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DARBININKAS
New York (LAIC) —Per 

sausio 4 Nurembergo tarp
tautinio teismo sesiją bu
vo skaitomi parodymai 
dviejų prūsiškojo imperia
lizmo šulų — buv. Reicho 
Karo Ministerio maršalo 
v. Blombergo ir maršalo J. 
Blaskowitz. Abu vienbal
siai parodo, kad tuoj po 
pirmojo pasaulinio karo, 
vokiškoji valdančioji vir
šūnėlė (pirmon eilėn ka-| 
riškoji karta) pasistatė už, 
tikslą nusikratyti Versa-! 
lės taikos sutarties nuos
tatų ir atstatyti Vokietijos 
teritorinį integralumą.

Kovoje už prarastų teri
torijų grąžinimą, pirmon 
eilėn, buvo statomas vadi
namas lenkų koridorius 
(Pamario ir Poznanijos 
plotai), toliau Saaro slė
nis, remilitarizacija Ruhro 
ir, pagaliau, Klaipėdos 
kraštas. Klaipėdos kraštui 
prisijungus prie Lietuvos, 
Vokietijos valdovai vis 
dažniaus pradėjo minėti 
Lietuvą išvien su Lenkija, 
tuo pabrėždami Rytprū
siams iš abiejų pusių vis 
didėjantį pavojų.

Į trumpą laiką “Rytprū
sių problema’’ buvo tiek 
išpūsta, kad sufanatizuo
tu vokiečių vaizduotvje ji 
virto pagrindiniu kovos o- 
balsiu, Vokietybės sinoni-! mobilio jo merginą, tai ve- draugijos, 
mu ir didžiausiu kariško teranas apsikabino ir ne- Moo° . 
entuizazmo akstinu. Nuo 
siūlo į adatą, pagaliau, bu
vo prieita prie 1929 m. kur 
lenku koridoriaus arkliuką 
bejodami, kariškai suri
kiuoti vokiečiai be atodai
ros metėsi į savo paskuti
nį “reisą”.

Suvienytų Tautų Susirinki-i 
mo Pirmininku Išrinktas ' 

Spaak

v •

Paminklas Raudonosios Ar
mijos Kapuose Vilniuje

i

Londonas, sausio 14 — 
Suvienytų Tautų Organi
zacijos susirinkimo pirmi
ninku, slantu balsavimu, 
išrinktas Belgijos atstovas 
Spaak.

Sovietu delegacija labai 
nepatenkinta ir slaptą bal
savimą smarkiai kritika
vo. Raudonieji, matyt, nori 
žinoti kas ir kaip balsuoja. 
Todėl reikalauja viešo bal
savimo.

i 
I

Veteranas Išgelbėjo Mergi
nų Nuo Plėšikų 

----------- I
Wintron. Mass. — Anks

ti sekmadienio rytą, sau
sio 13 d., keturi banditai 
sulaikė važiuojantį auto
mobiliu šio karo veteraną. 
Šalę jo sėdėjo 
Banditai 
veterano 
nybiu ir merginos. Bandi
tai iškrėtė veterano kiše
nes ir paėmė jo $35.00, o- 
dinę cigaretu dėžutę ir lai
krodėlį, kuri iis buvo par
sivežęs atminčiai iš Vokie
tijos. bet kada banditai 
norėio ištraukti x iš auto-

v •

New York (LAIC) — 
Vilniaus Antakalnio kapi
nėse yra atskirta soeciali 
dalis, kur palaidoti Raudo
nosios Armijos kariai, žu
vę ties Vilniumi. Pereitą 
rudenį ten pastatytas juo
do granito paminklas.

Okupanto patvarkymu, 
nežinomo kareivio kapas 
išardomas, Lietuvos Lais
vės paminklai griaunami, 
o jų vieton statomi pa
minklai svetimų atėjūnų 
aukoms pagerbti.

Madų Nusikaltimai Lietuvo
je—Tantautiniam Karo 

Tribunole

AMER TŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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I

VVashington, D. C., sau-

VVashington, D. C.,
šio 14

Istorinis paveikslas, kuris parodo Vokietijos nacių besąlyginio pasida
vimo akto pasirašymą, gegužės 7,1945 m., Reims Industrial mokykloj?.

mergina.
pareikalavo iš
pinigų, brange- PRAMATO PASAULĮ DVASI- ' 
įerginos. Bandi- *

• v J. E. ARKIVYSKUPAS CUSHING
--------------- . _ _ ----------------------------------— . — ----------- ---------------------------------------------------------------- ------ ------------------

NIAME ATSINAUJINIME
Bnston, Mass. — Sausio' 

13 dieną, J. E. arkivvsku- 
pas Richard J. Cushing, 
D. D., kalbėdamas Šv. Var- 

, Medford, 
Mass., bendruose komuni- 

- 5, 
kad pasaulis yra pribren
dęs dvasiniam atsinaujini
mui, ir kad sąmoningiems, 
žmonėms įkirėjo mamonos' 
dievaitis.

Šv. Vardo draugijos na
riai turi būti pionieriais' 
šioje dvasinėje revoliuci- į 
joje.

įleido. Veteranas pareiškęs jos^pusryčiuose^ pareiškė 
išaukite mane, bet aš mer- ’* ~
giros jums neduosiu.

Banditai, pamatę, kad 
veteranas nejuo k a u j a, 
šauti pabijojo ir nubėgo 
prie stovinčio automobilio. 
Susėdę pradėjo važiuoti. 
Veteranas vijosi, bet tik 
banditų automobilio nu- 

įmerį suspėjo pagauti, kurį 
■jis padavė policijai. j

Tuo veteranu esąs Jo-; 
įsenh Corcoran. 20 m. amž.,i 
i iš WinthroD. Jis yra pada-j 
ręs 60 misijų Vokietijoje, šio 14 — Ryt Gen. Eisen-

J* A-TyJ1*- ' Ar -r” X ~-T ZT" T^tr^-T '.T 
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FIVE CENTS.

Automobilių Industrijos Unija 
Priima Prezidento Tarybos 

Pasiūlymų Pakelt Algas 17.4

baigimas General Motors 
automobilių industrijoj 
priklauso nuo tos industri
jos korporacijos. Jeigu ji 
priims faktu tyrinėjimo 
tarybos pasiūlymą. tai 
streikas bus likviduotas.

Atidėjo Plieno Darbininkų 
Streikų

sau- 
Prezidento Tru- 

mano paskirta faktų tyri
nėjimui taryba patarė, kad 
General Motors korpora
cija pakeltų savo streikuo
jantiems darbininkams al
gas 17.4 nuošimčio, kas su
darytų 19 ir pusę cento 
daugiau valandai.

United Automobile Wor- 
kers. CIO, unija, kurios
nariai, dirbantieji General šio 14 — Prezidentui Tru- 

' Motors korporacijos auto- man pasiūlius. Plieno Dar- 
mobilių įstaigose, jau 55 bininkų unija, CIO, atidė- 

.. ♦ y _  -dienos kaip streikuoja, pri- jo streiką vienai savaitei.
rdK'OO ĮPHaFil V?rIMir- ,ėmė Prezidento Trumano Šis streikas būtų palietęs 
ghį Mergaitės Nužudyzne tarvbos pasiūlvmą. Unijos apie 700.000 darbininkų.

; viršininkai apie tai prane- Plieno korporacijos ir 
šė Prezidentui Trumanui. CIO unijos viršininkai su- 
pareikšdami. kad jis įti- tiko atnaujinti derybas, 
kintų General Motors kor- Galimas dalykas, kad susi- 
poraciją priimti jo tarybos tars dėl algų be streiko, 
pasiūlymą iki pirmadienio, nes korporacija pasiūlė 
būtent, sausio 21 d. Jeigu pakelti algas 15 centų va- 
General Motors korporaci- landai, o unija reikalauja 
ja to pasiūlymo nepriims 19 c. ir pusę. Skirtumas 
iki tos dienos, tai streikuo- mažas.

ja snėia" kad Vas kitas su-' jančių darbininkų unija 
piaustė mergaitę to apart-; grįžta prie^ originalio, rei- 
mento rūsyj. | ”

’ ^01i^ taingi paleido ir
AffltHKvS MlcHHnlS ĮSMf Dėser Smet, Verburgho ar

timą draugą.
■te • v • a « • • • A A V. OVA VATVCL IkJU V VTuo pačiu metu policija maždaug $112 vaIandai. 

Rr<GrX°tzingerT™ES“ Prezi*int° Trumano faktX 
kuris vra netekęs leidimo 
praktikuoti, ir karo vete
raną C. Perrv. Abu esą tu
rį noiiciios rekordą.

Paleistieji dženitoriai 
skundžiasi policijos žiau
rumu. Išlaisvintą Verbur- 
ghą paėmus į savo namus 
jo duktė ir pašaukus gydy-i 
to ja. kuris radęs jį labai; 

; nusilpusi ir io sutinusias i 
rankas. Komitetas Civilės 
Laisvės pasiuntęs protesto 

; telegrama policijos virši
ninkui dėl tardytojų žiau
rumo.

Chicago, III. — Policiia 
paleido anartmento Drižiū- 
rėtoja Hektorą Verbur-

hower kalbės J. V. Senate g-ha, 65 metu amžiaus, ir 
apie demobilizacijos planą. įo žmoną.

Karo vadovybė yra nusi- * 
teikus paleisti visus ka
irius, kurie turi 60 punktų, 
o kiti galės važiuoti namo 

; ir mažiau turinti punktų, 
i kai bus atsiųsta naujos 
■ atsargos, į

v •

Jis buvo nolici- 
jos įtariamas, kad iis pa
vogė ir nužudė Suzanną 
Deeman, 6 metu amžiaus. 
Tačiau po kvotimų polici-

Nešiutis
Regensburg, Vokietija, 

i sausio 14 — Jung. Valsty
bių kareiviams, kurie ran- 
:dasi Passau miestelyj prie 

i Gen. Eisenhower Kalbės • Dunojaus upės, įsakė vi
suomet nešiotis šautuvus 

Į dėl saugumo. Tai padaryta 
po to, kai rado tris J. V. 
militarės valdžios karinin
kus, sudegusius namelyj 
upės pakraštyje.

Vedamas tyrinėjimas.

Senate
IVashington, D. C., sau-

Telephonų Darbininkų Streikas I

Washington, D. C., sau- Western Electric kompa- 
sio 14 — The National Fe-|nijos darbininkai streikie- 
deration of Telephone ■ riai atšauktų pikietierius. 
Workers veikianti taryba-Galimas dalykas, kad 
praneša, kad 250,000 tele-1 streikas bus atšauktas,

Antras Pasaulinis Karas 
Kainavo 600 Bilionų 

Dolerių
Beselis, Šveicarija -

! kalavimo, būtent, pakelti 
algas 30 nuošimčiu. į

General Motors korpora
cijos darbininkų pagrindi
nė alga prieš streiką buvo

Mėsos Darbininkai • Darb
daviai Bando Susitakiirti 

Be Streiko
Chicago, III., sausio 14— 

Kaip žinoma, mėsos gami- 
dantiota minu pinigu darbininkai

(tyrinėjimo taryba surado, vra nusitarią išeiti į strei- 
kad korporacija be auto- ką trečiadienį, sausio 16 d. 
mobilių kainų pakėlimo Mėsos gamybos įstaigų sa- 
gali pakelti algas darbi- vininkai ir darbininkų uni- 
ninkams. Taryba pažymi, jos atstovai, tarpininkau- 

ikad jos siūlomas pakeli- jant valdžios atstovui, vė
linąs algų yra taikomas da pasitarimus, kad be 
maždaug pragyvenimo pa- streiko susitarti.

. kilimu. i Iš VVashington gautas
i Taigi dabar streiko už- naujas pasiūlymas taikai.

Britanija Pasiūlys Sudaryti Pa 
šaulio Saugumo Parlamentų

New York (LAIC)
Svarbiųjų nacių karo 
minalistų byloje, kuri vyk
sta šiuo metu Vokietijoje, 
kaltinamajame akte iškel
ti šie jų nusikaltimai Lie
tuvoje: naciai išžudė Pa
neriuose 100,000 žmonių, 
Kaune virš 70,000, Alytuje 
apie 60,000, Prienuose dau
giau kaip 3,000, Viliampo- 
lėje apie 8,000, Mariampo- 
lėje apie 7,000, kituose 
miestuose 37,640 žmonių.

Apie Estiją kaltinamaja
me akte pažymima, kad 
vien Klogos koncentraci
jos stovykloje 1944 m. rug- 
- •

kri-

Tarptautinės Nustatymo Chicagos miesto taryba 
Bankos apskaičiavimu, UZ2-Vre mavoro Kelly pa- 
antras pasaulinis karas skirti dovanų

phonų darbininkų streikas kad prisitaikinti valdžios i kainavo $600,000,000,000. •jp-yūO tam. kuris suteiks 
atidedamas 30 dienų, kad įstatymui. i Pirmas pasaulinis karas zĮnill policijai apie mergai-
griežtai prisilaikyti Smith-1 Streikas gali būti iš-! kainavo 180 bilionų dole-vagi — žmogžudį. Dai- 
Čonnally įstatymui, rei-. vengtas, jeigu telephonų rių. ymes ^rastis pasky-
kalaujanti 30 dienų prane- darbininkai gaus tai, ką ---------------- re į,ovanų «a’ atstovai ^nvipnvtii

Auka Informidjos Centrui 0^^.^

Jung. Valstybes Ir Sovietų Rusija 
Priešinasi Tokiam Pasiūlymui

Londonas, sausio 14 — 
Šią savaitę Didžiosios Bri-Čonnally įstatymui, rei- j vengtas, jeigu telephonų rių. 

kalaujanti 30 dienų prane-darbininkai gaus tai, ką ---------------- re °ovanų
Šimo. Taryba pareikalavo jie reikalauja Jeigu kom- Auka Informacijos Centru Sd Amerkan-W™„ . .
atitraukti pikietienus nuo pamja nesutiktų pakelti --------L- į?1?, rinkit nlsiūlvs \udarvti ?vnto. 1 Pereitu metų gruodžio Daily News — $5,000. Ki- rinkime pasiūlys sudaryti gypto

------- . .. £OS įstaigos taip pat yra pasaulio saugumo parla- q « v 
m 1 x i K<IU VcUUZlcl pVIlIIlLll LU1U" I VI. gauta <pxv.W auna 10 O. r . J Ti oinkro

Te ep onų operatoriai - phonų kompanijos įstaigas;p.p. Jono ir Prano Narvy- paskyrusios stambias su- ™ jį * q Tautu
>eratorkos reikalauja pa-6 du (Brooklvn N Y) mas už suteikimą žinių. pavesti Suvienytų Tautų---- ; savo kontrolėm »dų (Brooklyn, N. Y.). ; pavogtog ir Organizacijos Globojimo

mergaitės tėvai — James Tarybai visus mandatari- 
«. jo žmona irklus kraštus, priskaitant
dukrelė atvyko iš Chicago Tr Palestiną. Tačiau neda- 
į Worcester, Mass. pas sa-;ry_s spaudimo, kad tie pa- 
,vo giminaičius, kad leng-Į siūlymai būtų priimti, jei- 

daugely atvejų nauji, ru- viau galėtų pergyventi tą -
siški. Viena iš svarbesnių baisią savo šeimos nelai- 
Vilniaus aikščių, kaip pra- mę. 
neša Maskvos laikraštis----------------
“Pravda” Nr. 242, pava- Kareiviai Reikalauja Prašą- 
dinta caro generolo Kutu- - -
zovo vardu.

telephonų įstaigų. i algas, tai galimas dalykas,!
kad valdžia perimtų tele-j 29 d. gauta $10.00 auka iš

operatorkos reikalauja pa
kelti po $2.00 dienai ir 40 (________________________ : :_____ -—--------- ------- j

Darbininkų Federacija NUTEISĖ KAREIVĮ UŽ DVIEJŲ E. Degnan, jo žmona ir ^ius kraštus, priskaitant 
taip pat pareikalavo, kad JAPONŲ NUŽUDYMĄ I---i—-----ir Palotina TaAiau nada-

ir Kinijos ir išrinko 6 kitus 
atstovus, būtent, Australi
jos, Lenkijos, Brazilijos, 
Olandijos, Meksikos ir E- 

Pirmieji penkių 
valstybių atstovai yra pa
stovus, o kiti 6 renkami 
kas metą ir kas du metai.

---------------------------------------------------------- Į

sėjo 19 d. naciai sušaudė
2,000 nekaltų piliečių ir jų! Osaka, Japonija, sausio 
kūnus sudegino ant laužų. 14 __ Jung Valstybių karo 

~ w teismas nuteisė amerikietį
SimaikinO Nežinomojo Ka* kareivį mirties bausme už 

• • “ “ dviejų japonų nužudymą.
! Nuteistojo kareivio var
do neišduoda, kol galutinai

dio, kiekvieno lietuvio šir-‘ r --------- -—-

reMo Kapų Kaune
New York (LAIC) 

Kaip praneša Vilniaus ra- bus peržiūrėta jo byla.
linti Karo Sekretorių

—Paryžius, sausio 14 —
Lietuvių Draugo Auka ka-

———~ reivių, susirinkę Paryžiu-
Informacijos Centro dar- įp nareikalavo kad hutu 

New York (LAIC)—Lie- bams paremti įplaukė prašalintas J. V. Karo Se-
KaŠi&p^Š KutauvoAtštė Vilniuje
Stovyla Karo muziejaus
sodnelyje Kaune, okupan- tuvos rusinimas tebeeina $5.00 iš žinomo latvių vei- kretorius Patterson ir pa
to įsakymu, liko sunaikin-'pilnu tempu. Miestų aikš-'kėjo ir didelio lietuvių naikinti kai kurias teises 
ti- čių, gatvių pavadinimai i draugo, R. Hermanson. 4 karininkams.

•v

Žydai Teroristai Siaučia 
Palestinoje

gu kitos tautos to nenorės.
Jeigu tokį pasaulio sau

gumo parlamentą sudary
tų, tai būtų panaikintas

Jeruzalė — Žydai tero
ristai Palestinoj ties Ha- 
dera užpuolė ir susprogdi
no traukinį ir pagrobė 
$150,000 vežamų algų ang-

penkių didžiųjų valstybių N valdininkams, 
veto. -----------------

Jung. Valstybių ir Sovie- Lietuvos Šachmatų Čempio- 
tų Rusijos delegacijos ~ ~
priešinasi tokiem pasiūly
mam.

Pereitos savaites pabai
goje sudaryta STO taryba. 
Taryboje yra penkių di- bos. Jose dalyvavo ir Lie- 
džiųjų — Amerikos, Angli- tuvos šachmatų čempionas 
jos, Rusijos, Prancūzijos Mikėnas.

New York (LAIC) — 
Spalių mėnesy Taline buvo 
šachmatų žaidimo varžy-
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■VAIRIOS ŽINIOS
PERGALES RŪBŲ VAJUS Gyventoju Kilnojimas 

Klaipėdos Krašte
Amerikiečiai visur ren-iterų ir vaikų gavo drabu- ----------

ka visokius rūbus, bied-’žiu praeitą pavasarį. Bet New York (LAIC)—Ke- 
niems ištremtiems žmo- ta skaitlynė maža dalis lėtas tūkstančių lietuvių 
nėms Europos, Filipinų ir 130,000,000 žmonių, kurie ūkininkų, kaip praneša 
Tolimų Rytų. Šį kartą taip pereitais metais buvo be “Izviestija Nr. 243. persi
daroma pagal prašymą iš tinkamų drabužių. 
Victory Clothing Collec- dėkite visi! 
tion, kuris prasidėjo sau
sio 7 d., ir tęsis ligi sausio ---------------
31 d. Henry J. Kaiser yra 
šio vajaus pirmininkas.

Tarpe šių milijonų žmo
nių, kuriems ši pagalba y- 
ra taip labai reikalinga, y- 
ra visoki žmonės: naujai 
gimę kūdikiai, mokyklų 
berniukai ir mergaitės, ū- 
kių žmonės, siuvėjai, ofiso 
darbininkai, gydyt o j a i, 
mokytojai, motinos — li
goniai, belaisviai, bena
miai. Tikima, kad ši žiema 
bus neišpasakytai bloga. 
Europoje stoka kuro. Kiti 
18,000,000 žmonių Filipi
nuose reikalauja tik leng
vesnių rūbų. Ir drabužių 
aukotojai užmiršta kaip 

. svarbu yra įdėti i 
nių drabužių.

Ypatingai reikia batų iri, - . . x , , .
kaliošų. Vien Norvegijoje, daužau maisto. Jos sako, 
jų trys milijonai reikalaus. 
Graikijoj, Lenkijoj, Pabal
tijo valstybėse ir Jugosla-, 
vijoj ūkininkai apmauja 
kojas visokiais maišais. 
Filipinuose žmonės moka 
$50. už porą batų.

Europos stovykloms rei
kia lovoms patiesalų, kai- j šio 14 — 
drų.

Užkrečiamos ligos už
puola tuos žmones, nes jie reikalauja 
per silpni kovoti jas. __ J

UNRRA, šimtai organi-1 streikus.

Prisi- kėlė į Klaipėdos kraštą.! 
(Kiek atgabenta rusų, laik
raštis nesako. Naujaku
riams esą duodama para
ma šešių su puse tūkstan
čių rublių sumoje. Turint 
galvoje nepaprastai aukš
tas kainas Lietuvoje (sva
ras sviesto kainuoja apie 
50 rublių), už tą sumą nau- 

lis karas oficialiai pasibai- .Įakiiriai nedaug ką tegalės 
gė šiandien, tačiau nacio- islSytb 
nalistai ir komunistai dar 
vis tebesiginčija dėl nesi
laikymo pereito ketvirta
dienio susitarimo nutrauk
ti šaudymus.

FUS.

Kinijos Civilis Karas Ofkia 
liai Pasibaigė

I
I

Chungking, Kinija, sau-: 
šio 14 — Kinijos ilgas civi- i

I

j

I
I 
i

Londonas, sausio 14 —;
Maskvos konferencijoj 

(“trys didieji” buvo sutarę 
i išlyginti nesusipratimus
Bulgarijoj, įtraukiant į mi
nisteriją du atstovu iš opo
zicijos. Tačiau opozicija 

Roma — Keturi tūkstan-! atsisakė įeiti.
Sakoma, kad greitu laiku 

vėl turės suvažiuoti trijų 
didžiųjų valstybių atsto
vai tartis dėl Balkanų, nes 
nesusipratimai padidėjo! 
ne tik Bulgarijoj, bet ir, 
Rumunijoj.

—

Nesusipratimai Bulgarijoj

Italės Reikalauja Daugiau 
Maisto

ir apati- čiai italių moterų demons
travo prie Institute Mater- 
nity centro reikalaudamos

kad instituto viršininkai 
jas skriaudžia maisto dali
nime. Raitoji policija de- 
monstrantes išsklaidė.
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BOLŠEVIKAI TĘSIA ŽIAURU
MUS LIETUVOJE UŽ KURIUOS 

SMERKIAMI NACIAI

Tai vis baisūs nusikalti
mai, dėl kurių pasaulis 
smerkia nacius. Po tuo 
kaltinamuoju aktu sovietų 
vardu pasirašė R. A. Ru- 
denko. Taigi ir sovietai 
tuos veiksmus laiko krimi
naliniais nusikaltimais.

Tačiau visiems yra žino
mas faktas, kad tuos pa
čius kriminalinius veiks
mus bolševikai tebetėsia 
Lietuvoje ir kituose oku
puotuose kraštuose.

Tą aplinkybę galvoje tu- 
Amerikos lietu-

NeuYork (LAIC) — 
Tarptautiniame karo Tri
bunole, kuris dabar teisia 
svarbesnius nusikaltėlius, 
sovietų kaltinamasai ak
tas iškelia prieš nacius to
kius' kaltinimus: nekaltų 
žmonių žudymą be teismo, 
priverstiną gyventojų nau
dojimą darbams, maldos 
namų sąmoningą naikini
mą (įsakmiai paminėtos 
1,670 pravoslavų cerkvės, 
237 katalikų bažnyčios ir 
532 sinagogos), vienuoly
nų ir kitų religinių pamin- rėdamas, 
klų griovimą, meno turtų vių visuotinas kongresas, 
plėšimą, gyventojų prie- specialiai surašytoje rezo- 
vartavimą prisiekti ištiki- liucijoje, pareikalavo į kal- 
mybę okupantui, okupantų tinamųjų grupę įtraukti ir 
kraštų vokietinimą, gy- sovietų karo nusikaltėlius, 
ventojų trėmimą, ųuislin- Ateis laikas, kad ir rau- 
ginių vyriausybių steigi- donieji kriminalistai turės 
mą, okupantų kraštų pri- atsakyti prieš tarptautinį 
jungimą, gyventojų pri- teismą. Kas yra kriminalu 
verstiną mobilizaciją, reli- naciams, negali būti dory- 
ginį persekiojimą. be bolševikams.

I

Mem&riaJ Cancer Center

Becween the ages of 5 and 19 years, cancer kilis more children 
than all of the follovving diseases combined: Scarlet Fever, Infantile 
Paralysis, Typhoid Fever, Meningitis, Peritonitis, Diptheria, Dysen- 
tery, Diarrhea and Malaria.

The American Cancer Societv statės that, contrary to cotnmon 
misconception, cancer is not solely a disease of middle or old age. 
Guard those you love from this scourge of childhood.

SUTVARKĖ KOMENDANTO
IŠSIŠOKIMĄ

LIETUVIŲ BELAISVIŲ
STOVYKLA BELGIJOJE

Rašytojų Vatarai Vilnių je
New York (LAIC) — 

ta Siekdami Lietuvos rašyto-"ashmgton. D. C., sau-|jus įkjnkyti j sav0 pr'pa.

Agitacija Prieš Streikus
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77 ' * g1 aclJa gandinį aparatą, bolševi--. streikus Kongrese padide- | 
z- jo. Kaikurie kongresmenai klūb' RĮS

^greičiausia kon? iiteratariniai vaka.j 
! pravesti įstatymus prieš rai. Kaip ir reikėjo laukti, 

vienas iš pirmųjų jų vaka-zaęijų ir įstaigų valdžia,' Jeigu Kongresas priimtų ^^0 skirtai vertimams: 
bažnyčios ir tūkstančiai .įstatymus prieš streikus, k lh
asmenų dalyvaus šiame tai būtų smūgis darbinin- krS/iaciMasmenų dalyvaus šiame tai būtų smūgis 
vajuje. | ]

Net 25,000,000 vyrų, mo-1 pakelti algas yra teisingi. į

Briuselis, Belgija — 
(LAIC) — Gruodžio pra
džioje sąjungininkų Karo 
Vadovybė (APO 758) įsa
kė prievarta išgabenti Bel
gijoje gyvenančius ukrai
niečius — tremtinius į so
vietines repatriacijos sto
vyklas Neinkirchene ir 
Stuttgarte. Visiems ukrai
niečiams urmu buvo pri- 
metam “Sovietų pilieybė”. 
Pasmerktuosius buvo įsa
kyta išgabenti iki gruodžio 
8 d. Ukrainiečiai egzekuci
ją prašė atidėti bent dviem 
savaitėm, kad tremtiniai 
galėtų prisiruošti “krikš
čioniškai mirčiai”. Karinė

kams. kurių reikalavimai! Vilniuje pradėsiąs eiti! 
savaitinis laikraštis “Lite
ratūra ir menas”.

New York (LAIC) — Į ti apsirengę ir po kelis 
iZedelhelme, Belgijoje, yra krūvoje.
1 viena iš didžiausių lietuvių: 2. Laisvalaikio belaisviai
karo belaisvių stovyklų, turi pakankamai, nes jie 
Ją neseniai aplankė Belgi- naudojami tik ruošos dar- 
joje gyvenantis lietuvis, bams pačioje stovykloje, 
kunigas J. Danauskas. Ten Belaisviai turi suorgani- 

į jis rado 25 karininkus ir zavę pradžios mokyklą 
(1,749 puskarininkius ir ka- jaunamečiams, radiotech- 
Ireivius. Belaisvių būklė nikos ir žemdirbystės kur- 
prasta: įsus, anglų, prancūzų, vo-

1. Apie 30 U belaisvių ne- kiečių ir rusų kalbų kur- 
turi visai baltinių. Nėra sus. Tačiau švietimo darbą 
šiltos dangos. Teduodama trukdo kvalifikuotų moky- vyriausybė su tuo sutiko, 
tik po vieną antklodę, dėl-: 
to jie yra priversti miego-j

kalbomis), Amerikos Pa
siuntinybė Briuselyje ofi
cialiai pranešė, kad įsaky
mas deportacijai išėjo per 
vienos karo apygardos ko
mendanto “nekompetenci- 
ją”, kad įsakymas yra at
šauktas, ir kad “ateityje 
tokie dalykai nesikartos.”

3,325,000 Darbininkų 
Be Darbo

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS BVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

S25 E. 8th SL, So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Plrmininkė — B. Galhūnienė,
8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 

Prot. RatL — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 

Fin. RaSt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkuay—1864-W.
iždininkė — Ona Starluliūtė,

177 Weat 7th SL, So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė.

948 E. Broadu-ay. S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

antru antradieni mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas trr • 
Seventh St.. So. Boston, Mass. ■ “* 1 1 —* *

Visais draugijos reikalais kreipkitės
na» protokolu raMjnlnice

RUSIJA IR LIETUVA
I

----------- :
New York (LAIC) — 

J Iš Jung. Amerikos Valsty
bių, kaip praneša “Satur- 
day Evening Post”, Rusi
ja gavo 10,000 lėktuvų, 
4,000 bombonešių, 400,000 
sunkvežimų, 7,500 tankų, 
už du su puse bilionų do
lerių mašinų ir už pusant
ro biliono maisto. Iš viso,

I »V JONO E V. BL PA TALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždya,
1 601 6th SL, So. Boston. Mass.

Vice-Pirrelninkas — Pranas Tulelkle
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius iRiiciiai duota DAP’filbji sip- | 699 E. Seventh St., So. Boston. Mass nuslJal auota pagaiDa Šie 
Maršalka - jonas zaikis. kia 9 bilijonus dolerių. Ga-

, 78? e. Broadv.-ay, So. Boston, Mass benant tuos karo reikme-
«L nis į Rusiją, vadinamoj

■ AdirkV hvUsuuiMiuufl zvao m r __ *11 1 J *
čią aekmadienj kiekvieno mėnesi. Persų JianKOS komandoj 
Z vai. po pietų. I’-------**— --“ 1 ’• ’ "" •> • ••
407 f JSt. (5--. Hr.«tnn MUM !

Thru the Looking Glass

I"And I felt juet likę Alice, too,” ssid Mra Harry Weir, G.l. Wife. as she 
deseribed her recent shopping tour. •‘Ali the lovely plastic appointments 
I want for my dressing table were spread in front of me. būt I couldn’t 
Ūke them home with me.” There just aren’t many plastic items avail- 
able now butthere will be more if all housewives conscientiously save 
and turn in every drop of used fat. Used fat helps makt plasties.

j dirbo 30,000 amerikiečių 
ir kita tiek vietinių darbi- 

(ninku. Jie nugabeno daug 
(geležinkelio reikmenų, fa- 
l brikų įrengimų ir tt. Šim
tai laivų ir tūkstančiai pre
kybos laivyno jūrininkų, 
rizikuodami savo gyvybė
mis, gabeno tuos karo 
reikmenis į Rusiją. Be to, 
apie 60 milijonų dolerių 
vertės amerikiečiai priva
čiai sudėjo Sovietams per 
Russian War Relief ir A- 
merican Red Cross. Jokie 
reikalavimai nelydėjo tų 
dovanų ,nors buvo tikima
si. kad tas palenks rusus 
atsisakyti imperializmo, 
slaptybės ir t.t.

Tačiau tikrovė parodė, 
kad nors būta bendrų veik
smų karo fronte, bet rusai 
taip ir liko nuošaliai. Jie 
neįsileido nei USA karinių 
stebėtojų, nei karo kores
pondentų fronte. Neleido 
pasinaudoti jų aerodro
mais ar skristi jų teritori- 
ja. Nedavė žinių apie savo vieškeliai.

ginklus ar karinius išradi
mus (o atominės bombos 
paslaptį įkandin reikalau
ja išduoti). USA pasiunti
nybės tarnautojai Mas
kvoje negali draugauti su 
rusų šeimomis. Kad galėtų 
nueiti į USA pasiuntinybę, 
sovietų piliečiai turi gauti 
NKVD leidimą. Jei rusas 
pastebiamas draugaujant 
su svetimos pasiuntinybės 
nariais, susilaukia nemalo
numą ir tardymų. Milžiniš
kuose, per du kontinentu 
nusitęsiančiuose Rusijos 
plotuose Amerikai leista

tojų stoka ir mokslo prie
monių trūkumas. Belais
viai lietuviai kreipiasi į 
lietuvius, gyvenančius lai
svėje, užsienyje, ir prašo 
jiems padėti:

1. Vadovėliais, mokymo 
priemonėmis ir knygomis 
pasiskaitymui. Norėtų 
gauti anglų kalbos vadovė
lių, o taipgi vadovėlių mo
kantiems prancūziškai, vo
kiškai, rusiškai ar lenkiš
kai. Taip pat įvairių: žo
dynų, anglų - vokiečių, vo
kiečių - anglų, prancūzų - 
vokiečių, vokiečių - pran
cūzų, o geriausiai lietuvių- 
anglų ir anglų - lietuvių 
žodynų.

2. Pieštukų.
3. Maldaknygių lietuvių

ir egzekucija buvo atidėta 
į gruodžio 22 d.

Gruodžio 16 d. tremtiniai 
telegrafu atsišaukė į A- 
merikos ir Kanados ukrai
niečius. Gruodžio 20 d. A- 
merikos Ukrainiečių Kon
greso delegacija lankėsi 
Vašingtone, kur gavo užti
krinimų, kad niekas prie
varta nebus gabenamas, 
kad dalykas tiriamas ir 
kaltininkai busnubausti.

Atsižvelgiant į protestų 
bangą Belgijos spaudoje! 
(prancūzų ir flamandų

• v

turėti tik 260 savo diplo- kalboje> gv. Rašto, Naujo-
matinio personalo narių, 
tuo tarpu kai Londone 
USA pasiuntinybės perso
nalas siekia 1,100 ir kai 
Rusijos piliečių su doplo- 
matiniais pasais Ameriko
je yra daugiau kaip 2,000.

Paprasčiausio klausimo 
sutvarkymas, pavyzdžiui 
kambario parūpinimas U. 
S. A. diplomatui ar kores
pondentui, Maskvos įstai
gose užsitęsia savaitėmis...

I 5 Užmušta, 17 Sužeista 
Automobilių Nelaimėse

jo Testamento, rąžančių, 
paveikslėlių ir tt.

4. Dangos reikmenimis, 
ypač baltiniais.

5. Vienas didžiausių troš
kimų būtų gauti tabako ir 
maisto.

Viską galima siųsti arba 
per BALF, arba lietuvio 
kunigo adresu L’Abbe J. 
Danauskas, 2 Rue Chant 
d’Oiseau, WOLUME - St- 
Pierre, Bruxelles, Belgium.

USA Paštas į Belgiją pri
ima iki 11 sv. siuntinius.

Pereitos savaitės pabai
goje automobilių nelaimė
se užmušta 5 žmonės ir 17 
sužeista, iš 
vojingai.

Spėjama, 
priežastimi

kurių

kad 
buvo

B6GO

trys pa-

nelaimių 
apledėję

Bėgo lapė per tiltuką.
i Susitiko Pilypuką — 
Rida rida ridaduka. 
Striukučiuką mažučiuką.

Sėdi kiškis ant kopūstų, 
Pūstu pūstu,
Kad pilvelį jam išpūstų. 
Pūstu pūstu.

Washington, D. C.—1945 
m. dėl algų, dėl nepatenki
namų darbo sąlygų darbi
ninkų su darbdaviais gin
čai palietė 4,600 įstaigų ir 
3,325,000 darbininkų.

Dėl streikų, dėl darbo su
stabdymo prarasta 35 mi
lijonai darbo dienų. Darbi
ninkai neteko milijonus 
dolerių algų.

Pirmiau pats užsilaikyk 
ramybėj, tuomet ir kitus 
galėsi nuraminti.

Tomas Kempietis.

Karo veteranė, Mrs. Robertą Levaux iš įMorcn- 
port, Wash., sugrįžo po keturių metų tarnybos ir 
parsivežė 14 mėnesių sūnų. Jos vyras dar paliko 
tęsti tarnybą Egipte. __
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DARBININKAS
•66 West Broadway, South Boston, Mase

Telephone SOUth Boston 2680

z

Laike Kalėdų švenčių Washingtone keletas Kongresmanų susirinkę j 
radio stotį transliavo kalėdines giesmes valstybei ir užjūriui.

DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tueaday and Friday eacept Holidays auch a* 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
---------by----------

•AINT JOIEPH** LITHUANIAN R. C. A»»OCIATION OF LABOR
•Rared M Mcond-claaa matter Sept 12. 1916 at the poat office at Boeton. 

Ma— under the Act of March 3. 1870.
AOMptaDM for maihng at apačiai rato of poatage provlded for in Section 1108 

Act of October 8.1917, authorized on July 12, 1918
BUB8CRIPTION KATES: PRENUMERATOS KAINA

Oorneatic yearly---------------------84-00 Amerikoje metama_____ 84.00
Domeatic once per veek yearly 82.00 Vieną kart savaitėje metams.... 82.00
foreign yearly---------------------  85.00 Užsieny metams ___________ 85.00
Fareign once per week yearly 82.50 Užsieny 1 kart sa-tėj metama 82410

Lietuviškieji Amerikos bolševikai mini 19-kos me
tų sukaktį sušaudymo keturių komunistų Lietuvoje, 
Antanui Smetonai beprezidentaujant. Minimos ir jų 
pavardės: Giedris, Požėla, Greifenberger ir Čornyj. 
Dvi lietuviškos, viena vokiška ir viena rusiška pavardė. 
Gi visi skaitomi lietuvių komunistais. “Laisvės” žo
džiais tariant, “jie buvo suimti, teisti ir sušaudyti tuo
jau po fašistinio perversmo, kurį smetonininkų klika 
įvykdė Lietuvoje, smurtu nuversdama liaudininkų so
cialdemokratų valdžią”. Toks ir dalykas, kad jie buvo 
teisti — ne taip, kaip pas bolševikus, kurie sušaudo 
dažniausiai be teismo, vien už tai, kad visi ne bolševi
kai skaitomi “liaudies priešais, buržujais”. O nuspręs
ti, kas yra “liaudies priešas”, turi valios ir galios betJ 
koks raudonarmietis, ar čekistas, ir tai ne būtinai koks i 
aukštesnis pareigūnas, bet kiekvienas eilinis stupaika. 
Nušovė, ir tiek. Jokios atsakomybės. Dar pagyrimą ir 
“nagradą” gauna, kad “liaudies priešą” likvidavo. Kai 
tas aplinkybes apsvarstoma, tuojau paaiškėja, koks 
yra skirtumas bausmių teikime “Fašistinėj” Lietuvoj 
ir nieku nesutramdomoj Sovietų sauvalybėj. Šaudo 
žmones, kaip medžioklėje žvėris. Jei medžiotojui užei
na koks ūpas (verčiau baimė), tai ir mešką gyvą palie
ka, bet zuikutį ar kurapkėlę be pasigailėjimo nušaujae. 
Tokia, mat, “plačioji rusų prigimtis”. Lietuviškų bol
ševikų kitoniška prigimtis. Vaizduotės polėkių jie ne
beturi, bet ar tik nebus už rusiškuosius žiauresni.

Kaipo iliustraciją bei šio dalyko nušvietimą, tenka 
prisiminti vienas atsitikimas, kurį aprašo rusų rašyto
jas Zaicev (ne bolševikas) savo knygoje “Moskva”. A- 
not jo, pačioj savo viešpatavimo pradžioj bolševikai 
dar nebuvo tokie žiaurūs, bent kai kuriais atvejais. 
Buržujų klasę naikino be pasigailėjimo, bet rašytojus, 
ypač futuristus, dar tebe pakentė. Jiems duodavo “a- 
kademičeskij pajok”
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— Šachas Rėza nuėmė uždangalus nuo veidų Balistinę politiką Sovietų 
Irano moterų. — Karūnos brangakmeniai — 
naujosioms reformoms. — Opiumo ir Veneros 
krašte. —• Kiekvienas 
legramg karalių karaliui! 
duktė Irano soste! 
munistas — “demokratinės" Irano partijos va 

das. — Paslaptingieji turistai Kurdistane. —

TEBETĘSIA CARŲ 
IMPERIALISTINĘ 
POLITIKĄ

Dar caro laikais, prieš 35 
metus, rusų užsienio reika
lų ministeris Sergei Sozo- 

! novas, pareiškė: 
į — Anglai siekdami gyvy
binių politinių tikslų Eu-

■ Rusija kaip tik ir pradėjo 
{atkakliai kibti į Persiją, 
dabar besivadinančią Ira- 

goli nemokomai siųsti te- nu.
Egipto valdovo Radijas ir spauda prane- 

Prancūzijoj auklėtas ko- šė, kad net Naujų Metų 
■ - — " 'dieną posėdžiavo britų mi-

, nisteriai, o taipgi prezi
dentas Trumanas tarėsi su 

’ politikais PotOmac upe 
plaukdamas savo jachtoje. 
Anglai ir amerikiečiai

i

I
ralius. Jis išvedė 860 mylių Visa Irano nelaimė ir kyla 
geležinkelį, jungiantį Kas- iš to, kad čia kryžiuojasi 
pijos jūrą su Irano įlanka, labai svarbūs rusų ir britų 
jis gerokai pristeigė mo-, interesai. Rusai nori pra- 
kyklų, fabrikų, įvedė nau- siveržti į Irano įlanką ir 
ją įstatymų kodeksą, pa- turėti laisvus uostus savo 
naikino titulus, leido stu- prekėms iš pietinės SSSR 
dijuoti žmogaus kūną ir dalies. Jie taip gi nori to- 
daryti anatominius tyri- liau į pietus nustumti savo 
mus su lavonais būsimie- sieną, kad jaustųsi labiau 
siems gydytojams, moteris apsaugoję savo svarbiuo- 
išvedė į viešąjį gyvenimą sius žibalo šaltinius Kau- 
nuimdamas nuo jų veidų kaze. Britams tai yra gy- 
gaubtuvus, išvedė naujus vybinis kelias į Indiją. Tie- 
kelius, įsteigė visą eilę siausis britų susisiekimas 
naujų uostų, išdalino kai- lėktuvais su Indija eina 
kuriuos dvarus beže- per Iraną. Britai prisibijo, 
miams. Savo toms refor- kad rusai įsistiprinę Irane, 
moms jis paskyrė netgi užeis Turkiją iš užnugario 
savo privačius aukso iš- ir privers tą šalį nusileisti, 
teklius ir net karaHškus tuo būdu rusai įsigalėtų di- 
brangakmenius, kurie ne- delėje dalyje Viduržemio 
turėjo taip didelės istori- jūros. Britai puikiai su- 
nės vertės. įpranta, kad rusai veržiasi

Apibudindamas tą viską, ne tik į šiaurinį Iraną, bet 
jis galėjo pasakyti: j jie palaipsniui nori užimti
— Savo šalį aš padariau 

jauną, o save pasendinau...
DYKUMUIR 
KARAVANŲ ŠALIS

visą tą šalį, o vėliau — gal 
ir Turkiją, Siriją ir Pales
tiną. Be kitų sumetimų — 
ir rusams ir britams — la
bai rūpi Irano aliejaus šal- 

Nors tos naujovės ir tiniai. O jų Iranas turi 
reikšmingos Irano gyveni-'gausiai — užima trečią 
me, bet dar lieka daug vie-'vietą žibalo produkcijoje 
tos naujoms reformoms:(visome pasaulyje. Vien 
Irane dar yra klajoklių,'anglų - iraniečių bendrovė 
vieton trūkstamų gele-Masdžidi - Suleima apylin- 
žinkelių, matosi kuprių ka-‘kėse gauna 350.000 stati- 
ravanai, tūkstančiai žmo- nių žibalo per dieną.
nių gyvena prabangoje,’ šiaipjau Iranas — dau- 
bet milijonai kenčia skur- giau žemės ūkio kraštas, 
dą. Daugelis ieško links-į nors garsūs yra persų kili- 
mybės opiume ir lengvame į mai, o netgi ir vynas, 
gyvenime, užtat krašte — 
beveik du trečdaliai gyven
tojų (virš 10 milijonų) 
serga venerinėmis ligomis.

ropoję, gali, būtino reika
lo atvejuje, paaukoti kai-
kuriuos interesus Azijoje... mėgSta savaitgalį, mėgsta 
Tai vis aplinkybes, kurias šventėse pailsėti, ir jei jie 
mes, aišku, galime panau- taįp svarbiose dienose šau- 
doti savo interesams, pa- pasitarimus, tai reiškia 
vyzdžiui, Persijos reika- reįkaias iabai svarbus, ir -
“T®" . . |tarp tų svarstytų reikalų, Įs penkių^naujagimiųjce-

Betęsdama carų impe- minimas ir Iranas.
ŠACHAS MODERNI
ZUOJA IRANĄ

Tolimasis Iranas — ne
taip jau maža valstybė.1 kų neteisybėmis
Savo plotu — tris kartus j paskelbė, 
didesnis už Prancūziją, du'pilietis gali nemokamai

luose...” j
Betęsdama carų impe-'minimas ir Iranas.

AaaCaI, HUlgl XI V j IIGm.

i MOTERYS NAUJOJO 
KARALIAUS ROMUOSE

Laikinas išsprendimas

rusų poetas taip ir buvo apie jį pasakęs: “Ach ty Jur
gis, gordyj Jurgis!” (Oi tu, Jurgi, išdidus Jurgi). Gal 
perdidelis idealistas, bet kam tai kenkia? Jis nieko nė 
(pirštu neužgavo — o Čia žmogžudys!

Zaicev manė, kad sapnuoja. Bet jei sapnavo, tai jį
pažadino dar baisesnė realybė. Iš minios išsiskyrė ke- --------- o -------------

— mizerną priemonėlę nuo bado liolika vyrų, kurių veiduose reiškėsi žvėriška neapy-: kartu didesnis už Turkiją (tiesiog šachui siųsti skun-

turi miršta kūdikystėje, iir nišų interesų J™™1™-
Iš keturių gyventojų net ^as metais, kai SSSR 
trys niekada i________
skaityti. 

į Kovodamas su valdinin- 
■ ’— -šachas 

kad kiekvienas

—---------j p- — t A *- ; -7 Z ’ ” ~ ------------------ -----— ------ A*7 * v w į *

apsiginti. Kartais pakviesdavo ir literatinių paskaitų kanta. (Jų žvėriška išvaizda amžinai man mintyje pa- ir lygus, maždaug, penkta-jdo telegramą, bet tas daug;
a ? -r _ •   a. _ i *   1 r a. _ 1 IX Z 1  — Z ' __ a _ • • _ 1 — * • _ • \ v •   — j •_______ _____ • • _ J ~ 1Z««Z T TO A ~ —X -Z^ XXZ.. Xpadaryti. Į vieną tokią paskaitą bolševikij vadovybė siliko — taip ir pabrėžia Zaicev). Jie grūdosi pro minią 

pasikvietė tris literatus: Sologūbą, Zaicevą ir Baltru-;tiesiog į estradą. Aišku, kad nori Baltrušaitį pasi- 
šaitį, tuometinį Lietuvos atstovą Maskvoj. Pirmasis griebti. Pavojus buvo taip tikras ir pasibaisėtinas, kad 
skaitė Sologūbas. Publika pažiovavo, pašvilpė, kiek , teko Baltrušaitį skubotai pro užpakalines duris, iš sve- 
patriukšmavo, bet skandalo nesukėlė. Tas pat ir su Zai- tainės»išvesti.
cevo paskaita. Išeina Baltrušaitis. Vos pasirodė ant es-1 rz-1------ ------------------- ’------------------
trados ir nespėjo nė žodelio pratarti, kaip štai užpaka-

' linėse eilėse pasigirdo baisus trukšmas, pro kurį prasi
veržė pasiutiškai įniršęs šauksmas: “Šalin! žmogžu
dys! Kraugerys!” Zaicev negalėjo nuo nuostabos atsi-i 
peikėti. Kas čia yra? Už ką tas triukšmas ir keiksmai? 
Baltrušaitis jau buvo įsigijęs stambaus poeto vardą. 
Visi jį skaitė, stebėjosi jo talentu, taktu ir ko ramiau
sia nuotaika. Tiesa, masėms jis nebuvo populiarus. 
Perdaug rimtas, gal kiek išdidus jiems atrodė. Vienas

Zaicev nieku būdu negalėjo to galvosūkio išrišti, 
tik kiek vėliau sužinojo, kad tai buvo būrys lietuviškų

daliui USA teritorijos,;nepagelbėjo beraščių kraš- 
nors gyventojų turi apie tui, kur valdininkai tas te- 
15 milijonų. Tai garsioji legramas gali sulaikyti ne
seno vės Persija, kuri jau išsiuntę.
10 metų, kaip pakeitė savo 
vardą į “Iranas”, nes Per- ČIA KERTASI BRITŲ- 
sija reiškė tik vieną pro-jR^SŲ GYVYBINIAI

neišmoksta ir AnKlijos kariuomenė už
ėmė Iraną. Irano šachas 
Rėza buvo perdaug dėl a- 
biejų okupacinių jėgų pat
riotiškas. Jis buvo privers
tas atsisakyti nuo sosto 
savo sūnaus Mahometo 
Rėzos naudai, o patsai... 
mirė ištremime.

Naujasis valdovas gavęs 
neblogą išauklėjimą Švei
carijoje, o į valstybinius 

Tęsinys 5-tame pus?.

. cin. A1CA vcniu ouzauvju, n.o,^ tai muvv uui?o -------- ** . . . V^TlTVlPe AI
bolševikų, kurie norėjo Baltrušaičiui atkeršyti už lik- vmciją, o Iranas — visą jų *** ĮUJCZ^AI
vidavimą bolševikų Kaune. Mat, Lietuvos atstovas tu- didžiąją šalį. Gyventojai—[ 
ri būti atsakingas už savo valstybės darbus. Tai įvyko daugumoj muzulmo n a i. 
1919 m., keliais metais prieš Smetonos įsikūrimą. Rusų Paskutiniu metu kraštas 
rašytojas ilgai, ilgai stebėjosi tokiu žmonių sugyvulė- ir gyventojai gerokai su- 
jimu. . modernėję dėka reformų

Taip, bolševikai žiaurūs, žvėriškai žiaurūs. Liūdi- šacho ^lirza Rėza Pahlevi, 
ninkai — trys milijonai kankinamų lietuvių. K. kurio titulas— karalių ka-

Ar galima stebėtis, kad 
• šitokiame krašte taip la
bai stipri svetimųjų įtaka. 
Buvo laikas, kad iranie
čiai nė savo karininkų ne-' 
turėjo ir jų armijos dalims 
vadovavo britai ar rusai.'i

INFANTILE 
PARALYSIS 

JANUARY 14-31 
Nati«wl Fmndofien for Infontil* Ferolvtit

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XIX.
Nelaisvėje

— Tai matai. Tu man lendi į akis su Dosto- 
jevskiu, kurio aš visai nebijau, gi tu apie 
Plechanovą nesi nė girdėjęs. O juk tai genija- 
lus sveiko protavimo mokytojas. Jeigu jį bū
tum skaitęs, tai šis tarp mudviejų ginčas vi
sai būtų nereikalingas. Vienu akimirksniu 
viską suprastum. Gi dabar reikia sunkaus 
darbo tave įtikinti. Aš tuoj parodysiu Plecha- 
novo galvojimo metodą. Štai kad ir mudviejų 
ginčas. Tu sakai pažįstąs kelis aukštai moky
tus vyrus, kurie yra karšti, bet siauri patrio
tai, nes myli tiktai savo tautą. Gi aš, pasak 
tavęs, esu nelaiminga išskirtis. Bet aš vienu 
mostu tavo argumentą apversiu aukštyn ko
joms. Man užteks tik pareikšti, kad aš pa
žįstu tūkstantį mokytų vyrų, kurie yra pla
tūs, internacijonališki patriotai. Tada ne kas 
kitas, tik tie tavo keli tautiniai patriotai su
daro ne’aimingą išskirtį. Tai Plechanovo pro
tavimo metodą. Rodos, toks paprastas, bet 
kaip tikslus ir sėkmingas. Lygiai kaip šach
matuose: vienas gerai apgalvotas pastūmėji- 
mas ir — šach karalienei! Ką į tai pasakysi?

Andrių lyg pagriebė abejonė. O kas jį ži
no? Gal tas liesas, mefistofeliškai susivėlęs 
eseras ir turi tiesą? Bet ne. Tai negali būti.

Eserai gali sau verstis miklia galvosena, bet 
kur jų siela? Jie kažkokie nenormalūs. Sako
si mylį visą pasaulį, bet nuolatos jį vaišina 
kruvinomis revoliucijomis. Jiems rūpi valsty
bių ir tautų perversmai, bet jei koks stam
besnis sukrėtimas nušluotų tokią mažutėlę 
lietuvių tautą, kaip vėjas dulkę, tai jiems tik
tai mažmožis. Tai aiškus proto ir širdies išsi
gimimas. Gerai išmiklintą savo galvoseną jie 
vartoja vien tam, kad kitus suviliotų ir patys 
galėtų gabiai išsisukti. Bet gi ar vien galvosū
kiuose glūdi dalykų esmė?

Tos mintys, kad ir ne taip gal suformuluo
tos, perėjo per Andriaus galvą. Bet kaip čia 
atsakius į Pilvučio argumentą? Jis pasiryžo 
atsakyti atvirai, be jokio gudragalvavimo.
— Tavo argumentas labai miklus, ir tasai 

jūsų Plechanovas matyt labai gabus žmogus, 
kad išmokė jus naudoti smegenis. Bet gi ne 
vien mikliame smegenų šokinėjime žmogaus 
laimė. Jūs protaujate vienaip, žmonės ieško 
laimės kitaip. Jūsų galvosenoj Lietuva ar ki
ta maža tauta tai tik mažmožis, ji gali sau 
žūti. Jos likimas jums nė motais. Bet ir Lietu
va į jus žiūri kaip į mažmožį. Jūs jai taip pat 
nė motais. Matai, argumentas veikia abiem 
pusėm. Gal tu ir esi sutikęs tūkstantį išmoks
lintų internacijonalistų, nes esi buvojęs ir 
plačioj Rusijoj ir kitose šalyse. Aš gi tik esu 
buvęs Lietuvoj ir kiek už jos sienų, bet ne per 
toliausia. Taigi, tegalėjau susidurti tik su 
keletu išmokslintų patriotų, čia mudviejų 
šansai nelygūs, ir tuo būdu tavo argumentas 
labai dirbtinas ir suktas. Tačiau jei suskirs- 
tytum viso pasaulio mokytus žmones į inter-

kad jūsiškiai būtų mažumoj.
Pilvutis numojo ranka.

— Su tavim negalima disputuoti, nes imi 
dalyką ne kaip jis yra, bet kaip tu norėtum, 
kad būtų. Tai grynai moteriškas metodas. 
Na, bet aš pailsau taip ilgai bestovėdamas. 
Mano koja dar negreit pagis, teks dar pabu
voti buržujų nelaisvėje. Manau, dar nekartą 
susitiksiva ir pasikalbėsiva. Aš turiu tave at
versti. Tu kaimietiškai naivus, bet geros me
džiagos pas tave nemaža. Toli gražu ne viską 
supranti, bet matau, kad galėsi suprasti. Dar 
pora lekcijų, ir būsi daug kitoniškesnis. Tuo 
tarpu iki pasimatymo. Eisiu kur prisėsti.

Ir Pilvutis nušlupčiojo į palapinę.
Tas eseras net atsisveikindamas nepamirš

ta užgaulioti, — pamanė Andrius. Jis mato
mai baisiai mėgsta būti nugalėtoju — dispu
to je. Kaip jam seksis gyvenime? Andrius čia 
prisiminė dar vieną Dostojevskio posakį: “iš
galvoja sau žmogų ir su juo gyvena”. Ar ne 
tas pats su eserų idėja?

XX.
Kapitonas von der Goltz

Kapitonas von der Goltz išlaikė savo žodį. 
Už kelių savaičių jis vėl Andrių aplankė. Tą 
galimybę jam suteikė paskutiniai karo įvy
kiai. Hindenburgo armija buvo nustūmusi 
Rennenkampfą atgal į Lietuvą. Bet Rennen- 
kampfas, gavęs paspirties, atsilaikė ant Ne
muno kranto, ir Hindenburgas turėjo laikinai 
pasitraukti į Rytprūsius, kad ten, davęs savo 
armijai pasilsėti ir sustiprėti, vėl galėtų žy- 
nacijonalistus ir patrijotus, tai aš esu tikras,

giuoti prieš rusus. Tuo laikotarpiu pasinaudo
jo kapitonas von der Goltz ir aplankė savo be
laisvį.

Andrius jau beveik visiškai buvo pasvei
kęs ir neužilgo turėjo būti iš ligoninės paleis
tas. Slaugė Birutė Stempiūtė visokiais būdais 
stengėsi ilgiau jį ligoninėj laikyti ir vis pra
nešdavo, kad ligonis dar per silpnas paleisti. 
Tačiau gydytojas buvo kitokios nuomonės, ir 
Andrius turėjo būti išbrauktas iš ligonių są
rašo. Jis jau visai gerai jautėsi ir vaikščiojo 
kaip sveikas, nors Birutė primygtinai jo pra
šė apsimesti silpnesniu. Jai gaila buvo su juo 
skirtis. Be to. ji gerai žinojo sveikųjų belais
vių gyvenimo sąlygas, taigi dėlto norėjo ko il
giausiai Andrių ligoninėj laikyti.

Kapitonas von der Goltz rado jį kieme be- 
vaikštinėjantį ir jam pamojo kiek nuošaliau 
paeiti. Andrius lyg per miegus atsiminė jo 
veidą, bet iš Birutės pasakojimo tuoj susivo
kė, kad čia bus tas pats karininkas, kurs bū
tinai norėjo jį pagydyti vien tam, kad jam at
pasakotų, kaip galėjo nukauti feldfebelį Frit- 
zą. Juodu atsisėdo nuošaliai niekeno nekliu
domi. Visi sužeistieji belaisviai, kurie tuo 
kartu buvo kieme, laikėsi toliausiai nuo vo
kiečių karininko ir su užuojauta žiūrėjo į An
drių, kad jam kliuvo nelaiminga dalia kalbė
tis su žiauriai atrodančiu kapitonu. Nieks nė 
nemėgino jų pasikalbėjimą nugirsti.

Andrius, nervingai grabaliodamas vokiš
kus žodžius, pareiškė, ar ne geriau būtų gau
ti perkalbėto ją. Von der Goltz šyptelėjo ir 
prakalbėjo — lietuviškai!

(Bus daugiau) t
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fPolicy Declarations and Resolutions
DELEGATES, numbering SOS and representmg neariy 1.000.000 
American men and women, members of representea fraternal orders. 
societies. veterans' posts. political. cultural. labor and sočiai organiza- 
tions. associations and clubs. meeting in a national LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS held on November 29th, 30th and December 
lst. 1945. in the City of Chicago. Statė of Dlinois. at the Congress 
Hotel. after due deliberation and by baliot dūly taken. adopted the 
followir.g RESOLUTIONS:

Amerikos Lietuvių Kongreso

(Priimtos lapkričio 29,30 ir gruodžio 1 d.d., 1945 
Chicago, Illinois)

Re-Construction of 
Uthoania

' before the finai partition of the 
; Commonwealth of Poland and 
Lithuania in 1795.

i (d) — The long. unceasing 
and determined struggle of the 
Lithuanian People against the 
foreign — Muscovite and Ger- 
mar. — domination and oppres- 
sion: the heroic sacrifices of 
each succeeding generation of 
the Lithuanian People in the 
great mass insurrections of 
1794 - 1795. 1812. 1831. 1863- 
1864. 1905, 1918-1920. and the 
epic Lithuanian fight for basic 
human rights. for human digni- 
ty. for freedom of the press and 
of a printed Lithuanian word 
during the forty-year suppres- 
sion of all Lithuanian literary 
activities (1864-1904).

(e^ — The Proclamation of 
Indepepdence by the People of 
Lithuania on February 16th. 
1918; the uneąual heroic strug
gle against Severai rapacious 
neighbors of Lithuania: vlctoiy 
of the People in the general, di- 
rect, untrammeled elections by 
secret baliot in April 1920 to a 
Constituent Assembly based on 
proportionate representation; 
and the Demoeratie Constitu- 
tion framed by the Lithuanian 
Peoples representatives for a 
progressive demoeratie nation 

j _ ______ _______ outiook
. and of liberal popuiist traditions

(f) — Admirable progress in 
self - government,,

Sakoma, kad ši višta kalba. Ji pasako “taip ne”. Jos “bosienė”, 
iš Cincinnati, O., bando ją išmokinti A-B-C ir aritmetikos.

1939. whereby Lithuania grant- 
ed and ieased to the Soviet 
Union military bases in the 
strategic centers of Lithuania 
in exc'nange for a solemn Rus
sian guaranty of the Indepen
dence of Lithuania and Russian 
non-interference in the domestic 
political. sočiai and economic 
order of the country.

I (h) — Subseųuent violation 
by the Soviet Union of all the 
treaties — Peace Pact, Non- 
Aggression Pact, and Mutual 
Assistance Pact v/ith a guaran
ty of the political independence 
and non-interference in the do
mestic affairs — then and now 
in force between the Soviet 
Union and the sovereign Repu- 
biic of Lithuania.

(i) — Soviet policy of law- 
lessness, terror, intimidation, 
economic impoverishment, na- 
tionalųation, sovietization, op- 
pression. persecution, mass ar- 
rests, mass executions and mass 
deportations which caused, 
within one year of the Soviet 
occupation, immeasurable losses 
in manpower, economic and cul
tural wealth in Lithuania. Į

(j) — Condemnation by the 
Government of the United t 
Statės, in a statement by the 
Department of Statė on Julyi 
23rd, 1940, of the deliberate at-

economicandcultural Tdvance" tempt by the Soviet Union to) 
__ :_______: consistent adherence to annihilate by devious processes; 

back to the the rule of reason. of justice and an.^ Predatory activities the po-| 
its splendid of law in intemational rela- i^-ical independence and territo-

(Unanimously voted 
Nov. SOth, 19 $5)

The LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS. representing 
by dūly eleeted delegates the 
preponderant majority of Ame- 
rieans of Lithuanian estraction 
or descent. jointly and severally 
re-iterates its membership’s un- 
eąuivocal belief in the inalien- 
able rights of men and nations. 
in the principle of equality of 
men and races. in the right of 
peoples to pursue individual 
happiness and to develop their 
creative talents in freedom. un
der a representative demoeratie 
form of government. for all na
tions capable of self-govern
ment. and in the war aims pro- 
claimed by our country, based 
on the Wilsonian principle of 
national self-determination. the 
Rooseveltian Atlantic Charter 
and Four Freedoms and Presi- 
dent Trumą n’s Tv/elve Points.

Being particularly concerned 
with the destinies of Lithuania, 
the country of our ancestors. 
and realizing that the People of 
Lithuania desire nothing that is__ o_____  ________
not rightfully theirs. this Con- .of Westem Christian 
gress takes cognizance of: j

fa) — Ethic. cultural and lin- in administration. 
guistic individuality and politi
cal traditions of the Lithuanian demoeratie 
people. <

(b» — Ancient Lithuanian ment: 
statehood, dating 1 
year 1200 A. D., 
historical record of tolerance. tions; co-operation in the peace 
individual. račiai, linguistic and machinery 
cultural libertv: its progressive League of Nations; and scrupu-‘ 
jurisprudence and ways of ad- ’ 
ministration perpetuated in his
torical reminiscences c_ __
liberal Lithuanian rule among 1918-1940. 
the Latvian. ' __ _______,o. _______w___
Ukrainian. Jewish and Tatar iet Union — by the threat of 
nationalities.

f c) — Most progressive and 
beneficial Lithuanian leadership 
in the educational and political 
reforms of the lašt ųuarter of 
the Eighteenth Century. just

and reporting, thus helping the 
sovereign Peoples of Lithuania, 
Latvia and Estonia to restore 
their demoeratie self - govern
ments after the harrowing ex- 
periences of three successive 
hostile occupations.

THE LITHUANIAN AMERI
CAN CONGRESS ALSO calls 
upon the Government of the 
United Statės to initiate the 
movė for an immediate admis- 
sion of Lithuania, Latvia and 
Estonia, štili fullpledged mem
bers of the League of Nations,
into the United Nations Orga- 
nization.

Finally, the LITHUANIAN 
AMERICAN CONGRESS re-J 
quests the Government to ar-! 
range immediately, prior to re-: 
sumption of actual self-govern- ' 
ment, for admission, direetly 
into the Baltic Statės, of Ameri
can Press, Red Cross, Welfare 
organizations, and the Ameri
can Staff of UNRRA.

Membership of the organiza- 
tion affiliated in the UTHUA- 
NIAN AMERICAN CONGRESS 
will spare no effort until the 
above - stated objectives shall 
have been fulfilled, and the 
Honor and Spirit of the United 
Nations shall have been pres-! 
erved by effecting the promises 
made to American men and wo- 
men of the armed forces, to the) 
American People, and the world 
at large.

REV. JOSEPH VASKAS 
CONSTANTINE R. JURGELA 

Chairman and Secretary
Resolutions Committee 

LEONARD SIMUTIS, President 
WILLIAM F. LAUKAITIS

Vice President
PIUS GRIGAITIS, Secretary 
MICHAEL VAIDYLA, Treas.
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Marijonų Misijonierių 
Veikla

, rial integrity of the Republic of 
devised by* the Lithuania and northern Baltic

Statės, Latvia and Estonia. * ing of the Atlantic Charter. 
lous oerformance of all interna-’ fk) “ Univereal Insurrection Moscow Declaration and Yalta 
tinnal nhi i P-a hv thp ppn„.. °f the People of Lithuania Declaration to Liberated Euro- 

of tFe Me of LUhuanU in the domination pean Peoples.
)and enslavement in June 1941 ;| (o) — Re-iteration of the

Ši figūrinė statistika aiškiai parodo palygini
mą Amerikos ir Japonijos karo Laivynų djdį 
gruodžio 1, 1941 metais. Vėliau, sausio 1, 1944 
metais ir rugpiūčio 15, 1945m. Pilkos figūros — 
Amerikos Laivyno; juodos — Japonijos . Reiš
kia, Amerikos Laivynas augo, o Japonų krito. Iš 
to seka, kad Amerika būtų greit užbaigus karą 
su Japonija ir be atominės bombos.

1a.11 ruiv diliumi i — --------- ; '' --------------------------- — ------
White Ruthene. (g) — Imposition by the Sov-I restitution of the political inde- American policy of non-recogni-

I
!superior force and in conniv- 

ance with Nazi German war 
criminals now being tried by an 
International Tribūnai at Nue- 
remberg — of a “Mutual Assis- 
tance Pact” on October 10,)

Buvęs nacių vadas Adolpas Hitleris ir Eva 
Braun. kuri, sulig vėliausių žinių, buvus vedus 
Ado'pą prieš 24 valandas prieš jų abiejų žuvimą 
po Berlyno griuvėsiais.

pendence of Lithuania under a tion of the Soviet attempt to an- 
Provisional Coalition Govern- nihilate the independence of 
ment, and its dissolution by Lithuania, Latvia and Estonia, 
Nazi Germany in August 1941. voiced by the Department of 

(1) — Atlantic Charter De- Statė in March 1945.
claration of August 1941 by the (p) — President Hari-y S. 
President of the United Statės Truman’s Twelve 
and Prime Minister of Great enunciated in his 
Britain. holding out a promise Day speech. 
of the restoration of sovereign- 
ty to the peoples forcibly de- cord in demoeratie self-govern- 
prived of šame, and subsequent ment, cultural and economic ad- 
embodiment of the Atlantic vancement. serupulous co-ope- 
Charter as a part of the Deda- ration in League of Nations 
ration by United Nations, in- peace machinery, striet observ- 
cluding the Soviet Union, on ance of all intemational treaty 
January 1, 1942.

i (m) — Effective Lithuanian’ 
underground liberation struggle

1 during the three years of Ger- 
man occupation and continuing 

[to this date, directed against 
the Nazi and Soviet attempt to
t------------- -------- ___.
Į ]

. tion of fundamentai
‘rights and political indepen- 
t dence. under a unified Supreme 
i Lithuanian Committee of libera- 
ition which, ever since August 
į 1941, proclaimed to the People 
■that its fight for the Allied 
■Cause and Liberation of Lith
uania and its good Baltic neigh- 
bors is being waged in full con-

(r) — Equally

Point Policy 
recent Navy

excellent re-

The LITHUANIAN AMERI- 
CAN CONGRESS CALLS UP
ON THE GOVERNMENT of 
the United Statės to implement 
its wartime policy declarations 
with active exercise of its good 
offices in initiating immediate 
measures to induce Russia to 
honor the*Soviet Government’s 
endorsement of the Atlantic 
Charter, Moscow Declaration 
and Yalta Declaration to Liber- 
ated European Peoples, and to 
withdraw Soviet armed forces. 
police, administrative and com- 
munist party apparatus from 
the territories of Lithuania. 
Latvia and Estonia.

obligations and good neighbor- 
hood policies of the Peoples of 
the Republics of Latvia and Es
tonia.

(s) — The continuing gueril- 
la fight and underground resist- 

i J_~~ _ 2 Z. 1__ _ ance of the Peoples of Lithua-
annihilate Lithuania as a sove- ’ nia, Latvia and Estonia striv- 
reign nation and for a restora-; ing for their liberation and for 

' - ' * ] human ifulfillment rc -------:—of the promises 
made in behalf of the United 
Nations and “Big Three” Pow- 
ers; and finally

(t) — Unsurpassed American 
contribution to Victory over 
fascism, achieved at high cost 
in human lives - and suffering, 
in great material destruction, 
and the decisive American lend- 

fidence in a fulfillment of thetlease aid to the fighting United 
Atlantic Charter. [Nations.

(n) — The present second oc-‘ WHEREFORE, the LITHUA- 
eupation of Lithuania by the NIAN AMERICAN CONGRESS 

'armed forces of the Soviet‘pledges its full moral support 
! Union and imposition of a pup-'to the People of Lithuania striv- 
pet Soviet regime maintained ing for a liberation from en- 
solely and exclusively by the slavement by any foreign power 
bavonets of the Red Army and and for a restoration of full 
NKVD troops; a continuing So-ipolitical independence and de- 
viet rapacity, imperialism andimocratic self-government of 
refusal to honor its Peace. Non-įtheir country, in a free world 
Aggression and Friendship’promised by the Atlantic Char-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
"VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

| “VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimų.

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

“VYTI” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
KViesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska’tytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTI!”

“VYTIES kaina metams tik $3.00

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Aided^by Dimes

Kovo 11-17, Chicago. III.. Die
vo Apvaizdos bažnyčia, misijos: 
kun. Adomas Markūnas. MIC.

Kovo 11-24, Cambridge. Mass. 
Nekaltojo Prasidėjimo bažny
čia, dviejų savaičių misijos: 
kun. Jonas J. Jakaitis. MIC.

Kovo 18—31, Chicago, III., 
Aušros Vartų bažnyčioje, dvie
jų savaičių misijos, kun. Ado
mas Markūnas. MIC.

Kovo 24—31, Chicago, III. Šv. 
Jurgio bažnyčioje, misijos: kun. 
Antanas Mažukna, MIC.

Bai. 1—7, Pittston, Pa. 
Kazimiero bažnyčioje, misijos, 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bai. 1—14, Chicago, III., šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, dviejų sa
vaičių misijos, kun. Jonas J. Ja
kaitis, MIC ir kun. Ant. Mažuk
na, MIC.

Bal. 8—14, Chicago, III., Šv. 
Juozapo bažnyčioje, misijos; 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Bal. 15—21. Detroit. Mich.. 
Šv. Jurgio bažnyčioje, misijos: 
kun. Adomas Markūnas, MIC.

Geguž. 6—12, Chicago. III., i 
ŠŠ. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
misijos: kun. Jonas J. Jakaitis,) 
MIC.

Geguž. 19—26. Chicago, III..Į 
Visų Šventųjų bažnyčioje, misi
jos: Antanas Mažukna,!
MIC.

Five-year-old Henry Holland 
of Memphis. Tennessee. has re- 
covefed from the attack of in- 
fantile paralysis that crippled bis 
legs. He uas aided by your con- 
tributions to a previous March of 
Dimes, and is now doing fine.

How about the thousands of 
other youngsters who were strick- 
en with the disease lašt summcr? 
For their sakes, will you

JOIN THE MARCH OF DIMES 
JANUARY 11-31

THE LITHUANIAN CON
GRESS calls upon the Great 
Powers that had subscribed the 
Yalta Declaration to Liberated 
European Peoples to fulfill all 
of their jointly made promises 
to liberated European Peoples, 
certainly including among them 
the peoples of Lithuania, Latvia 
and Estonia; to create condi- 
tions enabling formation of 
broadly representative interim 
Governments of Lithuania, Lat
via and Estonia; to repatriate 
Baltic deportees from their Si- 
berian and Northern Russian 
exile, under thė supervision of 
the United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration; 
to provide for an orderly non- 
compulsory repatriation of dis- 
placed Lithuanians, Latvians 
and Estonianš from Western 
Europe, after evacuation of the 
Russian troops, police and com- 
munist party apparatus from 
the territories of the Republics 
of Lithuania. Latvia and Esto
nia; thereafter, to hold free and 
untrammeled general elections. 
under an impartial United Na
tions supervision, with the ef- 
fective full participation of the 
United Statės, and under condi- 
tions of complete uncensored 
freedom of the radio, press, 

‘ campaigning, assembly, speech
Pacts with Lithuania in spite oflter and the United Nations Or- 
the solemn Russian underwrit-Įganization.

FICHTSm
JtIN TIE HMCN OF IIMES

L «L’* Ak 1
* " 'r SSrL

Britų darbiečiai kelia ovacijas, kai jie laimė
jo rinkimus. Priešakyj stovi jų vadas, dabartinis 
premieras Clement R. Attlee ir jo žmona.



I

e
Antradienis, Sausio 15 d., 1946

AUKOTI RŪBAI IR MAISTAS
Lapkričio ir Gruodžio Mėn.

Y. kun. Zidanavičius (knygų) 
Y. BALF Skyr..........................
BALF Skyr...............................
BALF Skyr...............................

Prieš kurį laiką šio laikraščio skiltyse buvo įdėtas sąrašas 
BALF skyrių, parapijų bei atskirų asmenų, prisiuntusių rūbų, 
avalynės ir maisto per 1945 m. spalių mėn.

Lapkričio ir gruodžio mėn. didesniais kiekiais gauta rūbų, 
maisto, knygų iš šių vietų:

(Skaitlines pateikiame svarais).
Athol, Mass. BALF v......................
Albany, N. Y. per kun. K. Strimaitį 
Amsterdam, N. 
Amsterdam, N. 
Ansonia, Conn. 
Bayonne. N. J.
Beacon, N. Y. Mrs. B. Verplauck ..............................
Bridgeport, Conn. BALF Skyr...................................
Brockton, Mass. Sandaros Klūbas .........................
Boston, Mass. BALF 17 Skyr.....................................
So. Boston, Mass. M. Vaičaitis .................................
Bridgeport, Conn. A. J. Viznis 
Baytown, Texas Knights of Columbus 
Colonial Beach, Va. Rotary Club ............................
Chicago, III.: E. Switra ..........................................

Mrs. J. W. Blake ir Mrs. J. M. Paschal ......
K. Vikar. (knygų) ..............................................
Sisters of St. Casimir ......................... .'.........
Sandara ...........................................................

St. Casimir’s Academy ....... ......................................
Cleveland, Ohio Šv. Jurgio parap. .......................
Dayton, Ohio, Šv. Kryžiaus parap..............................
Detroit. Mich. .......................... ...............................
Grand Rapids, Mich. Šv. Petro ir Povilo parap. 
Herrin. III. BALF Skyr.............................................
Hartford. Conn. BALF Skyr......................................
Haverhill, Mass. BALF Skyr. ................................
Harvey, III. J. Yudeik .............................................
•Kewanee, III. Uršulė Zalumski ....................
Kearny, N. J. BALF 7 Skyr. (naujų rūbų už $200) 
Kearny, N. J. A. Gerulaitis .....................
Kearny - Harrison, N. J. BALF Skyr. 
Kulpmont, Pa. BALF Skyr.................................
Lynbrook, L. I. V. Raudonaitis .........................
Los Angeles ,Cal. Šv. Kazimiero par. per

Prelatą J. Maciejauską 
Lowell, Mass. Šv. Juozapo Parap. 
Manchester, Conn. BALF Skyr...........
Manchester. N. H. F. Vaichūnas 
Minersville. Pa. per kun. Klevinską 
Minersville, Pa. Mrs. Paul Sateavage 
Norwood, Mass. BALF Skyr. ............
Nashua, N. H. per kun. M. C. Cibulskį 
Nanticoke. Pa. Mary Kempinski ....
New Britain, Conn. BALF Skyr.........
Newark. N. J. BALF 35 Skyr..........
Newark. N. J. A. Benzinskis 
New Haven, Conn. BALF Skyr..........
Oceanside, L. I. Mrs. Suzan Overzol 
Oskosh, Wisc. Mercy Hospital ......
Old Forge. Pa. kun. J. E. Savulis 
Oceanside. N. Y. Mrs. Fred Lindgrin 
Ovverboro. Kentucky, John W. Ciral 
Philadelphia, Pa. Sarcevičiai .............
Portland. Maine, Mrs. L. Fiore 
Portchester, N. Y. Mrs. A. Philips 
Pittsburgh, Pa. Šv. Vincento Pauliečio Parap. 
Pittston. Pa. Šv. Kazimiero Parap...............
Risley. N. J. Jonas Jasinskas (naujų knygų)

2,350 
.. 110 
.. 418
2,664
.. 800
.. 840
.. 120
2,047 
.. 975

t
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Armija parduoda netik automobilius JEEPS, bet ir mulus, 
priskaitomi prie pertekliaus. Pardavimas vyksta Kansas City, Mo.
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Pradžia 3-čiame pusi.

Komunistų “rojus”— vi

Bi-

VETERANAMS PAGALBA

Iprie UNO valstybių šei
mos bolševikams nėra 
kliūtis vykdyti savo impe
rialistinius siekimus. Ne
galėdami, dėl tarptautinių 

! pasižadėjimų, jėga pri
jungti Irano, jie pradėjo;

Klausimas — Ar teisybė, 
kad GI Bilius parūpina, 
kad visi pinigai, valdžios į- 
mokėti už mokslą pagal GI 
Biliaus, bus numušti nuo 
bonų, kurie ateityje bus 
autorizuoti?

Atsakymas — GI Bilius 
taip parašytas, kad legis- 
lacija autorizuodama iš
mokėjimą bonų gali praša
linti šį skyrių GI Bill.

Klausimas — Tarnavau 
keturis metus ginkluotose

- »

.... 118

........ 90

...  126

......23
1.185 Pradžia 3-čiame pusi. idijoje ir kitose kolonijose, nepriklauso“

30! reikalus įpratintas nuola-lta* norl Pa' mybę ardyti iš vidaus. Ne-
3.153 tūlėse kelionėse su savo tė- nauį?ti Įsistipnmmui Ira-jgadędami pjnjgų užsuko 

2701 vu karaliumi belankant I- ne. liesa, Kusija, drauge propagandos mašiną, pa- 
1165ran4- Mahometas Rėza y- su.?™tąnija ir Iranu Pasinaudodami radiją ir spau- 
į.ioo j • i s rasp tnlvnp sutarti 1942 ■. . . ■600'ra vedęs Egipto karaliaus 

736*Faruko dukterį, bet jisai
1 gerokai apgadintas šachų 
rūmų prabangos. Jis įvedė 
kitas moteris į rūmus. Jo 
tikroji žmona tuo pasipik-

, Klausimas — Mano žmo-’ 
na gavo ir iškeitė tris če
kius po mano paliuosavi- 
mo iš tarnybos. Aš ką tik 

; tai sužinojau. Aš lankau 
mokyklą pagal valdžios 

• planą ir nenoriu, kad dėl to 
■ visko valdžia pertrauktų 
mano mokslą. Ką galiu pa
daryti?

Atsakymas — Pranešk 
visus faktus Office of De- 
pendency Benefits, New- 
ark, New Jersey. Greičiau
sia, kad jie pavėlins tams- jėgose ir dabar noriu stoti 
tai sugrąžinti tuos pinigus į seminariją tapti galuti- 
lengvais išmokesčiais. Bet nai kunigu. Ar valdžia mo- 
patariame kuogreičiausia kės už mano mokslą, pagal 
tą padaryti. GI Bill?

Klausimas Ar teisybė, Atsakymas — Taip.
kad Laivynas duoda vedu- liūs parūpina, kad gali pa- 
siam žmogui 10 points dėl sirinkti mokyklą ’ ’ ’ 
jo žmonos pagal jų demo- mokslą nori sekti, 
bilizacijos planą? f

Atsakymas — Taip. Jei- tarnybą nuspręs ar galėsi 
gu apsivedė prieš rugp. 14, > 

j 1945, ir jeigu jo žmona ga- mokslą.
vo “family allowance”»
(Class E).

Klausimas
buvau paliuosuotas iš tar
nybos. Prašant darbo vie-! prantama, kad pinigai ne- 
noje vietoje, man pasakė, duodami nelegaliams biz- 
kad tas darbas bus sauges- niams.
nis ir galėsiu pirmyn ženg-’ Klausimas — Ar teisybė, 
ti, jeigu aš pirkčiau tos kad veteranai gali atgauti 
kompanijos Šerų. Jie atlai- savo senus darbus, kada 
kytų mažą sumą kas sa- tik jie jų prašys pagal Se- 
vaitę. Ar geras planas? leetive Service?

Atsakymas — Mums at-; Atsakymas — Įstatymas 
rodo, kad kada darbdavys parūpina, kad grįžtantieji 
padaro tokį pasiūlymą grį-; tarnybos vyrai ir moterys 
žusiam veteranui, tas vete-'gali gauti senus darbus, 
ranas gali paklausti vieti- arba kitus panašios algos, 
nio District Attorney arba jeigu tik jie prašys tų dar- 
State Attorney ištyrinėti bų į 90 dienų po paliuosa- 
dalyką. Tik praeitą savai- vimo. Po 90 dienų jau rei- 

) nuo jų
_ - - - - I - • «*
atidengė panašią progra- Klausimas — Ar vetera- 
mą lupti pinigus nuo vete- nai privalo stoti į veteranų 
ranų. Ši firma gavo savo organizaciją, kada jie grįž- 
darbininkus per United ta?
Statės Employment Offi- Atsakymas — Taip. Pri- 

t>-i_ -------------- vajo įsirašyti, jeigu tik no
ri apsaugoti savo intere
sus ir jų šeimos interesus. 
Pripažintos veteranų tar
nybos organizacijos tar
nauja veteranams ir na- 

Galima riams jų šeimos, ir vetera-

ir kokį
Tams

tos amžius kada įstojai į

reikalauti keturių metų

K laušimas — Ar GI Bi- 
lius draudžia kaikuriuos 

Neseniai biznius?
Atsakymas — Ne. Su-

rašė trilypę sutartį 1942 j ypač savo užimtoje sri-
• metų sausio 29 d. Ta su- ty*e 

tartis buvo vėliau Roose-' 
velto garantuota Teherane "MASIŲ PARTIJA” 
ir Trumano — Potsdame.' jau 1941 m. bolševikų į- 
Pagal tos sutarties v kvėpimu buvo įsteigta Tu

tinusi grįžo Egiptan; kai- ^raipsni •S U ideh arba Masių partija’
bama apie divorsą. šei- rus.ų Tir US^ kar}:kuri dabar skelbiasi turin-

r . _ nes jėgos is Irano turi būti;tį ioo.OOO sekėjų. Jos va-
F^5x<xx vxxx^u at?aukt?s “ne 7liau; kaiP’dų daugelis buvo iš tų, ku- 

sukaupti dėmesį valstybės sesi1į menesiJj laikotarpyj rluos irano vyriausybe iš- 
Jo oarlamen- pasiDaigus Rovoms tarP leido iš kalėjimo per am- •“ iv v^vi^i. ■ „ Parlamente ta

Tas laikotarpis jauipartįja teturinti tik 7 vie- 
Fvit T? u ai ia aavn i-L__ -ton ti________ ______ ______:___ :

2.146
.... 49
.... 10
... 72

120
.... 21

136 mos nesutarimai ir neža-
650 bojami pomėgiai trukdo
227

2.813
.... 200

238
35

1,960 
... 128

1,991
.... 520

35
1.100

393
.... 42
1.923

152
47

340
28
23
21

100
200
140
419

Ši mergina, Sally Decker, 16 m. amž., sverianti 
90 svarų, išmokino jodinėti apie 60 jojikių savo 
tėvo jojimo mokymo akademijoj. Laisvu laiku 
ji lanko aukštesniąją mokyklą. Iš to seka, kad 
ji ir mokinė ir mokytoja.

“jlis - jungininku ir Vokieti->nestiją.

5alb?' d?.?.giTia suside’ praėjo. , 
da 18 dtdikų, kurie yra ru- £ J dar w dįdina 
sų ar britų įtakoje — pa-6 
pirkti, ir per juos vyksta . Iranas dar 1942 m. rūgs.

i

bet Rusija savo į- tas iš 130. Partijos vyriau-1
sis lyderis yra 37 metų am- tę New Yorko valstybėje,1 kalas priklauso 

-__ ______ jžiaus Yrei Iskendari. Jis Statė Attonrney General darbdavių.
vidaus gyvenimo korupci- 9 d. paskelbė karą Vokieti- yra šachų giminės, jis rė
ja (gedimas, suirutė).
RUSAI MANO: DABAR
ATftJO JŲ VALANDA

Kadangi britai dabar už
imti savo <’
čiais kaip namie, taip In-'draugu, nei priklausymas!rai skelbia, kad jo partija

'yra nusistačiusi aliejaus
37Į koncesijas atiduoti sovie-
25 .....................

18.300
218

. 858
1.915

150
325
920
90

8

jai ir įstojo nariu į United daguoja ir partijos laik- 
Nations Organizaciją. Ta-;raštį “Rabbar” (Žvalgas), 
čiau nei Sovietų įsiparei-!jisyrastudijavęs,Prancū- 
igojimas sutartimi, nei fak-; zijoje, kur priklausė ko- 

wxxvax uauaj «<.-;tas, kad Iranas buvo na-'munistų partijos Grenob- 
dideliais rūpės-!cių priešu ir sąjungininkų'lio skyriui. Iskendari atvi- 
______T„ Ij________ _ _ ;i.l„._____ 1_ : _ i_____ j __

Racine, Wisc. Bernardas Vaitkus 
Riverside, N. J. Mrs. M. Slavinski 
Rochester. ‘N. Y. Šv. Jurgio Parap. ir BALF 
Rockford ,111. BALF 85 skyr.
St. Clair, Pa. ..........................-..............................................
Scranton, Pa. Šv. Juozapo Parap. .............................
Scranton. Pa. Šv. Mykolo Parap.
Shenandoah. Pa. Šv. Jurgio Parap........
Springfield, III. Šv. Vincento Parap.
Sugar Notch, Pa. šv. Petro ir Povilo Parap. 
Santa Monica, Calif. Prof. Dr. K. Pakštas 
Tamaąua. Pa. Mrs. W. Keffs 
Tucson, Arisona, Margarett Hilas 

jTower City. Pa. Mrs. W. Kasputis 
jWilkes Barre. Pa. kun. Ežerskis 
įWashington, D. C. Georgetown Visitation Convent 
|Washington. D. C. Walentine Matelis (knygų žurnalų)
VVanamie, Pa. Šv. Marijos Parap.
Wilkes Barre, Pa. Švč. Trejybės Parap. 
Worcester. Mass. Walkavich ................
Wichita. Kansas. St. Francis Hospital
Westfield, Mass. Šv. Kazimiero Parap. 1.200;
Youngstown, Ohio. Mrs. Malaytes 291
New York, N. Y. Jadvyga Tūbelienė 22j
Violet Tyslevienė, New York, N. Y. 15j
Brooklyn. N. Y. ‘Vienybė’, savaitr.. kelis tūkstančius knygų 3.127 
Woodhaven, N. Y. Milinavičius ...................... 27
Ridgewood, N. Y. Zenonas Klausevičius 22
Maspeth. N. Y. per kun. Balkūną 91
Kun. Lekešis ..........................................................  86
Woodside, N. Y. Ant. Salasevičienė 28
Mrs. A. B. Strimaitis ................................................................ 90

Brooklyn. N. Y. Dr. Aldona Šliupaitė (vaistų) 43; I. Tuma- 
sonis (maisto, knygų, rūbų) 45; Giri Scout Troop (2-69) 7; Igna-

tams, o taipgi ir kitas kon
cesijas. Taip per kominter- 
no agentus Sovietų Rusija 
daro pastangų galutinai į- 
sistiprinti šiaurinėje Irano! 
dalyje, Azarbeidžane. Bet 
tai dar ne galas: Sovietai 
jau tiesią rankas ir į Kur- 

i distaną. Nors Rusijoje yra i 
tik apie 50.000 kurdų, o I- 

12 rane, Irake ir Turkijoje jų 
18, yra net 4.000.000, Rusijai 
42 jau planuoja steigti naują 

sovietišką kurdų respubli
ką, kuri apimtų visus jų 
apgyventus plotus. Kai I- 
rano Kurdistane atsirando 
suiručių, bolševikų okupa
cinė kariuomenė neleido I- 
rano policijos dalinių, ku
rie norėjo tvarką grąžinti. 
Negana to, bolševikai nau
ją “demokratinę” ] 
aprūpino bus t i n ė m i s, į iš tara 
spaustuvėmis ir vietiniams žeistas^ 
valdininkams liepė oficia-k-----x--
lią Irano kalbą pakeisti į 
vietinę turkų tarmę. Irano 
saugumo policija pastebė
jo, kad į tą sritį kasdieną 
atvyksta ginkluotų “turis
tų” po 50-60.

i 
i

Į

I

408
23
16;
23;
38
27
35

soms 'UUMBLU, tu. U.ll X L Jf-rp . Q IR
tas Stukas 33; Danilevičienė 105; Catherin Maison 11; Anna Būt- v “J: JLvl

ces. Būk atsargus su pini
gais!

Klausimas — Kur turiu 
kreiptis gauti paskolą pa
gal G. I. Bill?

Atsakymas — Veterans
Administration. ( 
paduoti aplikacijas savo nai turi tas organizacijas 
bankai arba kitai paskolų užlaikyti.

NATIONAL DEPARTMENT
Catholic War Veteranu 
Empire Statė Building f 

Nevr York 1. N. Y. f j

RAUDONOJI MEŠKA
Azerbeidžano komunis

tais kari-

kus 8; Marcelė Palutis 24; Vaitekūnas 110; Petronėlė Mačiulaitis 
17; P. Ališauskas 23; Maskolaitis: 38: Ona Kvedaras 27: Misevi
čienė 24; J. Brundza 59; S. Ruginis 37; A. Kašėta 30; D. Paške- tai apginkluoti 
vičienė 40; Frank Sullavan 22; Šleževičienė 75; M. Buika 20; Janiais pabūklais, kuriuos 
Brundza 108; Ant. Apanavičius (naujų knygų) 6; šlapšys-Bali-1 rusai atėmė nuo Irano vy- 
žentis 113: šlikas 18; Kerdok 60; Cižauskas 20; Mrs. Davus 24;
Vaičiūnienė 18; A. Variakojis 35; N. Kočienė 38; Kun. Gordūnas 
(pora naujų batų) 2: Per J. Brundzą 23; P. Dulkė 60.

Kalėdų švenčių proga siuntinėlius prisiuntusiųjų sąrašą esa
me atskirai paskelbę. Tad šiame sąraše tų siuntinėlių neminime.

Už visas dovanas BALF vadovybė nuoširdžiai dėkoja ir jų 
prašo daugiau. Visas dovanas daiktais (maistu, knygomis, dra
bužiais, vaistais) malonėkite siųsti adresu?

United Lithuanian Rclief Fund of America. Ine.. Warehoust
101 Grand Street. Brooklyn 11, N. Y.

riausvbės trupių, kai oku
pavo šiaurinę dalį tos ša
lies. Rusija, matyt, labai 
gerai jaučia kuria krypti
mi vyksta “revoliucija” ir 
turi neabejotinų vilčių įsi
stiprinti Irane, nes jau 
prieš kiek laiko įrengė sa
vus aliejaus pumpavimo į- 
taisus Šahi vietovėje, neto-

kompanijai. Kada skolin
tojas sutinka su sąlygo
mis, Veteranų Administra
cija garantuoja dalį pasko
los. Valdžia neduoda šios 
paskolos, ji tik garantuo
ja.

Pastaba — Veteranų Ad- si lygūs ubagai, 
ministracija praneša, kad 
daug vyrų ir moterų sus
tabdė savo National Ser- 

jvice Life Insurance ir ne- 
■ grįžti į mokyklas pagal G. 
ii. Bill aprūpinimų. Mano
me, kad jie privalo labai 

I rimtai apsvarstyti šiuos 
dU parOpimmus

Klausimas — Mano vy- 
partiją ras tuoj bus paliuosuotas 

ivbos. Jis buvo su- 
Mūsų apdraudos 

agentas pranešė, kad jis 
turės mokėti daug daugiau 
už apdraudą dėl sužeidimo.1 
Ar tai tęisybė?

Atsakymas — Jeigu vy
ras vis laikys savo Natio- 

1 nai Service Life Insurance, 
jam nereikės pasiduoti eg
zaminui. ir jo apdraudos 
mokesčiai nebus pakelti.

I--------------------------------- '
Ii Tabrizo. Tačiau britų 
liūtas, įtemptai stebėda
mas, kaip raudonoji šiau
rės meška slenka pernelyg 
toli į pietus, urzgia ir šiau
šiasi. Iranas darosi baisi 
vieta, kur paslapčia prade
da varžytis ir grumtis di- 
■dieji pasaulio galiūnai, o 
tas kraštas, kaip ir visi ki-l 
ti nori laisvės ir nepriklau- [ 
somybės.

Dr. J. PrunskisJ

L.1TEST FASHION'S—Whitc j 
Indian broadtail with revcrĮ 
f.ont and push-up slcevcs į 
with high. pointed cuffs, wa*Į 
featurcd at a recent luncheon | 
lashion show at the Vai-; 
dorf-Agtoiią įą Ncw Yorl^Į

♦ »
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JMS—-
GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
Didysis Mitingas Kovo 3, 

New Yorke
mių per prievartą grąžinimą 

'Rusijon; lapkričio 1 d. draugi- 
: jos pirmininkas kongresmonas 
Alvin E. O’Konski kalbėjo kon
grese už H. Res. 390 Lietuvos! 
Nepriklausomybės klausimu, 
taipgi lapkričio 7. 8 ir 12 dieno
mis kalbėjo kongrese ir iš-' 
spausdino “Congressional Re-' 
cord” savo kalbą bei medžiagą' 
apie lietuvius nukentėjusius ka
re. Lapkričio gale buvo pasiųs
ti pareiškimai dėl baltiečių Šve
dijoje Department of Statė, šv. 
Tėvui. Švedijos karaliui. Angli
jos Ambasadoriui VVashingtone 

nuo ir kitiems-
O’Konski taip pat dalyvavo 

jau Lietuvių Kongrese Chicagoje ir

Vincas Juronis. World Bill of 
Rights As. bendradarbis, buvo 
pranešęs apie mažųjų tautų už
tarimo didžiulį mitingą sausio 
20 d. Manhattan Center salėje. 
New Yorke.

Šį mitingą perkeliame iš sau
sio 20 d. į kovo 3 d. toje pačioje 
salėje.

World Bill of Rights Associa- 
tion nori šį mitingą padaryti 
didžiulį ir sukviesti visas 
skriaudžiamąsias tautas.

Mūsų draugija veikia tik 
1945 m. rugsėjo 25 d.

Per šiuos kelis mėnesius 
spėjome padaryti kelis svarbius pasakė svarbią kalbą, 
žygius. Spalių mėn. padarėme 
pareiškimą dėl Baltijos bena- • galba išleistos

______________________ DARB I N I N K A S
(Congressional Record ištrau-’ 
kos): 200.000 kopijų “Lithua-* 
nia Under Red Fascism” ir 75,-1 
000 kopijų “For Freedoms Sake 
join us now“. Pastaroji aiškina 
draugijas reikalą ir tikslus.

Dabar draugija šauks did-j 
miesčiuose masinius mitingus 
ir kvies mažųjų tautų amerikie
čius kelti balsą prieš skriaudas 
toms tautoms. Pirmas toks mi
tingas bus kovo 3 d.. Ne*’ Yor-* 
ke. Manhattan Center salėje, 34 
gatvė ir Eight Avenue.

Kviečiame pavienius lietuvius
..i ir draugijas dėtis prie mūsų 

veiklos. Visais reikalais rašyki
te —

World Bill of Rights Ass. pa- 
dvi brošiūros

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Žodynas turėti savo knygyne yra. be galo naudinga® dalyką®, nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku

ris yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4". 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną—atiduodame už 
$3.00. Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00. ir tuojau gausite puikų Angliškai- 
Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway. So. Boston 27, Mana.

I

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti Angliškai-Lietuvišką 

Žodyną:
Vardas .................................................i....................................
Adresas

irs WOftTK 5A.MING USEB FAT 
JUST TO S BE THOSB NYUOMS

A hm* eitro Kropas oround ’M krichua will hosten fh« retur*NO fOOUNG'
of pockoged loapi. loundry >oap». floaring soopt, nylon «tockmg», co»»on «hwf», 
t,res. l.noleum ond hundr«ds more needs lndvstrwl fats ond oits ore štili terribly 

seorce—ond your used cooking fot helps mokė up the deficit. Continve SOving 
ond turn.ng it mto the meot deoler He poys fovr cents per pot-ttd.

Tbo happy day when golf balta and bathlng capa are avadable in 
poantMy apain dependa to a tarpe eatent upon the vigilanee of Amerk 
ean houaowives in Mivaging used cooking fat. M ra. Harry Wafr, O.l. 
Wife, »•*» to aave every drop aa ahe looka over aomg or the U. •• 
Rubbar produeta uaed fat heloi moko.

G

iVorld Bill o f Rights Assoe.
103 Park Avė., Retom 511 

Neu York 17, N. Y.

ATHOL.MASS.

VJitl Broadcast Dimes Appeal

• President Truman (left) assures Basil O’Connor, President of 
the National Foundation for Infantile Paralysis, that he will broad- 
east tbe Marcb of Dimes appeal to the nation January 30. birthday 
of Franklin D. Koosevelt, his predecessor and the founder of the 
NFffr. “1 am happy to extend my f u liest cooperation in your 
annual appeal.** the President told otonn<>-

NUOŠIRDI AUKA IŠVIETIN- 
TIEMS LIETUVIAMS

Juozas Šalkauskas, 251 No.
Orange Rd. pasiuntė $10.00 au- ____
ką Bendrajam Amerikos Šalpos LDS 113 kuopos metinis susi- Į BALF paskelbtą mezgimo 
Fondui, New Yorke, nupirkti rinkimas įvyksta sausio 16 die- vajų nuo karo nukentėjusiems 
maisto produktų vargtstan- ną, trečiadienį, 7 vai. vakare lietuviams vaikučiams entuzias-
tiems lietuviams Europoje. Šių- pas kuopos pirmininką ponus A- tiškai atsiliepė visa eilė darbš- 
sdamas savo auką Juozas pa- leksandrą ir Antaniną Stepon- čių organizacijų. Visoms atsilie- 
reiškė: “Aukoju ne dėl savo’ kevičius, 187 Conway St. Būti- pusioms draugijoms buvo iš- 
garbės. bet kad kiti pamatytų, nai dalyvaukite šiame susirinki- siųsti jų prašyti kiekiai vilnų ir 
ir susiprastų kiek nors aukoti 
mūsų vargstantiems broliams ir 
sesutėms. kurie išsklaidyti 
vargsta tarp svetimų”.

Neabejoju, kad ir kiti paseks
Juozo Šalkausko pavyzdžiu.

Jonas K.

GREENFELD, MASS. Lietimu Vaikui 
Geradariams

JUOKAS

Triukšmingas džiaugsmo antros pusės, negali amži- 
pareiškimas vyksta juoku.-nai juoktis, nes iš tokio 
Juokas yra žmogaus pri- juoko pažįstami bepročiai, 
gimties savumas ir labai' Protingiems žmonėms 
yra susijęs su kalba. Bet reikia sutvarkyti, suval- 
kaip yra protingų ir nepil- dyti juoką, kad jis būtų 
nai protingų žmonių, taip padorus ir nekenktų žmo- 

. ir jų juoką galime skirsty- gui. Viešasis padorumas 
ti į protingą ir neprotingą, reikalauja, kad žmogus 

i Kiekvienas nuodėmingas per daug nesijuoktų, nors 
juokas bus neprotingas, džiaugsminga širdis susti
pęs atneša sielai žalos. Iš prina dvasią, 

i čia kyla reikalas sutvarky
ti savo juoką.

Baisus ir pavojingas, ku- patyręs* 
ris niekuomet nesijuokia' 2 Jeijuokiasi 

i Klastos ir neapykantos pil- - • - ■
į nas, kuris juokiasi slėgian- 
j čiai ir kurčiai, kurio bal
sas, rodos, neišeina iš vi
daus, bet rusena, kaip po
žemio ugnis.

> Negali žmogus amžinai , 
1 būti suniuręs, nuliūdęs, nes Į 
tai reikštų dvasios ligą. Iš

NOCKTON, MASS.
200 Vyru prie šv. Komunijos.

1. Jei juokiasi, 
bloga padaręs,

ką nors 
išgirdęs,

............... , pagiežas 
vedamas, iš artimo nelai
mės.

3. Jei juokiasi iš prigavi
mo, melagysčių.

4. Jei juokiasi, kad kitas 
asmuo ko nors nesuprato.

Žinokime, jog iš juoko 
matoma dorovinė žmogaus 
vertė. Iš ko jis juokiasi, iš 
to jis džiaugiasi. Nepa
prastuose atsitikimuose, 
nors jie būtų ir labai juo
kingi, protingas nesijuo
kia. Dar labiau jis susilai
ko, jei artimui atsitiko ne
laimė.

Užtat, kur kvailas ne
tveria juokais, ten išmin- 

jtingas tik nusišypso. Tai
gi: —

1. Negera per daug juok
tis.

2. Yra laikas verkti ir y- 
ra laikas juoktis. “Palai
minti, kurie dabar verkia
te, nes juoksitės.” (Lk. 6, 
21). “Deja, jums, kurie da
bar juokiatės, nes gedėsite 
ir verksite.” (Lk. 6, 25).

Suvaldant savo juoką, at
mink štai ką: —

1. Nesijuok dėl blogybės.
2. Nesijuok iš artimo ne

išmanymo.
3. Nesijuok iš artimo 

nuostolių.
4. Nesijuok taip, kad kiti 

turėtų stebėtis.
5. Turėk juoke saiką, ne

sijuok per daug.
Verta dažniau prisiminti 

paskutiniuosius dalykus, ir 
bus lengva neprotingą juo
ką suvaldyti. K. M.

I

:— Sausio 13 d. pripuolė šv. 
j Vardo draugijos šventė. Ta pro- 

skaitytojai yra bas varomas pirmyn visu smar-'— «... ------------ ----- •
Darbininkas” dirba kurnu, j

— geraširdžių lietuvaičių, kurios £00 vyrų

KARO DAINA
Augo pas tėvelį
Jaunas sūnaitėlis.
Kaip giružėj ąžuolėlis,
Kaip dauboj berželis.

Džiaugias tėvužėlis
Ir sena močiutė:
Bus senatvėj užvadėlė,
Varge paguodėlė.
Džiaugias sesutėlė —
Man aptvers darželį. 
Džiaugias jauna mergužėlė— j 
Bus man bernužėlis.

Nesidžiaug, tėveli
Ir sena močiute. —
Oi. ne sau. ne sau užugdėt 
Mielą sūnaitėlį.
Nesidžiaug, sesute.
Tau netvers darželio.
Nesidžiaug, jauna mergele, 
Tau jis nežadėtas:

Šviečia pašvaistėlės
Vakarų šalelėj,
Šaukia jauną bernužėlį.
Šaukia į karužę.

Kardas jau nušveistas
Kaba prie šalelės
Ir žirgelis pabalnotas 
Žvengia prie vartelių.

O ir pats bernelis
Sėda ant žirgelio,
Lenkdams jauną galvužėlę. 
Tardamas žodelį:
— Vai, sudieu, tėveli 
Ir sena močiute, 
Užauginę, užnešioję 
Vargo sūnaitėlį!
Vai. sudieu, sesute. 
Klojus patalėlį
Ir jaunoji mergužėle. 
Man meiliai kalbėjus.

Greitai vėl pargrįšiu 
Aš savan kraštelin, 
Parvešiu iš Prūsų žemės 
Brangių dovanėlių.

Aukso tėvužėliui,
Šilko motinėlei,
O sesutei brangų žiedą. 
Deimantais sodintą.

Tau, jauna mergele,
Balta lelijėle, 
Iš rūtelių vainikėlį
Žalią, garbiniuotą. —

Taręs tai bernelis.
Kėlė kepurėlę
Ir nujojo, nušvytravo 
Viešu kelužėliu.

Viešu kelužėliu.
Vakarų šalelėn,

me, nes svarbus. Visi nariai ir šis reikalingas labdarybės dar- 
“Darbininko” 
kviečiami.
Dievui ir mylimai Tėvynei ■ 
Lietuvos laisvei. Visų lietuvių paaukotų savo laiką ir gabumus 
pareiga skaityti “Darbininką”, nekaltų, šaltį kenčiančių lietu- 

Andrev.-Dėdinas, rast, vių vaikų gerovei. Nepamirški- 
“““ me, kad tūkstančiai gražiosios 

Lietuvos mažosios kartos ken
čia neapsakomą šaltį. Jiems'stentams 
numegsti ir nusiųsti drabužėliai 
apdengs jų kūnelius, nušluostys 
jų ašaras ir gal išgelbės dauge
lio gyvybę.

Iki šiol stipriu veikimu pasi
rodė šie BALF mezgimo rate
liai: Chicago, III. (BALF sky- j statybos fondo vajus. Girdėjau, 
riai), Mt. Carmel, Pa. (Sodalie- kad gražią pradžią padarė, 
čių kuopa), Tamaąua, Pa. (So- • “ 
daliečių kuopa), Mahanoy City Mrs. Marijona 
ir apylinkė (Schuykill District Prieš Kalėdų šventes susilaukė 
Union of Lithuanian Sodali- j vienturčio sūnaus Bronio iš ka- 
ties), So. Boston, Mass. (BALF tarnybos, kuris apie porą 
skyrius 17), Wilkes - Barre, Pa. met4 išbuvo Pacifike ir kovėsi 
(Šv. Trejybės parapijos draugi- su japonais. Sulauktuvių proga, 
jos), Worcester, Mass. (BALF ” *■’ ’
skyrius 31), Sheboygan, Wis. 
(Nekalto Prasidėjimo parapijos 
veikėjas), Detroit, Michigan 
(BALF skyrius 76), Los Ange
les. Calif. (BALF skyrius 13), 
Athol, Mass. (BALF skyrius 
71) ir kt.

Dar kartą nuoširdžiai kviečia
me visas lietuvių moterų-mergi- 
nų draugijas organizacijas ir( 
BALF skyrius į talką. Kiekvie
nai draugijai įstojus į šį darbą 
bus prisiųsta jų prašomas kie- 

, kis vilnų. 
I Pašvęskime savo laiką, kad 
j lietuviams vaikučiams nereikė
jų šaltį kęsti. Stokim į BALF 
mezgimo ratelius.

Visais mezgimo ir vilnų reika
lais prašome kreiptis į vietinius 

I BALF skyrių sekretorius ar ra- 
į syti tiesiog į: 
: United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
19 West fjth Street, 
Nev York 18, N. Y. 

BALF Valdyba.

>mas pirmyn visu smar-ga §v Roko parapijos vyrai 
Bet dar reikia daugiau tikrai vyriškai — apie
žiu lietuvaičių, kurios £00 vyrų “in corpore” maršavo!

Į

I

i

I

I

i

Prūsų žemėn, Tilžės miestan, 
Tiesiai j karužę.

* e *

Daug graudžių dienelių 
Neramiai praėjo.
Daug nubėgo vandenėlio 
Sraunu Nemunėliu.
Laukė tėvužėlis
Ir sena močiutė
Grįžtant jauno sūnaitėlio. 
Vežant dovanėlių.
Laukė sengalvėlė, 
Langą pražiūrėjo 
Ir tėvelis kalnužėlį 
Kieme prastovėjo.

Laukė sesutėlė 
Grįžtant brolužėlio, 
Berymojant nurymojo 
Žalvario tvorelę.

Laukė mergužėlė. 
Pynė vainikėlį 
Ir pritrūko jai rūtelių 
Vainikėliui pinti.
Laukė nesulaukė 
Jauno bernužėlio. 
Tik išvydo, paregėjo 
Skrendant juodvamėlį.

Skrendant juodvamėlį. 
Nešant laiškužėlį. 
Ašarėlėmis mazgotą, 
Kraujeliu rašytą.
Leidos juodvarnėlis 
į rūtų darželį 
Ir padėjo laiškužėlį 
Ant žalių rūtelių.

Nėra jau bernelio, 
Nėra dobilėlio 
Užnešioto, užliūliuoto 
Ant baltų rankelių.

Buvo didis karas
Vakarų šalelėj, 
Švilpė, ūžė kulkužėlės.
Trenkė patrankėlės.*

Trenkė patrankėlės 
Daug kraujelio plūdo, 
Krito jauni bernužėliai, 
Kaip rudens lapeliai.

Krito, kaip lapeliai, 
Guldė galvužėles. 
Oi, tik niekas negailėjo, 
Niekas neraudojo.

Niekas neraudojo,
Niekas negiedojo, 
Nepaskambino varpeliais, 
Kai į duobę dėjo.

Vien tik pagailėjo
Saulė motinėlė, —

I

t 
i

į

Debesėlyj rytą kėlė, 
Miglužėlėj sėdo.
Vai tik apraudojo
Vėjas tėvužėlis, — 
Ūžė, šlamštė tarp medelių 
Trejetą dienelių.

Vai, tai apgiedojo 
Raiba gegužėlė, — 
Plaukė liūdnas jos balselis 
Krantu Nemunėlio.

prie Dievo Stalo — priėmė Šv. 
Komuniją. Tai gražus pavyzdys.

Statys Naują Bažnyčią. — 
Brocktoniečiai vadovaujant kle
bonui kun. J. Švagždžiui ir asi- 

, kun. F. Norbutui ir 
kun. J. Petrauskui padedant 
rimtai ruošiasi prie statymo 
naujos bažnyčios. Sausio 13 d. 
įvyko parapijiečių skaitlingas 
susirinkimas. Dalyvavo virš 300 
žmonių. Tą dieną pradėta kelti

Svečiai pas Bartkevičius. —
Bartkevičienė

i

p-nia Bartkevičienė sūnui iškė
lė sulauktuvių bankietą, kuria
me buvo nemažai svečių ir 
viešnių. Svečiuose dalyvavo ir 
vietiniai kunigai.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

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

Skambino kardeliais 
Broliai kareivėliai, 
Kai nuožmiuosius prūsokėlius 
Kaip kopūstus, kirto...

“Ašarėlės”.

Kiekvienas naujas geis
mas yra pradas naujo var
go, naujo sielvarto.

i Voltai r.

Amerikos skautės merginos atvykusios Guam saloj, 
vadovybėje Raudonojo Kryžiaus, išpildys pasilinksmi
nimų programos dalį.
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Bvietinės žinios!
9 6 6 9

A t A S • 6 *

I Daug vyrų nuėjo po bažnyčia 
į viešus draugijos pusryčius. 
Mudu nuėjova namon.

I Geriau jaučiamės. Tie daly
kai, kuriuos matėme visgi įpo- 

; nuo ja. Praeivis.
Į Prašome ir visų lietuvių au- --------------
jkuoti ką tik galite Lietuvos Penktadienį, vakare, prasidės 
! kankiniams. Bažnyčios Vienumo Oktava.

Parapijos mokyklų fondan au- 17 skyriaus Bendro Amerikos Per astuonias dienas katalikai 
kavd* Ona Tylenienė ir šeima Lietuvių Fondo darbuotojai pri- melsis, kad atsiskyrę žmonės 
$10. Ačiū. . imdinėja visokias aukas, vaka- nuo katalikų tikėjimo sugrįžtų

—----------- rais, bažnytinėje salėje, W. 5th prie jo. Pamaldas vakarais, ves
Sausio 12 d., exkareivis Juo- st, ir siunčia lietuviams per Tėvas Pranas Aukštikalnis, S.J. 

zapas Venis apsivedė su Alena BALF Centrą. 
Jogminaite, gyv. 311 K St. Sau- _________
šio 14 d., jaunavedžiai išvažiavo 
porai savaičių į Floridą. į Sausio 12 d ’ mirė> įlSai sir«u-

_________ j si Marijona Raulinaitienė, 68
Sausio 13 d., susituokė Jonas met^’ 225 Bowen St- Paė->°

ZINUTĖS

$10. Ačiū.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 13 d., susituokė Jonas metų’ 225 Bowen St. Paėjo Sausio 13, Š. m., “Darbininke” 
Suslavičius su Biruta Kazmaus- iš Suvalk4- Amerikoje pragyve- įvyko LDS 1-mos kuopos meti- 
kaite gyv 726 E 7th St ino metus — Bostone. Paliko nis susirinkimas, kuris buvo la-

. .... 'sūnus ir duktė. Laidojama iš bai skaitlingas. Išnešta naujų
Tą dieną tapo pakrikštyta L.'^v- Petro par. bažnyčios, sausio pageidavimų, būtent: kad susi- 

Elžbieta Bernardo ir Elžbietos 
(Melvidaitės) Natkų, gyv. 173 
N St. G. Pranciška Jono ir Ale
nos (Plekavičiūtė), Akunevičių, 
gyv. 449 E. 8th St.

Daktaras kapitonas Mikailo
ms su savo švogeriu leitenantu 
p. Čapliku atvežė dėžes konser-1

15 d., Šv. Juozapo kapuose. į rinkimai kuopos būtų šaukiami
Velionė yra pašarvota pas kas trys mėnesiai; kad “Darbi- 

graborių Kasparą. 187 Dorches- ninko” administracija ir vėl už
leistų salę susirinkimams; kad 
būtų šaukiamas LDS Naujos 

GRAŽU IR ĮSPŪDINGA. Ko- Anglijos apskričio suvažiavi
kio vėjo pučiamas panorėjau nu- mas: kad būtų tariamasi dėl 
eiti bažnyčion. Savo draugui pa- trilypio pikniko, ir tt. 
sigyriau, kad eisiu bažnyčion, i Išrinkta dalinai tą pati, dali- 

vuoto valgio ir knygų Lietuvos pasikviečiau ir jį. Einava mudu1 nai nauja kuopos valdyba, bū- 
pabėgėliams. Malonu yra kad |gyvenimo painias diskusuoda. 
Amerikoje augę lietuviai profe-, mj gtaj ejna įr daugjau žmonių 
sionalai rūpinasi žmonių var-L^^ Hnk 
gaiš ypač savos tautos. Tik-^ Apie dešimtą valandą. Bažny- 
ras esu, kad Dievas atlygins ge- j -jQje daUg žmonių eilės grūdasi latka, protokolų raštininkas J. 
radariams šimteriopai. Ką žmo-|pr-e konfesionalų. Į Kumpa, iždo globėjai —. Augus-
gus sėja tą ir piauna. j ^as bQtu? Ar čia kokie tas Sanda ir Antanas Sinkevi

čius. Maršalka — Antanas Pi
voriūnas.

Trilypio pikniko reikalais nu
tarta tartis su Cambridge ir 
Brocktono LDS kuopomis. Iš 
So. Bostono LDS kuopos išrink
ta tartis — Stasys Griganavi- 
čius, Vincas Valatka ir Augus
tas Sanda. ,Tuo reikalu susirin
kimas numatyta sausio 27 d., 
3:30 vai. po pietų, “Darbinin
ke”. Kviečiama Cambridge ir 
Brocktono kuopos atsiųsti savo 
delegatus.

P-nia Gailiūnienė pareiškė, 
kad jeigu susidarytų komisija 
tai ji tikisi galėtų surengti pa
sekmingą “Whist Party”. Gal 
būt. kad tam reikalui susidarys 
savanorių būrelis rengti minė
tą parengimą.

Susirinkimas baigtas pakilu
sioje dvasioje dirbti gražų or
ganizacijos gerovei darbą. Rap.

DAKTARAI

TeL TROwbridg« 8330

J. Bepshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 Ir S-S.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Offioe Tel. Se. Boeton 0948

Res. 37 Oriole Street
We«t Roabury, Masa.
TeL Parkway 1233-W

ter St.

Cinnamon Raisin Bread

i

“Darbininkas” per kaikurį 
laiką buvo pritrūkęs Končiaus

sirinkimo jiems nebus. Mū-’ 
siškomis normomis žiū-į 
rint, bus tai ne rinkimai,!

Bityno medaus. Pereitą savaitęgerbti inscenizuota polici- —
jos demonstracija. ,, \ 40J I kas norite gauti gryno oicių

Lygiagreta sekančiame medaus, atvykite į “Darbinin- ' 
numeryje “Izvestijų” (Nr. ko- administraciją. Kvorta - 
24o) yra pranešama, kad parsiduoda po $1.00. 
rinkimams į Aukščiausią 
Sąjungos Sovietą Lietuva1 
yra paskirstyta į dešimtį 
apygardų; Vilniaus (mies-| 
tas ir apskritys), Telšių (į- 
eina Klaipėdos miestas, 
Kretingos ir Mažeikių aps
kritys), Šiaulių (Šiaulių 
miestas ir apskritys: Šiau
lių, Joniškio ir Biržų), Pa
nevėžio (Panevėžio ir Ro
kiškio apskritys), Utenos 
(Utenos, Švenčionių ir Za
rasų apskritys), Tauragės. 
(Tauragės, Raseinių, Šilu-1 
tės ir Pagėgių apskritys), 
Ukmergės (Ukmergės ir 
Kėdainių apskritys), Kau
no (Kauno miestas ir ap
skritys Kauno ir Šakių), 
Mariampolės (Mariampo- 

ilės, Vilkaviškio ir Lazdijų
apskritys) ir Alytaus (A-į 
lytaus ir Trakų apskri- geras jr pastovus vargoninin- 

Į yS)- kas, žinąs savo amatą, vieta yra
j Rinkimams į Tautų So- gera. Klebonas Kun. I. Kelme- 
! vietą Lietuva yra paskirs
tyta į 22 apygardas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA vidutinio am

žiaus vyras valymo bendram 
darbui (general cleaning), kuris 
nesibijo darbo, bet darbas jo. 
Atsiliepkite po 12 vai., įeinant 

i per virtuvę — Town House, 
1100 Warrenton St., Boston, 
1 Mass. (8-11-15)
1 ____________

tent: pirm. St. Griganavičius, 
vice-pirmininkė Ieva Marksienė, 

j finansų raštininkas Juozas Jes- 
kevičius, iždininkas Vincas Va-

; Kas čia būtų? Ar čia kokie tas Sanda ir Antanas 
atlaidai.

Draugas atsako: negali būti, 
i Kad čia per mažai yra moterų? 
[Kas čia būtų?!

Išeina kunigas. Gieda. Ir šlak
sto žmones vandenimi. Choras 
ir gieda. Vyrų prisikemša visas 
vidurys bažnyčios. Kunigas lai
ko mišias. Pertraukoje jis uoliai 
kalba į vyrus.

Šiam pabaigus kalbėti, kitas 
kunigas rinko aukas. Sakės, kad 
tai esanti rinkliava daroma ap
šildymui parapijos namų. Da
viau ir aš auką.

Po tam prasidėjo Komunijas 
davinėjimas. Žmonių — ypatin
gai vyrų ėjo eilių eilės. Maniau, 
kad niekuomet čia nebus baigta. 
Klausinėjau dėlko tiek daug vy
rų. Pasakė, kad tai yra Šv. Var
do Vyrų Draugijos sekmadie
nis.

Pamaldos baigtos Palaimini
mu švč. Sakramentu.

Gražu ir įspūdinga. Ateisiu ir 
kitą kartą.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
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.

i
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| Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių! $
| Pristatome Alų ir Toniką 1

Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir x 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems C

V ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: 5
l BOR1S BEVERAGE CO. §

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS. Savininkai. Jh
jį 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. g

SNAIGUOLE

Prisiglaust prie baltos snaigės 
Aš norėčiau —
Užsimiršus rūpestėlį
Debesėliu po padanges lėkčiau.

O jei žemės pasiilgčiau
Aš kada.
Tai atskrisčiau čia snaiguole
Ir pabūčiau, kaip viešnia.

Atlankyčiau savo kapą
Žemės mirusių sapnų:
Ir išgirsčiau, kaip dienų jaunys

tės džiaugsmą
Tyliai vis menu.

Ir tada palikčiau šitą šalį
Mylinčią mane. —
Pasiėmus savo dalią.
Vis skraidyčiau po padanges 
Snaiguole.

A. A-tė — “P.”

AMERICAN 
RED CROSS

large bowl. Add scaldcd milk. Stir 
until Spry is nieited and cool un- 
til lukewarm. Add yeast inixture. 
Add flour gradually, mixing very 
thoroughly until a stiff dough is 
formea. Knead dough on floured 
board until sinooth. Place in bowl 
rubbed with Spry. Brush dough 
with Spry, cover, and let rise i n 
warm place until double in bulk 
(about 2 hours).
Divide dough into 2 parts. Roll imto 
2 rectangles, 7 x 15 inches and % 
inch thiek. Sprinkle each rectangle 
with % teaspoon cinnamon. Roll 
likę a jelly roll and seal edges. 
Place in Spry-coated bread pan s 
(8T4 x 5!£ inches). Have sealed 
edge on bottom of pan. Let rise un
til double in bulk (about 1 hour). 
Bake in bot oven (425’F.) 15 min
utes, then reduce heat to moder- 
ately bot oven (375°F.) and bake 
30-35 minutes longer. Remove 
from pana and brusn eruats with

Maitos 2 loave&.

Reikalinga Mergina
Dirbti ofise kaip stenografė ir 

knygvedė. Patyrimas nereika
lingas, bile tik baigus high 
‘ school’ę. Darbas ant visados ir 
j lengvas. Atsišaukite raštu pas 
■adv. J. Gailių. 317 E St., So. 
, Boston 27, Mass.

REIKALINGAS

lis, 207 Adams St., Newark, 
New Jersey.

Gyvojo Rožančiaus
Paslaptys !

KVIEČIAME!
Kaip turėsit progą užeikit ir pamatykit 

Brangenybių (jewelry) ir Dovanų (gifts) 
parinktos per Grožės specialistes.

Nuo Sausio 15 iki Vasario 15, 1946 yra 
nupigintas Permaneųt Wąvc $15.00 ųz $10.00 

Casper’s Beauty Salon 
and Gift Shp

738 & 740 E. BroadSo.
Tel. ŠOU. 4645

T

ninkas V. Lacis praneša, 
Latvijoje (tas pats ir kito
se valstybėse). Vietiniai 
sovietai tolydžiui tikrina
mi ir valomi nuo “netinka-: 
mų” žmonių. |

Viską kartu suglaudus, 
atrodo, kad tiek savo es
me, tiek forma besiarti- 

1 nantieji rinkimai mažai 
; nuo 1940 me- 

inscenizuo
tų rinkimų.

Kandidatai bus parenka
mi komunistų partijos, 
balsai bus skaičiuojami 
komunistų, ir t. t.

Vadinasi, nepaisant ką 
rinkikai bedarytų, kito pa-

Nevv York (LAIC) — 
Maskvos laikraštis “Prav- 
da” (Nr. 244) paskelbė 
rinkimų įstatymą j vyriau
sią SSSR sovietą, šio įsta
tymo nuostatais rinkimai 
bus vykdomi ir Lietuvoje. 
Pagal str. 12 galės balsuoti 
visi sovietų piliečiai sulau
kę 18; galės balsuoti toj' 
teritorijoj kur rinkimyjį“™^" 
metu bus. Taigi, Lietuvoje,^ Lietuvoje ; 
galės balsuoti ir dešimtys 
tūkstančių iš Rusijos atga
bentų žmonių bei Lietuvon 
atvarytų raudonarmiečių 
(rink. įstat. 6 str.).

Rinkimų komisijose iš 
politinių partijų, pagal 36 
str., tegali dalyvauti tik 
komunistų partijos atsto
vai.

Taip pat ir rinkimuose į 
Tautų sovietą, pagal str. 
40, iš politinių partijų tik 
komunistų partijos delega
tai gali įeiti į rinkimų ko
misijas.

Pirmoji laisvų rinkimų: 
sąlyga — galėt laisvai pa
rinkti kandidatus. Čia gi, 
pagal paskelbto rinkimų į- 
statymo 57 str. iš politinių 
partijų ,galinčių dalyvauti 
kandidatų parinkime, tik 
viena komunistų partija 
tedalyvauja.

Įstatymo 78 str. skelbia, 
jog bus žymima pase, kad 
balsavai. Kas tos žymės 
neturės, pagal bolševikų Į 
fašistinių metodus — bus 
laikomas liaudies priešu.

Pagal 85 str. skaitant 
balsus, gali dalyvauti ir 
spaudos atstovai. Bet So
vietuose, kaip tas būdavo 
ir nacių bei fašistų kraš
tuose, laisvos spaudos nė
ra, taigi bus įvesti bolševi-. 
kų pataikūnai, tik gražiu' 
spaudos vardu. Faktinai.; 
balsus skaitys rinkimų ko
misijos, tariant patikimi: 
komunistai.

Tiesa, pagal aukščiau su-; 
minėtus ir kitus įstatymo! 
paragrafus, duodama šio-! 
kių tokių teisių vietiniams 
sovietams, tačiau, kaip 
Latvijos Narkomo pirmi-i

f
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Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASIJAI’ 
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa 
veikslais. Šioje knygutėje taip 
gi yra ir narystes mokesčių ia 
peliai. Knygutės kaina 20c. Už 
sakymus siųskite: “Darbinin 
kas”, 366 W. Broadvvay, So 
Hnston. Mass.

REIKALINGA VIRĖJA Kei- 
terių įstaigoje. Darbas pasto
vus. alga gera. Atsišaukite tuo
jau telefonu: Long. 8586.

(11-15)

tietos. švelnūs

I

LAIMINGA PAGALBA
NUO

STRĖNŲ GROS

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Limosinai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Maloniam palengvi
nimui bandyk S; 
švarų, nauyt patik
rinta būda atliuo- 
suot paprasta strė
nų gėla. Tik uždėk 
viens Johnson’s 
BACK PLASTJSR'I 
ant pat skaudamos 

________ jo pab n g v a vaistai 
ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka sklaido jo pritvinima. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, salt; lauke — duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiail 
Reikalauk TIKROJO. Johnson & 
Johnson pagamintu. Arčiausioj vaisti
nėj.

(Jv ii ine to BACK P1 AŠIE R

Užsiprenumeruokite Įdomiausį 
Du kart savaitinį laikraštį

HDARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau

sių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje, 
"j — antradieniais irJis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais 

penktadieniais.
“Darbininko” kaina metams $4.00
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.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams
Kainos prieinamos 

M y opia Club Beverage Co, 
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-V7
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedh'an IMb-R

i

So. Bastau FumitureCo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broad way,
Jei. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

i

i
i

I

I

i

S. Barase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Are.
TeL COLumbta 2537

CASPEB
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Mota.

Joseph W. Casper 
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 

Koplyčią šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 

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

Patarnavimas dieną Ir nakty 
Koplyčia iermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608



8n A R BI X I N K A S

PALANGOS JUZE

MiohjoiuJioA. SJupduA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

dangi jūra turi penkias 
dešimtis mylių pločio, to
dėl' antro krašto negalima 
matyti.

Diena buvo saulėta, gana 
'šilta, todėl Kazė, smiltyne 
į pasodintas, kaip ir kiti vai
kai, į pajūrį atvesti, pilstė 

j smilteles ir rinko gražius 
i akmenėlius. Burną paga
liau tų akmenėlių prisiki
šo. Visi, prisistebėję kiek 
tinkami, grįžo namo.

Po gerų pietų Juozapas 
sukinėdamasis tarė:
— Na, kas dabar bus? 

, gerai pri
valgėm. nors eik gulti.

mo verkti - ~ — Galit valandą pagulėti
Suėjus visiems i trobą,' Pak?it%b«t neiIZai- — at‘ 

Juozukas pabučiavo kelis 
kartus savo motinos ran
kas ir atsiliepė:
— Motinėle, šitai 

sūnus Kazelis, šitai 
pati Domicė.
— Na, gerai, gerai, dėkui 

Viešpačiui, kad gyvas te
besi, — atsakė motina, — 
aš kartkartėmis meldžiau
si už tavo vėlę ir tariau 
tave jau mirus. Jonuk, 
bėk tu skubiai į miesteli, 
paieškok tėvo ir pasakyk 
Juzelį parvažiavus.

Ryto metą 
pusryčiams

(Tęsinys)
2.

Ketveriems metams nuo 
Juozapo išėjimo praslin
kus, rudenop įvažiavo kaži 
kas brėkštant pas Viskan
tą gražiais ratais, trimis 
dailiais bėrais arkliais ir 
su moteriške, kuri ant ke
lių turėjo vaiką. Elzbieta, 
šokusi prie lango, tarė:
— Kas čia, meldžiami, į- 

važiavo? Bene Juzė tiktai? 
Vardan Viešpaties! kame 
būtų tą moteriškę gavęs? ,

Tai pasakiusi spruko^“ į”’
pro duris, pasitiko savo 
sūnų ir pradėjo iš džiaugs-' 
mo verkti.

lyn.
Perėjęs Nasrėnų 

ir Salantos upelį, 
čiau kairėje pusėje

Lietuvos nepriklausomybės laikų pažangiavimo liudininkai — “Maisto” fabriko moderniški pastatai, 
Kaune. Visiems lietuviams amerikiečiams atmenami Lietuvos importuoti mėsiški gaminiai, kurie neturėjo 
sau lygių skanumu, šiandien tos išdirbystės gaminiai nekonkuruoja pasaulinių rinkų, nes nauji šeimininkai 
nesugeba prilygti sr-vo išmintimi, kad pasirodyti pasauliui.

Nuo Birutės Kalno Žmogaus Ramybe —Gryna Sęžinė

mano 
mano

i
IĮ
I

sakė Viskantienė, — nes 
aš noriu, kad man papasa
kotum apie visą savo ke
lionę. kurioje buvai išėjęs 
iš mūsų. Kaip tau klojosi 
ir iš kur gavai martelę?
— Gerai, gerai, motinėle, 

išbelsiu, išpasakosiu su vi
sais išgaliais, — atsakė, — 
bet dabar styri styri eime 
gulti.

Tatai tarės, ėmė savo 
moterį. įlindo į šalutinę ir 
atsigulė. Begulint atėjo

Viskantienė. DRAUGAS 
išvirė pusryčiams rūkš- 
čios roputienės su džiūvu-į 
šia aviena, kuri visiems di
deliai patiko. Juozapas pa
valgęs tarė: į

— Ačiū tau, motinėle, se-’ 
nai buvau besrėbęs tokio 
skanaus viralo. Mano Do
micė irgi sugeba skaniai Ir skuto bangos okeano, 
virti, bet motinėlės valgis Ir staugė, kaukė vis pikčiau... 
visuomet yra skanesnis.

Domicėlė tuojau užsigei 
dė eiti į pajūrį, nes jūros 
niekuomet nebuvo mačiu- 
s;. Juozapas pasikinkė ar
klius, pats važiavo ir nu
vežė moterį su vaiku. Ar
kliai, pamatę vilnis, pradė
jo baidytis. Domicėlė, išli
pusi iš 
klaupės, 
tarė:

— Ai.
koks Tu didis esi, kad to
kius vandenis leidai! Gerai 
tat sakoma: Palanga — že
mės pabanga. Savo amžiu
je nesivyliau regėsianti ją.
— Ne pabanga: už tos 

jūros žuvėdų žemė, — at
sakė Juozapas, — bet ka-

Plaukiau mažam laivelyj vienas, 
į Mane lydėjo tik vargai. 

Kurie kankino taip ilgai,
Ir vilgė ašaros blakstienas.

! Man buvo neramu, baugu 
i Tarp ūžiančių aukštų bangų'
Plaukiau mažam laivelyj vienas.

ratų, sudrėbėjo, 
persižegnojo ir

Viešpatie Dieve,

Prieš keliolika metų A- 
merikoje vienas turtingas 
valdininkas atėjo pas ku
nigą išpažinties atlikti. 
Tas žmogus turėjo susi
krovęs jau du milijonus 

'dolerių. Beveik visus tur
ėtus jis buvo įgijęs vagilia- 
■ vimu iš viešųjų kasų. Nors 
apie tai niekas nežinojo, 
bet nusidėjėlis nebeturėjo 
nė vienos ramios valandė
lės. Vagystės nuodėmė de
ginte degino jo sielą. Pa
galiau nutarė išpažinti sa
vo nuodėmę kunigui ir da
ryti už ją atgailą. “Aš ne
turiu nė vienos ramios va
landėlės”, tarė jis nuodėm
klausiui: “aš noriu nusi
kratyti tos biaurios nuo
dėmės ir vėl įgyti sąžinės

ramybę”. Tada nuodėm- 
klausis pasakė: “Mano sū
nau! Eik pirma namo ir 
apskaičiuok, kokią skriau
dą esi padaręs. Neužmiršk, 
kad ir mažiausiu skatikė
liu likęs kitam kaltas tu 
negalėsi susitaikyti su 
Dievu.” Neapsakomai su
sikrimtęs parėjo tasai 
žmogus namo ir pradėjo 
apskaičiuoti, kiek jis yra 
nuskriaudęs valstybę. Po 
kelių dienų, baigęs tą ap
skaičiavimą, jis nuėjo iš 
ryto į bažnyčią, išpažino 
visas savo nuuodėmes ir į- 
teikė kunigui pusšešto mi
lijono dolerių. “Dvasiškas 

,tėve,” tarė nusidėjėlis; 
j “imk šiuos pinigus ir ati- 
Įduok valdžiai, nes jie yra 
imano iš vyriausybės įeigų 
I paimti.” Nuodėmklausis 
paėmė iš penitento (atgai
lojančio) tą didžią sumą ir 
grąžino ją į vyriausybės 
iždą. Buvęs turtuolis valdi
ninkas pasidarė vėl pa
prastu, neturtingu žmogu
mi. Pripratus pertekliuose 
gyventi, iš pradžių jam bu
vo sunku naujose gyveni
mo aplinkybėse. Užtat jis 
atgavo visų turtų bran
giausi — dvasios ramybę, 
kuri galima tik sąžinės 
grynume.

Išsisupus plačiai vakarų vilnimis 
Man krūtinę užliek savo šalta banga, 
Ar tą galią suteik, ko ta trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija!
Kaip ilgėjaus tavęs, begaline, plati! 
Ir kaip tavo išgirst paslaptingų balsų 
Aš geidžiu, tu pati vien suprasti gali. 
Nes per amžius plačių nenutildai bangų:
Liūdna man! Gal ir tau? O kodėl, nežinau; 
Vien tik vėtrų prašau, kad užkauktų smarkiau: 
Užmiršimo ramaus ir tarp jų nematau, 
Bet gi trokštu sau marių prie šono arčiau.
Trokštu draugo arčiau: juo tikėti galiu; 
Jis kaip audrą nujaus mano sielos skausmus; 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu 
Ir per amžius paliks, kaip ir aš neramus.

Maironis.

trys kaimynai aplankyti 
Juozapo ir jo tėvų. Kėlęs 
Juozapas pasveikino sve
čius ir tarė:
— Dabar išsižiokite, pa

sistatykite ausis ir klau-Į 
sykite: apsakysiu bent sa
vo kelionės pradžią, nes to 
nori geroji mano motinėlė.
JUOZAS PAS ŽVINKLJ į

Apsiuvau Stropus. Bū
čiau galėjęs ir daugiau 
rasti darbo Kūlupėnuose,, 
bet geisdamas žinoti, kaip 
gyvena žmonės kalne, su
sidėjau į skrynelę savo' 
daiktus ir kumbrinau to-1I

sodžių 
pama- 
gražų

gyvenimą ir įėjau į žardie
ną. Tuojau apšoko mane 
keturi šunes: vienas vampt 
vampt lojo, kitas cypt ; 
cypt cypė, trečias vau vau ’ 
kaukė, ketvirtas juokės iri 
dantis rodė, o visi norėjo’ 
paragauti, ar skanios ma-| 
no kinklės. Privarė mane 
prie žiogrio, negalėjau nė 
žingsnio žengti. Paregėjęs 
tai vaikiukas apgynė ma
ne. į

Tiesiai ėjau į trobą, nes 
ten žmones regėjau. Suti-i 
kęs vieną pusamžį, apsivil
kusį juodai dažyta rudine,1! 
tariau:

— Pasakyk, tėvai, bene
esi tamsta tų namų šeimi
ninkas? |

į Atsakė: — Įspėjai, esmi 
i šeimininkas, vadinuosi į 
i Kazimieras Žvinklys. į 
j — Aš, — tariau, — esu iš 
; Palangos siuvėjas Juoza
pas Viskanta, sugebu siūti 
jupeles, liemenes, rudines, 
šniūrelkas, striukas, išilgi
nius, kailinius ir visa, ką
liepsi, pagaliau skilan- nau, padėjau krepšelį ir 
džius, dešras, vėdarus. brakšt brakšt krauliojau

Kazimieras juokdamasis savo daiktus.
atsakė: i šeimininkė atnešė kai-
— Tadgi esi vėdaro siu- liūs ir tarė:

vėjas? | —p
— Taip, taip, tėveli, vė- kailinius, imk matą, 

'daro siuvėjas, ar turėsi ką 
Į darbo? 
i Kazimieras: — Na, ge- 
i rai, sako, eik į trobą, gausi 
!darbo!

Vos į trobą įėjęs, 
; namų šeimininkę, 
ikiau kas esąs, pasveiki-

! Nuvargęs, irklus aš mečiau 
Ir laukiau, kur laivelį mano 

Likimas piktas sudaužys. 
Kur pasitiks mane mirtis...

Ir siuto bangos okeano...

Vilnis užliejo laivą menką — 
Ir aš be laimės, be vilties 
Jau bežuvąs buvau išties...

Tik... pajutau kieno tai ranką. 
Ir pagriebė mane jinai. 
Prie krašto nešė skubinai...

Vilnis užliejo laivą menką...

Būk sveikas, mano mielas drau- 
Dėkingas tau esu nūnai—fge! 
Gyvenimą sugrąžinai!

Mane jau vilnys nebesmaugia. 
Nors dar aplinkui ir tamsu. 
Ant mielo kranto aš esu...

Būk sveikas, mano mielas drau
ge! J. Mikuckis.

t

Lietuvos vienkiemių sargas—malūnas. Jei jis pra
kalbėtų. daug pasakytų. Pasakytų, kaip okupantai te- 
riojo ir terioja Lietuvos šalelę... ,,

%

i

Mūsų kariai laimėję pergalę grįžtą namučių...

ŽVIRBLIS
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HEADS PACIFIC FLEET— 
Quiet, businesslike Adm. 
Raymond A. Spruance leaves 
scene of the command change 
ceremony at Honolulu, where 
he took over the Pacific Flect 

kem Admiral Nimiiz.

kiasi, viskas slepiasi; susi
traukė ir miegūstas žvirb- 

Įlelis, pasirūpino plunksne
les, pasikišo gudriąją gal
velę po sparnu ir miega; 
miegodamas saldžius grū
delius, skanius vikšrelius 
sapnuoja, bet tas sapnas jo 
nestiprina, nešildo. Spei
gas tuo tarpu dirba savo 
darbą... Pakilus saulelei, 

: dirstelėkit į daržinę, prisi-j 
'statykit kopėčias ir pasi- 
j žiūrėkit po stogu: patogio- 
įse kertelėse vienas, du, 
i trys, visa dešimtis sustin- 
; gūsių, sušalusių žvirblių!

Ateina žiema, visa apklo-i 
i ja, apdumia sniegu. Nei| 

Pasiusi man trumpus lauke, nei darže, nei pa-į 
kluonėse — niekur nieko i ' ! 

nebera nda žvirblelis. Bet 
[ tatai dar būtų maža bėdos. 
: Jis gudrus, moka reikale 
sugalvoti: pastebės, kada 
meta iš pirkios sąšlavas, 

i šiukšles, pasiieškos jose 
i maisto ir Dalės: ims rūkti 
jauja — žvirblis ir čia įsi- 
snraus: jisai žino, kad čia 
javus kulia, kad čia gali jis 
savo d^lvka atsiimti; iš- 

mėšlų krūvele iš ark
lidės — jis ir mėšle pasi- 

i kapstys, pasiraus ir pasi
rausus ši tą susiras savo 
pilveliui pasotinti. Jam bė-Į 

!da tik tuomet, kada ima i 
baisiai šalti, kada speigai 
spigina, kada isitaiso pus
tyti. Pusto diena, antrą, 
trečia, neša į akis sniegą, 
visa užpusto. Dabar ne vie
nam žvirbliui vargas. Die-, 

i na pusbadis, antra dienai 
visai alkanas, trečia nei 
(prūdelio nematyti. Skren-’ 
Ida nemitęs naktigulto i 
Į daržinės pastogę ir gailiai 
Į užminga.
! Po pūgos užstojo baisus 
. sueigas ir visa sukaustė, 
visa, kas buvo dar palaida, 
nekaustyta. Viskas trau-

i Aš, beregint tai padaręs, 
iplekšt sėdausi ir pradėjau 
šast šast raižyti kailius.

■ Pasiuvau taip prie kūno 
ra(jau' pritinkančius, tokius gra 

pasisa-1žius’ j°g visi stojosi- 
tsvpiki-l (Bus daugiau)

Vyšniom žydi visa žemė. — 
Žiedai krinta liūlia lylia. 
Kelias, kryžius—balta, balta... 
Medžiai glaustosi nutilę.

Sidabriniai toliai tviska, 
Ryto sapnas gaubia šilą.
Žiburėliais laukas dega, — 
Žiedai krinta liūlia lylia...

E. M-čius
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O, Kaip Būt’ Smagu! VYŠNIOMS ŽYDINT

Ką žadat mums duoti, Naujieji Meteliai?
Jei gerą, tai būsit meilieji sveteliai;
Jei ne, tai negalim jūs peikti, nė kaltinti: — 
Žmonių juodus darbus netenka jums baltinti. 
Mes rezgiam planus ir atliekame darbus; 
Tad, jei kur žalinga klaida įsiskverbus, 
Jūs rekordą gerą kvailai sugadina, 
Tai čia tik žmogus savo rolę vaidina.
Gi metai klaidas tik istorijon rašo 
Ir nepasiteisina, nė atsiprašo.
Bet vis dėlto žmonės tur’ įprotį seną 
Tikėti, kad laimę laikai atgabena, 
Dėlto nuskriaustieji prieš viltį net tikis, 
Kad karas žiaurus, jau savo atlikęs, 
Daugiau mūs pasauly nebepasirodys. 
Ir taiką skelbiąs pageidaujamas žodis 
Skambūs pastoviai ir palinksmins mūs širdis 
Ir viltimi mintį pavargusią šildys.
Jie tiki, kad žemių priėdęs galiūnas, 
Kurs švilpia ir braška kaip vėjo malūnas, 
Bet tuščias, ar kupinas bado ir skurdo, 
Kurs smaugia tautas ir kankina, ir murdo, — 
Sugrius, subyrės nuo vidaus sukrėtimo, 
j<aip kvailas gobšuolis nuo apsiryjimo. 
O kaip būt smagu, kad Naujieji Meteliai 
Matytų jau galą jo išpūstai galiai 
Ir džiaugtųs, kad vietos negali sau rasti, 
Ir švilpdamas grįžtų, iš kur atsibastė.

J. Kmitas.

Iš žydrių saulėtų tolių, 
Tartum marčios čia atėję, — 
Soduos gražios, šilkvainikės 
Šypsos vyšnios pražydėję.

Vyšnios baltos, vyšnios mielos. 
Skaistumu į saulę trykšta... — 
Į laukus gegužiui giedant 
Vėl žalia jaunystė grįžta...

Vyšnios žydi, vyšnios kvepia, 
Ir takus baltai nukloja... 
Vyšnioms žydint kažkas aukšta 
Jauną širdį pavilioja...

SESEI _______
Nusiskink, sesyte, žiedą. 
Žiedą mėlynų linų.
Kiek mažam žiede lapelių, 
Tiek pavasario dienų.

Kiek mažam žiede lapelių, 
Tiek pavasario dienų, 
Nuplasnoja nuliūliuoja. 
Už žaliųjų vandenų.

Skraidžioja padange gervės 
Viršum tėviškės namų.
Nu aiškink paburti žiedą, 
Žiedą mėlynų linų...

j. —




