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Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir jos išlaikomas A- 
merikos Lietuvių Informa
cijos Centras dirba tikrai 
gražų ir patriotingą dar-j 
bą, kurį gausiai remia vi-( 
sa plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė, išskyrus 
mažą grupelę kvislingų. 
Amerikos patriotingieji 
lietuviai sudėjo nemažai 
pinigų kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir lais
vės ir sudės dar daugiau, 
kad pagelbėti Lietuvai iš
silaisvinti iš žiaurios ver
gijos.

Amerikos lietuvių tauti
nių grupių darbas kovoje 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės yra vieningas, ne
žiūrint to, kad viena gru
pelė ir veikia atskirai. Ge
riau būtų, kad veiktų ben
drai su Amerikos Lietuvių 
Taryba. Veikiant bendrai, 
lietuviški komunistėliai - 
kvislingai negalėtų visai 
pasirodyti mūsų visuome
nėje.

Štai pavyzdžiui So. Bos
tone patriotingieji lietu
viai veikia vieningai. Lie
tuviški kvislingai neturi 
jokio “show”. Kiek laiko 
atgal suruošė prakalbas, 
kur kalbėjo iš Chicagos 
kvislingų vadukas, bet to
se prakalbose, kaip kores
pondentas rašo, buvo tik 
apie “65 asabos”. Daugiau 
vieningumo ir darbo, o 
kvislingų - komunistėlių 
“minios” visai sutirps.

Kiek laiko atgal man te
ko kalbėti Haverhill, 
Mass., Lietuvių Veikimo 
Centro suruoštose prakal
bose Lietuvos gelbėjimo 
reikalu. Patriotingieji lie
tuviai sudėjo $106.00 su 
centais kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės. Man 
teko kalbėti toje kolonijo
je ir pirmiau, bet vis atsi
rasdavo vienas kitas su
klaidintas lietuvis, kuris 
pritariančiai kvislingams 
atsiliepdavo, bet pastarąjį 
kartą nesirado nei vieno, 
kuris užtartų kvislingų 
darbus prieš Lietuvą ir lie
tuvių tautą. Garbė Haver- 
hill’io lietuviams!

Kitose lietuvių kolonijo
se taip pat teko pastebėti 
suklaidintų lietuvių grįži
mą į tikrąjį tautinį kelią.
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Jaunamečiy Meno Parengi
mas Pavyko

Dėdės Šamo, trečiosios Armijos kariai Trier mieste sučiupo ir šiuos 
vokiečių paliktus arklius. Tuojaus jie sugretino arklių žinginę su tankų 
gretomis ir štai pirmyn į frontines linijas.

Sekmadienį, balandžio 8 
d., Municipal Building sve
tainėje, So. Bostone įvyko 
Bostono Lietuvių Jauna- 
mečių Šokėjų grupės, ku
riai vadovauja p. Ona Ivaš- 
kienė, parengimas— lietu
vių liaudies meno progra
ma.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Programos dalyviai 
išpildė dvidešimt aštuo- 
nius numerius — jaunuo
liai, berniukai ir mergai
tės, kurių amžius nuo 3 iki 
16 metų, dainavo, šoko, 
deklamavo, grojo. Visa 
programa buvo patriotinė 
ir lietuviška, pritaikinta 
pavergtai ir kryžiuojamai 
Lietuvai.

Labiausia suįdomino pu
bliką p. Rūtelė Kilmonvtė 
iš Montreal, Canada. Ji 
dainavo, vaidino, šoko ir 
pianu skambino. Rūtelė šį 
kartą pasirodė tikra profe
sionalė artistė, nors ji ei
na tik dešimtuosius am
žiaus metus. Visa publika 
buvo sužavėta ir aplodis
mentais nenorėjo paleisti Jung. Valstybių delegatai Taigi Gen. Douglas Mac- skyrė Togo, 

įjos, norėjo, kad daugiau'Studijuoja planus ir nu- Arthur jau turi šūkį — Naujas J 
ir daugiau dainuotų. Jai stato politiką, kokios lai- “Pirmyn į Tokio”. mieras Suzu
akompanavo labai gabiai kytis San Francisco kon- 
p. Anelė Jokubauskaitė, ir ferencijoj, penkių didžiųjų 
taipgi paskambino solo.

Ponia Ona Ivaškienė tik
rai yra talentinga ir pat- 
riotinga mokytoja. Jos 
mokinama ir vadovauja- rinko į valstybės depart- 
ma jaunuolių grupė labai mentą paruošti statutą 
gabiai ir įspūdingai išpil- Tarptautiniam Teisingu- 
dė programą. mo Teismui.

J. V. Delegatai Ruošia ALIJANTAI PARUOŠĖ PLANUS 
Planą Konferencijai

Į

t

Amerikiečiai Traukia Į Berlynu
Beliko Tik 128 Mylios

Hannover, Bremen ir Hamburg 
Pavojuje

i
VVashington, D. C., bal. 9 

— Šiandien Jung. Valsty
bių delegatai atidarė 10-1 
dienų posėdžius, kuriuose 
nustatys mūsų šalies poli- ^aro vadovybė 
tiką San Francisco Tarp
tautiniai Saugumo Konfe
rencijai, kuri įvyks balan
džio 25 d.

Tuo pačiu laiku, kada goms.

GREITESNIAM KARO 
UŽBAIGIMUI

VVashington, D. C. —Šio- Japonijos imperatorius 
mis dienomis vyriausioji priėmė ministrų kabineto 

i paskyrė atsistatydinimą ir pasky- 
Gen. MacArthur viršinin- rė adm. Kantaro Suzuki, 
ku visų žemės jėgų Pacifi- 77 metų amžiaus, sudaryti 
ke, o adm. Nimitz vado- naują kabinetą. Adm. 
vaus visoms laivyno jė- zuki sudarė kabinetą, 

rio užsienio ministru

valstybių, būtent, Jung. 
Valstybių, Didž. Britani
jos, Rusijos, Kinijos ir 
Prancūzijos juristai susi-

RAUDONIEJI KAUJASI SU

i

Naujas Japonijos pre
mjeras Suzuki taip pat pri- 

Kalbant apie Vokietiją, pažino “reikšmingą krizę”, 
tai Gen. George C. Mar- Iš visų Japonijos vadų pa- 
shall, armijos viršininkas, reiškimų aiškiai galima 
pareiškė Senato militari- suprasti, kad jie nebesiti- 
niam komitetui, kad Hitle-įki laimėti karą. Vokietijai 

griuvus, beabejo ir Japoni
ja pasiduos.

riui žuvus arba'jį sugavus, 
daug greičiau subyrėtų 
nacių militarinė mašina.

Paryžius, bal. 9 — Jung. ir apsupo tūkstančius vo- 
Valstybių devintosios ar- kiečių, 
mijos tankai nesulaikomi 
ritasi didžiuoju Vokietijos 10 dienų užbaigė statyti 
vieškeliu link Berlyno. Be- geležinkelio tiltą per VVe- 
liko tik 128 mylios. ser upę.

Jung. Valstybių pirmoji 
armija stojo į talką trečią-1 
jai armijai ir kartu trau-į 
kia į Vokietijos sostinę ir 
Alijantų oro armija užme- 9 —

Amerikos inžinieriai per

Vokiečiai Siekia Paliaubų
Ziurich, Šveicarija, bal.

■ Praneša, kad Vokieti- 
tė didžiulį tinklą ant dvie- jos naciai nori sudaryti 
jų vokiečių armijų Olandi- paliaubas 
joj.

Britų antroji armija jau 
visai prie Bremen, kitos 
britų karo jėgos bombar
duoja to miesto uostą. 
Jung. Valstybių karo tan
kai aplenkia Hanover. Ali
jantai apsupa desetkus 
tūkstančių vokiečių karių 
toje srityje. >

Su-
ku-
pa-

I

Į 
armija užėmė miestelį Go- 
ettingen, kur buvo dau
giau kaip 15,000 sužeistų 
vokiečių ligoninėse. i

su Alijantais 
.šiaurės Italijoj.

Vokiečiai pasižadą ne
griauti šiaurėje italų dirb
tuvių, jeigu Alijantai su
tiktų 
traukti 
čiai be 
ir be 
veiksmų negali pasitrauk
ti j Austriją.

leisti jiems pasi- 
į Austriją. Vokie- 
Alijantų sutikimo 
sustabdymo karo

Sveicarijos-ltalijos Sienos 
Uždarytos

Londonas, bal. 9 — Švei- 
Amerikiečių septintoji carijos - Italijos sienos už- 

armija užėmė Crailsheim darytos, nes “tikimasi ne- 
ir to miestelio aerodromus, - paprastų įvykių”.

• .

Septintasis Karo Bonu Va-
Japonijos Ministrų Kabinę- jus prasidės Gegužės 14

tas Atsistatydino f i
ii Washington, D. C. — J.v w . O - ----- -----  - -

NTĄCT A TC C AT\7Ūęr ' Lor,donas, bal. 9 — Japo- V. Iždo Departmentas pra-
1 V AILLnLnvaj vJZA 1 V EjL nįjos premjeras gen. Ku- neša, kad Septintas Karo

niaki Koiso įteikė impera- Bonų vajus prasidės gegu-
Vo- (toriui Hirohito savo atsi- žės 14 d., kad sukelti 814 

statydinimoKaraliaučius Apsuptas -15, 
kiečių Paėmė Į Nelaisvę

TTT žės 14 d., kad sukelti S14 
pareiškimą, bilijonų. Pusę tos sumos

J. E. Arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., Pasakys Pamokslų
Sekmadienį, balandžio-April 22 d., 4 vai.

Gen. Koiso pripažino, kad nori sukelti iš pavieniu pO pį^tų, šv. Kryžiaus Katedroje, Bostone įvyks 
Į TannnHn* n^tis vn kri- Smnnin O kitą^pU^. iš iškilmingOS pamaldos už pavergta Lietuvą ir 

teisingą taiką pasauliui.
PAMALDŲ TVARKA:

1. Mišparai — giedos Šv. Jono Seminarijos choras.
2. Giesmė Marija, Marija — giedos visi žmonės, var

gonais pritariant.
3. Pamokslas — J. E. arkivyskupas Richard J. Cush

ing. D. D.
Giesmė — Skubink Prie Kryžiaus — solo art. Ra
polas Juška.

Malda už Lietuvą ir teisingą taiką pasauliui—kal
ba Prelatas Jonas Ambotas, Hartfordo lietuvių pa
rapijos klebonas.

6. Tegul Būna Garbinamas — gieda chorai ir visi žmo
nės.

7. O Salutaris — gieda visi.
8. Suplikacijos — Šv. Dieve — gieda chorai ir visi 

žmonės, vargonais pritariant.
9. Tantum Ergo — gieda visi.

10. Garbinkime Dievą.
11. Garbinkime Švč. Sakramentą — gieda chorai ir visi 

žmonės.

Art. Rapolas Juška apsiėmė vargonais pritarti, 
giedant lietuviškas giesmes, o muzikas Juozas Žemai
tis diriguos chorams ir visiems.

Lietuvių Maldos Dienos Komitetas atsišaukia į vi
sas lietuvių kolonijas, kad lietuviai iš anksto ruoštųsi 
dalyvauti pamaldose. Pageidaujama, kad kiekvienoje 
parapijos bažnyčioje lietuviai padarytų giedojimo 
praktikas, kad Katedroje išeitų gražus giedojimas. 
Bendra visų giedojimo praktika įvyks sekmadieni, ba
landžio 22 d., 2:30 vai. po pietų. Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje. So. Bostone.

Visi kviečiami darbuotis ir melstis, kad 
Lietuvių Maldos Diena Katedroje, Bostone, pa
vyktų. Parodykime savo malda ir darbais, kad 
nuoširdžiai norime pagelbėti pavergtai Lietu
vai ir pasauliui teisingos ir pastovios taikos. 

; Laikas trumpas. Visi ruoškitės ir dalyvaukite.

; Japonijos padėtis yra kri- žmonių, < 
srities* kompanijų ir korporacijų,
ir pa-'

Londonas, bal. 9 — So
vietų Rusijos raudonoji 
armija jau Viennoje, Aus
trijos sostinėje. Kautynės 

, su vokiečiais eina gatvėse. 
Rusai taikosi apsupti Vie- 
nną.

Raudonieji vėl pradėjo 
pulti Karaliaučių, Rytinės 
Prūsijos sostinę. Maskvos 
žiniomis, rusai apsupo Ka-j 
raliaučių ir paėmė 15,000 
vokiečių į nelaisvę. Sako- išsižadėti teritorijinių sie- 
ma, kad šį kartą rusai no- kių ir kitose šalyse, kaip 
ri užbaigti kovą Rytinėje tai: Pabaltijo 
Prūsijoje, kad visas savo valstybėse.

I karo jėgas iš tos 
galėtų atitraukti 
sukti link Berlyno.

I
I

Chicagos lietuviškų kvis- 
lingų laikraštis “V.” rašo, 
kad gen. Plechavičius no
rėjęs pasiųsti Lietuvos le
gionus į frontą. Tie kvis- 
lingiukai kalba apie Lietu
vos pulkus, kuriuos naciai 
norėjo, kad Plechavičius 
pasiųstų į rytinį frontą , 
prieš raudonąją armiją, I 
bet kada Plechavičius atsi-, 
sakė, tai jis buvo suimtas 
ir ištremtas į Vokietiją.

Lietuviški kvislingiukai 
savo laikraštyj apie gen. 
Plechavičių rašo taip, kaip 
jiems patinka. Kvislingiu- 
kams Plechavičius yra 
kaulas gerklėje. Jie iš
troškę Plechavičiaus krau
jo. Visai suprantama, nes 
gen. Plechavičius gynė 
Lietuvos nepriklausomybę 
po pirmojo pasaulinio ka
ro, ir dabar bolševikai nori 
jam atkeršyti. Kas ne su 
bolševikais kvislingais, tas 
yra pasmerktas. Visi lietu
viai, kurie dirba, aukoja ir 
kovoja dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir laisvės yra 
kvislingų komunistų pa
smerkti ir vadinami “fa-

Maskva. radio praneši
mu, užtikrino austrijie- 
čiams, kad sovietų Rusija 
neturi teritorijinių siekių 
toje šalyje. Jeigu Maskva 
nori, kad Austrijos žmo
nės patikėtų Maskvos 
tikrinimams, tai ji turėtų

Alijantai Sunaikino 21

Londonas, bal. 9 — Šio
mis dienomis Amerikos ir 
Anglijos lakūnai sunaiki
no 21 vokiečių laivą Bre
meno, Hamburgo ir Wil- 
helmshaven uostuose.

Vokiečių generolas palai 
dotas militariai bal. 8 d. 
kurio karstas buvo 
dengtas svastika.

ap

I

4.

5.

ir Balkanų
I

Amerikiečiai Užgrobė Vokiečiu 
Šimtę Tonų Aukso

Pereitos savaitės pabai
goje Jung. Valstybių tre
čioji armija surado ir už
grobė Vokietijos šimtą to
nų aukso, daug įvairių 
tautų pinigų ir neįkainuo
jamos vertės dailės darbo.

Šis Vokietijos turtas su
rastas druskos kasykloje 
Merkers, 18 mylių nuo 
Hersfeld, kuomet dvi iš
kalbingos vokietės išpasa
kojo paslaptį.

Apie 200 Anglijos karei
vių, kurie buvo vokiečių 
nelaisvėje ir dirbo toje 
druskos kasykloje, vadina
moje Werks Kaisaroda, 
sako, kad jie matę 20 de
šimties - tonų aukso iš
kraunant 
kasykloje, 
bankieriai 
buvę tik
kaip 100 tonų.

Apskaičiuojama, kad vo
kiečių auksas, kuris pate
ko į amerikiečių rankas, 
vra vertas maždaug apie 

1 $100,000.000.00.

iš vežimų toje 
bet . vokiečiai 
tvirtina, kad 

biskį daugiau.

Mirė Vokietijos Generolas 
Amerikoje

Ii
Žiaurios Kautynės 

Okinawoj

šistais”. Jeigu kiaulė tu
rėtų ragus, tai visus išba
dytų.

Como, Miss., bal. 9 —Šio
mis dienomis mirė Vokie
tijos gen. Hans von Schu- 
bert, 52 m. amžiaus, kuris 
pereitą rudenį buvo paim
tas į nelaisvę Prancūzijoj 
ir atgabentas kartu su ki
tais nelaisviais į Como ne- 
laisvių stovyklą.

Guam, bal. 9 — Okinawa 
saloj amerikiečiai vėl užė
mė du kaimelius ir pasis
tūmė pirmyn į pietus. 
Kautynėse amerikiečiai 
sutiko smarkų japonų pa
sipriešinimą.

Amerikiečiai, nežiūrint 
japonų atkaklaus gynimą
si, eina pirmyn.

Sunaikino 6 Japonų Karo Laivus
Adm.Guam, bal. 9

Chester W. Nimitz prane
ša, kad per dvi dienas vy
ko smarkios laivynų kau
tynės tik 50 mylių nuo Ja
ponijos. Tose kautynėse 
Jung. Valstybių karo jė
gos nuskandino šešius ja
ponų karo laivus, kurių tuvus.

'vienas buvo 45,000-tonų 
vardu Yamato. Taipgi a- 
merikiečiai sunaikino 391

! priešo lėktuvą.
Jung. Valstybės kauty

nėse prarado vieną destro- 
įjerį ir keletą mažesnių lai- 
įvų. Taipgi prarado 7 lėk-
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įvairias žinias
TRAUKINIAI REIKMENŲ 

KARO BELAISVIAMS
• ■* t

Karo belaisviams reik
menų traukinys Šveicarų 
Valdžios pristatytas iš 50 
karų maisto, vaistų ir ban
dažų siunčiamas į distri
bucijos centrą Mossburg. 
Vokietijoj, turėjo išvykti i 
iš Šveicarijos kovo 6 d. pa-! 
gal iš Amerikos Raudono
jo Kryžiaus Atstovų Gene- 
voj, Šveicarijoj, nesenei 
gautų žinių.

Pirmas trokų konvojus 
iš Šveicarijos į Vokietiją 
nešdamas karo belais
viams reikmenų, turėjo iš
vykti sekamą dieną, ke
liaujant iš Constance 
Meersburg.

Moosburg, į šiaurę nuo 
Munich, yra arčiausias 
miestas prie Stalag VII-A. 
kuri yra didelė stovykla su 
daug divizijų dėl įvairių 
tautų. Tikime, kad apie 
10,000 amerikiečių ten 
šiuo metu laikoma, 4,000 
iš jų neseniai buvo per
kelti iš Stalag Luft 111, 
pirmiaus didžiausia Ame
rikos lėktuvų stovykla Vo
kietijoj.

Šis trokų konvojus turės 
maisto ir vaistų Lubeck; 
rajonui ir Karlsbad-Ma-• 
rienbad rajonui, kur be-| 
laisvių koncentravimas 
buvo raportuotas. Trokai 
Amerikos R.aud. Kryžiaus 
pristatyti Tarptautiniam 
Raud. Kryžiaus Komitetui 
bus vairuojami šveicarų

(neutralų) darbininkų su 
vokiečiais sargais.

Stettinius Paskirtas Atida
ryti Konferenciją

i VVashington, D. C. —šio
mis dienomis prez. Roose- 
veltas paskyrė valstybės 
sekretorių Stettinius ati- 

į daryti San Francisco kon
ferenciją. Konferencijos 
sekretorium paskirtas Al- 
ger Hiss, užsienio depart- 
mento pareigūnas.

Brockton, Mass.

VISŲ DĖMESIUI!—
Darbininkų radio prog

ramos koncertas įvyks 
sekmadienį, gegužės - May 
20 d., Jordan Hali. Boston, 
Mass. Koncerto programą 
išpildys įžymūs artistai- 
daininikai — Anna Kaskas 
ir Rapolas Juška, ir muzi- 
kalis trio — smuiką, cello 
ir pianu, vadovaujant 
smuikininkei p. Albinai 
Antanaitytei.

Koncerto tikietų kainos 
$1.80 ir $2.40,! 

valdžios tak- 
galima gauti 
i> pas šiuos

Pereitą sekmadienį, šv. Roko 
par. bažnyčioje užsibaigė 40-ties 
valandų atlaidai. Per visas tris 
dienas žmonės gausiai lankėsi.

VAKARAS ČIA PAT: — A- 
teinantį sekmadienį, balandžio 
15 dieną. 3 vai. po pietų, šv. Ro
ko par. salėje įvyks meno vaka
ras. Programą išpildys p-nios 
Onos Ivaškienės grupė iš So. 
Bostono. Mrs. Olga Falcon. Ge- 
nevieve Akstin, Viola Buivid ir 
Lina Matulytė. Kalbės kun. Jo
nas Vaitekūnas iš Providence. 
R. I.

Pelnas skiriamas “Darbinin
ko” naudai. Įžanga su taksais 
SI.00, vaikams 25c. Tikimės, 
kad Brocktoniečiai šį vakarą 
pilnai parems.

I ___________

Remk šios šalies apsigynimų! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

A. L. R. K. Naujos Anglijos Fede 
racijos Apskričio Seimelis

! 100 METŲ NUO RAŠYTOJOS
ŽEMAITES GIMIMO

Šių metų gegužės mėne
sį sueina šimtas metų, kai 
gimė Žemaitė, lietuvių li
teratūros klasikė.

Ji yra laikoma viena iš 
į stambiųjų lietuvių litera
tūros figūrų. Tačiau į pa- 

įčią literatūrą Žemaitė atė
jo vėlai: pirmas jos apsa
kymas buvo išspausdintas, 
' kada autorei jau buvo be- 
■ maž 50 metų amžiaus.

Prieš tai ji buvo papras
ta kaimo moteris, tik kiek 
daugiau apsišvietusi. Ji 
buvo gimusi 1845 metais 
gegužės 31 d. iš neturtin
gų tėvų žemaičių. Nuo čia 

i ji gavo ir savo slapyvardį, 
i Nieko ypatingo neatsitiko 
jos ankstyvesniam gyveni
me: ji vargo kaimo vargus, 
augo, matė 1863 metų su
kilimą ir pati gelbėjo su
kilėliams, ištekėjo už vyro 
Žimanto, augino vaikus, 
kurių vienas dabar gyvena

veikslas ten nėra toks ryš
kus, kaip pirmesniuose jos 
vaizdeliuose ir apysakose.

Per aną karą Žemaitė 
lankėsi Amerikoje.

Ji mirė 1921 metais ir 
buvo palaidota Marijam
polės kapuose. A. V.

Rusija (teikė Motį Japonijai 
—Neatnaujinsianti 
Neitralumo Sutarties

Londonas, bai. 9 — Pe
reitos savaitės ketvirtadie
nį sovietų Rusijos užsienių 
komisaras Molotov įteikė 
Japonijos ambasadoriui 
notą, kurioj pareiškė, kad 
sovietų vyriausybė neat
naujinsianti neitralumo 
sutarties su Japonija.

Rusija ir Japonija pasi
rašė neitralumo sutartį 
1941 m., kurioj buvo pasa
kyta, kad toji sutartis au- 
tomačiai vėl įsigalėsianti, 
jeigu nei viena iš pasira
šiusių valstybių prieš me
tus neatsisakys jos atnau
jinti. Kaip žinoma, sutar
tis baigiasi 1946 m. balan
džio 13 d.

Dabar tik kyla klausi
mas, ar sovietų Rusija pa
skelbs karą Japonijai? 
Molotovas yra pareiškęs, 
kad nuo to laiko, kai Vo
kietija užpuolė Rusiją, pa
dėtis pasikeitė. Japonija 
yra Vokietijos talkininkė, 
ir visą laiką padėjo Vokie
tijai vesti karą prieš Rusi
ją. Taipgi Japonija veda 
karą prieš Jung. Valstybes 
ir Angliją, kurios yra Ru
sijos talkininkės. Tačiau 
reikia pažymėti, kad Rusi
jos “Tass” paskelbtoje no
toje nė vienu žodžiu neuž
simena, kad santykiai tarp 
sovietų Rusijos ir Japoni
jos pablogėsią. nors, tiesa, 
Stalinas vienoje savo kal
boje pareiškė, kad Japoni
ja yra viena užpuolikių 

Iš viso jos raštų buvo iš-j valstybių.
. I

Vaizdas parodo, kaip smarkios ir atkaklios ėjusios! Amerikoje, Chicagoje, at- 
kautynės Trier mieste, Vokietijoj, kai prie įėjimo į Ka-|liko kasdieninį namų triū- 
tedrą tik krūvos griuvėsių ir sudaužytos statulos. są ir, be to, mėgo pasakoti 

visokias gyvenimo istori- 
AMERIKIEČIAI IŠLAISVINO ,Ji pasakodavo įdomiai. 

LENKŲ KARDINOLA HLOND } Tai pastebėjo ano meto 
! šviesuoliai, kaip Pov. Vi- 

A__ „ n - v 4. ! šinskis, ir ją paragino ra-Ame-14 menestų buvo gestapo Pirm^ josSkūrinys 
buvo išspausdintas 1894 

I metais ir buvo pavadintas 
j “Rudens vakaras”. Jonas 
Jablonskis ta proga jai ir 

įdavė Žemaitės slapyvardį.
Greitai Žemaitė užėmė

— $1.20, 
priskaitant 
sas. Tikietų 
šiose vietose 
asmenys:

“Darbininko” Adminis
tracijoj. 366 W. Broadway,} 
So. Boston; p. B. Cūnie-j 
nę. 29 Gould St., W. Rox- 
bury: p. Feliksą Zalecką.; 
Strand Cafe, 374 Westj 
Broadvvay. So. Boston; p.} 
Feliciją Grendelytę, 366 
W. Broadvvay, So. Boston;} 
Balch Pharmacy — pas p. į 
A. Mickūną, 1140 Wash-į 
ington St., Norvvood; p. O- 
ną Pazniokaitę, 58 Heaton 
Avė., Norvvood. Paryžius, bai. 9 —

Kitą kartą paskelbsime įrįjęOS devintoji armija nelaisvėje.
ir kitus asmenis, pas ku- yyįpj-ipi-ii-.p.jppĮr ^rti Pader-*__________

Vokietijoj, išiaisviJ Dar y Vokiečiu Lėktuvai 
no lenkų kardinolą Augus-; - - - -
tą Hlond, 63 metų am-l

, 13 ’
ir laikomas nelaisvėje.

Amerikiečiai lenkų kar-; 
dinolą Hlond atvežė lėktu
vu į Paryžių.

Kardinolas Hlond per a- 
pie 5 metus buvo vokiečių 
policijos priežiūroj, o per

Patariame visiems iš anks-i 
to užsisakyti, nes dabar 
galima pasirinkti geresnes žiaus, kuris buvo suimta 
vietas.

Lietuva New Yorko Miesto 
Rotušėje

Nusileido Švedijoj
Stockholm, Švedija, bai.; — ” . J JT i 'uiciiai rjciiidiLC urvine

; 9 — Dar septyni vokiečių; žymią vietą literatūroje, ir

Jau buvo skelbta, kad Federacijos seimelis įvyks
ta balandžio 22 d., Brocktone, Šv. Roko parapijos sve
tainėje. Bet tą dieną seimelis neįvyks, nukeliamas į ge
gužės 6-tą dieną. Seimelis nukeliamas, nes balandžio 
22 d. įvyks Bostone. Šv. Kryžiaus Katedroje pamaldos 
už Lietuvą. Kadangi šios pamaldos yra labai svarbios 
ir sutrauks dideles mases lietuvių, susirūpinusių Lie
tuvos likimu, tai Federacijos apskričio valdyba, įver
tindama šį kilnų Kunigų Vienybės žygį ir permatyda
ma, kad pamaldos už Lietuvą turi daugiau reikšmės, 
kaip seimelis, mielu noru sutiko seimelį nukelti į virš 
minėtą dieną.

Apskričio valdyba kviečia visus Federacijos sky
rius prisiųsti skaitlingai delegatų: taipgi visas katali
kiškas organizacijas ragina, kad seimelyje būtų re
prezentuotos. Seimelyje dalyvaus Brocktono miesto 
Majoras p. Downey, valstybės gubernatoriaus atstovas 
adv. p. J. Grigalius ir Bostono miesto mayoro sekreto
rius p. C. Brooks. L. D. S. Centro pirmininkas kun. P. 
Juras skaitys paskaitą. Taigi gegužės 6 d. 1 vai. po pie
tų, Šv. Roko parapijos svetainėje. Brocktone. skaitlin
gai pasirodykime iš visų kolonijų.

Dvasios vadas kun. J. Vaitekūnas 
Pirmininkas A, Daukantas 

Raštininkas B. Jakutis

"MMmm — Good!"

Cook at Hallorari General Hospital. Staten Island, Ne* York, explains 
t* S/Sflt. Alphonse Belok. Army installations cor.serve every drop of 
fat, for reuse first in cosking. and eventual salvage. Army reports fat 
ta'vaoc in tM amount of 33,933.000 pounds durmg 1944.

Pirmadienį, balandžio 2 
d. New Yorko miesto ro
tušėje įvyko du posėdžiai: 
New Yorko miesto organi-' 
zacijų ir National Collec-į 
tion oficialus atidarymas. 
Juose atstovautas ir Unit-i 
ed Lithuanian Relief Fon
das. Buvo Lietuvos vėlia
va ir tautiškais rūbais ap
sirengusi lietuvaitė, Long 
Island Universiteto stud. 
Aldona Valaitytė. Be lie
tuvių, buvo: danų, jugo
slavų, belgų, norvegų, ita
lų, lenkų, graikų, rusų, če- 
koslovakų, olandų, filipi- 
nų, skaučių ir salaveišių 
atstovybės su savo vėlia
vomis. Visas tautas ir at
stovus atskirai perstatė 
pats miesto mayoras La 
Guardia.

Programą vedė New Yor
ko komiteto pirmininkas 
Grover Whalen. Kalbėjo 
New Yorko miesto dalių 
prezidentai, artistė Beatri
če Lillie, jūreivis William’ 
Riley, tik grįžęs iš Euro-1 
pos rašytojas Carl Carmer 
ir nacijonalis rūbams rink
ti prezidentas Henry J. 
Kaiser.

Baigdamas savo kalbą 
mayoras La Guardia pa
brėžė: “Duokit rūbus
tiems, kuriems jų reikia, 
ir duokit tokius rūbus, ko
kius dar patys vilkėtu
me!.” New Yorkas pasiža
dėjo surinkti po 7 svarus 
rūbų nuo žmogaus, viso 
50,000,000 svarų. Visa A- 
merika pasiryžusi surinkti 
150 mil. svarų rūbų. Rū
bus rinkti ir paruošti 
BALF sandėlys naudoja- 

:mas.
Po ceremonijų rotušėj 

! pakilo didelis baliūnas su 
!parašu: “What Gan You 
Spare That They Can 
Wear”.

lėktuvai nusileido Švedijo
je. Vokiečiai lakūnai atvi
rai prisipažino, kad jie yra 
pabėgėliai.

Visi vokiečiai, įgula ir 
keleiviai, internuoti.

NUOŠIRDŪS ATSILIEPIMAI 
į L. VYČIŲ VEIKLĄ

tai svarbiausia dėl dviejų 
dalykų: jos raštų kalba 
buvo pilna liaudiškų pasa
kymų, turtinga, įvairi; an
tra, jos raštuose pirmą 
sykį taip plačiai pasirodė 
toks tipiškas, grynas lietu
vis — lygiai toks kaimie
tis, kokį gyvenime randi. 

1 Tais atžvilgiais Žemaitės 
raštai ir šiandien yra

Šiomis dienomis jau iš
ėjo iš spaudos balandžio 
mėnesio “Vytis”, kuris sa
vo puslapiuose išnešė gra
žių straipsnių liečiančių į 
jaunimo ir bendrai visuo
menės gyvenimą.

Kadangi šiais metais L. 
Vyčių organizacija minės 
30-ties metų savo organi
zacijos organo “Vyties” 
gyvavimo sukaktį, todėl ir 
nestebėtina, kad jaunimo 
prieteliai taip nuoširdžiai 
atsiliepia į jų organizaci
jos katalikiškai - lietuviš
ką judėjimą. Štai kad ir 
šiame balandžio mėn. “Vy
tyje” 16-tame puslapyje 
liudijančios skaitlinėmis 
nuoširdžios dovanos, ša

rkyte sako, kad L. Vyčių 
veikla yra girtina ir rem
tina. Pirmoje vietoje skai
tome nuoširdaus katalikiš
ko judėjimo prieteliaus 
kun. P. M. Juro dovana — 
$26.00: toliau kun. A. Ta- 
moliūnas $11.00; kun. Dr. 
K. Urbonavičius $10.00; 
kun. Dr. J. B. Končius $10.- 
00: kun. J. Vaitekūnas irgi 
$10.00. Ir taip toliau seka 
didesnės ir mažesnės dova
nos “Vyties” jubiliejaus 
proga prisiųstos L. Vyčių 
Centrui. Tikrai bus malo
nu patirti jaunimui, kad 
jie yra remiami ir jų veik
la yra girtina.

Reikia pažymėti, kad L. 
Vyčių Centras šiuo metu 
stropiai rengiasi prie jubi
liejinio “Vyties” bankieto, 
kuris įvyks birželio 6 d., 
1945. viešbuty Touraine, 
Bostone. - To bankieto re-

zervacijas galima padary- brangus ir įdomūs., 

čių Centro pirm. p. Praną leisti keturi tomai. Geriau-
ti jau šiandien pas L. Vy-

Razvadauską, 5 G. St., So. 
Boston, Mass. ir pas kitus 
komiteto narius.

Šia proga raginame jau
nimo prietelius remti Vy
čių organizaciją ir jų pa
rengimus. Rap.

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskričio Kuopoms
Pranešu visų kuopų bei valdy

bų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio svarbus pusme
tinis ir priešseiminis suvažiavi. 

imas įvyks sekmadienį, balan
džio - April 29 d., šv. Juozapo 
parapijos svetainėje. John St., 
Waterbury. Conn. Pradžia 1 va
landą po pietų.

Šis suvažiavimas yra labai 
svarbus, nes reikia svarstyti ir 
užgirti konstitucijos pašalpos 
išmokėjimo būdą, ruoštis prie 
būsiančio seimo, kuris turi į- 
vykti šį metą; taipgi šiame su
važiavime bus išdalintos dova
nos kuopoms, kurios daugiau
siai prirašė naujų narių prie 
kuopos per 1944 metus. Atsi
žvelgiant į šiuos svarbius rei
kalus, kviečiu visas kuopas 
skaitlingai atstovių prisiųsti į( 
suvažiavimą, ir pagaminti nau-i 
dingų įnešimų, kaip apskričio, 
taip ir visos organizacijos labui.

Atstovės vykdamos J suva
žiavimą neužmirškit atsivežti 
savo narystės ženklelius, kurie 
būna suvažiavimuose vartoja
mi.

M. Jokubaitė,
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

si jos dalykai yra sudėti! 
pirmame tome. Iš jos apy-į 
sakų ilgiausia ir labiausiai! 
vertinama yra “Petras 
Kurmelis”. Paskutiniame 
raštų tome yra išspausdin
ta Žemaitės autobiografi
ja.

Geriausiai pasisekę Že
maitei yra jos ankstesnieji 
kūriniai. Vėlesniuose ji 
neišvengia polemikos, ir 
jau paties gyvenimo pa-

Kautynės Ore Vokiečiams 
Kainavo 87 Lėktuvai

Londonas, bai. 9 — Dau
giau kaip 4,300 Alijantų 
lėktuvų ir 1,200 sunkiųjų 
bombanešių puolė Vokieti
jos svarbiuosius karo cen
trus. Kautynėse nušovė 87 
vokiečių lėktuvus. Viso per 
dvi dienas alijantai nušovė 
307 vokiečių lėktuvus.

j 
i

Anglijos Princess’a Elžbieta su kastuvu pradeda so
dinimo daržovių darbus savo karališkame darže. Ka
ralius Jurgis žiūri, kaip darbšti šeimininkė tą darbą 
dirba. Anglijoj labai populiarizuojami Pergalės daržai.
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Sovietų Pyragai
i

Rusai moka iškepti savotiškų pyragaičių (pirož- 
— viduje kapota mėsa, paviršiun tešla. Sakoma, jieki) 

skanūs valgyti. Džiugu, kad rusų tauta, pati badauda
ma, taip svetingai svečius pavaišina. Bet ji (čia jau 
nebe tauta, tik sovietiška jos vyriausybė) moka iškep
ti ir politiškų pyragaičių, kurių viršus, propaganda 
pasaldytas, labai patrauklus, bet vidurys, švelniausiai 
tariant, visiškai pašvinkęs. Kas jų yra ragavęs, dau
giau nebenori.

“Philadelphia Record” žino apie skanius rusų tau
tos pyragus, bet taip pat žino ir apie politinius Sovietų 
pyragaičius, kuriuos Kremlius taip ryžtingai ir pri
mygtinai kemša į Alijantų gerkles, kad šie pastarieji 
priversti buvo pasakyti: “ne, jau užteks”. “Ir tarp ge
riausių draugų — sako Philadelphijos dienraštis — 
yra toks punktas, kurį priėjus, sakoma “ne!”, kuomet 
jau perdaug prašoma bei reikalaujama. Britanija ir 
Amerika tarė “ne!” į Sovietų reikalavimą, kad Liubli- 
niškė Lenkijos vyriausybė turėtų teisės prisiųsti savo 
delegaciją į San Francisco konferenciją”. Laikraštis 
pageidauja, kad tą savo nusistatymą Alijantai tvirtai 
išlaikytų. Jis pabrėžia, kad Rusija daugiau gerbs savo 
talkininkus už griežtą “ne”, negu už pirmesniuosius 
jų nusileidimus, kuomet į visus Sovietų reikalavimus 
pastoviai buvo atsakyta “taip”. Laikraštis prisimena, 
kai anuomet Amerikos pasiuntinys Admirolas Stand- 
ley prisiuntė iš Maskvos žinią, kad Sovietų vyriausybė 
slepia nuo žmonių teikimą Rusijai Amerikos pagalbą. 
Vos tik Admirolas Standley tai pareiškė, tuč-tuojau į 
24 valandas visoj Sovietų spaudoj ir per radio paskelb
ta Amerikos pagalbos apyskaita. Tik tokia griežta po
litika daro į Sovietus įspūdžio. Džentelmoniškumo jie 
nesupranta. Skaito jį šiaudadūšišku nugąstavimu ir 
silpnybe.

Lenkiją bolševikai jau baigia besmaugią, bet pra
ryt dar neprarijo. Perstambus ir perkietas kąsnis. Lie
tuvą jau prarijo ir bemėgindami suvirškinti, taip savo 
žiotis užčiaupė, kad nė mažiausios žinelės iš ten nepra
leidžia. Tačiau žinios vis dėlto prasisunkia. Tokios pat 
ir dar liūdnesnės, kaip iš 1940-41 m. Persekiojimai, 
areštai, kalinimai, ištrėmimai, sušaudymai. Varžymas 
laisvės, religijos smaugimas, vaikų ir jaunimo bedie- 
vinimas bei tvirkinimas. Marksistai dar gauna duonos 
plutelę, visi kiti — žinokitės ir badu stipkite. Apie 
laisvę tik sapnuoti tegalima, bet ir tai pavojinga. Per 
sapną gali ką prasitarti. Nugirs šnipai, kurie tarsi bla
kės visur knibžda, praneš čekistams — ir susilauksi 
“aukščiausio laipsnio bausmės” — likviduotės. Lietu-Į

vinti ir šildyti savo tauti
nius, religinius ir dorinius 
jausmus buvo Marija Peč
kauskaitė, literatūroj ži
noma Šatrijos Raganos 
slapyvardžiu. Povilas Ja
kas pasakė, “Marija Peč
kauskaitė, tai asmenybė, 
kurias skaičiuojame vie
netais”. Prof. J. Ambraze
vičius ją pavadino mūsų 
laikų šventoji. Tie, kurie 
arčiau su ja buvo pasipaži
nę sako, kad ji buvo pa
prasta kukli siela, bet tu- 

Lietuva rėjo gilaus proto, tvirtos 
valios ir karštos meilės sa
vo artimui ir savo krašto

savo raštus gavusi gerą 
sumą pinigų paverčia juos 
labdarybės tikslams. Savo 
gyvenamam miestelyje —

’mos, todėl visos aplinky
bės padėjo jai išplėtoti sa
vo gabumus, kurie buvo 
pradėję reikštis labai ank
sti. Nors Marija buvo auk
lėjama lenkių mokytojų, 
kurių priežiūroje ji išmo
ko gražiai taisyklingai len-

Kiekviena tauta turi sa
vo garsių ir žymių asme
nų. Ji jais didžiuojasi, sta
to jiems paminklus, daro 
minėjimus. Kiekvienas 
tautietis su pagarba mini 
jų vardus, noriai seka jų 
gyvenimą ir gilinasi į jų 
gražius pavyzdingus dar
bus.

Mūsų Tėvynė — f 
džiaugiasi ir didžiuojasi 
šimtais sūnų ir dukterų, 
kurie savo gyvenimą pa- gerovei, 
šventė josios išlaisvinimui 
iš priešo nagų ir iškėlimo Šiame straipsnelyje nes>- 
jos iki aukšto kultūros gilinsime į jos biografi- 
laipsnio 1 nlus bruožus bet jsiziuresi-Į

Viena iš tokių mūsų tau-ime i 3OS apaštalavimo dva- 
tos didelių asmenybių, ku-i81’ h«tuvlX kultūriniame 
ri gyveno nuošaliai bet, gyvenlme- 
puikiai sugebėjo savo ras-į Marija Pečkauskaitė ne- 
tais skleisti visai Lietuvai buvo viena iš tų, kurie kal- 
šviesos ir mokslo spindu-: ba gražius žodžius, skelbia — ištrėmimo vieta, kame 
lių, kuriais ji galėtų gai-‘kilnias idėjas, o savo gyve- ašarų daug, o paguodos

I

mmo nedenna su Kristaus židikiuose steigia š^.'vin-l 
mokslu Is savo motinėlės;cento Pauliečio skyrių | 
ji paveldėjo gilaus religin-:seneliams ieglaudą; ne. 
gurno, todėl, gerai suprato turtingjems ambulatoriją. _ ...... .

net Pajėgia įsteigti ma- kiškai rašyti ir susipažino 
ža vaistinėlę iš kurios pa- su lenkų literatūra, bet 
rūpina vaistus ligoniams, Marijos Tėvynės ir savo 
ir pati kiek galėdama juos krašto žmonių meilė neuž- 
slaugo. geso. Be lenkų kalbos Ma-

“Žmonių meilėj radai r‘ja 8irdėj° ir žemaičių 
stebuklą — buvai visiems kalbą. kvėpavo žemaitišku 
kaip geroji pasakų laumė, orY’ ir liūliavo žemaičių 
kuri vargo skudurus pa- dainų garsai. Todėl Marija 
keičia šilkais ir nutildo nPr visa MVO frvvpnirnfl 
našlaičio verksmą”.

Nenuostabų, kad visa 
apylinkė jautė turinti savo 
tikrą apaštalę. Ji ėjo per 
kaimus, šelpė 
čius, pridengė 
sius. Židikiečiai 
nepadarė žygių, 
jos gyvenimas 
vyriškas. Tai buvo labai 
didelė asmenybė, bet buvo 
labai ir labai kukli siela”.
— Aukotis ir kantriai pri

imti savo paprastus kentė
jimus, patvariai ir giliai 
užjausti visus, su kuriais 
teks susidurti. Dirbti kuk
liausius darbus mąstant, 
kad jie nesiliauja artinę 

‘manęs prie to grožio, tos 
■ tiesos, kurios trokštu. Būti 
į žiaurumu sau pačiai, o sal
dumu ir švelnumu artimui 
— Marijos dažnai kartoja
mi žodžiai.

Plačiau jos darbas žino
mas, kaip rašytojos ir au- 
klėtojos. Šiuo kartu kalbė- 
sime apie Mariją kaip ra
šytoją.

Marija Pečkauskaitė yra 
turėjusi nemažą dalį mūsų 
tautiniame, kultūriniame 
ir visuomeniniame gyveni- 
me. Ji yra daug prisidėjusi <^.onl1?s kurmelius parasj- 
prie atgaivinimo lietuviš- būdama _ septyniolikos 
kos dvasios, įdiegimo mei
lės savo kalbai ir prie iš
laisvinimo mūsų tautos iš 
priešo nagų.

Marija iš pat mažens pa
mėgo knygą ir ją laikė 
kaip savo geriausią drau
gę. Kadangi buvo kilusi iš 
inteligentiškos bajorų šei-

te jautė, kad šis gyveni
mas tai tik tikrojo gyveni- 

imo įžanga. Jos siela buvo 
neatskiriamai susigyvenu
si su Amžinybės idėja, to
dėl ir savo raštuose ji la
bai dažnai kartoja Amži
nybės ilgėjimosi mintį. 
Apvaizda nepagailėjo jai 
skaudžių ir sunkių smū
gių. Mylimųjų asmenų ne-^ 
tekimas, ypač jos myli- 
miausiojo brolio mirtis, 
jos jautriai širdžiai buvo 
neužgydoma žaizda. Ji bu
vo dvarininko duktė, o pri-l 
ėjo prie to, kad reikėjo 
svetima globa naudotis. 
Nors visas jos gyvenimas 
pilnas dorybių ir gražių 
darbų, bet ir aštrių aksti
nų jame netrūko, vienok 
Marija jautė, kad ši žemė

badaujan- 
nuskuru- 
sako: “Ji 
bet visas 

buvo did-

t 
i

Po didelių ir atkaklių kovų Iwo Jima saloj, laisvai 
voj jau nebe pasaldyti pyragai, tik jų kartūs pašvinkę plevėsuoja žvaigždėtoji ant kalno Suribachi. Drąsus 
viduriai. K. karys matomai eina sargybos pareigas.

maža. “Žemėje viskas pra
eina. Žemės gyvenimas —į 
tai nuolatinis kitimas, 'ju-j 
dėsys, nuolatinis mirimas 
ir gimimas, tai momentai, 
kurie be paliovos keičia! 
kits kitą. Bet amžinoji! 
žmogaus dvasia, šiame ne-s 
pastoviame materijos pa
sauly uždaryta, trokšta 
amžinybės. Juo aukščiau 
ji kyla, viršum tos materi
jos, juo labiau trokšta; juo 
skaudesnis jai tas trapu
mas, tas nepastovumas vi
sų žemės daiktų”. Į šią 
amžinybės tiesą, ji buvo į- 
sigilinusi visa savo siela.

Suprasdami tai, galime 
išaiškinti kas ją privedė 
ligi didvyriškumo savęs iš
sižadėjime ir pasiaukavi- 
me kitiems. Kaip šv. Ka
zimieras kad buvo pava
dintas “Neturtėlių tėvas”, 
“taip Marija buvo žinoma 
“Neturtėlių Motina”. Jos 
artimo meilės darbai mus 
stebina. Ji tikrai galėjo 
pasakyti: “Tam aš gi
miau.” Šiam darbui veiklo 
jos meilė mokėjo panaudo
ti visas prieinamas prie
mones.

Marija ėmėsi labdarybės 
iir organizacinių darbų. Už

I j

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

2.

Susirėmimas Girioje
Bezickas vos ne priesaika užtikrino, kad 

tokia kelionė jam laimės atnešianti. Būti bet 
kur su p. Eugenija, tai jau tikras rojus. Juk 
jis pats esąs ne koks ponaitis, tik ūkininkas, 
taip, ūkininkas; būdamas pas savo dvarponį 
tėvą, patsai prižiūrėdavęs darbininkus, nes, 
būnant ūkininku, pačiam reikia viskas dabo
ti, mat, pono akys gyvulius tukdo ir tt. ir tt.

Kaip gi čia atsispirsi tokiai iškalbai? Be 
to, tarnas jau atvedė pabalnotą žirgą, tik sėst 
ir jot. Tai Bezickas ir padarė, kad ir labai 
gramozdiškai. Iš syk net atrodė, kad nori lip
ti per arklio galvą: įsikirto į karčius ir visu 
svoriu pasikorė ant arklio sprando. Senas 
kuinas, pats ramiausias visų Tautgėlos ark
lių, pajuto, kad čia kažkas netvarkoje ir pra
dėjo neramiai trypti. Bezickas jau buvo be- 
liepiąs atvesti kitą ramesnį žirgą, bet, pama
tęs, kad Eugenija vos neprunkščia juokais, 
galų gale, tarno padedamas, užsirioglino ant 
balno. Eugenija neiškentė neatsiliepus:

— Tuojau matyt, kad tamsta ne prasto ūki
ninko, o didžponio sūnus, nes tik su geros kul
tūros arkliais moki apsieiti.

Nebuvo galima suprast, ką Bezickas po 
nosia suniurnėjo, nes buvo labai užimtas nė
rimu kojos į antrąją balno kilpą. Pagaliau at
liko tą painų darbą ir pranešė, kad jau bus.

galima joti. Eugenija jį įdrąsino nenugastau- 
ti, nes tas rambuolis kuinas per ištisą penkio
lika metų nė vieno raitelio nenumetė nuo sa
vo nugaros. Pilnai patikrintas dėl savo sau
gumo, Bezickas atgavo iškalbą ir pareiškė, 
kad Lenkijoj sportininkai raiteliai tyčia ap
simeta krisią nuo arklio. Tai, girdi, sudaro 
kažkokio šiurpulingo įspūdžio. Eugenija gai
lestingai nusišypsojo.

Juodu iš pradžių jojo vieškeliu, paskui pa
suko į laukus. Bezickas visą laiką kalbėjo. Ir 
ko jis nepalietė: ir politinę ekonomiją, ir me
diciną, ir meilę, ir patriotizmą. Nepamiršo ir 
litvomanų. žodžiai jam plaukė nesulaikoma 
srove. Argumentų jėga buvo tiesiog neįma
noma. Eugenija nė nesikėsino ginčytis. Visą 
laiką tylėjo.
— Tur būt, darau į ją nenugalimo įspūdžio, 

— spėliojo lenkas.
Bezickas neįspėjo. Jis darė įspūdžio, bet 

savo nenaudai. Atrodė, kad jos akyse nori įsi
gyti mokslininko vardą. Vakar labai užiman
čiai kalbėjo apie kultūrą, šiandie reikia už
baigti mokslininko reputaciją. Bet ėjo prie 
tikslo taip skubotai, kad Eugenijai darėsi 
neskanu. Peršokimas nuo ekonomijos prie 
meilės buvo tiek komiškas, kad Eugenija ne
jučiomis šyptelėjo. Bet kandžiojimas litvo
manų ją tiesiog erzino, daugiausiai dėlto, kad 
Bezickas visai nemokėjo išaiškinti lietuvių- 
lenkų susikirtimo. Jis tik mokėjo smerkti 
vienus ir garbavot kitus, bet Eugenija nebu
vo tokia vienpusiška lengvatikė. Ji buvo daug 
girdėjusi apie naują lietuvių sąjūdį ir norėjo, 
kad kas jai paaiškintų tikrą tiesą. Jai vis at
rodė negalima, kad tūkstančiai žmonių nei iš 
šio nei iš to virstų maniakais-lįtvomanais.

per visą savo gyvenimą 
pasiliko ištikimas savo 
krašto žmogus.

Kadangi Marija buvo 
silpnos sveikatos, tai mok
slas daugiausia teko eiti 
namie prie pakviestų mo
kytojų. Taip vienu tarpu 
buvo pakviestas Povilas 
Višinskis, plačiai žinomas 
lietuvių visuomenės vei
kėjas spaudos draudimo 
laikais. Kai pradėjo dirbti 
Pečkauskų šeimoje, jau 
buvo susipratęs lietuvis. 
Šviesti liaudį, kovoti dėl 
lietuvių kalbos ir raštų — 
tai buvo jam nesvetimi da
lykai. Patekęs į Pečkaus
kų šeimą sugebėjo užkrės
ti juos savo idėjomis, bet 
ypač pasisekė padaryti gi
lios įtakos Marijai. Mari
jos lietuviškas nusistaty
mas sutvirtėjo, ji jaučiasi 
turinti dirbti savo kraštuiI ir žmonėms. Prieš jos akis 
atsidaro didžiuliai dirvo-

i

ti. Ji visomis jėgomis stve
riasi darbo, kurio nepalei
džia iki paskutiniųjų savo 
gyvenimo dienų.

Būdama dar visai jaunu
tė jau sugebėjo gražius į-

metų jau parašė kelis vaiz
dingus kūrinius, kurie la
bai patiko jos mokytojui. 
Povilas Višinskis pastebė
jęs jos kūrybinius gabu
mus drąsino ir ragino ją 
prie literatūrinio darbo.

Visa tų laikų literatūra 
(Tęsinys 7-tame pusi.)

Juk manija tai liga. Ar gi galima, kad visos 
lietuvių tautos viršūnės taip urmu susirgtų? 
Ar čia nesama kokio gilesnio pagrindo? Tą 
klausimą ji būtinai norėjo išspręsti. Deja, 
Bezickas nepajėgė to padaryti. Jis žiūrėjo tik 
į paviršių, visai nesuvokdamas, kas glūdi gel
mėje. Jo manymu, Lietuvoj viskas buvę ko 
geriausiai, tik keliais pastaraisiais metais 
kai kurie lietuvių vadai, prisisiurbę rusiškos 
dvasios, sumanė nuo lenkų visai atsiskirti ir 
dėtis su rusais. Tai esą nedovanotina, nes tuo 
būdu jie virstą Lenkijos išdavikais ir žudą 
savo ateitį. Pametę tikrą krikščionišką civi
lizaciją, jie grįžtą į stabmeldystę. Paniekin
dami gražią, turtingą, literatiškai išdirbtą 
lenkų kalbą, litvomanai išsižadą kultūros, 
nes lietuvių kalba visai dar neišlavinta ir ja 
negalima ne tik išreikšti kilnesnių minčių, 
bet, apskritai, inteligentai negalį ilgiau lietu
viškai kalbėtis kaip dvi minuti, nes į tą laiką 
išsisemia visas lietuvių kalbos lobynas. Pra
dėdami viską nuo a, b, c, litvomanai nušoka 
kultūroj kokį šimtą metų atgal ir, žinoma, 
tikrojo progreso niekad nepasivys.

Eugenija tai žinojo. Faktų ji daug buvo 
girdėjusi, bet kas išaiškins jų priežastis?
— Bet kodėl jie taip elgiasi? Kas jiems atė

jo galvon ? — kvotė.
— Jie virto nenaudėliais, bepročiais. Dėlto 

ir vadinami litvomanais.
— Kaip tai? Visa tauta virto bepročiais? — 

nustebo Eugenija.
— E — visa tauta čia nedalyvauja. Juk pa

nelė pati esi, atsiprašant, lietuvaitė. Tamstos 
tėvas ir visi čionykščiai bajorai yra lietuviai, 
taip, lietuviai, tik, žinoma, geri, tikri mūsų 
broliai lietuviai, kurie už lenkų karaliją gal

vas guldo. O tie litvomanai tik vyžuočiai mu
žikai. Tiesa, kai kuriems jų pasisekė kiek ap
sišviesti, bet jų idėjos buvo ir bus mužikiš
kos. Mužikai nori neužtarnautos ponystės. 
Tokie jau dabar laikai virto. Ir Lenkijoj ko ne 
tas pat. Ir ten chlopai kelia galvas ir nori ap
švietus. Tik Lenkijoj yra toks skirtumas, kad 
ten mužikas, nors ir pilnai apsišvietęs, visa
da pasiliks lenku, o čia — juo daugiau muži
kai susipranta, juo didesniais tampa lenkų 
priešais, — liūdnai užbaigė Bezickas.
— Iš tamstos kalbos išeina, kad, norint pa

laikyti Lietuvoje lenkystę, nereikia duoti 
žmonėms šviestis, — tarė Eugenija.

Bezickas įtartinai į ją pažiūrėjo. Į kurias 
vėžes čia jam įstoti?
— Aš to nesakau, kad žmonėms nereikia 

šviestis. Tik Lietuvoje sunkus su tuo užda
vinys. Kad turėtume tikrą lenkų karalyste, 
tai klausimas būtų išspręstas: mokyti muži
kus lenkiškai, ir atlikta. Bet dabar, pradėjus 
juos mokyti valstybės mokyklose, jie virsta 
rusais, o paskui, su apšvieta įgiję susiprati
mą, palieka litvomanais. Sunkiam padėjime 
mūsų Lenkija, — atsiduso Bezickas — ten 
baltgudžiai su rusinais, čia lietuviai...

Pasikalbėjimas apie litvomanus nutrūko. 
Bezickas neišrišo klausimo. Pagal jį išėjo, 
kad palikti žmones tamsoje būtų blogai, bet 
juos šviesti dar blogiau. Tokiai negudriai iš
vadai gaila kalbos, bet kalba jam nebrangi. 
Jis vėl pradėjo tą patį iš naujo.

Eugenijai buvo vistiek, ar jis tyli ar kal
ba. Tiek buvo susimąsčiusi, kad į kai kuriuos 
jo klausimus visai netiksliai atsakė. Vadina
si, jo kalbos visai neseka. Bezickas įsižeidė 
ir valandėlei nutilo. (Bus daugiau)
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MUSU, SODALIETES
e

Red Cross Clubmobilers’ Coffee,
Doughnuts Reach Ali War Theatres

SODALIETES IR KATALIKŲ 
AKCIJA

Velykų rytą moterims, 
atėjusioms prie Kristaus 
kapo buvo pasakyta: jūs 
ieškote Jėzaus Nazarėno. 
kurs buvo prikaltas ant 
kryžiaus: jis prisikėlė, jo 
nėra čia: štai v^eta. kur jį 
buvo padėję. Bet eikite, 
pasakykite jo mokyti
niam ir Petrui, kad jis ei
na pirma jūsų į Galilėją”. 
Šv. Mork.

Tos moterys buvo pir
mosios Kristaus prisikėli
mo skelbėjos, apaštalės.

Esame girdėjusios taip 
pat iš Šv. Rašto, kad mote
riškė Samarietė, su kuria 
Kristus kalbėjosi prie šuli
nio. nuėjusi į miestą ragi
no visus eiti ir pamatyti 
žmogų, kuris yra jai pasa
kęs visa, ką ji yra padariu
si. Ji skelbė Kristų savo 
miestui ir buvo Gerosios 
Naujienos apaštale.

Kristus prieš įžengda
mas į dangų įsteigė Bažny
čią, kuriai pavedė savo 
mokslą ir savo malones. 
Apaštalai ir jų įpėdiniai 
Vyskupai bei kunigai vyk-'

PLAID ta.ff cts petticoat pceks 
from skirt of r.avv blue suit 
di. .gr.cč b; Omą; Kiam for 
Be r Rcig Mat
cc at blc ūse has ruffle at neck- 
l;r.< and cufTs cxtending bc- 
lav. ieeve* of short jacket. 
Modoj carries cartwheel felt 

t h •, 5 me color as suit.

' do Kristaus pasiuntinybę 
žemėje, jie turi mokomąją 
ir valdomąją galią Bažny-< 
čioje. tačiau sielų išgany
mo darbe visais laikais 
jiems padėdavo ir pasau
liečiai. Mūsų amžiuje ypač 
skatinami yra pasaulie
čiai į apaštalavimo darbą. 
Organizuotas pasauliečių 
apaštalavimas dvasinas 
vyresnybės priežiūroje yra 
vadinamas Katalikų Akci
ja. Ji yra organizuojama 
visose šalyse ir joje daly-, 
vauti turi pareigas visi 
geri katalikai — vyrai iri 
moterys, vaikinai ir mer- ------
gaitės. 1 
tikslas yra sukrikščioninti; sytų? 
mūsų laikų visuomenės 
viešą ir privatų gyvenimą. 
Šis reikalas išplaukia iš to, 
kad žmonių papročiai yra 
gerokai nutolę nuo krikš
čioniškos dorovės ir krei- į tą visų žmonių buitį kelis 
vatikių arba bedievių pro- krikščioniškus mostus, 
paganda, labai veikli ir į Ar tai reiškia turėti gy- 
stipriai org a n i z u o t a, vą tikėjimą? Tikėjimo 
drumščia žmonių sąžines dvasia: įpratimas viską 
ir skleidžia klaidingas pa-i matyti Dievuje, įpratimas 
žiūras bei idėjas. Atremti matyti Dievą visame ka
tą blogą įtaką ir skleisti1 me. 
tikrąją Kristaus mokslo! 
šviesą turi pareigos kieki

t

IT'S A Rt'GGED LIFE these Bed Crots Club- 
mobile Girls lead. Left: A camouflaged wood- 
Und i* their "heme," where they mušt wash 

clothes and selves as well as prepare for the 

next day's clubmobiling. Below: The clubmobile 

girls c ome up smiling, though, and here one of 
them serves hot coSee and doughnuts to an anti- 
aircraft gun crew which is loo busy to leave it* 

post.

, • *.**.^-**V-U A. A A.

Katalikų Akcijos rėti, kad Dievas jūsų klau- 
’-v»o oi,Iry»iIrar-iinfi cvtll *?”

Manyje yra dvi asmeny
bės. Vyriausioji asmenybė 
ddro. kaip visi. Antrinė as
menybė tarpais įspraudžia

R. P., S. J.

Ki-

Pabusk, mano siela, ne
vienas uolus Kristaus mo-1 jaugi dar nori miego? Iš- 
kinys, kiekvienas gyvas i klausyk žodžio, kurį man 
Kristaus Bažnyčios narys.'pavesta tau pasakyti.

Labai džiugu, kad Soda- taPus dangaus gyvena ka
setės kas kart daugiau Irailus- kuris nori tave tu- 
'ima domėtis Katalikų Ak-!retK J° V13a S1,ela veržias j 
cija. Neabjotina. 
geriau pašinusios 
kų Akcijos esmę 
karštu troškimu 
prisidėti ir vis su 
uolumu stengsis 
lauti savo aplinkoje, ypač

■ jaunimo tarpe.
Katalikų Akcijos ir pa- 

‘ sauliečių apaštalavimo 
klausimas yra platus. Šiuo 
straipsneliu tik pajudino
me jį. Kitomis progomis 
teks jį plačiau panagrinėti.

S. F.I

i

kad jos tave- Jis be gaI° tave mylL 
Katali- do me^ė yra tokia didi ir 

užsidegs lištikima’ jis dėl tavęs
prie jos 
didesniu
apašta-

buvo pametęs savo kara
lystę ir buvo pasižeminęs.

Ar Jam dar ilgai reikės 
laukti, kol tavo širdis atsi
lieps? Jis reikalauja tavęs 
ir tavo meilės. (Šv. Ger
trūda).

MANO GIMTINĖ

įsidėmėtinos Mintys

Ten. kur Nemunas banguoja 
Tarp Kalnų, lankų.
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Kad išsilaikytum aukš-i 
! čiau savęs, turi gyventi j 
savyje.

Savo akimis naudokis' 
visų pirma į save žvelgti.

Daug kas kalba maldas. 
Labai maža kas meldžias. 
Melstis reiškia ne tik kal
bėti. bet ir klausyti. “Ne
klausote, ką sakote,” šau
kė šventas Jonas Auksą-' 
burnis, “tai kaip galite no-

Ten močiutė užlingavo 
•: Raudomis mane, 

į Į krūtinę skausmą savo 
i Liejo nežinia.

Į

I

Girios ūžė ten. minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad lietuvis netikėjo. 
Jog belaisvis bus.

Jaunyste
Lengva kaip drugelis, laki kaip svajonė,
Giedri kaip pavasario rytas,
Kaip rasa sidabro visiems tu maloni, 
Tau kelias žiedais nukaišytas.

Poetų ir dainių gražiai apdainuota, 
Tu niekad neturi nuvysti,
Nes laurų vainikais esi vainikuota, 
Gražus tavo vardas — Jaunystė’

Lyg rūta daržely, žaliuok tu, jaunyste, 
Nebodama karščio saulės spindulių, 
Klaikiam šunkely tu neturi nuklysti, 
Drąsiai ženk kilnių idealų keliu.

Atsidėkojant Už "Darbininko" 
Kalendorius

Ten apleistos pilys griūva 
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva. 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas.

UŽMIGO ŽEMĖ

Užmigo žemė. Tik dangaus 
Negęsta akys sidabrinės.

1 Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krūtinės.

Neužmigdys naktis žvaigždės. 
Nenuramins širdis troškimų; 
Dvasia ko ieško, kas atspės. 
Kad skęsta ji tarp atsiminimų!

Ai ne laimingi abu?! Lakūnas Robert Cummings 
savo mylimajai užmauna žiedą. Momento ceremonijas 
liūdi ja lakūno motina.

Aušra saulėtekio užšvis,
Ir užsimerks nakties šviesybės: 
Neras tik atilsio širdis;
Viltis nežvelgs į jos gilybes!

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertintojai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
A. B. Miniukas, Orange, Mass...................
Mrs. Stella Kay, Norvvood, Mass................
K. Valuckas, Waterbury, Conn..................
A. Kaunelis, Roxbury, Mass.......................
P. Tamulevičius, Waltham, Mass...............
A. Anderlionis, Phila., Pa...........................
A. Besasparis, Waterbury, Conn................
K. Drevinskas, Lovvell, Mass......................
U. Stasiūnas, Phila., Pa..............................
Juoz. Andruskevičius, Nashua, N. H...........
Zigmas Bauba, Lavvrence, Mass.................
Peter Yucius, W. Lynn, Mass......................
V. Jurgelaitis, So. Boston, Mass...............
Kaz. Steckienė, So. Boston, Mass...............
S. Razulevičius, Norwood, Mass...............
Mrs. Anna Samolunas, McKees Rocks, Pa.
J. Kukauskas, Broekton, Mass...................
V. Kiell, Worcester, Mass..........................
A. Krutulis, Scranton, Pa..........................
Mr. Lazaniukas, Scranton, Pa...................
K. Pilkonis, Cambridge, Mass...................
A. Ponalis, Phila., Pa.................................
Lucija Vilienė, Phila., Pa..........................
Paul Kvaraciejus, Lavvrence, Mass...........
P. Rulikienė, Broekton, Mass...................
J. Česnauskas, Lavvrence, Mass.................
A. Cingienė, Cambridge, Mass...................
Rose Klimas, Boston, Mass......................
J. VVaiciulenas, Athol, Mass......................
Adomas Yarmalavicius, W. Lynn, Mass. ... 
J. Leonaitis, Hartford, Conn......................

.Eva Grigonis, St. Charles, Mich...............
Em. Laužikaitė, Phila., Pa.........................

į J. Prakapas, Broekton, Mass.....................
>K. Vencius, Lavvrence, Mass......................
IK. Ragazinskas, Canada ...........................
J. Margelis, Rochester, N. Y.....................
Petras Juronis, Broekton, Mass...............

■Frank Zaikis, Dorchester, Mass...............
' S. Gailius, Arlington, Mass........................
J. Petrauskas, Dorchester, Mass...............
J. Tamošauskas, Schenectady, N. Y..........
D. Kashetas, Wilkes-Barre, Pa..................
A. Waitekus, Leominster, Mass.................
Pr. Lengvinis, Worcester, Mass.................
Vaclovas Barysas, IVorcester, Mass..........
Petras Sinkevičius. Providence, R. I..........
Ona Sniečkus, Brooklyn, N. Y..................
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I. Jankauskas, Cambridge, Mass................
V. Akelaitis, Worcester, Mass.....................
Ona Blažienė, Stoughton, Mass..................
Mrs. Slaninienė, So. Boston, Mass..............
Rozalija Gedeminskienė, So. Boston, Mass. 
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass............
Mrs. M. Brazionis, Waterbury, Conn.........
V. Urbonas, Waterbury, Conn....................
S. Pranskietis, Waterbury, Conn................
Levose Grudinskas, Norwood, Mass............
Kazys ir Ona Rusteikai, So. Boston, Mass. 
Valeria Šatienė, N. Abington, Mass............
J. Jokubauskas, Waterbury, Conn.............
M. Karinauskienė, Waterbury, Conn.........
Ona Aleškevičienė, Waterbury, Conn........
M. Stankevičienė, Waterbury, Conn...........
D. Matas, Waterbury, Conn.......................
M. Benesevičia, Waterbury, Conn..............
P. Jurkšaitis, Waterbury, Conn...................
M. Karpienė, Waterbury, Conn...................
A. Klevas, Waterbury, Conn.......................
A. Šambaris, Waterbury, Conn...................
P. Šiuopis, Waterbury, Conn.......................
M. Stoknienė, Waterbury, Conn................
K. Petrauskas, Waterbury, Conn................
M. Kašėtaitė, Waterbury, Conn.................
A. Stalipinas, Waterbury, Conn..................
J. Totilas, Waterbury, Conn.......................
K. J. Miglinas, Thompsonville, Conn..........
Jadvyga Mekulsky, Peabody, Mass............
J. Mateunas, Buckland, Conn....................
B. Vyčienė, Paterson, N. J..........................
Marijona Jeskelevičienė, Lavvrence, Mass. 
James Korshek, So. Boston, Mass............
B. Jackienė, Cleveland, Ohio .....................
S. Jucienė, Vandergrift, Pa..........................
M. Varžinskienė, Dorchester, Mass...........
Juozas Puplesis, Chicago, III......................
Anna Mikuckas, Cleveland, Ohio..............
J. Adomaitis, Waterbury, Conn.................
A. Mankevičius, Roxbury, Mass.................
H. Matusavage, Shenandoah, Pa................
A. J. Mickevičius, Maspeth, N. Y................
Vį Verbickas, Providence, R. I....................
P. Saulene, Utica, N. Y................................
Mrs. A. Matulevich, Lavvrence, Mass.........
J. Vaičiūnas, Dorchester, Mass.................
A. Gudas, So. Boston, Mass........................
J. Ulozas, Scranton, Pa.................... ...........
Ignas Stega, Dorchester, Mass.................
Alek. Brasas, So. Boston, Mass.................
A. Diamontienė, Woburn, Mass.................
Juoz. Pūkas, Baltimore, Md.......................
M. Grenda, Lavvrence, Mass.......................
Ant. Rakauskas, Wilkes Barre, Pa............
M. Trakimas, Scranton, Pa........................
Juoz. Bačys ............... .................................
M. Trakimas, Scranton, Pa.......................
Justinas Vitkunas, Phila., Pa....................
S. Alubauskas, Waterbury, Conn.............
P. Liubinas, Waterbury, Conn...................
J. Adomaitis, Broekton, Mass....................
A. Kauneskienė, Waterbury, Conn............
R. Shambrisky, Waterbury, Conn............
K. Dapkus, Waterbury, Conn..... .............
V. Logminas, Waterbury, Conn................
E. Kintienė, Waterbury, Conn...................
V. Vitkus, Waterbury, Conn.......................
K. Matuliunas, Waterbury, Conn............
Mrs. A. Remeika, Hartford. Conn............
J. Savickienė, Cleveland, Ohio.................
Kaz. Ciranka, Providence, R. L................

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!

Du “snukių” daužytojai. Jie matomai kaujasi už 
čampionatą”. . ...(i



Antradienis, Balandžio 10, 1945

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

Katalikė Motina-Krikščioniško

“tikraisiais namais”, ku
riuose nieko nestokuoja. 
Motina — žmona, kaip na
mų šeimininkė, niekuomet 
neturi paskirto laiko, kuo
met ji turi savo darbą na
muose pradėti ir jį pabaig
ti. Motinos darbą namuose 
valandos visiškai nerube- 
žiuoja. Jos dirbtuvė neturi 
švilpynės, kuri jei praneš
tų, kuomet darbas reikia 
pradėti ir užbaigti. Jos

(Iš anglų kalbos laisvai iš
vertė J. Butkevičius, Škoti
jos Lietuvių Katalikų žur
nalistas Glasgow’e).

(Tęsinys)
ŠEIMA REIŠKIA 
MOTINYSTĘ

Dabar mums prisieina 
realiai suprasti tai, kad vi
sos tos rūšies atakos, — y- 
ra atakos ant pačios kata
likiškos motinystės. Be
dieviai visuomet mėgsta darbo ir namų ruošos triū- 
tvirtinti, kad jie atakuoja 
ne pačią motinystę, — o 
tik tas visas varžančias 
žmonių gyvenimo apysto- 
vas, kuriose motinystė tu
ri egzistuoti, neva pačios 
motinystės laisvei ir gero
vei, tai darydami. Tačiau 
čia yra didelis ir grynas Į—nematomai stengiasi su
metąs! — Jie atakuoja ir j duoti mirtiną smūgį ir ka- 
pačią motinystę jau vien i talikiškai jos motinystei! 
tik dėl to, kad motinystė įvedus gimdymų kontrolę, 
neginčijamai yra absoliu---- kas pirmiausia turės nu-
tinis visos šeimos centras!, kentėti, jeigu 
Apie katalikę motiną, au
ga šeimos nariai, daugina
si visa šeima ir kyla aukš
tyn, tarsi pradėtas nuo pa
matų statyti namas. Ji yra 
šeimos ašis, apie kurią vi-' 
sa šeima, o pagaliau ir į 
pats namas, kasdieną su-, 
kasi. Tiesa, tėvas irgi yra 
šeimos centras, bet visai1 
kitokis, negu kad motina.! 
Tėvas yra vien tik pašali- i 
nis, taip sakant, darbinin
kas, — šeimos kasdienine 
duona aprūpintojas. Visas 
motinos veikimas ir dar
bas namuose, namų ruoša, 
— visuomet kiekvieniems 
namams turi begalinę ver
tę ir svarbą nors jis ir ma
žesniu fizinio darbo pro
centu, negu kad vyro, esti 
atliekamas. Motinos dar
bas, visuomet apima visus 
artimiausius ir smulkiau
sius namų dalykus. Jos 
darbas namuose, — namus 
padaro “gyvus”, ir nieko 
juose nestokuojančius, nes 
budri žmonos akis visa vi
sur pastebi, visa sutvarko, 
ir savo vėžėsna pastato. 
Šeimininkė — žmona, na
mus padaro jaukiais, —

so krautuvė niekuomet, 
neužsidaro! Taigi Katalikų 
Bažnyčios priešai tai gerai 
žinodami, kad motina yra 
visas namų centras ir pa
matas, — kitaip pasakius, 
kertinis akmuo, — beata- 
kuodami žmoną — motiną,

I

Jie atakuoja ir j duoti mirtiną smūgį ir ka-

ne katalikė 
motina? Jos motinystė tu
rės dvejopai kentėti: fizi
niai ir dvasiniai. Paskui 
gimdymų kontrolę pir
miausiai seka divorsai. Pa- 

i starieji krikščioniškąją 
motinystę gal daugiausiai 

'pažeidžia! Juk net ir di
džiausi divorsų šalininkai 

į ir apgynėjai, kurie turi sa- 
Įvyj bent mažiausią krislelį 
i teisingumo ir doros, neno
rėdami meluoti, — užklau
sus turėtų atsakyti, atvirai 
prisipažindami, kad moti
nystė patekus taip skait- 
lingon divorsų painiavon, 
— neišvengiamai, visais 
atžvilgiais, turės nukentė
ti, jeigu divorsų programa 
pilnai būtų vykdoma gyve
nime.

Svarbiausias krikščioniš
kosios motinystės tikslas 
ir užduotis — tai kūdikis. 
Kūdikis, jo gimimas ir au
klėjimas, yra taip senas, 
kaip ir pats žmogus. Pa
prastas tradicijinis krikš
čionybės mokslas visuo
met mus visus mokina, 
kad kiekvieno kataliko tė
vo ir motinos yra šven
čiausia pareiga paruošti

f
I

*

Du Yankiai Trier mieste, Vokietijoj, turėdami daug 
energijos, išvažiavę dėl “funių”, demonstruoja savo 
“cilinderius”. ’

5

Amerikiečiams įžygiuojant į bet kurį miestelį ar kaimą Vokietijoje, vo
kiečiai gyventojai ką tik sugriebę baltą visuomet plevėsuoja iš tolo. Šis 
vaizdas parodo, kaip vokiečiai sutinka su balta vėliava amerikiečius.

kelią savo kūdikiui pašau-’ 
lin ateiti. Bet kartu ir 
griežčiausiai drau d ž i a 
trukdyti pačią naturalę i 
žmogaus prigimtį, pirm
gimsiant, pastoti savo kū-' 
dikiui kelią! Kaikas pripa
žįsta, kad dora ir išmintin
gumas, o taip gi ir šeimos'vakar sus-me girdėjai? — 
įvairumas, bendri reikalą- sako Gražių Marytė, —kai 
vimai ir įvairios painios,— jos abi su motina sėdosi, 
susidarius tam tikroms šnekėtis. Gerai sakai, — 
gyvenimo apystovoms, ga- atsiliepė Gražienė, — jau 
Ii leisti gimdymą aprube- vakar norėjau visiems pa- 
žiuoti “apsvarstytam” ir pasakoti, bet buvau kiek 
“legimityviam” kūdikių pavargusi. O žinai, labai į- 
skaitliui, kuriuos tėvai ga- domus sus-mas. Buvo at- 
li susilaukti. Tačiau visi važiavusi viešnia ir pasa- 
griežtai privalome supras-! ko jo už kokių vyru reikėtų 
ti ir Dievo įsakymą, kad išleisti dukteris.
žmogaus noras ir valia, — — Ką čia išpasakosi, kas 
visuomet turi būti darniai kam patinka už to ir teka, 
sutaikinta su Dievo Valia—atsiliepė Marytė, kuri ir 
ir pačia žmogaus prigim-:pati jau svajojo apie vedy- 
timi. Žmogui Dievas davė bas. Žinoma— pritarė ne
pakankamai jėgų išpildyti, tina, bet kartais teka 
kūdikio atžvilgiu, tinka- merginos ir už tų, kurie 
mai save valdant irtvar- joms nelabai patinka. Va- 
kant. Juk žmogiškoji pri- karykštėje paskaitoje po- 
gimtis pasaulyj egzistuoja ■'nia sakė, kad čia reikia 
jau keli tūkstančiai metų, klausyti ne vien širdies, 
ir iki šiol pati save valdo: bet ir proto. Žinoma, ve- 
protingais ir dorais žmo-įdybose labai svarbu meilė, 
gaus valios nurodymais.'patikimas, bet gyvenimas 
Atrodo, kad yra labai men-; šeimoje esti laimingas tik 
kas pagrindas sakyti, kad: 7
žmogus negali tai padary- DIRBKIM, SESĖS! 
ti, kai ištikrųjų lygiai yra 
pripažįstama, kad žmogus 
šiandieną kur kas mažiau 
save tegali kontroliuoti, 
negu, kad ištikrųjų turėtų; 
kad vieton progresuoti iš 
žemesnio laipsnio į aukš
tesnį, — žmogus dažnai 
slysta atgal į ten. iš kur jis 
tik ką bandė iškopti vir
šun. Tai atsitinka todėl — 
kad žmogus pralošdamas 
didelį religijos procentą (o 
kaikurie net ir visą religi
ją!) — pralošia kartu ir 
savo laisvuosius valios jė
gą; nepasitikėjimas Dievu, 
— pagaliau visuomet bai
giasi nepasitikėjimu ir 
žmogumi.

Katalikų Bažnyčia šei
mai siekti doros, — Dievo 
patvirtintos, žmogui čia, 
žemėje, laimės, niekuomet 
nepaneigia. Ji sutinka su 
tuo faktu, kad dabar eko
nominės gyvenimo sąly
gos, dargi karo metu, ypa
tingai žmonėms, turin
tiems dideles šeimas, — a- 
naiptol dabar nėra geres
nės, negu kad praeityj. Ta
čiau Bažnyčia atsako į šį 
klausimą, patiekdama ta
me dalyke labai gerą vais
tą tai negalei pagydyti, — 
padidinti darbininkų algas, 
o ne moraliai griauti šei
mą! Jeigu vienas iš šių 
dalykų būtinai reikia tai
syti, — tai reikia taisyti 
darbininkų uždarbį, o ne 
mažinti šeimos skaičių!

( Bus daugiau). .■
Jums nereikia porcijom 

korčiukės pirkimui J. V 
Karo Bonų.

UZ ŠOKIO VYRO IŠLEISTI 
DUKTERĮ?

' susirinkimus. Iš 
j pėsčia turėdavau 
kulniuoti, o ir namie gero 
žodžio neišgirsdavau. O 
dabar, pati matai, net pa
taria, pagelbsti. Ir taip 
daug kur jis pasikeitė. Dėl 
to ir jaunos mergaitės ne
turi pernelyg nusižeminti 
prieš vyrus, nepasirodyti 
kvailomis, tada ir vedus— 
vyrai su jomis skaitytis, 
nepravardžiuos neišmanė
lėmis, ir tt.

— Sakyk, mama, ar ge
rai jei vyrai kišasi į šeimi
ninkavimą?
Marytė.
— Kaip tik apie tai ir po

nia vakar kalbėjo. Labai 
gerai atsimenu — tęsė to
liau motina. Ji pasakė, kad 
geras vyras, 
čia, bet 
žmonai 
vaikus 
Tačiau

--- - d2rt1’kūdikio atžvilgiu, tinka-!

(Nuy irstąs pasikalbėjimas 
mamos su dukra)

— Papasakok, mama, ką

Dirbkim, sesės, prakaituokim 
Dėl tėvynės Lietuvos.
Nors ir siaustų didžios audros. 
Nenuliūskim niekados.

Kad ir šaltas rudens vėjas 
Drasko medžių lapelius.
Ir šalnužė baitaveidė 
Skina gėlių žiedelius.

Nors žiemužė ir nelaukta 
Atsilanko vis pas mus.
Ir sukausčiusi žemelę 
Barsto sniegu takelius.

Didžios audros greit praeina, 
Nėr ko verkti, aimanuoti.
Turim kartu mes sesutės 
Linksmą dainą uždainuoti.

Štai pavasaris ateina 
Visų mylimas smagus.
Nes saulutė jau ištirpė 
Visą sniegą ir ledus.

Užkukuos raibai gegutė. 
Vyturėlis sučiulbės.
Ir lakštingalos dainelės 
Mūsų širdį sužavės.

Dirbkim, sesės, prakaituokim 
Dėl tėvynės Lietuvos.
Zenkim drąsiai mes prie tikslo. 
Prie idėjos mūs šventos.

Klajūnė (“L-s”)

džiova_____
Sužaliuos vėl papieviai. 
Vėl beržai sužaliuos — 
Ir tai visa, o Dieve, 
Dar išvysti viliuos.

Išsijuošusios ievos 
Iš namų išvilios — 
Ir man rodosi, Dieve,
Vėl neliks nedalios.

Savo žemę išdievint. 
Išbučiuoti viliuos.
Kai žaliuos vėl papieviai. 
Kai beržai sužaliuos.

M. L. — A.”

tada, kai meilę sustiprina 
darbštumas, rūpestingu
mas, protingumas, sugy
venamas būdas, sveikata. 
Jei patikimas remiasi tik 
gražumu, turtu ar kitu tik 
išoriniu privalumu, tokia 
meilė dažniausia neilgai 
trunka. Jei 
do tinginys, 
mo, blogo 
kantriausiai 
lės pristinga.
— Ir man taip atrodo — 

pritarė Marytė. Bet tokie 
vyrai, kurie nesistengia 
lavintis, kurie sekmadie
nius ar kitus vakarus pra
leidžia tik karčiamose man 
visai neįdomūs. Žinau, kad 
ir mano draugėms jie ne
patinka. —

— Tuo tik džiaugtis gali
te — padrąsino motina. 
Džiaukitės, kad jums rūpi 
netik karčiamos, bet su
prantate, kad gyvenimas 
tai ne žaislas, kad jaunys
tėje reikia jam pasiruošti. 
Reikia išmokti netik dar
bus dirbti, bet mokėti val
dyti savo-būdą, pyktį, nu
galėti nepasisekimus, mo
kytis kantrybės, gražaus 
elgesio, sumanumo, švel
numo. Vakar girdėtos pa
skaitos žodžiai, mūsų šei
mose dažnai stinga jauku
mo dėl to, kad dauguma 
vyrų nejaučia, kad šeimo
se jiems bus gera tik tada, 
kai visa šeima, žmona ir 
vaikai bus laimingi. Dėl to 
reikia, kad ir vyras, ir 
žmona būtų ne paviršuti
niai, bet darbštūs rūpes
tingi, o kartu mokėtų val
dytis, viens kitam nusileis
ti, viens kitam padėti, 
viens kito klausyti. Kiek
vienas iš vedusiųjų turi 
labiau žiūrėti netik savo, 
kiek kito laimės. Vadinasi, 
vyrui reikia rūpintis savo 
žmona, o žmonai vyru la
biau, negu savimi. Tiesa, 
tai bus pasiaukojimas, bet 
be jo šeimoje nėra laimės. 
Tik svarbu, kad abu tėvai 
mokėtų šeimai aukotis, 
nes nei vienos žmonos, nei 
vieno vyro pasiaukojimo 
čia neužtenka.

i būtinai reikia, 
ras paisytų to, 
bet nevien reikalautų, kad 
tik žmona prie jo taikintų- 
si.
— Bet aš manau, — įsi

terpė Marytė, — kad tokių 
gerų vyrų nedaug tėra. — - 
Tiesa, ir aš taip manau — 
atsiliepė motina. Bet žinai, 
dukrele, gerus protingus 
vyrus žmonės ir motinos 
gali netik išauklėti, bet ir 
perauklėti. Žiūrėk, kad ir 

pradžioje 
kad aš ei- 

draugijų

vyras pasiro- 
be išsilavini- 
būdo, tai ir 
žmonai mei-

sus-mo sirinkimus, rekolekcijas, 
namo paskaitas, skaityti laikra

ščius, bet ir pats pasiskai
to apie vaikų auklėjimą ir 
padeda žmonai vaikus au
klėti ir auginti.

Gera žmona už visa ta; 
vyrui atsilygins švelnumu, 
darbštumu vaikų meile, 
rūpestinga ūkio priežiūra.

Tat, kaip vakar sakė pa
skaitininke, — ištekėti 
lengva, bet išsirinkti gerą 
vyrą jau daug sunkiau, — 
kalbėjo toliau Gražienė. 
Dėl to reikia stengtis ne
tik pažinti savo išrinktąjį, 
bet suprasti jo būdą, jo el
gesį. jo dorovingumą ir tt. 
Patvirkusio, netikinčio, 
girtuoklio, neteisingo — 
išsilenkite iš tolo. Jis bus 
nelaimė žmonai, vaikams 
ir sau pačiam. Reikia taip 
pat apsižiūrėti, kokioje 
šeimoje jis yra augęs, ko
kie yra toje šeimoje įpro
čiai, kaip jis elgiasi su sa
vo tėvais, broliais, sese
rimis, nes nekitaip jis elg
sis ir su savo žmona. Taip 
pat be galo svarbu, kad ne 

^.itik jis pats būtų sveikas,
’ bet ir jo šeima būtų svei- 
j ka ir normali. Psichinės li- 
’ gos, girtuokliavimas, tin
ginystė, yra paveldimi. Tai 
atsiliepia net iki 5-tos kai 
tos pasireikšdamos įvai
riomis formomis. O kaip 
baisu motinai kentėti dėl 
nekalto kenčiančio kūdi- 

įkio, kuris ligą paveldi iš 
Į girtuoklių ar kitaip liguis
tų tėvų, — baigė pasakoti 

j Gražienė paskaitos mintis. 
E. ST-NĖ C‘M.”)

paklausė

----, netik užjau- 
ir pats padeda 

auginti ir auklėti 
ir šeimininkauti, 
leidžia jai 

rankiškai tvarkytis. Nie-, 
kas nedraudžia prie pro
gos pasakyti savo nuomo
nę, bet priekaištai čia ne
reikalingi.

Geras vyras turi supras
ti moters šeimininkės i 
motinos pareigas ir steng- 

rtis jas palengvinti. Jis ne-j 
turi bijotis pavaduoti žmo-: 
ną, budinčia prie kūdikio 
lopšio, neraginti žmonos; 

Tada, kai ji perdaug ap-j 
krauta darbu nespėja ant1 
stalo pastatyti garuojan-i 
čio dubenio tada, kai vy 
ras žengia į trobą. Jei vie 
ton priekaišto vyras pa 
kurstys ugnį, atneš kuro 
ar panašiai, tada žmona j 
jau labai stengsis, kad ki
tą kartą vakarienę nepa
vėluotų.

Geras vyras ne tiktai ne-į 
trukdo žmonai lankyti su

CI DDLY K1DDIE—Sn all frj 
at Paris races snows kidaic 
style in fur coat and wedgics 
Shc appears more interested ir 
her dope sheet than styies 
Maybc because coat she s wear 

ing is bunny-skm.

AIRMAN RECORD—
Captain William A. Shomo, oi 
Huff. Pa., sėt a record when h- 
shot seven Jap planes out oi 
Luzon skies. His u ingman go’. 
hree of the attackers, girine, 
their plane a totai of 10 kilis 

out of 13 cnuny ships.

I

Vadinasi, 
kad ir vy- 
kas gera.

tavo tėvelis, 
kaip bardavosi. 
davau į idėjinių

EVERY DROP COUNTS
k'

Howard Lindsay. actor, superintend#. wbite his wife. Dorothy Stickne'y, 
peurs used cooking fat into the container. Used tat helps make pa nts, 
synthetic ruboer, soap, pharmafceuUcaU 
and civilian oraductA.
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Lina Matulytė, 
smuikininkė.

DARBININKAS

“DARBININKO” NAUDAI

MENO VAKARAS
LDS 2-ra

Sekm., Balandžio-April 15,1945
S v. Roko Parap. Salėje, Brockton, Mass.

Programą išpildys pagar
sėjusi p-nios Onos Ivaš- 
kienės Lietuvių Jauname- 
čių Tautiškų Šokių Grupė 
iš So. Boston, Mass. Taip-

gi dalyvaus ir vietiniai ta 
lentai: Mrs. Olga Falcon 
Bravis, smuikuos Lina 
Matulytė ir kiti.

Kviečiame visus Brock- p. O. Ivaškienė

9

toniečius ir apylinkės lie
tuvius dalyvauti. Savo at
silankymu paremsite laik
raštį ‘Darbininką’, kuris 
tarnauja Amerikos išeivi-

6

a

Olga Falcon-Bravis, 
muzikė- dainininkė.

jai per 30 metų.
Kalbės Kun. J. Vaitekū

nas iš Providence, R. I.
Programa prasidės ly

giai 3 vai. po pietų.
PASTABA: — Toji pati p-nios Onos Ivaškienės Šokėjų Grupė ruošia Meno Vakarą, Balandžio-April 8 d., Municipal Building, So. Bostone. Prašome 

lietuvių visuomenę šj vakarą paremti.

• 
i 
i
• 
««
* «

»i
t

GIRDĖTI LIETUVIU i 
KOLONIJOSE * į

LIETUVIAI KARININKAI
Surinko — Izabellė Baltramaitienė.

NEWTOWN, PA. 00: L. Ginkevičienė. Philadel
phia. Pa. 5.00: M. Vaizgilienė. 
Camden. N. J. 5.00; V. Vaičiū
nienė. Brooklyn. N. Y. 1.00; 
_____ .. _______ is. Brooklyn. N.

Brangūs Geradariai.

Iš arti ir iš labai toli į mūsų Jonas L^skį 
Vilos Juozapo - Marijos staty- y -į qq 
bos fondą aukomis atsiliepė visiems tariame gilų nuoširdų 
daugiau geraširdžių. 1 a-jQ

Šie geradariai pareiškia ne 
vien reikalo supratima. bet veda' Itą statybą į tikrenybę.

Tokiais rėmimais priduoda jie 
mums daug drąsos tą darbą 
pradėti, nors ir šiuose sunkiuose 
laikuose.

Š?'. Kazimiero Seserys.

HUDSOH, MASS.

Šv.
Mykolo par. bažnyčios kviečia 

štai vardai naujų aukotojų: . Hudsono lietuviams kun. Al- 
Juozas Žemaitis. Milburn. N.

J. — S100.00; Marijona Rimkie
nė. Philadelphia. Pa. — 100.00; 
kun. A. Abračinskas. So. Bos
ton. Mass. — 50.00; Zigmas ir 
Petronėlė Kristoponiai. Phila
delphia — 50.00; Juozas ir An
tanina Treinavičiai. Brockton. 
Mass. — 50.00; kun. K. Paulo- 
nis. Brooklyn, N. Y. — 25.00: 
Jonas ir Marijona Matečiūnai. 
Philadelphia. Pa. — 25.00; šv. 
Petį • ir Povilo Mokyklos Moki
niai. Chicago. III. — 15.00; p. 
Domeikienė. Durant. III. — 10.-

Kun. Conrov. klebonas

Lieut. Joseph M. Rapšis, U. j tas Purple Heart Ordenu. 1944
S. A., iš Amsterdam, N. Y., gy-lm. žuvo kur nors Pietų Pacifi- 

! ke.
Lieut. J.oseph J. Reikas. U. S. 

N., iš Cicero. III., kapelionas.

TIKĖK —I —
. Visos dienos tartum šventės.
, taip erdvu ir saulės tiek'.
! Gera bus. gražu gyventi.

dytojas.
Lieut. Kazys Ratkevičius. A.

A. F., iš VVilkes-Barre. Pa., gy
dytojas (jo žmona Lieut. Maryj^42 “• buvo Mare Island. Cal. 
Jonės - Ratkevičius yra Army ' Lieut. Magdalin M. D. Rėkus, 
Nurse Corps). ’Army Nurse Corps, iš VVilkes-

Lieut. William F. Reckus, U. i Barre. Pa., 1944 m. tarnavo su 
S. M. C., iš Lynwood, Pa.. pasi-ĮIndia Burma Theatre Services 
žymėjo kovose prieš japonus i Supply Hospital.

Į New Britain saloje, apdovano-i (Bus daugiau)

pan salų paėmime, po 18 mene- gyvenimu tikėk.Tęsinys ]
Raymond J. Narwid. sjų Pacifike 1944 m. 
iš Harrison. N. J., pa- a. V.
Italijoje pavojingoje. Lieut. V. Pastelis,

iš So. Boston. Mass.,
vantotas

J. S. Naujokaitis. U. S. medaliu.
A., gydytojas. 1944 m. buvo Ve. zijoj. 
teranų ligoninėje Minneapolis, 
Minn..

Capt. Alexander Navickas.
A. A. F., iš Maspeth. L. I., laku-* 
nas. po tarnybos Anglijos. 1944 
m. paskirtas aviacijos instruk
torium Rome. N. Y.

Lieut. IValter V. Norak. U. S. ter, Mass., 1943 m.
A., iš Chicago. III., gydytojas. > Devens. Mass. 
1943 m. buvo Californijoje. Lieut. Algirdas Pavilonis. A.

Lieut. Elena B. *Norkeliūnas. A. F., iš Brooklyn, N. Y., lakū- 
Navy Nurse Corps., iš Roches-; nas. yra atlikęs virš 80 misijų 
ter. N. Y., slaugė. 1944 m. buvo 
Corpus Christi. Texas.

Lieut. Walter B. Osinskas. U.
S. A., iš Chicago. III., dantų gy
dytojas. 1942 m. buvo Floridoj.

Lieut. Bill Osmanski. U. S. N., lis), U. S. A., iš Elizabeth, N. J., 
iš Providence. R. I.. dantų gy- dantų gydytojas.
dytojas. žymus sportininkas. į Capt. Robert Petraitis. A. A. 
buvęs All-American futbolo ko-'F., iš Chicago. III., dantų gydy- 

. mandoj. į tojas.

Lieut. Mykolas Ožalas. U. S. j Capt. Anthony Petrauskas, 
v :x o------4. r»_ i k-----  tt n. . inžinierius. 1944 m.

buvo Kinijoj.
Ensign Francis B. Petraus

kas. U. S. N., iš Cicero. III., 1944 
m. buvo Floridoj.

Lieut. Peter P. Petravičius. 
U. S. A., iš Adams. Mass., gy
dytojas. 1943 m. buvo Anglijoj. 

Lieut. Petroshius, A. A. F., iš 
VVaukegan. III.. 1944 m. buvo a- 
viacijos instruktorius paskirtas 
prie B-17 bombonešių.

Lieut. Lavvrence J. Petroshius. 
U. S. N., iš VVaukegan. III., ad
vokatas. tarnavo vienus metus

Lieut.
U. S. A., 
sižymėjo 
užduotyje susekti priešo pali 
tas minas (booby traps).

Lieut.

lietuviams 
bertą Abračinską iš So. Bosto
no su dvasiška pagelba.

Kun. Abračinskas klausė 
Hudsono lietuvių išpažintys. Šv. 
Mykolo par. bažnyčioje bal. 9 
d., pirmadieni. 4 p.p., ir 7 vai. 
vakare ir sakė pamokslus. 
Antradieni 5:30 v. r. svečias 
kunigas atnašavo šv. mišių au
ką ir pasakė lietuviams pa
mokslą.

Klebonas Couroy ir svečias 
kun. Abračinskas ragino visus 
Hudsono lietuvius apsirūpinti 
dvasiškai šiuo tarpu.

MEAT ON THE WAY!

her husband. Major Frank Chaoman, 
filled used tat contamer m the re-

C acyi SwKthou’. epera star, and 
©* tr»e Marines, put their nearly 
frigerator The t*vo poirts a pound used fat brings help trake morc 
rr.eat avanabie m house!

1- 
n-

grįžo į J.
Na tai kas. jeigu po langu 

ŪSAI dobilėlis nužydės —
„ , i Buvo mielas toks ir brangus, vra apdo-1 °

. . i džiaugsmas gal jaunos širdies?žvaigždes! ° ° J

j prisimint neverta jis. 
Stanley Paulauskas. U.: Vėl pasaulis saulėj tviska.

che- i žemėn vėl žiedų prilis.

Visos dienos tartum šventės, 
paberia žiedų jos tiek.
Gera, gera čia gyventi — 
Tik gyvenimu tikėk' —

A. Nukaitė (“L-s”)

bronziniu
1944 m. buvo Prancū-į Nužydėjo — na ir viskas.

Lieut.
S. A., iš Elizabeth. N. J., 
mijos inžinierius.

Lieut. Alfonsas J. Paulekas.
U. S. A., kapelionas.

Lieut. Anna M. Paulukonis.
Army Nurse Corps. iš Worces- 

buvo Fort

prieš vokiečius.
Ensign Anthony Peciukevi- 

čius. U. S. N.. 1943 m. buvo 
Corpus Christi. Texas.

Lieut. William Peters (Petru-

N., iš Scranton. Pa., kapelionas.; U. S. A..
Lieut. J. Pabarčius. Merchant 

Marine, iš Pittsburgh. Pa., in
žinierius. pereito karo vetera- 
nas. jo sūnūs yra laivyno leite Į 
nantas.

Lieut. Pabarčius. U. S. N., iš 
Pittsburgh. P., inžinierius, ka
rui prasidėjus įstojo į prekybi
nį laivyną, jo laivas buvo sutor- 
peduotas ir jam teko išbūti 8 
dienas vaitely iki išgelbėjimo.

Lieut. S. R. Palutsis. U. S. M. 
C., iš Cicero. III., gydytojas, da
lyvavo Taraiva. Guam. ir Sai-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS TVC.
Pirmininkė — Eva Marksie.nė.

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

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

Prot. 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 St.. So. Boston. Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų raštininkę.

•V. JONO EV. BL. PATALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tuielkt*
702 E. 5th St., So Boston. Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesh 
2 vai. po pietų Parapijos salė 
492 E. 7th St.. So. Boalou. Mass.

♦
♦
♦

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitini laikrašti

MDARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams ......
Pusei metų ................................ .
Imant tik vieną numerį į savaitę,
metams kaina....................................$2.00
Pusei metų ....................................... 1.00

Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 
siųskite:—

DARBININKAS
366 We s t Broadvvay, So. Boston 27, Mass

4
/ *

4
♦
♦

Atlantiko Vandenyne, 1944 m. | 
buvo San Diego. Cal.

Lieut. Jack Phillips, U. S. N., '4 

iš Cicero, III., 1944 m. buvo 
Maine Valstybėje. j |

l
Lieut. Felicia A. Pocius, Ar

my Nurse Corps. iš Riverside, f 

N. J., slaugė, tarnauja, kur nors 
Pacifike. j f

Lieut. Charles W. Popeli. U.’ 
S. N., iš Grand Rapids. Mich., f 
1944 m. buvo didelio lėktuvne
šio kapelionas, vėliau paskirtas A 
prie vienos bazės ligoninės Pa
cifike.

Lieut. Joseph Poshka, U. S. 
A., iš Chicago. III., žurnalistas.

Capt. Thomas Poška. A. A. F., 
iš Newark, N. J., kapelionas.

Lieut. Albert Povilonis, U. S.
A., iš Hartford. Conn.. dantų 
gydytojas, 1944 m. susirgo ei- 
damas pareigas Valley Forge. 
Pa., ir mirė VValter Reed Hospi- 
tal. VVashington, D. C.

Lieut. Vytautas Pučkorius, 
U. S. A., iš Dovvners Grove, III.

Capt. Le Van Pulsuoki, U. S. 
A., iš Chicago. III., gydytojas. I

Lieut. Vincas Pušinskis. U. S.
A., iš Philadelphia. Pa., gydy
tojas.

Lieut. Joseph A. Putrius, A. 
A. F., iš Lynn. Mass., bombone
šio navigatorius, 
sėkmingų misijų 
joj, Austrijoj, 
Prancūzijoj, 1944 
virš Vokietijos kartu su kitais 
įgulos nariais dingo be žinios.

Capt. Frank Radzukynas. A.
A. F., iš Cambridge. Mass., ko
vojo prieš japonus Pacifike virš 
du metus, yra nušovęs keletą 
priešo lėktuvų, pakrikštino sa
vo lėktuvą - puoliką vardu 
“Perkūnas”, 1944 m. buvo pas- ro 

įkirtas aviacijos instruktorius mai, patenkintas ir nelaime. Gyvybė brangesnė už vis- 
jTexas valstybėje. | ką.

$4.00
2.00

ir ♦
♦
♦

atliko daug
Afrikoj, Itali-

Jugoslavijoj, 
m. skraidant

♦
♦
♦
4

Tipiškas vokietis grįžtąs į sugriautus namus po ka- 
fronto nuslinkimo gilyn į Vokietiją. Žmogus, mato-
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ŽINUTES
Bal. 8 d., Sgt. Alfonsas K. Šid

lauskas apsivedė su panele Ieva 
Macyte, gyv. 663 E. 8th St. Sar- 
geantas parvyko namon bal. 3 
d. po vestuvių abu jaunavedžiai 
apsigyvens So. Carolina.

Išvažiuodami vestuvininkai 
paaukojo $10.00 vienuolyno tai
symui.

Sgt. Jonas Montvilas 31, gyv. 
48 Sagamore St., Dorchester. 
Mass., tapo užmuštas karo lau
ke, Vokietijoje, kovo 5 d., 1945. j 
Jis ištarnavo tris metus. Paliko 
tėvus, tris seseris ir du broliu. 
Vienas iš tų dviejų brolių tar
nauja Dėdės Šamo marinuose.

Tą dieną 2 vai. p. p., kun. Vir
mauskis suteikė palaiminimą 
Švenčiausiu Sakramentu.

Po tam, artistui Rapolui Juš

kai vadovaujant įvyko praktika 
giesmių, kurios bus visų gieda
mos Lietuvių Maldos Dienos pa
maldose, Katedroje, ši praktika
beabejo pagelbės giedojimui pa- P. 
maldose.

Antra visuomeninė giesmių 
praktika įvyks toje pačioje Šv. 
Petro par. bažnyčioje bal. 15 d., 
3 vai. p. p.

Pageidautina, kad visi gie-- 
danti lietuviai — ypač choristai 
atsilankytų.

i

Praėjusią savaitę lankėsi pas 
savo mamytę Tėvas Andrius 
Naudžiūnas, M. I. C. Tik porą 
dienų čia So. Bostone jis tega
lėjo sustoti po misijų, kurias jis 
davė Montrealo lietuviams. Tė
vas Andrius grįžo Chicagon 
dirbti prie “Draugo”.—

Bal. 5 d., So. Bostone, sustojo' 
pas savo tėvelius ir pažįstamus1 
kun. Antonimus Jurgelaitis, O. Į 

Grįžo į VVashington. D. C.,
bal. 7 d. Kelionėje jis sustojo 
New York su sekmadiene pagel- 
ba klebonui.

DAKTARAI

Penktadienį, kun. Dr. K. Ur-į 
bonavičius atlankė ponią Ievą i 
Marksienę, Charlesgate ligoni
nėje, kur ji turėjo operaciją. 
Ponia Marksienė grįžo namon 
šešthdienį. Jos sveikata gerėja.

TeL TROwbridg« 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Lietuvių Maldos Dienos, Bos- 
Itone, komiteto susirinkimas į- 
; vyks Šv. Petro par. klebonijoje, 

J I j 
i 
i

So. Bostone, ketvirtadienį, bal. 
12 d., 7 vai. vakare. Kviečiami 
visi komiteto nariai atsilankyti. 
Būtų gerai, kad visi punktualiai 
septyniose susirinktų.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE i INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

For meatless meals, Baked Cheese Sandwich 
serves six people, uses only % pound cheese

• In ration-time, you don’t have to 
skimp on hearty, nutritious dishes! 
Keep the family happy and satis- 
fied—at the šame time make your 
ration points gi ve you the mos t in 
good eating. Here's a lunch or sup- 
per dish that helps you do it—Baked 
Cheese Sandvviches. These beauti- 
fully browned, erusty, hearty baked 
sandwiches will make the family 
shout, “Oh, boy, that’s swell.”

You make Baked Cheese Sand- 
wich with enriched or tvhole tvheat 
bread, eggs, milk, cheese, and only 
2 tablespoons of shortening. For 
baking and frying, you know, you 
want all the flavors you have paid 
for in money and points, būt only 
a pure, bland, all-vegetable short
ening likę Spry lets the full flavors 
come through.

Serve this toasty, tempting sand-

% cup Rrreen 
pepper. chopped

3 eggs, beaten
3 cups 

m ilk

wich dish, with crisp salads, for 
lunches and suppers. It s a “pinch- 
hitter” for meat—often preferred to 
meat. Clip the recipe now so you 
can be sure to make your ration 
points do.

BAKED CHEESE SANDWICH
6 slices enriched or 

wholewheat bread 
% pound cheese, 

grated
2 tablespoons Spry
Place 3 slices bread in Sprycoated 
10-inch square pan or in an oblong 
pan. Sprinkle cheese over bread, 
reserving % cup for top of sand- 
wiches. Spread remaining 3 slices 
of bread with Spry and lay on top 
of cheese. Sprinkle with remaining 
cheese and green pepper. Combine 
eggs and milk and pour over all. 
Bake in moderate oven (375° F.) 1 
hour. or until golden brown on top. 
Serves 6-

I
MARIJA PEČKAUSKAITE - 

LIETUVOS APAŠTALE

čius, kun. Virmauskis ir kun. 
Abračinskas.

Kun. Abračinskas taip pat 
j lanko savo tėvelį Mykolą, kurs 
j dabar, namuose, sveiksta iš po 
, sunkios operacijos.

LANKĖSI

darbavus mūsų tautiniam 
susipratimui kelti ir labai 

į daug prisidėjusi savo raš
ytais prie religijos ir doro
vės mūsų tautos ugdyme.

Mūsų Tėvynė, dar pir
mojo pasaulinio karo aud-

I

jos;
yra i

Pradžia 3-čiame pusi, 
turėjo tikslą šviesti, mo
kyti vargingą mūsų kai
mą, ] _ -i
tautinę sąmonę. Todėl Po- 
vilui Višinskiu! tarpinin
kaujant ir Marijos pirmie
ji plunksnos bandymai pa
teko į tų metų laikraštį, 
“Varpą”. Ji tuomet nesu
prato ir nesiorientavo 
krypčių skirtumu. Jai bu
vo vienas džiaugsmas, kad 
galėjo rašyti savo gimtąja 
kalba, ir kad jos traipsniai 
buvo lietuvių skaitomi.

Pirmasis mūsų rašyto
jos bandymas “Margi Pa
veikslėliai” buvo atspaus
dintas “Varpe” 1896 me
tais. Pirmoje dalyje ji lai
mina kareivio ginklus, ku
rie kovoja už teisybę, “už 
šventus tautų darbus, už 
amžinas žmonijos tiesas”. 
Ji daug daugiau laimina 
kareivį, kuris eina išva
duoti žmonių pavergtą 
mintį, žodį ir sąžinę. Tų 
laikų priespauda ir prie
varta savosios kalbos ir 
rašto skaudžiai veikė į jos 
širdį. Taip gi šiame vaizde
lyje ji iškėlė reikalą moks
lo, taip mergaitėms kaip 
berniukams, kad pakėlus laiku, vienok 
savo kraštą į aukštesnį dau 
kultūros laipsnį. lietuviškai. Norėčiau pra-

Toliau nagrinėdami jos ryhi visas lietuviškas kny- 
veikalus, jau randame ją gas ir gramatikas, kad tik 
visa siela įsigilinus į Tėvy- greičiausiai nejausčiau ge
nės meilę, taip kad jos gi- dos, nė sąžinės graužimo, 
lūs patriotinis jausmas jog būdama lietuvaitė, lie
suose labai ryškiai pasi- tuviškai nemoku.” 

į “Dieve, kaip malonu
raportai išduoti ir apskri- skaityti gražius veikalus 
čio valdybos rinkimai. 1 savo kalboje”.

Visos kuopos prašomos, ■
siųsti kuodaugiausia 
stovių.

Mass., Me. ir N. H.
Pirm. Ona Sidabrienė 

Rašt. A. M. VVackell.'

reiškia. Šioj srityje
pirmas žymus veikalas ___
Viktutė . Jame kalbama raį tebeūžiant, vien Dievo 

rusų priespaudos Apvaizda ir savo varguose 
Lietuva tada - -- • - • - •kelti jo užmigusią aPĮe .

m j-, 'griovimą. metu va taaa užgrūdintų sūnų ir dukte-
' kentėjo prislėgta sunkios pasiryžimu ir pasišven-

i 
I 
f
I

II

ruso letenos. Marija Peč- 
kauskaitė šia novele žadi
no lietuviuose savo Tėvy
nės meilę ir stengėsi į- 
kvėpti visiems norą auko
tis dėl jos laisvės ir gra
žios ateities. Mūsų rašyto
ja čia platesniu užsimoji
mu pradeda lietuviškumo kiausomybės šventę, o da- 
apaštalavimą bajorijoje, ^ar minint 27-tą kartą 
kurį pastebime ir kituose tenka minėti karo ugnyje 
didesniuose jos veikaluose, paskendusią ir prislėgtą 
Viktutę ji padaro sektinu1 Lietuvą. Vienok Dievui pa- 
kiekvienos bajoraites idea-, Vejant atsiras daugiau 
lu. Ji gera, dora, gailestin- Marijų Pečkauskaičių, ku- 
ga, kukli ir išlavinta. Ji rįos savo dora, skaisčiu 
net išsižada artistes kar- gyvenimu išprašys iš Die- 
jeros, kad tik galėtų te- vo laisvės mūsų kraštui, 
vams padėti. Be to, ji nori' ¥ D-tė (“š. K. A. a.”)
padėti išmokyti nors kele
tą žmonių rašyti ir skaity
ti, kad tik palengvinus jų 
sunkų gyvenimą. Kad 
“Viktutėje” reiškiasi tau
tinės sąmonės atgimimas 
ir pamėgimas savosios 
kalbos, rodo šios kelios iš
traukos:

; “Buvau labai užimta tuo 
kasdien ra- 

valandą pasimokyti 
lietuviškai.

timu pasitikėdama sutrau
kė ilgus metus varžiusius 
ją pančius ir pasiskelbė 
laisva ir nepriklausoma 
nuo kitų valstybių kurios 
buvo ją pavergusios. Per 
dvidešimt du metu laisvai 
ir džiugiai minėjom Nepri

I 
I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

šeštadienį lankėsi Tėvas An- j 
tanas Jurgelaitis, domininko- • 
nas iš VVashington. D. C.

Tą dieną lankėsi kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirminin-; 

---- --  - —---- - —....... — kas.
KELRODIS. Šv. Kryžiaus Ka-i £inskas kiausg Hudsono lietuvių: Lankėsi klierikas Albertas’ 

tedra, kurioje įvyks pamaldos įšpažintis ir sakė jiems pamoks-’Kontautas Atsilankymo proga! 
už Lietuvą ir teisingą taiką, lus> ! nupirko Liurdo knygą ir užsi-
bal. 22 d., 4 vai. p. p., yra Wash-1 . ------------- ^prenumeravo kun. Dr. K. Urbo-
ington St., Bostone, tarp Doverį Daugybės lanko kun. Juškaitį. navičiaus knygą — Vytis ir E- 
ir Northampton Sts. Iš So. Bos-1 šiomis dienomis kun. P. J. Juš-!relis.
tono galima eiti Dover St. iki kaitis gydosi Šv. Elzbietos ligo-( Lankėsi Mrs. Mary Kristapo- 
VVashington. Pasisukti po kairę. ■ 
Ir tuoj bus matoma didžiule- 
Bostono Katalikų graži Kate
dra.

i

i 

į

Bal. 9 ir 10 d.d., kun. Abra-Į

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 20 metų. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu” 
ir visais įrengimais prieinama. 
Telefonuokite Darbininko tele
fonu — ŠOU 2680. (13)

i

’ ninėje, Brighton. Mass. Ten jį nis iš Dorcherster. Mass. Atsi
lanko daugelis. ! lankymo proga, metams atnau-

Kiek aš žinau ligonį dažnai jino “Darbininką” ir kalendo- 
lanko brolis Petras ir jo šeima, riaus fondan aukojo $1.00. 
Taip pat dažniu lankytoju yra šeštadienį lankėsi p-nia Moni-

40 Valandų atlaiduose, Brock-.'pėvas Alfonsas Maria. Prie šių ka šeikienė. Atsilankymo proga 
tone lankėsi kunigai South Bos
toniečiai: kun. Dr. K. Urbonavi-

| Pristatome Vyną, Alų ir Toniką 
s Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 2 gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, 

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:
I BOR1S BEVERAGE CO.

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai
| 220 E St.. TeL ŠOU 3141. So. Boston. Mass. |
Ž3cxxxxxsxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxx3cxxxxxxxxxxxxxxxxmxxx

lankė dar šie: kun. P. Petraitis, 
kun. Juras, kun. Dr. K. Urbona
vičius. kun. Virmauskis, 
Peldžius, p. M. Grybaitė, 
kai ir k.

p. A. 
klieri-

Petro
pa-

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKON1S, 

Savininkas

I

i

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

A New Style For Spring 
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M.

Other permanents from $5. to $50. 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings

Cl J NUGARA? jkdUdd ŠONĄ? 
jnUUUU KRŪTINĘ?
Karštis palengvina raumenų skausmu? — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. nuola’m: palengvinimą karSčiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
vi-na dideli Johnson's RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTER! — arba storesniu, 
šiltesni Johnson's Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
garą. išjudina kraujo apytaką, veikia 
prieš jo susikuopimą. atliuosuoja skaus
mą... šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugarą nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę paramą... Išbandyk šj 
švarų. lengvą, patikrintą būdą "karščiu 
gydyti" paprastą nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chronišką nugaros gėlimą, eik 
pas gydytojai... Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

^±2^ RED CROSS PLASTER 
8®!l±2^BACK PLASTER

savo kalboje”.
“Aš statau prieš naudą— 

at- priedermes. O priederme 
laikau išmokti prigimtos 
kalbos”.

Šis veikalas turėjo dide-l 
— lės įtakos ir buvo noriai vi- 

; sų skaitomas. Be to, jis už
degė intelegentijoje drąsą 
kovoti už savo tautines 

Į teises.
Marija Pečkauskaitė pa- 

i liko daug didelių gražių 
darbų Lietuvai, kurių mū
sų tauta niekad nepamirš. 
Mūsų tautos istorijoje Ma
rija užims žymią ir garbin
gą vietą, nes ji daug pasi-

Juozas Kasmskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

I

įstojo į Vytis ir Erelis kun. Dr. 
, Urbonavičiaus knygos rėmėjus, 
aukodama knygos fondan $5.09.

Tą dieną lankėsi Norbertas 
Gudaitis iš Newton Upper Falls. 
Atsilankymo proga užprenume
ravo savo draugui “Darbininką” 
ir įstojo į kun. Dr. Urbonavi

čiaus knygos rėmėjus, aukoda
mas knygos fondan $5.00.

v

$85.00 u p
32.00 u p

Mcldžiasi ir dirba. Šv.
; Moterų ir Merginų kareiviams 
; remti skyrius meldžiasi ir dar- 
' buojasi. Jos nuolat gamina ka
reiviams bandažus. Jos švęs sa
vo darbo trijų metų sukaktį, ba-

l landžio 15 d.
Tą dieną darbštusis skyrius 

užsakė šv. mišias už šios para
pijos kareivius, kurias atnašaus 
88 vai. ryte, kun. Dr. K. Urbo- monienė, jos dukrelė Rūta ir pa- 
navičius. Už save užsisakė kitas nelė Anelė Jokubauskaitė. P-lė 

i šv. mišias, kurias giedos, 10 v. R. Kilmonytė ir p-lė Jokubaus- 
ryte kun. Pr. Jakimavičius. S. J. kaitė dalyvavo

1 Visas skyrius eis prie Dievo 
stalo, in corpore.

' Pasimeldusios kareivių rėmė
jos, vakare 6 vai. parapijos sa-

I Įėję. 492 E 7th St., rengia, su- ■ 
; kaktį minėti, vakarienę. Vaka-. 
. rienės pelnas bus kareivių do- 
: vanoms.
: Nėra abejonės, kad visi pa
rems kareivių rėmėjas ir pa
čius kareivius ateidami į mini
mas pamaldas ir vakarienę, 
kviečiami.

į

I
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LANKĖSI KANADIETĖS
________

šeštadienį, lydimos p-nios O. 
Ivaškienės ir p-lės Balukonytės 
lankėsi iš Montrealo p-nia Kil-

p-nios O. Ivas- 
kienės grupės programoje.

Į

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

' i

Sąjungiečių Suvažiavimas i
Moterų Sąjungos, Mass., 

Me. ir New Hampshire ap- ' 
skričio metinis suvažiavi- | 
mas įvyks balandžio 15-tą Į 
dieną, 1945 m., šv. Kazi- 

■ miero parapijos salėje, 
Providence gatvė, Worces- 
ter, Mass. Pradžia — pir
mą valandą po pietų.

Šis suvažiavimas bus 
svarbus. Apskričio reika
lai bus svarstomi, kuopų

•>

I

TUOJAU REIKALINGA |
Moterų Prie Abelnų Darbų *

Darbas nuo dienų. Savaitėje 48 darbo valandos. §
Geras užmokestis. Puikios darbo sąlygos. 5

Atsišaukite j
Employment Office. Waiting Room, North Station arab
Railroad Retirement Board, 115 High St., |

Boston, Mass. /
BOSTON and MAINE RAILROAD '

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXx
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Factory to you
Monuments
Markers

All lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co, Ine
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

GRABORIAI

i
•«

I
i

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301,-R

Koplyčia šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. ŠOU Boston 0815 
ŠOU Boston 2609

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graboriai ir BalsamuotojaI

WRITE5 
A 

LETTER

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta -

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

i



Amiadieni^. Balandžio 10. 1945 DARBININKAS 8

Lietuviai, gontu išdirbėjai, riša gontus į ryšulius. Matomai ir moterys talkininkauja.

BURTAI<♦>

MAIRONIS

C

^tihduduAoA, SJupiiuA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

:♦> <«• •»>

TAUTOS POETAS

Maironio Reikšme
Lietuvių tauta myli poe-r 

tus ir jų dainas. Tokios 
meilės nerasim jokioj ki
toj šalyj. Vokietijoj nie
kas taip nedainavo Goe- 
thės. Schillerio eilių, kaip 
Lietuvoj Baranausko; 
Prancūzijoj Ronsard ar 
Hugo poezija niekados ne
buvo tapusi visos liaudies 
turtu; Anglijoje Milton, 
Shelly ir Keats buvo ir pa
siliko rinktinių žmonių 
dainiai: Amerikoj vietoj 
Poe. Longfellow ir \Vhit- 
man žmonės žino keletą 
nublukusių, kas sezoną be
sikeičiančių posmų. Didie
ji poetai čia nesutampa su 
visa tauta, neperima viso 
jos gyvenimo ir mąstymo. 
Lietuvoje gi Strazdo. Ba
ranausko. Vienažindžio ir 
Maironio dainos buvo ir 
šiandien tebėra visos tau
tos turtas. Jos ten skamba 
kaime per šienapjūtes ir 
gražiais vasaros vakarais: 
skamba bažnytkaimy, 
miestely, laukuose ir gi
riose. Žmonės išmoko dai
nų patys per save, niekeno 
neverčiami ir ar tai vie
natvėj prie dalgio, prie ra
telio, ar būryje susiėję 
traukė “Oi tu strazde, 
strazdeli”, “Oi gražus gra
žus mano rūtelių darželis”, 
“Nu, Lietuva, nu. Daugu
va”, arba “Kur bėga Šešu
pė”. Ir tų dainų mūsų mo
tės. mūsų kaimo mergai
tės ir vaikinai mokėjo ne 
po vieną, ne po dvi. bet vi
somis rieškučiomis. Bent 
trečdalis Maironio eilėraš
čių yra perėjęs į visos tau
tos lūpds ir skambėjo 
drauge su liaudies daino
mis.

Tauta mylėjo ir myli sa
vo poetus, kadangi ji aps
kritai myli dainą. Tačiau 
su Baranausku ir Mairo
niu ta meilė buvo platesnė, 
šie du vyrai buvo ir kovos 
poetai, kėlėjai ir švieses
nių takų vadovai. Ypač tai 
tinka Maironiui. Jis buvo 
vienas iš galingiausių mū
sų laisvės troškimo žadin
tojų ir kalvių. Jis savo 
giesme kalė stiprų ginklą: 
į visą tautą liejo naujos 
Lietuvos, laisvos ir švie
sios idealą. Jis buvo mūsų 
r epriklausomybės kovoto
jas, ir nors niekados jis ne
dalyvavo mūšio lauke, jis 
buvo pats vertingiausias 
mūsų nenriklausomybės 
karys visa šio žodžio pras
me. Jo dainos buvo ugnis, 
k )v< s trimitas, užsnūdu- 
siųjų prikėlimas, abejo
jau č ■ų; į padrąsinimas,

mis savo žodžiu tau- 
’lė. nešė aukštyn. — ir 

1 ys išsipildė: jis savo 
vu žemę išvydo laisvą, be

A

sai vyras, kuris savo dai
nos sparnais suvienijo, su
stiprino tautą ir buvo jos 
kovų, tikėjimo ir prisikėli
mo milžinas kalvis. Jo mi
sija nepasibaigė grabe. 
Kūnu miręs, savo dvasia 
ir savo žodžiu jis pasidarė 
juo reikalingesnis ir bran
gesnis. Kai gatvėmis pro 
jo grabą traukė priešo 
tankai, kai lietuvių tautos 
laisvė buvo sutrempta, tik
rieji Lietuvos sūnūs negir
dėtoj ligšiol priespaudoj, 
persekiojimuose, kraujuo- visai lietuvių tautai,
se paguodą ir geresnio ry- ~...............
tojaus pažadą vėl rado 
Maironio žodžiuose. Už
draudus Lietuvos himną, 
žmonės tada traukė šiuos 
poeto posmus: 
Apsaugok. Aukščiausias,

tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, 

kur bočių kapai! 
Kai apmokami vadai 

bėgo, kai kariuomenė gin
klo nepakėlė ir neatliko 
savo paskirties, tauta 
spontaniškai rado sau va
dą ir seną kovų išbandytą 
karį: Maironį ir jo dainą, 
kuri yra neatskiriamai į- 
augusi į žmonių protus, 
širdis, jų meilę ir į visą 
mūsų prakaitu nulaistytą 
žemę. Jeigu žmonių lūpos 
nutiltų ar būtų užgniauž
tos. dainiaus giesmės pos
mus kartotų girių, kalnų 
ir kalnelių aidai, — tiek 
kartų jos ten yra skardė- 
jusios!

Iš kur toji Maironio ga
lia ir iš kur toji tautos mei
lė poetų? Pirmių pirmiau
sia tai rodo, kad tauta ger
bia ir supranta dvasines ir 
estetines vertybes. Jos die-

I 
i

Šiemet suėjo 50 metų, 
kai pasirodė poezijos kny
ga. kuri turėjo didžiausią

! 
I

•« T,

jo

svetimo jungo. Jis ir mirė 
kair ne; įklausomos, gar- 
bm^os tautos sūnus, — 
vienas iš stipriausių tos 
laisvės darbininkų. Didžiu
lė galybė atgulė grabe: ta

pa-

Tai Maironio “Pavasario 
Balsai”. Pirmu kartu jie 
buvo išspausdinti 1895 
metais ir ligšiol jų yra išė
ję, berods, šeši leidimai, 
kurių paskutinysis buvo 
išspausdintas pernai.

“Pavasario Balsų” dai
nos pasklido po visą Lietu
vą, guodė žmonių širdis, 
kėlė jų pasitikėjimą ir 
skelbė kelius į gražesnę 
ateitį.

Šios dainos ir jų idėjos 
nupelnė Maironiui tautos 
dainiaus ir pranašo vardą.

Tais pat 1895 metais iš
ėjo ir kita svarbi Maironio 
knyga — “Tarp skausmų į 
garbę”, kuri vėliau buvo 
pertaisyta ir padidinta į 
“Jaunąją Lietuvą.”

“Pavasario Balsai” ir 
“Jaunoji Lietuva” yra pa
tys svarbieji ne tik Mairo
nio. bet ir visos lietuvių Ii-' 
teratūros kūriniai.

I

Tupi šarka ant tvoros,
Nenustabdo uodegos, 
Riečia, kraipo mandagiai. 
Po dvarus visur lakioji. 
Tai atspėk gi man. margoji. 
Kokio vėjo bus piršliai
Uodegytę pakraipyk, 
Visą tiesą pasakyk, —
Iš rytų, ar vakarų ?
Va. į kairę! Ten Batūras;
Bet daug turi pinigų.
O, šarkyte, tu kvaili. 
Kam į dešinę suki?
Tas be grašio, nors gražus! 
O į vakaru^, margoji. 
Uodegytės ar nemoji? 
Ar nuo mylimo nebus?

MERGELĖSDAINA
Trys sesutės grėbia šieną; 
Ne tiek grėbia, kiek dūmoja. 
Turi brolį tą tik vieną. 
Ir tas vienas joms išjoja.
Ir išjoja į tą šalį. 
Kur tėvų tėvai nebuvo;
Retas ten ištverti gali. 
Daug jaunųjų ten pražuvo.

Oi. gegute, tu raiboji!
Kam tau balsas toks verksmin- 
Oi, sesute, ko vaitoji? 
Ar jau skausmas toks

“Mūsų Vargų” Įžanga

Igas? 
širdin-
Igas?

Broli mūsų, tu jaunasis! 
Kokias dovanas paliksi? 
Margas kraštas tolimasis: 
Ar ten laimę besutiksi ?
Ar ten laimę besutiksiu.
Ar sunkių vargų pritirsiu, 
Betgi dovanas paliksiu

I Ir į tris dalis paskirsiu:
Vyresniajai aukso žiedą, 
O antrai šilkų skarelę.
Šiai trečiai, kur liūdnai gieda. 
Gilų ašarų upelį! Maironis.

—
vaitis yra ne automobilis, 
ne rasinė neapykanta, ne 
plikas ekonominis reiški
nys, bet visa tai, kas žmo
gaus sielą puošia, kelia 

‘aukštyn ir daro gražesnę

Žiemos Naktis
Ir kas do naktis’ Dega žvaigždės aukštai, 
Bemirkčioja, tartum akutės;
Iš užgirio mėnuo antai
Įspindo į langą pirkutės.
Šarmotas rytas nebeblaško sniegų.
Tik kvapą užimdamas spaudžia,
Ar pirštais gudriais ant pirkutės langų 
žvaigždelėmis verpalą audžia.
O taip neseniai vertė pusnį žiemys
Ir kaukė, kaip liūtas užklydęs;
Iš girios pagrįždams kraupus įnamys 
Žegnojos, jo rūstį išvydęs.
Bet priešais — rytys, ir žiemys atsargus, 
Giliai įsikasęs į sniegą,
Per sieksnį į žemę suleido nagus 
Ir tartum lokys sau bemiega.
Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę 
Septyni antai šienpioviai!
Aukščiau dar šviesiau Grigo ratai apvirtę 
Ant kelio, išgrįsto blaiviai.
O kelias žvaigždžių milijonais nušviestas: 
Kur žiūri, vis žydros akelės;
Kaip juosta per apvalų dangų ištiestas — 
Tai paukščių vadinamas kelias.
Aplinkui nė balso! Tiktai vargdieniai — 
Bekyšo iš pusnių eglytės;
Tik kartais nuo beržo šarmos garbiniai 
Nukrinta, kaip lapas nuvytęs.
Tik pusnys aplinkui ir žvilga ir spindi;
Tik spengia kas kartą skaudžiau... 
Girdėtis!.. Iš tolo lyg skambalas dindi 
Ir rodos kas kartą arčiau. Maironis.

GIVE N0W_ 
CIVE MORE

r

KEEP YOUR
RED CROSS
ATH/SS/DE

bei prasmingesnę. Antroj 
vietoj. Maironis yra pilnu- 
Itinis poetas. Pilnutinis po
etas savyje apima visą pa
saulį ir savo meną atremia 
amžinai tveriančiomis ver

tybėmis. Maironis kaip tik 
buvo vienas iš tų, kurio 
pasaulėžiūra, giesmė ir 
siekimai buvo uždėti ant 
nepajudinamai tvirto pa
grindo ir buvo atbaigti j žiausiųjų mūsų gamtos ly- 
darniu, svyravimų ir vėtrų I rikoje, — ar tai bus “Už- 
nesibijančiu pastatu. Už migo žemė”, 
tai ir tauta į jį atsirėmė.

Esama poetų, kurie dai- ro”, ar 
nuoja vien save. Esama ir no”, 
tokių, kurie rašo eiles vien 
apie savo tautą, ar gamtą, ir patsai poetas kaip žmo 
ar Dievą. Toks temų pasi
dalinimas buvo labai žy
mus jauniausioje lietuvių 

į lyrikoje. Maironis gi savo 
giesmės žodžiu apima ir 
visą tautą, ir gamtą, ir 
Dievą, ir pagaliau savo 
grynai asmeninius išgyve
nimus. Už tai ir sakome, 
kad Maironio poezijoje iš- 

, reikštas gyvenimas yra vi
sapusiškas. Tiesa, jis nėra 
tokių milžiniškų gelmių, 
kokių randame aukščiau
siuose poetuose, kadangi 
Maironis pirmoje vietoje 
buvo ne pasaulinių proble
mų ir kosminių didybių, 
bet savo tautos dainius: 
savo žemei praeities, da
bartinių vargų ir šviesaus 
rytojaus. Tai buvo pirmu
tinis ir didžiausias jo lyri
kos siekimas 
savo žemę ir duoti jai lais
vę. Jis tai ištesėjo, ir žmo
nės tarė apie jį: tai mūsų 
atgimimo poetas ir prana-

i šas.
Tiek jau jisai buvo suau- 

' gęs su tautinės ir patrioti- 
jnės poezijos mitu, kad il
gainiui buvo lyg apmirš
ta mos kitos stygos jo lyro
je: ką jis dainavo apie 
gamtą ir apie patį save. 
Kai verčiame jo knygų la
pus, iš pirmos šios srities 
atsimename vieną ar kitą 
dainą, kurios yra tarp gra-

prikelti

Iš Danutės akių tai dangus, tai naktis;
Jų gelmė — amžina paslaptis’..
Pasakyk, pasakyk, kas per gale—dvasia 
Užžavėtose tavo akyse?
Kad man vakar sakei, jogei myli mane,
Tų akių neužmiršiu, oi ne.'...
Lyg pavasario rytas kad šypsos meiliai,
Ir žavėja pirmi spinduliai!
Bet šiandien į akis tau pažvelgti bijau;
Jas blakstienais užleidi tuojau...
Pasakyk man vienam, pasakyk, balandėl!
Ko taip liūdi? Kodėl? oi, kodėl?
Vėl pažvelk maloniai! Aš tau giesmę už tai, 
Giesmę naują išvesiu rimtai;
Paklausyk, parymok, ar ne tavo pačios
Bus tai dienos vargų ir kančios?
O, prašnek maloniai! Ta kančia, tie vargai,
Man tikėk, nebe vargins ilgai;
Vien tik dainiaus giesmėj jų aidai bepaliks
Ir kaikam gal į širdį įsmigs.
Daug kentėjus šalis, žemė bočių senų,
Pasiilgus saulės dienų!
Atsibuski ir kelkis, džiaukis veidu viešu:
Tau pavasario gandą nešu.
Aš tau giesmę nešu, giesmę pilną vilties
Po sunkios vakarykščios nakties!
Daug kentėjus tėvyne, užmirški vargus!
Juk tu mano naktis ir dangus! Maironis.

įkvėpėją, 
kartodami 
randa jė- 
nes žino,

ar “Vakaras 
ant Keturių Kantonų eže- 

“Ant Birutės kal-

Iš tų lapų prabyla į mus

laisvės gynėjų — tylių, pil
kų, bet sykiu drąsių ir ne- 

! palaužiamų. Tėvų žemė tu- 
i ri ir, savo vadą, tų pilkų ir 
i tylių laisvės kovotojų ir 
kankinių vilties 
kurio žodžius 
jie suspaudime 
gos ir drąsos, 
kad —

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
Norint sau eitų ji pamažu... 
Thomas Carlyle . sakė: 

Niekas nenyksta, kas 
praeityje buvo vertinga”. 
Maironio palikimas ne tik 
nenyksta, bet vis auga ir 
priespaudos valandoje da
rosi visos tautos tvirčiau
sia atrama. Jis, Carlyle žo
džiais tariant, “gyvena ir 
veikia per begalinius pasi
keitimus”.

BIOGRAFIJA
Maironis (Kun. Jonas Mačiu

lis) gimė 1862 m. spalių 21 d. 
Raseinių apskr. Baigęs Kaune 
gimnaziją. 1883 m. išvažiavo į 
Kijevo universitetą ir stojo į is
torijos filologijos fakultetą. Ki
tais metais perėjo į dvasinę se
minariją Kaune. 

• poeziją rašyti, 
'rastis pasirodė 
i roję.” 1888 m.

j. sinę akademiją 
baigė 1892 m. Čia jis išgarsėjo 
savo poezija. 1892 m. Maironis ivianums. oiauuicn l<jji g e-

ležinė ranka vėl užgniau- buv0 Paak'rtas profesorium i 
Ižus Lietuvos kraštą. Poe.‘Kauno seminariją, o 1894 m. - 
'tas anuomet skundėsi, kad:) dvasine akademiją Petrapily, 
mūsų didvyrių neprikelia' 

: tėvynė. Bet šią valandą 
į mūsų didvyriai yra prisi-! 
jkėlę, tėvynės sūnūs atsi-l 
budę, ir jų skaičius yra di-Į 
delis. Tai prasti darbo į 
žmonės, kaimiečiai, moks
leiviai, studentai, mokyto-' 
jai, agronomai, — ilga jų: 
eilė, visų tų, kurie Kauno I 
gatvėse per sukilimą krau
ją liejo, kurie buvo ir te-' 
bėra šaudomi, iš vietų va
rinėjami, persekiojami, į 
kalėjimus metami ir iš sa
vo žemės tremiami. Tūks
tančiai jų, nesuskaitomi 
pulkai: ką tik gimę kūdi
kiai, kelerių metų vaiku
čiai, pačiame jaunystės žy
dėjime vaikinai ir mergai
tės, suaugę vyrai ir mote
rys, ir ta žila šimto metų 
senutė, kurią Dievas žino 
už ką išvarė mirti už Ura
lo kalnų, atskyrę nuo že
mės, kur visas jos ilgas 
amžius prabėgo ir kur ka
puose kryžius jos laukė. 
Štai mūsų didvyrių armi
ja, štai mūsų milžinai, štai 
tėvynės laisvės, meilės ir 
kovų sūnūs ir dukterys. 
Jų sąrašai yra mūsų gar
bės sąrašai, Lietuvos auk
so knyga, o jų kančios yra 
mūsų pačių kančios, mūsų 
pačių širdies kraujas ir 
drauge pasididžiavimas, 

žemė turi savo

I“

I

amžina tėvynės meilė ir 
laisva tėvų žemės buitis.

“Ranka mus spaudžia 
geležinė”, rašė kadaise 
Maironis. Šiandien toji ge
ležinė ranka vėl užgniau-

gus ir asmuo, su savo rū
pesčiais, skausmais ir vil
timis. Ne kartą jis taria 
mums, kaip jam liūdna ir 
sunku, kaip graužia jį vie
numa, kaip ašara nurieda 
iš jo mėlynų akių, kaip jo 
širdis vaitoja, draugų su
žeista, kaip nelengva skir
tis su mylimu žmogum, 
kaip žemė jo širdį gundo, 
kaip “laimingas tasai, 
kurs be kūno sapnavo”, 
kaip jo jaunystės sapnai ir 
troškimai milžiniški buvo.' 
Drauge matome, kaip ji
sai pats save susiramina, 
randa jėgos Dievuje ir sa
vo pareigų tesėjime, kaip 
stojasi tvirtas ir nepalau
žiamas, visos tautos lū
kesčių atrama ir vadovu 
virtęs, kaip didžiuojasi sa
vo paskyrimu, nes Vieš
pats jį pašaukė dainium, 
“menką paskaitęs su dva
sios valdovais”, kaip iš su- 

isigraužimo jis tvirtai pa
kelia galvą ir drąsiai pra
byla: “Bet mano — atei
nantys metai.”

Štai koks tasai poetas: 
tikras žmogus, su savo 
sielvartais, bet sykiu toks 
tvirtas, vienalytis, nepa
laužiamas ir galingas. Jo 
galybė yra dvasios galybė, 
jo aštrusis kalavijas yra 
dainos žodžiai ir jo paliki
mas naujoms kartoms yra nes tėvų

Čia pradėjo 
Pirmas jo eiiė- 
1885 m. “Auš- 
išvažiavo į dva- 

Petrapily ir ją

kur išbuvo 15 metų. 1909 m. jis 
grįžo į Kauno seminariją rekto
rium. Dabar ypač daug jis pa
dėjo lietuvybei sustiprėti. Ati
darius universitetą Kaune, jis 
ten dėstė teologijos ir literatū
ros dalykus. Jis buvo taip pat 
Kauno metropolijos kapitulos 
pirmininkas. Mirė Maironis 
1932 m. birželio 28 d. ir palai
dotas Kauno bazilikoje.
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GEGUŽES mėnesio 
Knygutė, kurioje randasi labui 
gražūs skaitymai kiekvienai 

i 
j dienai per visą gegužės mėnesį. 
; Knygutė buvo išleista Šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.
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