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Šiomis dienomis lietuvių 
kvislingų komunistų laik
raščiai įtalpino paveikslus, 
kurie gavę drabužius iš 
Russian War Relief Lietu
voje. Iš pavardžių pasiro
do, kad dauguma gavo ki
tataučiai arba komunistų 
pataikūnai.

Kvislingai nori pasirody
ti. kad jų surinkti ir pa
siųsti drabužiai per Rus
sian War Relief pasiekė 
Lietuvą. Gali būti, kad pa
siekė ir Lietuvą, bet juos 
gavo ne lietuviai arba tik 
lietuviai kvislingai.

Lietuvių kolonijose, kiek 
teko patirti, ir lietuviai 
komunistai arba pritarian
tieji komunistams nėra pa
tenkinti, nes jie aiškiai pa
matę kur nuėjo jų surinkti 
drabužiai.

Mes turime šelpti visus, 
kuriems pašalpa reikalin
ga, bet pirmiausia mes tu
rime šelpti savuosius. To
dėl National War Fund už- 
gyrė Bendrą Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondą, 
kurio tikslas šelpti Lietu
vos žmones, nukentėju
sius nuo karo.

Lietuviai, kas jie nebūtų, 
jeigu nori sušelpti savuo
sius, turi aukoti drabužius 
ne kvislingų komitetui, 
bet Bendram Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondui. 
Šelpkime visus, kuriems 
reikalinga pašalpa, bet
pirmiausia sušelpkime sa-i 
vuosius.

Russian War Relief, Ine. 
atlieka gražų ir labdaringą r^j“™
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Amerikiečiams besivarant pirmyn į vokiečių miestą Cologne, kuris jau paimtas, turėjo pereiti di
delius sustiprinimus. Štai vieno sustiprinimo miestelio Duron vaizdas. Atrodo lyg dvasių karalystė. 
Tik tuščių ir sudaužytų namų liekanos ir griuvėsiai. Amerikiečiai turėjo iš visų tų užkampių iš
krapštyti nacius. Nors tos kovos pareikalavo iš amerikiečių daug aukų, bet priešas liko nugalėtas.

Raudonieji Užėmė Brandenbur 
gą Rytinėje Prūsijoje

Į Šv. Juozapą

j

FIVE CENTS

Alijantų Bombanešiai Bomba" 
davo Vokietijos Geležinkelių

Londonas, kovo 19 — 
Daugiau kaip 2,000 Ameri
kos lėktuvu puolė ir bom
bardavo Vokietijos pen- 
kius geležinkelių jungi
nius ir aliejaus įstaigas, 
būtent. Bohlen ir Ruhland,
benzol įstaigą Mcblis, gele- sta maisto ir kitokių gyve- 
žinkelių kiemus Muenster nimui reikmenų, 
ir tankų dirbtuvę Hano- 
ver.

Anglijos 
bombardavo
centrus Ruhr srityje.

labiau diržus, kad kitų 
kraštų gyventojai nemirtų 
badu. Prezidentas Roose- 
veltas pareiškia, kad žmo
niškumas reikalauja, kad 
mes gelbėtume kitų kraštų 
gyventojas, kuriems truk-

Prezidentas Pataria 
■ Susiveržti Diržus

VVashington, D. C., kovo 
19 — Prezidentas Roose- 
veltas pareiškė, kad ame
rikiečiai turės susiveržti

Prezidentas pabrėžė, kad 
dabartiniu laiku susidarė 

bombanešiai labai rimta padėtis Olandi- 
industrijos joj. Prezidentas sudarė 

specialų komitetą, kuris 
rūpinasi maisto reikalais. 
Jis yra įsitikinęs, kad šios 
šalies gyventojai mielai 
sutiks apseiti su mažes
niais maisto kiekiais, jei
gu žinos, kad valdžios 
siunčiamas maistas išgel
bės kitus nuo. bado užsie- 
nyj-

AMERIKIEČIŲ BOMBANEŠIAI 
B-29 BOMBARDAVO KOBE

darbą. Bet Russian War 
Relief neatsako už pasiųs
tus drabužius, 1 
siekia Rusiją, kaip jie bus

Šventasis Juozapai! Pažvelk į mūsų vargą, 
Kaip nuomarin mirštąs pasaulis sunkiai serga: 
Beveik jau mirtinai kautynių sužalotas, 
Žmonių lavonais, miestų griuvėsiais nuklotas, 
Kerštingų barbarų jau paverstas dykunu. — 
Tai vis Adomo sūnūs taip jį sunaikino.
Malonus Kęistaus balsas visai nuslopintas, 
Tikėjimui erškėčių vainikas nupintas,
Ne tik stabmeldžių Romoj taip sunkiai jam klojos. 
Štai ant altorių purvinos bedievių kojos, 
Bažnyčias, vienuolynus daužo jų patrankos 
Ir plėšia šventus daiktus kruvinos jų rankos, 
Ir kunigus ir žmones kalina ir žudo, 
Jaunuomenę vilioja į stovyklą Judo, 
Kad savo tėvelius ir gimines išduotų 
Ir liktų amžinais vargais gudų barzdotų. 
Dorovė paneigta ir išjuoktas tikėjimas. 
Garbė atiduota tik Markso pasekėjams. 
Ir žlunga mūsų kraštas skurde ir nelaimėj, 
Dejavimai ir raudos ir mieste, ir kaime; 
Ir badas; nėr kas imti iš tuščio aruodo: 
Jie, grūdus pasigriebia, o duonos neduoda... 
Tie žiaurūs užpuolikai, klasta įsibrovę. 
Tiksliai naikina visą lietuvių gerovę. 
Kad žmonės badu mirtų, gyvulėliai stiptų...

Guma, kovo 19 — Prane- nesnio, būtent, 18-29 metų 
ša, kad amerikiečiai lakū
nai iš B-29 bombanešių nu-j 
metė bombas ant Kobe, 
didžiausio Japonijos laivų 
statymo centro.

Pranešimas sako, kad 
amerikiečių num ėstos 
bombos padegė ir sudegi
no didelę dalį įstaigų. De
gė per septynias valandas 
ir pusė.

Tuo pačiu laiku 100 B-29, 
pasikėlę iš Indijos, bom
bardavo Rangoon, japonų 

i pristatyrmo bazę Burmoj, 
i kur turėjo geras pasek
mes.

amžiaus vyrai pasiliktų 
svarbesniuose karo dar
buose.

Svarbesnieji karo darbai 
yra: transportacijoj. dirb
tinio gurno ir anglių, vario, 
švino ir cinko kasyklose. 
Pažymėtina, kad senesnio- 
jo amžiaus vyrai nebus 
draftuojami iš viršuj pa
žymėtų industrijų. Taipgi 
ir jaunesniojo amžiaus vy
rai bus laikinai atleisti 
nuo karo tarnybos.

Londonas, kovo .19 — noji Rusijos armija smar-
i armija stip- kiai spaudžia vokiečių ka- _ _ ------------- . - į

- — — — -r —f

nacius Karaliaučiuje. Rau- žioties arti Stettino, kur;
’ ketu-.

IBrandenburgą, kuris ran-rios ir puse mylios nuo; 
I 
i i

. rįau suspaudė Vokietijos ro jėgas prie Oder upes į 

luf i?.a^ donieji toje srityje užėmė užėmė Frauenhof,
. w J .... -p, ..7 xxvxxxxz x — J----- ---------

išdalinti. kusi joj saipos jagį į pietrytus nuo Prūsi- Pomeranijos sostinės, 
komitetai išdalina taip, jog sostįnės Karaliaučiaus, 
kaip jiems patinka. Toliau į vakarus raudo-

Kvislingai turi komitetą, į se patalpose, pirmadienį, 
kuris yra dalimi Rusi jojų kovo 19 d. I
šelnimo fondo. Taigi jie: Susirinkime įžanginę 
reikalauja, kad visų tau- kalbą pasakė prof. Kazys 
tų, kurias Rusija vra pa- • Pakštas, nurodydamas ap- 
vergus. žmonės dirbtu tik į Srities naudingumą. 
Rusijai, nes jiems “Rusi-Į ^ALF New Yorko aps- 
ia brangi šalis laisvoji”. Į kritis įsipareigojo padirbė- 
Patriotingiems lietuviams IV United National Cloth- 
yra “Lietuva brangi šalis Collection (rūbų rink- 
pavergtoii”, ir dėl jos įie-ikavos) paradui, įvykstan-^ 
tuviai dirba ir aukoja, kad č\am New Yorke šeštadie- _____

i nį, kovo 31 d. Paradas pra- Rosįce o vėliau, kaip tik 
! sides 10:30 vai. ryto Co- 
ilumbus Circle prie 59 St. ir 
I tęsis iki 42 St. Public Lib- 
' rary, iš kur laisvai skirs- 
tysis. Parado reikalu važios narius pasitiko 
smulkmenas pranese Jo- govietų Rusijos užsienių 
nas Valaitis. i reikalų komisaras Molo-

Parade dalyvauti pasiza- tovag įr kRi ruSų valdinin- 
dėjo Lietuvių Legijonie- kak Benai sugrojo Čeko-!

komitetai j 
kaip jiems patinka. Čekoslovakijos Valdžia 

Maskvoj

I
I
I

jai nagelbėti atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. A- 
merikos lietuviams yra A- 
merika (Jung. Valstybės) 
brangi šalis laisvoji, nes 
čia. ačiū Dievui, dar gali
me laisvai ginti ir mūsų 
pavergtos tautos reikalus.

Maskva, kovo 19 — Če
koslovakijos prezidentas 
Beneš ir kiti Čekoslovaki- i 
jos valdžios nariai atvyko 
į Maskvą iš Londono. Če
koslovakijos valdžia vyks
ta į savo tėviškę, kurioj 
nebuvo per apie šešius me
tus.

Laikinai Čekoslovakijos 
valdžia planuoja apsistoti

į 
susidarys galimybė, apsi
stoti Pragoj.

Maskvoje Čekoslovakijos i 
prezidentą Beneš ir kitus « W ■ • • « • »

Šventasis Juozapai! Maitintojau Egipto!
Grąžįk mūs kraštui mantą, laisvę ir tikybą: 
Tegu išvargę akys vėl viltimi žiba.
Gerieji tenudžiunga, tegrįžta suklydę,
Te meilė ir brolybė Lietuvoj vėl žydi!
Jau atkentėjo žmonės ištyrimą sunkų: — 
Išlaisvink mūsų tautą iš bedievių jungo!

J. Kmitas.
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Palengvino Draftavimą Vyrų 

18*29 Svarbiose Karo 
Industrijose

Slegiama BALF Apskritis

New Yorko miesto įvai- i 
riose dalyse jau veikia 141 
BALF skyrių. Tų skyrių ■ 
valdybos, BALF 100-to jo 
skyriaus sukviestame su
sirinkime. kovo 12 d., san
dėlio raštinėj, 101 Grand 
St., Brooklvn, nutarė į- 
steigti BALF New Yorko: 
apskritį, kooperuoti darbe 
ir veiklumą pagyvinti. Iš
rinktas laikinasis komite
tas, kurio pirmininku yra 
Jonas Brundza, sekr. Leo
nas Šerkšnys, ižd. Salo
mėja Čerienė.

Sekantis susirinkimas 
nutarta šaukti tose pačio-

Gen. Eisenhower įspėja 
Gyventojus

Londonas, kovo 19—Gen. 
Eisenhower įspėjo Frank- 
fort - on - the Main ir 
Mannheim - Ludwigsha- 

įfen sričių gyventojus, kad
VVashington. D. C., kovo jie iš tų sričių išsikrausty- 

19 — Jung. Valstybių Pa- tų, nes tos sritys bus be 
rinktos Tarnybos ofisas pasigailėjimo bombarduo- 
pasiryžęs draftuoti dau- jamos. Jokia apsauga ne- 
giau vyrų 30 ar vyresnio bus saugi civiliams gyven- 
amžiaus vyrus, kad jau- tojams.

Amerikiečiai Užėmė CoblenzSOCIALISTŲ - KOMUNISTŲ 
RYŠIAI NUTRŪKO 

PRANCŪZIJOJ

riai, kun. A. Masaičio ve
damas Angelų Karalienės 
parapijos benas, Bronės 
Brundzienės 
grupė, tautiškais rūbais 
pasipuošusi, eilė draugijų 
ir grupių. Parade dalyvau
ti kviečiami visi, tautiš- 
kais rūbais ir vėliavomis ryžiaus laikraščiai prane- 
pasipuošę civiliai, kaip ly- ša, kad vokiečių maršalas 

Įgiai kariai. Ypatingai kvie- Kari Gerd von Rundstedt 
ičiami kariai veteranai, paskelbęs paliaubų planą 
Bus nešami šūkiai. Alijantams. Tačiau alijan-

Darbu ir pilna talka yra tai griežtai atmetė, 
nutarusi dalyvauti ir New 
Yorko Lietuvių Taryba, las von Rundstedt paliau- 

Paradas bus filmuoja- bų planas esąs, kad alijan- 
mas, o filmos rodomos vi- tai gali užimti Vokietiją reikalavo, 
soje Amerikoje. (iki Rusijos fronto be jokio

Norintieji dalyvauti pra- pasipriešinimo.
šomi kreiptis į BALF Cen
trą, 19 W. 44 St 
York 18, N. Y. Tel. ] 
2-8062, arba į sandėlį, 101 jantus, 
Grand St., Brooklyn, 11, N. j Vokietiją, kad apjsaugotų niųjų respublikonų

Slovakijos ir Rusijos him
nus.

S Madų Maršalas Paskelbęs
Taikos Pasiūlymą

Paryžius, kovo 19 -— Pa-
kovo 19 — 

komunistai ir 
susig i n č i j o

l
i

Sakoma, vokiečių marša-

Patton Nesulaikomas Eina Gilyn
Vokietijon

protestavo, nes jis prieš 
karą buvęs komunistų at
stovu.

Komunistai sako, kad jie
—7 » perejna jįĮjįne Upę Trečio-

traukė ir perėjo į kitą par-'ji armUa pasivarė pirmyn 
tįja 20 mylių Vokietijoj ir nu-

. kirto priešo svarbiausias!
Komunistai griežtai susisiekimo linijas Saar 

smerkė socialistus, kad jie srityj Tuo pačiu laiku ki. 
nesilaiko žodžio ir juos f0S amerikiečiu karo ičems 

i apgavo. Kaip ten nebūtų.! pasistūmė pirmvn į v__
bet komunistai negali tikė-Į rus ir j pjetus. užimdamos

Paryžius, kovo 19 — A- 
merikiečių kariuomenės 
užėmė Coblenz ir vejasi 

negali toleruoti žmogaus, i Vokietijos armijas, kurios 
kuris iš komunistų pasi- 1 . - _ .

>

Paryžius, 
Prancūzų 
socialistai 
klausimu ar žmogus gali 
pakeisti savo partiją ir ar 
užsienių reikalai gali būti 
svarstomi pirm negu susi
rinks San Francisco kon
ferencija?

Kaip žinoma, socialistai 
ir komunistai vieningai 

kad gen. de
Gaulle nusavintų visą 
svarbesniąją industriją. 
Tačiau kituose klausimuo
se atsirado skirtumai. Ka
da Nicod buvo paskirtas 
atstovauti kairiųjų - deši- 

J fede- 
Y., telefonas EV. 8-6203. i ją nuo Rusijos okupacijos.; raciją, tai komunistai už-

’•*

Prancūzijos komunistų 
New laikraštis sako, kad von 

MU Rundstedt atsišaukia į ali- 
kad užimtų visą

I
I
I

tis pritarimo ir iš socialis
tų. nes komunizmas yra 

! didžiausia blogybė pasau
lyj-

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

j ilgio fronte, ir užėmė ke
liolika miestelių.

25 Nuošimčiai Vokietijos 
Alijantų Kontrolėje

Į Britų radio praneša, kad 
125G Vokietijos jau dabar 

ir inns x ■' , -- yra Alijantų kontrolėje.
h juob tos amerlkieciu karo jėgos y, .. J .. . . r.

i -k lRuslJos armijos turi uze-
'a a'imusios 100,000 ketvirtai

nių kilometrų Vokietijos 
žemės, sako BBC. Alijan- 
tai turi užėmę 15,000 ket
virtainių kilometrų.

Taigi alijantai yra užė
mę 25G nuošimtį Vokieti-

naujas pozicijas.
Pirmoji amerikiečių ar

mija praplėtė savo pozici
jas rytinėje Rhine upės
pakraštyj keturiolika my-> 
lių pločio ir septynių mylių jos.
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Išsprogdinti JaponijąRYTI KOMISIJĄ RUMUNIJAI

švietimo

— Roberto Guirola; viešo- 15-ka Mėty Kultūrinio Ir
UlAdLUo HLlvJ m • Sk ■ IMll i n

Bianehi; finansų - Carlos Tautinio Darbo Plttsburghe
Leonidas.

VVashington, D. C., kovo 
19 — Alijantai sudąrė pla- 

— I nūs prieš japonus, kurie ia. ' _ i; u.-.*:

■VAIRIOS ŽINIOS

VVashington, D. C., kovo'šųjų darbų — Rafael Pe-
19— Čia yra teigiama, kad rez Deleon;
Jung. Valstybės. Didžioji Manuel Galich: karo —Ja-;gan būti nulemianti.

didesnė demokratinė par- fiaus siuntinys, sudaręs Į 
tija Rumunijoj.

Balandžio (April) 15-tą dieną 
sueina 15-ka metų kaip Pitts
burghe prasidėjo pirmoji lietu-. 
viška radio programa. Jei ne- 

j klystu, pirmoji lietuvių radio 
Maskva, kovo 19 - Pra-' pr<«rama Us* prasidėj<> Chica’ 

kad pirmas jung.i^-W l«sekė Pittsburghas

ALIJ ANTAI PLANUOJA SUDA- Alijantai Sudarė Planus
•r . v 1! I ••

Britanija ir sovietų Rusija cobo Arbenz; agrikultūros 
sudarys komisiją, kuri 
prižiūrės, kad toje šalyje sios sveikatos — Dr. Julio 
būtų tvarka ir teisingu- 1 
mas.

Nei Jung. Valstybės, nei 
Anglija nenori, kad vien 
rusai tvarkytų Rumunijos 
reikalus.

Kaip žinoma. Petre Gro-
za, komunistų vadas, su
darė valdžią, bet su juo ne- neša, saa pirmas jung.;“ ~ , ~ -
bendradarbiauja nei viena Į Valstybių Raudonojo Kry-ina’ ° vehau lr . kltos koIoniJ_os’|

Lenkija Gauna Amerikos 
Paramą

2

Jo Šventenybė Įspėja Nuo 
Pavojaus

Vatikano Miestas, kovo 
19 — Jo Šventenybė Popie
žius Pijus XII, kalbėda
mas į romiečius, kurie bu
vo susirinkę Šv. Petro 
kryžkelėje, įspėjo, kad ke
lias į taiką “dar vis ap
temdyta, kuri gali paslėp
ti netikėtumus ir pavo
jus”.

Popiežius sutiktas gau-

f

siais aplodismentais susi
rinkusių Šv. Petro kryžke
lėje.

Rakietinęs Bombos Pasiekė 
Londoną

i

NEIK, SESELE

Londonas, kovo 19 —Ko
respondentai praneša, kad 
vokiečiai išmetė kelias ra- 
kietines bombas ant Lon
dono.

Nakties Šviesa Iki Vienos
.___________

New York, kovo 19 — 
Mayoras La Guardia pra
neša, kad po vieno mėne
sio patyrimo priėjo išva
dos, kad nakties šviesos 
turi būti užgesintos ne 12 
valandą vidunaktį, kaip 
buvo numatyta, bet 1 vai. 
rytą. Kitaip New Yorke 
negalima sulaikyti nuo 
“speakeasy”, kurios dygo, 
kaip grybai po lietaus.

šešių tonų medicinos reik-į 
I menis, pasiekė Varšuvą, 
; skelbia agentūros.

Raudonojo Kryžiaus at
stovai jau pasiekė Varšuvą 
ir tariasi su įstaigomis a- 
pie tolimesnės pašalpos 
teikimą.

Paradas So. Bostone

Susidarė Nauja Guatemala 
Valdžia

Guatemala, kovo 19 — 
Prezidentas Juan Jose A- 
revalo sudarė sekantį mi
nistrų kabinetą:

Užsienių — Enriąue Mu- 
noz; komercijos — Manuel 
Noriega Morales; valdžios 
— Adolfe Almengor: vie-

Šeštadienį, kovo 17 d. So. 
Bostone buvo minima eva
kuacijos dieną ir kartu Šv. 
Petriko šventė. Paradas 
buvo iškilmingas ir įspū
dingas. Dalyvavo ir lietu- 

i vių Amerikos Legiono 
Stepono Dariaus postas.

Parade dalyvavo senato
rius Leverett Saltonstall, 
gubernatorius Maurice J. 
Tobin, mayoras John E. 
Kerrigan, kongresmonas 
James M. Curley ir kiti i- 
žymieji valstybės ir mies
to viršininkai.

Vėl Bombardavo Berlyną

■taip kad. šiandieną beveik nėra 
; didesnės lietuvių kolonijos A- 
merikoje. kur nebūtų savos lie
tuviškos programos.

Reikia pasakyti, jog turėjimas 
liet, radio programos daug pri
sidėjo prie lietuvių kultūrinio 
bei tautinio darbo Pittsburghe. 
Radio pagalba buvo galima pa
siekti platesnes mases žmonių, 
juos paskatinti bei sutraukti j 
krūvon bendriesiems lietuvybės Vienas svarbiausių slau- 
darbams. Nepraėjo nei vienas gančios ligonį uždavinių 
svarbesnis įvykis mūsų veikime.! yra palaikyti ligonio šva- 
kur liet, radio programa bei jos rą. Turi būti švaru ne tik 
vedėjas nebūtų prisidėjęs tų ligonio kambary, turi būti 
reikalų rėmimu ar išgarsinimu. į švarūs ne tik ligonio balti- 
šiandieną L. Radio programa. niai, bet turi būti švarūs ir 
yra nepavaduojamu įrankiu (ligonio kūnas. Jeigu ligo- 
n»ūsų organizaciniame gyveni- nis gali atsikelti ir jeigu 
me. Per ją (Radio programą) į gydytojas leidžia geriau- 
atsispindi mūsų vietinis gyve-!siai yra ligoniui padaryti 
nimas. Sekmadieniai tampa lie-i vonią; tačiau ne visur su- 
tuviškos dainos ir muzikos kon-įsiras indas voniai padary- 
certais, nes per radio pasiekia į ti, tad reikės kitu būdu Įi
ma kiekviena lietuvių šeima pla-; gonio kŪnO Švarą palaiky- 
čioje Pittsburgho apylinkėje, jti — ligonį mazgoti.

Balandžio (April) 15-tą die-L Žm('?aus 0<ia Xra
, i bus organas ir eina kelias ną mes pittsburghieciai tinka-i . ° 

mai atžymėsime Lietuvių Radio P3-1^1?35- _ ...

Amerikiečiai kariai Maniloj eina per tiltą nuo kurio 
matosi degantis Manilos centras.

LIGONIO KŪNO ŠVARA

Tėvą Pranciškoną 1945 
Metą Misijos

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 1 d. — 
Vaškys. O.F.M.

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

FRANCISCAN FATHERS,
Mount St. Francis, 

Greene, Maine.

Londonas, kovo 19 — 
Anglijos bombanešiai vėl 
bombardavo Berlyną, Vo
kietijos sostinę. Numetė 
50 tonų bombų į minutą. 

■ Padarė nemažai nuostolių.

Tėvas Justinas

i
Į

Kiniečiai Užėmė Burmos 
Vieškelio Miestelį

t
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* 
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Neik, sesele, už bernelio,
Kurs pas tave joja,
Jei jam rūpi tavo kraitis
Ir dalis tavoji.
Jeigu vieną jis mylėjo, —
Ta jam nusibodo —
Jis tau duos vargų alėją, 
O ne žalią sodą.
Nors jisai turėtų dvarą 
Ir būtų turtingas,
Bet gyvent turte negera, 
Kada laimės stinga...
Jei jis myii tavo grožį
Ir tavo pasogą —
Kaip nuskintai gražiai rožei, 
Tau gyvent bus bloga.

Jei nemoka jis mylėti
Tavo skaisčią sielą — 
Takai erškėčiais nusėti,
Argi bus tau miela! ?
Nelankys tegu nė karto,
Jo piršlėm nelauki, 
Ir žodelį, tau ištartą.
Siųsk, tolyn teplaukia...

A. Ra-kis (“L-s”)

Daug Amerikiedą Nužudyta 
Luzon Saloj

San Francisco, kovo 19 
1— Praneša, kad japonai 
: nužudė Maniloj labai daug 
amerikiečių civilių žmo
nių, tarp kurių buvo įžy
mių biznierių.

Sunaikino Remagen Tiltą

Paryžius, kovo 19 — Ali
jantų karo jėgos sunaiki
no Vokietijos nacių jėgas, 
kurios gynė Remagen tiltą 
per Rhine upę. Tačiau til
tas gali būti greit atstaty
tas, kad juo galėtų pereiti 
alijantų karo jėgos.

likti tik vieną. Po galva 
pakišti rankšluostį ir da
bar numazgoti ligonio vei
dą, kaklą, ausis; numazgo
jus, tuojau gerai sausai 
nušluostyti. Paskui nu
mazgoti rankas, krūtinę, 
pilvą. Kiekvieną kūno dalį 
numazgojus tuoj sausai 
nušluostyti, nelaukti kol 
visas kūnas bus numazgo
tas. Rankšluostis vis kiša
mas po ta kūno vieta, kur 
eina mazgojimas, kad lova 
nesušlaptų. Dabar pasuk
ti ligonį ant šono ir nu
mazgoti pečius ir nugarą, 
ištrinti spiritu ir papu
druoti talkos pudra (žino
ma ,tas darytina tik ilgai 
sergantiems, ilgai gulin
tiems ligoniams).

Dabar jau paguldyti ligo
nį ant nugaros, apvilkti 
marškinius ir šilčiau ap
kloti viršutinę dalį, ka
dangi dabar jau mazgoja
ma ligonio žemutinė dalis. 
Kad tai geriau pasisektų, 
viena koja sulenkiama per 
kelį, rankšluostis pakiša
mas po šlaunimi ir mazgo
jama šlaunis iki kelio; 
paskui taip pat daroma su 
antrąja šlaunimi ir atski
rai su blauzdomis. Kojos 
jau įmerkiamos į bliūdą, jį 
padėjus į lovą, ir gerai nu- 
mazgojamas. Mazgojant 
ligonį, vandenį keisti gali
mai dažniau, nesitenkinti 
visam ligoniui numazgoti 
tuo pačiu vandeniu. Maz
goti su muilu, nes mazgo
jimas be muilo veik jokios 
reikšmės neturi.

i Ligonio veidą būtinai 
i plauti kasdien, nesitenkin
ti tik kartu ar dviem per 
savaitę. Ligonio rankas 
reikia mazgoti kelis kar
tus per dieną. Reikia atsi- 

į sakyti dar senesniosios 
‘ kartos palaikomo prietaro, 
kad ligoniui prausti veidą 
ir rankas yra pavojinga — 
tai tik prietaras. Žinoma, 
nereikia ligonį mazgojant 
sušaldyti, bet to niekad 
nebus, jei jį mazgosime šil
tu vandeniu ir šiltame 
kambary. Mazgojimas la
bai lengvina ligonį.

REMEMBER YOUR 
USEO FAT HELPS MAKE 
MILITARY MEDtCINES

Japonai Uždaro Visas 
Mokyklas

Cal. —
Tokio radio

San Francisco,
Kovo 19 

į praneša, kad visos mokyk
los ir universitetai bus už
daryti. Studentai turi eiti 
karo tarnybon arba į karo 
produkcijos dirbtuves.

Draugijų Valdybą Adresai
a) per odą vyksta kvėpa

vimas;
b) per odą išeina iš orga

nizmo nereikalingos me-
South Side Pitts-! džiagos prakaito pavidale.

| Kažkuriomis ligomis ser
gant prakaitavimas.yra la
bai didelis (ir tas prakai- 
tavimas labai svarbus!) ir 
tokiu būdu ant odos greit 
užsideda taukų ir prakaito 
sluoksnis, kuris užlipdo 
odos skylutes ir apsunki- 

į na jai darbą. Tad ligonio 
;oda reikia dažnai valyti. 
'Ji švari labai turi būti dar 
i ir todėl, kad gulint plau- 
1 čiais nepilnai tekvėpuoja- 
!ma, taigi prie kvėpavimo 
stipriau turi prisidėti oda. 
Bet ji to negali padaryti, 
jei yra nešvari.

i KAIP NUMAZGOTI 

LIGONĮ LOVOJ?
Kiekvieną ligonį reikia 

mazgoti bent kartą per 
savaitę, bet prakaituojan
čius ligonius reikia maz
goti mažiausia du kartu 

i per savaitę. Mazgoti ge
idausią bent valandą po 
I pusryčių ar prieš naktį, 
i Prieš pradedant mazgoti, 
! reikia įsitikinti ar šiltas 
'kambarys ir parengti visa' 
kas reikalinga mazgoji
mui prie lovos. Tam tiks- 

,lui reikia paruošti indą su 
gerai šiltu vandeniu, prau
stuvą, muilą, mazgotę, po
rą rankšluosčių, kibirą 
vandeniui išpilti ir, jei rei
kia, marškinius. Mazgo- 
jant elgtis taip.

Pirmiausia nuimamas 
užklodas ir ligonis priden
giamas kuo nors lengvu, 
paskui nuvilkti marški
nius, išimti pagalves, jei jų 
daugiau negu viena, ir pa-

Calcutta, kovo 19 — Ki
niečių karo jėgos užėmė 
Haipaw miestelį, kuris yra 
svarbus Burmos vieškelio 
junginyj.

Švykšta .Šiandien

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

Kreipkitės su užsakymu:

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.

KAINA —$3.50

<■

Programos 15-kos metų sukak
tuves su iškilmingu paminėji
mu. t. y. koncertu, kuris įvyks 
Lietuvių Piliečių salėje, 1723 
Jane Street.
burgh. Pa.. 8 vai. vak.

Vakaro programą išpildys 50- 
ties asmenų - menininkų grupė, 
jų tarpe dalyvauja: “Maironies” 
choras, vadovystėje Šv. Kazi
miero parapijos 
Kazio 
atliks 
mijos auklėtinis, apsirengusios! 
tautiniais kostiumais. Solistais j 
bus: Aleksandras Sadauskas. | 
Julija Andrulionis. pp. Cinikai i 
ir p-lė Ona Skeveriūtė iš Chica-} 
gos, kuri dabar važinėjasi po. 
visą Ameriką su žinoma ameri
kiečių artistų grupe “Oklaho- 
ma” — operetėje, žinoma, busi 
ir muzikantų.

*

Visi, kurie per penkioliką me
tų klausėte L. Radio programų, 
būkite balandžio (April) 15-tą 
dieną Lietuvių Radio Koncerte. 

, Lietuvių Piliečių salėje 1723 
Jane St.. South Side Pittsburg. 
Paš Programa prasidės 8 vai. Į 
vak. Įžanga — 75 centai.

P. Dar gis,
L. Radio Prog. vedėjas. į

vargonininko 
Bazio. Tautinius šokius 
Šv. Pranciškaus Akade-

ŠIRDIS NERAMI
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Plaukia, ritasi padangėm
debesys žemi.
Vėjai baldosi palangėm.
širdis nerami.

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

Varsto ją skausmų vilyčios. 
pinasi vaizdai.
O tenai, prie lango grįčios 
alpsta jau žiedai...

Kaip ant žemės — pilna dūšioj 
lapų geltonų...
Žiaurios vėtros šėlsta, ūžia.
kur tiktai einu...

1 A. Dainonis.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkč — B. Gailiūnienė,

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
tTot. Rašt. — Ona IVaškienė,

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

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

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

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

Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL, So. Boston, Mass.

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
Da* Drotokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PAėALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždya,
601 6th SL, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkis
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 

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

Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass.

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salS, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $ ir prašau prisiųsti

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

Surinko ir išleido

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

odos viršelis; papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

y
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Foreign yearly______________$5.00
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RAUDONOJO KRYŽIAUS 
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PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metama__________ $4.00
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pačią gruodžio 6 d. veda
majam ilgai skundžiasi, 
kad gyventojai užsispyrę 
priešinasi bolševizacijai ir 
net dažnai sabotažuoja. Tą 
viską daro, nurodo laik
raštis, Ambrozevičiaus vy
riausybės šalininkai. Jų 
pilnas kraštas. Straipsnio 
autorius kviečia žmones 

“ar jie

Lietuvos Žmonės Atsisako Kooperuoti Su Bolševiku Vai- 
i džia. Laukia Jų Keršto Ir Bijosi Dėl Savo Rytojaus; 
100,000 Rusų Lietuvoje; Kaimuose Steigiami Kolchozai.

Krau jo plazma, chirur- 
giški bandažai, kariams 
klubai — tik keli daiktai, 
kuriuos jūsų pagalba pris
tatė mūsų kovojantiems 
vyrams, kada rėmėte Rau
donojo Kryžiaus Karo 
Fondą. Raudonasis Kry- _______
žius parūpina visokių pa-j PAGALBA

--- ' BELAĮSV| AMS
Tarptautinis Raud. Kry-

vyn7tarnybojč***ir padeda z^aus Komitetas daboja pranešti apie saviškius, 
grįžti i civili £erove karo belaisvių visų Prisimenu g™’ "00QT*0

PADEDA JŪREIVIAMS
Kada jie sugrįžo į Angli

ją po “D-Day” veikimų 
Prancūzijoj, Amerikos R. t 
Kryžius įteikė medikalinę 
priežiūrą jūreiviams 33 
tautų.

silinksminimų sveikiems: 
ir sužeistiems, teikia pa-l 
galbą šeimynoms mūsų

t
i
i

Pamažu užgydys žaizdas, išdavinėti tokius 
nori, kad jo pavardė būtų Bet vėl užėjo rusai. Vokie- jūsų draugai ar giminės”, 
skelbiama.)

Brangus Dėde,
Nežinau ar mano laiškas 

pasieks Jus, bet bandau

(Dėl suprantamos prie- įr Lietuva vėl bus laisva, 
žasties laiško gavėjas ne-!

Į Jaltos konferenciją žiūrima visaip. Materialistai 
ir “realistai”, t. y. brutalinės jėgos gerbėjai, kelia ją į 
padanges, pamiršdami, kad faktinai tik trys vyrai 
sprendžia pasaulio likimą. Tad jau pačiam bešališ- 
kiausiam stebėtojui savaime siūlosi klausimas: kur gi 
čia demokratija, kad pati “demokratinio” susitvarky
mo užuomazga jau susidaro iš diktatūros? Kuriuo bū
du iš diktatūros sėklos išdigs demokratiniai vaisiai? 
Reiškia, jau čia pačioj šakny glūdi esminė klaida. Tad 
liaupsinti Jaltos konferenciją galima tik įtemptai, 
dirbtinai.

Bešališkai, šalta logika besiremią galvotojai ki- _______
taip į tą dalyką žiūri. Thomas F. Woodlock laikrašty 'CIVILIAMS KARO 
Wall Street Journal štai kokią nuomonę pareiškia. Į pašALPA 
Jaltos pasitarimus dvejopai reikia žiūrėti: koks jos 
vertingumas šiuo momentu ir koks bus tolimesnėj

i gerai vasarą 
1938 metų, kai Jūs su teta 
lankėtės Lietuvoje. Rodos, 
taip nesenai su Jumis 

pagal kurią teto delegatai periodiniai Į kartu plaukėme garlaiviu 
P medikali- lanko belaisvius, apsipa- iš Kauno į Skirsnemunę

veteranams
gyvenimą.

Taipgi jis turi gerai iš
vystyta programą 1 
belaisviams, [ 
maisto naketai, Luvumun- w , . ,. ,
niai reikmenys, knygos,!zYsta su fiziniais ir dvasi- aplankyti mano dėdę, o 
sporto įrengimai ir kitinlals reikalais ir reikalau- Jūsų brolf Juozapą. As jau 
daiktai pasiekia Suv. Tau- Ja tinkamos priežiūros.
tų armijų vyrus priešo su
imtus.

šalių, kurios užtvirtino pa- 
tvarkymą, kuris padengia 

karo šia karo eigos fazę. Komi-

KRAUJAS
Rem kitę Raudonojo Kry- Raudonojo Kryžiaus tuvos vietoi 

žiaus Karo Fondą. Aukoki-j Kraujo Aukotojų Tarnyba atsidžiaugti 
te dabar —duokite dau- dabar pristato ir kraują JT
giau!

Amerikos Raudonasis
ateity. Pirmuoju atžvilgiu, ji gali pratęsti Paliaubas ^e^1 už SllO^O ^klro 
bei laikinę taiką kokiai dešimčiai, o gal ir dvidešim-Ine?u uz karo

Visur ūkininkai verčiami 
Vieton dėtis į “kolchozus”. Kas 

Kubilūno atsirado kiti, ne-!dar blogiau, kad tie kol- 
va ir tie ir tie lietuviai.! chozai darosi jau nebelie- 
Žmonės gi aplink mato ir'tuviški. Lietuvoje užsiliko 
supranta, kad tai ne tikro
ji valdžia. Jie ir patys no
rėtų, kad Lietuva atgautu 
vėl laisvę ir galėtų tvarky
tis kaip jos žmonės nori,, 
bet nei jie, nei žmonės bal-i 
so neturi 
Maskva ir jie privalo dary
ti, kas jiems įsakoma — 
savo lietuviškom rankom 
smaugti lietuvius.

Nepavydėtinas mūsų vi- 
i visu tuo, ką sų gyvenimas, bet apgailė- 
— “Kas galėjo tina ir tų parsidavėlių Pa- 

tikėtis, kad mūsų Lietuva leckių - Gedvilų būtis. Jie 
taip galės gyventi,” sakė-i 
te. “Nei miestų, nei so-* 
džiaus nebepažinti. Tokie! 
keliai, autobusai, o moky-* 
klos, fabrikai! Net mūsų' 
amerikonišką traktorių 
sodžiuje dažnai užtikda
vau pas ūkininkus, taigi ir 
pas mus Amerikoje ne-j 
daug kitaip. Nedaug teks 
laukti, kol lietuviai Ame
riką pavys”. Išvykstant 
Jūs abu norėjote parduoti 
Amerikoje savo namą ir 
biznį ir grįžti į Lietuvą 
ant visados. Deja, tas vis
kas buvo... Apie pirmą ru
sų okupaciją aš jau Jums 
rašiau. Vėliau užėjo vokie-' 
čiai. Įvedė savo tvarkąs

J

čiai išvyti, bet žmonėse 
džiaugsmo nėra.

Jums pranešiau, kad jis 
Sibire... Tuomet gi Jūs pa
sisvečiavę po įvairias Lie- 

1 tuvos vietoves negalėjote

ginkluotoms jėgoms apart 
plazmos. Kraujas pasiųs
tas į karo teatrus, vartoja
mas užvaduoti plazmos 
perliejimus.

I

SKAITYMO MEDŽIAGA
> Raud. Kry- 

; išsiuntė 2,832,826 
m' Valdžia pristata knyga? ir.žujnalus nuo lie-

pagrindinės klaidos: 1. Istorija parodo, kad vien bru-| x -
tali militarinė jėga bei prievarta nepajėgia palaužti 1^°.s menkos Rau- 
žmonijos valios. 2. Kai kurie pavergti kraštai, pav. | onasis Kryžius. 
Lenkija ir Pabaltės tautos, rodo į Atlanto Čarterį ir _. P|zTD||z-q 
klausia: ar tie gražūs žodeliai ką nors reiškia? į lemPUT"S

Iš tiesų, didžiausias moralinės spėkos veiksnys —»L 
religija Jaltos konferencijoj ignoruojama, ar, tiksliau i . Raudonasis Kryžius iš
tariant, visai paneigta. Stambiausia konferencijos pa- i sluntė 2,500 elektros lem-

čiai metų. Ir tai jau būtų nepaprastas atsiekimas. KaiPasaPos clvlkams uzsie- mer\ os 
dėl tolimesnės ateities, tai Jaltos konferencija nieko 
nepadarė, kas galėtų užtikrinti tokią taiką, kokios visi , , ..
esame ištroškę. Jaltos konferencijoj esą padarytos dviI daI> suvartotų pinigų, lie- pos 1 d. 1943 m. ligoninių

- -- -............... - - - - - - .kamus pristatė Įvairios į- laivams ir užsienyje.

'PIRMA PAGALBA 
VAIKAMS

Milwaukee apskrityje, 
Wisconsin valstybėje, kai
mų mokyklų vaikai iš
moksta apie pirmą pagal- I

jėga — Rusija pareiškė, kad Popiežiui nevalia kištis į! Puęių oru ir 7,500 laivu I- j bą nuo apskričių policistų. _ ___ ____
pavergtųjų Rusijos kraštų katalikų likimą. Ryšiumi takj°n ka^U klubams. Ir■ Šerifo ofisas raportuoja Suvalkijoje ir pas mus lie
su tuo klausimu leidžiamas Vatikane Katalikų Akci- 100 mažučių pianų Raudo-'nnnnniima nusimint™ at- --
jos organas II Quotidiano štai ką rašo: “Kokį likimą n°j°. Kryžiaus ligoninių
rengia Sovietai 84-riems milijonams katalikų, kuomet poilsio kambariams.
jie (Sovietai) reikalauja, kad Vatikano įtaka būtų iš ~
tų kraštų pašalinta?... Ar Rusija nenori leisti Bažny- KELIONĖMS PAKIETAI 
čiai jos vaikų reikalus aprūpinti ? Ar ji mano uždrausti' Raudonasis Kryžius ke- 
katalikams turėti savo vyriausia dvasine galva Romos ’ lionėms pakietus parūpi- 
Popiežių” ? Ir laikraštis da ro išvadą, kad iš aštrių žo- i na sužeistiems vyrams, 
džių, kuriuos Sovietų vyriausybė pasakė apie Popie-; kurie gabenami iš Europos 
žiu, jog Rusija darys kokių išorinių žygių. Bet “Bažny-; i ligonines namie. Pake- 
čia, tiek amžių sunkiai kovojusi, nė šitos kovos nesi- liuose yra žurnalų, saldai- 

įnių ir visokių reikalingų 
reikmenų.

nupuolimą nelaimingų at
sitikimų tarpe mokinių. 
Visi 53 motorcyklio oficie-Į 
riai šerifo ofise yra Rau
donojo Kryžiaus pirmos 
pagalbos mokytojai.

tuvius stumte išstūmė iš 
nuosavų ūkių ir prisodino 

; savo kolonistus. Kas ant 
j menkesnių ūkių ir liko, tu
rėjo didesnę dalį derliaus 
atiduoti vokiečiams. Ken
tėjome ir laukėme. Galvo
jome — tas viskas buvo 
per pirmąjį karą, bile tik

baido”.
Viename konferencijos posėdy Prez. Rooseveltas 

paminėjo, ar nebūtų galima pasikviesti Popiežių į tai
kos konferenciją? — Gera mintis — tarė Churchill. — 
O kaip tamstai atrodo, Mr. Stalin? — O kiek divizijų 
Popiežius gali pastatyti? — paklausė Stalinas. Jam 
atsakyta, kad nevienos. — Tai kam apie jį bekalbėti ?— 
atšovė Stalinas.

Tokia tai “realisto” galvosena. Ir Napoleonas yra 
pasakęs, kad mestoji jam Pijaus VII ekskomunika ne
ištrenks šautuvų iš jo kareivių rankų. O bet gi ištren
kė. Dvasia už medžiagą galingesnė. K.

i

“BEACH-HEAD 
CANTEENS”

Trims valandoms po pir
mu išlaipinimu Leyte Sa
loje, P. I., Amerikos Rau
donojo Kryžiaus vyrąi į- 
steigė “beach-head can- 
teens”, duoti mūsų vy
rams kavos ir kitų valgių, mėnesį.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
LIGONINIŲ
DARBININKAI .sveiki liktume, sulauksime;

Raud. Kryžius turi net * sąjungininkų pergalės ir;
1,600 ligoninių darbininkų i vėl atsikratysime to brudo 
užsienyje. Jie parūpinai 
medikalę priežiūrą mūsų; 
sužeistiems ir duoda infor
macijos apie valdžios pa- 

; rūpinimus ir Raudonojo 
s Kryžiaus aptarnavimą ka- 
įda grįžta namon. Raud.
• Kryžiaus medikaliai pa- j 
į kietai karo belaisviams: 
gali aprūpinti 100 vyrų per

v •

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KLUBOMOBILIAI

Amerikos Raudonasis 
Kryžius turi 200 klūbomo- 
bilius. Iš tų, 39 yra cine- 
mobiliai (judamiems pa
veikslams), kurie pristato; 
judamuosius paveikslus ir į 
muziką mūsų kovojan-1 
tiems vyrams frontuose.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

1.

Puota Pilėnuose
«

Pilėnų dvarponis Tautgėla iškėlė puikią 
puotą. Svečiai, artimesni ir tolimesni dvari
ninkai ir smulkieji bajorai, valgė, gėrė ir išsi
juosę gyrė vaišingą šeimininką. Dalyvavo 
vien vyriškiai, nes Tautgėla buvo našlys. Vie
nintelė moteriškos lyties atstovė buvo jo 
duktė Eugenija, puiki, vos baigusi dvidešimt 
metų mergelė, tikrai poniškai išauklėta. Kad 
ir puota iškelta vien jai pagerbti, bet pana 
Eugenija mažai svečiams tesirodė, nes turėjo 
prižiūrėti visą namų ruošą virtuvėj ir valgo
mojoj.

Svečiai mokėjo pasinaudoti laisve. Jie krė
tė juokus, sekė linksmas pasakas, apislidžiais 
anekdotais paįvairintais, rūkė, lošė kortomis. 
Viskame daugiausia pasižymėjo ponas Ksa
veras Bezickas, kurį juokais, jam girdint, 
drąsesnieji vadino Beziku, o negirdint, pavy
duoliai tiesiog Bziku (durneliu) pravardžia
vo. Bet tai aiškus pavyduolių šmeižtas, nes 
ponas Ksaveras toli gražu ne paikutis. Kaip

tik priešingai. Dainininkas, pasakorius, juok
darys, jisai atrodė vien oru gyvenąs ir pete
liškės lakumą turįs. Lengvas tai lengvas, bet 
tiek gudrus, kad ir patį Tautgėlą — tą apdai
rų, išdidų dvarponį — mokėjo apeiti. Sunku 
ir besuprasti, kur glūdi jo pasisekimo paslap
tis. Sakytum užhipnotizavo Tautgėlą, bet tai 
neįmanoma. Tautgėla perstambus būti me
diumu, gi Bezickas toks aukštas, laibutis, 
tarsi vėjo pučiamas. Tai gal mokslu jį suža
vėjo? Bet Tautgėla, pats ne mokslininkas, 
vargu besiimtų spręsti apie Bezicko mokslin
gumą. Tiesa, lenkutis dažnai gyrėsi išėjęs 
kažkokį universitetą, bet ar tai tiesa, nieks 
nesiėmė apytiksliai spėlioti. Kalbėjo jis labai 
sklandžiai, bet į mokslo sritį niekad nežygia
vo. Juokai, pasakėlės, anekdotai — tai neuž- 
ginčyjama Bezicko specijalybė.

Tai kuo gi jisai rimtą nepaslankų Tautgė
lą būtų sužavėjęs? Visi visaip spėliojo, bet 
tiesa buvo tokia, kad Bezickas tai tikras len
kas, atvykęs Lietuvon iš pat Lenkijos gelmės. 
Gauti savo tarpan tikrą nesuteptą lenką — 
tai nuoširdi Tautgėlos svajonė. (Smulkes
niems bajorėliams tai tik saldus, niekad neį
vykdomas sapnas). Be to, Bezickas buvo 
jaunas, linksmas, vikrus, nevedęs salionų 
liūtas. Taip, nevedęs. Čia ir glūdėjo visas 
Tautgėlos planas. Išleidus Eugeniją už Bezic
ko ir palikus juos Pilėnuose šeimininkauti,

‘ tmrialri T.iotnvnio

šimtas tūkstančių, o gal ir 
daugiau, rusų. Vieni iš jų 
patys bėgo, manydami iš
sigelbėti nuo bolševizmo, 
kitus atgrūdo darbams vo
kiečiai. Dabar tie iš Psko
vo, Leningrado ir kitų vie
tų atbėgėliai sudaro pama
tinį kolchozų kadrą ir daž
nai vadovauja kolchozams. 
Taip “Laibiškių” sovcho- 
ze vadovauja Nikolskij, 
Šumilov iš Petergofo.

Gruodžio 19 d. per Vil
niaus radio buvo skaitytas 
“Tiesos” straipsnis, kuris 
bus ypač 
“Lietuvos 
Amerikos 
pasakyta, 
lietuviai surinko dešimts 
tūkstančių dolerių vai
kams Lietuvoje ir raudo
najai armijai. Asmuo, ku
riam pasisekė surinkti to
kią sumą, esąs koks tai 
karštas komunistas Bim
ba, turįs ryšius su sovietų 
ambasada Washingtone. 
Pranešime taip skamba, 
kad būk Brooklyne įvykęs 
entuziastiškas mitingas, 
kur žmonės dosniai suau- 
kavo tuos pinigus. Tas 
nats Bimba būk siuntęs 
jau ne kartą siuntas su 
dovanomis raudonajai ar
mijai, bet gaila 
šių siuntų nepasiekę So
vietų Rusijos.

i Radio pranešėjas dar pa- 
; minėjo, kad ir “motina So
vietų Sąjunga” nepamirš
ta Lietuvos ūkininkų — ji 
siunčia jiems net aštuonis 
traktorius.

| Mano laiškas šį karta ii-
• vi • gesms, nes pasitaikė gera 

proga jį išsiųsti. Kazin ar 
dar galėsiu Jums parašyti, 
nes rytojus nėra užtikrin- 

įtas. Jūsų, 3roniusA. 
(Iš “Naujienų”.)

juos pastatė

i

nepažįsta šypsenos, nes 
sąžinė ir baimė atima 
jiems miegą ir kankina. 
Jų veidai išbalę ir kokie 
tai nerviškos baimės apim- j 
ti. Tai pasmerktieji, bijo] 
savo žmonių prakeikimo ir1 
bijo... Sibiro ar net ir daug, 
blogiau. Mano švogeris, A-Į 
gotos vyras, dirba vienoje 
aukštoje įstaigoje. Pasa-i 
koja: praveri duris į savo 
komisaro kambarį su raš
tais, tas kai sukrutės tik 
kėdė braška — išsigando. 
Nerviškai praves ranką 
per plaukus, paskiau pa
slėpdamas išgąstį imasi 
papiroso. O kai užeina ru
sas, — jų vis daugiau at
siranda, — mūsų komisa
ras nelyg ministeris, iš 
kailio neriasi, kad tik jam 
įtikti. Jaunesnieji valdi
ninkai tą viską stebi, bet 
tyli sukandę dantis, viens1 
kitu nepasitiki, nes priviso 
šnipų — NKVD donosčikų.

Dabar iš visų žmonių a- 
tėmė radio aparatus, užtai 
viešose valgyklose turi 
klausytis propagandos —1 
nori ar nenori................
radio gruodžio 6 d. apskel
bė, kaip “Lietuva” minėjo 
Stalino konstitucijos die
ną. Kalbėjo Blecher, Mi-| 
chert, Movsorovič, Vasilev- 

įskij, Kondraška į darbi
ninkus ir valdininkus.

Nei mums lietuviams rū
pi ta “šventė”, nei tie “lie

tuviai” kalbėtojai.
| Dienraštis “Tiesa” tą

I

jums įdomus, 
Išlaisvinimas ir 
Lietuviai”. Ten 
kad Amerikos

keletą

I

AMERICAN 
RED CROSS 

+

būtų atliktas Tautgėlos gyvenimo uždavi
nys. Savim Tautgėla nesirūpino. Jis tvirtas 
kaip uola. Per keliasdešimts metų jis stipriai 
palaikė lenkų tradicijas Lietuvoj. Nė smar
kiausia litvomanijos banga nevalios jo par
blokšti. Bet jaunoji karta lyg ir abejotina. 
Joje just kažkokio nepageidaujamo demokra
tizmo. Eugenija, tiesa, buvo auklėjama pagal 
geriausiojo lenkiško tono reikalavimus, bet, 
baigus jau mokslą ir santykiaudama su dva
ro tarnais, gali užsikrėst mužikiškomis idė
jomis ir ištekėti už kokio inteligento litvoma- 
no. Ta mintis iš pašaknų supurtydavo Taut
gėlos sielą. Ne, jis prie to neprisileis. Dabar 
kaip tik geriausia proga Eugeniją su Bezicku 
apvesdinti ir tą klausimą užbaigti. Geriau 
jiems supažindinti jis ir iškėlė šitą puotą.

Buvo linksmas, nes iki šiol viskas gerai 
klojosi. Kartkartėmis trumpam momentui 
atbėganti prie svečių Eugenija atrodė paten
kinta, o jau Bezickas tai krėtė juokus kaip iš 
rankovės. Kartais net virsdavo vaikiškai ne
rimtu, bet varšavinė tarmė dildė takto trū
kumus. Vietos bajorėliai taip tik laižėsi iš 
pavydo.
— Tokiam tai viskas lengva. Paims mergą 

kaip ant delno, — kuždėjosi.
Visados rimtas ir net šiurkštus Tautgėla, 

linksmai ūsus raitydamas, pats sau niurnėjo:
— Jaunas dar, nepastovus, bet kaip išauk

lėtas! Kad visi dvarponiai turėtų laimės įsi
gyti po tokį žentuką, tai Lietuva tuojau at
gimtų. Litvomanai turėtų trauktis šalin, kaip 
ūkana prieš saulę.

“Saulė” jau matomai pastebėjo savo svar
bą ir suprato savo uždavinį. Neilgai trukus, 
pradėjo šiepti lietuvius inteligentus ir tain 
gabiai juos pamėgdžiojo, kad klausantieji 
juokais plyšo.
— Žinote, ponai, — kalbėjo Bezickas, — tie 

litvomanai — tai gyvi meškos. Kiekviens įsi- 
reižėjęs, kaip bulius pavasarį, o jau manda
gumo nė per nagą pas juos nerasi. Mūsų uni
versitete buvo vienas litvomanas, kurs,per 
ištisus metus ištarė nedaugiau kaip 365 žo
džius, bet jei tik kas kiek pašaipiai užsimin
davo apie Lietuvą, tai tuojau dairosi, kuriam 
kakta bakštelt. Juokingi tipai.

Tuo tarpu įėjo Eugenija. Bezicko iškalba 
kaip ant mielių pakilo.
— Jisai įsivaizdavo, kad privalo nešioti sto

rą tautišką sermėgą, kaip kad kaimiečiai 
dėvi. Ir ką manote? Pasisiūdino pilką milinę 
sermėgą, užsisagstę bruzguliais ir danu 
vaikštinėti miesto gatvėmis! Eidamas vis 
šnairuodavo, ar merginos į jį nežiūri. Ir ne
apsiriko. Visos, prunkšdamos juokais, atsi
grįždavo, nes atrodė kaip milu apkrautas 
kupranugaris.

(Bus daugiau)



Antradienis, Kovo 20. 1945

LIETUVIAI KARININKAI '
Surinko — Izabellė Baltramaitienė.

( Tęsinys)
Lieut. Elizabeth T. Blonar, WAC, iš Detroit, Mich., 

slaugė.
Lieut. Dan Bložis, U. S. A., iš Chicago, III., žymus spor

tininkas.
Lieut. Jonas D. Bloznelis, iš Catskill, N. Y., 1944 m. žu

vo per karo veiksmus.
Capt. W. R. A. Boben (Baubonis), U. S. A., iš Wilkes- 

Barre, Pa., gydytojas, 1942 m. buvo Randolph 
Field. Texas.

Lieut. Jonas Bogdanas, A. A. F., iš New Britain, Conn.,1 
žuvo oro katastrofoj prie San Marcos, Texas, 1943.

Lieut. John Borden, U. S. A., iš Chicago, III., dantų gy
dytojas.

Major Boniface Brazaitis, U. S. A., iš Rahway, N. J., 
1944 m. buvo Puerto Rico.

Lieut. Hermina Brazauskas, Army Nurse Corps, iš 
Edwardsville, Pa., slaugė, 1944 m. Buvo užsieny., 

Lieut. Edward Brazauskas, U. S. M. C., iš Chicago, III., 
lakūnas, inžinierius.

Capt. Brezas, A. A. F., iš Bloomfield, N. J., lakūnas.
Capt. Victor Brosokas, U. S. A., iš Maizeville, Pa., už 

nepaprastą narsumą ir drąsumą Afrikos invazijoj
1943 m. Maj. Gen. Terry Allen jam įteikė Distin- 
guished Service Cross, antrąjį iš aukščiausių gar
bės ženklų; būnant Anglijoj jam buvo skirtos 
svarbios karo užduotys, be kitko jis 20 dienų pra
leido už užrakintų durų, patalpose, kur buvo pla
nuojama Afrikos invazija; ten jis asmeniškai su
ėjo į pažintį su generolais Eisenhoweriu ir Clarku.

Lieut. Albert P. Budris, U. S. A., iš Chicago, III., 1944 
m. buvo sužeistas.

Lieut. A. Bunes, Army Nurse Corps, iš Elizabeth, N. J., 
slaugė, tarnauja užsieny.

Lieut. Joseph Burkauskas, A. A. F., iš Naugatuck, Ct., 
lakūnas - bombanešio navigatorius, 1943 m. dingo 
be žinios per misiją Europoj, 17 kartu dalyvavo 
Vokietijos bombardavime, buvo keletą kartų ap
dovanotas atsižymėjimo ženklais ir vieną kartą 
buvo kautynėse sužeistas.

Ensign Elizabeth Butėnas, Navy Nurse Corps, iš Gard- 
ner, Mass., 10,000-toji viešnia VVomen’s Military 
Services Club patalpose, New Yorke.

Capt. Joseph Butėnas, U. S. A., iš Elizabeth, N. J., gy
dytojas, tarnauja Europos fronte suvirs du me
tus, Italijoj gydė kitą Elizabethietį žurnalistą Ri- 
chard Tregaskį.

Capt. Walter Butkus. U. S. A., iš Chicago, UI., gydyto
jas, 1943 m. buvo šiaurės Afrikoj.

Lieut. Albert P. Butvidas, U. S. N., iš Nutley, N. J.,
1944 m. buvo Bunker Hill, Ind.

Lieut. Commander Michael V. Casper (Kasperas), U. 
S. N., iš So. Boston, Mass., dantų gydytojas.

Major Joseph Černauskas, U. S. A., iš Lawrence, Mass., 
1943 m. buvo Birmingham, Ala.

Lieut. George Černiauskas, A. A. F., iš Brooklyn, N. Y., 
pasekmingai yra atlikęs daug oro misijų Pacifike.

Lieut. Joseph J. Chapas, A. A. F., iš Aurora, III., 1944 
m., vokiečių paimtas į nelaisvę Rumunijoje.

Ensign A. L. Childs, U. S. N., iš Chicago, III., 1941 m. 
buvo Pearl Harbor, Hawaii.

Lieut. Ant. Dailyda, U. S. A., iš VVorcester, Mass., 1944 
m. buvo sužeistas.

Lieut. Commander Danis, U. S. N., iš Chicago, III., prie
šui sutorpedavus jo laivą jis heroiškai išgelbėjo 
kitus įgulos narius ir už tai buvo cituotas.

Lieut. Alexander Darbutas, A. A. F., iš Pittsburgh, Pa., 
lakūnas, atliko daug sėkmingų misijų prieš vokie
čius, turi Distinguished Flying Cross pažymėji
mą.

Major Joseph Davis (Uždavinis), U. S. M. C., iš Linden, 
N. J., nepaprastai atsižymėjo kovoje prieš japo
nus, 1943 m. vieną japonų laivą uždegė, o kitą su
daužė.

Capt. Albert Degutis, U. S. A., iš Elizabeth, N. J., dan
tų gydytojas, tarnauja Europos frontuose.

Capt. Edward Degutis, U. S. A., iš Detroit, Mich. 
Lieut. Alfonse S. Deikus, U. S. A., iš Maspeth, L. I.. 

1944 m. dalyvavo kautynėse Prancūzijoje.

Amerikiečiai kariai per lapių olas, akmens urvus ir akmens griovius — 
valo japonų fanatikus - snaiperius kirsdami lemtiną smūgį Corregidor, 
Philippinuose.

nime. Tik nuo to laiko jis 
pajunta tikrą savo vertę ir 
didybę ir ima tuo dažnai 
net perdaug didžiuotis. 
Nuo šio laiko jaunuolis-ė 
ima suprasti, kas yra gra
žu, kilnu arba biauru, ne
dora. Tuo pačiu metu gim
sta didesnė ir tampresnė 

'■ mergaitėms prasideda a- draugų meilė, ir toji gar- j

Pirmoji meilė—skaitdri lyg ra toks prasmingas bei 
žiedas, i dvasiškas, kaip subrendu-

Pirmoji meilė—karšta kaip šio žmogaus. 
saulė,

Pirmoji meilė—padausiais.
rieda,

Pirmoji meilė—baisi 
g aule.

Vaikystės metai baigiasi 
brendimo amžiumi, kuris

ap-1 «pie 13 — 15 metus, o ber- 
■ niukams apie 15 — 17 me-

Meilės jausmas, kaip ir tus. Šitas laikotarpis žmo- 
daugelis kitų jausmų,'gaus gyvenime yra labai 
žmogui yra įgimtas. Jau žymus ir svarbus reiški- 
kūdikis parodo meilės sa- ’ nys, ir dėl to neretai antru 
vo motinai, tėvui ir ki- žmogaus gyvenimu vadi- 
tiems artimiesiems. Ta- • namas. Ir tikrai, nuo l__ 

ičiau šitas meilės jausmas; laiko žmogus, atseit jau- 
yra daugiau giminystės ■ nuolis-ė labai pasikeičia 
jausmas, kuris niekad nė-'kūno, ypač dvasios gyve-

Mes Norim Keltis
Iš sutemų, pro pelkes ir girias. 
Ateina žmonės, upėm iriasi laivai ir valtys... 
Tegu, tegu laukus — tūnojimo marias — 
Pažadins giesmės ir šauksmai: Mes norim keltis!
Tulžies kartumą nešam gomury'. 
Apviltos viltys širdyse išgraužė gilią žaizdą...
Numeski mūs keliam šviesos, kurią danguj turi.
O Viešpatie, o Tėviška Apvaizda!
Dar mes neprisikėię ir akli,
Kaip kūdikiai, kaip pumpurai be saulės pažvelgimo... 
Puikybės ir paikumo vėtra atkakli
Atgal tamson, atgal į žemumas mus nešti ima...
Iš sutemų, pro pelkes ir girias.
Ateina minios, upėm iriasi laivai ir valtys... 
Tegu, tegu laukus — tūnojimo marias — 
Pažadins giesmės ir šauksmai: Mes norim keltis!

_ St. Santvaras.

Tik ką vedęs linksmas ir karys ir jaunoji.
X

pę gryną ir šventą meilę, 
yra pavojingas bei nuodin
gas suklydimas”. Sesė! 
Jaunystė yra pasiruošimo 
laikas, gyvenime pavasa
ris, žydėjimo laikas. Tat, 
jei nori gauti rudenį gerų 
vaisių, neskink gegužės 
mėnesį žiedų pinti savo 
vainikui.

maisto ir tiek priauga, kad 
pasiekia galutinio sutapė- 
jimo”. Galima kalbėti apie 
patikimą iš pirmojo pama
tymo, nes pirmasis susiti
kimas gali uždegti ir už
dega meilę, bet meilė ne
svyruojanti, meilė susiju
si su ištikimybe, t. y. ne
kintamumu, negali būti 
tikra iš pirmojo pamaty
mo. Todėl gyvenime labai 
retai pasitaiko, kad jau
nuoliai sueitų į moterystę 
pirmosios meilės įtakoje, 
ir suėję laimingai gyventų. 
Labai dažnai ta graži pir
moji meilė pasibaigia iširi
mu, dėl ko jaunuoliams 
tenka pakelti daug skaus
mų, pakliūti į nusivylimą. 
Po nepasisekusios pirmo
sios meilės 
gyvenimas 
tamsesnis, 
liūdnesnis, 
prieš tai. Tada jai-jam at
rodo, kad jau visos šviesio
sios viltys žlugo ir nieko 
gražaus bei malonaus ne
beliko, nes žuvo tai, kur 
daugiausia ji-jis matė lai
mės, ir kitą kartą įsimy
lėti ji-s nebeturi vilties. 
Tiesa, pasitaiko, kad kai 
kurie ne taip toli nueina, 
nes pastebėję savy viduji
nes audras laiku nutrau
kia santykiavimus. Bet vis 

tdėl to ir tokiais atvejais 
tenka iškęsti nemažų dva
sinių kančių. Mat, juose 
jau buvo įsivyravęs stip
rus prie vienas antro prisi
rišimas, ir štai staiga, dėl 
tam tikrų priežaščių, 
jiems tenka skirtis. Tokio 
persiskyrimo padarytos 
dvasinės žaizdos dažnai 
pasilieka taip pat nebeiš
gydomos per visą amžių. 
Jaunuolis-ė turėję jaunys
tėje palinkimą prie kitos 
lyties, nebegali savo mei
lės objekto užmiršti. Šitas 
yra visiems bendras ir ne
pakeičiamas meilės savu
mas. Ji-jis tarytum ati- 
duoda mylimam-ai savo 
širdį ir nebegali jos svei
kos atsiimti. O pilnai ir gy
vai moterystės laimei rei
kalinga, kad nesuskaldyta ’ ff* 

■ meile atsiduotų tik vienam i; [ ♦ 
asmeniui. Didelį gyvenimo’] Į 
patyrimą ir gilią išmintį j [ 
pasakė vienas filosofas) i 1 
šiais žodžiais: “Mergaitės,: j 
gyvenime teturi teisėtos * 
vietos tik du vyrai: jos tė- ! [ 

! vas ir tėvas jos vaikų, o j 
sad gimsta nekaltoj ir ne- visa, kas praneša tą dvily-

šioji pirmoji meilė. Pirmo-: 
je meilėje yra kuomažiau- 
sia svarstymo bei galvoji
mo. Jaunam asmeniui mei
lės jausmas kyla netikėtai: 
ima įsižiūrėti į kokį sveti
mos lyties asmenį ir įsi- 

šio myli. Dėl tos priežasties 
berniukų simpatijų ob-į 

jektais dažniausiai esti ne 
vienametės draugės, bet 
suaugusios mergaitės bei Į 
moterys, o mergaitėms — 
suaugę vyrai. Psichologas 
Juoz. Gobis sako, kad įsi
mylėjimai vienmečių jau
nuolių tarpe daug retesni, 
negu įsimylėjimai į suau
gusius dėl to, jog subren
dusių žmonių lytiniai or
ganai gamina tam tikros 
energijos, kuri mokslo iki j 
šiol nėra dar ištirta, bet 
kuri, galima spėti, yra 
spindulinga, ir kaipo tokia 
paveikia į jaunuolių ir su
augusių žmonių meilės sri
tį ir tuo būdu sukelia lytinį! 
interesą bei lytinę meilę. 
Be to, labai dažnai to am
žiaus jaunuolių neatsižvel
giama nė į luomo nė į pa
dėties skirtumą ir dėl to 
paskui įsimylėję turi dau
gybę nemalonumų. Kadan
gi pirmoji meilė beveik vi-!

Lieut. John Dering (Deringas), A. A. F., iš Chicago, III., 
1944 m. buvo Flight Instructor Bainbridge, Ga.

Ensign Vincent Dering (Deringas), U. S. N., iš Chica
go, III., lakūnas, pe šešių mėnesių Pacifiko karo 
frontuose 1944 m. buvo grįžęs į namus.

Lieut. Peter Dobilas, A. A. F., iš Chicago, UI., inžinie
rius, 1944 m. buvo Flight Leader New Mexico vals
tybėje.

Lieut. E. C. Duben, U. S. A., iš Brooklyn, N. Y., 1943 
buvo Camp Wheeler, Ga.

Capt. B. Esūnas, iš Washington, D. C., 1943 m. buvo 
Floridoj.

Lieut. James Z. Gailun, U. S. A., iš Hartford, Conn., 
dantų gydytojas.

Capt. Julius P. Gale (Jurgėla), U. S. A., iš Long Island, 
gydytojas, po 26 mėnesių Afrikos ir Europos fron
tuose paskirtas į Flight Surgeon’s kursus Texas 
valstybėje.

Lieut. Victor J. Galinis, U. S. N., iš So. Boston, Mass.
Lieut. Joseph P. Gavenonis, U. S. A., iš Plymouth, Pa., 

1943 m. buvo Camp McCoy, Wis.
Ensign Albin Gedarovich (Gedaravičius), U. S. N. R.,' tiesiog * angeliškas, 

iš Brooklyn, N. Y., medikos studentas. — J-,x- J -1-
Lieut. Joseph Geletkas, U. S. N. R., iš Farrell, Pa., 1943 

m. lankė kursus svetimų kalbų susisiekimo, Camp 
Crowder, Mo.

Lieut. James S. Gialclis, A. A. F., 1943 m. buvo Com- 
manding Officer of C. A. M. Program, Statė Tea- 
chers’ College, Grove City, Pa.

Lieut. Anthony Globis, U. S. A., iš Racine, Wis., nuo 
pat karo pradžios japonų belaisvis.

Lieut. Edward Globis, A. A. F., iš Chicago, III., bombo
nešio co-pilot, 1944 m. žuvo bombarduojant Vokie
tiją.

Capt. Grajauskas, A. A. F., iš Brooklyn, N. Y., žurna
listas.

Grebliūnas, iš Chicago, III., gydytojas (Draugas, 1944 
m. XII., 10 d. praneša, kad jis karo tarnyboj).

(Bus daugiau)

užnuodytoj visokiais gy- i 
venimo blogumais atmos-! 
feroj, todėl ji yra skaidri, i 
lyg gėlės žiedas, karšta, 
kaip saulė ir pasižymi ypa
tingu savo gražumu. Ir 
nors jaunuolis-ė pamilsta i 

.savo amžiaus, savojo luo
mo ir padėties, nekalbant 
jau apie suaugusį, kupiną! 
įvairių ydų asmenį, bet 
jam jis priskiria tokias y- 
patybes, kokias jis žmogu
je labiausiai brangina.1 
Tuo būdu paprastas as-j 
muo mylinčiai-am darosj 

j kaž kaip kilnus, brangus, 
. O tas 

yra dėlto, kad pirmosios; 
meilės apgaubtas jaunuo
lis-ė niekad nekritikuoja 
mylimojo asmens. Visus 
jo-jos darbus, veiksmus 
bei elgesius ji-jis mato tik 
iš gerosios pusės. Užtat ir 
sakoma, kad pirmoji mei
lė padausiais rieda. Ger- 
lingas sako: 
pažinti savo objektą; juo 
daugiau ji sužino arba pa
tiria, tuo daugiau būna ji 
su juo susigyvenusi, stip
riau ir giliau susirišusi, su
randa jame vis daugiau

“Meilė turi

K. š. (“L-s”)

jaunuoliui-ei 
atrodo daug 
žiauresnis ir 
negu buvo

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 

į Greene, Maine.

Juozas Kasinskas
Ine. < i

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd. '!
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595
Limosinai dėl visokių relka'ų ] 
Patarnavimas Dieną ir Nakt] •

Laivyno kariai dažnai turi ir laivui plaukiant pilnu 
greičiu, taisyti sugedusias dalis netik iš vidaus, bet ir 
iš oro. Matomas karys - jūrininkas kaip tik ir yra pa
našiose pareigose.



Antradienis, Kovo 20, 1945

Baudžiauninkės Likimas
Gražaus veido, jautrių 

mėlynų akių, aštuonioli
kos metų Onutė liūdnai 
žiūrėjo į savo ponios sū
naus Leono paveikslą. Ant 
kelių gulėjo atskleista 
Lietuvos dainiaus knyga, 
o mintys toli klaidžiojo. 
Sukryžiavusi smulkius 
pirštelius ant ilgesiu al
suojančios krūtinės, per 
krištolinius ašarų lašus, ji 
pamatė ties Neriu tėviškės 
kampelį. Štai, stovi jauki 
grįtelė, aplink ją žema tvo
ra. Darže — įvairiaspalvės 
aguonos ir didelėmis, gel
tonomis galvomis saulė
grąžos. Žemiau pieva, ma
žas tiltelis; už jo medinis 
kryžius. Kairėje balti dva
ro pastatai su puikia gene
rolienės pilimi. Toliau, 
melsvame miško fone, ži
bėjo bažnyčios bokštelis. 
Dangus buvo mėlynas, 
kaip linų žiedas užgulęs tė
vų žemę. Saulė kopė į va
karus. Pievoje bėginėjo 
devynių metų Onutė, jos, 
sesutė ir broliukas. Gražią 
vakaro tylą pasveikino 
piemenų ragelis, jam pri
tarė bažnyčios varpas 
šaukdamas laimingai bai
gusius dieną maldos. Rū
pestingas tėvas, prisiarti
nęs prie mažyčių, pats pir
mas atsiklaupė, suklupdė 
vaikelius ir visi nuošir
džiai sukalbėjo “Viešpa
ties Angelą”.

Tuo tarpu iš dvaro sku
bėjo du tarnu, nešdami 
skaudžią laimingai šeimai 
žinią. Žinia buvo šitokia: 
ponia generolienė liepė

dvaran atvesti Onutę kaž
kokiems patarnavimams. 
Ak, jau išplėšia Onutę išsi
galvotoms pareigoms, o ji 
dar tokia maža, tokia švel
ni ir trapi plaštakė! Ko
kiems darbams ją paskirs ? į 
Greičiausia ponų vaikus] 
vedžioti... Tėvas rankomis 
suspaudė gyvenimo išva
gotą veidą, sesutė su bro
liuku garsiai pravirko.! 
Motinos jau nebuvo. Ji ra
miai sau gulėjo smiltyne 
arti bažnytėlės.

į Generolienė lipšniai pa- 
sveikino Onutę, liepė parū
pinti jai švarių drabužėlių 
ir gardžiai pavalgydinti. 
Bet Onutei taip širdį skau
dėjo, taip spaudė gomurį,' 

i kad ji nieko praryti nega-! 
Įėjo, tačiau verkti irgi bi-i 

! jojo.
Praėjus keliems mene- i 

siams, pas generolienę at
vyko grapienė M. su dvyli
kos metų sūneliu Leonu. 
Leonas bėginėjo erdviame 

i sode, rinko gražesnius vai- ■ 
sius, skynė uogas ir nešė 

(Onutei. Ji džiaugėsi, kad 
Leonas ja nesibiauri, su jaI 
kalba ir žaidžia. Grapienei 
Onutė labai patiko ir ji pa-; 
prašė generolienės mažą 
baudžiauninkę padovanotu 
jai.

Ir štai važiuoja Onute su 
nauja ponia gražioj karie
toj į kitą nežinomą vietą. 
Leonas norėjo ją palinks-

DARBININKAS

Amerikietis karys ir “lapių oloj” besiilsėdamas — 
linksmas.

Mūsų Sapnas

PAVASARIS

Sesut, tu paraudus šypsojais,
] Akys žaidė saulėta erdve — 
Kai tave pirmą kart' pabučiavo Į 
Pietų vėjas gegužio sapne.

Aplinkui pavasaris skamba 
Linksmų vyturėlių giesmelėj. 
Kaip mylimo smuiko akordai 
Iš kažkur artėja ir kelias.

Užmiršai, kad dar vakar sken
dėjai

Tamsoje, nevilties ūkanoj. 
Šiandien džiaugsmo krūtinėj 

pilnėja
Ir skamba jau tavo dainoj.
Pavasaris tėvo sodely, 
Pavasaris kieme ir lauke.
Pavasaris jaunoj krūtinėj

_ Gyvenimu džiaugtis tave 
šaukia. J. P-tė (“L-s”)

MANDAGUMO PAMOKA
Dviejų Kūmučių Pasikalbėjimas

FORMER GOVERNOR of 
Washington, Arthur B. Lang- 
lie, has been called to active 
duty as lieutenant in the U. S. 
Navai Reserve and will report 
to an East Coast port for as- 
signment to the Atlantic fleet.

vž xJ 1JL CL J t1 11XX. O
minti: rodė įvairius žais-j 
lūs, nuolat šnekino ir žadė
jo savo žaislų dalį jai ati
duoti. Bet kukliam Lietu
vos vaikeliui visa tai buvo- 

j svetima, neįdomu. Nuolat I 
jos širdelė grįždavo prie, 

i puikių Neries krantų, į 
gimtąjį kiemelį, prie tėve-! 
lio, savųjų ir prie tos baž-Į 
nytėlės, kur miega jos ge
roji motinėlė. Tik po dvie-1 
jų savaičių važiavimo pa
siekė kelionės tikslą. Veži-I 
mas sustojo — Onutė iš
vydo naujos savo šeimi-j 
ninkės palocius.

! Po metų Leoną išvežė į 
miestą mokyklon, o Onutę 
į artimiausią vienuolyną, 
irgi pasimokyti. Čia grei
čiau negu kur kitur nuri
mo jos pažeista širdelė. 
Greit pamilo geras vienuo
les seseles ir visą tvarką. 
Prigimtais mokslo gabu-

Žiūriu aš į tave ir man atrodo —
Esi naktis, esi man rytas ir diena...
Ir girioj, ir laukuos, pavėsy žalio sodo 
Mum žydi vasara plati ir amžina.
Kai tavo žodžiai, balsas kai nutyla,
Kai tu miegi, kaip kūdikis, man ant peties, 
Danguj, kaip mūsų meilė, Vakarinė kyla, 
Ir į laukus, girias ateina vasaros naktis...
O rytą, kai upelis, ir giria, ir laukas 
Pabunda, skamba saulės spinduliuos — 
Švelnus vėjelis glosto tavo plaukus 
Ir vėl regiu akis dvi mėlynas, gilias...
O kad šis sapnas neišnyktų niekad, 
Kad meilės vasara mum būtų amžina!..

Voratinkliai virš žemės plaukia, driekias, 
Pernakt darže baltuoja rudenio šalna...

Eug. Matuzevičius.

šia viršum kasdieninio gy
venimo tempo. O kaime ir 
žmonės daug geresni... 
Taip begalvodama ėmė 
vysti ir nykti, kaip plačių 
laukų gėlė, išrauta ir įso
dinta ankštame gėlyne 
tarp rožių ir hortensijų.

Žvakė baigė degti; popie
rius, kuriuo ji buvo susuk
ta, staiga suliepsnojęs už- 
gęso, dagtis pasinėrė į 
žvakidės gilumą ir tamsa 
apsupo Onutę. Pasigirdus 
ratų bildesiui ji pabudo iš 
savo svajonių sapno ir ves 
suspėjo įžiebti naują žva
kę, į kambarį įėjo grapie
nė, kurį laiką čia bevie- 
šianti jos teta ir Leonas.

Grapienė buvo linksma, 
gerai nusiteikusi, šypsojo
si. Tuo tarpu tetos akys 
svaidė pykčio žaibus. Be
saikė puikybė darė ją nuo
žmią ir baisią.

— Mano Onute, kodėl at
rodai tokia suvargusi, ir 
išbalusi? Senai tau reikėjo 

j eit gulti; Pranutė būtų ma
nęs palaukusi
grapienė, glostydama gel- 

} tonus mergaitės plaukus.
Onutės veidu perbėgo su

sigraudinimo šešėlis. Už 
gražius žodžius ji prispau
dė ponios ranką prie savo 
lūpų. Teta žvalgydamosi 
neramiai sušuko: O kur gi 
mano tarnaitė Elena?
— Susirgo ir aš prikalbė

jau eit pasilsėti, pasižadė
dama jūsų prakilnybei pa
tarnauti už ją, atsakė O- 
nutė.

Atsisėdo ponia prie tua-
< lėtinio stalo ir liepė Onutei 
! nuimti brangius brilijan- 
tus, kuriais be saiko buvo 
apkarstyta kaklas, prikim
šta galva ir apnarstytos 
rankos. Leonas sėdėjo prie 
židinio atrėmęs galvą į 
baltus stulpelius. Grapie
nė skaitė laiškus. Atsar
giai paėmė Onutė liepos 
medžio sidabru išklotą 
skrynutę, ant melsvo ak
somo sudėjo brilijantus ir 
viską jau baigė tvarkyti, 
bet visai netikėtai išgirdo 
Leono pastabą, kad ji šian
dieną esanti labiau išbalu
si negu kada nors 
Onutė pasijuto 
ugnyje ir staigiu 
pasukimu numetė
lo marmurinį šunelį, iš ku
rio išbyrėjo kažkokie po
pieriai. Teta baisiai suriko 
ant Onos.

Jinai žvilgterėjo į Leoną, 
lyg prašydama užtarymo, 
bet Leonas visą savo dė- 

, mesį buvo nukreipęs ne į 
ją, bet į išmėtytus popie- 
! rius.

Grapienė nustojo skai- 
įčiusi. Leonas atsisveikino 
su moterimis. Onutė pa
švietė jam kelią per tam- 
sius salionus.

I ( Bus daugiau). .

kalbėjo

Bet Leonas ir dabar šir
dingai pasveikino jaunų 
dienų draugę, nors vėliau, 
užimtas įvairiais reikalais, 
retai teprataraavo Onutei 
vieną kitą žodį. Vienišai 
Onutei dar labiau ima 
skaudėti širdis, vis daž
niau akys rasotos, vis la
biau veideliai bąla.

Dar skaudžiau buvo O-
nutei, kai ponia pataikau-i 
dama Leono norams, per
sikėlė į didmiestį gyventi. 
Miesto atmosfera- gniaužė 
jos krūtinę, triukšmas ir

Tik ką vedęs karys Maj. Richard I. Bong su savąja 
kelyje į pavedybinį paskyrimą.

mais ir dideliu stropumu 
pralenkė kitas mokslo 
drauges, o malonumas ir 
būdo švelnumas laimėjo 
jai visų palankumą. Ir ka- 

I da, po kelių metų, jai rei- 
Į kėjo grįžti atgal pas gra- 
pienę, jai atrodė, kad ant
rą kartą apleidžianti bran
gią tėvų pastogę. Tačiau 

! prie aplinkybių greit prisi
taikė sąžiningai pildyda
ma savo pareigas.

Tyliai ir ramiai plaukė 
diena po dienos, be jokių 
permainų bei sukrėtimų. 
Koks jos buvo mėgsta- spiegimas aidėjo ausyse, 
miausias darbas? Tai savo! Ji dabar su dvigubu neri-j 
mitrių rankų darbeliais,!mu ilgėjosi kvepiančio lau- 
gėlėmis puošti vietos baž-'kų oro, žalių pievų, ošian- 
nyčios altorius. Panašių Į čio miško, plačių krištoli- 
darbelių leisdavo jai gra- nių ežerų. Jai atrodė, kad 
pienė ir į vienuolyną nu-'tarp slegiančių miesto rū- 

i siųsti. Visi namų kamba-'mų sunku akimis dangų į- 
■ riai jau seniai išpuošti 
! gražiais Onutės rankų dir
biniais. Kiekviena pagalvė, 
kiekvienos kėdės atramai 
liudijo apie jos dailų skonį 
ir stropumą. Šventomis 
dienomis skaitė knygas. 
Dažnai susiraizgiusių sodo 
medžių pavėsy įbedusi a- 
kis į dangų sekdavo plau-' 
kiančius debesėlius, kurie; 
skubėjo gimtosios šalelės 
link. Ten Neris... ten moti-i 
nos kapas, darželis... o aš 
čia turiu likt visuomet, vi
suomet... viena!

Po dviejų metų jos grįži- 
i mo iš vienuolyno, atvažia
vo Leonas iš užsienių. Mo
tina besveikindama sūnų 
nežinojo nė kaip džiaugtis, j 
išbėgo ir Ona, bet kai pa-1 
matė petingą vyrą, kursi 
kitados judrus berniūkš
tis noriai žaidė su ja. krūp
telėjo nukaitusi.

I
I

i žiūrėti, sunku pakilti dva-

PT SKIPPER Lt Cedric Jan 
icn of Mcdford, Mass., toli. 
Washington pressmen how hc 
hcadcd 7-man invasion of Jar 
hcki island, burning 25 build 
ings beforc retrcating to craft 
Whilc partv was ashore, Amer- 
ican destroyer operating inde- 
pendentiy opened fire wound 

ing Janien in ear-drum.

kandžių, daleiskim sau žu
vų, tai prapulsi su dviem 
šakutėm kaulus berankio
dama, o svarbiausia; kad 
dar daug valgių reiks val
gyt, o jau soti.

Barbora. — Su dviem ša
kutėm?!. Nesąmonė!

Katrė. — Visai papras
tai, su viena prilaikai, su 
kita valgai.

Barbora. — Ir vaizdas gi 
koks, taip valgant? Kaip 
šuo kaulą draskąs!

Katrė. — Nesvarbu vaiz
das, bet žinok, kad pirš
tais kaulų nieks nerankio- 
ja ir daugiau kąsnelio į 
burną nesideda.

Nemanyk, ir sriubai val
gyti yra taisyklės. Neprisi
pilsi daugiau samtuko, ne
srėbsi kaip kaime, nemai
šysi, kad kleckai iš lėkš
tės lakstytų ir nepūsi, kaip 
sugurusios kalvio dum
plės.

Barbora. — Tai kaip, lie
žuvį šutinsi?..

Katrė. — Šutinti nerei
kia, tik reikia mandagiai 
valgyti.

Barbora. — Kaip jau ten 
mandagiai valgyti?

Katrė. — Sakiau, kad 
kleckai nešokinėtų iš lėkš
tės.

Barbora. — A... a... a...
Katrė. — Ir šiltą valgyti 

yra įvairiausių ceremoni
jų. bet turiu bėgti... į balių

į Barbora. — O, ir Katriu-] 
Į tė čia! Baisiai seniai tave 
bemačiau. Turbūt, ir nau
jienėlių visokių turi? Pas 
mane, matai, viskas po se
novei... Tiesa, vakar bu
vau svečiuose pas viršinin
kus, baisiai prašmatniai 
ten pas juos viskas. Pama
nyk, dar sniegas, o jau da
vė žalių agurkų su medum. 
Ale, žinotum, kaip keistai 
juos valgo, gi su šaukštu
ku, kaip kiaušinį. Aš tai 
jau nepaisiau tų ceremoni-! 
jų, tiesiog kandau ir baig-

• 1 ta.
Katrė. — Ne, brangioji 

Barbute, reikia taikytis 
prie žmonių; paskui gi 
nieks nenorės neišauklėto 
svečio.

Barbora. — Kaip tu gali 
sakyti, kad aš neišauklė
ta'... A!?..

Katrė. — Nepyk, bran
gioji, tu labai moderniška, 
tik reikia taikytis prie vis 
naujų išradimų. Šiais lai
kais, taip sakant, reikia 
būti šalto kraujo! Na, kad 
ir prie stalo; palauk, kol 
gudresni pradės, o paskui 
lengvai galėsi prisitaikyti. 

Ką gi darytum, jei tau 
pasitaikytų valgyt iškil
mingi pietūs, kur būtų kad 
ir aštuonios duotys, ką?

Barbora. — Vaje, vaje 
nugi sprogt gali tiek beval
gant. --------------~ e

Katrė. — Už tai ir yra gal neisi, tai paskui papa- 
tam tikros taisyklės, kad šakosiu. Dabar tavo galva 
nesprogtum.

Barbora. — Eik, jau eik,! 
nejaugi ne į burną dėsi? j

Katrė. — Į burną, bet su jas, geriau nevalgius būti, 
taisyklėm. Žiūrėk, jei pri-jnegu su šakėm prakaituo- 
sikrausi kupiną lėkštę už- ti. “L-s”

visko nesuims.
Barbora. —Tegu jas kur, 

; tas mandagias ceremoni-

VILLA JOSEPH MARIE 
Holland Road, Newtown, Pa. 

Naujos Koplyčios Statybai Auka
Savo auką skiriu žemiau paženklintu tikslu. (Prašome padėti 

ženkleli “x” į langutį šitaip 0)-
Aukoju įrengimui grotelių, lango, altoriaus ir duodu $
Amžino Rėmėjo auka—$100 ar daugiau. (Aukoju $
Rėmėjo auka—$25.00 ar daugiau. (Aukoju $.........

Geradario auka — Kiek galima. (Aukoju $
Aukas galima siųsti ir paštu.

□
□
□
□

iki šiol, 
tartum 
rankos 

nuo sta-

Vardas

Antrašas

Raudonosios armijos 27-nių metų metinės Šventės 
proga Russian War Relief įteikia 600 svarų tortą dėl 
Halloran ligoninės ligonių, New York’e.
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irimas Džiauasmas I This is a call to Americaš Hanf
pabudo, jau 
Tyla ir rim- 

visame na- 
elektrcs

Kai L.nienė 
buvo tamsu, 
t viešpatavo 
me. PaspauiiO 
mygtuką. Ligonės kamba
rys nušvito. Ji atsisėdo ir 

sižvalgė. Kambaryje bu
vo tik ji viena. Tai papras- 
t s ialy kas. Ji jau susigy
veno su vienuma. Tik jos 
p,.ėios gilūs duslūs dūsavi
mai pripildo kambarį.

Dabar pro jos vaizduotę 
plaukia visas jos praėjęs 
gyvenimas.

Didžiojo karo audrų visa 
jų šeima nublokšta į Rusi
jos gilumą.
go, rūpesčių 
venti. Daug 
ir be darbo, 
na i sužeista. Išplėšti myli
mieji — vyras ir sūnus Ra
mutis. Ji su dukteria grįž
ta į Lietuvą ir laukia ių 
grįžtant, bet veltui. Grįžę 
pažįstami praneša. kad 
vyras žuvo fabriko pože
myje. o sūnus priglaustas 
gailestingo pono, kurio pa
vardės jie nežino.

Pati dirbo kiek galėjo. 
Duktė Julija anksti pradė
jo uždarbiauti sau ir moti-

, —

Čia daug var
lėko pergy- 
dienų alkanų 
širdis kruvi-

nos.

ryt.Į 
vidu-

moti-

nei duoną. Anksti 
dirba spaustuvėje; 
dieni grįžus ją aprūpina ir 
vėl išvyksta lig vėlaus va
karo. Ji mokosi ir dirba.

šventės. Visi rūpinasi sa
vo kūną patenkinti. Gra
žūs rūbai, skanūs valgiai 
ir gėrimai, graži svaigi
nanti muzika nepatenkina 
ilgam. Po tu visu malonu- 
mų ateina paties parengta 
kartybių taurė.

Julijos rūpesčiai visai ki
tokį. Šiandien ji turi links
minti tą publiką, kuri jos 
širdžiai taip tolima. Jos 
serganti motina reikalin
ga nuolatinės rūpestingos 
globos, ypač paskutiniu 
laiku. Prieina prie

Apkabina jos suvar
gusią galvą, glosto sidab
ru nušviestus plaukus ir 
bučiuodama kalba:

— Raminkis, mama! Jau 
mums švinta gražesnis ry
tojus. Ryt - poryt aš gau
siu geresnį darbą ir gau
sesnį atlyginimą. Tai sa
kė pats spaustuvės vedė
jas. Galėsiu tave geriau 
aprūpinti. Vasarą važiuo
sime į kaimą, tu pasveiksi. 
Kaip bus tada gerai!

Jaučiu, kad tu brangioji 
labai kenti, bet tikiu, kad 
šį rytą tave aplankęs Ge
rasis Jėzus sustiprins tavo 
jėgas.

Šiandien, miela mama, 
aukok savo skausmus už 
tuos, kuriuos einu links
minti: už jaunąjį gydyto
ją. kurio namuose tai į- 
vyks. Taip pat ir už mane, 
nes jaučiu, kad mano jė
gos senka ir griežiu gal 
paskutinį kartą. Tu man 
brangesnė už viso pasau
lio turtus, ir laisvas valan
das noriu tau aukoti.

i Paima smuiką, bučiuoja tų pradėti. 
' motinos suvytusį veidą ir 
išeina...

i Už valandėlės Julija į- 
žengia į puošnių namų 

i prieangį. Ją sutiko pats

i

Your Red Cross foces its greatest tas k!
This is the most important appeal for funds in the historv of the 
American Red Cross.

After tnree years of var the work of your Red Cross is greater 
than ever. lt mušt serve millions of our fight
ing men abroad. Lonelv men. Homesick men. 
\\ ounded men. The Red Cross, alwavs at 
their side, helps to bring them cheer and 
comfort wherever thev may be.

It lends a helping hand to the thousands of 
returning service men—siek, vvounded—des- 
perately in need of friendly guidance.

And remember, YOU... andyou alone . 
keep the Red Cross alive. For vvithout your

T"

the United Nations. to advance 
claims aimed at the subjugation 
of the free Chrūklan people cf 
Lithuania, Latvia ai.d Estonia: 
and

VVHEREAS, the peoples of 
Lithuania, Latvia and Estonia, 

I are determined to restore their 
i sovereignty and demoeratie 
form of government in accoi- 
dance vvith the principles of the 

‘ Atlantic Charter, and are pre- 
Įsently waging a relentless un- 
derground war against the Nazi 
oceupation oppressors an 1 
against Russian annexionists: 
and

VVHEREAS, our sons and 
daughters are fighting on all 
fronts and we are doing all 
within our povvers on the home 
front to help win the war, and 
all of us, loyal Canadians of 
Lithuanian extraction, believe 

j that the Victory of the United 
1 Nations will restore freedom 
and independence to all vietinis 
of rapacious aggression and im- 
perialism,

Now, therefore, be it 
RESOLVED, that we reaffirm 

our strong and confidence in the 
United Nations and in the faith- 
ful execution of the principles 
of the Atlantic Charter; be it 
further

RESOLVED, that we protest 
against Russian attempts to 
jeopardize the freedom of the 
oppressed European popula- 
tions: be it further

RESOLVED, that we ‘appeal 
to our government to champion 
the cause of freedom of Lith
uania, Latvia and Estonia in 
the war and peace councils of 
the United Nations; and be it 
finally

RESOLVED, that copies of 
these Resolutions be mailea to 
the Governor General of Cana
da, to the Prime Minister, the 

i Minister of Foreign Affairs, the 
i members of Parliament of Ca
nada; the President of the Unit
ed Statės; the Prime Minister 
of the United Kingdom; the 
resident Ambasadors and En- 
voys of the United Nations; to 
Legations and Consulates of 
Lithuania, Latvia, and Estonia 

the British 
Dominions. the United Statės, 
Mexico, Argentina. Brazil, Ec- 

Uruguay, Portugal. 
and the Vatican 

to the Canadlan Red

■

help tnere could be no Red Cross. There are no special funds 
to keep up its great humanitarian work. The money mušt come, 
as alvvavs, from the heart of America—you!

Our dutv is clear... we mušt keep the Red 
Cross at the side of our fighting men and our 
wounded heroes. We mušt help the Red Cross 
in its vital job of sending food and medicine 
to var prisoners ... aiding the iii and lonelv 
overseas ; ; ; collecting life-giving blood 
plasma. The seope of the Red Cross is almost 
iimitless. Every Red Cross vorker is your 
personai messenger of sympathv and com- 
fort to your man in uniform.

GIVE
♦ Z’- k y

GIVEjMOftF

Keep your RED CROSS athisside
- KANADOS LIETUVIŲ REZO-

į salioną. atvirai, kiek maldaujamai LIUCIJA LIETUVOS REIKALU 
<slo drau-1 pasakė: j J

namų savininkas dakta-i laukia pabaigos.
ras. Nusivelka paltą ir ne-! Pasibaigė. Nedrąsiai, bet 
drąsiai slenka f
Trys daktaro mokslo drau- pasakė: 
gai laukė tik jos, kad gale-į — Ponas daktare! 

riu, kad kartumu 
Publika gyvai kalbėjo, eitumėt aplankyti 

Kitame saliono gale pra-; sergančią motiną... 
virko Julijos smuikas, pri- — Sutinku! Bet.— Sutinku! Bet.

Aš no-J
manim

mano

panele 
tariamas "kitų. Jos akys dabar nelabai patogu... A- 
klajojo kažkur tolumoje teisiu rytoj.
tarp šokančių, ieškojo pa-j — pęe, ne, pOrjas daktare! 
žįstamo veido, bet suradę Tuojau! Mano motinos gy- 
tik patį savininką. Diden vvbė tamstos rankose... 
puošnūs, primeną senovę! L_ Jei taip einu Gyvybę 
portretai, tarytum slėgė gejbėt esu pasiruošęs kiek- 
sienas. Jie pasakojo apie vjeną momentą.

Jie išėjo paskutiniai. 
Gatvės tuščios, veidai iš- 

Julijos širdis 
kad daktaras

Vasario 18 d. š. m., Ka- RESOLUTIONS 
nados Lietuvių Taryba su- The following Resolutions 
ruošė Lietuvos nepriklau- were adopted at the commemo- 
somybės minėjimą, kuria- ration of the Twenty-Seventh 
me buvo vienbalsiai priim
ta sekanti rezoliucija:

-

jos ran- 
prie jos

President Antanas Navickas 
Secretary Leonas Gudas 

Treasurer Jonas Dunčikas

Pakelia

Kardok

RESTAURANT
NEUTKAL SHADF.S. bet^e 
and navy, are spring innova- 
tion at Chicago fashion mart 
shovving. Marion Weisert mod- 
els beige vvool su it with navy 
trim of šame matcrial as cas 
ual topper. Navy hat. gloves 
and shocs complete enscipble.

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

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas. i
Nekantri,

GLF.RRILLA LEADER Lt. 
Clayton Rollin of Mcridcn, 
Conn.. had first contact with 
American forces in three 
years when he met Yank pa- 
trol near Asignan. He gavę 
th-'m information on Nip ac- 
tivities. (U. S. Signal Corps 

Photo.)

sienas. . 
jaunojo gydytojo giminės 
garbę.

— Panele, pavargsite. — blankę. 
kažkas pasako jai. Paima džiaugias, 
nuo jos smuiką ir padeda tikrai pagydys motiną, 
ant gretimos kėdės.

Akyse blyksi kibirkštis... 
pats daktaras jai užjaučia. 
Koks jis geras! Jis kitoks, 
kaip visa šiandieninė pub
lika. Skruostai bąla ir 
rausta. Lengvai ranka nu
braukia ant kaktos išsi
draikiusius plaukus, stip
riai perbraukia akis, lyg 
norėdama visa užmiršti, ir 
išeina į kitą kambarį. Sve
čiai varto albumus, žurna
lus.

Ir kas čia? Ji mato ant 
staliuko gražiuose rėme
liuose pažįstamą paveiks
lą, tokį, kaip namuose ka
bantį ties motinos lova.

Keistas jausmas užvaldė 
ją. Kaip jis čia atsirado? 
Paklaustų daktaro, bet 
šiandien nepatogu. Būti
nai jis turės eiti su ja pas 
motiną ir viską papasako
ti. Be abejo, jis žino ką 
nors apie tėvelį ir broliuką.

Ir vėl griežia, ir vėl šoka. 
Verkia smuikas Julijos 
rankose. Širdis įvairių spė

liojimų kupina.

Padeda atgal ligonės 
ranką, nubraukia nudriku
sias ant kaktos garbanas 
ir susimąsto. Dabar jo 
aukštoje lygioje kaktoje 
ligonė pamato didelį tam
sų tašką. Pažįsta... Jos ma
žasis Ramutis jį turėjo. Ji 
sukaupia paskutines jė
gas, ištiesia rankas ir su
šunka:
— Viešpatie! Ką aš ma

tau! Tai mano sūnus Ra
mutis?!

Daktaras neabejoja. Ma
tė sienoje jo šeimos por
tretą tokį pat, kaip jis tu
ri.

Ligonės kambaryje buvo 
šviesu. Ji nemiegojo, bet 
nesiblaškė. Buvo rami ir 
besišypsanti. Akys nušvi
to džiaugsmu pamačiusios 
mylimą dukterį. Tik tiria
mas žvilgsnis nukrypo į 
nepažįstamojo pono pusę.

Miela motule, štai ponas' 
daktaras patikrins tavo 
sveikatą, nurodys geres
nių vaistų, tu greičiau pa
sveiksi.

Motina nusišypsojo. Gy
dytojas paėmė ligonės ran- stingstančius akių vokus 
ką. žiūrėjo į sulysusį ligo- ir drebančia ranka padaro 
nės veidą ir nedrįso paša- ant suklupusių vaikų kry- 
kyti, kad jos valandos jau žiaus ženklą, 
suskaitytos. ‘‘L-s”—Liepsnelė.

Apkabina motiną, svy
rančią atgal į pagalvę ir 
švelniai bučiuoja 
kas. Abu lenkiasi 
veido.

Sudreba kūnas.

Anniversary of the proclama- 
tion of the independance of in Great Britain. 
Lithuania. The Canadians of 
Lithuanian extraction held, on
the Eighteenth day of February ■ uador. 
1945. at the Lithuanian Parish į Switzerland 
Hali. Montreal, Canada. under ■ City, 
the auspices of the Lithuanian ■ Cross, and to the Press. 
League of Canada.

VVHEREAS, the Atlantic [ 
Charter embodies the principai ’ 
var aims of the United Nations: į 
and

WHEREAS, the government 
of the Soviet Union is one of the 
signatories of the Declaration i 
of the United Nations signei' 
January 1. 1942; and

VVHEREAS, the propaganda 
emanating from Moscow conti-i 
nues. in violation of the letter 
and spirit of the Atlantic Char- į 
ter and of the Declaration of

i -------------------------------------------------------------- — 4
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ŽINUTES

DAKTARAI

Feliksas Pažasis aukavo $5.00 
vienuolyno remontui. Ona Ro- 
mikaitė — 10.00. Vladas ir Ieva 
5.00.

VIETINES ŽINIOS
Į pakrikštyta Maria Ona, Prano ir 
Alenos (Petrauskaitės) Juš- 
kauskų.

Kovo 18 d., buvo pakrikštyti 
Pranciška Patricija, Kazimiero 
ir Pranciškos (Čepaitės) Rože- 
nų; Sandra Veronika, Vincento 
ir Veronikos (Lekavičiūtės) 
Juškauskų.

DŽIAUGIASI 40-te. Vietos 
džiau-

• gES

laL l
k

z z ■
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LIETUVIAI “C. Y. O. BASKET 
BALL” RUNGTYNĖSE

Šv. Roko parapijos jaunimas 
ir šįmet, laimėję Plymouth aps
krities Basket-ball čampijonatą, 
mėgins laimėti Bostono Diecezi
jos čampijonatą.

Rungtynės įvyks Somerville 
High School — Highland avė.; 
Somerville, Mass., kovo 20, 22, 
23 ir 24 dienomis.

mus Mechanics Building, bet 
nebuvo galima gauti tinkamų 
dienų. Kitais metais tie žaidi
mai greičiausiai ten įvyks.

Raporteris.

GRABORIAI

Magdalena Ausikaitė įtaisė 
bažnyčiai brangų žibintuvą. La
bai graži parapijai Velykų au
ka. Visi parapijiečiai džiaugiasi kunigai ir parapijiečiai
šia auka ir pasimels už aukoto- giasi iškilmėmis 40 Valandų 
ją. Ačiū jai. atlaidų. Oras pasitaikė gražus,

—77----- j A žmonių lankėsi daug. SvečiųKRIKŠTAI. Kovo 17 d., tapo , . ... ...kunigų privažiavo vietiniams 
pagetbon. Altoriai buvo gėlėmis

• ir auksinėmis dekoracijomis iš
puošti. Mergaitės buvo prireng
tos procesijai.

■ Seselėms tenka kreditas už 
altorių ir procesijos padabini- 

,mą.
Choras gražiai giedojo, Sese- 

įlei lnkarnatai vargonuojant.
Atlaidų pamokslus pasakė — 

kun. J. Petrauskas, kun. K. Va
sys, kun. J. Zuromskis, kun. Pr. 
Juškaitis, kun. Pr. Jakimavi
čius, S. J. ir kun. J. Bakanas.

i

t-7

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadway

So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Čia matome šv. Petro lietuvių parapijos. So. Boston, CYO basketball žaidikus, kurių vadu 
yra įžymus sporto mėgėjas, kun, Al. Abračinskas. tos parapijos vikaras. Šis ratelis užbaigė 
sezoną sėkmingai. Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę — Robertas Casper (Kasperas), Al. Mitkus, 
kun. Al. Abračinskas. Al. Matulevičius, Jerry Donovan. Užpakalyj iš kairės į dešinę — Dan 
Gulvin. Povilas švagždys ir Jonas Lombard. (Boston Daily Record photo)

Šv. Roko par. ratelis žais kovo 
20, 7:30 P. M. su Our Lady of 
Presentation. Jei laimėtų šį žai
dimą. tai kitas lietuvių žaidimas 
įvyks kovo 23 d. — jei tada lai
mėtų, tai žais ir kovo 24 d. To 
paskutinio vakaro laimėtojai 
bus Bostono čampijonai.

Atvažiuokite kas galite! Lie
tuviams bus smagiau žaisti, jei 
matysis rėmėjų publikos tarpe. 
Užtarimo lietuviai nesitiki susi
laukti nuo kitataučių: o jų žino
ma bus dauguma. Būtų malonu 
matyti jaunųjų vyčių! Girdėjo
me, kad įžanga bus tik 50 cen
tų, įskaitant valdžios taksus.

Buvo planuota laikyti žaidi-

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBlNINKf 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

f

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
' LANKĖSI

I
i O. I VAŠKIENĖS GRUPE BROCKTONE

PARSIDUODA namas už
$1100, 14 Springer Street, So.
Bostone, 3-4-4 kambarių. Elek
tra, gesas, dvi baltos sinkos, 
trys pečiai. Šaukite ŠOU 3818jjruška, MIC., 
arba 8 Springer Street, South
Bostone. (20)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

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

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Penktadienį lankėsi kun. K. 
Vasys. Aušros Vartų par. klebo
nas iš Worcester, Mass.

Tą dieną lankėsi kun. V. An- 
kun. J. Petraus

kas. MIC., kun. Mažukna, šv. 
Kazimiero par. vikaras ir rašy
tojas Antanas Vaičiulaitis.

Taipgi tą pačią dieną lankėsi 
LDS Centro pirmininkas kun. 
Pr. M. Juras iš Lawrence, Mass.

Šeštadienį lankėsi Ignas ir 
Antanina Hutkai iš Dorchester, 
Mass. Atsilankymo proga at
naujino “Darbininką” metams 
ir kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

Taipgi šeštadienį lankėsi Char- lendoriaus fondan aukojo $1.00.

BROCKTON, MASS. lietuviškus šokius. Be to, tekp 
i girdėti, kad dalyvaus iš Montre- 
: ai, Kanados jauna artistė Rūte-

S. J. Jo- pamokslais žmonės bu
vo labai patenkinti.

Balandžio 15 dieną, 3 vai. po Kilmoniūtė, baletistė. 
pietų. Šv. Roko par. salėje įvyks' 
graži programa laikraščio ‘Dar
bininko’ naudai. Programą iš
pildys pagarsėjusi mokytojos 
Onos Ivaškienės jaunamečių 
grupė. Ji tikrai žavės Brockto- 
niečius, nes visi vaikučiai bus 
pasipuošę lietuviškais - tautiš
kais drabužiais ir šoks išimtinai

, Taipgi yra pakviesta muz. 01- 
ga Falcon - (Breiviūtė) ir Ava- 
lina Akstinaitė, kurios savo 
gražiais balsais ne sykį yra ža
vėjusios publiką ir smuikininkė 

: Lina Matulytė. Kalbės kun. S. 
jKneižis, Šv. Jurgio par. klebo
nas iš Norwood, Mass. Brockto- 
niečiai, ruoškitės visi iš anksto.

LDS 2-ros Kp. Susirinkimas— 
Ateinantį sekmadienį, kovo 25 
d., 3 vai. p. p., Šv. Roko par. sa
lėje įvyks LDS 2-ros kp. 
rinkimas. Kviečiami visi 
ir narės dalyvauti.

susi- 
nariai

Rup.

Kaip Tapti Amerikos 
Piliečiu?

'-•r /. •

Lankėsi M. Varžinskienė iš 
Dorchester, Mass. Atnaujino 
metams “Darbininką”, kalen
doriaus fondan aukojo $1.00 ir 
įstojo į “Vytis ir Erelis” kny
gos rėmėjus.

Penktadienį kovo 16 d., lan
kėsi p-nas Feliksas Simanavi
čius, gyv. E St., So. Bostone. 
Atsilanųkymo proga atnaujino 
“Darbininko” prenumeratą ir 
įstojo į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus leidžiamos knygos “Vytis 
ir Erelis” garbės rėmėjus, auko
damas $10.00.

I

i

"GARNYS"
les Marcinkevičius iš Dorches
ter, Mass. Atsilankymo proga 
atnaujino “Darbininką” ir ka-

Užsibaigė Misijos: — Pereitą 
sekmadienį iškilmingai užsibai
gė vyrams misijos, kurias skel
bė misijonierius Jonas Kidykas,J

*

BREMED BY HAFFENREFFER $ CO.. INC. Boston. Mass.. BREWERS SINCE 1370

The Pickwick Ale Breveries . . • 1945

Tai yra labai naudinga kny
gutė, kuri daug padės tiems, ku
rie ruošiasi gauti Amerikos pi
lietybės antruosius popierius. 
Joje yra trumpai suglausti 
klausimai ir atsakymai anglų ir 
lietuvių kalbose. Knygutė mažo 
formato. Gali moterys ją įsidė
ti į ridikulį (pocketbook). Dide
lės raidės, spauda aiški. Norin
tieji gauti knygutę — “Kaip Pa
tapti Amerikos Piliečiu?”, įdė
kite į konvertą 25c. ir pasiųski
te “GARSUI”, P. O. Box 
Wilkes-Barre, Pa.

32,

« LANKĖSI

15Cambridge, Mass. — Kovo 
d. Joną ir Oną Burokus (Ban- 
džiūtę) aplankė “pavasarinis 
garnys”, atnešdamas judviem 
gražų sūnelį. Pp. Burokai jau 
augina dukrelę Caroll. P-nia 
Burokienė yra Montrealietė, bu
vusi ten mokytoja ir įžymi 
Montrealo kolonijos lietuvių 
veikėja. Sveikiname pp. Buro
kus su sūnumi ir linkime ge
riausio pasisekimo.

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi Petras Bukotas. ilgame
tis “Darbininko” skaitytojas ir 
rėmėjas. Atsilankymo proga 
užsiprenumeravo kun. Dr. K., 

' Urbonavičiaus knygą — “Vytis 
į ir Erelis”.

Lankėsi Kastancija Ignatavi- 
' čienė. Atsilankymo proga į- 
■ stojo į kun. Dr. K. Urbonavi- 
Įčiaus “Vytis ir Erelis” rėmėjus, 
aukodama knygos fondan $5.00.

Tėvų Jėzuitų Misijos

į

WEVS*V’

-■L

D « Vieni iš Amerikoje didžiyjy 
Darykly yra prodiuseriai 

PICKfflCK 
viena iš

Geriausio pasaulyje Alės
1170... 1945

SEPTYNIOSDESIMTS PENKI METAI TEISINGO DARYMO

Apreiški-
25 d., T.

Šv. Roko

j Brooklyn, N. Y. —
mo parap., kovo 4 — 
Antanas Mešlis, S. J.

Brockton, Mass. —
par., kovo 5 — 18 d., T. Jonas 
Kidykas. S. J.

j Chicago, III. — Visų Šventų 
parap., kovo 19 — 25 d., T. Jo
nas Kidykas, S. J.

Baltimorc, Md. — Šv. Alfonso 
parap., kovo 26 — Bal. 1 d.. T. 
Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun Į- 
žengimo parap., oal. 8 — 15 d.> 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vincen
to parap.. bal. 8 — 10 d., T. Jo
nas Kidykas. S. J.

M/cst Lynu, Mass. — Švenč. 
Širdies parap., bal. 15 — 22 d.. 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — šv. Kazimie
ro parap., bal. 22 — 29 d., T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*.

Joseph W. Casper
•(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių, 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naku 
Koplyčia Šermenims Dyk*) 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MA S 8

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas i 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt) j 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

GREIT!
SKAUDA NUGARĄ?

KARŠČIO
Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. niMtetini palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj’ vietoj, uždek 
viena dideli Johnson’s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTER! — arba storesnjji. 
šiltesni Johnson’s Plasteri Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka, veikia 
prieš jo susikuopimą. atliuosuoja skaus
mą... šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę parama... Išbandyk šį 
švarų, lengva, patikrinta būda 'karščiu 
gydyti’’ paprasta nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
pas gydytoja)... Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Jolinson paga
minto.

H^sšRED CROSS PLASTER
PLASTER

Pristatome Vynų, Alų ir Tonikų Į
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

220 E SU TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass. |

L

Užsisalcykite Toniko Pas Mus ’
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130b-R

ttrt am aar bar am Sųr> ttun am an air įfct aįn SttMbsSan fti in a ji Wli»iMMlBą|į>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- J 

giai patarnauja.
; 258 West Broadway, South Boston, Mass. *

«



Antra dienis.

Vytauto Didžiojo bažnyčia Kaune, kurioje ilgą laiką klebonavo Kan. Tumas- 
Vaižgantas.

Protarpiais -Amerikos lie
tuvių laikraščiuose seniau, 
’v ieš trejus ketverius me
tu. rasdavome pluošteli 
trumuu, vos iš keturių ei- 

' sudčtų, lyrikos gaba
le visados buvo pa- 

. d riti tuo pačiu vardu — 
. luc taikos'’, o kiekvienas

A. Vaičiulaitis.
APIE JULIAUS BANIULIO 

KŪRYBĄ

lyrikes duris pasibeldė jau 
pasiekęs didelį gyvenimo 
patyrimą. Gimęs 1880 me
tais, jis ne taip seniai visu 
rimtumu buvo atsidėjęs 
eilių menui. Mėgti jis kny
gas mėgo iš pat mažens. 
Tai rėdo ir tasai elemen
torius, iš kurio mama skai-

tikėdamasis ne šiandien, 
tai rytoj išvysti rytuose 
skaisčią aušros žvaigždę, 
buri išblaškytų rūkus, lyg tyti mokė ir kuriame jisai 

"~o siena susirinkusius, visas raides išbadė. Apie 
.ai kalba ir dveji mokslo 
metai pas “daraktorių”, 
kur jis visai nuplėšė moti-

" ~ rtin nuneštų pa-
•"je sprogstančius se

nius.
Nuolatos poetą atsimini- nos “Aukso Altorių”, ir tie 

e- uveilis dar turėjo ir sa- mai nešė į Lietuvos lau- latviški Rygos laikraščiai, 
. o atskirą pavadinimą. Jų kus, kur pempė parlėkusi kuriuose pasakas skaitė, 
autorius buvo Julius Ba- gyvuoja, kur vyturėlis pro Keturiasdešimt su viršum 
niulis. mūsų artojo juodą vargą metų jisai Amerikoje gy-

Negalima skųstis, kad linksmai čirena ir kur tavo 
čionykštėje spaudoje mintys skraido 
stigtų poezijos.

A
a. 5

skaityti. Didedė
yra grynai praktinio po
būdžio. Antai eilėmis pa
garbina kleboną, dvide
šimt penkerių metų jubi
liejų švenčiantį, arba vika
rą. kuris savo penkmečio 
nuopelnus mini. Kitur vėl mus užtaria, 

bvldavo:
O didis patrone, tautos šventa- ku.

sis, Lietuvos globėjau! , 
Matai tu krašto gimtojo žaiz

das. vaikus jos kenčiant, 
laisvės meilė žydi širdyje, 
kaip seniau žydėjo. 

Pagelbėk lietuviams sutraukyti 
nelaisvės sunkius pančius.

(“Šv. Kazimieras“)

Iš čia duotų ištraukų ma
tome autoriaus mintį, jo 
nuotaiką ir kaip jisai savo

aukso 
sparnais. Tačiau tos auk- 

emaža teko tokių eilių sasparnės mintys nebuvo 
jų dalis giedrios, kada tėvynė pri

slėgta. Šioj kruvinoj kerš
to, mirties ir silpnesniųjų 
sunaikinimo valandoje po
etas pakeldavo akis į ga
lingus mūsų tautos globė
jus, kurie jau nuo amžių 

ir taip pra-

kirto me-

veno. Čia jisai bastėsi, dar
bo ieškodamas, rausėsi an
glies kasyklose Pennsyl- 
vanijoj, mokėsi šios šalies 
kalbos, dirbo lentpiūvėse, 
krovė laivus,
džius Maine valstybėje, 
murdydamasis 
sniegą.

Tačiau visą laiką jis no
rėjo prasimušti į šviesesnį 
gyvenimą. Pirmiausia bu
vo nutaręs tapti dailinin- 

Skaitė knygas apie 
meną ir garsius tapytojus, 
prisipirko dažų, teptukų ir 
lankė pamokas. Pats jisai 
prisipažįno, kad iš viso to 
išėjo aliejiniais dažais tep
tas paveikslas, “kurį, žino
ma, daugiausia tapė pats 
mokytojas, o aš dažniau
siai tik žiopsojau”. Taip 
vieną dieną jis ir atsisvei
kino su meno mokykla. Ki- 

! Į učsmą pagauna Teilėūi! ykyy, 
čio spieičius. Maži tie 
spielčiai — vos keturios ei

lutės, kurios tiems, kurie 
pratę estetines vertybes 
matuoti pagal New Yorko 

Į dangoraižius, gali būti vi
sai neįžiūrimos. Bet gro
žio dalykas nėra matuoja- raščius, 
mas myliomis, o jausmų buvo “Amerikos Lietuvis”.

. gilumu ir taurumu, min- Pačios spaustuvės darbų 
ties galingumu, fantazijos Julius Baniulis pradėjo 

pastabumo švie- mokytis apie 1908 metais 
paskiro individo, Easton, Pa., kur buvo at- 

kad į visuomenės, tautos ir žmo- liekami rimtų įstaigų už- 
nijos dvasios supratimu, o sakymai, pav. Columbijos 
taip pat ir tuo techniniu universiteto. Stovėdamas 

; sugebėjimu, kuris palaidą prie stambių ir geros rū- 
minčių ir įspūdžių maišatį sies darbų, jisai priprato 

i sutraukia į vertingas ir prie gražios 
: kietas meno veikalų for

ai ba apie m3-s- 
yy ‘ Kai kurias šių savybių 

įdomus, kaip ir didelė| Julius Baniulis buvo gra-

po gilų
i 
i
* t

j

liaupsina porą, kuri su
laukė auksinės vestuvių 
sukakties, arba tuos du 
jaunavedžius, kurių šyps
nius laikraštis savo skil
tyse įamžino šalia genero
lų ir admirolų. Dar dau
giau panašaus plauko eilė
raščių rankraščiuose trū- 
nyja: sąžiningas poetas 
apsimąstė, kad pasaulio 
garbė nesumenkės, jeigu 
jo posmai pasiliks žinomi 
tik jam pačiam ir tara, ku
rio šlovei jie buvo sustaty
ti.

Juliaus Baniulio “Nuo
taikos” ėjo visai kitokiu 
keliu. Jose atsiliepė tai, 
kas šioj žemėj yra gražu, 
švelnu, ilgesinga ir kas 
primena tobulesnių ir tei- 
*5'^'Tesnių pasaulių atspin
džius. Poetas žvilgsnį buvo 
nukreipęs į savo sielos 
j' utrius momentus ir į ' 
stebuklingus gamtos reiš-' ;a^umu» 
kinius kurie kartais tokieizumu’

’ L •

kuklūs ir mažutėliai, ka.u, 
sūkuriuojanti ir galvo- 
t’ūkčiais belekianti minia 
ir visai nepastebi. Jis savo 
ketureiliuose dainavo anie 
snaigę, kuri švelni, puri ir 
balta pas mus atskrido iš 
paties dangaus. ; 
rasos lašelį, kuris jam tiekį 
pat 
upe
Anksti rytą atsikėlęs, 

aš į mišką išėjau:
Vasaras švelnus vėjelis 

vos be judino lapus;
Pasilenkęs prie pat lapo, 

aš stebuklą išvydau: 
ažame rasos lašely 

spindi miškas ir dangus.

Taip autorius žymėjo sa- džiau gi įsiskaitę rasime ir 
vo nusiteikimus, apmąsty- tam tikros filosofijos, o 
mus ir gyvenimo išminties drauge pamatysim, kaip 
patyrimus. Jis tai darė ra- jam pasisekė susidoroti su 
miu ir giliu žodžiu, einan-'*------: *—
čiu tiesiai iš širdies ir ilgų 
dienų pamokymo. Prabė
gusi metų eilė jam parodė, 
kad mūsų kelionėj maža 
tėra džiaugsmo ir šviesos: 
žmogus velka sunkią savo 
našta, vis ilgė ’

Kai

i 
I

I

vęs virsti braižytoju inži
nierium. Iš to irgi nieko 
neišėjo.I

Savo pašaukimą jisai a- 
titiko, susidūręs su spaus
tuve ir spauda. Jis redaga
vo ar tik ne keturis laik- 

kurių paskutinis

I

Vaižgantas. 
DZIDORIUS ARTOJAS 

(Ištrauka iš knygos "Dėdės ir Dėdienės”) •
Retas - kas

kada Aužbikų paraistėje Paskui pasirodo didžiu- 
pačiame slėnio skardyje, lės galvos; viena dvyla 
pačioje patekančioje sau- kakta, antra lauka. Negai
lėję pradėjo atsirasti vie- lestingai atlaužti aukštyn 
nas, vis tas pats intapas, snukiai varvančiomis iš 
Jo niekaip negalėjai nepa- nasrų seilėmis lyg šaukte 
matyti, kad ir lomoje bū- šaukės dangaus keršto už 
damas, nes, prieš pamaty- tai, kad artojas jungo ga- 
damas, ilgai - ilgai girdėjai lūs pririšo jiems prie ra- 
iš tolo ateinantį skardų ir, gų, ne prie sprando, ir jie 
tau rodos, nepasakomos ne pečiais turi traukti di- 
rūstybės balsą; lyg kas delį sunkų arklą-bližę ir 
grikšėdamas pro surakin- versti storas bei plačias į- 
tus dantis būtų košęs: žėlusio dirvono velėnas.
— N-o-o-a, dvyli, lauki!įGalvos lyg pačios savaime 

Vaga, dvyli, lauki! N-o-o-a, oru plaukia, pamažu, užsi- 
maitos, kad jus vilkai pa- merkusios, reikšdamos be
pjautų! Šiū-ū, kerėblos- galinę kančią ir priversti- 
keverzos! Tprū-ū, kad jus nę kantrybę. Plaukia, lyg 

pampa devynios kur tuoj — ar ne-
BANGA_____ _ matot, kad bližės žagrė iš
žiūrėdama pati į savo veidrodį, šoko?! Na, ar beįsijudinsi- 

matai, kaip praslenka šešėlis, te dabar tinginiai! Jums 
Ir tu liūliuoji ir supies. kaip aš kad tik ilgiau stovėt ir uo- 

kadaise vygėje sūpausi.
Sūpuodama, liūliuodama plauki 

į krantą ten, kur žydi gėlės, 
O aš, šią vargo naštą nešdamas, 

keliu kasuos ir visados 
šiauši.

NUOTAIKOS

METAMORFOZA

Ak. žavus buvo rytas! Ir saulė 
žėrė spindulių gausybę.

Ir tavo vandenys, o jūra myli
ma, į erdvę mėląją pakilo!

Ir krito jie į upių sriaunumas ir 
ežerų platybes, —

Nukrito ašaros ant pievų, ant 
laukų, iškrito ir ant šilo.

SUGRĮŽTA
O išsiilgę motinos, tie vandenys 

sriauniai tekėti pasiryžta.
Čiurlendami jie skelbia savo il

gesį .kurio jau niekas nepa
sotina :

Vagom ir sriautais į plačias u- 
pes, iš ežerų upeliais jie su
grįžta...

Ak, vandenys sugrįžta į marias 
— sugrįžta jie į savo motiną!

NUSKRIS DIENOS

Pa

■». f

žiai savo “Nuotaikose” iš-į 
ugdęs. Tik reikia turėti- 
kantrybės ir gražių aaly- 

j kų pajautimo, kad tuoj pa- 
J stebėtum, kiek švelnaus 
žavesio, kuklaus džiaugs
mo ir tylios meilės poetas' 

■ parodė tokiam menkutė-; 
iliui gamtos reiškiniui,! 
i kaip vandens lašelis. Ati-

forma. Teisybė, tasai for
mos nukariavimas ne vi
sur “Nuotaikose” buvo ly
gus: kai kur jinai dar lau
kė griežtesnio atbaigimo.

Ir nieko nuostabaus: 
kaip daugelis poezija užsi- 

:s ilgėdamasis to- dega jaunystėj, taip Julius 
lybėje j i liūčių šauksmų ir Baniulis priešingai — jis j

GiVE NOW_ 
GIVE MORE

ka-

Ir mano dienos skris, kaip rude
nį drugelis margas skrido, — 

Nuskris į jūrą jos, nuskris į to
lius šiaurės vėjo nešamos.

Taip lapas vėjo pučiamas toli 
nuo medžio ir nuklydo.

Ir smilgos vyto pakelėj šalnų 
. šaltųjų nuolat kandamos.

beatmena, i — Bū, bū, įdursiva!
Paskui pasirodo didžiu-

spausdinių Į 
technikos skonio ir šį iš
laikė ligi paskutinės die
nos, nors nusiskųsdavo, 
kad lietuviškose spaustu
vėse ne visados galima pri
taikyti tą techninį kruopš
tumą.

Nuo 1941 metų, ligos pri
spirtas, Julius Baniulis at
sisveikino su linotipu ir 
gyveno Brooklyne, N. Y. 
Jau anksčiau išleidęs vie
ną eilių knygą, taip pat ir 
pora vertimų, jisai pasku
tiniais metais daugiausia 
atsidėjo lyrikai, o taip pat 
gyvai sekė lietuvių kalbą 
ir jos grynumą.

Po ilgų ir sunkių darbų, 
po gyvenimo margos pa
tirties ir žilo plauko atneš
tos išminties Julius Baniu
lis senatvėj panūdo žengti 
patvariausią savo dienų i baigęs savo .

i Bet didelis jų pluoštas'

ii i

NEBEGRIEŽIA
ŽIOGELIS

Ir rožė ir gvaizdikas savas die
nas jau suskaityti baigia,

Pranyko iš akių padangių aukš
tumoj sklandąs erelis,

Į savo kiautą įsitraukė likusio 
be lapų gojaus sraigė,

Nutilo laukuose ir muzika —jau 
nebegriežia nė žiogelis.

degomis temojuot... Na, 
.ženkite, greičiau; dar ap
snūsit ir iš vagos išvirsit, 
negyvėliai!... šiū-ū!

Akompaniamentu tam 
baudimui ir primokymui 
girdėjai tokią papliaušką, 
kad net skardus aidas ri- 
tos truksčiodamas per visą 
girią. Giria kartojo ir vi
sus piktus rykavimus iš 

Į užu skardžio. Rodės, lyg
visa paraistė pilna balsų,! 
dirvos pilnos artojų, tearė* 
tas vienas.

Štai jis pats.
Saulė, nardžiusi mau

džiusis galuūlyčių rūkuo
se, pagaliau, išsprunka, 
kaip didelis skaičius rau
donai nudažytas sviedi
nys, kažin kieno ranka pa
narintas į vandenį. Nusi- 
prunkščiusi, dar visa šla
pia, jau šauna savo spin
dulių strėles paliai pačią 
žemę. Nutiesia nudriekia 
jomis rugienas ir gaisru 

j uždega lomos raisto viršū- 
'nes, kai pati atkalnė tebė
ra pilkai parūkavusi.

Skardyje, gyvybė ir am
žinąją jaunybe plastančio
je saulėje visas apdriektas 
jos spinduliais, kaip kloji
me auksiniais šiaudais, il
ginių pėdus treknais tri
nant laužant, lyg pats iš 
savęs trėkšdamas tuos

I

I
I

nimo grožybės nematęs 
kasyklų darbininkas, bet 
ir meno vertybių žmogus, 

i tikros poezijos kūrėjas.
Spaudoje pa skelbtos 

i “Nuotaikų” nuotrupos ro
do, kad jisai neklydo. Jis 
tai paliudijo savo paties 
darbu.

Deja, jis mirė 1943 metų
kovo mėnesį, dar visai ne- i spindulius, pasirodo jun- 

“Nuotaikų”Jgas didžiulių juodų jaučių. 
! Iš pradžių ilgokai tema- 

šiandien guli ir su kitais i tyti beveik nekrutą keturi

i

žingsnį: parodyti, kad ir 
Amerikos lietuvis yra ne 

1 vien tik biznierius ar gyve-

KEEP YOUR
IRED CROSS
JTHISSIDE
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jo eilėraščiais laukia, kad į didžiuliai ragai, lyg Čiur- 
kas pasigailėtų ir išleistų. 
O tai būtinai reikėtų pada
ryti, nes Julius Baniulis y- 
ra vienas iš tų labai retų 
amerikiečių rašančių lie
tuvių, kurio eilėse randa
me tikros poezijos ir tikro 
skonio.

] lionies paveiksle ožragiai. 
Tau rodos, lyg iš už kalno 
eitų dvi tik ką puodus 
krosnyje kilojusios mote-

• rys, dabar iškeltomis ša- 
| kėmis, baidydamos tai, 
Įkas jas patrameno ir nu- 
*bėgo į raistą:

paskutinėmis pastango
mis: pasvyruos pasvyruos, 
čia-pat kris į vagą, ir ap
klos pas velėna. Galvas at
seka stori, aukštyn kupro
mis išvirtę sprandai; tiek, 
tau rodos, galingi, jog, pa
jungus už jų, jaučiasi nu
brauktų į domą visą kriau- 

. šių, ir tu imi abejoti, begu 
'tik iš netesėjimo, iš per di
delio sunkumo jaučiai vos- 
vos pakruta ir tokią kančią 

■ reiškia.
— Tinginiai, apsimetė- 

liai! Aš jums parodysiu!
Aiškina tau vis dar už 

kalno tebesą rūstybės bal
sas ir tokia papliauška, jog 
tau net šaltis nueina per 
visą kūną; lyg tau prie pat 
ausies būtų kas iššovęs iš 
pištalieto. Tai artojas per
liejo katram per nugarą. 
Tokį smūgį gavę, jaučiai 
turėjo šokti, kaip įgelti; o 
'tuo tarpu jie nė nekrust; 
eina, kaip ėję! lyg kojomis 
taikydami į valkelę ir ne
drįsdami, be nebus per gi
lu, be nenumarmės ligi pat 

i antrojo dangaus, kurs, va, 
matyt

Už jungo jaučių ir viso 
pakinkymo, pagaliau, ma
styti žmogysta, pasilenkusi 
žemyn ir dar perkrypusi 
kairėn, tvirtai nutvėręs 
vieną arklo ragą dešine, 
kaire žemai nuspaudęs 
purė užmauta ant styrin
čio aukštyn bližės rago, 
dirželis persvertas per ža
grės galą. Palaidi, ant ke
linių išleisti, kaip rusų, 
marškiniai plakasi pakin
kliuose, ir be sagtelės pa
kaklėje. Krūtinėje išsiskė- 
tę, rodė ją nežmoniškai ap
augusią juodais plaukais, 
kaip Ezavo. Tai darė įspū
džio, lyg užantyje tebūtų 
buvus tamsi tuštuma, ne 
kūnas. Plika lig pakaušio 
galva saulėje blizga, kaip 
metalinė. Stori uostai kel
mais styri nepakarpomi,
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tik daugiau darbo užduo
dami, nusišniukščius, kol 
juos nusausini šiurkščiais, 
kaip karštuvai, delnais.

Jaučiams tai pramoga. 
Ligi tik artojas atims vie
ną ranką nuo bližės gra
cingai dviem piršteliais, 
kaip iengaliais, nosiai pa
spausti ir taip energingai 
patriūbys nosim, kad net 
per mišką aidas pereina, 
tuoj jungas sustoja ir kan
triai laukia, neva artojui 
pataikaudamas, ne 
tinginiui, kol jis pabaigs tr 
painią ir sudėtingą 
ciją.
— Nee-e-a, vilko 

Užmigote?’
Ūmai supyksta 

tvarkęs artojas 
pliauškėja baisiąja savo 
disciplina, tuo kankinimo 
įrankiu. Jaučiai betgi tik 
pamažu išsitempia, kaip 
tramvajaus arklys, iš vie
tos patraukdamas vagoną 
su penkiomis dešimtimis 
važiuolių. Patraukia, ir 

j žagrė, lyg pati savaime, 
ima toliau riekti ir versti 
plačią bei storą velėną.

Stačia galva nuropojo 
atkalne lig paantvalnio ir 
vėl sustojo; čia artojas ne
besako nieko. Palikęs bo
tagą skersai žagrės galo, 
delnu, kaip karštuvu, 
braukia vienam šiapus nu
garkaulio. Perbrauktų ir 
anapus, tik nepatogu pa
jungtam. Vienoje vietoje 
-anka kažin kur užkliuvo. 
Tai susidomėjo ir, pras
kleidęs plaukus, pažiūrėjo, 
be ne vėlyvasis inkštiras 
ar koks šašas. Nykščio na
ga, didumo sulig geru 
kaušeliu, nukabino — pri
lipusį grumstelį. Perbrau
kė kitam. Čia nieko neuž
kliuvo. Tai iš viso abudu 
apmetė akim iš priešakio.

Jaučiai buvo įganyti, 
kaip stumbrai, bent po tris 
birkavus. Jų kailiai žvilgė
jo, kaip mašastimai. šlau
nys buvo švarios, nėmaž 
neapskretusios guolio mė
šlais; matyt, sausai guli
ma. Nestigo nė vieno plau
kelio, kurie būtų buvę nu
šutę nuo prikepusio mėšlo 
dr nuzuzinti, besikasant į 
tvoras ar sąsparas nuo su
skių ir dulkių. Matyti, bu
vo rūpestingai trenkami.

Pagaliau, artojas abiem 
perbraukia per snukius, 
išleisdamas neapibrėžto 
pasigėrėjimo balsą:
— Ė-ė-ė...
Ir nueina paežin dideles, 

niekieno dar nepaliestos 
žolės parauti. Po gerą sau
ją supenėjęs per abi ranki 
jungui, vėl nežmoniškai 
surinka:
— Sukite, nevalos, liur

biai, kad jus visi vilkai pa
pjautų!

Ir papliauškėja baisiąja 
disciplina. Gavę po smūgį, 
jaučiai nė netimptelia. 
Toks jau jų rambumas ar 
kokie monai? O monai la
bai paprasti. Ant trumpo 
botkaičio ne sukriai suvy
tas botagas užnertas, tik 
užrišta plati minkšta šikš
na, juoba tinkama musio- 
mis sienose naikinti, ne 
storaodžiams jaučiams ra
ginti. Sveiki, nesubadyti, 
nesuraižioti ariamųjų pas
turgaliai reiškė, jog bot
kočio gale nebūta nė pa
prastojo, jaučiais ariant, 
akstino, įkaltos vinies.

Dvylis, laukis ir artojas 
buvo tad ne kankintojai 
kit-kito, tik labai susimy
lėjusi sutartinė trijulė; o 
artojas ne skūrlupys, ne į- 
oykėlis pergelta širdimi, 
kurs savo apmaudą giežia 
ant kitų.

savo
n r 

opera-

sotie!

susi- 
ir pa-


