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Washingtonas — “Kiek- VlPHVK^H I 1?
vieną amerikietį giliai jau-! " Ivl IJl/vl I 
dina kovos dvasia, kurią ---------
parodo mūsų ginkluoto-! Boston, Mass.—Sekma- 
sios pajėgos visuose mū- dienį, sausio 14 d., Faneuil 
šio laukuose”, pasakė J. A. Hali įvyko lenkų masinis 
Krug, Karo Gamybos Va- susirinkimas, kur dalyva- 
dybos pirmininkas. “Jų vo apie tūkstantis dviejų 
stiprybė kovoje labai daug šimtų organizacijų 
pareina nuo tinkamų ir draugijų narių, 
nuolat įplaukiančių atsar-i 
gų — ir dabar, kai mes 
kovojame svarbiausiuose 
mūšiuose, mums tenka 
pristatyti ypatingai didelį Gu7er^ torius'‘Maurieė“j:

N

ir

Turminnf'“s kalbas pp««- 
kė J. E. ark'vvskuo?« Ri
chard J. Cushing, D. D., 
Senatorius David I. Walsh.

kiekį atsargų. į Tobin ir kiti įžymūs kalbė-
Visiems yra žinoma, kad tojai.

mums laiku nepagaminus 
ir nepristačius visų šaud
menų ir pabūklų, taip rei
kalingų sėkmingam mū
šiui vesti, bus atitolinta 
pergalės diena; ir vis dėlto f 
faktas yra, kad mes nepa
gaminame pakankamo i 
kiekio karo gaminių pa-: "7 
kankamu greičiu ir nega- Į - 
lime patenkinti skubių 
mūsų karo pajėgų reikala
vimų, nors ir pagaminame 
į mėnesį už virš 5 bilijonų 
dolerių vertės ginklų.”

Gasolino Atsarga Ribota, 
Bet Ne Kritiška

J. E. arkivyskupas Cu
shing įsoėjo, kad be užtik
rinimo Lenkijai laisvės ir 
nepriklausomybės ir šis 
karas gali baigtis moraliu 
ir politiniu neaiškumu, 

i “Yra tai liūdna pažymėti, 
!kad tautos piliečiai, kurie 
; pirmiausia nukentėjo dėl 
įsiveržėlio užpuolimo ir 
niekad nesustojo kovojusi, 
atrodo skirta beširdiškam 
sutriuškinimui, kai jie 
stengiasi atgauti laisvę”, 
sako J. E. arkivyskupas 
Cushing.

Senatorius David I. 
Walsh kalbėjo labai karš
tai ir atsišaukė, kad būtų 
įgyvendintos Atlanto Čar-

VVashingtonas Harold terjo sąlygos, kad po karo 
L. IcKes, Karo Meto Petro- bQtų teisinga, demokrati- 

. .nė ir anti - imperialistinė 
pareiškė, kad tauta paliko j santvarka atstatyta, pa- 

- grįsta principais „dėl kurių
Amerikos jaunimas kovo
ja ir miršta, ir reikalauti, 
kad tos tiesos būtų pavyz
dingai pritaikintos Lenki
jos ir kitų mažųjų tautų 
reikaluose.

Gubernatorius Maurice 
J. Tobin, Lt-Gub. Brad- 
ford, Kongresmanas Phil- 
bin, Rev. Crales Mclnnis 

j ir Prof. Oscar Halecki 
griežtai pasmerkė ir pa- 

| reiškė nepasitikėjimą Ma
skvoj sudarytai ir pripa- 

> “valdžiai”

lijaus administratorius, j

Kalėdų savaitę su kūrena
mosios alyvos ir gasolino 
atsargomis ribotomis, bet 
ne kritiškomis.

Administratorius Ickes 
įspėjo, kad turimos petro- 
lijaus gaminių atsargos 
užteks visiems, tik, žino
ma, reikia vengti ekstra
vagantiškumų ar bereika
lingo eikvojimo ar atsar
gų sudarinėjimo. OWI.

Karo Gamybos Vadybos

Į

Kalbėtojai, kalbėdami a-: 
pie Lenkijos kovą ir teisę 
į nepriklausomybę ir lais
vę ir minėdami apie kitų 
mažųjų tautų nepriklauso
mybę ir laisvę, aišku, turė
jo dėmesyj Lietuvą, Latvi
ją, Estiją, kurios tebėra 
pavergtos, nes Senatorius 
Walsh. Gub. Tobin, Kongr. 
Philbin yra pakartotinai 
pasisakę už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę ir 
yra pažadėję paramą mū
sų tautai. J. E. arkivys
kupo Cushing. D. D., nusi
teikimas Lietuvos ir kitų 
mažųjų tautų išlaisvinimo 
reikalu yra jau seniai žino
mas, nes Amerikos Katali
kų Vyskupai yra stambiai 
sušelpę pavergtą Lietuvą 
ir parėmę jos kovą į laisvę.

I

Nebeoalioja Seni Padangų 
Racijonavimo Liudijimai
VVashingtonas— Kainų 

Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, gruodžio 23 dieną 
pasibaigė galiojimo laikas1 
visiems padangų (ta je- 
rių) racijonavimo liudiji
mams, išduotiems 1944 
metų kovo 23 dieną ar 
anksčiau. •

šiuo veiksmu nesitikima 
sudaryti nuostolių motorų 
vartotojams, kadangi la
bai mažas skaičius šių liu
dijimų yra palikęs neiš
naudotas.

Kainų Reguliavimo Įstai
ga turintiems nesunaudo
tus liudijimus ir norin
tiems pratęsti jų veikimą 
kreiptis į savo vietinę Ka
ro Kainų ir Racijonavimo 
Įstaigą. OWI.

i

Valstybių Pergalę-Lietuvos 
Išlaisvinimą

J. E. Arkivyskupas Cushing, D. D., 
Laimino Seimąi

i

Seimas Nutarė Auginti Propagandos - Katali
kiškos Akcijos Fondą — Uoliau Platinti Laikraš
tį “Darbininką" — Verbuoti Lietuvius Katalikus 

į LDS Organizaciją.į
šeštadienį ir sekmadienį, LDS Centro pirmininkui 

sausio 13 ir 14 dienomis, kun. J. Švagždžiui, kuris, 
’š. m., Cambridge (Mass.) kaip jau žinoma, dėl šir- 
lietuvių parapijoj įvyko dies ligos yra priverstas 
LDS organizacijos Seimas, išsitraukti iš visuomeninio 
kurio dėl karo* nėra buvę veikimo, pasakęs sveikini- 
nuo 1941 m. Įmo kalbelę, pasiūlė išrink-

Seimas prasidėjo šv. mi- ti Seimo prezidiumą ir ko- 
šiomis Nekalto Prasidėji- misijas.
mo lietuvių parapijos baž- Seimo prezidiumą suda- 
nyčioje 10 vai. rytą. Šv. rė šie atstovai: Garbės pir- 
mišias atnašavo Prel. Jo- mininkas — Prel. Jonas 
nas Ambotas, Hartfordo Ambotas; vedėjas — Anta- 
(Conn.) lietuvių par. kle- nas F. Kneižys; pagelbi- 
bonas ir LDS Garbės na- ninkas — Edvardas čiočys 
rys. Trumpą, bet turiningą iš Providence; raštininkas 
pamokslą tema — “Mels- Kastantas Vencius iš Law- 
kis ir Dirbk” pasakė kun. rence. Mandatų komisija 
Juozapas Valantiejus, Wa---- Antanas Peldžius, Sofi-
terbury (Conn.) lietuvių ja Rymaitė iš Lawrence, ir

KUN. PRANCIŠKUS M. JURAS,
Šv. Pranciškaus lietuvių par.- klebonas, Law- 
rence, Mass., LDS Garbės narys ir buvęs ilgus 
metus LDS Centro vice-pirmininku ir generaliu klebonas ir LDS Gar- Aleksandras Vaitkūnas iš 
vedėju.

gose!
Sveikiname kun. P. M. Jurą naujose parei- ir nemažai svečių LDS na

rių suėjo į parapijos mo- 
, kyklos svetainę pradėti 
j Seimo sesijas. Vietinis kle
bonas, LDS Garbės narys 

Į ir Kontrolės Komisijos 
i pirmininkas, kun. Pranciš-

Amerikiečiai Laimi Luzon Saloj

bės narys. Providence. Rezoliucijų
Po pamaldų visi atstovai komisi ja — kun. P. M. Ju

ras, Julė Jakavonvtė iž 
Brockton, kun. P. J. Juš
kaitis. Pranas Razvadaus- 
kas iš So. Boston, ir Teklė 
Mitchell iš Nashua. Seimo 
antrą dieną, neatvykus 
trims Rezoliucijų Komisi
jos nariams, į jų vietą iš- 

kun. Justiną 
pro- 

“Var- 
kun. J.

kus Juškaitis atidarė Sei
mą gražia sveikinimo kai-Į rinko šiuos: 
bele ir J. E. Arkivyskupo J Vaški, Pranciškonų 
Richard J. Cushing, D. D.,j vinciiolą ir žurnalo 
laiminimu, kurį Garbinga-Į pelis” redaktorių, 
sis Ganytojas prisiuntė]Valantieju ir Antaną Dau- 
raštu, ir pakvietė Prel. J. kantą iš Cambridge.
Ambota maldai. Kun.' Seimą sveikino žodžiu, 
Pranciškus M. Juras, LDS laiškais ir telegramomis, 
vice-pirmininkas ir gene- 
ralis vedėjas, neatvykus

Iš Luzon salos praneša,' iki 30 metų amžiaus, neat- 
kad Jung. Valstybių laku- sižiūrint į jų darbą, ar jie 
nai nuskandino 25 Japoni- dirbtų dirbtuvėse, ar ūky- 

Aliiantai Rrikmonic Jos laivus, o kitus 13 suža- se.Alljanrai Muncia Keinmenis jlojo kuriais japonai band§. Karo sekretorius Stim- 
pristatyti sustiprinimus son atsišaukė į Kongresą, 
savo karo jėgoms Luzon kad užgirtų prez. Roose- 
saloj, kur amerikiečiai už- velto siūlymą draftuoti vi- 
_____________ i sus vyrus nuo 18 iki 45 me- 

kad Turkijos; Amerikiečiai perėjo Ag- tų amžiaus karo tarnybon 
i valdžia leido Alijantams no upę arti Bayambang. bei karo darbams dirbtu- 

Taingi Jung. Valstvbiu vėse.
didieji bombanešiai B-29 ----------------

industrijos Lapkričio Mėnesį Mažesnis

Rusijon Per Dardanelius

Programa 1944 Metų Lygiu įžintai Liublino
ir pažadėjo paramą Lenki- Iš Britų valdžios šaltinių ima naujas pozicijas, 
jos valdžiai ištremime — sužinoma, 
Londone.

Rezoliucijoje, kuri buvo siųsti karo reikmenis Ru- 
susirinki- sijon per Dardanelius.

Londonas, sausio 15

VVashingtonas — Karo
Gamybos Vadyba, imda
mosi tolimesnių žygių sus-t 
tabdyti gamybos civilių. priimta šiame 
reikalams kliudymą karo me, reikalaujama, kad kai Spėjama, kad Alijantų bombardavo 
pastangoms, pareiškė, kad. bus laimėtas karas taika laivai jau naudojasi tuo centrus

_ -t - i i • 1_ ________ ;_______________________ m___ a___________Tj*.!___

bota 1944 metų paskuti-j įstatymų ir tautų teisių, ir karo medžiagą veža per 
niojo ketvirčio lygiu. OVVI.'respektavimu. Dardanelius.

Formosa ir Na- 
civilinė gamyba bus apri-Jbūtų pagrįsta teisingumu, Turkijos valdžios leidiniu, goya srityj, Japonijoj. A- 

merikiečiai neturėjo jokių 
nuostolių.

Šie kariai atvykę į Leytc salą, Filipinuose, vežasi savo karo reikmenis. 
Tolumoje matosi juos atvežęs laivas, kuris atplaukė Ormoc pakrantėje.

I

Draftuos Ir Ūkių Jaunus 
Vyras

Washington, D. C. 
Jung. Valstvbiu karo

: kretorius Stimson pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
turės šaukti karo tarny
bon visus

Naciai Bėga Iš Belgijos Išsikišimo

JSP-

Lend - Lease

VVashingtonas — Karo 
[ Maisto Administra c i j a 
praneša, kad lapkričio mė
nesį maisto ir kitu žemės 

, ūkio gaminių pristatyta 
1 sąjungininkams pagal 
Iend-lease 467,5 milijonai 
svaru, kas yra 251.8 mili
jonais svaru mažiau už 
spaliu mėnesi. 1943 metų 
lapkričio mėnesį pristaty-

sveikus vyrus ta 1,015,9 milijonai svarų.

Kai kurie savo šveikini- 
Tesinvs 2-ame pusi

VVashington, D. C., sau-' Sovietų Rusijos valdžia, 
šio 15 — J. V. valstybės. beabejo, su Vengrija pasi- 
departmentas praneša,' elgs panašiai kaip su Ru- 
kad prez. Rooseveltas už-|munija ir kitomis valsty- 
gyrė paskyrimą diplomato bėmis. kurios yra užimtos 
Suomijon. kuris dabar tu-' 
rėš ministro rangą.

Laikinai, kol bus paskir
tas ministras, tai jo parei-l 
gas eiti pasiųstas vienas; 
Jung. Valstybių tarnauto
jas iš Stockholmo (Švedi-! 
jos) ambasados.

_____________________ Į

raudonosios armijos.
|
I 25 Milijonai Laukia Perei

tojo Karo Veteranų

Prarado 232 Lėktuvus
Vyriausio Alijantų 

Karo Jėgų Ekspedicijos 
Centro, Paryžius, sausio 

: 15 — Praneša, kad Vokie
tijos nacių kariuomenės 
galvatrūkčiais bėga iš Bel
gijos ir Luxembourgo j už 
Siegfried tvirtovių.

Bėgančius vokiečius A- 
lijantų karo lėktuvai paly- 

įdi ir sukelia didelius gais- 
* rus.

I

I

jėgosVokietijos oro 
skaudžiai nukentėjo, kaip 
Jung. Valstybių ir Angli
jos karo lėktuvai bombar
davo Vokietijos centrus. 
Susirėmimuose sunaikino 
232 vokiečių lėktuvus.

1 >•- ---------------kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jamf | 
frnogus turi progą pareikšti sa-j 
’o asmenybę.

Proį. St. Šalka'.iskis 1

Vengrija Turės Mokėti 
Reparacijas Rusijai

Ru-Maskva, sausio 15 
sijos laikraštis “Pravda 
rašo.

VVashingtonas — Vete
ranų Reikalų Administra
torius, Gen. Frank T. 
Hines, pranešė, kad Vete
ranų Administracijoje a- 
pie 25 milijonai dolerių 
laukia išdalinami tarpe 30 
tūkstančių pereitojo karo 
veteranų, jei jie kreipsis

kad Vengrija turi tuo reikalu, kol nepasibai- 
pasiruošti mokėti repara- gė liudijimų galiojimo lai- 
cijas sovietų Rusijai. Be kas, kuris, dažniausiai, y- 
to, ji turi grąžinti pagrob-,ra iki 1945 metų sausio 1. 
tas teritorijas Čekoslova-į Viskas, ką minėtieji ve- 
ki.iai ir Rumunijai. ,teranai privalo atlikti, mi-

Kaip žinoma, dabar Mas- nėtiems pinigams gauti, 
kvoj yra vengrų komisija, vra pasinaudoti teisėmis, 
kuri veda derybas šu so- kurias jiems suteikia tar- 
vietais dėl paliaubų. inybos liudijimai (Bonus).
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Rusai Per Lenkiją Eina Vokietijon

v •

ŠVĘSTO VANDENS VEIKIMAS

i 
f

laikrašc 
gyvavir

Pagalba Veteranams 
Nuosavybės Įsigijime

syvas — vieną Rytinėje 
kitą Varšuvos

kad Buda- 
Praneša, kad Rusi- pešte, Vengrijos sostinėje, 

visiškai su- 
smarkią ofensyvą triuškinę vokiečių - veng-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Londonas, sausio 15 — liūs. Sakoma, 
15 
jos raudonoji armija pra- raudonieji 
dėjo 
pietinėje Lenkijoje ir ūžė- rų gynėjų jėgas, 
mė daugiau kaip 200 mies- Iš Berlyno praneša, kad 
telių. perėjo paskutinę Rusijos raudonoji armija 
upę link Krokuvos, būtent, pradėjusi tris naujas ofen- 
Nidos upę.

Čekoslovakijoj raudono- Prūsijoje, 
ji armija užėmė Lucence, pietinėje srityje ir trečią 
Pesivec ir 40 kitus mieste- Lenkijos sostinės šiaurėje. w 'Jgj

Pamaldžiai vartodami 
švęstą vandenį, galime lai- apšlakstymu 
mėti daug įvairių malonių, pašalinta tai, kas galėtų jo, 
Tas malones nupelnė V. 
Jėzus savo kančia ir mirti
mi ant kryžiaus. Bažnyčia 
tarpininkauja, kad mes tų 
malonių daug gautume. Ir 
tikrai, ji gali tarpininkau
ti, nes pats Kristus jai su
teikė tą galią.

Norėdami apsišlakf ‘"mu 
laimėti malonių, turime 
būti tinkamai pasiruošę. 
Tam reikia turėti pašven
čiamąją malonę, gyvą ti
kėjimą ir atsidavimą Die
vo valiai. Tada būtinai 
gausime malonių ne dėl to, 
kad būtume jų verti, bet 
ypač dėl Bažnyčios mal
dos. Kai meldžiasi Bažny
čia. Kristaus Sužieduoti
nė. tada su ja kartu mel
džiasi ir Sužieduotinis 
Kristus, dėl to ta malda la
bai maloni Dievui.

Bažnyčios maldos paro- : galėti. To vandens šventas 
do, kad švęstas vanduo yra veikimas pasireiškia gau- 
priemonė kūno ligoms pa- siais apšvietimais, Šv. 
šalinti ir nuo jų apsisaugo- Dvasios įkvėpimais: gali- 
ti. Bažnyčia gerai žino,Ima lengviau suprasti tikė- 
kad žmogui yra labai j jimo tiesas, savo klaidas ir 
skaudu kęsti ne tik kūnoį pažinti dorybių gražumą, 
skausmus, bet ir netekti, Taip pat teikia malonių 
laikinių gėrybių. Todėl ji j savo pareigoms gerai iš
prašo Dievą, kad švęstas i pildyti, susitelkti maldose, 
vanduo būtų apsaugosiu noru klausyti Dievo žo- 
priemonė nuo nelaimingų džių, ypatingai gerai pasi-

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, veteranams, įsigi- 
jantiems namus Veteranų 
Reikalų Administrato
riaus garantuotais pini
gais, netaikoma Kainų Re
guliavimo Įstaigos taisyk
lė, kuria privaloma įmokė
ti 20 nuošimčių pirkimo 
sumos iki įgaunama teisė 
turėti gyventojo legalaus 
iškraustymo liudijimą.

Pagal Kainų Reguliavi
mo Įstaigų nuomų taisyk-

atsitikimų. “Tuo vandens les, namo pirkėjas neturi 
tegu būna teisės iškraustyti gyvento- 

iki jis nėra įmokėjęs 
kenkti gyventojų gerovei bent 20 nuošimčių narnos 
arba ramybei”. kainos. OWI.

Siela už kūną yra daug 
vertingesnė, todėl Bažny
čiai ji rūpi labiau ir jai tei
kia gausesnių malonių. 
Švęstas vanduo Bažnyčios 
tarpininkavimu gali nu
plauti lengvas nuodėmes ir 
atleisti laikinąsias baus
mes. Šv. Tomas Akvinietis 
rašo: “Apsišlaks tymas 
švęstu vandeniu tiek pade
da gauti lengvųjų nuodė
mių atleidimą, kiek paska
tina sielą gailėtis”. Šv. Al
fonsas Liguoris ragina f 
stengtis, vartojant švęstą 
vandenį, sužadinti gailestį, 
kad mumyse galėtų pasi
reikšti jo apvalanti jėga.

° ‘i Švęstas vanduo turi ga- 
įlią apsaugoti nuo piktojo 
I pagundų ir padėti jas nu- I 

j

Organizuojama Medicinos 
Patariamoji Grupė 

Veteranams

VVashingtonas — Brig. 
Gen. Frank T. Hines, Vete
ranų Reikalų Administra
toriaus, pranešimu, Vete
ranų Reikalų Administra
toriui įsteigta speciali me
dicinos sričiai patariamoji 
grupė. Grupę sudarys 15 
įžymiausių visos šalies 
medicinos autoritetų, api
mančių visas svarbiausias 
medicinos sritis.

Gen. Hines paaiškino, 
kad naujosios specialio
sios Medicinos Patariamo
sios Grupės veikimas pasi
reikš pirmoje vietoje iš
sprendime painių medici
nos problemų, užgulusių 
Veteranų Administraciją, 
apžiūrint ir gydant tūks
tančių šio karo jaunų ve
teranų. OWI.

laikinių gerybių. Todėl ji j savo pareigoms

LIETUVIU ROMOS KATALIKŲ 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

naudoti šv. Mišių aukos 
nuopelnais.

Mes dabar nežinome, 
kiek ir kurių malonių gau
name švęsto vandens vei
kimu, bet tikrai už kai ku
rias malones tam švęstam 
vandeniui turime būti dė
kingi.

PASIRYŽIMAS

“Ž.”

Cpl. Frank Aurelio’s džiaugiasi naujais dvynukais. 
Dabar jau jis turi devynis vaikučius. Kitų čia nesima
to, nes jie mokykloje. Kaipo kapralas jis turi aukščiau
sią algą savo eilėje. Jis gauna $284 į mėnesį.

IŠMINTIS GAMTOJE

Moderniška Fraternalės
Apdraudos Organizacija

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

Išduoda šių formų certifikatus:
Endowment at age 85
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 Spaustuve atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.

f
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Tiek žodžių sau daviau,
Tiek prižadų tvirtų, 
Ir vėl juos užmiršau.
Ir vėl grįžtu, grįžtu;
Ar ilgai tuos pačius 
Bemindžiosiu takus?...

Kaip sunku! Ak, jaučiu 
Sieloj liepsnų audras... 
Bet kas gi be kančių? 
Kas audrai žąslą ras?
Ne aušrai tekant ryt
Tas vėtras suvaldyt!...

Nutilki, prigimtie!
Girdžiu sieloj varpus... 
Taip skaudžiai skamba jie,
Lyg žvaigždėmis dangus...
Ir liejasi iš jų 
Galybė ant žaizdų...

M. Gustaitis.

kėlė Garbės nariais 
uos veikėjus • narius: 
ntaną Peldžių, Benedik- 

Jakutį, Kazimierą Na- 
eiką ir Julių Baroną.
.ntros dienos, būtent, 
.madienį, po pamaldų, 

esijoj skaitytas turinin
gas kun. Dr. Kazimiero 
Jrbonavičiaus, LDS Gar
ės nario, Literatinės Ko
misijos pirmininko ir vy- 
iausio “Darbininko” re
daktoriaus, referatas tema 
— Spauda ir Pavergta Lie
tuva.

Seimas išreiškė nuošir
džią padėką įžymiam mū
sų išeivijos literatui — va
dui kun. Dr. K. Urbonavi
čiui.

Referatas buvo taip įdo
mus, kad Seimo atstovai 
per dvi valandas diskusavo 
spaudos platinimo, rėmi
mo reikalą. Taipgi ir pa
vergtos Lietuvos klausi
mu atstovai išsikalbėję, 
pasižadėjo darbuotis ir au
koti, kad po karo Lietuva 
atgautų laisvę ir nepri
klausomybę. Labai daug 
gyvumo įnešė kun. Justi
nas Vaškys, pranciškonas- 
redaktorius. Taipgi daug 
gražių sumanymų patiekė 
p. Vladas Paulauskas, kun. 
J. Valantiejus, p. B. Jaku
tis, p. M. Ausikaitė ir kiti.

Nėra galimybės 
“Darbininko” ‘ 
smulkmeniškai 
Seimo nutarimus, kalbas, 
bet tai bus padaryta talpi
nant priimtas rezoliucijas, 
sveikinimus ir protokolą.

LDS Centro Valdybon iš
rinkti šie: pirm. kun. P. M. 
Juras; vice - pirmininkai 
yra LDS apskričių pirmi
ninkai; sekretorius A. F. 
Kneižys; finansų - sekr. 
Antanas Peldžius; ižd. Ona 
Siaurienė. Kontrolės Ko
misija — kun. P. J. Juškai
tis, Danielius Averka ir

vadžia 1-mame puslap' 
mus parėmė stambiom 
dovanėlėmis laikrašči 
“Darbininko” parėmimu 
Kun. J. Valantiejus pi 
avo sveikinimo prid^ 
30.00 dovanėlę, tuo ati 

.nedarnas 30 metų LDS c 
ganizacijos ir 
‘Darbininko”
sukaktį. Visus sveiki: 
įus talpinsime laikrašt 
Darbininke”, todėl čia 

nei neminėsiu. Tačiau re; 
kia paminėti vieną sveiki 
nimą su stambiausia do 
vanėle $100.00, kurį gavi 
kun. Pranciškus Juškaiti. 
pirmadienio rytą ir tele 
phonu pranešė “Darbinin 
ko” redakcijai, būtent, iš 
New Britain, Conn. kun. 
M. A. Pankus, šv. Andrie
jaus lietuvių par. klebo
nas, šiaip sveikina LDS 
Seimą:

“Sveikindamas LDS Sei
mą ir linkėdamas Sąjun
gai puikios kloties, įdedu 
mažą dovanėlę ($100.00. 
Red.), kurią manau pa
naudosite spaudos reika
lams.

“Su aukšta pagarba,
Kun. M. A. Pankus”

Seimas ir Centro Valdy
ba nuoširdžiai dėkoja vi
siems sveikinusiems Sei
mą ir taipgi už linkėjimus 
ir dovanėles.

Centro Valdybos rapor
tai aiškiausiai parodė, kad 
LDS organizacija yra žy
miai sustiprėjus finansi
niai ir dvasiniai. Pažymėti
na, kad kun. P. M. Juras, 
LDS Centro vice-pirminin- 
kas ir generalis vedėjas, 
išdavė savo raportą raštu, 
kuris tilps “Darbininke”. 
Taipgi platų finansinį ra
portą išdavė raštu p. Anta
nas Peldžius, finansų se
kretorius ir “Darbininko” 
administratorius. LDS
Centro pirmininko kun. J. Vladas Paulauskas. Propa- 
Švagždžio vardu Seimą gandos’ Komisija — kun. 
sveikino ir raportavo kun. 
J. Petrauskas. (Kun. J. 
Švagždys dėl širdies su
silpnėjimo atsisakė nuo 
pirmininkavimo spalių 
mėn., 1944 m. Seimo išva
karėse buvo bepasižadąs 
atvykti, bet blogas oras 
sulaikė).

Visos Centro Valdybos ir 
Komisijų raportai priimti 
vienbalsiai.

Priimta visa eilė rezoliu
cijų organizacijos reika
lais ir taipgi pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimo rei
kalu.

Už didelius nuopelnus 
LDS organizacijai, Seimas

Kartą vienas svetimšalis 
paklausė pamaldų arabą: 
“Kaip tu gali žinoti, kad y- 
ra Dievas?” Tas atsakė: 
“Visiškai taip, kaip iš pėd
sakų smėlyje pažįstu, ar 
žmogaus, ar gyvulio eita”. 
Iš pėdsakų pažino, kokios 
būtybės praėjo, o iš tiks
lingų, gražių gamtos kūri
nių, Dievo pėdsakų, pažino 
patį Dievą.

O tokių Dievo pėdsakų 
yra pilna gamta ir visas 
pasaulis. Štai, daug gra
žiai, tikslingai sutvarkytų 
kūrinių skelbte skelbia a- 
pie išmintingą Kūrėją. Pa
vyzdžiui,- pažvelgi į javo 
šiaudą. Jo skersmuo už 
aukštį yra mažesnis 352 
kartu. Jei pagal šiaudo 
planą pastątytumei fabri
ko kaminą, tai jo aukštis 
būtų 774 m, o skersmuo 
teturėtų 2,2 m. Bet šiau
das dar išmintingiau su
tvarkytas: ant jo viršūnės 
kaba sunki varpa, o šiau
das nelūžta. Jo sudėtis 
pralenkia visą mūsų tech
niką: jis labai stiprus, elas
tingas, o medžiagos suvar
tota labai mažai. Koks tu
rėjo būti išmintingas gam
tos Statytojas.

Mūsų laikai didžiuojasi 
gerais orlaiviais, bet kreg
ždė, net maža muselė, 
daug vikriau skrenda už 
visus moderniuosius orlai
vius. Jei jau orlaiviams pa
statyti reikėjo išmintingų 
inžinierių, tai koks išmin
tingas turėjo būti Inžinie
rius, kuris sukūrė tokią 
daugybę vikrių paukščių, 
miklių vabzdžių ir kitų gy
vų būtybių. Tas išmiintin- 
gasis inžinierius yra Die
vas, gamtos Kūrėjas.

Jei ledas nebūtų lengves
nis už vandenį, tai nuskęs
tų, ir dugnas apsiklotų 
ledu. Vandens paviršius 
vėl užšaltų ir vėl grimztu į 
dugną. Saulė to ledo nega-‘rytųjų dalykų”, 
lėtų ištirpyti, ir todėl visa 
upių bei ežerų gyvybė tu
rėtų žūti. O dabar yra 
daug išmintingiau sutvar
kyta: prieš užšaldamas 
vanduo ima skėstis ir pa
galiau virsta ledu, kuris 
jau dešimtį kartų lengves
nis už patį vandenį, todėl 
lengvai gali paviršiumi 
plaukti. Taip upių ir ežerų 
gyvybė būna apsaugota 
nuo didelių šalčių. Tokia 
gamtos santvarka skelbte 
skelbia išmintį, kuri pra
šoka ir visokį atsitiktinu-
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ĮSIGYKITE 
“Šventųjų Gyvenimas" 

knygą. Joje yra kiekvie
nai metų dienai skiriam 
šventojo ar šventosios 
gyvenimo aprašymas. 
Knyga gražiai apdaryta, 
gausiai iliustruota — su 
paveikslais, 354 puslapiai. 
Kaina $4.00. Užsakymus 
su money orderiu siųski
te — “Darbininkas”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 

|Mass.

Kūrė-

kraštų 
sniege

mą, ir negyvų daiktų pri
gimtį. Toji išmintis kyla 
ne iš protingų žmonių, o it 
paties išmintingojo 
jo-

Žiemą šaltesnių 
laukai apsidengia
sluoksniu. Ir tai yra ne at
sitiktinis dalykas, o pritai
kytas svarbiems tikslams: 
sniegas lyg koks šiltas už
tiesalas saugo žemės šili
mą. Taip gali išlikti nesu
šalusios žolių, žieminių ja
vų ir medžių-šaknys. Tirp- 
damas sniegas duoda že
mei ir visai gyvybei drėg
mės. Viršutinė sniego plu
ta, išsklaidydama saulės 
spindulius, apsaugo nuo 
ištirpimo. Ir tie gamtos 
kūriniai kalba apie išmin
tingąjį gamtos Tvarkyto
ju

Todėl nenuostabu, kad 
akylesni mokslininkai, 
matydami darnius gamtos 
reiškinius, garbindavo jų 
Kūrėją Dievą. Newtonas, 
begalvodamas apie gam
tos tvarką, sudėdavo ran
kas ir melsdavosi: “Aš ti
kiu, kad yra Dievas!” O 
Linne, išvydęs tikslingą 
gamtos veikimą, kartą 
taip pasakė: “Aš mačiau 
Dievą, kai Jis ėjo pro šalį; 
pamačiau Jo kūrybos gro
žį ir Dievybės garbei giedu 
šlovės giesmę”. Kūriniai 

I jam atrodė lyg gyvojo Die
vo pėdsakai, kurie taip aiš
kiai skelbia apie išmintin
gąjį Dievą, jog, rodos, kad 
Jis pats kaip koks žmogus 
būtų keliavęs per mūsų 
pasaulį.

šv. Povilas apaštalas 
tvirtina, jog proto šviesa 
iš pasaulio kūrinių gali su
prasti amžinąjį Kūrėją ir 
Jo didybę. “Kas jame ne
regima, jo amžinoji galybė 
ir dievystė, tai nuo pat pa
saulio įkūrimo galima ma
tyti proto šviesa iš pada- 

(Rom. 1, 
20). Taip pat visi tikslingi 
gamtos dėsniai bei reiški
niai skelbia nematomą be
galinę Išmintį.

A. š-ius, S. J. (“2.”)

I

One tableipoon of u«ed fat makt* 
enough synthetie rubber for two 
gas maoks. Save and turn in every 
d r o p for hundred* of induatriąl u»e»,_

šiame 
numeryj 
paduoti

S. P. Kneižis, kun. Justi
nas Vaškys, komp. Alek
sandras Aleksis, Antanas 
F. Kneižys ir B. Mičiūnie- 
nė.

Kitą seimą kvietė kun. 
A. Petraitis, Šv. Kazimiero 
par. klebonas, Worcester, 
Mass., ir kun. J. Valantie- 
jus, Šv. Juozapo lietuvių 
par. klebonas, Waterbury, 
Conn. Seimas padėkojo už 
kvietimą ir paliko LDS 
Centro Valdybai skirti lai
ką ir vietą.

Seimas užbaigtas malda, 
kurią sukalbėjo vietinis 
kleb. kun. P. J. Juškaitis, 
5:25 vai. vakare.

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina................................... $1.50
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi.............................................
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina .....................................................

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

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

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

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina ....

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75
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Amerikos Automobiliai Liubline
Kas tas per Liublinas ir kodėl Amerikos automobi

liai karo metu ten pakliuvo?
Liublinas tai Lenkijos miestas, kurį Rusijos vy

riausybė paskyrė susovietintos Lenkijos dalies sostine. 
Ten pasodino Maskvoje išperėtą sovietišką valdžią ir 
ilgai derėjosi su esančia Londone teisėta Lenkijos vy
riausybe. Tačiau iš tų derybų nieko neišėjo. Lenkų tau
tos atstovai negalėjo susitarti su bolševikų tarnais ir 
derybos galutinai nutruko. Tuomet ilgiau nelaukdama, 
Liublino “išlaisvinimo komisija” pasiskelbė teisėta vi
sos Lenkijos vyriausybe. Suprantama, ji tai darė Mas
kvos įsakymu.

Tas įvykis padarė nemalonią sensaciją bei skanda
lingą bruzdesį Alijantų stovykloje, bet vis dar buvo 
tikėtasi, kad Maskva tos vyriausybės oficialiai nepri- . 
pažins. Bergždžia lūkestis, nes per Naujus Metus 
Liublino vyriausybė tapo Sovietų pripažinta. Visuo- " ”” 
menėje susidarė labai neskanaus įspūdžio. Iki šiol kad

Išlaisvinti albanai paraduoja ir cemonstruoja savo nepriklausomybę. 
Jie buvo nacių pavergti ir tik nesenai Alijantų išlaisvinti.

DŽIAUGSMINGAS PRISIMINIMAS

prieš Jį, atsimindami, ko-Į 
kia kaina Kristus juos at-! 
vedė į dangų. Garbinu ir 
aš savo A toirkėja. Nors* 
nieko nematau, bet tikiu, 
kad Jis su džiaugsmu pri
ima ir mano šlovę. Jis mel- 
džiasi už mane ir užtaria 

i pas Tėvą. “Jis ir gali išgel
bėti amžinai tuos, kurie 
'artinasi per jį į Dievą, nes 
!yra visuomet gvvas, kad 
j mus užtartų”. (Žydams 7. 
i 25).
: Prieš “Agnus Dei” (Die-

I
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mos ir skaistyklos sielos. 
Ir Kristus neužmiršo pra
garų sielų: po mirties jas 
aplankė ir paguodė, paža
dėdamas dangaus links- 

. mybes.
Į vo Avinėlis) kunigas per-į žodžiu, šv. Mišios, man 
laužia ostiją ir viena dale-. bestebint kunigo veiks

ite įdeda į taurę su Krauju.‘mus ir maldų žodžius, pri- 
, Tas ženklas man aiškiai I mena visas Kristaus gy- 
i primena, kaip vėl susiiun- venimo paslaptis. Mozara- 
i p-ė Kristaus siela su kūnu, biškose šv. Mišių apeigose 
, ir tada nušvito prisikėli- Ispanijoje kunigas laužo 
mo diena. ostiją ne į tris dalis, kaip

Kunigas taria: “Pax Do. mūsų kunigas, bet į devy- 
mini šit semper vobiscum” nlas- Tuo laužymu ir non- 

I (Viešpaties ramybė teesie ma Vaizduoti daugelis 
■visados su jumis). Kai■ svarbiausių Kristaus gy- 
' Kristus prisikėlė ir atvyko |vemmo PaslaP«U-

, pas apaštalus, panašiai ta- Jei gyvo tikėjimo akimis 
“Ramybė jums!” žiūriu į altorių šv. Mišių

Per šv. Mišias prisimena- laiku, tai visi kunigo ženk- 
numirusių bei___ ---------------------------- lai ir maldos primena gy-

, vus įvykius, ir viskas ant
altoriaus pasidaro gyva. 
Čia per Kalėdas galiu aiš
kiai prisiminti gimusį Kū-

Dega dvi žva- skendo, bet buvo vieno ge- gas kreipiasi į Švč. Trejy- 
raširdžio išgelbėtas. Jis bę ir prašo priimti 
kartais prisimena savo ge- minint 
radarį ir džiaugiasi jo ge- kančią, bet taip pat prisi-1 
rumu. O Kristus man su-Į kėlimą iš numirusių bei 
teikė didesnę laimę: — iš-i Įžengimą į dangų. Man tie NELAUŽYK... 
plėšė mane ne iš laikinos, žodžiai vėl primena, kaip „ "
bet iš amžinos pražūties. Į mano gerasis Išgelbėtojas Nelaužyk rankų, ne, nelaužyk—

Kai kunigas pakelia pa--trečiąją dieną .pergalėjo -tavo skausmo pasijuoks... _
teną su ostija, man prime- mirties tamsybes ir per-19US mUs sielv-artas čia graužia <3ikį, per gavėnią — Ken-

Altorius.
kės. Pro bažnyčios langus 
veržiasi patekėjusios sau
lės spinduliai. Prie alto
riaus stovi baltai apsivil
kęs kunigas ir pusbalsiai 
skaito šv. Mišių maldas. 
Įsižiūriu į altorių ir į ku- 

, ir prisi
mena laiminga valanda.

I •

Štai kunigas aiškiai ta-
ir lengviausia Maskvos kritika sukeldavo kai kuriuose riai konsekracijos žodžius: k'io dan2-iškaiam Tėvui Džiaueiuos - mano Išael Kas savo kraujo negailėjo- 
sluoksniuose rūstaus pasipiktinimo, kad kritikuojant “Tai vra mano kūnas” O > ? ? ' ... . st. . B.. Dabar atstumtas elgeta. , ■ 1 7 ,T ' neseniai gimusi Jėzų. betojas amžinai gyvas; Jis L’dDar atstumtas, eifceia...tokią stambią talkininkę kaip Rusija, ardoma Alijan- as meldžiuos: \iespatie. , nnri nnqivA<sti ir Iš kažinkur nauji atėjo,
tų vieningumas ir daroma žalos karo pastangoms. Bet kad dabar ta balta Kunigas skaito Evanse- ei5L1 1 ----

i i , ...i o xt ostija tapo tikru Tavo Kū
nu”. Ir man prisimena ana 
didžioji paslaptis: Marija 
taria: “Štai, aš Viešpaties 
tarnaitė, teesie man pagal 
Tavo žodį”, ir amžinasis 
Žodis tampa kūnu, kad bū-, 
čiau išgelbėtas aš ir visi’ _ I____ ___ _ _
žmonės. Tada angelai gie-toriaus guli Kristaus Kū- nas: permainytas, angelai 
dojo taip, kaip kunigas šv. nas baltos ostijos pavida- ..............................
Mišiose kalba: “Garbė Die- le, o taurėje — Jo Kraujas 
vui aukštybėse, ir ramybė, vyno išvaizda. Kūnas ir 
geros valios žmonėms že- į Kraujas —skyrium, tai 
mėje!” Koks brangus pri-1 primena aną baisią Kris- 
siminimas! Prieš du tūks- taus mirtį, kai iš Jo kūno

auką
ne tik Kristaus rė:

Kai kunigas pakelia pa--trečiąją dieną -pergalėjo Ištavoskausmopasijuoks‘"

na aną įvykį, kai P-le Ma- mainytu kūnu pasirodė a- y 1£ų ir soPu-ys vienoks. 
‘ rija su šv. Juozapu paau- paštalams ir tikintiesiems.

čiantįjį, per Velykas — 
Prisikėlusį
Laurencijus Justini jonas 
šv. Ostijoje matė Kūdikėlį 
Jėzų, šv. Koletą — Nukry
žiuotąjį, šv. Matilda — Jo 
Širdį. Nors mes to ir ne
matome, bet tikime Kris
taus žodžiais: Jis pasakė, 
kad duona virsta tikru Jo 
Kūnu, o vynas — tikru Jo 
Krauju, todėl žinome, kad 
po konsekracijos ant alto
riaus yra pats gyvasis 
Kristus.

Kristų. Šv.

neseniai gimusį Jėzų.
Kunigas skaito Evange

liją, o aš prisimenu Jėzaus ^ave. 
mokymą per trejus metus. 
Jis skelbė iš dangaus at
neštą mokslą, kad aš ir vi
si žmonės surastų tikrą 
kelią į dangų. Dėkoju Jė
zui už tą gerumą.

Po konsekracijos ant al-

ką gi dabar pasakys uolieji kritikos paneigėjai ? Nega
linti atsistebėti visuomenė stato klausimą: kas dabar 
bus su-aiškiu ir tiesioginiu vienybės ardytoju? Ar ir 
dabar nevalia nė žodelio prasitarti? Vienintelis atsa
kymas, kad neužilgo būsianti “trijų didžiūnų” konfe
rencija, kurioje būsią viskas sutvarkyta. Suprantanti 
sunkią vadų padėtį visuomenė džentelmoniškai susi
laiko nuo smarkių užsipuldinėjimų. Užtenka, kad žmo
nės žino faktą. Bet kas bus padaryta su antruoju fak
tu, būtent, kad Liublino gatvėse pasirodė Amerikos 
kariški automobiliai? Įvyko tai Naujųjų Metų milita- 
riniame parade. “Lenkų armijos daliniai — sako New 
York Times korespondentas Raymond Daniell — va
žiavo Studebakerio ir Chevroleto dešimties ratų sunk
vežimiuose (trokuose), kuriuos Jungtinės Valstybės ________ ____________ ___ ____ ______ ___
davė Sovietų Sąjungai lend-lease keliu, o dabar Sovie- tančiu metų Dievas atėjo varvėjo Švč. Kraujas ir 
tų Sąjunga savo ruožtu atidavė juos lenkų armijai, j žemę man ; ............
kuriai vadovauja gen. Rola - Žymierski, dabartinis ntes suteikti, 
karo ministras ir einąs prezidento pareigas”. Toliau pragaro nasrų, 
korespondentas pažymi, kad tasai Rola-Žymierski dis nudžiunga, prisiminu 
pirm šio karo buvo reguliarės lenkų armijos tarnyboj, si tą gerąjį

v •

Mažų žmonių riksni karta.

į Tuoj po pakylėjimo ku- Atstūmė lūšnas ir užmiršo, 
nigas meldžiasi, vėl pami- Paliko vienas nuošaliai 
nedarnas Kristaus prisi- Ir taip mes mintame tik dirsėm, 
kėlimą ir įžengimą į dan- Tiktai kūkaliais ir pelais, 
gų. Eucharistinis Kūnas/

’ gulįs ant altoriaus, yra 
prisikėlusio Kristaus Kū-

mato Jo šviečiančias žaiz
das, šventieji parpuola

Norėtum riktelti kam kovota? 
Ar kad opvogtų mus keli ?! 
Bet širdį taip giliai susopa. 
Kad ir surikt nebegali------ ¥

D. P. (“N. R")

Suplikacijos

amžinos lai- tiško ant žemės. Jis mirė,
Į kad aš būčiau amžinai gy-
• vas. Dėkui Tau, Jėzau, už
* tokią meilę. Atleisk man 
įžeidimus!

Prieš “Orate, fratres” 
(Melskitės, broliai) kuni-

I
I I
I

. i

išplėšti iš
Mano šir

_J Išgelbėtoją, 
bet už ėmimą kyšių kurį laiką sėdėjęs kalėjime ir pas- Nudžiunga’panašiai, kaip 
kui Paryžiuje susidėjo su komunistais. širdis žmogaus, kuris

Aiškiau tariant: Amerika davė Rusijai karo auto- ---------------------------------
mobilius tautoms išlaisvinti, o Rusija juos naudoja bės: Lietuva, Latvija ir Estija. Dabar tas “išlaisvini- 
tautoms pavergti. ■ mo” (skaityk: pavergimo) biznis eina plačiau ir atvi-

Iš viso, tas “išlaisvinimo” biznis eina atbulai nuo1 riau. Ir tarsi kokia įkirėjusi musė, į mintį primygtinai 
to laiko, kai buvo sovietų pavergtos Pabaltės valsty- veržiasi klausimas: už ką gi Amerikos vyrai kovoja? K J

Širdis sudejavo lietuvio krūtinėje. 
Mirtis su karu atsirado Tėvynėje, —

Išgelbėk ją, Viešpatie’ 
Kai priešai lietuvių gėrybėmis sotinas, 
Išplėšę vaikeliams globėjus ir motinas, —

Išgelbėk juos, Viešpatie!
Baltosios žiemužės speigai jau jiems artinas; 
Be maisto, pastogės likimas įtartinas, —

Išgelbėk juos, Viešpatie!
Iš nerimo, skausmo sugelti vaito jame 
Ir nuoširdų prašymą laisvės kartojame.

Išgelbėk mus, Viešpatie!
(“Išeivių Draugas”)

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

V PERSKYRIMAS
KETURIOS KOLUMNOS

Toje Antroje Kolumnoje, taipogi priklau
so ir tie, kurie kaltinami prieš-žydišką, prieš- 
katalikišku veiksmu, fanatiškumu, bedievy
be ir nepadorumu, kurie savo piktumais netik 
išskerdžia kūnus, bet ir užmuša amžinam gy
venimui paskirtas sielas, ir dėl kurio vieną 
dieną turės atsakyti Visagalio Dievo Teisme.

Tretieji Kolumnistai yra tie advokatai, 
teisių žinovai ir mokytojai, kurie atskiria ci
vilinį autoritetą nuo priklausomybės Dievo 
Teisei, padaro teisę tik veiksmo įrankį, arba 
socialinį žmonių gyvenamojo būdo išreiški
mą, o ne to būdo, kuriuomi turėtų gyventi.

Šioje Trečioje Kolumnoje stovi tie vadina
mieji auklėtojai, kurie nusiskundžia prieš 
ankstesnį vaikų išleidimą iš viešų mokyklų 
tikybinėms pamokoms visai nepagrįstu prie
kaištu, kad tai reiškia Bažnyčios ir Valstybės 
sujungimą.

Įdomu pabrėžti, kad tie žmonės, kurie dau
giausia priešinasi religiniam jaunimo išauk
lėjimui neamerikoniškumo sumetimais, daž
niausia esti tie patys, kurie semia amerikie

čių sumokėtas taksas sujungti mus su prieš- 
amerikoniškais veiksmais.

Aš noriu pareikšti šiems Tretiems Kolum- 
nistams, kad šioje šalyje negręsia joks Baž
nyčios ir Valdžios susijungimo pavojus, bet, 
kad yra Valdžios su bedievybe susijungimo 
pavojus.

Jei jie to nori, lai pasisako ir mes ginsimės 
Nepriklausomybės Deklaracijos — Vašingto
no ir Lincolno vardais, žodžiu, visos Ameri
kos vardu.

Ketvirtieji Kolumnistai yra tie, kurie arba 
viešai arba privačiai laikosi “paties išsireiš
kimo” filosofijos ir atmeta drausmės, autori
teto ir paties pasiaukavimo reikalingumą, 
kaipo sąlygą pavienio žmogaus ir visos tau
tos pagerinimo.

Šioje Ketvirtoje Kolumnoje stovi ir tie, 
kurie mano, kad jie gali gauti viską dovanai 
Amerikoje ir dar turi teisę skustis apie gau
tų dalykų kokybę; stovi joje ir tie, kurie atsi
sako išlaidų atsakomybę ir tokiu būdu užsta
to Amerikos ateitį; tie, kurie laiko išauklėji
mą socialiniu reikalavimu, o ne protine privi
legija; tie darbininkų vadai ir kapitalistai, 
kurie šaukia “persekiojimas” kada vienas iš 
jų tarpo esąs valdžios įkalintas už neteisingu
mą; tie tėvai, kurie augina nepaprastai dide
lį skaičių išlepintų vaikų, kadangi mato per
daug parodų ir išmok'sta permažai drausmių; 
tie, kurie traukia teisman mokyklą ir moky
tojus, jei už blogą elgesį jie pabara jų “myli
mąjį vaikelį”, kuris nekaip negali nusikalsti; 
pagaliaus ir tie, kurie išugdo savo vaikų 
plėšrią savimeilę ir taip sulaiko gerų įpro
čių išugdymą.

Aptraukiant geležį gyvsidabriu išviršinis 
drėgnumas padaro rūdis; turint šias keturias 
kolumnas tautos viduje rasi ir svetimus 
penktakojus gręžiant iš vidaus.

Prieš daug šimtmečių šv. Ciprijonas su
prato, kad kažkas negero įvyko išvidinėj E- 
lenų civilizacijos tvarkoje; kažin kas įlindo į 
žmonių širdis, kuris padarė jas labai ligotas 
iš vidaus, kad jisai norėjo juos išgelbėti.

“Jūs skundžiatės apie svetimų priešų už
puolimą; tačiau, jei svetimas priešas liautųsi 
puldinėjęs ar romėnas iš tikro galėtų santai
koje gyventi su romėnu — (esse pax inter 
ipses toges possit) ?

“Jei išorinis ginkluotų barbarų užpuolimo 
pavojus būtų panaikintas, ar mes nebūtume 
įstatyti žiauresniam ir smarkesniam civili
niam bombardavimui naminiame fronte, ga
lingesnių piliečių išniekinimu ir užgauliavi- 
mu savo silpnesniųjų brolių?

Jūs skundžiatės apie badą ir derlio pras
tumą; o visgi didžiausių badų priežastis ne 
sausra, bet plėšrumas, ir didžiausias vargas 
kyla iš spekuliacijų ir kainų kėlimo kokuru- 
zų prekyboje.

“Jūs skundžiatės, kad debesys neišmeta 
savo lietų padangėse, ir jūs nepastebet darži
nių, kurios neišmeta savo grūdus žemėn. Jūs 
nusiskundžiate gamybos nusmukimu, o visai 
nekreipiat dėmesio į tai, kad pagamintus 
daiktus neišdalinti tiems, kuriems jie tikrai 
reikalingi.

“Jūs pasmerkiat marą, kuomet šių išvar- 
ginimų tikroji pasekmė yra aikštėn iškelti 
arba prie galo privesti žmonių nusikaltimus; 
tą sukietėjimą, kuris nerodo jokio gailesčio

sergantiems, ir tą gobšumą ir plėšrumą, ku
ris staugia dėl mirusiųjų nuosavybės”. (Tha- 
scius Caecilius Cyprianus — Ad Demetria- 
num — 10 perskyrimas).

žodžiu mums reikia griežtesnės sau draus
mės, mažesnės savimeilos, neapykantos, gob
šumo, didesnio pasiaukavimo, didesnės pa
kantos, doros, teisės ir autoriteto pagerbimo, 
daugiau Dievo mūsų gyvenime.

Tiek tai tikra: turėsime drausmę ateityje 
ir jeigu patys ją laisvai sau neužsidėsime, ji 
bus mums svetimų uždėta — žiauri tironiš
ka drausmė.

Drausmės ir doros stoka pastatė vergų 
valstybes Rusijoje 1918 m., Vokietijoje 1933 
m., totalitarinę valstybę Italijoje 1922 metais 
ir pralaimėjimą Prancūzijoje 1940 m. Visos 
šios tautos suiro iš vidaus pirmiau, negu pa
sireiškė iširimo ženklas išorėje.

Sumišimas, nepasisekimas, gėda pagimdė 
kiekvieną totalitarinę valstybę; būdamos be 
tvarkos, jos yra prisiruošusios mėginti bite 
kokį ir durnio sumanytą planą.

Lai Amerika neuždaro savo akių istorijai, 
apreiškimui ir gamtai ir kalba vien tik apie 
priešą iš lauko ir ne apie išvidinį priešą arba 
koncentruojasi vien Penktos Kolumnos pa
naikinimu, o užmiršta kitas keturias. Šisai 
tautinės drausmės atgimimas nebus lengvai 
įvykdintas.

Tikrai gaila, kad totalitarinės valstybės 
gali greičiau kreiptis į savo žmonių pasiau- 
kavimą, negu kaikurios demokratijos, nes už
degus savo žmonėse velnišką misticizmą, ir 
įkvėpus juose netikrą kovos karštį, tie žmo
nės yra pasiruošę aukuotis ateities garbei.
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Aukso Vainikas
prisiminė, kad ji tik tam 
kartui sugrįžo Į pasaulį, 
tik kad susirastų savo 
dangiškajam vainikui auk
so ir papuošalų. Čia ji pa
matė daugybę gėlių vaini
kų, sudėtų prie jos miru
sio kūno. Bet šių gėlių ji

Vieną kartą numirė di
delis menininkas. Gyvas 
būdamas jis nebuvo visai 
užmiršęs Dievo, bet nega
lima būtų pasakyti, kad 
jis apie Dievą būtų daug ir 
galvojęs. Tik savo širdį jis 
išsaugojo nesuteptą žemės
purvais ir ne kartą ramiai, negalėjo pasiimti Į amži- 
niekieno nė nepastebėtas, nybę. Juk palaimintųjų 
padarydavo vieną kitą ge- galvos papuoštos ne vys- 
rą darbelį. Dabar, kai ta tančių ir ne žemės gėlių 
širdis, mirties paliesta, nu- vainikais. Savo lavono gai
štojo plakusi, išėjo Dievas vūgaly ji pamatė juoda gė
jos teisti.

Gražus angelas, stovėjęs 
prie Aukščiausiojo sosto, 
išėjo mirusios sielos pasi
tikti. Jo siela, pamačiusi 
angelą ir išvydusi dangaus 
grožybę, kuria jis spindu
liavo, parpuolė ant kelių ir 
ištiesė į jį savo rankas, 
bet... jos buvo tuščios. Nie
ko jose nebuvo. O juk ži
nome, kad į Dievo teismą 
negalime stoti tuščiomis 
rankomis.

— Kelkis, — prabilo tuo
met į jį angelas, — 
galima taip stoti 
Aukščiausiąjį! Kas

dulo medžiaga perjuostą 
arfą — tą instrumentą, 
ant kurio ji šio savo kūno 
pirštais išpildė tiek puikių 
koncertų ir įsigijo tokio 
Įžymaus menininko vardą 
ir garbę. Sielai dingtelėjo 
mintis, ar negalėtų ji pasi
imti Į dangų šios arfos, 
bet, šiek tiek pagalvojus, 
turėjo prisipažinti, kad vi
sos tos dainos ir žavingi 
muzikos dalykai, kuriuos 
ji mokėjo išpildyti, buvo 
persisunkę pasaulio dvasia 
ir būtų nesiderinę prie pa
laimintųjų harmonijos.

Vis dar siela galvojo, ką 
ji galėtų pasiimti pas Die
vą iš šios žemės blizgučių.

skurdą ir vieną kartą iš
drįso paprašyti menininką 
pagalbos. Jam, valdan
čiam didelius turtus, jiems 
padėti buvo vieni niekai. 
Ir siela labai gerai prisi
minė, kaip tuomet motina 
su vaiku, pravirkę džiaug
smo ašaromis, pasakė: 
“Teatlygina jums už tai 
Dievas!” Ir tuomet ji pri
siminė pati jiems atsakiu
si: “Telaimina tai Dievas!” 
Jai. sugrįžusiai sielai, buvo 
keista, kad ji dabar tai pri
siminė.

Bet tuo pat metu ji vėl 
pagalvojo: “Puokštelė ži
buoklių! Ką gi aš iš jų da
rysiu? Ką jos gali reikšti 
Dievo teisme?” Ir vargšė 
siela buvo jau beįpuolantū

4

Kaip Alijantai užėmė, išlaisvinę iš nacių okupacijos, Prancūziją, tai jie rado Serreguemines be
laisvių karo stovykloje apie 1000 rusų, serbų, italų, lenkų ir prancūzų. Iš tų mes čia galime maty
ti kelis veidus. Toje belaisvių stovykloje kaikurie iš jų jau išbuvo po penkis metus.

Į nusiminimą, kad ji ant!jaįp, jr jį prįsįraškė tų 
žemės nieko negalėjo ras- auksinil} lapu pilnas rieš. 
u. Kas tiktų jos dangiška-lkučias ir reit nuskrido 
jam vainikui ir jo papuo- at al ie dangaus vartų. 
salams. Ir pravirkus grau- Ten jos jau |aukė Aukš. 
džiomis ašaromis ji su- ėiausiojo angeias. Siela iš- 

tiese prieš jį abi rankas ir 
sušuko:
— Auksas! Jau dabar jo

Mes, Ir Kare Žuvusieji

negi 
prieš
nori

patekti į mūsų, dangaus
gyventojų tarpą, tas turi 
turėti vainiką, o tam vai- bet nerado ničnieko, 
nikui aukso, perlų ir kitų 
brangakmenių jis turi pri- ir į vidų Įėjo mažas berniu- 
sirinkti žemėje. Tad grįžk 
atgal Į žemę ir pažiūrėk, 
ar nesurasi kur savo vai-

Tuomet prasivėrė durys,

kas. nedrąsiai žvalgyda
masis Į visas šio gražaus 
šermenų kambario puses, sau garbę, turtus

džiomis ašaromis ji 
kniubo katafalko kojūga
ly.

■ Čia jai kažkas blykstelė
jo auksu. Ji nustebo ir užteks visam dangiškajam 
stengėsi geriau įsižiūrėti.!vainikui!
Taip, tai buvo aukso vaini-- Angelas paėmė iš laimin
gas, padėtas čia jo drau-gosįos sielos rankų aukso 
gų ir garbintojų. Tai buvo lapeiius. Jis ėmė į savo 
laurų vainikas su gryniau- ranka3 kiekvieną lapelį at- 
sio aukso lapeliais, o kiek-jskįraį palaikydamas jį ku- 
viename lapelyje buvo į-Įrj įaįką prįeš skaičią spin- 
graviruota metai, mėnuo, duįiuojančią šviesą, einan- 
diena ir vardas to miesto,; čįįą, per pUSįau pravirus! 
kuriame menininkas kon-|dangaus vartus> prie kurių 
certavo ir kur jis įsigijo stOVejo angelas ir vargšėj

lapelius. Jis ėmė į savo

ir įzy- sičio,. Ir, štai visi tie lape* 
nikui aukso ir papuošalų! Paskum tyliai, ant pirštų maus menininko vardą, j^į kuriuos angelas pa.la.i-
Ir tik suradęs grįžk vėl at- galų, jis priėjo prie lavono Ten buvo Įrašyta: 
gal! i

Ir mirusiojo menininko prie kitų gražiausių iš vi- 
siela vėl grįžo atgal Į pa- sur suneštų gėlių mažytę 
šaulį, atgal į tuos namus ir puokštę žibuoklių. Berniu- 
kambarį, kur dar gulėjo kas dar pašlakstę mirusįjį 
jo kūnas, kuriame ji visą švęstu vandeniu, sukalbė- 
savo amžių išgyveno. Ta- jo vieną Tėve mūsų ir vėl 
me kambaryje, kur jis mi- tyliai išėjo, 
rė, buvo pastatytas labai 
gražus katafalkas. Ant jo 
buvo pašarvotas jo miręs 
kūnas. Sugrįžusi siela vos 
bepažino pasikeitusius to 
lavono, kitados buvusio 
jos kūnu, veido bruožus. Ji 
labai išsigando, bet tuoj

Berly-ikė prieš amžinybės šviesą,1 
ir padėjo ant katafalko nas, 1882 I^’D^aus^° ~ jo rankose ištirpo ir nula-

Mirusio menininko siela; 
stengėsi prisiminti, kas y-i 
ra tas berniukas. Ir paga
liau prisiminė. Tai tas 
vargšas berniukas, kuris 
gyveno su savo motina jo 
namų kieme. Jis su moti
na buvo patekęs į didelį

Šis telefonas galėtų būti jūsų,
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Paryžius, 1888 m. vasario 
16 —, o toliau kiti vardai: 
Miunchenas, Ciūrichas, 
Leipcigas, Drezdeną* St. 
Peterburgas, Maskva, Ro
ma, Madridas, New Yor- 
kas ir daugybė kitų. Kiek
vienas įgraviruotas vis at
skirame lauro lapelyje.

“Auksas!” nudžiugo sie
la. “Auksas! Dabar jau ga-j 
liu stoti prieš Aukščiausią-' 
jį, galiu parsinešti aukso) 
tokiam vainikui, kokius; 
nešioja dangaus gyvento-

■~^ET jis yra reikalingas diriguoti atakams ir 
M □ jis padeda mūsų vyrams užjūryje laimėti 
kovas ir būti saugesniems. Ant kalno viršuje yra 
mūsų pėstininkai Signalinio Korpuso. Kuo to
liau jie pažengia, tuo daugiau jiems reikalinga 
telefono Įtaisymai.

Karo komunikacijoms telefonas yra būtinas, 
todėlei Naujosios Anglijos ir visos šalies tūks
tančiai civilių gyventojų jo turi laukti. Kaip il
gai? Būtų gera, kad mes galėtume Jums Į tai at
sakyti.

Iki pergalė bus užtikrinta, išdirbimas vielų, 
svvitchboards ir kitokių instrumentų civiliams 
yra apribotas. Bet. tuo pačiu laiku, mes stengia
mės suteikti kuoplačiausi aptarnavimo kieki.

Mes turime padarę planus, karui pasibaigus, 
praplėsti mūsų aptarnavimą. Pasivyti civilinę 
konstrukciją, kuri karo laiku buvo suvaržyta, 
tai bus didelis darbas. Tamstos tą suprantate, 
kad visa tai jims ilgą laiką.

ND TELEGRAPH COMPANY

šejo žemen paprasčiau
siais vandens lašais.

Vargšė siela persigando 
ir pradėjo visa drebėti, 
kaip patvory šąlantis elge
ta berniukas. Ji pajuto, 
kad vėl stovi prie amžiny
bės vartų tuščiomis ranko
mis.

Angelas rimtai pažvelgė 
į sielą ir prabilo:

— Grįžk dar kartą Į že
mę! Pažiūrėk, ar jau nie
ko geresnio nerasi!

Ir nelaiminga siela grįžo 
į pasaulį antrą kartą.

Savo mirties kambarį ji 
rado jau tuščią. Jos kūnas 
buvo jau palaidotas. Kam
barys dar buvo pilnas ne
malonaus lavono ir suvy
tusių gėlių kvapo. Vienin
telis pakenčiamas dalykas 
buvo dar visiškai neišsis- 
klaidę smilkalų dūmai nuo 
paskutinio mirusiajam pa- 
smilkimo.

j Jau nebebuvo nei bran
giųjų baldų, nei sunkiųjų 
kilimų, nei šilkinių užuo
laidų, nei tikrųjų bronzų. 
Viskas buvo išnešta. Ir vi
sa ta daugybė vertingų 
paveikslų ir auksu siuvi
nėti rankdarbiai. Nebebu- 

, vo ir arfos. Dėl visų tų ge
rybių dar triukšmingai 
ginčijosi jo paveldėtojai. 
Tik viename kambario 

; kampe dar gulėjo mažytė 
puokštė žibuoklių. Tai bu- 
vo ta pati puokštė, kurią 

į buvo atnešęs anas vargšas 
j berniukas. • Ant jos dar 
į blizgėjo keli švęsto van
dens lašai. Kažkas tą 
puokštę buvo numetęs i 
kampą, nes niekas nenorė
jo jos paimti. Ir šios gėlės 
buvo vienintelis dalykas, 
išlikęs iš viso mirusiojo 
menininko turto.

Paėmusi šią puokštę ži
buoklių, vargšė siela vėl 
grįžo prie dangaus vartų.

Ten jos vėl laukė ange
las. Siela priėjo prie jo šį J 
kartą labai pamažu ir, nu
leidusi iš nusižeminimo 
galvą, prabilo:

(laisvas vertimas iš Mariau Hemai) 
Ak, kad taip nors po vieną, vieną gėlę, 
Po rausvą rožę, baltą orchidėją; 
Uždėti ant kiekvieno grubaus kapo. 
Bet, gal jau tikrai neištektų gėlių, 
Perdaug, perdaug išaugę kapų tylių, 
Ant visos plačios žemės kantraus lapo.

❖ * sj:

Statyk, paminklą Sibiro stepėse, 
Statyk, kryželį Libijos žemėse. 
Statykie, kryžių Lietuvos laukuose; 
Kaimuose, giriose ir miestuose, 
Visų kalnų ir upelių krautuvėse, 
Ir visos, visos žemės griuvėsiuose.

<: £ >.'•

Statykie kryžių ir šiaurės leduose. 
Taipgi paminklą vokiečių ghetuose! 
Visų šalių pakeliais po Smūtkelį, 
Ir ant septynių marių po kryželį.
Juodą kryžių aukštoj dangaus mėlynėj, 
Ir ten, požemy, baisioje lindynėj!
Ant Kauno, Londono, Varšuvos, Rygos, 
Ir ant Paryžiaus krūtinės pailgos.

Jau neskaičiuoki vietų, neieškokie, 
Neišskaičiuosi nei neprisiminsi. 
Kur tik atsigrįši į kraštą kokį — 
Visur ašarų akis pamatysi.

į: 5j:

Šlama girios Lietuvos, Lenkijos. 
Tviska saulė Afrikos ir Tartu! 
Neša vėtros sniegą Sovietijos, 
Kiekviens grabas — atviresni vartai. 
Pro vartus vis bėga kariauninkai; 
Per kraują, mirtį, sopuli tykų, 
Ir jau pas Viešpatį nuėję — 
Prašo mums laisvės daug kentėję. 
O mes gi, Viešpatie Dieve, tik štai ką — 
Išmetinėjam už negreitą taiką.

į: į:
•

Ak, davei mums, Viešpatie, tėvynę, 
Dangišką, vaisingą, našią, brandžią. 
Apvedei mūrais drąsių krūtinių. 
Davei mums savą ir darbščią valdžią. 
Bet angelą pastatei prie vartų, 
Kurs ugnies kardu tik mosykuoja: 
“Čia gyviems jau uždrausta šį kartą. 
Čia vien grabai ir kapai alsuoja.”

įs

“Čia gyviems negalima, negalima! 
Tegu laimingieji pasišalina!
Šis kraštas pavirto nusivylimu, 
Šermenų verksmu ir susigraužimu; 
Nieks, o nieks įeiti čia negali, 
Nes kraujas apsėmęs visą šalį.”

❖ * *

Bet kariai, kurie per grabus išėjo, 
Per tamsumas ir lietų lapkritinį — 
Aukštame dangui maldauti pradėjo, 
Puolę prieš sostą Dievo deimantinį.

“Viešpatie, puolam prie Tavo pėdų, 
Iškelk mūs žemę, Diev.e, iš grabų! 
Argi veltui kentėt ir mirt turėjom?! 
Išklausyk, Viešpatie, Tavim tikėjom. 
Padaryk, Dieve, kad per mirtį, kančią 
Mūsų atvykimas nebūtų veltui...
Tegu nukrinta skriaudžiamųjų pančiai. 
Jie šaukia gyvi už sienų užkaltų.
Kyla jų šauksmas, ašarotos maldos — 
Pagalbos!!

nvKo, bet tą pat akimirks
nį gėlių šakelės susipynė į 
aukso vainiką, iš gėlių la
pelių pasidarė karpytos 
vainiko viršūnės, o švęsto 
vandens lašai pavirto spin
dinčiais deimantais. Siela 
be galo nustebo, ir iš jos 

| lūpų išsiveržė džiaugsmin- 
' gas šauksmas.
i Angelas su palaiminta 
i šypsena veide paėmė sielą 
‘ už rankos. Paskui jis pla
čiai atvėrė dangaus var
tus ir nuvedęs pastatė sie
lą prieš Aukščiausiąjį, 
prieš kurį negalima stoti 
su tuščiomis rankomis.

Išvertė A. M. (“P. P”)

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ ’ leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY’’ rasi žinių iš viso pasau
lio. z

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI’' bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky- 

' riaus. kurie neskaitytų “VYTIES", 
i Visi skaitykime “VYTĮ:”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
“VYTIS”

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

Vertė — Marija Aukštaitė.

— Štai, viskas, ką aš ra- vartus. Ir Įvyko nuostabus 
dau iš viso savo turto.

Tuomet angelas paėmė 
tą mažytę gėlių puokštę ir 
palaikė ją prieš skaisčią 
šviesą, trykšstančią pro
pusiau pravirus dangaus Ta šviesioji juosta vėl pra

dalykas. Iš tų gėlių išsi
skyrė šviesi 
kurios aukso 
vo parašyti 
“Telaimina

I
juosta, ant 
raidėmis bu- 
šie žodžiai: 

tai Dievas“.
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Sovietiška Lygybe - Visi Lygus Ubagai!
Ką bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

Marksistiniam komunizmui palankumą neturtin
gųjų tarpe palaiko, be abejo, jo idėjos apie geresnį ir 
teisingesnį medžiaginį masių gyvenimą. Liaudies, ma
sių, darbininkų skaidresnis rytojus yra, kaip žinoma, 
komunistų propagandos pagrindinis ir mėgiamiausis
šūkis. Nepatyrę komunizmo praktikoje, pasaulio dar- mijos masėms Lietuvą užplūdus, krašto ūkinis gyve- 
bininkai yra tikinami, kad tiktai Sovietų Rusijoj esan- nimas iš karto pairo. Sustojo eksportas ir importas, 
ti tobuliausia socialinė santvarka, kad tiktai Stalino dėl žaliavų stokos ir dėl darbininkų atitraukimo į mi- 
vadovybėje neturtingųjų klasės yra pašauktos gyve- tingus sutriko fabrikų ir dirbtuvių veikimas. Turimos 
nimui vadovauti ir kad tik iš ten — iš Rytų galįs atei- prekių atsargos greitai mažėjo, nes raudonoji armija 
ti viso pasaulio darbininkams išsivadavimas iš “kapi- savo menkaverčiais rubliais skubėjo supirkinėti visą, 
talistų jungo.” kuo galėjo pasinaudoti vietoj ar išsiųsti savo giminėms

Išdidžiai nuolat skelbiama, jog “Sovietų Sąjun- į S.S.S.R. Maisto produktai iš sandelių dingo — raudo- 
goje visiems laikams panaikinta išnaudojimas žmo- nosios armijos nusavinti.
gaus žmogumi. Susirūpinimas žmogaus — piliečio bū-, Jei okupacijos pasėkoje ūkinį gyvenimą sutrikdė 
kle yra Sovietų Sąjungoj vadovaujančiu viso gyveni- svetimos armijos judėjimas ir gyventojų nerimas dėl 
mo pradmeniu. Kiekvienam darbo žmogui Tarybų Są- ateities, tai po vadinamo “Liaudies Seimo” paskelbtų 
jungoj laidota teisė dirbti, ilsėtis, nemokamai gauti sovietizacijos nuostatų, tiek ūlūiūnką ir darbininkų, 

tiek pramonės ir finansų sluoksniuose prasidėjo tikro 
sumišimo ir apatijos reiškiniai.

medicinos pagelbą, būti materialiai aprūpintu senat
vėje” (pagal S.S.S.R. konstituciją).

Puiku teorijoje. Kaip yra praktikoje gerai žino 
visi, kurie patyrė S.S.S.R. gyvenimą iš arti ir kurie 
stebėjo, ką per trumpą laiką sovietinis režimas pada
rė okupuotuose Baltipos kraštuose. Šie kraštai pasi-

sas jėgas, kad atgautame krašte įmanomai greičiau 
pašalintų pasibaisėtiną apiplėštų miesto ir kaimo gy
ventojų skurdą. Deja, bolševikai netrukus tokį pat 
skurdą atnešė į visą Lietuvą.

Po 1940 m. birželio 15 d. didelėms raudonosios ar-

Amerikiečiai sugavo šį vokiečių laivą Grenlandijos panraščiuose, kur 
vokiečiai kartotinai norėjo įsisteigti slaptą bazę. Šis laivas parvežtas į 
Bostono uostą.

Piskas valstybės...
Dar prieš rinkimus į vadinamą ‘‘Liaudies seimą” į

1 &
įr'>.
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Lietuvių Tauta Ir Jos Ateitis
Atsakymai į anketų

žymėjo sveika ūkine sudėtimi, be socialinių kraštuti- Maskvos įrankis J. Paleckis viename mitinge (liepos yra lietuviu tau-
i»- ko cnnlzacnin n ion knvn 11 d. Kaune! nasakė: “Valstiečiai lanku darbininkai.1 _• _ _ _

! jaučiamas

numų ir be sunkesnių krizių. Kaip jau buvo minėta, H d- Kaune) pasakė: “Valstiečiai, laukų darbininkai,! 
vienas iš svarbiausių motyvų, paskatinusių S.S.S.R.,ūkininkai, jums jau nekartą yra sakyta vyriausybės 
vadovus įsiveržti į Lietuvą, Latviją ir Estiją ir sunai- ir Per spaudą skelbta, čia dar kartą galiu patikinti: ■ 
kinti šių valstybių nepriklausomą gyvenimą — buvo būkite pilni pasitikėjimo, dirbkite savo žemę, kuri 
daug aukštesnis jų ekonominio gyvenimo lygis, iš vie- jums priklauso, — niekas jos iš jūsų neatims. Visos 
nos pusės viliojęs pasigrobti gėrybių, iš kitos — de- reformos žemės ūkio srityje bus pravedamos su atsar- 
moralizavęs raudonųjų įgulų karius, kai šie 1939 metų gurnu, apgalvotai, planingai, kad niekas nenukentetų. 
rudenį pirmą kartą pamatė “kapitalistinio pasaulio” 
tikrovę. Stalino žodžiais tariant, komunistinis masių 
susipratimas esąs pilnai neįmanomas, kol “vis dar te- į 
bėra kapitalistinė aplinkuma, kuri stengiasi gaivinti' 
ir palaikyti kapitalistines liekanas S.S.S.R. ekonomi-; 
koje ir S.S.S.R. žmonių sąmonėje”. (“Darbo Lietuva”,' 
1940. VII. 26).

Todėl, nežiūrint į iškilmingus pasižadėjimus, įra-| 
šytus 1939 metais S.S.S.R. — Baltijos valstybių su
tartyse, nesikišti į Lietuvos, Latvijos ir Estijos vidaus 
reikalus ir ūkio santvarką, Stalinas ir jo bendradar
biai pirmutine proga savo pasižadėjimus brutaliai su
laužė ir Baltijos kraštų ūkinį gyvenimą stengėsi trum
piausiu laiku priderinti prie sovietinės S.S.S.R. ūkinės 
santvarkos. įvyko baisus trijų kultūringų kraštų ūkio 
lūžis ir žmoniško jų gyvenimo sugriovimas.

Lietuvoje šis griovimas prasidėjo jau 1939 metų 
rudenį, kai buvo atgautas Vilniaus miestas ir dalis 
krašto. Nors grąžinimo sutartis buvo pasirašyta 1939 
metų spalių 10 dieną, faktiškai miestas ir provincija 
Lietuvai buvo perleisti tiktai spalių mėnesio pabaigoje. 
Tai užtęsta, matyt, tyčia, kad raudonoji armija prieš 
pasitraukdama iš Lietuvai perleistos srities suskubtų 
viską apiplėšti ir išsiųsti į S.S.S.R.

Kai lietuviai įėjo į savo išsiilgtąją sostinę ir jos 
apylinkes, rado jau išgabentą ne tiktai visą vertinges
nį valstybinį turtą, fabrikus ir sandelius, bet taip pat 
skaudžiai apiplėštus civilinius gyventojus. Tiktai apie 
6 savaites bolševikai šeimininkavo Vilniuje, bet ten 
buvo prasidėjęs jau badas ir paplitusios epideminės li
gos. Pasitraukdami bolševikai buvo tiek godūs, kad 
apiplėšė net ligonines, pasiimdami medikamentus, į- 
rankius ir net lovas, palikę ligonius gulėti ant grindų. 
Iš valdinių pastatų išsivežė visus įrengimus, net ir par
ketą! Nematydami naudos pasisavinti knygas iš biblio
tekų, nusiplėšė tačiau jų odinius apdarus, o pačias 
knygas, net labai senas ir vertingas, sunaudojo kurui 
arba išmetė į lauką. Šituos faktus autoriui yra tekę 
savo akimis matyti. Teko pastebėti ir visuotinį gyven
tojų pasipiktinimą iš tokio bolševikų “testimonium 
paupertatis” (ubagystės). Lietuviai turėjo įtempti vi-

Kaip vaizduojatės 
Lietuvos ateitį?

šiais laikais (kalbama 
prieš pat šį karą) į tokį 
klausimą sunku ir atsaky
ti kada mums mūsų ateitį 
nori padiktuoti kiti. Lietu
vos ateitis turėtų būti pa
grįsta viltimi: visai lietu
vių tautai, visam kraštui 
daugiau kultūros ir eko
nominės gerovės, o laisva 
ir nepriklausoma tauta tu
rėtų būti visuomet. Lietu
vos geresnės ateities ke
lias turėtų lygiuotis kultū
ra ir tvarka pasižyminčių 
kraštų link, turint galvoj, 
kad pavojai iš mažiau kul
tūringų kraštų neišdilusią 
mūsų tautoje vergavimo 
dvasią tik prailgintų, tuo 
pačiu prailgindami ir už
kraudami ekonominę ne
gerovę ir būsimoms kar
toms. Dirbdami tautos 
daugumai naudingų reika
lų kryptimi, sukursime lie
tuviu tautai ateitį.

i

> apsnūdimas,' 
permažas rūpestingumas, 
iš antros erzinimasis. sa- 

i vanaudiškumas. Suderin
to, galimo vieningumo kū
rybos darbui pas mus tuo 
.tarpu trūksta, nors tauto
je tai glūdi. Skubiosios a- 
teities dalykas jį išjudinti, 
sukelti, padaryti tautą 
perdėm kūrybišką.

tos charakteris?
Prieš nepriklausomybę 

(prieš pirmąjį pasaulinį 
karą) buvo tautiškai idea
listinis ir labiau krikščio
niškas. Dabar (pastaba 
padarya 1939 metais) be- 
krypstąs masėse labiau į 
materijalistinį, o inteli
gentuose dar ir į karjeris- 
tinį. Labiau pradedama 
žiūrėti realiųjų gyvenimo 
reikalavimų.
Kokia yra lietuviškos 

mi dėtis į kolchozus ir, kad asmeninė jų nuosavybė kūrybos 
įstatymais bus saugoma. Atskiras ūkininkas tačiau individualybė?
galės naudotis žeme ne daugiau 30 hektarų, o ką ture-1 Kalbant plačiu mastu a- 
jo viršaus, iš jo atimama ir atiduodama naudotis tamjpie lietuviškąją kūrybą 
kam valstybė norės. Skyla mintis, o kas gi šian-

Verta atkreipti dėmesį į bolševikišką suktumą/dien yra lietuviškosios kū- 
kuriuo pabrėžiama: “priklauso liaudžiai, t. y. valsty- j rybos svarbiausias 
bės nuosavybei”. Tai reiškia, iš ko atimama, tam duo- į 

j dama, kas netenka — tas gauna... Viskas jūsų, jūs 
■ valstybės, valstybė komunistų partijos, o partija drau- 
jgo Stalino! Į šį sofizmą labai panašus yra antras so
vietų konstitucijos trečiame straipsny įrašytas: “visa 

'Sovietų Sąjungos valdžia priklauso miesto ir kaimo 
darbo žmonėms per darbo žmonių atstovų tarybas,” 

! tos tarybos priklauso G.P.U. arba NKVD, o ši pastaro- 
i ji draugui Stalinui. Tuo būdu ir demokratiška ir sau- 
'gu...

Propaganda darbininkus įtikinėjo, kad jie keltų 
! darbingumą, nes “dabar fabrikai ir įmonės gamins ne- 
ibe kapitalistams ir plutbkratams, bet darbininkams”, 
’ tačiau darbininkai ir visi piliečiai sovietinėje santvar- 
• koje, pagal Lenino žodžius, virsta valstybės samdiniais 
! ar tarnautojais. Tokioje santvarkoje valstybė pasidaro 
tas didžiulis kapitalistas, kuris išnaudoja visus, bet 
prieš kurį pasipriešinti neturi teisės niekas. Jei vals
tybei reikia darbo rankų, tai ji prievarta panaudoja 
savo planams vykdyti darbininkus ir kalinius, jei rei
kia pinigų, tai gyventojai apdedami naujais mokes
čiais, jei dar reikia, tai pakeliamos prekių kainos; nie
kas nesipriešina ir negali priešintis, nes valstybė viską 
jau turi savo rankose.

Šitą naujosios santvarkos tiraniją visu griežtumu 
pirmiausia pajuto kaip tik tie, kurių vardu ji buvo į- 
vesta. Ir Lietuvoje galiojančiu paskelbtas Sovietų Ru- 

uždraudžiąs 
darbininkams ir tarnautojams laisvai pasišalinti iš 
valstybinių, visuomeninių ir kooperatyvinių įstaigų, o 
taip pat savarankišką perėjimą iš vienos įmonės ar 
įstaigos į kitą. (Tass, 1940, VII. 17).

Šis rusiškas kodeksas Lietuvos’ darbininkus pa
vertė tikriausiais vergais, kurie net neturi teisės pa
keisti savo darbovietę. Jie buvo prirakinti ten. kur 
valstybei naudinga buvo ir kur ji norėjo. Pagal šį ko
deksą darbininkas gali būti tiktai 
“perduotas” 
bet jokiu būdu negali laisva valia apsispręsti.

(Bus daugiau)

M
Ir priešingai visiems šiems patikinimams, jau to 

paties mėnesio 21 d. vadinamasis “seimas” pirmame 
savo posėdy, Kominternui pareikalavus, priėmė nuta
rimą, pagal kurį 1) “visa Lietuvos žemė su jos gelmė
mis, visais miškais ir vandenimis priklauso liaudžiai, 
t. y. valstybės nuosavybė;” 2) “nusavinami fabrikai, 
dirbtuvės, bankai ir dvarai;” 3) “žemė užtvirtinama 
valstiečių naudojimuisi”. Toje pat deklaracijoje ūki
ninkai apgaulingai suraminami, kad jie nebus verčia- 

i.

SUPRATO

Vai, kieveli, vai, žaliasis! 
Ko prie lango, mylimasis. 
Mano prilinkai?
Gal ir tu našlystę juodą.
Kuri vien tik skausmą duoda. 

Šiandien supratai ?

Kad nuo vėjo, nuo šiaurinio 
Iki lapo paskutinio.
Liūsdamas, drebi

tas gauna... Viskas jūsų, jūs

i I

meis- Ir, linguodama gaivą žalią, 
tras — vadovas? Atsaky- Visa, kas tik dūšioj gelia,
mas — inteligentija. (Ži
noma. tas buvo ligi okupa
cijų). Taigi iš jos spręski
me apie lietuviškąją kūry
bą. Ji (liet, kūryba) net ir 
ligi pradžios šio karo dar 
vis atrodė formavimosi 
stadijoj, savo užsimoji
mais neranda reikiamo pa
sisekimo plačiose masėse. 
Kūrybos individualybėje! 
jaučiama egojizmo pasi- 

' reiškimas su priespaudos' 
; laikų ir nepatyrimo žymė- 
Įmis, t. y. iš vienos pusės
I 

I
I

i

!

i

PRAGYVENTOS 
VALANDOS

t:) Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego cruzado” — LIETUVA KRYž- sijos vyriausiojo prezidiumo įsakymas, 
MINĖJE UGNYJE". Originalinė jo antraštė yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. Red.

1 IRbT AMEKIC AN Rl.D ( ROSS WA I 1 RMOBII.E— W hrn sailors anrt 
f-oidicrs are confined abeard ship in the F.nęlish < hannel beforc takinr off 
for I ranre. Erd Cross girls carrv snacks. readinc material. smokcs. and 
e\en letters to thrm m this small tuę. Dubbed “Landing Craft Donut,” it is 
operatcd b> the Ko.al Nary Fleet Auxiliary.

“pervestas” ar
— lyg negyvas daiktas! — kitai įmonei,;

r--------------------- ,
Rožančiai

“Darbininko” administracijoje galite gauti .sekamų 
žančių:

Puikus baltas, sidabrinis $8.00
Juodas stiprus ................................. - $1.25
Rusvas stipriai padarytas $1.20
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. $1.50

Užsakymus siųskite:

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

ro-
I

i Ten. kur audros, antai.
Tarpu kalnų aukštai 

Svyruoja net ąžuolą seną:
Kur bedugnė gili.

; Paslaptinga, tyli
i Nasrus išžiodinus žvalgena;
I Kur perkūnas rūstus,
Į Nepatepęs ratus.
i Žaibais po padangę lakioja.

Tarp liepsnotų delnų 
j Skruodžia širdį kalnų, — 
Gyvent mane norai vilioja. 

I Ten. kur žemė kieta.
Dirvonais nuklota

Drąsiausį artoją baugina ;
Ten. kur reikia trąšų
Vien iš kraujo lašų.

Ten dirbt mane jėgos vadina.
Tarp verpetų didžių.
Ten. ant jūrų plačių.

Kur šniokščia banguoliai putoti
Kur mirtis alkana
Nesakys, kad gana. — 

Ten dūšiai norėtųs kovoti.
Bet ilgiau čionai būt
Ir jaunystėj pražūt —

Netraukia manęs, oi, netraukia;
Vien ramybės giedrios
Po žaibų ir audros 

Širdis, kaip išganymo laukia.
Pumpuras

Nuo širdies kalbi?

Vai. kleveli, ir man graudžią 
Ašarėlę dažnai spaudžia

Iš akių vargai.
Norint žmonės jos nemato, 
Nes riedėti man paprato 
Slapčiomis jinai.

Pik. Lt n. A. Š-kus C N. R.”)

t'apa i <>n is.\

THE ENEMY IS STILL TIESE!
Kecp

Buying
* Eztra 

Bonds!
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXX7

s

aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXX%XJx£

Žodynas
/ “Darbininko'’ administracijai pavyko gauti iš Anglijos 
/ Lietuviškai-Angliška i ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Zody- 
85
£ $6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite —
/ kas”. 366 W. Broadvvay. So. Boston 27, Mass.

i <___ _______________________________________ _______I

nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
“Darbinin-

<«• <«• <♦: <«• <♦: <«• <♦> <♦> <«- <«• <♦> <«• <♦> •»
$ <$>----------- ---------------- g. £

KAINA — $3.50

Kreipkite;, su užsakymu:

So. Boston 27, Mass.
<s^

DARBININKAS
366 W. Broadvvay

Tai sužinosi perskaitę
l)r. Vyskupo Bučio gan ią knygą:

SV'A VC. P. MARIJOS 
A PSI REIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Brangūs Skaitytojai:
Tikimės, kad Jums patiko knygutė, 

ŠIRDIS IR MŪSŲ LAIKAI’’. Nuolankiai 
surasti laiko ją rimtai perskaityti, o tikrai 
paguodos ir dvasinės stiprybės.

Malonėkite šią Jums pasiųstą knygutę paremti 
kokia nors aukele ir būsime Jums labai dėkingi, šia 
proga nuoširdžiai dėkojame visiems atsiuntusiems sa
vo auką knygutei.

“JĖZAUS 
patariame 
sulauksite

Aušros Vartų Parapija
NAUJA VYČIŲ VALDYBA 
Nauji metai duoda visiems 

g i sniy progų 
pagerinti savo stovį. Organiza-

' : ■ £1 SV I
vadinti sav.> pajėgas didesniam 
ir geresniam veikimui. Todėl 
116-ta kuopa, tą gerai supras
dama. išrinko naujiems metams 
valdybą, kurios vadovybėje, 
stengsis toliau veikti ir dirbti 
Dievo ir Tėvynės labui.

Dėl asmeninių priežasčių. Sta
sys Karsokas buvo priverstas 
atsisakyti nuo J irmininkystes. 
šias pareigas ėjo net 
Užimti jo vietą buvo 
Antanas Trumpaitis, 
grįžęs iš kariuomenės, 
nenauja jam. nes 
per du metu prieš 
riuomer.ę. 
viename 
nas. po kelių mėnesių ligoninė
se. buvo garbingai paliuosuotas 
nuo karo pareigų. Šio karo did
vyris. jis buvo apdovanotas net 
dviem medaliais už ypatingą 
narsumą mūšiuose.

Vice-Pirmininko pareigoms ki
tiems metams tapo išrinkta Fe
licija Zikaraitė, kuri yra paty
rusi vedėja ir veikli bei darbšti 
kuopos narė. Gerai žinomai Liu
dvikai Totilaitei dar toliau bu
vo užduota susirinkimų proto
kolus vesti. Jos pasišventimą 
Vyčių naudai kuopa giliai Įver
tina.

Naujas iždininkas, tai Pranas

du metu, 
išrinktas 
neseniai 
ši viela

pirmininkavo 
Įstojimą i ka- 

Sunkiai sužeistas 
• Italijoje mūšyje. Anta-

| Juozas Kasinskas
<• Ine.
6 Laidotuvių
įr Direktorius
p 602 VVashington Blvd.
o BALTIMORE 30. Md.
V Tel. Lexlngton 8595
V L»rnosin^i dėl visokiu reika1^ 
į, Patarnavimas O»eną ir Naktf

Butkevičius, kur yra vienas iš 
jaunesniųjų narių. Per trumpą 
laiką atsižymėjo savo energin
gumu bei sumanumu kuopos 
darbuotėje, todėl jam buvo pa
skirta kuopos finansus vesti. 
Anielė Smolskytė nusprendė ap
leisti šią vietą 1945 metais.

Tinkamiausia narė užimti' fi
nansų raštininkės vietą sulvg 
narių balsavimo, tai Alena Ka
šėtaitė. Ji apsipratus šiame 
svarbiame darbe, nes pernai a- 
sistavo Edmundui Vaškui, kur 
turėjo šiais metais atsisaky 
dėl savo pamokų universitete.

Prižiūrėti tvarką laike sus 
rinkimų bus darbas Vytauto 
Rakausko ir Edmundo Vaško. 
Abudu jauni Vyčiai, kurie labai 
interesuojaii dramoje. Vytau
tas yra muzikantas ir daininin
kas. o Edmundas buvo pernai 
finansų raštininkas.

Parengimų komisijoj Įeina 
Stasys Karsokas. Vytautas Sta- 
kūnas. Aldona Varaškaitė ir 
Lilė Monkevičiūtė. Komisija, 
kuri rūpinasi kas mėnesį Įsius
ti laiškus ir svarbias žinias na
riams. kariuomenėje tarnau
jantiems. susidaro 
narių: Virginija 
Irena Gužauckaitė. 
lentukevičiūtė. Rita Zekutė 
Matilda Keršytė. Komisijai va
dovauja Elžbieta Kaliūnaitė.

štai vaidyba, kuri turės laike 
šių metų apsavarstyt kuopos 
problemas ir vadovauti visai 
darbutei. Sveikiname valdybas 
narius ir linkime gražaus pasi
sekimo. Lai Vyčių Globėjas šv. 
Kazimieras nuolat padeda jums 
visame Vyčių veikime!

k. ;i& "A
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Kur nors Pacifike, šiltuose vandenyse, kariai ir karės valandėlei turi 
malonumo pasportuoti vandenyje.

Motina, Sūnų Palydėjus

::
9«5
♦

iš sekančių 
Klimkaitvtė.

Alena Va-
v*

116-tos kuopos valdyba, nariai 
ir korespondentas nuoširdžiai 
dėkoja “DARBININKUI” už 
patalpinimą Įvairių žinių perei
tų metų bėgyje. Kuopa sveikina 
Redaktorių ir visą Štabą ir lin
ki laimingų Naujų Metų.

“Auksas ir Sidabras".

vicroRy cio$e-up$

1
I
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6RAV ACDNSClfcN-
TIOUS FAT $ALVA6ER,WELCOME4
HEi? GAILOJ MUS5AND AFTER 2 
YEAR6 IN THE PAClFlC. SHE 
KMOWS HE P USEP FAT SAVINGS 
HtLPED BRING WlM BACK..

Liūdi motutė, palydėjus sūnų,
Jos širdies skausmo nieks negal suprasti. 
Kenčia ji siela, kenčia ji ir kūnu, 
Niekur ramumo negal susirasti.
Kartais pagauna toks nusiminimas, 
Kad nebmieli nei prieteliai, nei žmonės, 
Širdis tik stingsta, užkimšta verkimas, 
Nyksta pasaulis iš josios svajonės.
Mintyse pinas visokios baisybės, 
Rodos, kad smūgio nebepergyvens ji,
Nieks nebvilioja — turtai, nei grožybės, 
Šypsą nevyksta, nors juoką gvildensi.
Motinos sielai poetas bejėgis, 
Visų gabiausis aprašyt negali.
Pastangos veltui, pasiliks paliegęs, 
Nors jis vaidintų motinystės dalį.
Jei negimdysi, nebus tavo vaikas, 
Jis negyveno arti širdies tavo.
Nors ir jausmingas, pasiliks jis sveikas, 
Jausmas su žodžiais štai ir išgaravo.
Motina lieka visados artyboj,
Kur sūnus būna, ar kur išvažiuoja. 
Dieną ir naktį jos siela sargyboj.
Malda ir mintis šalia jo žygiuoja.
Nei valandėlei ji jo neužmiršta. 
Svarsto jo žodžius dar nuo kūdikystės.
Kartais naktyje jo balsą išgirsta, 
Tai žaislus mato, jo darbus mažystės.
Karišką rūbą kuomet pakiloja, 
Vėl naujas smūgis jos širdį pasiekia.
Tankus blakstienas apsiašaroja. 
Perlas per veidą žemyn nusidriekia.
Jeigu laiškelio ilgai nesulaukia.
Gal jos sūnelio jau nėr tarp gyvųjų. 
Naktį blakstienų miegas neužtraukia, 
Blaškos bangose nežinių baisiųjų.
Gal jis nevalgęs, kenčia prispaudimą, 
O gal sužeistas kur skaudžiai vaitoja. 
Vėl širdis junta staigų sukrėtimą. 
Akys vėl regi bedugnę tamsoje.
Motinų skausmą sunku išmanyti. 
Kiek jos nukenčia dėl vaikelių labo.
Širdys silpnesnės negal išlaikyti. 
Daug jų nužengia be laiko į grabą.
Ak, motin, motin, kaip daug tu nukenti. 
Mokėk aukoti Dievui kančias savo.
Rūpesčiai tavo, nors kartus, bet šventi, 
Padės Marija pernešt skausmus tavo.

/i. f

“Žvaigždės” Administracija
433 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS

CUARLIES 5MIP, CRU1SER 
"MELENA’; WAS LATCR SUNK.
5UTNOTUNTIL IT U AP OE - 
LIVEREP MOUNTAlNS OF 
MATERIAL TO E/ABATTLFP 

6UAPALCANAL .

'w£ SURt GOT 4UPPLIE4 TO GUAPALCANAL WKEN 
TPEV WERE NEEPEP M04TJ' RECALLG GEAMAM 
7c t- BŪT NERĖKIT EXA£TLV UNOPPOSEP!
.••O’JRTASK FO?CE LOŠT6 5U1P5-THEJAPS II.”

PELIVER1NG U5EP FAT TO THE MEATDEALER 14 
AN IMR9RTANT \WAR JOB.TOC! FAT PlčHT4
BOTP Z6 MEPICINE ANO MUNITIONS..

Komp. V. Bacevičius

Pirmas “Muzikos Žinių” kon-

Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAŠTALAVIMO
SĄJUNGA švenčia

100 Metų Gyvavimo Sukakti.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCIJA, 
trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose 
Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI

MO SKYRIAMS

"ŽVAIGŽDĖS” PLATINIMO VAJŲ, 
kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigs vasario 28 d. 

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS” 

platinimo darbu.
1. Tas, kuris prisius du prenumeratus “žvaigždei” gaus gražy, ce-

liuliodinį paveikslą 4:Ų colių — 6! _< colių. Jėzaus Širdies, ar
ba šv. Antano. Nesiliaujančios Pagalbos Pan. švenč., šv. 
Juozapo.

2. UŽ TRIS PRENUMERATUS gaus sterlingo sidabro Pan. Švč. 
stebuklingą medaliką.

UŽ PENKIS PRENUMERATUS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu ;
b. Gražų paveikslą 8 colių — colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą P. Švč. medaliką su sterlingo sidabro lenciūgu. 

UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai ąražų ligonims setų.
d. TėvoPr. M. -Juro maldaknyge: “DIDYSIS RAMYBES ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”, Ų32 pusi. 

Todėl visi Į didingą apaštalavimo žygį! Širdingai kviečiame pro- 
motorius-es, platintojus ir visus į šias šventas lenktynes! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas naujas, kas 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI į

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

I
I
I
i

certas, Kimbal Hali, Jackson ir
Wabash g-vė, Chicagoje, sekma-'
dienį. sausio 21 d., 8 v. v.

Programą pildys įžymiausias
lietuvių pianistas - kompozito- ’ £xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
rius Vytautas Bacevičius.

nijomis koncertavęs su 
pasisekimu Europos ir 
kos muzikos centruose.

Jam talkininkaus Chicagos J 
solistė p-nia Genovaitė Giedrai- 5

... , t

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
skelbimais remia “Darbininką”.

Į“

i ' £
Jis yra pavieniai ir su Simfo--J

i
< Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
/ maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla- 
/ pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian- 
C nirte: išvaizdos. Kaina S>2.75

dideliu J 
Ameri- J

!

tienė ir. Sasnausko vyrų choras. z 
A. S. Pociaus vedamas.

įtą, apsiverkė grįždama į na
mus. Kitas sūnus suriko: “Ma
ma - mama!” Pažino sūnus sa-

i

vo motiną, bet prieiti negalėjo 
prie motinos. Motina, priėjus 
parpuolė. Taip motinos širdis 
turėjo daug perkentėti.

Kaimynas.

I
I

DARBAI
Prieš šventes buvo atleista 

į daug darbininkų iš vienos įstai- 

Kalėdų ir Naujų metų šventės. ne
praėjo labai gražiai. Per Kalė
das Šv. Kryžiaus lietuvių par.1 
bažnyčioje altoriai buvo išpuoš j 
ti gyvom gėlėm. Tai daug dar-1 
bo Įdėta kleb. kun. Orvido. Vi
dunaktį įvyko Bernelių šv. mi
šios. o žmonių buvo 
nytėiė. nes buvo i 
Per Kalėdas ir Naujus 
kleb. kun. Orvidas savo parapi
jiečiams daug gražių 
mų pareiškė.

SCHENECTADY, N. Y

> pilna baž- 
ir stovinčių.

Metus

linkėji

Kun. P. M. Juro Nauja
Maldaknygė

čios išvaizdos. Kaina $2.75.
Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 

“Darbininkas”, 366 W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.L................................................;.
I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham IMt-R

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

‘‘Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”Į

duoda naujausių žinių iš katalikų
venimo Amerikoje ir kituose kraš- 

, tuose. Aprašo Lietuviu kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa 
vyzdžių ir trumpu straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine
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NEW BRITAIN, CONN
Kardok

U. G.

RESTAURANT

gy-

Tūla motina gavo žinią, kad 
vienas sūnus yra dingęs kur 
nors karo lauke, o kitas sužeis
tas ir atvežtas Į ligoninę. Moti
na pasistengė aplankyti savo 
sūnų. Nuvažiavus rado sužeis-—

Schenectado lietuviai yra 
daug drabužių suaukavę ir pa
siuntę 46 dideles dėžes Į centrą.' 

! Šios kolonijos lietuviai yra dos-, 
'nūs. Jų raginti nereikia.

AMERICAN 
RED CROSS

HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.



Antradienis. Sausio- 16. 1945 —
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§ VIETINĖS ŽINIOS?
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ŽINUTES
MALDŲ DIENOS. Kunigų 

Vienybė nori, kad per sausį 
mėn. būtų laikomos pamaldos, 
lietuvių parapijose. Kaikurie 
protestantai skelbia sausio 15tą 
kaipo maldos dieną. Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos už Lietuvą, 
taikos prašymui, karo laimėji
mui, 'kareivių ir kapelionų sau
gumui.

Trečiadienį, sausio 17 d., 7:30 
vai. vak., prasidės novena prie 
Šv. Teresės. Ketvirtadienį; sau
sio 18 d., 7:30 v. v.

Kun. Dr. K. Urbonavičius ap
siėmė pasakyti pamokslus per 
šias Bažnyčios Vienumo Okta
vos pamaldas.

Kviečiami visi 
viai pasinaudoti 
domis bei maldų

Bostono lietu- 
šiomis pamal- 
dienomis.

B—12 ' .Sg=SB8S»a!!SSg!

Pastry "Doodles
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MALDA-MŪSŲ DŽIAUGSMAS
O

Šv. Petro par. bažnyčios ku
nigai pranešė savo žmonėms, 
bažnyčioje, sekmadienį, South1 
Bostono lietuvių bendro komite- i 

1 to apvaikščiojimui vas. 16 d., i 
'prašymą, kad visos draugijos 
dalyvautų šiame apvaikščiojime 

Į ir, kad jų valdybos dalyvautų 
1 rengimo komitete, pamaldose,

prasidės vai- ryte, ir masiniame susi- 
Bažnyčios Vienumo Oktava. Per rinkime, 2 vai. p. p., vas. 11 d., 
devynias dienas Šv. Petro lietu
vių parapija siųs vieningas 
maldas Dievui per šv. Teresę, 
misionierių Patronę, kad žmo
nija grįštų prie Kristaus Baž
nyčios, kad Viešpats Dievas tai
ką palaimintų, kareivius, Lietu
vą ir visą pasaulį.

Novėnos pamaldos 
18 d., bus laikomos, 
17 d., bus laikomos,
par. bažnyčioje, kiekvieną va
karą, 7:30 valandą.

So. Boston High School salėje.

nuo sausio
Šv. Petro
Šv. Petro

DAKTARAI

Tel TROtvbridge 6330

1. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—b

!

NESITIKĖJO, KAD TAIP 
PAVYKTŲ. Šv. Petro parapijos 
Dramos Ratelis rengė pramo
gėlę formoje “penų” kermo
šiaus. Merginos, vadovybėje Se
selių mokytojų, darbavosi norė
damos sugaudyti keletą dolerių 
vaidinimų papuošalams.

Tas vakarėlis įvyko pereitą 
trečiadienį, po Šv. Teresės no- 
vėnos pamaldų. Priėjo daug 
jaunimo, tėvų, motinų ir vaikų. 
Kermošius buvo gyvas. Visi 
juokavo ir linksminosi. Kas ste- 
bėtiniausia, kad rateliui pelno 
liko virš šimtinės. Niekas tokių 
pasekmių nesitikėjo.

I ________i
i Kunigai bažnyčioje skelbė, 
kad Federacija prašo katalikiš
kų draugijų išrinkti atstovus į 
vietinį Federacijos skyrių. Taip 
pat. išrinkti atstovus į busimą
jį metinį katalikų seimelį.

_________

French Pastries—American Style .. homy. casy to make, tempting and 
delicious. Have fun making pastry “doodles," using your freshly made 
Victory jellles and preserves with tender, flaky pastry. The family will 
tease you oftec for these favorite Yankeedoodle Pastries.

YANKEEDOODLE PASTRIES
Pinch dough at 3 points to fonu a 
triangle with filling showing in 
center. Bake in hot oven 1425’ F.) 
15 minutes; sprinkle centers with 
nuts.
Pastry Whirls. Spread an oblong of 
rolled dough with Spry, cover with 
jam, then sprinkle with chopped 
nuts, raišius, sugar, and cinnamon. 
Roll up. place on baking sheet, and 
cut in >4-inch slices. Bake in hot 
oven (425’ F.) 15 minutes.
Spicy Crisps. Cut dough in desired 
small shapes, sprinkle with sugar 
and cinnamon, and bake in bot 
oven (425* F.) 5-10 minutes.
Sugar Snails. Sprinkle rolled dough 
with sugar and cinnamon. roll up. 
and cut in thin slices. Bake in hot 
oven (425® F.) 5-10 minutes.
Jam Greles. Place spoonful of jam 
in center of small circles of dough. 
Moisten edge, place another circle 
on top and press edges together. 
Make 3 creases aeross top, turo, 
and repeaL Bake in hot oven 
(425’F.) 10-15 minutes.

Mix 2 U cups sifted ALLrPUR- 
POSE FLOUR and 1 teaspoon 
SALT. Measure out % cup SPRY 
and divide into two eųual paris.

Step 1 for Tenderness—cut in 
first half of Spry until as fine as 
meal.

Step 2 for Flakiness—cut in re- 
maining Spry until particles are 
size of large peas.
Add 5 tablespoons cold WATER, 
mixing thoroughly into a dough. 
Make any of the following temp- 
ting pastry desserts from the 
thinly rolled dough.
Jelly Tarts. Cut small circles; in ’į 
of them cut 3 thimble holes. Bake 
in very hot oven (450° F.) 5-10 
minutes. Cool. Put plain and cut- 
out circles together with jelly.
Apple Butter Coodies. Spread 
small baked rounds of pastry with 
apple butter and put together in 
three’s.
Teatime Tarta. Put ’į teaspoon 
marmalade on 2% inch circles of 
dough, moisten edges with water.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkvvay 1233-W

Tax Returns Systems Audits

Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Telephone 23 Harlem St.,
TA L. 0533 Dorchester.

Sausio 21 d., 3 vai. p. p. vieš
buty Statler, vadovybėje J. Ek
scelencija Arkivyskupo R. J. 
Cushing, D. D.. įvyks paskaitos 
apie Šv. Raštą. Į paskaitas įžan
gos nebus.

Visi kviečiami į jas atsilanky
ti — ypač inteligentija, draugi
jos ir jų valdybos, studentija, 
dvasiškija. jaunuomenė, ir visi.—

Kun. Virmauskis. klebonas, 
metinį parapijos raportą išduo
damas, apart ko kito, pasakė, 
kad artistas Rapolas Juška at
sisako pas mus vargonininkau- 

, ti. Kol kas viena seselių moky
tojų rūpinsis parapijos muzika. 

! Sausio 12 d., mirė, keturis mė-

nesiūs sirgęs, miesto ligoninė
je, Jonas Antanavičius, 58 me
tų. Paėjo Viekšnių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko tėvus, brolį ir tris sese
ris. Laidojamas sausio 16 d., 
9 vai. rytą, iš šv. Petro 
bažnyčios, Šv. Benedikto 
puošė.

PADĖKA

par. 
ka-

Mums buvo labai malonu, kad 
mūsų klebonas kun. Virmauskis 
ir abudu vikarai — kun. A. Ab
račinskas ir kun. S. Saulėnas 
atsilankė ir savo linksmu būdu 
daug prisidėjo prie vakaro pa
sisekimo. Taipgi norime tarti 
širdingą ačiū mūsų Seselėms, 
kurios nenuilstančiai darbavo
si, kad viskas kuogeriausiai pa- 

į vyktų.

Vienas mūsų laikų šven- jie rengiasi tolimesniems 
tasis, Contardo Ferrini, darbams. Ir Kristus ruo- 
kartą yra pasakęs: “Aš ne- šiasi rytojaus dienai, tik 
galiu suprasti gyvenimo ne poilsiu: Jis eina ant kal- 
be maldos: pabusti iš ry- no melstis. Be galo gražus 
to, o nesusitikti su Dievo reginys! Vyras, Dievas- 

! šypsena, vakare padėti sa- Žmogus meldžiasi, Dievuje 
vo galvą poilsiui, bet ne paskendęs, nakties tylu- 
prie Jėzaus krūtinės; toks moję! Tik angelai mato tą 
gyvenimas būtų lygus maldą ir negali atsistebėti 
tamsiai nakčiai.”

Taip, rodos, visi turėtu
me tai jausti. Tačiau nepa- 
slaptis, kad daugeliui ka
talikų malda — nemaloni 
pareiga, slegianti našta. 
Čia ir ten reikia melstis ir 
neužmiršti poterių; o ta 
nuolatinė kova su išsiblaš
kymais: vos pavarei šalin 
vieną mintį, žiūrėk, jau 
lenda kita, ir taip be galo! 
Ne, malda jiems ne 
džiaugsmas, greičiau kry
žius!

Jėzui gaila, kad mus sle
gia tai, ką Dievas mums 
davė tam, kad galėtume 
prie Jo pakilti ir ilsėtis. 
Dėl to Jis tarytum sako: 
“Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate dėl m»-- 
dos, o aš jus atgaivinsiu”. 
Malda tikrai yra džiaugs
mo bei stiprybės šaltinis ir 
dėl to — malonė, o ne įkyri 
našta.

Tai buvo vieną viešojo 
Jėzaus gyvenimo vakarą. 
Tą dieną buvo, kaip ir vi
somis dienomis, daug dar
bo ir vargo. Saulei nusilei
dus, ilsisi visa gamta. A- 
paštalai eina gulti: miegu

Red Crou Ptuito 
•EW POSTEK: Shoun ahove is the 

aew poste r appcalinr for volunteer 
plood donors whieb the Red Cross is 
distributing to its thirtv-tbree blood 
donor aenters and nearby ehaplera.

toji 
ma
čią 

pra-

naujas pa- 
didesnis, gražes- 

Jis pa-

JUOKELIAI

PATIKIMAS 
UUDYTOIAS

------------- j Krautuvių savininkų dosnu- 
Nuoširdžiai norime išreikšti mas daug mums pagelbėjo. Tad, 

mūsų gilią padėką visiems, ku- nuoširdžiai dėkojame sekan- 
ne prisidėjo prie pasisekimo tiems už dovanojimą dalykėlių: 
mūsų “Penny Sale”. Labai ge- Jakštas’ Grocery, Whitkins’ 
rai pavyko ir pelno liko $100.97. Jewelry, Ketvirtis’ Jewelry,

Draugijų Valdybų Adresai

to vaizdo gražumu.
O pačiam Kristui 

malda — gražiausios, 
loniausios valandos. 
Jis pas didįjį Dievą,
nyksta žemė ir žmonės, 
kurie, palyginti su Dievu, 
yra vieni niekai, J13 už
merkia akis šiam pasau
liui, o prieš Jo sielos akis 
atsiskleidžia 
saulis,
nis, vertingesnis, 
lieka žemės skarmalus ir 
gėrisi neišsemiamomis 
Dievo grožybėmis turtais 
Čia Jis pas mylimąjį Tėvą, 
čia maldoje Jis namie, tė
viškėje, čia Jis pailsi po vi
sų darbų, vargų Jis visą 
dieną atiduoda žmonėms, 
bet minios dažnai daugiau 
ieško duonos, kaip tiesos. 
Apaštalai nesupranta Jo 
minčių, o pariziejai Jo ty
koja. Užtat naktį nori būti 
su Dievu, su savo Tėvu. 
Čia yra Vienas, kuris Jį vi
sados supranta ir myli be 
klastos...

Greitai prabėgo nakties 
valandos. Išaušta rytas. 
Pakalnėje dvylikos apaš
talų būrys laukia savo Mo
kytojo - Kristaus. Jie žino: 
jiems bemiegant, Jis pra
leido visą naktį maldoje. 
Štai jau Jis! Atrodo, Ji3 
lyg dar gražesnis, dar gar
bingesnis, patrauklesnis 
kaip paprastai. Visas vei- 

Plevok’s das spindi: tai atspindys 
dieviškosios šviesos, įsilie
jusios į Jo sielą, ir švento
sios ugnies, iš naujo su
liepsnojusios Jėzaus Šir
dyje. Apaštalai — sujau
dinti, sugraudinti: Jų Mo- 

j kytojas, galingas žodžiais

Per teismo posėdį vienas 
liudytojas įtikinamai aiš
kina kaž kokio įvykio 
smulkmenas.
— Ar tamsta buvai visai 

arti tos vietos, kur buvo 
tas įvykis, — klausia tei
sėjas.
— Visai aš ten nebuvau, 

— atsako šis.
— Tai iš kur taip smulk

meniškai žinai?
— Juk gi, pone teisėjau, 

laikraščiai plačiai tai ap
rašė,

BLOGAI SUPRATO

Ponia: — Ar iš proto iš
ėjai? Liepiau tau atvesti 
vyrui daktarą, o tu pašau
kei veterinarijos gydyto
ją1

Tarnaitė: — Ponia aiš
kiai pasakė “bėk atvesk ką 
nors, nes šitas senas jau
tis susirgo”.

NETAIP SUPRATO

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ

Trinininkė — Eva MarksienS,
<525 E. 8th St., So. Boston. Mass 

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

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

440 E. Sixth St.. So. Boston. Maso 
s'in. Rašt. — B. Cunienė.

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

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

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

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

>rauglja savo susirinkimus laiko kaa 
antrą antradienj mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas> protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PAS ALPINĖJ 

DRAUGIJOS VALDYBA

Sullivan’s Shoe Store, King’s 
Shoe Store, So. Boston Hard- 
ware, Sullivan’s Dry Goods, D 
St. Drug Store, Justin’s Variety 
Store, Stukas’ Photo Studio, 
Reardon’s Flower Shop. Daly’s 
Mill End Store, Glinecki’s Mar
kei, Walter’s Market,
Bakery, H St. Bakery, and 
Bird’s Grocery.

Visų nuširdus parėmimas mus 
taip sužavėjo, kad esame pasi- 
ryžusios kuogeriausiai jums at
lyginti, mūsų ateinančiais pa
rengimais ir vaidinimais.

Tad. dar kartą — NUOšIR- ■ ir ženklais, tas erelis tarp 
DZLAI Ačiū! į žmonių, ateina iš maldos.

Šv. Petro Par. Dramos Ratelis. Ten Jis klūpojo tyliai, Že-

Mokytojas per pamoką 
klausia mokinį:
— Petruk, pasakyk, ko

kius žinai dangaus kūnus?
Petrukas: — Ponas mo

kytojau. danguje kūnų nė
ra, yra tik sielos.

įvairūs skelbimai

- >

R

738 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass

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

Vlce-Pirmininkas - Pranas TulelKi
702 E. 5th St., So. Boston, Masa

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

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

• Iždininkas—Stasys K. Griganavičius 
i 699 E. Seventh St.. So. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadway, So. Boston. Masa

i

Draugija laiku susirinkimus km u 
čią aekmadienj kiekvieno mėnesi- 
2 vai. po pietų Parapijos sal* 
<02 E 7th St. So Boston Mass

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

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

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

Gal Dar Nepareina į Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE
Tai ilgai nebelaukite: Mes nesisiū- 

į lome ir neperšame "Žvaigždės”, tik 
, norime tiesą pabrėžti, štai Ji: “U 
I pamėgino “Žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtisf 
šiuos žodžius nevienas iš skaitytoju 
pasakė.

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

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

, “ŽVAIGŽDĖ” metams — $1.00; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks-

; tas 50 centų; Maldos Apaštalavimo 
“ŽVAIGŽDĘ“.

Įstatai — 50 centų.
Adresas:

ŽVAIGŽDĖS 
Administracija, 

488 E. Seventh St., 
So. Boston (27), Mass.

x. x x>. x x x_ n. >. x. y y. x w x x v

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.

West Broadway, South Boston, Mass.

AŠ PERKU
visokius muzikos instrumentu-s. 
Siųskite atvirutę ar telefonuo- 
kitę KEN 0547 ir aš ateisiu į 
jūsų namus.

JOHN GRINKAITIS
139 N St., So. Boston, Mass.

(23)

mai nusilenkęs, pilnas pa
garbos tam vienam visų 
žmonių Viešpačiui, — išti
sas valandas, visą naktį. 
Tą rytmečio valandą mo
kiniai supranta ar bent nu
jaučia, kas tai yra malda: 
ji kelia, taurina visą žmo

nai gų. Iš jų širdžių veržiasi 
(karštas prašymas: “Vieš
patie, išmokyk mus mels
tis!”

Ir Jėzus davė savo moki
niams, davė visai žmonijai 
tą maldą, kurią galėjo 
duoti tik Dievas, kuris ži
no, ko mums reikia, ir tik 
be galo geras Dievas, ku
ris norėtų, kad mes visi 
Jam tarnautume linksmai, 
su kūdikišku pasitikėjimu. 
“Tėve mūsų, Tu esi dan
guje..., tebūnie Tavo va
lia..., duok mums kasdieni
nės duonos..., atleisk 
mums mūsų kaltes... ir 
gelbėk mus nuo pikto.” 

(“ž.”)

v

1

LRS 8 Kp, Susirinkimas
Sekmadienį, sausio 21 d., 1945 

m. įvyks LDS 8 kp. metinis su-: 
sirinkimas 12:15 valandą p. p. 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes' 
šis susirinkimas bus svarbus, | 
nes jame bus patvirtintas arba; 
naujai išrinkta valdyba, šia į 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte, 
savo metinę duoklę už organą i 
“Darbininką”.

J. Mackevičius, Sekr.i

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO 
TO ROŽANČIAUS PASLAP- 
rYS“ knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
keliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 
<as”, 366 W. Broadvay, So.
Boston, Mass.

i

*•

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. south Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Grabo r v i ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Veda — Antanas Vaičiulaitis

DR. VINCAS PIETARIS
Viena iš daugiausiai džiais. Upių upelių skar- 

skaitomų knygų Lietuvoje dys, seni prabočių kapai, 
yra Vinco Pietario istori
nė apysaka “Algimantas”.

šios knygos autorius gi
mė 1S50 metais Žiūriu Gu
delių kaime. Vilkaviškio 
apskrity. Baigęs Marijam
polės gimnaziją, jis mokė
si Maskvos universitete.

kur ant jųjų liūdi plati ži
lo Nemuno vandens erdvė. 
Neries patogios vingys. 
tušti šilai, gryni Padaugu- 
vės smiltynai su nuliūdu
sia liaudim — ilgai mano 
akvse dunkso.”

Didžiausias Vinco Pieta- 
dar baigė fizikos matema- rio kūrinys yra istorinė a- 
tikos fakultetą, o po to me- pvsaka “Algimantas”. Jo- 
dicinos mokslus. Maskvoje je. užsidegęs “Aušros” is- 

su Basanavi- toriniu romantizmu, auto- 
prie lietu- rių idealizuoja ir išgražina 

mūsų senovės dienas, ši 
knyga mus nukelia į 13 
amžių ir yra vienas iš mėg
stamiausių lietuvių jauni
mo veikalų. Iš čia ir toks 
didelis jo pasisekimas. 
Daug kas jame gali pa
traukti jaunuolį: gyva kal
ba. daug nuotykių, paini 
intrvga. uždegąs roman
tizmas ir idealizuotas mū
sų senovės 
širdus 
gauna

jos drauge 
čium priklausė 
vių studentų draugijos.

Vieta Vincui Pietariui 
buvo Rusijoj. Daugiausia 
jis gyveno Ustiužne, kur 
buvo apskrities gydytojas. 
Ten jis susitiko su kun. A. 
Dambrausku - Jakštu, ku
rį rusų valdžia buvo ištrė
mus! už lietuvybę. Tremti
nys pastebėjo, kad V. Pie
taris sugeba puikiai pasa
koti. Jis rašė: “Aš tiesiog 
stebėjaus, kaip tas žmo
gus. jau tiek metų nuo 
Lietuvos nutolę
ką atsimena ir taip dailiai 
moka kiekvieną dalyką iš- Pietario trumpesnė apysa- 
dėstvti.”

Kun. A. Dambrauskas 
prikalbino Vincą Pietarį 
tuos Įdomius pasakojimus 
raštu atžymėti. Apie 1890 
metus Pietaris ėmė rašy
ti. Jis savo raštus siuntė 
“Varpui”, bet
— “Apžvalgoje” ir “Tėvy
nės Sarge”.

Vincas Pietaris mirė 
1902 metais svetimame 
krašte. Tc-n ir palaidotas.

Bet jo mintys nuolat
skrido į Lietuvą. į mielas tikimų ir paveikslų iš Lie- 
gimtinės vietas, pas bran- t u vos gyvenimo prieš 100 
gins žmones.

J-'s rašė: “Ir metai nuo 
r?‘” suku aš aplink savo 
t-’rške. kaip paukštis. 
t”s. Ir metai nuo metų 
rrUi šiauryn eina.

i>.i. sugrįžus, man

D A R B i N i N K A S

Lietuviai gabenasi žiemos metu ledo, kad vasaros metu galėjus juo naudotis. 
Tai nepriklausomos Lietuvos laikų laisvės atžymėjimo simbolis. Tada lietuvis 
džiaugėsi savo nuosavybe. Jis pramatė savo ūkio reikalams turėti, kad ir ledo šmo
tą, kaip tuo tarpu šiandien okupavus Lietuvą raudoniesiems ir viską nuo lietuvio 
nusavinus jau to darbo kelias baigtas. Šiandien lietuvis neša sunkų pavergimo 
jungą ir laukia šviesesnio rytojaus, kad tuos sunkumus ir svetimą jungą nume
tus. Broliai, pavergtieji lietuviai, daug vilčių turi ir amerikiečių pagelboje, padėki
me jiems, kuo kas galime!
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Jonas Biliūnas

LIŪDNA PASAKA
Vos-ne-vos iš ligos atsi- 

geivelėjo... Atsitekėjus, 
negalėjo suprasti, kur ji
nai yra. Kažin kokiam 
kambarėly gulėjo; nepa
žįstamus žmones matė.

vaizdas, nuo- 
patriotizmas pa- 
kiekvieno jauną 

taip vis- fantazija ir uždega.
Dar yra žinoma

Tylu. Medžių lapai — irtai pačių sugobtuvių, jeigu 
pailso plezdenę ir šlamėję: ne... debatai.
ar taip jau Dievas davė, ir Tėvai, kad tinkamai sū- 
tie nusviro ir nejuda. i nu iš namų išleistų, ryžosi 

Tiek jau laiko, tiek jau pasiūdinti jam debatus ir 
metų nuo tų gadynių pra- pašaukė 
ėjo, o ir šiandien dar Drau- Atkeliavo, 

vėliavomis ir gelis atsimena, kaip jį visą kietis ir ėmė matuoti ko-.

Juozapota liko kanau
ninke ubagėlė. Svajonės 
apie laimingą gyvenimą 
su vyru, apie vaikus ir so
da išnyko, kaip sapnas. 
Laimė, kad to nebejautė...

Nebejauna, baltai apsitai- Geri žmonės ją nuo to lai- 
siusi moteriškė kažin ka, į 
ja prisilenkusi, maloniai 
kalbėjo. Nesuprato... Ne
galėjo surinkti minčių, iš
sisklaidžiusių. Atminė, 
kaip nėr sauna, kad mies
tan ėjo, kad miesto gatvė
mis klajojo... Bet kas to
liau buvo, kain dūmuose 
paskendo. Priežastis ir pa
sekmė jos smegenyse ne- 
besirišo. Praeities reiški
niai rodės jai išbarstyti, 
kaip gražus žolyno žiedas: 
matė tik atskirus lapelius, 
nebe patį žolyne. Dabar
ties nesuprato... Jautė tik 
neansakoma kūno silpnu
mą! Skaudei^ strėnas, ko
jos buvo sunkios, kaip ak
muo. jr visa negalėjo pasi
judinti...

Išplėstom, be išreiškimo, 
akim žiūrėjo.;.

Tik vieną kartą tose aky-
vokietį kurpių. se tartum spindulys žyb- 

atguglino vo- telėjo. Kaip ir ką atsiminė, 
ir jos lūpos ČaUč krutėti.
— Ar nežinai tamsta, 

kur mano Petriukas? — 
prašnibždėjo tylom.

Pamatė baltai apsitaisiu
sią moteriškę, maloniai į 
ją žiūrinčią.

ko maitino.
Kas savaitė, kokios nors 

mergytės vedama, ėjo ji
nai iš kiemo kieman per 
savo sodžių ir rinko kren- 
šelin savaitini maisto. 
Kartais, kada aiškesni pro
tą turėjo, ir nati viena na- 
kiemiais vaikščiojo. Vai
šingi kaimynai visados ią 
atminė. Jeigu kas pokvlų 
vestuves ar krikštynas kė
lė n'amų šeimininkė dėio 
ryšelin ragaišio, mėsos ar 
varškės su sviestu ir. pasi
šaukusi maža dukrele, lie
pė: — Lėk, nunešk Juoza
potai. Jeigu didesnė kokia 
šventė, ar Velykos a tekų 
vėl visos motinos siuntė 
savo mažus vaikus su ban
dele ar norą dažytu kiau
šinių į Juozapota. Moterys 
jai ir rūbus ir baltarūbius 
davė... Visas sodžius pri
prato į ja žiūrėti kaip į sa
vą. Pamatęs kas pro langą 
su krepšeliu ateinančia, 
sakė: — Ut, mūsų Juoza
pota ateina...

Taip tarp kaimynų gy
veno.

* 4= *

1 Dešimtys metų praėjo...
— Ar nežinai tamsta, kur žmonės augo ir džiaugės, 

mano Petriukas?. — atkal- jr paSenę mirė. Ne viena 
t< - , - 
kis.

Norėjo pasijudinti, bet 
tik sudejavo iš sopulio...

Mišios eina. Eina suma.
Bet kas tai? Sujudo ir su
šuko visi žmonės, ir už
gaudė, užgiedojo visi, tar
tum ten laukę, suskambė
jo ir varpai. Pro bažnyčios 
duris ėmė verstis laukan 
žmonės su
paveikslais, po baldakimu sujudino, kada žmonės už- ją. Pamatavo, suderėjo ir 
išėjo ir kunigas. giedojo: išėjo.
— Mama, kas tai būtų?— — šventas Dieve, šventas — Mama, ugi kam man 

klausia Draugelis motiną, galingasis, šventas nemir- tie čebatai? — paklausė
— Tai procesija, vaikeli, štamasis, pasigailėk mūsų. Draugelis, 

eina aplink bažnyčią.
O varpai gaudžia, o var

pai skamba ir žmonės gau
džia, meldžiasi visagalin- 
gajam Dievui. Giedotų ir 
Draugelis su kitais, bet jis 
dar mažas, tik poterių mo
ka. iš knygų nenumano, o

• Cia tos puikios^ gražios gies
mės knygose surašytos. 
Nemokėdamas giesmių, 
Draugelis meldžiasi, kaip 
įmano, — tai kalba pote
rių, tai * 
Bet tarpu šitų maldų ne- 
sykį blykstelia jo galvoje 
mintis, jog Dievas ir be to 
žino, ko žmonėms reikia.

I
Vinco

ka “Keidošių Onutė”, kur 
keliamas anuomet labai 
aktualus lietuvės inteli
gentės klausimas. Juk net 
Dr. Vincas Kudirka anuo
met taip sušuko šia pras
me: “Duokit mums lietu-

daugiausia vaičių!..”
Tikrai įdomūs yra Vinco 

Pietario atsiminimai — 
“Iš mano atsiminimų”, 
matome daug ryškių, pil
nų humoro, visokių nuoty
kių. giedrios dvasios atsi-

f Jam pasirodė, jog gra- — Ugi. vaikeli, ar tu 
žesnės giesmės ir būti ne- žinai, jog tu ženijiesi 
gali, bet ūmai įstikino, jog Tvenkuviene?.. 
jis klydo. Kada visa baž- — Tai ką aš žinosiu, 
nyčia, kaip vienas žmogus nedėlioję, nei vakar nebu- 
užgiedojo 
gelbėtojas 
Draugelis 
esąs,
klausydamas nei žmonių, užsakę su Ilgūnų 
nei nieko. Jam rodėsi, jog 
visa žemė taip garbina 
Dievą, jog tai ji taip gieda.

nei

ra-
tie

ro
dosi. kad kvėpuoju Lietu
vos oi u. ilgai mano na jau
tos gyvena tėvynės įspū-

IŠ MANO ATSIMINIMŲ

ar 80 metų.
Ir šiandien tie atsimini

mai malonūs skaityti. Tai 
yra ne vien tik mūsų se
nesnių laikų tikrovės bruo- vienok toje pačioje akimir- 
žai, bet ir gyvos kalbos, koje pakyla ir kita mintis: 
stiprių išsireiškimų. įdo- “Ak, ir motina žino, ko vai
kiu komisKų atsitikimų ii- kams reikia, bet jeigu vai- 
giedros sielos apsakymas. kai neprašo, tai ji neduo- 

A. Vaičiulaitis. da”. Kad Dievas duotų, 
reikia jo prašyti, — mąsto 

ir jo galvoje 
“Dieve!

Šventą Dieną Bažnyčioje

•ojo, įbesdama jon savo a- Juozapotos draugė viena
metė vaikų anūkų susilau
kė ir, šį pasaulį palikusi, 
jau amžinu miegu šaltoj 
žemelėj miegojo... O jinai 
vis tebegyveno. Liko tarp 
jaunųjų viena, kaip tarp 
žalio miško sausas stuob
rys. Naujosios kartos žmo
nės nebetaip, kaip jų tėvai, 

; Juozapotą mylėjo, rečiau 
ją beatminė. Dažnai kentė
jo ji badą, stigo kuo apsi
vilkti. Vaikščiojo apiply
šusi. sustirusi. Ėmė nekęs- 
jti jos tie, pas kuriuos ant 
! kampo gyveno: mažiau jau 
J begalėjo aniems maisto 
I nuo žmonių parnešti. Sus- 
įkurusi per žiemas užkros- 
i ny tupėjo. Tik vasarai atė
jus, geriau kiek jautės: 
nors nebe taip žmonėms po 
kojų troboj maišės, ma
žiau anų buvo nekenčiama 
ir lojojama. Be jokios prie
žiūros tada po laukus 
vaikščiojo, ir Dievas žino, 
kuo mito. Slankęs po pau
pį ir pušyną, kur vasari
niuose namuose daug po
nų gyveno. Ėjo klaiki ir 
nelaiminga, skarmalais sa
vo išdžiūvusį k”’ną prisi
dengusi; ėjo dejuodama., 
lazdele pasiramsčiuodama.

į:

Pagijo kūnas, bet ne dva
sia. Protas sumišo... Savo 
klaikaus padėjimo nebe
jautė taip, kaip jaučia 
sveikas žmogus. Kada jai 
pasakojo, kad jinai pagim
džiusi negyvą kūdikį ir ke
lius mėnesius patale išgu
lėjusi, — nenusiminė, ne
sumirksėjo akim; mažiau
sias nuliūdimo ar išgąsčio 
ženklas nepalytėjo jos vei
do. Kada rusų valdžia, pa
tyrusi. kas jinai tokia yra, 
kalėjiman ją įmetė, — ne
prieštaravo ir neverkė. Tik 
vaitojo ir inkštė, kaip kan
kinamas gyvulys, kada ją 
mušė ir plakė ir visokiais 
būdais jos kūną dergė... 
Nepažino nei Damulienės, 
nei jos dukterų, įmestų ka
lėjiman; nesuprato jų 
klyksmo ir raudų, kai šios, 
visiškai su savo tėvyne at
sisveikindamos, už kalėji
mo durų išnyko...

Išleido ją valdžia, kaip 
beprotę, jai nebekenks
mingą. Pamatė, kad neap
simoka jos iš tėvynės iš
vežti: žinojo, kad tokia!sunkią sunkia metų naštą 
bausmės nesupras, ištrė-! vilkdama. Visiems nešė 
mimo klaikybių neatjaus...! nusiminimą ir nesupranta-

f

i “Dievas mūsų vau bažnyčioje, tai negir- 
ir tvirtybė”, dėjau, jog jau mane užsa- 

užmiršo ir kur kė. Dar gerai, jog su 
Nematė jis dabar Tvenkuviene. O jeigu būtų 

kupre,
tai ir ką tu padarytum? 
Ak, antrus pinigus nenorė
tum už naujus užsakus 
‘ :i!

mes- jam rodės, jog iri ir padarė vokietis bent 
jis ta bažnyčia ir varpineyiu> febat Tiktai 
- tai sau ore kabo... vieką čionai klaida atsiti-

VESTUVIŲ ČEBATAI ko' v®kle.t,s —jau vokietiS Pasiuvo abu- 
Sako. vanduo upėje plau- du čebatu ant vienos ko

kia greitai. Sako, balsas jos. Kada atnešė pama- 
nuo skardžio ligi skardžio tuoti, Draugelis kiša kai- 
lekia greitai, 
taip greitai neina, kaip ta rai. Kiša tiesiąją, ta—! 
linksma jaunystė, 
atsižiūri į ją, tai tartum ji 
visa vakar buvo ir vakar 
išnyko.

Ir Draugelio jaunystė 
greitai ėjo, ėjo su mažais vokietis. — Je, 
vargais, su mažomis links
mybėmis. Ir nepasijuto ji
sai. kaip tapo jaunu vaiki
nu. Tarp jaunuomenės at-

••Sveika Marija” Po ko« nejautė že- duot
** YYIOC T«1 W* VanriTrC* ir\(Y IV*

vaikiščias.
kyla prašymas:
Duoki Tu tėvams duonos 
iki valiai, kad nebadautų, 
o man. nors kai užaugsiu, 

tėvas duoki čebatus. Ak. Tu patsGirdėjau patarlę: “Graži,.Ties loviu prausiasi
— girdi, 
na buvau.” — Taip, tiesa! 
—Ne kiekvienas būna gra
žus, bet jaunas būna kiek
vienas.

Ir Užbalių Draugelio bū- dosi šventadieniškai, 
ta jauno. Ir jo būta jauno Toliau Draugelio atmin- 
ir turėta nemažai giedrių tyje užsiliko Šunskų baž- balso, dreba nuo būgnų 
dienų. Jis 
atsimena 
nejauną jau 
tie sykį pavasario 
rengėsi į Šunskus, į baž-l Margi moterų pulkai, ne
rysią. įi jį norėjo imti, tik sutūpusių į bažnyčią, stovi 
neėmė. Atsimena, kaip jis ąjes varpine, ties švento- 
pas.-tu: laukė Magdalenos riaus mūru. Stovi moterys 
atlaidų, nes tėvai buvo pri-i 
žadėję tada ir ji jau imti su 
savim į bažnyčią...

Pagaliau 
šventė atėj 
do Drauge 
Šunskų 
kviesdami 
čia. Karšt 
spind diidi 
4^7-’p P y VtZ...

Spare 
Drauge 
ria, 
blezdingų, 
mos nardė

nebuvau. — jau-Į ir kaimynas: tyška nuo jų matai, jog viso šito mums 
vanduo į šalis blyksnoda- reikia: visi su duona, vięi 
mas, tvoskia nuo šulinio 
vėsaus oro srovelė... Tar
tum ir dangus ir žemė rė-

I
ir dabar nesykį nyčia akmeninė, varpinė 

savo seną tėvą ir, akmeninė, pilkų akmenų 
motiną, kai šventoriaus mūras ir mi- 

metu nios. minios žmonių.
Margi moterų pulkai, ne-

su margomis skepetomis 
apsidengę, mergos su pa- 
kalkėmis, su tresais ant 
galvų. Tarpu moterų stovu 
vienplaukiai vyrai, tai 
vienmarškiniai, tai su ži- 
ponais ir visi čebatuoti. 
kaip moterys čeverykuo-

1 a

i ilgai laukiama
. Anksti pabu- 

dis. Vienok jau 
būgnai gaudė, 
žmones į bažny-

rausvi saulės įtos, ir visi meldžiasi, —kas 
tiško 
robų.

įkosi po kiemą langus ir pro du^-s lekia 
motina su sese-’

ūt. sekdamos
. kur krykž
•'Z įbriai po orą.

ant me-jrožančių, kas iš knygų, 
i Pro atidarytus bažnyčios i _ ___ -* . __ J_" L 
(vargonų ir giedančių gies
mininkų balsai... Is reto 

žda- prasimuša ir kunigo bal-
sas.

i

j
bet niekas riaja koją. — ta lenda ge-

• u- 
Kada Vos ne vos įbruko. Žiūri— 

ugi abudu čebatai ant vie
no kurpalio siūtu..
— Je, tik ir rupūžė gizas 

man taip padarė! — keikė 
aš dabar 

turiu naujus pinigus už 
skūrą mokėti už vieną če- 
batą. Je. kur aš dabar šitą 
atliekamą dėsiu?

Buvo Draugelio tėvas be
!su debatais, tik mano tė

vai neturi duonos, o aš če- sirado ir jam vieta, tarpu
batu. Pats žinai, jog basam bendru ir sėbrų. Sekma- sibarąs ant kurpiaus, bet 
į bažnyčią eiti negražu”. rUanioic cnnns natoms-

Dreba oras nuo varpų

I

dieniais, šventomis dieno- sūnus patarė:
mis. būdavo, tankiai susi- — Ot, nesirūpink labai, 
eina jie ir dėl pašnekų, ir — atsiliepė jisai ir į kur- 
dėl žaislų... Ar buvo gra- pių, — man čebatai reika- 
žus Draugelis, ar nebuvo, lingi tik per vestuves, tai 
bet jaunas ir jis buvo. Ir aš tokį trumpą laiką ap- 

jeigu tu Gimtajam sodžiun ją' liepė į ma širdies neramumą...
---  I Pamačiusi dailiai apsi- 

! Ant jos žemės jau rusas! taisiusius ir laimingus, 
sėdėjo... i stebėjosi, tartum norėda-
-------------------------------- ' ma ką atsiminti, ir pamė- 
Maža to, jog jos lizdus pa- Ivnavusiom lūpom šnibž- 
darė čebatuose: nelaimė!dėjo: — Kiek ponų... kokie 
ta, jog jos ir pačius batus 
ėmė graužti ir drūčiai su
graužė, Draugelis metė 
bėdą ant lajaus, kuriuo ap
sčiai sutepęs buvo čebatus 

i prieš sugraužimą. Drau- 
'gelienė kaltino Draugelį, 
jog jis čebatų nepakabino 
ant karties, kaip ji jam lie
pė.

Kas kaltas iš tikrųjų, aš 
! nežinau. Tiktai čebatus 
i reikėjo mesti... į
I Vincas Pietaris

balso, ošia nuo giesmės, 
giedamos visų susirinku
sių. ir vaikiščiui rodos, jog 
tarpu kitų balsų dalėks ,io jaunystė reikalavo savo sieisiu ir šitais, 
nas Dievą ir jo malda...!džiaugsmuose žmonių, man paleisi juosius pus-nuvaryti... 
Linksma ir graudu jam 1 Kaip visi ir jis norėjo būti, doleriu pigiau...
širdy darosi, ir lūpos pa- ! ir jis sekė kitus... —Na, aber gut, gerai!—
čios klojasi naujai Dievo i Netoli nuo Kriaučiūnų nudžiugęs atsiliepė vokie 
garbės maldai... Dieve. Tu; gyveno Tvenkus. Gyveno, tis.
didis, kaip Tu gražiai vis- gyveno ir numirė, palik-
ka sutvėrei ir sutvarkei, j

Eina sau suma.
vėl suėjo į bažnvčią, sune- to, nebuvo daugiau nieko, puti pramankštė ir 
šė paveikslus, žolynus i 
kaspinais papuoštus, su
nešė vėliavas, 
auksu ir sidabru, ir kuni
gas įėjo į bažnyčią...

Ir teko Draugeliui čeba- 
damas jauna pačią su vie- tų pora už dolerį. Prieš 

Žmonės nu vaiku. O namuose, be vestuves jisai juosius tra
savo

ir Nei mošų, nei dieveriu nei laiku atliko laimingai, jais 
u- jokios anytos arba šešuro pasirėdęs, tartum suvis

kaip vyras.
Na, o paskui nešiojo ji

sai tuosius debatus per 
trisdešimt penkerius me
tus, eidamas į bažnyčią... 
ant pečių, pasinėręs ant 
lazdutės. Gali būti, jog bū
tų ir ilgiau nešiojęs, kad 

verčiamas lapas sutreška, lis būtų nieko nežinojęs iki ne tos pasiutusios pelės.

blizgančias nebuvo suvis...
Ot, šita jauna našlė nu- 

Ne- rodė taip panagi pati dėl 
trukus nutilo ir varpai, ir Draugelio, jog... tėvai, nė 
būgnai, ir žmonės, šnabž- nesakvdami nieko sūnui, 
da tik minios poterius, nuvažiavo ir viską sušne- 
takštelia iš reto rožan- kėjo ir sutarė be jo. Ir la- 
čiaus poterėlis, ar knygos bai gali būti, jog Drauge- 

r

gražūs.
Arba, įbedusi savo klai

kias, be gyvybės akis, 
klausė tūlą: — Ar nežinai 
tamsta, kur mano Petriu
kas?...

Ar suprato pati t*» savo 
klausima? ar atminė dar 
savo Petriuką? ar tikėjosi 

inors numirus jį pamaiy- 
'ti?...

Vienas Dievas težino... 
Zakopane.

1906. IV. 21.
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