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Kitame “Darbininko” VOL. XXX — No. 48. 
numeryj tilps įdomus laiš
kas iš Vokietijos, parašy
tas lietuvio žurnalisto iš 
Lietuvos, kuris buvo at
vežtas į Vokietiją, ir ku
ris dabar yra laisvas Jung. 
Valstybių okupuotoje Vo
kietijos zonoje.

“Darbininko” redakcija 
gavo ir daugiau laiškų iš 
Vokietijos nuo Jung. Vals
tybių karių, kurie susitiko 
su lietuviais tremtiniais. 
Mūsų Tarybai ir Šalpos 
Fondui jau yra žinomi iš
tremtieji lietuviai iš Lietu
vos, kurie yra Jung. Vals
tybių ir Anglijos zonose. 
Tačiau iš tų lietuvių, kurie 
yra Sovietų Rusijos zono
je ir iš pavergtos Lietuvos 
tiesioginiai ne tik mes, bet 
ir kitos mūsų įstaigos ne
gauna žinių, ir ne tik į- 
staigos, bet nei pavieniai 
asmenys negauna laiškų iš 
Lietuvos. Pavieniai asme
nys yra gavę laiškus iš 
Lietuvos, rašytus pereitą Alyza. kuri nuo 1939 m. vadovauja Kongregacijos _____ v____  ______
metą, bet daugiau nebe- guole sėdi seselės, kurios 1936 m. atvyko į Ameriką ir įkūrė pirmąjį Kongregaci- 
gauna. Iš to galima su- jos vienuolyną Vilią Maria Thompson, Conn.
prasti, kad Lietuvoje ir to-, 
je Vokietijos zonoje, ku
rią kontroliuoja Rusija, 
nėra jokios laisvės.

Šį “Darbininko” numerį 
dedant į spaudą gavome 
nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos laiškutį su Vy
riausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atsišau
kimu į visą mūsų išeiviją. 
Tame atsišaukime tarp 
kitko sako: “Bet šiuo mo
mentu lietuvių tautos pa-
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Nek. Prasiu. P. Marijos seserys motiniško namo sode, Marijampolėje. Vidury
je sėdi vyriausioji Kongregacijos vadovė motina M. Teresė. Jos dešinėje — Sės. 

; vienuolynams Amerikoje.

Vokietija Per S^tmeti 
Negales Atsigauti

New York, birž. 25 — 
Dvylika Jung. Valstybių 
generolų grįžo iš Europos 
karo. Jie atvyko keturiais 
didžiuliais C-54 Armijos 
transportiniais lėktuvais. 
Su jais kartu atvyko ir ki
ti karininkai.

Gen. Jacob L. Devers pa
reiškė, kad Vokietija visai 
sunaikinta. Jos miestai 
sunaikinti, jos industrija
sugriauta, jos žmonės be- bombos padarė daug nuos

tolių japonams. Daugiau
sia nukentėjo Formosa sa
la. Taipgi padarė daug 
nuosolių japonams Kyu- 
shu aerodromuose.
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Japonijos Pozicijas Bombarda 
vo 1,000-tonų Bombomis

Guam. birž. 25 — šimtai bilių maisto kontrolę pa- 
Amerikos ir Britanijos vesti Agrikultūros Sekre- 
lėktuvų paleido daugiau toriui. Iki šiol visą maisto 
kaip 1,000 tonų bombų ant kontrolę turėjo OPA. Po to 
šešiolikos japonų pozicijų, pratęsė dar vieniem 
kurios yra 
5,000-mylių fronte nuo 
Borneo iki Kurilijos.

Amerikiečių ir Britų

HITLERIO VĖLIAVA VALKIO- Nori Sudaryti Rusijos, Čeko- 
Slovakijos Ir Lenkijos 

Susivienpą
Į
I 

Į

Maskva, birž. 24 — Čia ir pajėgingiausia pasaulyj, 
įvyko Raudonosios armi- Tačiau įspėjo nuo išdidu- 
jos Pergalės Dienos para- mo arba pasitenkinimo”, 
das. Maskvos gatvėse pa
raduojanti valkiojo vokie- šalę maršalo Stalino vir
čių ir Hitlerio vėliavas.

Rusijos mašalas Žukov mūrinio kapo ir kalbėjo, 
buvo vienintelis kalbėto- “Ateityj, taipgi, mes tu- 

dėtis yra neįsivaizduoja- jas, kuris savo kalboje pa- rime sustiprinti mūsų ša
mai skaudi ir sunki.” To- sakė, kad “Raudonoji ar- lies ekonominę galią, nesi- 
liau sako: “Pati lietuvių mija yra moderniškiausia liaujančiai gerinti mūsų 
tau ta Tevyneje, prislėgta 
pergalės apsvaiginto bol
ševizmo letenos, ir toliau 
veda žūtbūtinę partizani
nę kovą su okupantu.”

Mes, visi 
duoti kaip 
jinga yra 
laisvės ir 
bės.

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto atsi
šaukimą, kuris buvo para
šytas 1945 metų gegužės 
mėnesį, įtalpinsime ištisai 
kitame “Darbininko” nu- 
meryj.

JO MASKVOS GATVĖSE

Maršalas Žukov stovėjo

šuj Lenino raudono mar-

25

galime įsivaiz- 
sunki ir pavo- 

toji kova dėl 
nepriklausomy-

Kun. Vlado Jeskevičiaus 
Primicijos

Po ilgų metų studijų, Vladas 
Jeskevičius įšventintas kunigu 
į Jėzuitų Kongregaciją ir. pir
mas iškilmingas šv. mišias at- 1 
giedojo Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, birželio 24 d., 
So. Boston, Mass.

Prisimenant kunigą Vladą, 
dar kada jis buvo tik jaunas 
berniukas, vėliaus L. Vyčių 17 
Algirdo kuopos narys, gabus 
debatorius ir nuoširdus parapi
jos darbuotojas, gi šiandien 
matant jį prie Dievo altoriaus 
atnašaujant šv. mišias, ištikrų- 
jų visus jaudino ir džiugino, 
kad jis pasirinko būti apaštalu.

me- 
išsiplėtusios tam Kainų Kontrolės įsta

tymą 356 balsais prieš 12.
Administracijos rėmėjai 

sako, kad agrikultūros 
kontrolės įstatymo prie
das duoda Agrikultūros 
Sekretoriui galią ignoruo
ti Prezidentinius įsaky
mus.

Į Dabar eina pasitarimai 
Kongrese. Galimas daly
kas, kad maisto kontro
lė bus pavesta pilnoje Ag
rikultūros Sekretoriaus 
kontrolėje, bet tikras mai-

jėgiai. Vokietija prarado 
jėgą prade ti karą, kurios 
ji neatgaus nei per šimtą 
metų.

Tai nereiškia, gen. De
vers pastebėjo, kad 80 mi
lijonų tauta būtų pa
smerkta sunaikinimui ar
ba vergijai. Vokiečių tau-' 
ta turi “gražią ateitį”, a- 
teitį taikoje, ne karėje,1 
kaip kad jis ją matė.

tę už brutališkumą, nacių 
valdžios pragaištingus' 
veiksmus, naciams, bet Iv- 
giai esą kaltas ir vokiečių- 
generalis štabas.

“Aš nesu vienas tų’”, jis 
sakė, “kuris tikėčiau, kad 
kiekvienas vokietis yra 
kriminalistas. Aš mačiau Valstybių Vienuoliktos 6- smarkiai priešo puolami.

ir aš negaliu ro Divizijos šimtai vetera-

Kongresas Sumažina 
OPA Galią

VVashington, D. C., birž.
25 — J. V. Atstovų Butas sto kainų administravimas 

Gen. DeversTsuvertė kai- 211 balsų prieš 155 priėmė bus paliktas OPA.

Apsupo 20,000 Japonų

Londonas, birž.
Praneša iš patikėtinų šal
tinių, kad Maskvoj eina ką jįe darė

Manila, birž. 25 — Jung.i užėmė miestą ir dabar yra

Tokio radio sako, kad A- 
’ jėgos bandė

Lu- išsikelti Balik Papan sri- 
kad pagelbėti tyj ir japonų garizonai 

“turėjo kelius susirėmi
mus”. Gen MacArthur nie
ko nesako apie įsiveržimą, 
o tik pažymi, kad Balik 
Papan yra smarkiai bom
barduojamas. Tuo pačiu 
laiku, Australiečių kariuo
menės stumia priešą Bor
neo vakariniame pakraš
tyj link Miri aliejaus lau
kų.

pasitarimas apie Rusijos, suprasti, kodėl jie leido tai nų su sklandytuvais įsi- lijantų karo
Čekoslovakijos ir Lenkijos daryti. Armija sako, kad veržė į Aparri uostą, 

ji nežinojusi kas dedasi. Ji zon saloj, I 
x Profesionalis ka- kitoms savo jėgoms, ku-

vra lygiai blogas, rios kaujasi su priešu Ca- 
gayan slėnyj, kur apie 20,- 

Maždaug tą patį pasakė 000 japonų apsupo.
Trisdešimt septintoji di

vizija pasivarė pirmyn 10 • 
mylių link Tuguegarao.i 
kur filijiniečiai savanoriai.

susivienymo sudarymą.
Sakoma, kad pasitari- žinojo, 

mai eina, seksuingai ir Ru- reivis 
sija nori praplėsti su Len- kaip ir visi naciai”, 
kija ir Čekoslovakija tri- - - - - 
julę sutartį. Svarbiausias apie vokiečius ir kiti gene- Į 
tokios sutarties tikslas su- rolai. Jie mano, kad Hitle- 
daryti stiprią ginkluotą ris yra miręs.
jėga, jeigu ateityje užpul
tų Vokietija.

Iš to galima daryti išva- 
suprasti, das, kad sovietų Rusija

militarį išsilavinimą, stu
dijuoti gausų mūsų Tėvy
nės patyrimą — karą — ir 
išvystyti 
mokslą”, 
Žukov.

Iš to
kad sovietų Rusija, kaip nori įsistiprinti Europoje 

kad ji būtų galin- 
visas pastangas— darbą ir giausia ir kad ji būtų di- 

militarizmui — džiausiąs ir galingiausias 
visos Europos valdovas.

Kristaus mokslo sekėju, moky
toju. Jei man nuriedėjo džiaug
smo ašara, žiūrint, kad Vladas 
atsiekė aukščiausiąjį tikslą būti 
Kristaus įpėdiniu, tad. man 
sunku ir neįmanoma įsivaiz
duoti. kaip jautėsi pats kunigas 
Vladas, jo mamytė ir tėvelis, praeityj, taip ir ateity dės taip, 
brolis ir kiti jo artimi giminės. 
Visi džiaugiamės ir linkime turtą _
kun. Vladui Jeskevičiui, stip- pasiruošimui karui, 
rios sveikatėlės ir stiprios va
lios. savo pašauktame luome.

Mišios buvo iškilmingos su a- 
sista. Dalyvavo jo draugai ku
nigai Jėzuitai. Jų tarpe matėsi 
Boston College profesorius.Tho- 
mas Hurley. kun. Pr. Jakima
vičius ir kiti. Lietuvių ir anglų 
kalbose pamokslus pasakė kun. 
Al. Abračinskas. Pamokslus 
sakė abiem kalbom, nes buvo 
daug kun. Vlado draugų nelie
tuvių. Savo turininguose pa
moksluose kun. Abračinskas pil
nai apibudino kunigo pašauki
mą, jo ir tėvelių pasiaukojimą 
ir sunkią ateities užduotį.

Reikia tikėtis, kad kun. Vla
dui bus viskas lengva, nes yra 
kilęs iš susipratusių tėvų lietu
vių katalikų. Gražiai išauklėtas 
katalikiškoje lietuviškoje dva-1 
šioje, vi 
ir mamytės gražius mokinimus 
būti geru kataliku, lietuviu.

Baigiant, noriu linkėti tau. 
kun. Vladai geriausios sveika
tos. pasisekimo ir laimės tavo 
gyvenime ir, niekuomet neuž- birz. 25 — IŠ vokiečių slap- 
miršti savo pirmųjų jaunystės tų dokumentų, kuriuos A- 
dienų, kada dar kartu veikėme lijantai surado vokiečių 
tarp South Bostono lietuviško archivuose, sužinota, kad 
jaunimo, dėl parapijos ir dėl lie-' Mussolini ir Hitleris būti- 
tuvybės palaikymo.

Gerai, kunige Vladai,
žinodamas, tvirtai 
niekuomet neužmiršite lietuviš
ko jaunimo, lietuviškos - katali- mėn., 1941 m 

i kiškos gražios veiklos! T
• Pranas R. pasisekė.

musų 
sakė

galima

militarį 
maršalas Majoro Žmona Per Klaidą 

Nušovė Jūreivį laukė. Vedamas tyrinėji
mas.

Okinawa Saloj Žuvo 101,853 
Japonai

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas bažnyčiose birž. 24 ir 

liepos 1 d.d.

c -- - - • - - -
mirolo Chester W. Nimitz 514,937 
komunikatas ]
kad Okinawa saloj užmuš-]paimti į nelaisvę, 
ta 101,853 japonai ir 7,902 į Amerikiečiai ir Britai be 
jų paimta į nelaisvę. Iš pa- • pertraukos bombarduoja 
imtųjų į nelaisvę yra 5.213 Japonijos svarbiąsias po- 
japonų kareiviai ir 2,689 
darbo kareiviai.

Leyte kampanijoj japo
nai prarado daugiau kaip 
81,000 kareivių.

Philippinuose ir Okina- 
.---------------------------------

New Canaan. Conn., birž.
25 — Mrs. Imogene D. 
Stevens, įžymios šeimos 
narė ir Majoro George R. 
Stevens, kuris dabar ran
dasi su parašiutninkų re- 
gimentu Europoj, žmona,
areštuota ir kaltinama nu- Mylimieji Kristuje:— 

. šovime jūreivio Alberto; šių metų bažnytinė rinkliava negrams ir indijie- 
i Kovacs, 19 m. amžiaus, čiams sušelpti, įvyks visose parapijose sekmadienį, lie- 
kuris buvo Portsmouth, N.ipos 1 d. Ši rinkliava duoda progos visiems susipratu- 
H. ir šeštadienį buvo šia- siems katalikams parodyti uolią krikščioniškos lab- 

‘ J 1 '. darybės dvasią mūsų mažumos gyventojų grupėms.Guam, birželio 25 — Ad- wa saloj japonai prarado me miestelyj.
irolo Chester W. Nimitz 514,937 kareivius; kiti Mrs. Stevens pamačius,! Mūsų Jungtinėse Valstybėse yra apie 13 milijonų 

paduoda,! 16,965 tebėra gyvi ir yra kad prie kitų durų šalę jos i negrų, kurių didžiuma dar negauna dvasinių ir 
•j užmuš-'paimti į nelaisvę. namo slankioja jūreivis, draugijinių malonių bei gerybių, kurias suteikia tik-

zicijas nuo Burmos iki Ku- 
rilijos. Bombanešiai ir ko
vos lėktuvai neduoda po
ilsio japonams. Tokio pra
neša, kad B-29 sėja minas 
jos vandenyne.

isuomet prisimins tėvelio1 AŠIS NORĖJO ĮTRAUKTI ISPA' nuojant
4 ii t o mAVinirmicJ _ __ _ ________. ____ - __ __ _______ . _______________* —_____________ — 013.1311. J

Po to, kaip ji sako, pama- rasai Kristaus tikėjimas. Mūsų tarpe taip pat yra apie 
tė šviesą kaimyno naanuo- pusė milijono indijiečių. Dau dėl jų jau padaryta, bet 
se ir užgirdo skambinant kur kas daugiau dar tebedarytina, jei norima, kad jie 
pianu, žinodama, kad kai- pažintų Evangeliją, kurią Kristus liepė skelbti ir jiems 
mynų nėra namuose. Pa- ne mažiau, kaip ir mums patiems. Bostono katalikai 
siėmus pistalietą, nuėjo visuomet gausiai rėmė dvasinius ir tautinius negrų ir 
pasižiūrėti, ir rado jūreivį indijiečių reikalus. Ir dabar jie savo dalį išpildys. Tai- 
su kitu vyru, kurį vėliau gi aš prašau gausiai aukoti šiai rinkliavai, kuri tik 
policija pripažino, kad tai vieną kartą metuose yra daroma, 
buvo jūreivio brolis, dai-

: ir i
pianu. Ji maniusi, kad plė- Kaip žinote, mes stengiamės atlikti savo pareigą spal- 

* vuotiems mūsų kaimynams čia pat ant vietos. Yra nu- 
tokie ir ką jie darą čia. Ne- pirkta graži bažnyčia tiems, kurie norės ją lankyti. Tą 
pažįstamieji tokį pat klau- bažnyčią reikia visą iš naujo įrengti. Prie jos turi 
simą pastatę jai. Prasidė- spiestis religinė, socialinė ir apšvietos veikla, kad spal- 
jęs ginčas ir puolimas. Ji 
besigindama paleidusi šū
vius.

Mrs. Stevens buvo areš
tuota ir kada ji negalėjusi 
užstatyti $50.000 kaucijos, 
tai ir palikta kalėjime.

Vėliau policija surado ir 
jūreivio brolį, kuris paša-1 
kojęs, kad jiedu atėję į 
tuos namus pas merginą, 

1 bet nieko neradę, susėdo ir

Aš turiu ir asmeninį reikalą prašyti, kad gausiai 
skambinant paremtumėte šįmetinę negrų ir indijiečių rinkliavą.

“ NIJĄ Į KARĄ PRIEŠ ALIJANTUS šikai. Paklaususi kas jie

Rosenheim, Vokietija, Amerikiečiai Ragina 
Japonus Pasiduoti

VVashington, D. C., birž.
25 — Amerikiečiai pasklei
dė lapelius, kuriuose ragi- 

kad į- na japonus kareivius pasi-

I

Inai norėjo įkalbėti genJ 
jumis Francisco Franco, kad į 

tikiu, kad trauktų Ispaniją į karą duoti, nes kitaip jie bus vi- 
prieš Alijantus vasario sai sunaikinti. Jeigu jie 

ir Hitleris,besąlyginiai dabar pasi- 
baisiai supykęs, kada ne-i duotų, tai jiems užtikrina- 

i--. mas žmoniškumas.

•»

vuoti mūsų Arkivyskupijos gyventojai užimtų tinka
mą vietą mūsų visuomenėje.

Misijonieriškas uolumas, kaipo ir visos kitos lab
darybės formos, turi prasidėti namie. Bet tas uolu
mas čia nesibaigia, nes mūsų duosnumas turi pasi 
reikšti ir svetur, uoliam ir sumaniam misijų darbe. A 
prašau tą misijų darbą paremti, ir pasižadu duoti pil
ną apyskaitą iš tų visų aukų, kurias šiai rinkliavai bū
site suaukoję.

'/.
< i

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING. 
Bostono Arkivyskupas.
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■VAIRIOS ŽINIOSCr
ITALIJOS LIETUVIŲ

VIENYBES NUOTAIKA
Pasveikinimas Amerikos Lietuviams

1945 m. vasario 16 d. proga

būtų koordi-

DARBININKAS

Amerikietis karys grįžtąs iš vokiečių nelais
vės ir parsivežąs kariškų suvenirų: peilį, kurį 
laiko įsikandęs dantyse ir pištolietą rankoje. Tai 
vokiškieji karo ginklai.

16 Lenkų Kvislinginės Valdžios 
Narių Pasilieka Valdžioje

V *

rėš tokio svorio pasaulio 
akivaizdoje ir mūsų kraš
tui neatneš tiek naudos, 
jei nedirbsime visi išvien, 
sutartinai.

Jūs, broliai gyveną Ame
rikoje. esate skaitlingiau
sia ir geriausia mūsų išei
vijos dalis. Jūs turėtumėt 
paimti į vieningas rankas 
Lietuvos vadavimo talką. 
Gi mes Italijos lietuviai 
norime būti vienu ratuku 
tos organizacijos, kuri va
duos mūsų kraštą. Tas 

I mūsų ratukas, nors ir su- 
! darytas iš įvairių pažiūrų 
'žmonių, yra kietai suce
mentuotas. be jokių nuo
trupų. Jis sukasi ir suksis, 
kartu su kitais ratukais 
tik viena kryptimi — Lie
tuvai vaduoti. Jau laikas,

Mes, Italijoj besirandan- šame subrendę patys save 
tieji lietuviai, nuoširdžiai valdyti, kad vienas svar- 
sveikiname savo brolius biausių, o gal net svar- 
tautiečius Amerikoje Lie- blausias kultūros pažymys 
tuvos Nepriklausomybės — bendradarbiavimas — 
Atgavimo šventės proga. (team-work. Jūs pasaky- 
Tuo pat norime pareikšti šit) mums yra nesvetimas, 
visų lygų troškimą, kad kad mokam įvertinti kitų 
mūsų šalis vėl būtų išlais- pažiūras ir sugebam su- 
vinta, ir prie to išlaisvini- rasti bendrą kelią tarp į- 
mo darbo ryžtamės prisi- vairių įsitikinimų žmonių 
dėti visomis jėgomis. ir to “kelio nepametam dėl

Girdėjom, kad Amerikoj takelio”, 
ir kitur organizacijos bei 
atskiri asmenys yra pada- dėtų keli architektai, kiek- 
rę svarbių ir stambių žy- vienas pagal savo planus, kad minėtų atskirų ratukų 
gių mūsų šaliai gelbėti, vienas su kitu nesitarda- sukimasis 
Tai yra tikrai gražus svei- mi. vargu ar namas būtų nuojamas.

Susijungę į vieną organi
zaciją. tapsime tvirtesni ir 
būsime kūrėjai, o ne grio
vėjai. Dirbsime . dėl savo 
šalies ateities, o ne ieško
sime praeities klaidų bei 
jų kaltininkų. Praeities 
klaidas nagrinėti ir iš jų 
mokytis galėsime ramiais 
laikais.

Tad— Vardan tos Lietu
vos Vienybė težydi.

Jeigu namą statyti pra

ko, civilizacijos nesuga- pastatytas.
dinto, tautinio gajumo Ir mes, veikdami atski- 
ženklai. Irai, galime padaryti pui-

Tačiau galėtume pada-kių žygių Lietuvai vaduoti 
ryti ir daugiau. Reikėtų bei planų jos ateičiai tvar- 
parodyti pasauliui, kad e- kyti. Tačiau visa tai netu-

PREZ. TRUMAN UŽBAIGĖ 
ATOSTOGAS -

LIETUVOS PRANCIŠKONU ŠV. ANTANO 
VIENUOLYNO

Pašventinimo Metinių Sukaktuvių Dienoje, 
rugpiūčio 5 d., sekmadieni, 

3 vai. po pietų. įvyks
MAINE VALSTYBĖJE PIRMOJO,

Nekaltai Pradėtosios Švenč. Panos Marijos 
Seserų Lietuvaičių Kongregacijos Vienuolyno 

St. Clare’s Vilią. Greene, Maine 

PAŠVENTINIMAS
Pašventinimo apeigas atliks

JO EKSCELENCIJA PORTLANDO VYSKUPAS 
JUOZAPAS E. McCARTHY 

Naujasis Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolynas Greene, Me.
ĮKURTAS LIETUVOS PRANCIŠKONŲ RŪPESČIU.

Jame gyvena seserys, kurios dirba Tėvų Pranciškonų leidžiamo 
laikraščio “Šv. Pranciškaus Varpelio” administracijoje ir kartu 

rūpinasi Lewistono lietuviškojo jaunimo religiniu ir tautiniu 
auklėjimu bei lavinimu.

PAŠVENTINIMO DIENOTVARKĖ:
11 vai. ryte —Iškilmingos Šv. Mišios su pamokslu Tėvų Pranciš

konų Vienuolyne Mount St. Francis, Greene, Maine.
3 vai. po pietų — Jo Ekscelencijos Vyskupo Juozapo E. Mcčarty 

sutikimas ir Seselių Vienuolyno pašventinimas.
lf vai. P. M. — Šv. Pranciškaus stovylos pašventinimas Tėvų Pran

ciškonų Vienuolyno sodnelyje.
Po šventimo apeigų. Pranciškonų Vienuolyno miške, bus

LIETUVIŲ POBŪVIS
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Amerikos Kunigus, visus Pranciškonų Šv. Antano Vienuo
lyno Garbės Fundatorius, Fundatorius. Rėmėjus. Geradarius, mū

sų Seses ir Brolius Tretininkus-es. “Varpelio” Skaitytojus, 
Visus Lietuvius —

Šv. Pranciškaus ir Šv. Antano Mylėtojus 
Dalyvauti Pašventinimo Iškilmėse.

Tat, Laukiame Atvažiuojant Maloniu Sveteliu!
LIETUVOS pranciškonai.

i

i

I DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
Surinko ir išleido

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

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

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

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

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

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

- “Darbininko” Administracija,
Siunčiu S ___  ir prašau prisiųsti ...

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

Miestas ir Valstija ............................................
o® « •»: «c- •»: »: «• •»: •»> »: •»: »: ■»:

knyga(s)

Lektuvu Išskrido Į San Francisco

Čekoslovakija Konfiskuoja 
Nacių Turtą

Praga. Čekoslovakija, 
birž. 25 — Prez. Beneš įsa
kęs konfiskuoti visus Če
koslovakijos ūkis ir įmo
nes, priklausančias vokie-j 
čiams, vengrams ir “išda-Į 
vikams”, nežiūrint kokios 
tautybės jie nebūtų.

MOTINOS ŠIRDIS

I

Per tiltą jojau. 
Nuo žirgo kritau. 
Purvynėly gulėjau.

Aš ten gulėjau
Tris savaitėles.
Nieks manęs negedavo.

O ir atlėkė
Trys gegužėlės 
Vidur tamsios naktelės.

Viena kukavo
Kojų galely.
Antroji prie galvelės.

O ši trečioji
Raiba gegelė
Kukavo prie širdelės.

Marti prie kojų.
Sesuo prie galvos.
^k>tužė prie širdelės.

Marti gailėjos
Tris savaitėles.
Sesuo trejus metelius. v

O matušėlė.
Augintojėlė
Pakol gyva galvelė.

Marti lydėjo
Per lygius laukus. 
Sesuo lig bažnytėlės.

O matušėlė.
Augintojėlė
Lig pačios tėviškėlės.

(Iš “Iš. Dr.”)

MERGYTĖ

Dunks’dunks į langelį.
Atverk jį, mergele:

Štai ant kiemo
Šalta žiema, —

Nėr kur gauti nei grūdelio.

Olympia, Wash., birž. 25 tymo Administracijos pa- 
— Šiandien prez. Harry S. galbą.
Truman užbaigė savo ato-l UNRRA apskaičiavimu 
stogas ir lėktuvu išlėkė į Lenkijai reikės reikmenų 
San Francisco užbaigti i vertės $256,000,000. 
Suvienytų Tautų konfe
renciją.

Konferencijoj dabar yra 
paruošiamas Suvienytų 
Tautų čarteris pasirašy-: 
mui. Prez. Harry S. Tru-; 
man pasakys svarbią kai-! 
bą konferenciją uždarant. Į

Penkiosdešimt tautų at-; ii . • ą 
stovai pasirašys naujos | MOtlUOS AŠSFOS 
pasaulinės organizacijos' 
čarterį. v'~ --------------- 1
naujo čarterio beveik su
puola su Versalio sutarties 
pasirašymu. Tik dvi die
nos prieš. Versalio sutar
tis buvo pasirašyta birže
lio 28 d., 1919 m.

Ispanija Sustabdė Eksportą
Londonas, birž. 25 — 

Prancūzijos radio praneša, 
i kad Ispanija sustabdė 
i maisto ir rūbų eksportą 
Prancūzijon.

Londonas, birželio 25 — 
Kaip žinoma, pereitą sa
vaitę Maskvoje užsibaigė 
lenkų vadų pasitarimas 
Rusijos vyriausybės 
enkų kvislinginės 
džios” atstovais, 
tas susitarimas

ŠILĄ ĖJAU
Į šilą ėjau, 
Šilužy kirtau, 
Pagiry laivą kūriau.

O ir pakūriau 
Juodą laivaitį
Su aštuoniais kampaičiais:

O kas kampaitis,
Po lieDos medį
Su devyniomis šakaitėmis;

O kas Sakaitė,
Po gražiu paukščiu
Su meilingais balseliais.

— Oi broli, broli,
Broleli mano,
Kur kreipsim laivaitį ?

Ar į dvaraitį,
Ar į miestaitį,
Ar į mažą kiemaitį ?

— Mažam kiemaity
Mažos mergaitės, 
Bet didelė meilaitė.

O jei negausiu 
Tos, kur norėjau, 
Lauksiu priaugančiosios.

O jei negausiu 
Priaugančiosios, 
Vesiu žvejų mergaitę.

Žvejų mergaitė 
Pajuodakaitė 
Nemok trijų darbaičių:

Nei plonai verpti,
Nei tankiai austi,
Nei staklužių taisyti, —

Tik anksti kelti, 
Laive sėdėti, 
Baltas rankas mazgoti.

O ji tik moka

valdžios sudarymo projek
tas.

Pagal susitarimą, vietoj 
su dabartinio lenkų taip vadi- 
ir namo Varšuvos prezidento

vaL bus prezidentinė trijų ta- 
Paskelb- ryba — Bierut, Witos ir 

ir naujos Grabski. šešiolika iš Var-
Įšuvos lenkų “valdžios” pa- 
jsilieka kabinete. Penki į- 
Įeis iš Londono ir Indijos, 
i Nei vienas neįeis iš dabar
tinės Lenkijos valdžios 
Londone, o tik buvęs lenkų 
premieras Mikolajczyk į- 
eis kaipo vice-premieras.

Vadinasi, naujoje Lenki
jos valdžioje svarbiausias 
vietas užims visi tie, kurie 
jau buvo Varšuvos “val
džioje”, sudarytoje Mas
kvoje, o kitas vietas užims 
tie lenkų vadai, kurie buvo 
išsitraukią iš Londono len
kų valdžios. Pilsudskio ša
lininkai visai neįleidžiami.

Taigi iš tokio susitarimo 
lenkų tauta, kuri visą lai
ką kovojo dėl Lenkijos 
laisvės ir nepriklausomy
bės, nesidžiaugia. Lenkija 
lieka komunistų arba ko
munistuojančių dominici- 
joje-

Vokiečiai Nenori Rusijos' 
Okupacijos

VVeimar, Vokietija, birž. 
25 — Turingijoj kilo di
džiausias skandalas, kai 
vokiečiai sužinojo, kad A- 
merikos kariuomenė turės 
pasitraukti iš tos srities ir 
ją užleisti sovietų Rusijos 
okupaciniai kariuomenei.

Senuose raštuose randa-Šis pasirašymas ,
. • u -t įme šią gražią legendą,'•torin neveik sn-:__ į. ® ~į Kartą V. Dievas tarė vie

nam angelui: “Eik ir tol 
vaikščiok po žemę, kol su
rasi baisiausi dalyką”. An
gelas vaikšto po žemę ir 
pamato visokių baisybių: 
čia perkreiptais veidais ba
rasi brolis su seserimi, ten 
keikiasi Dievo neapykanta 
degąs bedievis... Tik štai 
angelas sustojo ties neap
sakomų skausmų suspaus
ta moteriškei Ji taip grau
džiai verkė, kad angelas 
nebeiškentė ir tuojau su
grįžo pas Dievą. “Taip, 
dangaus pasiunty, tu pa
matei ant žemės baisiausi 
dalyką — motinos ašaras 
dėl neklaužados nedoro sa
vo vaiko. Žinok ir skelbk 
žmonėms, kad tokių moti
nų ašaros danguje pavirs 
žemčiūgais, kuriais jos bus 
čia papuoštos po mirties. 
Bet deja blogiems, neklau
žadoms vaikams, kurie sa
vo nedorumu ištraukia 
motinų ašaras! Jų laukia 
sunkios bausmės!”

Lebanas Ir Sirija Pasirašė 
Sutartį

Damaskas, birž. 24— Le- 
bano ir Sirijos vyriausybės 
bendrai praneša, kad jos 
susitarė ir pasirašė sutar
tį dėl bendros politikos lai
mėjimui nepriklausomy
bės nuo Prancūzijos.

Lenki ja Gaus UNRRA 
Pagalbą

25New York, birž.
Luxembourg radio prane
ša, kad Lenkija buvo į- 
traukta pirmoje vietoje į 
šešių Europos šalių sąra
šą, kad nuo birželio iki 
gruodžio gaus iš Suvieny
tų Tautų Šalpos ir Atsta-

Ir mergytė pagailėjo.
Šiltą kertę pažadėjo,

O paukštelė jai. dėkinga
Už jos širdį maloningą.

Visą vasarą čiauškėjo.
Margalis'

Ir Išdainavau
Ir išdainavau visas daineles
dar vienos nedainavau, vienos dainužėlės (2)
Pasidainuosiu tą dainužėlę 
pavasario dienelėj, žaliam rūtų daržely. (2)
Baigias žiemelė, bus vasarėlė, 
neturiu sau bernelio, šieneliui piovėjėlio. (2)
Parduosiu rūtą ir lelijėlę, 
samdysiu sau bernelį, šienelio piovėjėlį. (2)
Ir atsišaukė jaunas bernelis
po dvarelį vaikščiodamas, žirgužėlį balnodamas.
Neparduok rūtos ir lelijėlės,
aš pabūsiu berneliu, šienelio piovėjėliu. (2)

Laive sėdėti
Laivelio šniūrus traukti.

Laive sėdėjau,
Tinklužį traukiau,
Baltas rankas mazgojau.

Juo vėjas pučia,
Juo laivas bėga,
Graudin mano širdelę.

Ei baltos baltos
Mano rankelės,
Kasdien ant vandenėlio. 

Ei skaistūs skaistūs 
Mano veideliai 
Kasdien vėjelio pūsti.

Ei vargios vargios
Mano dienelės
O bus ir dar vargesnės. 

Vargas ant vargo, 
Bėda ant bėdos 
Ant vandenų mergelei.

Dauguma vokiečių nori 
gauti leidimus išsikraus
tyti iš tos srities, kurią 
nuo Vokietijos pasidavimo 
valdė amerikiečiai.

f

Lend-Lease Rekmenis 
Gabena Į Sibiriją

VVashington, D. C., birž. 
25 — Leo T. Crowley, lend- 
lease administratorius, 
praneša, kad pagal lend- 
lease dabar yra siunčiama 
karo reikmenys Rusijai į 
Sibiriją. Sako, kad tai da
roma reikalaujant Jung. 
Valstybių militariams va
dams.

$3.50KAINA

Kreipkitės su užsakymu:

šiandien

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

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

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga 

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.
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Teroras Ir Klasta Prasti

Maskvoj įvyko nauja Sovietų “teisingumo” kome
dija. Teista 16 Lenkijos atstovų, kurie buvo pakviesti 
ir — areštuoti. Maskva sako, kad jų nekvietė, Londo
nas sako, kad taip, ir kad jiems buvo garantuota asme
ninė saugybė. Kam tikėt? Atsakymas keblus, nes ir 
Maskva už melagystės priekaištą moka įsižeisti, ar ap
simeta įsižeidžianti, nes komunistų ideologijoj nėra 
melo nė tiesos — tai vis tik buržuaziniai prietarai. Bet 
sveikai protaująs žmogus negali įsivaizduoti, kad len
kų atstovai, žinodami kur vyksta, nebūtų išsirūpinę 
savo asmens apsaugojimo. Tačiau ir saugumo užtikri
nimas nieko negelbėjo. Jie buvo areštuoti už tariamą
jį sabotažą, kuriame būk tai žuvę šimtai raudonarmie-1 
čių. Sunku suprasti, kada tas sabotažas įvyko. Juk į*

Pirmieji žingsniai vienuoliniame gyvenime. Pirmosios a- 
merikietės žengia prie altoriaus priimti Nek. Prad. Šveč. P. 
Marijos Kongregacijos abitą. Motiniškas namas ir novici- 
jatas N. P. Š. P. Marijos Kongregacijos yra Putnam, Conn.

APIE SOVIETŲ TVARKOS 
BAISENYBES

1941 m. birželio 14 d. vi-j tą. Visur girdėjosi verks-' 
soj Lietuvoj prasidėjo a-Imas i rdejavimas. Patekau 
reštai. Duodavo 10-20 min. I į vagoną su užrašu “A”,' 
susidėti daiktus ir veždavo kaip paskui sužinojau

3
*

1400 gr. duonos visai die- buožėmis. Uodų ir visokių 
'muselių buvo tiek daug, 
kad nuo sukandžiojimų 
nebuvo matytis sveikos 
vietos ant kūno: visos ran
kos ir veidas būdavo su
kandžioti, o kai kuriems 
taip ištindavo veidas, kad

II 
j 

— sriubos, gavom pirmą 
kartą Smolenske, t. y. 9 
dieną nuo įsėdimo į trauki
nį. Vandens gaudavom 2 
kartus į dieną, po labai 
mažą kiekį, tad apie prau- 
simasi nebuvo nė kalbos. 
Pravažiavus Smolenską, 
gaudavom 400 gr. duonos 
ir 2 kibiru sriubos kasdie
ną. Kelionės metu daryda
vo po kelius sykius patik-

traukinius, skirta j darbo stovyklą; Hnimą Ieškodami bėglių,,
___ ___  _ ___ cinnacj ir*

į paruoštus
i kur susodindavo po 60 buvo mūs 58 asmenys, 

dabar atvykę į meškos nasrus, 16 beginklių svetimtau-'zrnomU l prekinį vagoną, troškumas neapsakomas. 
c vvin i -v» Trnilmn L? ■» -v. zn 11 s-\ *z I z~4 f v>n iilri

čių tik žiūri, 1 
nizuoti svetimos armijos žudynes. Tai gryna beprotys-• _
tė. Sovietai vis dėlto tiek suprato, kad būtų pernelyg;bVY° gotomis; durys, važiavo j nežinomą mums 
kvaila iškelti tokį apkaltinimą šiuo momentu padar-y>zda.r-vtos- Po trijų dienų kraštą. Pravažiavus sieną 
tą. Ne. Maskva kaltina, kad tai įvyko tais laikais, kuo-IJ.oveJ™° traukinys pajų- per plyšius sekeme sovie- 
met ėjo kautynės su vokiečiais. Kad kalbamieji lenkųldeJ0;., A,tvez® mus f NaaJą’ tų aPy>™kęs 
atstovai buvę partizanais, kurie kovojo prieš raudoną-<».V1 elki*- kur. prasidėjo; mą. Kaimai buvo tusti 
ją armiją, žudę raudonuosius karius, sprogdinę tiltus,>s lrstymas. p "y

apžiūrėdavo net sienas ir 
stogus. Atvykus į darbo- 
stovyklą, Krasnojarski j j
kraj, Kanskij rajon, stotis; 
Resety, liepė išlipti iš va-1 
gonų. Prasidėjo individua
linė revizija ir visų daiktų, 
k. a., laikrodžių, pinigų, 
dokumentų, laiškų ir net; 
šliūbinių žiedų atiminėji
mas. Žmones nurengdavo 

rašyti kas dėjosi! Kartais’apdirbti, daugelis visai ap-nuogumo. Visi buvom 
jėga išstumdavo vvrą iš želę ir matyti neapdirbami nuvargę ntl0 e įones, ai- 
vagono ir perkeldavo į ki-inuo daugel’metų. Valgyti I ka“p1.‘r1^smĮ®SaJ«; nuo

kaip savo kailį sveiką išnešti o ne orga-iy>TUS- m°teris ir, vaikus Birželio 21 d. traukinys 
armiin« T»i v™ hAnrntvs.ikartu- Vagono langeliai;nepaprastu greitumu nu-

ir jų gyvem-
1, na- 

: atskyrė vy- mai sugriuvę, visur vargas 
rus nuo šeimų. Sunku ap-'ir neturtas. Laukai blogaiardę kelius, puolę transportus ir tt. Bet iš tų “partiza

nų” buvo tik viens generolas. Kaip gi kiti galėjo dary
ti sabotažą? Vis vien kaip: jie klausė Londoniškės len
kų vyriausybės, reiškia, jie išdavikai, “vrediteliai”, 
liaudies priešai — vienu žodžiu, buržujai. Jau tas vie
nas vardas nusipelno likviduotės. Bet Sovietų vadai 
pasirodė labai nuolaidžiais: nevieno nenuteisė likvi
duoti, tik daugiausiai nusikaltusiam, gen. Okulickiui,' 
davė 10 metų kalėjimo, kitiems daug mažiau, c —. 
visai išteisino. Įdomu, kad kaltinamieji prisipažino 
buvę kaltais. Dabar tik jiems akys atsidarę, kad prie-, 
telystė su Sovietais yra būtina lenkų tautos gerovei.

Netenka abejoti, kad ta komedija buvo padaryta silpnybė: visur kyšo teroras ir klasta. Tai labai prasti j čiams gaudavom 
šiais tikslais: suterorizuoti antrąją lenkų delegaciją; valstybės ramščiai.

I nai.
6 vai. stodavom rikiuo- 

Įtėn patikrinimui, suskirs- 
jtydavo brigadomis po 30- 
Į 40 žmonių ir vesdavo dar- 
' bovietėn. Darbovietei pa
siekti reikėdavo 1 vai. lai
ko. Darbas buvo kirsti me- nesimatydavo akių. Naktį 

i džius ir sudėti į metrus, barakuose 
jNorma, 
i atlikti,
kad pajėgdavom išpildyti Gulėjimui 

įtiktai 30-tąją dalį. Nuo 13 
vai. iki 14 vai. turėdavom 
pertrauką. Po to tęsdavom 
darbą iki 8 valandos. Į sto
vyklą grįždavom 9 vai. 
Ten mūsų laukė vakarie
nė: žuvies sriuba, pabaltin
ta miltais. Maltretavo mus 
ant kiekvieno 
kas pora žodžių 
dimi baisiausi 
keiksmai. Darbo 
davom apsupti 
taip vad. “bojcy” 

i sytais šautuvais;
kas neišpildydavo mažiau
sio paliepimo ar atsitolin
davo pora žingsnių nuo 
savo darbo grupės, be per
spėjimo šaudė. Dažnai gir- 
dėdavom tokius šūvius ir žiuojant 
gerai žinodavom kas tai 
reiškia: vienu draugu ma
žiau šiame pasaulyje.

Netrukus prasidėjo ligų 
plėtimasis. Pirmas mirė 
Panevėžio apskr. ūkinin
kas Sakalauskas. Norėjom 

Į palaidoti prie stovyklos, 
i bet neleido. Išvežė jį į tai
gą, įmetė į duobę ir pri
dengė šakomis: “Pust so- 
baki i volki pakusajut 
miasa” (tegul šunys ir vil
kai paėda mėsos). Stovin
ti rikiuotėje, žmonės pra
dėjo alpti, pakeldavo juos

išgauti kaltinamųjų pripažinimą Sovietų prietelystės d. nebuvom apleidę nė kar- 
reikalingumo; diskredituoti Londoniškę lenkų vyriau-, tą vagono, visi vos bepa- 

i sybę, suverčiant ant jos visą “sabotažo” atsakomybę, stovėjom ant kojų. Buvo 
Pagaliau pasigirti pasauliui sovietiško teismo “nuo- duotos 2 dienos poilsiui kol

.. . . suorganizavo brigadas ir
mazgyta. Tačiau pro tos “gudrybės” iškabą perdaug i ^ras^^° darbas. Kelda- 
jau matosi viena ir visuomet ta pati Sovietų politikos vom va^- ry^°» pusry- 

i “kipia- 
K. tok” virinto vandens ir

laidumu” ir tuomi įrodyti, kad Sovietų Rusija vien 
taikos tetrokšta, žodžiu, viskas gudriai surazgyta-su- 
mazgyta. Tačiau pro tos “gudrybės” iškabą perdaug

pasirodydavo 
kurią turėdavom blakės, nuo kurių taip pat 

buvo tokia didelė, nepaprastai kankinomės, 
turėjom taip 

mažai vietos, kad miegc- 
davom ant šono. Visus a- 
pėmė baisus nusiminimas. 

Šitoje stovykloje buvo 
keli tūkstančiai lietuvių, 
tarp jų keli ministeriai: 
berods, teisingumo min. 
Šilingas, susisiekimo, ir 
kiti kurių pavardžių nebe
atsimenu. Kadangi jie bu
vo vyresnio amžiaus, tai jų 
į darbus miške nesiūsdavo, 
o palikdavo stovykloje ta
kams šluoti, grindims 
plauti, išeinamosioms vie
toms valyti, indams plauti 

; ir t. t. Prie manęs miegojo 
, generolas Sprangauskas 
’(?); iš pradžių jaunas ir 
energingas, mums išva- 

iš stovyklos jis 
buvo visai sunykęs. Priža
dėjau jam papasakoti jo 
šeimai apie paskutines va
landas. Kaip pasirodė, ji
sai nesuklydo ir puikiai 
nujautė artėjantį galą, nes 
buvo išvežtas į tardymus, 
iš kurių jau nebegrįžo. 

Kartu su mumis buvo 
taip pat Pik. Kaunas —Vil
niaus miesto komendan
tas, Kormanas — Raseinių 
apskr. viršininkas, be to 
labai daug kitų apskr. vir
šininkų, karininkų, polici- 

Tęsinys 5-tame pus!.

i

i

žingsnio, 
buvo gir- 

rusiški 
metu bū- 
kareivių, 
su užtai- 

jei tik
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ANO TURN IN VOVft 
USED KI1EHEN PATS 

TO MAKE UP THE 
SHORTASe.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

VI.

Ivan Petrovič Pomadin
Ivan Petrovič Pomadin vaikštinėjo po sa

vo kambarį, linksmą ariją bešvilpaudamas. 
Tai buvo gyvas rusų žandaro tipas. Dar jau
nas, gražus, liesas, kvepalais išsišlakštęs, jis 
daugiau panašus į kokį lengvapėdį raitijos 
karininką, negu į rimtą, subrendusį žandarų 
viršininką. Jo linksma, beveik vaikiška nuo
taika alsuote alsavo nerūpestingu atvirumu. 
Tokia nuotaika jis užkrėsdavo kiekvieną, kas 
tik su juo santykiaudavo. Rodos, taip ir kvie
čia į nuoširdų atvirumą. Kalboje jis net pa
šiepdavo rusų vyriausybės tvarką ir duodavo 
suprasti, kad žandaro pareigos jam tik pri
mestos, ir jeigu jas šiaip taip eina, tai vien 
dėlto, kad kitaip gi negalima. Valgai iš to 
duoną, tai reikia gi kas nors daryti. Pomadi
nas lyg ir gėdyjosi savo tarnybos ir skaitė ją 
nesuderinama su tikro džentelmeno charak
teriu. “Ot koks žmogaus likimas!” — jis daž
nai aimanuodavo, lyg ieškodamas užuojau
tos ir pasigailėjimo, kad jam teko būti žan
darų viršininku.

Eidamas tardymo pareigas, Pomadinas 
buvo ko mandagiausias. Jis lyg nenoromis 
ir netyčiomis mėčiodavo klausimus, tarsi vai
dinąs nepakenčiamą rolę ir norįs ko greičiau
siai viską baigti. Tik štai, prie pat pabaigos, 
žaibo greitumu užduos vieną kitą klausimą, 
tiesiog į taikinį taikantį, ir žiūrėk jau neat- 
narpliojamai savo auką įpainiojo. Ir tuč tuo
jau, lyg susigriebęs, mandagiausiai atsipra- 

. šydavo, užtikrindamas, kad tai tik mažmožis, 
kurs paliks be jokių pasekmių. O jei vėliau 
sekdavo kratos, areštai, kalėjimas, ištrėmi

mas, tai žandarų viršininkas tik pečiais trūk
čiodavo, negalėdamas suprasti, kaip tai galė
jo įvykti. Tai tie eiliniai žandarai - mužikai 
tokie neaptašyti storžieviai ir dar gi kvailiai, 
parodą perdaug bereikalingo uolumo, už ką 
gausią nuo jo, Pomadino, žandų, o nuo aukš
tesnės vyriausybės špygą. Ir viskas eidavo 
taip švelniai, kad Pomadinas, kimšdamas 
žmones į kalėjimą, nenustojo populiarumo ir 
buvo net kviečiamas į svečius, kur prie kor
tų ir stiklelio dar geriau orientuodavosi, kaip 
su kuo elgtis, reikalui atėjus, ir kurį už kurio 
šono čiuptelti. Reikalai paprastai taip nu
krypdavo, kad Pomadinas, pradėjęs čiupinėti 
už pašonės, nučiuoždavo į kišenių ir ten ope
racija pasibaigdavo.

Dabar, revoliucijai jau seniai praūžus ir 
kraštui visiškai nurimus, Pomadinui nebuvo 
daug kas veikti ir jis nuoboduliaudamas švil
pavo sau ariją. Staiga ant kiemo sudardėjo 
ratai ir iš vežimo išlipo Bezickas.
— Kas čia? — pažiūrėjo pro langą Pomadi

nas. — A! tai tas čigonas Bezickas. Jis čia, 
tur būt, ne be reikalo. Na, Ivan Petrovič, na 
karaul!

Taip paakstinęs savo budrumą, Pomadi
nas maloniausia šypsena pasveikino svečią.
— A, pan Bezickij! Koks laimingas vėjelis 

čia tamstą atpūtė?
Juodu pasisveikino ne tik kaip geri pažįs

tami, bet ir kaip nuoširdūs draugai, nes der
liaus metu Bezickas nemaža žuvų suvary
davo į Pomadino būčių.

— Kas nauja? Kada vestuvės? — linksmai 
paklausė žandaras.

Matyt, Bezicko piršlybos panai Eugenijai 
buvo žinomos visoj apylinkėj.

— Vestuvės nuėjo velniop, — norėjo atšauti 
Bezickas, bet, į laiką susigriebęs, garsiai at
sakė:

— E, vestuvės dar gali palaukti. Turime lai
ko. Kai liūtas turi naguose mėsos gabalą, tai 
jam neskubu jį suėsti.

— Tai vis dar tebesi salionų liūtas. Na, na, 
pons Ksaverai, metas jau surimtėti, apsives

ti, atsisėsti kur ant plataus pelningo ūkio ir 
krauti rubliukus į kišenių. Ot, gyvenimas! 
Ne toks, kaip mano vargšo žandaro likimas. 
Sėdėk kur necivilizuotam užkampy ir terlio- 
kis su tamsiais mužikais. Et, pražuvo mano 
jaunystė ir talentai!
— Na, na, Ivan Petrovič, neaimanuok, šiuo 

kartu įvarysim tau į tinklą stambesnę žuvį. 
Tai daktaras Bitinas.

Pomadinas pašoko kaip spyruoklė. Jis vi
sas virto dėmesiu.
— Na? Turi kokių įrodymų?
— Įrodymų atsiras, tik reik gerai pakaman

tinėti.
— Vadinasi, nieko nauja. Na, tai gaila ir 

prasidėti. Jis labai atsargus.
— Bet, p. Pomadin, mes turime ką nors prieš 

jį surasti. Tai pavojingas žmogus.
— Kad pavojingas, tai jau man pačiam ge

riausiai žinoma. Aš jau ne kartą norėjau jį į- 
painioti. Geriausi mano šnipai buvo išsiųsti į 
darbą, bet vis veltui. Dabar, žinai, ne karo pa
dėtis. Reikia apčiuopiamų įrodymų.
— O jeigu aš tokių įrodymų turiu? — tarė 

Bezickas.
— Įdomu, labai įdomu. Nekankink, papasa

kok. Mano smalsumas degte dega.
Čia Bezickas papasakojo žinomą jau mums 

įvykį Tautgėlos miške. Pomadinas nuobo
džiai pasiraivė.
— Čia, broliuk, daugių daugiausiai tik aps

krities teismo dalykas ir tai gana menkas. 
Mužikai vogė medį iš pono girios — kas čia 
įdomaus? Vargu dar ar Tautgėla norės dėl 
to po teismus tąsytis. Kokia jam čia garbė? 
Mes žinom, kad mužikai vagišiauja. Vanduo, 
oras, giria pas juos stovi ant vienos papėdės 
— pačios gamtos žmogui duota. Tokia nuo
monė giliai įsišaknijus rusų kaimiečiuose, 
tas pats ir čia. Ir tokiam didžponiui Tautgėlai 
bylinėtis dėl nedakirsto ir nepavogto medžio 
būtų tikra gėda. Jis negalėtų nei į akis teisė
jui pažiūrėti.
— Taip, — tarė Bezickas, — aš žinau, kad 

vagystė čia menka ir bylinėtis dėl to būtų 

nemaža sarmatos. Bet tuodu vagišiai su kir
viais puolė žmones, norėjusius juos sulaiky
ti nuo piktadarystės.
— Na, čia nevisai taip buvo. Kiek aš supran

tu iš tamstos pasakojimo, juodu norėjo pa
bėgti, bet seniui nepavyko. Tuomet juk 
tamsta pirmas jį puolei, o sūnus tik sugrįžo 
tėvą ginti, ar ne taip?

Reikia pripažinti, kad Bezickas šį kartą 
teisingai buvo atpasakojęs susirėmimą su 
vagišiais. Turėdamas reikalą su žandaru, 
nuo kurio sprendimo priklausė šio dalyko pa
sekmė, jis manė geriausiai padarysiąs duo
damas jam teisingas informacijas. Bezicko 
didvyriškumas tuomi visiškai išnyko, atseit, 
gerokai pasireiškė jo bailumas ir Bitino drą
sa, bet žandaro jis nesigėdijo ir be to, savai
me aiškėjo daktaro susibičiuliavimas su va
gišiais, o tas Bezickui buvo labai svarbu pa
brėžti. Taigi, jis atvirai nagrinėjo savo negar
bingą poelgį.

—Atvirai kalbant, aš pats, būdamas to jau
no bandito vietoj, ne kitaip būčiau pasielgęs, 
jei man drąsos nebūtų pritrūkę, — tarė Be
zickas, pats save pašiepdamas. — Ginti savo 
tėvą — tai visai gražios rūšies didvyriškumas 
ir jeigu tokioj šviesoj pastatyti tą poelgį teis
me, tai jis išeitų kaltinamojo naudai. Bet, 
Ivan Petrovič, juk mudu neteisiava tų vagi
šių ir anaiptol nenoriva jų išteisinti. Mūsų 
tikslas kaip tik priešingas: mums reikia juos 
tiek įvelti, kad jie atrodytų ne tik vagys, bet 
ir žmogžudžiai, užkrėsti revoliucijos perais. 
Na, ir kaip gi?

Žandaras susimąstė. Pagaliau per jo vei
dą praslinko nuobodulio šešėlis.
— Kad mudviem būtų lemta teisti daktarą 

Bitiną, tai, žinoma, parodytume tinkamą uo
lumą carui ir tėvynei. — tarė jis kiek pašie
piančiai. — bet, deja, Bitinas čia nėra kalti
ninkas, tik liudininkas. Ar manai, kad jo pa
liudijimas eis tamstos naudai? Beje, yra dar 
kitas liudininkas — tai panelė Eugenija. Už 
ką jį liudys?

(Bus daugiauĮ
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1. Kada laikrodis muša 
pirmą valandą, atsimink, 
kad yra vienas Dievas, vie
nas dangaus ir žemės Su
tvėrėjas ir Viešpats, vie
nas mūsų Išganytojas. 
Žmogui skirta viena, tik 
čia žemėje, proga Jį mylė
ti ir Jam tarnauti. Taip 
pat žmogui duota tik vie
na proga išganyti savo ne
mirtingą sielą.

2. Kada laikrodis muša 
antrą valandą, atsimink 
du didžiausiu įsakymu: 
‘•Mylėsi Viešpatį, savo Die
vą. visa savo širdimi, visa 
savo siela ir visomis savo 
mintimis... Mylėsi savo ar
timą kaip pats save, šiais 
dviem įsakymais remiasi 
visas įstatvmas ir prana
šai”. (Mat. 22, 37—10).

Iš mūsų reikalaujama 
dviejų dalykų: sergėtis 
pikto ir gerą daryti. Atsi
žvelgiant, kaip mes tai at
liekame, bus kiekvienam 
skiriamas vienas iš dviejų: 
dangus arba pragaras.

3. Kada laikrodis muša
trečią valandą, atsimink, 
kad yra vienas Dievas tri- čia ydą ir žiūrėk, kaip uo- 
asmenis: Dievas Tėvas, liai stengies ja nusikraty-
kurs sutvėrė dangų, žemę 
ir mumis. Dievas Sūnus, 
kurs atpirko visą žmoniją 
iš piktosios dvasios vergi
jos ir Dievas šv. Dvasia, 
kuri mus apšviečia, 
tris asmenis 
viename Dievuje 
visomis savo 
gomis: protu, valia ir jaus
mais, 
trijų dieviškųjų

t

i 

j

naudotis, kad iš to būtų
Dievui garbė ir užtikrin- ' Ik T
tas mūsų sielos išganv § £>660.6(1 MOtCi 0^11
mas. Taipgi prisimink, * • ’ *
penkias didžiąsias ir gar
bingąsias Kristaus kūno 
žaizdas, kurias privalome 
dažnai apmąstyti ir į jas 
įsigilinti.

6. Kada laikrodis muša 
šeštą valandą, atsimink, 
kad tik šešias dienas gali
ma dirbti, septintoji gi tu
ri būti pašvęsta poilsiui ir 
Dievo garbei.

7. Kada laikrodis muša 
septintą valandą, atsimink 
septynis sakramentus, pa
ties Kristaus atvertus sep
tynis malonių šaltinius. 
Klausk tada savęs, ar daž
nai jais pasinaudoji. ypač 
ar dažnai savo sielą api
plauni atgailos sakramen
te ir ją Gyvybės Duona 
pasotini?

Taip pat atsimink sep
tynias didžiąsias nuodė
mes. iš kurių lyg šaltinių 
išteka visos kitos mažes
nės nuodėmės. Ta proga 
patyrinėk savo vyraujan-

Ali over the world, food fats are scarce. There is 
a globai shortage of industrial fats and oils es- 
sential to victory and peace.
American kitchens, according to War Food Ad- 
irhnistration, are the "most fertile source" from 
which to meet 1345 fats and oils reąuirements. 
Whiie it takes lots of manpower, toil, sweat, 
timez gasoline and machinery to cultivate and

ti.
Be to prisimink septy

nias šv. Dvasios dovanas, 
kurių privalome iš Dievo 
melsti, būtent: protingu-

Tuos mo. išminties, mokslo, ge- 
privalome ro patarimo, pamaldumo, 

garbinti stiprumo ir dievobaimin- 
sielos pajė- gurno.

8. Kada laikrodis muša
kasdien kalbėdami aštuntą valandą, atsimink 

dorybių aštuonis palaiminimus, iš- 
aktus: tikėjimo, vilties ir tartus paties Kristaus nuo 
meilės. * kalno pamokslo metu: —

4. Kada laikrodis muša “Palaiminti beturčiai dva- 
ketvirtą valandą, atsimink šioje, 
keturis paskučiausius da
lykus: “Visuose tavo dar
buose atsimink galutinį 
savo tikslą, o niekad nenu- 
sidėsi” (Eccli. 7, 40). Atsi
mink mirtį, kurios neiš
vengsi. teismą, kurio neiš
sisaugosi. Taip pat gerai 
apsvarstyk didžiausią ge
riesiems skirtą dangaus 
laimę, o blogiesiems amži
ną pragaro bausmę.

5. Kada laikrodis muša
penktą valandą, atsimink 
Dievo duotus žmogui pen- 
kius pajautimus: regėji
mą. girdėjimą, užuodimą. 
ragavimą ir palytėjimą,!devintą valandą, atsimink.! ■___ __________
kuriais taip privalome'jog tą valandą mirė ant vienuoliktą valandą, atsi-

nes jų dangaus ka
ralystė. Palaiminti romie
ji, nes jie paveldės žemę. 
Palaiminti, kurie liūdi, nes 
jie bus paguosti. Palaimin
ti, kurie alksta ir trokšta jas už visų amžių žmonių, 

i teisybės, nes jie bus paso- nuodėmes. O, kokia bran< 
■tinti. Palaiminti gailestin- gi kiekvieno žmogaus siela 
gieji, nes jie laimės gailės- Dievo akyse!

» '•V y
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harvest oilseed crops, it requires little effort to 
salvage fat in your kitchen.
If you scrape, scoop and skim one pound of used 
fat every month, your contribution will equc. Jie 
oilseed yield from eight Victory garden plccs 
planted exclusively to oil crops.
Save every single drop! Tum in your used 
kitchen grease for cash and extra ration points!
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vėl sargas žvirblis betu- 
pįs, ant tako iš žalių šake
lių vėl pakrikęs visas- pul
kas žvirblyčių.

II. Ne veltui aš pavadi
nau šitą takelį vaikų dar
želiu. Kurią dieną įsižiūrė- 
kit į žvirblyčius tuo metu, 
kada jie yra tuojau išlėkę 
iš savo lizdo. Koki jie vėp
liai ir kvailiai, nemitrūs, 
neatsargūs, rėksniai! Ir 

; kojytės ir sparneliai dar 
nedaug jiems tedera. Jie 
toki jau sudribėliai, išsi
žiojėliai, kaip ir mūsų Jo
nukai ir Petrukai, kada šie 
vos pradeda vaikštinėti. 
Bet pažiūrėkite į žvirbly
čius trims keturioms die
noms praslinkus, jų darže
lyje. Aure jie rausos 
tako smiltyje. Dabar 
nebe išvėpėliai, nebe 
dribėliai. Vos suriks
sargas, pasigėrėkite, kaip 
jie vikriai spruks į krū
mus, prisiglaus tenai ir 
nutils.

Tomis keliomis dieno
mis jie geriau už jus svei
kus išėjo savo mokslo abė
cėlę.

Praslinks dar kelios die
nos — ir senieji žvirbliai, 
patinai su patelėmis, iš
mokys juos visa, kas rei
kia mokėti gudriam, mo
kytam žvirbliui. Jie išsi
ves žvirblyčius į pievelę ir 
išmokys gaudyti vabalėlių, 
drugių, vikšrų. Seniai iš 
krūmų išsivadins juos į 
važiuojamą kelią ir išmo
kys ieškoti javų grūdelių, 

i Jie išsives juos į sodą, į 
daržą, į klojimus, parodys 
jiems, kaip ten reikia dar
bas dirbti, gyventi; išaiš
kins, ko reikia bijoti, kur 
sprukti nelaimėje.

Mokslas galop pasibaigė; 
jaunieji suaugo; jų nebe
atskirsi nuo senių. Tuo
met susirenka visa šeima 
— tėvai su vaikais. Tėvai 
atsisveikina su vaikeliais 
ir atsisveikindami pasako: 
“Jūs dabar dideli, gyven
kite kaip tinkami, mes vi
sa ko jus išmokėme”, — ir 
žvirblių šeima skirstos į 
visas šalis, ir visi ima gy- 

iventi savarankiškai; vai
kai toliau gyvena skyrium, 
nebe su tėvais.

ZVIRBLAIČIAI MOKSLUS EINA'tarP pasuks stai- 
įac nr visu amzm zmnmn ; ga į salį, pakils aukštyn ir

--------------------- ; greitai visa pamato. Bėda 
I. Seniai žvirbliai nusi-i atlieka jame kurs senesnis! įsižiopsojusiam paukšte- 

veda žvirblaičius į tokią žvirblis, paeiliui. Jaunie- ;įiui! Kris, kaip žaibas, ant 
vietelę, kurioje jiems leng- sieiųs žvirblaičiams niekas į jo galvažudys, įsmeigs na-;

4.. „ ....... j gUS— ir sveikas dingęs!
Bet ne toks žioplys mūsų 

žvirblis — pasiduoti vana
gui. Iš šimto įvairių pauk
ščių vargu pasiseka jam 

• bent vienas žvirblis su- 
I čiupti. Žvirblis gudrus, 
įsuktas ir be galo atsargus. 
!Be to, čia jau gyvena jo

10. Kada iaikrodis muša
dešimtą valandą, atsimink viausia išvengti nenaudė- nerūpi: jie čirpsi, maudosi

tingumo. Palaiminti nesu
teptos širdies, nes jie ma
tys Dievą. Palaiminti tai- dešimt Dievo įsakymų, ku- lių, gruobuonių. Bet tam 
kieji, nes juos vadins Die- riuos Mozė gavo Sinajaus reikalui nėra geresnės vie- 
vo vaikais. Palaiminti, ku- kalne. Kristus tų įsakymų tos, kaip smėlio kelelis so- 
rie persekiojami dėl teisy- nepanaikino, bet priešin- dely, apaugęs iš šalių vik- 

todėl medžių krūmeliais. Atsi-

I

rie persekiojami dėl teisy- nepanaikino, 
bes, i 
lystė”

9. Kada laikrodis muša valo jų laikytis.

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitini laikrašti

DARBININKĄ"M

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau
sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių. Amerikoje. 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams............S4.00
Pusei metų ........................................ 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę.
metams kaina....................................$2.00
Pusei metų ....................................... 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

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

nes jų dangaus kara- gai juos patvirtino,
' (Mat. 5. 3—10). kiekvienas krikščionis pri-veda čion jie savo žvirbly- 

......................  į čius, ir patys ima jiems ru-
11. Kada laikrodis muša' P^n^s Peno- <

J Kartais ant vieno kelelio 
mink, kad diena jau gero-’ susirenka kelių žvirblių 
kai įpusėjo, tačiau pradėti vaikai, ir toks kelelis pasi- 
bet kokį, neišskiriant nė ^ar0 tikruoju žvirblių 
išganymo, darbą dar nevė-i va^U darželiu . Auklės ir 
lu. “Ir vienuoliktą valan- ; drauge mokytojos darbą 
dą jis dar išėjo ir rado ki-| 
tus stovinčius ir jiems ta-AW1 
rė: Ko čia stovite visą die-; 
ną dykinėdami. Jie jam' 
sako: Kad niekas mūsų ne-; 
pasamdė. Jis jiems tarė:; 
Eikite ir jūs į mano vyn
uogyną” (Mat. 20, 6—7).

12. Kada laikrodis muša 
dvyliktą valandą, atsi-!

■ mink, kad Kristus išsirin-j 
ko dvyliką apaštalų. Vie-i 
nas jų išdavė priešams sa-Į 
vo Mokytoją. Pamąstyk,! 
kiek sykių netinkamu pa-į 
sielgimu panašiai įžeidei netrukus, ir tavo gyveni- 
savo Išganytoją. Taip pat mo paskutinė valanda. Ar 
ši paskutinė valanda te- tinkamai esi pasiruošęs ją 
primena, kad ateis, o gal ir sutikti? (Ž. P.)

į čius, ir patys ima jiems ru-

♦
I
S-.A♦
♦
i♦

I

i

I

Ant kalno gluosnys, 
Pakalnėj šulnys.

Ten stovėjo mergužėlė
Pati sau viena. (2)

Jojo bernelis
Žirgo girdyti.

Sustok, palauk, mergužėle, 
Duok žirgui vandens.

Negaliu stovėt, 
Su tavim kalbėt.

Šalta rasa, o aš basa,
Nušals kojelės.

smėlyje, straksi kelelyje, o 
senis žvirblis, auklė atsitū
pęs kur ant aukščiausios 
vikmedžio šakelės, tik dai
rosi akis įsmeigęs į visas 
šalis; tuo tarpu kiti žvirb-Į?* 
liai skuba nešioti vikšrus 

, ir peni savo vaikelius.
Žvirblis sargas tik sergti. i geradarė — ilgaakė, ilga 

tik sergti; kad ir riebiau- sparne lakioji kregždelė 
sias jam slinktų po pačia žvirblis žino, 1 
panose vikšras, jis tam rinka, pamačiusi 
vikšrui nieko nedarys; Bet aure jis ir pats pama- 
toks sargas reta rasti. Bet tė. Vanagas vis artyn, ar- 
užtat ir klauso jo visi. Su-įtyn: žvirblis tebetupi. Žvir- 
riks jis čr-rrr... čr-rrr!.. ir blyčiai nė krust, tarytum 
visa, kas be rūpesčio ant jŲ nė nėra arba kas jiems 
tako šokinėjo, lakstė ir žadą atėmė; sargybinis vis 
čirpsėjo, su triukšmu puo-į tebetupi ant šakelės. Pa-

i

kaip ji su-
l vanagą.

i

la į krūmus, į patį vikme-įmatė jį akylasis vanagas,; 
<44in or įritu mndnlin tan-džių ar kitų medelių tan- suplasnojo sparnais — vie- 

, rodos, tik 
nagai, — 

bet žvirblio jau neber! 
Kaip akmuo, nukrito jis į 
vikmedžio krūmą, — jo 
vietoje jau vanagas betu- 
pįs. Tupi, kaip koks vėpla, 
įkibęs nagais į žalią šakelę, 
sustingęs. Gruobuonis ap
maudą griežia, 
kregždės 
v y t... č i a

kumyną. Vienu akies mir- ną kitą kartą, 
ksniu viskas nutyla. Nebe-įpuiti ir suleisti 
girdėti nei čirpsint nei šia-; 
mant. Tiktai sargybinis' 
tupi ant medžio galūnėlės; 
jis riktelėjo, bet pats nė 
krust; jis pamatė nenaudė
lį ir įsmeigė į jį akis.

O tas nenaudėlis — bjau
rus, beširdis paukštvana
gis. Senai jau pastebėjo jį! 
senis žvirblis, dar tenai to
li. kada jisai tylomis, nė j 
sparnais neplezdendamas, 
pasirodė iš anapus galuti
nės trobos ir pasuko pa
kluonėmis. Tikras galva
žudys. Visas pilkas, raibas; 
tokiomis plunksnomis ge-i 
riausia slapstytis vagiui, o čia juos prieisi?... Pasipur- 
slapstytis jis ir be to mo- tė ir nulėkė.
ka. Jis skrenda patvoriais, gręžtų atgal — jo vietoje

tyčiojas: 
v y t!..

viena kitos laksto 
nosimi. Vanagas 
mis žiūri į jas ir 
savo geltonomis 
aplinkui; jis žino,
visas šimtas žvirblių tupi 
tankumyne, bet — kur tu

1
i

o čia dar 
čia 

ir po 
jam po1
šnairo-' 
dairosi 
akimis 

kad čia

I.UCKY SEVEN — In first 
engagerr.ent with Jap planes, 
Ensign Albert Lerch, USNR, 
Coopersburg, Pa., shot down 
seven enemy aircraft. Fly- 
an F4U Corsair from deck of 
carrier off Okinava, he 
bagged the seven planes when 
he and fellov flyers took on 
force of 30 Jap planes attack- 

inc U. S. warshivs.

Kad jis atsi-
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Antradienis, Birželio 26, 1945
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Karas Krikščionybės Šviesoje
V. Jėzus Kristus palaimi-1 

no taikinguosius, todėl ti
krų taikos mylėtojų akys 
krypsta į Kristų, Kurio 
žvilgsnis nuramina ir la
biausiai įniršusį žmogų, 
jei tik jis nuoširdžiai pa-

“Jūs girdėsit karus ir 
karo riksmą; žiūrėkit ir 
neišsigąskit”, pasakė Kris
tus (Mat. 24, 6). Jis žmoni
jai linkėjo tik taikos ir 
ramybės, bet savo dieviška 
akimi matė istorijos eigą

kelia savo akis į Kristų, ir žinojo, kad laisvoji žmo- 
Kristus yra didžiausias 
taikos Mokytojas, bet Jis 
moko ne išviršinės taikos, 
ne tuščio pacifizmo, bet 
tokios taikos, kuri eina iš 
demoniškų (velniškų) po
linkių nugalėjimo žmo
gaus sielos gilumoje. Kas 
nėra įveikęs savyje demo
niškų jėgų ir palinkimų, 
tas neturi teisės būti tai
kos “šalininku”. Nenuo
seklu gailėtis karo lauke 
žuvusių karių, o nesigailė
ti šimtų tūkstančių žmo
nių, žūstančių nuo abortų; 
toks “gailestis” yra nenuo
širdus, nes jame nėra tik-Į 
ros meilės žmogui, kaip 
Dievo atvaizdui. Negali 
būti tikros taikos, kol 
žmonės savo mintimis, 
jausmais ir norais į visas 
puses leidžia žmogžudiš
kas sroves, kol svetimtau
čių neapykanta dedama 
valstybės pagrindan, kol 
išdidumas, savanaudišku
mas ir neapykanta vyrau
ja privatiškame ir visuo
meniškame žmonių gyve
nime. Norėti tikrosios tai
kos reiškia be nuolaidų ko
voti su nuodėme. Kas nori 
nuodėmingos “taikos”, tas 
nori iš tikrųjų karo.
karas yra. ne kas kita, kaip tėvynės vardu laužo tei- 
blogybes įssiverzimas iš 
gyvenimo gilumos į me-
. 1 V • • • « 9 V •dziaginę
“Kas sėja vėjus, tas aud
ras pjaus”, sako šv. Raš
tas. Kas nenori morališkos 
taikos, tas iššaukia fiziš
kąjį karą. Kol nebus įveik
ta nuodėmė, tol bus istori
nių ir revoliucinių (pilieti
nių) karų.

v •

nių valia ne visada eis tai
kos keliu ir kad dėl to bus 
ir karų ir revoliucijų, kol 
nebus įveiktos demoniškos 
jėgos žmonių gyvenime.I

I Karo garbintojai mano, 
; kad karo reikalingumas 
einąs iš pačios Evangeli
jos, nes Kristus pasakė: 
i “Aš atėjau ne taikos, bet 
kalavijo leisti į žemę”, bet 
ši nuomonė klaidinga, nes 
tais žodžiais Kristus pasa
kė, kad Jo mokslas žmonių 

’ dvasias paskirs į du nesu- 
' taikomus lagerius, kad 

krikščionybėje neturi būti 
nieko pagoniška, kad krik
ščionių pažiūros į gyveni
mo vertybes turi būti aiš
kios ir griežtos, .kad tikė
jimo ir dorovės srity krik
ščionims turi būti tik vie
nas “taip” ir vienas “ne”J 

j Iš Kristaus “kalavijo” eina 
įtik taika: jei visos tautos 
aiškiai laikytųsi dėsnio: 
“Nedaryk kitiems to, ko 
nenori, kad tau kiti dary
tų”, tai karų tikrai nebū
tų. Karai eina iš to, kad ir 
krikščioniškų tautų val
džios dažnai turi du teisin
gumo mastu— vienokį sa- 

Jįvo tautai, ir kitokį sveti-!
J . moms tautoms, dėl to savo

singumo ir krikščioniškos 
artimo meilės dėsnius, dėl 

jo plokštumą. to tarp dorinio “taip” ir 
> “ne” įsimaišo kažkoks ne
aiškumas, kuris ir veda 
tautas į žudynes. Dažniau
siai sunku pasakyti, kuri 
iš kariaujančių valstybių 
tik gina teisingumą ir ku
ri tik laužo jį.

Kristus nė vienu žodžiu 
nėra kariuomenės pasmer
kęs; to nedaro ir Jo Baž
nyčia ir dar įpareigoja da
lyvauti kare dėl teisingu
mo. Visą tikinčiųjų žmo
nių tragediją sudaro tai, 
kad daugumui neaišku, ar 
valstybės valdžia varo sa
vo valdinius teisingumo 
ginti ar jo laužyti.

Karas verčia žmones au
kotis; doras karys nėra 
moralinis žmogžudys, nes 
jis eina ne vien savo prie
šų žudyti, bet ir pats mirti 
už savo tėvynės gerovę. 
Karo lauke būna ir tikrų 

j žmogžudysčių, bet jos ne- 
Isudaro karo esmės. Kare; 
Įžudoma be apykantos ats
kiriems asmenims. Į prie-; 
Įšingos tautos visumą mir-

SMILTNG v/armlv on a rec- 
ord-cold day in June, Judie 

'Austin is bundled up for dailv 
outing in Washington Sąuare 
Park in New York. Her dad- 
>dy is a Navy lieutenant scrv- 

ine in the Pacific.

Dainininkas Bing Crosby buvo pagerbta. 
New Yorke National Father’s Day Committee, 
kai jis buvo išrinktas filmų pasaulyj No. 1 tėvu. 
Jis laiko paveikslą savo ir su savo keturiais sū
numis.

t

Seselė M. Palmyra, daro amžinuosius 
įžadus Nek. Prasidėjimo Kongregacijoj.

6

TĖVŲ DĖMESIUIdar per daug jauni, kad 
galėtų numanyti, ko jie 
neteko, kai mirė jų moti
na. Ir jie galėtų ją visai 
užmiršti, jei ne šis atvaiz
das, kuriam aš ir suteikiau 
garbingiausią vietą mūsų 
šeimoje. Tebūna šis at
vaizdas tarpininku tarp 
mirusios motinos sielos ir 
vargšų vaikelių. Kai jie 
žiūri į šį atvaizdą, jie ją, 
savo mamą, atsimena, o aš 
jiems pasakoju, kaip ji 
jiems buvusi gera ir kaip 
ji būtų jais rūpinusis, jei 
nebūtų pašaukta į aną ge
resnį pasaulį. Jos vietoj 
dabar aš esu ir jos parei
gas aš ir turiu pildyti. Aš 
noriu taip pat juos mylėti, 
rūpintis ir padėti, kaip tai 
darė jų mama. Tau tik rei
kėtų matyti, kaip meiliai 
prie manęs glaudžiasi šie 
vaikeliai ir rodo savo pasi
tikėjimą manimi. Nesenai 
mažoji mergytė savo vai
kišku atvirumu taip pasa
kė: “O, kaip mums gerai, 
kad mes turime dvi myli
mas mamytes: vieną aukš
tai danguje, o kitą mūsų 
'tarpe!” Tokia vaikučių 
meilė daro mane laimingą 
ir aš šviesiau žiūriu atei- 

Viena mergina, ištekėju-'; — “Aš pati to noriu, kad tin. Jei aš kartais palieku 
si už našlio, buvo palikusi nors jos atvaizdas būtų jiems piktesnė ir turėčiau 

..y , - „ a+sakė juos bausti, tada aš pažiū
riu jos atvaizdan ir save

Į
" lojIČTievo

d 3, 3b ^5 V*. v* A* -J į I

savo meiliu žvilgsniu į ma-[ir ju°s maltretuodavo ant. 
ne žiūri, ir esu drąsi, kad kiekvieno žingsnio. Buda- , 
nei prieš vieną iš vaikelių vo tokių scenų, kad žiūrint 
nebūsiu neteisi ir nei vie- i Jas sunku buvo tikėti, 

kad gyvenam XX amžiuje. 
Jei sovietų karys pamaty-, 
davo pas ką nors ant kaklo ... _. . . ,. . f. t , ., tikėjosi, kad užimskryželį ar šventą paveiks-1 iv,rVe 
liuką, tai tuojau jį nu
traukdavo. Atmenu kaip 
vienas senukas su ašaro
mis prašė palikti jam kry
želį, bet “bojec” ( 
karys) taip smarkiai pa-

Prasidėjo atostogų laikas. Visi, kas gali, jauni ir 
seni, stengiasi pasprukti iš miesto kur nors į gamtą pa
silsėti ir pasidžiaugti.

Tėveliai, kur leisite savo dukreles? Mes kviečiame 
lietuvių tėvų dukreles pas mus į Mergaičių Stovyklą, 
kuri bus nuo liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 31 d.

Be poilsio ir žaidimų gryname ore, mes norime 
dar padėti mergaitėms pramokti arba, jei moka, ge
riau išmokti lietuvių kalbą ir susipažinti su mūsų tau
tos kultūra. Todėl programoje yra numatomi lietuviški 
tautiniai žaidimai, dainos, šokiai, lietuvių kalbos pa
mokos ir pasakojimai Lietuvos istorijos bei lietuvių 
literatūros temomis.

Keletą sykių per savaitę mergaitės bus vežamos 
maudytis ir mokomos plaukti.

Į stovyklą yra priimamos mergaitės nuo 7 iki 14 
metų amžiaus, galima įregistruoti dviem savaitėm 
(nuo liepos mėn. 1 d. arba nuo liepos mėn. 15 d.) arba 
visam mėnesiui.

Atlyginimas: S10.00 į savaitę.
N, Pr. Švč. P. Marijos Seserys. 

Immaculate Conception Convent,
R. D. 1. Putnam, Connecticut.

PAMOTĖ
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pamotė trims mažiems mums prieš akis”, 
vaikams. Prieš akis jai jai geroji pamotė, 
stovėjo svarbus ir atsakin
gas auklėjimo darbas, ku- 
rį ji žinojo. Būdama ge
ros širdies, ji ieškojo ma
žose vaikučių širdelėse jai 
pasitikėjimo ir meilės.

Kartą ją aplankė viena 
jaunystės draugė ir pradė
jo jai prikaišioti, kam ji 
taip mylinti ir rūpinasi ne 
savo vaikais. Dargi tų vai
kų motinos fotografiją 
kambario sienoje laikanti. 
“Kaip tu gali tai visa pa
kęsti”, sakė jai draugė, 
“dargi šią fotografiją 
prieš akis laikyti?”

Pradžia 3-čiame pusi, 
ninku. Su lietuviais bolše
vikai elgėsi blogiau, kaip 
su lenkais, kurių buvo apie 
šimtas. Daugelis lietuvių 
nemokėjo rusiškai. Bolše
vikai vadindavo juos ‘sme- 
toninkais, kraujageriais, 
buržujais”. Su mumis bu-i I

pavedu jai, kad ji prie mie- v0 taip pat keli žydai iš
> man padėtų. Lietuvos. Su jais bolševi-i 

pajuntu, kaip ji kai elgesi taip pat žiauriai igyventi. Juk taip tie vai
kai niekad tavęs nemylės,

: o galvos vien apie savo ti-’
! krąją motiną”, piktinosi 
draugė.
— “Aš visai kitokios nuo

monės negu tu, mieloji. Aš 
tyčia šį atvaizdą čia paka
binau, 
visada turėtų prieš akis mokymas, 
gyvą atsiminimą apie savo Laisvai vertė Aš
mirusią mamytę. Juk jie “Žemaičių Priet.”

nam nedarysiu išimties”. 
Šie keli žodžiai tebūna 

kiekvienai motinai ir pa- 
kad šie vaikučiai motei nuraminimas ir pa-

kad savo noru nebegrįš, 
nes bevelys mirti, kaip šitą 
“rojų”.

Kada mane taip vadina-
■ mos “amnestijos” dėka 
1 paliuosavo, turėjau pa
laukti dar pora mėnesių, 
kol išlaisvins mano žmoną. 
Apsigyvenau kolchoze, ke- 

’ lis kilometrus nuo stovyk
los, tad galėjau ir toliau 
sekti jos gyvenimą. Tenai 
prasidėjo apklausinėjimai 
ir nuteisimai: 8-10 metams 

(darbo stovykla. Visi atro
dė kaip šmėklos, veiduose

I matėsi begalinis liūdesys 
Į ir rezignacija. Prasidėjus 
i vokiečių - rusų karui, visi 

» Mas
kvą, įvyks revoliucija ir 
ateis bolševizmo galas: 
deja, visi klydo.

•Kiek vėliau sutikau kelis

Giedu Dainelę (sovietų lenkus> kurie papasakojo,
kad stovykloje žiema gy-

tis siunčiama, ir iš visu
mos ji ateina atskiriems 
žmonėms, tačiau nėra ir 
negali būti karo be mora-į 
linių kaltininkų. Už karo: 
nelaimes, už žmonių su-i 
žvėrėjimą karo laukuose’ 
atsako tie, kurie yra karo; 
norėję, kurie skleidė nea-į 
pykantą ir demagogiškai Į 
šaukė minias neapkęsti 
tariamojo priešo. J. Gobis.------__—-----------------
TRYS SESYTĖS

• v Giedu dainelę, savo giesmelę
Apie rūpesčius, vargelius
Lietuvos krašto, ne taip iš rašto, 
Giedu senųjų žodelius.
Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų 
Kalnai ir maži kalneliai;
Tenai Lietuva per amžius buvo,
Kaip sako mūsų seneliai.
Ten miškai snaudė, ten meškas gaude 
Kasdien lietuviai iš seno;
Ūžė, braškėjo medžiai nuo vėjo
Ten, kur lietuviai gyveno.

I
i

Žiba mano trys sesytės. 
Trys žibutės, trys meilytės, 
Jos šilkiniais nedabinas. 
Širdį bet gi pavilioja...
Meilė, viltis — jos vadinas. 
Ir Tikyba vyresnioja.

Man Tikyba įkvėpimas. 
Jos šviesoje 'giesmės imas, 
Rodo grožę padangių... 
Veržias aidas iš krūtinės. 
Kanklės pritaria auksinės... 
Kaip tad linksma, kaip sma

gu?!
Viltį, antrą seserėlę, 
Tą, ištikro, varguolėlę. 
Savo rankoms maitinu.
Čia ir seną, ne tik jauną 
Dažnai guodžiai ji apgauna. 
Bet pamest jos negaliu.

Galas bus žmonių kelionės. 
Baigsis bėdos, vargo klončs. 
Reiks pasauliui sutrupėt... 
Prieglaudą Viltis tad žada;
Sako: “eik, pats Dievas veda 
Eik gi laimės apturėti”

Na, o Meilė jauncsnioja. 
Ką krūtinėje liepsnoja.
Man brangesnė už visas... 
Ji tikra širdies paguoda. 
Ji pasaldin plutą juodą. 
Kryžiai — ir su ja nekas!

.1. Žalvarnis.

Ant piliakalnių, ant smėliakalnių 
Ąžuolai šventi kerojo.
Ir tie dievaičiai, kuriuos .žemaičiai, 
Kuriuos lietuviai turėjo.

KdljO) L<xl£J ollldl Aidi v

taikė už grandinėlės, kad i veniI^as pasidarė dar sun- 
net kraujas iš kaklo pasi- į kesnis ir mirtingumas pa
pylė. Kokia desperacija įekė negirdėto skaičiaus, 
matėsi ant senuko veido! įtekąs negalėdavo įspil- 
šita scena padarė į mus įstatytos normoj ir 

laika n^alėiom int! si, nes nuo normos atliki- 
i mo pareidavo maisto kie- 
'kis. Jei jų tarpe būtų ga- 

Kelis kilometrus nuovę 600gr. ir taip vadina- 
mūsų buvo moterų darbo mai geresnės sriubos, be 

i stovykla. Laimingu būdu to, 300 gr. cukraus į mėne- 
mano žmona pateko ir dir- sį. Per visą mūsų ten buvi- 
bo ten kartu su kitomis mo laiką neturėjome nei 
lietuvaitėmis. Darbas bu- vienos dienos laisvos. Apie 
vo toks pat, kaip ir mūsų, savo šeimas nieko nežino- 
toks pat ir valgis. Su kai jom.
kuriomis moterimis buvo prie Kansko sutikau šei- 
ir vaikai, po kelių mėnesių mas iš Latvijos. Vėliau 
juos betgi atplėšė nuo mo- Kirgizijoje sutikau daug 
tinų ir išvežė. Viena moti- žydų iš Lietuvos, kurie 
na dėl to net iš proto išėjo. I svajojo grįžti į Lietuvą, į 

Įvykiai, kurie įvykdavo tokią Lietuvą, kokia ji bu- 
stovyklose įsivaizduotini vo prieš karą. Turiu pažy- 
tik tiems, kurie yra buvę mėti, kad visi tie žmonės 
Rusijoj ir matė visą bolše- turėjo nešti tas visas kan- 
vikų žvėriškumą ir ciniz- čias be jokio jiems nuro- 
mą. Kas vieną kartą yra dyto nusikaltimo. Kodėl 
buvęs Rusijoj, tas ten nie- pasaulis tyli? B.

I

dyti nustatytos normos ir 
tokio įspūdžio, kad ilgą ■ todėl labai blogai maitino- 
laiką negalėjom jos už
miršti.

Apleidus stovyklą

Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių įgijo;
Žmonės laimingi buvo, turtingi, 
Niekur nebuvo vergijų.

Vysk. A. Baranauskas

Visi lietuviai tėvai maloniai prašomi savo vaikus leisti 
mokytis Į

Marianapolio High School ir

Tai vienintelė mokykia lietuviams berniukams šia- 
me krašte. Ji buvo įsteigta 1926 metais ir jau yra išlei
dusi daugiau kaip 1100 mokinių.

Marianapolio kolegijoj studijuodami, vaikai drau
ge turi progos gyventi sveikoje, gražioje gamtoje, rū
pestingai Tėvų Marijonų prižiūrimi ir auklėjami.

Marianapolio kolegijoj veikia Aukštesnioji Mokyk
la (High School) ir dveji kolegijos metai (Junior Col- 
lege).

Mokslas šiais metais prasidės rugsėjo 5 dieną.
Tėvai lietuviai kviečiami jau dabar įrašyti savo 

vaikus į Marianapolio High School ar Kolegiją. Ku
riems arčiau, tie yra prašomi užvažiuoti, apžiūrėti mo
kyklą. gauti papildomų žinių.

Visų informacijų reikalais kreiptis šiuo adresu:
‘ REGISTRAR.

MARIANAPOLIS COLLEGE,
Thompson, Conn.

YOU kougktyour

7Uk Karloan 
Tn Bond?
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ATSISKYRĖLIS IR LOKYS
Nors kito pagalba reika- pūti, pajuokauti — galė

ję vra mums labai branginčiau jiems tuoj atsakvti.
i

Taip ir šitam atsiskyrė
liui atsitiko — nusibodoj 
vienam amžinai gyventi. 
Ir išėjo jis į girią kaimynų 
aplankyti, su kuo nors pa- 
sižinti, pasišnekėti. Girioje' 

gyveno atsi- ką berasi. be vilkų arba! 
skyręs nuo kitų žmogus, lokių? Taip ir šiuo kartu 
gyveno vienai vienas, toli buvo atsiskyrėlis lokį di-! 
nuo miesto girioje. Įdžiulį sutiko. Ką bedarys!

Apie atsiskyrėlio gyveni- žmogelis: nusivožė kepurę,' 
mą kad ir kaip gražiai ra- nulenkė galvą — sveikina-į 
šytum.
vargo, 
mokam 
ramu mums 
girios vargo.

bet ir ją ne visi mokam 
vienas kitam teikti. Kvai
lių bičiulių ir paslaugos 
reikia saugotis: paslaugus 
kvailys ir už nenaudėlį pa
vojingesnis.

Kitą kartą
I

bet ir 
ir ne
jo vargą

ir čia.

jo turima si su kaimynu. Kaimynas.- 
kiekvienas tas lokys šleivys (baublioj 

vargti: brolis), atkišo jam leteną, 
be to, ir ima juodu, žodis po žo- 

girios vargo, malonu pa-! :
plepėti, pasiskųsti, paliū- PRAŠOM 
dėti, pasidžiaugti. To gi- -----------
rioje negausi. Vienas kitas Prašom, prašom paklausyti, 
man pasakys: 
tė, 
klonių kloneliai, 
peliai ir žali jos 
liai?” — Gražūs 
kai, ką besakysi! 
dėlto nusibos, jei 
su kuo žodelio tarti, paple-'

"Gi pievų- Ką mes norim pasakyti, 
gi raistelis tamsusis. Arba giesmę pagiedoti, 

girios U- Ar dainelę padainuoti, 
žolynė-;

tie daly- Gražus miškas, miško būdas. 
Bet vis Visi groja savo dūdas, 
nebebus Dobile, dobile, dobilėli žaliasis.

i

I

|

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Te!. Lexington S595
Llmosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Nakt]

. Tetervinas ūžia. mala.
Genys stuobry gūžtą kala: 
Ten bitelė ta pilkoji 
Apie gėles sau ulioja.

Gražus...
Ten. netoli nuo upelio.
Siaudžia graudžia su rageliu: 

! Piemenėlis karves gano
Ir žaislelius prasimano. 

Gražus...

džio, kalbėtis, pasižįsta, 
paskui bičiuliaujas, paskui 

inebegali atsiskirti ir ima 
drauge gyventi. Apie ką 
juodu kalbėjos, apie ką ir 
kaip plepėjo, nežinau: at
siskyrėlis buvo nešnekus, 
lokys šleivys, kaip žinome, 
irgi tylus, netarškus, tai 
maža juodu ir kitiems apie 
bendrąjį savo gyvenimą 
kalbėjo.

Ar šiaip ar taip .atsisky
rėlis labai džiaugėsi sura
dęs kaimyną. Visur jis bu
vo su lokiu, be lokelip jam 
ilgu, juo džiaugiasi, kaip 
brangų radinį radęs, juo 
negali atsigėrėti, atsigirti. 
Susibičiuliavo.

Vieną kartą ėmė ir su
galvojo bičiuliai — buvo 
karšta diena — pasibasty
ti po krūmus, po pievas, po 
slėnius, po kalnus: bet ka
dangi žmogus silpnesnis 
už lokį, tad ir atsiskyrėlis 

■veikiau pavargo, kaip lo
kys, ir ėmė nuo jo liktis, 

j Matydamas jį pavargus, 
j lokys (buvo sumaningas) 
įsako:

— Brolau, gulstelk ir pa
silsėk, sustiprėk, o jei no
ri, ir pamiegok; aš turiu 
laiko, slaugysiu tave ir ga
lėsiu, kol miegosi, paser
gėti...

Atsiskyrėlis buvo sukal
bamas žmogus, paklausė:; 
atsigulė, pažiovavo ir tuoj 
ėmė knarkti. O lokys, kaip

I

6DARBININKAS
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Ir ši mažytė interesuojasi lelijų grožiu...

Kun. Aleknavičius žadėjo, sargybą ėjo, be

Gražiausiu Liaudies Dainų Rinkinys
“VAI LĖKITE DAINOS”

■

I

Paruošė Kun. J. Dabrila. 
Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio 
ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos.
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadway, 
Mass.

maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c. 
So. Boston 27,

ŠTAI JOS TURINYS
Aguonas
Aguonėlė Kazys Binkis 
Anoj pusėj Dunojėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ar ;
Ar : 
Ai 
Aš 
Aš 
AŠ 
Aš 
Aš 
Aš 
A?*'.
Atn

: ežerėlio rymojau 
: kalno gluosny s
. kalno karklai
. kalno Ramojaus vertė P. Vaičaitis 
. kalno mūrai 

kalno stovėjau
: melsvu ežero bangų
: Nemuno kranto
: tėvelio dvaro 
aš tau. sese, nesakiau 
žinai, barneli 
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis
nuėjau 
padainuosiu dainų dainelę 
pas savo motinėle 
itininkų himnas. Tilvytis 
• ša diedas kukulių vi«dr<

;krend sakalėlis 
Audėja. Balys Sruoga 
Ausin t^vas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Aukštam berž^ gegulė 
Aukštas dangus
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk močiut**. drobeles
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias
Čiūčia liūlia, mažutėli 
C.ulba čiulbutė
Dair u k 
Du broliukai kunigai 
Eičiau gwrelėn 
Eičiau j sodą pas obelaite 
E; Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
Ei niekur nėra
E.r.a bernužėlis širmais žirgais arti 
Ema garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
E sim. broleliai, namo
E: tu. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo
Gale lauko toli 
Garnys
Gieda vaideliai 
G.orfa gaid*]:ai ryliuoj
G:-du dairą le A. Baranauskas 
G.r* . k’ • dama Pranas Vaičaitis 
Gražių dainei.ų daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis

aš augau pas močiutę- 
aš buvau mažutei? 
aš buvau mažutėlis 
as buvau mažučiukas 
aš jojau per žabą girelę 
aš turėjau 
pavasario ryteli

Kai 
Kai 
Kai 
Ka. 
Kai 
Kai 
Kai . , .
Kaip gi gražus, gražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgeli 
Kalamoška ant lisorų 
Karvelėli mėlynasai
Kas bus. močiute kas bus 
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovačas 
Ko liūdi, putinėli
Kur ' ' " *
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Kur 
Lakštmgalėli. gražus paukšteli 
Lakštute, paukšti" 
Laikas, sese, jau 
Lauke berželis stovėjo 
Leido išleido tėvas sūneli 
Leiskit i tėvynę. Gudavičius 
Lėk sakalėli 
Lietuva brangi mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauervelnas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka 
Mano rožė. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems. Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mes Lietuvos jaunuomenė 
Miela tėveli, motinėle 
Miškas ūžia. Maironis 
Mylėjau mergelę 
Močiute, ką padarei 
Močiute mano 
Močiute mano 
Močiute šird-le 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele
Mūsų dainos A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai
Namo 
Nebeužtvenksi upės. Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nueisiu 
Nurimk, sesut 
O. aš viena dukrel
O atsimenu namelį v. Nemunėli 
O kai aš pas močiutę būvą 
O *■_. .2: 
O tai dyva
Oi dėkui, dėkui senai močiutei 
Oi. kas sodai per sodeliai 
Oi kur buvai, dieduk mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele 
Oi tu ieva, ievuže 
Oi. ko žvengi žirgeli 

varge, varge 
žiba žiburėlis 
žirge, žirge 

Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalią rfl’ą 
Pavasarininkų himnas K. 
"Pavasario" vyrų maršas. 
Per girią girelę 
Pavasaris, gražus oras

bakūžė samanota vert? Vaičaitis 
banguoja Nemunėlis. Vanagėlis . 
bėga Šešupė. Maironis 
lygūs laukai. Maironis 
Nemunėlis. Dauguva 
sapnų grožybė 
tas šaltinėlis

rūta, rūt

Oi. 
Oi 
Oi

ite

Žitkus 
Bradūnas

giružėlęPer šia žalią _ 
P-r tamsią naktelę 
Piaun broliukai
Plauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūrą 
Plaukia sau laivelis
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti. Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius 
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė
Senbernio skundas 
Šėjau rūtą, sėjau mėtą
Sėjau rūtą 
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas 
Šudiev. kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi 
Šupinsiu dainužę. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk. antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
šąla šaltinėlis
Šalia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė
Šaltyčius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visą rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėli 
šerki. berneli, bėrą žirgeli 
šią naktelę miego nemiegojau 
Sienapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakramento br-jos himnas Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėli
Tekėk, sauluže
Ten, kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangį ed Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakars gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonls 
Toli, už manų. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė žilą oželi 
Už giružės teka up? 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim naują giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Vai tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kyl' 
Visi bajorai j Rygą jojo 
Vyčių himnas
Žalioji liepelė 
Žiba žolelė
Žirgeliai sukinkyti, A. Vienažindys

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

"Vai lėkite Dainos”.
ir prašau prisiųsti man egzempliorių

Vardas
Adresas

—

darbo nebuvo. Bičiuliui 
ant nosies musė nusileido 
— jis mostelėjo ir nubaidė 
musę; žiūri — musė palū
py ką veikia; nubaidė, bet 
musė tik gakt ir vėl ant no
sies rados, ir juo toliau — 
ji vis įkyryn ėjo. Lokelis 
nė žodžio nesakydamas, 
pasiėmė į savo gniaužtas 
akmenį, pritūpė, išsižiojo, 
nustojo ir kvėpavęs, vis 
galvoja: "Žiūrėk, kad gau
si, visa sutrupėsi!” Kaip 
galvojo, taip ir padarė: pa
sergėjo musę bičiuliui nu
tūpus ant kaktos, tik pokšt 
jam akmeniu per kaktą! 
Taip smagiai drožė, jog bi
čiulio ir galva sutruko, ir 
jis paskum nebeatsikėlė —i Gal būt. viltis?.. Sunku, tamsu... 
liko lokių Žemėje gulėti! 1 Juozas Mikuckis

UŽEIK

Žvaigždė, kuri jaunystėj mano 
Spindėjai man graži, jauna, 
Užeik virš juodo okeano! 
Užeik, svajojimo pilna!

Užeik, ir pamatysi, miela. 
Kaip vargas prislėgė mane. 
Kaip persimainė mano siela — 
Ir aš visai ne tas, oi ne!

Užeik! Nejaugi tu nemyli? 
Tave beprotiškai myliu!
Mes pastatysim aukštą pili 
Vien iš svajojimų gilių...

I .
Užeik! Tu gęsti tamsumoje, 
Skubiai slepies už debesų...
O man tenai kaži kas moja —

Kitą kartą gyveno Lie
tuvoje lobingas bajoras. 
Jis turėjo dukterį ir tris 
sūnus. Duktė savo brolius 
dideliai mylėjo — jais vi
suomet rūpindavosi, rū
pindamasi stengdavos da
ryti visa, kas jiems patik
davo: megzdavo jiems pui
kiausias šerpes, ausdavo 
gražiausias juostas, ner
davo jiems visokius nėri
nius — žirgų gūniomis (po 
balnu pasitiesti) ir jiems 
patiems pasipuošti. Pagirs 
ją broliai, pasidžiaugs jos 
darbu, • — - ---------- r-----
jai nereikia. Brolių laimė Pasibaigė karas. Kryžei- 
ir visi brolių džiaugsmai vius lietuviai sukovė. Ku- 
buvo, tarytum, jos pačios, rįe išliko gyvi, tie, nieko 

■— taip ji džiaugdavosi ta nelaimėję, grįžo iš kur a- 
'jų laime ir tais jų džiaugs- tėję. Jų kalavijai, atbukę 
mais. Bet ir broliai geri įr atšipę, vėl sulindo į 
buvo vyrai. makštis. Mūsų karžygiai

Tačiau neilgai buvo jiems grįžo namo.
i Bet kur dingo narsūs 
i broleliai? Veltui jų laukia 
seselė: visi trys karo lauke 
krito. Tik jų žirgai, nebe
tekę jojėjų, parbėgo namo, 
į brolių kiemelį.

Susisielojusi lietuvaitė, 
nebetekusi savo brolelių, 
paliko tėvo namus, — čia,

broliai. Išgirdę pasibalno
jo tymo balneliais žirge
lius ir išjojo į karą. Seselė 
apsiverkė graudžiomis a- 
šarėlėmis, palaimino savo 
brolelius, ir tiek: krašto 
laimė ir gerovė juk bran- 

— ir kitokio atpildo £esn^ brolius.

lemta tokioje santarvėje 
gyventi.

Mat kaip buvo. Kryžei
viai, šarvuotieji vienuoliai, 
apniko mūsų kraštą — žu
dė senučius, plėšte plėšė iš 

' motinų vaikelius, kalavi
jais ir ugnimi naikino vi
sa. ką tik rasdami Lietu
voje. Taip darydami, jie _____ ,
sakėsi skelbią mūsų kraš- pasilikus be brolių, sunku 
te Kristaus mokslą ir ver
čią lietuvius jį priimti. 
Kęstutis, Žemaičių kuni
gaikštis, tuoj ėmė rinkti 

; vyrus, kariuomenę. Bere
gint po visą Lietuvą karo 

i trimitai begirdėti buvo; 
Ijais buvo šaukiama viso 
krašto kariuomenė į gar
bės lauką, į šventąjį karą. 
Trimitų skardas tuoj su
kėlė visus karo vyrus.

Tokį karo trimitų skardą 
; turėjo išgirsti ir tie trys

jai buvo vienai, — išėjo iš 
namų, kritusiųjų brolių 
žirgais vedina, nuėjo su 
jais į girią baigti savo am
žiaus. Ilgai ten ji brolelių 
gedėjo — verkė ir aimana
vo. Pagaliau Dievas pasi
gailėjo jos — pavertė ją 
gegute. Ir dabar, pavasarį, 
tuo pačiu metu, kada žuvo 
jos broliai, skelbia ji vi
siems apie savo nelaimę — 
kukuodama verkia savo 
brolelių.

SEPTYNIASDEŠIMT-PENKIŲ METŲ SUKAKTIS
HAFFENREFFER < CO;; Ine;; Boifon, Mah;; BREWERS SINCE

toks ugniagesybos aparatas tada buvo patsgeriausis, bet grei
tai augančiam Bostono miestui apsaugoti jojau neužtektų. Ir 
Haffenreffer’o bravoras Įkurtas tais laikais pagamindavo ge
ro alaus visiems.

Bostono piliečiai naudojasi jau motorizuoto Ugnies Departa
mento patarnavimu, aprūpintu moderniais Įrankiais, kurie ga- 
ii greit sustabdyt didžiausį gaisrą. Haffenreffer & Co., ką ga
mina PICKVVICK ALE., taipgi išaugo ir užėmė aukštą vietą 
tarp didžiųjų Amerikos bravorų.

C
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ŽINUTES

Penktadienį yra Šv. Petro A

I

t »/»'/»

VIETINES ŽINIOS
Petrą pamaldos. Su trečiadieniu 
prasidės trijų dienų pamaldos 
prie Šv. Petro South Bostono 

Birželio 21 d., mirė, ilgai sir-. parapijos patrono. Per tą laiką 
gusi, savo namuose, Cecilija bus gera proga, parapijiečiams 
Ulinauskienė (Gasparunaitė), prieiti išpažinties ir prie komu- 
60 metų. Paėjo Ieznos parapijos. nMos- Tuomet galės gauti Petri- 
Amerikoje pragyveno 40 metų. *r Primicijų atlaidus. 
Paliko dukterį ir keturis sūnus, 
vienas jų tarnauja Dėdės Šamo paštalo metinė šventė. Toji ki! 
laivyne. Tapo palaidota birž. 23 n* šventė bus apvaikščiojama 
d., 10 vai. ryte, iš Šv. Petro par. šioJe bažnyčioje kaip titularinė 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos švente, 
kapuose. 9 vai. ryte bus laikomos su a- 

sista šv. mišios ir sakomas pa
mokslas. Vakare, bus laikoma

Birž. 24 d., apsivedė Leopol- šventa valan(Ja
das Tukis su Petronėle Gečiūte, ________
iš Matappan, Mass. į Kiečiami visi atsilankyti į šias

_________ mūsų bažnyčios šv. Petro 
maldas — penktadienį. Kas 
Ii, rytą, kas gali, vakarą.

Per šias pamaldas galėsime 
Dievui padėkoti už šioje parapi- 

ir pasimelsti

pa-

Laboratory Assistant Evelyn Ruesen is spray testing textile which has 
been treated with a vvater repellant finish at the National Oil Products 
Company in Harrison, N. J. Stearic acid, a by-product of used fat, is one 
of the components used in water repellant finishes. Another reason for 
saving every drop of household greasel

vaus Lietuvių Masiniame 
Susirinkime

Atvyksta Ir Adv. Laukaitis

’sos parapijos vardu ir linki il
giausių metų. Gražiai atsiliepė 
p. Joseph White. Bostono mo- 

, kyklų komiteto narys. Jis ypa- 
, tingai džiaugėsi, kad šios para
pijos parapijiečiai taip gražiai 
pagerbia naujai įšventintus ku
nigus, kurie esą pasišventę gra
žiam katalikiškam darbui. Gra
žiai apibūdino primicijanto kon
gregacijos užduotis kun. Dr. K. 
Urbonavičius ir linkėjo naujam
kun*Sėliui sėkmingos darbuo-

Tėvo Jeskevičiaus primicijos 
sėkmingai praėjo. Oras pasitai
kė gražus. Mišiose buvo žmonių 
pilna bažnyčia. Bankiete daly
vavo 250 žmonių. Norėjo daly- j°Je pašaukimus 
vauti jų daugiau, bet ant tiek už pašauktuosius, 
tebuvo prirengta. ---------

_________ Tą šv. Petro dieną, 10 vai. r., 
Trečiadienį, vakare, bus laiko- Šv. Kryžiaus Katedroje, Bosto- 

mos Šv. Teresės novenos. Treti- ne- bus šventinami Šv. Jono Se
niukų Brolijos ir Triduum į šv. minarijos klierikai. Jų tarpe y-

— — ra trys lietuviai deakonai: Ber
natonis. Janušonis ir Jakima
vičius. Pasimelskime jų naudai.

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

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

___ *

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkvray 1233-W

pijos salėje, 492 E. Tth St., atsi- riume. Jis pirmas iš lietuvių ku- 
darys vaikų vasarinė mokykla, nigų stojo karo tarnybon kape- 
su pamaldomis ir pamokslu.

i
i

šeštadienį, vakare, bus laiko
mos birželio mėnesio baigos pa
maldos.J —

Sekmadienį, 9 vai. ryte, įvyks 
kun. Alfonso Janušonio primici
jos.

Už tat negalės būti Šv. Petro 
ir Povilo Draugijos mišių tuo 
laiku. Jų šv. mišios bus atgieda- 
mos liepos 8 d.. 9 vai. r.

11 vai. ryte įvyks primicijos 
kun. Jono Bernatonio.

į 1:30 vai. p. p., po bažnyčia i- 
vyks abiejų primicijų bankietas.

Kad visi norintieji patilptų 
bankiete, teįsigija bilietą nevė
liau trečiadienio vakarą, po pa
maldų, 
rengimo 
ma-s.

I
i

Meno Programą Patieks 
nelis, p. Paura ir p. Ivaskienės Grupe.

♦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

Dorchester. Jai maloniai pade
da — Amilia Slatkevičienė, Ma
rijona Volungevičienė, Ona Ja
kimavičienė. Veronika Baltru- 
šiūnienė, Sofija Ziminskienė, 
Agota Marcinauskienė ir Mar
celė Komičienė.

Prie stalų teikia simpatišką 
patarnavimą būrys jaunimo — 
iš veidų atrodo vytės, choristės 
ir sodalietės. Vėliaus patiriama 
jų vardai. Buvo šios — Onutė 
Barolytė. Antanina Grabijolytė. 
Aldona Masiulytė. Genovaitė 
Varniūtė, Amelia Ruplytė, Ma-i 
rijona Kleponytė. Marijona 
Traškevičiūtė, Patricija Žibuty- 
tė ir Amilija Valytė.

Laike bankieto pasirodė kele
tas ir meno numerių. Štai Tere
sė Širkaitė įteikia dovanėlę pri- 
micijantui ir ta proga pasako 
gražų sveikinimą. Čia pat pasi- 
pilia gražus būrys jaunučių 
mergyčių - angelėlių, kurios Se
sučių išlavintos gražiai sugieda! 

i primicijanto pagarbai keletą 
dainelių.

Turint mintyj, kad diena be
galo graži ir kiekvieno širdis 
bene bus nusiuntusi savo svajo
nes į bepluškantį marių krantą 

/ ir vėsų pakrūmės šešėlį, bankie
to programos vedėjas visai ribo
tai kviečia kalbėtojus išsireikš
ti ir tai tik būtiniausius. Pirma
jam suteikiamas balsas besi
skubinančiam išeiti kun. Sell
man. vincentiečiui, kuris trum
pai pasveikinęs primicijantą at
siprašęs audiencijos už skubotu
mą pranyksta. Antrasis kalba

Į 

klebonas kun. Pr. Virmauskis. 
Jis pareiškia džiaugsmo savo 
parapijos gautomis malonėmis, 
kad taip gausiai joje atsiranda 
pašaukimų. Čia pat, lyg norė
damas paakstinti prie dar di
desnių pašaukimų atsiradimo, 
praneša, kad parapija įsigijo ir 
tai tik šiomis dienomis, net dvi 
mokyklas. Nupirko nuo miesto mas, 
prie pat bažnyčios tuščią mo-j Mass., po 6 kambarius. Visi mo
kyklą ir antrą kampas “I” ir 
6th Sts. Tai esą busimosios pa
rapijinės mokyklos. Klebonas 
sveikina primicijantą savo ir vi-

Trečiadienį, liepos 4 d., 1945. 
2 vai. po pietų, South Boston 

j High School auditorijoj. įvyks 
I Lietuvių Masinis Susirinkimas, 
Į kuriame pirmą kartą kalbės lie- 
i tuviams Senatorius David I. I
j Walsh lietuvos klausimu. Tai 
be galo didelis laimėjimas ir 
garbė turėti tokį žymų Jungti
nių Valstybių Senatorių, kaip 
David I. Walsh. Jo ilgametė 
karjera politinėje veikloje labai 
nuoširdi visuose darbininkijos 
sluoksniuose ir jo įtaka Wash- 
ingtone labai didelė. Todėl jau 
vien tas faktas akstiną kiekvie
ną Bostono Metropolijos lietu
vį dalyvauti
susirinkime, kuris įvyks liepos 
4 d., 2 vai. po pietų, So. Boston 
High School auditorijoj.

Taipgi atvyksta ir kalbės adv. 
W. Laukaitis, kuris dalyvavo 
San Francisco konferencijoj ir 
ten penkiasdešimties tautų kon
ferencijoj įteikė ir Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo rei
kalu memorandumą.

Meno numerius pildys Dr. J. 
Antenėlis ir p. Paura. Taipgi 
gražiai pasirodys ir p: O. Ivaš- 
kienės šokėjų grupė.

Tad visi lietuviai liepos 4-tą 
dalyvaukime masiniame susi
rinkime. Koresp.

tame masiniame

įsimiklinti į lietuvių 
laukus, nes ten pri
ešą turįs gabumų.

lionu. Jis dabar yra kapitonas ir 
tarnauja ligoninėje, New Yorke.

Sv.j
So.

iškilmingos

Liepos 4 d., 9 vai. ryte, 
Petro par. bažnyčioje, įvyks

• Bostono lietuvių
1 pamaldos.
j 2 vai. p. p., įvyks jų susirinki
mas So. Boston High School nyėi°je- 
auditiriume.

Pamaldose ir masiniame susi
rinkime dalyvaus įžymūs žmo
nės: Senatorius David I. Walsh 
ir kiti.

Rengkimės visi prie šios pat- 
rijotingos dienos apvaikščioji- 
rno.

Kun. K. Vengras, MIC., Ar
gentinos lietuvių klebonas, yra 
pakviestas, tą dieną pasakyti 
pamokslą. Šv. Petro par. baž-

LANKĖSI

kuomet bus laikomas 
komisijos susirinki-

J Liepos 2 d., 9 vai. ryte, para-

i

Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų, šiuos 
gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas, šaukite:

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

258 West Broadway,

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 
j when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

ei. ŠOU. 4645

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

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Pcrmancnt $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 \Vaves Sct VVhile You Relax 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist alvvays present 
No Appointment Necesary

Hours S:30 to 5. Open Thursday Evfenings

Šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi Tėvas Justinas Vaškys. 
pranciškonas, “Varpelio” redak
torius. ir pp. Jonas ir Marijona 
Paušai iš Levviston, Me. Pp. 
Paušai atsilankymo proga įsto
jo į kun. dr. K. Urbonavičiaus

Liepos 8 d., kun. P. Jakimavi- knygOS _ Vytis 
čius laikys, pas mus, savo se- aukodami
kunįcijas. Jis atgiedos mišpa- fondan ir p.nia Paušienė pLu- 

pirko sau reikalingų knygų.
P-niai Paušai yra katalikų 

dirvoje, Lewistone, veikėjai ir 
nuoširdūs “Darbininko” priete- 
liai ir rėmėjai.

rus. 2:30 vai. p. p.
3:30 vai. p. p., po bažnyčia į- 

vyks bankietas jį pagerbti.

Birž. 24 d.. 9 vai. vak., kun. 
Albertas Abračinskas išvažiavo 
į Maine poilsiui. Jis mano grįs
ti birž. 30 d.
—

Užkviestas Pirmas Lietu
vis Kapelionas

Kun. Paulėkas, Redemtoris- 
tas. yra užkviestas pasakyti 
prakalbą Bostono liteuvių masi
niame susirinkime, liepos 4 d., 
So. Boston High School audito- 
i--------------------------------------- --

Dratioiiu Vali
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

t’rot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

Fin. RaSt. — B. Cunienė,
29 Gouid St.. W. Roxbury, Mass. 

Tel. Pa’rkway—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

110 H St, So. Boston, Mas3.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke.

ir Erelis rėmė-
S5.00 knygos

Primicijų Bankietas

$85.00 u p
32.00 u p

Factory to you
Monuments 
Markers

Al! lettering and delivery
ar.ywhere in New England 

Writc for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street 

Quincy, Mass.

SV JONO EV. BL. PASALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

I

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

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

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

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

787 E. Broadvvay, So. Boston, Mass

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salė;

492 E. 7th St.. So. Boston, Mass

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Cltib Beverage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

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

i
i

Sekmadienį, birželio 24, antrą 
vai. po pietų. Šv. Petro parapi- f 
jos salėje, 492 7th St., So. Bos
tone, įvyko kun. Vladą Jeskevi- 
čių, S. J., pagerbti, Primicijų 
proga bankietas. Nors diena ir 
buvo labai patraukli dingti kur 
nors iš žieminių gūštų į pakraš
čius jūrių, bet svetainė buvo 
pripildyta rinktiniais mielais 
veidais, kurie atvyko pagerbti 
naujai įšventintą kunigėlį misi- 
jonierių, Vladą Jeskevičių, S. J.

Kai išmušė punktualumo va
landa per visą svetainę išsitie
sė ir garbingų svečių ir viešnių 
eisena, kuri lydėjo primicijantą. 
Štai prie garbės .stalo ir užima 
garbės vietas — Primicijantas 
kun. Vladas Jeskevičius. S. J., 
jo tėvelis Juozas ir motinėlė 
Marijona: klebonas kun. Pr. 
Virmauskis, kun. Dr. K. Urbo
navičius, kun. Vengras. MIC. 
(nesenai parvažiavęs iš Argen
tinos). kun. Baltrušiūnas, kun. 
Saulėnas. kun. Alb. Abračins
kas (jis buvo ir šio bankieto 
toastmasteris). kun. Sellman 
(vincentietis. primicijanto alto
riaus berniuku esant St. Marga- 
ret ligoninėj kapelionas), klie
rikas Brazauskas ir School Co- 
mmittee narys Joseph White.

Kiti primicijanto artimieji ap
supo aplink prie artimųjų stalų.

Tvarka matosi labai graži. 
Prie durių du vyčiai — L. Švel- 
nis ir St. Mickevičius laiko pa
tikrinančią kontrolę. Čia pat 
keturi “Ushers” — V. Širka. J. 
Kasperas. P. Vervečka ir Alb. 
Naudžiūnas teikia mandagų pa
tarnavimą pasirinkimui tinka
mų vietų. Stalai nusėti lėkštė
mis, gėrimais ir ant lėkš
čių gausiai patiekta įvairios mė
sos ir daržovių. Žingeidumas 
krypsta, kas čia šeimininkėmis 
šiame gražiame bankiete. O štai 
paaiški. kad vyriausioji šios 
atsakomybės tvarkytoja, mūsų 
parapijos veteranė šeimininkė 
ponia Kastancija Barolienė iš

I

Į

jtės, ypač 
literatūros 
micijantas 
Kiekviena proga gražiai persta
tinėjo kalbėtojus programos ve
dėjas kun. Abračinskas. Galuti- 

’nai atsistoja tarti savo žodį ir 
šio bankieto kaltininkas primi
cijantas kun. Vladas Jeskevi
čius. S. J. Jis atsiliepia lyg su
gautas netikėtumo. Dėkoja. Dė- 

! koja visiems... visiems, kurie 
i tik padėjo kokiu nors būdu jam 
pasiekti kunigystę. Bet jis anų 

I vardų išvardinti negalįs, nes jų 
buvo daug ir tai dar ir nežino
mų... Bet jis negalįs praeiti pro 
kelis vardus... Pirmas tai jo mo
tinėlė, kuriai jis bene bus dėkin
giausias už pašaukimą... Jos ra- 
žantėlis ir ašarota malda jį stip
rino sunkiausiose valandose... 
Jis čia pat stato antrąjį asmenį 
tai savo tėvelį, kuris taip atsi- 

; davusiai ir sutartinai su moti- 
j na auklėjo ir mokino. Čia pat 
pažymi, kad ir lietuviškos kal- 

: bos išmokimas daugiausia paė
jo iš tėvelio užsispyrimo, kada 
dar mažas su savo broliuku 
vo, tai tėvelis priversdavo 
dieną paskaityti bent vieną 
landą lietuviškai. Nors tas 
nelabai patikdavo, bet vis tik 
tas lietuviškumas prilipo. Dėko
ja broliui, brolienei, giminėms, 
parapijiečiams ir klebonui, ku
ris visuomet buvo tėviškas, o y- 
pač laike šių primicijų. Malonų 
padėMlš "Sbdį teikia ir šio ban
kieto rengėjams-joms, o ypač 
poniai K. Barolienei už taip di
delį rūpestingumą ir darbą...

Kaip maldos žodžiais pradėjo 
šį gražų bankietą taip ir užbai
gė. Lai Dievulis visiems užmoka 
šimteriopai už visų gerasirdin- 
gumą rengiant pagarbos suėji
mus pasišventusiems asmenims, 
kurie yra atsidavę dirbti katali
kybei ir lietuvybei. Rap.

bu
kas 
va- 
esą

I

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA 3 šeimynų na-
74 Dix St., Dorchester,

derniški įrengimai. Atsišaukite 
—17 So. Monroe Terr., Dorches
ter. Mass. ant 1 lubų. (7-22)

GRABOBIA1
Naujas Vice-Pirmininkas

Richard J. Ritchie, 
Pepsi Cola kompanijos chemijos] 

, departamento viršininkas 
rinktas vice-pirmininku. 
Mack taipgi pranešė, kad 
mas Elmezzi, išrinktas 
pirmininko padėjėju. Jis 
vyriausio chemiko padėjėju.

Mr. Ritchie dirbo Pepsi-Cola 
kompanijoje nuo 1931 metų ir 
1939 metais jis buvo paskirtas 
vyriausiu chemiku. Jis yra na-!

iš-1
Mr.

Tho- 
vice- 
buvo

I
vyriausiu cnvuimu. jis yna. ua-i < 
rys American Chemical Societyl 

’ ir Institue of Food Technolo- Į 
[gist. Jis yra baigęs Pratt Insti- 
į tue Brooklyne. |i

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojaa 

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
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 I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal

Patarnavimas dienų ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU 8oston 2609



Antradienis. Birželio 26, 1915 DARBININKAS
I

IŠ GYVENIMO 
AUDROS

? Sunkaus gyvenimo drauguže. 
§ Neklausk, už ką tave myliu!

Atmink audras, kur baisiai ūžė 
'• Tarp jūrų neramių, gilių...
4 i

SkipdjuA,
Veda — Antanas Vaičiulaitis
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(1845-1921 m.)

Jos Gimimo Sukakti Minint
1. GYVENIMAS

Nenuilsai, irklu kovojus. 
Negąsdino tamsi naktis, 
Nors ir grasino mums pavojus. 
Nelaimė, vargas, pražūtis...

Nors baisios vilnys ūžė, ūžė, 
Bet nejutau aš sopulių... 
Sunkaus gyvenimo drauguže, 
Neklausk, už ką tave myliu!..

Juozas Mikuckis.

i

-JT

v

Plaukei tu su manim be baimės, 
Tolyn nuo žemės mylimos, 
Nors nematei šviesiosios laimės. 
Tu meilės n’atmetei pirmos...

Senoji Zapiškio bažnyčia, kur nekartą bažnyčios šešėlyj susmetęs būrys jau
nuolių šalia ražantėlio rankose, dūmojo ir apie lietuviškos maldaknygės įsigyji- 

i mą, kurios rusai neleido skaityti.

rieji kaimiškosios tikrovės 
bruožai — Žemaitės stip
rybė.

šiaip ji nemaža rūpesčio 
tuo laiku padėjo mūsų 
jaunimo švietimu, kad ga
besnieji turėtų progos 
mokslus eiti. Tam tikslui 
ji buvo įsteigus ir šalpos 
draugijėlę.

Per aną karą Žemaitė iš 
arti pajuto visa šios katas- 

pirmame trofos ardančia jėgą: ji 
atsiradę pati Vilniuje dirbo šalpos 

. srityje ir kasdien susidūrė 
Gražių kūrinių Žemaitė su mūsų išblaškytais tau- 

yra davusi ir vėliau. Bet su tiečiais. Tokių vaizdų, 
laiku ji vis labiau išėjo į kaip šisai, ji nemaža re- 
viešą gyvenimą, susidūrė gėjo: “Žiūriu — prieangio, sužinojo, 
su žymesniais mūsų veikė- kertėj tupi vaikų būrelis ir ’

. yra keturios nemažos kny
gos. Geriausieji jos kūri
niai yra sudėti 
tome ir jie yra 
maždaug ligi 1902 metų.

(Tęsinys I

Ir taip prasidėjo mūsų li
teratūroj naujas lapas: a- 
tėjo rašytoja Žemaitė ir 
taip vaizdžiai parodė tik
rą lietuvį. Drauge lietuvių 
grožinei prozai buvo padė
ti pastovūs pagrindai, vos 
ne kertinis akmuo. Gimė 
lietuvių raštų klasikė.

Toji klasikė gimė skur
džioje kaimo aplinkoje.i.

jau bemaž penkiasdešimt 
metų amželio sulaukus, 
vaikus išaugino ir į pasau
lį išleidus, pati daug vargo tai prasimuša ir anie tik- 
iškentus, bet nenustojus 
savo minties ir sielos gai
vumo. Ji rašė surūkusioj 
Užnėnų kaimo pirkioje, 
prasčiausiame geltono po
pieriaus sąsiuviny, susiū
tam storais, namie verp
tais siūlais. Ji rašė apie 
tai. ką kasdien buvo ste
bėjusi. girdėjusi, atjautu- 
si: kaip štai rudens vakarą 
susirenka kaimynai, šne
kasi. pasakojasi kaimo 
naujienas, užtraukia dai
nelę. Pro visa tai labai ryš
kiai prasimuša kaimo bui
tis. mūsų sodiečio gyvas 
paveikslas, su visais jo iš
sireiškimais ir kasdienine 
apvvoka.

Toks buvo 
maitės kūrinėlis, 
i ęuA

s žn - m p 
kuriam bent 
l’etuvių

•

pirmasis Že- 
rašvtas

Jo pavadini- 
kiekviėnam. 
k:ek rūpėjo

literatūra: tai — 
“Rudens Vakaras”. Ji bu
vo nav-idinusi “Piršlybo
mis”. bet kalbininkas Jo
ri? s Jablonskis tai pakeitė 
i" dar autorei davė Žemai- 
t’< slapvvardį. kuris ir pa
pilko visai nustelbdamas 
ti'-^o ia pavardę.

Syki pradėtus, ji jau ne
siliovė. šiandien jos raštų

apsisegusi languotu si jo-J 
nu. Kiti manė, kad tai e-į 
santi Bulotų tarnaitė. Kai: 

kad tai žymioji 
lietuvių rašytoja, visi ja

Oiu. \ ---------- --------------------- 1'- -------------r--------- ------------- ------- . . ..

jais ir įsitraukė į idėjinius tarpe jų motina mažą kū- labai domėjosi, o ji netru-j 
sūkurius. ’
jos raštuose: ten daugiau kia, motinai į akis žiūrė- 
pasitaiko polemikos žy- darni”. Žemaitė gavo pri-

Tai atsiliepė ir dikį žindo. Visi vaikai ver- ko su daugeliu sueiti į pa- ........................... - žjnes
r______ L_______ . Dėdės Šamo žemėje pir-l
mių, tendencijos, ginčų ir žiūrėti pabėgėlių prieglau- mą prakalbą Žemaitė sakė
moralų. Bet drauge pro

mačiau

Mačiau. kaip einant ji
Su jaunikiu linksmai šnekėjo,

Ir. kaip diena, graži
Į laimę jųdviejų žiūrėjo:

Abudu kaip linksmai
Ne vieną dieną šnekučiavo:

Nematė, kaip ūmai 
Sau laikas bėgo ir garavo.

Mačiau aš vėlei ją.
Kada prie kryžiaus ji stovėjo.

Kada šaltam kape
Ji jauną laimę palydėjo.

Mačiau, kaip mėnuo jai 
Į baltą veidą aiškiai švietė.

Ir žvaigždės nuo dangaus 
Užmiršt pasaulį ilgai kvietė.

Jausminga jos širdis
Nevieną ašarą išbarstė.

Tvii. graži naktis
Viena tik jos kančias apsvarstė.

Ir verkė ji viena
Su ašaromis per naktį čielą.

O jai mėnesiena
Vis švietė ant kapelio mielo.

Mačiau aš vėlei ją
Ten baliuj. Daug jaunų susėjo.

Ji su nauja suknia
Vėl su jaunais linksmai erzėjo: 

Ir vėlei ji puiki.
Ir vėlei veidas jos raudonas.

Širdis jos nekantri
Vėl geidžia laimės ir malonės.

dą — 40 vaikų ir 17 moti- Brooklyne. Žmonių ji bū
nu. jvo sutikta su entuziazmu.

Drauge ji turėjo progos Vienas jos biografas sako, 
patvirtinti seną mūsų kad klausytojų susirinkę 
priežodį: “Ubago krepšio net 10,000. Tai vargiai ti- 
ir kalėjimo neišsižadėk”, ketina: buvusieji
1915 metais ji buvo įmesta brooklyniečiai mano, kad 
į kalėjimą už vieną straip- toksai skaičius bent dė
snį, spausdintą “Lietuvos šimtine padidintas.

Su prakalbomis Žemaitė 
apie 50 vietų

ten

Žiniose”, po kuriomis ji 
tuomet pasirašė atsako- aplankė 
muoju redaktorium. Jau Jungtinėse Valstybėse ir 
tada ji buvo senelė, septy- buvo nuvykus į Kanadą.

Plaukia Sau Laivelis
Plaukia sau laivelis piliakalnio link, 
Sėdi jam bernelis, dairosi aplink.
Iš abiejų pusių vien aukšti krantai, 
Ir vien žali žolynėliai, kur tik užmatai.
Bet nenor bernelis jau į juos žiūrėt, 
Nes, tartum paukštelis, ryt turės išlėkt, 
Dairos, pats nežino, ką jis nor matyt...
Nėr tėvelių, nėr seselės, nėr kam nuramint.

PETRAS KURMELIS
Rytmetį, bešvintant auš

rai, tirštas rūkas apdengė 
visą pasaulį taip storai, 
jog tekančios saulės spin------u“--- ---------- y —r-j . ~ * v *- jog icnaiiLiuo oauico opiii" 

niasdešimt metų amžiaus, Ji drauge nevengė čionyk- dūliai nebeprasimušė ligi
ir žymi lietuvių literatūros ščių organizacijų, lanky- 
rašytoja, mūsų klasikė, davosi progresyviųjų mo- 
Bet rusų valdžiai tai nieko terų susirinkimuose, skai- 
nereiškė. Žemaitę nugabe- tė referatų ar savo vaizdų, 
no į kalėjimą. Štai jo vaiz-Rašė ir čionykštėje spau
das: “Viduje plikos ketu- doje.

Tačiau Amerika jos šir- 
Viena

• ?■—

I

Lietuvaitės - dzūkės pasipuošusios savo apylinkėj 
dėvimais tautiniais drabužiais didžiuojasi būdamos 
dainavęs šalies dukromis.

ras iš prigimimo, saulės 
nudegęs rodėsi dar juodes
nis; akys mėlynos, truputį 
įdubusios ir apsiraukšlė- 
jusios, rodė nebe pirmąją 
jaunystę. Senovės drabu
žiai apstūs, apdribę, dar 
didžiau jį senino, švarkas 
rudo milo, kelnės ir veste 
languoto čerkaso, batų au
lai sulig keliais, dideli ir 
stori, po kaklo skepetukas 
storai pagumūturiuotas, 
kepurę plačiausiu viršum 
rankoje nusitvėręs. Ėjo

senesniųjų, mažne kiek- sunkiai, dideliais žings- 
vienoj žolinėj, rioksojo iš- niais: rodėsi kojų nepavel- 
sisklaidęs piktadagis. kąs. Zolys prisiartinęs 

Pilnas jau šventorius, sitraukęs jį į pasienį, 
pilnas miestelis žmonių, kalbėti: 
Špitolės kieme ir pašven-, _  Girdėjau Petreli,

x unv, torėje pilnai pristatyta ve- g^g naujienas jog 
todėl rytmečiuose truputį: žimų, o vis dar tebeina ir motinelė pasiligojo 
šviesesni ir baltesni buvo: tebevažiuoja keliais, tar- — -
debesys. Rūkas, kyboda-Įtum nė gyvos dvasios ne- juso Petras ~ Prastos o 
mas ore, medžių šakas ir beliko po kiemus ir sodas: darySį? Nuo Dievo va-
lapus taip taip sudrėkino, J visi sutvino į bažnyčią. ]jos neįšbėgsi!
jog menko vėjelio pakru-! Užėjo suma. Visi žmonės _  Reiks jau tau vargše
tinti medžiai bėrė stam-liš patvorių sulindo į baž- veSĮį Neduok Dieve nu-

• Po pamokslo visi mirtų, kur gį dingsi, be 
susilę, suplukę skubėjo šeimininkės palikęs? Ver- 
grūdosi laukan, pavėsy ^įau jįg iajku pasiskirk 
ieškodami atgajaus. kur turtingą, kur su ke-

1. liais šimtais, tai bent pa-
_ , „ ,.............. jusi! — širdingai kalbėjoPetras Kurmelis, įssin- į. . _J- _ . Zolys. — Nors ir pliką pa- 

- i i , . , t,1 imtum, žinau, jog gyvensi;virto debesimis ir sklaidės, nuo kaktos prakaitą Vy- yįs pati reik pačiog 
po padangę. Kur-ne-kur ras jau sumitęs aukštas, toje laį .. Nor karta 
truputį praskilo. Pro tuos-stambus, truputi susime- • ap<tenki su savo/bet iL 

’ gainiui gali labai juoda 
. , diena ateiti... O tuo tarpunuo darbo; įr nalūkanos ne pr0 šaIį

Patiko Petrui Zolio pa
barimas, net akys jam at- 
; švito.

— Teisybę, dėdę, kalbi, 
teisybę, — tarė Petras, — 

i aš ir pats taip maniau. Bet 
Ikame šiais laikais tie šim
tai bėra? Visi nuplikę, 
nrasiskoliję, nė prie vieno 
kišenėj pasiutusios kapei
kos nerasi...

žemes, skleidėsi ten pat 
padangėse, anapus rūko;

pra- 
tavo

— Visai prastos! — atsi-

rios sienos. Pašaukė kitą 
moterį. Ta atrakino ir at- dies nepatraukė, 
lenkė lovą nuo sienos, ant- priežastis bus toji, kad Že- 
rame pasienyje 
lentą staliukui, 
žinį, pametė žemėje, išėjo sias gyvenimo^ puses. Jau mas didesnis vėjas gainio- 

jo ir sklaidė rūką. Vienas, 
žemyn guldamas, sušlapi
no ir be lietaus aplijo visą 
žemės paviršių stora rasa; 
kitas, kildamas aukštyn,; tęs iš bažnyčios, šluostėsi

atlenkė maitė iš savo prigimties biais lašais gulintį ant la-į nyčią. 
įnešė čiu- greičiau pastebėjo juodą- pų vandenį. Aukštai kilda- r ~”1,

'"'•J y

abi, užrakino, užtrenkė Jonas Jablonskis kadaise 
duris: man net šaltis pėrė- j°s klausė: “Kodėl tamsta 
jo per nugarą. Pasidėjusi vaizduoji tokį juodą gy- 
čiužinį, pataisiau lovą, — venimą?” Tad nėra ko ste- 

, kad ir naujame pa
saulyje žvitri senelės akis 
pastebėjo ne tiek teigia
mus bruožus, kiek žmonių 
šešėlius. Ji rašė vienam 
laiške: “Paėdė Amerika,.

’ į vieni šlykštumai, purvai, 
laisvė, palaidas gyveni
mas, ne tik tarpe tamsių-i 
jų bernų, mergų čia su-| 
plaukusių, bet ir inteligen
tai mūsų nemaž nesiski
ria. Sako, sykį tik gyvena
ma, reikia imti, ka gyveni
mas duoda...!!

A. Vaičiulaitis. 
(Bus daugiau.

kaži ko rankos man dreba, bėtis, 
atsiminiau, jog nuo ryto 
nevalgiusi; pasiėmiau bul- 
kelę iš ryšelio, kramtau...” 

Karo audros ją paskui 
nubloškė į Petrapilį. Iš čia 
su Bulotais lietuvių šelpi- 

P. Vaičaitis, mo reikalais ji iškeliavo į
Ameriką, kur jau nuo se
niau gyveno jos sūnus. Jis 
po šiai dienai yra Chica- 
goje. |

Keleiviai laive Žemaitę 
matė tokią, kokia ji visuo
met buvusi: ji dėvėjo lie
tuvės kaimietės drabu
žiais, apsiklėstusi skarele,

plyšius spyktelėjo saulės tęs į kuprą; rankos kietos, 
I spinduliai ir vėl užsitrau- ! kaip geležinės, sutrintos ir

i

Arklys Ir Lokys
Kur nevėžis nuo amžių pro Raudoną dvarą 

gryną vandenį savo į Nemuną varo,
tenai, kad vasarvidžiui saulelė tekėjo, 

juokės kalnai ir vilnys kaip auksas žibėjo, — 
ilsėjos pančiuos arklys ant žolyno žalio, 
minėjo vargus savo ir sunkią nevalią:

kaip sunkiai vakar mėšlus per dieną vežiojo, 
kaip maž naktį teėdė ir maž temiegojo.

“Štai, jau tek skaisti saulelė, ir laukas jau švinta, 
ir rasa nuo žolynų kaip sidabras krinta — 
ir man reikės jau kelti, ir prie darbo stoti, 
ir vėl ratai kaip vakar per dieną vežioti”.

Kad taip arklys galvojo vasarvidžio rytą, 
staiga jis ten išvydo daiktą nematytą:

valkiodamas grandinę po žalius žolynus, 
vaikščiojo kalnų skardžiais lokys po lazdynus.

Pašoko nusigandęs žirgelis bėrasis. 
“Nebijok”, lokys tarė, “nieks pikta nerasis! 
Tėvai mūsų nuo amžių sandoroj gyveno,

drauge gimė ir augo ir drauge paseno; 
štai, ir dabar vienokia mus laimė sutiko: 
man grandinė ant kaklo — tau pančiai paliko!”

S. Stanevičia.

kė. Maišėsi, stumdėsi, lė- pajuodusios 
kė padangėmis stori mū- plaukai ir uostai juodi; bė-^ 
rai, o apačioj saulės balo 
ir kas kartas plonėjo. Sau
lelė, iš pradžios nuoga, be 
spindulių, balta ir prigesu
si, tarytum miegūsta, žio
ruodama pro rūką, pama
lu kilo aukštyn. Paskui, 
praskleidusi debesis, drą- 

Į šiai kvėpė auksuotą šviesą 
ant blizgančios rasotos že
mės. Visa padangė, nusi
praususi vėsioje rasoje, 
linksmai prašvito.

Žmonės džiaugėsi gražiu 
šventu Žolinės rytmečiu. 
Kur tik kreipsies arba akį 
užmesi, visur numanyti 

! šventė. Po laukus žmonių 
I — nė gyvos dvasios. Užtat 
i keliai ir takai pilni, būriai 
kaip vilnyte vilnija: pėsti, 
raiti, važiuoti, kits kitą 
pralenkdami, visi skubėjo 
į bažnyčią. Kiekviena mo
teriškė su žoline, kaip su 
šluota, rankoje, suskinta 
visokių lauko žolelių. Kur

DUL-DUL DŪDELĖ 
!iiI

I

Žinau aš dainą vieną — 
Dainuoju ją kas dieną. 
Kas vakarą, kas rytą — 
Tą pačią, o vis kitą...

Dul-dul dūdelė,
Graži mano mergelė... 

Myliu aš tą dainelę. 
Kiek neša širdies gale — 
Myliu iš viso vieko. 
Nors ji neduoda nieko...

Dul-dul dūdelė,
Graži mano mergelė... 

Žinau mergelę vieną — 
Sapnuoju ją kas dieną. 
Kas dieną ir kas naktį. 
Ir vis negal pakakti...

Dul-dul dūdelė.
Graži mano mergelė... 

Myliu aš tą merginą. 
Nors meilė ir kankina... 
Myliu, kiek neša viekas. 
Kaip kits nemyli niekas!

Dul-dul dūdelė.
Graži mano mergelė...

Žemaite.
(Bus daugiau 1
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