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Aukokime Į Suvienytą Karo Fondą
Polittniy Partijų Vadai 

Bostone
Trečiadienį, lapkričio 1 ! 

d. atvyksta į Bostoną Res
publikonų partijos kandi
datas į prezidentus New 
Yorko gubernatorius Tho
mas E. Dewey.

Šeštadienį, lapkričio 4 
d. atvyksta į Bostoną De
mokratų partijos 
datas į prezidentus 
dentas Franklin D. 
veltas.

Abiejų didžiųjų 
kandidatai jau yra kalbėję 
įvairiuose Jung. Valstybių 
didmiesčiuose.

Laikraštis “Darbinin
kas” yra nepolitinis. Jam 
rūpi šios šalies gerovė, 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymas 
ir katalikybės ir darbinin
kijos laisvė ir gerovė.

Lietuviai, darbininkai 
vaduokitės sąžine. Ir vie
nas ir kitas kandidatas lie
tuvių delegacijoms yra 
pasisakę už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę, ta
čiau viešai, politinėse kal
bose, iki šiol nei vienas, 
nei kitas nepasakė, kad 
jie gins Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, kaip yra 
pažadėję. Mums, mažos 
tautos piliečiams yra labai 
svarbu, kad kandidatai į 
prezidentus viešai pasisa
kytų už Atlanto Čarterį, 
nes toks yra mūsų šalies— 
Jung. Valstybių principas.

Dabar yra svarbiausias 
laikas laimėti pergale ir j 
taiką. Taika pasaulyj išsi-' 
laikys tik tuomet, kai tai
kos vykdintojai laikysis 
teisingumo, nenusileis ag
resoriams — imperialis
tams, nežiūrint to, kad jie 
ir būtų talkininkai.

Mažosios tautos yra dau
giausia nukentėjusios nuo 
šio karo. Visiems žinoma, nes Philippinų jūroje pe- 
kad ne mažosios tautos su- ------ ™------------
kelia karus. Todėl teisin
gumas reikalauja, kad di
džiųjų valstybių vadai res
pektuotų mažųjų tautų 
teises.

Jungtinėse Valstybėse 
visos tautinės grupės turi laivus, o tik du galf būti 

sų šalies vyriausybė turė
tų reikalauti tokio lygio 
Europoje ir visuose kituo
se kraštuose.
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Vokiečių civiliai pabėgėliai, kurie buvo pasitraukę iš Aachen miesto, kai ten vyko smarkios ko
vos amerikiečių ir nacių. Naciai pralaimėjo kovas ir miestą ir amerikiečiams užėmus miestą pa
bėgėliai grįžta atgal į namus. Viršuj, kairėj matome vežančius ant vienračio vokiečius savo turtą; 
viršuje, dešinėj — karo korespondentas griuvėsiuose renka souvenirus; apačioje, kairėj grįžta 
vyrai ir moters su ryšuliais į miestą; apačioje, dešinėj — miesto Aachen priemiesty benamiai žmo
nės laukia įleidimo į mokyklos patalpas nors laikinai, kol susiras kur nors kitur gyvenimo lizdelis. 
Tai vienas iš milijono vaizdų karo frontuose.

Japonai Prarado 58 Iš 60 Laivų
Išlaisvino 1,500,000

Pearl Harbor, spalių 30 
— Admirolas Chester W. 
Nimitz raportavo Ameri
kai apie antrąsias kauty-

reitą savaitę. Tame rapor
te pažymėjo, kad 24 japo
nų karo laivus, viso apie 
200,000 tonų, tikrai nu-

Pirmadienį, spalių 30 d.; 
prasidėjo Didžiojo Bosto
no Suvienyto Karo Fondo 
(Greater Boston United 
War Fund) vajus. Bostone 
ir apylinkės miestuose, 
miesteliuose vedamas au
kų rinkimas.

Suvienytas Karo Fondas 
šelpia įstaigas, kurios yra 
surištos su karu, kaip tai: 
ŪSO, Karo Nelaisvių Pa
galbą, Suvienytą Jūrinin
kų Tarnybą, Suvienytų 
Tautų , Šelpimo Fondus 
(tarp kurių įeina ir Ben
dras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, kuris šel
pia Lietuvos žmones, nu
kentėjusius nuo karo ir o- 
kupacijų).

Bendras Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondas yra 
National War Fund nariu. 
Iš to fondo jau esame gavę 
ir gauname pinigų Lietu
vos žmonių šelpimui. To
dėl mes lietuviai turime 
pagal išgalės aukoti į 
Greater Boston United 
War Fund. nes ir to fondo 
dalis aukų eina į National 
VVar Fund.

Be to, iš surinktų aukų 
yra šelpiamos ligoninės ir 
kitos labdaringos įstaigos. 
Katalikų labdaringos į- 
staigos taipgi gauna dalį 

[ surinktų pinigų. Paremki
me aukomis ir darbu Grea
ter Boston United War 

į Fund vajų!

ALIJANTŲ BOMBANEŠIAI 
LEKE PER ŠVEDIJĄ

Indėnai Puola Japonus
Kandy, Ceilonas, spaliu

London, spalių 30—Dau-1 vokiečių karo laivą Tirpitz 
gybė Anglijos ir Amerikos1 ir submarinų uostus, 
bombanešių skrido sker- • 
sai Švedijos, matyti, teik-j 
darni pagalbą rusams ir' 
suomiams, kurie nori iš--
krapštyti vokiečių 20-tą 30 — Penktos divizijos in- 
kariuomenę iš 
Suomijos.

į Anglu bombanešiai nu- , loję. Praneš; mas sako, kad 
lėkė 1200 mylių į Norvegi- ten dabar vyksta smarkios 
ją, kur jie bombardavo, kautynės.

Pasiuntė Medikamentus Lietuvai
I 
t —

Šiomis dienomis kun. J. Karalius, Shenandoah, 
Pa. lietuvių parapijos klebonas ir Kunigų Vienybės 
Centro pirmininkas. P’avo Amerikos Raudonoio Kry
žiaus laiška, kad pradžioje šio mėnesio — spalių, 1944 
m. pasiuntė nemažai vaistų ir kitokiu medikamentų į 
Lietuva civiliams gyventojams laivu Henrv Dunant.

Kaip žinoma. Amerikos Katalikų Vyskupu Šalpos 
fondas ir Amerikos Raudonasis Kryžius aukojo po 
810.000 medikamentu nunirkimui ir nasiuntimui į 
Lietuvą. Gali būti idomu visiems žinoti ka ir kiek pa
siuntė. tai čia talpiname Amerikos Raudonoio Kry
žiaus laiška. kurio kopiia prisiuntė “Darbininkui” 
kun. J. Karalius. Štai to laiško kopija:

AMERICAN RED CROSS 
National Headauarters 
VVashington 13, D. C.

October 23, 1941

šiaurės dėnai kariai Burmoje puo- 
į lė japonus Sialem stovvk- 
' 1 V • V V 1

Londonas, spalių 30 — | Civilės Aviacijos konfe- 
Maskvos radio praneša, rencija prasidės lapkričio 

i kad sovietų Rusija nedaly- 1 d., Chicagoj. • 
įvaus tarptautinėje aviaci- Tik reikia gerų akių Sa
jos konferencijoje, kuri į- kyti, kad Šveicarija, Por- 

! vyksta Chicago, III. Prie- tugalija ir Ispanija yra 
amerikiečiai nu- žastis nedalyvavimo yra fašistinės šalis. Visiems y- 

, kad Sovietų 
Rusija yra komunistų do
minuojama šalis. Taigi a- 
pie sovietų Rusiją galėtu 
pasakyti kitos šalis, kad 
“mes su komunistine vals
tybe nenorime nieko ben
dra turėti”. Aviacija nėra 
kokia nors politinė partija. 
Atrodo, kad Rusija nori 
viską kontroliuoti. i

kurie greitu laiku bus su
naikinti, Samar’oj. Ameri-Į 
kiečiai jau išlaisvino 1,- 
500,000 philippinų.

Be to, ; ............
šovė 150 japonų lėktuvų ta, sako Maskvos radio, ra žinoma,
tarp spalių 22 ir 27 dd., ir. kad toje konferencijoje
taipgi padarė japonams ki- j dalyvauti yra pakviestos 

" ’ . j “fašistinės” šalis — Švei-
__ c,_ ___ v__ i prara-, carija, Portugalija ir Ispa- 

Iš 60 japonų J^ivų nu- 6 laivus ir 10 lėktuvų nija, kurios esą “priešin
gos Sovietų Unijai”.

tų nuostolių.
skandino laike kautynių. Į Jung Valstybės 

Iš 60 ianonu laivu nu- c i-;__ -m
skandino arba^ sužalojo J>8 kautynėse su priešu.

lygias teises. Todėl ir mū- pabėgo nesužaloti. j
x Didesnė dalis Leyete sa-'

los tapo išlaisvinta, ir da
bar yra amerikiečių kon-’ 
trolėje. Tik keli izoliuoti; 
japonų garizonai pasiliko,!

girdėjęs pareiškimų, kad'
CIO unijų nariai buvo iš- Spalių^ 30 
braukti iš unijų už tai, kad Prancūzijos valdžia, ku- 

„ w atsisakė aukoti ir kaip ki- r^Os priešakyj stovi gen.
tas pareiškė, kad National taip remti CIO-PAC politi- de Gaulle, įsake komunis- 
Citizens Action (PAC) !nį tikslą. j tų kontroliuojamai patno-

Sub-komitetas pridūrė. sarSybai n“s‘8In-
kad Sidnev Hilman. PAC Seklus padėti irJ nebearestuoti

žmonių.
Visi tie, kurie yra komu

nistų milicijoj ir nori pa
gelbėti atstatyti šalyje 
tvarką, kviečiami prisidėti 
prie valdžios autorizuotos 
militarinės organizacijos.

Šis Prancūzijos valdžios

—————
PAC Atstovauja Komunis

tus, Sako Dies Grupė
Washington, D. C., spa

lių 30 — Dies sub-komite-

Prancūzijos Valdžia Panaikino 
Raudonąją Miliciją

Citizens Action (PAC) 
komitetas “atstovauja ko
munistus”, kurie siekia
Jung. Valstybių kontrolės, pirmininkas, ir Earl Brow-

Dies sub-komitetas pa- der, komunistų vadas, 
reiškė, kad CIO politinės 
akcijos komitetas “yra 

x komunistų partijos ir jos 
suvienytų grupių ir orga
nizacijų atsigaivinimo 
punktas iškilti kaipo jėga, 
kad pasigauti didžiosios 
politinės partijos kontro- tus, ir kad jis dabar šie- įsakymas 
lę”. kiąs

Dies sub-komitetas yra kratų partiją.

, “su
darė sąjungą tikslu pasi
grobti Amerikos Darbo 
partiją New Yorke” perei
tą pavasarį, kad Hillman 
‘panaudojo veto jėgą’ ren
kant Demokratų partijos 
kandidatą į vice-preziden-

Paryžius, Prancūzija, — jie nebūtų, nieko daugiau 
Laikinoji Į nesiekia, kad komunisti- i... nįQ reįjmo

Iš draudimo raudonajai 
milicijai areštuoti žmones, 
paaiški, kad raudonieji 

Į sauvališkai areštuodavo 
i žmones, kurie jiems nepa
tiko. Beabejo, daug nekal-' 
tų žmonių nukentėjo nuo 
ginkluotų komunistų mi- 
licijantų.

Reverend J. Karalius
129 S. Jordin Street, 
Shenandoah, Pennsylvania
Dear Reverand J. Karalius:

We are sending you herewith the following detail- 
ed description of drugs and medical supplies for the 

----- :-------------------------- civilian poDulation of Lithuania which went forvvard 
suoti rinkimuose ateinantį on the SS Henry Dunant the first half of October 1944. 
antradienį, manoma, kad SS-Z-3O33, 116 cases Mercury Bichloride Item 
apie 44,000,000 piliečių pa- 20, — J52743 — complete; Potassium Bromide Item 
duos savo balsus už viena 24. J52743 — complete, Sodium Salicvlate Item 28, 
ar kitą kandidata. J šį J52743 complete: Dextrose Item 40 & 41. J52743 com- 
skaičių įeina 3,392,000 bal-'nlete; Talcium Item 44, J52743 complete; Potassium 
sų, kuriuos paduos tie, ku- lodide Item 25, J52743 complete.
rie tarnauja šalies gink
luotose jėgose.

Gaisras Sunaikino Protes
tantų Bažnyčią

Randolph, Mass. — Sek
madienį, spalių 29 d. Tre
jybės Episkopalų 
čioje kilo gaisras, 

[sunaikino 75 metų 
mo bažnyčią ir 
$50,000 nuostolių.

___ o...... ...... ___________ _____ r_______ T ____  ninkai buvo atvykę iš tri- 
4 tinas, nes komunistai, kur čiaus, kurie turi teisę bal- jų miestų.

I 
I 
I 
I

44,000,000 Balsuotojų

Washington, spalių 30 — 
komunistams^Sprendžiant iš užsiregis- 

“dominuoti” Demo- nusiginkluoti yra sveikin- j travusiųjų piliečių skai-

bažny- 
kuris 
senu- 

padarė 
Gaisri-

SS-Z-3069. 128 cases — Acid Acetvl šalie vlic Ttem 
1, J52743 complete; Calcium Gluconate Item 7. J52743 
complete: Theobromine Item 46, J52743 complete.

SS-Z-2935. 33 cases — Bismuth Subnitrate Ttem 
4, J52743 comDlete; Camphor Powder Ttem 10. J52743 
comDlete: Caffeine Alkoloid Item 11. J52743 comnlete; 
Methyl Salicvlate Item 27. J52743 comnlete- Proeain 
Hydrochloride Item 30, J52743 complete; Silver Pro- 
tein Item 38. J52743 comDlete.

We shall be glad to keep you informed as other 
shipments go forward.

Sincerely yours.
(signed) Melvin A. Glasser

Assistant Chief
Foreign War Relief 

Insular & Foreign Operations
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■VAIRIOS ŽINIOS
Milžiniškas United War Fund 

Vajaus Paradas
APIE 400,000 ŽIŪRĖJO PARADO

Lietuviai Parade Išsitiesė Apie Vienę 
Miesto Bloką Ilgumo

nešamas di-
Help 

per National

Lietuvių Floata-“HelpLithuania" 
Sudarė Jaudinantį Įspūdį

gatų divizija.
Lietuvių skyriui milži

niškame parade vadovavo 
kaipo maršalas p. Kaz- 
mauskas. Tuojaus sekė 
dvi vėliavos — Amerikos 
ir Lietuvos. Jas nešė p. Ar
lauskas ir St. Griganavi- 
čius. Čia pat seka ir di
džiulis trokas, kuris pa
puoštas didžiulėmis raidė
mis "Help Lithuania”. Va
žiuoja troko platformos 
pakilime būrys suvargusių 
lietuviu — motina ir vai-

j "Help Lithuania” floatą. 
Ir kieno širdis negali su- 

I virpėti pamačius tą vaiz- 
;dą. Ar ne stebuklas?! Juk 
.tos mažos skruzdelės dau
giau jaudina 400.000 žiūro
vų nei galingi benai, kurie 
ardo apsiašarojusio žiūro
vo gailestingumo jausmą. 
Toliau seka
džiulis plakatas 
Lithuania
VVar Fund, nes ir lietuviai 
esą tos Tautinės organiza
cijos nariai. Toliau seka į- 
vairių organizacijų bei 
draugijų atstovai. Lyg ir. 
sustiprinimui viso to vaiz
do ir prasmės, kad šiam 
labdaringam darbui pa
remti stovi organizuotas 
šios šalies lietuvis.

Boston, Mass. Spalių 29. gi Mayoras Tobin ant Tre- 
Jau nuo pat ryto buvo aiš- mont St. irgi su visa dele- 
ku. kad šiandien reikia iš
eiti tarp kitų tautų ir lie
tuviui ir iškelti tautos vė
liavą. kad išgirstų gerųjų 
žmonių širdys ir lietuvių 
tautos kenčiantį balsą. Čia 
ir atsistojo priešais kan
džio jantis vėjas, kuris taip 
stipriai atakavo, kad pri
vertė daugumą žiūrovų 
lankstytis ir gaudyti savo 
galvos priedangas. Lietu
viai nepalinko. Štai kada 
Bostono gatvės apsuptos 
apie 400.0000 žiūrovų, ku
riuos linksmino 20 benų; kučiai. Taipgi ten pat sto- 
įdomino gigantiškos kariš- vį dvi merginos, 
kos ir labdaringos - simbo- vaizduoja 
liškos floatos: tautų mar
gaspalviai būriai su savo 
tautinėmis spalvomis; mo
kyklų benai: Legionierių- 
veteranų ir auxiliary pos
tai; kariški vienetai ir tt.

Paradas prasidėjo nuo 
Arlington St. ir suko į 
Beacon, Park, Tremont, 
Boylston ir prie Copley ly
gumos užsibaigė.

Paradą priėmė guberna-] vienok tie mažieji lietuviu- 
torius Saltonstall su savo kai ir lietuvaitės — seka 
divizija prie Statė House, su Amerikos vėliavvtėmis

S

* 
i

kurios
— Ameriką su 

"V” ženklu ir Lietuvą tau
tiškose spalvose. Už troko 
seka p. Onos Ivaškienės 
vaikučių grupė, kuriai su 
margu kostiumu vadovau
ja p. Svilienė. Čia reikia 
pastebėti jaudinantį vaiz
dą: kai žvarbus ir šaltas 
vėjas kerta be jokio pasi
gailėjimo visiems žiūro
vams ir maršuotojams,

Careless Talk

Armijai Reikia Apmokami) 
Slaugių Padėjėjų

------- «—
VVashingtonas — Karo 

Departamento pranešimu, 
Armijos Medicinos De
partamentas, pabrėžda
mas labai svarbų reikalą 
artimiausioje ateityje su
rinkti tūkstančius slaugių 
padėjėjų pagelbėti slaugy
ti sergantiems ir sužeis
tiems kareiviams, kreipėsi 
į Raudonojo Kryžiaus 
slaugių padėjėjas, jau tu
rėjusias patyrimo ligoni
nėse, kad stotų į apmoka
mą tarnybą civilinėmis 
tarnautojomis Armijos li
goninėse arba vaistų san
dėliuose. Toms pareigoms 
tinkamos moterys, infor
macijai gauti, prašomos 
rašyti šiuo adresu: Medi- 
cal Division, U. S. Civil 
Service Commission, Wa- 
shington, D. C. OWI.

Paliaubų Sąlygos Bulgarijai

l
Everyone mušt guard against careless taik, S 

particularly now with so many thousands of sol- £ 
diers home on furlough from overseas. Any frag- 5 

£ ment of war information, no matter how harmless J 
| it seems, mav be of value to the enemy. |
i. OFFICE OF WAR INFORMATION

FOREIGN LANGUAGE DIVISION
DOMESTIC BRANCH įi

ar- ar <«• ar- ar- -3B- -at- -ar- <«• <«• <♦>

Surinko ir išleido k

Kun. P. M. Juras |
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas $ 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžių- g 
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, " 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa- jk 
veikslėiiai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22. $
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti- g 

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. * 
Vainikų maldų (Karunkėlių I 7. Giesmių 9. į 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mai- • 
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti $ 
šimto puslapių pašvęsta maldoms j Svč. ’ 
Sakramentą. $

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

DARBININKAS t
366 W. Broadway. So. Boston, Mass. Š

"Darbininko" Administracija.
Siunčiu S ir prašau prisiųsti

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė .......
Gatvė ...........................  ................... ......
Miestas ir Valstija ..........

knyga(s)

Nulemiančios Kautynės

gistruotis, ar ne.

I

i

Fred Snite, Jr., iš Chicagos, pasirengęs kelionėj j 
Floridą ir šalia jo stovi jo duktė Teresė, kuri lydės sa
vo sergantį tėvuką. Jis prieš kiek laiko susirgo infan- 
tile paralyžium ir turi gydytis specialiame geležinia
me inde ir su tokiu visu savo parengimu jis ir žada 
vykti.

f

Vajus Aukščiausiųjų Kainų į Pabėgo 59 Italai Karo 
Kaliniai—39 Sugavo

■I
Washingtonas — Kainų 

Reguliavimo Įstaiga pra
neša, kad vadovaujančios 
maisto prekybininkų są-j

Ribų Srityje

2
H5?

Londonas, spalių 30— j išduotas tikslu paaiškinti 
Alijantų karo jėgos pajė- savininkams, 
gingai puola 
pietrytinėje

turintiems 
vokiečius tik vieną ar du nuominin- 

Olandijoje. kus, kuriems buvo neaiš- 
kad sutrukdyti apie 40,000 ku, ar jiems privaloma re- 
vokiečių pabėgimą per gistruotis. ar ne. OWI. 
Hollandsch Diep ir Maas 
(Meuse) upę link Rotter- 
damo.

Lenkų kariuomenė, ka
nadiečių vadovybėje, užė
mė strateginį punktą — 
Bredą, kuris yra tarp Roo- 
sendaal ir Tilburg. Kana
diečiai susijungė su britais 
ir įsiveržė į Goes, kur yra 
svarbus komunikacijos 
centras.

Vokiečiai negali atsilai
kyti. Jie iš 
spaudžiami 
Vokietiją.

Galimas < 
greitu laiku 
Antwerp’as, 
tas.

Bendras Bankų Kapitalas 
Siekia Daugiau 139 

Bilijonų

Newark, N. J., spalių 30.
— Šiandien kariuomenės j 

maisto prekybininkų są-: yadovybė pranešė, kad ■ 
jungos ir vartotojų orga- i šeštadienio ryte 59italų 
nizacijos toliau tęsia vajų' belaisviai pabėgo iš Camp 
aukščiausiųjų kainų ribų;^me£» netoli Brunswick, f 
sąrašams patobulinti ir Tu°jau pradėta ^juos

-- - - - — - :belaisviai pabėgo iš Camp
■Kilmer, netoli Brunswick, 

Įatob"ulinti Yr N- J- Tuojau pradėta juos 
sužadinti pirkėjų dėmesiui gaudyti ir tą paeią dieną

Washington, spalių 30 — 
Jungtinės Valstybės, Ang
lija ir Rusija paskelbęs pa
liaubų sąlygas, kurias Bul
garija priėmė.

Pirmiausiai bulgarai pa
sižadėjo aktyviai padėti I 
kariauti prieš Vokietiją. 
Toliau Bulgarija atsižadė
jo visas savo pretenzijas į 
graikų ir jugoslavų terito
rijas. kurias jie norėjo įsi
gyti kariaudami kartu su 
vokiečiais. Reparacijų su
ma nebuvo nustatyta, nors 
bulgarai pasižadėjo sugrą
žinti visą turtą, kuris pri
klauso Suvienytoms Tau
toms ir jų piliečiams, į ku
rių skaičių įskaitomos 
Graikija ir Jugoslavija. 
Jeigu bulgarai negalės su
grąžinti, tai už jį jie turės 
pinigais atsilyginti.

tais sąrašais.
Bendrai paskelbtas pre

kybininkų 
priešinfliacinis vajus yra 
nustatęs sau šiuos tikslus:'

1. Atkreipti visuomenės j 
atydą į faktą, kad mums 
dar stovi prieš akis pat: 
svarbiausias peri jodas ko-i 
voje dėl pragyvenimo 
brangumo kontrolės.

2. Maisto krautuvėse iš-

39 tapo sugauti ir grąžinti 
į stovyklą. Visi surasti pa

vartoto jų'keliui i New York4 ir ki
ltus didesnius miestus.

Jie buvo paimti į nelais- 
j Sicilijoje ir Italijoje, 

j Kada jie pareiškė norą 
J, dirbti, tai jie buvo priskir

ti prie darbų batalijonų. 
; Jiems buvo išduoti karei- 
įvių uniformai su parašu 
ant kairės peties “Italy” ir

statyti aukščiausiųjų kai- uniformai neturi bron

; visų pusiu 
ir stumiami į

I

dalykas, kad 
bus užimtas 

svarbus uos-

1944VVashingtonas
metų, birželio 30 dieną, 
visų Jungtinių Valstybių 

. prekybinių ir taupomųjų 
bankų kapitalas pasiekė 

į aukščiausio- viršūnės taš
ko — 139,560,000,000 dole
rių sumos, finansų kontro
lieriams Preston Delano, 
pranešimu. 1943 metų, 
birželio 30 dieną, bankų 
kapitalas buvo 22,309,000,- 
000 dolerių, arba 19,03 
nuošimčių mažesnis. OWI.

Italija Reikalauja Paliaubų 
Atšaukimo

Roma, spalių 30 — Itali
jos valdžia reikalauja, kad 
jai duotos paliaubos būtų 
atšauktos, ir kad alijantų 
kontrolės komisija būtų 
ištraukta iš Italijos.

Premjeras Bonomis sa
ko, kad jis patenkintas a- 
lijantų pripažinimu, bet 
paliaubų sąlygos neleidžia 
Italijai naudotis pilnu su
verenitetu.

Veteranai Skatinami Nau
dotis Samdos įstaigos 

Pagalba
Paul

Karo Darbo
VVashingtonas 

V. McNutt, 
Jėgos Komisijos pirminin
kas, ragina ieškančius tar
nybos, atleistuosius karo 
veteranus pasinaudoti Ka
ro Darbo Jėgos Komisijos 
Samdos Įstaigos siūlomu 
patarnavimu. McNutt pa
žymėjo, kad garbingai at
leistiesiems šio karo vete
ranams nėra taikomi KD- 
JK suvaržymai ir Samdos 
Įstaiga mielai jiems pa
tarnaus. OWI.

Namų Savininkams Privalo
ma Registruotis Kainu 
Reguliavimo Įstaigoje

VVashingtonas— Kainų 
Reguliavimo Įstaiga pa
reiškė, kad nepaisant nuo
mininkų skaičiaus, namų

1 savininkams yra privalo
ma registruotis savo apy
linkės Kainų Reguliavimo 

i Įstaigoje, šis pareiškimas

■

i

Jau Ir Iranas Sonetams 
"Nelojalus-Nedraugiskas199

nų ribų sąrašus tokiose 
vietose, kur kiekvienam 
pirkėjui būtų nesunku 
perskaityti.

3. Pabrėžti, kad tiek pir
kėjui, tiek maisto krautu
vininkui yra svarbu ben
dradarbiauti, norint iš
vengti infliacijos bei poka
rinio ekonominio chaoso.

4. Įtikinti prekybos įmo
nes ir visuomenę, kad de
mokratiška kainų kontro
lės programa negali būti 
vien tik valdžios atsako
mybė, o kad tai privalo bū
ti bendruomenės ir pavie
nio asmens atsakomybė.

5. Painformuoti apylin
kes apie Kainų Nustatymo 
Vadybos darbuotę ir ska
tinti draugingą bendra
darbiavimą tarp vadybos 
ir vartotojų. OWI.

zinio ženklo ant apykaklės 
“U. S.”.

Sugautieji pabėgėliai bu
vo nuplėšę užrašą “Italy” 
ir todėl buvo sunku at
skirti juos nuo Amerikos 
kareivių.

I
iI
i
i

JUOKELIAI

Juokais 
Nenusikratysi 
nugaros gėlimų, krūtines skausmų ir kitų

! raumenų gėlimų ir jveržimy! Jūs galite 
j uždėti Johnson’s RED CROSS Plasterio— 
| tiesiai ant tos vietos — ir gauti paleng

vinimo. ši išbandyta-ir-tikra pagelba vei
kia tuojaus. šildo — ramina — apsaugo— 
paremia — dirba, jums bedirbant. REI> 
CROSS Plasteriai yra švarūs, sanitariški. 
;-ngvai panaudojami ne koks dvokiąs 
tepalas, kuris suterštų drapanas. Turėk 
jų atsargą po ranka. Reikalauk tikrojo, 
garsaus per virš 50 metų. pagaminto 
Johnson & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 

i vaistinė

|

Maskva, spalių 30 — So
vietų Rusijos valdžios 
sluoksniai viešai pareiškė, 
kad Irano vyriausybė yra 
“nelojališka ir nedraugiš
ka”. Kodėl toks pareiški
mas buvo padarytas? To
dėl, kad Irano valdžia, ku
rios premieru yra Moham- 
med Said, atsisakė duoti 
Rusijai aliejaus koncesiją 
savo šalyje.

Vadinasi, sovietų Rusija 
įvairiais būdais siekia pa
vergti Europos valstybes, 
kurios yra mažesnės ir ne
turi jėgos apsiginti nuo 
užpuolikų.

Dabar Laikas Pripildyti 
Alyvos Tankus

Washingtonas — Ralph 
K. Davies, Petrolijaus Ad
ministratoriaus padėjėjas, 
išleido atsišaukimą į kū
renamosios alyvos varto
tojus, ragindamas pripil
dyti tankus dabar, kad 
šalnos neužkluptų tuščių 
tankų ir nepadarytų jiems 
žalos. OWI.

“Jokia nedorybė tiek ne
pažemina žmogaus, kaip 
dviveidiškumas ir apsime
timas.” Bakonas.

Darbo kambary sėdi prie sta- I 
lo profesorius ir. didžiausiai su- I 
sikaupęs. rašo gilų mokslo vei-, I 
kalą. Staiga atbėgo pas jį jo'l 
mažytis sūnelis ir paklausia jo: j I

— Tėte, ar ant jūrų galima I 
čiūžinėtis ?

— To aš nežinau — atsako I 
jam profesorius. Tokiu atsaky- I 
mu jis norėjo duot suprasti sa- • I 
vo sūneliui, kad jis jam netruk
dytų dirbti.

Sūnelis, nesupratęs savo tėvo 
noro, po kelių minučių vėl jo I 
paklausia:

— Tėte, ar mėnulis iš olandiš-' 
ko sūrio padarytas?

— To aš nežinau — vėl tokiu! 
pat tonu atsako jam profeso-jj 
rilis.

Bet sūnelis vis dar negali nu
rimti. — Tėte, ar turi žmogėd- , 
ros pieninius dantis ? — vėl: 
klausia jis tėvo.

— To aš nežinau! — surinka! 
jau žvėrišku balsu kantrybės' 
nebtekęs profesorius.

Sūnelis tada pažvelgia nuste
busiomis akimis į profesorių iri 
sako jam:
— Tėte! Aš nesuprantu, kaip 

. gali žmonės manyti, kad Tams- 
, ta esat mokytas žmogus?

Moderniška Fraternalės
Apdraudos Organizacija

Turtas ........................... $1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta $2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta $1,490,000.00
Aukomis išmokėta ............... $15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
Endovvment at age 60
20 Year Endovvment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centre ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Vilkes-Barre, Pa.

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio.

“GARSO” Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARY- I 
BOS SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS

■'

Kaip žinoma, spalių 18 d. š. m., New Yorke, įvyko 
ALT metinis suvažiavimas, kuriame buvo priimtos se
kančios rezoliucijos:

Rezoliucija
Amerikos Lietuviu Taryba susirinko i savo meti- 

DARBININKAS nj suvažiavimą New Yorke, McAlpin viešbutyje, tuo
866 West Broadway, South Boston, Mass metu- kai Lietuva jau buvo baigiama apvalyti nuo Vo-

Telephone SOUth Boston 2680 kieti jos ginkluotų jėgų. Sovietų Sąjungos Raudonoji
armiia įėjo į Lietuvos žemę.

I
įi

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly___________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną, kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams _............  $5.00

I Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

I VIRŠŪNES!

Apie kraštą, kur girios ir gojai. 
Apie šalį, kur pakelio uosiai. 
Apie vargą, kur žemėj bujoja.
Apie darbą aš jums padainuosiu

Iš dangaus lijo plienas, ir pūtė.
Pūtė šiaurės vakaris toks kietas 
Ėjo žmonės per audras.per liūtis 
Ir per dygų, žverblantį lietų.

Ėjo žmonės visi į tą šalį.
Iš gyvybės skubėjo į mirtį.
Ėjo žmonės parodyt, ką gali
Ir darbais nuveiktais pasigirti.

į
Jie nelikdavo niekad prie vartų: 
Bėgo, griuvo ir grūmės su vėjais 

' Ir. pargriuvę šimtąjį kartą."Vytautas Didysisn Mažytė, šešių mėnesių mergytė, turi malonumo žai- 
Paskui ja tačiau sekė ginkluoti NKVD būriai, ku- sti kariškais souvenirais, kuriuos jai prisiuntė jos dė- 

rie tuojau ėmė siausti Lietuvoje, kaip barbarai, pulda- dūkas ir Prancūzijos, 
mi ramius gyventojus, žudydami juos arba masėmis~~ 1111 IdllllU^ fVVCUlUJUS. CLO.1111 JUUij OI llirJ Odlll  ̂ I . . .

Worcestery, 50 m. parapijos jubiliejaus proga, varydami į Rusijos giluma. Pradėjo kartotis, tik dar iki ateinančio vasario mėnesio pabaigos būtų sukelta:Vel *prieKi tolyn nuskubėjo, 
buvo pastatyta kompozitoriaus J. Žilevičiaus parašy- baisesnėje formoje, bolševikų žiaurumai, kuriuos Lie- šitiems tikslams, per visas kolonijas, ne mažiau, kaip 
toji kantata “Vytautas Didysis”. Viskas ten buvo di- tuva pergyveno pirmosios sovietų okupacijos laikais. ~~
dingą: ir muzikos kūrinys, ir iš šimto asmenų susida- Pabėgusieji nuo to baisaus teroro į Švedija žmo-

l
$50,000.00. Jie vis lipo aukštyn i kaln£*

Pasitarimo dalyviai, be to, vienbalsiai pasisakė Ir skubėJ° visi i viršūnes.
ręs Šv. Kazimiero parapijos choras, ir jo vedėjas p. J. nės šaukėsi mūsų pagalbos. Todėl Amerikos Lietuvių už tai, kad ateinančiais metais tinkamu momentu bū- *ur nevargina rytmečio šalnos

- - - - •- ---- ir Tarvha atsikreinė i nrezidenta Roosevelta. ir vaistv- tų sušauktas visuotinas Amerikos Lietuvių Kongre- 5,61 čiobrelių, nei lauko ramunesŽemaitis, ir akompanistas p. R. Juška, ir meniškas Taryba atsikreipė į prezidentą Rooseveltą, ir valsty- tų sušauktas visuotinas Amerikos Lietuvių Kongre- 
kantatos išpildymas. Tai lietuvių tautos giesmė, plau- bės departmentą Washingtone, prašydami užtarymo sas, ir įgaliojo Amerikos Lietuvių Tarybą paskirti jam 
kianti iš prislėgtos širdies, tai besiveržiąs į laisvę pri- Lietuvos žmonėms, ir gavo valdžios užtikrinimą, kad laiką, atsižvelgiant į karo padėtį ir kitas aplinkybes, j 

» • i i tt i • -»v» . • •• J “  t   —4. —________ ___ — X 4. f   14.  X  _____ — 4 rri iri ni i lrn rl ■> c* + i i v»

i Mes su jais ir per ūkaną skau
džią.

kad grei- Mes su Jais ir P61* au(lr4- per ke
tonais paskelbia, kad čia bus kažkas nepaprasto: da-| Pagalbos akcija tačiau turi būti tęsiama toliaus— čiausiu laiku būtų laimėtas karas; kad būtų įsteigta 
bartinė lietuvių tauta iššauks iš karsto galingiausio tol, kol mūsų tėvų kraštui ir jo žmonių gyvastims ne- pastovi ir Atlanto Čarterio dėsniais pagrįsta taika; ir 
Lietuvos didvyrio Vytauto dvasią — tegu jis pasižiūri paliaus gresęs pavojus. Šituo sumetimu Amerikos Lie- kad būtų atstatyta nepriklausoma, laisva ir demokra- 
į šių dienų tautos padėtį, sustiprina, suramina, įkvė- tuvių Taryba sušauks į New Yorką savo metinio šuva- ~
pia. Ir tautos šauksmas turi būt griausmingas, nes rei- žiavimo proga Veikėjų Pasitarimą, kviesdama į jį A. 
kia, kad jį išgirstų senoji, garbingoji Lietuva, jau virš L. T. skyrių atstovus, draugijų sąryšių komitetus ir 
penkis šimtmečius nuo mūs nutolusi. Didingas choras žymesniuosius veikėjus iš kolonijų, 
moka taip garsiai sušukti, kad žiloji senovė mūs balsą Šito Veikėjų Pasitarimo dalyviai dviejuose posė- 
išgirstų. Ir kuomet pasigirsta žodžiai “Vytaute Didis, džiuose, kurie buvo atlikti spalių 18 d., vienbalsiai pri- 
Lietuvos Valdove” — sugiedoti vis didėjančiu tragingu tarė padarytiems iki šiol Amerikos Lietuvių Tarybos 
šauksmu, per 3000 klausytojų pereina, tarsi elektros žygiams ir išreiškė pageidavimą, kad į Lietuvos gelbė- 
srovė, šiurpulingas patriotinis sukrėtimas. Kompozi- jimo bei jos teisių gynimo darbą būtų įtraukti kiek ga-

• torius, rašęs savo kantatą dar kur kas prieš šių dienų lint platesni mūsų visuomenės sluoksniai visoje Ame- 
Lietuvos tragediją, tarsi numetė, kad ateis tokie lai- rikoje.
kai, kuomet prireiks garsaus šauksmo tautos vargams

spaustųjų balsas. Jau pati pradžia iškilmingai griaus- ji dės visas pastangas apginti nekaltus žmones nuo 
minga. Tarsi kokie heroldai - pranešėjai minoriniais persekiojimo.
tonais paskelbia, kad čia bus kažkas nepaprasto: da-; F

Taigi visi stokime į darbą, kad būtų išgelbėti ir
apsaugoti nuo pražūties Lietuvos žmonės; k.^ ,

1 -•------------ 5__ 1_M_„ l_5 -J. 1----------------------- 1__ J l_.-J._- r_J._l—J._ | tų.

Darbo meilei ir džiugesiui gau
džiant

Mes pakelsime Lietuvą.tinę Lietuvos Respublika!
VEIKĖJŲ PASITARIMO PREZIDIUMAS:

L. Šimutis — pirmininkas
P. L. Pivorunas ir J. V. Grinius, vice-pirm.

P. Grigaitis — sekretorius
J. Boley ir A. Davenienė—sekr. padėjėjai.

M. Vaidyla — iždininkas.

Rezoliucija
Amerikos Lietuvių Tarybos sušauktas Veikėjų 

Jie pasižadėjo patys darbuotis ir raginti kitus ge- Pasitarimas, 1944 m., spalių 18 d., . _ _
atvaizduoti. Ir milžiniškas choras, susidarąs iš Ameri- ros valios lietuvius savo kolonijose, ir nutarė, kartu New York’e, išklausęs pranešimų apie_bendrą lietuvių,; džiant,
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galingu balsu, tarsi pats Vytautas įdiegė jų širdysna rikos lietuvius, kurie geidžia laisvės ir gerovės savo nęs bendrai atliktais jungtiniais žygiais, šiuomi nuta- 
tiek patriotinio įkarščio. Publika tarsi nujuto, kad senolių žemei, kad sukrustų ir imtųsi be atidėliojimo ria organizuoti suderinimo komisijas, tiek ALT Cent- 
Vytauto dvasia iš tiesų šiame koncerte dalyvauja.

Iš tiesų, gyvenama tokius priespaudos laikus, kad 
tik giesmėse bei dainose savo sielvartus tegalima pa
reikšti. Dainuoti dar nebedraudžiama. Ir praeityje lie
tuvių tauta, amžiais prislėgta ir naikinama, vien dai-; 
nose savo širdies jausmus išliedavo. Dabar gerai su-! 
prantama, kodėl lietuvių dainos daugiausia liūdnai i 
skamba. Toks jau buvo gyvenimas. Ir mes tokio susi-1 
laukėm. Taip pat liūdnai tenka dainuoti. Bet dabar į 
liūdesį įterpiama ir vyriškas šauksmas: tai laikinai 
pavergta tauta vėl į laisvę veržiasi. Prisimena garbin
gus laikus ir šaukiasi Vytauto pagalbos. Tikisi jos su
silaukt. Ne tiktai tikėsi, bet ir žino, kad susilauks. Ir 
štai iškilmingi, garbingai skambą kantatos tonai pa
skelbia, kad laisvė jau sugrįžo...

Dieve tai duok. Vytautas įkvėps, bet tinkamą pro
gą ir lemiančią galybę Dievulis suteiks. K.

Mes pakelsime šalį, kur miega 
Miega lauko kapuos tiek didvy

rių.
Mes su tais, kurie dirbo per jėgą 
Už tėvynę kentėjo ir mirė.

Mes su tais ir per ūkaną skau
džią,

Mes su tais ir per drebantį lietų.
Hotely McAlpin,iDarbo meilei ir džiugesiui gau- 

i----j— ,:_j.—:.. į džiant,
kos lietuvių jaunimo, suprato savo uždavinį. Šūkterėjo su Amerikos Lietuvių Taryba, atsišaukti į visus Ame- latvių ir estų kilmės amerikiečių posėdį, ir pasitenki- Mes pakelsime mylimą Lietuvą.

, . , _ . __ _ _ _ _ _ w . _ • i i • . • i • • -i v • i • — • — — 1— — __ J _____  Z — 4-11 1 — 4- _ « _-A. * . * __ *_ X tX M«4- <-* IT M X _ * ~ Si i f \V. Mačernis (‘A.’)

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

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

SKYRIUS VIII
DIEVIŠKASIS KELIAS Į PERGALĘ
Yra labai reikšminga, kad toje didžioje 

Kristaus prisikėlimo triumfo dienoje Jis bu
vo savo mokinių pažintas per tam tikrus 
daiktus ir įvykius surištus su Jo atpirkimo 
darbu. Ir mokytiniai kitaip negalėjo supras
ti Jo garbės pasireiškimą, kaip tik žiūrėdami 
į Kalvarijos įvykį.

Marija Magdalena, pavyzdžiui, pažino Jo 
garbės pasireiškimą stovint šalia to kapo, 
kuriame buvo palaidotas Viešpats, pralaimė- 

• jęs Didžiojo Penktadienio kovą.
Petras ir Jonas suprato Kristaus prisikėli

mo triumfą matydami tas drobules į kurias 
buvo suvyniotas jų Viešpats Jo pralaimėji
mo valandoje.

Mokytiniai kelyje į Emaus miestelį pažino 
Nugalėtoją, jiems belaužiant Duoną, metu.

Abejojąs ir netikįs Tomas pamatė Kris
taus dieviškumą per savo pirštus, įdėtus į 
Kristaus rankų ir šono žaizdas — tos žaizdos 
yra Kristaus kovos ženklas su savo priešais, 
kurie Jį nužudė. Bet priešai galutinos perga
lės nelaimėjo. Ir savo prisikėlimo dienoje Jis 
rodo pasauliui savo žaizdas, kurios buvo at
vertos Jo kovos valandoje. Ir Jis jas laikys 
per visus amžius ir kartu toje paskutinioje 
dienoje, kuomet teis gyvus ir mirusius. Tas 
yra Jo pergalės ženklas. Jis yra taikos Kuni
gaikštis, nes Jis buvo didelės kovos Vadas.

Narsūs kariai už savo drąsą nešioja ant 
krūtinės pasižymėjimo ženklus, tačiau, Kris

vykdyti sekančius sumanymus:
a) informuoti apie padėtį Lietuvoje vietinę spaudą;
b) susisiekti su savo distriktų kongresmanais ir sa

vo valstijų senatoriais, reikalaujant jų paramos 
nekaltai skriaudžiamiems Lietuvos gyvento
jams;

c) organizuoti masinius mitingus, kad jie įvyktų ne 
vėliau kaip šių metų lapkričio ir gruodžio mėne
siuose, ir atitinkamas rezoliucijas siųsti valdžiai, 
kongresmanams ir senatoriams į Washingtoną;

d) tuojau pradėti ruoštis iškilmingiems Vasario še
šioliktos minėjimams;

e) imtis energingo aukų rinkimo Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams paremti, Informacijos Centro 
veiklai išplėsti ir kitiems būtiniems Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Veikėjų Pasitarimas išreiškė pageidavimą, kad

\

re, kaip ir paskirose kolonijose, tikslu palaikyti glaudų 
bendradarbiavimą ir jungtinę akciją ginant politines 
Baltijos Valstybių žmonių teises ir remiant šelpimo 
teikimo tų valstybių gyventojams.

Vyriausiąją lietuvių - latvių - estų veiklos suderi- j 
nimo komisiją sudarys skiriami po tris iš kiekvienos; 
interesuotų grupių. Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk-Į 
domasis Komitetas įpareigojamas skirti lietuvių a-i 
merikiečių atstovus toje komisijoje, ir palaikyti santy-1 
kius su kitomis Lietuvos Nepriklausomybei palan
kiomis tautinėmis grupėmis.

VEIKĖJŲ PASITARIMO PREZIDIUMAS:
L. šimutis — pirmininkas

P. L. Pivorunas ir J. V. Grinius—vice-pirm.
P. Grigaitis — sekretorius

J. Boley ir A. Davenienė—sekr. padėjėjai
M. Vaidyla — iždininkas.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

tus nešioja žaizdas, kurios Jam buvo atver
tos bekovojant už taiką. Kryžiaus kelias yra 
taikos kelias.

Pereiti per skausmo, pikto ir skurdo va
landas dar nereiškia užtikrintos taikos die
nos; mes turime pereiti per juos giliu tikėji
mu į Jo prisikėlimą. Piktadarys Kristaus kai
rėje perėjo per pikto valandą, tačiau, jis juo 
nieko nelaimėjo, nes jo kentėjimai nebuvo 
Kristuje gimę. Priešingai, piktadarys kairė
je perėjo per savo pikto ir skausmo valandas, 
bet baigė savo gyvenimą vienybėje su Kris
tumi ir laimėjo gyvenimą: “Šiandien su ma
nim būsiu rojuje”.

Šv. Povilas sako: “Šitas pasakymas yra 
teisingas: jei mes mirėme su juo, mes kartu 
gyvensime su juo”. (Tim. 2:11).

Ir tenka pritaikinti tą išvadą, kad tik tie, 
kurie pereina per Kalvarijos valandą kartu 
su Kristumi, tik tie tegalės džiaugtis Perga
lės Diena.

Pažvelk tik į Olandiją, Belgiją, Prancūziją, 
Vokietiją, Suomiją, Italiją, Graikiją, Rusiją, 
Balkanų valstybes, Meksiką, Ispaniją! Čia 
kalbu ne apie tuos, kurie kenčia, bet apie 
tuos, kurie kenčia vienybėje su Kristumi ir 
dėl Kristaus. Tos sielos, lygiai kaip ir Kris
tus turi savo kentėjimų valandą, bado, tam
sos ir persekiojimų valandą.

Virš visų kovos vėliavų pasaulyje, virš 
tautinių obalsių, virš politinių gudravimų, 
virš visų intrygų ir savanaudiškumo, tėra 
viena vienintelė vėliava, kuri visas tautas ir 
žmones vienytų tai yra Kristaus vėliava. 
Tų kraštų žmonių kentėjimai nebus bereikš
mės, jie bus šimteriopai atlyginti, jei tik jie 
yra kenčiami Kristaus dvasioje. Jis jiems už
tikrino prisikėlimą ir amžiną gyvenimą. Tie 
vargo ir karo prispausti žmonės iškils vėl 
visu savo vertingumu iš po priespaudų, bet

iškils ne kažkokiais politiniais apgaudinėji
mais, ne kažkokiomis naujomis politinėmis 
ar ekonominėmis santvarkomis: tie visi daly
kai nepastovūs ir kinta, bet iškils savo pas
kirtimi; iškils, nes jie yra paženklinti kry
žiaus ženklu ir Kristaus krauju atpirkti.

Pažvelk trumpai į mūsų pačių šalį. Esame 
tikri, kad tie, kurie yra turėję skausmų “va
landą” su Kristumi, turės su Juo ir “dieną”. 
Iš to seka, kad mes turėsime ir pergalės die
ną su ta sąlyga, jei mes turėsime sunkumų 
ir tamsos valandą su Kristumi.

Kiekvienas iš mūsų trokštame, kad per
galė ir taika būtų pagrįsta teisingumu. Bet 
Velykos mus mokina, jog negali būti tikros 
pergalės, jei nepereisim per kovų ir skaus
mų valandą vienybėje su Išganytoju.

Prisikėlęs Viešpats pasakė savo mokyti
niams kelyje į Emaus miestelį: “Jūs nežino
te, kad žmogaus Sūnus turi kentėti, kad taip 
įeitų į savo garbę”.

Mes, tiesa, esame jau pradėję tos kančios 
ir pasiaukojimo valandą. Bet gaila, kad ne 
savo noru tai pasirinkom, bet patys priešai 
mus privertė. Mes lyg tas Išganytojas ant 
Kalvarijos kalno esame jau apnuoginti. Bet 
nuo mūsų ne rūbas yra atplėštas, bet tas 
mūsų “visagalingumo” jausmas. Mes laiko
mės esą dievažmogiais.

Kartu yra gera, kad mes pradedame įsisą
moninti, jog pasaulyje, vienaip ar šiaip, yra 
toks dalykas kaip piktas. Vien tik keli metai 
atgal, mes šūkavom, jog nėra tokio dalyko 
kaip velnio. Šiandien mes rodom pirštu sker
sai Atlanto ir sako: “Jis yra velnias”. Bet 
kaipgi jis galėtų būti blogas, jeigu visų pir
ma nebūtų gero; kaip gali būti velnias, jeigu 
nėra Dievo? Iš to taip ir seka, kad mūsų prie
šai mus privedė prie tokios valandos, kurioje 
atradom Dievą.

Mes jau taip pat esame išvilkti iš mūsų 
klaidingos “visažinančios” mazgotės. Tik 
truputėlis laiko atgal mūsų auklėtojai, pro
fesoriai visai nepripažino, kad žmogui būtų 
reikalingas koks susivaldymas ir tvarka. 
Šiandien mes jau baigiame išsinešdinti iš pa
našių nuomonių ir kartu su Nikodemu prade
dam matyti, kad jeigu tautos kaip ir žmonės, 
neatgims iš naujo, jie negalės įeiti į savo 
garbę.

Galiausiai mes baigiame išsivilkti iš savo 
klaidingų pažangos mazgočių. Iki šiol vis 
manėme, kad progresas ir pažanga glūdi kas
dieniniame technikos augime. Tas tik ir te
sudarydavo mūsų progresą ir pažangą. Mes 
tikėjome, jog kasdien tampame geresniu vien 
jau tuo faktu, kad gyvename ir kad pati 
gamta mus stumia pirmyn, kad taptume 
viršžmogiais.

Bet deja, karo įvykiai mums kalba visai 
ką kitą. Jie mums perdaug aiškiai sako, kad 
žmogus yra vien tuo faktu, jog jis gyvena, 
anaiptol, netampą geresniu, jeigu jis nenu
mirs žemesniesiems savo jausmams.

Šis pavasaris tai nėra ano pavasario tęsi
nys, bet tai yra naujas pavasaris, atėjęs po 
žuvusios žiemos. Lygiai taip pat ir tautos turi 
išnaujo persiauklėti, kad tuomi galėtų sutik
ti pergalės rytą. Kad to sulaukus, jau buvo 
anksčiau kalbėta, reikia nusižeminimo. Bet 
turime vieną visur atsiminti, jog mes patys 
turime nusižeminti, o ne kieno nors verčiami.

Jeigu mes pralaimėję šį karą būtume tei
singesni, doresni ir krikščioniškesni, negu 
kad jį laimėję, tuomet mes to ir esame verti. 
Jeigu vienintelis kelias kuriuo eidami galėsi
me tapti geresniais yra pralaimėjimo kelias, 
tuomet mes to pralaimėjimo ir turime laukti.

(Bus daugiau)
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Melskimės už mirusius...

rengti 
gavom 
naujos

Gražus yra paprotys pri- ba kiekvienas pagerbti sa- 
siminti mirusiuosius vėli- * ’ ’ “ ’ ’
nių naktį, aplankius kapus 
uždegti po žvakelę ant tų 
kapų, kuriuos gerbėme ir 
mylėjome šioj žemėj. Šis 
paprotys labai buvo papli
tęs po visą Lietuvą. Vieną 
šių vėlinių naktį aš ypa
tingai prisimenu.

Buvo, tyli šalta naktis. 
Vėjelis snaudė plikose me
džių viršūnėse, kad rodos, 
nekrutėjo nei viena sausa 
šakelė. Nukrytusių lapų 
lavonai čiužėjo po kojo
mis, < 
pradedąs žnaibyti ausis ir 
nosį...

Prieš pat vidurnaktį, bū
reliai uniformuotų gimna
zijos skautų, rinkosi savoj 
aikštėj, kiekvienas neši
nas po pundelį žvakių. 
Juos matydamas, gal ne 
vienas praeivis klausė sa
vęs kur šie jaunuoliai ren
giasi, nes mūsų provinci
joj, vėlinių nakties papro
čio kapuose, dar nebuvo.

Aš taip pat už sutaupy
tus centus nusipirkusi 
pundelį žvakių skubėjau 
skautų aikštės link. Kaž
koks šiurpas, iš pradžių, 
žaidė mano dirgsniais... 
Vidurnaktis... kapai... Juk 
aš ir dienos metu viena ne
drįsdavau eiti takeliu išil
gai kapinių. O reikalui e- 
sant mieliaus pasirinkda
vau, nors ir ilgesnį aplin
kinį kelią. Bet tą naktį 
mano naivi baimė iš leng
vo nusilenkė maloniam, 
pagarbos jausmui įniru
siems...

Visiems susirinkus, skau
tų vadas mokytojas V. pa
aiškino šio vakaro mūsų 
misiją, paprašė laikytis 
prideramos tvarkos ir pa
garbos. Susirikiavę poro
mis tylėdami ėjome keliu, 
kuriuo taip pat tylūs nu
keliavo tie, kurie neturėjo 
laimės sugrįšti... Vidury 
kapinių, prie koplyčios, 
sustoję ratu užsidegėm po 
žvakę ir sugiedoję porą 
giesmių išsiskirstėm po

vuosius, uždegti žvakelę ir 
atsiklaupęs sukalbėti bent 
trumpą maldelę... Čia žiū
rėk Tavo geras pažįsta
mas ilsisi, ten buvęs kai
mynas negi aplenksi? Ten 
vėl vienišas, apleistas, žo
lėmis apžėlęs kapelis argi 

j jis jau nevertas pagar
bos?! Ir taip eini nuo kapo, 
prie kapo su tokia meile ir 
pagarba, jog rodos, vaikš
čiotum visą naktį, kad tik 
nei vienas neliktų aplenk
tas.

1>A VILIAU IV7 IYV IV/-" T T* 1 • — • v — •- ... . f r Visos kapines jau žėrėjoo saltis jau buvo be- . . / . . J J.J nuo žvakelių sviesos, o ant
kaip kurių kapų liepsnojo 
net žvakelių kryžiai. Iš to
lo stebint atrodė, jog šis 
negyvųjų miestas staiga 
atgijo ir kelia nepaprastą 
pokylį!..

Matėsi padegtų žvakelių 
ir ant stačiatikių ir ant 
liuteronų kapinių, tik vien 
“siratkapes”, kur ilsėjosi 
savižudžių kūnai, buvo 
tamsios ir baugios... Ne
paprastai pagailo man šių 
nelaimingųjų! Prisiarti
nau prie vienos draugės, 
pasiūlydama ar nesutiktų 
su manim uždegti po žva
kelę ant “siratkapių”, bent 
ant pažįstamųjų savižu
džių kapų. Ji mielai suti
ko, taigi dviem visai drą
su... Pirmiausia uždegėm 
po žvakelę ant vieno buvu
sio gimnazisto kapo, kuris 
tyčia ar netyčia rastas ne
seniai namuose nusišovęs. 
Šalia, naujai supiltas ka
pas, nežinomos mergaitės, 
kurią nesenai atrado nusi
nuodijusią Nemuno pa
krantėj. “Vargšelė, nelai
mingos meilės auka”, pra
tariau į savo draugę, o ji 
jau degė žvakelę, kad pa
gerbus šią nelaimingąją... 
Žvakelė pradėjo spragėti 
ir po minutės visai užgeso. 
Matyt sudrėkęs knatelis, 
dingtelėjo mintis, ir nieko 
nelaukdama uždegiau vie
ną iš savųjų. Ir šiuo kartu 
žvakelė degė silpnai, bet 
atrodė įsidegs. Deja... mu
dviem dar ten bestovint 

visą kapinyną, šis momen- • melsva liepsnelė iš lengvo 
tas man rodėsi ypatingai užgeso... Apžiūrėjusios a- 
įspūdingas... Tylūs susi- tydžiai ar nėra kur nors 
kaupę su degančiomis žva- kurmorausio ar šiaip ko- 
kėmis rankose, lyg vaikš- kio vėjatraukio, ištrauku- 
čiojančios liepsnelės slan- sios užgesusias žvakeles, LT1 i -s «-» ■» ^4 1 4 — • Si

Paė-

Nenutrūkstanti Šv. Mišių Ir Maldų 
Eile Už Lietuvos Laisvę!

(Nuo vasario 16 d., 1944 iki vasario 16 d., 1945)

apsiginti negaJin-'dos Apaštalavimo Centrui!
Vienas Dievas be- j ATSIMINKIME! Malda beli- 
pagalbos ranką! ko vienintelė tikra mūsų tautos 
Lietuvių kraujo pagalba!

Beširdis. bedievis, žvėriškas mi, siųskite gausius maldų, šv. 
priešas terioja mūsų tėvų že- mišių ir Komunijų sąrašus Mal- 
mę. smaugia 
čius žmones. 
gali ištiesti 
Bet mes, visi
žmonės, privalom Jo pagalbos' TIKĖKIME! Iš gyvo tikėjimo 
melsti, maldauti, šaukti ir savo pilnos širdies einanti malda ga- 
gerais dorybių darbais pelnyti! Ii kalnus nuversti, žemę sudre- 

Šalin nerangumas ir apsnūdi- binti! Melskimės už Lietuvos 
mas!

Šalin tingėjimas ir apsileidi
mas!

Šalin širdžių užkietėjimas!
Tuojau pat, nieko nelaukda-

laisvę!
MALDOS APAŠTALAVIMO

CENTRAS
S t. Robertas Hali 

Pomfret Centre, Conn.
Lapkričio 17 — Šv. Kazimie

ro par., Worcester, Mass.
Lapkričio 18 — St. Robert’s 

Hali, Pomfret, Conn.

kiojom, skersai ir išilgai uždegėm po naują, 
kapinyno. Pirmiausia sku- degė labai skaisčiai!

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘ j

dirbo interpreter Statė Cour*', 
kur laikraštis priminė, kad 
“Active in Lithuanian Gireles, 
Succumbs in His Home”. Brid
geporto kolonija daug nustojo, 
nors dėl savo senumo negalėjo 

, jau daug darbuotis, bet man, 
i rašančiam šiuos žodžius, teko 
' su juom suorganizuoti, ALTB 
skyrių, taipgi ir Bendrąjį šal- 

■ pos skyrių, ir dar jo namuose 
! laikėme susirinkimus i>er ko- 
I kius ketunus mėnesius, kur su- I
sirinkdavom po dešims ir dau- 
giaus žmonių. Dulbio 
buvo tokiems darbams
durys, ir jam kolonijos veikėjai 
lietuviai bus ir mirusiam dė- 

j kingi. Jis tikrai laukė dar Lie
tuvos laisvos, jis man sakyda
vo: “Antanai, dirbkime ir kitus 
raginkime, kad dar gyvas galė
čiau sulaukti Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomos. Po to galėčiau 
jau mirti”. Bet nesulaukė, ir tu
rėjo keliauti ir pasitenkinti 

Kiek man teko 
pažinti a. a. Dulbį per kokius 
o-n-ius mcuus šioje kolonijoj.

DRABUŽIAMS RINKIMO
VAJUS

Čia susitvėrė Bendro Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo sky
rius. Valdybon įeina seni vete
ranai veikėjai: J. Kavalauskas, 
K. Žadeika, J. Grinius. F. Pū
kas. Wm. Paschall, Mrs. G. Ro
man. kun. J. Čepukaitis, kun. 
V. Martusevičius, kun. I. Va- 
lančiūnas, kun. S. Raila. 
Džikas, A. Kaniušis. J. Biržie
tis, K. Žemaitis, inž. V. Norkus, 
adv. C. S. Cheleden ir kiti.

President’s War Reiief Cont-, lapkričio 12 d.. 3 vai. po pietų' r^j, 
rol Board nukentėjusiems nuo ponų Jogų namuose, 39 Shelter savo darbais, 
karo lietuviams drabužių ir a- St. Rengėjos nuoširdžiai kvie- 
valinės rinkimą paskyrė nuo čia visus atsilankyti ir smagiai 5-kius metus 
lapkričio - November mėn. 5- laiką praleisti laimėti dovanų ir ’ taį tikrai galiu sakyti kad bū
tos dienos iki 20-tos d. š. m. pasimatyti su savo draugais bei! vo šimto nuošimčių patrijotas 
Plačiau apie drabužių rinkliavą kaimynais. Jaunos šeimininkės netuvis. Bridgeporto lietuviai 
nukentėjusiems lietuviams ruošiasi visus pavaišinti ska-!kap,a iabai °ražiai apie a a 
klausykite lietuvių radio pra- niais užkandžiais bei gėrimais. ' Dulbį. kad jis jiems yra dau" 
nešimuose. I aukojamus daik- ------------- | patarnavęs teisme visokiais nei
tus galite įdėti savo vardą ir 
antrašą. Tai priduokite auko
jamų daiktų sąrašą ir savo var
dą. antrašą, kad būtų galima į 
geradarių knygą surašyti.

Jei drabužių rinkimo laike, 
kas užeitų pas jus į namus ir 
prašytų dėl lietuvių nukentėju
sių. tai paklauskite parodyti i- 
galiojimą nuo Lietuvių šalpos 
Fondo valdybos. Jei įgaiiojimo 
neturi, tai žinokite, kad jie ne 
lietuviams renka, 
apgauti. Tokiuose 
tuojau praneškite 
valdybos nariui.

Viršminėto lietuvių komiteto 
nariai priima ir pinigines aukas 
dėl United War Chest. Aukuo
dami nemažiau $1. gausite rau
doną “ plunksneię ir popierinį 
ženklą prilipdymui į langą.

J. Kavaliauskas, pirm.
Frank Pūkas, rašt.1

j Sąjungos 33 kuopos susirinki- 
i mas, kuriame apsvarsčius kuo
pos reikalus, nutarta 
kortavimo vakarą, ir 
malonų pakvietimą nuo
Sąjungietės p-nios Alenos Case- 
Čižauskienės, atsilankyti į jos 
namus į pramogą. Pakvietimas 
priimtas su padėka, ir Sąjun- 
gietei Case į pagelbą pribus jos 
geroji mamytė Elenora Jogienė, 
kuri yra ilgametė Sąjungos na
rė, tiapgi p-lė Onutė Markunai- 
tė ir jos mamytė Z. Markūnie- 
nė.

bet jus nori 
atsitikimuose 

bile kuriam

»
namas 

atdaros

I

Kortavimo pramoga įvyks'

I

Pranešu mūsų kolonijos lietu- kalais: 
vių žiniai, kad jau yra įsteigtas 
Bendras Lietuvos šalpos Sky
rius mūsų kolonijoj, ir kiekvie
nas lietuvis

kiti vadindavo jį tikru 
lietuviu advokatu. Jo viena 
duktė Aldona, priklauso prie 
parapijos bažnytinio choro ir

bei lietuvaitė gali gera solistė, kita yra vedus, ir ® I _
tapti minėto skyriaus nariais-, sūnus yra vedęs, kuris turi ra- 
rėms sumokėdami $2.00 į me- dio krautuvę. Reiškiame gilią 
tus. Kadangi šis šalpos Fondas užuojautą šeimai.
yra labai naudingas ir svarbus j 
mūsų tautos darbams ir sušel-‘ 
pimui mūsų nuvargintų tautie
čių. kurie yra karo parblokšti ir t,j suviršum 
ištremti į tolimus kraštus. Tai
gi šio skyriaus darbams pa
remti kviečiame visus šios ko-

Manau, kad kur ie yra Bridge- 
: porto kolonijos seni gyventojai, 
kurie, sako yra pažinę p. Dul- 

i per 50 metų, gal 
parašys ką plačiau iš jo gyve
nimo ir darbų, o tas turėtų bū- 

į ti padaryta, nors po mirties. II- 
, ir 

tie lietuviški tautiški darbai 
kalbės lietuviams ne tik šioje 
šalyje, bet ir tenai, kur min- 

i tims gyvenai su Lietuva, ir Lie- 
' tuvos žmonėms. 9.
i —

lonijos gerus lietuvius prisidė-' ėkis šioje Amerikos šalyje, 
ti. M.!ti.

jusios kelis žingsnius nuo 
“siratkapių” džiaugėvos,j 
kad ir šis nelaimingųjų 
kampelis šviesiau atrodo.’ Lapkričio 19 — šv. Vincento 
Patenkintos savo “misija” par.. Pittsburgh, Pa.
grįžova draugų būrin, ku- Lapkričio 20 — Šv. Kazimiero 
rie atlikę savo darbus gie- par., Nashua. N. H. 
dojo — Marija, Marija, A- Lapkričio 21 — šv. Andrie- ■ 
niolas Dievo ir kitas gies- jaus par.. Phiia., Pa.
meles. Dar kaž?kaip Žvilg- Lapkričio 22 — Seserų Kaži-Į 
terėjau į 
norėdama įsitikinti, kad ir 
ten daug šviesiau... Ir... di
džiausiam mudviejų nu
stebimui, ant savižudės 
mergaitės kapo abi žvaku
tės vėl buvo užgesę!... Be 
žodžių pažvelgėva viena į 
kitą, bet šiuo kartu jų už
degti jau nesirįžova...

Neužilgo visi susirikiavę 
grįžome iš kapinių, ret
karčiais atsigręždami gė
rėjomės tuomi spinduliuo
jančiu negyvėlių didmies
čiu...

Mudvi ėjova tylios, susi
mąsčiusios, nedrįsdamos 
niekam pasiguosti nei pa
sigirti savo misija, kiek
viena sau stengėvos išsi
aiškinti keistą nuotykį. A- 
bi priėjova tos pačios nuo
monės, kad savižudžiai ne
reikalingi gyvųjų pagar
bos ir suvis nepriderėjo 
mudviem ten eiti! Bet ant 
kitų savižudžių kapų žva
kelės degė labai skaisčiai... 
O juk ir su toms galėjo pa
našiai atsitikti?

Praslinkus keliems mė
nesiams, nuo šios vėlinių 
nakties, netikėtai sužino
jom, kad nežinomoji savi
žudė mergaitė buvo tūla 
lenkų gimnazijos mokinė, 
žydelkaitė.

Dar ir šiandie dažnai 
prisimenu keistą vėlinių 
nakties įvykį ir dabar su
prantu, kad ten priešta
rauta Aukštesnės 
mūsų Berniškai pagarbai!...

“siratkapes” lyg mieriečių Vienuolyne. Chicago.
Lapkričio 23 — Šv. Kazimiero 

par., New Haven, Conn.
. Lapkričio 24 — Seserų Kazi- 
mieriečių Vienuolyne. Chicago.

i

BRIDGEPORT, CONN.

NEW HAVEN, CONN.
“Kristus — visų dalykų 

esmė ir centras. Kas Jį pa- 
visų dalykų ,7

A. a. Dulbis buvo Lietuvos 
mylėtojas, ir jai daug darbavo
si per visą laiką šioje kolonijo
je. Praeitam karui užsibaigus,

' jis daug pardavė Lietuvos lais
vės bonų, kur net dabar mirų- žįsta, pažįsta 
šiam anglų spauda “Bridgeport priežastį ir prasmę. 
Post” tą priminė. Jis visą laikai Pascalis.

I

■ 
Užsisakykite Toniko Pas Mus | 

Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams.

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham NfOį-R

Dar apie a. a. Duibi. kuris 
buvo palaidotas spalių 

21 d., š. m.
Sekmadienį, spalių 15 d., su- 

t mos metu parapijiečiai, kurie
Lapkričio 25 — Šv. Kazimie-1 dalyvavo bažnyčioj turėjo ma

ro par., Nashua, N. H.
Lapkričio 26 — šv. Vincento 

par.. Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 27 — Seserų Kazi- 

mieriečių Vienuolyne, Chicago.
Lapkričio 28 — šv. Juozapo 

par., Phila.. Pa.
Lapkričio 29 — Seserų Kazi- 

mieriečių Vienuolyne. Chicago.
Lapkričio 30 — Seserų Kazi- 

mierieeių Vienuolyne. Chicago.
Gruodžio 1 — Šv. Kazimiero 

par., Nashua. N. H.
Gruodžio 2 — šv. Petro ir Po

vilo par., Homestead. Pa.
Gruodžio 3 — Šv. Pranciš

kaus par.. E. Chicago, Indiana, šęs lietuviškai kalbėti, ir vis bi- 
Gruodžio 4 — šv. Petro ir Po- jojo pamokslus sakyti, 

vilo par., Chicago.
Gruodžio 5 — Šv. Petro ir Po- prisiruošti 

vilo par., Chicago.
Gruodžio 6 — Šv. Jurgio par.. ryta, nes pastebėjau. 

Cleveland, Ohio.
Gruodžio 7 — Aušros Vartų 

par., Chester, Pa.
Gruodžio 8 — šv. Kazimiero 

par., Nashua. N. H.
Gruodžio 9 — šv. Vincento 

par., Giradville. Pa.
Gruodžio 10 — B. V’. M. Užgi

mimo par.. Chicago, III.
Gruodžio 11 — Šv. Kazimiero 

par., Montreal. Canada.
Gruodžio 12 — šv. Antano 

par.. Chicago.
Gruodžio 13 — Visų šventų

s
lonų suprizą, nes pirmą kartą 
išgirdo vikaro kun. K. Pared- 
nos lietuviškai pasakytą pa
mokslą. Kun. K. Parėdna yra 
labai gabus pamokslininkas
anglų kalba, ir visi svetimtau-, 
čiai, kurie ateina į mūsų bažny
tėlę paskutinėms mišioms gėrė
si ir naudojasi tais įdomiais 
pamokslais. Bet kadangi aplin
kybėms susidėjus kun. K. Pa 
rednai prisėjo nuo jaunystės 
dienų būti svetimtaučių tarpe 
kaip tai mokslus baigiant ir 
mokykloj būnant, taigi iš tos |į 
priežasties buvo kiek ir uzmir- - ANI0LAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti

■ • kraštai, 288 puslapiai. Kaina
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodt 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, 541 pusi. Kama

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

s4r Standi

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais Įrišta, 

virš 500 puslapių.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27. Mass. fMti

I

Naudingos Maldaknyges
$1.50

Tačiau i 
gerai g 
visus *

> pada- g 
kad visi " 

taip atydžiai klausėsi. Kalba; J 
aiški ir grynai lietuviška, ro- * 
dos, kad ją būtų visuomet var- i 
lojęs. ♦

Sveikiname kun. K. Paredną u 
ir linkime sveikatos ir Dievo JĮ 
palaimos, kad galėtų sėkmingai įj 
darbuotis su mūsų klebonu ben- f įS drai šios parapijos ir parapijie- H 
čių labui. I

kun. K. Paredna norėjo 
ir nustebinti 

klausytojus, ir tas buvo

$1.50

I

jėgos par‘- Chicago.
Gruodžio 14 — švento Kry-

Julija, šiauš par.. Dayton. Ohio.

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

Spaiių 15 d., įvyko Moterų! $2.75

Gruodžio 15 — šv. Antano 
.par., Ansonia. Conn.

Gruodžio 16 — šv. Kazimiero 
par., Patterson. N. J.



I

Antradienis. Spalių 31 d., 1944 6

- Iškilmės ir Bazaras. - Margos vėlia 
vos ir drigniniai kaspinai. - Graži ‘Lie
tuviška Bakūžė’. - Galinga procesi ja

Kęstučio šauksmas. — Lietuviu diena. — Žadeikic kaiba.* *■

— Lietuviu šokiai ir dainos. — Roosevelto pareiškimas.
— Lietuvos Pasiuntinybės raštas. — Gubernatoriaus 
proklamacija. — Mayoro proklamacija. — Mikolaičio

"Lietuviška Sodyba". — Garbė dirbusiems. —
Sa'.pa.i salos žuvusių didvyrių-karių kapams numatytas laukas.

i Lietuviai baigia himną, pasi- dras bankietas. Čia dalyvavo 
j lieka scenoje Juos lydi gausus Lietuvos pasiuntinys, p. Povilas 
plojimai. Ateina kitos grupės ir žadeikis, pasiuntinybės s'ekre- 
viską atlieka tą pačia tvarka, torius, p. Kajeckas su žmona ir 

Gubernatorius O Čonor svei- sūneliu: kinų atstovybės nariai, 
ir norvegų ir ukrainų svečiai. 
Tarpe buvo ir buvęs Baltimc- 
rės mayoras Broening, daug 
aukštų valdininkų ir karininku, 
kun. Dr. Liudas Mendelis. adv. 
Nadas Rastenis, ir daug kitu.

Po tokios gražios tarntautiš-

kiną visus dalyvius.
Mayoras McKeldin pareiškia: 

“Amerika nedraudžia savo pi
liečiams gerbti savo seną tėvy
nę, taip kaip gera moteris ne
draudžia savo vyrui gerbti savo 
motiną!’’

Visi žiburiai užsimerkia. Tik kos vakarienės prasidėio vaka- 
vienas d’delis žibintas trykšta y0 ceremonijos. Eio tautinių 
spinduliais į didelę žvaigždėtą grupių procesija. Visi to vaka- 
Amerikos vėliavą, kuri randasi rc dainininkai giedojo Ameri- 
virš scenoj esančios tautinių kos himną, 
grupių minios. Maldinga tyla. į

Trimitas groja “taps”. Kitas
Ten, už jūrų, svetimų mindoma trimitas tolumoj pakartoja, o 
Lietuva mirtinus vargus ken- trečias dar toliaus pakartojaBALTIMORE. MD. — Kaip 

galinga puota, kaip milžiniškos 
vestuvės, praėjo, praūžė Jung
tinių Tautų Tautinių grupių iš
kilmės ir bazaras. Tas didelis 
parengimas prasidėjo spalių 8 
ir baigėsi 12. Daug kam buvo 
tik smagumui. Bet daug kam ir 
kojos pavargo ir miego truko, 
ir galvosūkio užteko. Vienok vi
si džiaugiasi ir didžiuojasi tuo 
gražiu ir pavyzdingu darbu.

Sekmadienio vakare, spalių 8, 
būriais žmonės rinkosi i milži
nišką Fifth Regiment Armory. 
Tarpe šios patalpos sienų įvyko 
daug didelių parengimų. Čia 
1912 metais Amerikos Demo
kratų partija 
row Milson kandidatu į Ameri-

kos prezidentus. Čia garsūs kai- ' 
belojai jaudina milžiniškas mi
nias: čia tūkstančiai tūkstan
čių šoko ir “sukėsi, sukėsi am
žinas valcas”. Čia vienu kartu 
gali tilpti 40 tūkstančių žmonių, 

šį vakarą, su bubnais. su triū- 
bomis, su trimitais, su vėliavo
mis — vyrai ir merginos unifor
muoti. merginos su spalvuotais 
rūbais ir drigniniais kaspinais: 
organizacijos, legionieriai, blo
kų brigados, kareiviai, kareivės. 
jūreiviai, jūreivės. kareivių mo
tinos. skautai, rangeriai — seni 
ir jauni, dideli ir maži — vis 
rinkosi į platų ir aukštą pasta
tą.

nominavo Wod- Apatinė salė. Namai ir pasta
tai viduje šios apatinės salės 

Čekoslovaki- 
y ją. Graikiją. LIETUVĄ. Norve- 
į: giją. Lenkija. Rusija. Ukraina,

4 : Visur gražu, visur įdomu. Bet 
7 lietuviška bakūžė, nors ir senai 

mačiusiam arba ir visai nema
čiusiam Lietuvos, vis tiek su
judina širdį. Nors čia pat kitos 

j tautos vaizduoja aukštus pilio-‘ 
- rius ir šilkus, bet

vaizduoja Kiniją.

Juozas Kasinskas
■ Ine.
» Laidotuvių
■ Direktorius
| Patarnavimas Dieną ir Nakt]

I 602 VVashington Blvd.
| BALTIMOPE 30. Md.
I Tel. Lexington 8595
f Limosinai dėl visokių reikalų
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NEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR N ORTE ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus.

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

lietuviška bakūžė ir sesučių bei 
brolių rankdarbiai labiausiai vi
lioja. Kitus aplankę lietuviai 
greitai grįšta prie savo vietos. I 

Kuomet apatinėje salėje gru- VES.
pės ir organizacijos tvarkėsi, ’ United Statės Coast Guard 
didžiojoj salėje, viršuj, ėjo se- SPARS. 
karna programa.

7:30 vakare, koncertas — gro
jo United Statės Coast Guard j 
benas ir Maryland Statė Guard 
benas. I

7:50 grojo Baltimore Depart-, 
ment of Recreation orkestrą. į 

Po to buvo Piedge of Alle- j 
giance to the Flag of the United 
Statės

Invokacija.
Procesijos skelbėju buvo Ed- 

win A. Dempsey.

GALINGA PROCESIJA
Viršutinėj salėj buvo įrengta 

didelė scena, kur galėjo tilpti t 
tūkstantinė minia. Čia buvo gu-! 
bernatorius O’Conor, mayoras 
McKeldin, senatoriai Tydings ir 
Radcliffe. generolai, pulkinin
kai. ir kiti garbės svečiai.

Apatinėj salėj susigrupavę or
ganizacijos ir tautinės grupės 

lietuvio akį ėjo viršun ir ėjo per didžiąją 
salę pro sceną, sekamoj tvar- 
koj:

z ’ The Spirit of 576.
z1 Daughters of the American
z Revolution.
z Į Society of 1812.
J į United Spanish American
/' War Veterans.

29th Division Association. 
Veterans of Foreign Wars.
United Statės Army & WACS. čia. šiurkščiomis rankomis ją gęstančiu balsu. 
United Statės Navy & WA- svetimi taršo. Jos padėtis kru

vina : jos ateitis miglota.
& Čia, laisvoj Amerikoj, lietu

viai ir Lietuvos vėliava gauna 
nemažiau pagarbos ir triukš- 

' mingų plojimų už kitus. Gražūs 
mūsų žmonės, skaisti mūsų vė
liava, maloni lietuvių tėvynė. 

! Vienok ir šioj laisvoj Ameri
koj yra įsigimėlių, kurie stato 
Lietuvą pigioj rinkoj ir trokš
ta ją svetimon vergijon parduo-

POLITIŠKAS SKELBIMAS

I

. American Legion. 
z! Disabled War Veterans. 
J j 5th Veteran Corps.

Jewish War Veterans.5!
z i Military Order of the Purple ( 
z ’ Heart.

Polish Veterans.
g

POLITIŠKAS SKELBIMAS

THOMAS E. DĘWEY
Veda kova už maįiįjų tauty ir mažumų teises

THOMAS E. DEWEY

DEWEY’O nusistatymas: “Milionai 
amerikiečių kovoja ir miršta ne tam, 
kad užkarti laisvę mylinčioms tau
toms savo valią ir valdyti pasauli... 
Kaip amerikiečiai, mes iš visos šir
dies tikim i mažųjų ir mažumų teises 
ir lygybę. Mes tikim į būtiną asmens 
lygybę ir garbę nežiūrint kur jis gy
vena. Mes tikim j jo laisvę kaip ir į 
savo. Mes netikim, kad mes ar kita 
kokia valstybė turi prigimtą teisę 
kontroliuoti jo likimą. Mes vedam ši 
karą iki pilno laimėjimo už visus 
šiuos principus. Jie neprivalo žlugti 
ciniškoj taikoj, kad kokios keturios 
valstybės galėtų valdyti pasauli jė
ga. Ne tiktai didelės, bet ir mažos 
tautos turi turėti pilną balsą nusta
tant taiką, kitaip ji neveiks...”

Remkit Tą Kovą Prieš Nedorą Taiką
Devvey kove ja už teisingą taiką, be kurios negali būt pastovios ramybės nei 

Amerikai nei likusiam pasauliui.
Lapkričio 7 d. balsuokit už DEWEY ir patvaria pasaulio taiką 
BALSUOKIT U Z VISA REPUBLIKONŲ TIKĖTA 

REPUBIICAN NATIONAl COMMITTEE — HERBERT BROWNEU .'R , Cho.rmon,4S E. 4501 S0—t, N Y. Oty

Marines & Lady Marines.
Civil Air Patrol.
Maryland Statė Guard. 
Volunteer Port Security. 
Civilian Defense. 
Air Raid Wardens. 
Auxiliary Firemen. 
Auxiliary Policemen.
Maritime Union of Merchant ti.

Seamen. ; Perkūno trenksmu ausyse su-
United Statės Maritime Ser- skamba Kęstučio šauksmas: 

vice.
Boys Brigade.
Junior Navai Militia. 
Junior Victory Army. 
Junior Forest Rangers. 
Tarpe virš įvardytų ir dar vė- 

j liau prisidėjusių organizacijų 
dalyvavo sekami muzikantai: 

U. S. Coast Guard Band.. 
Maryland Statė Guard Band. 
Holy Cross Drum Corps. 
Baltimore Drum and

Corps.
Hamilton Post, No. 20,

• of the American Legion. 
j Flanders Post, No. 65, 
' Corps.

Maccabeen Post of American
Legion.

Dundalk Sąuadron, Sons of
the American Legion. 

i 29th Division Association.
Lt. George B. Redwood Jr., V.

F. W.
Senior Corps, Veterans of

Foreign Wars.
i Federal Post, American Le-
' gion.
i Boys Brigade.

Northeast.
' Walter Howard Shaw, Vete-

• nas of Foreign Wars.
Po šių visų parade ėjo didelis

■ būrys jaunų mergaičių, apsivil- 
, kusių jungtinių tautų rūbais ir 
! nešė Jungtinių Tautų vėliavas. 
Per sceną ėjo pavieniai, eilė. 
Ūžė gausūs plojimai visai pro
cesijai, bet tautų vėliavų nešė
jos gavo dar gausesnius ploji- 

. mus.
• Paskui jas ėjo tautinės gru- 
I pės — Kinų, čekoslovakų, Estų,
Graikų, LIETUVIŲ, Norvegų, 
Lenkų, Rusų, Ukrainų, Britų,' 
Pan - American tautų, etc.

Tautinių grupių dalyviai buvo 
vardu iššaukti kiekvienos tau
tos paskirai. Artinantis grupei 
Bob Iula orkestrą grojo kiek
vienos tautos himną, o paskui, 
grupė užėjus į sceną, giedojo 
savo himną.

Lietuvių grupėje ėjo “Dainos” 
draugijos nariai, Kareivių Mo
tinų organizacija, ir Amerikos 
Legijono Lietuvių Posto nariai, 
su Lietuvos vėliava priešakyje. 
Skelbėjui tariant, kad eina lie
tuvių grupė, kurių tėvynė var
gus kenčia karo sūkuryje, ir 
grojant Lietuvos himną, lietu
viai — moterys ir merginos 
tautiškuose rūbuose, mišriems 
kaspinams plevėsuojant, ir rū
tų vainikams žaliuojant kasose 
— gražiai įžengė scenon ir už
traukė, “Lietuva, tėvynė mūsų. 
Tu didvyrių žemė!”

Ak, taip ir sugriebia širdį!..

“Prakeiktas tas lietuvis 
Kuris negins tėvynės savo!” 
Ar gi lietuviai ne žmonės? Ar

i jie neturi proto ? Ar gi jie ne
moka save valdyti? Ar gi Lie
tuvos dideliems kaimynams 
trūksta žemės ir turtų ?

i Kodėl gi pasaulio tautos ne- 
' gali taip broliškai sugyventi, 
kaip šios tautinės grupės?

Kodėl yra lietuvių, kurie nori 
Bugle Parduoti Lietuva.? Kodėl ko

dėl...

Per tūkstantį tautinių grupių 
giedorių, stovinčių po minėta 
didele Amerikos vėliava — iš 
vienos pusės United Statės 
Coast Guard orkestrą, o iš ant
ros, Maryland Statė Guard be
nas — visi bendrai užtraukia 
Amerikos himną.

Salė pilna žmonių. Ceremoni- 
, joms pasibaigus, sekė linksmi 

šokiai, griežiant garsiai Vincent 
. Lopez orkestrai.

! Tai taip buvo apvaikščiota 
“Maryland Day”.

* * #

Pirmadienį, spalių 9, buvo ru
sų, čekoslovakų. estų ir norve
gų diena.

<f # #

Antradienį, spalių 10, kinų, 
LIETUVIŲ ir norvegų diena 
Lietuvos bakūžė jau buvo pil
noj tvarko. Viduje ir kieme bu
vo didelis rinkinys audinių, 
mezginių, medžio išdirbinių, lė 
lių, knygų, ir paveikslų.

Kaip 7 vai. vakare buvo ben-

Pirmą dalį programą pildė 
kinai. Po to buvo norvegų pasi
rodymas. ir po to lietuvių.

Lietuvių programą vedė gru
pės komiteto pirmininkas, p. 
Antanas Miceika. Pirmiausiai 
Šv. Alfonso parapijos mokyklos 
mokiniai ir dainininkai giedojo 
Lietuvos himną. Po to p. Micei
ka perstatė Lietuvos pasiuntinį 
p. Žadeikį, kuris sekamai pra
bilo.

(Bus daugiau)

• V|Tėvų Pranciškonų Misijos
1944 m.

vai.
d.,

Ma-

Pittsburgh, Pa. — šv. Kazi
miero par. Tretininkų ir šv. 
Pranciškaus Mylėtojų rekolek
cijos ir konferencija, 40 
atlaidai, lapkričio 23—28 
Tėv. Justinas Vaškys. 
.. Chicago, III. — Švenč. P.
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. M. Nek. Prasidėjimo 
novena, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d., T. Just. Vaškys, OFM.

Amsterdam, N. Y. — šv. Ka
zimiero par. gruodžio 10—17 d. 
Tėv. Juv. Liauba.

Druni

Sons

BUK TIKRAS BALSUOTI
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Pasiruošk balsuoti, klausydamas kampani 
jos pranešimų.. Pasilsėk su 

stiklu ar dviem

PICKWICK
rr
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VIETINĖS ŽINIOS
JAVŲ SĖJIMAS Lietuvis Žuvo Karo 

Tarnyboje

ŽINUTES turis šimtus tūkstančių banda
žų kareiviams.

____  ..T<, 4ĮĮJI JJJ IJMJIUUJ Nat,y Offiii“! Photograpb 

Using high velocity water fog. students at Navy Fire Fighters’ School 
in Brooklyn, N. Y., olose in on blazing tank of fuel oil that has been 
primed with gasoline. Flames usually are put to rout in less than a 
minute. At this school, Navy officers and enlisted men get intensive 
salvage training in best ways to fight shipboard fires. Household fat 
salvage is a vital wartime job, too. Don’t disregard it, just becauce 
it is easy.

Pradžio 8-tame pusi. miesty. Jis visuomet atei- 
laišką, pone Veimane, — davo jų atlankyti, ir jie 
Hačas sušukdavo, o pas- praleisdavo ištisas valan- 
kui ir jo žmona visai uždu- das kalbėdama  ̂apie tai. 
susi, kartodavo:
— Pone Veimane, 

gavome laišką. —
Laiškas tuoj būdavo at

nešamas ir balsiai perskai
tomas. Olis pasakojo, kad

KONCERTO •BILDESIAI —
Artistas Rapolas Juška pareiš-' kojo Šv. Petro parapijai labai 
kė, kad choras uoliai mokosi puikius trijų altorių lininius už- 
savo užduotis koncerto progra- dangus. Šiomis gražiomis dova- 
mai ir kad graži Patrick Gavins nomis altoriai buvo papuošti 
School salė yra paimta lapkr. per Kristaus Karaliaus šventę. Į laiškai visuomet buvo Ža- 
19 d.

Ponia Virbickienė pirma iš-

Pp. Jonas, Ona Dikšiai paau-

i — Aišku, — Hačas šaky- 
doun _  moa nDaalimn tonmes davo, — mes negalime ten 
nuvažiuoti. — Kaip gi mes 
galėtume? — jis sakyda
vo. Jis gyveno tame ūkyje 
nuo pat vaikystės. Kai jis 
užaugo, tėvas grįžo sužeis
tas, ir tokiu būdu Hačas 
turėjo viską tvarkyti. Ū-vus. Vilius papuošdavo

____ ________ r.... . puikus parengimas. — ju_os smuĮkiais piešinėliais, j kįs> jeigu norite jį gera1 
pardavė paimtus koncerto tikie- Spalių 29 d.. 3 vai. p. p., bažny- į Būdavo juose jumoristiš- užlaikyti, reikalauja daug

- :.......... tinėje salėje, įvyko tikrai artis- kai nuPieĮtlJ žmonių, ku-! atsidėjimo. Reikia be pa-
Raudonoio Kryžiaus darbuo k Parengunas _ rlu0? 31S bu™. mat?s arba i liOVOS gintis 1 . ’ ’ ”
nauaonojo Kryžiaus aarouo- pas kuriuos buvojęs, JUOS- iiu Yra p-vvi.........................

tnioe išilusios veikia koncerto Karaliene per Dievo Malonę . ____ ____

tus ir sugrąžino pinigus.

Spalių 30 d. p. Ona Krasaus
kienė, 11 Springer St., So. Bos
tone, gavo žinią iš Karo Depart- 
mento, kad jos sūnus Edvardas 

į Krasauskas, kuris buvo oro lai- 
i vyno tarnyboje, žuvo karo lėk- 
i tuvo nelaimėje Floridoj.
i Jauno lakūno Edvardo kūnas 
l bus parvežtas į So. Bostoną ir 
pašarvotas D. A. Zaletskų lai
dotuvių name. Reiškiame užuo- 

i jautą kario motinėlei p. Onai 
Krasauskienei ir giminėms.

Apie laidotuves ir kitos žinios 
tilps kitame numeryj.

tojos įšilusios veikia koncerto 
labui. Pirmininkė ponia B. Cū- 
nienė sakė jau turinti pinigų 
sugrąžintų už tikietus. Ponia 
M. Gailienė aukoja savo di
džiulę energiją ir gabumus kon
certo tikietų platinimui. Tur 
būt ji pirma išeis ir šiame dar
be.

Tiesiog stebėtina kiek daug 
ponia Gailienė pašvenčia laiko 
visuomeniškiems darbams. Ji 
augina didžiulę šeimą. Užžiūri 
savo puikų namą. Veda vaišin
gą. draugingą gyvenimą. Ir pla
čiai veikia visuomenėje. Tur 
būt Kairukščių patrijotingumas 
gamina jai tos neišsemiamos 
energijos. Linkime ištvermės.

Negalima nepaminėti, kad 
šios Raudonojo Kryžiaus dar
buotojos yra pagaminusios ke-

Tai didelis Seserims mokyto- : 
joms nuopelnas už tokį sumanų! 
scenerijos atnaujinimo ir tokį Į 
artistišką išmokymą

: vaidinti.
1 Vietiniai kunigai 
kun. Dunne pagyrė 
kytojas ir mergaites už tikrai 
gražų parengimą.

Tą dieną orlaivių inžinierius 
ir ekspertas Jurgis Sarafinas 
vedė Oną Sličiūtę sau už moterį, 
gyv. 53 Ridgewood St.

Olaivininkas Sarafinas 
grįšta prie savo pareigų.

D AKT ARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
i

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 V7. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. Sc. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

> nuo pirktžo- 
lių. Yra gyvulių, kurie rei-

tos automobilių iš Čikagos kįa prižiūrėti. — Kas pa- 
. Mičigano alėjos, policinin- meiš karves? — sakydavo 

‘ . j kas gatvių sankryžoj, jau- Hačas. Mintis, kad be jo ir
mergytes

melš karves? — sakydavo

ir svečias 
sesers mo-

tuoj

ište-Taip pat, Ona Senutaitė 
kėjo už jūrininko Prano Cons- 
tantino.

nų stenografisčių skuban- j0 žmonos kas kitas palies- 
čių į raštines. Nė katras; tų Hučinsono karves, atro- 
senių nebuvo buvęs Čika- dė įžeidžianti. Kol gyvas

, kad kas kitas 
artų jo laukus, sėtų javus, 
trūstųsi apie klojimą. Jis 
taip galvojo apie savo ūkį. 
Tai buvo kažkas, ko nega
lima paaiškinti, — sakė O- 
lis. Jis, atrodė, suprato 

i tuodu senuku.

goję, todėl jiedu labai do- jįs norėjo, 
m Tiri o i v» to ‘ __ • i _ _mėdavosi ir jaudindavosi. 
Jie norėdavo, kad jiem 
tuos piešinius paaiškintų, 
ir Olis sakė, kad jie buvo 
kaip du vaikai, nori suži
noti kiekvieną mažiausią 
smulkmeną, kurią tik Olis 
galėdavo prisiminti apie 
jų sūnaus gyvenimą did-

v •

' aprašyti, ir jaučiau, tą 
naktį... kažkokį ryšį tarp 

i tam tikrų žmonių ir že
mės... tam tikrą tylų verk
smą žemei tų dviejų sene
lių, beriančių į žemę grū
dus. Rodės, lyg jie bėrė į 
žemę mirtį, kurią gyveni
mas vėl paverstų gyvybe, 
kažką panašaus į tai.

Jie turėjo taip pat kažko 
prašyti iš žemės. Bet kas

i

Tapo pakrikštytas Mykolas, 
graboriaus Juozo ir Florencijos 
(Venytės) Kasparų, šį jauna 
pora dabar augina du gražiu 
bernaičių.

________
Antradienį yra pasninkas — 

vigilija prieš Visus šventus.

Trečiadienį — Visų Šventų 
dieną reikia katalikams išklau
syti šv. mišias ir, jei galima, 
prisilaikyti nuo darbo.

i Šv. Petro par. bažnyčioje, tą 
dieną, šv. mišios bus laikomos 

! sekančiomis valandomis: 5. 6, 
i 7, 8, ir 9; salėje. 6 ir 7:30. 
! Vakare, 7:30 vai. bus giedami 
dveji Mišparai.

•J

Šv. Petro par. bažnyčioje, ket
virtadienyje. šv. mišios bus lai
komos devynios, pradedant nuo 
6 v. r.: salėje, trejos. 7, 7:30 ir 
8 vai.

Vakare, bus laikomos Rožan
čiaus pamaldos.

Buvo vasaros naktis, jau 
po pusiaunakčio, kai Olis 
atėjo pas mane ir papasa
kojo man naujieną. Mūsų 
miesto geležinkelio stoty

riuos mudu perėjome, kaip nuėjo į lauką, ir mudu su 
mėnesienoj tuškeno gyvas Oliu prislinkę prie jaujos iš to? Koks jų ryšys buvo 
vanduo. Mes klaidžiojome prisišliejome prie sienos, su laukų gyvenimu ir jų 
ir klaidžiojome, netardami1 kad nepastebėti pamaty- sūnaus prarastu gyveni
nė žodžio, baisėdamiesi tume, kas ten dėjosi, 
skubintis.

Ir paskui mes pasiekėme lykas. Senis išsinešė 
sodybą, ir Olis nuėjo prieJaujos sietuvę,_o jo žmona 
didžiųjų durų, o aš palikauj maišą su grūdais, ir tą 
ant kelio. Kažkur toli gir- naktį, mėnesienoj, gavę to- 
dėjau lojant šunį. Girdė- į kią žinią, jiedu išėjo sėti 
jau verkiant vaiką toli-* JavxJ- 
mam name. Man rodės,! Nuo tokio dalyko galėjo

įmu, yra kažkas tokio, ko 
Tai buvo netikėtinas da- negalima aiškiai pasakyti 

iš žodžiais. Visa, ką aš žinau, 
yra tai, kad mudu su Oliu 
stovėjome, žiūrėdami, kiek 
pajėgėme ištverti tą vaiz
dą, ir paskui atsitolinę grį
žom į miestelį, bet Hačas 
Hučinsonas ir jo žmona

! naktį budėdavo telegrafo i Q|įs prįPjęS prįe durų'*1* plaukai susigarbaniuoti turėjo gauti iš tos nakties 
valdininkas, ir Olis gavo stOVejo daugiau kaip de- — tai buvo taip vaiduok- visa, ko norėjo, nes Olis 
tęjegramą. Ji iš tikrųjų gįmį- minučių, bijodamas! bška. Jiedu abu buvo su man sakė, kad rytą, nuė- 
buvo adresuota Hačui Hu- pasįbeistį ‘' j naktiniais rūbais. Jiedu, jęs pas juos sutvarkyti sa-

Ketvirtadienį. 4 v. p. p., ir 
i 7:30 v. v. bus klausymas išpa
žinčių prieš pirmą mėnesio 
penktadienį.

4:15 vai. p. p., Marijos Vaike
lių draugijos pamaldos ir susi
rinkimas.

Sekmadienį, 10 v. r., sodalie- 
tės bendrai priims Šv. Komuni
ją. 2:30 v. p. p. bus jų pamal
dos.

9 vai. ryte mišios šv. bus gie
damos Lietuvos Dukterų dr. 
tencijai.

in-

Lapkr, 2 d., uždūšinėje, yra 
pelnomi atlaidai už mirusius. 
Tą dieną galima yra gauti To- 
tics (įuoties atlaidus. Per aš- 
tuones dienas visi altoriai yra 
privilegijuoti. Per aštuonias 
dienas galima gauti visuotinius 
atlaidus atlankant kapus.

KAS RADO
rausvą ridikulį (paketą) 

dokumentais ;
i su Į 

vairiais dokumentais Strand 
restaurante, prašome grąžinti į 
Strand restorano vedėjus ar b? 
“Darbininke”. Pametusi.

įvairus skelbimai

ŠOU 4645
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Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

činsonui, bet valdininkas 
ją atnešė OliuL, Vilius Hu- 
.činsonas buvo miręs, už
muštas. Vėliau paaiškėjo, 
kad jis su kitais savo 
draugais buvo nuvykęs į 
pasilinksminimą, kur bu
vo kiek išgerti. Automobi
lius sudužo, ir Vilius Hu- 

’ činsonas užsimušė. Valdi
ninkas norėjo, kad Olis 
nuneštų Hačui su žmona 
telegramą, ir Olis norėjo, 
kad aš eičiau kartu su juo.

Aš pasisiūliau jį nuvežti 
savo mašina, bet Olis atti- 
sakė:
— Eime pėsti, — jis pa

siūlė. Jis norėjo pratęsti 
(laiką, aš tai pastebėjau.
Tokiu būdu mes išėjome 
pėsti. Buvo ankstyvas pa- 

j vasaris, ir aš atmenu kiek
-vieną mūsų tylaus kelio 

momentą, mažus, tik ką 
j prasiskleidusius medžių 
'lapus, mažus upelius, ku-

i
i

GRABORIAI
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CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE 

Ir 
Plaukams SpalvųTąm«rrow*s Wavs

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 spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda. 

Kaina $3.00: Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

X OIEN THURS. EVENINGS

With or -jvtth out appointment

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadwoy — So. Boston 27, Mass.

REIKALINGA 2 merginos 
dirbti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi
šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(27-31-6-10)

I

II
L

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

NEPAPRASTA PROGA
Našlė parduoda mūrinį 

namą su vaistine (Drug- 
store), už mažiau nei pusę 
vertės. Labai geroj vietoj, 
ketinis namas, išnuomotas 
už $440 per mėnesį, galima 
pirkti už $22,000 ir tik 
$5000 įmokant “cash”. Ši
tokių progų pasitaiko tik 
vieną sykį gyvenime. Vais
tinės biznis taipgi galima 
pirkti labai pigiai, nes sa
vininkas eina į kariuome
nę. Platesnes informaci
jas suteiks adv. J. B. Gai
lius —

317 E Street, So. Boston, 
Massachusetts 
Tel. ŠOU 2732.

L

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

ZALETSKAS
FUNERAL . HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriei ir BMsamuotojal 

Patarnavimas dirną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PttBLTC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

pasibelsti | naKtimais ruoais. Jiedu, jęs pas juos sutvarkyti sa-
Paskui jis pabeldė ir tas'Pra^J^ Pro Pat mūsų šalį, vo mirusio sūnaus parveži- 

« • i i Ir 11 miirln elimmrvvY'A inu -sis z-\rl-i-i nkii Ir c»4-r* sgarsas, kurį jis belsdamas 
sukėlė, buvo baisus. Atro
dė lyg šautuvo šūviai. Se
nasis Hačas išėjo tarpdu- 
rin, ir iš girdėjau, kaip O- 
lis su juo kalbėjosi. Aš ži
nojau, kas įvyko. Olis visą 
kelią stengėsi apgalvoti, 
kaip švelniau pasakyti se
najai porelei, bet kai rei
kėjo pasakyti, nebegalėjo. 
Jis viską pasakė tiesiai, 
tiesiai Hačui į veidą.

Tai buvo viskas. Senasis 
Hačas nepasakė nė žodžio. 
Durys buvo atdaros, jis 
ten stovėjo mėnesienoj ap
sivilkęs juokingu ilgu bal
tu nakties rūbu: Olis pasa
kė, ir durys vėl 
užsidarė ir Olis 
bestovįs vienas.

' Jis ten stovėjo
■ lę, o paskui grįžo ant ke-!
1 lio pas mane.

— Taigi, — jis tarė.
— Taigi, — aš atsakiau.
Mudu stovėjome ant ke

lio žiūrėdami ir,klausyda
miesi. Iš namo nesigirdėjo 
jokio garso.

Ir taip... tai galėjo praei
ti dešimt minučių ar pusė 
valandos... mes stovėjome 
tylėdami, klausydamies ir 
žiūrėdami, nežinodami kas 
veikti... mes negalėjome 
eiti tolyn...

— Aš manau, kad jiedu 
stengiasi įsitikinti, — O- 
lis sušnibždėjo man. Aš 
puikiai supratau. Abu se
nukai galėjo galvoti apie 
savo sūnų visuomet apie 
gyvą ir niekuomet apie 
mirusį.

Mes stovėjome žiūrėda
mi ir klausydamies, ir pas
kui, staiga, , po ilgos per
traukos Olis paėmė man 
už rankos:
— Žiūrėk. — jis sušnibž- 

do. — Ten buvo dvi baltai 
apsitaisiusios statulos, ei
nančios iš mano jaujos 
link. Pasirodė, kad sena
sis Hačas tą dieną buvo a- 
ręs. Jis buvo baigęs arti ir 
akėti lauką prie jaujos.

Abi statulos įėjo į jaują 
ir netrukus vėl išėjo. Jiedu

kur mudu slypėjome jau- mo, rado juodu abu keistai 
jos šešėly, rėžiais nuėjo į 
laukus, greta atsiklaupda- J 
mi prie kiekvieno rėžio 
galo ir ilgai tylėdami. Visa 
tai vyko tyloje. Pirmą kar
tą savo gyvenime aš kaž
ką supratau, ir dabar dar 
nepajėgiu to, ką supratau

— v • ramiu, ir Olis manė juos 
susivaldžius. Olis sakėsi 
manęs, kad jiedu kažką tu
rėjo.

— Jie turi savo žemę ir 
jie dar turi Viliaus laiškų 
skaityti, — sakė Olis.

Išvertė J. Miltinis.

Draugijų Valdybų Adresai

I

trankiai 
liko ten

valandė-

i

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

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

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

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
t*rot. RaSt. — Ona IvaSkienė,

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

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

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

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

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

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio. 7:30 vat 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St.. Šo. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
r>as« protokolu raštininke.

f 
I

•V. JONO EV. BL. PAtALPINBS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmlninkas — Pranas TuleUda
702 E. 5th St., So. Boston, Mas*. 

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

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

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

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

Drauglja laiko susirinkimus kas trs 
čią. sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saHj 
492 E. 7th SL. So. Boston. Mass.

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažįstamais.

Patarnavimas kuogeriausias.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 Vest Broadway

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

giai patarnauja. i
South Boston, Maa| 230 wesr 5roaaway, ioum uosron,
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Veda — Antanas Vaičiulaitis
v ~

AMERIKOS RAŠYTOJAI
LIETUVIŠKAI

Tautu pažintys ir ben
dradarbiavimas mūsų die
nomis greičiausiai eina, 
per literatūra ir muzika.

Jungtinių Amerikos val
stybių pirmutinis pasiun
tinys Lietuvoje buvo gar
sus vaidas: tai Beniam!n 
Franklin. kurio vienas 
praktinis raštas buvo iš
spausdintas 1861 metais, 
kada kalu tik pirmieji lie
tuvių ateiviai pradėjo gau
siau rodytis Amerikoje. 
Tasai Franklino strains- 
nis buvo idėtas L. Ivinskio 
kalendoriuje ir turėjo to
kia ilmą antrašte: “Pamo
kymai geros širdies Ričar
do arba žinios kain reikia 
turtingu 
Beniam’’n

• 1

<•

stoties”.
Franklin

amžiuje. Kai kurie žymūs 
Amerikos autoriai buvo iš
versti ir išspausdinti pa
čiose Amerikos Jungtinė
se Valstybėse: taip buvo su 
Mark Twain populiariau
siomis knygomis.

Mark Twain iš eilės ir 
buvo tasai vyras, kuris la
biausiai patraukė lietuvių 
dėmesį. Jo smulkesnės a- 
pysakos savo gyva nuotai
ka. juoku labai tiko laik
raščiams. Jo “Tom Saw- 
yer” ir “Huckleberry Finn* 
pasidarė ne vieno lietuvio 
pamėgtu skaitymu.

Čia pat reikia paminėti 
H. Beecher - Stove su jos 
“Dėdės Tomo Trobele”, 
kuri ir per knygą ir scenai 
pritaikyta atskleidė toli
mam Europos šiaurės 
žmogui Amerikos juoduko 
sielą ir vargus 
šimtmečio vidury.

Toliau norėtume 
kos beletristus ir 
suskirstyti

Kad 
iš a- 

merik’ečiu literatūros pir
mas ižengė į lietuviu tar
pa. visai sunrantama: ūki
ninkų tautai jisai visados 
imponavo kaip dangaus 
galvbių pa žaboto jas, išra
dęs perkūnsargį.

Po Benjamin 
straipsnio užeina 
los tarpas abiejų 
tėra tūriniuose 
se. Lietuvoje 
gali paaiškinti tasai daly- Pirmoj vietoj paimkim 
kas, kad nuo 18*34 metų klasikus. Kaip daugely 
rusai buvo uždraudę per Europos kraštų, taip ir 
40 metų lietuviškąją spau- Lietuvoj bene didžiausioj 
d?, ir visi lietuviški leidi- pagarboj laikomi Ameri- 
niai ligi 1904 metų būdavo kos klasikai buvo Edgar 

Alan Poe ir Walt Whit- 
man. Nors juodviejų raš
tai nebuvo išleisti atskira 
knyga lietuviškame verti
me, bet periodinėj spau
doj, rašytojų diskusijose, 
kritikos straipsniuose jie 
buvo tolydžio minimi, kaip 
didelio masto kūrėjai. H.

Longfellovv vertimų 
buvo išspausdinta ir atski
ra knyga. Bet toki stam
būs amerikiečiai klasikai 
kaip N. Havthorne ir H. D. 
Thoreau buvo žinomi tik 
siaurame lietuvių rate, 

Tarp 1886 ir 1892 kaip lygiai ir kitur Euro
poje jie savo garsu nebuvo 
toki populiarūs kaip Toe 
ar Whitman.

Antroje vietoje pastaty- 
kim naujesnės amerikie
čių kartos beletristus. Per 
paskutinius 15 metų Ame
rikos romanas visoje Eu
ropoje užsikariavo rimtą 
įtaką. Kaip seniau kildavo 
šneka apie prancūzų, rusų

pereito

Franklin 
ilgas ty- 
tautų li- 

santykiuo- 
tai iš dalies ten buvo pasklidęs.

Pirmoj vietoj 
Kaip

Ameri- 
poetus 

keliomis gru
pėmis pagal tai, kaip jie
santykiavo su lietuvių li
teratūra per vertimus ir iš 
viso kaip plačiai jų garsas

nuostabes- 
kad apie 
pačiose J. 

pradeda ro
kų laikraš- 
ir vertimų, 

tų Amerikoje W. 
laikraščių rin- 
vertimus. ilgą 
nerandame a- 

autorių. Tuose 
aptinkame 

tautu ra

parengiami ir platinami 
slaptai visoje Lietuvoje. 
Tačiau tasai tylos laiko
tarpis darosi 
nis atsiminus,

A. Vai 
dvtls. 
čiu, 1 
Peržve
• ~au.sc 
kinius 
laika 
merild
laikraščiuose 
■'•ertimų iš kitu 
švtnju 
metų ten matome Turge
nevo, Gogolio. Sienkevi- 
čiaus, Tolstojaus ir net 
Manpassant vardus, nors 
paskutinysis tada buvo vi
sai naujas.

Po Benjamin Franklin 
antras Amerikos rašyto
jas lietuviu spaudoje buvo 
Edv/ard Beliamy, kurio so
cialinės vizijos, 
tos “Looking 
knygoje, rado gyva atgar- t 
sį. Iš pradžių (1892) 
teities regėjimai buvo lei
džiami laikraščiuose, o vė
liau išėjo ir atskira knyga

8DARBININKAS

Bažnytkaimis Lietuvoje. Šiandie pavargtas... ir nei žodžio, nei rašto laisvės tenai 
nerasi. Pavergto lietuvio akys nukreiptos į vienintelę viltį — Ameriką. Ar to
sios viltys ramins lietuvį?!Daug kas priklauso nuo mūs pačių... Ir pirm negu už
tekės didžiosios vilties Aušra. — laisva ir nepriklausoma Lietuva, šiandien iš
tieskime savo dosnią auką per National War Fond vajaus laikotarpį, kurio fi
nansų dalis skiriama ir lietuviams.

komandoj. Jis buvo visuo
met linksmas, šviesus, 
žvalus ir visų mūsų labai 
mylimas.

Dar vaikas būdamas jis

HamSdii priešingai: \okie- X o
tijoj jis buvo laikomas vie
nu iš stambiausių dabar
ties pasakė tojų, gi Pran
cūzijoj per daug garbiu 
mas jis nebuvo.

Lietuvoj iš naujesnės 
merikiečlų generacijos ge
riausiai žinomas buvo Up- 
ton Sinclair. To pasiseki
mo priežastis suprantama:i 
savo “Jungle” vyriausiu; 
personažu jis pastatė lie
tuvį h net lietuviškų dai
nų tekstu padavė tame, 
veikale, šios knygos pasi-Į 
rodė net keli lietuviški: 
vertimai. Apie patį Upton 
Sinclair nemaža buvo ra-; 
švta lietuvių spaudoje ir Į 
išleista a^e ij atskira kri
tikos studija. Kiek Upton 
Sinclair buvo populiarus j 
Lietuvoje, rodo toks ats’ti-į 
kimas: vienas jaunųjų lie
tuvių rašytojų, mažas bū
damas ir neturėdamas už; 
ką ‘ Jungle” vertimo nusi
pirkti, pasiskolinęs visą jį 
savo renka nusirašė.

Iš kitų naujų beletristų 
savo vertimų gausumu vi
sus kitus aplenkė Pearl 
Buck. Beveik visi jos vei-, 
kalai per trumpą laiką, y-i 
pač kai ji gavo Nobelio Į 
premiją, išėjo lietuviškai.; 
Bet rimčiausia amerikie-' 
čių rašytojų figūra Lietu
voje atrodė “Babbitt” au-į 
toriaus, o šalia jo greti-' 
mais stovėjo Theoaore 
Dreiser. Prieš pat šį karą 
buvo taip pat susidomėta 
ir Willa Cather.

Iš tos pat generacijos a- 
merikiečių dramaturgų 
žymiausias vardas Lietu
voje buvo Eugene O’Neill. 
Jis jau buvo įžengęs į lie
tuvių sceną, jo veikalai bu- į 
vo nagrinėjami žurnaluo-l 
se. Kilęs karas žiauriai nu
traukė šią pažintį su vienu ! 
iš stipriausių dabarties! 
dramaturgų.

Trečiam ruože susitinka-! 
me su nuotykių ir egzoti
nių knygų rašytojais. į 
Kiekvienas lietuvis dar į 
mokyklos suole ištyrinę-! 
davo Ameriką ne tiek dėl 
to, kad čia gyvena lietu
vių tautos visas trečdalis, 
kiek dėl to. kad tai indėnų, 
prerijų, kaubojų, gamtos 
grožybių, dangoraižių ir 
nuotykių kraštas. Kiek sy
kių toks, jaunuolis iš kny
gos lapų regėjo raudono
džių kovas, kiek sykių jis 
yrėsi didžiaisiais ežerais, 
ir dalyvavo bizonų me
džioklėse! 
kaltininkai 
pasaulyje. 
Cooper ir 
Vargiai rasi moksleivį, ku-; 
ris gimnazijos suole nebū-i 
tų pasidavęs šiems dviem 
viliotojams, nebūtų kelia
vęs su paskutiniu Mohika
nu ar bastęsis su aukso 
ieškotojais. Iš paskesnių 
Amerikos nuotykių ieško
tojų Lietuvoje plačiausiai 
skaitomas buvo Žane 
Grey.

Kaip žmonės, taip ir tau
tos šiandien susisiekia 
greitai. Ir paskesnės kar
tos rašytojai amerikiečiai 
Lietuvoje būdavo greitai 
sužinomi. Ne visados bū
davo ištisai verčiamos jų 
knygos, bet lietuvių žur
nalai uoliai informuodavo 
apie jų pasirodžiusius vei
kalus, duodavo kritikos 
straipsnių drauge su iš
traukomis iš jų romanų ar 
įdėdavo kurią nors apysa
ką. Dėl to nei John dos Ta- 
ssos, nei Ernest Heming- 
vay, Sherwood Anderson. 
nei Louis Bromfield ne
buvo svetimi lietuvių skai-

i

atpasako-
Backvard” ar naglų romaną, taip da

bar pradėjo įeiti paprotin 
tie a- kalbos apie amerikiečių 

romaną.
Įvairios tautos nevieno- 

‘ 1 y u.'dai pasisavina svetimus 
Dideliu žingsniu Ameri- autorius. Kipling daug ar

kos rašytojai atėjo į lietu-i ūmesnis buvo Prancūzijoj, 
vių vertimus jau tik šiame i negu Vokietijoj, o Knut

.' i'tevis Ineta grūdą į ž< ,nę. kad gavus šimteriopą vaisių...

JAVŲ SĖJIMAS
Sherwood Anderson į

Sherujood Anderson gimė' 
Amerikoj 1876 m. Mirė 1941 
m. Mokėsi nedaug ir su dide
lėm pertraukom, nes turėjo, 
griebtis įvairiausių darbų, 
kad pragyventų. Dalyvavo Is
panų — Amerikos kare. Jo 
pirmoji knyga pasirodė 1916 
m., ir po trijų metų dabar la
bai išgarsėję Winesburg 
Ohio. Jis yra parašęs labai 
daug, ir jo veikalai turėjo di-

I

I
Ii

i

Į
veikalai: Nuotykių pasakoto
jo nuotykis, Tumusis juokas, į kiaules ir ŽUVIS.

gavo darbo mūsų aukštes
nėj mokykloj.

Olis ir Vilius Hučinsonas 
anksčiau nebuvo artimi 

__  _ w ‘draugai, nes Olis buvo ke- 
pradėjo dailiai ir įdomiaiI leriais metais vyresnis už 
piešti. Tai buvo talentas.: Vilių, bet Čikagoje jiedu 
Jis piešė žuvis, kiaules ir j artimai susidraugavo, ei- 
karves, ir jos buvo pana- davo kartu į teatrus ir 
šios į pažįstamus žmones, kaip vėliau Olis man papa- 
Man niekuomet anksčiau šakojo, jie turėdavo įdo- 
ir į galvą neateidavo, kad mių ilgų pokalbių.
žmonės galėtų būti taip Iš Olio aš sužinojau, kad 
panašūs į karves, arklius, Čikagoje, taip pat, kaip ir

Iš Olio aš sužinojau, kad

čia namie, kol dar buvo
------------- ---------------------------------------------------------------------------- ^ 4. — ....

Taras, Vidurvakarių vaikys- į Baigęs aukštesniąją mie-1 berniukas. Vilius greit pa
ltelio mokyklą, Vilius iš-|sidarė populiarus. Jis buvo 
važiavo Čikagon, kur gy-Į gražus, ir mergaitės meno 

Jis

te ir Paslaptingoji Amerika.

Ūkininkai, atvyksta į j Veno jo motinos pusbrolis. I mokykloj jį pamėgo. — 
musų miestelį prekiauti, į- įr ten jįg įg£ojo j Meno A-i buvo taurus ir nuoširdus, 
sunais0 į jo gyvenimą. kademij Tai t mū. į dėlto jis pasidarė populia- 
Sestadienis tai labai didele • ■ -- - r
diena. Dažnai jų vaikai jaunuoįįs Čikagoje. Jis iš tarpe, 
lanko aukštesniąją mies
telio mokyklą.

i Taip yra ir su Haču Hu-
delės įtakos jaunajai Ameri- Činsonu. Nors jo Ūkis, e-'; 
kos literatūrai. Jo geriausi S4S UŽ keturių kilometrų ’ 

nuo miestelio, yra mažas, 
jis žinomas kaip 

tuose vienas geriausiai užlaiko
mų ir stropiausiai dirba-

Asų miestelio buvo ir kitas rus savo jaunųjų draugų

I w • 

tytojui, — ir dar nemaža tačiau 
; kitų. Dažni svečiai 
Į lietuviu žurnaluose buvo

!

i

Šio žavėjimo 
žinomi visame 
Tai James F. 
Jack London.

tikrųjų buvo išvykęs dve- Olis man papasakojo, 
jais metais anksčiau už,kad Vilius beveik kas va

karas eidavo į linksmas 
sueigas, kur tuoj pradėjo 
pardavinėti savo įdomiuo
sius, mažus piešinėlius ir 
užsidirbti pinigų. Jis pieš
davo skelbimus, ir jam 
gerai apmokėdavo.

Jis net pradėjo siuntinėti 
pinigų į namus. Matote, 
Olis, grįžęs iš Čikagos, 
dažnai nueidavo į Hučin- 
sonų sodybą aplankyti Vi
liaus tėvų. Jis eidavo pės
čias arba važiuotas nuva
žiuodavo kokį popietį ar 
vasaros vakarą, ir prasė
dėdavo su jais. Kalba vi
suomet sukdavosi apie Vi
lių.

Olis sakė, kad jis jaudin
davosi, matydamas, kaip 
tėvas su motina buvo pri
sirišę prie savo vienatinio 
sūnaus, kiek daug jiedu 
kalbėjo apie jį ir svajojo 
apie jo ateitį. Jie nebuvo 
iš tokių žmonių, kurie su
sidėtų su miestelėnais ar
ba net ir su kaimynais. O- 
lis sakė, jie priklausė tai 
žmonių rūšiai, kurie dirba 
visą laiką nuo ankstyvo 
ryto iki vėlaus vakaro ir 
mėnesienų naktimis, ir se
najai mažai moterėlei pa
ruošus vakarienę, jiedu 
dažnai eidavo į laukus ir 
dar dirbdavo.

Matote, apie tą laiką se
nasis Hačas baigė septin
tąją dešimtį, o žmona bu
vo dešimčia metų jaunes
nė. Olis sakė, kad kiekvie
ną sykį, kai tik jis nueida
vo pas juos, jie palikdavo 
darbą ir ateidavo su juo 
pasėdėti. Jiedu būtų galė
ję kartu dirbti ir laukuose, 
bet tik pamatę jį ant kelio, 
tuoj abu bėgte atbėgdavo. 
Jie būdavo gavę nuo Vi
liaus laišką. Jis rašė kiek
viena savaitę.

Maža senoji motina bėg
davo atsilikusi paskui tė
vą.

— Mes gavome dar kitą 
(Tęsinys 7-tame pusi.)

Vilių. Jis vadinosi Olis 
Veimantas ir studijavo Či
kagos Universitete. Gavęs 
diplomą jis grįžo namo ir

DAINA

dar ir kai kurie vyresnieji mų vietų visoj mūsų apy-Į 
arba jau mirę amerikie-

1 Ramunėle tu baltoji, 
Kad išpuoštum mano kelią. 
Tu iš dulkių atsistoji. 
Skaisčią pakeli galvelę...

linkėj. Hačas yra žemo ū-Į 
čiai. kain Carl Sandburg gio, susimetęs į kuprą se-i 
ar Bret Harte. nis. Jo sodvba yra prie į

Gale pažymėkim, kad Skrečgravelio vieškelio, iš j 
Lietuvoj ir kaikurie moks- los aPbnkui matosi daugį 
liniai autoriai buvo mielai klt^ nuskurusių sodybų, 
priimami. Iš jų tarpe meg-į Hačo ūkis išsiskiria iš 
stamiausias buvo 1 aul de visų. Mažas namelis visuo- 

į Kruif. j met nudažytas, vaisme-
Toks literatūrinis tiltas džių kamienai sodely nu- 

iš .
mažą lietuvių kraštą, ku- ir daržinė sutvarkyti, 
rio kultūriniai troškimai laukai visados gražūs, 
tačiau platūs. Ten James Hačas turi arti sep 
F. Cooper. Hark Tain, Sin- niasdešimt metų. Jis bent 
clair Levis, 
knygų lentynose stovėjo 

j šalia Homero, Dantės, 
I Shakspeare, Tolstojaus, 
jVictor Hugo, Sigrid Und- 
įset. Miguel de Unamuno, 
Thomas Mann ir eilės kitų, 
senų ir visai jaunų kūrėjų. 
Kaikurie iš tų lietuviškų no vis 
vertimų, pav., Homero vei- mas žemę iki tėvo mirties, 
kalų, buvo pripažinti tik-(Paskui, turėdamas jau ar- Margink darbščiai ilgas juostas, 
rais šedevrais. į ti penkiasdešimt metų, jis Kad paaustum lieką sprindį.

Tas literatūrinis tiltas vedė keturiasdašimtų me- "...........
nėra pilnas: jis tuo tarpu 
veda tik į vieną pusę. Pa
čioje Amerikoje ligšiol nė
ra išleista nė vieno lietu
vių autoriaus vertimų, 
nors pažvelgus į tą tolimą 
dainų, pasakų ir laisvės 
kovotojų žemę, būtų gali
ma rasti iš ko pasirinkti.

Tuo tarpu šis dviejų kra
štų literatūrinis santykia
vimas mums rodo vieną 
dalyką, būtent: lietuvių Net ir jų išvaizda pasidaro 
tauta gyveno ir tebegyve- ■ panaši, 
na tomis pačiomis dvasi
nėmis gėrybėmis, kaip ir liūs Hučinsonas, buvo ma- 
visas kultūrinis pasaulis— 
laisvės, gėrio, grožio, kū
rybos pasiilgimu ir laimė
jimu.

Antanas Vaičiulaitis.

Vargui—takui per rugienas 
Tavo žiedas—džiaugsmo kraitis. 
Štai — pasauly aš ne vienas, 
Jo bedugnėj ne našlaitis...

|
j Skurdo skausmas lyg pagijo, 

. _ ‘ Skausmo ilgesys nurimo,
Amerikos nusitiesęs į baltinti kalkėm, klojimas Įr krūtinė jau nebijo

0 Kryžiaus žemės ištrėmimo...

Pearl Buck kiek pervėlai pradėjo gy
venti. Jo tėvas, to paties 

| ūkio savininkas, buvo Pi
lietinio karo dalyvis ir, 
nors po jo dar gana ilgai 
gyveno, tačiau dirbti men
kai tepajėgė. Hačas buvo 
vienintelis sūnus, ir gyve- 
no vis su tėvais, dirbda-

Saulės taurę tu pripylei 
Ir. tamsus, žygiuoji drąsiai, 
Ir širdis tik klauso tyliai, 
Ką tu giedi mano dvasiai...

AUDĖJA
Į
I -----------------
I Ir kai giedras rytas rieda. 
Ir kai sutemos artėja, 
Tavo romų žemės žiedą. 
Tavo skirtį, gerbk, audėja 1

Kol neblykšta tavo skruostas.
tų mokytoją — ir jiedu su- Kol tau žemės saulė spindi... 
silaukė sūnaus. Mokytoja Į 
buvo maža, kaip Hačas. j Suok sutemus giesmę graudžią. 
Susituokę jie abu prisirišo Kad tau rytas daug melavo, 
prie žemės. Jiedu atitiko Bet pajausk, kad staklės audžia 
savo ūkio gyvenimą, kaip Amžių metmenis, ne tavo... 
kaikurie žmonės atitinka 
savo nešiojamus drabu
žius. Aš kaiką' pastebėjau 
sėkmingai vedu s i u o s e 
žmonėse. Jie vis labiau ir 
labiau darosi panašesni.

Jų vienatinis sūnus, Vi-

I

žo ūgio, bet stebėtinai 
i tvirtas berniukas. Jis lan
kė mūsų miestelio aukš
tesniąją mokyklą ir žaidė 
mūsų miestelio beizbolo

Amžių mįslei—tavo skietas 
Ir muštuvų darnas mojis. 
Tau tik staklių suolas kietas, 
Tavo sostas keturkojis.

Bet priimk ir tokį kelią — 
Kad ir vargšė, tu ne vergė — 
Kito audeklo dalelė.
Tu jo margą mįslę sergi...

Ir jei temstant nevaitosi 
Ir vis tiesi ranką miklią, 
Tu per vargą sužinosi. 
Kas Audėjas, kas šaudyklė...




