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E.Senatorius James 
Murray iš Montana pasiū
lė J. V. Senatui įtraukti į 
“Congressional Record” 
Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII kalėdinę 
kalbą, kas ir buvo pada
ryta, Senatorių vienbalsiu 
pritarimu.

Senatorius James E. Mu
rray savo kalboj pareiškė, 
kad Popiežiaus kalėdinė 
kalba daug prisidės prie 
tikslaus galvojimo ugdy
mo siekiant atstatyti pa
saulyj demokratiją ir tai
ką.

Alijantų Korespondentai ; 
Negauna Leidimo 

Į Balkanus

J. V. Paštas |vedė Notas 
Pinigų Perlaidas

. Roma, vas. 5 —Iš Alijan-į 
tų centro visuomenės san
tykių viršininkai sako, 
kad Amerikos ir Britani-į 
jos korespondentai, kaipo! 
grupė negauna leidimo į- 
važiuoti nei į vieną Balka-i 
nų valstybę, išskyrus Grai
kiją.

Jugoslavijoj, maršalo Ti- 
tos valdžia davė leidimą 
Reuterio korespondentui 
H. D. Harrison įvažiuoti, 
kuris buvo tos agentūros 
vedėju ir daug metų gyve
no Belgrade. Tačiau jo
kiam kitam Amerikos ar 
Britanijos korespondentui į 

neduoda leidimo iš Italijos! 
vykti į Jugoslaviją.

Albanijos Hoxha valdžia 
net atsisakė kalbėti dėl ko
respondentų įleidimo. In
formacijų ir Kultūros mi
nistras pranešė Alijantų 
centrui, kad Albanijoj jų 
korespondentai nepagei- kartu pO dėžutę įvairių saldai- 
daujami.

Taipgi ir kitos Balkanų vešiais dėl kareivių, 
valstybės atsisakė įsileistiI Dabar ruošiasi

Nuo vasario 1 d. Jung. 
Valstybių Paštas išduoda 
taip vadinamas United 
Statės Postai Notės iki 
$10.00. Kiekvienas, kuris 
nori pasiųsti $10 ar ma
žiau kam nors Jung. Vals
tybėse, išskyrus Alaska, 
Hawaii ir kitaš’ valdančias 
sritis, gali nueiti į paštą ir 
prašyti United Statės Pos
tai Note, už kurį reikia už
mokėti 5 centus. Gavęs to
kią Note, pirkėjas pats ga
li užrašyti vardą ir pavar
dę to asmens ar įstaigos, 
kuriam ar kuriai jis siun
čia pinigus. Kol kas tokias 
Notės išduoda tik centrą-i bėjimas 
liniuose J. V. Pašto įstai- jos pareigūnais, kurie su- 
gose, o vėliau bus ir sky- daro Alijantų Kontrolės 
riuose. Tačiau tokių Notės 
gavėjai gali jąs išmainyti 
visuose pašto skyriuose 
arba depozituoti į banką, 
bet negali pervesti kitam 
asmeniui.

Jeigu kas nori daugiau 
siųsti, kaip $10.00, tai gali 
išpirkti dvi ar daugiau 
Notas ir už kiekvieną turi 
užmokėti paštui, apart 
siunčiamos sumos, 5 cen
tus.

Gavėjai tokių J. V. Pašto 
Notės, turi jas iškeisti lai
ke dviejų mėnesių. Pavyz
džiui, jeigu Nota išrašyta 
gruodžio 31 d., tai turi bū
ti iškeista prieš arba vasa
rio 28 dieną.

Nereikia jokių aplikacijų 
išpildyti, kad gauti Postai 
Notės, kaip yra daroma iš- 
perkant Money Order.

Bet jeigu kas nori gauti 
Money Order, tai bus iš
rašomi, kaip iki šiol.

Postai Notės įvestos dėl 
patogesnio ir greitesnio 
pinigų siuntimo 
Jung. Valstybių 
garantuoja už 
Notės taip pat, kaip ir už į 
Money Order.
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Lietuvių Kareivių Motinu ir Moterų Draugija
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Amerikiečių Kariuomenės
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»

Išlaisvino Tūkstančius Belaisvių Iš 
Koncentracijos Stovyklos

PROVIDENCE, R. I.
i Prie šios draugijos priklauso 
į 60 narių — 13 mergaičių. La- 
• bai gražiai veikia. Kas mėnuo 
i išsiunčia apie 200 laiškų karei
viams ir jūreiviams. Kalėdų 
proga pasiuntė 200 plotkelių ir

ir E. Gariackas 
kalbas, 
sudainavo “11-į

Akompanavo

mas Alukonis i 
sugrjžusiems j pasakė gražias 

p. E. Lašaitė 
metų”.

rg. p. V. J. Stasevičius.
Šis vaizdas parodo draugijos 

nares, pakuojant ir siunčiant 
kalėdines dovanas mūsų jau
nuoliams. kurie yra karo tarny- 

I

kuris kainucs virš $1.000.00. 
I Gruodžio 26 d. Su^i j.
kareiviams suruošė vaišes para-j 
pi jos svetainėje, kur kleb. kun.. giausių 
J. Vaitekūnas pagyrė moteris varg 
už jų gražią darbuotę. Taipgi 
kalbėjo pp. J. Belkonienė. M. 
Tamošauskienė, M. Klimavičie-

■ nių, rožančių, specialiai su pa- nė, E. čiočienė. M. Špokienė. H. 
‘Nameikaitė. Svečiai kariai:,boję iš Šv. Kazimiero lietuvių 

pastatyti dėb Juozas Osmanskis. Jonas Geče-i parapijos. Dešinėje stovi kleb.valstybės atsisakė įsileisti
Amerikos ir Britanijos ko- kareivių paminklą prie Šv. Ka-ivičius, Jonas Okulevičius. Ado-, kun. Jonas Vaitekūnas, 
respondentus. Nieko nepa- zimiero lietuvių par. bažnyčios, j •
gelbėjo nei Amerikos ir' 
Britų viršininkų pasikal- ■ 
u---- - gu sovįetų Rusi-'

Komisiją dėl Rumunijos ir
Bulgarijos, koresponden-! 
tų įsileidimo reikalu.

Amerikiečiai Išlaisvino 513 Be- 
laisvių Iš Japonų LuzonSoloj i VVashington, D. C.,

5 — Visa tauta džiaugiasi

Hitleris Pasislėpęs 
Vienuolyne

Gen. MacArthur Centro, vergijos. Du iš išlaisvintų 
Luzon — Pereitos savaitės didvyrių 
pabaigoje amerikiečiai jie buvo 
puolė japonus ir išlaisvino kiečių linijas. 
513 didvyrių, kurie kauty-

mirė pirm negu 
grąžinti į ameri-

Iš Gen. MacArthur Cen
tro, Luzon, vas. 5 — Perei
tą šeštadienį amerikiečių 
kariuomenės įėjo į Manilą, 
Philippinų sostinę. Pirmo
ji kavalerijos divizija tuo
jau pasuko link Santo To
mas koncentracijos stovy
klos, kur yra tūkstančiai 
amerikiečių ir filipiniečių 
belaisvių, ją apsupo ir nu
ginklavo priešo garizoną, 
kuris buvo stovyklos sar
gyboje. Kitos divizijos da
lis atėjo į miestą iš rytų 
pusės.

Amerikiečiai iš karto 
užėmė Manilos miesto 
šiaurinę dalį, kur buvo

i Santo Tomas koncentra- 
■ ei jos stovykla — kalėji
mas ir išlaisvino 3000 a- 
merikiečių moterų ir vai- 

iku, užėmė valdžios palo- 
įcių. Japonai gali būti ban
dys laikytis komercijinėje 

'miesto srityje arba ją su- 
Į naikinti, bet jau dabar a- 
j merikiečiai gali būti bus 
i užėmę visą Manilos mies- 
' tą, kai šis “Darbininko” 
numeris pasieks skaityto
ją-

Tai didelis amerikiečių 
laimėjimas. Po trijų metų 
amerikiečiai atsiima svar
biausias pozicijas Pacifi- 
ke.

Trijulės Pasitarimai Esą Rusijoj

vas.

Ankara, Turkija, vas. 5 lemų yra Vokietijos pasi- 
— Praneša, kad prez. Roo-įdavimas ir jos okupavi- 
seveltas, premjeras Chur- mas. Vokietijai pasidavus, 
chill ir premieras Stalin militariai veiksmai turės 
jau pradėjo ilgai laukta būti sukoncentruoti Paci- 
susirinkimą. Tame susi- fike. Buvo plačiai skelbta, 
rinkime dalyvauja daug jų kad Teherano konferenci- 
vyriausių patarėjų. Į joj premieras Stalinas pa-

Pranešimai sako, kad sižadėjęs savo dviem svar- 
susirinkimas įvyksta so- blausiem talkininkam, jog 

. so- 
kur nors arti Juodųjų jū-J vietų Rusija stos į karą 
rų. Tačiau saugumo sume-jprieš Japoniją. Tačiau ta- 
timais neskelbia vietos.

Jeigu šis trijų didžiųjų kas. Toliau, manoma, kad 
valstybių vadų susirinki-j Stalinas reikalaus pripa- 
mas įvyksta sovietų Rusi-Jžinti sovietų Rusijai kai- 
jos teritorijoj, tai Stalinas (kurias teritorijas. Galimas 
gali didžiuotis, jog ant-(dalykas, kad Stalinas pa- 
ruoju kvietimu jam pavv-'reikalaus sau valdymo tei- 
ko prez. Rooseveltą turėti.šių visoje centralinėie Eu- 
savo kontroliuojamoje te-įropoie, nes iis ir dabar v- 
ritorijoje. Premierui Chur-’ra pilnas valdovas Pabalti- 
chill’iui jau nenaujiena. į io valstybėse, Lenkijoj ir 
Jis jau yra buvęs pačiame 
Kremliuje.

Visi informuoti asme
nys tikrai žino, kad trijų 
didžiųjų vadų susirinki
mas prasidėjo, ir kad to 
susirinkimo vieta spėjama 
vra pačioje Rusijoje, ir

Manilos išlaisvinimu. pač vjetų Rusijos teritorijoj, j Vokieti jai pasidavus, too n crcm a c noHidnm i __ _ s. r t_____t~>_______________ r rtas džiaugsmas padidėjo 
sostinėje, kai gavo prez. 
Roosevelto parašytą pa
reiškimą, kad “mūsų šir
dis pradėjo smarkiau plak
ti” šio didelio įvykio metu 
Rytiniame karo teatre.
— 

Amerikiečiai Bombardavo 
Berlyną

da nebuvo nustatytas lai-
Tame 513 skaičiuje buvo 

— Prane- nėse su japonais Bataan, 486 amerikiečiai, 23 britai, 
ir Singapore trys olandai ir vienas nor- 

Tai tik dalis pate
ikusiu į japonų nelaisvę ta-į 

Per tris metus paimtieji po išlaisvinti. Šimtai kitų 
buvo išsiųsti į kitas darbo 
stovyklas Japonijoj ir šim
tai mirė badu ir nuo žaiz
dų. ;

Tas išlaisvinimas kaina- sovietų Rusijos raudona- 
; vo Ranger 6-tajam batalio- jai armijai atlaikyti vo- 
nui 27 gvvvbės. Amerikie- kiečių ofensyvą, apie tūk- 

buvo išlaisvinti iš japonų čiai rinktiniai kariai ir fili- stantis Jung. Valstybių f 
į piniečiai partizanai puolė bombanešių puolė Berlyną 

— ! japonų stovyklą 25 mylios ir numetė 3,000 tonų bom-
h \ ;
'Todėl pasitraukiant turėjo;
kovoti su junonų tankais, vo geležinkelio 
kurių dvvliką išmušė iš 

įveikimo. Kautynėse nuko- 
,vė 523 japonus.

Išlaisvintieji pasakojo, 
kaip japonai vien O’Don- 

' nell stovykloj badu ir ligo
mis numarino bei nukan
kino 27,000 filipiniečių ir kairiųij’u EAM-ELAS ats- 
apie 100 amerikiečių be-^ovu gali būti laikinai nu- 
laisvių.

Roma, vas. 5 
šama, kad Vokietijos dik- Corregidor 
tatorius Hitleris esą pasi- buvo patekę į japonų ne- vegas. 
slėpęs mažame vienuolyne laisvę. 
Salzburg, Austrijoj, prie- ■ 
miestyj, kur jis tebeken- į nelaisvę amerikiečiai ir 
čias nuo sąmokslo bombo- kiti pergyveno baisias 
mis jį nužudyti liepos 20 kančias ir vargą. Apie šim- 
d. pereitais metais. į tas iš jų buvo taip nusilpę

Sakoma, kad vienuoliai nuo badavimo, ligų ir trijų 
buvo iš to vienuolyno iš- metų senumo žaizdų, kad 
varyti ir jame apgyven- jie negalėjo paeiti, kuomet 
dintas Hitleris.

! ______________
I

i

Londonas — Pereitą šeš
tadienį, kad palengvinti 

j 

I 

f

užpakalyj japonų linijų, bu.
Amerikiečiai bombarda- 

stotis ir 
vokiečių valdžios įstaigas

darbo, 
valdžia
Postai

Šiomis dienomis J. V. 
Valstybės Departmento 
pasekretorius Grew pra
nešė, kad Herbert C. Pell 
atšauktas iš Amerikos Ka
ro Kriminalistų Komisi
jos Londone dėlto, kad 
Kongresas nebuvo pasky
ręs lėšų jo užlaikymui.

Žydų Telegraphiška A- 
gentūra sako, kad Herbert 
C. Pell atšauktas iš Komi
sijos todėl, kad jis reika
lavęs bausti tuos 
čius, kurie papildė 
nalius nusikaltimus 
Vokietijos - žydus,
dėl tokio jo reikalavimo- 
kaikurie viršininkai ne
buvo patenkinti Washing- 
tone. Kas tie kaikurie?

Balkanuose, išskyrus 
Graikiją.

Nesinori tikėti. kad 
Jung. Valstybių nrez. Roo- 

iseveltas ir Anglijos nre- 
imieras Churchill Dripažin- 
■ tu sovietų Rusijai tas val- 

x v . stvbes, kurios prieš kara.
kad pasitarimai tęsis ilgai, į buvo nenriklausomos. Tai 
noc Hanor ctravhin priešintusi Atlanto Čarte- 

riui. nebūtu teisingumo ir 
nebūtų galima tikėtis pas
tovios taikos pasaulyj.

nes yra daug svarbiu pro
blemų, kurias turi išspręs
ti.

Viena iš tų svarbių prob-Nutruko Graikų Pasitarimai ĮTik 39 Mylios Nuo Berlyno
» -----------------------------

Londonas, vas. 5 — Rusi- pusėje rusai pasivarė pir- 
jos raudonoji armija tarp myn 20 mylių ir užėmė 
Kuestrin ir Stettin pasis-1 svarbų komunikacijos cen- 

, tumė pirmyn 19 mylių ir trą — Bartenstein. 
; pasiekė Oder upę, kuri yra
i vienintelė stipresnė ap- Sakoma, kad visame 800 
sauga kelyj į Berlyną. Ru- mylių karo fronte vokie-| 
sams beliko tik 39 mylios čiai kasdien praranda po. 
iki Berlyno. 10.000 kareiviu. Maskva

Rytinėje Prūsijoje Ru
sijos karo jėgos suskaldė 
vokiečių kariuomenę Sam- 
land pusiasalyj besiverž
dami į Danzigo įlanką.

Karaliaučius beveik ap
suptas, bet dar nepaimtas. 
Vokiečiai tebelaiko vieną 
dešimtą dalį apsupimo.! Vokietija jaučia, kad ji 
Pietinėje Karaliaučiaus bus sutriuškinta, todėl la

bai susirūpinus trijų di
džiųjų valstybių konferen
cija ir jos nutarimais. Vo
kietijai geriausia dabar 
pasiduoti, kad sutaupyti 
žmonių gyvybes.

Į i

vokie- 
krimi- 

prieš 
ir kad LERI YOII 

Morney • -tieybive tieii 
Livea!

i

Athens, Graikija, vas. 5. 
— Pasitarimai dėl taikos' 
tarp Graikijos valdžios ir

I

10,000 kareivių. Maskva 
skelbia, kad vakar raudo
noji armija užmušė, su
žeidė arba paėmė į nelais
vę daugiau kaip 10,000 vo
kiečių ir 130 tankų iš
trenkė iš veikimo. Per visą 
savaitę ištrenkė iš veikimo 
1,033 tankas.

itruko. Nesusipratimai kilo 
dėl amnestijos. Kairieji 

:Eam reikalavo, kad visi 
i iu partizanai būtų naleisti 
į laisvę. Valdžios atstovas 

i tokia m reikalavimui 
priešino.

Iš Guam Salos, vas. 5—! Sakoma, kad EAM 
Jung. Valstybių didieji rieji partizanai) esą 
B-29 bombanešiai puolė ruošę padėti ginklus ta- 
Honshu salą.

Japonų imperijos centro džia prašalintu visus, ku- 
radio iš Tokio sako, kad rie bendradarbiavę su na- 
100 B-29 bombanešių puo-’cjaįs Kaip žnoma. kairieji 
lė Kobe ir Osaka industri- j visas kitas militares gru- 
jos sritis ir pripažįsta, kad nes, kurios palaikė ir na- 
padaryta “kiek nuostolių”. į laiko valdžią, vadino fa- 
Jeigu jau patys japonai cistinėmis, 
pripažįsta, kad padaryta; 
“kiek nuostolių”, tai aišku,! 
kad jų padaryta nemažai. I

Amerikiečiai Sutriuškino Antrą
Tvirtovę Siegfried Linijoj

J. V. B-29 Bombanešiai 
Puolė Japonų Industrijos 

Centrus pasi

(kai- 
pasi-

čiau reikalauja, kad vai-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Iš Vyriausio Alijantų dešimt didelių formacijų 
Ekspedicijos Jėgų Centro,!su aštuoniomis iki dešimt 
vas. 5 — Praneša, kad tankų
Jung. Valstybių kariuome- Roer upės ties Cologne, 
nes pralaužė antrą eilę kuris yra tik 20 mylių to- 
tvirtovių Siegfried linijoj lio.
ir pasiekė atdarą lauką.! Toliau . ietus leit. 
vedanti ; Bonn ir Cologne., Pattono vadovaujama tre-

divizijomis sale

Pirmoji armija užėmėįčioji armija daužo Sieg- 
ollseiffen ir eina link fried liniją iš vakarų, įsi-VVollseiffen

Euskirchen, kur sueina 
penki vieškeliai ir keturi 
geležinkeliai.

Vokiečiai, pripažindami 
amerikiečių įsiveržimą 
Monschau rytinėje srityje 
per radio įspėja, kad Ame 

į rikiečių Devintoji armija 
’turi sukoncentravus dvi-

veržė į Roth, tik mylia iki 
vokiečių sienos, ir taipgi 
pasistūmė pirmyn kitose 
vietose.

Britų ir prancūzų armijų 
žnyplės Colmar srityj 
spaudžia vokiečius tain, 
kad viena nuo kitos yra tik 
8 mylios.



Antradienis. Vasario 6. 1945

23,000,000 Vokiečių Liko 
Be Natų Vokietijoj

Korėjiečiai Aukojo $666 
J. V. Karo Reikalams

Arabai Nori Sudaryti Unijų

Paryžius, vas. 5 — Pra
nešama, kad pačioje Vo
kietijoje dabar yra 23.000,- 
000 vokiečių be namų.

ĮVAIRIOS žinios€

Cairo, Egiptas, vas. 5 — 
Praneša, kad vasario 14 
dieną susirinks į Cairo 
miestą septynių arabų 
valstybių užsienių minis
trai konferencijai, kad pa
ruošti arabų tautų lygai 
konstituciją.

Syrija nori turėti savo 
armiją ir ją valdyti. Ta
čiau prancūzai nepriima tų 
reikalavimų. Syriją remia 
kitos krabų valstybės.

Cairo spauda stipriai re
mia syrijonus, jų kovoje 
dėl nepriklausomybės.

kurie dar bus nepaimti į Graikijos kairieji parti- 
karo tarnybą. zanai, pralaimėję kovą,

Neabejojama, kad tą bi- šaukiasi dabar Jung. Vals- 
lių priims Senatas ir Pre
zidentas pasirašys, nes 
pastarasis reikalavęs tokio 
įstatymo.

2

ILGESYS

Atstovų Butas Priėmė Vers
tino Karo Darbo Bilių

---- 11
žu ryšulėliu pas ją ateida
vo jos geraširdė motinėlė. 
Atšerpėjusiomis nuo dar
bo rankomis ji viską sudė
davo ant staliuko: pieno 
butelį, duonos kepalėlį, sū
relį, sviesto... Ir liūdnai, 
liūdnai žiūrėdama pasa
kydavo:
— Kiek turėjau, vaikeli, 

visa tau ir. atnešiau. Gal 
bent tau lengviau bus var
gas vargti, kai pramoksi.

, Paskum pūslėtomis ran
komis išrišdavo iš skepe
taitės keletą varinių pini
gėlių ir įsprausdavo juos į 
Eliutės delną, šluostyda
ma skepetaitės kampeliu 
nepaklusnią ašarą, kuri 
jau riedėdavo pageltusiais 
skruostais.
— Mano mamytė! — tik 

dabar susigriebė gėlių par
davėja... Ak, kiek daug tu 
man davei! Kiek daug!.. 
Viską, ką tik pajėgei... O 
aš?.. Aš galvoju apie suk
nutes, batelius, nors tu na
mie tą patį purvynėlį bren
di, kaip ir pirma. Tik jau 
dabar tos dienelės daug 
sunkesnės senatvės pa
kirstoms kojoms...

Eliutė giliai, giliai atsi
dūsta. Kaip gera, kad ry
toj motinos diena. Taip, ji 
dabar jau žino, ką pirks. 
Jai pačiai dar nieko nerei
kia. Rytoj ji savo motinė
lei nusiųs trisdešimt litų. 
Vargšė senutė. Kaip ji 

' džiaugsis gavusi tokius 
pinigus, kaip džiaugsis... 

j Ir kas mėnuo taip! O dova- 
’ nų?
| Ak, kiek siekelių linų tu- 
! rėdavo nurauti mamytė, 
! kol jai įtaisydavo gražią 
j uniforminę suknytę. Da
bar ji jau žino, ką nupirks. 
Mamai turi -būti sunkia, 
vilnonė, plona. Nuo duk
ters.

Ir širdis Eliutės krūtinė
je šokinėte šokinėja, kad ji 
galės tiek daug džiaugsmo 
suteikti savo žilagalvei 
motinai. Ką reiškia tos vi
trinos. Kad jau jaunos aš
tuoniolikmetės mergaitės 
širdis, ta besotė, lyg ma
rios, širdis perpildyta. Ji 
nieko, štai nič nieko nebe
nori. Vien tik šiuo tyru 
džiaugsmu džiaugiasi. “Ž.”

Kcdčl tėvynė taip toli, 
Kad aplankyti negali? 
Ji ten už okeano liekti, 
Mintim gali vos susisiekti. 
Ar ji ten verkia. — negirdi. 
Ar ji ten kenčia, — nematai, — 
Kad ji gyva, vos numanai, 
Jos pulsas tvaksi tau širdyj...

Atgal jau daugel, daugel metų 
Per jūrių vandenyną platų, 
Svečių šalin atkeliavau, — 
Ilgesniam laikui užkliuvau. 
Jinai ten liko apsiverkus 
Manęs, ar kito — nežinia, 
Bet mintys vargino mane. 
Ir vėjai kilo, vėjai smarkūs, 
Vos-vos įstegė mūsų valtis 
Per drumstą okeaną keltis, 
Bet laivas likosi saugus: 
Tėvynė meldėsi už mus.
Dabar gi ją, vargų varguolę, 
Priešų rindai slopin užpuolę, 
Sveikus, stipriausius vyrus rau- 
Ir stato kruvinon talkon.
Išlėto tekina jos kraują 
Ir laisto svetimon aukon.

. Ar teks į vokiečio nagus. 
Ar vėl valdžion senojon klius,— 
Vis tiek jai vargas, vis jai skau

da,
O priešas vien tik turi naudą. 
Per amžius vargdama vargus, 
Ji nuo kančios negal pabėgti, 
Tik vienas rūpesnis jai liekti: 
Katras sunkesnis jungas bus?' 
Ar neužšvis jau mums viltis 

I Gražesnė, negu yr ligšioliai?
Ar nukankinti mūsų broliai 
Šviesos ir laisvės nebmatys ? 

Į Bet kaip audra, žaibus iššau- 
džius,

Palšam užmiegti debesyj. 
Ir, žemę lietumi išmaudžius, 
Išnyksta, — džiaugiasi visi, — 
Taip karo dūmai išsisklaistę, 
Pasauliui nauja ką nulems. 
Ir tautos, krauju apsilaistę, 

i Sau iš audros gyvybę sems.
Ir mūs tauta, ikšiol skriausta,

’ Sau pilną laisvę iškovos. 
Ir suskambės varpai garbės

. Laukuos tėvynės — Lietuvos ’
J. K.

tybių. sovietų Rusijos ir 
Prancūzijos pagalbos, kad 
tos valstybės prisiųstų 
Graikijon komisijas pri
žiūrėjimui, kad toje šalyje 
ir kairieji turėtų spaudos 
laisvę.

Lietuviški kvislingai 
smerkia lietuvius, latvius, 
estus ir lenkus, kai tų tau
tų organizacijos prašo, 
kad Jung. Valstybės, An
glija ir sovietų Rusija tu
rėtų komisijas, kurios pri
žiūrėtų, kad Lietuvoje ir 
kitose pavergtose šalyse 
žmonės turėtų laisvę ir tei
sę pasirinkti sau valdžią. 
Bet kai kairieji graikai 

. prašo alijantų komisijų 
Žuvo Milionas SiuntinhĮ

prašymu sutinka ir jį už- 
giria

Graikijoj dauguma žmo
nių turi pilniausią laisvę. 
Niekas graikų netremia į 
tolimus kraštus. Jeigu 
graikai kairieji, kurių yra 
mažuma, neturi pilnos 
spaudos laisvės, tai nėra 
taip jau baisus daiktas.į 
Komunistinė propaganda 
yra nuodai. Graikijos val
džia turi būti žino, kad be 
kairiųjų spaudos daug 
greičiau galės atstatyti 
tvarką toje šalyje.

Iš Pacifiko srities, vas. 5 
— Korėjiečiai, gyv. Tnian 
saloj, Marianas, išlaisvinti 
iš japonų vergijos ir pagy
venę metus Jung. Valsty
bių valdžioje, sudėjo $666.- 
35 iš savo uždarbių ir pa
aukojo Amerikos karo rei
kalams ir sumušimui ja
ponų.

VVashington, D. C. — J. 
V. Karo Departmentas 
praneša, kad vokiečių o- 
fensyvai prasidėjus Belgi
joj ir Luxemburge, žuvo 
apie milionas amerikie
čiams adresuotų siuntinių.

Jauna graikaitė nešasi sausų medžio šakelių, kad 
pakurti pečių ir pasigaminti valgio. Karo bangai pra
ūžus daugeliui Europos ir Lietuvos žmonių reikės 
reikia nešti savo jėga įvairūs ūkiški reikmenys.

ir
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i
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Washington. D. C. —
Jung. Valstybių atstovų 
butas 246 balsais prieš 165 
priėmė May-Bailev bilių.
pagal kurį, jeigu Senatas 
priims ir Prezidentas pa
sirašys, duos valdžiai teisę ' — Bulgarijos valdžia pri- 
tiverstinai imti darhmin- r-žino lenki’ laikinei?

rias nuo 18 iki 45 metui valdžią, kuri buvo sudary- 
amžiaus į karinius darbus? ta Maskvoje.

Bulgarija Pripažino Lenkų 
Kvislingu Valdžių

Istanbul. Turkija, vas. 5

Italijos Lietuvių Draugija ‘Lithuania’ 
Kreipiasi J Lietuvius Amerikiečius
Sausio 3 d. LAIC yra ga- “Lithuania” yra įsikūrusi 

vęs sekančio turinio laiš- 1926 metais Romoje, ir nuo to 
ką iš Italijos:

i
Roma, 1944 m. lapkričio 21 d.
“Atsidarius pašto susisieki

mui tarp Europos ir Amerikos, 
Italijos Lietuvių Draugijos 
“Lithuania” Valdyba (Associa- 
zione Tra i Lituani Residenti in 
Italia) panaudoja pirmą progą 
pasiųsti Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuviams savo šir
dingiausius sveikinimus ir kar
tu turi garbės painformuoti A- 
merikos Lietuvių Centrą apie 
vadovaujamąją Draugiją, su 
viltimi, kad Gerb. Informacijų 
Centras malonės perduoti žinias 
visoms Amerikos lietuvių orga
nizacijoms.

laiko veikia kaip vienintelė vi
sų Italijoje gyvenančių lietuvių 
organizacija. Ji nėra partinė: 
neatstovauja kuriai nors sro
vei. bet priešingai jungia be iš
imties visą lietuvių koloniją ir 
kaipo tokia teisėtai ja visame 
kame atstovauja, šiais sunkiais 
Lietuvai laikais jai tneka nu- 
veikti ir nauji uždaviniai. Jų 
tobulesniam įgyvendinimui ir 
mūsų visų bendros tautinės ko
vos didesniam suvienodinimui, 
“Lithuania” Draugijos Valdy
ba mielai norėtų bendrauti su 
kitomis Lietuvių organizacijo
mis. Tuo tikslu Valdyba norėtų 
sužinoti apie Amerikos lietuvių

į

GELIŲ PARDAVĖJA

Lietuviškų kvislingų 
spauda rašo, 1 
pavergtoje Lietuvoje turi 
giedoti Staliną ir Rusiją 
liaupsinantį ‘himną’,bet po 
to nedraudžiama giedoti ir 
“lietuvių tautos giesmė”. 
O kaip su vėliava? Ar pas
kui “matuškos” Rusijos 
vėliavos lietuviai gali nešti 
savo tautos trispalvę vė
liavą?

r Sunksta .Šiandien

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI liurde

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

organizacijas.
“Lithuania” Dr-jos Valdyba 

tikisi, kad Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centras neatsisa
kys kiek plačiau painformuoti 
apie savo vadovaujamo Centro 
veikimą, o taip pat malonės 
pranešti apie kitas 
veikiančias lietuvių 
jų veikimo bendrą 
adresus ir t.t.

“Lithuania” Draugija būtų 
labai laiminga galėdama gauti 
iš J. A. V. lietuviškų laikraščių 
biuletenių bei kitų leidinių lie
čiančių mums opius klausimus. 
Jie sudarytų svarbų veiksnį 
Draugijos varomame spaudos 
darbe bei suteiktų nemažo 
džiaugsmo Italijos lietuviams, 
kurie jau kelinti metai kai nė
ra matę lietuviškų spausdinių. 

Kazys Gabriūnas.
Valdybos Pirmininkas”.

LAIC pastaba: Reikalingi žy
giai Italijos Lietuvių Draugijos 
prašymui patenkinti jau pada
ryti.

KAINA —$3.50

su UŽSakvmU’

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
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Jauna širdis — plati, lyg mąsto, kokių pirkėjų šian- 
marios. Eliutė eina Lais- dien bus daugiausia. Dirs- 
vės Alėja jau antras kar
tas žiūrėdama į vitrinas. Ir 
ko čia tik nėra. Ir ko neno
ri aštuoniolikos metų mer- 
gaitės širdis?! Rodos, tik 

kad dabar i tada ji imtų kiek ramiau 
plakti, jei iš visų tų gra
žiųjų langų išimtum visa, 
kas puikiausia, ir sudėtum 
prie jos kojų... Gal tada?... 
Bet ir tai, oi, kiek troški
mų dar liktų nepasotinta.

Eina Eliutė... Žiūri... Bet 
kur tau?! Ryte ryja akimis 
visas tas puošnybes. Ir ap
siaustėlio reikėtų, ir skry
bėlaitės, suknelės vienos, 

I ar va — ir anos, batelių, 
kojinaičių, žiedo ir dar, ir 
dar... Bet jos, gėlių parda
vėjos, algelė tik 150 litų. 
Ir labai spaudžiantis su 
maistu, kitoms išlaidoms 
liks tik 70 litų.

Antrą kartą eidama jau
ima skaičiuoti.
— Gal apsiaustėlio ne- 

nereiks, bus geras ir tas 
pats. Na, bet be skrybėlai
tės apsieiti negalima. Rei
kia ir suknelės būtinai, nes 
ir jos šeimininkė reikalau
ja, kad būtų gražiau apsi- 

; rengusi. Kas nemato gėlių, 
. tas turi pamatyt pardavė
ją! Toks jos šūkis jau se
niai išdirbtas pirkėjams 
patraukti.

Ji dar kelius rytmečius 
, vaikščios ir žiūrinės į vit- 
. rinas, kol su savo besote 

širdele susitars, kas būti
nai reikalinga, o be ko dar 
galima apsieiti. Bet vis 
dėlto šį kartą daug reikės 
pirkti. Tad svarbu apsigal
voti, kad akims blizgučiais 
susižavėjus, nepaliktum 
be būtiniausio.

Ak, jau devynios! Ir E- 
liutė skubiai pasuka į savo 
gėlių karaliją.

Dėsto, tvarko, turi būti 
gražu. Tai privalo viliote 
vilioti praeivių akis! Na, ir 
gręžiasi žiedeliai į langą, 
lyg tiesdami savo gležnas 
rankutes šauktų: Pamaty- 
kit! Pamatykit mane!... 
Juk, antai, tavo sužieduo
tinės šiandien vardinės!.. 
O tavo draugė serga!..

Dėsto Eliutė gėles ir

Amerikoje 
Draugijas: 

pobūdi, jų

Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas yra 
vienintelis Lietuvos žmo
nių šelpimo fondas Ameri
koje. Jeigu kurioje lietu
vių kolonijoje dar nėra to 
fondo skyriaus, tai lietu
viai veikėjai turėtų tuojau 
suorganizuoti. Dėl infor
macijų kreipkitės į to fon
do centrą šiuo adresu:
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine. 
19 West 44th St., 

New York 18, N. Y.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

teli į kalendorių. Šiandien 
Šv. Atanazas. Tai maža te
žada, nes šis vardas nela
bai paplitęs paprastų mir
tingųjų tarpe. O kaip gera 
būtų gėles parduoti! Pata
ri, padedi išrinkti pačią 
gražiausią puokštę... Juk 
tai meilės, džiaugsmo pa
siuntiniai.

Ir ima niūniuoti: “Pasa
kykite jai, mieli žiedai...”

Pažvelgia pro langą. Už 
jo dvi poros mėlynų vai
kiškų akučių. Jos tokios, 
rimtos, kaktytės surauk
tos. Matyt, svarsto, pirš
čiukais šen, ir ten parodo, 
vadinas, — tariasi. Paga
liau įeina.
— Mums varpelių, štai 

aną vazoną. Ar brangus? 
Mamytė taip juos mėgda
vo... — sako rausvos lūpe
lės, o kaktytė dar 
susitraukia.

Eliutė švelniai 
kainą.
— Onyt, gal kurią 

nę?
— Bet, Vytuk, ar tu atsi

meni, kaip mums mamytė 
pasakodavo apie varpelius, 
kad jie tyliai, tyliai rytme
čiais skamba, kai Dievulio 
Motina eina rasotomis lan
komis. Mamytė taip juos 
mėgdavo. Aš manau, kad 
motutė juos girdės. Juk 
vakarais per kapines Die
vo Motina eina... Gal ir 
panelė mums nuleis...

Vytuko akelėse kažkas 
sužiba.
— Rytoj motinos diena. 

Mes norime, panele, ma
mytei ant kapo... — užsi
kerta jo balselis.
— Gerai, gerai, vaikučiai!

— Kiek jūs turite ?
Išsitiesia sugniaužta 

rankutė su smulkiais pini
gėliais. Suskaitoma. Var
pelių vazonėlis suvynioja
mas. Liūdnomis akimis gė
lių pardavėja išlydi ma
žuosius pirkėjus...

' * ♦

Ir taip visą dieną gėlės 
buvo renkamos ir perka
mos veik išimtinai mamai: 
ar jau išėjusiai iš šios var
gų pakalnės, ar dar galin-

i

labiau

pasako

piges-

čiai linksmai pasidžiaugti j 
savo vaikų dovanomis. 
Daugiausia pirkėjų buvo 
vaikai, maži, šiek tiek pa
ūgėję, kurie dar tampriai 
surišti su motinos širdimi.

Eliutė eina į namus, jos 
akys nebesidairo 
niuosius langus, 
toli nuskridusios. 
mena motiną, tą 
liesą, kiek palinkusią mo
teriškę. Vaizdas po vaizdo 
slenka pro akis. Bet iš jų 
ypatingai prasimuša vie
nas paveikslas. Jis ryškes
nis už kitus ir ilgiausiai 
trunkąs. Eliutė, rodės, sa
vo akimis vėl matė, kaip 
jai mokantis gimnazijoje, 
kas sekmadienis su nema-

I

j puoš- 
mintys 
Ji atsi- 
aukštą,

I

■L
■r
■ ?

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotu vi ą 
Direktorius

602 Washington Blvd. '[ 
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmosinai dėl visokių reika'y 
Patarnavimas Dieną ir Nakt)

1

f* 
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Užsisakykite Toniko Pas Mus į
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Rainos prieinamos 

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

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

I 
h 
t

Rožančiai
5 “Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro- 
i žančių:

Puikus baltas, sidabrinis ..............................
S Juodas stiprus ................................................

Rusvas stipriai padarytas..............................

5 Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
8 366 W. Broadvvay, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20

27, Mass.
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VoKiecių karo delegacija lydima atgal i jų fronto liniją po pasicariuio 
su Amerikiečių karo vadovybe.

W fe Ji

..... ■L

Mūsų Spaudos Reikšmė
(Kun. Justino Vaškio,\ 

Pranciškonų viršininko ir 
“Varpelio” redaktoriaus, 
kalba, pasakyta Darbinin
kų Radio programoje, va
sario -S d. š. m.)

Kai Lietuvoje viešpatavo

3

Bus Mažiau Kai Kurio Maisto 
1945 Metais

Karo Maisto Adminis-:ir amunicijai, ir militariai 
tracija ir Ekonominio Sta- reikalavimai buvo didesni 
bilizavimo Ofisas, Wash- 1945 m.
ingtonc, padarė savo prog-! Sviestas. — Karo Maisto 
ramą 1945 metams, krei- Administracija paskyrė 12 
piant dėmesį į kiek maisto milijonų mažiaus svarų 
bus ir kiek to maisto bus sviesto civiliams sausio 
reikalinga armijai, laivy- mėnesį 1945 m., negu sau- 
nui ir civiliams. Šios dvi šio mėn. 1944 m. Sviestas 
įstaigos nutarė kiek mais- gaminamas iš pieno. Ame- 
to bus skiriama mūsų ko
vojantiems vyrams, koki 
produktai reikalingi svar
biausioms karo gamy
boms, ir kiek liks civi
liams.

Peržiūrėdami išrokavi- 
mus tų dviejų įstaigų, Ka
ro Administracijos ofisas 
padarė savo planus, kaip 
dalinti liekamus maisto 
produktus civiliams. Jud- 
ge Vinson Economic Sta- toJamo Presuoto
bilization Direktorius, pra
neša, kad bus mažiau cuk
raus, sviesto, procesuoto 
maisto ir mėsos, negu bu
vo. Ir todėl gi pradžioje šių 
metų nauja racijonavimo 
programa buvo įvesta.

Cukrus —
asmeniui bus skiriama tik 
78 svarai cukraus. 1944 m. 
kiekvienas asmuo gavo 85 
svarus ir 1940 metais 107 
svarus. Civiliai suvartojo

_ i cukraus
parapijoj, kur klebonauja 1944 negu buvo tikėta,
kun. Pr. Juskaitis, didis Trūksta laivu, ir nukrei-
spaudos prietelius ir rėmė- pimas 900,000 tonų cuk- 
Jas- raus gaminti industrijinį

Tėvai Pranciškonai, lyg alkoholių dirbtinai gumai 
kokie knygnešiai, eina iš, 
namų į namus ir kviečia 
kiekvieną lietuvį užsisa-I 
kyti bent vieną lietuvišką 
katalikišką laikraštį. Ir su 
džiaugsmu turiu pasakyti, 
kad Lawrence susipratę! 
lietuviai mylėdami savo 
tautą ir tėvynę, .giliai į- 
vertindami Lietuvos Pran- sų tėvynę. Ponai turtingie- 
ciškonų pasiaukavimą ji, atidarykite savo nede-i 
gausiai užsisako lietuvis- ganiąsias kasas, 
kus laikraščius. h “ j

Baigdamas, malonus ra- rysite, ateis laikas, kada 
! dio klausytojai, čia nore- jums atidarys pirma vidu- 

pakartoti žymaus rius, o vėliau ir kasas. Bū-

rikietis 1935 - 1939 gėrė 
158 kvortas pieno per me
tus. bet 1944 m. jau 191 
kvorta. Tas reiškia 3J/2

• jsvarų sviesto mažiau kiek
vienam. Valdžia dabar ima 
beveik 40 '< “cheddar” sū
rio gamybos ir beveik 50' < 
džiovinto ir kenuoto pieno.

Precesuotas Maistas. — 
Civiliai 1945 m. galės var
toti tik du-trečdaliu var-

ir giliai įvertindami lietu- 
įviškos spaudos nepapraš
ytai didelę reikšmę, LDS 
Centro Valdybos kviečia
mi, sausio 28, pradėjo Eos- 
tono arkivyskupijoje lietu
viškos spaudos, ypatingai 
laikraščių “Darbininkas” 
ir “Varpelis” — vajų.
. šį spaudos vajų Tėvai 
Pranciškonai pirmiausia 
pradėjo Lawrence Šv. 
Pranciškaus Lietuvių pa
rapijoje, kur klebonauja 
didis spaudos mylėtojas ir 
apaštalas kun. Pr. M. Ju
ras, LDS Centro pirminin
kas.

■ kas. Cambridge lietuvių daug daugiau

[ėjo slapta i užsienį ir per 
didžiausius pavojus nešė 
knygas ir laikraščius į Lie
tuvą. Juos gaudė ir šaudė 
rusų žandarai. Ne vienas, 
bet tūkstančiai knygnešių 
dėl lietuviškos knygos pra
rado savo . sveikatą, savo 
turtus; nevienas jų mirė 
Rusijos kalėjimuose ar iš
trėmime. Sibiro laukai y- 
ra nusėti Lietuvos didvy
rių — knygnešių kaulais...

Lietuvių tautinė sąmonė 
žadinti ir jai palaikyti, 
Lietuvos laisvės kovose 
spausdintas lietuviškas 
žodis, knygnešių paskleis
tas po plačiąją Lietuvą, 
nors ir sunkiausiose sąly
gose, suvaidino nepapras
tai didelę rolę.

Nuo 1940 m. Lietuva vėl

Bostono katalikų organas “Pilot” įdėjo straipsnį 
apie “liberališkus” katalikus. Pažodžiui lietuviškai 
verčiant, išeitų ‘laisvamaniški’ katalikai, bet lietuviai 
turi savo žodį — šiaudiniai katalikai. Visi supranta, ką 
reiškia tokie tipai. Tai atšalę, mažai tepraktikuoją ti
kėjimo pareigas žmonės. Jie sau pasirenka, kurią tikė
jimo teisę tikėti, kurią ne. Kai kurie katalikų tikėjimo • 
dalykai jiems visai nepriimtini. Dar nėra pilnai religi
jos išsižadėję, bet turi labai silpną apie ją supratimą ir 
dėlto visi tikėjimai jiems geri. Jie neapsvarsto, kad 
užgirti visus tikėjimus yra gryna nesąmonė, nes tada 
būtų tiek tiesų, kiek tikėjimų, o jų yra labai daug. Vien 
tik Amerikoj suskaičiuojama virš 200 įvairių religinių 
sektų bei atskalų. Kiekviena skelbia skirtingą tikėjimo 
mokslą. Tad jei Dievas visas tas sektas teisingomis
skaitytų, tai Jis kelis šimtus kartų pats sau priešta- tamsi, niūri vergijos nak- 
rautų. Gi tiesa yra tik viena. Tad jei mes esame įsitiki- tis, kai carų Rusija dėjo 
nę, kad tikras tikėjimas yra Katalikų Bažnyčioje, tai visas pastangas lietuvius 
negalime sakyti, kad visi tikėjimai yra geri. Kurie taip ištautinti ir Lietuvą norė- 
teigia, tai arba nežino ką šneka, arba paliovė buvę ka- jo paversti Rusijos provin- 
talikais. cija, lietuviai nenusiminė

■ nenuleido rankų. Jie 
drąsiai stojo į kovą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklau
somybę.

Pirmieji Lietuvos kovo
tojai, suprasdami didelę 
spaudos reikšmę, pirmiau
siai ėmė organizuoti lietu
viškojo spausdinto žodžio 
leidimą ir platinimą.

Rusams uždraudus lie- pavergta. Mūsų broliai žu- 
tuvišką spaudą, Lietuvos domi ir tremiamai. Baisiais 
patriotai ėmė lietuviškas vergijos pančiais tapo su- 
knygas ir laikraščius spau- rakinta Lietuva ir jai grę- 
sdinti užsienyj. Tam tiks- 

klausytų. Ir pačios protestantų viršūnės svyruoja ir lui nesigailėta nei pinigų, 
naiviai tiki veidmainingai komunistų propagandai. nei aukų. Stambus Lietu- 

Su katalikais kur kas sunkiau. Mūsų Bažnyčios vos ūkininkas Kušelevs- 
Galva aiškiai nurodė, kad katalikams su komunistais kis, suprasdamas lietuviš- 
ne pakeliui. Gerieji katalikai žino, kad Vatikanas turi kos spaudos reikšmę Lie- 
tiksliausių apie komunizmą informacijų, ir nedvejoda- tuvos Laisvės gynime, par- 
mi klauso Vyriausio Ganytojo perspėjimų. Bet “šiau- davė savo didžiulį dvarą ir 
diniai” svyruoja. Tuo tarpu priešų agitatoriai gudriai visus pinigus paskyrė leis- 
jiems pakiša “bendro fronto” šūkį. Tokiai pagundai ti knygoms ir laikraš- 
“šiaudiriiai” nebepajėgia atsispirti, lengvai duodasi 
užčiūčiuojami ir kiša savo sprandą į žiaurios diktatū
ros jungą. Atsibudimas bus tuo ypatingai skaudus, 
kad nebeliks galimybės išsigelbėti. Tačiau lietuviškie
ji “šiaudiniai”, po baisių įvykių Lietuvoj, suprato pa
vojų ir vilką iš tolo užuodžia. Kaip gaila, kad lengvati
kiams nuo bolševizmo atgrasinti prireikė tiek kruvinų 
aukų! Pervėlai suprato pavojų. K.

Anot “Pilot’o”, jei kitatikiai kuriam katalikui su- ir 
teikia “liberalizmo” požymį, tai mano, kad jam pado- ‘ 
vanojo stambų komplimentą. Be abejo, ir taip atžymė- į 
tas “šiaudinis” jaučiasi labai paglostytas. Jis mano 
esąs iš minios išskirtas, kaipo pažangus, plačių pažiū-j 
rų žmogus. Tikrovėj tai jis tik naivus lengvatikis. Gi 
pataikūnai vienu šūviu du zuikiu nušauna: ir savimei
lę paglosto, ir akis apmuilina. Tokią “šiaudinių” nuo
taiką bolševikai puikiai išnaudoja ir, tuščias galveles 
beglostydami, suvaro į savo bučių ištisas lengvatikių 
minias. Dabar jiems tikra pjūtis ko ne visuose pasau
lio kraštuose. Su įvairiomis protestantų sektomis jie 
lengvai apsidirba — užtenka eilinės propagandos. Be 
to, protestantai neturi vieningos atsparos. Jiems trūks
ta aukščiausio autoriteto, kurio perspėjimų visi lygiai
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 
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VILTIS

Aš tikiu, jog dabar esame tokiame amžiu
je apie kurį Izaijas kalbėjo: “Duosiu tau pa
slėptus turtus ir slėpynių paslaptį”. (Ižaijo 
45:3).

Tamsa gali būt naši, nes joje Dievas pasė
ja savo sėklas augti ir šaknis žaliuoti. Yra 
jau naktis kai išsiskirsčiusios avys susirenka 
avidės vieningume, kai vaikai grįžta atgal 
pas motiną į namus, ir siela atgal pas Dievą.

Diena mus apgauna, bet kaip naktį iš mie
go atbundame įsigyjame naują vertybių su
pratimą. Naktis, rodos, pasako tikrą tiesą. 
Psalmisto žodžiais tariant: “Diena dienai gar
sina tą dalyką, ir naktis nakčiai duoda žinią”. 
(Psalm. 18:3).

Naktis turi savo stebuklus taip, kaip ir 
diena; tačiau naktis tik galutinė tiems, kuiie 
gyvena be Dievo.

Pritaikant tai mūsų laikams randame, kad 
naujų amžių pradžios dažnai esti bendro su-

maisto. Valdžia paims net 
41 nuošimtį procesuoto 
maisto.

Mėsa. — 1945 m. civiliai 
gaus 15% mažiau mėsos, 
negu gavo 1944 m. Kiek
vienam asmeniui skiriama 
127 svarai mėsos į metus. 

Kiekvienam 1944 m. kiekvienam buvo 
skiriama 148 svarai.

FLIS.

eina is,------------------------------
ir kviečia'sius. Atleiskite, kad tie 

raginimai bus pasakyti to
kioje formoje, jog, be abe
jonės, įžeis jūsų ausis. Aš 
skatinu paremti spaudos 
platinimą, propaguoti ge
rą spaudą, kuri gins jūsų 
tikėjimą, jūsų šeimas, jū-

ŠV. ONOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
nrie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite. DARBININ- 
KAS, 366 W. Broadway. So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

aš jūsų 
prašau. Jei jūs to nepąda-

šia išnaikinimo mirtis.
Ar mes lietuviai galime 

sėdėti sudėję rankas?!.. 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės gynime lie
tuviškoji spauda čia Ame
rikoje vaidina svarbiausi 
vaidmenį.

Todėl šiandieną, kada ei- čiau
na arši kova už mūsų tau- prancūzų katalikų vado, kitę protingi, gyvybė bran- 
tos ir kitų pavergtų tautų generolo Kastelnau žo- gi, sutaupykite bent vieną 

operaciją, prašau jūsų”.
Malonūs lietuviai, mes 

o___  prašome visų stoti į didi jį
i — Tikiuosi, kad man at- lietuviškos spaudos plati

nimo darbą. Į šį darbą mus 
kviečia — Dievas ir Tėvy- 

i

čiams.
Su kokiu pasiaukavimu gyvybę, visų lietuvių yra džius, pasakytus Paryžiu- 

i knygų spausdinimą ir jų pareiga visomis išgalėmis je viename Spaudos Kon- 
; platinimą organizavo Lie- remti lietuvišką spausdin- grėsė: 
[tuvos patriotas Žemaičių tą žodį. Į
vyskupas M. Valančius! Lietuvos Pranciškonai, leisite už tuos raginimus,

Trokšdami Lietuvai švie- giliai suprasdami Lietuvos kuriuos čia paskelbsiu 
sos ir laisvės, knygnešiai dabartinę kritišką padėtį i kreipdamasis į turtinguo- nė!

lankinėjimo pažymėtos, kada visa istorinė 
tvarka ir žiaurumo antplūdžio panaikinta, 
kad Tiesa kaikuriose tautose prie Kryžiaus 
prikalta ir kitose netikrosios plačiaprotystės 
atmesta.

Tačiau, kadangi mes tikime ne tik į naktį, 
bet ir į dieną ir, ne tik į medžiagą, bet ir į dva
sią, šioje nelaimės valandoje nesame be vil
ties — nes tik tie, kurie vaikščioja tamsoje 
mato žvaigždes dangaus skliautuose.

Mes turime vilties ne dėlto, kad šis yra ge
ras pasaulis, nes šiuo laiku jis nėra toks. Mū
sų pasitikėjimas ne išvidiniu įgimtu žmo
gaus gerumu, bet galybe Dievo, kuris gali 
prikelti jį iš numirusiųjų. Mūsų optimizmas 
ne pažanga pagrįstas, bet pažangos suirimu.

Šiandieniniai pagonys nustoja vilties kai 
būna pasauliumi apvilti. Mes turime viltį ka
da patys savimi būvame apvilti, ir tame at
gailom kelias, nes Velykų Sekmadienis nebu
vo už trijų dienų po Atsimainymo garbės, bet 
Į tris dienas nuo Didžiojo Penktadienio pra
laimėjimo.

Antroji vilties priežastis yra tame, kad 
mūsų gyvenime Bažnyčia vis daugiau ir dau
giau grįžta į pasaulį, iš kurio buvo ištremta 
prieš keturius šimtmečius.

Niekas geriau nepabrėžia šios pažangios 
įtakos, kaip paskutiniųjų trijų Petro įpėdi
nių, popiežių apvainikavimo būdai.

Paskutinio Pasaulinio karo metu Benedik
tas XV buvo apvainikuotas Švč. Motinos ko
plyčioje Šv. Petro Bazilikos užpakalyje. 1922

m. jo įpėdinis Pijus pažengė kelis žingsnius 
toliaus ir buvo prie didžiojo altoriaus apvaini
kuotas virš kapo to, kuris pirmiausia gavo 
dangaus ir žemės raktus.

Bet po savo apvainikavimu Pijus XI pada
rė vieną dalyką, kurio joks popiežius nebuvo 
padaręs nuo 1870 m. Jis nuėjo į šv. Petro ba
zilikos priekį, užlipo siaurais sienos viduje 
laiptais ir, pirmu kartu į pusę šimtmečio, iš
kėlė koją už Bažnyčios sienų ir parodė savo 
veidą didžiai jo palaiminimo laukiančiai mi
niai.

Bet jis ne vien tik užlipo ant to stogelio 
pasirodyti miniai: jis, žodžiu, išlipo į pasaulį. 
Apsigynimo karo dienos pasibaigė; nuo da
bar prasidės karas su teisingumo šalmu, tikė
jimo skydą, dvasios kardu ir Kristaus palai
minimu.

Ir tik prieš du metu, kada 261 šv. Petro į- 
pėdinis buvo apvainikuotas, jisai pažengė dar 
toliau. Jau ne Bazilikos užpakalyje, prie Švč. 
Motinos altoriaus buvo jisai apvainikuotas; 
ne po Katedros bokštu ir virš Šv. Petro kapo; 
bet kas dar reikšmingiau — ant pat Bažny
čios slenksčio jis buvo paskelbtas pasaulio 
ganytojumi.

Ir dabar, kada Rusija tampa paskutinė vil
tis netikinčių tautų ir ji yra pasiruošusi iš
duoti tas tautas, kurios pasitikėjo ja, pasau
lyje pasiliks tik vienas dvasinis dorinis auto
ritetas; vienintelis autoritetas, kuris pergy
veno visus karus ir nelaimes iki ‘šios valan
dos ir pergyvens juos iki galo.

Gyfuo Rožančiaus 
Paslaotvs

Darbininkas išlaido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASTJkP 
TYS” knysmtės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”. 366 W. Broadway. So

AMERICAN 
RED CROSS

Ir kaip tie aplink mus, kurie gyvena vien 
materializmo pašaru ir murmėdami išreiškia 
savo beviltį, dėka Kristui, Jo Vietininko as
menyje žemėje mes gyvename giedresnes 
dienos viltyje, net ir tamsioje ir juodoje va
landoje, nes Velykų Sekmadienis nebuvo už 
trijų dienų po Atsimainymo garbės, bet Į tris 
dienas nuo Didžiojo Penktadienio gėdos.

Trečioji ir paskutinioji vilties priežastis 
yra tai, kad medžiaginio priešinimosi stipry
bė neturi jokių santykių su dvasinės pergalės 
galimybėmis.

Kada vien tik medžiaginės jėgos susikerta, 
stipresnė jėga beveik be išimties laimės. Jei 
vieno pusėj stovi penkiasdešimts svarų jėga, 
o kitoj tūkstančio svarų jėga aš galiu būt vi
siškai tikras, kad tūkstančio svarų jėga lai
mės.

Bet kuomet susikirtusios jėgos nėra vien 
medžiaginės, bet viena medžiaginė, o kita 
dvasinė, tuomet medžiaginė priešo stiprybė, 
nepaisant kokia didelė ji bebūtų, neužtikrins 
jai laimėjimo.

Žmogus stovi greta Niagaros vanduokričic; 
tie galingi vandeniai akimirksnoje gali nu
šluoti jį mirtin, sunaikinti jį. Bet tame žmo
guje esti nemirtinga siela padarytą Dievo pa
našumu, ir būdamas dvasinis tvarinys jis ga
li išmanyti kokiu būdu prikinkyti tas didžias 
vandens jėgas ir padaryti jas tarnauti žmo
gui. Medžiaginiai kalbant, Niagara turėtų 
laimėti, tikrenybėje pralaimi.

(Bus daugiau)



Antradienis. Vasario 6, 1945 DARBININKAS <
LEIDŽIANT “VYTĮ IR ERELĮ” Ir naujai iškepti bolševikai vogčiomis viens į kitą 

žvalgėsi. Momentas buvo kritingas. Bet ir Mikulis ne
snaudė. Per jo galvą žaibo greitumu persmelkė min
tis, kad labai pavojinga kurstyti tamsuomenę prieš 
inteligentus, nes jie gali padaryti bandymą ant jo pa
ties kailio. Reikia veikti skubotai.

Ilgai nelaukdamas, jis prišoko prie Bitino.
— Tylėk, nepraustaburni buržujau! Ne tai —

Ir užsimojo revolveriu. Bet Padleckis buvo grei
tesnis. Visu stambaus kūno svoriu jis sugrūdo kietą 
kumštį į Bitino panosę. Iš nosies pasipylė kraujo sro
vė.

— Nedrįsk, prakeiktas litvine, užgaulioti mūsų va- 
dp!

Atsirado dar vienas vado užtarėjas. Tai nelietu
viškai tamsus ilganosis. Griežta nelietuviška tarsena 
jis šveptelėjo: —

— Taip tau ir reikia, bieloručka. Matai, ką reiškia 
revoliucijai priešintis! Ką į tai pasakysi? Ha, ha, ha!

__________
I

Lietuviška knyga šioje 
šalyje šiandien yra retas 
svečias. i

Užtai reikia džiaugtis 
nutarimu išleisti mūsų se
no spaudos darbininko 
kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus — J. Kmito — stam
bią apysaką “Vytis ir Ere
lis”.

Jau yra suėję penkiasde
šimt metų, kai kun. Dr. K. 
Urbonavičius pradėjo savo 
tarnavimą lietuviškajai 
spaudai.

Per tą laiką jis parašė 
nemažą eilėraščių, apsaky
mų ir kitokių veikalų, ku
rių dalis išėjo knygomis, o 
dalis ligšiol tebestovi laik
raščių skiltyse. Šio jo ry
šio su spauda nenutraukė 
nė daugėją metai, nei Ii-į 
gos. Jis lietuviškajam žo- čia iš pagrindų išdėstyti viską dumblu pavertėt ir grąžinote carizmą! 
džiui dirba tvirtai, atsidė- visko apie tą knygą — — Girdite, tovariščiai? — I
jęs, nepailsdamas.

“Vytis ir Erelis”

Kun. Dr. K. Urbonavičius, 
“Vytis ir Erelis” leidžia

mos knygos autorius.

Nė žodžio negalėjo 
suriko:

Po valandėlės sau-

Visi skubotai rankas iškėlė. Ateiviai iškratė jų ki- 
šenius, bet ginklų nerado. Vadas burbtelėjo: — Surišt 
jiems rankas!

Įsakymas veikiai buvo išpildytas. Dabar jau aiš
ku, kad tai tikrieji bolševikai. Iš išvaizdos tai lyg lietu
viai. Veidai lyg pažįstami. Vieną Vaišmantas tikrai pa
žino. Tai lenkuojantis miestelėnas, netolimas jo kai
mynas. Pilvutiš tiesiog sustulbo. 
pratarti. Staiga įsižiūrėjęs į vadą,

— Michailov - Mikulis!
Tasai nė akimi nemirktelėjo.

sai atsakė:—
— Galėčiau tave ignoruoti, Pilvutį. Bet nėra reikalo. 

Dar geriau, kad tave pažindamas, be jokios klaidos ga
liu areštuoti kaip niekšą kontrrevoliucįjonierių.

— Aš kontrrevoliucijonierius! O kas daugiausia 
voliucijai pasidarbavo ?

Michailov - Mikulis sardoniškai šyptelėjo.
— Tai gal ir dabar revoliucijai darbavaisi, kai pri

kalbinėjai šituos buržujus sukilti prieš sovietų val
džią?

Jie matomai kurį laiką buvo beklausą i 
Pilvutiš pamatė, kad jiems neišsimeluosi. Tad užside
gęs pykčiu drožė tiesiog Mikuliui į akis:

— Tai tu esi kontrrevoliucijonieriška kiaulė! Mes 
; eserai aukštai buvom iškėlę revoliucijos idėją, tik jūs

re-

visko apie tą knygą — 
skaitytojas turės malonu
mo pats tai patirti.

Bet dabar jau galime pa-

kreipėsi Mikulis į savo

buvo 
parašytas prieš kelerius 
metus, bet prasidėjęs ka- sakyti, kad ‘‘Vytis ir Ere- 
ras sutrukdė išleidimą, lis” yra stambi knyga ne 
Gaila, kad taip atsitiko, tik puslapių skaičium, bet 
nes čia, šioje šalyje, lietu- ir savo turiniu. Joje apra- 
viška knyga reikia remti, šomi svarbūs lietuvių tau- 
spausdinti, platinti. — juk tos gyvenimo atsitikimai 
tik Amerikoje šiandien ga
li skambėti laisvas, dikta-i 
torių neužgniaužiamas lie-- 
tuviškas žodis ir mintis.

Dabar jau padaryti rim
ti žingsniai knygai išspau
sdinti.

Šio veikalo išleidimas y- 
ra nemažas darbas: knyga 
yra didoka, pareikalaus 
daug išlaidų.

Užtat leidėjai tikisi lie
tuvių paramos šiai kny-i 
gai išleisti. Ta parama tar
naus lietuviškajai kultū
rai ir spaudai. O kiekvie
nas susipratęs lietuvis tu
rėtų laikyti sau garbe ir 
pasididžiavimu būti savos 
kultūros ir spaudos rėmė
ju.

Kiekvienas rėmėjas gaus 
“Vytį ir Erelį”. Nenorim

ligi paskutinių dienų; pa
sakojimas gyvas ir vilio
jantis, juo labiau, kad au
torius nesigaili duoti ko 
daugiau nuotykių, painios 
intrygos, netikėtų situaci
jų. Dėl to knyga įdomi 
skaityti, — vis nori žinoti, 
kas toliau atsitiko. Be to, 
reikia atsiminti, kad auto
rius į savo knygos lapus į- 
deda apščiai humoro ir 
nešykšti juoko.

Pagaliau netrukus patys 
įsitikinsite knygos įdomu-, 
mu.

Tuo tarpu, nieko nelauk
dami ateikite leidėjams į 
talką.

Stodami į “Vyties ir E- 
relio” rėmėjų eiles, drauge 
paremsit lietuvišką kultū
rą ir lietuvišką knygą aps
kritai.

i

Štai ištrauka iš leidžiamos knygos — 
"VYTIS ir ERELIS”:

Į PAKAUŠĮ

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis
Greene, Maine 
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
kurios baigsis birželio 4-12 

ŠV. ANTANO NOVENA 
Už visus Šv. Antano pamaldų 

ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus. kas antradienį 7:30 vai. 
bus laikomos Šv. Mišios; vaka
re 7 vai. iškilmingos pamaldos 
su švenč. Sakramento palaimi
nimu. Pamaldų metu bus skai
tomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu:

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis 

Greene, Maine.
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už durų. Bitinas nieko neatsakė. Prunkštė iš burnos kraują.
Trys prieš tris. Anie ryžtingesni. Situacija išgel

bėta. Kiti trys bolševikai neišdrįso nieko pradėti ir 
klusniai pasidavė vado įsakymams. Greit susirikiavę, 
jie vedė surištus belaisvius miško -link. Nužiūrėję tin
kamą vietą už kalnelio pagiry, sustatė nuteistuosius į 
eilę, atrišo jiems rankas ir liepė kasti duobes laidotu
vėms. Klaiki pareiga kapus sau kasti. Kiek paniurę 
bolševikai sustojo aplinkui ir su nugąstaujančia nuo
staba žiūrėjo į tų nelaimingųjų darbą. Padleckis išsi
traukė buteliuką ir kiekvienam davė po gurkšnį pa
traukti. Nuotaika kiek pasitaisė. Mėginta šnekučiuo
tis, pajuokauti. Daugiausia juokų krėtė iš kruvinos 
Bitino nosies.

— Buržujus lieja kruvinas ašaras — iš nosies! Ha, 
ha, ha! — mėgino juokauti Padleckis.

Juokas buvo gramozdiškas, bet viens kits šypte
lėjo. Mikulis nejuokavo. Jis buvo piktas ir griežtai įsa
kė belaisviams su kasimu paskubėti.

— Sparčiau dirbkit, buržujai! Sunku sau grabas kas
ti — ką? Nebijokit, tuojau viskas bus baigta. Netru
kus gausite į pakaušį!

Staiga lyg aidas į tuos žodžius, pasigirdo šūvis — 
viens, kits, trečias, ir toliau ėjo klaiki, sausa tarškėse- 
na. Belaisviai krūptelėjo ir griebėsi už pakaušių — ar 
jau? Bet ne. Tai ne bolševikai šaudo. Padleckis kaip 
stovėjo, taip ir susmuko ant žemės. Mikulis susirietė ir 
nusitvėrė už kojos. Kiti stovėjo lyg nulieti ir pastiru
siomis akimis žiūrėjo, iš kur kulkos atlekia. Iš ten nie
ko nesimatė, tik kalvoje, iš anos kalnelio pusės, blizgė
jo šautuvų liepsna. Šauliai tur būt kur griovyje pasi
slėpę. Belaisviai dėl saugumo sukniubo į gilokai jau 
iškastas duobes. Staiga iš užkalnio iššoko apie 20 gin
kluotų vyrų, kurie prisitaikę iš šautuvų, pusiau bėgte 
žygiavo pirmyn.

Bolševikai iškėlė rankas.
— Nešaudykit! Pasiduodam! — riktelėjo ilganosis. 

Užpuolikai jau nebešaudė, bet laikė šautuvus pa
rankiui. Buvo jau aišku, kad tai Lietuvos kareiviai.

— Kas čia vyksta? — piktai riktelėjo jų vadas. — 
Norite sušaudyt nekaltus žmones? Jūsų laimė, kad to 
dar nepadarėte!

— Ne! ne! ne! Mes dar gyvi! Viskas tvarkoj! — iš
šoko iš duobės krykštaudamas Pilvutiš. — Nugi kas 
čia? Andrius! Šimtą kartų valio mūsų didvyriui!

Ir nutvėrė Andrių į glėbį. Pribėgo ir Vaišmantas 
su Bitinu. Kaip jie spaudė jam ranką ir bučiavo savo 
išgelbėtoją! Džiaugsmui ir padėkonėms nebuvo galo.

— Kaip tik laiku, brolau, atsiradai! — džiūgavo Vaiš
mantas. Kaip tatai atsitiko? Iš kur sužinojai mūsų 
nelaimę?

Andrius plačiai šypsojosi.
— Jūs žinote, kad kartais nelaukiamas atsilankau. 

Šį kartą, dėkui Dievui, labai reikalingai. Sužinoti buvo 
lengva. Mus pasiekė gandai, kad bolševikai jau atvyks
ta į šią apylinkę, tai vadas ir pasiuntė mane sužinoti, 
kaip čia viskas. Nereikia nė minėti, kad vykome sku
botai. Vykom, žinoma, pirmiausia į jūsų sodybą. Ten 
iš tarnų sužinojau, kad bolševikai išsivedė jus surištus 
į mišką. Nereikėjo man pasakoti, kokiu tikslu. Kad 
vijomės, tai vijomės! Bet skubotai reikėjo spręsti 
klausimas, kaip jus išgelbėjus. Jei pasirodysim nešau- 
dę, tai jie jus pirmiau nugalabys, negu arti prieisime. 
Tad reikią vieną kitą pašauti, įvaryti jiems baimės, ir 
tada pasiduos. Mūsų planas, kaip matote, pilnai pavy
ko. Bet kas daktarui? Jūsų burna visa kruvina. Ar gi 
tai būtų mūsų kulkos?...

— O, ne! 
nas kumščia man pavaišino. 

Ir parodė į gulintį ant žemės Padleckį.
— Žvėrys! — sušniokštė Andrius. — Mušti nuteistą 

mirti belaisvį... Bet jis jau, tur būt, atsiėmė savo už
mokestį.

Visi sužiuro į gulintį miestelėną. Jis buvo vietoje 
nukautas. Kulka peršovė jam pakaušį.

— Aiški Dievo bausmė, — suniurnėjo Bitinas. — Ki
tiems taikė ir patsai gavo į pakaušį...

— Girdite, tovariščiai? 
draugus.

— Girdim, girdim. Ant sausos šakos jį! —visi suriko.
— Jis to neišvengs, bet pirmiau turime teismą pa- . 

daryti. Jis jau prisipažino, bet kas daryti su šitais 
dviem buržujais?

— Visus ant sausos šakos! — riktelėjo miestelėnas.
— Tai lengva pasakyt, tovarišč Padleckij, bet kur 

prieš juos įrodymai? Revoliucinis teismas privalo būt 
nepaliečiamai teisingas.

Miestelėnas net išsižiojo iš nuostabos.
— Kur įrodymai?! Ar gi jie, mums besiklausant, ne

pareiškė, kad nuvertę bolševikus, nesidės su eserais ?
— Taigi ot čia ir keblumas. Jie pasisakė nesusidėsią 

su mūsų priešais eserais. Ot čia ir glūdi palengvinanti 
aplinkybė.

— Ne! Ką čia to paisyt! — nesiliovė Padleckis. Kad 
ir su eserais neina, bet vis vien prieš mus nusistatę. Jie 
buržujai!

— Ot dabar tai logingai šneki. Jie buržujai, reiškia, 
ne mūsų klasės žmonės. To užtenka. Ar ne, tovariščiai?

— Taip, taip! — visi užgriovė.—Buržujus ant sausos 
šakos!

— Teismas baigtas. Nuosprendis ko teisingiausias. 
Tik kur mes sausą šaką surasime? Šio dvarponio so
das gerai prižiūrimas. Sausų šakų nesimato. Į mišką 
toloka. Kas daryt ?

— Tai paleisti jiems kulką į pakaušį, ir atlikta, — 
tarė miestelėnas.

— Taip tai lengviau. Be to, jiems čia parodysim, kad 
mes bolševikai išradom gailestingiausią egzekucijos 
būdą — į pakaušį. Auka nė nepajunta, kai kitam pa
sauly atsiduria.

— Taip, buržujus reikia civilizuoti, — tarė miestelė
nas.

— Tad darban, tavoriščiai. Nuveskime juos kiek 
tolėliau už namų — sode juos užkasti būtų perdaug 
garbės — liepsime jiems išsikasti duobes — tegu bur
žujai nors savo pakasynoms kiek padirbės — ir... revo
liucinis teismas bus įvykdytas. Jis skubus ir teisingas. 
Ypačiai teisingas. Gal mėginsite tai užginčyti? — pa- 

į šiepiančiai kreipėsi į nuteistuosius.
— Kokie teisėjai, toks ir teismas — kiauliškas! — 

sušniokštė Pilvutiš. Pavadiiiti jį šunišku tai būtų di
džiausias įžeidimas Lietuvos šuneliams.

Uolieji tovariščiai šoko jo mušti, bet Mikulis juos 
sulaikė.

i — Tegu išsiburnoja, tai paskutinė jo proga. Bet aš 
jam patarčiau susivaldyti, nes revoliucinis teismas, 
teisingumo dėliai, gali savo ištarmę pakeisti: buržu
jams į pakaušį, o jį ant sausos šakos.

Pilvutiš prikando liežuvį. O ką, jeigu iš tiesų nu
teis jį pakarti ? Į pakaušį vis dėlto lengviau. Reikia pri
pažinti, kad tie niekšai bolševikai padarė nors vieną 
gerą išradimą — į pakaušį, — pamintijo Pilvutiš.

Vaišmantas su Bitinu tylėjo — ką bekalbėti su 
tais žmonėmis? Tai kažkokie pakrikėliai. Bet iš kur 
pas juos ta pagieža? Rodos, nieką bloga jiems nėra pa
darę. Pažiūrėjo į jų veidus. Tai papraščiausi kaimie
čiai, avariokiško tipo, tik apsimetę akyplėšiškumo 
kauke. Bet buvo matoma, kad ta rolė neįprasta jiems 
vaidinti. Kiek įsikaušę, ir tas tik jų drąsą palaikė. Šiaip 
Jau bet koks sukrėtimas galėjo jų nuotaiką pakeisti. 
Bitinas tai pastebėjo ir — ryžosi į juos prakalbėti.

— Vyrai! Už ką jūs norite mus nužudyti? Kad mes 
lietuviai? Bet ir jūs lietuviai. Ar ui tai, kad mes apsi
švietę ir kiek geriau apsirėdę? Bet mes norime ir jus 
apšviesti ir jūsų būklę pagerinti. Mes juk ne kokie čia 
ponai, tik kiek apsišvietę kaimiečiai. Ir jūsų vadas 

1 toks pat baltarankis, juodo darbo niekad nedirbęs. Jis 
taip pat apsišvietęs, o jei apdriskęs, tai tik tyčia, kad 
jus lengviau apgautų. Jis jums įkalbėjo, kad mes bur
žujai, bet jis pats niekuo nuo mūs nesiskiria. Tad jei 
užsispyrėte visus inteligentus būtinai žudyti, tai pra
dėkite nuo jo, nes jis toks pat kaip ir mes.

Kaimiečiai susižvelgė. Ta nauja mintis tiek aiš
kiai buvo išdėstyta, kad prasiskverbė pro storą jų 
smegenų klodą. Iš tiesų, kuo jis geresnis? Toks pat 
“tiligentas buržulis”. Jeigu jau ponus pjauti, tai visūs 
kartu!

I

I

...(Vaišmantas ir dr. Bitinas kalbasi su revoliucijo- 
nierium Pilvučiu, kurs siūlo jiems sukelti Lietuvoj re
voliuciją, kurią laimėjus, Pilvutiš duos jiems ministrų 
pareigas).

Vaišmantas: — Tai labai viliojantis pasiūlymas. 
Tačiau, kad tamstai, kad tamstai paskui netektų nusi
vilti. mes jau dabar pareiškiame, jog revoliucijos Lie
tuvoj nenorime.

— Tai pavadinkite ją kontr-revoliucija, tik dirbkite 
mūs darbą! — kietai atrėžė Pilvutiš.

— Kontrrevoliuciją — prieš ką?
— Prieš bolševikus!
— Tai jau geriau skamba. Bet ir čia turime pareikš

ti. kad su eserais vis tiek nesidėsime.
— Prasmegę buržujai!
— Matai, jau tamsta karščiuojiesi, o sakeisi duosiąs 

mums laisvai apsispręsti. — nusišypsojo Vaišmantas.
— Bet kad jūs nieko nesuprantate! Štai kas mane iš 

pusiausvyros išvaro! — riktelėjo Pilvutiš. — Duok 
jiems laisvę, o jie spardosi.

— Bet laisvę jau mes turim, — tarė Bitinas.
— Bolševikai jus pavergs, jei su mumis nesidėsite. 

Jau jie čia pat. Kas jus apgins?
Tai sakydamas, Pilvutiš dar nieko nebuvo ma

tąs. Bet štai durys staiga atsidarė, ir Į vidų įsiveržė 
šeši ginkluoti vyrai, kurių vienas greitai prišoko prie 
stalo ir pasigriebė ten gulintį Pilvučio revolverį.

— Rankas aukštyn! — riktelėjo vadas.

i Kun. P. M. Juro Nauja
Maldaknyge

Tėvų Pranciškonų 1945 
. Melų Misijos

— Tėvas Agne-

v •

Chicago, III. — švenč. P. Ma
rijos Gimimo parapijoje, vasa
rio 19-25 d. — Tėvas Juvenalis 
Liauba, O.F.M.

Neu: Britain, Conn. — Šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d.
liūs Krasauskas. O.F.M.

Paterson, N. J. — šv. Kazi
miero parapijoje, misijas, 40 
vai. atlaidai, Tretininkų reko
lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys, O.F.M.

Chicago, III. — šv. Jurgio pa
rapijoje. kovo 4 — 11 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O.F.M.

Bayonne, N. J. — šv. Myko
lo parapijoje, šv. Juozapo nove
na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas. O.F.M.

Chicago, III. — šv. Juozapo 
parapijoje, kovo 12-18 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba, O. F. M.

Detroit, Mich. — šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Detroit, Mich. — šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 26 d. — balan
džio 1d. — Tėvas Justinas
Vaškys. O.F.M.

Toronto, Ont. — Lietuvių pa
rapijoje, balandžio 4—8 d. — 
Tėvas Justinas Vaškys, OFM.

atsake daktaras Bitinas. — Tai šitas po-

i
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Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 4 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 511 pusią- J 
pins, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- J]

Mass. J

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

“Darbininkas". 366 W. Broadway, So. Boston 27.

i

Žodynas I
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 5 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody- v 
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 5 
$6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin- J 
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

F R A NCISC A N FA THERS, 
Mount St. Francis, 

Greene. Maine.
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Sovietiška Lygybė - Visi Lygus Ubagai!
Ką bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

ninkai, menininkai ir karininkai — ir skurde pasken
dusi darbininkų, ūkininkų ir žemesniųjų tarnautojų 
milžiniška dauguma. Šie tai tikrai visi lygūs — lygūs 
visi ubagai!

Skelbdami kitiems taupumą iki kraštutinumo, ko
misarai patys švaistėsi stambiomis sumomis. Vien tik 
spalių revoliucijos paminėjimo iškilmėms Lietuvoje 
buvo išleista 84,000 dolerių. O ta jų šventė Lietuvoje la
bai mažai kam rūpėjo. Iš krašto piliečių išspausti mo
kesčiai buvo dar naudojami NKVD agentams apmokė
ti, agitatorių dienpinigiams, komunistinėms organiza
cijoms remti ir t.t. Ūkininkų ir darbininkų sluogsnius 
nusiaubė didžiausias nusivylimas. Visi matė, kad bol
ševikams rūpi ne gyventojų gerovė, bet jų apiplėšimas. 
Kai privatinė nuosavybė buvo jau atimta, asmeniniai 
piliečių ištekliai išspausti, pagreitintu tempu buvo aik- 
vojamas valstybinis krašto turtas. Be kita ko per vie
nus okupacijos metus bolševikai iž’-iv to ir į S.S.S.R.

Sovietiško ūkio bandymai nepavyko
Sovietų Rusijoj jau nuo seniau yra išbandytas re

žimo pasiteisinimas: jei kuri sritis nesugebėjimais ir 
nepasisekusiais bandymais jau galutinai sugriauta, 
visą kaltę už tai suverčia trockininkams, fašistams ir 
kitiems įvairiems “liaudies priešams”. Tas pat atsiti
ko ir Lietuvoje. “Reformatoriai” pastebėję, į kokį cha
osą jie įstūmė solidų ir produktingą Lietuvos ūkį, ėmė 
rinkti kaltinamąją medžiagą.

Komunistų partijos dienraštis “Tiesa” užpuolė 
žemės ūkio komisariatą, kuris nesugebąs “griebtis 
darbo, kaip reikiant vadovauti”. Jis esąs “labiau pana
šus į didelę kanceliariją, kurios tarnautojai tik raižo- 
plunksnomis, išrašo didžiausias krūvas popieros, bet 
labai mažai vadovauja žemės ūkiui. Praėjo pusė metų, 
o naujakuriams skirtos 20 milijonų litų paskolos dar 
nesugebėta išdalinti”. Už naujakurių negalėjimą įsi- fž7eŽ“mOOT hTi7e“tuvos''miškų7('L. L B.'. ‘1942. VIL 
kurti jiems isnuomuotuose sklypuose partijos orga- 21 ) 
nas apkaltino irgi žemės ūkio komisariatą. '

Artėjant 1941 m. pavasariui buvo sustiprinta kol
chozų propaganda. Partijos centro sekretorius Snieč
kus pareiškė. Pagrindinis mūsų 1941 metų liaudies ba žem£S buvo atimti visi javai, gyvas ir negyvas in- 
ūkio plano uždavinys yra socialistinių žemes ūkio for-: ventoriuS) tad tokie ūkininkai ir norėdami, aišku, ne- 
mų sustiprinimas — kolchozų įvedimas Daug kalbe- 1Bjo sėtL Kitų šeimoms trūko darbo rankų nes pa. 
ta ir rasyta apie S.S.S.R. kolchozų gerbūvi ir Lietu- jegų vyrai buvo paimti į raudonąją armiją arba areš- 
vos ūkininkai raginti laisva valia dėtis į kolektyvi-Q darbįnjnkų pasisamdyti buvo beveik neįmano-

1 ma. Trukdėsi sėja ir tuose ūkiuose, kurie buvo vis dar 
reformuojami ir artinami prie kolchozų sistemos. Dėl 
visų šių priežasčių sovietinėje Lietuvoje 1941 m. pava-

Atėjo jau 1941 metų pavasaris, bet daugelis ūki
ninkų daugiau ar mažiau negalėjo laukų įsėti. Jau o- 
kupacijos pradžioje iš ūkininkų, turėjusių daugiau 30

Dėdės Šamo karys, kur nors Vokietijoje gavęs vo-;
kiečių siuvamą mašiną siuvasi baltą plosčių, kad pri
sitaikius lauko spalvai.

nius ūkius.
Lietuvos ūkininkai apie tai tačiau nei girdėt ne

norėjo. Sovietinės baudžiavos jiems užteko ir be kol- __ _ „
chozų. Tada raudonoji valdžia išleido visą eilę jsaky- jįį’ neužsėta'dS'Šoo’ha dirtamMfemS. (L.L B
mų, kuriais ūkininkai buvo verčiami atsisakyti . nuo 
jiems įprasto laisvo ūkininkavimo. 1942. IV. 16.).

Ūkio padėtis pasidarė, tokia beviltiška, kad Lietu

REZOLIUCIJA
Bendro Amerikos Lietuvių 

Šelpimo Fondo Reikalu
Kadangi Bendras Amerikos 

i Lietuvių šelpimo Fondas, kuris 
'yra kaipo dalis United War 
Fund ir yra pilnoje Valdžios 
priežiūroje, kaip Labdarybės J- 
staiga vienija visus Amerikos 
lietuvius vienam bendram La- 
darybės Darbui ir labai daug 
gali pagelbėti Lietuvos žmo
nėms nuo karo nukentėjusiems.

Todėl šis ALT Pittsburgho 
Skyriaus sukviestas draugijų 
suvažiavimas, įvykęs sausio 21 
d., 1945 m.. Lietuvių Piliečių 
svetainėje, 1723 Jane St., Pitts
burgh. Pa., kviečia visas Pitts 

I burgho ir apylinkės draugijas 
I įstoti — likti nariais Bendro 
Amerikos Lietuvių šelpimo 
Fondo, kad bendromis sako
mis galėtume atlikti didesnį ir 
našesnį Labdarybės darbą netik 
šioje šalyje, bet ir daugiau pa- 

| gelbėti Lietuvos žmonėms nuo 
■ karo nukentėjusiems.

—
Pittsburgho Miesto ir Apylin

kės Lietuviškų Draugijų 
Atstovų Konferencijos, 

Įvykusios Sausio 21 d.. 1.9į5 m.,
NUTARIMAI

1. Konferencijos dalyviai iš
klausę ALT Pittsburgho sky
riaus valdybos raportus, reiš
kia jos nariams padėką už at
liktą darbą ir pasižada ateity 
dar stipriau paremti ALT veiki
mą.

2. Kad išpildyti mūsų apylin
kei skirtą aukų kvotą — su
rinkti šįmet .$4,000 parėmimui 
kovos už Lietuvos laisvę. Kon
ferencijos delegatai atsišaukia 
į visą Pittsburgho bei vakari
nės Pennsylvanijos lietuvių vi
suomenę ir prašo kiekvieną ge
rą lietuvį šių metų vasario 16 d. 
uždarbį paskirti Amerikos Lie
tuvių Tarybai bei ragina pasi
rašyti platinamus pasižadėji
mus.

3. Konferencijos delegatai, 
at jausdami tragišką Lietuvos 
būklę, nutarė šįmet sustiprinti 
Lietuvos vadavimo darbą ir 
šiais metais suruošti dar bent 
dvi tokias konferencijas. Se
kančią draugijų delegatų kon
ferenciją nutaria rengti gegu
žės 13 d. Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 25 metų sukakčiai pa
minėti, jei aplinkybės leis, ge
gužės mėnesio konferencija 
ruošti su bankietu, užkviečiant 
į tą bankietą žymesnius vietos 
amerikiečius visuomenės veikė
jus ir politikus.

4. Konferencija nutarė iš
reikšti pilną pasitikėjimą Ame
rikos Lietuvių Tarybos prezi
diumui ir palinkėti jam šiais 
metais tikrai sėkmingos dar
buotės visuose Lietuvos vadavi
mo darbuose.

5. Konferencija rekomenduo
ja vietos Tarybos skyriui pri
imti iš skyrių netik organizaci
jų atstovus, bet ir pavienius na
rius, kurie sutiks kasmet paau
koti bent kokią nors auką Lie
tuvos gelbėjimo darbui.

Viešbuty, ir pravesti Pittsbur
ghe drabužių vajų, kuris dar 
tebeina.

Po šio pranešimo konferenci
joje kilo labai smarkios disku
sijos. Dalyvavę susirinkime 5 
komunistai, kurie buvo atvykę 
kaip atstovai kelių lietuviškų 

l klubų, ėmė daryti priekaištus 
i BALF valdybai, kodėl ji ne-

I

Vienas sunkiausių tų įsakymų buvcT atiduoti oku- vos komįsarų taryba ėmėsi prieš ūkininkus kraštuti-; 
nei valdžiai nustatytus iavu. bulviu, meno, svies- -._ •____ ________________ „„„pacinei valdžiai nustatytus javų, bulvių, pieno, svies-' 

to, mėsos ir vilnų kiekius, kurie nustatyti neatsižvel
giant į tai, ar ūkininkas tuos produktus gamina ar ne. 
Pagrindu paimtas grynai mechaninis mastas, būtent, 
kiek ūkininkas turi žemės, neatsižiūrint dirbamos ar 
nenaudojamos. Ūkininkai, turintieji iki 30 hektarų že
mės, turėjo valdžiai atiduoti 290 kilogramų javų nuo Ii 
hektaro (iš viso — 8700 kiigramų!), bulvių 230 nuo: 
kiekvieno hektaro (iš viso — 6900 klg.), pieno nuo 1 
hektaro, neatsižvelgiant, kiek ūkininkas karvių turi iįk^da^mas” * 
80 literių (iš viso 2400 ltr.)’ mėsos nuo hektaro 300 
klg. gyvo svorio (viso 9000 klg.). Mažiau 25 hektarų 
žemės turintiems šios normos šiek tiek mažesnės, o 
tiems, kurie pareikalavo noro dėtis į kolchozus, norma 
sumažinama iki minimumo — apie 8 kartus mažiau.

Įsakymo tikslas krašto gyventojų buvo aiškiai sur 
prastas: ūkininkai, jokiu būdu nepajėgdami atlikti to
kių didelių duoklių valstybei bus priversti dėtis į kol
chozus. Joks ūkininkas savo ūkyje tokiomis prievolė
mis įpareigotas negalės išsilaikyti.

Kaip Lietuvos darbininkai bolševikų buvo paversti 
vergais, kurie už žemą atlyginimą turėjo kuo daugiau
sia gaminti, taip Lietuvos ūkininkai buvo norima pa
versti valstybės baudžiauninkais, įpareigotais okupan
tus išmaitinti. Į kiekvieną okupuotosios Lietuvos aps
kritį buvo paskirtas ypatingas S.S.S.R. įgaliotinis^ ku
ris prižiūrėjo, kad ūkininkai stropiai vykdytų jiems 
uždėtas prievoles. Už duoklių nepristatymą buvo gra
sinama ne tik prievarta išieškojimu, bet ir teismo at
sakomybe.

Be to, ūkininkus, lygiai kaip ir kitus krašto gy
ventojus prispaudė nepaprastai didelė valstybinių mo
kesčių našta. Palyginus su nepriklausomos Lietuvos 
periodu, sovietinėje Lietuvoje mokesčių valstybei buvo 
lygiai 3 kartus daugiau. (L. I. B., 1941. IV. 23.).

Komunistinėje “lygybėje” keistai buvo ryškūs 
piliečių socialiniai skirtumai: solidžiai ir net ištaigin
gai įsitaisę privilegijuoti komisarai, aukštieji valdi

kį Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego eruzado” — LIETUVA KRYŽ
MINĖJE UGNYJE”. Originalinė jo antrašte yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. Red.

nių priemonių. Ta taryba įpareigojo sovietiškąją pro
kuratūrą traukti griežčiausion teismo atsakomybėn 
laukų neįsėjusius ūkininkus, ir jų bylų tardymą baigti į siunčia surinktų rūbų per“ Rus- 
l per tris dienas. Iš tariamai “sabotuojančių buožių” bu-;sian War Relief 0 kraunanti į 
"ivo atimta teisė naudotis žeme, buvo konfiskuoti visi sandelius balf veikėjos a.

I jų pastatai, inventorius ir gyvuliai. Teismas už “šabo- Gabaliauskienė ir V. Količienė.
1 tažą” skyrė nuo 5-10 metų bausmę priverčiamųjų dar- rimtai paaiškino, kad per Rus- 
bų stovyklose. Spauda, panašiai kaip anksčiau Sovietų i sian War Relief siunčiami rū- 
Rusijoj, dieną iš dienos skelbė, kaip “sekasi buožių bai tik Rusijos žmOnėms. ir nei

pati Russian War Relief valdy
ba negarantuoja, kad per ją 

1 siunčiami rūbai galės pasiekti
Tokiomis priemonėmis buvo siekiama Lietuvos ū 

kininkus galutinai priblokšti, kad jie neturėtų kitos iš 
eities, kaip tik “laisva valia” įsijungti į peršamus kol-jRusijos kaimynų “kraštui, kaip 
chozus. _ I Lietuvą ir kitus. Tačiau komu-

Bolševikų pradėtas vykdyti Lietuvos ūkininkų nistų bendrakeleiviai, kaip

BITINU FLOWER—This lady’s 
corsage is coniposvd of meat- 
cating flowers, the nvarvclous 
Venus fly-trap which flourishcs 
i n southeastcrn North Caro- 
lina. If guy gcts frcsh, flowcr 
is liablc to nip him as hingcd 
hiades snap shut whcn insects 

touch little triggcrs msidc.

A BEAVER, BŪT NOT EAGER 
—Pfc. Thomas W. Kilgorc. 
“resting" duiing a lull in the 
fighting neai Hurtgen, haggard 
and unshavcn, •shows traces of 
the horror he has scen and pri- 
.vations he wcnt through, along 
• with other Gis. Hc’s not cagcr, 

būt is gamc for more.

Bolševikų pradėtas vykdyti Lietuvos ūkininkų nistų
masinis sunaikinimas reiškė mirtingiausią smūgį pa- Slieka£ Urbonas, j .Miliauskai | 
čiai lietuvių tautai. Jei dar bent vienus metus Krem- ir Mažukna. užsispyrę įrodinė- 
liaus viešpačiai Lietuvoje būtų galėję šeimininkauti, į jo kad Russian \\ar Relief 
būtų, be abejojimo, įvykdytas pasibaisėtinas tautos i siunčiami rūbai pasiekia Lietu- 
sunaikinimo planas. Apie jį kalbėsime sekančiame vą nors tam jrodytį jįe neturė- 
skyriuje. 'jo kįt0kio argumento, kaip tik

Casimiro Verax. iajškus talpinamus komunisti
nėje spaudoje.

Kitiems kalbėtojams nuro- 
' džius, kad tais komunistų laik- 
; raščiuose skelbiamais laiškais 
(negalima tikėti, nes jie grei- 

1 ' čiausiai yra prasimanyti ir 
i skelbiami tik dėl propagandos, 
' kad išvilioti iš lietuvių rūbus dėl 
i Rusijos piliečių, diskusijos buvo 
' baigtos.

Toliau sekė aukų priėmimas. 
Daugelis draugijų aukojo po 5. 

j 10 ir 25 dolerius, o viena, bū- 
' tent Lietuvių Pašalpinė Draugi

ja iš MdKees Rocks per savo 
atstovus Petrą Franckevičių, 
Jurgį Parčiauską ir Evą Miller 
paaukavo net $235. Viso su
rinkta S364.

Toliau darbų tvarkoje sekė A. 
Mažeikos referatas, kuris kal
bėjo apie prisirengimą Lietuvos 
nepriklausomybės iškilmėms. 
Referentas įtikinančiai įrodė, 
kaip yra svarbu šįmet visiems 
Lietuviams dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės iškilminga
me minėjime ir prisidėti su au
komis prie Lietuvos vadavimo 
darbo. .

Konferencijos delegatai pasi
žadėjo pasidarbuoti savo drau
gijose, kad iš visų draugi jų kuo- 
daugiausiai narių dalyvautų 
būsiančiame Lietuvos nepri 
klausomybės minėjime, kuris į- 
vyks Pittsburghe vasario 18 d., 
Lietuvių Piliečių Svetainėje.

Dauguma konferencijos dele
gatų pasiėmė platinti ALT sky
riaus išleistus aukų pasižadėji
mus. kad šių metų vasario 16 d. 
uždarbi žmones paaukotų Lie-

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
Vakarinės Pennsylvanijos Lietu 

vių Draugijų Atstovų 
Konferencija

Sausio 21 d., 1945 m., Lietuvių Piliečių Svetainėj 
South Side, Pittsburgh, Pa.

PROTOKOLAS
Konferenciją pradėjo 3 vai. 

po pietų, ALT Pittsburgho sky
riaus pirmininkas J. B. Tamke- 
vičius, paskirdamas į mandatų 
komisiją Antaniną Naujielytę. 
J. Virbicką ir A. Vaironių. Kol 

j Komisija atliko mandatų patik- 
I tinimą, konferencija išklausė 
United War Fondo atstovo 
sveikinimo kalbą ir “L. 2.” re
daktoriaus S. Gabaliausko pas
kaitą. Prelegentas kalbėjo te
ma: “Laisvės Lietuvai Reika
laujam...”, ir toje paskaitoje 
vaizdžiai nupiešė lietuvių tautos 
kovas netolimoje praeityje, už 
savo laisvę ir tvirtą dabartinės 
lietuvių kartos pasiryžimą iško
voti Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę. Daug karštų žo
džių prelegento buvo pasakyta 
lietuvių tautos atskalūnų komu
nistų adresu.

Mandatų komisijai priėmus 
delegatus ir prisegus ženkle-

liūs, — pasirodo, kad dalyvavo 
77 delegatai, reprezentuojanti 
27 draugijas. Sudarytas konfe
rencijos prezidiumas iš pirm, j 
P. Dargio, dviejų vice-pirminin- 
kų — F. Rodgers ir A. Mažeikos 
ir dviejų sekretorių — S. Baka- 
no ir Onos Naujelytės.

ALT skyriaus vardu išdavei 
raportus sekretorius S. Baka-' 
nas ir iždininkas J. Grebliūnas. į 
Iš pranešimų paaiškėjo, kad; 
pereitais metais ALT skyrius 
atliko daug naudingų darbų. 
Bendrojo Lietuvių šalpos Fondo 
Pittsburgho apskričio vardu iš
davė raportą to apskričio pirm. 
Adelė Gabaliauskienė. kuri pra
nešė, kad Pittsburgo mieste ir 
apylinkėje veikia 6 BALF sky
riai su 400 narių. Tie šeši sky
riai sudaro BALF Pittsburgho 
apskritį, kuris daug pasidarba
vo. kad įvykdyti Lietuvių Fon
do luncheon, William Penn

tuvos laisvinimo reikalams.
Povilas Dargis referavo ALT 

skyriaus pertvarkymo planą, 
kuriuo einant dabar prie sky
riaus galės priklausyti ne tik 
draugijų atstovai, bet ir pavie
niai lietuviai, o Tarybos sky
riaus valdybą sudarys draugijų 
atstovai: nuo visų centralinių 
organizacijų po 3 atstovus, iš 
visų kitų po 1 atstovą. Tas pla
nas konferencijos dalyvių vien
balsiai užgirtas ir būsimon ALT 
skyriaus valdybon, pagal naują 
tvarką, išrinkti atstovai nuo 
visų draugijų.

Sudaryta iš B. Pivariūnienės. 
S. Gabaliausko ir J. Stilsono 
rezoliucijų komisija patiekė 
Konferencijai visą eilę labai 
svarbių rezoliucijų ir pa
sveikinimo laišką prezidentui 

į Rooseveltui. prašant užtarti 
I Lietuvą ir pagelbėti atgauti jai 
laisvę ir nepriklausomybę.

Svarstant rezoliuciją apie rin
kimą aukų Lietuvos išlaisvini
mo reikalams, plačiai žinomas 
Pittsburghe komunistų bendra
darbis p. Mažukna 
munistai sako, kad 
reikalo darbuotis ir 
Lietuvos išlaisvinimo.

“tuva jau rusų “išlaisvinta”.
Mažukna dar specialiai norė

damas įgilti A. L. Tarybai, kuri 
vadovauja Amerikos lietuvių vi
suomenei visuose Lietuvos iš- 

' laisvinimo darbuose, pavadino 
ALT “didžiausiu raketų" koks 
kada esąs pasireiškęs tarp Ame
rikos lietuvių. Suvažiavimo pir
mininkas P. Dargis pareikalavo 
iš p. Mažuknos atšaukti tą įžei
dimą ALT. tuo labiau, kad p. 
Mažukna jau ne pirmą kartą 
ALT veikimą pravardžiuoja 
“raketų". Mažuknai atsisakius 
atšaukti pasakytus žodžius ir 
atsiprašyti suvažiavusius, visi 
delegatai vienbalsiai, išskyrus 
žinoma 4 Mažuknos draugus, 
nutarė pašalinti Mažukną iš 
suvažiavimo.

Visos rezoliucijos buvo vien
balsiai suvažiavimo dalyvių už
kirtos ir baigiant suvažiavimą 
delegatų tarpe viešpatavo nepa
prastai stipri pasiryžimo nuo
taika kovoti dėl Lietuvos išgel
bėjimo.

Suvažiavimas baigėsi 7:30 vai. 
vakare.

Sekantis draugijų atstovų su
važiavimas nutartas šaukti ge
gužės 13 d. Lietuvos Steigiamo
jo Seimo 25 metų sukakčiai pa
minėti.

Prezidiumas:
Povilas Dargis, Pirm. 
F. Rodgers, l-as vice-pirm. 
A. Mažeika. 2-as vice-pirm. 
S. Bakcmas, S( kretorius 
O. Naujelis, Sekr. pagelb.

ir kiti ko- 
visai nėra 
aukoti dėl 

nes Lie-

I

AI»DS C'OEOR—Štili wearing 
ctit.t A ,>v coat and long hair of 
11 r- William Jennmgs Bryan 
era, Scnator Ciyde Hoey, for- 
mer govcrnor of North Caro- 
lina brings a bit of the old 
school of Democrats to naūon’s

Capitot
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

pu IK 
n y. 
u n!
ti, o 
mų būna, kad vyras gėrėjas! j 
Kalif< m i< a oi u ir gamta ir n k l retų i rm; ;r amžių užbaigti, 
brt moteris neužganėdinta ir 
nori gristi ten. iš kur atvažia
vo. Tokiu būdu Kalifornija gali 
būt; proga divorsui.

Yra dar ir tokių reiškinių, 
kad atvažiuoja į Kaliforniją, 
nuperka namus, pagyvena me
tus. parduoda namus ir išva
žiuoja į rytus: bet kaip para
gauja šalčio, tai vėl grįsta at
gal į Kaliforniją. Panašiai daro 
ir kregž lės Lietuvoje. Atskren
da pavasarį — sulipdo sau liz
dą — prasimaitina ir ant žie
mes išskrenda į šiltus kraštus. 
Tiktai kregždė neturi nuostolio, 
nes pargrįžus atranda savo liz
dą. arba pigiu būdu antrą nu
lipdo; o tie. kurie pardavė na
mus. pargrįžę dvigubai turi mo
kėt:. nes kaina namų kas met 
auga.

Yra 
suirę, 
gerai, 
tis ne 
pagal 
mes č 
i- .ą vietą. 
G iermai

Aš būdamas dar jaunas, buvau 
susirgęs dirksnių liga. Krei
piaus pas penkiolika gydytojų 

į ir kiekvienas atrado atskirą 
ligą. Tai aš pasirūpinau važiuo
ti pas garsingą Medicinos Aka
demijos Profesorių į Petrapilį. 
Nuvykęs, nustebau, kaip tas 
profesorius man pasakė, kad iš 

i nei vienos iš tų ligų neturiu. 
, tiktai mano dirksniai suirę ir 
i man patarė gydytis vandeniu.
Aš tą padariau. Nuvykau į Ve- 

; rishoffen, Bavarijoj, kur gy- 
džiaus keletą savaičių pagal 

i Kun. Kneipo metodą ir. šian
dien mano ' dirksniai kaip 
“strongai” ir visos ligos, kurias 
gydytojai manyje surado žuvo. 
Reikia dovanoti visiems.

i peikia Kaliforniją, 
protas, bet dirksniai kalba.

kurie 
nes ne jų

KO“
ant
ga-

skirtu-

t. » j

Atlantiko žuvininkai traukia tinklą ant laivo.

jau didžiausią džiovintą sūrį i- 
atnešus padėjau ant stalo.

Mama ir sako: “Puiki gaspa- 
dinė ta mano Magdelė. Jokios 

ridikiuliu mokyklos nemačius’ ale maty
tumėt: sukasi kaip vijurkas”.

Man dar norėjosi pasigirti 
kiek, taigi pridėjau: “Viską pati 
dirbu: ir karves melžiu, krauju 
vežimus tokius, kad net ta gar- 

Reikia tik suprasti jų šioji Tamošių Koste negali su
kali visą savo ateitį silyginti”.

I

Nebaigiau pasakoti, o po.nu-

MONOLOGAS
Scenai atsidarius Įeina nejau

na mergina, susivėlus, bet apsi- 
frizavusiais plaukais, neskonin
gai apsirengusi, su
rankose; nuolat žiūri į veidro
dėlį ir kalba.

I
Žmonės šneka, kad Kūčių va

karą daug įvairių stebuklų 
vyksta, 
reikšmę, o g; 
pamatyti.
— <

taip, pabandysiu ir aš savo lai
mę. O man 1 ' 
taip ir nedavė ramybės per 
kiauras dienas...

Kai tik atėjo Kūčios, vakaras 
sutemo, aš ir mečiau savo šliu
rę į duris ir žiūriu pribėgus. O- 
gi, netikėtumėt, jau ne užkulnis, 
bet priekis į duris žiūri.

Kai tik mama tai pamatė, tuoj
tik suminkštėjo, tokia lipšni pa-Į _ £ar čia nieko blogo, sakau, 
sidarė, nors prie žaizdos dėk, neatsitiko. Aš iš viso vos kelis 
o seniau, būdavo dantukug beturiu. Kai apsiže-
tyliau), tai nekartą ir kupron. nySju> susėdėsiu auksinius. Su 
gavau...

— Neilgai jau džiaugsimės sa
vo Magdele, — sako, — jau pa
siruošus mus palikti. 

' — Bet ir laikas girdi; žiūrėk 
antai Klumbokų Katrė tokia dar 
piemenaitė aštuoniolikmetė, o 
jau ant užsakų padavė. Mano 
Magdelė jau ketvirtą dešimtį 
varo...

(Linksmiau). Manot aš netu
rėjau už ko tekėti ? Oje, to ge- 

ii .............................................

i, Į
Jurgis atsiklaupęs maldavo, 
rankas nubučiavo beprašyda-Į 

j mas, kad tik už jo eičiau. (Iš- ■ 
“ I didžiai). Tegul nelaukia, ne to- 

i kiam prasčiokui artojui aš skir- 
LIETUVAITĖ VALDYBOJE | ta.
Vietos Butler mokyklos aukš-! — Pažiūrėsiu iš kokios pašiū- 

tesnysis skyrius išsirinko savo! rėš ponaitis jau tave ims.

j Nebaigiau pasakoti, o po.nu- 
gc-rai sakau, jeigu jau kad įoks kad griebs už bur

nos ir bėga. Pamaniau, gal dan-
vienas dalykutis tyg užsidegė tą sūrelį bekrims- 

nojant. Reiktų, sakau, užgesin- 
iti. Aš įbėgau greit į virtuvę, 
griebiau kibirą vandens, atbė
gau tekina ir pyliau ponui ant 
galvos.
— Labai, skauda. — sako — 

greičiausiai liežuvį nukandau ar 
dantų kelių netekau.

grybavo. O i 
vra 
gali
Nes aš būdamas Europoje turė
jau važiuoti į Šveicarijos aukš
tus Alpus, kad mane “džiova” 
per anksti nepaguldytų Į kars
tą. O dabar ir pėdsako nebeliko. 
Gal mano liudymo neužtenka. 
Tai gal Prelatui Krušui patikė
site. Pernai buvo atvykęs į 
liforr.iją ir taip sustiprėjo, 
galėjo darbuotis parapijoj 
ištisus metus ir vėl atvyko 
mumis, kad 
reikalingos jėgos 
pastoracijos darbui 
gai daro tie. kurie važiuodami į 
Kaliforniją išparduoda net šil
tesnius drabužius ir tiktai su 
vėjo pamušalu kotu atvyksta 
pas mumis. Reikia žinoti, kad 
pas mus naktimis nors nėra 
šalčio, bet yra vėsu. Vakare la- į 
bai pritinka švederis (megsti- 
nis). o kartais ir overkotis. 
Nakties metu gerai reikia užsi
kloti ir menko blanketo neuž-

kad klimatas mūsų 
sveikas.. tai mano sveikata 

būvi geriausiu įrodymu.

tenka; nes tankiausiai namuose tytų savo knygas, tai laiks nuo 
pečių nėra. Todėl, jei gerai už- laiko būtų galima daugiau nau- 
sikiosi, skaniai miegosi, nes nė jesnių knygų papirkti. Tėvai 
jokiai vabzdžiai, — varnai etc. turėtų savo vaikus raginti skai- 
miego netrukdys. Aš visados tyli knygas, 
miegu prie atidarytų langų ir 
durų ir labai gerai pailsiu.

Būtų labai naudinga, kad at
sirastų turtingesnis lietuvis, 
kuris nusipirktų didesnį namą 
nuošaliai nuo 
gražioj vietoj, 
medžių, toliau 
ir daugiau kalnuota vieta, kur SKAUDŽIAI SUSITRENKĖ 
galėtų apsigyventi lietuviai, ku- Adomas Dzedulionis, parapi
ne norėtų žiemos metu arba ke- jog zakristijonas, skaudžiai su- 
letą mėnesių praleisti Kalifor- gjįeidė. krisdamas ant ledo, 
nijoj. Atvažiavę netiktai malo- -------------
niai praleistų laiką, sveikatą RANDASI LIGONINĖJE 
sustiprintų ir galėtų surasti pa- Juozas Karsokas, Lietuvių 
gal savo kišenės namus arba Darbininkų Sąjungos narys, 
farmą. ir paskui, jei patiks, nu- randasi Šv. Jono ligoninėje, 
sipirkti nuosavybėn. Šiomis dienomis jaučiasi ge- į

Noriu keletą žodžių parašyti r^au *r t-ikisi, kad už savaitės. 
apie mūsų parapijos balių, ku- SUST1S 1 namus, 
rį surengė mūsų vyrai. Tai ne
paprastas įvykis. Iki šiol vis 
moterys rengė balius ir pikni-.

randasi savo namuose. liežuviu tai truputį blogiau, ale 
tik iškiškit, uždėsiu biskį vora
tinklio, užtrauks greičiau.

Ponulis net atsisėdo: “Dėkui, 
dėkui, gal turit jodo?”
— Pas mus, sakau, visokių 

yra. Ir nubėgus prie plytos 
brūkštelėjau su ranka pačių 
juodžiausių voratinklių, manau, 
dabar tai tikrai patiksiu.

Taip ir buvo. Nespėjau pro 
duris įeiti, o jis ėmė tvirtinti,

IŠVEŽĖ I LIGONINĘ
Kastantas Kmilnickas 

kiai susirgo. Šiomis
sun- 

dienomis
centro miesto,
kur būtų daug
nuo vandenyno gydosi Šv. Jono ligoninėje.

Šiandien, rašydamas šią 
respondenciją. sėdėdamas 
porciaus prakaituoju. Todėl

■ lite suprasti koks yra
mas mūsų klimato su Chicagos 
arba kitų rytinių miestų. Ten 
sniego trys ir penkios pėdos, j 
mes tiktai iš tolo galime pama
tyti sniegu apkepurėtus aukš
tus kalnus. Ten visa gamta nuo 
šalčio nustoja gyvybės, medžiai 
nurėdyti nuo žalių lapų, o pas 
mus visi medžiai netiktai pasi
puošę lapais, bet ir vaisiais. O 
gėlės gražiai žydo ir jų grožio 
šalčiai nenugnimba. O kas iš jū
sų ėjo grybauti tuojaus po Nau
jų Metų ir parnešė grybų krep
šį? Tai paklauskite dviejų po- 

Katauskie- 
Žukauskienės. kaip jos

I

!

dirksniai

Ka-
kad
per 
pas

dar čia pasisemtų 
tolimesniam 

Neprotin

ro tiek ir tiek buvo. Aną dieną]kad mano genitė širdelė ir be
žmonių. kurių
Tai tokiems niekur nėra
Tokiems patarčiau gydy
ti!-: oru. bet ir vandeniu 
Kun. Kneipo metodą. Ir; 
a Kalifornijoj turime to-1

kurią turi Daktaras niučių iš Chicagos. 
Altadenoje.

vaistų jį išgydė.
Ponas panoro išsidžiovinti rū- / y * I

Us*i bus, mat, pirma netyčia ir jie 
sušlapo. Aš pakviečiau jį prie 
ugnies, o pati tuo tarpu ėmiau 
triūstis.

Būtų viskas

ka-

LOWELL, MASS

BUTELIUOSE . • • IS KRANO

pasiskaity- 
randasi apy-

lietuviai ma- 
Kitos

I
daringą organizaciją nauji Lie
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APSIVEDĖ
Šiomis dienomis apsivedė 

Morta Norkunienė su Pranu 
Rintausku iš Lawrence. Jauna
vedžiai apsigyvens Lowellyje.

ATHOL, MASS

die- i 
grįš

Bendro Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondo skyrius užsibrėžė tuvos žmonių šelpėjai.

PAMAŽU SVEIKSTA
Marijona Varanauskienė, se

niausia šios kolonijos gyvento
ja. pamažu sveiksta iš savo 
sunkios ligos.

Marijona susilaukė daug gra-1 
žiu maldų iš visų brolijų narių. Į 

Žaslietis.

A. Losius..

Ant. 
Dom. ; 
Maso-'

i

vieškeliu tiesiai į mus didžiau
sias autobusas. Artyn vis lėtė
ja, lėtėja. Ėmė ir sustojo ties 

į mūs sodu.
Išlipa toks didelis ponas (Di-

i

vien vyrai galėjo balių parengti. Hų Sodalicijos kasos globėja. 
Tiesa, prie baro ir virtuvėje ne
matėme nei vienos moters. Taip 
pat prie stalų vien vyrai patar
navo. Y’patinga padėka priklau
so Jonui Dukauskui, vyresnia
jam virėjui, kuris atvyko iš Ro
bis Camp 200 mylių nuo Los 
Angeles, kad vyrams pagelbėtų 
ir jų vardą palaikytų. Aš iš sa- į 
vo pusės, vyrų vardą norėda- j 
mas iškelti.’ nemažai vargo tu- į 
rėjau, kol gavau dešroms reika
lingų žarnų (casings). Daugiau
sia darbavosi šie vyrai: 
Brūzga. Zig. Krumenas. 
Vilkas, Pov. Grazis, Pr.
nas. Dan. Slienis. Vinc. Mitkus, 
Ant. Paluckis, ir Kaz. Slaitis. 
Ačiū vyrams. Per jūsų vargą ir 
pasidarbavimą parapijai liko 
gražaus pelno.

Prelatas J. Maciejauskas.

Ale, kurio kitu negalima

gerai buvę, bet, 
rankovę, pasiuvo 
maišus, tai ėmė 
barščius bemai- 

įšant už samčio.
Kai traukiau, kad tikš visi 

barščiai ponuliui ant nosies.
Tuoj atsiprašiau, pasakiau, 

. . N 
kad man taip tik retkarčiais 
pasitaiko.

Atsinešiau tuoj pereitam jo- 
marke nusipirktą šepetį nusiva- 

į lyti, bet ponas jo nenorėjo imti, 
i Sako čia juk grindims trinti ne 
drabužiams.

Ale kai parodžiau kainą, mat, 
buvo ne visai jau pigus, tai lei-

rėžiau — susiieškok sau pagal 
savo snapą.

(Truputį palaukus, tyliau).
Bet štai aną dieną kad atūžia’kad biaurf nelaimė įvyko

I<
RENGIASI PRIE

APVAIKŠČIOJIMO
Parapijos chorai, vadovystėje' durno tai nedidelis, ale pusėti- 

vargonininkės, rengiasi prie Į nai storas, matyt, labai turtin- 
lietuvių dienos apvaikščiojimo,' gas), ir traukia tiesiog pas mus 
kuris įvyks sekmadienį, vasario: j kiemą.
18-tą dieną. Choristai - solistai T" -------
žada suteikti naujų dainelių ’rlkad ims daužytis: “Šitas tau’ 
giesmių, tinkamų prie apvaikš-'skirtas, šitas, ne anas prasčio-1 
čiojimo dienos. Lauksime.

SVEIKSTA
Marijona Bujienė šiomis 

nomis sveiksta ir netrukus
atgal prie savo namų darbo.

Marijona yra mūsų Brolijų 
narė ir Gyvojo Rožančiaus 
sininkė.

i
i
I

I

SVEIKINA
tąsys Blažonis sveikina savo 

pažįstamus iš kariuomenės sto
vyklos iš Prancūzijos. Prašo 
maldų.

Į |
iI

KATALIKŲ SKAIČIUS
Šiomis dienomis vietos spau

da pranešė, kad Lowellyje yra 
77.038 katalikų gyventojų. 
Mieste randasi 15 parapijų 
Trys aukštesnės mokyklos, trys 
našlaitnamiai ir dvi ligoninės ir 
viena seminarija.

ĮDOMIŲ KNYGŲ
Neperseniausiai teko man pe-j 

reitį Lovvellio miesto viešąjį 
knygyną ir nusistebėjau pama
tęs. kad tenai randasi įdomių

1 lietuviškų knygų 
mui. Daugiausiai 
sakų.

Gaila, kad vietos
žai naudoja tas knygas, 
knygos niekados nebuvo paim
tos į namus pasiskaitymui. Vie
tos knygyno vedėjas pastebėjo 
kad jei lietuviai daugiau skai-

Mano širdelė kad pradės mušt,. do porą sykių pervažiuoti. Pas
kui vis žiūri ir žiūri į laikrodį.

Sako, jau laikas eiti prie au
tobuso. paskui dar gali pavėluo-

I
įkas Jurgis!” ( •

Tuoj šokus nubėgau pasida- įj 
• bint. Apsitaisiau, pasispau- 
idžiau ridikiulį po pažasčia ir] 
drožiu tiesiai į seklyčią. Įėjus 
radau mamą berodančią jam 
mano kraičius.

Ponas mane pamatęs prasi-1 
juoke, lyg mėnulis, pasisveiki-l 
no ir, lyg norėjo pabučiuoti 

I ranką, lyg ne. tik pasilenkė, pa- 
, badė nosim ir atsitiesė į ma
mos pusę.

Paskiau susėdom visi trys 
prie stalo. Manau, lyg ir nepa
togu būtų nevalgiusį išleisti, 
reiktų pavaišinti. Aš tuoj paki
lusi nubėgau į kamarą, sukapo-

' platesnį tautiniais reikalais 
; darbą. Įvykusiame susirinkime 
nutarė paminėti Vasario šešio
liktąją kalbomis, paskaitomis ir] 
muzikale programa. Apkalbė
tas reikalas atnaujinti drabu
žių rinkimą, ypatingai gauti 
daugiau kūdikiams drabužėlių, 
kurių pirmame vajuje gauta 
neperdaugiausia. Pravesta min
tis. kad šių mažų drabužėlių į- 
gijimui būtų priimamos ir pi
niginės aukos, už kurias būtų 
galima nupirkti ir pasiųsti.

Darbui tęsiantis, didėja ir 
narių skaičius. Įsirašo į šią lab-

Mama išleisdama dar primi
nė, kad margą pridės dar ma
garyčių prie kraičio. Tegul dar 
kitą kartą užsuka.

Jis vargšelis, matyt, tikrai 
skubėjo, bet sakėsi atvažiuo
siąs.

Laukėm laukėm. (Liūdniau). 
Jau šmotas laiko prabėgo, kaip 

i nėra taip nėra. Dabar, sakau, 
reiktų jam iškrėsti šposą. (Į 
publiką). Gal jūs žinot kokį ne
prastą? — supiršliaukit. Ot bus 
tam storuliui, kai ras mane su 
žiedu...

O jau ženytis vistiek reikia, 
nebereikalo Kūčiose šliurės sna
pas į duris rodė. (Išsiėmus veid
rodėlį dainuosi, tuo tarpu sce
na užsidaro). (“L-os”)

RESTAURANT

NEVY BRITAIN, CONN.
Kardok

HARTFORD AVEL. IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

J
l
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VIETINĖS ŽINIOS! 
■S

*

ŽINUTES
Šv. Vincento Pauliečio labda

ringa draugija nutarė pasiųsti 
Romon Tėvams Marijonams 
drabužių.

Trečiadienį, 7:30 vai. vakare, 
bus Šv. Teresės Novenos ir mer
ginų Sodalicijos pamaldos.

I _________
Penktadienį 8 vai. vakare į- 

vyks choro praktika, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St. Kviečiame 
kodaugiausiai susirinkti giedo- 
rių, nes reikia prisirengti prie 
sekančio sekmadienio visuome- 
ninių iškilmingų pamaldų.

Ketv., 7:30 vai. vak., parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., Mergi
nų Sodalicijos vadovybėje, į- 
vyks parengimas “Whist”.

Visi kviečiami jame dalyvauti.

Sekm., 10 vai. ryte įvyks iš
kilmingos pamaldos su pamoks
lu už Lietuvą.

2 vai. p. p., masinis lietuvių 
susirinkimas.

Vas. 4 d., pasirgusi desėtką 
savaičių, mirė, miesto ligoninė
je Marijona Balčiūnienė - Kar- 
dokienė (Saladkaitė), 48 metų 
amžiaus. Ji paėjo Liudvinavas 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 35 metus. Paliko vyrą Napo
leoną ir du broliu. Laidojama iš j 
Šv. Petro par. bažnyčios, vas. 7 į 
d., 9 vai. ryte, Šv. Mykolo ka
puose.

Trečiadienį, 4 vai. p. p., Šv. 
Petro par. bažnyčioje, bernai
čiai ir mergaitės mokysis giedo
ti mišparus. Prašome kodau- 
giausiai susirinkti.

DAKTARAI

Tel TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE. MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

Vasario 3 d., Šv. Petro par. 
bažnyčioje, susituokė leitinan- 
tas advokatas Viktoras Jonas 
Galinis su M. I. Brady, iš Wash- 
ington, D. C. Liudytojais buvo 
jaunojo sesuo Amelija su savo 
vyru Stepu. Į sutuoktuves atsi
lankė jaunojo tėvai ir daugiau 
jo giminių ir pažįstamų.

Advokatas Galinis ištarnavęs 
porą metų U. S. N., dabar atos
togauja.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vas. 3 d. tapo pakrikštytas 
Karolis - Jurgis, Karolio Jurgio 
ir Eugenijos (Lipskaitės) Gri
gų sūnus.

Vas. 4 d. pakrikštyta Donna- 
Joanna Raymondo ir Domicė
lės (Adukonytės) Fosterių duk- 

i tė.
_________

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

I

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

Seserų Mokytojų vienuolyno 
taisymui ir didinimui aukavo:

N. N. $50.00. Po S5.00: Mote
rų Sąjungos kuopa, Pranciška 
ir Kazimieras Petreikiai, Ona 
Bačinskienė, Ona Tilenienė jt 
duktė Bronislava. Po 2.00: N. 
N., p.p. Jociai, Elzbieta Dra- 
vinskienė, V. Bukauskienė ir 
Juozas Masionis.

Po $1.00: N. N., Dr. Pr. Gali
nis, ponai J. A. Palaimai, Kas-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnlenė
8 Winfield St.. So. Boston, Mass 

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė.
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 

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

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 West 7th'St.. So Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway. S Boston. Mass 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė

110 H St., So. Boston. Mass 
Oraugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolų raštininke

SV JONO EV. BL PASALPINCJ 

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas - Pranas Tulei*
702 E. 5th St.. So. Boston, Mase

; Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mas* 

Fin. Rašt. - Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St., So. Boston, Mas*

< Iždininkas—Stasys K. Griganavičiu*
699 E. Seventh St., So. Boston. Mase 

Maršalka — Jonas Zaikis. .
787 E. Broadvvay, So. Boston. Mas*t

Draugija laiko susirinkimu.- kai
čią sekmadienį kiekvieno mėnesit 
i vai. po pietų. Parapijos sale 
<92 F 7th St. So Boston Mase

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

I
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.

| 258 West Broadway, Soulh Boston, Mass.
I J

Lietuvos Nepriklausomybės Sukakties

MINĖJIMAS

*
Neaiškumas Gali Daug Suklaidinti

"Boston Committee for Lithuanian Independence" ruošia iškil
minga minėjimą Lietuvos Nepriklausomybės sukakties su pa
maldomis, kalbomis ir meno programa —

Sekmadienį,

Vasario-Feb. 11 d., 1945
South Boston High School Auditorijoje

SOUTH BOSTON, MASS.
Pamaldos prasidės 10 vai. rytą, Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, W. Sth St., So. Boston, Mass. Momento svarbai pa
mokslų pasakys Kun. Dr. K. Urbonavičius.

PO PIETŲ — 1:30 VALANDĄ, PRASIDĖS PRAKALBOS
........................... ..... ... .... . —

Kalbės Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis iš Chicagos; Kun.
Pr. M. Juras iš Lawrence, Mass., ir adv. F. Bagočius iš S. Boston. 
Militarišką šios šventė programą atliks Amerikos Legiono Ste
pono Dariaus postas. Muzikalei programai vadovaus artistas 
Rapolas Juška. Meno programos numerius išpildys Bostono Lie
tuvių Jaunamečių Grupė, vadovybėje p. Onos Ivaškienės.

Pakviesti dalyvauti — Gubernatorius Maurice J. Tobin, Senato 
rius David L Walsh ir Mayoras John E. Kerrigan.
Rengimo Komitetas kviečia visus ir visas lietuvius-es skaitlingai 
dalyvauti šiose iškilmėse. Kalbėtojai patieks vėliausią žodį apie 
Lietuvą ugnyje... Bus išneštos tinkamos rezoliucijos Lietuvos 
reikalu. Todėl pareigos raginami ir Tėvynės balso šaukiami — 
dalyvaukime!

*

Nuoširdžiai Kviečia RENGĖJAI.
★

“Vytis” lapkričio mėn. laido-į 
je, 1944 m., pusi. 8, įtalpino M. 

Į A. Norkūno 75 metų gimtadie
nio proga, sekančiai:

“Lietuvos Vyčių organizaci
jos lopsys — Rytai — Naujoji 
Anglija — Massachusetts vals
tybės miestelis Brockton (Mon- 
tello), o jos organizatoriai M. 
A. Norkūnas, kun. P. Virmaus
kis, S. Bugnavičius ir k.”

“Darbininke”, sausio 19. 1945 
m., puslapyj 6, Lawrence. Mass. 
korespondencijoj, antrašte — 

'“Atgyjo L. Vyčių Kuopa”, tarp 
kitko rašo: “...pirmasis seimas 
įvyko Brockton, Mass.”

Labai gaila, kad žmonės, ne- 
j žinodami L. Vyčių istorijos, no- 
jri spaudoj kitus įtikrinti savo 
sumanymais.

Praeitis mano mintyj spindi, 
būk ji buvo tik už valandos. Su
manymą bei projektą organiza
vimui jaunimo pirmieji išgirdo 
a. a. kun. A. Kaupas LRKSA 
Seime. 1912 m., So. Boston, 
Mass., a. a. kun. A. Milukas ir 
tuometinis “Kataliko” redakto
rius, klierikas K. Vasys, dabar-i 
tinis Aušros Vartų parapijos,1 
Worcester. Mass., klebonas. Pir
mieji du kunigai išgirdo žodžiu 
ir pritarė, o “Kataliko” redak
torius projektą gavo laišku. Iš 
pasaulionių pirmieji buvo iš 
Levviston, Me. S. Bugnavičius, 
J. Vaitekūnas, dabartinis šv. 
Kazimiero par., Providence, R. 
I., klebonas, ir kiti. Iš So. Bos
tono K. Urbonas, iš Lawrence— 
S. Mačiulskis ir kiti.

f

tancija Palaimaitė, Juozas Pet
rauskas, Julia Petrauskienė, A. j 
Baranauskaitė, Pr. Starinskas, 
J. Ambrozas, A. Gustin, 9. Šmi-: 
gelskienė, A. Sladkevičienė, P. Galime įsigyti veidą kokį juk paplūsta ne kas kitas, 
Bušmanas, E. Bušmanienė, J. norime. Tai priklauso nuo kaip šiuo ar kitu atžvilgiu 
Staniulionis, Petronėlė Svilienė, mūsų vidaus pasaulio. Lai pažeminta žmogaus verty- 
N. N., N. N., N. N.. Elizabeth jis būna kilnus, tuomet ir bė, jo asmenybė.
Di Rano. M. Pajaujūtė, Petro- jo atspindis, veidas, bus 
nėlė Zurauskienė. Ona Brown- toks pat. Kuo daugiau ge- 
Petkienė, Genovaitė Dravins- rūmo, žmoniškumo minčių 
kaitė ir Jonas Kraučiūnas, Ona gaivinsime savyje, tuo vei- 
Marcinkienė, Juozas Slanina, 
kauskas, M. Bakunaitė, M. Kar- 
N. N., J. Bakūnas, Juozas Rač- 
nylienė ir Benediktas Juškevi
čius.

Veidai Ir Ašaros

LANKĖSI

J. Gabrys iš Paryžiaus. Tame 
seime kun. Dr. Gustaitis parašė 
Vyčių himnui žodžius, o vėliau 
komp. A. Aleksis parašė kom
poziciją.

Tai trumpa, aiški L. Vyčių is
torijos pradžia.

Ką nors leidžiant viešumon, 
reikia dalykus gerai žinoti ir 
juos giliau patikrinti.

j
M. A. Norkūnas, 

Lawrence, Mass.

J

i

i

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKf

Lietuvių Graborius ir 
Baisa m uoto jas 

run Notaro Teise-

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
Tel. COLumbia 253'

CASPER
FUNERAL HOMt
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius <» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

■

I

■

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

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

Patarnavimas dieną ir nakt)
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

■:

(Bet pats pirmasis — suma
nytojas, gal būt nesuklysiu pa
sakęs, buvo p. M. A. Norkūnas. 
Red.).

Kadangi tuo metu Šliupas, I 
kaip pamišėlis, šaukė bažnyčias 
paversti alūdėmis ir svetainė
mis, tai pirmas Seimas buvo pa
greitintas, ir buvo skelbiamas 
spaudoj ir buvo informuojami 
laiškais.

Pirmas Seimas įvyko balan
džio 27, 1913 m., Lawrence, 
Mass. Tuo laiku jau buvo suor
ganizuoti jaunimo rateliai 
Lewiston, Me.. Brockton, Mass. 
ir Hartford, Conn.. kurie vėliau 
buvo įtraukti į L. Vyčių orga
nizaciją. ir tai apie birželio 
mėnesį, 
kiui sugrįžus 
tcstogoms.

Antras Seimas įvyko liepos 7,
8 9 fld 1914 m Rrnnlztnn Karštis palengvina raumenų skausmus —O, UU.. m., TSrOCKLOn, Kreitai sėkmingai Norint gaut pageidau-
Vaąę kuria mp dalvvavn ir Pa J*“1*- nuolatini palengvinimą karkiu išti- nuiidJlie ud.iy\ O Ir r a.- sas dienas. pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
vacsarininlm atctnvoc Vrn Fhr ’ viena didelį Johnson’s RAUDONOJOvaSannmKų atSLO\as Kun. Dr. KRYŽIAUS PLŪSTERI — arba storesnjjj.
M r*-,-t :^4. • i šiltesni Johnson’s Klasteri Nugarai... Len-. LrUStaitlS IŠ Lietuvos ir adv. gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu-

 1 garu, išjudina kraujo apytaka, veikia 
1 prieš jo susikuopmia. atliuosuoja skaus- 

, . , w . i • • ma... Šiltas audeklinis apdangas palaikodus, 1Ų bruožus JU HK1S ir kūno karšti, saugo nugara nuo atšalimo.
M v • • j taikia nuolatinę Išbandvk š;

□ caraa Iciclzūitvlrimp i 171- Ava™ Ungvą. _ * ’’ "
gydyti” paprastą nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytoja) Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

CROSS PLASTER 
PLASTER

O

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAU savo puseserės

Marės ir Juozo Bliūdžiu, kilusių 
iš Mikališkių kaimo, Kalvarijos 
parapijos, Suvalkijos ir savo 
draugės Kotrės Milončių iš Po- 
dvarponės kaimo, Punsko para
pijos. Patys atsišaukite ar ži- 

i nanaieji malonėkite pranešti 
i šiuo adresu: Marė Jaskevičienė 

ir tai apie birželio (Orenčiūtė) 92 Sawyer Avė
. Dorchester, Mass. (2-6-9)klierikui P. Virmaus-,__________________________

iš Seminarijos a-1 KĄR§TIS NAIKINA

Anot Ernest Heilo: “A- 
šaros tai slaptingos gam
tos jėgos šiaurė... Ašarose 
slepiasi gili paslaptis” ir 
todėl anot jo “pasigerėji
mas krauju ir pasigėrėji
mas ašaromis. tai tas 
pats”. Štai kodėl Kraševs
kis sako: “Neabejok žmo
gumi, kuris nuoširdžiai 
verkia — ašaros įrodo, 
kad turi širdį. Ne kiekvie
nas ir ne visur gaii verkti”. 
“Ašara yra kažkas tiek 
šventa, tiek kilnu, tiek ste
buklinga, kad turėtų suju
dinti lig pat dugno kiek
vieną širdį” — sako Šatri
jos Ragana.

Tačiau savaime aišku, 
teisybės kenčiančių, nie- kaip biaurios, veidmainin- 

'kam nereikalingų ir iš ki- gos, ne iš širdies kilstan- 
tų malonės gyvenančių! čios ašaros, nes tai pamėg- 
Ašaros nesuprastųjų, nū- džiojimas taip didelio ir 
sivylusiųjų! Ašaros tų, ku
rių širdies ilgesio niekas 
nepatenkino! Ašaros, aša
ros! Tas sielos kraujas. Ta 
žmogaus garbinga savybė. 
Įrodymas, jog jis jaučia, 
užjaučia, kad jam skauda.

i Visa žemė sudvasinta žmo
gaus sielos krauju — iš
laistytomis ir įsisunkusio
mis ašaromis. Su 
mis akyse 
gimsta žmogus. Paskutinė 
ašara nurieda jam mirš
tant per įdubusius skruos
tus.

NUGAROS GĖLA!
das bus simpatingesnis.
Net ir nutrintą per nedorą 
gyvenimą Dievybės ant
spaudą veide, galima vėl 

Į aikštėn iškelti. Ypač tai 
reikalinga, nes ir vien tik 
veidu galima gerą daryti 
ir savo aplinkumai duoti ir

šeštadienį, lankėsi “Varpelio“ j elgesio toną.
redaktorius Tėvas Justinas: jr per įuos vįsus veidus, 
Vaškys iš Greene, Me. Atsilan- vįenus dažniau, per ki- 
kymo proga, pasakė per Darbi- ^-us rečįau, žiūrint kaip kas 
ninku radio kalbą. I gyvena jr jaučia, bėga aša-

Tą dieną lankėsi Mrs. Anna ros. Ašaros nuskriaustųjų, 
Adomonis iš Dorchester. Mass. apleistųjų ir pažemintųjų! 
Atsilankymo proga kalendo- Ašaros apšmeižtųjų, dėl 
riaus fondan aukojo $1.00.

Pereitą šeštadienį lankėsi So
fija Rimaitė iš Lawrence, Mass. 
P-lė S. Rimaitė yra nuoširdi 
“Darbininko” rėmėja ir daug 
dirbusi keliuose “Darbininko” 
vajuose.

gy-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
‘‘Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.00

Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene, Maine

I

ašaro- 
verkdamas

Ir nesistebėkime, kad 
žmogus verkia. Jei sužeis
tas medis “pravirksta” sa
kais ar sula, tuo labiau tu
ri pravirkti žmogus gyve
nimo žeidžiamas. Ašarose

dus, ių bruožus ju akis ir 
ašaras. įsiskaitykime i Vi- ; Svarų, lengvu, patikrinta būda •■kar&'iū 

t c nanra *
sa tai. Tada tikrai naujas, j 
įdomus, žmoniškumą ug
dantis, pasaulis atsidarys 
prieš mūsų akis.

Alf. Gr-lys (“N. R.”)
(Pabaiga)

>. <«• <«• <«• -3>> <«• <«• : -5B- -SE- <«• <«• •«< >»• •»

¥*Į I
žmonių apgaudi-į$ 
Tai netikras pi-

*
verkšlenimas. JosĮ$

brangaus dalyko. Tai pri-' 
gimties falsifikavimas ir * 
biaurus 
nėjimas.
nigas siūlomas žmonėms, i 
Tokios ašaros nėra ašaros, 
o tik
nedaro įspūdžio. Tikros a- $
šaros 
dalykas.

Reikėtų pagarbos pajus
ti žmogaus ašaroms. Nie
kam jų neišspausti ir ne
praeiti pro jokio žmogaus 
ašarotą veidą be susijau
dinimo. “Verkti su ver
kiančiais” t. y., anot švent
raščio, su užuojauta šluos
tyti tokias ašaras ir neata- 
tinkamu elgesiu jų neuž
gauti.

Žiūrėkime į žmonių vei-

tai ne kasdieninis

I

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina —...............................
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apcįarai, 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. $
3£ _•»„•»__3K ®-«• » 3C-Š

$1.50

$1.50

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75

%



DARBININKAS 8

Kan. Juozas Tumas Vaižgantas
(1869-1933)

Tęsinys įdžiavos metus.
Persikreipęs Šūmakerls 

žengė skersomis, vieną 
savo skverną kišdamas 
r'rmyn, artru lyg savo 
pėdsakus šluodamas pas
kui; pats visu kūnu kvem- 
pės ant žemo Zelikmano. 
idant visa savo barzda, ne 
viena tik burna, galėtų 
kalbėti savo draugui sta
čiai į veidą. Zelikmanas vi
sai skendo Šūmakerio ba- 
lakono skvernuose ir ėjo 
taip pat skersomis, kiek 
tik begalėdamas, grįžda
mas jam nugara, idant tu
rėtu alsuoti oro”.

Tik iš gilios savo krašto 
žmonių meilės, iš nuodug
naus sielos pažinimo ir il
gų mūsų tautos liaudiškų
jų tradicijų perpratimo ir 
susigyvenimo Vaižgantas 
galėjo nuausti tą puikų 
motutės paveikslą, tiesiog 
susiliejusį su mūsų žemės 
gelmėmis ir žilų amžių gy
vąja srove. Štai kokia gra
ži ir gili, su gamtos gaiva
lais išvien suaugusi prieš Rapolo Geišės, 
mus prasiveria motutės 
siela: “Meldėsi motutė taip 
pat karštai, kaip karštai 
šeimininkavo ir namus 
valdė: daug, dažnai, balsu, 
verkdama, be galo nusi
lenkdama Apvaizdai. Va- 
karais, dėkodama jai, už gražesniame paveiksle: da- 
visa gera, per dieną patir-i ’oar J!S artojas, šiukštu 
ta, puldavo žemėn krv- dėdė. Dzidorius Artojas su 
žium, ja, kaip gyva, apka- šventu jausmu saugojąs 
bindama. ją meiliai bu- vienintelį Severiūtės jam 
č’uodama, visus žodžius! patikimą —šaliką, kurį, 

žemei sakydama:— iš tos didelės pagarbos, 
Juoda žeme, šventa žemekO'ši tik per atlaidus ir_ei- 
?’• tave nužemintai bu-, 
čiuoiu; tu mane nešioji, tu! Ji 
ir°ne peni, tu mane links-: vieta, aprašyta,
mini”.

Giedriomis ir stipriomis! 
spalvomis piešdamas žmo
nes ir gamtą, Vaižgantas 
s^’kiu duoda platų anų lai
ku papročių, darbų ir apy
vokos vaizdą. Mes ten ma
tom ne tik mūsų tautie
čius ir jų kultūrinę kovą, 
bet ir kasdieninį jų triūsą, 
girdime jų dainas, klauso
mės jų pasakų, drauge su 
iais einame pievų šienauti, 
linų minti, renkamės į tal
kas. Ne veltui V. Mykolai
tis Putinas rašė, kad Vaiž
ganto 
“lietuviškos anų laikų kai
mo buities atvaizdavimas! 
yra tol 
randame nė viename kita
me mūsų literatūros kūri
nyje”.

“Dėdės ir dėdienės” mus 
nukelia dar į tolimesniu' 
laikus, į paskutinius bau-

me gamtos fone Vaižgan
tas nasakoja apie liūdn-' 
karšinčių gyvenimą ir ne 
laiminga Mykoliuko mei 
Us istorija. Šisai Mykc 
liukas, geras, tylus, rr 
mus, besišypsąs “kitam 
pasauliui. su kuriuo jis 
bendrauja kitiems neregi
mu būdu”, yra vienas iš 
vertingiausių Vaižganto 
plunksnos radinių. Mes iš 
pradžių jį matome savo 
paties darbo smuikeliu 
griežiant vienodą melodi- 
įą “Kai noriu rimtai dirbu, 
kai nenoriu tinginiauju”. 
Jis ’m-giau muzikos ne
mukių >. bet ta melodija 
ji guodė, atskleidė jam 
gr. žiu ’ a šaulius, susiliejo 
su visa gamta, kurioj dai
navo jo brolis žiogas, ir 
tartum prinešė jį prie jo 
meilės Severiūtės. Negud- 
rion savo muzikon jis įlie
ja visą savo liūdesį, 
džiaugsmą ir meilę. Toji 
meilė Mykoliukui baigiasi j 
graudžiai: Severiūtė išteka 

~ "" , kito 
dėdės”. Per jos vestuves 

Mykoliukas, ta dainuojan
ti, tyli, lietuviška siela su
groja paskutinį kartą, kol 
trūksta vienatinė jo smui
ko styga. Po daugel metų 
vėl regim Mykoliuką, dai*

Turtinga-

taisą krikštynas. Jei Neri- ant savo diendaržio šei
niui mirė kūdikis, tai vi- mens, beplėšiantį stogą.

sodžius gerai žinojo, į; Jei Nerimas imdavo ta- 
Rimą, neilgai trukus, reik- šytis stodainius, paketinęs 
šią į pakasvnas eiti. Ir taip gulsčia savo tvora nuo gat- 
buvo, kol. išmarinus lygiai vės pakeisti statine, tai, 
no penketą, nepasiliko a- žiūrėk, ir Rimas bus j san- 
biem vėl lygiai po penke- tvara beeinąs savo tvoros 
t»: no tris sūnus ir po dvi ardyti.
dukteri. Seniau dar, kaip tik vie-

Lvg susitarė, ir gyvuliai.nas savo dūminę trobą 
iais sekė: po tiek pat avė- pertaisė j kamininę, tuoj ir 
lių dvynais vedė, no tiek antras tai padarė. Kaip tik 

i pat no vieną. O kai viena vienas pusę trobos lento- 
įsyki Rimui avelė pavedė mis atskyrė vaikams ir še- 
Įnet tris tai už dviejų sa-; rikėms, tuoj ir antras. II- 
vaičiu Nerimas nė skaitv- gainiui, kaip tik vienas pa
ti nėjo i aviu garde: jautė, didino savo langus, tuoj ir 
ioo- įr jo viena avelė turi antras.
tris.

Sodžius Rimą su Neri-

sas

Pagaliau, susistatė taip 
vienodai, kad snitrakiams

Lietuvos upių paukščiai — antys. Kas nemylėtų pamedžioti gražiųjų pakran
tėmis ir nusišauti geroką kepsnį... Šiandien tuos Lietuvos gamtos turtus pasigro
bė svetimieji ir lietuvis paliko vergauti.

Kankine

mu laikė geraisiais žmonė- elgetoms pasidarė tikra 
mis ir geriausiais ūkinin- Dievo apleidžia. Papote- 

Jie visa tai žinojo, riaus pas Nerimą,

nužemintai bu- damas prie komunijos. To- 
“Dėdžių ir dėdienių” 

, kaip 
į Šiukštų dėdė jaučiais aria, 
lyra pati gražiausia ne tik 
Vaižganto kūryboje, bet 
ir visoj lietuvių literatū
roj. Garsi yra prancūzų ra- 

* : šytojos George Sand sce
na. kur vienoj savo apysa
koj jinai duoda puikų ar
tojo vaizdą;
prašoka prancūzę savo ap
rašymo platumu, nuotai
kingumu ir spalvingumu.

Štai keletas nuotrupų iš 
to paveikslo:

“Skardyje, gyvybe ir 
amžinąja jaunybe plastan- 

Pragiedruliuose”, čioje saulėje visas ap- 
..............driektas jos spinduliais..., 

,’aizda vimas: lyg pats iš savęs trėkšda- 
platus, kokio neimąs tuos spindulius, pasi

imu o jungas didžiulių juo- 
I i

, gaus 
duonos abraką ar uždaro 
kruopelę. Pamaldžiai gal
vą nulenkęs, dūlins į Ri
mą; dirstelės, prieidamas, 
ir...
— Tfu, ar galva apsisu

ko?... Juk aš čia ką tik bu
vau...

Ir grįžta atgal į Nerimą. 
O Nerimienė pyksta, baras 
ir išmetinėja.
— Nagi, tu, karve, jauti! 

(Destis, kokios lyties). Ar 
atžagareiviu virtai, išėjęs? 
Juk jau gavai sykį...

Jei barė už tą patį Rimie
nė, sakė:
— Avele, avinai! Ar kai

tulio ėmei suktis?
Ir buvo elgetoms daug 

sarmatos troboje ir nema
žiau keiksmo išėjus.

Neužsileido kits kitu ir 
prieteliai.

Jei Rimienė nupirks savo 
dukterims po “kremavą” 
skarelę, tai Nerimaičios li
gi pat artimosios šventės 
bėgios paleistais viduriais, • 
kol iškaulys ir sau tokias 
pat.

Jei Nerimaičios ims mes
ti vyrams čerkazą šilkinės 
medvilnės ruožais, tai Ri- 
maičios tik ir tykos išsi
klausti, kaip tankiais bus 
takais.

Moters, vaikai to nejau
tė; bet seniai, per kelias 
dešimtis metų kas diena, 
kas valanda vienas antrą 
matydamu, namie tik per 
gatvę, lauke ir visai šali
mais, — amžinai pritrynė 
vienas antram akis; tasai 
nuolatinis vienodinimasis, 
pagaliau, taip neapsako
mai nusibodo ir pakyrėjo, 
jog vienam mirus, antras, 
tikrai, būtų savo širdyje 
džiaugęsis.

Tiesa, per pakasynas ve- 
lionies intencijai būtų ge
rai pasisrėbęs karštų ko
pūstų su jautiena ir kiau
liena; tiesa, būtų nėjęs 
gulti, kol neišpoteriaus vi
sos ilgosios “Diena rūsti 
diena ana”; būtų pėsčias 
nulydėjęs visą mylią, būtų 

• net iššniurkštęs, leidžiant 
į duobę, į nosį subėgusias 

i penkias ašaras; būtų net, 
grįždamas namo, pačiai 

. lietuviškai filosofavęs:
— Taigi matai gi vo: ėmė 

ir numirė. Ė da būtų pagy
venęs. kad nenumiręs...

Vis dėlto, sakau, širdyje, 
nors neprisipažindamas, 
būtų pasidžiaugęs, jog pas 
kaimyną nors kiek dabar 
bus nebe taip, kaip buvo, 
nors kiek nebe panašu į jo.

Kitų kaimiečių nebuvo 
ko sekti.

( Bus daugiau)

kais.
džiaugės ir nekaltai di
džiavosi. Kaimynams gi 
buvo palankūs; susigvnus. 
juos teisė; prireikus, šelpė 
ir globė, nelaimėje vadavo: 
ir gerų patarimų vienodai: 
neskundė, nesigailėjo. Tad: 
:r niekas nebuvo pasakęs, 
katras betgi visų geriau-; 
;is. patsai gerasai.

Nebūtų galėję to paša-' 
kyti nė patys kunigai. Kle
bonai nuo nebeatmenamų 
’aikų abudu laikė bažny-i 
čios maršalkomis ir suė
mimų kontroliuotojais.į 
Šiaip jau kunigai, jei ka
lėdodami pas vieną pieta- ■ 

'vo, tai į antrą turėjo, nors 
iš kito sodžiaus, grįžti pa
vakarieniauti.

Abudu kaimynu nusima
nė vienas antro nepralenk
sią. Tad visomis savo ga- 
lėmis besistengė nors gi 
nenusileisti nė mažiausia- 
me dalyke. Pasidarė ypa
tingos rungtynės: ne kaip 
čia kits kitą aplenkus, bet 
kaip čia kits kitam nepasi- 

' davus.
Tai buvo vienatinė Rimo: 

ir Nerimo gyvenimo rakš-j 
tis, kuri per tiek, štai, lai-j 
ko, bent per tris dešimtis 
metų, sėtri jo ir maudė; pa
galiau, sukėlė negerų min
čių ir jausmų.

Abudu kieto būdo, an- 
čiuose nešiojo taip pat kie
tus, tvirtus priešingumus. 
Buvo tai ir jiems, ir so
džiui, ir kunigams aišku. 
Bet kad iš to ničnieko blo
ga nesidarė, tai niekas nie
ko nesakė ir nedrįso net 
užsiminti, nes tai būtų bu
vę lindimas į svetimą sąži
nę, į vidaus šventyklą.

Rimas su Nerimu negy
nė savo žmonoms ir vai
kams prieteliautis. Jie tad. 
sūkį apsukę, po dešimtį 
kartų per dieną bėgiojo į 
kits kitą, girdėjo, matė ir 
žinojo kiekvieną kits kitę 
mintį, žodį, darbą ir net 
ketinimą. Patys tačiau vie
nas antro niekados nelan
kė, niekados nesitarė, ne- 
sišnekėjo ir net pagarbin
tu, nors buvo tiku bažny
čios žmonės, kits kito ne
pasisveikino. Nebent ku
nigai į katrą atvažiuodavo. 
Ar sodžius seimą į katrą 
sušaukdavo. Bet ir tada, 
prireikus kas vienas ant
ram pasakyti, sakydavę 
per kurį tretį asmenį.
— Žiūrėk, pons jo mylis- 

ta, aš Rimui taip atsaky
čiau...

Per savo šeimynas tad 
abudu šeimininku gražiai 
žinojo viens antro ketini
mus ir skubėjo laiku susi
lyginti.

Jei Rimas sumanydavo 
savo diendaržį perkelti į 
klėčių vietą, o klėtis į dien
daržio, tai kitą dieną jau 
matydavo Nerimą, raitą

lės galvos: viena degla 
kakta, antra lauka. Negai
lestingai atlaužti aukštyn 
snukiai varvančiomis iš 
nasrų seilėmis lyg šaukte 
šaukės dangaus keršto už 
tai, kad artojas jungo ga
lus pririšo jiems prie ra
gų, ne prie sprando... Gal
vos lyg pačios savaime oru 
plaukia, pamažu, užsimer
kusios, reikšdamos begali
nę kančią ir priverstinę 
kantrybę. Plaukia, lyg 
paskutinėmis pastango
mis: pasvyruos, pasvyruos, 

(čia pat kris į vagą, ir ap
klos jas velėna. Tik gal
vomis atseka stori, aukš
tyn kupromis išvirtę 
sprandai; tiek, tau rodos, 
galingi, jog pajungus už 
jų, jaučiai nubrauktų į lo
mą visą kriaušių...

“Už jungo, jaučiu ir viso 
pakinkymo, pagaliau, ma
tyti žmogysta. pasilenkusi 
žemyn ir dar perkrypusi 
kairėn. Tvirtai nutvėręs 
vieną arklo ragą dešine, 
kaire žemai nuspaudęs an
trą ragą, idant velėna juo
ba virstų į tą pusę... Marš
kiniai plakasi pakinkliuo- 

. se ir be sagtelės pakaklėje. 
( Krūtinėje prasikėtę, rodė 

ją nežmoniškai apaugusia 
juodais plaukais, kaip E- 
zavo. Tai darė įspūdžio, 
lye užantyje tebūtų buvus! 
tuštuma, ne kūnas. Plika 
lig pakaušio galva saulėje 
blizga, kaip metalinė”.

“Rimai ir Nerimai” yr 
Vaižgantas neilgas apsakymas iš auk

štaičių buities. Šiame kū
rinėly Vaižgantas paberio 
deimančiukų iš mūsų kai
mo gyvenimo, įneša daug 
skanaus humoro ir drauge: 
atskleidžia mūsų sodiečio 
sielą nelaimės valandoje.

Vaižgantas yra parašęs 
ir daugiau apysakų, bet 
jos savo meniškumu nepri
lygsta nei “Pragiedru- į 
liams” nei “Dėdėms ir dė-' 
dienėms”.

Kol gyvas, Vaižgantas 
savo asmeniu buvo tautai 
lyg skaidri šviesa. Iš jo 
raštų ir iš jo atminimo 
šiandien mums žaižaruoja jų, kaip yra vedusiu. Abu- 
toji pat ugnis, sveikata, 
meilė, širdies gerumas ir ir negirtuokliu, 
didumas, savo žemės šlovė tuviai būdami, perdaug ne- 
ir prisirišimas, ištikimybė 
savo šaliai ir savo žmo
nėms, — visos tos savy
bės, iš kurių tauta gaii 
augti, ieškoti stiprybės ir 
kurti gražų laisvos kultū
ros pastatą.

Tėvynė Vaižgantui buvo 
jo gyvybė ir džiaugsmas. 
Nūn Vaižgantas yra savo 
tautos pasididžiavimas ir 
šviesa geresniam, teisin
gesniam rytojui.

ra

Išblyškus, nuvargus, su skausmu giliu 
Slinkai, kaip šešėlis, gatve, 
O žmonės apstoję lydėjo keliu 
Ir klykdami stumdė Tave.

r

Lelijos ir rožės laisvųjų laukų 
Nebepuošė Tavo kaktos,
Tik pančiai užnerti tvirtai ant rankų 
Žvangėjo rūsčiau nuolatos.
Ir siautė įšėlus audringa minia, 
Besvaigdama Tavo kančia, 
O tu, atsidusus giliai krūtine, 
“Už ką?” — tik paklausei slapčia.
Paskui ašarotas pakėlei akis
Ir laukei pilna dar vilties,
Gal žodį užuojautos kas pasakys,
Gal draugiškai ranką išties.
Bet vien tik girdėjai, kaip rūstūs balsai 
Aplinkui skambėjo piktai,
Ir kelio nebaigusi Tu pailsai, 
Kaip nendrė, palūžus kritai.
K •? ai, nekaltoji, skausmų kupina, 
Kalbėdama žodžius maldos, ' 
I. Tau neprakeikė širdis kruvina 
Likimo skaudžios valandos.
T:k Kryžių kas kartą karščiau bučiavai•7 <- ”

Ir laiminai savo skausmus,
Ir akys, kaip žvaigždės, Tau švietė blaivai,
Ir veidas spindėjo ramus,
O žmonės iš džiaugsmo suplojo delnais. 
Kad Tu nugalėta likai,
Ir sklido per naktį miškais ir kalnais
Jų šiurpūs ir nuožmūs juokai.
Tik rytą, kai auštant budrus vyturys 
Padangėj pragydo linksmai. 
Palikęs Tave, išsiskirstė būrys. 
Nutilo begriaudę šauksmai.
Gulėjai be žado, o Tavo skruostai 
Nuo skausmo įdubo giliai.
Ir vien tik bematė nuraudę rytai,
Kaip spaudžia Tave sopuliai...

V. S. St.(“A-s”)
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Vaižgantas
RIMAI IR NERIMAI

dų jaučių.
“IŠ pradžių ilgokai 

matyti beveik nekrutą 
turi didžiuliai ragai...

“Pa.< ui pasirodo didžiu-

Lictuvaitės 
važiuoja 

į bažnyčią.

te- 
ke-

VJEKODUMAI i Iš pat pradžių vienodose 
Rimas su Nerimu buvo’sąlygose atsiradusiu vie- 

Aukštaičių sodžiaus gali- is tesėdamu,
niai ir gyveno lygiai prieš Jie<^u ir turtų turėjo taip 
kit kitą. Abudu buvo dar yenodab kaip grudų nu- 
nesenu. bet jau peršokusiu trauktuose pūruose. Abu- 
tokią pusę amžiaus, kokios i tyrėjo po^trejetą gerų 
antros pusės jau nebetikė- 
jos beišgyvensią. Taip pat 
abudu jau galėjo švęsti si
dabrines sukaktis, jubilie-

du buvo sveiku, darbščiu 
nors, lie-

arklių: ne šimtais kaino- 
jamų, bet ir po šimtą ne
paimamų. Laikė po dešim
ti galvijų, milžo po penke
tą. šešetą karvių, o kaip 
kuriais metais ir po aštuo
netą; pienu vis dėlto nesi
vertė; užtat patys gražiai 
maitinosi. Kirpo lygiai po 
tiek pat plonavilnių ezeli- 
nių, skerdė po tiek pat 
meitėlių, žąsiataukiams 
lesino po tiek pat žąsų.

Ir vienas Dievas težino,

i

bėgo, kaip latviai, ir nuo 
puskvortės šventomis die
nomis neatsisakė, kaip tie 
prisiekę blaivininkai.

Paskutinioji žemės per- 
liustracija pas abudu rado 
po 19 dešimtinių antros ar tai Jo šventa Apvaizda 
rūšies tinkamos dirbti ir jiemdviem tokią štuką da- 
po 5 dešimtines su 173 Vį rė, ar jiedu patys sau, kad 
sieksnių netinkamos, pel- jų buitis taip lygiai krovė- 
kių, kurias tačiau kaimy- si. kad net keista, 
nai nusausino, išlygino ir Jei Rimui gimė kūdikis, 
arba arė, ar ganykla laikė, tai, žiūrėk, ir Nerimai be
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