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Visus straipsnius, kores
pondencijas ir žinias, ku-( 
rie ir kurios turi tilpti į 
antradienio “Darbininko” 
numerį, siųskite taip, kadi 
Jūsų redakcija gautų prieš! 
arba penktadienio rytą.' 
Visus raštus talpinimui į 
penktadienio numerį siųs-j 
kitę taip, kad gautume 
prieš arba antradienio ry
tą.

Dabar dažnai gauname 
korespondencijas prieš 
pat laikraščio “Darbinin
ko” spausdinimą, ir prašo. Į 
kad tas korespondencijas l 
įtalpintume paruošiama- Į 
me numeryj. Suvėluotus ' 
raštus esame priversti pa
likti ir talpinti sekančiame • 
numeryj.

Be to, kaikurie korės-; 
pondentai prisiunčia raš-j 
tus paišeliu rašytus, ant 
abiejų popierio pusių pa
rašytus, ir nepalikdami 
vietos tarp eilučių. Toks 
rašymo būdas labai apsun
kina redakciją. Visi raštai 
turi būti rašomi typewri- 
teriu arba plunksna, ant 
vienos popierio pusės, iri 
paliekant vietos tarp eilu
čių. kad būtų galima, jeigu 
reikia, taisyti, o ir raidžių' 
rinkėjui yra daug leng-: 
viau statyti.

Karo metu redakcija ir, 
taip yra apsunkinta įvai-į 
riais “extra” darbais, pa-i 
vyzdžiui vertimais ir kito
kiais. Tikimės, kad Gerb.' 
Bendradarbiai prisilaikys 
redakcijos nurodymų.

Burmoje, matomai naudojami jaučiai traukimo jėgai. Vežimais vežamos malkos. Šalia matosi 
amerikiečių lengvasis tankas ritasi pirmyn į japonų irontą, kur amerikiečiai gelbsti kiniečiams 
prieš japonus.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ SVAR
BIUS MIESTUS ŠIAURINĖJE ■ 

LUZANOJE Londonas, sausio 29 —
Raudonoji armija užėmė 
Dabrovą, anglių baseiną 

Lu- 49 mylios į šiaurę nuo aukštoje Silezijoje. Taipgi 
Gen. Manilos, Philippinų sosti- apsupo Torun ir Poznanių, 

nės. ir taipgi pasiekė Vokieti-
Tuo pačiu laiku ameri- jos sostinę Berlyną 94 my-

23,660 Aukštesnių Mokyklų 
Studentai Dalyvaus CWV 

Straipsnių Konteste

Iš Alijantų Centro, 
zano, sausio 29 — 
Douglas MacArthur pra
neša, kad šeštoji armija 
stumia priešo armijas link kiečiai užėmė Stotsenburg įjų atstui. 
japonų apsigynimo linijos, tvirtovę ir Angeles mies- 
kuri yra palei San Fran- telį, 43 mylios į šiaurę nuo 
cisco upės link Manila.

Amerikiečių karo jėgos 
yra tik 34 mylios nuo Phi- 
lippinų sostinės.

Japonai negali atlaikyti 
amerikiečių karo jėgų 
spaudimo Luzanos saloj. VVashington, D. C., sau

sio 29 — Kongreso atsto
vai griežtai priešinasi laik
raštinio popierio i------
mui iš Jung. Valstybių į 
Prancūzija, nes tokio po
pierio trūkumas jaučia
mas šioje šalyje.

Žuvo Rusijos Ambasadorius

Manilos.

Priešinasi Popierio Siun
timui | Prancūziją

(High
studentai, 23,660
Aukštesnių Mo-1

— “AMERICA’Sj 
AND THE BILL

Pirma do-

Katalikų Karo Veteranų, 
Ine. skelbia tautinį straip
snių kontestą, kuriame ga
li dalyvauti visi aukštes
nių mokyklų 
Schools) 
dieninių 
kyklu.

Tema 
YOUTH
OF RIGHTS”. 
vana už geriausiai parašy
tą straipsnį $1000 karo 
bonas. Penkiosdešimts ki
tų dovanų $25.00 karo bo- 
nai berniukams ir mergai
tėms, kurių straipsniai bus 
specialiai įvertinti, prane
ša p. Ruth E. Manning,1 
National Third Vice-Com- 
mander of C. W. V., ir Dis- 
triet Supervisor of High 
Schools, Board of Educa- 
tion, City of New York.

Teisėjų Tarybą sudaro 
šie įžymus asmenys: J. E. 
arkivyskupas Richard J. 
Cushing, D. D., Bostono 
arkivyskupas 
kas; .
nard J. Sheil, D. D., Chica- 
gos vyskupas pagelbinin- 
kas; William L. Chenery, 
savaitraščio “Collier’s” lei
dėjas; Prelatas Edward J. 
Flanagan iš Boys Town, 
Nebraska; Komandierius 
James J. (Gene) Tunney, 
U. S. N. R., Washington,, 
D. C., ir Eddie Rickenba- 
cker, Eastern Air Lines

i

Valstybių vice- 
nėra tinka- 

Tai

sausio 29 — vęs Jun°- 
Oro Jėgų prezidentas, 
bombardavo mas toms pareigoms.

Tūks t a n t i s įrodinėjo ir Jesse Jonės, 
buvęs Komercijos depart
mento sekretorius.

Henry A. Wallace liki
mas dabar priklauso nuo 
Senato. Spėjama, kad Wal- 
lace kandidatūra bus at
mesta. o jeigu ir būtų pri
imta, tai paskolų agentū
ros bus atskirtos nuo Ko
mercijos departmento.

Londonas, 
Aštuntosios 
bombanešiai 
Vokietiją, 
bombanešių ir 250 kovos 
lėktuvų puolė Vokietijos 
centrus ir numetė daugiau 
kaip 3000 bombų arti 
Dortmund ir ant geležin
kelių kiemų arti Cologne 
ir Disburg srityse.

Anglijos 
nakties metu 
sekmadienį 
Berlyną.

bombanešiai 
šeštadienį ir 
bombardavo

. . I

—
*
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Wallace Neturjs Finansinio 
Patyrimo

Vienuolės Atstato Priešo 
Sužalotų Vienuolyną

TFO VVashington, D. C.—Kaip
S tV IV.UžpSrfU.M žinoma, Senato komisija

--- nepriėmė Henry A. Wal-
Vokiečiai Užpildė Visus lace paskyrimo,J y. ko-

■ mnrnnno I innorrmDnrn

Kelius Berlyno Srityje

Londonas, sausio 29 — 
Pranešama, kad iš rytų 
Vokietijos gyventojai pa- 

\ bėgėliai užpildė visus ke
lius Berlyno srityje. Ber- 

Berlynas sako, kad ru- iyne gavę maisto ir apsi- 
sai yra 95 mylios nuo Ber- stojimo negali ilgiau būti

merei jos Departmento se
kretorium. Tačiau Senato 
Komisija priėmė bilių, kad 
atskirti nuo Komercijos 
departmento paskolų a- 
gentūros.

Senato komisija rado, 
kad Henry A. Wallace, bu- užmušta.

Londonas, sausio 29 — 
Priešo V ginklai sužalojo 
vienuolyną. Vienuolės, ku
rių amžius yra nuo 75 me
tų iki 83, neatsižiūrėda- 

i mos į padarytus nuosto
lius. susirinko į koplyčią 
maldai, o pasimeldusios 
griebėsi atstatymo darbo.

Vienuolės ir jų globojami 
vaikai miegojo laike bom
bardavimo. Keletas vaikų

lyno. Karaliaučius yra ap- kaip tris dienas.
suptas iš šiaurės ir pietų, švedų spauda paduoda

ii 
Klaipėdą, teatrai yra paversti apsi- 
' -> _v^sa gyvenimui pabėgėliams.

’i Berlynas įspėja gyvento
jus, kad bombardavimo

Šiaurėje sovietų Rusijos žinias iš Berlyno, kad visi 
armijos užėmė
Užėmus Klaipėdą,
Lietuva yra sovietų Rusi
jos užimta.

oi iain.- Vokiečiai taip pat yra centras yra Berlynas. To- 
siunti- aPsuPti Rytinėje Prūsijo- dėl gyventojai yra priver- 

- • • je. Vienintelis kelias pa- sti kraustytis į saugesnes
bėgti yra Baltijos jūra. .vietaas.

I
I

ROOSEVELT - CHURCHILL 
KELYJ

Mexico City, sausio 29 —
Šiomis dienomis lėktuvo 
nelaimėje užmuštas sovie
tų Rusijos ambasadorius 
Umanski. Kartu su juo 
žuvo ir trys ambasados pa
reigūnai.

Žuvusiųjų sovietų Rusi
jos ambasados pareigūnų 
lavonai atvežti į ambasa
dos rūmus.

Umanski yra buvęs so
vietų Rusijos ambasado- munistų pusėje, pareiškė, jėgos vakariniame fronte 
rium Jung. Valstybėse. ’ ’ ,

Graikijos Sukilėliai Nužudė 
Šimtus Žmonių

i į 
ii
i

Athens, Graikija, sausio
29 — Šveicarijos sanitari
nė misija, kuri Graikijos ryžius, sausio 29 
sukilimo metu buvo ko-

Alijantai Pasivarė Pirmyn 
Vokietijoj

Iš Vyriausio Alijantų 
Ekspedicijos Centro, Pa- 

i — Pra
nešama, kad alijantų karo

!

Amerikiečiai Užėmė Clark 
Aikštes

Luzon Salos, sausio 29 — 
Pranešama, kad Jung. 
Valstybių karo jėgos užė
mė Clark lėktuvų aikštes.

;kad sukilėliai sušaudė la
bai daug graikų, kurie bu
vo paimti įkaitų.

Vien tik Peristeri srityj 
į iau iškasta 500 lavonų, ku
rie buvo sušaudyti pasta
romis 20 dienų.

Komisija ir teismo orga
nai tiria visą reikalą.

SOVIETŲ RUSIJA NORI GAUTI 
STAMBIĄ PASKOLĄ AMERIKOJ

j

New York, sausio 29 —, Hitleris pareiškęs, kad 
Šveicarijos radio skelbia, j tik mažą dalį kariuomenės 
kad Jung. Valstybių prez.'paliksiąs Norvegijoj. 
Rooseveltas ir Anglijos ' .T~
premieras Churchill jau y-Į 
ra kelyj konferencijon su 
sovietų Rusijos maršalu 
Stalinu.

Kitos žinios skelbia, kad ginti savo žemę nuo ali- 
tri.ių didžiųjų valstybių jantų puolimo iš vakarų, 
vadai jau yra konferenci- pietų ir rytų.
joj- ----------------

Hitleris Išsitraukia Iš 
Norvegijos

Iš to galima suprasti, 
kad Vokietija ištraukia sa
vo karo jėgas iš kitų šalių 
ir jas koncentruoja pačioje 
Vokietijoje, kad galėtų

Amerikos Raudonasis Kry
žius Šelps Lenkiją 

Medikamentaisjančiai civilei visuomenei, 
bet jis jaučia pareigą įspė
ti būsimus keliautojus, y- 
pač keliaujančius į kuror- 
tų vietas, kad jiems gresia leri^ turtieš"'pa”sika“lbėji- išgavo sovietų Rusijos lei-

i Pranešama, kad Ameri-Londonas, sausio 29 —
Vokietijos diktatorius Hit- kos Raudonasis Kryžius

garantuota galimybe kurpasivarė pirmyn. Jung.
Valstybių pirmoji armija, nors priverstiems palikti k^p ^praneša noviūri nf 'zinmoc' aiirlrno ip fra nLri i troli nnni rlar nnna 1

nustebinu sibaigus, r et ir tuo atveju. Vcrkieti’ia

VVashington, D. C. —Šio-Irių atstatymui pramonės 
mis dienomis Sovietų Ru- į ir ūkio Rusijoj.

pirminin- sijos vyriausybė kreipėsi į, Jung. Valstybių vyriau- 
J. E. vyskupas Ber- Jung. Valstybių vyriausy-’ sybė tokios stambios pas-j

nežiūrint žiemos audros ir 
gilaus sniego, i 
priešą St. Vith šiaurrytuo- 
se ir ištrenkė vokiečius iš 
keturių miestelių. Trečioji 
armija pasivarė pirmyn 
keturias mylias; prancūzų 
pirmoji armija pasiekė 
Colmar kanalą dviejų ir 
pusės mylių plotyj, ir Bri
tų antroii armija išlaikė 
poziciją Roer upės pakraš
tyj.

ma su Vidkun Ouisling, dimą šelpti Lenkiją 
kamentais.

Pirmas siuntinys 
pie 50.000 dolerių 
medikamentų.

. . . Berlynas,
!™“k‘.n» kur buv0 pareikšta, kad
. . . , _ -v, ., . —išsitraukia iši kai visos keliones išlaidos Norvpp-iios

;buvo iš anksto apmokėtos.  ----- ———--------------------

PRIEŠO ŽINIOS

Nuskandino 8 Alijantų 
Laivus

•9

i

bę, prašydama, kad pasko- kolos negali duoti be Kon- 
lintų šešius bilionus dole-——

j

I

f

greso pritarimo.
Iš to galima suDrasti, 

kad sovietu Rusija be A- 
merikos pagalbos negali 
atsistatyti.

Keleiviams Gresia 
Nepatogunai I

I

medi-

bus a- 
vertės

LENKAI REIKALAUJA ALIJAN
TŲ KOMISIJOS LENKIJOJ

*T0l LEKI TOTt 
Moneg-

TIEY IIVE TBEII 
Airesf

prezidentas ir generalis 
vedėjas, New York City.

Kon testas baigsis vi
dunaktį, kovo 31 dienos, 
1945. Straipsniai turi būti 
800 žodžių ar mažiau.

Visų dieninių 23,660 
Aukštesnių Mokyklų 
(High Schools) viršinin
kams visoje šalyje jau esą nų šaltinių sužinota, kad 
pasiųsti laiškai su nurody- Japonijoj trūksta maisto, 
mais ir kvietimais studen- ypač cukraus ir riebalų, 
tų dalyvauti šiame kontes- Daugiausia nukenčia sve- 
te. 'timšaliai.

Japonijai Trūksta Maisto

VVashingtonas — Pulk. J. 
įMonroe Johnson,' Apsau- 
jgos Transportacijos Įstai- 
Igos direktorius, įspėja ke
liaujančius į Floridą ir ki- 
! tas žiemos poilsio vietas ir 
iš ten sugrįžtančius, nesi
tikėti kelionės sąlygų pa-

Stockholm, Švedija, sau- gerėjimo artimoje ateity- 
sio 29 — Iš Tokio patikėti--je.

Londonas, sausio 29 — 
Berlyno radio skelbia, kad 
naciu submarinai nuskan
dino šešis prikrautus reik
menų laivus ir du naikin
tuvus kurie niaukė iš 
glijos į Prancūziją.

An-

Sustabdytas Nuomininko 
Priverstinas Baldų Pirkimas

VVashington, D. C., sau- traukinyj. bet dėl suvėla- 
sio 29 — šiomis dienomis; vimo traukinio iš VVash- 
Lenkijos vyriausybė Lon- ington negalėjo laiku at- 
done įteikė Jung. Valsty-, vykti.
bių valstybės departmen-Į Ši žinia dėl traukinio šu
tui memorandumą, kuriuo laikymo nebūtų taip sen- 
prašo įsteigti alijantų ko- sacinga, jeigu nebūtų buvę 
misiją, būtent, Jung. Vals-Į pirmiau įvykio su kito pre 
tybiu. Angliįos ir Rusiios 
Lenkijos valdymui tol. kol 
bus galima pravesti lais
vus rinkimus.i

Dėl Roosevelto Sulaikė 
Traukinį

zidento šunimi, kurį par
vežė lėktuvu iš Europos.

Gaisras Sunaikino Saldainių 
Dirbtuvę

AnkstiVVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga įvedė 
mažą pakeitimą nuomos 

į taisyklėse, pagal kurį už- 
Pulk. Johnson pareiškė, drausta reikalauti iš nuo-

kad pervežiojant karo su- mininko pirkimo baldų ar 
žeistuosius, nors ir bus kitos nuosavybės, kaipo 
stengiamasi vengti suda- sąlyga nuomavimo buto ar 
rymo nepatogumų kėliau-i kambarių. OWI.

Chicago, III., sausio 29 — 
Vakar sulaikė Chicago ir 
North Western traukinį 

• vienai valandai ir 7 minu
tėm. kad paimti preziden
to Roosevelto sūnų pulk. 
James ir jo žmoną, kurie

įbuvo užsisakę vietą tame

Lynn, Mass.
'sekmadienio rytą kilo gai- 
i sras Connelly Confectio- 
nery kompanijos dirbtuvė
je. 314
St. Gaisras padarė 40,000 
dolerių nuostolių.

Gaisro priežastis neiš
aiškinta.

mŲos dirbtuve-
329 ir 337 Union



■TAIKIOS ŽINIOS
Prezidento Žodis Racijonavimo 
Įstaigų 3-jų Metinių Sukaktu

vių Proga

Priimta Į Darbą Dvigubai 
Daugiau Veteranų

VVashingtonas — Prezi- mus ir didėjančius reika- 
dentas Rooseveltas, savo lavintus.
radijo kalboje, Karo Kainų “Žinoma, turėjome kelis 
ir Racijonavimo įstaigų apgavikus, sukčius ir juo- 
trečiųjų metinių sukaktu- darinkiečius, bet jie suda- 
vių proga, pasakė:

“Visa tauta, o ypatingai 
į mūšio laukus išvykę ka
riai, yra dėkinga tiems 
mūsų piliečiams, kurie, 
užmiršę savo asmeninius 
reikalus, pasišventė gyvy
binės svarbos racijonavi
mo ir kainų kontrolės dar
bui.

“Man atrodo, kad šios į- 
staigos skyriai visoje šaly- reikėtų mokėti 
je dar labiau sutvirtino kai aukštų maisto kainų, 
vieną dalyką, labai svarbų kaip yra buvęs pereitojo 
mūsų Amerikos tradici- karo metu, kai maisto kai- 
joms, būtentn, miesto su- nos pakilo iki dangaus. Šio 
sirinkimo įprotį (Town karo metu mūsų žmonėms 
Meeting). maisto buvo pakankamai,

“Jau mūsų pirmieji atei- ir dėl to reikia tik džiaug- 
viai ir Vakarinių valstybių 
pirmieji kolonistai mokėjo 
išspręsti sunkius uždavi
nius draugišku kaimyni
niu bendravimu. Jie nuga
lėdavo kliūtis teisingumo, 
draugiškumo ir abipusiško 
susipratimo dvasioje.

“Ir dabartiniu karo me
tu, ta pačia dvasia vietinės 
racijonavimo a įstaigos 
sprendė savo teisingumo' 
padalinimo ir kainų kon
trolės sunkumus. Susėdę 
aplink stalą, gerai ištyri
nėję kiekvieną reikalą, su
randa sprendimą ir jį pra-! 
neša ne kaip griežta sava-! 
vališka valdžia, bet kaip 
viską suprantąs kaimynas.

“Aš esu įsitikinęs, kad 
Amerikos žmonės giliai į- 
vertino šį darbą ir, nepai
sydami nepatogumų, mie- jodo metu, kuris prasidėjo 
lai apsiėmė perkęsti šio sausio 8 dieną, vienetas 
karo užkrautus nepatogu- pasiliko tas pats —10 gal.

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/
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f 
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rė tik nežymią mažumą.
“Racijonavimo ir kainų 

kontrolės pavykimas yra 
labai svarbus mūsų karių 
labui, nes jiems priklau
sančios maisto dalies rū
šis ir dydis didele dalimi 
pareina nuo teisingos pa
dalinimo sistemos čia. na
muose. Jie norėtų, kad jų 
motinoms ir žmonoms ne- 

nežmoniš-

VVashingtonas — Karo 
Darbo Jėgos Komisijos 
pareiškimu. J. V. Samdos 
Įstaiga laike 1944 metų 1- 
ra išdavusi tarnybų dvi
gubai didesniam veteranų 
skaičiui, nei 1943 metais. 
Pereitų metų 11 mėnesių 
laikotarpyje, nuo sausio 
iki lapkričio mėnesio, pri
imta i darbą 728,400 vete
ranų. o tuo tarpu 1943 me
tais per tą patį laikotarpį 
priimta 317,600 veteranų.

Dėdei Šamui Reikalinga 
Piliečių Pagalba

Washinngtonas — Mūsų 
valdžiai labai reikalinga, 
ir ji prašo savo piliečių šią 
karo meto savaitę atlikti 
šias pareigas:

Atsiųsti mūšio laukui 
vieną iš 10,000 skubiai rei
kalingų Armijos slaugių, 
pakeičiant ją Raudonojo 

“Amerikos žmonių var- Kryžiaus Slaugės Padėjė- 
du, aš siunčiu padėką ir ja. 
sveikinimus visiems tėvy
nę mylintiems vyrams, 
moterims ir vaikams, ku
rie taip sėkmingai ir pasi
šventusiai prisidėjo prie 
Kainų Reguliavimo Įstai
gos darbo.” OWI.

tis.

Siaurės Vakarų Pacifiko 
Pakrantėse Kuro Racijo

navimas Tas Pats

VVashingtonas — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, šiaurės Vakarų 
Pacifiko pakrantėse raci- 
jonuojamosios kūrenamo
sios alyvos trečiojo peri-

Kun. P. M. Juro Nauja 
Maldaknyge

Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naują 
maldaknygę RAMYBĖS ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusla
pius. gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina S2.75.

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

-A

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

J/utjLsta šiandien

t
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

Senatorius Glen H. Taylor iš Idaho, atvykęs į Wa- 
shingtoną su šeima tarnybai, negali gauti pasisamdyti 
buto gyvenimui. Turi susikimšti į viešbučio kambarį 
iki atsiras kur nors tinkamas butas. Todėl jis pasiėmė 
savo gitarą ir su šeima atsisėdęs ant Kapitolio laiptų, 
uždainavo — OH GIVE US A HOME BY THE CAPI- 
TOL DOME. — Priežodis sako: ten gera, kur mūs nėra.

Išpildyti šios savaitės 
kvotą, suaukojant 100,000 
paintų kraujo sužeistie-; 
siems Europos ir Pacifiko 
frontuose.

Užpildyti 11,000 laisvų- 
tarnybų Prekybinio Laivy- ■ 
no įguloje: matės, inžinie- j 
riais, jūrininkais ir jūri- i 
ninkais - mokiniais.

Pagelbėk karo pastan-' Rio Grande upės pertrau- 
goms ir pats sau, skubiu kė diplomatinius santy- 
apdėvetų padangų patai- kius su ašies jėgoms. Dvy- 
symu. OWI.

Visos Lotynų Amerikos 
respublikos į pietus nuo ' 1—P /"v /4/\

Egzaminai Medicinos Valdi
ninkams Ir Slaugėms

Maldos Už Lietuvą Katedroje
New York’o Lietuvių Ta- valstybių ir miesto atsto- 

ryba praneša, kad Kunigų vai, bei visa patriotiška 
Vienybės Rytų Provincija lietuvių amerikiečių visuo- 
išrūpino New Yorko Arki-,menė.

Tuo būdu, New Yorko 
lietuvių visuomenė vasa
rio 16 d. sukaktį pažymės

vyskupo Francis Spellman 
sutikimą suruošti DAY OF
PRAYER FOR LITHUA-____ _________ ______
NIA šv. Patricko Katedro- dvįem iškilmėmis: Vasario 
Je- . į 11 d. 3 vai. po piet Webster

Pamaldos įvyks sekma- |_|a|| salėje, kame kalbės 
dienį, vasario 18 d., 4 vai. Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
po piet. Dalyvaus Arkivyo- jog atstovai ir vienas lietu- 
kupijos atstovas, asistuo- vįų amerikiečių kalbėto
ją111' prelatui Ambotui iš jas Muzikalę programą iš- 
Hartford, Conn. Giedos ild s Sue Griškaitė. 
klierikų choras. Pamokslą 
pasakys savaitraščio “A-' Vasario 18 d., 4 vai. po 
merica” redaktorius, kun. piet, New Yorko St. Pat- 
John La Farge, S. J. Po rieks Cathedral, kame 
pamaldų bus sugiedotas bendradarbiaus Kunigų 
Lietuvos Himnas. Daly- Vienybės Komisija, pirmi- 
vaus lietuvių dvasiškija iš 
New York’o, New Jersey ir 
Connecticut 
Tvarkdariais 
’ lėtu vių choristai. Į pamal
das kviečiami draugingų

vyskupijų, 
kviečiami

ninkaujama kun. Jurgio 
Gurinsko, Aušros Vartų 
parapijos New Yorke kle
bono, ir New Yorko Lietu
vių Tarybos Komisija, va
dovaujama Jono Buivydo.

PREZIDENTAS GALI BŪTI 
APLANKYS VATIKANA

)

Londonas, sausio 29— mo tarp tarnautojų ar ap- 
Brussels, Belgijos sosti- likantų dėl jų rasės, tikė-
nės, radio praneša, kad jimo, spalvos ar tautinės
Vatikane daromas pasi- kilmės. OWI.
ruošimas priimti prez.
Rooseveltą.

Vatilęano Miestas — Va
tikanas nepaduoda jokių 
žinių apie pasiruošimą 
prez. Rooseveltą priimti, 
bet jeigu prez. Rooseveltas 
atvyktų, tai Jo Šventeny
bė Pijus XII nuoširdžiai jį 
priimtų.

Misteriška Ekspliozija

South Dartmouth, Mass. 
— Sausio 28 d. naktį įvyko 
misteriška ekspliozija 
Theodore J. Mattson na
muose, Rockland St. Toje 
ekpliozijoj užmušta du 
žmonės. Suardė Mattson 
namus ir kitus namus toje 
apylinkėje.

vador, Nicaragua ir Domi- 
nican respublikos. Kavos Į 
iš Brazilijos, Costa Rica ir 
Guatamala. Mažutėlė Hon
dūras siunčia mums daug 
vaisių.

Pagalba alijantams iš
vystė daug naujų industri
jų Pietų Amerikoj. Viena 
iš svarbiausių yra gamini
mas “ąuinine” iš cinchona 
liuobo. Chininą yra svar
biausias vaistas gydyti 
malariją. Cinchona medis 
auga ne čia,bet Dutch East 
Indies, ir Filipinuose. Tos 
šalys produkavo net 90' c 
viso pasaulio chininos, ir 
kada Japonija okupavo tas 
žemes tas šaltinis buvo 
mums sustabdytas.

Ačiū Amerikos karinin
kui, Pulkininkui Arthur F. 
Fisher, kad tas medis da
bar randasi Pietų Ameri
koje. Suprasdamas kaip 
svarbus tas vaistas yra iš
gydyme malarijos, jis rin
ko medžio sėklas Filipi
nuose prieš puolimą Cor- 
regidor. Surinkęs net mi
lijoną, atlėkė į šią šalį. 
Po visokių išbandymų sėk
lų, buvo pasiųstos į tropiš- 

Ir šiandien 
tūkstančiai žmonių — Co- 
lumbia, Ecuador, Peru, 
Venezuela ir Brazilijoj — 
dirba šioje gamyboje. Tai Į 
tik vienas pavyzdis kaip! 
“gero kaimyno” koopera-! 
vimas padeda industrijinį 
išsivystymą Lotynų Ame- į 
rikos. Brazilijoj per trijų 
metų laiką 700 naujų į-į 
staigų įvesta. Brazilijos i 
plieno fabrikas, Velta Re- j 
donda, buvo pastatytas A- 
merikos kapitalu, inžinie
riais ir mašinerija. Bus di-' 
džiausiąs plieno fabrikas 
visoj Lotynų Amerikoj.

Kaikurie ekonomistai 
mano, kad šis industriji- 
nis išsivystijimas kenks

Įsakyta Laikytis Rasių 
Lygybės Principolika paskelbė karą ir re

mia alijantus. Kelios — 
Brazilija, Meksika ir Ku
ba — siuntė savo karei
vius ir jūreivius kovoti 
kartu su Anglijos ir Jung. 
Valstybių armijoms ir lai
vynais. Bet kas svarbiau
sia, jos visos medžiaginiai 
prisidėjo prie mūsų ekono
minio gyvenimo, karo pa
stangų ir mūsų gyvybės. 

•Ne tik geri kaimynai bet 
(reikalingi kaimynai.

Laivai, prikrauti gryna 
medžiaga, kuri taip būti
nai reikalinga karo gamy
bai Suv. Tautoms, plaukia 
iš Centrinės ir Pietų Ame
rikos į šią šalį. Kadangi 
East Indies dar priešo ran- 

l koše, Lotynų Amerikos 
guma aprūpina Suv. Tau- 
jtų armijas su reikalin
goms. Be tos gumos, armi- 

’ jos Prancūzijoj, Italijoj, 
Sovietų Unijoj, Pacifike, 
Kinijoj, Burmoje ir visur 
kitur nebūtų tokios stip
rios. Kiek gumos mes gau- i kas vietas, 
name iš Brazilijos, Colum- 
bijos Venezuelos ir Meksi
kos yra karo paslaptis.

Iš Ecuador gauname me
dį, pavadintą “baisa”, iš 
kurio mažus bomberiai ga
minami. Suv. Tautos var
toja daug vario iš Čilės. Iš 
Bolivijos gauname cino, 
“tungsten”, “bauxite” ir 
“mica”. Cinas svarbus į- 
vairioms priemaišoms. 
“Tungsten” vartojamas e- 
lektrinėms lempoms ir su- 
wrūtinti plieną.

Aliuminas gaminamas iš 
“bauxite”. Aliejus iš Vene- 
zuela, Ecuador ir Peru va
ro mūsų karo mašinas ir 
laivus ir lėktuvus.. Argen
tina, Uruguay, Paraguay mūsų industrijas. Kiti ma- 
ir kitos šalis mums siunčia no visai kitaip, kad bus 
daug maisto. Cukraus 
gauname iš Kubos, EI Sal-

I i

VVashingtonas — Tho- 
mas Parran, Federalinės 
Apsaugos Agentūros Vie
šojo Sveikatingumo Tar
nybos generalinis chirur
gas, pranešė apie įvyk
siančius egzaminus naujai 
priimamiems medicinos 
valdininkams ir slaugėms 
Viešojo Sveikatingumo 
Tarnybos reguliariam 
korpusui. Apklausinėjimai 
prasidės vasario 5 dieną. 
Egzaminai raštu įvyks ba
landžio 23, 24 ir 25 dieno
mis. Aplikacijų blankams 
gauti, rašyti “Surgeon Ge- 
neral, U. S. Public Health 
Service, Washington 14, 
D. C.”, arba egzaminų me
tu. OWI.tu.

Komitetas Suvažiavimų 
Leidimams Svarstyti

VVashingtonas — Pulk. J. 
Moiroe Johnson, Preziden
tui pritariant, paskirtas 
galva komiteto, priimti ir 
spręsti aplikacijoms, šau
kimui susirinkimų po va
sario 1 d.,* į kuriuos susi
rinks virš 50 žmonių; ar 
tie susirinkimai yra pa
kankamai svarbūs karo 
pastangoms, ar verta au
koti transportacijos ir ki
tus patarnavimus. Kitie 
komiteto nariai yra šie: 
Karo Pasekretorius Ro- 
bert P. Patterson, Laivyno 
Pasekretorius Ralph A. 
Bard. Karo Vadybos Ga
mybos Pirmininkas J. A. 
Krug ir Darbo Jėgos Ko
misijos Vicepirmininkas 
Charles M. Hay. OWI.

rinka mūsų ekspertams.
FLIS.

VVashinngtonas — 7' ' 
colm Ross, Prezidento Ko
miteto Teisingai Samdai 
Praktikuoti pirmininko,' 
pareiškimu, komitetas įsa- cialiai pranešama, kad aš- 
kė Amertorp Korporacijai, tuntosios armijos srityj 
esančiai St. Louis, Mo., vokiečių apsigynimo lįni- 
samdyti negres darbinin- joj sukelta dideli gaisrai, 
kės, be jokių pirmenybių 
dėl rasės ar spalvos. Ta vokiečiai patys sukėlė , 
proga, Komitetas patarė gaisrus ir traukiasi iš tos 
bendrovei nedaryti skirtu- srities.

“al_ Naciai Traukiasi Iš Italijos

Roma, sausio 29 — Ofi-

Iš to daroma išvada, kad 
patys

I Rožančiai
3 “Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų ro- 
« žančių:

Puikus baltas, sidabrinis ..............................
> Juodas stiprus .................................................
J Rusvas stipriai padarytas ..............................

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
£ 366 W. Broadvvay, So. Boston

$8.00
$1.25
$1.20

27, Mass.

A

Naudingos Maldaknyges
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

kraštai, 288 puslapiai. Kaina................................... $1.50
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, juodi odos apdarai, auk

suoti kraštai, 288 pusi............................................  $1.50
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, 25*1 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 apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina ...............................  -.....

RAMYBĖS ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 514 pusi. Kaina ....

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

$3.50

$1.25

$1.00

$2.50

$2.75
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366 W. Broadway, So. Boston. Mass. $
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Antradienis, Sausio 30, 1915

PRENUMERATOS KAINa
Amerikoje metams ____  —T*
Vieną kart savaitėje metams
Užsieny metams ___________
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.56

$4.<x 
$2.0f
$5.0C

DARBININKAS
166 West Broadway, South Boston. Mast-

Telephone SOUth Boston 2680

Šv. Pranciškus Salezietis
I

Karo laivas parengtas invazijai, daro pratimus. Tai vidutinio dydžio 
laivas, kuris išleistas iš Charleston Laivyno kiemo, S. C.

DARBININKAS
(THE W0RKER) 

thiblished every Tuesday and Fnday except Holidays sucn 
Vew Year. Good Friday, Memorial Day, Independence Day 

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

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Itatered u second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Bosto< 

Maas. under the Act of March 3. 1870.
Lcceptance for mailing at special rate of poatage provided for in Section 110:- 

Act of October 8, 1917. autborized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION RA TĘS'

Domestlc yearly ___________ $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00 
Foreign yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Viens įžymus katalikų veikėjas yra pasakęs, kad 
jei šv. Povilas gyventų mūsų laikais, tai jis būtų laik-Į 
raščio redaktorium. Kai dėl redaktorystės, tai galima 
pasiginčyti, bet kad garbingas Apaštalas būtų pasto
viu katalikų spaudos bendradarbiu ir uoliu rėmėju, tai 
netenka abejoti. Tai įrodo jo laiškai, kuriuos jis rašė 
į visas tuomet žinomas katalikų kolonijas. Kitas taip 
pat aktyvus katalikų spaudos bendradarbis buvo Ge- 
nevos Vyskupas, Šv. Pranciškus Salezietis (1567 — 
1622). Dėl gilių ir labai praktiškai parašytų teologijos 
kūrinių, jis nusipelnė Bažnyčios Daktaro vardą. Be to, 
jis yra skaitomas katalikų spaudos pirmtakūnu ir glo
botoju, dėl uolaus tikėjimo platinimo savo nuolati
niuose, galima sakyt, periodiniuose laiškuose.Jo laikais 
laikraštis spaudos tikroj to žodžio prasmėj dar nebu
vo, bet jis pirmas sukūrė katalikiškos laikrašti jos pa
matus ir pramynė takus katalikų publikacijai. Nėra 
abejonės, kad ir Šv. Pranciškus, jei mūsų laikais gy
ventų, būtų katalikiško laikraščio redaktorium bei lei
dėju.

Kai kam gali atrodyti, kad šventam žmogui toks 
darbas lyg ir netiktų. Redaktoriai bei leidėjai įsivelia 
į visokius ginčus, prisidirba sau priešų, suerzina daug 
kam nervus, daug ką skaudžiai įžeidžia, ypač kai pasa
ko į akis karčią tiesą, žodžiu, jie gan dažnai suardo 
viešą ramybę. Deja, tokių nemalonumų dažnai įvyks
ta, bet kaip tik dėlto, kad mūsų redaktoriams toli nuo 
šv. Pranciškaus šventumo. Redaktoriai šv. Pranciš
kaus tipo būtų kantrūs, malonūs, taktingi. Nors ir ji
sai daug kartų įsipyko, ypač paklydėliams ir kreivati- 
kiams, kuomet jų klaidas negailestingai išparodinėjo. 
Tiesa, jis klaidas pliekė, bet žmones mylėjo; tačiau 
apjakę fanatikai nesuprato to skirčiavimo ir klaidų iš- 
parodymą bei pašiepimą taikė į save. Kelis kartus net 
nužudyti šv. Pranciškų kėsinosi. Tad ir šventam žmo
gui nevisuomet pavyksta ramiai L -------o_ . ....
skelbti J° dauSiaus politiniai —

diplomatinėje plotmėje.
Tačiau, kad ir netobula mūsų spauda ir ne visi Bet štai, pereitų metų ga- 

laikraštininkai idealingi ir taktingi, vis vien savo spau- le, iš grynai diplomatinio tions”

Ou

prie sąjungos2: vienas 1918-1920 metais,!represijų,
kitas — 1923, kai Maskva prisidėjo buvusios VI Sta- 
visai rimtai manė Vokieti- lingrado vokiečių armijos 
ja esą komunistinio pučo vadas von Paulus, 
išvakarėse. Net ir Raudo
noji Kariuomenė buvo jau!tas intensyvus

Lygiagreta buvo pradc-
; agentų re- 

paruošta žygiui. j krūtavimas iš Rusijoje e-
Pirmieji du bandymai sančių vokiečių belaisvių, 

nepavyko. Šiandien mėgi-. Pristeigta eilė mokymo 
narna 3-iu karu. . i centrų, tiek politinių, tiek

Dalykams stovint, kaip kariškų, kur į sabotažo 
jie stovi, netenka stebėtis, taktiką 
kad iš tos tariamos ir dik- ruošimą buvo atkreiptas 
čiai reklamuojamos “vie- \ ypatingas dėmesys, 
nybės”, gavosi paprastas • 
“muilo burbulas”.

Ir vėl viskas pakrypo se
nos pasakos keliu: į jėgos 
politiką (power politics), 
i Įtakų sferas ir amžino 
imoerializmo rungtynes...

Kas vakar buvo pašnabž
domis kalbama, šiandien 

faktu.

ir parašiutininkų

Reikia manyti, kad šiuo 
metu Vokietijoje darbuo- 

j jasi ne vienas tūkstantis 
Maskvos centruose pa
ruoštų parašiutininkų.

Panašią taktiką sovietai 
vartojo ir Pabaltyje. Kiek 
yra žinoma, per 1942-1944 
metus, Lietuvoje, Latvijo- 

Ir ie ir Estijoje sovietu nara-
PULK. K. V. GRINIUS tikrus bendrus veiksmus,

T' A r>r>rV A T TTTMr A 7 A T C' A tam tikrais atvejais ir tam virto įvykusiu
TARP 1 A U lllNE AP^VALAjA tikromis kryptimis, kai aklas pradeda suprasti. Ir šiutininkų buvo primėtyta

sovietų, britų ir ameriko- tik didžiosios spaudos už- begalė, 
įnų ir.tc---- : ----’----- = ------- ------------ -• 1 - - -
supuoia.

Deja, tas ne taip jau daž- propagandos
,' atstovauja nai Pasitaiko’ Ypatingai 

L 1_ i šiandien, kai nacių mirtž 
ne reguliarė nas PavoJus Jau kaiP ir 

.praeina...
! Ir ar tenka iš to stebėtis?

Laimingu 1941 metų bir
želio 22 d. Hitlerio “blun- 
deriu” laikinai sujungti, 
“United Nations” kaip bu
vo, taip ir liko skirtingi sa
vo pasaulėžiūromis, ten
dencijomis, struktūra ir 
taktika.

Anot anos pasakos, gul
bė veržiasi aukštyn, lyde
ka traukia į vandenį, o vė
žys varosi atgal. Ir tik vie
na Amerika tvirtai laikosi 
duotojo žodžio, be pertrau
kos pristatinėdama lend- 
lease gėrybes. Taip pat nė
ra mažiausio pagrindo ma
nyti, kad partnerių pri
gimtyje gali, iš viso, kas 
nors pasikeisti.

“United Nations” blokas !jai 15 viaiĮ pusių apauptl. 
ir toliau liks pasidalinęs į j Itin energingą akciją \To- 
“proletariniai - totalitari- kieti jai pasisavinti, Mas

kva pradėjo tuč tuojau po 
Stalingrado laimėjimo, kai tyti 
paaiškėjo, kad smūgis Vol- Aišku saVaimi. 
gos žemupio 1----

(Privati Nuomonė) I

Tiesa, rusų pusę ten.' 
Įtuom tarpu, ;
I Maskvos sukomunizuoti 
partizanai, j 
Raudonoji Armija.

Raudonoji Armija, tuom 
tarpu, taupo savo jėgas 
svarbesniems įvykiams.

To nepaisant, šiandien 
, kad vadina

mojo ELAS sukilimas bu
vo paruoštas Raudonosios 
Armijos karininkų, kurie, 
sukilimo “green light” da
vę, iš scenos vykriai pasi
traukė.

Padėties tragizmą didina

(Copie of this Analysis and J 
the registration statement 
have been filed with the 
Department of Justice 
pursuant to the Act of 
June 8. 1938, as amended. 
This should not be consid- 
ered as approval of the,. 
contest of this Analysis by 
the U. S. Government.)

Daug buvo prirašyta a- mes žinome, 
pie pereitų metų liepos 20 
d. pasikėsinimą prieš Hit
lerį. Vienas tik klausimas 
kaip ir visai nebuvo pa-! 
liestas: kieno, būtent, ran
ka to pasikėsinimo užkuli- 
sėje stovėjo? Visiems tarp
tautinių įvykių stebėto- faktas, kad ELAS ‘sukilė- 
jams jau nuo seniai aišku, 
kad, faktinai, šiandien pa
saulyje vedami 4 atskiri 
karai 
rų Demokratijų karas 
prieš Vokietiją, tų pačių 
demokratijų karas prieš 
Japoniją, Sovietų Rusijos 
karas prieš Vokietiją ir D. 
Britanijos grumtinės su 
Sovietais už kontinento 
pokarinę laisvę.

Iki tam tikram laikui 
i? taikingai-” tiesą pastarosios grumtynės ė-

liai šiandien šaudo į ang
lus tais pačiais ginklais, 
kuriuos, dar tik vakar, an
glai jiems įtikėjo.

Panašiai buvo apgin
kluoti Tito partizanai, al
banai ir daugelis kitų Bal
kanų “patrijotų”. Dalimi, 
gal būt net Amerikos 
“lend-lease” sąskaiton. Po
tenciale je prasmėje, pana
ši situacija egzistuoja vi
sur, kur tik sovietai savo 
ranką yra įkišę, ir tai ne
paisant, čia - ten, daromų 
“paliaubų”.

Kalbėti apie “United Na- 
tikrojo bendrojo 

dą remti mums privalu. Prastas būtų katalikas, kurs rungtyniavimo, šios grum- fronto prasme, šiandien, 
vien dėlto remtų nekatalikišką spaudą, kad jam mūsų tynės netikėtai virto būtų daugiau nei juokin- 
laikrąščiai nesuteikia tinkamos pagarbos ir, užtarnau-„“shooting war”. Ir kur? ga. Geriausiu atveju, būtų 
tai ar ne užtarnautai, neiškelia jo vardo į viršūnes. Graikijoje. galima kalbėti apie tam
Pripraskime mylėti tiesą daugiau už savimeilę. Supras-I-----------------------------------------------------------------
kime, kad remdami priešingą mums spaudą, tampame! mokėkime nors apytikriai permatyti savo ateitį, kuri 
netiesioginiais katalikybės išdavikais ir pamažėliu ka- j bus labai nelinksma, jei savo dirvą užleisime tiems, 
lame sau nelaisvės retežius. Gerai apsigalvokime ir kurie siekia mus sunaikinti. K.

— grčimtines: Vaka- 
Demokratijų

interesai pripuolamai vestas mechanizmas, bei į-i Daugumoje tai buvo tik- 
vairios kontroliuojamos ri rusai ir tik vienas-kitas 

agentūros, kalbą mokantis lietuvis, 
vis dar nesiliauja linksnia- latvis ar estas. Juos sovie- 
vę vienybę, interesų ben
drumą, kompromiso galy
bę ir kitas panašias neį
vykdomas svajones.

Faktas lieka, kad Mas- 
kviniai užmačiai šiandien 
yra pasiekę aukščiausio 
laipsnio. Ne perdėdami ga
lime pasakyti, kad kova 
už Europos dominavimą 
įėjo į patį įkarštį.

Kovos centriniu objektu, 
neabejotinai, yra Vokieti
ja. Centrinę padėtį uži
manti Vokietija, 1 
yra kertiniu Europos pu-, 
siausvyros veiksniu.

Kas valdo Vokietiją, val
do ir Europą. Iš čia ir Mas-i 
kvos pastangos jai “pri- Benešu, ten lenkams ati- 
jaukinti . Lenkija, Suomi- duoda Prūsų žemes, ten 
ja, Pabaltis, Balkanai ir ienkų sienas praplečia iki 

įt. t. yra tik periferija pri- Oderio, čia ir vėl naudoja 
į eiga prie Vokietijos prieiti, 
jai iš visų pusių apsupti.

tai pasirinko iš 1940-1941 
metais deportuotųjų, jų 
šeimas laikydami už įkai

stus.
Rūsy Akcija Patraukti 

Vokiečius
Ne mažiaus gudriai pa

rvarė ir politinę akciją.
Visokiais įmanomais bū

dais sovietai vokiečiams 
pradėjo įrodinėti, kad tik 
susidėjus su Rusija, Vo
kietija gali tikėtis išsigel- 

buvo ir bėtj.
Šioje kryptyje rusai varė 

ir tebevaro tikrąjį šanta
žą — blackmail.

Čia pasirašo sutartį su

v •

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

VI PERSKYRIMAS
KRYŽIUS IR APGAVYSTĖ

Bet tasai jausmas, kuriuo žmonės atsi
duoda pusteisėmis ir kvailystėmis,« turėtų 
mums nurodyti kokią jėgą vėl pasikartotų 
istorijoj, jei kiekvienoje tautoje būtų tik ke
letas šventųjų, kurie galėtų pagelbėti pasau
liui, kadangi dar nesą jame įsipainioję; ku
rie, kaip jų Viešpats ant Kryžiaus, ne trokštų 
išgelbėti pasaulį, kaip jis yra, bet būtų išgel
bėti nuo jo; kurie parodytų tiems, kurių šir
dys dar neužkietėjusios, kokių manome dar 
turime Amerikoje, kad galima pasiaukoti, 
nepaverčiant pasaulį didžiausia skerdykla.

Negalima pabėgti nuo Kryžiaus.
Todėl viltis, tikroji pasaulio viltis neglūdi 

politikieriuose, kurie nepaisydami Dievystės 
miniai, siūlo Kristų ir Barabą išgelbėti savo 
griūvančią galybę.

Nerasime vilties ekonomijoje, kurie varo 
Kristų nuo savo pakraščių, kaip Gerasenai, 
kadangi bijojo netekti pelno nuo kiaulių.

Toji viltis neglūdi tuose auklėtojuose, ku

rie kaip Pilotas, tyčiojosi: “Kas Tiesa”, — o 
vėliaus ją prikalė prie Kryžiaus.

Pasaulio viltis glūdi kiekvienoj nukryžiuo
toj šalyje; tose, kurie neša Kristaus Kryžių; 
Lenkijos motinose, kurios kaip kitos Rakelės, 
verkia savo vaikų; žmonose verkiant dėl ka
ro tarnybon paimtų vyrų; sūnuose ir dukro
se bučiuojant šaltą Sibiro žemę it paskutinį 
Dievo padarytų dalykų, kurį dar gali matyti; 
kruvinose kojose ir nuo darbo sustingusiose 
rankose; persekiojamuose žyduose, Kristaus 
kraujo broliuose, apie kuriuos Dievas sakė: 
“Aš prakeiksiu tuos, kurie juos keiks”; kon
centracijos stovyklose, pavergtuose kuniguo
se, kurie kaip Kristus kituose Alyvų daržuo
se, randa būdą paaukoti savo kraują, savo 
kūnų kielikuose.

Pasaulio viltis yra Kristaus Kryžiuje, nuo 
amžių glūdančiame kenčiančių vyrų, moterų 
ir vaikų širdyse, kurie, jei tik mes taip žino
tume, gina mus nuo apgavystės daugiau ne
gu karo pabūklai ir laivai.

Mes Amerikoje dabar atsidūrėme veidas į 
veidą su nuo Dievo paveldėta laisve. Išmušė 
valanda, kurioje turime pasiimti Kryžių. Ne
galime pabėgti nuo Kryžiaus.

Kas mums jį duos? Ar bus bausmės už
verstas ar laisvai atgailos uždėtas?

Pasitikėkime Amerikos atgimimo galybe. 
Tikėkime, kad galime patys persitvarkyti iš 
vidaus, kad nebūtume kitų pertvarkyti iš 
lauko. Tikėkime į Amerikos ateitį; bet tikė
kime į ją, kaip tikime į Velykas — Didįjį 
Penktadienį pergyvenus.

i
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J 
nę” ir “kapitalistiniai - de
mokratinę” stovyklas.

Tos prieštarybės gali tik; 
didėti. Ir jos, neabejotinai,! 
didės, tiesioginiame santy-i 
kyje prie vis mažėjančio 
nacinės Vokieti:os pavo
jaus.

Maskva Siekia Užyaldyti 
Europą

Ne nuo šiandien Maskva 
aspiruoja užvaldyti Eu
ropą. Naujoje istorijoje 
tokių bandymų buvo jau

I

de Gaulle, kad atskirti 
Rheinlandą ir t. t. ir t. t.

Kita proga grąsina vo
kiečius suvaryti į “vergų 
batalijomis” Rusijai atsta-

___________ , kad nei 
_ kryptimi čekai, nei lenkai, nei pran- 

sprendžiamųjų išdavų at- cūzai čia jokios rolės nelo- 
nesti negali. šia. jįe yra vartojami kai-

Akcija buvo pradėta nuo pO paprasti Stalino tikslų
Tęsinys 4-tame pusi.įsteigimo vadinamosios 

“Vokiečių Karininkų Są-! 
jungos”— Sojuz Germans- 
kich Oficerov — Bund 
Deutsche Offiziere.

Po pereitų metų liepos | 
mėnesio pasikėsinimo I 
prieš Hitlerį ir po sekamų

AMERICAN 
RED CROSS 

+

VII PERSKYRIMAS 
VILTIS

Mes gyvename tų istorijos laikotarpių, ku
rie ištinka žmoniją kartą į kelius šimtmečius. 
Tai yra laikas tarp laikų, vienos gadynės pa
baiga ir kitos pradžia, laikas, kuris dar šešė
lių aptrauktas, tasai protemos laikas, kada 
tamsa išrodo tokia tikra ir šviesa toli.

Visas pasaulis, fodos, apimtas gręsiančios 
nelaimės jausmo, kada laisvamaniai abejoja 
savo laisvamanybe, atžagareiviai bijo savo 
pastovumo; kada pragaištis, religijos perse
kiojimas, širdžių apvilimas, žiaurumo išsi- 
viešpatavimas ir griaužianti baimė paverčia 
pažangos pranašus į bevilties pranašus.

Kaip senovės žydai kartą troško jausmin
go Egipto gyvenimo, taip šiandieninis žmo
gus graudžiai pažvelgia atgal į ką jisai manė 
esą rojus žemėje, kai poetai giedojo: “garbė 
žmogui aukštybėse”, kai evoliucija pažadėjo 
padaryti kiekvieną mūsų dievu ir filosofai 
mokino, kad visi dalykai matuojami pagal 
žmogų, kada rašytojai nupiešė “drąsų naują 
pasaulį”, kai išauklėjimui, politikai ir ekono
mijai nebereikėjo tikybos ir, kada pažangos 
taisyklės užtikrino mums pasaulį be Kry
žiaus.

Ne joks istorijos laikotarpis geriau neat
vaizduoja tą mūsų laikų pesimizmą ir beviltį, 
kaip tas tragiškas laikotarpis nuo Didžiojo 
Penktadienio iki Velykų Sekmadienio, kai 
Šviesos nebuvo ir geriausi žmonės nežinojo 
ar bematys šviesą, ar ne.

Pasaulis niekados neišrodė tamsesnis. E- 
konomai, kurie pardavė Viešpatį už vergo

kainą, savo gyvybes užbaigė savižudos bevil
tyje; politikai, kaip Pilotas, kurie nusiplovė 
savo rankas vandenimi, dar vis randa jas Die
vo krauju paraudonavusias; net ir apaštalai, 
kurie girdėjo, kai Jisai sakė, vėl prisikelsiąs, 
abejojo, kad galėtų būti laimėjimas po tokio 
nugalėjimo.

Kaip mūsų laiku bevilčiai pažvelgia į tai ką 
jie klaidingai vadino auksinę gadynę, taip 
apaštalai, kada tų trijų kryžių šešėliai dingo 
Didžiojo Penktadienio nakties tamsumoj, 
gal ir pažvelgė atgal į tai, kas jiems buvo 
auksinė gadynė — Atsimainimo Kalnas.

Kokį priešingą jie sau pasidarė tų dviejų 
kalnų vaizdą: viename Jo veidas žibėjo it sau
lė ir drabužiai buvo balti kaip sniegas. Ant
rame Jo veidas buvo panašus į raupsotojo ir 
Jo vienintelis rūbas — purpuri kraujo lašai.

Jiems išrodė, kad visai kitaip būtų buvę, 
jei Mokytojas būtų paklausęs Petro patari
mo ir visoje savo garbėje ten pasilikęs ir neė
jęs žemyn, nugręždamas Savo veidą į Jeruzalę 
ir Kryžių!

Bet dabar per vėlu. Turėjo jie tik neteku
sios karalystės atsiminimą, kurią, kaip Mozė, 
jie matė savo proto akimis, bet kurion nebu
vo skirti įžengti.

Atsimainimo garbė buvo prarasta; jiems 
liko tik Kryžiaus pralaimėjimas.

Atėjo Sekmadienio rytas valandoj, kurioj 
dar buvo tamsu. Moteris daržan įžengė, mo
teris, kuri pati buvo iš numirusiųjų prisikėlu
si, nes Mokytojas išvarė jos septynis velnius. 
Jinai buvo viena tų, iš kurių galėta laukti ti
kėjimo į prisikėlimą. (Bus daugiau)
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TARPTAUTINE APŽVALGA !

j šalininkai “kolaboracijos" 
su Vakarų Demokratijo
mis.

Saitų stiprinimo žaidi
mas su vakarų demokrati
jomis žymiai pagyvėjo. 
Čia-ten, sovietų spaudoje 
net pasirodė kartesnis žo
dis prieš Japoniją.

Nebūsime nustebę, jei 
šią žiemą sovietai ir vėl 
pradės didelę ofensyvą 
prieš Vokietiją, kur nors 
nuo Vislos ribos.

Bus tai apčiuopiamas i- 
rodymas, kad sovietų ban
dymai palenkti Vokietiją 
vis dar nepavyksta...

Kaip į tą viską reaguoja 
Vokietija ?

Kaip I Tą Viską Reaguoja 
Vokietija?

Vokietijos reakcija pasi
reiškė daugelyje krypčių.

Pirmiausiai ir vėl liko iš
vilktas Generolas Vlaso
vas. Ir ne tik Vlasovas. 
Nuo kurio laiko, vokiečiai 
pradėjo meilikautis prie 
paskirų tautybių, ir vėl
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Pradžia 3-čiame pusi, 
įrankiai, angliškai tariant 
“stooge”.

Visi šie Stalino maniev- 
rai turi vieną tikslą: vokie
čius Įtikinti, kad tik susi
dėjus su Rusija Vokietija 
turi šansų išlikti kaipo Vo
kietija — tauta.

Tuo pačiu parodyti kas 
su Vokietija atsitiks, jei ji 
su Rusija nesidės.

Viena kliūtis lieka Hitle
ris ir jo valdančioji klika, 
nors kitais požiūriais, kaip 
pa v. krašto struktūra, eko
nomika ir 1.1, šiandieninė 
Vokietija yra panašesnė į 
Rusiją už bet kurį kitą 
kraštą.

Štai mes čia ir priėjome 
prie pereitų metų liepos 
mėnesio įvykių.

Sąmokslo Siūlai Veda 
į Maskvą

Kaip žinome, liepos mė
nesyje buvo kėsintas! į 
Hitlerio gyvybę. Pasikėsi
nimas nepavyko ir visa ei
lė karininkų buvo likvi
duota. jų tarpe ir vienas pradėjo kalbėti apie laisvą 
von der Schulenburg, žino- ir nepriklausomą Ukrainą, 
m o V 
giminaitis.

Verner von der Schulen
burg ilgus metus atstova
vo Vokietiją Rusijoje ir 
buvo žinomas kaipo didelis 
šalininkas gerų Vokieti- 
jos-Rusijos santykių. Tarp 
kitko, 
iki pat 1941 metu birželio Nuo poros mėnesių 
22 d., 
kad tik 
kluoto konflikto.

Visa eilė reikšmingų fak
tų neabejotinai parodo, 
kad liepos 20 d. sąmokslo 
siūtai tiesiu keliu veda Į 
Maskvą, tiksliaus Į Bund 
Deutsche Offiziere. kas y- 
ra vienas ir tas pats.

Pasikėsinimas 
ko. To nepaisant, 
savo manievrus 
liau. tik gal 
todais.

Sakysime, per praėjusį 
rudenį Maskva dar dau
giau sustiprino savo Para- je. Atlanto pakraštyje), gi 
šiutininkų veiklą Vokieti
joje. Atitinkamai buvo 
sustiprinta ir politinė pro
paganda. dar griežčiau 
reikalaujant Vokietiją nu
bausti.

Tokie rusų “izoliacijonis- 
tai“ kaip Zdanovas ir Vo- 
rošilovas liko nustumti į 
antraeilius barus. Pirmon 
vietoj ir vėl iškilo Maiskis 

abu žinomi

■

I
I

Mūsų kariai vokietijos fronte sulindę lapių olose telefonu gauna in
strukcijas veikimo reikalu. Tai septintosios armijos dalys, kurios randa
si Bienwald miškuose prie vokiečių kaimo Scheibenhardt.

buvę sovietų generolai: V. The number of people who have!pravartu atsiminti,

okietijos diplomato Baltgudiją, Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir 1.1. Nebuvo 
pamiršta net “laisva ir ne
priklausoma totorių res
publika Kryme.”

Lapkričio mėnesyje Vo
kietijoje liko įsteigta 
“Froio Russo Bevvegung” 
— Laisvos Rusijos Akcija, 

šioje 
darydamas viską, kryptyje vokiškoji propa- 
neprileisti prie gin- ganda dirba išsijuosusi. 

Šiandien Vlasovo vardas ir 
vėl mirgėte - mirga spau
doje, radio ir propagandi
niuose lapeliuose. Daug re
klamos duodama Vlasovo 
kariškoms formacijoms.

Neperseniai Berlyne bu
vo suruoštas net didžiulis 
Vlasovo kariuomenės pa
radas. Vlasovą sveikina 
vokiečių kariuomenės šta-į 
bo Viršininkas, Vlasovas į 
pasikeičia telegramomis] 
su Hitleriu. Vlasovą svei
kina Lorient (Prancūziio-

jis Maskvoje buvo

nepavy-
Maskva 

tęsia to- 
kitokiais me-

f

nantieji rusai, ištikimybės 
telegramas Vlasovui siun
čia Jugoslavijoje besikau-i 
nantieji kazokai ir t. t.

žodžiu. Vlasovas, Vlaso- 
vas, Vlasovas...

Čia savaimi prašosi paly
ginimas su liūdnos atmin
ties 1919 metų Bermonto- 
Avalovo avantiūra. Taip1 
pat daug reklamos gauna 

i du arti Vlasovo stovintieji;

Mažytis filipinukas atiduoda savo nuoširdžią pagar
bą Tankiams, kurie išlaisvino jų miestelį iš japonų pa
vergimo.

F. Malyskin (buvęs XX 
Sovietų Armijos Štabo vir
šininkas) ir F. I. Truchin 
(1940-1941 metais ėjo pa
reigas Pabalčio Apygardos 
Štabo Operacijų Skyriaus štili continuing, 
Viršininko). Kiek turimos 
informacijos leidžia spręs
ti. pirmąsis veda labiau 
politinę Freie Russe Bewe- 
gung pusę, antrasis — ka
rišką.

Kiek toje visoje Vlasovo 
istorijoje yra rimties, o 
kiek bluff’o — spręsti ne
siimame.

Lygiagreta vokiečiai 
kiek pagerino rusų belais
vių būklę.

Tikslas suprantamas ir 
aiškus: patraukti belais
vių simpatijas, juos paska
tinti stoti į ‘Laisvosios Ru
sijos’ kariuomenę.

Ne mažesnio dėmesio vo
kiečiai pradėjo kreipti ir į 
kitų tautybių kariškas 
formacijas. Jų priešakyje 
pastatytas tūlas Genero
las Kostring. ilgus metus 
buvęs Vokietijos karo at
stovu Maskvoje ir puikiai 
kalbąs rusiškai

Daugiau < 
kreipta ir į Pabalčio žmo
nes. Dvi sekančios žinutės! 
ta prasme daug pasako. !
“Vokiečiai ir vėl pradėjo 

mulkinti Pabalčio 
gyventojus.

Stockhotms Tidningen, 
vember 19th. 1944. reports from 
a private source:

A new committee for the Bai-1 
tie people has been formed in; 
Berlin. and its great importancej 
for the fight against Eolshe-] 
vism is emphasized. As the for- 
mer policy roused suspicion i n 
the Baltic Statės regard,ing Ger- 
many's true intentions. altera- 
tions in leadership have been 
affected. According to the lat- 
est slogan. the national defense 

‘ of the Baltic peoples is support- 
ed by the Reich. Himmler has 
now been entrusted with- the 

: supreme command of eastern 
policy. Former local ąuisling 
governments and their cliques 
have been put aside and new 
men who enjoy the confidence 
of the Baltic peoples are being 
sought. Germany’s present “pro 
Baltic” intentions 
ing people ready 
Germany du r ing 
critical time. Germany’s plans 

great 
Baltic 

refugees inside Germany as the 
recollection of the German 
eupation is štili too fresh.

Vokiečių radio apie atbė
gėjus iš Pabalčio 

Tranzocran (in German for 
Europe). November 30th, 1941;

kės. Anglija nerizikuoja, 
ir daro viską, kad savo 
saugumą užtikrinti sava
rankiškai.

Iš čia ir jos atskiri susi-

Nuosavu saugumu besi
rūpindama, Anglija jau 
spėjo susikirsti su nau
juoju partneriu. Tuom tar
pu Graikijoje, rytoj, gal 
kur-nors ir kitur.

Visas reikalas tame, kad 
bet kurį susitarimą turi 
respektuoti abi pusės. Ne
abejojant dėl gerų Angli
jos norų, mes turime pa
grindo paabejoti dėl geru 
Stalino norų.

Daugiau — mes spėjame, 
kad Maskvinėje galvosc-

, kad 
fled from the Baltic countries vokiečiai užima centrinę 
to Germany — Estonians, Lat- padėtį ir, kariaudami ke- 
vians and Lithuanians — runs Jiuose frontuose, visuomet 

turi galimybę jėgas spies- 
. 1___kurioj nors

the Deutsche kryptyje. Kariškai kal- 
Ostkorrespondentz thinks it bant, vokiečiai veda akty- 
not improbable that the figure Vų gynamąjį karą ir ma- 
of one million has been reached. nevruoja vidinėmis opera- 
Kindergarten and school classes cijų linijomis, 
directed 
nationalities 
being formed. 
being provided for cultural 
spiritual care.
tween these refugees are broad-iI :casts and newspapers. The ■ 
children have been sent to eva-1 
cuation camp.” (Paimta iš! 
LAIC Žinių Santraukų No. No.
29 ir 30.

Vaizdui užbaigti pridur
sime, kad greta su visa ei
le priemonių krašto viduje, 
žymiai buvo sustiprinta 
prieškomunistinė propa
ganda ir prieškomunisti- 
nis sabotažas.

] Visoje eilėje sovietų lai
komų žemių (imamai su 
Pa balčiu) pasirodė vokie
čių paruošti ir vokiečių di
riguojami diversantai.

into hundreds of thousands. As 
the influx from Courland is ti vienoje,

by teachers of 
concerned

Facilities

The links

j
the Mes nesiimame spręsti 
are kiek tokiam vokiečių - ru- 
are

!
and
be-

nenukreips nei dviejų 
frontų faktas (Vokietija- 
Japonija), nei avantiūris
tinių diktatorių žaidimas, 
nei laikini nepasisekimai. Į

Nuolat plintantieji pikti tarimai su sovietų Rusija, 
plepalai apie Atlanto Čar-Į Paskutinių mėnesių įvy- 
terio pakasynas yra be pa- kiai parodo, kad Anglijos 
grindo. Juos išsklaidė tik vedama “linija” jos ap- 
neseniai F. D. Roosevelto skaičiavimus jau apvilė. 
pasakytas stiprus žodis į 
Kongresą. Amerika yra 
per daug galingas veiks
nys, kad duotųsi nukrypti 
nuo užsibrėžto tikslo. Pri
reikus, Amerika gali ne 
tiktai vesti, bet ir laimėti 
savo atskirą karą. Ne tam 
Amerika antru kartu Eu-

i ropoję kariauja, kad ne
trukus ir vėl turėtų, už 
svetimas klaidas ir nepa
sotintus apetitus, trečiu 
kart savo kraują Europoje 
lieti.

Viskas rodo, kad šį kartą noje, ir dalykus matuojam 
Amerika yra rimtai pasi- visuotinio komunistinio 
ryžusi tam padaryti galą, pertvarkymo kategorijo- 
Neperseniai Amerikos vai- mis, angliškasai pasaulis 
džios padarytas ‘clear cut' yra Maskvai didžiausiu 
pareiškimas dėl įvykių I- kaulu gerklėje.
talijoje ir Graikijoje, ge- Pagaliau, pravartu atsi- 
riausiai parodo, kad Ame- minti, kad jau 1940 metais, 
riką į “power politics” pel- t. y. didžiausio Anglijai pa
kęs įveliama nesiduos, vojaus metais. Amerika 
nors veikiamuoju veiksniu 
čia būtų ir pati Anglija.

Tame yra šviesesnė atei
tis visiems, ne tiktai ma
žiems, bet ir dideliems.

į: >/. >:

dėmesio at- Yra tai vokiečių atsaky-Į išsilaikyti
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sų susitarimui tikrai yra 
pasisekimo šansų. Tas pri- 

, kiaušo nuo eilės aplinky
bių. Pirmiausiai, nuo da
bartinio rusų kariško pa-1 
jėgumo, nuo krašto išsisė
mimo laipsnio ir nuo ben
dros konjunktūros, ima
mai su dabartiniais Įvy
kiais vakarų fronte ir Fili
pinų salose.

Visas klausimas susive
da ant kiek Kalėdų puoli
mu vakarų fronte, vokie
čiams pavyko tą “breath-j 
ing spell” išsikombinuoti?

Viena yra aišku: Į kom-! 
promisinio susitarimo su 
rusais galimybę vokiečiai, 
matomai, tiki, jei iki šiol,' 
jų vadovybė Įkandin bando 

i latvių
mas i sovietų panašią ak
ciją.

No-

aim at find- 
to fight for 
the present

have not caused any 
enthusiasm among the

oc

•jaus metais, Amerika 
nedvejodama stojo jos pu
sėn. Ir ne vien tik žodžiais.

Pridursime — nežiūrint 
konstitucinės procedūros 
sunkumų, nežiūrint, kad 
Amerika buvo neutrali.

“Privataus susitarimo” 
apsivylimus pergyvenus, 
mes esame tikri, kad ir 
Anglija netrukus grįš i 
vienintelį teisingą kelią — 
kolektyvų saugumą, At-

I
>
I į

I

Pusėtinai blaškosi Angli- i 
ja. Ji vis negali užmiršti 
Wilsono fiaseo. Jai baugu, 
kad kartais ir vėl nepasi
kartotų 1919 metų netikė
tumas, juoba, kad apčiuo- lanto Čarterį ir 4 laisves, 
piamos konstitucinės ga
rantijos tame, ir po šiai 
dienai Amerikoje nėra.

Be to, 
komplikuoja pasikeitusios 
saugumo sąlygos. Greta 
begaliniai išsivysčiusio o- 

• ro laivyno, šiandien prisi- 
dėjo dar ir robotai.

i Britų salos pasidarė nea
timama Europos konti
nento dalimi.

Vadinasi, kol Amerikos 
“linija” galutinai nepaaiš-

K u rže- -----------------------------------

i

I_________ __ ______________
Anglijos būklę

* Juozas Kasiosios
į Ine. <

Laidotuvių 
Direktorius
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i f Patarnavimas Dieną ir N akt] T

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Ii
myje.

Antra: žinant 
bekompromisinį 
tymą prieš “mažasias tau
tas”, reikia manyti, kad 
šio naujo posūkio diri-i 
gentai sėdi ne Berchtesga-; 
dene, o vokiečių štabo būs
tinėje.

Šiaip ar taip, abi pusės 
; manevruoja kaip įmany- 
į damos. Maskva siekia ‘pri-; 
blogti’ visą Vokietiją, o 
Vokietija atsipalaidoti nuo 
rytų fronto, tuo pačiu nuo 
“unconditional surrender” 
vakaruose.

1945 metai parodys kur 
stovime.

Hitlerio 
nusista-

vicnw uost-ups
Vokiečiai Keičia Taktiką,

; Kaip matome, vokiečiai 
ir vėl keičia taktiką. Pasi
mokinę iš 1941-1942 metų 
klaidų ir atsiminę paverg
tų tautų egzistenciją, vo
kiečiai bando kurti platų 

į “prieš sovietinį frontą”. Ar 
įtik nevėlu?

1941 metų padėties ir 
]3ersepektyvų šiandien ne- 

;begrąžinsi. Vargiai, vokie
čiai ir bando jas grąžinti.

Būtų logiškiau prileisti, 
i kad vokiečių manevrąvi- 
!mas turi kiek kuklesnio 
tikslo.

Ideale vokiečiams išeitis 
būtų susidaryti sąlygas 
kompromisiniui su rusais 
susitarimui. Savaimi aiš-,fono stovi Jungtinė Ame- 
ku, vien politiniai - propa-Tikos Valstybės. Švarios 
gandinių priemonių čia ] sąžinės ir atsakingumo 
nepakaks. Reikės pavarto- jausmo vedama, ji vienin- 

Iti ir stipresnių argumentų, tėlė eina tiesiu padoriu ke- 
Be stipresnių argumentų bu. Nuo Atlanto Čarterio 
Stalinas, vargiai, į kom- paskelbimo dienos praėjo 
promisą eis.

Sakysime, yra pagrindo
'prileisti, kad šią dar žiemą išaugo į neregėto mastelio 
• vokiečiai mėgins smogti karišką galybę. Jos galybė 
į Rytų fronte. Vakarų fron- vis tebeauga.

J te pradėta operacija Arde-: Ir jei 1941 metais, begin- 
nuose tą spėliojimą kaip ir glė, vien savo moraliu au- 
patvirtina: 
kuriam laikui 
čius - angius, 
pakankamą 
spell”, kad ir vėl 
suduoti stiprų smūgi, 
kiečių padėtį nagrinėjant.

I
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Amerika Eina Tiesiu Keliu
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su viršum 3 metai.
Per tuos metus Amerika

neitralizuoti toritetu pasiremdama, ji 
amerikie- ryžosi imtis vadovaujan- 
susidaryti čios rolės, tai galime būt] 

“breathing tikri, kad nei šiandien, nei. 
rusams rytoj nuo pasiimtos rolės! 

Vo- ji neatsisakys.
Nuo pasirinkto kelio ją
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Sovietiška Lygybė - Visi Lygus Ubagai!
Ką bolševikai davė Lietuvos gyventojams*)

Paklydėlių Laidotuvės
6

Zemė ne tiems, kurie jį dirba...
1940 metų vasarą okupuotoje Lietuvoje Komunis

tų Partija suorganizavo keliasdešimties Sovietams pa
lankių žmonių ekskursiją į žemės ūkio parodą Mas
kvoje. Tos ekskursijos vadovė, įžymi komunistų vei
kėja M. Meškauskienė grįžusi spaudai pareiškė didelį 
susižavėjimą. “Pasienyje mus susitiko “Inturisto” at
stovė. S.S.S.R. traukinyje mums davė specialius vago
nus su švariais guoliais. Maskvoje mūsų laukė auto
mobiliai. Buvome apgyvendinti geriausiame sostinės 
viešbuty “Maskva”. Tur būt visi valstiečių delegatai 
pirmą kartą atsidūrė tokiuose puikiuose kambariuo
se”.

l ir atimti Lietuvos ūkininkų sluogsniuose jau iš pat 
pradžios sukėlė geliantį nerimą.

Bolševikinės vyriausybės nariui prof. V. Krėvei 
lankantis Maskvoje daugiausia rūpėjo su Molotovu iš
siaiškinti Lietuvos ūkinio gyvenimo ateitis. Profeso
rius Molotovui nuodugniai išdėstė, kokią pažangą šio
je srityje nepriklausoma Lietuva buvo padariusi, kiek 
ir kokių rūšių gaminių išveždavo svetur ir ką naujoje 
padėtyje būtų galima padaryti.

Molotovas ilgai klausęs, pagaliau nepatenkintas, 
profesorių perkirto: “Negali būti, tikrai Galvanaus
kas (žinomas Lietuvos ekonomistas. Autorius) tave 
pamokė meluoti”. v

Į Po šių Molotovo žodžių prof. V. Krėvė išsitraukė
Po tokio šaunaus, priėmimo ir vaišių paroda eks- iš portfelio dokumentus ir skaičiais ramiai įrodė savo 

kursantams atrodė jau “ne paroda, o kažkoks žydintis kalbos teisingumą. Molotovas smalsiai pažvelgė į do- 
pasakų miestas, nuostabus žemės turtų aruodas, tik- kumentus-, kurių tikrumu nebuvo galima abejoti. Pa-į 
ras meno kūrinys. Ne be reikalo mūsų delegatai, ūžė- tylėjęs jis nuolaidžiai prabilo: .
ję į kurį pavilijoną sakydavo: tiesiog klaupkis ir mels-; — Prie kolchozines santvarkos Lietuva jokiu būdu 
kis, tik ne Dievą, o kolchozininkų darbo vaisius gar- negalės tiek pagaminti, kiek iki šiol jūs pagamindavo-; 
bindamas! į te savo gaminių.' Lietuvoje todėl reikėtų palikti senoji

Aplankėm Maskvos - Volgos kanalą, kur mus labai ūkio santvarka. (Iš buv. finansų ministro E. Galva-( 
gražiai priėmė ir kiekvienam po bukietą gėlių įteikė, nausko atsiminimų).
Išvažiuojant iš Maskvos S.S.S.R. žemės ūkio komisą-! betgi ėjo sovietine vaga. Kaip šio rasinio
ras Benediktov suruošė mums priėmimą, kur dalyva- pradžioje jau minėta, vadinamasis “liaudies seimas 
vo ir užsienio korespondentai”. ’ i paskelbė visą žemę esant valstybės nuosavybe. Ukinin-

Lietuvos amatininkai, ūkininkai ir darbininkai, kai — teisėti savininkai pavadinti tiktai “naudotojais , 
kaip matome, buvo priimti taip “buržuiškai”, kaip ko- kol valstybė jiems tų teisių neatšauks. Bet ir naudotis 
kie įžymūs užsienio diplomatai: “Inturisto” atstovų vienas asmuo negali daugiau kaip iki 30 hektarų, o 
globa, prabangus viešbutis, automobiliai, gėlės, vaišės, | valstiečių ūkių žemės plotų perteklių, virš šios normos, 
užsienio žurnalistai e.t.c. “Visų įspūdžių rezultatas paversti valstybiniu žemes fondu”. Sovietinis žemės 
buvo tas, kad dauguma delegatų apgailestavo, jog Lie- ūkio “ ministras’ Mickis savo deklaracijoje 1940. VII. 
tuvoj kolchozų nėra” — pareiškė vadovė Meškauskie- 23- nugąsdintus Lietuvos ūkininkus bando laikinai su- 
nė. (“Darbo Lietuva”, 1940. VIII. 3.).

Į paskutinį sakinį reikia atkreipti daugiau dėme
sio • 
įstaigos turėjo tiek daug rūpesčio ir išlaidų. Norėta 
grupelė kaimiečių, nustebinti, sužavėti, kad jie apgai
lestautų jų tėvynėje kolchozų nebuvimą. Tačiau be 
reikalo jie jaudinosi; draugas Benediktov su savo ben- 
dradarbiais jiiekeno neprašomi jau buvo suplanavę Meškauskienė, jau suorganizavo ekskursiją į kol

chozų šalį ir grįžusi į tėvynę apgailestauja, kad čia 
kolchozų dar nėra. Užuot ją nubaudęs už kenkimą

kursantams atrodė jau “ne paroda, o kažkoks žydintis kalbos teisingumą. Molotovas smalsiai pažvelgė į do-

1 X X v* CX X XX vX

— jis svarbiausias. Tik dėl jo Sovietų propagandos interesams”

raminti: “Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę 
valstiečių valią, primetant jiems kolchozų organizaci
ją, bus griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir vals-

Pažadai ir jų vertė tikrai bolševikiški. Tik raudo
nasis “ministras” pažadėjo griežtai bausti kaipo ken
kėjus kolchozų propagandininkus, o čia jo svarbiausia 
bendradarbė, žemės reformos departamento direktorė.

Lietuvos žemės ūkio “reformas” su visais kolchozais,1 
sovchozais, ūkininkų iškėlimu ir visomis kitomis so
vietinės sistemos pasėkomis. Neapdairiems svečiams «qįau^es įr vaistybės interesams” komisaras Mickis 

tyli, vėliau vargšas patenka Kremliaus nemalonėn ir 
iš pareigų atleidžiamas.

Kadangi tarp Lietuvoj gyvenusių keleto salioninių 
bolševikų, kaip Mickis, neatsirado nė vieno kolchozo 
baudžiavos specialisto, Maskva atsiuntė savo išban
dytą auklėtinį, niekada Laisvos Lietuvos gyvenimo 
nemačiusi, B. Sosnovą. Jis, žinoma, būdamas “laisvas 
nuo buržuazinių prietarų”, iš pirmos paskyrimo dienos 
ėmėsi žygių Lietuvos žydinti žemės ūkį sulyginti su 
S.S.S.R. kolchozų lygiu. Paskui B. Sosnovą atvyko iš

nebuvo parodytas nė vienas kolchozas, jie nematė tik-1 
rojo parodos užnugario, neįsivaizdavo tos prievartos 
ir to apsileidimo, kuri viešpatauja valstybiniuose dva-| 
ruošė ir to skurdo, kurį kenčia prievartaujami ūkinin
kai. Jeigu jie be “Inturisto” palydovų būtų bent dale
lę sovietinės tikrovės pamatę, jų vadovė nebūtų nuste
binta vienu atsitikimu paprastoje geležinkelio stotyje, 
kur į jos paprašymą stiklo arbatos, atvirai buvo atsa
kyta: “Arbatos nėra ir būti negali.” (“Darbo Lietuva”, 
194C. VIII. 3.).

Bolševikų įsitikinimu “žemės klausimas buvo ir Maskvos ir jo padėjėjas Žitkov su šimtais bendradar- 
yra vienas iš tų klausimų, apie kuriuos sukasi klasių 
kova visu savo atvirumu.” Lietuvoje tačiau šis klausi
mas pačių lietuvių buvo sėkmingai Išspręstas dar vals
tybės kūrimosi pradžioje. Tada stambesniuosius dva
rus sumažinus iki 80 — 150 hektarų, gana didelis skai
čius bežemių ir mažažemių ūkininkų gavę žemės su 
meile ją gerino ir iš jos žmoniškai pragyveno. Žemės 
klausimas Lietuvoje bolševikams ją okupavul, gyvy
binis buvo tiktai ta prasme, kad jos iš ūkininkų niekas 
neatimtų. Lietuvio prisirišimas prie gimtosios žemės j 
yra labai gilus. Dėl jos jis daugelį šimtmečių kovojo, 
ilgą laiką svetimieji žeme naudotis jam leido už sunkią 
baudžiavą. Už tat laisvoje Lietuvoje lietuvis žemę my
lėjo lygiai kaip laisvę ir jos ūkio pažangai buvo atsidė
jęs su didžiausiu noru, nekartą stebinusiu svetimtau
čius.

Žinomi bolševikų palinkimai viską suvalstybinti

i

bių. Iš tolesnės apžvalgos matysime, kad visos žemės 
ūkio reformos Lietuvoje Maskvos “specialistų” buvo 
vykdomos ta kryptimi, kad už poros metų Lietuvos ū- 
kininkai, kurie dar savo tėvų žemėje bus palikti, būtų 
paversti jau kolchozų baudžiauninkais.

Čia verta iškelti dar vieną dalyką. Kai 1939 metų 
pabaigoje Maskvoje įvyko Lietuvos — S.S.S.R. dery
bos dėl prekybos sutarties sudarymo, S.S.S.R. užsienio 
prekybos komisaras Mikojan Lietuvos delegacijai pa
reiškė: “Ech, nebloga būtų pas jus nupirkti gyvulių, 
bet stačiai nepatogu. Tiek šaukiame apie savo kolcho

zus, o dabar imk ir pirk gyvulius iš Lietuvos? Šis ne- 
: smagus komisaro Mikojano pasisakymas netrukdyda- 
i vo Sovietų Sąjungai pirktis Lietuvoje didelius kiekius 
sviesto, kiaulių, raguočių ir kitokių maisto produktų, 
net už 10-15.000.000 litų kasmet. “Badaujanti” Lietuva 
tiekė maistą “visko pertekusiai” Sovietų Sąjungai.

) Šis straipsnis paimtas iš Argentinoje išėjusios ispaniš
kos knygos “Lituania entre fuego cruzado” — LIETUVA KRYŽ
MINĖJE UGNYJE”. Originalinė jo-antraštė yra “Kolektyvinis 
apiplėšimas”. Red.

Tokie kolchozų šalies autoritetai, kaip Molotovas 
ir Mikojanas pripažino Lietuvos ūkio pranašumą prieš 
kolchozinę sistemą; toks okupuotosios Lietuvos atsa
kingas komisaras, kaip Mickis, ūkio kolchozaciją pa
vadino net kenkimu liaudies ir valstybės interesams 
ir pagrasino griežtai nubausiąs kiekvieną bandymą 
pasikėsinti į asmeninę valstiečių valią — ir vis dėlto 
Lietuvos ūkis imtas ardyti ir sovietinti. Kodėl?

Kolektyviniai ūkiai, kolchozai ir sovehozai, nei 
valstybei neapsimoka. Okupantai gerai .žinojo, kad ū- 
kininkai, dirbdami sau, gali keleriopai daugiau paga
minti, tačiau kolektyvizacijos sistema jie aiškiai siekė 
politinių tikslų. Tegu sau ūkinės naudos ir mažiau, bet 
reikia nuo sukilimo apsidrausti. Kadangi kaimietis, 
gyvendamas savame ūky, jaučiasi laisvesnis, savaran
kiškesnis, tuo pačiu, pagal bolševikų nuomonę, reži
mui jis pavojingesnis. Kaip Sovietų Sąjungoj, taip ir 
jos okupuotoj Lietuvoj vienas svarbiųjų režimo rūpes
čių buvo sugrūsti gyventojus į didesnius būrius, pa
daryti ūkininkų gyvenimą panašų į miestiečių, fabri
kų darbininkų gyvenimą tik todėl, kad kiekvienas jų 
judesys būtų nuolat sekamas ir pastebimas. Sambū
riuose žmonės per ilgesnį laiką prie visko prisitaiko, 
darosi apatiški ir paklusnūs. G.P.U. agentams tokių

«

Dešinėj stovintis Mel Ott, garsus New York Giants 
manageris pąsirašo autografą Yankiams kariamsj 
kur nors vokiečių fronte.

tarpe veikti daug lengviau. Kitokio aiškinimo nėra. 
Stalino politika čia permatoma.

(Bus daugiau)

Dievas sutvėrėjas — didis, visagalis, 
Pradžią Jisai davė visam sutvėrimui. 
Jam turi dėkoti kiekvienas žmogelis 
Už gautas malones savo prigimimui.

Ievos ir Adomo nuodėmė kai spaudė, 
Siuntė savo Sūnų, kad mus išvaduoti. 
Jaunutę Mariją iš žvaigždžių išaudė, 
Kad Jėzui ir mums gi už motiną duoti.

Gaila, kad mus žmonės ne visi pažįsta 
Tą neapribotą Jo gailestingumą, 
Iš didžios puikybės pertoli nuklysta, 
Mindžioja net kojoms dievišką gerumą.

Kartą pas graborių žiūriu iš kampelio, 
Kur motina šeimos numirus gulėjo.
Gėlėmis apkrauta be jokio kryželio, 
Nes būdama gyva jo išsižadėjo.

Namiškiai stovėjo šalia juodo grabo, 
Nuliūdę žiūrėjo į motiną savo.
O nerimas jautės būryje jų štabo, 
Lauktasis didvyris pakol atžingsniavo.

Išlindo į priekį žaliukas garbenis, 
Pradėjo “pamokslą” iš drūtojo tono:
“Nesu aš dvasiškis, tik paprastas senis, 
“Bet aš galiu būti net vietoj klebono.

“Velionė gyveno labai išmintingai, 
“Ji savo šeimyną laisvai išauklėjo, 
“Gimė Lietuvoje, augo prietaringai, 
“Jai motina kaklą rožančiais apdėjo.

“Ji čion atvažiavus, sutiko šį žmogų,
“Jo pažiūras, veidą labai pamylėjo.
“Ji numetė viską, kas jai nepatogu, 
“Kas varžė jos laisvę daugiau nebtikėjo.

“Ji atmetė Dievą, žmonių pramanytą, 
“Šventus zababonus išspardė iš grįčios. 
“Ir nauja idėja jos prote nušvito, 
“Daugiau nebežargstė ji slenksčio bažnyčios.

“Dabar paskutinį sudie pasakykit, 
“Niekuomet, niekuomet jūs jos nebmatysit, 
“Aš tiesą jums kalbu, daugiau nemanykit, 
“Kad kas atsikeltų iš jos puvėsių.”

Sukliko šeimyna, parpuolė ant kelių, 
Tą žodį kartojo “niekuomet”, “niekuomet”. 
Be vilties paliko būrelis vaikelių.
Be vilties, be vilties visuomet, visuomet.

Kaip tamsi bedugnė prieš juos atsivėrė,
Kad viltis pradingo, kada nors regėti. .
Kai grabas jų džiaugsmą ir viltį užvėrė.
Ak, Dieve, kaip gaila į juos tad žiūrėti. 

Laimingi krikščionys, kad viltis mums šviečia, 
Sudiev paskutinį mes dar nesakysme, 
Iš laikinio būvio Dievulis mus kviečia, 
Tikrojoj tėvynėj visus pamatysim.

U. G.

Veidai Ir Ašaros

nėra 
tačiau juose 

tiek kilnumo,

Tęsinys

KILNŪS VEIDAI. Yra 
žmonių, kurių veidų bruo
žai nėra taisyklingi, 
tad gražūs, 
jaučiama
tiek kažko aukštesnio, kad 
jie eina per gyvenimą, ža
dindami visų širdyse kil
nesnio pasaulio pasiilgi
mą. Jų akys tartum mato 
tai, ko kiti nemato. Tai 
tikrai simpatingi veidai. 
Kaip apie šventųjų galvas 
piešiama šviesos aureolė, 
taip šviečia apie jų veidą 
besireiškiančio dvasingu
mo simbolis. Jie lyg švie
sos pragiedrulys prablaivo} 
ydų ir aistrų rūke esantį} 
žmogų. Tokių veidų užtin
ki ir pas inteligentus ir pas 
paprastus dorus liaudies 
žmones. Susitikdami su 
tokiais žmonėmis turėtu
me pajusti tą jų dvasioje 
glūdintį aukštesnįjį gyve
nimą, kuriuo jie minta.

tys visus geruosius altru
izmo* jausmus veidai, kad 
su jais bendraudamas pra
dedi norėti daug gero žmo
nėms daryti.

NULIŪDĘ VEIDAI. Tai 
tartum rūko šydu pri
dengti veidai. Kažkoks 
skaudus susirūpinimas, 
kažkoks sunkumas juos 
slegia. Jie žiūri į gyvenimo 
džiaugsmą tartum negalė
dami suprasti, kur tas 
džiaugsmas glūdi. Links
mi įvykiai tarsi suardo 

'momentui jų veido lygsva
rą, bet tai. kas pasirodo jų 
veide, kažin ar gali būti 
pavadinta pralinksmėji- 
mu. Neretai, tai tik kartus 
nusišypsojimas, kuriame, 
tiesa, dalyvauja jų veido 
raumenys, bet ne jų dva
sia. Atrodo, kad jų akys 
tuoj tuoj pravirks. Gal to-! 
kiems žmonėms visur ne
gera ir nejauku. Gal gyve
nimas jų vilčių nepateisi
na. Gal jie jaučiasi apleis
ti našlaičiai be duonos ir

I

GAILINGI VEIDAI. Re
tai, tiesa, bet pasitaiko;meilės. Kas žino! Kaip at- 
veidų. kuriuose nuolat;sargiai reikėtų artėti į to- 
kažkas tyliai tyliai verkia? kių žmonių veidus. Juk 
Yra kažko pas juos, kas liūdesys tai gyvenimo nei- 
šaukiasi pasigailėjimo, už- girnas, nes tai gyvenimo 
uojautos; kas verčia tave džiaugsmo slopinimas. Gal 
ir švelnesniu tonu prabilti tai jau mirties agonijos 
į juos ir tartum lyg imti pradžia, 
juos globoti. Jų akys tar- nuolat 
tum kažko maldauja. Gali kryžiai. Pagarbos tad ir 
tai amžinų, niekada ne- 
prabundančių, melancho-

už kurios jam 
matosi kapinyno

paminklą matome jo vei
de! Bet ir džiaugsmo spin
dulių, išsklaidytų liūdesio 
rūką!

APATIŠKI VEIDAI. Man 
vis tiek pat. Vis vien išei
ties nėra — išskaitai iš to
kių veidų. Nieko nelaukti 
ir nesitikėti — tai jų nuo
taika. Kažkas negyvo, la- 
voniško dvelkia iš tokio 
veido užkulisių. Akys be
reikšmės. Neįdomiausia 
knyga, nes be raidžių ir žo
džių — tuščia! Jauti, kad 
gyvenimo noras ir dvasinė 
gyvybė pas juos nužudyti. 
Tačiau, kaip neretai po 
tais gyvenimo degėsiais ir 
pelenais gali dar sušvit- 
ruoti ugnis. Pilnas ener
gingos vilties posakis, 
draugiškas rankos pakra- 
tymas, ir štai pamatai jų 
veide atbundančios gyvy
bės vieną antrą ženklą. Ar 
nereikėtų sutinkant žmo
nes su tokiais veidais, su
žadins viską, kas dar pul
suoja sveiku, džiaugsmin
gu gyvenimu mumyse, tai 
visa įdėti į mūsų balso to
ną ir elgesį, ir tuo būdu 
bandyti perlaužti ir juose 
tuos pasyvumo ir nevilties 
ledus, kurie juos laiko su
kaustę. Gyvybinės elek
tros kibirkštimis užkrėsti 
ir padegti ,jų kreivą, pa
ramstytą apatijos trobesį 
ir įkvėpti noro naujai sta
tybai. Lai visa mūsų pri
gimtis galingai, bet ir šir
dingai šaukia: “kelkis”, 
kuomet dnes sutinkame a- 
patišką veidą.

RAUKŠLĖTI VEIDAI.
Tai dažniausiai gyvenimo 
rūpesčių ir vargų išvagoti 
veidai. Išgyvenimai ir su
sigraužimai išrašė veide 
savo raštą. Juokiamės, jei 
sutinkame tokių veidų ir 
ne senatvėje, tačiau jei ži
las plaukas, kaipo senat
vės ir patyrimo rezultatas, 
sulaukia pagarbos, tad to
kios gal pagarbos turėtų 
kai kada sulaukti ir raukš
lėti veidai. Juk gal būt, 
kad kiekviena raukšlė turi 
savo skausmingą istoriją. 
Gal už jų slepiasi nervin
gumas, nes dažnas ir stip
rus žmogaus reagavimas į 
išorinius įspūdžius galėjo 
palikti savo žymes veide. ' 
Gal jų užkulisyje slepiasi 
kokios varginančios žmo
gų mintys, idėjos ir tas 
protinis įtempimas pasi
reiškė ir veide. Jei anot 
mokslininkų pas daug gal
vojančius žmones smege
nys yra labiau raukšlėtos, 
tad kodėl negali būti ir to
kie veidai pas juos. Gal to
kie veidai yra vargingo 
gyvenimo pagaminti. Gal 
už jų slepiasi vidujinė 
chroniška dvasios liga, ir 
tokie veidai yra tik tos li
gos išdava. Apie tai visą 
reikėtų prisiminti, kada 
sutinkame žmones su to
kiais veidais, kada rengia
mės ką nors apie juos 
spręsti. Bus daugiau

TO GET EM0UGH FOR THESEužuojautos dvasios, gailcs- 
nuotaikos 
susitinka

me žmones su tokiais vei
dais. Pagarbos kapui, kurs 

Bet tai taip .slepiasi tokio žmogaus sie- 
taip žadinan- loję ir kuriam pastatytą

prabundančių, melancho-' tingos sesers 
lichų veidai. Gal tai bėga-;reikia, kuomet
lo apviltų ir todėl niekuo 
nepasitikinčių žmonių vei
dai. Nežinau.
simpatingi,

TURK,* EVERY DROP USEO 
EATfo/t CASH £XTRA 
RATION PO/NTS.
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GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE '

Tėvų Pranciškonų 1945 
Metų Misijos

GREENFIELD, MASS

Cnicago. Iii. — švenč. P. Ma- 
i >s Gimimo parapijoje, vasa- 
r , 19-25 d. — Tėvas Juvenalis 
Liauba. O.F.M.

' <>■ Bi .tain. Conn. — šv. An
driejaus parapijoje, vasario 25 
d. — kovo 3 d. — Tėvas Agne- 
lius Krasauskas. O.F.M.

Paterson. N. J. — šv. Kazi
miero parapijoje, misijas. 40 
vai. atlaidai. Tretininkų reko
lekcijos, kovo 4—18 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys. O.F.M.

Chicago, III. — šv. Jurgio pa
rapijoje. kovo 4 — 11d. — Tė
vas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Bayoanc. N. J. — šv. Myko
lo parapijoje, šv. Juozapo nove-' 
na kovo 10—19 d. — Tėvas Ag- 
nelius Krasauskas. O.F.M.

Chicago. III. — šv. 
parapijoje, kovo 12-18 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba. O. F. M.

Detroit. Mich. — šv. Antano 
parapijoje, kovo 19—25 d. — 
Tėvas Juvenalis Liauba. O.F.M.

Lktroii, Mich. — šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 26 d. — balan
džio 1 d. — Tėvas Justinas 
Vaškys. O.F.M.

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

FRANCISCAN FATHERS, 
Mount St. Francis, 

Greene. Maine.

i
I
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10 METŲ SUKAKTIS
Rodos, kaip čia seniai, bet jau 

dešimts metų senumo draugija. 
GaiD.ngos Lietuves dukros, su
sirinkusios į Vieną būrelį, suor
ganizavo sv. Onos pašelpinę 
draugiją. Tai buvo sausio < d.. 
1935 metais, vadovybėje ponios 
Monikos Vaičiulienės, kuri ir 
buvo pirmutinė pirmininkė. Vi
sos gabios nares, geros darbi
ninkes.

DRAUGIJOS AUGIMAS
Draugija turi su virš 50 narių 

ir apie tris tūkstančius dolerių. 
Nares yra visos geros katalikes 
lietuvės, priklauso iš šios visos 
apylinkės, sv. Onos draugija 
yra sušelpus daug sergančių na- 

i rių .r ausojus geriems darbams. 
Draugija yra palaidojus savo 
nares amžinybėn — a. a. O. 
Kundrotienę. A. Mičiutienę. A. 
Aguonienę, M. Meškinienę. Lai 
Dievas sutelkia jų vėlėms amži
ną gyvenimą dangaus karalys
tėje. o gyvoms dirbti Dievui ir 

i Tėvynei.
ŠV. Onos draugijos 10 metų 

gyvavimo paminėjimui rengia 
vakariene vasario 11 diena, po 
pietų. Bus skanių valgių ir gė- 

i rimų. Visi kviečiami dalyvauti 
j šiame parengime. Kartu pami
nėsime ir Lietuvos nepriklauso- 
mvbčs sukakti.

Rengėjos deda visas pastan
gas svečius patenkinti.

.4. Dėdinas.

■iĮ
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: LDS 113 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 31 dieną, 
trečiadienį, 7 vai. vakare, pas 
p.p. Aleksandrą ir Antaniną 
Stepankevičius. 187 Conaway 
St.

Gerbiami LDS nariai ir “Dar
bininko” skaitytojai, kviečiu 
visus dalyvauti ir užsimokėti už 
“Darbininką”. Bus rinkimas 
kuopos valdybos ir svarstyta 
kiti organizacijos reikalai.

Visi suprantame, kad “Dar- 
bininKas” negali visus metus 
dykai dirbti. Dar kartą kviečiu' 
visus i susirinkimą.

.4. Dėdinas.
LDS 113 kp. rast

Sausio 21 dieną įvyko šv. 0- 
nos draugijos metinis susirinki
mas pas pp. M. Tubiks. 183 

Juoz po £onaway St. Draugija apsvars-

metams, bū-

rė daug reikalų ir nutarė ruoš
ti vakarienę vasario 11 dieną 
draugijos naudai. Išrinkta nau
ja valdyba 1945
tent. Ona Giknis. vice-pirm. — 
Ona Tūbikienė, ižd. — Matilda 
Tamulienė. fin. rašt. — Blanche 
Janeliūnienė. prot. rašt. — An
tanina Stepankevičienė. knygų 
peržiūrėtoją — Anelė Sandienė. 
Ligonių prižiūrėtojos: O. Jasio- 
nienė. L. Saviskienė. Maršalka 
M. Budrevičienė. Draugija lai- 
kys susirinkimus svetainėje. 
Ames St.. Gelvins name.

West Deerfield, Mass

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Viee-Pirmininkė — B. Galliūnlenė.
8 Wirfield St.. So. Boston Mass. 

Prot. kast. — Ona Ivaškicnė,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 

Fin RaSt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Rnxburv. Mass 

T»l. Parkivav—1864-tV
Iždininkė — Ona Staniu liūtė 

l77.West 7tb St.. So. Boston Mass
Tvarkda-o — Ona Mizgirdienė

948 E Broadtvay. S. Boston. Mass. 
Kasos d —'Elzbieta Aukštikalnytė.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
ohi **96+irt 1*1 Ir*' .

$V. JONO EV. BL. PA&ALPIN6S

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

DraugiĮa laiko susirinkimus ka* tr» 
dą sekmadieni kiekvieno mėnesi. 
i vai po Dietų Parapijos salė 
4 07 F 7th St Sn Ro«tnn
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"Darbininko” administracijai pavyko gauti iš Anglijos 

Lietuviškai-Angliškai ir Angliškai-Letuvišką žodyną. Žody
nas turi 333 puslapius, stipriais audeklo apdarais, kaina 
•S6.G0. Užsakymus su money orderiu siųskite — “Darbinin
kas”. 366 \V. Broadway. So. Boston 27. Mass.

GRACING HOLIDAY TABLES

G-adObi appomtment* for holiday table« reąuire uaed fat» m their 
manufacture just as the munitione and medicines needed by out 
r * -t meru Save every drop. Used fat is desperately needed.

i

STYLED FOR BREAKFAST. . .
Here’s a specially delicious breakfast bread and a presto-quick method 
to make it! Rich, nutritious coffeecake, with the refreshing tang of 
oiange and a crunchy, crumbly nut topping. Serve it warm, with fra- 
grant hot coffee for a breakfast treat that needs no būt te r!

I

Dry Ingrediecrs
2 cup« sifted ail-purpose flour
1 cup sugar
2 teaspoons Lakins powder

l’a teaspoor.s salt
1 cup Spry
1 tablespoon grated orange r i r. d

Stepl. Sift flour, sugar, baking powder, and salt into mixing bowl 
... Drop in Spry and grated orange rind.
Step 2. Add water, 3 eggs and 1 egg yblk, and beat 150 strokes. 
Spread batter in 14 x 9-inch Spry-coated pan and pour egg-white mix- 
ture over batter. Spiinkle with Crumble Topping and bake in hot oven 
(400I,F.) 30-40 minutes.
Crumble Topping: Mix 3 tablespoons flour, 6 tablespoons sugar and 1 
teaspoon cinnamon together. Cut in 3 tablespoons Spry. Add cup nuts.

Orange Breakfast Coffeecake *
Liąuid Ingredieats
3 tablespoons water
3 eggs and 1 egg yolk. u r. bes.t*-r.
1 egg white, beaten with 1 taolespoon 

water

Frytimū

VALSTYBIŲ ŽINIOS I
i ?

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
veninio Amerikoje ir kituose kraš- 

1 tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

(Ireene, Maine
<

Kovo 20, 1945
Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St- Francis
Greene. Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos, 
•kurios baigsis birželio 4-12 

ŠV. ANTANO NOVENA
Už visus Šv. Antano pamaldų 

i ir novenos dalyvius, už visus 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė
mėjus, kas antradienį 7:30 vai.

/

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS” i
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos
| Vyčiai. ;
I -VYTIS” eina kas mėnesį gražia, bus laikomos Šv. Mišios; vaka- 
j paveiksluotas ir deda įdomių straips- re y vaj_ iškilmingos pamaldos 
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio, i v .

Į “VYTY” rasi žinių iš viso pašau* Švenč. Sakrnniento pHiairiii- 
nimu. Pamaldų metu bus skai- 

įtomos dalyvių prisiųstos inten
cijos ir karių vardai. Pranciš
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus 

Jungtis su Pranciškonais mal
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose, kad per Šv. Antano užtaa- 

rymą išprašius iš Dievo: 
Laimingo Sugrįžimo Mūsų 

Kariams!
Taikos Kenčiančiam 

Pasauliui!
Laisvės Ir Nepriklausomy

bės Mūsų Tėvynei 
Lietuvai!

Iki Kovo - March 20 dienos 
prašome prisiųsti savo ypatin
gas intencijas sekančiu adresu: 
FRANCISCAN FATHERS 

Mount St. Francis 
Greene, Maine.

’ lio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lie-

! tuvių jaunimo judėjimą.
1 -VYTY” rasite jdomių pasiskaity- 
! mų tinkamų seniems ir jauniems.

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
xa nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime "VYTI!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.0C
“VYTIS”

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

Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASLAF 
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 
tas”, 366 W. Broadway, So. 
ftoctnn. Mass.

A. a. Leonas Paulauskas. 52 
metų amžiaus, mirė sausio 2 d., 

! Mercy ligoninėje. Springfield. 
Mass. Jis buvo sunkiai sužeis
tas.

Paliko huliūdime žmoną Oną 
į (Ardriavičiūtę) ir keturis sū
nus ir vieną dukterį. Du sūnūs 
yra karo tarnyboje. Taipgi pali- 

• ko seserį A. Bartusevičienę. 
į Velionis buvo Saldžiausios Šir- 
1 dies Viešpaties Jėzaus draugi- 

■ jos narys ir švč. Trejybės para
pijos. Palaidotas iškilmingai su 
šv. mišiomis sausio 6 d. 
nėšiais buvo S. Š. V. J. 
jos nariai: V. Aguonis. 
čiuta. M. Aguonis. J. 
čius. A. Dėdinas, A. Venskus.

Lai mūsų draugas ilsis amži
nai. Mes meldžiamės už jo vėlę. GRAŽUS PALIKIMAS

Šioje liūdesio valandoje reiš- j Stanislovas Zakarauskas savo to 352 puslapių. Knyga pada- 
kiame gilią užuojautą velionio testamente paliko S90.00, kad Hnta j pep^įg skyrhis apiman- 
šeimai. .4. Dėdinas, jo atminčiai būtų įtaisyta nauja čiug Amerikos lietUvių parapi-

krikštelnyčia. drąugijas ir įstaigas, moks-
MIRĖ ‘lo įstaigas (aukštesnes ir para-

Sausio 23-čią dieną mirė Jo-!Paines mokyklas), spaudą ir į- 
nas Kučinskas. žymių veikėjų - veteranų bio

grafijas. Knyga iliustruota 40 
paveikslų. Knygos kaina — kie
tais viršeliais $3.00, paprastais 
aptaisais $2.00.

Washington Depot. Conn. i b“k,etus, iLpareikž-J______ r 1 tas užuojautas nubudimo va
landoje.

Lai Dievas visiems atlygina, 
o mūsų mylimo vyro ir šeimos 
tėvo a. a. Aleksandro P. Kriš
čiūno vėlei lai suteikia amžiną 
ramybę.

Didžiai nuliūdę
Lucija Krikščiūnienė ir šeima.

Padėlios Žodis
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Karst- 
draugi-
J. Mi-

Bunevi-

L0WELL, MASS.

Nuoširdžiai dėkojam visiems 
giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už dalyvavimą mūsų 
mylimo vyro ir šeimos tėvo a.a. 
Aleksandro P. Krikščiūno šer
menyse ir laidotuvėse, kuris 
buvo palaidotas sausio 8 d., 
1945 m. New Milford katalikiš
kuose kapuose; dėkojame už

po užmuštas Prancūzijoje, 
pirmutinė karo auka iš šios 
Jonijos.

GAVO PAAUKŠTINIMĄ
Šv. Juozapo parapijos jaunuo

lis Jonas Kriaučiūnas, kuris 
šiomis dienomis randasi kur: 
nors Vokietijoje, gavo paaukš
tinimą.

Tai
ko-

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio mėn. 3 d., MALDOS APAŠTALAVIMO 

SĄJUNGA ŠVENTĖ
100 Metų Gyvavimo Sukakti.

Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCIJA, 
trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų visose 
Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTALAVI

MO SKYRIAMS
"ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ, 

kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigs vasario 28 d. 
Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 

TAUKŲ DARBAI. Išleido Ku- Amerikoje, su ypatta^stropmnu imsis “ŽVAIGŽDĖS”

nigų Vienybė. Stambaus forma-! i. Tas, kuris prisius dti prenumeratus “žvaigždei” gaus gražų, ce- 
- • — - liuli odini, navciksln. 4si coliu — B1/) coliu Jėzaus Širdies, ar-
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karo I 

reika- I 
naujų

TRUKSTA DARBININKŲ
Pastaromis dienomis 

laikraščiai praneša, kad 
išdirbystės šiame mieste 
lauja mažiausiai 2000

NAUJAS ALTORIUS) darbininkų.
Šiomis dienomis bažnyčioje Bemaž visos didesnės dirbtu- 

, meistrai dirba ir taiso naują vėg dirba karo reikmenis, 
i altorių atminčiai visų parapijos 
[kareivių, žmonės nuoširdžiai' 
i aukoja, kad tik šis paminklas 
! būtų gražus ir atmintinas.

i CENTINIS KERMOŠIUS
Moterk Sąjungos 73-čios kuo

pos narės surengė Centinį Ker
mošių, 
riaus 
pelno 
joms 

i

TRUMPAI APSILANKĖ
Adolfas Dirsa. Laivyno oficie- 

rius, kelioms dienoms buvo su
grįžęs į namus aplankyti savo 
šeimą. Žaslietis.

Naujo Kareivių Alto- 
Fondui paaukavo pusę 

S17.4O.
pagirtinas pavyzdys.

Ave Maria Vaianda

Kitoms draugi-

PAGELBĖJO
Sekmadienį, sausio 14 dieną, 

mūsų parapijos klebonui į pa
galbą buvo atvykęs kun. Dr. 
Juozapas Pauliukonis. MIC., iš 
Marianapolio kolegijos.

PRIŽADĖJO PAGALBĄ
Šv. Vardo Vyrų draugija, sa

vo susirinkime, nutarė prisidėti 
su pagalba, kuomet įvyks para
pijos Centinis Kermošius.

PIRMA AUKA
Šiomis dienomis karo depart- 

mentas pranešė, kad jaunuolis 
kareivis Jonas Lebedninkas ta

(DOMIOS naudingos 
KNYGOS

Kiekvienam lietuviui verta 
įsigyti šias knygas:

AMERIKOS LIETUVIŲ KA-

i

NUSIŠYPSOK! Surašė J. K. 
M. Tai yra puiki, rinktinių juo
kų knyga. Ją nusipirkę nesigai
lėsite, nes tai retenybė mūsų 
kalboje. Nepamirškite, kad tai 
ne vienam skaitymui tokia kny
ga su tokiais juokingais nupa
sakojimais. Pakartotinai teks 
tą knygą susiieškoti ir iš naujo 
skaityti. Atspausdinta ant 
kiaušio popierio ir įrišta 
žiais apdarais. Joj randasi

Sekmadienį, vasario 4 d.. 6:30 *vairil* įvairiausių juokų.
vai. vakare iš WEMX. Boston. didelių puslapių. Iki šiol buvo J 
ir kitų tinklinių radio stočių 
turėsime progą klausytis dra
matizuotos programos apie pa
laimintąją Louise de Marrilac, 
Labdaringų Seserų — Šv. Vin
cento de Paulio kongregacijo 
įsteigėją.

liuliodinį paveikslą 4% colių — 6ĮG colių, Jėzaus Širdies, ar
ba šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. Švenč., šv. 
Juozapo.

UŽ TRIS PRENUMERATUS gaus sterlingo sidabro Pan. Švč. 
stebuklingą medaliką.

UŽ PENKIS PRENUMERATŲ S galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9% colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. St&ūklingą P. Švč. medaliką su sterlingo sidabro lenciūgu. 

UŽ DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus Šventojo Veido” paveikslą 10 colių—13 colių.
b. Perlalinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligonims setą.
d. Tėvo Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBĖS ŠAL- 

' TINIS”, 787 pūsi.
e. Tėvo Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų Šaltinis”. 1(32 pusi. 

Todėl visi į didingą apaštalavimo žygį! Širdingai kviečiame pro- 
motorius-es. platintojus ir visus į šias šventas lenktynes! Malonė
kite naujus ir senus prenumeratus (pažymėdami, kas naujas, kas 
senas skaitytojas) NELAUKDAMI SIŲSTI Į

“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

3.

4.

i

NEW BRITAIN, CONN. |
I Kardok fpui-i 

gra-į 
160,
150 

I. .
parduodama po SI.00. dabar be-į 

ir;veik visu trečdaliu nupiginta 
parsiduoda tik už 50 centų. j j

Su užsakymais kreipkitės: į J
"DARBININKAS'
366 W. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

RESTAURANT
HARTFORD AVE., IR NORTH ST,

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTANAS KARDOKAS, savininkas.
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VIETINĖS ŽINIOS
VASARIO 16-sios MINĖJIMAS
Šiais metais vasario 16- merikos Legiono Stepono 

sios minėjimas So. Bosto- Dariaus postas. Muzikalei 
ne įvyks VASARIO 11-tą. programai vadovaus art. 
Minėjimas prasidės su iš- R. Juška. Gi tautiškų šo- 
kilmingomis pamaldomis, kių grupei vad. Ona Ivaš- 
kurios bus laikomos Šv. kienė. Taipgi kalbės sve- 
Petro liet. par. bažnyčioje, čiai kalbėtojai — Gub. M. 
So. Bostone. Antrą vai. po J. Tobin ir Senatorius Da- 
pietų South Boston High vid I. Walsh.
School salėje įvyks prakal
bos. Kalbės Lietuvos Kon- ris trokšta išgirsti kokių 
sulas Petras Daužvardis iš nors žinių apie tėvų žemę 
Chicagos; kun. Pr. M. Ju
ras iš Lawrence, Mass. ir 
adv. F. Bagočius iš S. Bos
tono. Kalbėtojai supažin- 
dys su vėliausiais įvykiais 
pasaulio politikoje ir kaip 
stovi Lietuvos klausimas. 
Mihtarišką šios šventės 
programos dalį išpildys A-

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p. ir 
7r30 vai. vak. bus klausomos <•
išpažintys prieš pirmą mėnesio 
penktadienį.

4:15 vai. p. p., bus laikomos 
Marijos Vaikelių draugijos pa
maldos ir susirinkimas.

Draugijėlės susirinkime bus 
vaikučiams šaltakošės ir kitų 
užkandžių.

Kiekvienas lietuvis, ku-

Penktadienį, 7 vai. ryte, bus 
laikomos šv. mišios Maldos A- 
paštalavimo draugijos intenci
jai.'

8 vai. ryte bus šventinamos 
žvakės. Mišios giedamos už pa
rapiją.

7:30 vai. vak., bus laikoma 
šv. valanda.

DAKTARAI

ir jos likimą, turės progos 
atsilankęs ’ patirti ir užsi
tikrinti, kad Lietuva trok
šta teisėtos laisvės ir lygių 
pasaulyje teisių ir jai tos 
teisės privalo būt grąžin
tos teisingos taikos prin
cipu. Taigi visi, kas tik ga
li vykime į nepriklauso
mybės sukakties minėji
mą, nes to šaukia lietuvio 
širdis ir pareiga. Rap.

šeštadienį, gerklių laiminimas 
bus po kiekvienų šv. mišių, 3:30 
vai. p. p. ir 7:30 vai. vak.

Kitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje bus švenčiama 
vybės šventė. Pamokslai 
sakoma apie blaivybę.

LANKĖSI

»1 TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ZINUTĖS

ĮVAIROS SKELBIMAI

Sausio 27 d., staiga mirė, 
jus Marcelionis. 58 metų, savo 
namuose, 55 Story St., So. Bos
tone. Amerikoje pragyveno apie 
35 metus. Paliko du sūnų ir duk
terį. Yra pašarvotas pas grabo- 
rių D. A. Zaletską. Laidojamas 
iš šv. Petro par. bažnyčios, sau
sio 30 d., 9 vai. rytą, Naujos 
Kalvarijos kapuose.

Pi-

LAIC REIKALINGA 
RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ

Skubiam reikalui esant, LAIC 
šiūomi kreipiasi į lietuvių ame
rikiečių duosnumą, prašant ne
atsisakyti LAIC raštinei parū
pinti rašomąją mašinėlę (type- 
writer). Būsime, dėkingi ir už 
vartotą mašinėlę.

Siūlymus prašome adresuoti: Petro par. bažnyčios, šv. Myko- 
M. M. KIZIS, LAIC Secretary, lo kapuose.

Tą pačią dieną pasimirė, mies
to ligoninėje, Antanas Babraus-į 
kas, 51 metų, gyv. 63 G St. A- 
merikoje pragyveno 45 metus. 
Paliko seserį p. Ašmenskienę ir 
brolį Joną. Pašarvotas pas gra- 
borių J. Kasparą. Laidojamas 
sausio 31 d., 9 vai. ryte, iš šv.

233 Broadway, Room 3912, 
New York 7, N. Y.

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. Parkivay 1233-W
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Po pietų 2 valandą, prasidės prakalbos
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Svarbus Susirinkimas
Ketvirtadienį, vasario 1 d.. 8 I 

vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
E St., So. Bostone. įvyks svar-i 
bus susirinkimas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo rei
kalu.

Komitetas nuoširdžiai kviečia 
visų draugijų valdybas ir ko
misijas ir komiteto narius tame 
susirinkime dalyvauti.

Komiteto Valdyba.

Didžiosios Draugijos 
Nutarė Dalyvauti

par. 
blai- 
bus

lan-

čiusi, dalyvauti.- Jos atstovės I. 
Marksienė ir B. Gailiūnienė.

Patriotingieji mūsų St. Da- 
friaus Posto legionieriai, kaip ki
tas taip ir šias didžias iškilmes 

i puoš savo militarinio pobūdžio 
pasirodymu. Iš to aišku, kad 
šioje didžiojoje lietuvių šventė
je dalyvaus ne tik visos Bostono 
draugijos, bet ir visi iki vienam 
lietuviai.

i Lietuviai, pajudinkime žemę 
! už Lietuvos nepriklausomybę!

Rap.

Remk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Didžioji lietuvių šventė — 
Vasario 16 — šįmet Bostone 
bus labai iškilmingai paminėta, 
sekmadienį, vasario 11 d., 1945. 
Rytą, 10#val. Šv. Petro lietuvių 
bažnyčioje bus iškilmingos šv. 
mišios, dalyvaujant draugijų 
valdyboms su vėliavomis. Pa
mokslą pasakys įžymiausias 
lietuvybės veteranas, rašyto
jas - poetas - publicistas, kun. 
Dr. K. Urbonavičius. Antrą vai. 
po pietų didžiulėje So. Boston 
High School auditorijoj įvyks 
masinis Bostono ir apylinkės 
lietuvių mitingas, kuriame be 
kitų, kalbės tokios įžymios šioje 
šalyje asmenybės — pareigūnai, 
kaip gubernatorius M. J. Tobin, 
senatorius David I. Walsh, kon
sulas Dr. Petras Daužvardis iš! 
Chicago, Iii., kun. Pr. M. Juras 
iš Lawrence,‘ Mass., ir k. Bus 
graži meno programa iš dainų 
muzikos ir tautinių šokių. Prie 
šio paminėjimo yra nutariusios 
prisidėti pačios didžiausios So. 
Bostone draugijos, būtent: So. 
Bostono Liet. Piliečių d-ja. ku
rios pirmininkas adv. J. Griga
lius yra ir šio minėjimo pirm, 
savo metiniame susirinkime ne
tik nutarė dalyvauti, bet ir 
$100.00 aukų tam reikalui pa-i 
skyrė.

Šv. Jono Ev. BĮ. draugija me
tiniame susirinkime nutarė da
lyvauti komitete ir bažnyčioje 
ir išrinko savo atstovais pirm.

S. Griganavi-

GRABORIAI

“Boston Committee for Lithuanian Independence” 
ruošia iškilmingą minėjimą vasario 16-sios su pa- 

maldmis ir prakalbomis.
Iškilmingas minėjimas įvyks

Vasario 11 d., 1945
* • 

Pamaldos prasidės 10 vai. rytą Šv. Petro lietuvių 
par. bažnyčioje, So. Bostone.

SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJE

Kalbės Lietuvos Konsulas Petras Daužvardis iš 
Chicagos; kun. Pr. M. Juras iš Lawrence, Mass., ir 

adv. F. Bagočius iš South Boston, Mass.
Militarišką šios šventės programą atliks Amerikos 

Legiono Stepono Dariaus postas.
Muzikalei programai vadovaus art. R. Juška. 

Vaikučių Grupė, vad. O. Ivaškienės išpildys keletą 
tautinių šokių numerių.

Pakviesti dalyvauti — Gub. M. J. Tobin ir Senato
rius D. I. Walsh.

Rengimo komitetas kviečia visus ir visas lietuvius 
skaitlingai dalyvauti šiose iškilmėse. Kalbėtojai 

patieks vėliausią žodį apie Lietuvą ugnyje...
Dalyvaukime — Kviečia REENGĖJAI. |
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S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKf 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teisei-

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Ave. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960
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šeštadienį, “Darbininke” 
kėši kapelionas kun. Kazimieras 
Jenkus, kurios šiomis dienomis 
praleidžia kelių dienų vakacijas 
So. Bostone ir apylinkėje. Ka
pelionas kun. K. Jenkus, kaip ir 
visuomet pilnas gyvumo ir e- 
nergijos. Jis šiuo laiku eina .sa
vo kapelioniškas pareigas Wood 
Camp, Texas.

Tą dieną lankėsi p-nia Sofija 
Talutis su sūnum Master Sgt. 
Stanley. Atsilankymo proga 
Mrs. Talutis atnaujino “Darbi
ninką metams, paaukojo $2.00 
“Darbininko” palaikymui ir ka- 

; lendoriaus fondan paaukojo 50c. 
Pp. Talučiai yra ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai.

Lankėsi A. Daukantas. K. Fe
deracijos N. Anglijos apskr. pir
mininkas. Atsilankymo proga 
kalendoriaus fondan aukojo 
$1.00.

Lankėsi Pranas Aitutis, far- 
meris iš Bridgewater. Atsilan
kymo proga užsiprenumeravo 
kun. Dr. -K. Urbonavičiaus kny
gą — “Vytis ir Aras”.

Sausio 28 d., tapo pakrikšty
tas Roy Karolis Vincento Onos 
(Žiūrinskaitės) Kulpinų, gyv. 
54 Edison Green, Dorchester, 

: Mass.

Bažnyčioje, kunigai dėkojo 
poniai Bronislavai Jarušaitienei 
už paaukavimą brangių alto
riaus lininių apdangų.

Trečiadienį, 7:30 vai. vak., į- 
vyks Šv. Teresės Novenos ir 
Tretininkų Brolijos pamaldos.

Vedybinio Gyvenimo
Sidabrinis Jubiliejus

h

Buvo išpildyta nepaprastai 
puiki meno programa paruošta 
esto, Boston Symphony orkes-

Sausio 23 d., iškilmingai tapo tros nario, Ludwig Juht. Ją ža- 
palaidota, Naujos Kalvarijos einančiai pildė savo 300 metų 
kapuose, prieš dvi dieni mirusi 
savo brolienės Elzbietos Plevo- 
kienės rezidencijoje Ona Mizgir- 
dienė — Plevokaitė, 78 m. am
žiaus.

Velionė buvo laikoma ypatin
goje pagarboje Lietuvos Dukte
rų po globa Motinos Švč. drau
gijoj, kaipo pirmutinė tos drau
gijos tvarkdarė, kuri tas parei
gas uoliai ėjo per 42 metu iki 
savo mirties. Be to ji per visą 
savo amžių Bostone, visuomet 
prisidėdavo savo darbu, kaipo 
šeimininkė prie parapijos ir jos 
draugijų parengimų.

Amžiną atilsį duok jai 
patie!

Oną Mizgirdienę 
Palaidojus

senumo kontrabasu, L. Juht, jo 
žmona, buvusi operos daininin
kė, Amanda Juht ir smuiko vir
tuozas iš Boston Symphony Or- 
kestros Victor Manusevitch.

i
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ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609

Be to, nepaprastai įdomią kal
bą pasakė temoje “After Victo- 
ry What?” estų kilmės Dr. 
Theodore 
profesor 
tions at 
tional 
Mass.

Šį žymųjį profesorių tarptau
tinės politikos žinovą susirinku
siems perstatė Lietuvos Garbės 
Konsulas, adv. A. O. Šalna. 

! Po programai buvo arbatėlė 
Baltic American Socie- kuriai vadovavo

- g . . . . p-le F. Grendelyte.
ty ollSiniUClHiaS j Susirinkusių tarpe teko maty-

Sausio 21, International Insti- ti būrelis Lawrenciečių su kun. 
tute patalpose, 190 Beacon St., Pr. Juru. prof. Rimavičius-Ray- 
Bostone įvyko metinis Baltic mond, adv. Z. šalnienė, Dr. P. 
American Society of New Eng- Lužeckaitė. L .Švelnia ir k. Rap. 
land metinis susirinkimas, ku-j _____________
ris buvo ypatingai gausus.

Šią draugiją sudaro lietuvių, 
latvių ir estų kilmės Aunerikos 
piliečiai, kultūrinio ir labdarin- bužių sandėlio Brooklyn. N. Y. 
go (ne politinio) bendradarbia- pranešimas, kad Bostoniečių pa
vimo tikslu. Pirmininkas ren- siųstus ten drabužius (80 dėžių 
karnas kasmet iš eilės tų tauty- virš 5000 svarų) gauta sausio 8 
bių. todėl ir šiame susirinkime d., 1945. Dabar skyrius ruošia 
latvis Jacob Graudin užleido kitą drabužių siuntinį. Jos pri- 
pirm. vietą lietuviui prof. Pr. imamos penktadienio vakarais. 
Galiniui. Dariaus Posto patalpose. Rap.

estų kilmės
A. Will, dean and 

of International Rela- 
the American Interna- 
College, Springfield,

(VAIRŪS skelbimai

Vieš-

J. Švagždį ir ižd. 
čių.

Susiv. Lietuvių 
d-ja, metiniame

Palengvink Nugaros Gėlą
VARTOK KARŠTI!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. nuolatinj palengvinimą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj. uždėk 
viena didelį Johnson’s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTERJ — arba storesnį jj. 
šiltesni Johnson’s Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka. veikia 
prieš jo susikuopima. atliuosuoja skaus
mą.. Šiltas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karštį, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę parama. Išbandyk šj 
švaru, lengva, patikrinta būda “karščiu 
gydyti“ paprastą nugaros gėlimą ir ki
tus raumenų skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chronišką nugaros gėlimą, eik 
pas gydytoją)... Visuomet reikalauk 
TIKROJO. Johnson and Johnson paga
minto.

fr^RFI) CROSS PLASTER 
J^±£^BACK PLASTER

Šv. Kazimiero 
susirinkime 

taip pat vienbalsiai nutarė da
lyvauti. pamaldose ir salėje ir 
įgaliojo savo sumanią valdybą 
atstovauti d-ją tose iškilmėse. 
Ši dr-ja taip gi nutarė prisidėti 
ir prie BALF skyriaus, išrink
dama p. Pala’mą ir Mockų savo 
atstovais.

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. d-ja taipgi nusista-

Šiomis dienomis pp. Kazys 
Marijona Karčiauskai, 
Dorchester, mini savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

pp. Karčiauskai yra ilgame
čiai LDS organizacijos nariai ir 
“Darbininko” skaitytojai ir 
nuoširdūs rėmėjai,, ypač p. Ma
rijona Karčiauskienė yra labai 

■ daug dirbus ir tebedirba ne tik 
LDS. bet ir kitose organizacijo
se. Karui prasidėjus, p. M. Kar
čiauskienė labai nuoširdžiai 
dirba Amerikos Raudonajam 
Kryžiui lietuvaičių skyriuje, šv. 
Petro lietuvių parapijoj, ir Lie 

j tuviams Kareiviams Remti Mo
terų ir Merginų draugijoje, p. 
' Karčiauskienė yra pasižymėjusi 
savo veikimu nuo pat atvykimo 
į šią šalį iš Lietuvos. Ji daug 

; dirbo pirmojo pasaulinio karo 
' metu šios šalies ir Lietuvos ge
rovei.

Sidabrinio Jubiliejaus proga, 
sveikiname pp. Kazį ir Marijo- 

I ną Karčiauskus ir linkime jiem 
. geriausios sveikatos ir Dievo 
i palaimos ateities gyvenime!

\ ___________________________

Sausio 30 d. pp. Juozas ir An
tanina Stanislovaičiai, gyv. So. 
Bostone, mini savo 30 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Duk
teris Pranė ir Juozapina sveiki
na savo tėvelius ir linki ilgiau
sių* metų!

į ir
gyv.

738 E. Broadway. So. Boston 27, Mass Jums nereikia porcijos 
-orčiukės pirkimui J. V. 
Karo Bonų.

Gavo Drabužius
Gauta iš BALF Centrinio dra-
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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:

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

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

F 
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave.. Islington Mass.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

/

Broadway,

VINCAS BALUKONIS,
Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

į
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^PORTSMENS
SHOW

FEB. 3 thru 11
Sharkey. mokytas ruonis, šokančios meš
kos. Lary Grisvvoold. nardantis juokdarys. 
Vandeninis baletas, Bensono išlavinti šu
nys, šaudantieji Mansfields. Marrietta 
Terrill. rastų tvarkytoja, išlavinti taurai. 
Stauber broliai, rastų apdirbėjai. Rastų 
tvarkymas — valtelių kontestai. Žuvinin
kystės demonstravimas. Gyvi Žvėris, žu
vis. Krutami paveikslai. Oficialūs karo 
krutami paveikslai. Pabūklai atimti is 
priešo. Visi mylimieji pabūklai — ir dau
gelis visai naujų.

Kasdien nuo 1 iki 11 vai. po pietų 
Sekmadieniais nuo Z iki 11 vai.

ĮŽANGA: SUAUGUSIEMS >1.00 ir taksas. 
— VAIKAMS 50c. ir taksas.

MECHANICS BUILDING
* Diruction CRMPBELL-FRIRBRNKS EXPOSITIONS 1NC. «
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Kan. Juozas Tumas Vaižgantas
(1869-1933)

Lietuva. taip mylėjom

Veda — Antanas Vaičiulaitis

| to — jas jisai buvo susira
šęs ant popieriuko, kurį 
laikė prispaudęs prie E- 
vangelijos knygos. Tad. 
be jokių ceremonijų, jisai 
perskaitė visas likusias iš
traukas. niekur jų nepri
taikydamas, ir taip pabai
gė savo pamokslą. t

Naujų laikų žmonėms 
kurie lietu- gal bus sunku suprasti,

-4.Š- mylėjau Lietuvą, nes 
tai mano Tėvynė, mano gy
vybė. na no džiaugsmas ir 
pasididžiavimas. —

Vaižgantas.

1. ASMUO.
Prieš keliolika metų, — 

rodos, dar taip neseniai, 
tik vakar.— Kaune, aplink 
Rotušės aikštę gyveno 
trys kunigai, 
vių tautos istorijoje išsi- kodėl mes, visa anų dienų 
liko kaip garsiausia ir 
šviesiausia savo luomo tri- Vaižgantą. Viena jo aure- 
julė.

Pirmas buvo jų tautos 
atsikėlimo pranašas Mai
ronis, mėgstamiausias sa
vo dainomis iš visų lietu
vių poetų.

Antras buvo Adomas 
Jakštas, publicistas, poe
tas. kritikas ir kitų devy
nių amatų vyras — labiau
siai privengiamas iš visų 
lietuvių rašytojų.

Paskutinysis buvo Kan. 
Juozas Tumas - Vaižgan
tas, visos tautos myli
miausias žmogus.

Vargiai ar bebuvo Lietu
voje toks užkampis, kur 
žmonės nebūtų minėję 
kan. Tumo vardo. Iš toli
mų kaimų sodiečiai va
žiuodavo į Vytauto bažny
čią išgirsti jo žodžio ir pa
sižiūrėti į tą saulėtą, gerą 
ir balta baltutėlį kunigą. 
“Žilas jis kaip obelis”, — 
kalbėdavo jie.

Mūsų namuose nuo neat
menamų laikų gyveno tar
naitė, kurią mes Mamuke 
p. aminėm. Septyniasde-

lometrų ji pėsčia 
Idavo į Kauną savo sesers 

ir pamatyti Tu- 
ant

olė buvo, kad jisai priklau
sė senai ir garbingai lais
vės kovotojų kartai. Bet 

įtoks buvo ir Maironis, ir 
Dr. J. Basanavičius, ir ne
maža kitų, tuomet dar gy
vų aušrininkų ir varpinin
kų. Jo garsą didino rašy
tojo nuopelnai: jis buvo 
"Pragiedrulių” kūrėjas. 
Bet minioms jo raštai bu
vo mažiau žinomi, kaip 
Maironio dainos. Jis buvo 
universiteto profesorius, 
gražiabalsis kalbėtojas, 

■ publicistas, redaktorius,' 
visuomenės veikėjas, dau
gelio organizacijų narys. 
Nors tai platus darbų ruo
žas, bet Adomo Jakšto ži
nojimas ir intelektualinė 
veikla buvo dar labiau iš
sišakojus.

Prisirišimas prie Vaiž
ganto. žmonių meilė jam 
kilo dėl to. kad jisai buvo

i
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simt 
eld 
aplanky 
ra o — jo bažnyčioje 
Nemuno kranto.

Eidavo jo klausytis 
zider.tas, ministeriai. 
fc.’crlai, artistai, darbinin
kai. net vienas kitas Kau
liu žydas.

Atsidūręs pirmu kartu 
Kaune, aš irgi prisilaikiau 
š j uiiigrimų tradicijos. Iš
ėjo kan. Tumas, visas ži
las, pamokslo sakyti, 
kalbėjo apie daug ką — 
pie tikėjimo tiesa, 
išsidažiusias ponias. Vie-

Kan. Juozas Tumas Vaižgantas

AŠ MYLĖJAU LIETUVĄ

mirdamas jis kliedėjo Lie
tuva. Paskutiniai jo žo
džiai buvo: "Gelbėkit Lie- 
avą!” Gal jo skaidri dva- 
;ia, palikdama žemę ir 
žmones, kuriuos taip di
džiai buvo numylėjęs, jau 
regėjo šiurpų dabarties 
naveikslą, kada mūsų 
krašte žudomi, tremiami ir 
šaudomi be pasigailėjimo 
ir užtarimo geriausi- tautos 
vaikai — visas senas ir 
garbingas aisčių kraštas.

Dirbo Vaižgantas visur, 
kur tik jo išmanymo ir jė
gų reikėjo: spaudoj, drau- 

esą, bent 
dalyvavęs, 
paskaito-

VIRKŠNA

—... darbo nedaug, rūpes
čio tik apie vieną arklį, su 
ponu kur netol pavažiuoti. 

Čia nurijo ašaras. Kitas 
dviem tryškėm šniurkšte
lėjo iš nosių, iš aukšto pa
spaudęs jas dviem plačiai 
iškėstais pirštais.
—... ir gavau bėgti... po

nas sau, aš sau... Atbėgau, 
Toliau, štai, Rygon, kaip buvęs, 

pasirodė, vienu žiponėliu... Ak, Die-

gijose, kurių, 
dvidešimtyje

i susirinkimuose, 
įse, sakykloje, literatūroje. 
| šelpime, universitete au- 
kų rinkime, pasiekdamas 

j net Ameriką. Veikė jis 
drąsiai, gudriai ir iš visos 
širdies. Jis pats matė vir
tęs lietuviškos visuomenės 
tarnu ir taip guodžiojos!: 
“Ir tapau savosios, lietu
viškos visuomenės tarnas: 
ne, dar daugiau — jos ver
gas, dėl jo§ metų metais 
nebematęs, kaip skaisti 
saulutė šviečia ir džiugina. 
Kur tik kas man lienė eiti, 
ėjau neatsiklausdamas, 
kas jį įgaliojo man liepti, 
bet tik visuomenės labui. 
Ėjau, dirbau be atodairos, 
laiku nesumetęs, ar aš tam 
kvalifikuotas”.

"2,

Aš mylėjau Lietuvą, nes tai mano Tėvynė, mane 
gyvybė, mano džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Aš gerbiau jos vardą, kuri smaugėjai braukė iš 
žemėlapių, iš šnekamosios kalbos, iš valstybinių doku
mentų.

Gerbiau jos ženklą — Vytį, kurį išvydę, kilo prieš
mane, kaip prieš insurgentą, visos pragaro, tikriau —, 
žandarų, galybės.

Aš nesiklausiau, ar kas man leis mylėti Tėvynę, 
mieluoti ją ir laikytis savo širdyje, kol ji buvo tokia 
mažutytė, nevaizdi, išplėštomis teisėmis ir turtu na
bagė, jog lengvai tilpo mano širdyje.

Aš mylėjau Lietuvą ir gerbiau ją ne už vieną tuš
čią vardą ir ne už skaisčias jos istorijos tradicijas, iš 
kurių aš sėmiaus teisės ir pagalėjimo mylėti; ne už tai 
tik, kad ji savo malonumu tiek rašytojų Įkvėpė eilėmis 
ir ne eilėmis apgiedoti jos garbę, jos gerumus.

O. ne! Aš ne empiriejų srities gyventojas, aš nei 
žavinti, teisi saulėta auk- svajotojas: mano širdis ne medžiaga, skiriama sudegti 
sinės širdies asmenybė ir savo paties ugnyje, savo paties pajėgomis sukurtoje, 
kad jo paties vienintelė Aš esu gyva esybė, visiškai ir reali. Kūnu pasaulyje aš 
meilė ir aistra buvo Lietu- užimu tam tikrą vietą ir tos vietos man reikia nemaža, 
va ir lietuviai. Jis mylėjo kai pasiduodu šen ar ten, kur pavaro mane neramioji 
T i Ir/-, ■ • * w ■ • — •• I ■Lietuvą ne abstrakčiai, ne dvasia. Aš esu — Laisvės reikalingas, 
iš tolo. Jis mylėjo tėvynes 
laukus, girias, ežerus, dai
nas, besikeičiančias dan
gaus spalvas, paukščius, 
dumblinus rudens kelius, 
skurdžias pirkeles ir ypa
čiai žmones. Jis buvo gata
vas paskutinius marški
nius atiduoti, jei matė, kad 
iš tikrųjų kam reikia pa- 
gelbos. Šį jo širdies geru
mą visi žinojo ir ne kartą 
apgavo tiek medžiaginėj, 

Jis tiek politinėj dirvoj. Dėl to 
a- jis nepyko, bet savo testa- 

apie mente nuolaidžiai prisimi
nė: “Aš niekam nesu skal- 

tomis mokė, vietomis bau- nas. o man daug kas... jei 
jų ir buvo

i

dė, vietomis ir linksmumo 
įnešė. Jo kalba buvo gyva,

Redakcijos kambario 
į klingė dusyk klepterėjo. Ir 
be reikalo: durys tyliai at
sidaro. Žvelgterėjau —nie
ko ir vėl įkniubau į rašy
mą. Tik gerai minutei pra- 

' ėjus, ima durys vertis, taip 
iš palengvo ir atsargiai, 
lyg norint pro jas žvilgte-j 

į rėti į neramų padūkėlį ar į' 
(kokį plėšrų žvėrį. 
j žemiau klingės ] 
' graži galva ant ištiesto,' ve. viskas žuvo, 
kiek tik begalima, kaklo. 
Gražios mėlynos akys bu- nusišnypšdamas, 
vo pilnos stirnos 1
Gi kas čia? Vaikiūkštis ar milelio skvernus ir apsipy- 
neužauga? Bet bailiui dau- ič ašaromis, 
giau lendant į duris, 
stomuo vis labiau 1 * 
kol nepasidarė visas gana 
augalotas jaunas 

IJėjo ir ten pat prisiglaudė
prie sienos, 

j pečius pirmyn 
rankas, it pagalius, paka- aš dabar darysiu... 
rinęs. ' — Gėdėkis, verši! Nei

Mintauja nepaimta, nei tu 
žinai, kas tavo žuvo. Dar 
niekur nieko bloga, o ta 
jau tiek ašarų lieji!

— ...taigi, taigi, sako Min
taujon galima esą grįžti. 
Grįžčiau, savo poną atras
čiau, vėl jam važinėčiau... 

Ir vėl apsipylė ašaromis.
— Tai ko gi negrįžti, po 

plynių!?
—... kad nėra kuo... bene 

susimylėtumėt ant ma
nęs... grįžčiau į Zarasus: 
ten, sako, ramiau esą...
— Grįžk per Kalkūnus į 

Zarasus. Gausi tris rublius 
ir veltui gelžkelio biliotą. 
Daugiau neišsigalime. Ar 
pakaks?

| Čia nemoku nei aprašyti.

I

Tokiuo pat gestu, kaip ir
__  _ , dviem 

bailumo, pirštais pakėlė čerkazinio 
— •« v j • i • • • • . • •
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joj — Kame žuvo? Ar tai vc- 

tiesės, kiečiai ir Mintaują paėmė? 
Paklausiau visiškai ne- 

bernas. bekantriai.
tai jau gal paėmė... 

susikūprinęs, šaudės... visi bėgo, kaip a- 
parietęs, kis išdegę. Ak, Dieve, ką

Jei jis norėjo vaidinti su- 
nykėlio, nelaimingo varg
šo, užpliekto vergo rolę, 
tai geresnės mimikos nė 

, dramos artistas nebūtų 
j pavartojęs. Pagailo neba- 
jgo. 
į — Tamsta ką pasakysi? 
i— klausiu gana palankiu 
balsu.

Tuoj pečiai atsilenkė ir 
brankos pakilo. Pagūromis, 
kiauliarisčiu atpuolė, pa
grobė alkūnę, pabučiavo, 
paskui ranką, griebė ir 
antros, kol visai nesuerzi
no.
— Liaukis, ar gėdos netu

ri taip laižytis! — sutrin- 
kinau.

Krūptelėjo, šoktelėjo at- Atsivėrė du tikru šaltiniu 
gal ir vėl pečius atstatė.
— Pa... pab... ir aš pabė- 

į gelis...
— Iš kur, kas?
— N., zarasiškis, lietuvis;

ėjau bernaudamas po po- __
nūs. Patekau į Mintaują... gailestingas 
Gera man ten buvo... 
Čia lūpa viptelėjo.
—... ak, kaip gera buvo...
Čia visai 

'iškrypo lūpos.

2. RAŠTAI.
Jau imant vien raštus, 

niekas lietuvių literatūroj 
neparodė tokio gausumo, 
kaip Vaižgantas — viso la
bo dvidešimt tomų rinki
nys. Juose randame publi
cistikos su tokiais gražiais 
pavyzdžiais, kaip ‘"Vaikai 
stoja Tėvynės gintų” arba 
“Aš mylėjau Lietuvą”. Ten 

•esama linksmų feljetonų, 
■ atsiminimų nuotrupų, ke
lionių aprašymų, dramos 
vaizdelių ir literatūros is
torijos studijų, kuriose su
rinkta daug brangios me
džiagos apie daugel mūsų 
rašytojų. Šios studijos nė
ra sausos, griežtai moks
liškos, ir kaikurių rašyto
jų apibudinimas yra toks 

jog

ašarų; dviem čiurkšlėm, nė 
nemirkčiojant, plaukė jos 
savaime. O gražus veidas 
švito, linksmėjo, kupra iš
sitiesino. Veidas pasidarė 
vaikiškai nekaltas, liūdnai 

, atlaidus. 
— Drauge su ašarų šaltiniais 

į atsivėrė ir kalbos šaltinis.
—... niekam aš neišleisiu 

jau vaikiškai tų pinigų... bene aš toks, 
•__________  kaip kiti pabėgėliai?... Iš-

, , . . , ; kaulys, suvylios paskui ei-
piemenukų, darbininkų, na vakarais kėkšauti... gir- 
zandarų, valkatų, žydų,-ti sugrįžta muštis ima> 
visa kas ten mirgėte mir- nerįmą visame bute pake- 
ga, stiprios rašytojo^ ran- jįa gyva aplaidžia, ne-

Laisvė tai siela, kuri gaivina mano Tėvynę. Nėra 
laisvės — nėra nei Tėvynės, nėra Tėvynės — nebus nei 
Laisvės. Mylėdamas Lietuvą, myliu Laisvę, kurią tegali 
man laiduoti nepriklausoma šalis, mano Tėvynė.

Ir mano Tėvynė reali, turi savo vietą pasaulyje, iš; gyvas ir vaizdingas,
Gali ją smaugti pasijunti, lyg skaitytum 

ne literatūros tyrinėjimą, 
o kokią apysaką.

Grožinėj prozoj geriausi 
Vaižganto kūriniai yra 
“Pragiedruliai”, “Dėdės ir 
dėdienės” ir “Rimai ir Ne
rimai”.

Stambiausias jų yra 
“Pragiedruliai”, trijų to
mų knyga, vienas pagrin
dinių raštų lietuvių litera
tūroj.

Vaižgantas šią savo kny
gą pavadino vaizdais ko
vos dėl kultūros ir suskirs
tė ją į dvi dalis: “Gondin
gos kraštą”, vaizduojantį 
realistiškai praktišką Že
maitijos užkampį ir — 
“Vaduvų kraštą”, kur mes 
regime romantišką buities 
paveikslą, si ė p i n i n g ą, 
gamtos grožybėj pasken
dusį. Tuo keliu Vaižgantas 
savo “Pragiedruliuose” 
duoda dviejų lietuvio būdo 
bruožų sintezę: jis sujun
gia lietuvio palinkimą sva
jonei, misticizmui, dainai, 
pasakai ir drauge kietą jo 
prakitškumą, užsispyrimą 
ir kantrumą.

Piešdamas kultūrines lie
tuvių kovas prieš rusus 
ano amžiaus gale, Vaiž
gantas prieš skaitytoją 
pastatė daug ryškių asme
nų, apimančių visokius 
sluoksnius ir visokį amžių. 
Ten yra dvarininkų, kuni
gų, daktarų, kaimiečių,

kurios jos niekas netesės išstumti.
priešai ar broliai apsikabinę, tik visiškai užsmaugti 
negali, kol nebus visai tautai nukapotos galvos. Ligi 
tik atsigniauš smaugėjo rankos, tauta žiobtelės gimto
jo kvapo ir sušuks: tebesu gyva!

VAIŽGANTAS.

visa kas ten mirgėte mir- x ’ -
ga, stiprios rašytojo ran- j-a*’ ■ _ _ _A
kos^ pavaizduoti. Kai kurie duok> pOne DieVe...' 
tu žmonių yra tiesiog ne-. Kalbėjo, plūdo ir šmeižė 
užmirštami kaip tėvelis, draugus tokiuo šventai ne- 
motutė, Valeras, Napalys, kanu veidu, kad aš, nė ne- 
du miestelio žydai, kuriuos žiūrėdamas, pavardę į sąs-

žemės, to pat kraujo, tos: 
pat praeities ir tų pat var
gų vaikus.-Net užsipultas, 
įskųstas ar šmeižiamas, 
jis nevarinėjo keršto ir 
pagiežos, bet gynėsi smar-

du miestelio žydai, kuriuos r-y - 
štai kokiu varsų meistriš- kaį£ų knygą įrašydamas, 
kurnu autorius nutapė: staptelėjau ir pati ranka 
Milžinas šūmakeris neuž- vieton parašyti — tris pa

auga Zelikmaną vedžiojo-; statė... pusantro.
si, tikrai, kaip karvė ver
šiuką, ir užpuldinėio ji, i 
kaip tikras mėsinėto jas,. 
kimbas su oeiliu tučtuo
jau patraukti jam per kak-į Virkšna nesuprato, kara 
lą ir išdaryti. ;a§ neišlaikiau žadinio ir

(Eus daugiau) itedaviau pusę.

deja, nei paties Pono Die
vo, prisipažįstu, nors ir be 
to prisipažinimo visiems 
tai aišku, kiek slieko šir- 
džia tą velėną, po kuria 
aš, štai, jau septintą de
šimtį metų landžioju. Man 
viena tebuvo tikrai skanų 
ir malonu — čeploti, kad 
ir nešvarų, bet tik tautinį 
čiulpiką. Vyžota, lopyta 
mano Lietuvėlė, bet — ma
no! Lininiai, arielkininkai.

, mėšluočiai, dažnai padle- 
cai tie lietuviai, bet — ma
no broliai! Lietuvos istori
ja tedavė mums legendą, o 
kultūrą paliko mums pa
tiems po pusės tūkstančio 

. metų inicijuoti, bet ta is
torija — mano”.

Jo meilė gimtajai šaliai 
buvo veikli ir uoli. Kaip 

• darbinis arklys, įkinkytas 
■ į plėškę, dar kunigų semi

narijoj jis įsitraukė į lietu
viškąjį darbą, stojo pačio
se pirmosna pionierių ei- 
lėsna ir ligi grabo lentos su 
džiaugsmu vilko savo jun
gą, kitus uždegdamas ir 
Šviesą bei gerovę gimtajai 
saliai nešdamas, jos dvasi
nį turtą kraudamas. Ir

f

užsigins, tai
grobuoniška intencija. Ir kiai, atvirai ir vyriškai. Jis 

paprasta, vaizdi ir be jokių kitaip mane apgaudavo”. buvo tartum šviesus mūsų 
retorikos papuošimų. Ma- Jis geriau už daugelį žino- dienų riteris, 
tyt. jis nu
pasiruošto plano, nes gale esama visokių — ir gėrės- jas; garbingas, geraširdis 
jam pasiliko nepanaudotos nių, ir piktesnių. Visus jis ir be galo darbštus, 
visos ištraukos iš Šv. Raš- juos mylėjo, kaip tos pat

tautos mei- 
lydo r.uo savo jo, kad tų mūsų tautiečių lės trubadūras ir vykdyto-

Gražiai apie Vaižgantą 
kalbėjo poetas Balys Sruo
ga: kan. Juozas Tumas bu
vo žmogus šviesus, viso
mis gyslomis, lyg šakni
mis, įaugęs į tėviškės že- 
melę, kaip ąžuolas plačio
mis šakomis, mosuojąs ir 
prieš audra, ir pavėjui, ir 
taikiam pakeleiviui, ir pa
saulio valkatai, visiems ly
giai. visiems vienodai, vi
sus šios žemės brolius vie
nodai mylėjo, visais vieno
dai džiaugėsi.

Vaižgantas pats karta 
tain kalbėjo apie aną pri
sirišimą prie savo žemės ir 
savo žmonių: “Kone nuo 
pat kūdikio lopšio ir iki 

■■lai-iai prausiasi, kad būtų balti, sveiki; kad pasenusio lazdos aš nieko 
• < būtų sveika lietuviška dvasia... įtiek konkrečiai nemylėjau,

■ L?

— Moki rašyti?
—... nemoku...
— Še ir išeik iš čia kuo 

greičiausiai.

Invazijoj Makin salos sužeistasis pulk. Evans For- 
dyce Carlson, USMEER, (kairėj), kalbasi su jaunu la
kūnų, kuris yra vadas “Carlson’s Raiders”.


