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Komunistai ir jų spauda 

pyksta, kai mes primena
me lietuviams, kad komu
nistuojančių žmonių su
rinkti drabužiai ar pinigi
nės aukos eina į Russian 
War Relief, Ine., o ne lie
tuviams, kaip jie sako.

Štai šiomis dienomis vie
nas asmuo kreipėsi į Rus
sian War Relief, Ine 
klausdamas informacijų. 
Russian War Relief, Ine., 
savo laiške, kurio tekstą į- 
talpino “Sandara”, pareiš
kė, kad “Mes negalime ir 
nesiunčiame pakelių arba 
daiktų pavieniams. Aukų 
paskirstymas daromas U. 
S. S. R. (Sovietų Rusijoj) 
pagal reikalą”.

Čia paduosime 
tekstą, kaip jį paskelbė 
“Sandara”:•

“We cannot and do not send 
packages or articles to indivi- 
duals. There is no earmarking 
of items of any kind. Distribu- 
tion is made in the U.S.S.R. 
where and as needed. If help is 
needed in liberated areas, aid is 
given there. Clothing and artic
les collected or bought here are 
shipped out on Russian ships; 
what disposition takes place 
from there on — we don’t know. 
The nationality groups are 
active only in the United Statės 
as committees of Russian War 
Relief to collect and work as a 
part of RWR. No guarantee is 
made that the articles they 
donate or work on will reach 
their own people”.

Taigi iš to laiško aišku, 
kad aukos, kurias renka 
koųiunistai - kvislingai 
neva Lietuvos žmonių šel
pimui, eina į Russian War 
Relief, Ine., ir jos siunčia
mos į Sovietųx Rusiją, kur 
tos aukos padalinamos pa
gal reikalą. Tautinės gru
pės, kaip sako Russian 
War Relief laiškas, veikia 
tik Jung. Valstybėse kaipo 
Russian War Relief komi
tetai ir jų darbas yra dalis 
RWR darbo. “Nėra garan
tijos, jog jų aukojamas ar 
pagamintas daiktas pa
sieks jų pačių žmones”, 
sako RWR laiškas.

Iš to laiško visiems turi 
būti aišku, kad kvislingų- 
komunistų ar komunistuo
jančių “Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas” ’yra 
tik kaipo Russian War Re
lief, Ine., skyrius ir jo vei
kla yra RWR veiklos dalis. 
Taip jie turėtų ir skelbti 
žodžiu ir spaudoje, o ne 
apgaudinėti patriotingus 
lietuvius, norinčius sušelp
ti lietuvius.

Mes žinome, kad Rusijos 
žmonėms reikalinga pa
galba. Bet dar labiau yra 
reikalinga pagalba Lietu
vos žmonėms. Lietuva per
gyveno pirmą Rusijos o- 
kupaciją, pergyveno Vo
kietijos okupaciją ir dabar 
vėl grįžo Rusijos bolševikų 
okupacija. Tos okupacijos
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Ouebec'o Konferencija 
Pasibaigė.

Prasidėjo UNRRA Konferencija Monfrealyj
UNRRA buvo įkurta de

šimt mėnesių atgal Atlan
tic City. Įkūrimo konfe- 
rencijon nebuvo pakviesta 
Lietuva. Dabar taip pat 
Lietuva turi būti nebuvo 
pakviesta, nors ji beveik 
visa, kaip sako Rusijos ko
misarai, “išlaisvinta”.

Sovietai Daro Beatodairinę 
lietuvių Eksterminacijų 

Lietuvoje
X

Pereitą šeštadienį pasi
baigė prez. Roosevelto ir 
premiero Churchill pasita
rimai įvairiais klausimais. 
Kaip žinoma, Rusijos mar
šalas Stalinas atsisakė to
je konferencijoje dalyvau
ti, nes esąs užimtas karo 
vedimu Balkanuose.

Prez. Roosevelt ir pre
mieras Churchill pasakė 
pasauliui, taip pat ir Japo
nijai, kad Alijantai greitu 
laiku turės daugiau karo 
jėgų prieš Japoniją, negu 
jie ją galės sunaudoti. Pa
žymėjo, kad konferencijoj 
tartasi apie karą prieš Vo
kietiją ir karo užbaigimą 
Europoj ir sunaikinimą 
barbarų Pacifike.

Prezidentas Rooseveltas, 
kalbė damas susirinku
siems spaudos atstovams, sįneštį į§ Suomijos arba zimiero akademijoj, Chicagoje. 
neminėjo Rusijos. -----------------------------------------

Premieras Churchill kal
ba davė sugestiją, kad po 
Quebec Konferencijos gali 
būti įvyks konferencija su 
Stalinu, kaip kad įvyko 
pereitais- metais.

Suomiai Kaujasi Su 
Vokiečiais

Jų 
ne- 
pa-

(LAIC) —Spėliojimai a- vių pasiekė Švediją, 
pie naują Sovietų okupaci- skaičius kas kart auga, 
nį režimą Lietuvoje pasi- paisant kad Švediją 
tvirtina visu 100%. Gau- siekti ir nėra lengva; pabė- 
namos žinios via Švediją!gėlių laivelius medžioja 
parodo, kad Sovietų užim-jtiek rusų, tiek vokiečių 
tuose Lietuvos plotuose ei-!virš Baltijos jūros nuola- 
na BEATODAIRIAIĖ LIE- tos skraidantieji lėktuvai. 
TUVIŲ EKSTERMINA- 
CIJA.

i Veiklesni lietuviai sušau-. j domi vietoje, arba mobili
zuojami Į Raudonąją Ar
miją, kiti masiniai tremia
mi Rusijon, {vykius pergy- vokiečiai 
venę liudininkai tvirtina r \

Minimos pavardės kelių 
Baltijos jūroje žuvusių ge
rai žinomu Lietuvos veikė
ju

Karo veiksmams šią va
sarą Lietuvon persimetus, 

i suintensyvino 
žmonių deportavimą Vo- 

milžiniškos žmonių vilksti- kietijon. Vien per du pas- 
nės pėsčiomis ’______
Rytų link.

Per visus Lietuvoje už
imtus plotus eina kolchozų 
steigimas, kuriuose apgy
vendinami dar vokiškojo 
okupanto Lietuvon atva
ryti rusai.

Daug apgyventų vietų li-

Stockholm, Švedija, rug
sėjo 18 — Praneša, kad Kunigų Vienybės Centro valdyba, įvykusiame pose- 
sūomiai nors oficialiai ne- dyj, Chicagoje, išnešė protesto rezoliuciją prieš Sovie- 
paske^bė karo Vokietijai, Rusijos žiaurią okupaciją Lietuvos ir tą rezoliuciją 
bet jau kaujasi su vokie- pasiuntė Prezidentui Rooseveltui. Paveiksle matosi iš 
čiais kad juos kogreičiau- dešinės į kairę (sėdi): kun. A. L. Deksnys iš East St. 
šiai iškraustyti iš savo Louis, III.; kun. M. Svarlis iš Chicago, III.; kun. Juozas 
krašto. Suomiai pagal su- Karalius iš Shenandoah, Pa.; stovi — kun. J. Balkūnas 
tartį su Sovietų Rusija, iš Maspeth, L. I.; kun. J. F. Boll iš Scranton, Pa. ir kun.
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I varomos kutinius mėnesius papil
domai Vokietijon išdepor- 
tuota apie 250,000 asmenų.

turi priversti vokiečius iš- Ig- Albavičius ir Cicero, III. Susirinkimas įvyko Šv. Ka- Mirė Vilniaus Krašto 
Kunigas

konferencijoje 
šelpimas ir at- 
išlaisvintų iš

juos internuoti. Tai turėjo 
padaryti iki rugsėjo 15 d.

Sakoma, kad vokiečiai 
traukdamiesi iš Suomijos 
degina jos kaimelius.

Rusijos raudonoji armija 
esą pasiruošus briautis į 
Suomijos šiaurę.

Raudonieji Užėmė Pragg 
Lenkijoj

Maskva, rūgs. 18 — So
vietų Rusijos raudonoji 
armija ir taipgi lenkai 
pradėjo smarkesnę ofen- 
syva Varšuvos srityj. Užė
mė Praea ir tiesia pantu- 
ninius tiltus per upę, kad

Tą pačią dieną, būtent, 
šeštadienį, rūgs. 16, Mon- 
trealyj (Kanadoj) prasi
dėjo Suvienytų Tautų Šel
pimo ir Atstatymo konfe
rencija. Dalyvauja 44 tau
tų atstovai.

Šioje 
svarstoma 
statymas
nacių Europos tautų.

Suvienytų Tautų Šelpi- ( 
mo Ir Atstatymo Adminis-į galėtų veržtis į Varšuvą, 
t^acijos (UNRRA) pirmi-* Sakoma, kad rusai iš 
ninku yra Herbert H. Leh-> lėktuvų numetę partiza- 
man, buvęs New Yorko! nams lenkams ginklų Var- 
valstybės gubernatorius. Išuvoje.
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Audra Padarė Didelius Nuostolius
25,000 Žmonių Liko Be Namų

tik netoki 
Audra baigėsi

Išlaisvino Daug Kaimelių

(LKFSB) Gauta žinių, 
,kad mirė kun. Benediktas 

ko visiškai be gyventojų.jKristaponis iš Adutiškio. 
Jų tarpe minimi Vilkaviš- ši parapija yra Švenčionių 
kis, Utena, Šiauliai, Kuršė- apskrity. Kitados tai buvo 
nai ir 1.1. (didelis Kiškų dvaras. Pir-

Bėga kas gyvas ir kas i«aq
gali. Daug lietuvių, katas
trofos akyvaizdoje, išeities 
nesurasdami, nusižudė.

Minimos masinės Sovie
tų suruoštos lietuvių žu
dynės Utenoje, Ukmergė
je, Svyriuose ir kitur.

Žymesnis skaičius lietu-

mą bažnyčią čia įkūrė 1608 
m. Vilniaus vyskupas Sta
nislovas Kiškaf vėliau 1826 
m. kun. Civinskis čia iš
mūrijo naują bažnyčią. 
Miestelis yra už keliolikos 
mailių (30 km.) nuo gele
žinkelio, į rytus nuo Šven
čionių.

Paleido Armija Iš Lėktuvų Hadų Užnugary j
■ ■ I

Londonas, rūgs. 18 — 
Gen. EisenhoWer paleido 
daugiau kaip 1000 trans
portinių lėktuvų ir sklan
dytuvų ant Olandijos ir iš
leido gerai apginkluotą A- 
lijantų armiją 
nacių užnugaryj. Toji ar
mija yra pasiryžusi per O- 
landiją traukti į Berlyną.

Alijantų išleista armija 
tuojau išlaisvino daug O- 
landijos kaimeliu. Naciai 
galvatrūkčiais bėga į Vo
kietiją.

Vėliausios žinios paduo
da, kad Alijantai lėktuvais 
ir sklandytuvais paleido į 
Olandiją daugiau kareivių 
arti Moerpelt, Eindhoven 
srityj. greičiausia, kad su
stiprinti ankščiau išleistas 
karo jėgas.

Tuo pačiu laiku Britų 
antroji armi ja prasilaužė j tais. Paberžės parapija tu- 
pro Olandijos siena irjrėjo virš 1,000 tikinčiųjų, 
spaudžia nacių karo jėgas pirma bažnyčia buvo pa- 
iš pietų pusės.

Vokiečiai sako, kad Ali- gus kitą medinę atstatė 
jantų išleista armija yra fundatorius šilingas.

Tilburg’e ir Eindhoven’e, 
nuo 8 iki 10 mylių Olandi
jos viduje, ir arti Britų 
antrosios armijos kuri 
kaujasi su priešu iš pietų 
pusės. Britai perėjo Olan- 

Vokietijosldijos sieną ir jau paėjo dvi 
miiįas į Olandiją. Taigi A- 

4lijantų armijos yra tik 
mylios nuo viena kitos.

Mirė Paberžės Klebonas 
Kun. Veblauskas

LIETUVOS TRISPALVE VĖLIA
VA RANDALL SALOJ

New York — Rugsėjo 10 
dieną Randalls salos aikš
tėje įvyko masinis susi
rinkimas persekiojimams 
pasmerkti. Šį susirinkimą 
ruošė New Yorko laikraš
tis “Journal American”. 
Programos vedėju buvo 
mayoras La Guardia. So
listų tarpe buvo Metropo
litan operos artistė Lily 
Pons.

Keli tūkstančiai žmonių 
pagerbė atsistojimu ir plo
jimu kenčiančių ir karo 
nualintų tautų vėliavas, 
kurios prieš karą plevėsa
vo tų tautų nepriklauso
mose respublikose. Pa-

gerbtųjų vėliavų eilėje bu
vo ir Lietuvos trispalvė, 
kuri nuo 1940 m. yra min
džiojama—draskoma prie
šų. Netoli Lietuvos vėlia
vos buvo ir jos šiaurės kai
mynų, Latvijos ir Estijos 
vėliavos. Vėliavas kenčian
čių tautų vardais iššaukė 
pats mayoras La Guardia.

(LKFSB) Lietuvoje mi
rė kun. Ignas Veblauskas, 
Šv. P. M. Aplankymo para
pijos klebonas Paberžėje, 
Kėdainių dekanate. Kun. 
Veblauskas buvo 60 m. 
amžiaus, kunigu įšventin
tas 1904 m. į Paberžę pas
kirtas klebonu 1934 me- Rengėjai į garbės komi

teto narius buvo pakvietę 
Lietuvos gen. konsulą J. 
Budrų, kuris dalyvavo ir 
iškilmėse, garbės svečių 
tribūnoje. Ten buvo kun. 
N. Pakalnis ir adv. K. R 
Jurgėla, LAIC direktorįus.

da, kad vien Cape Cod 
(Massachusetts valstybė
je) audra padarė apie 50,- 
000 dol. nuostolių. Dau
giausia sugriovė ir audrin
gas vanduo nunešė vasari
nių namelių Cape Cod pa
jūryj. Vien toje srityje li
kę 25,000 žmonių be namų.

Gub. Saltonstall iššaukė 
valstybės sargybą ir poli-

statyta 1787 m., tai sude-

Pereitą ketvirtadi e n į, 
rūgs. 14 d., vėlai vakare 
pradėjo siausti smarkus 
vėjas ir lietus. Tai buvo 
panaši audra į buvusią 
1938 m. audrą, 
žiauri,
penktadienio anksti rytą. 
Daugiausia 
darė visame 
kraštyj.

Surinktos žinios paduo- ei ją, kad saugotų žmonių 
turtą audros sunaikintose 
srityse.

Daugelis gyventojų, ga
vę įspėjimą, išsikraustė 
dar prieš audrą iš gyvena
mų vietų. Taigi 1938 m. 
audra buvo pamoka, ir ga
li būti tik todėl dabar tiek 
mažai žmonių žuvo audro
je.

Policija neleidžia žmo
nių į audros nuteriotas sri
tis.

nuostolių pa- 
Atlantiko pa- Rusija Reikalausianti Turkijos

Lietuvą apiplėšė. Taigi ko
munistai turėtų pripažinti, 
jeigu jiems apeina žmonių 
šelpimas, kad kaip Rus- 
sian War Relief, taip ir 
United Lithuanian Relief 
of Ameriea darbas yra lab
daringas ir remtinas. Jei
gu komunistams yra ar
čiau prie širdies Rusijos 
žmonių šelpimas, tai jų da
lykas, bet jie neturi teisės 
rinkti drabužių ar pinigų 
Lietuvos šelpimui, nes jie 
neturi valdžios leidimo tą 
daryti. Jų surinkti drabu
žiai ar piniginės aukos ei
na per Russian War Relief, 
Ine., Rusijos žmonių šelpi
mui. >i

“Kiekvienas katalikas, 
kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blo
gą laikraštį ar knygą... pa
tampa katalikybės reikalų 
išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas”. Vysk. Paltarokas.

rateliai Lon- 
kad Rusija 
pareikalaus, 
visiškai nu- 

Bosporus ir

santykius su Vokietija. 
Taigi galimas dalykas, kad 
Sovietų Rusija pareika
laus, kad Turkija leistų 
jos laivams plaukiot’ per 
Dardanelius.

LENKAI JAU TURI DU 
PREZIDENTU

Londonas, rūgs. 18— Di
plomatiniai 
done tikisi, 
greitu laiku 
kad Turkija 
ginkluotų
Dardanelius, ir kad tuos 
perplaukimus tarp Juodų
jų ir Viduržemio jūrų pa
darytų laisvu kanalu visų 
Suvienytų Tautų laivams.

Kaip žinoma, Sovietų 
Rusijos spauda jau seniai 
puola Turkiją, t nežiūrint 
to, kad Turkija Tiutraukė

★ Pereitos savaitės per
skridusi audra padarė ne
mažai nuostolių sugriau
dama visų Cape Cod pajū
riu daugybę vasarnamių ir 
net nuskandindama ketu
ris laivus, kur žuvo apie 
keturi šimtai žmonių. < J

Londonas, rūgs. 18 — 
Lenkų žiniomis, taip vadi
namas Lenkų Tautinis Iš
laisvinimo Komitetas Liu
bline (Lenkijoj) paskelbė, 
kad laikinojo Lenkijos 
prezidento pareigas eisiąs 
komunistas Boleslaw Bie- 
rut, kuris esąs tautinės 
tarybos pirmininkas, gi 
taryba atstojanti seimą.

Sakoma, kad Bierut pa
skyrimas prezidentu esą 
padarytas pagal 1921 m. 
Lenkijos konstituciją.

Taigi dabar ir lenkai turi 
du prezidentu. Supranta- * 
ma. čia nieko nauja. Visos 
Sovietų Rusijos okupuotos

valstybes turėjo arba turi 
po du “prezidentu”

“Prieš blogas knygas 
mes turime pastatyti ge
ras knygas; prieš klaidą 
statykime teisybę”.

Pijus X.

I
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■VAIRIOS žinios
LIETUVOJE MIRĖ PREL. BYLA j Karo Kriminalistų grasas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jau Paruoštas
(LKFSB) Iš Lietuvos 

mus pasiekė žinia, kad mi
rė prel. Juozapas Byla, bu
vęs Kauno arkivyskupijos 
kancleris ir kapitulos ka-j 
nauninkas. Amžiaus buvo! 
73 metų, kilęs iš Kažemė-! 
ku kaimo, Jurbarko vaisė.,' 
Raseinių apskrities. Bai
gęs Kauno kunigų semina
riją buvo įšventintas kuni
gu 1894 metais ir buvo pa
skirtas katedros vikaru, 
kurį laiką buvo Šen. Var
nių parapijos administra
toriumi. vėliau vėl buvo 
paskirtas prie Kauno ka
tedros. Turėjo stiprų, išla
vintą balsą, apie 12 metų 
buvo giedojimo mokytoju 
kunigų seminarijoje. Di
džiojo Karo metu buvo per 
trejus metus klebonu Nau
jojoje Žagarėje, o vėliau 
buvo perkeltas vėl prie 
Kauno katedros ir drauge 
dirbo arkivyskupijos kan
celiarijoje. Šis .karas jį už
klupo esant kanauninku 
Kauno kapituloje. Prane
šime jisai tituluojamas 
prelatu. Gal būt gavo pa
aukštinimą šio karo metu.

kalinių kablegramos pir
miausia turės būti siun
čiamos į Tokio, kur jie bus 
cenzūruojami, ir iš ten 
bus siunčiami į Tarptauti
nį Raudonąjį Kryžių Gene- 
von, iš kur bus siunčiami į 
šią šalį.

Geriau negu nieko. Tė
vai ir artimieji galės nors 
tiek sužinoti, kad jų sūnus 
ar giminaitis yra gyvas.

įdomi Byla

Londonas — Po dešim
ties mėnesių darbo Suvie
nytų Tautų Karo Nusikal
timų Komisija jau paruo
šė vokiečių nusikaltėlių 
preliminarį sąrašą.

Komisijos pirmininkas 
Sir Cecil Hurst, kuris yra 
ir Tarptautinio Teisingu
mo Teismo vice-pirminin-, 
kas, sako, kad kasdien vis 
gauna naujų nusikaltėlių 
vardu.*

Karo nusikaltėliai bus 
teisiami tose šalyse, kur

r* / T*r xL 2^r- * ■ x M a
K

Svečiai Iš Piety

(LKFSB) Argentinos 
lietuvių laikraščiai prane
ša, kad Rosario universi
teto profesorius Dr. Di 
Meio su sav£) žmona, ponia 
Veronika Jasikevičiūte iš
vyko į Chicago, III. Profe
sorius čia gilins savo stu
dijas, o jo žmona lietuvai
tė (ji ir lietuviškus laik
raščius skaito) — susitiks 
su savo tėvais.

J. V. Karo Kaliniai Gale 
Siųsti Kablegramas 

Iš Japonijos

rytas tarptautinis teismas, 
kuris teis tuos karo nusi
kaltėlius, kurių negalės 
tiesioginiai teisti tautinis 
teismas.

Pereitą vasario mėnesį 
jaunas gydytojas, kuris jie padarė nusikaltimus, 
buvo atleistas iš karo tar- Tačiau gali būti bus suda- 
nybos dėl jo fiziško stovio, 
iškėlė bylą Federaliame 
apskričio teisme New Jer- 
sey valstybėje, prašyda
mas teismo įsakyti, kad
jis būtų atgal grąžintas. Karo nusikaltėlių sąra- 
prie seno darbo, kaipo me- šas neskelbiamas, nes jei 
dikalis direktorius indus- paskelbtų, tai duotų progą 
trijos korporacijoj.

Federalis apskričio teis
mas išaiškino Rinktinės! 
Tarnybos įstatymą ir jau
no gydytojo prašymą at
metė. Jis apeliavo. Po sep
tynių mėnesių Jung. Vals
tybių apeliacijos teismas 
peržiūrėjo gydytojo bylą, 
ir žemesniojo teismo 
sprendimą pakeitė, įsaky
damas, kad gydytojas bū
tų grąžintas prie senojo 
darbo.

Argentiniečiai Išsivertė 
Lietuvių Dainą

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis Japonijos 
valdžia sutiko leisti Jung. 
Valstybių kareiviams ir 
karininkams, kurie yra ja
ponų nelaisvėje, siųsti sa
vo artimiesiems 10 žodžių 
kablegramas iš Japonijos 
Amerikos valdžios išlai
domis. taip praneša Rau
donasis Kryžius.

Raudonojo Kryžiaus vir
šininkas sako, kad pagal 
sutartį dar praeis gal mė
nuo kol tokias kablegra
mas galės siųsti.

Spėjama, kad J. V. karo

2

ĮSIGYKITE VIENĄ ĮDOMIAU 
ŠIŲ KNYGŲ-

SVENC. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE"

Šią knygą parašė moks
lininkas profesorius Vys
kupas P. Būčys. Knyga tu
ri 510 puslapių, gausiai: 
iliustruota, papuošta me
nišku mėlynos spalvos 
viršeliu su auksinėmis 
raidėmis užrašu. Ši knyga 
yra taip įdomi, kad pradė
jus ją skaityti, negali nuo 
jos atsitraukti iki pabaig
si ją skaitęs iki galui.

Šioje knygoje labai aiš
kiai ir suprantamai Jo

Žuvo 400 Jūrininkų 
Audroje

C-

Eksc. Vyskupas Būčys ap
rašo 18-ką Švč. P. Marijos 
apsireiškimų Bernadetai; 
daugelį įvykusių stebūklų- 

j išgijimų. Šią knygą žmo
gus skaitydamas gauna 

I tikrą suraminimą ir sielos 
! sustiprinimą.

Knygos kaina $3.50. Su 
j užsakymais kreipkitės:

“DARBININKAS”,
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

Dėdės Šamo karo laivas plaukia į Guam salą, iš ku
rios buvo ištaškyti japonai. Laivas matomai turtingas 
karo reikmenimis ir ginklais.
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nusikaltėliams pasiruošti I 
ir pabėgti.

Kvislingai neskaitomi 
kaipo karo kriminalistai, 
bet kaipo išdavikai. “Jie j 
nusikalto prieš savo šalį 
už išdavystę, ir todėl gali, 
būti jie bus teisiami savo: 
šalies teismo”, sako Sir; 
Cecil Hurst.

Sir Cecil Hurst išaiškino 
komisijos darbą, tikslą iri 
to darbo apribojimą, nes 
Rusija nėra tos komisijos 
narys.

(LKFSB) Lietuvoje mė
giamas Spaudos Valsas — 
‘‘Dainuok ir Šok” yra iš-! 
verstas į ispanų kalbą ir j 
pavadintas: “Cantar, bai- 
lar”. Keletą kartų šis kūri
nys buvo perduotas per 
vieną iš žymiausių Argen
tinos radijo stočių — “EI 
Mundo”, orkestrui diri-i 
guojant Dajos Bellai, o 
dainuojant žinomam kino: 
artistui J. C. Thores.
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Lietuviai Misijonieriai Tarp 
Indėnų Ir Ugnies Žemėje

"Mes Reikalaujame 
Lietuvos Laisvės"

(LKFSB) Kaikurie USA 
lietuviai pradeda savo 
siunčiamus laiškus panau
doti kėlimui balso už Lie- 
tuvos laisvę. LKFSB gavo 
jau keletą laiškų, ant ku- 
rij vokų parašas:
— In the Name of Justice 

įWe Demand Full Indepen- 
idence of Lithuania!

— Teisybės vardan n?.es 
reikalaujame pilnos nepri
klausomybės Lietuvai.

Šis šūkis uždedamas spe
cialiai pasidarytu štampu, j £į
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,American tenor. Frank Parker. 
vili make his ninth appearance 
as r u e* t star wrth Andre Kostela- 
neta and his orchestra on "The 
PauseThat Refreshes on the Air" 
proRram. vvhen <t is broadcnst 
next Sunday afternoon, Septem
ber 17 at 4:30 (EWT) over the 
(.vlumbia netwo«-fc
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Amerikiečiai Kareiviai Klausėsi
Arkivyskupo Pamokslo Paryžiuj

(LKFSB) Pernai iš Eu
ropos į Pietų Ameriką at- 
jvyko du saleziečiai kuni-į 
gai Mečys Pusčius ir Pet
ras Maskolaitis. Kun. Mas- 
kolaitis, dirbdamas vieno
je Ekvadoro žemės ūkio 
mokykloje, misijonieriau-! 
Ja tarp indėnų, o kun. Pus
čius mokytojauja Ugnies 
Žemėje, Punta Arenos 
mieste, Čilės valstybėje. 

;Žemė čia visai neturtinga, 
’ nuobodi ir nyki, mažai kas 
teauga, nors didelių šal
čių nėra. Punta Arenas 
mieste apie 30,000 gyven
tojų, kurių apie šeštadalis 
jugoslavų, iš lietuvių gal 
tiktai vienas kun. Pusčius. 
Tikybiniu atžvilgiu žmo
nės gana atšalę. Vaikai 
esą gerokai padykę ir jam 
dėstant pamokas aukštes
niuose skyriuose reikia 
daug kantrybės. Jei kas iš 
skaitytojų jam užsakytų 
lietuvišką laikraštį ar pa
siųstų lietuviškų knygų, 
būtų labai daug džiaugs

imo. Adresas: R. P. M. Pus- 
įčius, Colegio Don Bosco, 
Av. Bulnes 374. Punta Are-

Paryžius, Prancūzija, — 
Rūgs. 18 — Vakar nuo ka
ro nukentėjusioje Notre 
Dame katedroje New Yor
ko arkivyskupas Francis 
J. Spellman pasakė pa
mokslą, kurio klausėsi 
daugiau kaip 3,000 ameri
kiečių kareivių ir karinin
kų.

Toji katedra yra vadina
ma “Prancūzijos širdis ir 
siela’’.

Daug kareivių ir karinin
kų negalėjo tilpti katedro
je. Tai jie klausėsi gatvėse, 
o kiti “jeep’uose” atsisuko 
radio’s ir klausėsi.

Vėliausios žinios prane
ša, kad Hackzell miręs.

deniui atėjus, darbo pali
kimu laikinai sumažinti 
savo pajamas, ar bijote 
pakenkti karo pastangoms 
palikdami svarbias parei
gas karo pramonėje, žino
kite, mokykla dabar jums 
vistiek svarbesnė.

“Tėvynė prašo jus su
grįžti į pareigas mokyklo
je ir ten pasilikti, Iki jas 
užbaigsite”.

Berniukai ir mergaitės, 
sugrįžkite į mokyklą. Ne
keiskite mokslo į laikiną, 
kad ir gerai apmokamą 
tarnybą. O.VV.I.

Lankė Įžymybes, Ieškodami 
Prietelingumo Lietuvai

Laivyno ir pakraščių 
sargybos viršininkai pra
neša. kad pereitą ketvirta
dienį audra užklupo laivy
no naikintuvą, du pakraš
čių sargybos laiveliu ir 
Vineyard šviturlaivį. šim
to pėdų aukštumo bangos 
blaškė tuos laivus Atlanto 
vandenyne.

Spėjama, kad keturi šim
tai jūrininkų, kurie buvo 
tuose laivuose, nuskendo 
audringame vandenyne.

Hantti Hackzell, kuris bu
vo nuvykęs į Maskvą tar
tis su Sovietų Rusijos ko
misarų valdžia dėl taikos, 
staiga susirgo paralyžiaus 
liga.

Sakoma, kad Suomijos 
kabinetas svarstęs dėl šio 
įvykio susidariusią padėtį.

Žuvo Septyni Bombanešio 
Katastrofoje

Naujas Lietuvis Kunigas 
Atvyksta į Ameriką

Holyoke, Mass., rūgs. 18 
— J. V. bombanešis, grįž
damas iš treniravimosi, 
nepataikęs nusileisti aero
drome, trenkė į medį ir ap
sisukęs užsidegė. Toje ka- 
tatrofoje, kuri įvyko neto
li Granby miestelio, žuvo 
septyni lakūnai.

(LKFSB) Gabus lietuvis 
kunigas Pr. Gaidamavi
čius, turėjęs dėl bolševikų 
apleisti tėvynę ir jau sus
pėjęs Europoje įsigyti 
mokslo daktaro laipsnį, y- 
ra pasirengęs ispanų laivu 
atvykti į Pietų Ameriką. 
Jei nenumatytos kliūtys 
nesutrukdysiančios jisai 

Jau spalių mėnesyje bū- 
! siąs Argentinoje.

__________
I

Argentinos Lietuvio 
Piešinys

Petruičio Knyga Ispaniškai
j (LKFSB) Įspūdinga pul- 

^Jkininko J. Petruičio (da
bar jau miręs) knyga apie 
pergyvenimus bolševikų 
kalėjimuose, apie baisų 
gabenimą į Rusijos gilumą 
apie masinį politinių kali
nių šaudymą (“Kaip jie 

' mus sušaudė”) užsieniui 
pritaikytoje laidoje išver- 

j sta į ispanų kalbą.
Bus spausdinama Bue

nos Aires dienraštyje “EI 
Pueblo”, o vėliau bus iš
leista atskira knyga.

I

(LKFSB) Pietų Ameri
kos lietuvių atstovai lan
kėsi pas Uragvajaus par
lamento narį Dr. J. P. Car- 
doso, pas redaktorių prof. 
H. F. Artucio, pas Peru 
parlamento narį L. Sala- 
zar, pas Chilės veikėjus J. 
B. Vilią Vicencio ir W. Mo
rales, pas Meksikos prof. 
Peraza išdėstydami jiems 
lietuvių laisvės troškimus 
ir ieškodami jų palanku
mo pastangose dėl atsta
tymo laisvos, nepriklauso
mos, demokratinės Lietu
vos.

Suomijos Premieras Susirgo 
Paralyžių Maskvoje

Londonas, rūgs. 18 — 
Maskvos žiniomis, Suomi
jos premieras ir taikos le- 

■ legacijos pirmi n i n k a s

(LKFSB) Argentinos 
moksleivių žurnalas “Fi- 
guritas” savo 389 numerio 
viršelį papuošė jauno lie
tuvio moksleivio - dailinin
ko Jose Zalneravičiaus 
pieštu paveikslu. Paveiks
le pavaizduotas žalias lau
kas, kuriame prie gėlių, už 
medžio pasislėpęs vaikas 
lietuvišku būdu bando su
gauti paukštį: platų puodą 
parėmęs pagaliuku, virvu
tę laikydamas tyko, o 
paukštelis bando išsilaiky
ti papiltų grūdų pagundai.

Mokykla Tinkamiausia Vieta 
Berniukams Ir Mergaitėms

i nas, Rep. Chile.
—

★ Kol amerikiečiai buvo 
nepasiekę Vokietijos apsi- 

igynimo linijos — Siegfried 
tvirtovių, nebuvo žinoma 
kaip jos stiprios, nors pa
sakų buvo, kad neįmano- 

jmos sudaužyti. Kai ameri
kiečiai prisiartino ir palei- 
•do darban savo karo pa
būklus, tai tos tvirtovės ir 
ištižo. Kai kas aiškina, 
kad amerikiečiai turį slap
tą būdą tokias tvirtoves 
ištaškyti, kiti aiškina, kad 
tos tvirtovės jau pasenu
sios dėl šiandieninių mo-, 

'derniškų ginklų.

Praktiškos Pamokos Argen
tinos Lietuvių Mokykloj

(LKFSB) Šv. Kazimiero 
seserų vedama Aušros 
Vartų lietuviškoji pra
džios mokykla šiemet turi 
vaikų darželį ir keturias 
klases. Po pietų yra spe
cialūs kursai berniukams 
ir mergaitėms pamokoms 
paruošti, užduotąjį namie 

j darbą atlikti ir įvairių 
1 rankdarbių pasimokyti, 
i Paaugusioms mergaitėms

I

STAY ON THE JOB
Vietory is near, būt the war is not yet over. 

Pianes and ships, guns and ammunition, and 
everything else that is making our war against 
Nazism successful is štili needed in large quanti- 
ties for the finai blow. Amerikan workers. whether 
native or of foreign origin, to whom a large share 
of the credit for the vietory will ultimately go, 
mušt not quit their jobs now. Stay on the Job! 
Make vietory sure!

FOREIGN LANGUAGE DIVISION 
OFFICE OF WAR INFORMATION.

i 
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Washingtonas — John! 
jW. Studebaker, Jungtinių 
į Valstybių švietimo Komi- 
sijonierius, Amerikos jau- 

j nimui skirtame laiške taip 
; sako: “Tinkamiausia vieta 
. aukštesniosios mokyklos 
amžiaus berniukams ir 

į mergaitėms pasiruošti ry-
s tojaus dienai yra mokykla, 

j “Armija ir Laivynas pa-j 
geidauja, kad jaunimas! 
būtų užbaigęs viduriniąją; 
mokyklą, pirma eidamas'į; (nežiūrint amžiaus metų) 
kariuomenę. Tą patį sako'yra siuvimo pamokos kas- 
ir Karo Darbo Jėgos Komi-Į dieną po pietų nuo 2 iki 4 
sija. Kad ir nenorite, ru-1 valandų.

Žodynas
“Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
S6.00. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. ,

Art . f
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Lic-tuva perdalinta vo-1 gaišintas, bet rusas tuoj 
d/.iii ir man riVnnani I naslralhži vvrų nUO 15 iki

65 metų mobilizaciją. Mo
bilizacija neteisėta, nes to
kia mobilizacija laužo 
tarptautines taisykles; tai 
yra barbariškas aktas, 
prieš kurį tauta protestuo
ja”.

Vienas pogrindžio (un- 
derground) pranešimas iš 
rugpiūčio 12 dienos taip 
Lietuvos padėtį atpasako
ja:

“Jau liepos 8 d. vokiečiai 
su komisarų von Renteln 
pasišalino iš Kauno, sude
ginę savo raštinės popie- 
ras. Raudonieji rusai, už
imdami Lietuvos miestus, 

i kiečių okupacinė civilinė šaudo visus Lietuvos pat- 
i ir Lietuvos admi

nistracinio aparato parei
gūnus. Vos įžengė į Lietu
vos teritoriją, putodami 

i kerštu išžudė visus Svy
rių miestuko lietuvius. 
Lietuvon prigrūdo tremti
nių iš Orei, Smolensko ir 
Orsos. Maisto ištekliai 
krašte tuoj dingo ir badas 
visiems gręsia. Iš ūkinin
kų viskas atimta iki pas
kutinio duonos kąsnio. Bi
joma rusų bolševikų kerš
to. Daug kas bandytų bėg
ti svetur, bet nėra galimy
bės. Vokiečiai, keršydami 
lietuviams už sabotažą, už
darė Rytprūsių sieną. Visi 
laivai ir valtys 
sukonfiskuota. 
kaimų 
derlius 
žmonės 
vilties, 
vaisių ir svetimi okupan
tai pasitrauks. Buvusieji 
Gen. Plechavičiaus vado- 

planus. Tačiau Nikalojus I užsimojo visiškai pribaigti sovietų kariai ir NKVD vybėje batalijonų likučiai 
tą Europos “ligonį”, Turkiją ir dvejais atvejais su ja žandarai. Nors kraštas bu-! tebesiranda giriose ir ak- 
kariavo: 1828 m. nepersekmingiausiai, gi 1854-5 m. Se- vo tuščias ir vokiečių iš- tyviai kovoja ir sabotažuo- 
vastopoly gavo į kailį — jau ne nuo turkų, bet nuo An-1------------------------■------------------------------------------
glijos ir Prancūzijos. Abiejuose karuose Nikolajus šie- niam karui, Rusijos užsienių ministeris Sazonov išsi- 
kė užkariauti Konstantinopolį. Anglija dėlto tiesiogi- derėjo iš Anglijos, prolyvus, t. y. Dardanelius, bet An- 
niai čia įsikišo, nes matė, kad Turkija bus persilpna glija pati juos užpuolė, bet nepaėmė. Veikiausiai už- 
rusams atsispirti. Prie Aleksandro II dar ryškiau rusų puolė dėlto, kad Rusija pirmiau jų nepasigriebtų. Pa
tiksiąs paaiškėjo. 1877-8 m. rusai jau priėjo prie Kons- galiau prie Laikinosios Kerenskio vyriausybės užsie- 
tantinopolio. Gen. Skobelev jau buvo pilnai pasiruošęs nių ministras Milukov vėl išėjo viešumon su Dardane- 
įžengti į turkų sostinę, bet anglų laivyno admirolas lių — “prolyvų” klausimu. Bolševikai gardžiai iš jo 
paskelbė, kad tokiame atsitikime jis pradės iš laivų pasijuokė, bet dabar jie patys varo imperialistinę carų 
bombarduoti rusų pozicijas. Įsivelti į karą su britais politiką, “Atsiima” ką carai buvo užkariavę ir galų ga- 
Rusija tuomet jautėsi persilpna ir nusileido. Bet savo le dar “prolyvų” užsimanė. Meškos apetitas didėja be- 
tikslo neišsižadėjo. 1914 m. iškilus pirmajam pasauli- valgant.

kiečių ir rusų okupacijos: j paskelbė vyrų 
Apie rugpiūčio 20 d. jau'

'DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day. Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
----------by------------ ' 

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR Į
■ntered u second-clasa matter^ept. 12, 1915 at the post office at Boston, apie du trečdaliu LietUVOS 

Mass. under the Act of March 3, 1870. ! V£Į atsidūrė TUSU nacional-
Acceptance for mailing at speclal rate of postage provided for ln Sectlon 1103 , , „ , ....

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 bolševizmo okupacijoje,

prenumeratos kaina Į jų rankas pateko Vilnija,“ 
Amerikoje metams -----------------$4.00 Kaunas, Biržai (visai su-

“L*“* "•UM- ££ griauti >, Šiauliai, _ Mari-
■ iamnnlp Dar varžomasi] 

DARBININKAS i dėl Raseinių ir Vilkaviškio, i
866 West Broadway, South Boston, Mass ; Parubežiniai miestukai,

Telephone SOUth Boston 2680 kaip Virbalis ir Naumies
tis jau sovietų rankose ir] 
1 iš čia jie labiausiai grasina 
I vokiečiams užpuolimu In- 
į sterburgo kryptimi.

. Stalinas neatvyko i Kvebeko konferenciją. 
zastis ta, kad maršalas turi dabot raudonąją armiją į 
tose lemiančiose valandose, kada ji kovoja už “demo-1 Jau iebos » y vo_: 
kratijos” interesus. Pasiteisinimas priimtas: iš tiesų, į

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly...... .......    $5.00
Foreign once per week yearly $2.50 Užsieny 1 kart aa-tėj metama $2.50 j jampolė. Dar Varžomasi

Meškos Apetitas

maršalas negali apleisti savo armijos. Labai gaila, bet administracija su Dr. Ad- rietus
rian von Renteln išsinešdi
no iš Lietuvos.

Prieš apleidžiant Vilnių 
Kauną, vokiečiai dalį 

polit. kalinių paleido iš ka-j 
ilėjimų, didesnę dalį išsive-

ką bedarysi. Teko tartis dviem galiūnam. Trečiasis lyg 
ir kliudo. Jis tai žino. Ir dar daugiau žino — kad ir jam 
anuodu kliudo. Anie sau, jis sau. Jei sutartys vienpu- . 
siškos (unilateral), tai ir politika tebūna vienpusiška.]^ 
Žodžiu, viskas po senovei.

Bet štai atvyksta į Kvebeką Anthony Eden ir su-, žė į Vokietiją, gal apie 700 
kelia aliarmą. Tik žiūrėkite, kas darosi. Šiaurių meška sušaudė. Gandai dar kar- 
braunasi į Balkanus. Dar viens kitas žygis, ir ji atsi-! tojami, kad sušaudymai 
durs prie Dardanelių, t. y. prie tos vietos, į kurią gob- palietė ir dar buvusius get- 
šios meškos akys jau per šimtmečius krypsta. Turkija toje žydus, 
persilpna. Jei ji pradės svyruoti ir gundoma bei grasi
nama pasiduos, tuomet Dardaneliai, į Viduržemių jūrą 
raktas, atsidurs meškos kišeniuje. Ir amžina Anglijos 
politika — neįsileisti Rusijos į Dardanelius — vienu 
ypu bus likviduota. Reikia kas nors daryt — mažių ma
žiausia rimtai su maršalu pasikalbėti. Kokia ten bus 
kalba — ar žodžiais, ar kokiais stipresniais argumen- tuvos su savim kartu varė 
tais, ne mums spręsti. Bet kas nors bus daryta. Dabar Lietuvos vyrus ir mergi- 
Anglija jaučiasi kitaip, negu pora metų atgal. Kol kas nas. Nepaliko nei jų man
tos pastabos užteks. Išvadas galima daryti mintyje, tos; ką tik galėjo paėmė— 
Dar neišrasta priemonių mintims cenzūruoti. varėsi gyvulius, arklius ir

Konstantinopolis bei Dardaneliai (“prolyvai”) jau raguočius. Kurių nebeįvei- 
nebe šiandie masina meškos apetitą. Caras Petras I tik kė pasiimti sušaudė, o pa- 
prie Azovo marių tepriėjo. Katrina II jau pasiekė Juo- sėlius degino. Vargšė Lie- 
dasias marias. Aleksandras I norėjo tęsti su turkais tu va!
kovą, bet Napoleono I į Rusiją įsibrovimas suardė jam] Vokiečių pėdomis sekė

L % 5/ • ’

O, kryžkelių žeme, praeinančių kojų
Pėdom nužymėta, tiek kentus vargų...

O dainai suskambus — vargai nebesunkūs... 
Tėvų mano žeme, tau dirbti einu...

DIEVAS IR KARAS
Parašė Fulton J. Sheen Ph. D., LL. D., Litt. D. 

Vertė Antanas Tamulis
(Kunigo J. A. Karaliaus premijuotas vertimas) 

SKYRIUS IV
PASITIKĖJIMAS DIEVO PLANAMS
Ir kuomet Dievas baigė Jobą bandęs, jis 

suprato, jog tie Dievo skirti klausimai jam 
buvo daug malonesni, negu Elifazo ir Elijaus 
atsakai. Tik tuomet Jobas suprato, kad tas 
nežinojimas, į kurį jis buvo patekęs, buvo 
pradžia tikrosios išminties. Tuomet jis labai 
lengvai priėjo išvados, jog jis vieno dalyko 
Dievo teklausė, būtent: kaip jo kasdieniniai 
gyvenimo sunkumai gali būti pergalėti? Ir 
Dievo atsakas buvo tas pats, kaip ir milijo
nams kitų žmonių ir, jeigu jis nesupras tų 
milijonų kitų žmonių skausmus, jis nesupras 
ir savo. Lygiai taip pat, šis daug kančių iš
kentėjęs Jobas pamatė, jog visuose Dievo žo
džiuose buvo įsakymas jam išsivilkti iš seno
jo savo kailio, kuriame buvo per daug giliai 
pasinėręs. Suprato taip pat, jog jo protas y- 
ra ribotas ir visus turi pasitikėti visažinan
čiam Dievui, kuris kiekvienam ir visiems 
kartu trokšta gero.

Kur gi būtų pasitikėjimas, jei mes viską 
žinotume? Koks būtų tikėjimas, jei nebūtų 
niekur abejonių? Kokia būtų meilė, jei mylin
tieji vienas kitu nepasitikėtų? Ir Dievas vai
ruodamas Jobą į kančias ir nežinią padėjo 
pasitikėjimui pamatus.

Ir šitame tamsaus Jobo šydo nuder.gimo 
šviesoje jis atrado pats save. Ir ilgiau Jobas 
nebeklausinėjo kodėl jis kenčia; jis pajuto

ir kalbama, 
kad getto likviduojant 
daug sunaikinta ar kur tai 
išgabenta (trys ar keturi 
tūkstančiai).

! Vokiečiai, rusų stumia
mi, besitraukdami iš Lie-

»

1

vokiečių 
Daugelis 
kaip ir 

Lietuvos
padegta, 
dirvose.

betgi nenustojo') , 
kad kančios duos!nai — i

juk dar daug daugiau jis gali skausmų pa
kelti ir įstikino, kad jis tikrai gali pasitikėti 
Dievo teisingumu, nors visur viskas atrodo 
neigiant Dievą. Tik tuomet Jobas pajuto, 
kad blogis tikrai yra pasaulyje, nors viskas 
atrodo pasaulyje dieviškai gera ir gražu. Jam 
ir pati mirtis atrodė esanti Dievo tarnaitė, 
nešanti Dievo paslaptingus tikslus.

Mes būdami šio karo agonijoje irgi turi
me suprasti, kad ir dieviškuose planuose, blo
gis laikinai gali būti laimėtojas, tačiau galu
tinoje pergalėje gėris visuomet triumfuoja. 
Nuodėmė gali laimėti grobį, tačiau ji visuo
met pralaimės mūšį. Vaizdžiai mes matome 
kaip velnias pralaimėjo kovą su Jobu ir po 
kovos, Jobas atgavo daugiau, negu jis prara
do.

Viskas kas pasaulyje atitinka gero ir blo
go, tai nereiškia, kad tokia yra Dievo valia ir 
Jis tai patvirtina, bet viskas kas pasaulyje 
atsitinka ar atsitiktų negali pergalėti Dievo 
valios. Dievas būdamas visagalis, gali leisti 
trumpai valandai blogiui viešpatauti, kad 
mes galėtume atsiekti galutiną tikslą. Kalbė
damas apie bloguosius ir geruosius, Kristus 
yra pasakęs: “Palikite vienus ir kitus augti 
iki piūčiai, o piūties metu aš pasakysiu pjo
vėjams: Pirma išrinkite rauges ir suriškite 
jas į pėdelius sudeginti, kviečius gi sukrau
kite į mano kluoną” (Mato 13:30).

Dievas niekuomet neleis, kad tas, kurs tu
ri daugiau žemiškos jėgos, atskirtų mus nuo 
Jo.

Matant baisų karo chaosą ir betvarkę ir 
jame gyvenant, Dievas vienok, kiekvienai sie
lai priskiria amžiną vertę.

“Argi ne du žvirbliai parduodami už skati
ką? Tačiau nei vienas jų nekrinta žemėn be 
jūsų Tėvo. Jūsų gi galvos plaukai visi suskai

Mirė Kun. Jul. Gronskis
(LKFSB) Mus pasiekė 

žinios, kad Lietuvoje mirė 
buvęs Pašušvio klebonas 
kun. Julijonas Gronskis. 
Gimęs jisai buvo 1877 m. 
balandžio 9 d., kunigu į- 
šventintas 1903 m., Pašuš- 

j vio klebonu paskirtas 1939 
| metais. Anksčiau jisai pri
klausė vienai Rusijos die- 

' cezijai, bet atvykęs į Lie
tuvą ilgesniam laikui apsi- 

i gyveno Kauno diecezijoje 
] ir buvo Krakių dekanato 
] vicedekanas. Gal būt, pas
kutiniu metu jisai buvo 
perkeltas į Krekes, nes 
pranešime apie mirtį sako
ma, kad velionis iš Krakių. 

] Pašušvio parapija nemaža, 
apie 2.500 parapijiečių. Vi
sų Šventųjų titulu bažny
čia buvo čia pastatyta jau 
1533 metais,
Straševičius naujai bažny
čią atstatė 1798 metais.

vėliau kun.

vių karių susirėmimuose 
su Gestapo lietuvių bata- 
lijonai netekę vyrų:

i Vilniuje ir priemiesčiuo
se 29; Lukiškių kalėjime 
(Vilniuje) 41; Turgeliuose 
13; Marijampolėje 25; Ki
tose vietose (dar nepatir
ta).

Gestapininkai taip pat 
turėjo nuostolių, bet kiek 

' — nesužinota.
Patirta, kad Gen. Plecha-

ja sumišusius vokiečius”.
A. Vienuolis radęs paau

kojo Lietuvių Mokslo Aka
demijai retą knygutę, iš
leistą Varšuvoje 1901-2 
metais: Dievobaimingos
Giesmės, žodžiai esą rusų 
armijos atsargos generolo 
J. Paškevičiaus, o muzika 
vyskupo Baranausko. i” ****’*'“

Putinas parašė 4 veiks- na.jai + bol_sevizmo bangai koncentracijos stovykloje, 
mų dramą: Operacija. neĮeiStl!met Persiristl Per iš kurios veik niekas gyvas

Išėjo iš spaudos (1944] ____ , __  ______ ,
m.) St. Santvaro Kaimy- man pradėjus organizuoti

• 7 paveikslų pjesė. Vidaus Rinktinę, yra da- 
Knyga skiriama pirmajam vęs įsakymą pašalinti ma- 
Kaimynų režisieriui: a. a. ne iš gyvųjų tarpo. Tai 
J. Monkui. manęs nestebina... Taip

Kauno teatre buvo staty- pat manęs tai ir nebaugi- 
ta S. Čiurlionienės naujai na. Priešingai, tai parodo 
parašyta Didžioji Mugė. man, kad esu pasirinkęs 

teisinga kelią...”
MUGE | Faktiškai gi atsitiko taip,

Iki antros Sovietų oku- kad Gen. Plechavičiaus va- 
pacijos iš spaudos išėjo dovaujami 14 lietuviškų 
Bolševikų Meto Archyvo 4 batalijonų (apie 10,000 vy- 
tomai. rų) pirmiausia susirėmė

Su ortodoksų Metropoli- ne su sovietų būriais, bet 
tu Sergiejum, važiavusiu su vokiečių gestaninin- 
automcbiliu, arti Kruonio kais. Tai įvyko gegužės 13- 
žuvo be jo paties, dar žmo- 15 dienomis Vilniuje, Ma
na, šoferis ir vienas ben- rijampolėje ir kitur, 
drakeleivis. i Iki šiol atrodo, kad lietu-

Gen. Plechavičius
Gen. Plechavičiaus buvo 

pasakyta, kaip rašo Ateitis 
iš balandžio 29, 1944: “Aną 
kartą vasario 16 d. aš šau
kiau jus griebtis ginklo 
mūsų kraštui išvaduoti.! 
Dabar vėl jūs esat šaukia- vičius patalpintas Stutt- 
mi prie ginklo, kad krūvi- hofo (netoli Danzigo)

mūsų sieną...
“Žinau, kad Stalinas,

I

I I 
i

K.

tyti. Todėl nebijokite: jūs vertesni už dauge
lį žvirblių” (Mato 10:29-31).

Jeigu Dievo planai nugalėjo Kristaus prie
šus ir juos net padarė kitiems kaipo išgany
mo įrankiais, tuomet nieko nėra ką Dievas 
negalėtų pergalėti. Jis viską gali palenkti Jo 
švento vardo garbei ir amžinajam išganymui. 
Mes dažnai nesuprantame šitų Dievo planų ir 
kaip, kad Jobas mes nepajėgsime įsivaizduo
ti, kaip mūsų asmeniniai sunkumai ir visos 
problemos gali tilpti dieviškuose planuose.

Mums labai lengva įpulti į tokias protavi
mo klaidas, kad gamtos įstatymai turi nusto
ti veikią, kuomet geras žmogus įpuola į bet 
kokią nelaimę. Dažnai mes panašias klaidas 
ir darome. Iš to seka, kad geras religingas 
žmogus neturi turėti sunkenybių ir vargų. 
Jeigu religija tebūtų vien tik priemonė tuos 
įpuolusius į vargą žmones traukti, tuomet 
religija nustotų buvusi religija. Tuomet ji 
greičiau taptų kokia didžiulė apsaugos ben
drovė, ir kuri tikrąją religiją palaidotų vi
siems amžiams.

Kuomet pelė, įsibriovusi į seną pianą, gir
di kaip muzikas skambina Mozarto ar Šopeno 
kūrinius, ji vargšė gal pamano, kad šis pa
saulis yra tikrai be plano ir tvarkos. Arba vo
ras, kuris pina savo tinklus prie uolotos upės 
krašto, negali suprasti kodėl jis turi užleisti 
vietą kokiam inžinieriui, kad pastačius tiltą 
per upę.

Taip lygiai ir mūsų protas, pasinešęs sava
naudiškumui ir saviems intresams, negali su
prasti, jog vienintelis visagalis Dievas tvar
ko ir saugoja kiekvieną iš mūsų. Jis pakrei
pia kiekvieną iš mūsų ten, kur geriausiai mes 
galim būti išganyti.

Gražieji kilimai yra audžiami ne nuo pra
džios, bet nuo galo ir tik kuomet paskutinis

nebeišeina.
Lietuvoje Mirusieji

1) Eduardas Lašas, Za
rasų apylinkės Teismo 
Antstolis, 2) Marija Au- 
gustaitienė - Vieščiūnaitė, 
Utenos gimnazijos moky
toja, 3) Balys Skorubskas, 
dirbęs Pienocentre, Kauno 
skyriuje, 4) Stefa Bra
zauskaitė, “Maisto” tar
nautoja, 5) Kazys Ersti- 
naitis, miręs Kriukiuose, 
6) Berta Fleury - Glinskie- 
nė, — Vilniuje. Tragiškai 
žuvo šie: 1) Jonas Kliučin- 
skas, 2) Bronius Grigaliū
nas, 3) Juozas Tiškus, 4) 
Jonas Dambrauskas, 5) 
Andrius Gutauskas, G) 
Antanas Ūsas.

siūlas yra suaustas, tuomet mes pastebime 
to audinio tikrąjį grožį ir jo vertę.

Mano gyvenimas yra vien tik audimas
Tarp Dievo ir manęs.
Galiu aš pasirinkti tik spalvą;
Darbas gi Jo išmintis.

Dažnai Jis man parenka skausmą
Ir aš, tuščias išdidumas 
Užmirštu, kad Jis žiūri j ateitį, 
O aš, tik į dabartį.

Mes turime būti kantrūs ir pasitikėti Die
vo planams. Kas mūsų kantrybėje daugiau
sia apsunkina, tai tas mūsų visur skubėjimas 
ir nekantrumas. Mūsų Viešpats tarsi mums 
ir siūlo tą posakį, jog blogi dalykai visuomet 
esti papildomi skubėsyje. Išdavikui Judui 
Kristus pasakė: “Ką manai daryti, darvk 
greičiau” (Jono 13:27). Ir nekantraujančių 
žmonių Jis klausia: “Kasgi iš jūsų rūpesniu 
gali padidinti savo ūgį vienu mąstu?” (Luko 
12:25).

Mūsų tas besąmonės nešimasis pirmyn ga
li labai mums pakenkti, besiekiant pagrindi
nio savo tikslo. Mes labai panašūs į Evangeli
jos aprašytus Joną ir Jokūbą. Kuomet Kris
tus lankėsi Samarijoje, tie du apaštalai nusi
suko nuo Kristaus, nes Jo veidas jau buvo nu
krypęs prie kryžiaus, kuomet Samarijiečiai 
nenorėjo Jo priimti. Tie du broliai, kuriuos 
Viešpats pavadino Perkūno vaikais, buvo ne
kantrūs ir kerštingi. Jie prašė, kad Dievas 
siųstų ugnį iš dangaus ir sunaikintų jų na
mus.

Mums dažnai gal ir atrodo pateisinama, 
kad tie Perkūno vaikai prašė ugnies iš dan
gaus, kaipo bausmę, tačiau Viešpats jiems 
atsakė: “Jūs nežinote kokios jūs esate dva
sios; žmogaus Sūnus atėjo ne prapuldyti sie
lų, bet jas gelbėti” (Luko 9:55-56). (B. d.).

t



Antradienis. Rugsėjo 19, 1944

Svečiuose
Tai buvo Velykų antrą 

dieną. Ponų P. namuose 
susirinko nemaža svečių 
Kauniečių. Vaišingoji šei
mininkė ragino visus val
gyti.
— Prašom, prašom, sve

teliai! Jei nevalgysit. ilgai! 
negyvensit’.

— Teisybę ponia sako!' 
Valgyti ir gyventi tai visa; 
žmogaus išmintis! — pri
tarė jai vienas gydytojas, 
glostydamas savo smailią 
barzdelę.

— Ar ne per siaura, po
nas daktare, Tamstos filo
sofija. — kalbėjo kažkoks 
karys. — Juk ir Evangeli
joj. rodos, pasakyta, kad 
ne vien duona žmogus gy
vas. bet ir Dievo žodžiu.

— Dievo žodis — pasenęs 
dalykas, — karštai sušuko 
jaunas studentas:— Mums 
reikia naujos gyvenimo iš
minties, mokslo, tikrosios 
filosofijos...
— Kad ir mokslas, jei jis 

imamas kartu su. filosofi
ja. pasirodo labai nepasto
vus dalykas, 
kažkas: — Ne viena tauta 
galėdavo didžiuotis* galin
gomis gyvenimo mintimis. 
O žiūrėk, tik truputį pasi-

atsiliepė

USED FAT mflGIC
IIED FAT *

GOK INTO 
miLlTARY 
mEDicines

T
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keitė gyvenimo sąlygos,— 
ir jau tos pačios mintys 
pasirodo perdaug siauros! 
ir labai tolimos nuo objek
tyvios tikrovės. Ir pati! 
žmogaus asmenybė dažnai 
nuskęsta masių sūkuriuo
se.

— Bet juk tokio gyveni- * 
mo išminties menkėjimo, 
nepašalins nė Dievo žodis!

■— spyrėsi studentas: — 
Juk net jo vertė yra abejo
tina. Juk kasgi žino, ar 
dar yra koks Dievo žodis, 
o gal tik žmonių prasima
nymai laikomi Dievo žo
džiu.
— Argi mes negalime pa

žinti Dievo žodžio?! — už
protestavo viena ponia: — 

[Juk Katalikų Bažnyčia 
skelbia Dievo žodį.

— Kas ten žino!... — paa
bejojo studentas.

Į tuos ginčus, pagaliau, 
įsikišo tyliai lig šiol sėdė
jęs vienas teologijos - filo
sofijos fakulteto profeso
rius. Pakraipęs savo galvą.' 
nuo kurios plaukai jau žy
miai pabėgę, jis prislinko 
arčiau prie svečių ir. šyp
sodamasis, ėmė kalbėti:

— Gerbiamieji svečiai iš
kėlė labai įdomų klausimą, 
kuris turi didžios reikšmės 
gyvenimo prasmei: apie 

Į Dievo žodį. Galima Dievo 
žodį imti plačiausia pras
me: tai būtų kiekviena miški. 
sveika, objektyvi tiesa.;
Galima Dievo žodį imti neigė profesorius, 
kiek siauresne prasme,' labai mums 
kada kunigai iš sakyklų! venimiški. 

i skelbia Dievo žodį. Paga
liau, galima jį imti ir visai 
‘ griežta prasme: paties Die-' 
vo, taip tariant, asmenis-1 
kai pasakyta tiesa.
— Čia ir visas sunkumas!'

— tarė studentas. — Ar 
toks Dievo žodis kada bu-Į 
vo. ar jis yra dabar?
— Buvo ir yra, — kalbe-1 

jo profesorius, — tai yra i 
Kristaus žodžiai palikti E-Į

r x
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Vėliausiais laikais Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir Lietuvoje buvo gausiai įturtintas zoologijos daržais įvairiais pasau
lio gyvuliais ir paukščiais. Vaizdas parodo įdomių keletą sujungtų vienetų ir to daržo vedėją. Karui siaučiant kažin ar išliko tie 
rinktiniai vienetai, kurie davė progos gėrėtis turistams ir tyrinėti studijozams anų gyvulių ir paukščių skirtumus ir panašumus. 
Ir čia susidaro mintis: Ko toje, kad ir mažytėje, Lietuvoje nebuvo? Ir kyla poeto pasakyta mintis: O Lietuva koks mielas kraštas, 
to neišreikš nė jokis raštas, tą pasakys vien tik jausmai...

v •

Atsimink
pažiūrėti numerio i Direkto

rių, pirm šaukiant.

Siuomi atžvilgiu štai ką padarysite:

sutaupysi savo laiką, iš
vengdamas netikslių nu
merių.

i vangeli jose ir Bažnyčios' Aš pats atversiu jums lu- 
padavime. I pas ir įduosiu jūsų žo-I

I

i

GINTARO TAKAIS I 
i

neklaus i a n t ' Inforrna- 
tion" operatorka galės 
daugiau patarnauti rei
kalingiems karo darbams 
ir

pagreitins karo laiku te
lefono aptarnavimą dėl 
visų.

NEW EKGLAND TELEPHONE X TELEGRAPH CO.

_  jie tokie tolimi nuo džiams tiesos jėgos, kuriai Tu. nerami bangų žuvele 
mūsų niekas neįstengs atsispir- j Po nelemtim plėšrių nasrų, 

nerašė. Tai ne džiaugsmu žeidei mūs da- 
Tai gydei sopuliu tyru. [lią.

Jis UŽ J gysl33 alkis, ak. taip smelkės. 
Kaip tai žuvėdrai bangpūčiuos, 
O buvom sotūs ir nuo alkio, 
Buvom laimingi nuo kančios.
Pro gintarėlių skaidrią giedrą 
Giedriai besvaidėme džiaugs

imus 
Drebėk, žuvele, klyk, žuvėdra! 
...O klykė nerimas ten mūs...

mūsų laikų ir nuo i---- ,
aplinkos, — jie negyveni-j ti!” Taigi Kristus

Jis kalbėjo.
— Kristus savo 

pavedė Bažnyčiai, 
sėjo savo Bažnyčią, kaip 
užsėjama dirva. Į dirvą sė
jami grūdai, į Bažnyčią 
Kristus sėjo savo dievišką 
žodį. Be abejo, Dievo įta
koje Apaštalai šv. Rašte 
surašė Kristaus mokymą, 
bet mums yra visiškai aiš- 
, kad jie nemanė sura- jr štai regju—dangus taip juos- 

tuo pačiu syti visą Dievo apreiški- jr debesys vis mūsų link... [ta..
. mą. Dievo žodis turėjo eiti Ejnu laivų patikti į uostą... 

; nes juk iš kartų į kartas gyvu pa- gintarėlius, eik, surink... 
davimu. Bažnyčia yra to. .
Dievo žodžio nešėja: jai ' eiduos šalna, o kraujas verda, 
pavestas Dievo žodis, tiek degam žingsniuos ir sapnuos,,
rašytas, tiek gautas padą-! žavelė jūrėj nardo,
vimu.
— Bažnyčia saugo Dievo 

žodį. Žmonės keičia savo 
pažiūras. Ką šiandien jie 
laiko tikriausia, žiūrėk, tai 
rytoj jie meta šalin. Be to, 
žmonės nemėgsta dalykų, 
kurie juos varžo. Kiekvie
na praktiško, doroviško 
gyvenimo tiesa būna krai
poma, ar neigiama. ’

— Ne, jie netolimi! —
. — Jie 

artimi ir gy- 
Jie gyvi šian

dien. kaip jie buvo gyvi ir 
Kristaus laikais. Ir mes 
juos turime priimti, — nes 
Kristus juos sakė ne tik 
anų laikų žmonėms, bet 
visiems amžiams, visai 
žmonijai. Jei mes juos at- ku, 
mestume, mes 1 
paniekintume Kristų ir at
stumtume tiesą; 
Kristus, būdamas Dievas, 
tegali tiesą sakyti, ir Jo 
žodžiai yra tiesa.
— Mes juk esame laisvi, 

— vėl kišosi studentas, — 
ir niekas negali primesti 
mums savo nuomonės.
— Čia yra nesusiprati- 

i mas. Žmogus yra laisvas, 
į Tačiau io prigimtis yra 
Į skirta tiesai, ir todėl jis 
turi pareigą savo laisva 
valia tiesą priimti. Be to, 
Dievo atžvilgiu mes turi
me pareigą Jo klausyti: 
Dievas yra mūsų Viešpats: 
kalbančio Dievo reikią 
klausyti, — nes kitaip bus 
paniekinamas Dievas ir į- 
žeidžiama tiesa. Tai pada
ręs, žmogus nebegali jaus-

žodžius

|

|

i
I

i
i

menų, laivų statybos bei 
taisymo, sunkvežimių ir 
padangų (tajerių), tankų, 
tekstilės gaminių, radar 
ginklų ir medžio gaminių”, 
pasakė P. McNutt.

“Darbininkija ir vadovy
bė, dirbdamos draugėje, 
yra pasiekusios gamyboje 

. .7 stebuklų. Bet uždavinys 
■ dar neatliktas, todėl kiek- 
vienas darbininkas privalo 

a nemesti darbo, iki priešas 
;bus nugalėtas. Šia proga, 
į jaučiuosi turįs teisę k vieš
ėti asmenis, dar neprisidė- 
jusius prie karinės gamy- 

jis turi paties Dievo gaivi-1 ^os’ Pa^Įbėti priartinti 
nančio žodžio tikrumą. : Pergales dieną ir islaisvm- 
— Išvada: visa žmogaus;

Darbas Dar Nebaigtas
VVashingtonas — Paul V. 

McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos Pirminin- j 
kas, praneša, kad skubiai j 
reikalinga darbininkų la
bai svarbiai karo reikme
nų gamybai pagreitinti.

P. V. McNutt pabrėžė 
reikalą ir toliau greitinti 
pačių svarbiausių karo [ 
medžiagų gaminimą. __
nepaprastai svarbu paša
linti dar tebesančias spra
gas šiose gamybos srityse: j 
sunkiųjų ginklų ir šaud- į .

; pergalės dieną ir išlaisvin- 
' ti Europos tautas apsii- 

5imant dirbti karo pramo
nės įmonėje.”

glūdi visa žmogaus didy-i Tęskite tc-Iiau darbą, kad 
bė ir jo laimė. į patenkintumėte gyvybi-

Profesorius baigė. Sve-|n^us karo reikalavimus. Ši 
čiai klausėsi vieni nustebę, !yra musų vienintelė viltis 
kiti nekantraudami, —nes į visiškai pergalei kaip gali- 
juk tiesa ne visų širdyse1113 artimiausiu momentu, 
mėgiama. O studentas, nu-1 O- W. I.
sisukęs į šalį, prasitarė:
— Vis dėlto krikščionybė 

įneša labai daug šviesos į 
mūsų gyvenimą. Reiks ir 
man truputį labiau įsigi
linti į jos literatūrą.

Mat, meilė dieviškai tie-i 
sai dar nevisai buvo užgę-1 
susi jo širdyje.

T. Prof. B. Andriuška, S. J.
(“Ž-dė”)

{

išmintis yra gyventi pagai
i tiesą ir Dievo žodį. Čia į

Soti žuvėdra atplasnos.
Plasnok, tu. paukšte, mylių ke- 
Ir mūsų alkį nešk tolyn! [lią 
Greičiau į dugną nerk, žuvele, 
Greičiau mūs liūdesį skandink!

L. Ž. (“N. R.”)

i

---------------------------------------------------------;--------------------------

žodis yra paties Kristaus 
žodis, pritaikytas kiekvie- 

ux^ocx »Uxxcx xxxa.x- nam laikui, amžiui, žmoni- 
poma, ar neigiama. Taigi jos būklei, jos gyvenimo 
Dievo tiesai saugoti reikė- aplinkybėms. Kristaus žo- 

fjo sargybos, kuri saugotų dis šiandien taip pat yra 
ją nepažeistą. Tokia sar- gyvenimiškas, kaip ir 
gyba yra Bažnyčia. Jai pa- Kristaus laikais. Keičiasi 
sakyta: saugok tikėjimo žmonių pažiūros, bet nesi- 

o o v tiesas, — saugote, kad nie- keičia Dievo žodis, — dėl
tis geras ir doras, — nes' ko nebūtų pakeista ar iš- to kad jis yra tiesa, paties

Juozas Kasinskas
Ine. ®

Laidotuvių |
į Direktorius 1
? Patarnavimas Dieną ir Naktį g 
i 602 VVashington Blvd. | 
; BALTIMOP.E 30, Md.

Tel. Lexington 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų -t

, -- ~ “ - — — — - ------------------ -------- — , . _

i jis turės jaustis Dievo ir kreipta, saugok jas, nors Dievo tiesa. Mūsų uždavi 
tiesos niekintoju. Taigi ir dėl to reikėtų didžiausius, nYs yra tik jį su dėkingu

kęsti. Ir ™u priimti ir juo savo gymes turime priimti Kris- persekiojimus
taus tiesas, kurias randa- Bažnyčia saugo, — kai rei- venimą gaivinti. Dievo tie 
me Evangelijose ir, apskri
tai. šventajame Rašte. — 
Be to, Kristus nerašė kny
gų ir neįsakė Jo žodžių ra
šyti. Mat, knyga, kaip ne
gyvas daiktas, gali būti iš
kreipta, nevykusiai ar 
klaidingai suprasta, smur
tu tampoma, — ir ji nega- jo be autoriteto:
Ii apsiginti. Kristus kalbe- kės, tasai autoritetas išaiš- 
jo gyvu žodžiu. Jis sėjo sė- kins įstatymą 
klą. Jis pats save lygina su 
sėjėju. Jis vaikščiojo pilna 
sauja berdamas gerą am
žinųjų tiesų sėklą į žmoni
jos širdžių dirvonus. Ir 
žengdamas į dangų, Jis ne- la ir geiduliais, nukryptų į

: Eikite, ra- klaidas, iškreiptų Dievo 
bet “Eikite, skelb- žodį ir jį pritaikintų savo

1
kia, net paplūsdama per- sa tęsis per amžius, 
sekiojimų kraujuose. Die- — Dievo žodis yra Dievu- 
vo žodis ištikimai saugo- je. Dievas jį davė savo Su
mas Bažnyčios. nui, Kristui. Kristus jį da-
— Bažnyčia ne tik saugo vė Bažnyčiai. Jis sakė — 

Dievo žodį, bet dar jį aiš
kina. Įstatymo leidėjas, 
išleidęs įstatymą, nepaliko 

kai rci-

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina ....
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi............................•..............
DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS—Kun. Pr. M. Juras. 

Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, ant viršelio 
įspaustas lietuviško stiliaus auksinis kryžius, 
787 psul. Kaina ...................... .. . . ... .........

JĖZAU PAS MANE ATEIKI — Kun. K. Kirvelaitis. 
Juodi odos apdarai, auksuoti kraštai, apvalūs 
kampai, 254 puslapiai. Kaina .

MALDŲ RINKINĖLIS — Kun. J. B. Koncevičius. 
Balti celuloidiniai viršeliai. Knyga tinkama mo
terims ir mergaitėms. Kaina ..................................

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi odos 
apdarai, auksuoti apskritis kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ..............................................

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS”

366 W. Broadv/ay, So. Boston, Mass

. S1.50

$3.50“Kaip Tėvas mane siuntė, 
taip aš jus siunčiu. Kas jū-1 
sų klauso, tas manęs klau
so; kas jus niekina, tas 
niekina mane”. Klausyda-1 
mi Bažnyčios, mes klauso-; 
me paties Dievo ir per Baž
nyčią gauname Jo tiesą, 
gyvą, visados seną ir visa
dos naują, gyvenimišką, 
gaivinančią, artimiausią 
mūsų gyvenimo sąlygoms. 
Kas Dievo žodžio klauso, 
tas gyvena šviesoje, tam 
netenka ieškoti ir nerasti, 
ramstytis naujomis filo- 

— Bažnyčios autentiškas' sofijomis ir apsivilti, nes

i autentišku 
būdu. Taip ir Dievo žodis. 
Jei jis būtų paliktas aiš
kinti kiekvienam, kaip 
jam patiko, greitai žmo
nės, vaduodamies savimy- !’

i t

$1.25

S1.00

S2.50

$2.75
davė įsakymo:
šykite, ~ «. .
kitę, mokykite lai kyli visa įgeidžiams. Kristus to ne-' 
+«; ' nnrp.in

I

T

tai. ką jūs girdėjote iš ma- norėjo, 
no lūpų. Aš esu su jumis. •

'A 
v;

♦
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LAIM2 IR GYVENIMAS
idealų realizavimas duos 
jai kuo daugiausia laimės, 
ar ne. Ne į pasitenkinimą 
veržiasi geresnioji mūsų 
prigimties pusė, bet į ide
alizuojamąjį gyvenimo ti
pą. Malonumai ir kentėji- 

ar mes pasie-

i t
jr
1

0

Daugėja Konservavimo 
(Kenarimo) Centrų 

SkaičiusNė viename žmogaus gy
venimo laikotarpyje lai
mės klausimas nėra toks 
opus ir aktualus, kaip jau
nystėje, niekas tiek daug 
ir taip poetiškai nesvajoja 
apie laimę, kiek jaunuolis;
tat pravartu tuo klausimu įmai terodo, 
iškelti keletą minčių ir pa- kėm savo idealą ar ne, bet 
galvoti.

Kas yra laimė, sunku 
tiksliai atsakyti, nes tai 
yra subjektyvus dalykas.! 
Kas vienam yra laimė, ki
tam gali būti nelaimė ar 
bent indiferentiškas daly-, 
kas. O vis dėlto niekas ne
gali visiškai laimės išsiža
dėti ir visai ją paneigti. Ir 
tas, kas yra gyvenimo de
zertyras ir pats nusižudo, 
tariasi būsią laimingiau 
negyventi, negu gyventi. 
Didžiausias filosofijos ge
nijus Aristotelis yra pasa
kęs: “Laimei žmogus su
tvertas, ir todėl laimė yra 
visų jo veiksmų tikslas”. 
Kadangi kasdieniniame 
gyvenime į laimės sąvoką 
dažniausiai įeina gyveni
miški džiaugsmai, pasise-j 
kimai, malonumai, tad, i 
rimtai pagalvoję, turėsime 
prieiti išvados, kad ne to
kiai laimei yra žmogus su
tvertas. Tur būt, niekas 
taip nemėgo ir neieškojo 
rafinuotos gyvenimiško
sios laimės, kaip Goethe, 
kurs tačiau pripažino, kad 
‘Geniessen macht gernein’

Žemės Ūkio Departamen
tas, savo “Food Fights for 
Freedom” programoje, pa
brėždamas konservavimo 
(kenavimo) svarbą, pa
reiškia, kad įvairių apylin-i 
kių konservavimo centrų,! 
kuriuose konservuojamos 
daržovės ir vaisiai namų; 
ir mokyklų naudojimui,! 
skaičius šiais metais padi-1 
dėjo apie 35% ir dabar tų- 
centrų yra beveik penki! 
tūkstančiai 46-se valstybė
se. , . .'

Apylinkių konservavi
mo centrai taip išsiplėtė 
dėka “pergalės darželiu” ir 
padidėjus kariuomenės 
pareikalavimui civiliams 
skirtų produktų.

Minėtieji centrai patar
nauja namų šeiminin
kėms, neturinčioms tinka
mų įrankių konservavimo 
darbui gerai atlikti virtu
vėje ir drauge pagelbėti 
pergalės darželių auginto
jams, nepatyrusiems kon
servavimo mene.

Ryšium su ta programa, 
daugelyje apylinkių patai
syti nenaudojami namai, 
persodinti augalai, kad 
duotų geresnį derlių, iš
plėsti palengvinimai ir 
steigiami kursai konserva
vimo vedėjams paruošti.

O. W. I.
Taupykite Pokariniam 

Metui

Keturi Patarimai Kurui 
Taupyti

nei malonumai nei kančios 
; nesudaro mūsų gyvenimo 
į tikslo. Taip pat, įvertinda- 

j mi tautų istoriją, visai ma- 
, žai galvojame, ar tos tau
tos buvo laimingos, ar ne. 
Jei kasdieniškosios laimės 
kriterijais vertinsime ski
tus, hunus, totorius ir se
novės germanus iš vienos 
pusės, ir senovės žydus, 
graikus egiptiečius ir ro
mėnus iš antros, tai netu
rėsime pamato sakyt, kad 
civilizuotos tautos laimin
gesnės už barbarus, nes la-j 
bai galimas dalykas, jog 
barbarai turi daugiau va
dinamosios laimės, negu 
rafinuotos civilizacijos iš
lepintos tautos. Praeities!

; laikų tautas mes vertina-1 
me iš to, kiek jos yra lai
mėjusios dvasios srity, i 
kiek jos parodė kūrybiš- Į 
kūmo, o ne iš to, kiek jos' 

Į turėjo vadinamosios lai- 
■ mės bei smagumų savo gy- i 
venime ir kiek to davė ki-1 
toms tautoms. Ta pat gali-I 
ma pasakyti ir apie paski
rus asmenis. Mums maža! 
reikšmės turi tai, ar So-

’ kratas, Platonas, Aristote- 
Augustinas, šv.

, šv. 
Tomas Akvinietis, Dantė, I 
Šekspyras, Rafaelis, Go- 

i the, Ad. Mickevičius ir kiti 
genijai ir šventieji jautėsi; 
laimingi ar ne; mums svar
bu, ką ir kiek jie yra lai
mėję dvasinėj srity, kokį, 
gyvenimo tipą yra sukūrę 
ir ką davę dvasiniai žmo-, 
nijos pažangai. Tiesa, į is
torijos lapus pateko, pav., 
romėnų didžturtis Luku- 
las, pasižymėjęs ypatingai katalikų šventųjų pėdomisi nis idealistas geriau repre- 
gardžiais pietumis ir E- ir išsižadėt gyvenimo lai- zentuoja idealinį žmogaus 
gypto karalienė Kleopat-! mės, 
ra, kuri buvo nepaprasta gilumoje lenkia 
gražuolė ir turėjo daug prieš tokį šv. .
seksualinių smagumų, bet Asižietį, šv. Augustiną ir!laimingas donžuanas, 
nei Lukulas, nei Kleopą- kitus šventuosius, 
tra, nei ponia Pampadour sukurtas gyvenimo tipas 
nėra sukūrę žmogaus ver- nepalyginamai vertesnis 
to gyvenimo tipo. Tai yra i už Lukulo, Kleopatros, po- 
istorijos kurijozai. MūsųĮnios Pompadour ir kitų 
simpatija ne 
lių ir karalienių”, bet idė- į 
jos kankinių ir dvasios 
didvyrių pusėje. Mes žino
me, kad be kančios ir dva
sus avvuS į gražiog karalienės sos

tą, bet visi savo širdyje 
pripažįsta, jog kiekvienas 

; šventasis, kiekviena šven- 
jtoji ir kiekvienos dvasios 
didvyris ar kilnios idėjos 

| kankinys nepalyginamai 
vertesni už šio pasaulio! 
laiminguosius. Tik tokie 
žmonės traukia istorijos 
vežimą į šviesesnį gyveni-į 
mą, tik tokių žmonių kan- 
įčios priartina Dievą prie 
žemiškojo mūsų gyveni-1 

įmo. Juokingas yra Ser-I 
vanto Don Kichotas ir var
gu kas jam laimės bepa- 
vydi, tačiau jis simpatin
gesnis už tuos, kurie juo
kiasi iš jo nuoširdaus idea
lizmo. Ir mūsų laikais juo
kiamasi iš idealizmo, iš

!
kad smagumai žmogų vul- Įįs, gv Augustinas, 
ganzuoja. U z linksmumo Pi-anciškus Asižietis, 
ir džiaugsmo visada yra 
vulgariškumo”, pasakė žy
mus anglu estetas Oscar 
Wilde.

Jei įsigilinsime į tautų 
idealus, tai pastebėsime, 
kad jos nori arba morali
nės laisvės arba galybės. 
Nė viena tauta, verždamo
si į tikslą, neklausia, ar jos I

S
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Didžiausias džiaugsmas šiai mažytei šeimininkei, kai iš jos rankutės mažu
čiai - geltonučiai stiprinasi mirkytomis kruopytėmis, ir kai senoji “mama” at
sargiai seka kas daroma..

Svajones
Kai pabuodos neberanda 
Čia krūtinė alkana 
Ir nešioja liūdną gandą, 
Siaučia vėjai, dargana.

Kai padangė apsiniaukia, 
Daros žemėje tamsu, — 
Kaip ereliai mintys traukia 
Ten aukštai virš debesų.

Virš žvaigždynų, stratosferų 
Išsiskleidžia jų sparnai, 
Laigo mėlynu eteru 
Mintys laisvosios tenai.

Ir širdis paguodą semia 
Ten beribės laukuose, 
Ir sugrįžta į šią žemę 
Atsinaujinus dvasia.

Iš visų istorinių asme- , 
nybių įtakingiausias yra 
V. Jėzus Kristus, o Jis 
kaip tik mažiausiai žemiš
kosios laimės turėjo. Jis 
skurde gimė, skurdžiai 
gyveno ir mirė baisiausia 
mirtimi; Jis žmonėms tik 
gera darė, o už tai — buvo 
žmonių sumuštas, išjuok
tas ir prikaltas prie kry
žiaus, tačiau ši Asmenybė 
patraukė į save milijardus 
geresniųjų žmonių, milijo
nai žuvo kankinių mirtimi 
iš meilės ir ištikimybės 
tam Dieviškajam Asme
niui ir Jo mokslui. Istori
ja žino daug žymių valdo
vų, kurių milijonai bijojo, 
o retas nuoširdžiai mylėjo.

Washingtonas — Karo 
Meto Kuro Administraci
ja, įspėdama namų savi
ninkus dėl gresiančio gy
venamųjų namų kuro trū
kumo šiai žiemai, duoda 
šiuos keturis patarimus 
anglies, alyvos ir gazo 
naudotojams:

1. Užsakyk kuro tuojau 
pat šiandieną; priimk to
kią rūšį ar kiekį alyvos, 
anglių ar kito 
tau pristato, 
pris t a t y m o 
mams,- kurie

Kai padangė apsiniaukia, 
Daros žemėje tamsu, — 
Kaip ereliai, mintys traukia
Ten aukštai virš debesų. Pr. Inčiūra.

Į
SEPOKTF.D KILLED—Frencl

’ oomedian Maurice Chevalier. 
<no\vn in prc-war Anacrican 
novieš, is reported killed by 

i "rench Maąuis. He had been
r. France since Gcrman occu- 

I pation.

TEENTIMFR WlNNER — In- 
genious 17-ycar-old Marian 
;Sweet of Glendalc, Calif., is 
lv.-i.nncr over 40,000 cntries m 
iDesign and Name It contest 
for teentimers. For most at- 
Itractive date dress she receivcd 

$250 War Bond.

to “laime” ir būti jo “kai-’laiminguosius ir galinguo- 
lyje”, nevisi sutiktų sekti sius. Nuskurdęs pusalka-

“laimės kara-1 “laimingųjų” .
Ne vienas jaunuolis silp

nybės valandoje pavydi 
laimės donžuanui, ne vie- 

1UC’_^U ue « ir Uva- a mergaitė norėtų patek- 
sines kovos nieko didingo,nc. 
padaryt negalima. Ne be 
prasmės rusų genijus T. i 
Dostojevskis pasakė: ‘Kuo! 
tamsesnė naktis, tuo švie- 
senės žvaigždės; kuo giles
nis kentėjimas, tuo Dievas 
arčiau’. Ne visi norėtų 
džiaugtis šeiminine Sokra-

Žmogaus dvasia nori 
vertesnių dalykų; savo sie
los gilumoj žmonija ilgisi 
dvasios didvyrių. Kristus 
parodė visų amžių žmoni
jai kitokį gyvenimo tipą ir 
kitokią laimę, negu toji, 
kurios mes kasdieniame 
gyvenime ieškome ir vie
nas kitam linkime. Kristus 
yra vienintelė istorijos As
menybė, Kuri savo jėgo
mis laimėjo pilnutinį rim
tumą dvasios srityje ir 
Kuri vulgarišką žmonių 
laimę visai paneigė. Jis 
prieš ją pastatė absoliutiš
ką gražų gyvenimo tipą ir 
be galo aukštus idealus, 
kurie niekuomet nenustos 
žmonėms savo žavumo ir 
patrauklumo. Šventųjų 
sielos grožis — tai Kris
taus sielos atspindys žmo
gaus sieloje. Šventųjų lai
mė — tai Kristaus laimės 
spindulys, radęs tinkamą 
dirvą pasireikšti mirtinga
me žmonių gyvenime. Tat 
svajojant apie laimę ir ieš
kant jos, visada reikia ieš
koti įkvėpimo Kristaus 
Asmenyje ir tik Jo mokslo 
šviesoje formuoti savo gy
venimui reikiamus idea
lus. Goethe, būdamas šio 
pasaulio laimės atstovas, 
vienoj vietoj lyg netyčia 
pabrėžė “die Liebe von 
oben” (“meilės iš vir-

I

j 
bet visi savo širdies tipą, negu salioninis liu- 

galvas tas, negu pasitenkinęs ir 
Pranciškų ■ išdidęs kapitalistas, negu 

------ , gir- 
nes jų tuoklis ar didžturčio mei

lužė. Visi pozityvūs (ne 
piktieji) genijai, visi šven
tieji griežtai smerkia ir 
pajuokia, kas sumaterialė- 
jusiems žmonėms brangu 
ir malonu. Dvasinėje men
kystėje, egoizmo, gatviš- 
kame gyvenimo sūkuryje 
daug kas randa pasitenki- ■ 
nimo ir laimės, bet visi tik- į 
rieji idealistai tai smarkia. 
Visi šventieji ir net geres
nieji poetai plaka žmonių 
ydas, jų egoizmą, pajuo
kia jų laimės vulgarišku- 
Įmą, tačiau žmonių daugu- 
,mas juos už tai gerbia, o 
tai kaip tik ir rodo, jog tai, 
ką gatvė laiko laime, nėra 

: žmogaus savigarbos ver
tas dalykas.

Žmonijos istorijoj įdomu 
j ir žavu tik tai. kas rodo 
Įdvasinę žmogaus didybę, 
i kuomi pasireiškia gėrės- Į 

. nio, gražesnio ir pastovės-j šaus”) reikalingumą ir jos 
nio gyvenimo atspindžiai, išganingumą. Toji “meile 
Šventieji ir pozityvūs ge- iš viršaus” — tai pašven- 
nijai savo gyvenimo tipu, čiamoji Dievo malone. To- 
savo idėjomis pasako dau-Įji “meilė iš viršaus” suda- 
giau, negu tie, kurie žavi! ro tikrąjį mūsų laimės pa- 

pasiaukojimo idėjai, pavy-l gatvę savo turtais, savo grindą, nes mūsų prisiriši- 
dima laimės didžturčiams!prabanga, savo politine mas prie šio gyvenimo ver- 
ir visiems šio pasaulio: galybe, savo “laime”. Kas tybių, mūsų “meilė iš apa- 
“stipriesiems” ir kinkuo-; gatvei sudaro laimę, tai'čios turi būti suderinta 
jama prieš juos, tačiau šir-j taurios dvasios žmogui y-'.su "meile iš viršaus”. Į tik- 
dies gilumoje visi jaučia ir ra tikra nelaimė. Gatviška, laimę veda tik tos šio 

ir vulgariška laimė yra ne gyvenimo vertybės, kurios 
kaip dvasinis neatima mums “meilės iš 

viršaus” Dievo malonės,

supranta, jog ujami 
persekiojami idealistai y- kas kita, 
ra vertesni už šio pasaulio j žmogaus susmukimas.

I

Washingtonas — Ekono
minės Stabilizacijos Įstai
ga pataria sistematingai 
taupyti, norint susilaukti 
laimingesnio rytojaus ir 
išvengti infliacijos pavo
jaus pokariniais laikais.

Ekonominės Stabilizaci
jos Įstaiga leidžia pasi
rinkti įvairias taupymo 
priemones: taupyti per
kant karo bonus, laikant 
pinigus banke, išsiimant 
apdraudos polisą ar kitaip. 
Taip sutaupyti pinigai su
darys lėšas, karui praūžus, 
įsigyti namus ar naujus 
namų rakandus, ar auto
mobilį, leisti vaikus į aukš
tąjį mokslą, ar duos gali
mybę sugrįžusiems vete
ranams įsikurti 
biznyje.

ESI nuomone, 
kais nėra jokių 
taupmenoms sudaryti, nes 
dabar trūksta daugelio 
prekių, kurių tikriausiai 
po karo bus ir bus geres
nės rūšies ir pigesne kai
nai, negu šiais laikais par
davinėjamos.

Ekonominės Stabilizaci
jos Įstaiga pataria gerai 
suplanuoti šeimos biudže
tą, nes tik žinant savo iš- 

1 laidas ir pajamas, galima 
lengvai nustatyti, kiek rei
kia atidėti taupmenoms.

» Todėl visi raginami vesti 
. užrašus savo išlaidų ir pa- 
l jamų, kad jų pagalba būtų 
i galima daugiau sutaupyti i 

pokariniam metui. O.W.I.

kuro, kokį 
Kooperuok 
nepatogu- 
orui šaltė- 

jant, neabejotinai didės.
2. Namo šildymą pradėk 

kiek galėdamas vėliau. Jei 
neturi namie labai mažų 
vaikų, senų, žmonių ar in
validų, pasistenk vėsiais 
rytais apsieiti be šildymo, 
nes didelė dalis kuro eik
vojama visai be reikalo, 
kai vidudienio saulė pa
kankamai pajėgia įšildyti 
namą.

3. Patikrink šildymo sis
temą, jei dar nesi to pada
ręs. Įsitikink, ar visos da
lys gerai veikia ir ar išva
lytos. Įtaisyk šilimos regu
liatorių, kurį galima da
bar gauti pas dylerius ir 
beveik kiekvienoje geležų 
krautuvėje.

4. Prieš šalčiams atei
nant, gerai apžiūrėk namą. 
Apkamšyk duris ir langus, 
užtaisyk plyšius, insu- 
liuok palėpių grindis ir sie
nas, pataisyk stogą. Pa
ruošk uždarymui kamba
rius, kurių nesirengi šil
dyti, žiemai atėjus. O.VV.I.

naujame

šiais lai- 
sunkumų

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTĮ" leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS" eina kas mėnesį gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių. žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS" rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ" 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 neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime "VYTĮ:"

“VYTIES" kaina metams tik $2.(X/,
“VYTIS”

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

tos “meilės iš viršaus” ne
tekimas visada sudaro pa
lankumą krikščioniškoje 
moralinėje sąmonėje, nes 
tai žmogų palieka vieną 
šio gyvenimo sūkuryje, be 
atramos į amžinąjį dvasi-į 
nės Gyvybės Šaltinį. Ne
tekęs “meilės iš viršaus“, į 
žmogus turi morališkai 
sudžiūti, suvulgarėti, su- 
menkėti ir paskęsti gyvu
liškų džiaugsmų gaudyme.

J. Gobis.

HAILSTONES—These are nolĮ 
?ggs būt hailstones that An-; 
nette Jump finds in her yar<| 
in Denver, Colo. Fneak storoj 
punctured roofs, broke win4 
dows, destroyed gardens, ar»4 

stripped trees of lcaves.
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YORCESTER, MASS.
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SO D ALI ET ĖS

GZRDE77 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Rūta Kunsaitė. Ieva Jurgelio- 
nytė. Genovaitė Zvalauskas, Te
resė Jurgelionytė Dorata Pui
šys. Helena Puišys. Ona Burdu- 
lis. Teofilė Aukštikaltnvtė. Ma
rijona Zvalauskas. Alfreda ir 
Angelą Sarapas, Barbora ir Da
rata Galevičiūtės.

Sodaliečių Suvažiavimas įvyks 
29-tą d. spalių šv. Kazimiero 
parapijoj. Sudalietė.

6

Neperseniai turėjom surengę 
Beano parapijos salėje. Pasek
mės buvo gražios, dėka pasi
darbavimui komisijos, kuri bu
vo gerai pasiruošus pardavinė
jime bilietų iš anksto. Po Bea
no. atsilankusieji buvo pavai
šinti skaniais užkandžiais. Net 
matėsi pyragų lietuviškų, ku
riuos pačios mergaitės buvo iš
kepę. Liko gražaus pelno. Se
kančios pasidarbavo: Genovaitė 
Zvalauskaitė. Teresė Jurgelio
nytė, Rūta Kunsaitė. Marijona 
Anušauskaitė. Dorata ir Elena 
Puišytės. Aldona Jablonskis. 
Ieva Jurgelionytė. Angelą Sara
pas, Ona Burdulis, Eleonora 
Gazulis. Dorata Galevičiūtė.

Žmonės lai'iedami gražių do
vanų, patenkinti grįžo į namus, damas dežiūravo, pamatė. 
Ponia Ona Landžienė vadovavo' 
prie virtuvės su savo pagelbi-j 
ninkėms:

Dabar ruošiasi prie gegužinės, 
kuri įvyks šio mėnesio 23-čią 
dieną, Maironio Parke, prie ža- 
vėjančio Konsigmo ežero. Bus 
visko, ko tik norės. Tadgi ir 
rengėjos kviečia apylinkės So- 
dalietes ir savo visus prietelius 
atsilankyti į šią gegužinę ir 
linksmai praleisti laiką. Komisi- 
jon įeina Aldona Jablonskis.

Norėjo Apiplėšti J. Ykasalą
Brockton, Mass. — Juozas J. 

Ykasala. užlaikąs užeigą-eafe. 
702 North Montello. St.. Brock
ton. Mass.. ketvirtadienio naktį, 
rūgs. 14 d.. 2 vai. išgirdo skiepe 
bildesį. Jis tuoj suprato, kad tai i 
banditai nori jį apiplėšti. Jis: 
pasiėmęs revolverį priėjo prie 
telefono pašaukti policijos. Tuo 
tarpu, banditas, kuris lauke bū- 

. kad 
p. Ykasala šaukia policiją, jis 
pranešė savo draugams-bandi
tams. kad jie kuogreičiausia 
pabėgtų. Tą jie ir padarė. Poli
cijai atvykus, plėšikai nieko ne
pelnę buvo pabėgę.

P-nas Juozas J. Ykasala yra 
senas LDS 2-ros kp. narys ir 
nuoširdus “Darbininko” priete
lius ir rėmėjas. Pp. Ykasalų 
duktė Rutha yra Lietuvos Vy-. 
čių 1-mos kuopos pirmininkė ir 
dirba prie vienos įstaigos už se-

Kun. Stan. Raila, Prof. Antanas Vaičiulaitis, 
Šv. Kazimiero par., Phila., Lietuvos Vyčių organiza- 
Pa. asistentas, Lietuvos cijos seime, rugsėjo 23-24 
Vyčių Centro Dvasios va- d., New Yorke, skaitys įdo- 
das, nuoširdus jaunimo mų referatą apie Lietuvos 
prietelius. Jis įvykstančia- spaudą, knygnešius ir mū- 
me L. Vyčių seime, rūgs, sų spaudą Amerikoje. Rei- 
23-24 d., skaitys turiningą kia pažymėti, kad prof. A. 
referatą apie organizavi- Vaičiulaitis yra įžymus li- 
mą jaunamečių.

' kretorę. o sūnus yra gabus in-
|

teratas - rašytojas. Dabar
tiniu momentu pasirodė 

žinierius. kuris dirba prie laivų ir Darbininke jo veda- 
statybos. mas literatūros skyrius.

RANKOS PIRŠTŲ GINČAS

fetiniu Grupių Iškilmė 
Ir Bazaras

Draugijų Valdybų Adresai
LIET U V O 8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th SL, So. Boston. Masa. 
TėL So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — B. GailiūnienB.
8 Winfield SL. So. Boston. Masa. 

Prot Rašt. — Ona Tvaikienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass.

Fin Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould SL, W. Roxburv. Mass.

Tel. Parkway—1864-VV 
Iždininkė — Ona Stanluliūtė.

177 West 7th St.. So. Boston. Mase 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė

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

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

antra antradieni mėnesio. 7:30 vai
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tr« 
Seventh St.. So. Boston, Mass. «ą sekmadienį kiekvieno mėnesi'

Visais draugilos reikalais kreipkitės! 2 vai. po pietų Parapijos salė 
me protokolų raštininke <92 E. 7th St. So Roston

g 
i

i 
5

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖ8

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th St_, So. Boston. Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikl*
702 E. 5th St., So Boston. Masa.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk., So. Boston. Masa.

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

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

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

I

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis ...............................
Juodas stiprus ...................................................
Rusvas stipriai padarytas .... ..........................
Gražus baltas, tinkamas moterims ir merg. .

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston
\XXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX‘

$8.00
$1.25
$1.20
$1.50

ro-

27, Mass.

Listen in to the

"Memories of Lithuania" Radio Hour

RADIO
Directed and Announced by

Jack J. Stukas
429 WALNUT STREET

Newark 5, N. J.

WEVD 
1330 Kiloc.

• 5000 Watts

TELEPHONE
Market 2-5360

Reaches the homes of 25,000 Lithuanian - Americans

NEW BRITAIN, CONN
I Kardok

TAVERN
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST.

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

Kun. Dr. Juozas Bogušas, 
Šv. Juozapo parapijos, Wa- 
terbury, Conn., asistentas. 
Jis jausdamasis pilnai tu
rintis žinių apie šeimą ir 
organizaciją apsiėmė skai
tyti referatą tuo klausimu 
įvykstančiame Lietuvos 
Vyčių seime rūgs. 23-24 d., 
New Yorke.

DARŽELY

Gubernatorius
Baltimorės Mayoras McKeldin 
proklamacijomis paskelbs die
nas nuo spalių 8 iki 12, kaipo 
Jungtinių Tautų Tautinių Gru
pių Iškilmių ir Bazaro Savaitę, 
ir pažymės dienas, kurios kurių 
tautų parengimai įvyks.

Tam darbu yra sukurtas di- 
prasi- delis komitetas iš visuomenės 

Bus veikėjų ir tautinių grupių ats- 
didelės iškilmės ir bazaras. Pel- tovų. Lietuvių komitetui vado- 
nas to parengimo yra skiriamas vauja kun. dr. Liudas Mendelis 
Garbės Sąrašui (Honor Scroll). ir Baltimorės Lietuvių Draugijų 
kuris bus įrengtas Preston Gar- Taiybos pirmininkas, p. Anta- 
dens aikštėje. Garbės Sąraše nas Miceika.
tilps vardai visų vyrų ir moterų Jiems gelbsti didelis komite- 

' iš šios valstybės dalyvavusių tas. susidedantis iš visų Balti- 
’ šiame kare. morės lietuvių draugijų ir or-

Sekmadienį. spalių 8, Fifth ganizacijų atstovų. Visi, be 
Regiment Armory. prasidės ce- skirtumo pažiūrų, dirbs šiame 
remonijos. Tai bus Marvlando dideliam? darbe.
diena. Lietuvių diena bus spa- Jonas Kairys rūpinasi pasta
lių 10. toj pačioj Armory (ku- tymu Lietuviškos Bakūžės. V.

; vadovauja rinkime 
skelbimų į programą. Vyrai ir 
moterys, seni ir jauni, visi dir
ba. Visi yra raginami įsigyti 
tikietų šiam parengimui. Kaina 
$1.00.

Lai suaidi mūsų daina. Lai iš
girsta ją ir tie. kurie dar negir
dėjo. Lai mūsų darbai ir dainos

Baltimore, Md. — Sujudo, su
kruto Marvlando tautinės gru
pės. Ruošia milžinišką įvairių 
tautų parengimą, kuris 
dės spalių 8 ir baigsis 12.

I 
I

____________________________

į — Gėlės, gėlės! Gražios visos 
Užburta gėlių šalis...
Jeigu vieną nuraškysiu
Tai nė ženklo nenaliks...
— Eik šalin gražus bernioke 
Nes supykti tuoj galiu.
Nei tu laistyti jas moki
Nei tu tinki tarp gėlių.
— Gėlės, gėlės! Tokios gražios! 
Tie žiedeliai, tie maži...
Tartum mėlynas miražas

Į Tartum pasaka graži...
■ — Gražios, šelmi, gražios visos. 
Bet tau nieks jų nedalys...
Taip, žinau, tu išraškysi

Į O kas man tada paliks...
V. Inčiūraitč (“A.”

Kartą žmogaus rankos liepė nunešti jį kardinolo 
pirštai tarpusavyj susigin- sekretoriui. Sekretorius 
čijo: mat, jie norėjo žino- perskaitė raštelį ir tuojau 
ti, kuris jų naudingiausias, padavė moteriškei pen- 
kuris vertingiausias. j
— Nusilenkite man — iš

didžiai tarė nykštis, — aš 
esu stipriausias. Aš vienas 
padarau tiek, kiek jūs visi.
— Atsiprašau — pertrau

kė nykštį rodyklis, — aš 
atlieku gražiausius ir sun
kiausius darbus, aš esu la
biausia išlavintas, visur 
tinku. j ; _ _;■* i

— Būkite mandagūs! - 1
sušuko didysis, 
didžiausias ir ilgiausias! 
Kaip valdovas aš ; 
pačiam viduryje!

Pagaliau iš reto, 
džiu, pilnu puikybės balsu 
tarė bevardis pirštas.
— Kas jūs esate prieš 

mane, kurį žmogus randa 
verčiausiu žiedams ir 
brangakmeniams nešioti. 
Kuris jūsų galėtų mane 
menkaverčiu laikyti?

Mažytis pirštelis tylėjo 
ir nieko nesakė. Kiti pirš
tai juokdamiesi jam tarė:
— Na. mažyti, pasakyk 

gi, pasakyk, kam tu tinki?
— Jūs esate neteisingi,

broliukai, kad mane pa
juokiate, — kukliai atsakė 
mažylis pirštelis, — nebū
tinai daugiau nuopelnų tu
ri tas, kurs didesnis, stip
resnis ar gražesnis. Kas 
sąžiningai atlieka, tai ką 
jis turi atlikti, tas pildo, Remkite tuos fesio. 
savo užduoti ir užsipelno nalus ir biznierilį kurie 
pagarDą. savo skelbimais remia
— Tiesą sakai, brangus “Darbininką”, 

broleli, — choru kalbėjo ---------------------------------
kiti pirštai: tikrai mestu- Gal Dar Nepareina į Tams 
rime kits kitą vertinti.

Gyvenimui netiek svar
bu kokį žmogus darbą dir
ba, kiek svarbu kaip dirba, 
kaip atlieka savo darbą, 

i Geras, sąžiningas darbo 
atlikimas taiso Ugdo Žmo- norime tiesą pabrėžti. Štai ji: "Kas 

. _ , . ’ , - . pamėgino “žvaigždę” vieneriems me-gaus būdą, kurs yra busi- 
1 mo laimingo ir naudingo 
gyvenimo užtikrinimas.

Viena varginga Romos 
miesto našlė nebegalėjo 

! užsimokėti už būtą nuo
mos penkių cechinų sumo
je (apie dvidešimt litų). 
Nusiminusi eina su mažą
ja dukrele pas garsų geru
mu kardinolą Farnese, vė
liau tapusį popiežiumi, ir 
pasisako savo nelaimę. 
Kardinolas matydamas, 
kad ta moteris tikrai dora, 
pavyzdinga ir reikalinga 
pagalbos, parašė raštelį ir*

§

i

i

rioj buį, ir visų kitų tautų pa- Višinskas 
rengimai). Dalyvaus Lietuvos

Povilas
teiks Šv.
vaikučiai

‘ pasiuntinys, pulk, 
deikis. Programą 
fonso Mokyklos

I “Dainos” choras, 
į Lietuvos audinių.
Lietuviškoj

kiasdešimt cechinų.
— Bet tiek pinigų aš ne

prašiau! Kardinolas, tur
būt, apsiriko! — sušuko ji 
ir neėmė tiek daug pinigų. 
Tada sekretorius nuėjo 
pas kardinolą pasiteirauti 
kokią sumą reikia mote
riškei išmokėti. Kardino
las sužinojęs, kad moteriš
kė neėmė šios stambios pi- Pirk Defense Bonds ir Stamps! į tautos istorijos bruožai.

ža-
Al- 

ir
Bus paroda 
kurie tilps

Pirkioj, specialiai 
tam tikslui pastatytoj.

Šia proga yra rengiama didelė padeda Amerikai ir Jungtinėms 
■ visų tautinių grupių spausdinta Tautoms sėkmingai laimėti ka- 

') programa. Tilps visi parengi- rą. ir lai pagelbsti išsilaisvinti 
. mo darbai ir dalyvaujančios mūsų tėvų žemei, Letuvai.

J Pub. Koni.

Aš esu teisingumu ir tarė sekre-
■ i toriui:

sėdžiu — Taip, aš tikrai apsiri
kau. Vietoje penkių šimtų 
parašiau tik penkiasde
šimt. Išmokėk tai moteriš
kei penkius šimtus cechi
nų ir pasakyk, kad kas liks 
užmokėjus penkias cechi- 
nas nuomos už būtą, pri
klauso jos dukrelei!

Kas sąžiningai elgiasi, 
sąžiningai dirba, netiek 
žiūrėdamas kiek už tą dar
bą gaus, o tik norėdamas 
kuo geriausiai atlikti, tai 
atlyginimas ar vienu ar 
kitu būdu ateityje tikrai 
bus didelis.

Sąžiningumas šalina gy
venimo sunkenybes. Tik 
sąžiningi žmonės prasimu-' 
ša į gyvenimo pirmas eiles 
ir tik sąžiningo darbo pel
nas neša garbę ir laimę.

P. L-ius.

išdi-

i

tos Namus Gražiausias 
Dvasinio Turinio Mėnesi

nis Laikraštis

“ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik

tams jau nebenori su ja skirtis!* 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia’ 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina.

Jei norite būt! šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir raginkite 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDĖ” metams — Sl.OO; 
Jėzaus širdies Spalvuotas Paveiks
las 50 centų; Maldos Apaštalavimo 

“ŽVAIGŽDĘ".
Įstatai — 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

t
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VISOS PASTANGOS YRA PADARYTOS, KAD 
JŪSŲ DYLERIS NEPRITRUKTŲ

PICKWICK
II"ALE that is ALE

TtAPCMAK KGisrmo

Karo laiku dėlei trūkumo ir padidėjusių reikalavimų, 
jūsų Dyleris gal nevisuomet turės pilnai PICKWICK... 
Jei taip atsitiks, prašome turėti kantrybės, bet nenus

tokite vėl ir vėl reikalavę... Kitų sykį kada atsilanky
site, gal ir turės užtektinai.

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870
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Antradienis, Rugsėjo 19, 19’44 DARBININKAS
4

g VIETINES ŽINIOS
SUSIRINKIMAS

ŽINUTES

Iš priežasties neįvykusio pe
reitą ketvirtadienį, BALF susi
rinkimo, tas susirinkimas atkel
tas iš priežasties audros ir įvyks 

| antradienį, rūgs. 19 d., Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje, E St.,

FACTS *

Rūgs. 17 d., tapo pakrikštytas 
Robertas - Richardas, Prano - 
Alicijos Zaikių, gyv. 16 Nonąuit 
Street.

tone. Paliko žmoną Petronėlę
(Šimkiūtę), tėvus, 336 Bolton
St. ir kareivi brolį. visi as- 
laidojamas, iš Šv. Petro bažny-' 

'čios, rūgs. 21 d., 9 vai. r., 
'jos Kalvarijos kapuose.

NaU'

Pirmadienį, vietiniai kunigai 
pradėjo lankyti parapiją, nuo 
Andrew Square, į Dorchesterį 
eidami. Jie surašinėja šeimas ir 
kareivius.

LANKĖSI

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį įpuola meto bertainio 
pasninkai. Proga pasimelsti 
Bažnyčios intencijoms.

šeštadienį, lankėsi ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Mrs. A. Karalius iš Brigh- 
ton, Mass. Atsilankymo proga 
kalendoriaus fondui aukojo $1.

Kiaulė Išdavė Du Vyru

Vietiniai kunigai, sekmadienį, 
skelbė parapijos misijas, kurios 
prasidės spalių 2 d. Jie prašė 
žmonių rengtis prie misijų ir 
kitus kviesti.

Albinas Armalis, 14 mėnesių 
išdirbęs Dėdei Šamui užrubežy 
kaipo ekspertas elektros mecha
nikas. kita sekmadienį, tuokiasi 
su Gloria Lorraine M. Woods, 
Šv. Petro lietusių par. bažny
čioje.

menys pavieniai ir draugijų val
dybų nariai bei delegatai į šį 
Bendros Lietuvių šalpos Fondo 
komiteto susirinkimą. Rap.

Ne Lietuvių. Bet Rūsy 
Šelpimo Priežiūroje

Sekmadienį, rugsėjo 17 d. 
pripuolamai klausiaus p. Stepo
no Minkaus radio programos, 

į Nustebau išgirdęs skelbimą 
į “Lietuvai Pagelbos Teikimo 
“Komiteto”, būk tas komitetas

Sekmadienį, rūgs. 17 d. Revere ; renkąs drabužius ir aukas Lie- 
(Mass.) policininkas, Sgt. Wil-|įUvai. Tačiau pabaigoje skelbi
kam Gillis ieškojo vagilių, ku- mo fouvo pasakyta, kad tas ko
ne pavogę kiaules. Beieškoda- mitetas yra “Russian šelpimo 
mas. užėjo į vieną vietą ir išgir-! priežiūroje”.
do kiaulės kriuksėjimą. Tas Vadinasi, So. Bostone veikiąs I 
kiaulės kriuksėjimas ir privedė komunistų ar komunistuojančių 
policininką prie dviejų vyrų a-j sudarytas komitetas savo skel- 

bimuisi p. Minkaus programoje

Rūgs. 17 d., mėnesį pasirgęs, 
mirė, miesto ligoninėje Julius 
Juozas Mačiulis - Mitchell, 35 
metų. Gimęs ir augęs So. Bos-

DAKTARAI

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repšius. M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
|

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE &. INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

reštavimo.
Sergent’as ir kitas policinin- pasakė tai, ką visi patriotingi 

kas važiavo Cushman avenue, 
Revere, apie 4:30 vai. rytą. 
Staiga išgirdo kiaulės kriuksė-! 
jimą. Sustojo pasiklausyti. Vėl' 
išgirdo kiaulės nusiskundimą, j 
Policininkai nuėjo į krūmus ir, 
pasišvietę, pamatė pusę kiau-į 
lės. Atskleidę krūmus, pamatė! 
ir visą kiaulę.

Policininkai, palikę kiaulę, 
grįžo prie savo automobilio ir j 
nuvažiavo keliu pas Josiah 
Shurtleff kiaulinyčią. Ten rado 
automobilių. įklimpusį į purvą.; 
Nieko nebuvo prie automobilio, j 
bet buvo ženklai, kad būta kiau- į 
lių automobilyj. Policija supra
to, kad kas nors turi būti nuėjo Razvadauskas. 
ką nors gauti, kad ištrauktų au-į 
tomobilių iš purvo. Kaip tik 
taip ir buvo. Kiek palaukus, a- 
tėjo du vyrai ir jie buvo areš- ■ 
tuoti.

Policijos pranešimu, vyrai 
“įkėlę” keturias kiaules, bet 
automobilius pasinėrė purve.' 
Jie išleidę kiaules. Trys jų buvo' 
prie automobilio. Ketvirtoji, ’ 
kurią policija rado krūmuose. • 
greičiausia pabėgo pašaukti po
liciją.

Policija sako, kad ji girdėjusi Į 
ir mačiusi įvairių kriminališkų 
įvykių, tačiau toks įvykis esąs' 
pirmas istorijoj, kad kiaulė at-' 
skleistų visą paslaptį.

i

lietuviai žino ir sako, kad “Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
tetas” yra Russian War Relief, 
Ine., skyrius, ir kad renkami 
drabužiai ar aukos yra Rusijos, 
o ne Lietuvos žmonių šelpimui. 
Tik komunistų spauda dar vis 
nenori prisipažinti, kad ji klai
dina savo skaitytojus. Lietuvis.

I

LANKĖSI

Penktadienį, lankėsi Katali
kų Susivienymo sekretorius p. 

I Wm. Kvetkus iš Wilkes-Barre, i: Pa., kurį atlydėjo L. Vyčių 
! Centro pirmininkas p. Pranas

P-nas Kvetkas buvo atvykęs 
į Bostoną kėletai dienų, sutvar
kyti Susi vien ymo reikalus. Jo 
atsilankymo proga padarytas 
LRKSA Naujosios Anglijos 
valdybos posėdys — pasitari
mai.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E SU Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

ŠOU 4645

i

GAL KAS RADOTE?
Penktadienį rūgs. 15 d. So. 

Boston Market, Broadvvay. So. 
i Bostone per neapsižiūrėjimą 
I pamečiau $30.00 pinigų. Jei kas 
i radote, malonėkite man su- 
I grąžinti, nes tai paskutiniai pi- 
j nigai, ką aš turėjau. Už sugrą- 
; žinimą būsiu labai dėkingas. A. 
Genis, 366 W. Broadvvay. South 
Boston.

Elektra Heracijonuota

CASPER’S
BEAUTY SALONE

Yra
Didelis Pasirinkimas

Dėl
PERMANENT WAVE

Ir
Plaukams Spalvų

Puošniame CASPER’S BEAUTY SALONE yra įrengtos tam tikros 
booths dėl plaukų dažymo. Spalvos taip yra sutaisomos, kad tik tams
ta ir tamstos plaukų taisytoja težinos, kad jūsų plaukai dažyti ir kur 
natūrali plaukų spalva baigiasi ir kur Roux dažų spalva prasideda.

Kaina $3.00; Permanent Wave $5.00 iki $25.00.

I <
738 E. Broadwoy,■ —.------ _

Casper’s Beauty Salon
— So. Boston 27, Mass.

ll

U» K'TCHCN MT IS A PLASTIC INGREDIENT.'tME į 
CLEAR VI5I0N PLAST1C WĮND0WS IN OUR PIGUTEI?
AMD BOMBFR PLANIS GI VE OUR HGUTING MEN A BIRPS 
EVE view and a bull's eye uit.* /

Ir

I

AIRPLANE BUILDERSARE GETTING A SUARĖ OF 
the USED KITCHEN FATS vou save and 
. TURNJN FOR RATlON P0INT5 AND CASUI! J

REFIKED ŪSE P 
KHCHEN FATS 
ENTER INTO THE 
CONSTRUCTION 
OP OUR PLAKIES 
IN POZENS OF 

vvays

NAMU FRONTAS

P. V. McNutt pareiškė, 
kad Amerikos m ešerys, už
kirto kelią Ašf>< propa
gandai, esą amerikietės e- 

_______ sančios tinginės, išlepusios 
VVashingtonas — John ir nepajėgiančios sunkiai 

W. Studebaker, Jungtinių dirbti. “Mūsų moterų pasi- 
Valstybių Švietimo Komi- ryžimas padėti savo vy- 
sijonierius, kreipiasi į A- rams karinėse pajėgose ir 
merikos jaunimą šiais žo- mūsų sąjungininkams yra 
džiais: “Leiskite man jums įrodytas veiksmu. Čiagi- 
duoti rimtą uždavinį, kurį mes ir svetimgimės ameri- 
mes, amerikiečiai, turėsi
me išspręsti. Mūsų tauta, 
pasiekusi didybės savo 
žmonių gabumų lavinimu, 
šiandieną mokslo srityje 
yra labai nusmukusi. Ko
legijose labai sumažėjo 
vyrų studentų skaičius, o vių. Gamindamos įrankius 
aukštesniųjų mo k y k 1 ų pergalės laimėjimui, jos 
moksleiviai sumažėjo visu artina išlaisvinimo dieną, 
milijonu, nes jaunuoliai. Aš esu visiškai įsitikinęs, 
vietoje mokyklų, susirado kad musų moterys tol pa
šau kitų, pelningesnių už- siliks darbe, kol pergalė 
siėmimų”.

J. W. Studebaker toliau 
stato klausimą ir atsako: 

i “Ar jūs norite, kad jūsų 
tėvynė būtų galinga ir tur
tinga karui pasibaigus? Ši 

i šalis sugebės vadovauti 
pasauliui tik tada, kai jos 

i piliečiai bus visapusiškai 
išsilavinę”.

Mokykla, anot J. W. Stu
debaker, esanti tinkamiau
sia vieta išsilavinimui į-1 
gyti, todėl jis ragina visus 
berniukus ir mergaites šį' 

į rugsėjį sugrįžti ir tęstiį 
mokslą toliau.

Berniukai ir mergaitės, 
sugrįžkite į mokyklą. Ne- 

■ keiskite mokslo į laikiną, 
j ners ir gerai apmokamą, 
tarnybą. O.WJ.

Rimtas Uždavinys Aukštes- 
niųjų Mokyklų Mokslei- 

. viams w *

kietės darbuojasi plieno 
fabrikuose, lėktuvų dirb
tuvėse, kalvėse, liejyklose, 
šaudmenų gamyklose, tek
stilės fabrikuose ir nesu
skaitomoje daugybėje ki
tų karo gamybos dirbtu-

aukštesniųjų mo k y k 1 ų pergalės laimėjimui, jos

bus laimėta”. I 
i i
i

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Baisamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Nenuleiskite Ranku Komisijos narių skaičius 
_____ , • I pareis nuo bylos kompli-

‘ kuotumo.
j Komisija svarstymą pra
dės tik gavus pilnus bylos 
davinius.

j Skundėjas turi teisę rei
kalauti išklausyti jo pa
reiškimo žodžiu arba Wa- 
shingtone, D. C. arba ku
rioje 'kitoje, jam patoges
nėje, vietoje. Washingto- 
ne, D. C. esančios komisi
jos susidės iš daugiau ne
gu vieno asmens. Kitur į- 
vykstą išklausymai bus 
atlikti pagelbinio komite
to iš vieno Komisijos na
rio.

Jeigu protestuotojas pa
geidauja, kad jo protestas 
būtų apsvarstytas Komisi
jos, jis privalo pageidavi
mą pranešti protesto įtei
kimo metu arba ne vėliau,! 
kaip 15 dienų laikotarpyje 
nuo protesto įteikimo die-. 
nos.

Komisija, apsvarsčiusi j 
protestą, patieks Ch. Bow- 
les savo patariamąją nuo
monę. Skundo tiekėjas Ko
misijos nuomonę sužinos, 
bylai užsibaigus. Tuo at
veju, jei Komisijos spren
dimas būtų atmestas, ga
lutina nuomonė pilnai iš
aiškina sprendimo atmeti- 

i mo priežastį.
Jeigu protesto davėjas 

nesutinka su Kainų Regu
liavimo Įstaigos sprendi
mu pilnai ar dalinai, jis 
gali skundą patiekti E- 
mergency Court of Ap- 
peals juridiniam persvars
tymui. O.VV.I.

Miss i
Karo Į

Komisijos

Mėsa, cukrus, batai, ga- 
solinas, padangos, auto
mobiliai ir labai daug kitų 
dalykų yra apribuoti — 
perkami su kortelėmis. 
Bet elektros srovė plaukia 
pas kiekvieną mūsų kli- 
jantą neribotai. Ji plaukia 
į industrijos įstaigas ir 
kiekvienus namus, aptar
naudama visus.

Boston Edison Company 
iš anksto numatė, kad rei
kės suteikti daugiau elek- 
trikos aptarnavimą. 1937 
m. ji pradėjo ruoštis prie 
to, įtaisydama naujus 
plantus ir mašinerijas, 
kad suteikus pilną aptar
navimą. 1941 m. jau visi į- 
rengimai buvo baigti ir 
teikiamas žmonėms pilnas 
aptarnavimas. Skl.

i

i

i

Pirmininkė, pa

VVashingtonas - 
Margaret Hickey, 
Darbo Jėgos 
Moterų Patariamojo Ko 
miteto
brėždama didelį nuopelną 
darbininkių “paslėptos ka
riuomenės” Amerikos pui
kiai karo gamybai, kvietė 
Amerikos moteris nenulei
sti rankų dabar. Miss Hi
ckey pareiškė, kad karo 
pabaigoje yra labai svar
bu dirbti greitu tempu, y- 
patingai rudenį, kai mote
rims reikės užpildyti spra
gas, atsiradusias mokslei
viams sugrįžus į mokyk
las.

“Namų fronto darbas 
dar niekada nėra buvęs 
taip svarbus”, pareiškė 
Miss Hickey. “Karo gamy
bos mūšis nebus laimėtas, 
kol nesuskambės paskuti
nis šūvis”.

“Tęskite darbą taip svar
biems karo reikalavimams 
išpildyti — tai yra vienin
telė viltis visiškai ir grei
tai pergalei”, užbaigė Miss 
Hickey.O.VV.I.

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonu.

OPEN THURS. EVENINGS

With or with out appointment

OPA Smulkmenų
|V »V|• •

Isaiskmimas
Kainų Administratorius, 

Chester Bowles, smulkiau 
paaiškino detales neseniai 
įsteigtų Kainų Reguliavi
mo Įstaigos Peržiūrėjimo 
Komisijų, kurių žinioje 
bus įvairių protestų ry
šium su kainų ar buto nuo
mų kėlimu tyrinėjimas ir 
Administratoriui patari
mų davimas. Minėtųjų ko- 
cisijų steigimas reikalau
jamas pagal Stabilizacijos 
Pratęsimo Aktą.

Ch. Bowles pranešimu, 
minėtosios komisijos ge
rai ištirs paduotus davi
nius ir, jei bus pageidauta, 
išklausys pareiškimus, pa
duotus žodžiu.

Šie yra svarbiausi punk
tai:

Komisijoms personalas 
bus skiriamas individua
lioms byloms iš Kailių Re
guliavimo Įstaigos tar.- 
nautojų tarpo.

Moterys—Pasitikite 
Karo Pramonėje

VVashingtonas — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos Pirminin
kas, pastebėdamas, kad 
dar niekada šioje šalyje 
moterų darbininkių skai
čius nebuvo pasiekęs tokio 
aukščio, kaip pereitą lie
pos mėnesį — 19,110,000, 
pareiškė, kad moterų skai
čius karo pramonėje vis 
tebedidėja.* - ---- — -

I 
t ZALETSKAS

FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston O81S 

ŠOU Boston 2609

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mass.

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknygė

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27,

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
*Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

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

Metams kainuoja tik $2.0C
Adresas:

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene, Maine

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSKIS, Namų Tel. Dedham 130į-R

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

I SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKON1S.

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, į 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- į 
nę, ir visiems draugiškai ir^nanda- g 

giai patarnauja.
i 258 Vest Broadway, South Boston, Mass.:
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Antra dien:

LIAUDIES PASAKOS

Antanas VaičiulaitiVeda

LITERATŪROS SKYRIUS

Dar tik vakar pasaulis'liausiu paveikslų visoj fil-j 
atrodė toks nuostabus, ne- mos istorijoj, 
paprastas ir pilnas būty-] Visokių yra tų lietuviš- 
bių. kurios ūmai traukiasi kų pasakų. Vienose jų žvė- 
ir nyksta. j rys pasirodo, ir tas pasa-

Prieš mus tada atsiver- kas mokslininkai vadina 
davo nauja, mįslinga bui-, žvėrinėmis. Yra tokių, iš 
tis. Gyvenimo ratas prasi- kurių matyti pažiūros į se- 
plėsdavo, ir į jį įžengdavo,novinį pasaulį, kur maišo- 
neregėtų sutvėrimų. j si laumės, raganos, kur

Paupėje sutemus laumės žalčių karalienė. Eglė savo 
klegėjo, žlugtą velėdamos. 
Senis kaimynas matęs ait
varą lekiant su pinigų 
maišu. Ne. ten ne vėjas gi
rios medžius papūtė: tai 
miškinis viršūnėmis pra
bėgo. Kiti regėję ežerą 
skrendant. Ir dvarai po že
mėmis nugrimzdę. O gra
žių gražiausias buvo an
gių karalius, kuris nakčia 
lėkė žėrėdamas, su aukso 
vainiku ant galvos. Jis nu
sileidęs ten kažkur netoli 
Šešupės...

Tas senovinių įsitikini
mų ir regėjimų žmogus 
jau nyko iš Lietuvos laukų 
ir miškų. Jis su gailesčiu 
matė žūvant kau
kus ir laumes, apgailestau
damas jų prapultį ir naujų 
kartų netikėjimą. Vincoj 
Krėvės apvsakose atsimu- 1X. y-1*. . pagrindimai motyvai besą to senovinio, nykstan-r . J.____ ,, maz visur yra vienodi, 

pradedant nuo senovės in
dų ir persų ligi vokiečių, 
rusų, skandinavų ir lietu
vių ar suomių pasakų. La
pė gudri ne tik mūsų pa
sakoj; ji tokia yra visų 
tautų vaizduotėje. Ir mil
žinų visose šalyse randam, 
ir vargšių našlaitėlių, ir 
slibinų. Dėl šio panašumo 
kai kurie mokslininkai su
darė teoriją, kad tas pasa
gas įvairios tautos yra iš- 
;sinešusios iš vienos ben
dros tėvynės prieš tūks
tančius metų.

į Lietuvių liaudies dainos 
vra liūdnos ir ilgesingos.’ 
Pasakos retai baigiasi ne
laimingai. Jose visi vargai 
išnyksta, kliūtys lūžta, 

i sunkiausi darbai nuveikia
mi. Tuo būdu liaudies pa
saka yra savotiška opti
mizmo kūryba.

Pati gražiausioji lietuvių

vaikų rauda. Tai yra mite- 
loginės pasakos. Dar kito
se esti apsakomi nepapras
ti nuotykiai. Šios yra nuo
tykių pasakos, ir naujame 
pasaulyje jos geriausiai už 
kitas pasakas prisitaiko, 
išlieka ir yra mėgstamos. 
Kiti dar atranda satyrinių, 
didaktinių, humoristinių 
ir kitokių pasakų; jų sus
kirstymas gali būti labai 
įvairus pagal jų turinio 
medžiagą.

Atskirų tautų pasakos 
gana panašios. Maža tėra 
jų tokių, kur būtų žinomos 
tik vienam kraštui. Tas 
skiriasi ne tiek savo turi
niu ir pasakojamais įvy
kiais, kiek detalėmis. Šio
se detalėse atskiros šalys 
į pasaką įneša savo būdin
gų ir skirtingų bruožų. Gi

Lietuvos praeities paminklas. — Didinga Kėdainių, kunigaikščių Radvilų 
pilis. Po šio karo daug kur atsiras po plačiąją Lietuvą netik pilių - griuvėsių, 
bet ir miestų-griuvėsių. Nors šiuo momentu ir neišleidžiamos tikros žinios iš 
Lietuvos, bet požeminė Lietuvos spauda informuoja, kad yra sunaikinta mies
tas: Biržai, ir kiti stipriai apardyti. Tai vis kalbės į lietuvio širdį, kad buvo 
laikai, kai priešai kęsinosi išnaikinti Lietuvą...

Eglė, Žalčių Karalienė
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ša to senovinio, nykstan-i 
čio pasaulio atstovai: visi į 
tie skerdžiai, bobulės, pie
meniukai. kurie mano, kad 
beržui skauda, kai jį įpiau- 
ni ir kad be monų negali
ma gyventi. Vienas jų su 
gailesčiu mini tas bepasi- 
traukiančias gadynes: — 
“Ir ko nebūdavo, kas negy- j 
vendavo tų giriu gelmėse, 
jų tankumynuose! Kur tik - 
balelė, ten jau kelios lau- į 
mės apsigyvenę, kur upelė į- 
ar ežerėlis, ten. žiūrėk, pa- 
kraščiais vakare undinės 
maudosi: kur tik šlaitelis, i 
ten jau monas švirvštau-l 
ja”.

Vaiva ir Perkūnas, mo- 
nai ir laumės, nyKŠtukai 
ir aitvarai pasitraukė į sa
vo neižengiamas karalys
tes. Ir dvarai jau negrimz- 
ta, nė ežerai neskrenda. 
Kas bepasakys, kuriuos 
kimsvnuos angių karalius 
su žėrinčiu vainiku išny
ko... Visi jie pasitraukė ir 
žuvo.

Vien tik pasaka liko. Se
niau. kai pasakas sekdavo 
žmonės tikėdavo jų nuos
tabiomis būtybėmis ir ne
paprastais atsitikimais. 
Pasaka jiems būdavo tik
renybė. ir viskas, kas joje 
atsitikdavo, buvo tikra: 
kur nors milžinai gyveno 
užburtos karalaitės miego
jo. dvylika brolių juodvar- 
riais lakstė, ir našlaitėlę 
Sigutę pamotė ragana su
degino.

Šiandien pasakos tėra 
pasakos: netikima jomis: 
bet vis tiek grožimasi jo
mis, i knygas ias dedama 
anie ias studijas rašoma. 
Ne tik Andersenas perei
tam amžiuje visu meniniu 
žavingumu atkūrė jas 
nauioms kartoms, bet ir 
moderniausi išradimai pri
taikomi pasakoms atgai
vinti, kad milijonus šir
džių džiugintu ir užkerėtų 
Tokia yra Walt Disney 
Snieginukė ir

Tai pasaka 
filmoje, ir vienas iš tobu-
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nykštukai“.
septyni

Kitą syk, dar senų seno
vėje, buvo senelis ir senu
tė. Turėjo juodu dvylika 
sūnų ir tris dukteris, kurių 
jauniausioji buvo vardu 
Eglė.

Vieną vasaros vakarą vi
sos trys sesers išėjo į eže
rėlį maudytis. Prisipūški- 
nusios ir išsipraususios iš
lipo ant kranto apsitaisyti. 
Jauniausioji žiūri — jos 
marškinių rankovėje įsi- 
rangęs žaltys begulįs. Vy
riausioji pagriebė mietą ir 
buvo bešokanti varyti žal
čio. Tuo tarpu žaltys, atsi
gręžęs į jauniausiąją, pra
šneko žmogaus balsu: 
“Duok. sako. Eglute, žodį, 
jog tekėsi už manęs, tai

V •

‘ grįši, sakoK tai eik viena 
su vaikais, bę palydovų, ir 

’ atėjusi ant jūros kranto, 
.taip šauk manęs: 

Žilvine, Žilvinėli!
Jei tu gyvas, pieno puta, 
Jei negyvas, kraujo puta...

Ir jei, sako, pamatysi jū- 
kaip gerą kultuvę, pamati- roję atplaukiant pieno pu- 

'nę besiraitant ugnyje. Tos tą, tai žinok, sako, 
. pamatinės verpiant leista iJ "
šilkai iš savęs.

Baigusi verpti, Eglė vėl 
glaboja patį, kad leistų 
nors kelias dienas pasivie
šėti tėvuose. Dabar vyras 

i ištraukė iš pasuolės gele
žines kurpes ir sako: “Kai 
jas suavėsi, sako, tuomet 
tegalėsi keliauti.“ Apsiavė 
ji tas kurpes, eina, mina, 
brūžina į plytas, į akme-i 
nis, kur tik prigriebusi, bet 
kurpės storos, kietos, vi-j 
siškai nedyla. Aišku: —į 
minsi — neminsi, jų visam 
amžiui užteks. Eina vėl 
pas senę, prašo patarti. 
Senutė patarė jai nusineš
ti kurpes pas kalvį ir pa
prašyti, kad jis pagruzdin
tų jas žaizdre. Ji taip ir pa
darė. Kurpės padegė gerai, 
ir Eglė per tris dienas jas 
nuplėšė.

Nuplėšusi vol prašosi vy
ro, kad leistu jai tėvus ap
lankyti. “Gerai“, sako žal
tys, “bet prieš eidama turi 
pasikepti bent kiškio py- 

I rago lauktuvėms, ką 
duosi nuėjusi brolių 
genčių vaikams?“ Ir 
liepė išdanginti visus 

įdus, visus rykus, kad tik 
labiau pasunkėtų jai kepi
mas. Eglė mąsto, galvoja, 
kaip čia parsinešus van
dens be kibiro ir įsimaišius 
ragaišis be rykų, ir vėl ei
na pas senutę. Senutė sa
ko: “Paimk raugo, kur pa
siliks nuo duonos maišy
mo, ir ištapyk juo rėtį, 
paskui pasisemk tuo rėčiu 

(Vandens ir įmaišyk jame 
dieną naktį verpė. Verpė ragaišį”. Žaltienė taip ir

ikia padaryti: “Įmesk, sa- 
jko, į ugnį, kada kūrensis, 
! ir tiek, — šiaip niekados 
i nesubaigsi verpti“.
j Ji parėjusi ir įmetė kuo
delį į ugnį, pakūrusi kros
nį duonai kepti, šilkai tuoj 

j nupurkštė, ir Eglė pamatė,

J
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minė apie savo tėvus, bro
lius, seseris ir visą savo 
padermę. Ir parūpo jai, 
kaip jiems ten sekasi: ar 
besveiki, ar begyvi, ar, ra
sit, jau senai kurie numi
rę. Ir baudžias eiti į tėviš
kę pasižiūrėti, skundžiasi 
vyrui: tiek metų nebuvusi 
savo tėviškėje, nemačiusi 

Duok, savųjų, baisiai jų išsiilgu- 
sako, žodį: jei tekėsi už sį

pats gražumu išlįsiu“. Ap
siverkė Eglė: kaip tai ji 
galinti už žalčio tekėti! 
Paskui kreipias į jį rūs
čiai: “Atiduok, sako, mano 
marškinius ir keliauk sau 
sveikas, iš kur atvykęs!” 
O žaltys vis savo: “

manęs, tai pats išlįsiu”. Ką 
bedarys! reikia duoti žo-

I

I

Žaltys netiko. “Gerai, sa
ko, atsilankyti leisiu, betdis._ Eglė ėmė ir prižadėjo pi;ma suverpk šitą jitkl}

šioji pasaka atėjusi iš anų] 
tolimų gadynių, kada mū- 

I sų protėviai aisčiai dar ne
buvo išsiskirstę į lietuvius, 
nrūsus, latvius ir jotvin
gius, sudarydami viena 
tauta, ir kad jinai atspindi 
tu pirmykščiu aisčių pa
žiūras ir tikėjimą.

Kitose tautose nėra pa-
pasaka, “Eglė, žalčių kara>aš^ .Pasakl* kaiP “ESlė’
lienė”, yra tokia pat grau
di, kaip ir mūsų liaudies 
dainos.

Šioji pasaka yra viena iš 
senoviškiausių ir lietuviš
kiausių. Ji yra išlikusi iš 
tų laikų, kada mūsų protė
viai dideli prisirišimą ro
dė žalčiui, kada jie spren
dė. iš kur atsirado gamtos 
reiškiniai ir mus apsupan
tieji daiktai, ir tada žodis 
turėjo magišką galią. Kai 
kas net linkęs tikėti, kad

PLAUKS ŽĄSELĖ

Plaukė žąselė per ežerėlį.
Gir, gir, gir. gir. gar. gar, gar.
Plaukė žąselė per ežerėlį.
P auk, plauk, plauk!

Paskui žąselę ir žąsinėlis (2) 
Paskui žąselę ir žąsinėlis...

Ėjo berniukai į mokyklėlę, (2) 
O čia, očia, opapa, o čia, očia,

[opapa
Ėjo berniukai į mokyklėlę 
Op, op, op... , r

i * iiNe vieni ėjo. ir mer|^žjlės; (2) 
Paskui bernelius lt niergužėlės, 
Op, op...

, jog aš 
i dar gyvas esu, jei kraujo 
putą — aš galą gavęs. O 
jūs, vaikai, šiukštu nepra- 
sitarkit, kaip manęs šauk
ti reikia“. Pasakęs taip, 
atsisveikino su visais ir 
palinkėjo visiems, atsi
lankius, laimingai sugrįžti 
atgalios.
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3.
Tėviškėje, jai sugrįžus, 

radosi neapsakoma links
mybė: visa jos padermė, 
visi gentys ir kaimynai 
susirinko jos pažiūrėti, už 

■ vienas kito klausinėjo, 
kaip ji ten gyvenusi su 

(žalčiais. Ji tik pasakojo ir 
pasakojo. Visi ją vaišino, 
meilės kalbas kalbėjo: ji 

j ne nepasijuto, kaip tos de- 
• vynios dienos prašoko.

Tuo tarpu jos broliai, se
sers ir tėvai galvojo, kaip 
čia padarius, kad jai grįžti 
nebereikėtų. Ir sutarė, kad 
reikia pirmiausia patirti, 
kuo vardu Eglės vyras ir 
kaip jį šauks pati, nuėjusi 
į pajūrį. “Visa tat sužino
sim, nueisim į pajūrį, pa- 
šauksim ir galą padary
sim”, sako jie. Taip sutarę, 
pirmiausia išsivadino jie 
vyriausąjį Eglės sūnų, Ą- 
žuolą, į girią, apstojo jį ir 
kamantinėjo; bet šitas ap
simetė nieko nežinąs: “Ne
žinau,“ sako, ir tiek. Plie
kė jį rykštėmis, ką nedarė, 
bet iškvošti nieko negalė
jo. Paleisdami namo, įgrą- 
sino, kad nieko nesakytų 
savo motinai. Antrą dieną 
išsivedė Uosį, paskui — 
Beržą, bet ir iš tų nieko 
neišgavo. Galiausiai išsivi- 
liojo jauniausiąją Eglės 
dukterį, Drebulę. Toji iš 
Dradžių taip pat sakėsi ne
žinanti, bet, pamačiusi 
iš po skverno rykštes, tuoj 
viską išplepėjo.

Tuoj visi dvylika brolių, 
oaėmę dalgius, nutraukė 
į pajūrį. Atsistojo ant 
kranto ir šaukia: “Žilvine, 
Žilvinėli!..” Kaip tik at
plaukė, tuoj visi vyrai su
puolė ir užkapojo. Paskui, 
Dagrįžę namo, nieku ne
prasitarė Eglei ką padarę.

4.
Prašoko ir sutartosios 

devynios dienos. Eglė atsi
sveikino su visa gimine, 
nuėjo į pajūrį ir nuėjusi 
šaukia savo vyrą: “Žilvine, 
Žilvinėli!...” Suviskėjo su
judo jūra iš pat dugno, ir- 

(Eglė pamatė atplaukiant, 
atliūliuojant su bangomis 
kraujo putą. Ir išgirdo ji 
savo vyro balsą: “Tavo 
dvylika brolių mane dal
giais užkapojo, mano šūkį 
jiems išdavė Drebulė, mū
sų mllimiausioji dukrelė!“ 
Apsiverkė Eglė ir, atsi
gręžusi į vaikus, taip tarė: 
(Drebulei) —
“Kad tu pavirstum į drebulėlę. 
Kad tu drebėtum dieną naktelę. 
Kad tau išpraustų lytus burnelę. 
Kad iššukuotų vėjas galvelę!..” 
(Sūnums) —
“Stokit, sūneliai, stipriais 

medeliais...
Aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė”.

Kaip ji ištarė, taip ir įvy
ko: ąžuolas, uosis ir beržas 
yra visų stipriausieji mūsų 
medžiai, drebulė ir šian
dien, mažiausio vėjelio pu
čiama, tuoj ima drebėti.

' Lietuvių pasaka.

gi 
ir 

pa- 
in-

tekėti už žalčio.
Po trijų dienų tėvai žiūri

— visas žalčių pulkas be- 
šliuožiąs į jų kiemą. Visi 
nusigando, nežino nė kas Į verpė, bet šilkų kuodelis i padarė: ištepė raugu rėtį, 
pradėti-. Tuo tarpu žalčiai 
tik knibžda po kiemą — 
karstosi, vyniojasi, rango
si. Piršliai gi nuslinko tie
siog į vidų pasikalbėti su 
seniais ir Egle-.

Iš pradžios tėvai purtėsi, 
nenorėjo tikti, bet ką pa
darys su tokia knipava! 
Turėjo noroms nenoroms 
leisti dukterį.

Žalčiai, gavę marčią, tuoj į 
išlalėjo iš kiemo. Namiš-' 
kiai Eglę apverkė, aprau
dojo, ir tiek.

Tuo tarpu Eglė sykiu su 
visais palydovais traukė į 
pajūrį. Ten ji susitiko gra- 

jos belau
kiantį. Šis pasisakė esąs 
tas pats žaltys, kurs buvo 
įlindęs į jos marškinių 
rankovę. Tuojau persikė
lė visi į netolimą salą ir iš

kuodelį“, — ir parodė jai 
ratelį.

Žaltienė įkibo į ratelį,

mažyn nėjo. Mato, kad čia 
prigavimas: kuodelis, ma
tyti, užkerėtas, verpsi — 
neverpsi, vistiek nesuverp
si. Eina Eglė pas vieną se
nę, kur netoli jų gyveno— 
nas žiniuone - burtininkę. 
Atėjusi sako: “Močiute, 
rūtele! Susimildama, pa
mokyk, kaip tas šilku kuo
delis suverpti“. Senoji tuoj 

' išpasakojo, kaip ir kas rei- tų su vaikais namo.
i
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parsinešė vandens. įsimai
šė ir iškepė ragaišį.

Išsikepusi atsisveikino 
su vyru ir namiškiais ir iš
ėjo vaikais vedina į tėviš
kę. Pats palydėjo, iškėlė 
ant jūros kranto ir atsi
sveikindamas įsakė, kad 
daugiau per devynias die
nas neviešėtų tėviškėje ir 
pasiviešėjusi tuojau griž- 

“Kai

Geresnių Laikų Viltis

žalčių karalienė”. Ji yra 
tokia sava, lietuviška, kad 
vos tik vienas jos motyvas žų~ jaunikaitį, 
turi šį tą bendrą su kitų i 
šalių pasakomis: šiaip ji 
visa yra nuausta iš lietu
viškų metmenų — iš savos 
vaizduotės,, pažiūrų, jaus-' 
mų ir nuotaikų. Savo dva-:ten nusileido į požemį, po 
šia vietomis ji artima liau-į jūrą, kur buvo puikiai iš- 
dies dainai, ir reikia many- puošti žalčio rūmai. Čia jie 
ti, kad ją sekdavo ne pa-!pakėlė vestiives — tris sa- 
prastu būdu, bet su tam vaites gėrė, šoko, ūžė.
tikra melodija, kurią Lie-i žalčio rūmuose visa ko 
tuvoj lig šios dienos išlai- pilna, dirbti nereikia, laiš
ke dalis pasakų. ■ Vq didžiausia, tik ganykis

Nėra ko stebėtis, kad po- įr linksminkis! Ir Eglė ap- 
etai ir muzikai žavejos j rjmo, palinksmėjo, paga- 
“Egle”. Ji skambėjo Lietu- iįau visai užmiršo apie sa
vos operoj, ji buvo atkurta 
poemose, ir mūsų lyrikas 
J. Kossu Aleksandravičius 
antru kartu buvo ėmęsis iš 
jos rašyti tekstą operai.

Taip mūsų dienų Lietu
vos vaikai su didele pagar
ba ir susižavėjimu nusi
lenkė savo žilajam protė
viui, gal dar iš bendros 
aisčių giminės laikų, ir 
stebėjosi jo kuriančiąją 
siela.

Antanas Vaičiulaitis.

vo tėviškę.
2,

Praslinko devyneri me
tai. Eglė jau sulaukė trijų 
sūnų: Ąžuolo, Uosio ir 
Beržo, ir vienos dukrelės— 
Drebulės (toji buvo visų 
jauniausia). Vieną sykį 
vyriausiasis sūnus besiau- 
sdamas paklausė Eglę: 
“Mamytę, kur yra tavo tė
vai? Eime į juos kada at
silankyti“. Taip ji vėl atsi-

Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs;
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės-vargai ?
Netaip mūsų bočiai-didvyriai kariavo, 
Kad, gindami brangiąją Lietuvą savo, 
Jų ėjo į kovą pulkai.
Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą, 
Kur slepia kelius ateities!
Juk Dievas teisingas! Jis valdo ir duoda 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio, — šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis jam visur be vilties.
Mes vienas į vieną sustosim į kovą,
Kaip milžinas amžių baisus,
O meilė tėvynės tebus mums vadovu
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmės ir eisim, kur šaukia tėvynė! 
Mylėsime, broliai, ką proseniai gynė!
Tėvynė iš miego pabus!
Ne vien kalavijas bevaldo šiandieną,
Bet meilė, tikyba, šviesa;
Ne kardui abišaliam kalsime plieną,
Jo apmaudo gale — maža.
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva, 
Ar maž po milžinkapius kaulų jų pūva ? 
Ne jų ateitis artima!
Į darbą! Į darbą, kaip Dievas prisakė, 
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausia, kurs amžiais mus plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslo galybe, . v 
Sustosim į darbą su dvasios stiprybe:
Išnyks šalininkai nakties. Maironis.
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