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Jau visiems žinoma, kad 
Lietuvių Darbininkų Są- • 
jungos (LDS) seim'as j-i 
vyks 13—14 d.d., 1945 m., į 
Cambridge lietuvių para
pijoj, kurios klebonu yra! 
nuoširdus LDS ir “Darbi
ninko” rėmėjas, Garbės 
narys ir ilgametis Centro 
Valdybos narys, kun. Pr. 
J. Juškaitis. Toje parapi
joje taip pat yra veikli 
8-toji kuopa, kurios pir
mininku yra p. Petras Ra- 
daitis.

Kun. Pr. M. Juras, LDS 
Centro vice-pirmininkas, i 
Centro Valdybos pakvies
tas ir įgaliotas, jau turėjo 
keletą pasitarimų su kleb. 
kun. Juškaičiu dėl pamal
dų tvarkos ir seimo dieno
tvarkės. Pakvietė kun. Dr. 
Kazimierą Urbonavičių 
skaityti paskaitą.

Seimo pirmą dieną, sau
sio 13, Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčioje. 
9 vai. rytą įvyks iškilmin
gos šv. mišios. Po pamal
dų, parapijos mokyklos sa
lėje įvyks seimo posėdžiai.

Antroji seimo diena — 
sausio 14, sekmadienis. 
Rytą pamaldos bažnyčio
je, o po pietų salėje tęsis 
seimas. Paskaitą skaitys 
kun. Dr. Kazimieras Urbo
navičius. Seimas baigsis ( 
pamaldomis už pasaulio1 
taiką ir už pavergtą Lietu
vą.

APSKRIČIŲ IR KUOPU
{NEŠIMAI SEIMUI ikai kur BALF skyriai da-,vietos

_ , iro aukų rinkimą. Jokių au- .Chest . bei National War
LDS Centro Valdyba-k prašyti, bei per prakal-iFund Campaign.

k2d žmones! i IETUVIU NUO KARO

Vaizdas Iš Šv. Kazimiero Parapijos, Providence, R. I., Jubiliejinio Leidinio

i

Į Amerikiečiai Perėjo Saar Upę
Alijantai Laimėjo Visame 

Vakariniame Fronte

ruošia
Visi atvykę atstovai turės 
progą sužinoti organizaci
jos dvasinį ir finansinį 
stovį. Tačiau vien Centro 
raportais neturėtume pa
sitenkinti.

LDS apskričiai ir kuopos 
iš anksto kviečiamos pa
ruošti seimui įnešimų or
ganizacijos gerovei. Svar
biausias klausimas seime 
turėtų būti išsiaiškintas, 
kaip padidinti organizaci
ja nariais ir “Darbininko” 
skaitytojais ?

Visus įnešimus prašome

rnąją amerikiečių ai miją 
ir prarado nuo 15 ki 23 
lėktuvų.

Daugiausia pasižymi lai
mėjimais gen. Patton va
dovaujami kariuomenės 
būriai.

Pastebėta, kad vokiečiai 
sudegino vieną savo mies- 

kad nieko nepalikti 
Sakoma,

Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Jėgų Centro. 
Paryžius, gr. 4 — Trečioji 
Amerikiečių armija smar
kiai trenkė į Vokietiją na
cių karo jėgas ir perėjo 
Saar upę, užimdami didelį 
tiltą. Taipgi laimėjo prin- 

miesteliuose 
Saar baseinėje.

Aštuntoji armija Italijoj Į amerikiečiams, 
vėl laimėjo Faenza srityj.ikad tas miestelis tai Nic- 

Alijantų karo jėgos lai
mėjo visame vakariniame 

(fronte, 
i Toliau į šiaurę vokiečiai, 
.kaip praneša, užliejo Nij- 
megen - Arnhem sritį. Vo
kiečių oro jėgos puolė pir-

cipaliuose I 
itelj,

l

der Limberg, į šiaurvaka- 
rus nuo Saarlautern.

Amerikiečiai dabar 
koncentravo savo karo 
gas pulti vokiečius ir
imti svarbų miestą Colog- i ne.

su- 
jė- 
už-

Gausiausioji Lietuvių šeima Providence lietuvių parapijoj, tai pp. Jurgio ir Alenos Gudačiauskų, gyv. 
Cranston 10, R. I. Jųjų namus puošia šešios žvaigždės— šeši sūnūs yra karo tarnyboje.

Sėdi iš kairės į dešinę: Antanas, kuris yra karo tarnyboje nuo rūgs. 10, 1942 m., Vladas, kuris yra karo 
tarnyboj nuo balandžio, 1942 ir dabar randasi Prancūzijoj, p. Alena — motina ir tėvas Jurgis, Edvardas, ka
rys, kuris dabar yra kur nors Prancūzijoj, Albertas.

Stovi iš kairės dešinėn: Juozas, karys, kuris yra kur nors Anglijoj, Petras, Vincas, Marijona, Jurgis, 
Pranas, karys, kuris yra Camp Mackall, N. C., ir Andrius, karys, kur nors Southvvest Pacifike.

Kariai Edvardas, Juozas ir Pranas yra vedę. Jų žmonos gyvena Providence, R. I.
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BLOGAS ORAS SULAIKĖ
VOKIETIJOS BOMBARDAVIMĄ

BALF Pranešimas Visuomenei į>—
Spaudoj pastebėta, kad,Fund tada duoda kreditą 
ii kur BALF skyriai da-( vietos Community Wari

LIETUVIU NUO KARO 
NUKENTĖJUSIU 

ŠELPIMAS
BALF per lapkričio mė

nesį lietuviams nuo karo 
nukentėjusiems sušelpti 
suteikė sulyg valdžios nu- 
statvta tvarką aukų sumo- 

Jei kas duoda je S31.250.00. Šioji suma

duotų aukas dėl United 
Lithuanian Relief Fund of 
America nevalia, nes mū-{ 
su organizacija yra vai-į 
džios globoje ir National 
War Fund išduoda visas 
reikalingas sumas pašal
poms ir administracijos 
reikalams, jei kus uuoud:Jv --j* -----
ar prisiunčia auka mūsų y_ra ?auta iš National War, 

, organizacijai i____  _
bet mes turime pranešti i 
National War Fund. o jie 
iš mums skirtu sumu. ati
ma tiek k’ek mes aukomis

. f-—““-J'*“““““' savotne. Kai me= oraneša-siųsti is anksto LDS Cent- m(, j National
So.rui, 366 W. Broadway, 

Boston 27, Mass.

BROCKTON, MASS.

KRUVINOS RIAUŠES 
GRAIKIJOJ

Užmušė 10 Žmonių, Sužeidė 61
Athens, Graikija, gr. 4—Imiero 

Kairieji, pasivadinę Eam 
(Tautinis Išlaisvi n i m o 
Frontas), suruošė demon
straciją prieš valdžią Kon
stitucijos aikštėje, 
riaušės, kur užmušė 
žiausia 10 žmonių ir
žeidė 61, tarp kurių ir še- 
šius policininkus.

Athens militaris guber-

Kilo 
ma- 
su-

Londonas, gr. 4 — Pra-ipasauline taikos organiza- 
neše, kad blogas oras su- cija. 
laikė Vokietijos bombar-

1 davimą iš Britanijos, ta- 
ičiau iš Italijos amerikie- 
Ičių lėktuvai puolė vokiečių 
centrus Silezijos ir Vien
uos srityse.

šeštadienį britai bom-
i bardavo Hagen, geležinke-;
lio centrą Ruhr srityj;* 

Jurgio Papandre-•^,1C3Sen’ art* Franfort, ir merįkos Darbo Federaci- , • • . , v - . ~ benzol įstaigą Dortmundou o ministrų kabiento se-p f
šiems kairiųjų minis
trams, protestuojant prieš 
Įeit. gen. Ronala Scobie, 
alijantų kariuomenių bri
tų komandieriaus Graiki
joj. išleistą įsakymą pa- 

! naikinti graikų savanorių 
{ginkluotus būrius.

Kairieji — Eam reikala-

Kaip žinoma, Tautų Są
junga nuo karo pradžios 
neveikia, bet ji nėra likvi
duota. Dar tebegalioja 
tautų sutartys, pasižadė
jimai ir nuosavybės.

Pasibaigė ADF Seimas
New Orleans, La. — A-

pakraštyj.

Stalinas Prašalino 
Komisarą Sedin

War natorius tuojau paskelbė i^vmą atšaukti ir,|priimame. Eund ir president’s
Relief Control Board pa- pavojaus stovi.
tvirtinta. > vadai paskelbė generalį

Visi Amerikos Lietuviai streiką.
tautiniai nusistatė ir ku-!
riems rūni Lietuvos

War Fund žmonių nuo karo nukentė- 
apie ęmut*s aukas pažymi- jusiu šelpimas ir terovė.1 
me iš kokios vietos 

i aukotojas, jo pravarde ir 
duota suma; National War
■ —,    ——   — —  ------

tas liepos 12 1909 m. Wil- 
Pa. 1912 m. 
perkeltas Chi-

Kairieji

Londono radio korespon
dentas Athenuose sako, 
kad kairieji vadai pranešė, 

’ jog 15 ju rėmėjų užmušta 
yra organizuokite BALF skv- įr sužeisti. Policija sa- 

rius ir kuodaugiausmi a-iko> ka(j vienas policinin- 
merikieėius ir r- lietuviu kag užmuštas ir penki-su- 
kilrnės žmones įtraukite j keisti
narius. ( Spėjama, kad demons-

Kun. Dr. J. B. Končius, įtracija ir riaušės kilo dėl- 
pirmininkas. to, kad rezignavus iš pre-

:r

i

savaitraščiu, o

LDS 2 Kp. SUSIRINKIMAS
Antradienį, gruodžio 5 d.. kPs Earre. 

7:30 vai. v. Šv. Roko par. salė- “Draugas” 
je įvyks LDS 2-ros kp. susirin- cagon. Iki 1916 m. “Drau- 
kimas. Kviečiame visus narius gas” buvo
dalyvauti ir šiame susirinkime nuo tų metų kovo 31 die- 
užsimokėti savo duokles už or- nos pradėtas leisti kas- 
ganą “Darbininką". dien. Pirmuoju “Draugo”

Valdyba, redaktorium buvo įžymu13 
publicistas a. a. kun. A. 
Kaunas. Po to. “Draugo” 
redaktoriais yra buvę:

3. 3.

Lenkai Sudarė Nauia Valdžią 
Lenkijai Londone

35 Metu Gyvavimo 
Sukaktis

Londonas. gr. 4 — Perei- 
kan. Dr. F. Kemėšis, Julius tos savaitės pabaidoje 
Kaunas. Pr. Savickas, kun Lenkijos prezidentas Wla- 

Lankričio 24 d. dienraš- Dr. Maliauskas. vyskupas dislavv Rackievvicz paskel
tos “Draugas” išleido padi- p. Bučvs. MIC. kun Dr. K. bė. iog sudarytas 
dintą numerį, paminėii- Rėklaitis, kun Br. Rumšą. lenku 
mui savo 35 metų gyvavi- kun. Dr česaitis. MTC.. Dr. 
mo sukakties. Be to. lap- k. Pakštas, kun. V. Kuli- 
kričio 26 d. suruošė šaunų kauskas. Nuo 1927 m. pra- 
koncertą, kurio programoj džios “Draugo” vvriausiu 
dalyvavo mūsų viena įžy- redaktorių yra n. Leonar- 
miausių artisčių n. Polyna das Šimutis, 
Stoska (Stoškiūtė). — r>. Ignas

<<•

redaktoriais 
Sakalas, kun. 

Draugas” buvo įsteig- K. Barauskas ir L. Laba
nauskas.

Sukakties proga sveiki
name leidėjus, redaktorius 
,ir bendradarbius ir linki
me “Draugui” 
sėkmių.

BONDS \\8/7
KeepBombs 
Falling!

jos seimas pasibaigė entu
ziastingai. Seimas užgyrė 
pirmesnį nutarimą, kad 
karo metu streikai neleis
tini.

i Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas William 
Green kvietė CIO “grįžti į 
namus”. Kaip žinoma, 
CIO, kilus nesusiprati
mams išdygo iš Amerikos 
Darbo Federacijos.

i Seimas nasisakė algų

Londonas. gr. 4 — Mas
kvos radio praneša, kad 
komisaras Ivan Korneje- 
vič Sedin prašalintas iš pa
reigu. Jis buvo sovietų 

kad pagerbtų graikų teisę Rusijos aliejaus pramonės 
i patiems administruoti sa- tvarkytoju.

Nauju komisaru paskir- klausimu. Reikalauja pa- 
|taq N. K. Baibakov. kelti algas.

Dėl tarptautinio darbo 
uniiu kongreso Amerikos 
D? rbo Federaci ia nutarė 
laikytis nirmesnio nusitei
kimo. būtent, nesidėti ir 
nedalyvauti tokiame knn- 

Washing+on. D. C., gr. 4 grėsė, kur dalyvaus šalies 
— Tautu Saiungos virsi- unijos. kurios neturi lais- 
irinkai šaukia susirinkimą vės arba vra valdžios knn- 
, Londone. kad išspręsti rei- trolėje, kain pavyzdžiui 

tik Levte kalus susijusius su nauja Sovietų Rusijos.

vo šalies reikalus.
s N. K. Baibakov.
pašalinimo priežastis 

laikoma paslaptyje.Nuskandino 5,000 Japoną
Leyte, Philippinų salos, 

gr. 4 — Pereitos savaitės 
i pabaigoje Jung. Valstybių 
lakūnai nuskandino kelis 
iaponu transnorto laivus 
ir su jais kartu 5.000 japo
nu. praneša iš gen. Mac- 

(Arthur centro.
; Ja nonai vien 
vandenyne neteko 26.000 j-----------------------------------------------------------------
kareivių, kuriuos vežė į tą DARBININKAI NEGALI MESTI

Tautą Sajunaos Susirinki* 
mas Londone

salą.
I

Sostai Gražino Prancūzą j 
Išdaviką Prancūzijon J

DARBU BOSTONO SRITYJE

:nformacijos — Adam 
Pragier: ministeris taikos 
konfererciiai — Dr. Wla- 
dyslaw Folkierski; 
‘vmo — Stanislaw 
vi: karo liko tas 
Marian Kukiel.

Sakoma, kad nauji mi- 
nisterįai vra griežčiau nu
sistatė nrieš sovietu Rusi
os politika Rusijos - Len-

atsta- 
Sopic- 

pats —
Į
i

Jeigu Meta Darbą, Tai Turi Užimti 
Karo Darbą

Boston. Mass., gr. 4 visų vyrų darbininkų sam
dymą kiekvienoje biznio 
kategorijoje savo kontro
lėm

amnestiia Maurice ___ . „ .
prancūzų komu-Metropolitan Boston War 

— pastojo'? sekreto- Manpower Commission iš- 
kad vyrai 

dirbantieji 
išdaviku ir teis- Didžiajame Bostone, bū- 

Torez buvo tent, 43 miestuose ir mies
teliuose būtinoje ir nebū- 

gen. de Gaulle.tonoje industrijoje, prade- 
šeštadieni, negali

naujas 
ministeriu kabine

tas. kurio premieru yra 
Tomasz Arciszewski. so
cialistas. buvęs artimas 
Pil^id^kio bendradarbis.

Nauias I/enkiios val
džios ištremime sąstatas kijos sienų klausimu. Jei- 
vra toks: premjeras T. Ar- fru taip, ta’ vargiai susi- 
cisze"’ski; užsieniu reik?-:tars su Rusija.
Iii — Adam Tarnn^ski: vi
daus reikalu — Zvgmunt 
Berezowski: prekybos pra-į 
įmonės ir laivyno — Jan

geriausių Kwaninski: teisingumo — 
iDr. Bronislaw Kusnierz;*.

★YOI LĖNI YOII 
Monegr •

YIEY IIVE YIEII

Paryžius, gr. 4 — Šiomis 
(dienomis Prancūziios va
idas — gen. de Gauhe su- 
t°ikė
Thorez, 
pistu i 
riui. kuris už pabėgima iš leido įsakymą, 
.kariuomenės buvo pa- darbininkai, 
.skelbtas
■mn ieškomas, 
.pphėp-es i Rusija.
i Kain tik gvn. ūc Gauilv. 
tam komunistui bausme dant 
dovanojo, tai sovietų Ru- mesti darbu, o jeigu meta 
sijos valdžia davė jam ka- darba. tai turi priverstinai 
ro lėktuvą, kuriuo jis bu- užimti karo darbus, jeigu 

įvo parvežtas Prancūzijon. tik yra tinkami.
i Sovietų valdžia pagerbė iš- ~ 
važiuojantį komisarą Tho- Statės Emplovment Ser- 
rez.

I
Tuo pačiu laiku United

vice, kaip praneša, paima

Prezidentas Paskyrė 
Atstovą Italijai

VVashington, D. C., gr. 4 
— Prezidentas Roosevel- 
tas paskyrė Alexander 
Kirk, kaipo Jung. Valsty
bių atstovą Italijai.

Iki šiol Alexander Kirk 
buvo Jung. Valstybių pa
tarėjų taryboj Italijai.



ĮVAIRIOS žinios
DARBININKASAntradienis, Gruodžio 5, 1914 

Demobilizacijos Planas!

r

%

Bus Daug Kalėdiniu Eglučių

Z t

Mffitaris Teismas Neteis 
Adm. Kimmel Ir Gen. Short

Washington, D. C., gr. 4 
— Pranešama, kad Karo ir 
Laivyno departmentai at
sisakė teisti adm. Kimmel 
ir gen. Short, 
karo ir
Pearl Harbor, kai ją už
puolė japonai.

Po visų tyrinėjimų, kaip 
sako pranešimas, nesą jo
kio pagrindo teisti mini
mus karininkus.

įspėja Prieš Pokarinį Plana
vimą, Kai Šalis Yra 

Pavojuje

2

LIETUVOS VYČIŲ ĮKŪRĖJAS Į Nenutrūkstanti Šv. Mišių Ir Maldų
Eile Už Lietuvos Laisvę!

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

Prezidentas Atleido Littell 
Iš Teisingumo Departmento

VVashington, D. C., gr. 4 
— Prezidentas Roosevel- 
tas atleido iš teisingumo 
departmento Norman Lit- 

kurie buvo tell. valstybės gynėjo Bid-
laivvno vadais fle padėjėją.

Pastaraisiais laikais tarp 
valstybės gynėjo Biddle ir 
Littell buvo kilę nesusi
pratimai. Biddle pasiūlė 
Littlell atsistatydinti, bet 
jis .atsisakė tai padaryti.

Nesusipratimai kilę dėl
to, kaip pareiškė Littell,

Planas, demobilizuoti 
mūsų kareivius Europoje, 
kada Vokietija bus įveik
ta, jau padarytas. Tą gali-; 
me spręsti iš įvairių pra
nešimų, kuriuos skaitome 
laikraščiuose iš Karo De
partamento. Negalima nu- 
stayti skaičių vyrų, kurie 
bus kas mėnesį sugrąžina
mi namon, nes perdaug 
faktorių gali skaičių liesti.

Pirmieji grįžti namon 
bus vyrai, kurie buvo karo 
belaisviai per 60 dienų ar-

kad Biddle norėjęs pada- 
ryti tūlų lengvatų Thomas 
C. Corcoran.

.

Jurgio

VVashingtonas — Aiškus 
įspėjimas prieš leidimąsi į 
pokarinio planavimo liuk
susą tuo metu, kai šalis y- 
ra pavojuje, buvo išreikš
tas pulk. J. Monroe John
son, Apsigynimo Trans
portacijos Įstaigos direk
toriaus.

Apsigynimo Transporta
cijos Įstaigos Direktorius 
savo kalboje Omaha, Neb- 
raska, pasakė, kad šiuo 
metu, kada dar prieš akis 
stovi dviejų karų laimėji-į 
mas, žodžiai 
planavimas” tikrovėje ga-Išimu, šios šalies skautai,' 
Ii būti trugdytojų (sieke- laike du mėnesiu trukusio} 
rių) darbu, jei tas bent'popierio rinkimo vajaus, 
vieną mūsų energijos lašą pasibaigusio rugsėjo 30 d., 
nukreipia nuo visuotino;surinko popierio daugiau 
karo pastangų. OWI. negu jiems buvo pavesta.

VVashingtonas — Karo 
Informacijos Įstaiga pra
neša, kad 1944 metų kalė
dinių eglučių atsarga bus 
pakankamai didelė, kad 
galėtų patenkinti «ios ša
lies gyventojų šventinį pa
reikalavimą. OWI.

Skautai Pristatė Popierio 
Daugiau, Negu Tikėtasi

tis to reikalauja. Sergan
tieji ir sužeisti, kaip lig 
šiol daroma, bus grąžina
mi atgal, kaip tik greit 
.bus tą galima padaryti.

Kiti bus grąžinami pa
gal Armijos kredito siste
mą. Keturi faktoriai tą nu
spręs, laikas, kaip ilgai vy
ras buvo armijoje nuo rug
sėjo 16 d. 1940 m. kiek 
mėnesių jis ištarnavo už
sienyje, kreditas dėl kovų 
ir ar kareivis yra tėvas. 
Ištarnavimo laikas pirmoj 
vietoj, antroj vietoj bus 
priskaitomi tėvai. FLIS.

VVashingtonas — Karo
“pokarinis'Gamybos Vadybos prane-

Gamins Daugiau Fontaninių 
Plunksnų

par.,

par.,

Gruodžio 17 — Šv. Andriejaus 
par., Phila., Pa.

Gruodžio 18 — Šv. Kazimiero 
par., Providence, R. I.

Gruodžio 19 — šv.
par., Bridgeport, Conn.

Gruodžio 20 — šv. Trejybės 
par., Newark, N. J.

Gruodžio 21 — Karalienės
Angelų par., Brooklyn. N. Y.

Gruodžio 22 —šv. Jurgio par., 
Phila., Pa.

Gruodžio 23 — šv. Kazimie
ro par. New Haven. Conn.

Gruodžio 24 — Katalikų Uni
versitete, VVashington. D. C.

(Kun. J. Prunskis)
Gruodžio 25 — šv. Kazimiero 

par.. Philadelphia,
Gruodžio 26 — 

par., Durya. Pa.
Gruodžio 27 — 

par., Wanamie, Pa.
Gruodžio 28 — šv. 

i par., Scranton. Pa.
29 — Seserų 
Vienuolyne.

I

Pa.
Šv.

Šv.

Juozapo I
Marijos I

Mykolo

par..

par.,

Sausio 1 — Šv. Kazimiero 
par., Amsterdam. N. Y.

Sausio 2 — Šv. Alfonso 
Baltimore, Md.

Sausio 3 — Šv. Roko 
Brockton, Mass.

Sausio 4 — Apreiškimo 
Brooklyn, N. Y.

Sausio 5 — Šv. Jurgio 
Brooklyn. N. Y.

Sausio 6 — Nekalto Prasidė
jimo par., Cambridge. Mass.

Sausio 7 — Atsimainymo V. 
Jėzaus par.. Maspeth. N. Y.

Sausio 8 — Aušros Vartų 
par., Chester, Pa.

Sausio 9 — Šv. Marijos par., 
Kingston, Pa.

Sausio 10 — Apreiškimo par.. 
Frackville, Pa.

Sausio 11 — šv. Kazimiero 
par., Plymouth, Pa.

Sausio 12 — šv. Pranciškaus 
par.. Lavvrence, Pa.

Sausio 13 — Šv. Andriejaus 
par-.^Nevv Britain, Conn.

Sausio 14 — šv. Petro par.. 
So. Boston. Mass.

Sausio 15 — Šv. Antano par.. 
Omaha. Nebr.

Sausio 16 — Nekalto Prasi
dėjimo par.. E St. Louis.

MALDOS APAŠTALAVIMAS 
St. Robert’s Hali 

Pomfret Centre, Conn.

Mykolas A. Norkūnas,
gruodžio 1 d. minėjo savo.si ir mūsų katalikiška} Gruodžio 
75 metų amžiaus sukaktį, i spauda ir kitomis organi- cįškiečių 

burgh, Pa.
Gruodžio

Bayonne, N .J.
Gruodžio 31 — šv. Ritos par.. 

Haverhill, Mass.Dievulio________________ _
mos 1945 metais, jau da- 

L x -• i • - - bar priimami Apsigynimotatanciuose krovinius mu- -y. _ x - • T 1 •k. . . tz r ■ i Transportacijos Įstaigosisio laukams. Konferenci-( 
įjoję dalyvavusiųjų tarpe 
buvo Gen.-maj. Lewis B. 
Hershey — Karinės Prie-} 
volės Įstaigos direktorius,! 
Paul V. McNutt — Karo; 
Darbo Jėgos Komisijos! 
pirmininkas ir Viceadmi- 
rolas Emory S. Land — 
Karo Laivininkystės Ad
ministracijos administra
torius.

Adm. Land, atidaryda
mas konferenciją, pasakė: 
“Mano nuomone, mūsų da
bartinio masto Prekybinis 
Laivynas privalės veikti 
pilna jėga mažiausiai tris} 
ir pusę metų po karo veik-! 
smų sustojimo”. OWI.

Sovietų Rusijos Armijos 
Laimėjo Tris Svarbias 

Pozicijas Vengrijoj

Nežiūrint deimantinio ju-'zacijomis.
biliejaus, p. Mykolas A.( Deimontinio jubiliejaus'■ 
Norkūnas dvasioje yra dar; proga sveikiname p. My-'par., 
jaunas žmogus. Ir šian- kolą A. Norkūną, nuoširdų’ - 
dien jis karštai tebesisie- LDS ir “Darbininko"’ bi- 
loja jaunimu — Lietuvos čiuli ir prašome 
Vyčiais. Jis taipgi rūpina-stiprinti jį sveikatoje!

Padegė Tokio

30 — šv.

Pran-
Pitts-

Mykolo

I
----------------------------J-------------------------- -£-----------------------------------------

(apskričių skyriuose. OVVI.į
'___________________________________________________________________ •

i

i r
Bact Merf/frcč/VVashington, D. C., gr. 4 

— Jung. Valstybių B-29 
bombanešiai vėl bombar- 
sostinę ir padegė lėktuvų 
dirbtuvę.

Stiprus vėjas greit išne
šiojo kibirkštys ir praplėtė 
gaistrus visoje apylinkėje.

(BGY MORE THAN BEFOREJ
\v------------Z

USED FAT IARGICVVashingtonas — Karo 
Gamybos Įstaiga pranešė, 
kad Fontaninių plunksnų 
(Fountain Pens) ir Me
chaninių Pieštukų Indus
trijos Patariamojo Komi- 

! teto neseniai įvykusiam 
. posėdy, karo įstaigų atsto
vai reikalavo padidinti 

- fontaninių plunksnų 
(fountain pens) ir mecha- 

Į ninių pieštukų gamybą, 
' kad būtų galima patenkin
ti karių reikalavimus.

Veikiama Jūrininkų Rekru- 
tavimo Pagreitinimo 

Srityje

Negras Dženitorius Atidaro 
Bonų Pirkimo Vajų 

Milwaukėje
VVashingtonas — Price * 

Collins, 55 metų amžiaus, 
negras dženitorius, atida
rė Šeštąjį Karo Paskolos 
Vajų Milwaukėje, nupirk
damas 1000 dolerių vertės 
boną vajaus būstynėje.

Collins didžiuojasi nu
pirkęs pirmuosius bonus 
visų keturių paskutiniųjų 
vajų. Pirmąjį boną jis nu
sipirko tuoj po Pearl Har- 
boro įvykių.

Atvykdamas į vajaus 
būstynę, Collins atsinešė 

’ su savimi 63 bonus, 12 tūk- 
Istančių dolerių vertės, no
rėdamas įrodyti pareigū- 

i nams, kad jis ne tik perka, 
bet ir laiko nupirktuosius 
bonus.

Collins pareiškė Milwau- 
. kės bonų platinimo parei
gūnams esąs viengungis 
ir neturįs kitų pajamų šal
tinių, išskyrus dženito- 
riaus alga. OWI.

—
Fed. Apgyvendinimo Admi
nistracija Rūpinasi Vetera

nų Namų Paskolomis
VVashingtonas — Tauti

nės Apgyvendinimo A- 
gentūros Federalinės Ap
gyvendinimo Administra
cijos pastangomis, paga 

į “G. I. Teisių Deklaraciją”, 
privačių skolinimo įstaigų 

Kariai, kurie gyvena užfrontėj, jie atlieka įvairius išduodamos veteranams 
darbus. Štai šis karys taiso Londone apgriautus na-(apdraustos namų pasko- 
mus. Kiti dirba kitus darbus. :los. OWI.

VVashingtonas 
Laivininkystės 
tracija pranešė, 
shingtone įvykusioje kon
ferencijoje J. V. Prekybi
nis Laivynas nutarė veikti 
srityse jūrininkų rekruta- 
vimo pagreitinimo ir jų 
sulaikymo laivuose, pris-

— Karo 
Adminis- 
kad Wa-

USED FAT 
tjksSofCisIssJįj

i couvtUTėo INTO GLYtchlliE

I

GOČS /N7O

OPlATES
TO ERSE PR10 Y.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį
602 VVashington Blvd.

BALTIMORE 30, Md. 
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų

THE ENEMY IS STILLTIERE!

Keep
Buying

* Eztra
Bonds!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Boston Edison Company sako 
...visuomet išvyniok iš popie
riaus maistą, kurį laikysi re- 
fregaratoriuje, išimant tą. 
kuri reikia sušaidyti. Popiera 
insuliuoja maistą nuo šalčio.

Boston Edison Company

PUT

NET "VYRAI 
MŪRAIn

I
Londonas, gr. 4 — So

vietų Rusijos armijos už
ėmė Satoraljaujhely, pas
kutinį geležinkelio centrą 
šiaurrytinėje Vengrijoje, 
ir Miskolc, kur yra svar-{ 
blausias ginklų gaminimo 
centras.

Toliau nuo Budapešto,; 
Vengrijos sostinės, Rusi- j 
jos armijos stumiasi gilyn 
Dunojaus upės pakraščiu.

Nuneigiami Gandai Apie 
Kūrenamojo Aliejaus Raci- 

jonavimo Padidinimą
VVashingtonas — Pa

skelbti pranešimai, kad 
esą kuro aliejaus ištekliai į 
pasidarę tokie dideli, jog 
didesnio kuro aliejaus kie-j 
kio paskyrimas ateinan
čiam mėnesiui ar kitų me
tų pradžioje, esą nepagrįs
ti ir apgailėtini, pareiškė 
kuro Administratorius, i 
Harold L. Ickes. OWI. 'i

I

•

yra žmonės! 
Taip, bilf vienas gali kentėti nuo papras
tų raumenų skausmų, gėlimų ir jveržimų. 
V-ikit- sreitar uždekite Johnson’s REL> 
CROSS PI.ASTERIO ant krūtines ar nu
karos -- tiesiai ant tos vietos ši išbandy-1 
ta-ir-tikra pasrelba veikia tuojau* šildo— 
ramina — apsaugo — paremia. dirba, 
jums bedirbant. RED CROSS PL.ASTE- 
RIAI via švarūs, sanitarišku lengvai pa
naudojami n<- koks purvinas, dvokias 
t< palas įtrinti ir drapanas suteršti. Rei
kalauk tikrojo garsaus per virš 50 metu, 
pagaminto Johnson & Johnson. TIKTAI 
35c — vaistinėse.

REDCROSS P L A S T E R

I

Pasiruošta Naujų Komerci
nių Susisiekimo Priemonių ’ 

Reikalavimui I I

VVashingtonas — Apsi
gynimo Transportacijos Į- 
staiga pranešė, kad prašy-1 
mai perleidimo liudymąmsi 
pirkimui naujų komerci-Į 
nių susisiekimo priemo-Į 
nių, kurios bus gamina-Į

LIETUVIŲ ROMOS KATALIKU
SUSIVIENYM AS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas  §1,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta . .. S2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ......  §1,490,000.00
Aukomis išmokėta .................. §15,000.00

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

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

Centro ofisas:
73 E South St. (P. 0. Box 32), Wilkes■ 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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DARBININKAS
(THE W0RKER)

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

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

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

Mass. under the Act of March 3. 1870.
Acccptance for malling at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

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

Domestic yearly ___________
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly
Foreign once per week yearly $2.50

$4.00

$5.00

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  !
Vieną kart savaitėje metams.... :
Užsieny metams  .............  :
Užsieny 1 kart sa-tėj metams

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

i 
i Laivas, kuris labai daug veikė prieš japonus Pacifike, laike šio šešto 

Karo Bonų Paskolos vajaus, atsilankė VVall Street distrikte, Morgan’s 
aikštėje, New Yorke. Šiais laikais atrodo, kad laivai ir gatvėmis vaikšto.

PAKEITIMAS NATURALIZA-į 
CIJOS KAINŲ I

—— į
tik $5, už antras popierasj. 
Šis mokestis dėl antrų po 
pierų padengia natūraliza
cijos užrekordavimą peti- 

! ei jos ir paskutinio išklau- 
įsymo kainą ir naturaliza- 
į ei jos certifikatą, jeigu tei- 
(smas įsako išduoti. Jeigu 
i ateivio prašymas atmes
tas. tie pinigai jau negrą 
žinami.
KADA IR KUR MOKĖTI 
TUOS MOKEŠČIUS

Kai aplikantas gauna sa
vo pirmas popieras arba 
kai paduoda natūralizaci
jos peticiją, jis turi užmo- 

| keti viršminėtus mokes-
praeitį tikromis akimis, čius. Gali mokėti pinigais, 

]kus — garbės ištroško- gali žmoguje sukelti arba nors keli teismai, tarpe jų 
Įsiems. džiaugsmą dėl pasiektų United Statės District for

------- t---- • į Ir vis dėlto davė jie Jam gerų darbų arba liūdesį, the Southern District of 
Dėlto atėjo nežinomas, Karaliaus vardą, bet pa- dėliai niekniekiams pra- New York, reikalauja paš- 

kaip persirengęs karalius niekinimui. Apvainikavo, leisto laiko. “

ADVENTAS
“Aš šaukiantis tyruose 

balsas: taisykite Viešpa
ties kelią”. (Jon. 3, 23). 
Taip šv. Jonas, Kristaus 
pirmtakas šaukė žmones 
prie atgailos, šaukė, kad 
visi pasiruoštų priimti 
Svečią, kuris neša išgany
mą, neša vaistus, gydan-

Nuo 1929 m. už atvažia-į 
vimo certifikatą reikėjo 
mokėti $2.50. Tas dabar 
pakeista. Pilietybes apli- 
kantas, nereikalaujamas 
pridėti paštinį čekį sumo
je $2.50 su Form N-300 ar
ba N-400.

Tačiau, kainos dėl orimų 
ir antrų popieru pakeltos. 
Šis naujas istatvmas iėįo 
galion rugsėjo 28 d.. 1944 
m. kada nrezidento pasira
šyta. Nuo tos dienos pir
mos popieros kainuoja 

. $3.00 ir antros nopieros $8. 
(Pirmiaus reikėjo mokėti 

I i

__ L karalius niekinimui. Apvainikavo, leisto laiko. Palaimintas to čekių.
pas savo žmones ištirti jų bet erškėčių vainiku. Nu- tas liūdesys, jei jis virsta i Sekamus mokeščius rei- 

jvedė į sostą, bet į skausmo atgaila sujungta su pasiekia mokėti paštiniu čekiu 
ir negarbės. Aprėdė pur- ryžimu nutraukti pančius'— už užregistravimo cer- 
puru, bet iš nekalto krau- varžančius eiti Dievo nu- tifikatą $18; už certifikatą 
jo. Padabino brilijantais— rodytais keliais ir išsiver- “derivative citizenship” 
iš ašarų ir prakaito. Iškėlė žus iš piktosios dvasios 
jį aukštai, bet ant Kalva- narvo pakilti į tyras erd- 
rijos kalno. Reiškia, veltui ves! 
švietė žibintas? Neveltui.
Toje išpuikusioje ir apa- kartus, bet, jei jame sielos

!i ’ ’l X • * 1

širdžių gerumą.
Vis dėlto, kad neturėtų 

dievažudžiai išsisukinėji
mo. Jis siunčia savo rinkti
nį, ištikimą tarną šv. Joną 
Krikštytoją su perspėji
mais, su pamokinimais,

i

“derivative
Su.; už pripažinimo certifi- 
katą Su.; už kopiją pames
to arba sunaikinto pirmų 
arba antrų popieru certifi- 
kato SI. Paštinis čekis tu
ri būti vardu Commissio- 

su meile truks nuodėmių vergijos jelė, nors ne levitų ir kil- pinigiai, ar galima jį at- nėr of Immigration and
bet pa- pančiai, raiši vaikščios, ak- 'mingųjų, bet mažučių, I mesti ? Naturalization, Washing-

oficijaliai nepri- saulis Jo nepažino ir išsi- ii regės, kurti girdės, mi- vargšų, verkiančių, ken-i “O atgaila, šaukia šv. ton, D. C. ir su tinkamoms
gailestin- aplikacijos blankoms turi

būti pasiųsti aplikanto vie-

I

I I E g lUvI t r

“Kaip sunaikinti Franco?” taip skelbia vieno bol- 
ševikuojančio amerikiečių laikraščio antraštė. Užsi- 
davęs sau tokį klausimą, laikraštis nurodo jo reikalą 
ir patiekia priemones jam išrišti. Reikalas jau seniai 
esąs pribrendės, bet kol karas Afrikoj dar nebuvo sėk
mingai likviduotas, geografinė Ispanijos padėtis yra 
tokia, kad Franco galėjo daug Alijantams pakenkti; 
tad tuo metu jį užkabinti buvo neparanku. Dabar kas 
kita. Afrika užkariauta, Italija išlaisvinta, Prancūzija 
taip pat, naciai beveik baigiami likviduoti, tad Ispani
ja liko visiškai atskirsta nuo galimųjų savo sąjunginin
kų. Tuo būdu jau pilnai pribrendo laikas apsidirbti su
nacių “prieteliu” gen. Franco. Jis esąs dviveidis gud- čius žaizdas, kurios pirmų- 
ruolis, gabiai besivingiuojąs tarp demokratijos ir fa- jų tėvų krauju išsiplėtė į kad jau išsipildė pranašvs- 
šizmo. Dabar, girdi, laižosi prie demokratijos, bet tuo- visą žmoniją. čių laikas, jau Mesijas čia
mi r.eišdildys praeities rekordo. O jo praeitis gerai ži- Šis Svečias ėjo į pasaulį pat, kurio žodžio galia kusioje gaujoje buvo sau- sveikata, išganymo rank- 
noma. Kūnu ir siela esąs fašizmui atsidavęs. Metas jį su didžia auka, ------- ‘ ‘ « i 4<...
likviduoti. Bet kodėl to nedaroma? Likviduoti juk degančia širdimi, 
lengva. Reikia tik dviejų mažmožių: 
pažinti Franco valdžios ir apginkluoti sukilusius prieš gynė. Kodėl? Dėlto, kad a- rūšie ji kelsis iš kapų, 
jį partizanus, kuriems organizuotis geriausia vieta tėjo nusižeminęs, pasislė- ;
būtų Prancūzija. Tik tart žodį, ir nustatyta prieš Frar.- pęs, paprastoje mirtingųjų nors Kristus atėjo nežino-jie išvydę šviesą prisiarti-;kytoja, dideli tavo darbai: tiniam ofisui, 
co mašina pradės veikti. Tuo tarpu... išvaizdoje. ‘ u... o., x:-------

Čia bolševikai negali susilaikyti nuo nuostabaus 1

Tiesa, atgailos kielikas

'____ __ ‘ ‘ , bet mažučių,!mesti?
fi regės, kurti girdės,’mi- vargšų, verkiančių, ken-j “O atgaila,

'--- t Kiančių, kuriuos Išganyto- Chrizostomas,
Šv/Augustinas sako, kad jas palaimintais vadina, gurno motina, dorybių mo-

Su šiuo nauju įstatymu, 
natūralizacija kainuos 
brangiau aplikantui nuo 

krust. Ir tik pagalvot, kas ją sulaiko: De Gaulle ir likti atpirkimo darbą. Jei Mesijo figūra. Tas žibintas mą ir padarė gaisrą visa- Per tave latras įėjo į dan- 50 centų iki $3.50 daugiau. 
Churchill! De Gaulle teisinasi tuomi, kad Franco da- būtų atėjęs, kaip galingas tai šv. Jonas. Žibinto švie- me pasauly. ,gų ir nusižengęs Dovydas Vyras arba žmona Ameri-
vęs prancūzų armijos daliniams tranzitą į Afriką. Vis valdovas su didžia garbe ir sos masinami bėga žydai1 Ar toji kilnioji šviesa, atgavo malonę”. kos piliečio mokės mažiau-
dėlto tai iš jo pusės prietelingas mostas. Kaip gi su to- didenybe, tai visa žydų klausdami: “kas čia, kas šventas tikėjimas tebede-j Advento laikas — atgai- šia 50 centų daugiau, negu 

, Ne ašarų ir pirmiau, jeigu atvyko 
se? Ar užteks jos Kalėdų skausmo laikas, bet pro- prieš birželio 29 d., 1906 ir 
tamsią naktį Kristų pa- tingo apsisvarstymo, atsi- nereikėjo mokėti atvažia- 
žinti ir tyra sąžine džiaug- lyginimo, susitaikymo su vimo certifikato kainos, 

nusi- jie mokės $3. daugiau.
.............    Naujas įstatymas nepa- 
riausias laikas išdulkinti] rūpina aplikantui mokeš- 
mnlzcln raoraimcinmc crol_ ni:i ciiorravinimo

mas, tamsų vidurnaktį, ta- ■ no, pažino šviesos šaltinį, tu naikini kaltes, gydai 
silpnus, keli kritusius, 

1 nusiminusius.

• i 4— va z j v, J ii. cLO y UcllilO V L*. 111CL x\. y CCL " x

Bet tas paprastumas bu- čiau pirm Jo ėjo Žibintas, j uždegė širdis, nudžiovino 
pasipiktinimo. Pragarinė prieš Franco mašina nė ne vo reikalingas tobulai at- kurio spinduliuose žibėjo ašaras, nuslopino skaus- linksmini

Tv> ii*' k. rro 1 Ir o "io d 11 o • Ta.'i ( IV liLr+i ‘* r 1: ■ rvi n T r. i f!™.-. r. "PaT" fUIZA 1
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kiu kaimynu susipešti ir, kas būtų dar negražiau, leisti tauta būtų kritusi Jam po tu esi, ką čia darai?” Ir Ži- ga skaisčiai musų širdy- los metas. 
T  " - -  * *1.' - 1   I-A! — _ 1 1 J _ _ , • , .1 Z. A v  -  nri 9 A »* nrrf n c? T."- <1 1 zizl , I ■ e».ly r» 11 c* w*i r, 1Ispanijos maištininkams sukti sau lizdą Prancūzijos kojų. bintas atsako: “Aš nesu
žemėje? Tai nesutampa su Prancūzijos generolo gar- Išpuikęs, gudrus, bet Kristus,aš tik atėjau liūdy- 
bės pojūčiu. O kai dėl oficijalaus Franco pripažinimo klastingas žydas ne iš mei- ti apie Jį”. Nepatiko jiems 
(mat, De Gaulle jį jau pripažino), tai ką bedarysi: rei- lės, bet dėl garbės ir turtų nei liudytojas, nei liūdija- 
kia skaitytis su politinėmis aplinkybėmis. (Kokios tai būtų Jam pataikavęs ir pa- masis. Nepatiko pilnas 
būtų aplinkybės, De Gaulle taip ir nepasakė). Bendrai, šaulio Išgelbėtojas būtų malonės ir nuolankumo iš- 
De Gaulle kasdieną darosi vis didesniu politiniu klaus- tapęs vienos tautos besai- puikusiems. Nepatiko be- ją slopina. Gal puikybe 
tuku.

Ir Churchill oficijaliai pripažino Franco vyriau
sybę! Ne tik pripažino, bet ir viešai Parliamente išgy- iš vienos, kiti iš kitos pusės. Ypač pažymėtinas lenkty- gumas ar pavydas? Ką da
rė Ispanijos vadą. To dar negana: davė jam 300,000 kočioto i^iom tai™? “Darvirit
bačkų aliejaus. Čia tai jau įžeidimas su komunistų 
skriauda sujungtas. Ir kaip čia nesijaudinti? --------- vr----- ------------------------------------------- (

Iš viso, tarpysavė Alijantų politika neapseina be ta vingiuotė su Ispanijos vadu? Ar gi būtų manoma,! Tik rimtas^ apsimąsty- 
savotiškų šešėlių. Visi muša vokiečius išsijuosę: vieni kad ir Franco kada kam nors susigadys? K r :

kio gobšumo auka.

smingai su angelais Jo Dievu ir žmonėmis, 
garbės giesmę giedoti? Jei žeminimo laikas. Tai ge
ne, žiūrėkime kokie vėjai

,------------ ------- .----------
turtis — gobšams, nuolan- kuria buvo kupini anie ne- 
---------------------------------- tikėliai? Gal negailestin-

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulion Sheen 

Vertė Pranas Jančius. MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS
II PERSKYRIMAS

NUODĖMĖS TIKROVĖ
Padaugink šį neteisumo, nuodėmės ir pik

to nepaisymą dešimts tūkstančių kartų ir 
turėsi tautinį suparaližavimą, tai yra, nepajė
gumą apimti visas prieš-Amerikoniško veiks
mo sritis, nes mes daugiau nebežinome kas 
yra Amerikai gerą ir kas jai žaloms neša.

Kodėl, pavyzdžiu, Amerika neišgali pa
sekmingai apsidirbti su penkta-kolumnis- 
tais? Dėlto, kad teigdama, jog laisvė reiškia 
teisę daryti, kas kam patinka, o ne kas dera, 
ji neišgali pabrėžti skirtumą tarp teisumo ir 
neteisumo.

Jei komunizmas būtų koki nors amerikie
čių ūkininkų kiaules naikinanti bakterija, 
mūsų universitetų profesoriai naktimis ne
miegotų bandydami surasti bakterijoms ko
voti vaistų, antidotų, bet kadangi visuome
niškoje tvarkoje mes neturime nieko atsto
vauti bakterijai, dėliai pikto užginčijimo. mes 
turime kai kuriuos naktimis nemiegančius 
universitetų profesorius savo galvas besuką 
išmanyti būdus palikti savo vardus balsavi
mų kortelėse, kad jie toliau galėtų naudotis 
mūsų laisve, tikslu ją panaikint1.

Kad ir jie neturėtų jokio dorinio šuore ri
mo, Amerika būtų daug laimingesnė. Jei Llo 
patys komunizmo gynėjai susitartų duoti 
Amerikos komunistams lygiai tas pačias tei

čių sugrąžinimą.
Jeigu anlikantas jau už

mokėjo $5. po senuoju į-

mokslo ragavusioms gal
voms, turtuolių kišenėms 
ir pilkoms sermėgoms nuo 
puikybės. Ateis baltos Ka- statymu dėl atvažiavimo 
ledos ir visų širdyse bus certifikato ir pirmoms po- 
balta, gaus kilnus džiaugs- pieroms, jam prisieis mo- 
mas kartu su linksmais keti dar $8.00, kada pra- 

• 1 švenčių varpų garsais.
K. mas, žvilgterėjimas į savo F. J-kas (“M.”) viso $13.00.

i

niavimas: kurie greičiau pasieks Berlyną. Taip ir rei- ryti, jeigu taip? “Darykit 
kia. Pralenkusiam ir daugiau bus garbės, ir patogiau, atgailą”, skamba griežtas 
vadovaujamą poziciją užėmus. Tai nuturalu. Bet kam šv. Jono balsas.

kad ir Franco kada kam nors susigadys?

ses, kuriomis jie Rusijoj džiaugiasi.
Ar mes nesuprantame, kad užgindami 

piktą mes liekame bejėgiais su juo kovoti? 
Kas yra tarptautinis nuolaidumas didesnėj 
savo dalyj jei ne atsisakymas pripažinti išvi
dines piktas žmonių intencijas.

Šisai sutaikymas arba nuolaidumas pa
grįstas pikto nežinojimu. Tautiniai vadai 
žiūri į protines klaidas atsakyti už dorinį iš
tvirkimą. Piktas neturėdamas jokių istoriškų 
apmatavimų negali būti pažintas.

Kaip tik į tai panašus tautinis suparaliža- 
vimas, pagrįstas pikto paneigimu, privedė 
Prancūziją pasitikėti Rusija, ir mus veda 
Rusija pasitikėti ir ją vadinti “draugiška”.

Pasaulyje nėra kitos bakterijos taip neap- 
kenčiančios šalies, kaip Jungtinės Valstybės; 
maža esti tautų, kurios rodytų tokį pakantu
mą piktui ir nuodėmei, kaip mūsų šalis.

Plaučių uždegimo bakterija, kuri kaip 
penktakolumnistas įsibriauja kūnan, ūmai 
yra chirurgų, gydytojų ir mokslininkų armi
jos apsupta, bet kada komunistas, kuris kaip 
penktakolumnistas įsiveržia į mūsų darbo są
jungos, mokyklas ir kariuomenę, esąs Civili
nių Laisvių gynėjų apsuptas, nes jei nėra ne
teisumo kodėl jis yra neteisus?

Galima daryti bendrą taisyklę, kad jo di
desnis yra ne jauslumas teisumui, kuris tau
toje gimsta iš Dievo, to didesnis yra tautos 
vidinio sugedimo pavojus.

3) NERVŲ SUŽALOJIMAS IR APSIVY
LIMAS: Nuodėmės užgineijimas padeda pa
matą daugeliui mūsų šiandieninio pasaulio 
nervingų netvarkingumų. Nerviškumas arba 
neurozis didesnėj dalyj pareina iš apsivylimo.

Patyrimai rodo, kad žiurkės, kurios mais
to ieškojime nuolatai buvo apviltos, pasiuto. 
Net kiaulės, kurios, rodos, neva laisvos nuo

rūpesčių, taip pat pasiuto, padarius panašius 
patyrimus.

Šiandieninis žmogus taipgi yra nuolatinių 
neįgyvendintų laukimo troškimų ir ateities 
laimės realizavimo progos ir jos turėjimo 
džiaugsmo apviltas.

Tas ypatingai teisinga apie tuos, kurie 
lemti toliaus tęsti savo laimės įsigyti bandy- 

■ mus, kurie savo esmėj yra lemti baigti bevil
tyje.

Bandymas sukurti rojų iš žemės, rasti py
ragą danguje, džiaugsmą piktame, ir taiką 
dorinio įstatymo sulaužyme yra lygiai kaip 
pasmerkimas žmogaus amžinai mėginti kva
dratas sudėti skrituliuose.

Niekas taip gražiai nenupiešia šio apsivy
limo kaip šiandieninės pažiūros į moterystę, 
tai yra, romantiškos meilės lūkestys ir paties 
stovio tikrenybės.

Praktiškai kalbant visos meilės dainos, 
kurias girdime per radiją, sukasi apie tuos 
besiketiną tuoktis, pavyzdžiui, “kaip laimin
gi būsime”; “ar būsi mano visados”. Bet ar 
dažnai girdime meilės dainą per radiją apie 
tą pačią porelę penki metai po jų vestuvių — 
jei jie dar gyvena moterystėje.

Ką mes girdime jų vietoje? Juokus krečia 
apie moterystę, kurių kone visi panašūs į tą 
seną ir vis skelbiamą pasaką: — “Tai nebuvo 
moteris, tai buvo mano žmona”.

Ar mes nesijuokiame iš moterystės, tam, 
kad norime paslėpti savo gilų apsivylimą. 
Vienas Rytietis kartą išsireiškė: “Amerikie
čiai ne tikrai džiaugsmingi — jię perdaug 
juokiasi”.

Šis apsivylimas yra ne tiktai rimtas, bet iš 
jo ištrūkimas dar blogesnis, nes kiekvienu 
atveju — šiandieninis žmogus bandyme su
rasti išeitį išorinėse aplinkybėse; jei jis vedęs,

šys antru popieru, arba iš
FLIS.

jis mano, kad būtų laimingesnis, jei turėtų 
kitą žmoną; jei jis yra komunistas, jis mano, 
kad būtų laimingesnis, jei būtų kapitalistas; 
jei kapitalistas, jis mano, kad būtų laimin
gesnis, jei jisai būtų “Draugas Keliaunin
kas” — bet visi jie yra skirti didesnioms ne
laimėms, nes neteisumas širdyje negali būti 
kito visuomenėje esančio neteisumo pava
duotas.

Kad mes tiktai galėtume suprasti, jog 
nuodėmė yra beprotystė, o beprotystė yra 
pragaištis. Juk yra beprotystė šokti nuo sto
go, ir jei aš šoku, aš save susižeidžiu.

Mano protas man nurodo, kad paišelis 
skirtas rašymui; jei aš pavartosiu tą paišelį 
duris atidaryti aš jį sulaužysiu. Panašiai pro
tas ir apreiškimas man nurodo, kad mano 
tikslas ir laimė glūdi siekime to Tobulaus 
gyvenimo, Tiesos ir Meilės, kuriuo yra Die
vas. Jei aš valingai sukilu prieš savo tikslą, 
aš save sužeidžiu. O tas nuolatinis apsivyli
mas pareinąs iš to, kad bandome atidaryti 
duris su paišeliais arba įgyti taikos be dores 
tik labiau padidina nerviškumą ir dažnai 
baigiasi beprotyste.

Trokšdamas pabėgti nuo šios viduį:nčs 
kovos šiandieninis žmogus bando užpildyti 
tą tuštumą, kurį vienas Dievas tegali užpil
dyti. Ta priežastimi jis neapkenčia poilsio; 
jis nori tik “laiką prašvilpti”.

Laikas jam nepakenčiamas; jis tad ir bė
ga nuo jo į gyvenimą, kuriame jis galėtu s°ve 
užmiršt. Didesnė jo pramoga dalis pag/lnd? 
nėra daugiau kaip “laiko prašvilnimas” arb i 
dalykai užima tuščią sielą. Jo stakatorant’š- 
kai kapotas nerišingas muzikos ritmas neša 
judėjimą, kuris jį niekur nenuveda, bet virs
ta narkotišku vaistu “užliūliuoti" jo sielą.

(Bus daugiau)
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VIEŠNAGE VILNIUJE
Žaliuojančiais Dzūkų Laukais Ir 

Kalneliais
St. P-rys(“N. R.”) išėję matyti balkonėlis, ku- 

( šis straipsnis rašytas 1939 rin ateidavo karaliai iš pi- 
metais, kaip patys patirsite, 
apie Sekmines. Jis puikiai 
charakterizuoja Vilnija ir to 
krašto išbandymo gyvenimą, 
visuomet ryžtingai laukianti 
laisvės aušros. Ten pastebėsi
te vilniečio nuoširdumą, pat- 
rijotingumą ir palyginimą su 
laisi'osios Lietuvos piliečiais. 
Dabar palyginkime aną gyve
nimą su mūsų ir juos supras
kime šioje valandoje, kai ne
tik Vilnija, bet ir visa Lietu
va pergyvena baisų karą ir ręs, tačiau 
žiaurų okupantų režimą).

Tęsinys
Užsukame šv. Kazimiero 

koplyčiom Ant altoriaus 
sidabrinis karstas su 
šventojo palaikais, sienos 
paveikslais nukabinėtos, 
lubos puikiais ornamen
tais išpuoštos. Vienoje pu-

Lt. Jean Root. of West Palm Beach, 
Fla., head dietitian in the U. S. Army 
Hospital at Ft. Jay, N. Y., sees that 
no seraps of fat are vvasted in the 
hcspital kitehens būt are salvaged 
and turned over to the war effort.

i v ---------------------
ICidrono vardu jis vadina- 
' si. Prie upelio Kristaus 
statula rymo. Maldininkai 
atsiklaupia prieš stovylą, 
sukalba maldelę, ant pa
pėdės padeda keletą skati-Į 
kų, pabučiuoja Kristaus 
kojas ir brenda per vande-, 

ii

TIK UŽ DU DOLERIU

Du Filipino jaunieji gražina grindis. Mažytis su žvakės vašku tepda
mas eina pirmiau, gi didesnysis — seka ir išžibina.
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lies rūmų pasimelsti. Kam-1 
pe stovi puiki, panaši į 
kieliką sakykla, iš kurios 
garsusis pamokslininkas 
Skarga sakydavęs pamok
slus. Altoriuje įdomus tri- 
rankis šv. Kazimiero pa
veikslas. Legenda byloja,. 
esą dailininkas antrą šven-, 
tojo ranką neteisingai nu
tapęs, todėl norėjęs ją da-i 
žais užtepti ir naują.ran-; 
ką išpaišyti. Taip ir pada-

l iš ryto radęs 
dažus nubirėjusius. Mėgi
nęs užtepti, tačiau dažai 
nuo tariamai neteisingo- 
sios rankos nubiręję. Daili-' 
ninkas. numanydamas čia 
stebuklą esant, šventąjį 
taip ir palikęs su trimis 
rankomis.

Už didžiojo altoriaus nu- 
sileiažiame laipteliais ir 
išvystame vietą, kur seno
vėje šventoji ugnis kūren
ta. Prieš remontą matę tą 
kamputį tvirtina ten buvę 
daugiau apdegusių akme
nų, nelyginant koks auku
ras. Sienos irgi buvusios 
aprūkę. Nūnai viskas ki
taip perversta. Tepatikęs 
tik aukojamasis plokščia 

(akmuo, _______ _______r................r ____
!į mažą tarpą įspraustas. Į tys brangieji senovės at- 
vilniečio pastabą, kodėl jie įminimai. Slėpininga ji va- 
taip naikiną ir žaloją seno-i kare ir naktį, baltomis ko
vės paminklus, aiškintojas donomis šviečia ir ūkanotą 
atžėręs esą jis (vilnietis dieną, tačiau gal puikiau- 
iietuvis) tepasiliekąs pa-' 

‘stabas ir moralus sau... ■ 
| Vytauto Didžiojo pa
veikslas. po juo parašas, 
rodąs, jog šioje vietoje pa
laidotas garsusis kuni
gaikštis. Deja, jo kaulų nė 
anksčiau, nė per paskutinį1

i

I

j f! didįjį katedros remontą e-j 
są nepavykę surasti. Ap- 
rodo rastąsias aukso karū
nas, nuveda koplyčion, ku
rioje Zigmantas Augustas 
slapta su Barbora Radvi- 

; laite susituokęs, rodo dar 
kažkokius paveikslus, aiš-Į 
kiną kažkokias legendas, 
tačiau mintys skrenda į 
tuos laikus, kai Šventara
gio slėnyje degė amžinoji 

' ugnis, kai krivų krivaitis 
i iš bokšto, kurio pamatai 
•mūsų dienų susilaukė. 
Tautai dievų valią skelbė, 

s; Graži, grakšti katedra, 
bet ir tas sienon aplink kurią spiečiasi pa

Laiškas Iš Namų

šiai ir didingiausiai ji at
rodo Sekminių žalumy
nuose, kai saulė fasadinės 
skulptūros iškeltą kryžių 
aukso žiežirbomis nuplies-. 
kia, kai šoninės kolonos iri 
nišose pastatyti šventieji čiais žaidžia, 
šešėlių ir šviesos pusra-Į
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'44 is one of the BIGGEST farm 
years on record. 1NSURE yourself 
and America against LEAN years.

BUYATLEASTANERTRA $100 WAR BORO TODAY!
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Jūs galite siuntinėti savo my
limam kariui dovaną kas mė-. 
nuo per aštuonis mėnesius! 

VYTIS, visų mėgiamas ilius
truotas žurnalas su daugybe į- 
vairių pasiskaitymų lietuviškai 

nį/Kiti į bonkas prisemia’ir angliškai, bus siuntinėjamas 
vandens, kiti prausiasi J'į8’* kareiviui. Amerikoje ar 
veidą, mazgoja traiškano- užjūry, per aštuonis mėnesius 
tas akis, kiti iš dugno ren- tlk už du doleriu, 
ka akmenėlius ir juos ske-į 
petaitėn rišasi. Už upelio 
vėl kokios pusantro šimto 

į metrų aukštumėlė. Jon 
;platus kelias veda. Vos pe-; 
' rėję Cidrono upelį, maldi- 
i ninkai suklaupia ir keliais 
kalnan kopia. Moterys, su vėsinančiais gėrimais 
merginos, vyrai, vaikai, se- ir išrašytais pyragaičiais, 
neliai — beveik visi proce- “Apvaikščioję” kalvari- 
sijos dalyviai, išskyrus jas, susimeta pulkeliais 
vieną kitą, klupsčiomis patvorin ir užkandžiauja, 
kalnan slenka. Iš pradžių Teko pasekti vieną šeimą, 
purus smėlys, toliau kieta prie bažnyčios laiptų susė- 
žemė, o paskiausia — aš- dusią užkąsti. Tėvas iš ki
lpos akmenų briaunos iš 
žemės išsikišusios. Ir visą 
šitą tarpą nuogais keliais 
nueina.

j Šiurpus ir keistas jaus
mas kyla, bežiūrint į šią. 
kalnan klupčiomis slen
kančią minią. Basi, išvar
gę, sudžiūvusiais veidais, 

! ant pečių batus ar pusba- 
i čius persisvėrę, rankose 
didžiules pintines tempią. 
lūpas sukandę, akis tolu
mon klaikiai įsmeigę, jie; 
nuogais keliais skiria pu
rų smėlį, klupdami bučiuo
ja kietą žemę, pirmyn ir į 
šonus palinguodami, brū
žina akmenų išsikišusias 
briaunas.

• jos keliu 
į seneliai, 
s Pasiekę 
j pabučiuoja 
stoja. Giliai ir sunkiai kvė
puoja, žvalgosi į šalis ir 
nuskuba prie medinių var-j 
tų pasimelsti. Čia pat elge- i 
tos, kaulėtas rankas ištie
sę, išmaldos kaulija, čia 
pat stovi drobinės būdelės

• v

Atsiųskite jo ir savo pilnus 
adresus, o mes jam VYTĮ re
guliariai išsiųsime.

rrr/s
36‘6‘ \Vest Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.

Į

Ak, viskas iširo, sakai, mano motina!
Tau vargas giliai išvagojo veide, 
Vienok, vis sunkėja dalia apraudotina, 
Nesantaikos vėjai namuos palaidi.

Sakai, sūnus serga, o kitas sugedo.
Ir gėda klausytis kaimynų gandų, 
Jauti tik šeimoje agonijos pradą, — 
Bet kelio atgal aš, mamyt, nerandu.

Sakai, kad bakūžė jau baigia byrėti, 
Ir kartą raukšlėja jau krosnis sena, 
Sugrius vis priminęs mums mirusį tėtį 
Tvartelis, stovėjęs gana.

Sakai, kad dirvonais laukai tebestovi 
Ir leidžia sau žaisti ten vėjams visiems, 
Sakai Tau gyvenimas viltį išgriovė, 
Ir rūpesčiai širdį dalins svetimiems.

Sakai, kad nuskurdusį mažą sodelį 
Šaltis beširdis nugnaibė nagais, 
Ir Tavo siela, taip pavargus, negali 
Vaikais pasiguosti blogais.

Verkiu ir aš. mama, kaip vaikas, 
Kaip elgeta, spausdamas dantį į dantį, 
Kad svetimos rankos man išmaldą teikia 
Ir siūlo širdies pelenuose gyventi.

P. Z-tė (“M.”)

šenės išsiėmė lenktinį pei
lį, motina išvyniojo juo-
Tęsinys 6-tame puslapyj

Ir taip kalvari- 
kopia vaikai ir

Į

kalno viršūnę J 
žemę ir atsi-

lių “apvaikščioti” suplau-
Bažnyčios — Vilniaus kia procesijos iš viso Vil- 

miesto papuošalas ir bran- niaus krašto. Ties kiekvie- 
genybė. Paco pastatydin- na koplytėle sukalbamos 
tosios Šv. Petro ir Povilo x -
bažnyčios vidus nuo grin
dų ligi aukščiausiųjų lubų 
skliautų taip 
namentika ir 
skulptūromis, 

'raibsta į jas

mus. Bernardinų bažny
čios medžio pjaustiniai, į- 
domus šulinys Bonifratų 
bažnytėlėje, puiki ir didin
ga šv. Jono bažnyčia.

Lietuviams tepalikusi 
nedidutė, prieš keturis 
šimtus metų pastatyta, šv. 
Mikalojaus bažnytėlė. Jo- 

ije vilniečiai lietuviai pa
statė Vytautui Didžiajam 
paminklą, 

j Puikios, didingos, bran
gius meno turtus turin
čios Vilniaus bažnyčios. 
Joms visas jėgas ir gyve
nimą atidavė patys garsie- 

j ji talentai, jiems pastaty
dinti ir išpuošti plaukė pi
nigas iš kunigaikštijos 
plačiųjų žemių, jų skulp
tūras, paveikslus ir slap- 

i tinguosius požemius žmo- 
1 gaus vaizduotė gražiausio- 
• mis pasakomis ir lengen- 
domis apipynė — todėl jos 
tokios puikios ir viliojan-

tam tikros maldos, atgie- 
damos giesmės, ir visa ei
sena nuringuoja tolyn, 

j Kiekviena procesija turi 
vadovą, šis garsiai atkalba 

, užveda giesmės 
bežiūrint, i posmą, duoda ženklą pa

išklotas or- 
nustatytas 
jog akys'maldas,

Gražūs ir savotiškai įdo-’kilti ir prie kitos koplytė-i 
lės vykti. Ir viso eisena, i 
visi tos procesijos žmonės' 
spiečiasi aplink vadovą, 
lyg bitės apie bitinėlį. O 
tie vadovai įvairūs. Kar
tais kunigas, savo parapi-> 
jiečius atsivedęs, kartais 
šiaip žmogus, mokąs iš i 
maldaknygės paskaityti ir, 
giesmę užvesti, o,teko ma-, 
tyti “procesiją“, suside-į 
dančią iš vienos šeimos. ' 
Prieky eina tėvas, atseit,' 
“vadovas”, šalia jo žings-į 
niuoja motina, paskėliau į 
atsilikę seka sūnus ir dūk-, 
tė. Visi basi, skurdžiai ap-' 
sivilkę, suvargusiais vei
dais, klaikiai spindinčio
mis akimis, pintines ant| 
rankų persisvėrę — jie su- į 
klumpa į purų smėlį, sune-j 
ria rankas ant krūtinės ir; 
sausais, girgždančiais bal-i 
sais užgieda giesmės pos
mą.

Kalneliuose kvepia pu-j 
H 

želia vasarojus, sodų obe
lys žiedų žiedais linksta, o 
medžių pavėsyje rymo 
baltos koplytėlės, o iš slė
nių ir takelių giesmės aidi, 
o vis naujos ir naujos pro
cesijos iš Vilniaus pusės 
atmarguoja.

Nusileidžiame vienon 
pakalnėn ir išvystame 
sraujai bėgantį upeliūkštį.

čios, todėl nūnai ir išsipūs- gyg, toliau plaukia rugiai toc fryntai; iac mielai lon. v . ■> ,tęs frantas jas mielai lan
ko, ir suvalgęs, apiplyšęs, 
basas žmogelis, dešimtis 
kilometrų pėsčia atpluo- 

įšęs, suklumpa prieš 
i

ange- 
nusta-

I

lais ir šventaisiais 
tylą altorių.
Kalvarijų
Kalneliuose

Tarp pušų ir smilčių pa
statytos 34 koplytėlės, ku-

k

I

4iClaire Vovant”
By 

Jack Sparling 
PM Syndicate

•<

JOE.

JOE PALOOKA SOUNDS OFF
Hani Fisher—Mc.Vaugkt Syndirate

Ši kinietė, vadinama GUERILLA, parodo, kaip ji 
pakirsdavo nevieną savo priešą japoną, laike japonų 
valdymo jos tėviškę.

į L GUESS THERE S ALOTTA 
PEOPLE BACK HOME THIMK THrS 
NVAR'S CVER.THEY OUGHTA VflSE 
UPFAST. WE NEED EVERY THING 
WECANQET Art PUmN' THE 
SlYTH VJAR LOAN OVER

vou
SAlDrT,



Antradienis, Gruodžio 5, 1944

namai.

b

Tenai, kur nuo šiaurės į viršūnė jau nudžiūvus, o 
pietus vidudienio saulėj žievė nusilupus ligi pat 
bėga geležinkelio linija, 
niūksojo dvaro 
Raudoni tvartai buvo api- 
rę, kiemas tuščias, tik vie
nas bravoro kaminas kilo 
aukštai ir apylinkės nau
sėdijoms rodė suodinus 
savo šonus. Tos suodys bu
vo senų, didžių laikų, nes 
jau dvidešimt metų fabri
kas stovėjo apmiręs, o jo 
viršūnėj perinosi garniai.

Susnūdusiam dvare tą 
vasaros dieną buvo ramu, 
gera... Šalia gonkų, ant šo
nų išvirtę, kaitinosi vištos. 
Už erškėčių tvoros, paža- 
liavusioj kūdroj, kurkė 
tinginė varlė — tokiu nu
silpusiu, bejėgiu balsu. Jai 
pritardama knarkė močiu
tė Palionė. Ji miegojo ata- 
kaitoj, rankas pamaldžiai 
sterblėje sunėrus, atlošta 
galva ir prasišiepus. Jos 
kaklas drebėjo kai tik ji 
garsiai užsikriokdavo. Ne, 
tėvukui Jonui nebuvo ko 
beveikti, nes ir senis Mi
kas, kuris jau antras mė
nuo šnirpštė apie karklinę 
pintinę ir vis nestengė jos 
baigti, buvo kurčias, kaip 
dėžė. Atsistojo tad žmoge
lis, suniurzgėjo “O Dieve, 
Dieve tu mano” ir nukre- 
teno per sodą, užgožtą dil
gėlių ir kiečių tankmės. 
Slinko jis takeliu 
susimąstydamas. 
stabtels, užvers 
žiūrės į kriaušę,

tau... Ir aš moku valgyti... kė Jonas, 
geras žarnas turi, nėra ko 
skųstis...

— Kas tau, Joneli, tas 
kriaukšliukas... O man, ži
notum, taip gardu... ot, į- 
sidedi į burną, čiulpi, čiul- Oho! Ar jis nenusiėmė Ke
pi... Čia lyg salstelia, 
vėl rukštelė...
— Čiulpi, čiulpi... O aš tai 

alkanas būsiu...
— Man tavo pamokslų 

nereikia...
— Pamokslų 

kriaukšlio — tai taip...
— Man tavo pamokslų 

nereikia, — nirtėjo močiu- aš vis tiek šnekėjau... 
tė Palionė.
brangus! O su vedėja aš ką?... Sakyk, kaip ten bu
dai- pasikalbėsiu. Oho, taip 
pasikalbėsiu, kad tavo au
sys spragės!
— Na — a! — nutęsė 

drauge ir atgailaujanti 
Magdalena ir tėvukas.

Šis dar pridėjo:
— O ką tu jai čiulbėsi, 

balandėle mėlynoji?
— Ot, ir čiulbėsiu! Bus 

tau nagus kaišioti į ne sa
vo reikalus...

— O ką gi padariau — 
arkliui koją išmušiau, puo
dynę sudaužiau?...
— Nesiteisink jau, nesi- 

teisink. Pavydėjai kriauk
šlio... Ėsk, pusk pats! Ne
pavydžiu, nepavydžiu!..
— Karšta boba, — nu- 

spiegė per visą stalą vie
nakojis Snapinskas ir dar 
labiau ranka suvėlė pasi
šiaušusius savo plaukus.
— Kaip žarija...

• — Tu. tu... — norėjo a- 
nam atsikirsti močiutė Pa
lionė, bet nuo įtūžimo bu
vo jau tiek pridusus. kad 
žado neteko.

Tik atsistojo ji, nugręžė
Juliui nugarą ir. kilstelė
jus sijonus, turstelėjo į jo
pusę ir nusispiovė:
— Tfiu, tfiu, blakė tu,

tarakoniuk... Žiūrėk, kad 
vėl iš prieglaudos neiš- 
trykčiotum paskui ubagę 
Uršę...

— Kam ubagės jam pa
vydėt. močiute, — ją užrė-

— Galvijau tu, dai čia 
bliausi... Je, lyg aš nebū
čiau buvus stoty ir nesi
kalbėjus su viršininku
— Su pačiu viršininku.

šaknų, čia vėl susilenks, iš 
žolių pakels dėžutę nuo pa
pirosų ir atidžiai tyrinės.
— Jau ir ta nunyko,— ta

rė sau žmogelis apie seną 
obelį ir pro spragą tvoroje 
išlindo prie bėgių šakos, 
kiek atokiau nuo stoties.

Tik štai jis paraudo, 
šniokštuodamas spraudė
si pro eglaites ir šaukė:
— Rupūžiokai, ir vėl jie 

čia! Aš jums...
Jis mosikavo lazda ir 

trepeno prie naujai dažy
tų vagonų. Vaikai, kabinė
jęs! ant ašių, ant pakopų 
ir pro atkeltą langelį ak
menaičiais laidę į vidų, vi
sai neketino nešdintis. Jie 
tik susimetė į krūvą, už
lindo vieni už to kampo, 
kiti už ano ir laukė. Vienas 
iešmininko luošasis Tadu
kas klibykščiavo tolyn 
galvodamas: “O jeigu ims 
diedas vytis, tai dar ir nu
tvers”...

Budėtojo Jurgis įrėmė 
kumštukes į šonus ir gar
siai pasakė:

— Dėdulyti, jau tik neuž
mušk manęs.
— Aš tau! — niršo dėdu- 

lytis, — palauk, jei tik pa
kliūsi man...
— Na, pabandyk! — kly

kavo mažieji, 
kregždukus vis 
išveš. .

— Aha, man
— patvirtino

iš lėto, 
Čia jis 
galvą ir 

kurios

— O
; tiek

i 
tavo 

rytoj

sakė,

čia

ne, o

purės prieš tave, jei galiu 
paklausti?
— O ranką?... Ranką, te

tule, ar pabučiavo? — ne
atsiliko ir vienakojis Sna- 
pinskas.
— Palauk, šetone. aš tau 

išmušiu ir antrą blauzdi
kaulį... O tu lok ar nelok,

— Dievulėliau — O ranką , tetule, ran-

Leyte saloj, medikalis korpusas labai rūpestingai ir greitai suteikė sa
vo patarnavimą. Sužeistieji tuo jaus buvo paimti ir suteikus reikalingą 
patarnavimą iškelti ant laivų, kad juos patalpinus į saugesnę vietą* gy
dyti.

vo su ta ranka? — neatlei
do Julius.

Vis labiau šaukdama 
močiutė Palionė sakė:
— Viršininkas man kal

bėjo, kad Jonas rašė skun
dą į Kauną. Rašė skundą... 
Kas matė, šitaip ardyt 
tvarką?... Aš pasakysiu 
vedėjai...

A. \/ a i č i u i a i. s s.

THE VILLAIN—H. T. Tsiang. 
plays the villain in “Keys of 
the Kingdom.” He is a Ph. D. 
□f Stanford University, author- 

ed five books.

lojosis, 
artėda-

putros 
užrėkė 

tuoj

tėtis 
viršininko 

sūnus su perplėšta marš
kinių rankove.
— Jie dar man čia 
buožgalviukai, — 
mas plūdosi senis.

— Eik verčiau 
srėbti, — iš tolo
Tadukas. — Girdi, 
bus pietūs...
— Teta Palionė dar iš

pliurps ir tavo kruopas!— 
i erzinosi Jurgis.

— Aš jums! — grasino 
žmogelis, vis labiau raus
damas iš pykčio.

Pasilenkęs jis apgniaužė 
j stambų akmenį. Tai pama- 
' tęs, iešmininko vaikyštis 
dar tolėliau nušlibikščia- 

į vo, o Tukčiaus Bronius su- 
■ švagždėjo budėtojo vai- 
Į kui:

— Jei paleis pro vagono

Naujas Pulkim Ant Kelių

tuos i

H- A

Amerikietis karys atydžiai studijuoja iškabos 
rašą, kuris buvo pastebėtas kelyje į Metz, Prancūzijoj.

500,000000
OP IUTCMEN PAT
ADL WASTED

pa-

or.

ITS UIS BIKTHDAY—Cmei 
Justice Harlan Fiske Stone o. 
the U. S. Supreme Court takos 
brief interlude from v.ork to 
read one of many grceting 
caras sent by vvell-v.ishers on 
72nd birthday Ręst of day/ is 
suent at desk in šame old way.

Pulkim ant kelių suvargę žmonės, 
Visi ištroškę taikos malonės.
Su ašaromis Dievo maldaukim 
Ir savo kančias Jam atnašaukim.

Puolam prie sosto, sudėję rankas, 
Priimk, Dievuliau, mūs maldas menkas. 
Tautas mažąsias baigia praryti.
Ak, Jėzau. Jėzau, ką reik daryti? 

Latviai ir estai, lietuvių broliai, 
Taikiai gyvenom visi ligšiolei. 
Bet gi didžiūnai neįsitenka, 
Grobia ir grobia, vis neužtenka.

Svetimos žemės mes nenorėjom. 
Savos užteko, kiek jos turėjom. 
Kaimynams nieko pikto nedarėm. 
Rugelius sėjom, žemelę arėm.

Blaškos baidyklės it šmėkla juoda, 
Ramiai gyventi tautoms neduoda. 
Dėl grobi'o, turto nekalti žūsta. 
Badauja, miršta, kalėjimuos pusta.

Vargsta prispaustos mažos tautelės. 
Vilkų nasruose tykios avelės.
Ar gi jau lemta visoms pražūti, 
Nebrandas vietos pasaulyj būti. 

Gobšiai, didžburniai aiškiai apkvaito 
Ir su teisybe nebesiskaito. 
Gal jie nežino, kas laukia jųjų 
Po šių žudynių visų baisiųjų.

Nei viens su saule gyvent nepaliks. 
Anksti, ar vėlai giltinę sutiks, 
Į akis mirčiai reiks pažiūrėti, 
Savo kaltybes visas regėti.

Tautos vienbalsiai sušuks tad graudžiai: 
Nubausk, Dievuliau, grobunus skaudžiai, 
Tu mus sutvėrei, kad mes gyvuotum. 
Kalboms skirtingoms Tau garbę duotum.

Nėr išėjimo nei vienam kito. 
Visi grobikai atminkit šitą: 
Kuomet angoje mirties gulėsit. 
Tautų pagrobti nebegalėsit.

Baisusis teismas stosis prieš akis. 
Geras Dievulis ką gi pasakys. 
Taiką, ramybę įsteigt galėjot, 
Bet prisitaikyt jūs nenorėjot.

Grįžkit, valdovai, visi prie taikos, 
Lauk’a žmonija ramybės saldžios. 
Klaidas taisykit, gana jau kraujo, 
Kurkit su Kristum pasaulį naują.

apačią, tai dar ir išmuš ko
ją-

Ir jis nubindzino paskui 
Taduką.
— Aš ir pietų jau noriu, 

— tarė* viršininkutis. — 
Kas su manim?

Ir vaikai nuerzėjo sto-; 
ties linkui.

Likęs vienas, tėvukas Jo
nas mėgino atitraukti va
gono duris. Šiandie jos bu-, 
vo užrakintos. Nevisai nu-- 
džiūvę dažai lipo dar prie 
pirštų. Tada jis priglaudė 
ausį prie sienos ir klausė
si. Viduj ten, lyg iš labai; 
toli, buvo girdėti tylus 
cypsėjimas, tokie jauni, 
gležni balseliai. Ir taip ge
ra, jauku ir malonu buvo] 
nuo šito paukščiukų pyp
sėjimo, nuo smulkučiukės 
jų šnekos. Laimingas atsi
sėdo senis ant laiptų, užsi
rūkė pypkę ir dūmas po 
dūmo galvojo apie
geltonus, žiapsinčius sna
pelius. apie pirmais 
daigais beželiančius kak
lus... Kregždė klyktelėjo, 
išskrido pro langą ir žvitri 
nėrė aukštyn į orą. Ji vėl 
tuoj grįš, su muselėmis ir 
uodais žiomenose, ir penės 
godžius maželius.

Dvare skambino pietų.
Jis pakilo ir grįžo į prie

glaudą. Už stalo jau turso- 
jo ir močiutė Palionė, kuri 
srėbdama laistė barščius, 
ir kurčiasis Mikas, užsi-į 
kniaubęs ant dubens, ir 
vienakojis Julius Snapins
kas, kuris plonu balsiuku.i 
primerkęs mažas akutes ir 
pasišiaušęs, pasakojo apiej 
tai, kad šniąnakt sapna
vęs tris žiurkes: vieną di
delę, antrą dar didesnę, o 
trečią jau šitokią. Jo nie
kas nesiklausė, išskyrus 
liesą, išverktomis akimis 
moteriškę, visų šaukiamą 
atgailojančia Magdalena, 
nes ji nuolat dūsavo ir kal
bėjo apie savo nuodėmes, 
kai buvo daili ir jauna. 

Ji tarė tėvukui Jonui:
— Vėlnojiesi... vedėja pyk-! 
sta...

— Vedėja pyksta ar ne. o į 
tu jau ir unkšti, — pasakei 
jis ir atsisėdo priešais nu
sidėjėlę ir močiutę Palio- sji|ęįmš kcsc-rė 
nę. — Ar paliko sriubos?
— Te, — atkišo Magdale-į 

na samtį ir nusišluostė j 
raudonas akis, kurios se- krapštyti 
niau turėjo būti giedrios ir brangus! 
mėlynos.

f senį ji žiūrėjo lyg nu- sį boba... O apie kregždu-

pa-

I

kus ne tavo nosiai rūpin
tis.

— Na, jau ir amsėsi, lygi 
rudžius...

Kitam stalo gale nu
skambėjo plonutis kikeni
mas. Vienas sau juokėsi 
Jplius Snapinskas, baigęs! 

[pasakojimą apie žiurkes.į 
■Atsikvempęs į jį spoksojo 
į kurčius Mikas, o visi kiti 
žiūrėjo į tuščius dubenis iri 
laukė, kada sugirgždės] 
virtuvės durys, pro kurias 
mušė svogūnų ir taukų' 
kvapas.
— Joneli, pastūmėk man

gąsdinta, o ir šypsojos bai
liai ir droviai...
—Jovalas, jovalas,—mai

šė sriubą senis, — nei spir
gelio, nei...

— Reikėjo kregžduką 
parsinešti ir sučirškinti,— 
nutraukė močiutė Palionė 
ir paskutiniais rudais dan
timis vobuliavo putroj ras
tą bulvę.

— Žiūrėk. kad nepa-
springtum... Dar ims ir už- 
. .......  : nuo tokio

; didelio kąsnio.• *" •— Tegu užsikemša — tik 
'jau ne tu man tą kąsnį iš-

Dievu 1 ė 1 i a u tą kriaukšliuką,—jau dai- 
, liai atsiliepė močiutė Pa-

— Ko tu čia dievuliuojie- lionė.
■ — Je, imsiu ir atiduosiu

I

u0u5£WIVES CAU 
H£LP 700, 

TURNIMG IN 
PAT

5--.

Šitas urvas vadinamas “japoniškas pill-box”. kuria
me būdami japonai įsitvirtinę kirsdavo amerikiečius. 
Bet amerikiečiai iškrapštydavo iš visur kiekvieną prie
šo vienatą. Ii šiuo momentu guli pervirtos japoniškas 
“snaiperis”.
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Marija” 
Ekskur- 
giedoti. 

maldi-

Pradžia 4-tame pusi.
dos. suouolusios duonos 
puskenali. duktė iš ryšulio 
iškėlė kažką panašų į svie
sta ir bonkutę vandeniu 
atskiesto pieno — ėmė visi 
užkandžiauti. Tuo metu 
priėio puošniai išsitaisiusi 
per '1 ir. pastebėjusi val- 
garičiuių skurdu 
atidarė ridikuli ir 
j rankas keliolika 
įspraudė. Išmaldą 
moteriškė puolė

maista. 
motinai 
skatikų 
gavusi 
poniai

rankos bučiuoti, tėvas, nu
žemintai linguodamas gal
va, geraširdei ir jos visai 
giminei palaiminimus 
siuntė, duktė. į smulkia 
monetą žiūrėdama, kuk
liai šypsojosi... Ir pasiro
dė. tos šeimos ne nrofesi- 
ionalų elgetų, o ūkininko, 
kėlėtos smėliuotų ha. savi
ninkų būta...
Maironies Ir Baranaus
ko Giesmėms Skam
bant

Gegužės mėnesį lietu
viams leista šeštą valandą 
rvto pasimelsti Aušros 
Vartų Karalienei. Tai ži
nodami. vieną rytą ir nuė
jome didesniu pulkeliu ap
lankyti šios šventovės, ku
rią trys tautos nūn savi- 
nasi.

šešios valandos — mies
te dar ankstyvas metas, ir 
gatvėse žmonių reta, ta
čiau prie Aušros Vartų jau 
radome besimeldžiančias 
lietuvių procesijas. Atsi
nešę bažnytines vėliavas ir 
tautiškais kaspinais pa
puoštus kryžius, jie su-

USED FRT mflGIC

CONKfR’fD INTO GLVCERINE
- - - :

USED FIT

j Gers /;.7o

I
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SILFI IRBCS

klaupė akmeninio
grindinio, sunėrė rankas 
ir. akis į stebuklingąjį Die
vo Motinos paveiksią į- 
smeigę, lūpomis ir širdimi 
karšiai meldėsi.

Lietuvių kunigas išėjo 
mišių laikyti. Ekskursan
tams vargais negalais pa
vyko prasisprausti į kop
lytėlę. prie paveikslo, ku
rion apie šimtas žmonių 
tetelpa. Pamaldų metu su
giedota “Marija, 
ir kitos giesmės, 
santams baigus 
gatvėje suklaune 
ninkai užtraukė Baranaus
ko sukurtus Marijos gar
bei nosmus. Graudi ir sa
votiška nuotaika kyla šir
dy. girdint šioje šventovė
je skambančius Maironies 
ir Baranausko sukurtuo
sius giesmių žodžius.

Pasibaigus pamaldoms, 
kunigas priėjo prie koply
čios grotų ir visiems susi
rinkusiems pasakė pamok
slą. Jis pažymėjo, jog Auš
ros Vartai yra lietuviu 
tautos šventovė, iog reikia 
melstis ir tikėti, kad vėl ši 
šventovė susijungs su 
šalimi.

Po pamokslo išėjo 
kursantai, nugiedojo 
cesiios. Koplytėlėn 
grūdo nauji žmonės, gat- 
vėie suklupo naujos proce
sijos. Dabar skambėjo k>- 
tos giesmės, iš pamoksli
ninko lūpų sklvdo kitoki 
tvirtinimai, kitokios min
tys ir graudenimai.
Kelias Atgal

Sakoma, jog ir gražiau
sia pasaka pagaliau bai
giasi. Taip ir su Sekminių 
Vilniumi: nors maloni ir į- 
domi buvo viešnagė, nors 

I daugelis brangių vietų dar 
I neišvaikščiota, daugelis is- 
Itorinių dalykų dar nepa- 
I matyta — trečią ekskursi
jos popietį su lagaminais 
ir paltais susirinkome prie 
šv. Jono bažnyčios, prie tų 
pačių gėlėmis ir vainikais 
iškaišytų autobusų.

Mūsų išleisti susirinko 
daugybė žmonių. Per tą 
trumpą laiką užsimezgė 
nuoširdžios bičiulystės, 
draugiškos pažintys, todėl 
malonieji vilniečiai atsine
šė didžiules gėlių puokš
tes. Paskutinieji atsisvei-

visa

eks-
pro- 
susi-

i

!
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Šios dvi merginos yra gražiai pasidarbavusios ū- 
kiuose, laike rudeninės derliaus rinkliavos.

■ ■•>«»... Jf -

IT TAKES PLENTY OF WAR BONOS
TO BUILD B-29s

r-r^HE war in the Pacific is
X the most costly war Amer- 

ica has ever engaged in. Ifs 
simple arithmetic. A mountain 
of special, costly eąuipment is 
needed. A B-29 Superfortress 
used in the bombing of Japan 
costs S600.000 in War Bonds. 
And this is just one of the many

BUY AT IEAST ONE

extra costly implements of war 
needed to achieve finai vietory 
in the Pacific.

That's why the 6th War Loan 
Drive is so irr.portant. That's 
why you mušt back it as gen- 
erously as you have every other 
war loan drive. Invest in the 
next raid on Japan...

EXTR* UOO BONU

WAR

Lietuviu Darbininku Saiunpos
S E IMAS

įvyks
SAUSIO 13—14 d. cL, IS45

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis
9 vai. rytą tos parapijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po viena at
stovą. Didesnės kuopos turi teisę įgalioti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsivesti įgalio
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

kinimo žodžiai, paskuti-i 
nieji linkėjimai, paskutinė' 
padėka už nuoširdžią vieš
nagę.

Užbirzgia motorai, ir au
tobusas išsijudina. Pro at
virus langus mosuoja ran
kos ir žydinčių alyvų ša
kelės — sudie, iki kito pa-) 
simatymo.

Iš pradžių buvo manytai 
grįžti kitu keliu, tačiau.' 
ten nesant muitinės, ma-j 
šinas reikėjo sukti Varė
nos link, atseit, jau va-) 
žiuotu plentu.

Keliolika minučių, ir au
tobusas išneria iš miesto į 
žalias apylinkes. Sklypuo
se ganosi karvės, kur ne- 
kur linksi paskui žagrę ar
tojas. Vilniaus miesto rū
mus ir bažnyčių bokštus 
pridengia pakelės medžiai. 
Išsidriekia smėlėtos lygu
mos, pro langus šmėkši 
žydinčios obelys, bėga 
vienkiemių sodybos, pra
skrenda paplentės kilo
metriniai stulpai — tolyn 
ir tolyn nešami nuo baltų
jų rūmų, nuo puikiųjų baž
nyčių. nuo vietų, kur išti
sais šimtmečiais buvo ku
riamas gyvenimas ir isto
rija.

Bažnytkaimyje atsisvei
kiname su vilnietėmis pa
lydovėmis, vienam kaime 
sustojam šnekterti su su
sirinkusiais žmonėmis, ir 
— į Varėną, į laisvosios 
Lietuvos laukus dulkame.
Romantika, Sentimen
tai ir Realybė

Gražus Vilnius, 
tiškos, legendų 
mų pilnos jo 
mandagūs ir 
žmonės, tačiau
su realiuoju gyvenimu visi 
sentimentai, visa romanti
ka kitokį antspalvį įgyja. 
Dar keistesni įspūdžiai 
galvon ir širdin skverbiasi, 
palyginus Kauno gyveni-, 
mą su tenykščiu. Juk mū
suose visi kijoskai lenkiš
kais žurnalais 
čiais nukrauti, 
tikros filmos

I
II I
i

roman- 
ir padavi- 
vietovės, 
apsukrūs 
susidūrus

MEMENTO MOKI

Praėjo vasara, nutilo dainos, 
Išlėkė paukščiau į pietus — ■ 
Ir liko vienas tuščias kelias — 
Ir liko vieškelis platus. —
Tik pakelėj dar stovi beržas. 
Toks vienas vienas, kaip ir tu — 
Ir liejas žemėn lapų auksas — 
Ir liejas ašaros kartu.
Nepasakysiu — būt ko gaila. 
Bet širdy liūdna ir graudu. 
Ir kartais tu pravirkti nori 
Klausydams rudenio raudų.
Žiūri, kaip vėjas suka ratą 
Geltonų lapų sūkury —
Ir tu mąstai: rytoj, gal šiandien 
Mirusių lapų būsi būry...

■ —•-------------------------------------------------—---------------------------------------

santykių”, kaip nekartą inteligento, o .dažnai 
viešumoje buvo skardenta šiaip jau žmogelio, 
ir deklamuota?

Veik visi ano krašto lie
tuviai inteligentai — tai 
“buvusieji” žmonės. Tau 
priveda naują tautietį ir 
rekomenduoja: buvęs mo
kytojas, buvusi skaityklos 
vedėja, buvęs “Ryto” tar
nautojas, buvęs... Vis “bu
vęs” ir “buvęs”, o dabar?.. 
Ką dabar tiems “buvu
siems” veikti, kurio darbo 
stvertis? Sugrįžę į tėviš
kes eitų arti ar akėti — 
agi yra tiek ir tiek brolių 
ir seserų, kurių rankų jau 
gal perdaug nederlingiems 
smėlynams purenti: ko be- 
sikišti tiems ‘buvusiems’? 
Sunkus ir skaudus jų liki
mas.

i Taip pat veik nesutiksi

ir
> Hetu- 

; vio, nesėdėjusio po keletą 
kartų kalėjime, nebuvusio 
ištremto, netąsyto pas tar
dytojus, nekaltinto pra
manytais nusižengimais. 
Ir vėl nenoromis skverbia
si klausimas: kodėl taip 
toli gražios deklamacijos 
nuo darbų, kodėl toks bai
sus skirtumas tarp reiš
kiamų komplimentų ir re
alybės.

(Bus daugiau) 
Pirkite Karo Bonus ir 

Štampas

AMERICAN 
RED CROSS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirpnninkė — B Gailiūnienė.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Grot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

Tel. Park'.vay—1864-W. 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizg-irdienė.

V 948 E- Broadway- s- Boston. Mass.M. MlįKOiaiTyic ęji _ Elzbieta Aukštikalnytė.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 H St.. So. Boston. Mass 
rodomos, o Vilniuje išklau- pliorių. Laikraščiai dėl ku- ^so S.’
sinėjome daugybę kijoskų, rių ten priežaščių pašte ii- vakare, Parapijos salėje. 492 e. 
- - - — - - • ,. _ . , _ . . Seventh St.. So. Boston, Mass.gokai UZSigUleję, ir pas- visais draugijos reikalais kreipkitės 

kum, už makalatūrą, buvo r*****”*®
) pareikalauta muito mo
kesčių, siekusių apie porą 
.šimtų zlotų.

Skaudu matyti paskuti
nių kratų sujauktus lietu
viškųjų knygynų sandė
lius, apleistus ir kurį laiką 

i be priežiūros paliktus bu- 
; vusios Mokslo Draugijos 
rinkinius. Nejaugi tai da
ryta vardan “broliškos ir 
nuoširdžios kaimynystės

I

$V. JONO EV. BL. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagžčys,
601 oth St.. So. Boston. Mass.

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

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

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

Iždininkas—Stasys K. Gri^anavičius.
| 699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass.
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadivay. So. Boston. Mass. 
į 
|

I

išlandžiojome knygynus ir 
į nė vieno lietuviško laik- 
: raščio negalėjome gauti, 
į Ne tik laikraščių negavo- 
•me pirktis, bet į mūsų už- 
i klausimus dažniausiai pik
tu veidu būdavo trumpai 

I drūta i atkepama: “Nesu- 
įprantu!”I

Vėl vienas buvęs moky- 
' tojas pasakojo, jog apylin
kės gyventojai užsiprenu
meravę didelį skaičių “C- 

į kininko Patarėjo” egzem- 

i 
1 
j 
I 
1 

I

NEW BRITAIN, CONN.
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesiu 
z vai. po pietų Parapijos salė., 
4Q9 R 7th St... Sn Roston Maso

‘•I gtiess Pop didn’t understand that T vanted the $18:75 raiše in my 
allowancc to buy War Bonds!” J

ir laikraš- 
juk tani 
mėnesiais

I
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VIETINES ŽINIOS
LDS 1-mos Kuopos

Susirinkimas

LDS pirmos kuopos susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 
10 d., 1 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėje, So. Bostone. Ka
dangi šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir ren
kami atstovai į LDS Seimą, to
dėl yra kviečiami visi nariai 
šiame susirinkime dalyvauti.

Valdyba.

ŽINUTES
Ketv., vakare, įvyko trumpas 

Šv. Petro parapijos Moterų- 
Merginų kareiviams remti sky
riaus susirinkimas. Pirmininkei 
p. B. Cūnienei atidarius susirin
kimą, raštininkė p. Zaletskienė 
išdavė kilnų raportą iš siuntinė
jimo kareiviams dovanų. Karei
vių Kalėdų dovanoms jos išlei
dusios $525.00. kasininkė p. M. 
Gailienė pranešė, jog kasoje pi
nigų dar likę $190.00.

Kun. Pranas Virmauskis pa- 
gyrė šį skyrių

kilnius darbus mūsų kareivių 
labui. Ir dėkojo šiam uolių, dar
buotojų skyriui už parėmimą 
parapijos koncerto. Sodalicija, 
Choras, Moterų Sąjungos kuo
pa ir šis skyrius sėkmingai pla
tino koncerto įžangos tikietus. 
Visos grupės po daug tikietų: 
išpardavė, bet daugiausiai iš-j 
pardavė kareiviams remti sky
rius — 130 tikietų. Už tai kun. 
V., sveikino skyrių už veiklu
mą. Prie to jis dar darė gilų j 
ačiū p. Gailienei ir jos padėjė
joms už pagaminimą, chorui ir 
koncerto programos dalyviams 
vakarienės. Koncerto pelno lik
sią apie $400.00.

Galima yra pridurti, kad apie 
kareiviams remti skyriaus uolų 
veikimą rašė So. Bostono Ga- 
zette ir Boston Daily Globė.

A f A 

Jonas Šaparnis,
63 metų amžiaus, gyv. 17 South Munroe ter- 
race, Dorchester, mirė dėl pavojingo apdegi- 
mo American Sugar Refinery dirbtuvėje, So. 
Bostone, gruodžio 3 d. Paėjo iš Subačiaus pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime žmoną Mortą 
(Stukaitę), sūnų Staff Sergeant Antaną, sūnų 
Praną, ir brolius Antaną ir Danielių.

Laidojamas iškilmingai iš Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčios trečiadienį, gruodžio 
6 d., 9 vai. rytą, Naujos Kalvarijos kapuose.

A. a. Jonas Šaparnis nuo 1917 metų pri
klausė prie LDš 1 kuopos; velionis ir jo šeima 
buvo ilgamečiai laikraščio “Darbininko” skai
tytojai ir rėmėjai. Visuomet dalyvavo LDS ir 
“Darbininko” parengimuos^ veikė parapijoj 
ir jos draugijose.

LDS Centro Valdyba reiškia gilią užuojau
tą a. a. Jono Šaparnio šeimai, netekus mylimo 
ir uolaus tėvelio. Lai Dievas suteikia a. a. Jo
no Šaparnio vėlei amžiną ramybę!

Lietuviai Išpirko Karo Bonų 
Už $40,000 So. Bostone

as- 
da-

Tinkamiausios Kalėdinės

PARDUODA
Bedroom setą — 2 komodos, 

lova. Galite pamatyti kas va
karą nuo 6 iki 9 vai.; šeštadie
niais — nuo 4 vai. p. p. iki 9 vai. 
vakare; sekmadieniais visą die
ną.

ADOMAS LAUKAITIS
16 Tremont St., Norwood, Mass.

(1-5)

Sekmadienį, gruodžio 3 $38,000 su kaupu ir du 
d., Lietuvių salėje, So. meniu, kurie negalėjo 
Bostone, įvyko lietuvių lyvauti susirinkime, pasi- 
masinis susirinkimas, So. žadėjo pirkti po tūkstantį 
Bostono Lietuvių Piliečių dolerių. Be to, prieš susi- 
draugijos vadovybėje.

Programa susidėjo iš 
kalbų ir judamųjų pa
veikslų. Susirinkimas pra
dėtas draugijos pirm. adv. 
Jono Grigalio įžangine 
kalba, Amerikos ir Lietu
vos himnais, vadovaujant 
p. S. Paurai.

Kalbėjo pirm. adv. Jonas 
Grigalius, p. S. Mockus,] 
Stepono Dariaus posto ko- Patrick Gavin mokyklos 
mandierius p. S. Janeliu- salėje, F ir 7th Sts., So. 
nas, vice-pirm. adv. Juozas Bostone, įvyks visų tauti- 
Cunys, sergeant Young, nių grupių bendras susi- 
Karo Bonų administraci- rinkimas, kur vadovaujant 
jos atstovas, p. Antanas F. Bendram Karo Bonų ko- 
Kneižys ir ižd. p. Adolfas mitetui, kurio pirmininku 
J. Namaksy. yra p. Brendan Shea, Mt.

Karo bonų parduota už Washington Co-operative

rinkimą lietuviai yra ne
mažai išpirkę karo bonų 
Mt. Washington Co-ope- 
rative banke, 430 W. 
Broadway, kuris yra lietu
vių centru. Garbė lietu
viams!

REIKALINGA 2 merginos dirb
ti prie counterio (Counter 
girls). Prašome skubiai atsi- 

: šaukti SOUth Boston 9878 ir 
klauskite manageriaus.

(1-5-8-11)

Bendras Karo Bonų 
Pirkiniui Susirinkimas

Ketvirtadienio vakare,

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.

kymo proga atnaujino savo me
tinę duoklę ir kalendoriaus fon- 
dan aukojo $1.00. P-nui J. Kru- 
geliui 1945 metų 
Kalendorius labai

bankos iždininkas, bus 
pardavinėjami karo bonai.

Daugiausia pirkusieji 
karo bonus gaus brangias 
dovanas.

Tame Karo Bonų Komi
tete yra ir lietuvių. Lietu
viai biznieriai yra aukoję 
dovanas.

Kviečia visus dalyvauti.

THE WEATHER
CLOUDY AND 

COLD, followed 
by rain or *now 
— Just the day 
to save an ex- 
tra tablespoon 
of used cook- 
ing fat!

“Darbininko” 
patinkąs.
lankėsi kun.

Nevienas galvoja ir suka gal
vą, ką čia įteikus Kalėdų dova
nų savo mamytei, tėveliui, bro
liui, seseriai ar artimam. Mes 
patartume sekančias dovanas, 
kurios labai naudingos ir ilgai 
tveria, būtent:

Užsakyk metams laikraštį 
“Darbininką”, kuris neatsi
žvelgdamas į lietų, karštį ar 
šaltį aplankys Tamstos gerbia-] 
mą asmenį du sykiu į savaitę 
per visus metus ir suteiks jam 
ar jai vėliausių žinių iš viso 
pasaulio ir pavergtos Lietuvos. 
“Darbininko” kaina metams 
$4.00.

Graži ir naudinga dovana, tai 
vyskupo P. Būčio knyga apie 
Liurdo stebuklus — “ŠVČ. P. 
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
LIURDE”. Knyga be galo įdo
mi, virš 500 puslapių, gražiais, 
meniškais viršais. Kaina $3.50. 
Ši knyga tikrai bus graži dova
na, kuri primins Jus per ilguos 
metus.

I

Puiki ir naudinga Kalėdų do-l 
vana — kun. Pr. Juro malda-] 
knygė RAMYBĖS ŠALTINIS. 
Maldaknygė gražiais odos ap
darais, auksuotais kraštais, 
maldų rinkinys vienas'gražiau- 

i šių. Kaina $2.75.
Užsisakydami šias Kalėdų do

vanas kreipkitės: “DARBININ
KAS”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston 27, Mass.

I

Pereitą savaitę
Jonas Vaitekūnas su savo var
gonininku V. Stasevičium iš 
Providence, R. I. Kun. J. Vaite
kūnas ir muz. Stasevičius yra 
nuoširdus “Darbininko” rėmė
jai. Muz. Stasevičius atsilanky
mo proga paėmė nemažą kiekį 
Liurdo knygų, pardavimui.

Penktadienį lankėsi Sofija 
Jagelevičiūtė iš Bristol, Conn. 
Atsilankymo proga p-lė Sofija 
nupirko Kalėdinių atviručių ir 
aukojo $1.00 kalendoriaus fon
dam

Tą dieną lankėsi kun. Jonas 
Skalandis iš Stoughton, Mass.

I—
Penktadienį, po Šv. Valandos, > 

buvo laikomos trumpos Maldos 
Apaštalavimo draugijos susi
rinkimas. Pirmininkė p. M. Jes- 
kevičienė atidarė susirinkimą. 
Pasimelsta už ką tik mirusias 
nares Marijoną Kardokienę ir

už sumanius ir Oną Vervečkienę. Išduotas li
gonių raportas, šių tarpe ran
dasi sunkiai serganti Viktorija 
Kohanskienė.

Kun. Virmauskis priminė su- 
; sirinkimui Maldos Apaštalavi
mo Draugijos Jubiliejų 100 me
tų sukakties. Artimoje ateity 
šis Maldos Apaštalavimo sky
rius stengsis tinkamai Jubiliejų 
paminėti.

Po tam kun. V. aiškino apie 
kun. Jenkų, kurs sakosi labai 
mylįs kapeliono sunkius dar
bus. Jis dažnai laiko trejas šv. 
mišias, sako pamokslus, leidžia 
kareiviams Biuletėną. rengia jų 

s būrius prie pirmų sakramentų. 
[Labiausiai kapelionas kun. K. 
iJenkaus kantrybę išsemią tai 
į vedybos bei jų keistumas, įvai- 
į rūmas ir skaitlingumas. Kape
lionų didis pasiaukojimas y- 
ra lygus misionierių pasiaukoji
mui. Meiskimės už tokius šven
tus vyrus.

DAKTARAI

TeL TROivbridge 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
■I

Užsisakykite Toniko Pas Mus t
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 130Ą-R

0

PARSIDUODA dvilypis namas 
po penkis kambarius kiekvieno
je pusėje. Arti mokyklų, krau
tuvių ir gatvekarių. Pirkėjas 
gali įsikraustyt dabar, viena 
pusė tuščia. Prieinama Jcaina. 
Šaukite TAL 8621.

Tax Returns Systems
Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Telephone 23 Harlem St.,
TAL. 0533 Dorchester.

Audits
Atėjo I Talką

PARSIDUODA NAMAS 
12 APARTMENTŲ 

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išyidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudj'nėms ir pe
čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms, šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėiei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 TV. Broadvay, 

So. Boston, 21. Jfoss.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

Tikrai, reikia pasidžiaugti, 
kad atsiranda daug “Darbinin
ko” prietelių ir rėmėjų. Štai, 
“Darbininkas” skubiai ruošia 
ateinančių 1945 metų kalendo
rių. Tai nemažas darbas: rei
kia juos surinkti, suklijuoti ir 
blėkutes uždėti. Į šį darbą tal
kon įstojo nenuilstančios dar- 

jbuotojos: Antanina Majauskai
tė, Mikolina Ilkevičiūtė, Malvi
na Jankevičienė, Juozefa Gu- 
daitė, E. Marksienė, Mrs. Ruz- 
gevičienė, Mrs. Martusevičienė. 
Klara Čekanauskaitė ir Marce
lė Treinavičiūtė.

LANKĖSI
senas

LET HIM HA VE IT

Šią savaitę kalėdninkai vaikš
čioja po E. 7th St.. E. 6th St. ir 
E. 5th St.

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Ketvirtadienį, lankėsi
LDS 24 kp. narys Jonas Kruge- 
lis iš W. Lynn, Mass. Atsilan-

I

$3.50KAINA

Kreipkitės su užsakymu:

I

Broadway,So. Boston 27. Mass.

I

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

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

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

2M E SL, TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrot of Cold Waves

ŠOU 4645

It’s the very lašt word in 
modern. scientific cold vvaving, the 
very first word when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually whiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair.

Your waves will be softer, your 
curls more manageable, your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new waves in our time, būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00’

Other Eska Cold Waves
— 10.00* and 15.00*

Ypatingai labai daug valandų 
įdėjo A. Majauskaitė ir M. Ilke- 
vičiūtė. Dėkojame už nuoširdu
mą ir pasidarbavimą.

_ įvyksta Šia net

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBiNINKE 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims.yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway ,
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskai 
Graboryii ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Bcstor 2609

I
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LITERATŪROS SKYRIUS
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Antanas Vaičiulaitis

KAZYS BINKIS

(1893-1942)
Mūsų poetas ir drama- juos išblaškė. Biržai, kurie 

turgas Kazys Binkis, buvo šiandien yra paprastas ap- 
kilęs iš Biržų krašto. skrities miestas, seniau

Dabar Eiržų apylinkės regėjo puikybės, turto, iš- . 
didumo ir garbės dienas. 
Kunigaikštis Radvila, pa
kviestas savo sužieduoti
nės į Mintaują, galėjo at-

pažangių 
plačiai į-

yra stambių ir 
ūkininkų šalis, 
garsėjusi ir savo naminiu 
alumi. Senovės laikais Bir
žai buvo vienas iš didžiųjų rašyti, kad Radvilai nepri-
Lietuvos miestų, apie ku- tinka į vaišes važiuoti ma
rio garsą ir šiandien bylo- žiau kaip tūkstančiu ark- 
ja didingi pilies griuvę- lių ir kad todėl jis abejo- 
siai. Ne vieną priešų puo- jas, ar Mintauja pajėg
umą toji pilis atlaikė, o ir sianti jį priimti. Buvo lai- 
pati kartais buvo užimta, 
sunaikinta ir vėl atstaty
ta. iš šio miesto išaugo ir 
išsišakojo galinga Radvi
lų giminė, kurios rankose 
kadaise buvo svarbiausios
Lietuvos valstybinės vie- Napoleonas ir caras Alek- 
tos, platūs turtai, gimi- Sandras I. o garsusis pran- 
nystės ryšiai su karalių 
namais. Jos nariai ligi pa
skutinių dienų turėjo di
delius turtus ir garbę Len
kijoj, kol šio karo audros

Lietuvos pajūrio žvejys

S
YOUR PERSONAI GOAL 

wn7 ~AT LEAST 
ONE EXTRA 
SiOOBONDI

I

Nors nuo to garsiojo šven
tadienio dar ne tiek daug 
laiko praėjo, tačiau visi, ir 
tolimesnieji, apie tai žino
jo ir kalbėjo. Pasakojo, 
kad ir kitose kai kuriose 
bažnyčiose kunigai tą patį 
skaitę ir pasakoję, kad 
žmonės visur ginkluojasi 
ir einą miškuesna; kad ke
liose vietose jie jau sumu
šę ir išvaikę didelę rusų 
kariuomenę; kad jūromis 
atvešią daugybę šaudyk
lių ir kitų karo įnagių ir 
greitai visus žmones ap-

kai, kada Biržuose lankėsi 
didžiausias anos gadynės 
nukariautojas, švedų ka
ralius Karolis XII, kada 
ten vaikščiojo Rusijos 
Petras Didysis, vėliau gi

c-ūzu Voltaire tą miestą 
net įvardijo savo istorinia
me veikale ‘‘Karolio XII 
Istorija”.

Perskaičius Kazio Bin-

Iš Kazio Binkio Poezijos
GĖLĖS Iš ŠIENO

Aš surinksiu aliai vieną 
Visus pievų žiedelius 
Iš nuplauto rytą šieno 
Ir svirnelio kampelius 
Jų galvutėms išdabinsiu. 
O kai grįš jis iš lankos 
Ir prie kiemo apsistos. 
Aš jį tyliai prakalbinsiu 
Ir svirneliu pavadinsiu — 
Atsivėpti nuo kaitros.

O dėl to. kad sužinočiau. 
Ar jis myli kiek mane. 
Kai paklaus manęs, dėl ko čia 
Tie žiedeliai balzgani 
Tai pat žydi, kaip lankoje. 
Ir t?.;p kvepia, kaip šile, — 
Nesakysiu, kad dėl jo jie. 
Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis iš tolį... 
Ir žiūrėsiu tylumoje 
J io veidą. į akis. 
Kol man jos nepasakys. 
Na į’s mąsto, ką dūmoja 
Apie tą. kuris atjoja...

Jeigu veidas, greit nubalęs. 
Staiga rausti vėl pradės. 
Jeigu lūpos, lyg gėlelės. 
Nejučiomis sudrebės. 
Ir be vilties nusiminęs. 
J s nule s žemyn akis 
Ir “sudiev" man nasakvs. — 
O . tada aš prie krūtinės 
J' priglausiu taip tvirtai. 
Tai n meiliai jam pasakysiu. 
Kad ils vienas man tiktai 
Ir s:rdyie ir mintyse: 
Kad žiedeliai tie iš šieno

A.nksti rytą sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirneUn dėl jo vieno. 
Dėl meilužio sunešti...

Eet... Jei jis nenusimintų 
Ir juokais tik paverstų 
Mano žodžių šviesią minti, — 
Oi. tada jau nuraminti 
Nieks manęs nebistengtų. 
Nieks tada nesužinotų. 
Kam tos gėlės iš lankos 
Čia tarp sienų samanotų. 
Lyg lanfioj, dailiai marguotų.— 

niekados...

VĖJAVAIKIS
Pasikinkęs jauną vėją. 
Vėją šaunią apkabinęs.
Leidžiuos per padangių plynias 
Su pavasariu lenktyniais.

Gulbės — kelią!
Gervės — kelią!
Debesų keliu didžiuoju 
Aš važiuoju!

Mano skraistė lengvo rūko 
Piesta padangėj ištysus: 
Mano vėtra kai padūko. 
Išsislapstė žvaigždės visos. 
Mėnuo nuo dangaus paspruko.

Kas man vėją 
pažabotų ?

Mano vėtrą 
paviliotų?!

Debesų keliu didžiuoju 
Tik aš vienas bevažiuoju.
Lik. pavasari, tarp pievų. 
Rankiok sau varles ir sliekus... 
Paukštės ilstančios—sudievu! 
Aš pralenkiu ir palieku...

■liūdnai galvas linguodami: 
•jie nė nemėgino karštes
niųjų suturėti.

Tų karštesniųjų tarpe 
buvo ir Petras Banys.

Būdamas dar jaunas, 
jautrus ir ūmus žmogus, 
negalėjo į tuos atsitikimus 
šaltom akim žiūrėti, jų ra
miai klausyti. Nors toliau 
už savo miestelio nebuvo 
nuėjęs, o apie pasaulio ir 
žmonių reikalus nedaug 
teišmanė, tačiau žodžiai 
laisvė ir lygybė jam buvo 
suprantami ir brangūs. 
Jautri širdis ir karšta gal
va daug jam tarne dalyke 
padėjo. Ir pirma ne kartą, 
dvaro lauke dirbdamas, 
nuvargęs ir alkanas, apte
musiom akim žiūrėjo į po
no rūmus, ir omenėje kil- ginkluosią.. Vieni tuo tikė
davo naujas, šviesus gyve-'J0* kiti ne- Bet visi susirū- 

inimo paveikslas. Tik prieš PĮn°, sujudo. Buvo tai 
tą paveikslą pats jisai toks iženos karstos, neramios, 
buvo silpnas, neturtėlis,ilaikas neapsakomai 
vergas... Žinojo, kad šiojį?re^a^ lėkė... O čia vėl 
ašarų pakalnėj yra žmonių! nraejo gandas, kad kažin 
turtingų ir gražių, ] 
ir laimingų: tik nežinojo,!

"i aniems 
kus ir ramiai sau su jais ir būti lygus, gaii lygių teisių 
su savo moterim gyvena... reikalauti. Eet mažiausias 
Ir tokį džiaugsmą savo vėjelis galėjo jautrioj Pet- 
širdy pajuto, kad norėjo ro širdy tokią, viltį uždeg-

Jonas Biliūną;
LIŪDNA PASAKA

kio raštus, anaiptol neįsi- : 
pirši sau minties, kad jis; 
būtų gimęs ir išaugęs i 
šiuose praeities didybės Į 
sapnuose, kad būtų rymo-i 
jęs ant pilies j ’ 
svajojęs apie aukštus ku- moteries svajonių ir pats 
nigaikščius ir jų žėrėjimą taį5 svajojimais ėmė tikė- 
senovės didikų pirmose ei- jam pradėjo regėtis, 
lėse. Istorinis jausmas su kad jisai nebe neturtėlis 
garsia senove, su protėvių ---------------------------------
žygiais, su galingais kuni- tinų giedrumų žmonės, 
gaikščiais. su visu išnyku- Nepasakytume, kad jie 
siu garbės dienų ilgesiu ir i būtinai būtų pesimistai, 
romantizmu, su dainiais ir bet jų balsas yra iš skaus- 
vaidilutėmis, kaip kad ;mo kilęs ir jų regėjimas 
randame Maironio, Vinco yra apniauktas visos žmo- 
Krėvės ar mažesniu mastu1 gaus gyvenimo tragedijos, 
biržiečio Balio Sruogos 'pro kurią tik šen ten pra- 

Įraštuose, Kazio Binkio kū-;simuša progiedrių stulpai, 
ryboje kaip ir nepasirodo. Į visų mūsų ilgėjimųsi ir

Dau-
save 

galėtų tarti, ką prancūzų 
poetas Charles Baudelaire _ . 
yra dainavęs apie savo* Juozapota atsistojo, tar- 
jaunas dienas: “Mano jau-įtum ko išsigandusi. Bet 
nystė buvo vien tik tamsi i tuojau sučiaupė lūpas ir, 
audra, ir šen ten nušviesta' 
žėrinčių saulių”. Tokių vy
rų eilėse randame Senojo 
Testamento karalių Dovy
dą ir Jobą, graikų Euripi- 
dą, vėlesniais laikais Dan
tę, Shakespeare. Mykolą 
Angelą. Beethoveną, Wag- 
nerį, Dostojevskį.

Iš antrųjų poetų, muzi
kų, dailininkų patiriame

išaugęs i

(Tęsinys'

griuvėsių, j Vyras klausės tų savo
I

lais-
turi

pono vergas, bet jau 
vas ūkininkas, kurs 
pakankamai nuosavos že
mės, turi paaugusius vai- *<ad ir vergas gali

laisvų 'koksai kunigas pats vedąs 
žmones prieš rusus, einas 
kaip liūtas, kuriam di
džiausia kariuomenė nieko 
nepadaranti, kurio karei
vių kulipkos neima... Žmo
nės dar labiau susidrums
tė...

Petras jau seniai tarės 
su apylinkės ir savo so
džiaus draugais, kas dary- 

> sutiko, kad 
baudžiavos snausti negalima, — reikia 

, nors kokį įnagį 
kelią galima žolynais iš-i nusikalti, nes gali prireikti 
barstyti, lengvesnį pada-'ar patiems gintis, ar ki- 
ryti — nežinojo ir nedrįso tiems eiti padėtų: sėdėti 
svajoti. Aplinkus buvo be!vietoje, sudėjus rankas, ir 
galo skurdu ir šalta. Viena:negražu, ir gėda, ir dar 

j Juozapota tą jo gyvenimą prakišti galima — žemės 
šildė: su ja buvo ramus ir negauti. Ir paskui vienas 
laimingas, vargų i"’"- - ■

pagriebti sėdinčią Juozą- ti, naujus troškimus suju- 
potą ir kelis kartus su ja dinti. Tik to tyraus vėje- 

; po aslą apsisukti. Bet. ka- Ko dar nebuvo... Ligi šio- 
jžin ką atminęs susiturėjo, i lei jis matė gyvenimą sun-

I

dinti. Tik to tyraus vėje-

— Reikia eiti pažiūrėtųjų, apniukusį; ėjo to gy- ti. Daugelis
ką mūsų sodžiaus vyrai venimo keliu, 1 1 -------
kalba, — tarė atsidusęs ir'grandimis išgrįstu. Kad tą į ruoštis, 
pasiėmęs kepurę.
— O ką. Juozaput, jeigu 

rusų valdžia nepasiduos ? 
— paklausė ne tai rimtai, 
ne tai juokaudamas, atsi- 

įgręžęs nuo durų.

ką musų sodžiaus vyrai j venimo keliu,

j
Kartą buvo pasišokęs ra-1 pastangų siekimas, 
šyti poemą apie Žalgirį, gelis šių vyrų apie 
bet visas bandymas taip ir! 
baigėsi keliais paskelbtais 
fragmentais. Už tat Kazys 
Binkis gerai pavaizduoja 
biržiečio realisto bruožus, 
kurie printinka blaiviai 
galvojančiam ūkininkui, 
pažįstančiam savo dirvą, 
pievas su vešlia žole ir gė
lėmis, pažįstančiam žmo
nes ir šviesia akimi įsižiū
rėjusiam i gamtą ir žemę.

Kazys Binkis buvo vie
nas iš šviesos ir džiaugs
mo sūnų.

Kai verčiame literatūros
ir meno istorijos lakštus, kitokį pasaulį: giedrumo iričiom akim į moterį ir, su- 
juose randame dveiooų 
poetu, muzikų ir dailinin
kų. Vieni jų yra audros, 
draskančiu sielos skaus
mų, tamsybės iėgų. liūde
sio. bekovojančiu siekimu, 
milžinišku griuvimų ir 
prisikėlimų, pragaro gel
mių ir dangaus užkariau-

AGUONĖLĖS
Ugniaspalvės aguonėlės 
Po rugius visur liepsnojąs. 
Lyg išklydę rojaus vėlės. 
Ugniaspalvės aguonėlės... 
Visas kraštas — vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus? — 
Ugniagelsvės aguonėlės — 

liepsnojąs, tik liepsnojąs...

Žaidžiant krepšinį Olimpiadoje, Lietuvoje

į W
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žybtelėjus akim, netikėtai 
suriko:
— Vyti tuos rusus iš mū-! 

su krašto, vyti! Ar atmeni, 
kaip anais metais mane , 

(kazokai buvo užpuolę? 
i Kad ne tu ir tėvelis, bū
čiau pražuvus...

Primintas kazokas visą 
kraują Petrui galvon su
vijo. Žvilgterėjo degan-

šviesos. Iš jų veikalų kandęs dantį, dusliu balsu 
skamba saulėtas balsas, tarė:
“kūdikių ir angelų kalba”, — Išvysma juos, išvys- 
kaip Francois Mauriac yra ima!...
apibūdinęs Mozarto muzi-j Išeidamas pro duris, sti- 
ką. Kartais jie esti džiaug- priai suspaudė savo kumš- 
smo poetai, bet jei jie pra- tį...
byla ir apie žmogaus kan
čią, jei išsipasakoja savo Žmonės vergai, dar nese- 
liūdesį ir gyvenimo skaus-!niai tokie ramūs ir bailūs, 
mą, jų dvasia vis tiek pasi- netikėtai sujudo, ir jeigu 
lieka skaidri ir jų žvilgs- ne visi balsiau prabilo, tai1 
nis blaivus; jų sielvarto į-; visi ėmė svajoti ir gėrės- į 
spūdis tada esti mums juo jnių laikų laukti. Jau kiek 
baisesnis, kadangi jie į sa- į anksčiau buvo pralėkęs 
vo skaudančią sielą ir į vi-(tarp jų neaiškus skardas 
satos tragediją žiūri kaip;apie išsivadavimą, apie 
aiškiaregiai, kuriu akis sukilimą ir kažin kokias 
nesudrumsta pasiekia pa-'atmainas: tik tasai skar-: 
čią žaizdos gelmę ir per- das pralėkė ir nutilo, įspū- 

| džio nepadaręs. Tūlas visai 
jo nepastebėjo, kiti be jo-1 
kios atidžios pro ausis pra
leido. Dabar kunigo pra
kalba, perskaitytas iš sa-

I 
I

laimingas, vargų naštos kitą ėmė karštesnieji neš- 
nejautė. Tačiau atminda- ti į kalvį visokius geležga- 
vo kartais, kad ponas; liūs.
kiekvieną valandą gali tą' Ausdama pamatė Juoza- 
brangią moterį jam iš ran-'pota vieną dieną pro lan
kų išplėšti ir purvan su- ga, kaip Petras išsinešė iš 
minti: tada vergo širdis klėties dalgę ir šakes ir, 
sudrebėdavo ir užsidegda-, apsidairęs, tartum ko bi- 
vo karšta ugnimi. Bet kaip jodamas, greitai išnyko už 
tik Juozapota dviem jaut
riom žvaigždėm iš po ilgų, 
blakstienų į jį žvilgterėda

vo, visa užmiršdavo.
Kunigo prakalba ir po-j 

pieris buvo tat anas lau-! 
kiamasai vėjelis, kursai 
netikėtai Petro veidan pa
pūtė ir jo galvoj naujas 
mintis sukėlė. Sukėlė jas. 
kad nebeišnyktų, bet aug
tų ir plėtotųs. Ir kaip tos 
mintys galėjo neaugti ir 
nesiplėtoti, kad kasdien 
plaukė naujos žinios, vis šuko nustebusi Juozapota, 
įvairesnės ir įdomesnės. (Bus daugiau.

i

kiemo vartelių. Nutylėjo, 
nepaklausė apie tai vyro: 
bet po kelių dienų, nešda
ma prievakary paršui ėsti, 
netikėtai pamatė šaly gur
bų Petrą su dviem kaimy
nais, Antanu ir Kaziu gre- 
čium sustojusius ir išsi
žergusius: visi trys turėjo 
rankose ilsus geležiniais 
galais pagalius ir, sutarda
mi, nuožmiai badė jais 
orą.
— Ką jūs čia dirbat?— su-

(Bus daugiau.

pranta jos esmę ir didybę. 
Šių žmonių yra mažiau ne
gu pirmųjų, kadangi 
džiaugsmą pasauliui visa
dos esti sunkiau į meno 
viršūnes iškelti, negulkyklos popieris ir įvairios 
skausmą, lygiai kaip sun-! žinios — vienu metu žmo- 
kiau blaivia akimi ir skai- nes sujudino, nauja viltį jų 
dria sąmone ligi pat du2? širdyse uždegė. Tiesa, ne 
no regėti savo kartybės vienas šypsojo ir juokės,
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taurę. Iš šių šviesos vaikų į kad nieko iš to nebūsią, ir, 
galėtume išskirti Saliamo-i nesijudindamas iš vietos,; 
na su jo “Giesmių Gies- rūpinos tik savim ir gud-Į 
me”, Ovidijų, Cervantes, riai laukė. Tačiau buvo ir 
Mozartą, Rafaeli. Puškiną, tokių, labiausiai tarp jau- 
Shelley arba Maironį. Ne nesniųjų, kurie liepsnojan- 
karta jie savo raštuose ar čia širdžia ir degančiom a- 
muzikoie yra visu aštru-,kim žiūrėjo į vienas kitą, 
m u užčiuopę draskančią ir, stipriai spausdami 
sielos ir visos buities gėla, kumščius, šnibždėjo: —Į 
bet ir sielvartaudami jie nebevergausma 
skundės “kūdikių ir ange-i išvysma rusus!
lų kalba”. (Bus daugiau) pu daugumas tik dūsavo, štai žaidžia su savo išlaisvintuoju.

Ši mergytė gelbėdama kaimyno šuniuką nuo suva- 
l ponams,! žinėjimo, buvo pati automobilio parblokšta ir apakin- 

! — Tuo tar-įta. Po dviejų mėnesių ligos, ji sugrįžo iš ligoninės ir ’ v . • v • i v • _ _ • y. i _ •_ •_x -
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