai 
pažymėti).

Įdomu pastebėti, kad 
netgi Zarasų žydų labai re-

Nedaugei MūsųTaurus Lietuvio 
Testamentas

Bukantas buvo didelis 
lietuviškos liaudies priete- 
lis. Žinomas atsitikimas, 
kada Zarasuose suradęs į 
labai neturtingą šeimą, el
getų šeimą, negalėdamas 
suteikti kitos nuolatinės 
pagalbos, jisai nupirko 
jiems ožkelę, kad nors pie
no nuolat turėtų iš lengvai: 
išlaikomo gyvulio.

Tai buvo taurios sielos ir į 
gilaus tikėjimo ž:mogus. 
Jo straipsniuose skaitome:
— Žmogus pradeda savo 

gyvenimą gyvuliu. Siela 
jo neveikia; tik su tikėjimo 
pagalba ji pradeda vysty
tis... Jeigu sielos vystyma
sis sustoja pusiaukelėje ir 
krikščioniškoji civilizaci
ja nebeturi įtakos, tada ir 
pradeda gylioti neraliuo- jisai iš anksto nuo tos gar- 
tas gyvuliškumas”. bingos ir pelningos parei-

Dr. Bukantas buvo nepa- gos nebūtų atsisakęs. Kai 
laužiamas idealistas. Savo vėliau žydai apniko išme- 
straipsnyje “Kaip nuo ka-i tinėdami, kam jisai užvy-

, Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Būsime tvirti, jei riš vienybė; 
Stokim j darbą vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
Piktieji laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes patys slegiami nusiminimo.

Vienok tėvynė dar nepražuvus: 
Užšvis jos vėlei garbė spindėjus, 
Praūš ta audra, kaip ir nebuvus, 
Pakils saulutė mums patekėjus.

Tegul gi mūsų dvasia neliūsta,
Norint nekartą širdį ir skausta;
Sukilę, naktį varykim rustą,
Nes jau šviesesnė ateitis rausta. Maironis.

Armijos ir Laivyno Paš
to Įstaiga praneša, kad 
rugsėjo — spalių 15 d. pe- 
rijodas, nustatytos kalėdi
nių siuntinių siuntimui 
armijos ir laivyno perso
nalui į užjūrį, nėra taiko
mas Kalėdų atvirutėms. 
Jas galima siųsti bet ku
riuo laiku laike ar po siun
tinių siuntimo peri jodo.

Siųsti Kalėdų atvirutes 
reikia pakankamai anksti, 

i kad jos suspėtų laiku nu
eiti į tolimiausius fron
tus. Jas reikia siųsti užkli- 

■ juotuose vokuose, uždėjus 
ženklą, “first class” pagal 
siuntimo taisykles.

Armija praneša, nepri- 
imsianti apdrausto ar 
C. O. D. pašto; laivynas su
tinka priimti apdraustą ar 
registruotą paštą.

Smulkesnių informacijų 
i suteiks vietinės pašto į- 
staigos. O.VV.I.

vertybė, imtųsi tardyti lie
tuvių auklėjimo normą 
(tyrinėti lietuvių auklėji
mo tikrąjį kelią)’.

Jei žmogus tik save myli, 
su mirtimi jisai išnyksta 
iš pasaulio ir iš žmonių at
minties; tas gi, kurs gyve
na žmonijai, tautai ir auk
štiesiems idealams — ir 

į miręs pasilieka gyvu žmo
nių širdyse. Šitokiu buvo 
Dr. D. Bukantas.

K. J. Prunskis.

gerbti paskyrė stipendiją 
Lietuvių Dailės Draugijos 
dailininkui lietuviui, kurs 
kasdieniame gyvenime, 
vartoja lietuvių kalbą, kad 
jisai imtųsi tyrinėti lietu
vių tautos dailę; savo tes
tamentu jis paskyrė prie 

straipsnyje “Kaip nuo ka-i tinėdami, kam jisai užvy- j Lietuvių Mokslo Draugi- 
ro apsisaugoti”, jisai rašo: lęs jų pasitikėjimą, Bu-; jos stipendiją katalikų ku- 
— Žmonija pagrimzdo kantas pareiškė: nigui lietuviui (kasdie-

materializme ir egoizme;* — Mieli piliečiai’ Šitas,niam gyvenime vartojan- 
ji nebepajėgia aukščiau užvylis lengviau yra pa- ‘ 41
pakelti nei savo galvos, nei kęsti, negu paskui nuola- 
akių, nei minčių. Kad idea- tinis užvylis. Tas būtų bu- 
lizmas imtų viršų žmoni- vęs skaudesnis. Aš jau
joje, tai karo* visai nebū-ičiuosi netesįs dirbti politi- 
tų... Tad reikia naujais pa- kos darbą. Nei pasiruošęs,! 
matais išauklėti žmoniją, nei palinkęs”, 
kad jinai taptų tikra geros j Nors Bukantas rasdavo 
valios pasaulio šeiminin-'lėšų ir vargšui sušelpti, ir 
kė... Svarbiausias jos pa- j lietuvybės reikalui parem- 
grindas — altruizmas (ar-'ti ir laikraščiui paaukoti, 
timo meilė). Bet altruis-! buvo įsigijęs šiokią tokią 
tais tegali būti ta žmoni-i nuosavybę, bet ir tą pas-

kuri jau yra at- kutiniame savo žodyje — 
abso- testamente — paliko lietu- 

verty- 
tikėji-

miamas Bukantas buvo 
parinktas kandidatu į Val
stybės Dūmą ir tikriausia 
būtų buvęs išrinktas, jei

čiam lietuvių kalbą), ‘kurs 
imtųsi studijuoti pedago
gikos (vaikų auklėjimo), 
visuomenės doros moks
lus ir remdamasis pamatu, 
jog žmogaus siela tėra jo 
vienintelė absol i u t i n ė 
(aukščiausia, tikriausia)

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

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

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

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

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

"VYTIES” kaina metams tik $2.0u.
“VYTIS”

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

* FAT FACTS * .

jos dalis, 
radusi ir supratusi 
liūtę (aukščiausią) 
bę, tai yra — turi 
mą į Dievą”.

Šitokį meilės ir pasišven
timo testamentą jisai pali
ko lietuviams.

Paskutinis Jo Žodis
Bukantas labai mėgo

vių švietimo reikalams. 
Čia randame punktą, •ku
riuo jisai savo žmonos 
Vandos Jasienskienės Bu- 
kantienės atminimui pa-i

OUR MARlTiME SERVICE 16 THE LIFE LINE OF OUR 
troops-- USED KITCHEN FAT goes into the 

AAAKING OFPAINT USED ONSHIPS4NP HELP5 g 
GREASE THE WAVS AT LAUNCHINGS,..,

Rusija, nei su Vokietija,! 
jei jau reikėtų ieškoti pro
tektorato, tai geriau Ang- 

' Ii jos.
Pagaliau Bukantas vėl 

■galėjo atsikelti į Zarasus. 
Atgimstančioj Lietuvoj 
čia jisai suorganizavo lie
tuvių gimnaziją; nežiūrint 
trukdymų ir iš bolševikuo- 
jančių, ir iš lenkuojančių, 
Bukantas, draugų padeda
mas, sudarė valstybiškai 
nusistačiusią apskrities 
tarybą. Vienatinis užmo- 
kesnis ir džiaugsmas buvo, 

1 kąd visgi jisai sulaukė Lie-

v • —

Studentai North Carolina universitete paduoda savo^uvos laisvės paskelbimo, 
balsus dėl taikos pagrindų nustatymo. Jų manymu;Mirė 1919 metais siaučiant 
pirmiausia reikia peržiūrėti Tautų Sąjungos nuostatai!šiltinės epidemijai u— 
ir pritaikyti Federalės Unijos pavyzdžiu tvarkytis. krėtęs tą liga.

užsi-

Gai Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi- i 
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite; Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: “Kas 
pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!' 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

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

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

“ŽVAIGŽDĘ”.
“ŽVAIGŽDE” metams — $1.00; 

Jėzaus Širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27). Mass.

“7-------7SHIPS OFFKERS
CAN TE LL YOU IT's

THAT AMERICAN
KITCHENS SAVE AND

7D5N IN 2$C,OOC,O0O 
RMINP5 OP USED 
FATS THIS YEAR...

SAVING ANbTURNING INYOUR v/sr mivnsn
FAT HELPS OUR 5HIP BUILPING PR06RAM ANP 
IT HELP5YOUTO GET CAGH ANO RATION POlNTS. j

• <
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dėkoju už gražų

CAMBRIDGE, MASS

PADĖKA i

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE '

brozaitienei, p. P. Brazdžiūnie- 
( nei ir p. E. Daukantienei už su- 

Rugpiūčio 28 d. mirė E. Ru- /engtą man surprizą; p. A. Am- 
dokienė, gyvenusi Brightone. brozaitienei 
Velionė rugpiūčio 31 d. iš N. P. tort4- Taipgi Darbininkų radio 
bažnyčios palaidota Šv. Mykolo 
kapuose. Velionė paliko didžia
me nuliūdime vyrą Feliksą ir, 
dukterį Vandą. Nuliūdusiai ve
lionės šeimai reiškiame užuo
jautą.

Rugsėjo 1 d. mirė Uršulė Pu- 
zinienė. Velionė rugsėjo 5 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidota šv. 
Mykolo kapuose. Velionė paliko 
didžiame nuliūdime vyrą Jokū
bą, keturis sūnus — Albertą, 
kuris randasi šiuo tarpu Kini
joje ten esančiose Amerikos ka
ro jėgose, Edwardą, kuris lanko 

mokyklą Floridoje.
lėktuvu pribuvo į

šermenis.

programos vedėjui p. A. Knei- 
žiui už gražų pasveikinimą per 
radio; dėkoju visiems, kuri 
mane pagerbė, mano 75 to gi 
tadienio proga.

Marijona Sundukienė, 
Cambridge Moterų S-gos

22 kps. pirmininkė.

6

NAUJAS PIRMININKAS
Infantile Paralysis, Ine., ir 
iždininkas, globėjas ir pir
mininkas egzekutyvio ko- 

i Georgia War 
Springs Foundation.

A.R.C.

ir taipgi

aviacijos
Edwardas 
motinėlės 
sūnus Petrą ir Juozą; dvi duk
teris Aleną ir Oną. Taipgi brolį 
J. Brazdžiūną ir seserį A. Mali
nauskienę. . Puzinų šeimai, nete
kus brangios motinėlės ir žmo
nos. reiškiame giliausią užuo
jautą.

Rugpiūčio 6 d. rengime vestu
vių bankieto mūsų dukrelei Ma
rytei. kuri apsivedė su Alfonsu 
Jundzil, norime išreikšti padė
ką. kurie mums pagelbėjo šį 
bankietą rengti. Dėkojame se
kantiems: p. Sundukienei, pp. 
Žekevičiam ir jų dukrelei Ge
novaitei, p. Gendvilienei, p. 
Meškauskienei, p. Pocienei, p. 
Grendienei. p. Giedraitienei, p. 

Pociūtei. H. 
p. Praspa- 

F. Barušui ir
------------- • visiems, kurie kuomi nors padė- 

Rugsėjo 2 d. mirė P. Jesiunie- *>• TaiPSi dėkojame parapijos
i •______ • __r____ _ r:_______

nė. Velionė rugsėjo 6 d. iš N. P. 
bažnyčios palaidota šv. Myko
lo kapuose. Velionė paliko di
džiame nuliūdime dukterėčią E. 
Jankauskienę, kuriai reiškiame 
gilią užuojautą.

Mockaitienei. H. 
Praspaliauskaitei. 
liui. J. Jakučiui.

kunigams ir visiems svečiams, 
kurie dalyvavo vestuvių bankie- 
te. kuris įvyko Brightone Lin-; 
coln svetainėje. Visiems širdin- į 
gas

!

A.D. ■
ačiū.

Liudvikas ir Mari jona 
Mačiukai.

PADĖKA DAYTON, OHiO
Šiuomi noriu išreikšti 

giausią padėką Moterų 
22 kps. narėms, kurios mano 75 
metų amžiaus sukakties proga ^on pa aplankyti vietinį klebo- 
įteikė man piniginę dovaną. ną kun. Praspalių. Jie drauge 
taipgi dėkoju parapijos klebo- mokinosi seminarijoje, 
nui kun. P. J. Juškaičiui. kuris 
irgi prie šios dovanos prisidėjo. zys Bason iš jersey City. N. J.. 
Dėkoju Sąjungietėms p. A. Am- įr Kazys Vaškas iš Newark, N.

Į

širdin-
S-gos

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Nakt|

> 602 Washington Blvd.
; BALTIMORE 30, Md.
Į Tel. Lexington 8595
* a> Llmosinai dėl visokių reikalų į

i

Rusų kaimietė, senutė, išima iš pečiaus iškepta duonos kepalą. Kiti 
matomi du kepalai ant lentynėlės prie virdulio (samovaro). Rusai sako, 
kad naciams apleidus jų šalį viskas grįžo į normalų gyvenimą. Kad ir 
prastutis, bet savas kampelis visiems mielas. Kažin kada susilauks išvys
ti savo gimtinių kampelių mūsų broliai lietuviai, kurie ištremti į tolimą 
Sibirą ir kitus Rusijos kraštus?______ _________ •_________________________________ __________________ ___ _ _ ____ __ ___ _ __ _

rRYfiMU==^ 
VALSTYBIŲ ŽINIOS 

i C
S- 'B

HEW HAVEN, COHH

Basil O’Connor, Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
naujai paskirtas pirminin
kas, gyrė prisidėjimą ame- miteto 
rikiecių svetimos kilmės 
prie Raudonojo Kryžiaus, 
pareikšdamas nuoširdų 
dėkingumą dėl paramos ir 
prašė, kad ir ant toli^u^ 
jie remtų visą veikimą.

Su pilniausiu patenkini- 
rapbrtus ką a- JO 
svetimos kil- TYS” knygutės formoje. Kiek-
Raudonąjam 

viso pasaulio 
pirmininkas

“Jų 
_ , jų 

vientikslis pasišventimas 
palengvinti kentėjimus ki

ltų ir energija tikrai pui- 
Į kūs.

“Tie mūsų piliečiai, ku- 
,rie gimė užsienyje, bet sa
vanoriai pasisavino Jung. 
(Valstybes kaipo savo tė- 
į viškę, geriau supranta 
Raudonojo Kryžiaus tarp- 

(tautiškumą, negu tie, ku
rie čia gimė. Mūsų pilie
čiai lietuvių, latvių ir estų 

i ir kitų kilmių, matė kaip 
Raudonasis Kryžius veikia

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

m u mač iau 
merikiečiai 
mčs daro 
Kryžiui ir 
žmonėms”,
O’Connor pareiškė, 
kontribucijos žmonijai

vos himnus. Paskui sudainavo . 
daugiau gražių lietuviškų dai-

Darbininkas išleido “GYVO-
RO2ANCIAUS PA SI A F-

viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Ro«tnn. Mass.

I ĮĮllOtHTO 
u - FAIR

i nelių. kurios sukėlė klausytojų j 3 y'“1TV±CiI- ’ . .. ,. jų šalyse. Jie žino ką Rau-iirko ir animimkųvn HionriC i •* c * ~

I

PARI-MUTUEL’

HORSERACING
ūpą ir apvainikavo dienos pa-i 
rengimą. Garbė choristams iri 
choristėms, kad atvyko pagra-i 
žinti šią programą, taipgi vedė- i 
jui varg. A. Grigoraičiui. Nega-1 
Įima praleisti nepaminėjus, kad 
choras yra gerai išlavintas, ir 
turi gražiai išlavintų 
balsų.

*

idonasis Kryžius reiškia ir 
jie prisiruošę kuo pilniau
sia kooperuoti šiame pui-i 
kiame darbe. Amerikos | 
Raudonasis Kryžius pilnai 
supranta ir įvertina pagel- 
bą šių vyrų ir moterų ir jų 
vaikų, kaipo asmenų ir 
grupių. Ir šis jų prisidėji
mas prisideda prie Raudo
nojo Kryžiaus nuveikimų. 
Ir tik prašau, kad šios 
pastangos nesustotų”.

Pirmininkas O’Connor 
gimė Taunton, Mass. sau
sio 8 d., 1892 m. ir nuo 
1915 advokatas New Yor- 
ko mieste. Nuo 1925 iki 
1933 buvo prezidento Roo- 
sevelto partneris firmoje 
Roosevelt and O’Connor. 
Jis prezidentas ir globėjas 
National Foundation for

Inios S. Tamulienė. M. Taragaus- 
kienė, M. Ramanauskienė, O. 
Vaškienė, J. Kazlauskienė, ir 
pati viešnia prabilo nuoširdžiai 
dėkuodama už gražias dovanas 
ir vaišes. Sudainuota gražių 
lietuviškų dainelių ir vienu žo
džiu malonioj nuotaikoj vaka
rėlis praleistas, už ką priklau
so nuoširdus ačiū šeimininkei 
p-niai Kazlauskienei.

ir stiprių
Pas pp. Anufrą ir Judytą Kaz

lauskus atostogas praleidžia 
giminaitė p-nia Domicėlė Toto- 
raitienė iš Cleveland. Ohio, su 
dukrele Lidija.

Viešniai pagerbti, p-nia Kaz
lauskienė surengė jaukią vaka
rienę ir sukvietė savo geras 
drauges, pažįstamas ir kaimin- 
kas. Susėdus prie gražiai iš
puošto stalo, kuris buvo apdė
tas visokiais skanumynais, pra
dėta sotinties ir dalintis įspū
džiais ir draugiškais pasikalbė
jimais.

Šeimininkė pakvietė p-lę M. 
Jokubaitę vesti programėlę. 
Pirmiausia savo kalboj pasvei
kino viešnią, atvykusią į mūsų

tas metinis seimas. Aplankę sa- koloniją, palinkėjo smagiai lai
vo pažįstamus, keliavo tolyn į ką praleisti ir gerus įspūdžius 
Chicago, III. atostogoms.

Šv. Petro draugija rengia eu- lyvių vardu įteikė 
cherį ir pramogą sekmadieni, vanėlę. Taipgi p-nia O. Vaškie- 
rugsėjo 17-tą. 3 vai. po piet. nė įteikė dovanėlę nuo savęs,

(parapijos svetainėje. F.A.G.į Sveikinimo kalbas pasakė po-

Keliaudamas į Kunigų Vieny
bės Seimą Chicagoje. Daytone 
sustojo kun. J. F. Soli iš Scran-

Taipgi lankėsi Daytone p. Ka-

J.. įžymus Vyčių organizacijos 
veikėjai. Tai pirmą kartą jie 
Daytone buvo nuo 1937 metų, 
kada čionai įvyko L. Vyčių 25-

i 
j

f

' iš mūsų miesto parsivesti. Da- 
gražią do-

i I

ir patrijo- 
kleb. kun.

Gražias ugningas 
tiškas kalbas pasakė 
E. Gradeckas. p-nia A. Devenie- 
nė, iš Waterbury, Conn. 
Kazys Pakštas 
Dr. P. Vileišis 
Conn. ir Dr.
Waterbury. Conn. 
dirbti dėl šios šalies karo per
galės ir mūsų nuvargintos gim
tinės Lietuvos.

iš 
iš 

M.

B\GJSTAGESHOWĮ

Rugsėjo 3 d., įvyko Amerikos' 
Lietuvių Tarybos skyrių Conn. i j 
valstybės išvažiavimas. Oras 
pasitaikė gražus. Taigi ir publi
kos suvažiavo gausiai, neatsi
žvelgiant į visokias sunkenybes, 
kaip tai: transportaciją ir ki
tas. Matyti, kad tėvynės meilėj 
visus kvietė bendrai sueiti pasi
kalbėti ir pasidalinti mūsų tėvų 
šalelės sunkiais vargais. Iš visų 
apylinkių matėsi pažįstamų vei
dų. kas darė malonumą.

Programa buvo priruošta tu
rininga ir labai įdomi. Vietinio

Prof.
New York. 
VVaterbury. 

J. Colney, iš
Visi kvietė

Visi jaukioj nuotaikoj šoko, 
vaišinos, draugiškai pasikalbė
jo su savo pažįstamais ir kai
mynais ir maloniai praleido die
ną tyrame ore. užmiršdami savo 
kasdieninius vargus. Saulutei 
nusileidus, draugiškai atsisvei
kindami skirstėsi namučių link.

Rengimo komisija ir visi, ku
rie daug pasidarbavo, kad jia- 
darius šį išvažiavimą sėkmingu.

I MIDWĄYW

BIG ICE SHOW
Cirkų aktai. Vadeviliaus ak
tai ir Gėlių parada. Arklio ir 
jaučio tempimo kontestas. 
Kačių ir šunų parodas. U. S. 
Karo exhibicijos. Bernaičių ir 
mergaičių pasirodymas Vals
tijos exhibicijos. Batų paroda.

Tarybos skyriaus pirmininkas užsitaraavo nuoširdžios padė
kos.

'i
Žodynas

“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 
Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
S6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Ponių ir Panelių
DĖMESIUI

— I

i M. Vokietaitis pasakė įžanginęĮ 
j kalbą, pasveikindamas visus ■ 
atvykusius į šį suvažiavimą, ir 
pakvietė šv. Andriejaus para
pijos chorą, vad. gerb. varg. A. 
Grigoraičiui iš New Britain. Ct., 
sudainuoti Amerikos ir Lietu-

I

Draugijų Valdybų Adresai
*?

i
i

Listen in to the

Memories of Lithuania" Radio Hour
SATURDAYS P A O T O

3:00—3:30 P. M. U
Directed and Announced by

Jack J. Stukas
429 WALNUT STREET

Newark 5, N. J.

WEVD 
1330 Kiloc. 
5000 VVatts

TELEPHONE
Market 2-5360

§ Reaches the homes of 25,000 Lithuanian - Americans g
<«• •» -3K- «• -3K- -3£- •» -3E- -3B- -3E- «• •» •»-’

TAVERNi

I

i

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖ8 

DRAUGIJOS VALDYBA

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų. Parapijos salė. 
402 E 7»h St. So Rnstnn

NEW BRITAIN, CONN.

Kardok
Vasaros karščiai greit praeis. Ateis šalta žiemužė. 

Todėl patartina iš anksto prisiruošti sutikti žiemos 
šalčius. I. J. Fox. didžiausia Amerikoje moteriškų kai
linių įstaiga, savo didelioje. atnaujintoje ir artistiškai 
įrengtoje krautuvėje turi didelį pasirinkimą madnių 
ir elegantiškų kailinių, kuriuos parduoda lengvomis 
sąlygomis. Dabar nusipirkusios kailinius, galite juos 
palikti I. J. FOX krautuvės storage ir už tai nieko ek
stra nereikia mokėti. Užėjusios į I. J. Fox krautuvę, 

411 Washington St.. Boston. visuomet prašykit, kad jums patarnautų p. Bernardas Ko- 
raitis. I. J. Fox kompanijos atstovas, kuris jums maloniai patarnaus — parodys mad- 
nius kailinius ir pagelbės juos prisirinkti pagal jūsų skonį ir figūrą. Be to dar duos 
specialę — dešimtą nuošimtį nuolaidos.

I

<11 WA$HINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

Tel. So. Boston 1298. 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.

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

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

Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
177 West 7th SL, So. Boston. Mass 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nrntokolu raitininke

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6tb St., So. Boston. Mass.

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

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

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

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

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

HARTFORD AVE„ IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.•

Patarnavimas malonus ir mandagus.
• Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.
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VIETINES ŽINIOS
ĮSTEIGTAS BALF SKYRIUS 

SO. BOSTON, MASS.
galus, A. Ivaškienė, J. Kasmau
skas (Kas), S. Strazdas, K. Me
reškevičius, adv. A. J. Young, 
A. J. Zardeskas, J. Kumpa, J. 
L. Petrauskas, P. Yankus.

Taipgi išrinkta vadovybė iš

Ketvirtadienį, rugsėjo 7 d., 
š. m., Lietuvių Piliečių Draugi
jos specialiais kvietimais su
šauktam veikėjų ir draugijų at
stovų susirinkime, L.
draugijos salėje, E St., So. Bos
tone, suorganizuotas Bendros pirmininkės K. Namaksienės ir 
Lietuvių Šalpos Fondo skyrius, raštininkė O. Ivaškienės, Dra- 
Susirinkimą atidarė tos L. Pi- bužių komitetan.
liečiu dr-jos pirmininkas advo- Taipgi nutarta padidinti skai- 
katas Grigalius ir paaiškino šio čių direktorių ir komisijos se- 
susir-inkimo tikslą. Tuo klausi- kančiuose susirinkimuose, 
mu plačiai kalbėta ir tose kal
bose dalyvavo: adv. Cunys, Al 
Neviera, J. Tuinila, p. Namak 
sy, J. Kumpa, adv. K. Kalinaus-j 
kas, Dr. Jakmauh, p. Tumavi- 
čienė, Dr. Kapočius, Pr. Razva- 
dauskas, p. Stasiulis, 
maksienė ir kiti.

liepia į jų punktualumą ir 
j bereikalingą nesilankymą 

_______ 'darbe. Darbininkams labai
Karo Darbo Jėgos Komi-! trukdo didelis nuo kraųtu- 

sija pareiškė, išvardinda- įatstumas ar per ma
ma lengvesnius darbus, žas jų skaičius, nepatogios 
darbininkų trūkumui už- i prekybos valandos, sunku- 

i pildyti, kad nors ir labai 
yra reikalinga stiprių rau
menų darbininkai, bet yra 
darbų kalvėse ir liejyklose, 
kuriuos gali atlikti silp
nesni vyrai bei moterys.

Sunkiems bei lengviems 
darbams trūksta darbi
ninkų šiose vietose: Buffa
lo, Bostone, Chicagoje, 

Pittsburghe,

Moterims Leista Dirbti 
Liejyklose

mai pristatant skalbyklai 
baltinius, vargingas išmo
kėjimas gazo ar elektros 
sąskaitų ar apdraudos mo
kesčių.

Baigdamas, P. V. Mc
Nutt kviečia dirbtuvių ve
dėjus bei prekybininkus 
eiti Karo Darbo Komisijai 
į talką, palengvinant iš
vardintus nepatogumus.

O. W. I.

Louis P. Clapin. publisher of L’Independant, Fall River, Massa- 
chusetts, was host to the foreign language neuspaper editors and puh- 
lishers at a luncheon. His guests of honor were Lieutenant-Governor 
Horace T. Cahill. Republican nominee for Governor and George B. 
Kowell. Chairman of the Massachusetts Republican Statė Committee, 
both of »hom talked interestingly on the issues of this campaign. 
Joseph Borgatti of Boston presided and introduced the host and the 
speakers. as well a»many other notables present. In the photograph, 
left to right: George B. Kowell, Louis Clapin, Lieutenant-Governor 
Cahill.

Dr. P. Jakmauh
(Jakimavičius),

Bendro Lietuvių šalpos Fondo
(BALF), So. Bostono skyriaus
pirmininkas. Dr. Jakmauh yra j Clevelande, Pittsburghe, 

j visų gerbiamas ir netik tarpe Į Detroite, Laųsinge, Mus- 
lietuvių, bet ir svetimtaučių jis 
yra savo vardą aukštai išlaikęs.
Jo įėjimas į BALF skyriaus val
dybą duoda vilties, kad skyrius 
pasieks ir aukštus profesionalus 
ir kitataučius. Mums malonu 
šiandie sveikinti Dr. Jakmauh

i šiose kilniose pareigose ir linki
me pasisekimo!

I

griuvę- Į ma greitesniam 
senųjų 

kuriuos

momen-
O.W.I.Čia pat nariais užsirašė apie' 

keturios dešimts asmenų, bū-' 
tent: A. P. Neviera, J. L. Pet-j 

i rauskas, S. Strazdas, adv. J. B.' 
Gailius, J. P. Tuinila, J. Kumpa,1 

K adv. C. J. Kalinauskas, p-lė F.
Grendelytė, p. O. Ivaškienė, p. 

• J. M. Tumavičienė, F. Zaleskas, 
! C. Pratapas, L. J. Stasiulis, J.
Lekys, J. J. Roman, S. K. Gri- 
ganavičius, A. Navickas, A. 
Paštelis, S. Kontautas, A. J. Na
maksy, p. K. Namaksy, adv. J. 
J. Grigalus, adv. A. J. Young, 
P. Yankus, Pr. Razvadauskas, 
adv. J. Cunys, Lietuvos Garbės 

S. Jo-

sąrašą,Patikrinus kvietimo 
nutarta išrinkti skyriaus valdy
bą, į kurią įėjo šie asmenys: — 
Pirmininkas — Dr. Paul J. Jak
mauh; vice-pirm. — 1. Adv. J. 
Cunys, 2. Pranas Razvadauskas, 
3. J. Tumavičienė; prot. rašti
ninkas — adv. K. J. Kalinaus
kas ; finansų raštininkė — Feli- į Konsulas A. O. Shallna, 
ei ja Grendelytė; iždininkas — jkubauskas, VI. Jakštas, Ig. Ta- 
Dr. A. L. Kapočius. Direktoriai: 
A. J. Namaksy, adv. J. J. Gri-

DAKTARAI

rutis. K. Mereškevičius, Dr. P. 
J. Jakmauh, Dr. A. L. Kapo- 
chy, J. L. Kasmauskas, F. Ge- 
rulskis, J. Arlauskas, M. Venis.

Tel. TROwbridge 6330 j

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS skelbimai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

i Reikia pažymėti, kad tai buvo 
pradžia So. Bostono lietuvių su
sibėgimo, bet ji buvo tokia nuo
širdi ir taip vieningai dalykai 
išspręsti, kad, rodos, buvo vie
nos šeimos nariai, kuriems rūpi 

i vienas bendras reikalas. Taip 
tikrai ir rūpėjo vykdyti toji ar
timo meilė, kad padėti saviš
kiams broliams lietuviams iš

sklaidytiems po visą pasaulį ir 
pavergtiems tėvų žemėje Lie
tuvoje.

Darbo daug ir darbas kilnus. 
Kviečiami visi lietuviai ir lietu
vių pireteliai kitataučiai ateiti 
į garbingą talką, kad ištiesus 
pagelbos ranką nukentėjusiam 
ir kenčiančiam lietuviui nuo 
diktatorių padarytų žaizdų ant 
mūsų tautos. Lai kiekvienas lie
tuvis kur jis nebūtų — mieste, 
ar provincijos miesteliuose bei 
ūkiuose, atsiliepia ir savo na-j

rystės ($2.00) duoklę prisiun
čia į artimiausį Bendro Lietu
vių Šalpos Skyrių (BALF). So. 
Bostone tas skyrius be savo ei- 

I linių susirinkimų rengs ir masi- 
! nį susirinkimą, kuris įvyks šio 
mėnesio pabaigoje. Apie tai vė
liau bus painformuota visuome
nė per spaudą ir kitais keliais.

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, rugsė-

■ jo 14 d., toje pačioje L. Piliečių 
saleje, E St., So. Bostone.

Kviečiami į susirinkimą visi, 
kas tik jaučiasi lietuvis — drau- 

i gijos atstovas ar pavienis. Čia 
į galės patirti kaip einama prie 
i ano
I lietuviams.

Reikia sveikinti pirmus pada
rytus kilnius žygius Southbos- 

; toniečių didžiųjų darbų link ir
■ tikimės, kad tas darbas atneš 
I gražių vaisių šalpos darbe, kas
padės lietuviams ir Lietuvai.

Raporteris.

kegone, Milwaukee, Phila- 
delphijoje, St. Louis, New 
Britaine ir daugelyje kitų 
miestų. Aplikantai ragina
mi telegrafuoti collect šiuo 
adresu: “Forge and Foun- 
dry Division, War Man- 
power Commission”. Tele
gramoje reikia pranešti 
sutikimą dirbti savanoriu 
90 dienų.

Darbo Departamento 
pranešimu, geležies ir plie
no pramonės 
kams mokama 
centų iki 80.3 
landai. L____
algos yra šiek 
tesnės, nei liejyklose.

O. W. I.

Tęskite Darbą
tui.

gražaus tikslo, — padėti

ZINUTĖS
Rūgs. 10 d., tapo pakrikštyta 

Ona - Marijona, Vilimo Myko
lo - Ievos (Kavaliauskaitės) 
Satkevičių, 78 King St.

darbinin- 
nuo 50.9 

centų va-

svetim- 
žino,

vokiečių paliktus 
sius, jie gedi savo 
draugų ir giminių, 
naciai nužudė.

“Šitie Amerikos
gimiai darbininkai 
kad karas dar nepasibai
gė. Jie žino, kad kol bent 
vienas vokiečių kareivis 
mindžios užpultą žemę, 
Sąjungininkai privalo ko
voti. Aš tikiuosi, kad visi 
svetimgimiai amerikiečiai 
pasiliks prie savo tekilų,

triū- suo^ ar Prie kurių ka
ro pramonės pareigų iki 
taikos pasirašymo dienos.

Ugo Carusi, Attorney 
' General Administracinių 
; Reikalų Vedėjas ir nese
niai Prezidento parinktas 
Imigracijos ir Natūraliza
cijos Komisijonierius, ra
gino svetimgimius karo 

: pramonės darbininkus tęs- 
į ti darbą, iki pergalė bus 
i galutinai laimėta, 
j Carusi pasakė: 

“Iš amerikiečių,
jsiančiu namų fronte, kad 

Kalvėm dirbtuvė' duotų'galimybę mūsų są- uiCuus.,S “Ta Jungininkams pasiekti di-l^aro pajėgose esą amen- 
tiek auks-id.n Ks karo lau. j kiečiai reikalauja daugiau

ke, gal niekas taip atsidė-'11’ d.au»‘au Pabūklų priešui 
hęsnesidarbuoja, kaipsve-rust11. - svetimgimiai a- 
timgimiai amerikiečiai. menk>ec>a* namų fronte

Pageidaujama Daugiau 
Patogumų Pramonės 

Darbininkams

įsigykite "Sventyjy Gyveni 
mai" Knygą

“Darbininko” knygyne 
galima gauti “Šventųjų 
Gyvenimai” su paveiks
lais. Knyga gerai apdary
ta. Apskaitymai kiekvie
nai dienai per visus me
tus. Kaina $4.00. Užsaky
mus su money orderiu ar 
čekiu siųskite: Darbinin
kas, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

Užsakymus siųskite su 
money orderiu: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

J»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.
)IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tą dieną. 130 v. p. p., atsidarė 
vaikams Sekmadienė Mokykla. 
Pradžioje pamokų kun. Simeo
nas Saulėnas pasakė lietuviškai 
pamokslą.

Rugs. 6 d.. South Bostonietė 
Lelija Klarisa Kalauskaitė ište
kėjo už Franklyn Morris, Kate
droje, Baltimore, Md.

Paul V. McNutt, Karo 
Darbo Jėgos Komisijos 
Pirmininkas, kviečia iš
plėsti prekybinius bei pro- 
fesijonalinius patarnavi
mus karo pramonės darbi
ninkams, kad užkirstų ke-| 
lią bereikalingam darbo 
nelankymui. P. V. McNutt 
ragino tuos pagerinimus 
įvesti ne vien tik gyvena
mose vietose, bet ir karo 
pramonės dirbtuvėse. Jis 
kviečia kurti skalbyklas, 
pristątančias į i 
skalbinius, palengvinti ap-Į^ 
draudos išmokėjimus, ga
zo ir elektros sąskaitų ap-l 
mokėjimus, steigti auto-! 
mobilių pataisymo dirbtu
ves ten pat fabrikuose, au
tomobilių pastatymo aikš
tėse.

P. V. McNutt mano, kad 
tie nepatogumai, kuriuos 
karo pramonės darbinin
kai jaučia dėl blogo patar
navimo krautuvių, skal
byklų, garažų, labai atsi-

Jiems šis karas daugiau Į pasistengs jų pristatyti”, 
reiškia, nei čiagimiams a-} Tad tęskite pradėtą dar- 
merikiečiams. Prisiminda- bą, kad užpildytumėte bū- 
mi gražiąsias tėviškes, jie i tinus karo trūkumus. Jūsų
žino, ką joms padarė inva-ldarbe glūdi mūsų viltis vi-' Tm-n-ni; i,u„ „„i;zijos. Jie gali įsivaizduoti 'siškai pergalei kaip gali-
>CXX%XX%X%XXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX54XXX%XXXXXXXXXXXi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
! REIKALINGA ofise dirbti mer
gina. Darbas pastovus, atlygini
mas geras. Atsišaukite: A. J. 
Kupstis, 332 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. (1-8-12-15)

Kun. P. M. Juro Nauja į
Maldaknyge |

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują g 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- g 
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- 5 
čios išvaizdos. Kaina $2.75. g

J Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 8
| “Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. | 
?xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs

namus ■ ž********%**%%*'*%******%********^*********'*vxxmxxx%v

— -- __ - »Rožančiai

I

REIKALINGA nuolatiniam 
darbui mergina ar jauna mote
ris, kuri mylėtų dirbti gėlių 
krautuvėje. Patyrimas nereika
lingas. Užmokesnis geras. Atsi
šaukite asmeniai pas Reardon’s 
Flovver Shop. 487 Broadway, 
So. Boston, Mass. (18-12-15) 

i - ...... - ---- ----------

5 “Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro-
g žančių:
> Puikus
5 Juodas
g Rusvas
g Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg__ $1.50 J
5 Užsakymus siųskite: g
| DARBININKAS /
J 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 8
%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5^

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£ 
s

baltas, sidabrinis .— 
stiprus ......................
stipriai padarytas

.... $8.00

.... SI.25
.... $1.20

Išnuodijame Blakias 
Tarakonus, Žiurkes 
ir kitokius gyvūnus. 

Hanna Exterminating Co.
Our Products For Sale 

Box 16, 
165-A Warren St. 
Roxbury 19, Mass.

GRABORIAI

Puošniame CASPER’S BEAUTY SALONE yra įrengtos tam tikros 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spaiva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina 83-00: Permanent Wave $500 iki $25.00.

Dėl
PERMANENT WAVE

Ir 
Plaukams Spalvų

I

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra ,
Didelis Pasirinkimas

OPEN THURS. EVENINGS

With or with out appointment

Casper’s Beauty Salon
730 E. Broadvvay — So. Boston 27, Mass.

*

Į

Rugs. 10 d., Napoleonas Bal
čiūnas apsivedė su Marijona 
Kardokienė, gyv. 139 D. St.

Gale pereitos savaitės, lankė
si South Bostono lietuvių klebo- 

i nijoje kun. dr. K. Rėklaitis. 
MIC., Tėvas Pr. Aukštikalnis, 
S. J., kapelionas kun. K. Jenkus 
ir kun. Pr. Juškaitis.

Rugs. 10 d., Kareiviams Rem
ti skyriaus vadovybėje įvyko 
didelis pyragų kermošius. Žmo
nių priėjo pilnas parapijos sa
lės kiemas, E 7th St. Moterys ir 

I merginos netik prisinešė pyra- 
! gų, pyragaičių ir kitokių daly- i
i kėlių, bet jos dirbo ir triūsė iš- 
| parduodamos juos. Visas šios 
; taip sėkmingos pramogos pel- 
i nas eis kareiviams dėl Kalėdų 
: dovanų. Valio kareivių priete- 
I lės!

Leidžia Atostogas

44'

mėja, “Darbininko” štabui pri
siuntė sveikinimus iš New 
Hampshire valstybės. Ji ten lei
džia savo atostogas.

LEIT. A. ALČIAUSKAS 
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE

Roko ir Mortos’* AIčiauskų, 
gyvenančių Dorchester. Mass. 
sūnus Alfonsas J. Alčiauskas 
tarnavo kaipo antras leitenan
tas karo tarnyboje kaipo avia
torius. Prieš kiek laiko p. Al- 
čiauskai buvo gavę labai liūdną 
žinią, kad jų sūnus dingo karo 
veiksmuose. Dabar-gi
linksmesnę žinią, kad jis 
yra gyvas, bet pakliuvęs į 
kiečių nelaisvę.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

i

t

PRANAS GERC’LSKIS, Namą Tel. Dedham 130^-R

Monika šeikienė ilgametė 
Darbininko" skaitytoja ir rė-

Rugsėjo 9 d. š. m. Juozukas 
M. Kudarauskas, gyv. 171 W. 
Fifth St., minėjo savo gimta
dienį. Jis jau sulaukė 25 metų 
amžiaus. Ta proga gavo daug 
sveikinimų nuo savo draugų.

gavo
dar

Minėjo Gimtadienį

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS.

Savininkas L

i

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 4 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja. i
South Boston, Mass. |
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKĖ 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas, F. £. Zaletskaa 
Grakorrai ir Balsamutftojai

Patarnavimas dieną, ir naktį
Koplyčia šermenims -dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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LIETUVIU LIAUDIES DAINOS

Veda — Antanas Vaičiulaitis
. — H . _

tik liaudies. Paprasti kai
miečiai. vyrai ir moterys 
mėgo tą dainą, su ja gimė, 
augo ir mirė, jąja palydėjo 
kiekvieną savo darbą, ar 
.tai būtų šienapiūtė, ar linų 
rovimas. Tas pamėgimas 
buvo ir ligšiol išliko toks 

• didelis, kad kaimiečiai 
šimtus jų mokėjo atminti
nai. Pereitam amžiuj kun. 
A. Juška, Veliuonos apy
linkėj rinkdamas tautosa
ka. iš vienos moteriškės 
užrašė net 506 dainas. 
Prieš dabartinį karą tau
tosakos rinkėjams yra pa
sitaikę rasti kaimiečių, 
kurios mokėdavo po tris 
ar keturis šimtus dainų, 

mūsų Tie didžiuliai liaudies kū- 
’■ rybos turtai paskutiniu 

laiku buvo kruopščiai už
rašomi ir moksliškai tvar
komi Kauno Tautosakos 

Į lietuvišką dainą mūsų! Archyve, kur 1938 m. turė- 
broliai ir sesės, mūsų žilo-. ta daugiau kaip 300,000 
sios motušės sukrovė savo dainų, pasakų, padavimų 
vargus, džiugesius, širdies] mįslių, Purlių. Apie 10 
jautrumą, 
svajones ir 
gražesnius 
mėlynų marių, 
liepa su aukso 
kur žėri pilys su zaivan-: 
niais vartais.

Poetas Balys Sruoga ra-j 
šo: “Lietuvis savo užuo-l 
maršas vienumoj dūmoja 
apie kitą pasaulį, kur ir 
vėjai jaukiau pučia, kur ir 
saulė motinėlė grakščiau 
šildo savo vaikus, kur nėra 
ir bakužių samanotų, ir 
dalios nedalužės. — kur 
tiktai aukšti margi dvare
liai. su sakalais krypuo
jančiais, su kurteliais be- 
lojančiais”. Net ir kasdie
ninė buitis toje dainoje tu
ri savo gražumą ir švelnu
mą. net ir juodas vargas, 
ten vargeliu vadinamas. 
Dainuodamas, lietuvis ne 
tik sau širdį graudino, 
kaip Maironis sako, bet ir 
visu gilumu išreiškė savo 
meninį pasiilgima, grožio 
meilę ir estetinį skonį. 
Kad lietuviškoji liaudies 
darna yra aukštos groži
nės vertės, jau ne nuo 
šiandien pastebėta. Di
džiausieji pasaulio genijai, 
kaip Goethe. yra jomis ža
vėjęsis ir net savo kūry
boj pakartoję.

Lietuviška 
laiką buvo 
kartos į kartą perduodama

Nuo žilos senovės daina 
buvo ir ligšiol pasiliko ne
atskiriama lietuvio paly
dovė, ramintoja, gražesnių 
pasaulių nešėja, vargo len
gvintoją. Istorija mums 
pasakoja apie vaidilas, ku
rie dainuodavo mūsų pro
tėvių žvgdarbius.Kai tauta 
neteko savo didvyrių, kada 
ant mūsų senelių pečių už
krito baudžiavos jungas, 
tada darbų nuvarginti kai
miečiai paguodą rasdavo 
dainoje. Dažniausiai liūd
nos ir svajingos būdavo 
tos jų dainos, ir kartais 
buvo tai vienintelis jų su
siraminimas ir džiaugs
mas: poeto Vienažindžio 
žodžiais betariant, i 
žmogus buvo tik tada lai
mingas. kada dainuodavo, 
kada dainoje minėdavo sa
vo vargus verkdamas.

...Aš atlankysiu savo močiutę 
Ne vainikuotą, o nuometuotą...

Siuntė Mane Anytėlė

8

Aš Atsisakiau Savo Močiutei
Aš atsisakiau savo močiutei, 
0 aš nuo pusės jau vasarėlės: 
Ieškok, močiute, sau verpėjėlės, 
Sau verj. ėjėlės ir audėjėlės.
Jau
Jau
Jau
jau

prisiverpiau baltų linelių, 
pris audžiau plonų drobelių; 
prisigrėbiau lankoj šienelio, 
praploviau kalne rugelių.

0 vainikėli žalių rūtelių,
Neilgai žaliuosi ant mano galvelės! 
Mano kaselės žalių šilkelių. 
Jau nebiizgėsit,saulei kaitinant!
Mano plaukeliai, o geltonieji, 
Jau nesiskirsit, vėjo pučiami!
Aš atlankysiu savo močiutę 
Ne vainikuotą, o nuometuotą.
O nuometėli, mano plonasis, 
Vėjo pučiamas dar paduzgėsi, 
Mano rašteliai, o vivingrieji, 
Saulei kaitinant, dar pablizgėsit!
Mano kaselės žalių šilkelių, 
Sienoj kabėsit, mane virkdinsit, 
Mano žiedeliai, o auksinėliai, 
Skrynioj gulėsit ir berūdysit.

buvo to
bulybes,

sūsi jusiu 
šventėmis,

'atsiminimus,]0^ dainų buvo užrašyta 
mintis apie 

pasaulius už 
kur stovi 
viršūne ir 

su žalvari-

I ŠILĄ ĖJAU
Į šilą ėjau, 
šilužį kirtau.
Pagirėj laivą kūriau.
O ir pakūriau
Juodą laivelį
Su aštuoniais kampeliais. 
Ant kožno 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 meilelė.
O jei negausiu.
Kokios norėjau. 
Lauksiu priaugančiosios.

plokštelėse, kurias, kaip 
laikraščiai praneša, vokie
čiai sunaikino.

Lietuviškoji liaudies dai
na ilgą laiką buvo tik tose 
samanotose bakūžėse ži
noma. sesių audėjų ir bro
lių šienpiūvių širdis gaivi- 

i no ir liūdnas dienas nu
švietė. Bet nuo to karto, 
kai Valterkiemio klebonas 
Pilypas Rugys 1745 metais 
išspausdino tris lietuviš
kas dainas su vokišku ver
timu, mūsų liaudies kūry
binis turtas patraukė ir 
sužavėjo galingiausius pa
saulio protus. Poetai išvy
do, kiek natūralaus grožio 

Į ir nuoširdumo glūdi tose 
: lietuvių dainose. Vokiečių 
rašytojas ir kritikas Les- 

įsingas (1729-1781) rašė: 
“Neseniai esu sklaidęs Ru
gio žodyno lapus ir gale jo 
pastabų apie šią kalbą už- 

; ėjau jai tinkamą retenybę, 
į kuri mane labai pradžiu
gino: kai kurias lietuvių 
dainas, sodžiaus mergai
čių dainuojamas. Koks į- 
gimtas sąmojis! Koks ma
lonus paprastumas!” Her- 
deris aštuonias lietuviškas 
dainas įdėjo į savo rinkinį 
“Tautų balsai dainose”; 

j Goethe (1749-1832), tas 
daina ilga'didžiausias vokiečių lite- 

sau^oma iš ratūros vyras’ mūsų kai- prieš pat šį karą 
miečių dainelę “Aš atsisa- spausdinta 
kiau savo močiutei” pa
kartojo savo dramoj “Žve
jė”. Adomas Mickevičius 
nekartą rado įkvėpimo lie
tuviškose dainose. Schu- 
mannas, Schubertas ir 
Chopin yra parašę muziką 
vienai kitai lietuviu dai-* nai.

Tas susidomėjimas ne
nutrūko ligi mūsų dienų. 
Žinomas vokiečių poetas 
Richard Dehmel pereito 
karo metu išvertė keletą 
lietuviškų dainų. Vertė jas 
rusų Balmontas arba mū
sų tautietis Milašius, ku
ris prancūzus supažindino 
su mūsų liaudies žodžiu.

Lietuvių literatūra yra 
jau išsiauginusi nemaža 
gerų rašytojų nuo Duone
laičio ligi Krėvės ir Braz
džionio. Iš visų mūsų poe- 
zijos turtų svetimose šaly
se daugiausia verstos ir 
pažįstamos yra ’ tos kai-

I

>

I

Ai, siuntė, siuntė mane anytėlė 
Žiemužės šėko, vasaružės sniego.
O aš ateidama, graudžiai verkdama. 
Sutikau bernužį, jauną kerdužį.

O kur tu eisi, mergyte mano? 
O ko tu verki, jaunoji mano? 
Ai siuntė, siuntė mane anytėlė 
Žiemužės šėko, vasaružės sniego.

Eikis, mergyte, eikis, jaunoji. 
Vis pagirėliais, vis pamarėliais.
Ten tu rasi žaliąją pušytę.
Imk pušies šaką ir marės putos saują: 
Tai tu parneši savo anytėlei 
Žiemužės šėko, vasaružės sniego.

Turėjo Bobelė Žilę Oželi
Turėjo bobulė žilą oželį. 
Ei. ei. džium-džium žilą oželi. 
Išbėgo oželis į tyrus laukus. 
Išėjo bobelė oželio ieškot. 
Neranda oželio, tik jo ragelius. 
Sumerkė bobelė saldų salyklą: 
Vienan ragelin du miežio grūdu, 
Antran ragelin du rugio grūdu. 
Padarė bobutė saldų aluti. 
Suprašė ji tenai visus paukštelius. 
Tiktai neprašė vienos pelėdos. 
Atėjo pelėda, kad ir nekviesta. 
Ir atsisėdo pačioj kerčioje. 
Išvedė žvirblelis pelėdą šokti. 
Numynė žvirbliukas pelėdai koją.

j

'sekti, pačių dainų ir pasa
kų estetinėms vertybėms 
nustatyti, jų giminystei su

miečių dainos. Nemaža tu
rime jų gražiai išverstų ir 
į anglų kąlbą. 1935 m. yra 
pasirodžiusios 98 < 
Katzenelenbogeno 
tos rinikiny “The Daina”,; Kalbant apie mūsų dai-

i
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dainos, kitų šalių tautosaka išaiš-į 
išvers- kinti ir i rūšis suskirstyti.!kinti ir į rūšis suskirstyti.

buvo iš- nų pobūdį, į akį krinta, 
Lithua- kad beveik neturime liau- 

nian Songs”, kurias išver- dies epinės poezijos, kū
tė Adrian Paterson.

Mokslo vyrams lietuvių niai žygiai, 
tautosaka buvo įdomi kai- sūs vyrai arba šiaip gyve- 
bos studijoms, papročių nimo atsitikimai dainuo- 
tyrinėjimams, žmonių jami objektyviai neduo- 
dvasiai pažinti, senovės į- dant pirmon vieton paties 
vykiams ir tikėjimui at- poeto jausmų, nuotaikų ir 

minčių. Nuo senovės grai
kų “Odisėjos” ir “Ilijados” 
ligi skandinavų “Edos”, 
prancūzų “Rolando gies
mės”, vokiečių “Nibelun
gų giesmės” ar rusų byli
nų ir suomių “Kalevalos” 
įvairios tautos yra paliku
sios šių epinių poemų. Lie
tuvių liaudis tokio epo ne
išlaikė ligi mūsų dienų, ir 
iš viso dabar nelengva pa
sakyti, ar jo būta. Lietuva 
j turėjo didžią praeitį, daug 
garsių ir narsių vyrų, ji 
buvo žinoma savo žygiais 
ir kovomis. Būtų visai na
tūralu, kad tie mūsų sen
tėvių žygiai būtų patekę į

“Old

IŠBĖG IŠBĖGO
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Išbėg išbėgo
Iš Rusnės kiemo 
Du jaunu žvejytėliu.
Jie leido plonus tinklelius 
Padumo vidurėly.
Ai drauge, drauge. 
Drauguži mano, 
Lipk stiebo viršūnėlėn!
Rasi, matysi
Kapų kalnelį 
Ar laibąsias pušeles!
Nei matau kopų,
Nei kopų kalnų. 
Nei laibųjų pušelių.
Aš tik matau
Mergytę savo.

rioje būtų apsakomi ištori- 
dievai ir gar-

J

EI. NIEKUR NĖRA
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.

ČIŪČIA LIŪLIA 
MAŽUTĖLI

čiūčia, liūlia, mažutėli, 
Mažutėli vaikeli, 
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.

*

i MĖNUO SAULUŽĘ 
VEDĖ

Mėnuo saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.
Saulužė anksti kūlės, 
Mėnužls atsiskyrė.
Mėnuo viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.
Perkūns didžiai supykęs 
Jį kardu perdalijo.
Ko saulužės atsiskyrei ? 
Aušrinę pamylėjai, 
Viens naktį vaikštinėjai ?

TEKĖKI, SAULUŽE

I

I

lūžę vedė“. Jam saulė, mė
nuo ir žvaigždės 
kios pat gyvos 
kain žmogus.

Esama dainų, 
su visokiomis
xpeigomis. Iš tų apeiginių 
bene labiausiai buvo išsi
plėtusios vestuvių dairos, 
š kuriu kun. Antanas Juš- 

’m sudarė ištisa knyga — 
‘Svodbme Rėdą”. Kitos 
vėl dainos apima darbus, 
kai mūsų motė nrie girnų 
maldavo, ar staklių aus
davo. ar linus raudavo, ar 
’opšelį linguodavo.

Kaip ten beskirstytume 
nūsų liaudies dainas, 
nums į akį pirmiausia 
tris pagrindinė jų nuotai
ka: jos liūdnos ir ilgesin
gos. Bet tarp jų rasime ir 
tokių, kur prasimušė lie
tuvio juokas, džiūgavimas, 
našaipa ir satyra. Kai ku
rios jų tokios sumanios ir 
kandžios, jog lengva su- 
orasti, kad lietuvio būdui 
nėra svetimas humoras ir 
sąmojus, kartais net labai 
rafinuota ir gudria forma.

Sunku vaizduotis tautą, 
kuri kada nors nebūtų kū
rusi savo liaudies dainų, 
nebūtų jų prie darbų ir 
oasilinksminimuose skar
denusi. Bet daugely kraš
tų tautosaka jau mirė, 
liaudis nustojo kūrusi dai
nas ir pasakas. Lietuvis 
ligi paskutinės dienos ne
pamiršo savo dainos. Kai 
atsirado rašytinių poetų, 
mūsų kaimietis pasisavino 
goriausiuosius — Antaną 
Strazdą, vysk. A. Bara
nauską, A. Vienažindį ir 
Maironį. Jų dainos virto 
liaudies, visos tautos dai
nomis. Bet mūsų brolis ar
tojas ir sesė verpėja neiš
sižadėjo nė savo liaudies 
dainos, ištikimos draugės 
ir ramintojos per tiek am
žių. Neišsižadėjo ir savo 
kūrybinės sielos. Ligi pas
kutinių laikų Lietuvoje 
kaimietis kuria liaudies 
dainas, ir po ano karo bu
vo surinkta visa knyga, 
kurioj buvo apdainuotos 
praėjusios audros ir nelai
mės.

Šiandien lietuvių tauta 
kenčia priespauda, vargą, 
sunaikinimą. Ir dainos žo
dis ten prislėgtas. Bet to
je priespaudoje, kraujo ir 
ugnies, 
dienose 
lietuvio 
sios ir
Iš griuvėsių, sunaikinimo, 
mirties kyla ir auga nauja 
daina, apsakanti, ką mūsų 
broliai ir sesės išvargo, 
kas juos žudė ir trėmė, ko 
jų siela ilgėjos.

Toji nauja daina tegul

Tekėki, sauluže, 
Aplinkui dangužį. 
Apeiki, sauluže, 
Aplinkui oružį. 
Skaityki, sauluže, 
Ar visos žvaigždužės. 
Ar skaitau neskaitau. 
Jau vienos ir nėra. 
Šviesiausios žvaigždužės, 
Kur anksti tekėjo, 
Vėlai nusileido.

i

į Devinto amžiaus keliau
ninkai rašo, kad senovės

dainą ir ėjo iš kartos į prūsai ir lietuviai savo mi- 
kartą. Bet mes neturime rusius karžygius minėda- 
nei savos “Rolando gies- vo giesmėmis. Istorikas 
mės”, nei “Edos”, nei “Ka- Strikovskis, gyvenęs 16 
levalos”. Visa, kas išliko iš amžiuje, sako, kad dar Jo
tų žilu ir garsių gadynių, gailos laikais lietuviai dai- 
tai tik neaiškios nuotru- navę dainas, kuriose did- 
pos apie Šarūną, Dainavos vyriai būdavo pagerbiami, 
kunigaikštį, apie barzdo- Tačiau mūsų dienomis be- 
tus vyrus, kopusius iš jū- veik nieko neturime iš tų 
rų į mūsų žemę, vienas ki- karžygių dainų ir nežino
tas posmas apie švedų ka- me, kokios jos bebuvo ir 
rus, Napoleono žygius. Jei keno darbus garsino, 
vaidilos, skambi n d a m i Už tai lietuvis visą savo 
kankles, kadaise ir apgie- meilę atidavė lyrinei poe- 
dojo tragišką karaliaus zijai, kur gali savo širdį 
Mindaugo mirtį, ar Gedi- atverti, savo sielos ilgesį 

• mino protingumą, Kęstu- ir džiaugsmą išsakyti, sa- 
čio kilnumą ir Vytauto žy- vo vargais vargeliais pasi- 
gius, jei kada nors žilas se- skusti, 
nis šventų miškų pavėsyje Tarp šių dainų epiškiau- 
dainavo, kaip lietuviai mu- sios yra mitologinės, iš ku- 
šė totorius ir kryžiuočius, rių matyti, kaip senovės bus susiraminimo ir išsi- 
arba kaip jie kovėsi su vi- lietuviui atrodė gamtos ir vadavusių brolių bei sese- 
kingais, — tų giesmių iš antgamtiniai reiškiniai, rų laisvės daina, 
senovės atsitikimų šian- Antai dainoj “Mėnuo Sau- 
dien neturime ir negalime ‘ 
tvirtai teigti jų buvimo.

daugelio mirčių 
niekas neužgesins 

kuriamosios dva- 
laisvės troškimo.

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

Antanas Vaičiulaitis.

Senovės Lietuvos Krivių-Krivaitis laimina lietuvius 
vykstančius į karą. Jis ragino: “Kovokite broliai... su 
savx>fyargingos dalios sūkuriais...
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