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DARBININKAS
So. Boston, Masą. — Ba

landžio 2 — Kun. Dr. Ka
zimiero Urbonavičiaus lei
džiamoji knyga — “Vytis 
ir Erelis” į trumpą laiką 
susilaukė jau 200 rėmėjų. 
Iš tikrųjų, taJreikia pasi
džiaugti, kad kun. Dr. Ur
bonavičius turi tiek priete
lių ir rėmėjų. Yra pasiža
dėję trumpoje ateityje į- 
stoti į rėmėjus ir daugiau. 
Lauksime.

Knygai raidės jau yra 
renkamos ir už savaitės ar 
kitos pasirodys josios pir
mas lankas. Todėlei, norin
tieji įstoti į šios knygos rė
mėjus, prašome paskubėti.
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Sovietų Rusijos Apetitas 
Didėja

cities and

Chicagos lietuvių kvis- 
lingų - bolševikų laikraš
tis “V.” kovo 23 d. š. m. 
laidoje paduoda anglų kal
ba žinią iš Maskvos, Rusi
jos, kad “Lithuania’s 
Evacuated Children Re- 
turn From Soviet Ręst 
Homes” (Iš Lietuvos Iš
vežti Vaikai Grįžta iš So
vietų Poilsio Namų). Kur 
tie “poilsio namai”? Toje 
pačioje žinioje paduoda 
“Chelkov Gorki region”, 
“Debos Home”. Sako, kad 
pereitų metų lapkričio mė
nesyj iš tų sričių grąžinta 
vaikai, iš kurių “one hund- 
red and nine were met by 
their parents. The ręst left 
for various
small towns where their 
relations are living. One 
hundred and forty one 
children from the Debos 
Home remained in Vilnius 
Children’s Home.”

Vadinasi, iš visų grąžin
tų į Lietuvą vaikų, kurie 
buvo atskirti nuo tėvų ir 
išvežti į Rusiją, tik šimtas 
devyni vaikai rado tėvus, 
o kiti palikti pas gimines, 
gyv. miesteliuose ir kai
muose. Šimtas ir keturios- 
dešimt vienas vaikas pa
liktas Vilniaus Vaikų Na
me. Kur dingo tų vaikų 
tėvai ?

Toje pačioje Maskvos ži
nioje paduoda, kad “tiki- 
mąsi, jog greitu laiku bus 
grąžinta į Lietuvą dar vie
nuolika šimtų vaikų iš į- 
vairių USSR miestų, į- 
imant Taškento.” 
čiausia, kad ir kiti 
neberas savo tėvų, 
žinoma, iš Lietuvos
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VVashington, D. C., bal. 2 
— Skelbiama, kad sovietų 
Rusijos diktatorius Stali
nas Jaltoj reikalavo Rusi
jai tris balsus planuoja
moj saugumo organizaci
joj. Sakoma, kad prez. 
Rooseveltas sutikęs su 
Stalino reikalavimu, jeigu 
ir Jung. Valstybėms bus 
duota trys balsai.

Stalinas reikalavęs, kad 
vienas balsas būtų duotas 
Ukrainai, vienas balsas 
Baltgudijai, o trečias visai 
sovietų Rusijai.

Dėl tokio sovietų Rusijos 
diktatoriaus' reikalavimo 
kilo nepasitenkinimas iš 
mažųjų tautų. Iš visko at
rodo, kad didžiosios vals
tybės užsimojo visai nu
stelbti mažąsias valstybes.

Japonija Prarado 308,180 
Kareivių Filipinuose

Manila, bal. 2 — Prane
ša, kad Japonija nuo Jung. 
Valstybių karo jėgų įsiver
žimo į Leyte spalių 20 d., 
pereitų metų, iki šiol pra
rado 308,180 kareivių Fili
pinuose. Gen. MacArthur 
pranešimuose sako, kad 
per 5 dienas, būtent, nuo 
kovo 26 iki 31 d. užmušta 
10.971 japonų kareivis, ir 
185 japonai kareiviai pa
imti nelaisvėn.

Grei- 
vaikai

Kaip 
išvež-

ta j Rusiją desetkai tūks
tančių, o gal ir šimtai tūk-i 
stančių žmonių. Vaikai at
skirti nuo tėvų, vyrai nuo 
žmonų. Maskva paduoda, 
kad dalis vaikų grąžinta į 
Lietuvą, bet kur yra jų tė
vai? Vaikai auklėjami ko
munistinėje - kacapiškoje 
dvasioje, o jų tėvai gali 
būti sušaudyti arba mirę 
badu Sibiro tundrose.

Ar ir dabar komunistai- 
kvislingai sakys, kad iš 
Lietuvos nebuvo išvežta 
tūkstančių tūkstančiai lie
tuvių į Sibirą? Ar išvež
tieji lietuviai iš Lietuvos j 
Sibirą, kurie dar yra gyvi, 
bus kada nors išlaisvinti ir 
grąžinti j Lietuvą?

ČIA NEGERA, BET Į “ROJŲ” 
NEKELIAUJA...

“Draugas” rašo:
“Mrs. Agnės Bridges šio

mis dienomis “užšaldė” sa-
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Atkirto Paskutinę Didelę Industrijos 
Sritį Nuo Vokietijos

Paryžius, bal. 2 — Ant- sutinka organizuoto vo
ro]! Jung. Valstybių De- kiečių pasipriešinimo. Vo- 
vintosios Armijos tankų kiečiai skelbia, kad Britai 
divizija susisiekė su Tre- pasiekė Muenster, o kitos 
čiąja ginkluota divizija ar- žinios paduoda, kad Britai 
ti Lippstadt, Rurh basei- 100 mylių į vakarus nuo 
noje, ir apsupo 30,000 vo- Rhine upės.
kiečių kareivių. Taipgi at- Vokiečių radio sako, kad 
kirto paskutinę didžiausią savanorių organizaciją ku- 
industrijos sritį nuo Vo- rios tikslas esąs vesti sau- 
kietijos. į žudišką karą prieš alijan-

Jung. Valstybių trečioji tų kareivius ir vokiečius, 
armija siekia Leipzigo. j kurie bendradarbiauja su

Septintoji armija puola;alijantais.
•vokiečius iš dviejų pusių,! Iš to galima suprasti, 
>kad padalinti Vokietiją, j kad Vokietijos naciai yra

Britų antroji armija ne- desperacijoj._ - _

Patvinus Ohio upei ir užliejus apylinkes ir susisiekimo kelius suparali- 
žavo. Vaizdas parodo Centrai Railroad Station in Louisville, Ky., užlietą 
vandeniu.

Užėmė 2 Aerodromas
karo jėgoms įsiveržti į O-Guam, balandžio 2 — .kaiu v-

Jung. Valstybių dešimtoji I kinawą salą. Amerikiečiai 
armija, vadovaujama Įeit, 
gen. Simon Boliver Buck- 
ner, įsiveržė į Okinavva va
karinį pakraštį ir užėmė 
Yontan ir Katena aero
dromus. Okinawa yra 
svarbiausioji sala Ryuky- 
us, kuri randasi apie 362 
mylios nuo Japonijos že
mės.

Amerikiečiams įsiver
žiant į Okinavva japonai 
neparodė didelio pasiprie
šinimo. Tuo pačiu metu 
Jung. Valstybių bombane- 
šiai bombardavo japonų 
militarines įstaigas Tokio, 
kad pagelbėti amerikiečių

pasistūmė pirmyn 8 my
lias.

Pažymėtina, kad Jung. 
Valstybių karo jėgos buvo 
pasiruošusios ‘sutikti stip
rų japonų pasipriešinimą. 
Prie tos salos buvo sukon
centruota 
1,500 lėktuvų, 1,400 laivų, 
pradedant kovos laivais ir 
baigiant paprastais lai
vais. Tačiau tų visų jėgų 

| nereikėjo panaudoti, ne
žiūrint to, kad, kaip ap
skaičiuojama. japonai toje 
saloje turi nuo 60,000 iki 
80,000 kareivių.

Jung. Valstybių Valdžia 
Atmetė Sovietų Rusijos 

Reikalavimą
Madrid — Kari H. Von 

\Viegand, vyriausias “A- 
merican” užsienio kores
pondentas, rašo, kad mar
šalas Stalinas ir jo totali-

VVashington, D. C. —šio
mis dienomis sovietų Ru- _ 
sijos valdžia įteikė J. V.;tarinė komunistų sovietų 
valstybės departmentui valdžia netoleruos Ameri- 
reikalavimą, kad įsileistų kos arba Britanijos kiši- 
lenkų Liublino valdžios ai-j mąsi i sovietų Rusijos 
stovus į San Francisco “Prekinį kiemą” — reiš- 
konferenciją. Jung. Vals- kianti Rumuniją, Bulgari- 
tybių valdžia sovietų rei
kalavimą atmetė.

Kai kurie J. V. senatoriai
daugiau kaipj tokį valdžios v nusistatymą

RAUDONIEJI EINA ARTYN 
VIENNOS

žiaurūs, kaip jiems buvo į- 
kalbėta. Japonai, patekę į 
nelaisvę, gavo maisto ir 
medikalę priežiūrą.

Tas parodo, kiek daug 
bloga daro klaidinga pro
paganda.

I

nuoširdžiai užgiria ir pra
mato Jung. Valstybių val
džios tvirtesnę po.iciką 
link Rusijos.

Sovietai Trukdą Lenkijos 
Valdžios Sudarymą

vai
rą- 

vie- 
val-

————
ar deportavimo bylą jis y-j 
ra laimėjęs, ar ne.

“Mūsų manymu, būtų'
vo vyro Harry Bridges sąs-■ daug tiksliau tą poną iš
kaitąs banke ir jo uždarbį,! vežti ten, jš kur jis yra at-j

1

i

kuris siekia tūkstančio do- vykęs, arba, dar geriau, į 
lerių į mėnesį. Ši ponia no- Sovietų Rusiją, kurios 
rinti persiskirti (divorsuo- santvarka jam patinka ir 
tis) nuo savo vyro, kuris kurią jis norėtų čia įvesti, 
jai esąs labai žiaurus. | “jis pats, matyt, nesusi- 

“Harry Bridges yra vie- pranta. Jam patinka gy- 
nos unijos vadas Pacifiko venti krašte, kur gali tūks- 
pakraščiuose. Jis yra aus- tančius uždirbti ir į ban

kus pinigus krauti “juodai 
dienai”. Tie jo “uždirbti” 
tūkstančiai yra surinkti iš 
darbo žmonių, kuriems to
kie Bridges ir kiti komu
nistų aktivistai vergijos 
pančius norėtų užnerti. 
Patys nenori gyventi ko
munistų įsteigtame Rusi
jos “rojuje”, tačiau dar
buojasi, kad kitiems tą ne
laimę užtraukti”.

tras. Dėl komunistinės 
veiklos buvo stengiamasi jį 
deportuoti. Bet komunis
tai ir jų draugai vedė kovą, 
kad jį čia palikti. Bet tuo 
tarpu jis dar nėra tikras.

Londonas, bal. 2 — So
vietų Rusijos raudonoji 
armija pralaužė Viennos 
išlaukinę apsigynimo lini
ją. Beliko tik 22 mylios iki 
Viennos. Bratislava pavo
juje. Raudonieji taipgi už
ėmė Glogau, prie Oder, 
upės, kuris buvo apsuptas 
nuo vasario 13 d.

Raudonoji armija užėmė! 
daugiau kaip 340 kaimelių’ 
300 mylių fronte, kuris, 
tęsiasi nuo Jugoslavijos' 
sienos iki Čekoslovakijos 
kalnų centro. ja areštavo keliolika as-

Sakoma, kad pereitą šeš-jmenų, kurie platino komu- 
tadienį, žemiau Balaton, nistų propagandinę litera- 
ežero, rusai paėmė 26.000, turą. Valdžia leidžia vi- 
vokiečių į nelaisvę. įsoms srovėms platinti sa-

---------------- jvo spaudą, bet draudžia tą

Graikijos Valdžia Draudžia 
Platinti Komunistų 

Propagandų

Athens, Graikija, bal. 2 
— Šiomis dienomis polici
ja areštavo keliolika

i

VVashington, D. C., bal. 2 
— Sovietų Rusijos 
džios kontroliuojamas 
dio praneška, kad nei 
nas buvęs Lenkijos
džioj asmuo nebus priim
tas į naują Lenkijos val
džią, kaip buvo susitarta 
Jaltoj apie lenkų valdžios 
sudarymą.

Vadinasi, sovietų Rusi
jos valdžia yra nusistačius 
įleisti į naują Lenkijos 
valdžią tik tuos lenkus, 
kurie pataikauja Rusijai. •

Tito Pripažino Liublino 
Valdžią

ją, Estiją. Latviją ir Lietu
vą — ne daugiau, kaip A- 
merika netoleruotų sovie- ' 
tų valdžios kišimąsi į Ku
bos, Meksikos ir centrali- 
nės Amerikos kišimąsi rei
kalus.

Tokia, sako pranešimas, 
esą susidarius nuomonė 
dabartiniu metu diploma
tiniuose rateliuose, kad 
Kremlius laikosi tokio nu-1 
sistatymo, kuomet Ameri
kos valdžia pareikalavo tu
rėti konferenciją Rumuni
jos padėties klausimu.

Kaip yra žinoma, sovietų 
Rusijos valdžia dar nedavė 
atsakymo į Jung. Valsty-j 
bių valdžios reikalavimą, 
bent nėra žinomas viešai.

Sovietų Rusijos raudo
nosios armijos siautimas 

i okupuotuose Balkanų ir 
Pabaltijo kraštuose aiškiai 
įrodo, kad raudonieji visai! 
nesiskaito su pi: j--*-— 
talkininkais. Rumunijoj 
turėjo pasikeisti valdžia, 
nes to reikalavo raudonie
ji. Du Amerikos ir trys

<

Anglijos atstovai, kurie į- 
eina į Alijantų Kontrolės 
Komisiją Buchareste ne
turi nei balso, nei įtakos.

Sakoma, kad kai iš Mas
kvos atvyko sovietų Rusi
jos valdžios komisaras Vi- 
šinskas, vasario 27 d., tai 
jis pareikalavęs, kad Ru
munijos karalius Mykolas 
įsakytų premierui R.ades- 
cu atsistatydinti ir suda
rytų naują valdžią, kuri a- 
titiktų “žmonių valiai”. 
Karalius negalėjęs išpildy
ti Višinskio reikalavimo. 
Višinskis pagrasinęs “ma
sinėmis demonstracijomis 
ir komunistų riaušėmis.” 
Sakoma, kad 10.000 komu
nistų gavo apmokėti po 
2,000 lei ir po tris kepalė
lius duonos už kiekvieną 
dieną, kada jie “demons
travo”.

“Kitą dieną, būtent, va
sario 28. Višinskas vėl atė
jo į palocių ir įteikė dviejų 
valandų ultimatumą.

“Jis turėjo apsupęs pa
locių raudonąja armija, 
kuri okupavo Rumunijos 
generalio štabo namus. 
Rumunijos kareiviai buvo 
nuginkluoti.

“Nusiminęs karai i u s, 
alijantais! jausdamas, kad Amerika 

ir Anglija apleido Rumu
niją, ir nežinodamas ką 
toliau daryti prieš jėgą, 
pasidavė.”

Iš Baimės "Barbarų" Muši- •daryti svetimos valstybes| 
nulš laruui.i agentams.žudė 200 Japonų

Praneša, kad Japonijos 
propaganda tiek įtikino 
kaikuriuos japonus, kad 
vietoj patekti į vakarinių 
“barbarų” nelaisvę, geriau 
nusižudyti, 200 japonų ci
vilių iš Kerama grupės nu
sižudė.

Kiti japonai, kurie pasi
davė į amerikiečių nelais
vę, patyrė, kad jie nėra

Maciai Nužudė Aacheno 
Mayorą

Maskva, bal. 2 — Marša
las Tito praneša, kad jo 
Jugoslavijos valdžia pripa
žino lenkų taip vadinamą 
Liublino valdžią Varšuvo
je, ir su ja pasikeičia di
plomatiniais atstovais.

Šis Tito pripažinimas nė
ra naujiena, nes toks yra 

.Maskvos pageidavimas. 
! Kvislingas Paleckis jau se
niai pripažino lenkų Liub- 

' lino valdžią.
___________I

Iš Olandijos

Londonas, bal. 2 — Šio
mis dienomis Vokietijos 
naciai pradėjo slaptą tero
ro darbą Alijantų okupuo
tose srityse. Nužudė Aa- 
cheno mayorą ir kitus vo
kiečius, kurie nesipriešina 
alijantams.

• |V|*Amerikiečiai Išlipo Negros 
Salon

Manila, bal. 2 — 
MacArthur praneša, 
Jung. Valstybių kariai iš
lipo Negros saloje, į vaka
rus nuo Cebu salos.

Gen. 
kad

Praneša, kad tūkstan- kas, kad priešas bandys iš- 
;čiai Vokietijos nacių ka- silaikyti pakraščiuose, kad 
reivių. bijodami patekti į: 

; Alijantų spąstus, bėga iš
Olandijos.

Apie penki metai atgal 
i vokiečiai - naciai užėmė
Olandiją. Dabar jie jaučia! jas. 
tikrą pavojų, kuomet mar
šalo Montgomery ginkluo
tos jėgos veržiasi į Vokie
tiją ir gręsia atkirsti O- 
landiją. Kol kas nėra žinių 
ar vokiečiai bėga ir iš O- 
landijos pakraščių, ar tik 
iš centro? Galimas daly-

iš ten galėtų leisti taip 
vadinamus “robotus” ant 
Anglijos, bet tas vokiečių 

įtraukimąsi iš centro at- 
•silieps į jų pristatymo lini-

I
I 
i

Anglijos lakūnai bombo
mis ištaškė 800 vokiečių 
vežimų.

II Nieko nėra blogiau žmo
gui. kaip neturėti jokių 
troškimų. Grimmas.
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Alijantai Nuskandino 
Japoną Lėktuvlaivį

! Lewi$ Nori Susitarti 
Be Streiko

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis Amerikos 
submarinai nuskandino di
delį japonų lėktuvlaivį ir 
10 kitų laivų arti Japoni
jos pakraščių.

Amerikos submarinai iki 
šiol nuskandino 1.083 Ja
ponijos. laivus.

bal.

i

VVashington, D. C., 
2 — John L. Lewis, United 
Mine \Vorkers pirminin
kas. norėdamas susitai
kinti su kasyklų savinin
kais be streiko, atsišaukė 
į visus minkštųjų anglių 
kasyklų darbininkus, 
atidėtų streiką 
mėnesiui.

kad 
vienam

Japonai Siekią Taikos

Paryžius, bal. 2 — Kai 
kurie gerai informuoti as
menys tvirtina, kad japo
nai. panaudodami Enropoj 
užsilikusius ryšius, bando 
išgauti taiką iš Jung. Vals
tybių. Esą japonai pasiry
žę taikytis bet kokiomis 
sąlygomis, bet nenori be
sąlyginiai pasiduoti.

Raudonieji Okupavo 
Dancigą

Brooklyno kvislingų lai
kraštis “L.” sako, kad 
Hitleris "ablavukas”, bet 

! jis tiems kvislingams ne
buvo “ablavukas” prieš 
1941 m.

Hitleriui įsigalėti pagel
bėjo komunistai. Hitleriui 
pradėti karą pagelbėjo ko
munistai. Jokia kita gru
pė nesusidėjo ir neliaupsi
no taip to “ablavuko 
kaip komunistų vadai 
ju spauda.

i 
I 

I

Gromyko Vadovaus Rusijos 
Delegacijai

Londonas, bal. 2 — Vo
kietijos nacių karo štabas 
skelbia, kad sovietų Rusi
jos karo jėgos jau okupavo 
Dancigą. Tačiau Stalinas 
savo pranešimuose apie 
tai neužsimena, o tik skel
bia. jog raudonoji armija 
jau įsiveržė į Austriją.

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME 
VISUS

vyks sekmadienį, gegužės- 
May 20 dieną, šių metų, 
Jordan Hali, Bostone (to
je pačioje svetainėje, kaip 
ir pereitais metais).

Šių metų Lietuvių Dar
bininkų racjio programos 
koncertas skiriasi tuo, kad 
jo programą išpildys vien 
lietuviai artistai, būtent, 
Anna Kaskas, kontralto, 

■Rapolas Juška, basas, ir 
! muzikalis trio — smuiką, 

vadovau- 
mos KONCERTĄ, kuris į-ijant smuikininkei p. Albi-

Šiais laikais mes gauna
me labai daug kvietimų į į- 
vairias pramogas, įvai
rius parengimus. Tačiau 
labai retai gauname kvie
timą į tokius parengimus, 
kurių programose daly
vauja mūsų įžymieji artis
tai. Taigi šis kvietimas y- 
ra vienas iš tokių, kurie 
sudaro retenybę. Mes kvie
čiame Tamstas į tikrą me
no puotą 
Darbininkų radio progra-; cello ir pianu,

I

į Lietuvių

Maskva, bal. 2 — Sovie
tų Rusijos vyriausybė pa
skyrė savo ambasadorių 
Jung. Valstybėms, Andrei 
Gromyko vadovauti Rusi
jos delegacijai San Fran
cisco konferencijoj.

Banich Pasitarimuose 
Su Churchill

Sąjungiečig Suvažiavimas

nai Antanaitytei.
Artistai Anna Kaskas ir 

Rapolas Juška pasižadėjo 
dainuoti daugiausia lietu
viškas liaudies daineles, 
solo ir dueto. Muzikalis 
trio taip pat gros, ir lietu
viškas meliodijas. Taigi, 
kaip jau minėjau, bus tik
ra meno puota. Mums yra 
pasididžiavimas į tokį kon
certą kviesti ir kitatau
čius, nes programoje daly
vauja mūsų įžymiausieji 
artistai.

Lietuvių Darbininkų ra
dio programa, kuri yra 
transliuojama kiekvieną 
šeštadienį nuo 1:30 iki 2:30 
valandos po pietų iš WESX 
stoties, Salėm, tarnauja 
plačiajai visuomenei. To
dėl mes kviečiame plačią
ją visuomenę šį ruošiamą 
koncertą paremti.

Suprantama, kad ne visi 
galės dalyvauti koncerte, 
bet visiems yra proga pa
remti koncertą ir lietuvių 
radio programą. Gyvenan
tieji toliau ir negalintieji 
atvykti į koncertą, gali pa
remti koncertą ir radio 
programą dovanėlėmis, 
būtent, aukojant dolerį ar 
daugiau koncerto ir radio 
programos palaikymui. Vi
si tie, kurie gali atvykti į 
koncertą, kviečiami iš 
anksto įsigyti koncerto ti
kietų, kurių kainos yra 
S1.20, SI.80 ir S2.40. pri- 
skaitant valdžios taksas. 
Prašome pranešti kiek ir 
kokių tikietų Tamstos no
rite gauti ir mes pasiųsi
me į namus. Tikietus gali
te įsigyti pas pardavėjus 
savo kolonijoje arba rašy
ti ar asmeniai užeiti į Dar
bininkų Radio ofisą, 366 
West Broadway, So. Bos
ton 27, Mass. Galite užsi
sakyti ir telephonu: — 
SOUth Boston 2680 arba 
NORwood 1449.

— kad priklauso prie kai- 
kurios grupės — pasitikė
jimas į geresnį pasaulį 
tapsta silpnesnis. Kad taip 
daroma Amerikoj, nereiš
kia, kad galima visur da
ryti. Bet jeigu negalima A- 
merikoje, tai kur galima— 
yra klausimas, kurį dau
gelis amerikiečių iškels.

Kiekvienas amerikietis 
turi rimtai svarstyti šį pa
dėtį — reikalingumą gy
venti viename pasaulyje.

Kasdieniniais kontak
tais kiekvienoje organiza
cijoje, darbe, mūsų aktai 
gali sustiprinti optimistiš
ką pasitikėjimą, kad žmo
nės gali žiūrėti į visus kai
po į narius vieno pasaulio, 
kaipo piliečius vienos ša
lies.

Pesimistas, cinikas, pa
vargęs žiūrės ar “jis bal
savo su jo grupės nariais”, 
“ar visi nariai tos bažny
čios vienaip balsavo”, “ar 
jie balsavo pagal rasinių 
linijų”, “ar jie apleido su
sirinkimo vietą dėl val
džios nusistatymo kaslink 
sienų Europoje”, “Ar jie 
dalyvaus kokiame komite
te, kadangi dalykai Euro
poje nėra aiškūs?” “ar ga
lime veikti su žmonėms iš 
pietų”, ir 1.1.

Paprastuose laikuose, 
balsavimas grupėse, gin
čas apie Europos padėtį, 
diskriminacija dėl rasinių 
priežaščių, mus pavojun 
išstato, veda prie nesutiki
mų apylinkėj, mieste arba 
net draugystėse, šiandien 
pavojun išstato pasaulį, 
nes jeigu didžiuma ameri
kiečių netikės, kad galima 
gyventi viename pasauly- 
j e 
Amerikietis 
amerikietis, kaipo žmogus, 
nepaisant tos grupės, prie 
kurios jis priklauso, jis tik 
patikrina faktą, kad yra 
galima ’ gyventi viename 
pasaulyje.

ANNA KASKAS (KATKAUSKAITĖ), 
Metropolitan Operos artistė, kuri dabar ir kiekvieną 
dieną iki gegužės 13 dienos koncertuoja įvairiuose 
miestuose Jungtinėse Valstybėse, gegužės-May 20 d. 
š. m. atvyks į Bostoną ir dainuos lietuviškas liaudies 
dainas Lietuvių Darbininkų Radio koncerte Naujos 
Anglijos lietuviams ir kitataučiams.

Artistė Anna Kaskas rašo, kad jai labai buvo ma
lonu pereitais metais dainuoti mūsų radio koncerte. 
Šiais metais ji pasižada daugiau dainuoti lietuviškų 
liaudies dainų. Ji tikisi, kaip pereitais metais, taip ir 
šįmet pasimatyti su visais lietuviais, kurie myli lietu
višką dainą. Taigi gegužės-May 20 d., 3:30 vai. po pie
tų, Jordan Hali, Bostone, bus tikra lietuvių meno šven
tė, į kurią kviečiame visus Naujos Anglijos lietuvius.

Krakmolo Klijai
Dažnai tenka ką nors 

klijuoti ir nemokame klijų 
pasigaminti. Stalių klijai 
ne viskam tinka suklijuoti,
nes jie nuo drėgmės at- 

Į mirksta. Jei reikia klijuoti 
plonas ir šviesias medžia
gas, geriausia tam tinka 
krakmolo klijai, ypač jei j 
jie padaryti iš gero kvieti
nio krakmolo. Klijuojant 
kvietinio krakmolo klijais 
neatsiranda jokių dėmių ir 
jie nebijo drėgmės. Jų ri-l 
šamoji galia taip pat yra' 
labai didelė. Jie ir pigūs. 
Gaminimas paprastas.

Nedidelis krakmolo kie
kis išmaišomas šaltame 
vandeny taip, kad būtų 
tiršta košė, be sausų ka
muoliukų. Po to į košę pa
mažu pilamas verdantis 
vanduo, kad košė vienodai j 
sušiltų. Kai ji jau sušils, 
verdančio vandens iš kar
to pilama tiek, kiek jo rei
kia tirštam klijui pasida
ryti. Pilant vandenį klijai 
nuolat maišomi ir maišo
mi.

Kad krakmolo klijai ne- 
sustikluotų, nereikia stai
ga pilti verdančio vandens. 
Pirma iš lėto visą košę su
šildyti, tik paskui ir visą 
vandenį supilti. Pastiklavę 
klijai darbui netinka. Sū- 
tirštėjusius klijus galima 
praskiesti šaltu vandeniu.

I

Ber-Londonas, bal. 2 — 
nard M .Baruch. Amerikos 
finansierius ir asmenis 
valdžios patarėjas, atvyko 
į Londoną ir turėjo su An
glijos premieru Churchill 
pasitarimus.

Moterų Sąjungos, Mass., 
Me. ir New Hampshire ap
skričio metinis suvažiavi
mas įvyks balandžio 15-tą 
dieną, 1945 m., Šv. Kazi
miero parapijos salėje, 
Providence gatvė, VVorces- 
ter, Mass. Pradžia — pir
mą valandą po pietų.

Šis suvažiavimas bus 
svarbus. Apskričio reika
lai bus svarstomi, kuopų 
raportai išduoti ir apskri
čio valdybos rinkimai.

Visos kuopos prašomos 
siųsti kuodaugiausia at
stovių.

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

Rašt. A. M. VVackell.i
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i Rytasi. kyla nuo miško šalies, 
apsupa dangų lyg sparnas nak-

I ties. 
Sunku kvėpuoti: nutyla gamta: 
merkiasi saulė rūku apsupta.

Žaibas liepsnota vaga 
perskrodė dangų staiga. 
Dunda nuo miško garsiau, 
artinas, artinas jau.

Debesys trūko, 
vandens papluko, 
šniokščia per medžių šakas.

Srovės čiurlena, 
maišosi, gena 
upėn putotas bangas.

Putinau.

Bite Ir Kirmėlė

Henry J. Kaiser, United National Clothing Collec- 
tion nacionalis pirmininkas (kairėje), kalbasi su Na- 
than H. Seidman, Inter-Racial Press of America ir 
Foreign Language Press divizijos pirmininku, apie 
drabužių vajų, kad per šį balandžio mėnesį surinkti 
mažiausia 150.000,000 svarų drabužių, p. Kaiser laiko 
drabužių rinkimo vajaus posterį. kuris parodo apdris
kusius Europos vaikus ir šūkį: “Ką Jūs Galite Duoti, 
Kad Jie Galėtų Dėvėti?"

Šis drabužių rinkimo vajus yra remiamas daugiau 
kaip 50 šalpos agentūrų ir United Nations Relief ir 
Rehabilitation Administration (UNRRA) ir milijonų 
amerikiečių.

Mr. Kaiser atsišaukia į visus svetimkalbių laik
raščius ir įvairių tautų amerikiečius pagelbėti praves
ti drabužių rinkimo vajų, kad tais drabužiais galėtu
me aprengti nunentėjusius nekaltus žmones užsienyj.

Ieškojo bitelė gėlių, ku
riose būna skanių sulčių 
medui daryti. Beieškoda
ma atskrido į žirnius. Nu
sileido ant žiedo ir tenai 
nuostabų dalyką pamatė: 
balta kirmėlėlė, įlindusi į 
jauną ankštį, žirnius ėdė.

— O ką tamsta čionai ge
ro dirbi? — klausia bitė.
— O kam man tas geras 

dirbti? Aš ir taip paėdus 
ir namus turiu, — atsakė 
kirmėlėlė.

‘ — Gerai, kad tu paėdus 
ir namus turi, bet kiti gy- 

■ viai. kurie dėl mūsų dirba 
ar turi ko valgyti, —.pa
klausė bitė.
— Labai man galvoj su 

j kitais, kad tik aš turėčiau,
— tarė kirmėlėlė besiren
gianti jau miegoti.

j — Nemiegok, tingine! 
Žiūrėk ką nors gero pada
ryti, — ragino bitelė.

Į — Kam man gera daryti, 
kad aš ir taip per visą sa
vo gyvenimą turėsiu ko 
paėsti. Matai, kiek žirnių 

i lauke.
—Bet kuo pavirstų visas 

pasaulis, jeigu kiekvienas 
taip galvotų kaip tu ir nie
ku nesirūpintų? Ir tu pati 
ką dabar ėstum. jeigu žmo
gus žirnių būtų nepasėjęs,
— klausia bitelė kirmėlėlę.

Balta kirmėlėlė nieko 
neatsakė, paėdė žirnių ir 
užmigo.

D r. Margaret Mead kaipo paprastai Amerikos 
Jung. Valstybių istorija piliečiai, stovėdami eilėse 

yra ilga vyrų ir moterų pa- balsavimo vietose
stangų suglausti senes- ar^a mokyklose išgauti 
nius, ir kartais siauresnius racijonayimo knygutę, 
ištikimumus, į platesnius ;iiart.u kov]°Je’
lojalumus. Dauguma žmo-j 
nių atvyko į šią šalį iš se-; 
nesnių šalių, kur lojalumai; 
tik apėmė kaimelį arba 
klonį, kur tikyba išsprendė 
žmogaus gyvenimą, kur ne 
kalba — platesnėj prasmėj 
— bet akcento skirtumai 
daug ką reiškė. Gyvenimas 
Jung. Valstybėse privertė 
mus visus priimti daug 
daugiau žmonių ir daug į- 
vairių rūšių žmonių kaipo 
piliečius vienos šalies, ku
rie pasiryžo ginti vienodus 
idealus laisvės ir demo
kratijos. Praeitais 200 me
tų gal daugiau žmonių už
miršo savo senus 
ištikimumus, negu 
da istorijoje. Yra 
kad Amerikiečiai 
geriausį patyrimą 
lyje skaitytis su 
mis kaipo žmonės, ne kaip 
nariai tautinių grupių ar
ba tikybinių grupių, arba 
politinių partijų.

Amerikoje, žmones, ku
rie buvo priešai Europoje 
gyvena toje pačioje gatvė- 

; je, nes jie rado, kad tikrai 
(mėgsta tą patį maistą, su
pranta viens kito kalbą ar
ba gyvenimo būdus. Jie 
vartoja tuos pačius gatve- 

j karius, dirba viename fa
brike, lanko tas pačias 
krautuves ir teatrus. Kar
tais negalėdami ištarti 
viens kito pavardės. Pietų 
arba vakarų akcentas 
dingsta, kada žmonės per
sikelia iš vienos vietos į 
kitą. Žmogaus drabužiai, 
jo darbas neskiria jo tau
tybės, jo tikėjimo arba jo 
gimimo vietos.

Kad taip yra, ir taip turi 
būti yra svarbu, ne tik A- 
merikoj, bet pasaulyje. 
Kiekvieną kartą mes ma
tome žmones įvairių kil
mių, gražiai apsieidami

i prižiūrėdami viens kito 
kūdikius, laukdami trau
kinių, mes tikrai galime 

į tikėti tas galimas daiktas 
netik Amerikoj, bet visur.

Kada mes matome kiek
vienos rasės ir tautybės 
žmones sutikime gyvenan
čius, tada mes galime ge
naus atsakyti izolacijonis- 
tų senus argumentus, kad 
“tie žmonės Europoje ne
sutiko ir niekad nesutiks. 
Kam Amerikiečiams au
koti gyvybes beviltiškam 
reikalui.”

Bet mūsų pasitikėjimas 
puola ir balsas tapsta silp
nesnis, kada matome, kad 
Amerikiečiai laiko savo 
vietines, tautines ir tiky
bines grupes svarbesnias 
už šalį arba pasaulį.

Jeigu sienos ginčas Eu
ropoje įvykdo baisius atsi
liepimus šioje šalyje — ne 
dėlto, kad toks nepilnas 
nusprendimas pavojun iš
stato pasaulinį nusprendi
mą, kuris liečia visus ame
rikiečius, ir visus kitus 
žmones — bet dėlto, kad 
sujudina senoviškus lenk
tyniavimus mūsų pasitikė
jimas sukratytas. Jeigu 
nariai komiteto, bonų va
jaus, mokyklos tarybos, 
pradeda ginčytis apie rei
kalą, kurį turi išrišti, to
dėl, kad jie priklauso prie 
kokios religijinės, tautinės 
arba kitokios linijos, bal
suodami kaip “bloc’ai”, ne 

ikaip ištikimi piliečiai — 
mes pradedame abejoti.

Kuo daugiau mes tikime, 
kad čia Amerikoje buvo 
galima nepaisėti senų ne
sutikimų, iškėlimas šių 
nesutikimų mus išgąsdi
na. Su kiekvienu nepasiti
kėjimu. su kiekvienu at
sakymu vieno amerikiečio 
dirbti su kitu amerikiečiu

I

siaurus 
bet ka- 
faktas, 
turėjo 
pasau- 

žmonė-

nebus galima. Kada 
veikia kaipo

t

Navy Fat Salvage Soars!

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

i

Navy calvage for the first 9 months of 1944 is at the annual rate oi 
5.70 poundt per man, or almost four times the per capita fat turn-in 
by civilians. Here Chief Pharmacist's Mate George W. Compton of 
Brooklyn, a Veteran of Guadalcanal, supervises head butcher Eugene 
Kiety, center, and John Blacker, left, empty fresh fat into the 80 gallori 
topper for rendering at St. Albano Navai Hospital. N. v.
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Kai atsidarė Lietuvoj proga bolševizmą plėsti,

Vodkos ir kaviaro mėgėjas Paleckis būtinai užsi
spyrė pasiekti ir net sukirsti žymesniųjų čekistų re
kordus: Dzieržinskio, Jagodos, Ježovo, Peterso ir kitų. 
Mat, tie vertingieji gyrėsi likvidavę milijonus nelai
mingų rusų ne komunistų. Atrodo, kad Paleckiui dar 
toli iki milijono, nes giriasi ištrėmęs Azijon tik 83 tūks
tančius Lietuvos piliečių badu numirti. Bet imant pro
porcingai pagal Rusijos ir Lietuvos gyventojų skai
čių, Paleckis jau bus pasivijęs pusę rekordo. Jam to 
negana. Jie siekia perviršyti visus rekordus ir atlikti 
tokį darbą, kokio dar niekas nėra padaręs, būtent, lik
viduoti visą lietuvių tautą. Ar gi jau jis būtų toks išsi
gimėlis? Juk tik neatsakingas išsigimėlis gali turėti 
panašių užsimojimų. Tiesa, bet čia ne vien išsigimimo 
klausimas. Čia jau kažkoks šunpasiutimąs. Pagaliau, 
Paleckiui nereikėjo nė išsigimti. Jis kaip ir nelietuvis, 

į Gimęs Rygoj ir ten mažystėje auklėtas, jis virto kaž
kokiu iškrypusiu tarptautiniu tipu, kurs geriausia 
duodasi apibūdinamas šiais Puškino žodžiais: “polu- 
podlec, poluneviežda”. Pusniekšis ir pusgalvis. Jis, tie
sa, buvo prisiplakęs prie lietuviško žurnalizmo, bet tai 
tik iš bėdos, kad galėtų šiaip taip išmisti. Esmėje lietu
vystė jam niekad nerūpėjo. Permaža dirva. Rusija 
kas kita. Ten kur kas daugiau galimybių čekisto ga
bumams pasireikšti.

Paleckis tuojau pasijuto savo sriuboj. Rusijoj jis tik 
pastumdėlis, gi Lietuvoj kitus galės stumdyti, nes jis 
čia ryžtingiausias ir ištikimiausias Sovietų parsidavė
lis. Deja, Paleckio svajonė tapti Lietuvos caru Ivanu 
Groznuoju neišsipildė. Jis jau nebe caras, tik oprič- 
nikas Maliuta Skuratov. Caras sėdi Maskvoj ir Pa
leckį iš tolo stumdo. Kad tai nors tiesioginiai, betar- 

’ piškai, bet ne. Jį stumdo per kitus vyresnius pastum- 
1 dėlius. Tad Paleckio rolė prilygsta cariškojo činovni- 
1 kelio “koleginio registratoriaus” rolei. Nors rusai juo- 
1 kais sakydavo: “koležskij registrator čut’-čut’ ne im- 
^perator” (koleginis registratorius vos-vos ne impera
torius), bet visi gi žinojo, kad tai pats žemiausias ci- 

1 vilinės tarnybos laipsnis. Tad Paleckiui nieko dau
giau nebelieka, kaip tik sekti žemesniųjų činovnikų 

’ pavyzdį: likviduoti vodką. Tą pareigą jis atlieka lega- 
: į liška ceremonija. Kiekvieną pilną stiklą šitaip užkalbi

na: ar turi pasportą? Ne? — tai eik šen į kalėjimą. Ir 
suverčia į savo burnelę. Kad neišbėgtų, tai dar ir ka- 
viaru užkemša, žodžiu, gyvena kaip Kremliaus peliu
kė. Šis tas nuo ponų stalo nutrupa. Ateitimi nesirūpi
na. Istorija tuomi pasirūpins.

I mas net laisvas pašalpos 
siuntimas iš Amerikos į 
Lietuvą, tuogi tarpu sveti
mos valstybės agentai Lie
tuvoje šeimininkauja, 
stengdamiesi jos gyvento
jams prievarta užkarti so
vietinę tvarką.

Didžiųjų valstybių kon
ferencija Jaltoje prižadėjo 
kiekvienai iš vokiečių jun
go išlaisvintai tautai su
teikti progą laisvai išsi
rinkti savo valdžią. Todėl 
anksčiau paminėtose kon
ferencijose — arba prakal
bose, bankietuose 
kiuose gegužės 
parengimuose —
kos Lietuvių Tarybos sky
riai, bendri komitetai ir 

i šiaip organizacijos privalo 
{pareikšti, šiuos reikalavi
mus:

i 1. Kad būtų atidarytas 
i kelias į Lietuvą Amerikos 
šelpimo įstaigoms, kurios 
yra pasiryžusios aprūpinti 

(Lietuvos žmones maistu, 
vaistais ir drabužiais;

2. Kad Tarptautinė Są
junginių Tautų Komisija 

Vedamas brolis marinas, kuris buvo sužeistas sun- be atidėliojimo paimtų į 
kiose su japonais kovose, Iwo Jima, Pacifike.

ir kito- 
mėnesio
Ameri-

Viens Washingtono kolumnistas, Paul Mallon, 
kreipia amerikiečių dėmesį į keistą kai kurių laik
raščių propagandą, įrodinėjančią, kad Rusijos konsti
tucija tokia pat gera, kaip ir Jungt. Valstybių. Labai 
skaudu, kad mūsų krašte yra tokių žmonių, kurie taip 
rašo, ir dar skaudžiau pamąsčius, kad atsiras nemaža 
tokių, kurie tam patikės. Ne visiems gi žinoma, kad 
rusų konstitucija tik graži paskaityti, bet gyvenime ji 
tarnauja kaipo iškaba svetimiems parodyti. Namie, 
t. y. sovietijoj, ji skaitoma karčiu pasityčiojimu, nes 
nė viena ten garantuojama laisvė nėra pripažinta. Ru
sijoj Stalino konstituciją aiškinama atbulai: kas joje 
leistina, tai reikia suprasti priešingai, būtent, griežtai 
draudžiama. Amerikoj tokie dalykai atrodo neįtikėti
ni, bet laikraščių redaktoriai turėtų geriau žinoti. Jei 
nežino, tai į redaktorius jie netinka. Jei žino, o bet gi 
skelbia netiesą, tai jie sumaniai klaidina visuomenę ir 
neša sunkią atsakomybę už liūdnas pasekmes, kurios 
netolimoj ateity gali įvykti, jei suklaidinti žmonės 
duosis įviliojami į kokią socialinę nelaimę, apie kurios 
baisumą jie nė sapnuot nesapnuoja. Paul Mallon nu
mato tokį pavojų ir aiškiais žodžiais reaguoja į Į 
parsidavėlių ar neišmanėlių skleidžiamas neteisingas 
žinias. įįį*

“Tiesa apie Sovietų konstituciją yra tokia — sako 
Paul Mallon — kad ją įkvėpė Karlas Marxas, o jis tiek 
nutolęs nuo Washingtono, Jeffersono ir Lincolno, kiek 
tik tegalima nutolti. Washingtonas, Jeffersonas iri 
Lincolnas įkūrė demokratinę ir kapitalistinę sistemą. 
Gi Marxas išvystė griežtai priešingą mokslą, panaiki
nantį demokratinę ir kapitalistinę tvarką ir siūlantį 
komunistinę bei socialistinę valdžią. Bet tikroji tiesa 
parodo dar didesnį skirtumą. Rusija turi konstituciją, 
skelbiančią daugelį dalykų, kurie vakar gimusiajam 
gali atrodyti panašiais į mūsiškius. Pavyzdžiui, ji pri
pažįsta Prezidentą, abu Kongreso namus ir laisvą 
slaptą balsavimą. Bet Rusijoj Prezidentas ir Kongre
sas tai nesamieji dalykai. O jei kada įvyksta rinkimai, 
tai 96.5 nuoš. išeina komunistų partijos naudai. Ir ne
gali būti kitokių rezultatų, nes Rusijoj tik viena ko
munistų partija turi legalų pripažinimą...

“Kokie metai atgal čia buvo daug kalbėta apie' , , . - . . , _. ,
konstitucijos pripažintą religijos laisvę Rusijoj. Kai S^°^ai- Dėl tokio pasisakymo Lippmanas apšauktas 
kurie rašė, kad sovietu konstitucija tuo atžvilgiu dar nacll» Pakal!ku-. (Ta lkl negalimumo nudėvėtą argu- 
geresnė už mūsiškę, nes ji duoda laisvę išeiti prieš re- mentą, s,ea,ai J?“ metas “estlJ Surba' įls?k 
ligi ją. Bet tikroji tiesa yra tokia, kad Stalinas vingiuo- "en^. da>yk^: s,aura' kvalI»’ P'™yksti, hotentotiską 
tai elgiasi su pravoslavų cerkve: pakaitomis tai stoja tanatlzm^- 
prieš ją, tai už ją — pagal tą, kiek ji naudinga ar 
kenksminga jo politikai. Marksas smerkia visas reli
gijas, nes jo išsireiškimu, “religija tai žmonių svaiga
lai”. Prieš svaigalus, žinoma, reikia kovoti, tai jis ir 
skelbia klasių kovą prieš kiekvieną religiją. Gi Markso ^us, kurių jie visai nenori, ir kurių niekad nepriimtų, 
pažiūros skaitomos pagrindiniu komunistų mokslu”. • jei būtų siūlomi po savo tikraisiais vardais.” K.

I
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Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

1.

Puota Pilėnuose
Ergelį čia sukėlė jos brolis Viktoras, še

šioliktų metų vaikinas. Viktoras buvo gimna
zijos mokinys, drauge ir tinginys. Parvažia
vęs atostogų, parsivežė prastus mokslo po
žymius, už ką buvo paliktas antriems me- - 
tams treciojoj klasėj. Nebe pirmas sykis ta
tai su Viktoru atsitiko, tad tėvas jau nebežino
jo, kaip jį nubausti. Šiuo-kartu išgalvojo nau
ją būdą: norėjo įžeisti Viktoro savimeilę ir už
draudė jam eiti prie svečių. Mat, spėliojo, kad 
Viktoras, jau vyrukas, pasijaus įžeistas ir pa
sitaisys. Tačiau ne visas Tautgėlos spėlioji
mas įvyko: Viktoras iš tiesų pasijuto įžeistas, 
bet nepasitaisė. Priešingai, dar daugiau įtū
žo ir visą savo pagiežą sumanė išlieti ant ma
žo Jonuko Slapučio, kurs gyveno dvare kaipo 
mokinys, tarnas, piemenukas, pastumdėlis, 
o kartais eidavo visas pareigas drauge. Jonu
kas buvo kaimiečio vaikas ir vos tik keletą 
mėnesių dvare teišbuvęs, labai bailus ir ne
drąsus, be to, daug už Viktorą jaunesnis ir 
silpnesnis, tad pats tinkamiausias apmaudai 
išlieti.

Jėjusi Eugenija užtiko Viktorą skutant

savo rankas civilinę admi- 
įnistraciją Lietuvoje ir su
stabdytų tenai terorą, ma
sinius žmonių deportavi
mus ir krašto ūkio sovieti
zaciją;

i 3. Kad toji Tarptautinė 
Sąjungininkų Komisija ar

simoje ateityje paskelbtų 
seimo rinkimus, leidžiant 
Lietuvos žmonėms laisvai 
ir demokratišku pagrindu 
išsirinkti savo valdžią.

Nuo dabar iki gegužės 
’ mėnesio pabaigos visose 

. Lietuvos kaimynų preten- kolonijose privalo būti da
romi aukų rinkimai vie
šuose parengimuose, drau
gijų mitinguose, biznio į- 
staigose ir privatiniuose 
namuose, kad kiekvienas 
lietuvis, kuris nori padėti 
savo kraštui, gautų progą 

; šio kilnaus

LIETUVA LAUKIA MŪSŲ 
PAGALBOS

Pereitų metų pavasarį stangos įtikinti pasaulio 
daugelyje Amerikos lietu
vių centrų buvo sušauktos 
rajoninės draugijų atsto
vų ir veikėjų konferenci
jos, kurios paminėjo tris 
žymius įvykius Lietuvos 
istorijoj: spaudos laisvės 

1 atgavimą, Steigiamojo 
Seimo sušaukimą ir Klai- 

! pėdos išlaisvinimą. Ame-. zijas. 
jrikos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama panašias 

K konferencijas šaukti ir per 
— ateinantį gegužės mėnesį.

Ryšiumi su Sovietų užsipuolimais ant Šv. TėvoJ Šiemet, gegužės 15 d., 
Paul Mallon sako, kad “sovietų spaudai valdžios buvo sukaks lygiai dvidešimt

opiniją, kad Lietuvos žmo
nės nori gyventi svetimoje 
valdžioje yra paremtos 
melu ir apgaule. Mes pri
valome padėti Lietuvai ap
ginti savo teises, atremda
mi tą melo propagandą ir 
neteisėtas galingesniųjų

Lietuva yra didžiųjų de
mokratinių valstybių pri
pažinta, kaip nepriklauso
ma respublika, bet, deja, 
ji dar tebėra okupuota 
svetimomis armijomis irX dLll xVXCLllUll zVcLUA. UvlCll YdlUZilvo MUtv * kJCAtV

įsakyta pulti Popiežių už tai, kad jis, sekdamas krikš- penki metai, kai susirinko negauna progos išsirinkti prisidėti prie 
čioniškus principus, atstovauja asmeninę žmogaus pirmoji demokratiniu bū-, savo valdžią. Yra trukdo- darbo.
laisvę, tad gi nepripažįsta reikalo užvesti Italijoj tokią j du išrinkta lietuvių tautos 
pat “demokratinę” tvarką, kokia yra Rusijoj.”

Be to, sovietų spauda kolioja kolumnistą Lippma-
ną, kad jis priešingas atidavimui Vokietijos sovietų

I

Anot Mallono, jei mes palaikysime tą neapdairų 
pataikavimą nepasotintoms sovietų užgaidoms, tai 
veikiai pasijusime įnarplioti j smauglio tinklą. “Mes 
apgaulingai įtrauksime mūsų žmones į tokius daly-

atstovybė ir paskelbė Lie
tuvą jau esant atstatyta. 
Šito sidabrinio jubiliejaus 
proga bus pravartu prisi
minti ir pabrėžti tą faktą, 
kad laisvai išrinkti Lietu
vos atstovai vienbalsiai 
pasisakė už Lietuvos ne
priklausomybę ir demo
kratinę santvarką.

Mes žinome, kad Lietu
voje žmonių nusistatymas 
šiandien yra ne kitoks, tik, 
veikiausia, dar griežtesnis. 
Visos Lietuvos priešų pa-

KUR SAPNŲ 
GROŽYBĖ_____

Kur sapnų grožybė, 
Kur svajonės tos? — 
Nieks nebevilioja 
Jau širdies šaltos.
Nieks nebevilioja, 
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia 
Ten toli, toli.
Kur sapnų grožybė. 
Kur gi laimė toj ? — 
Nesužibo nūdien.
Gal sužibs rytoj ?

i

Visi kas gyvas, stokite į 
darbą!

Už pilną karo pergalę!
Už taiką, paremtą Atlan

to Čarterio principais!
Už nepriklausomą, lais

vą ir demokratinę Lietuvą!
Amerikos Lietuvių 

Taryba.

AMERICAN 
RED CROSS 

+

nykščiu Jonuko galvą, arba, kaip vaikų sako
ma, duodant jam dūlių. Jonukas nesipriešino 
ir kantriai tylėjo. Girdėjosi tik Viktoro bal- 

• sas.
— Aš tau sakiau, mužiko vaike, nelaistyk 

pieno! Tu neuždirbi nė to, ką gauni, še tau už 
tai!.
— Viktorai! — sudraudė Eugenija brolį, — 

paleiski vaiką!
— Ne! Turiu jį pamokyti, — atkirto broliu

kas. — Jis toks chamas, kad negaliu iškęsti 
nemušęs. Žiūrėk, kaip paliejo pieną.

Ir toliau nykščiu skuto vaiko galvą.
— Sakau tau, paleisk vaiką! Ar tai gražu už 

tokį mažmožį jį skriausti? Gėda!
Sesers žodžiai tik tiek Viktorą paveikė, 

kad savo pyktį į ją pačią nukreipė.
— Ne tavo dalykas kištis į mano reikalus! 

Sakau, turiu jį nubausti, o bajoro žodis ne 
šiaudai.

Ir vėl griebė Jonuką už sprando, bet Euge
nija nutvėrė jį už rankos.
— Sakau, liaukis tuojau, nes pasakysiu tė

vui.
Tas pagelbėjo, nes Viktoras iš prityrimo 

žinojo, kad su tėvu juokų nėra, šnairuoda
mas paleido vaiką, bet nesiliovė baręsis su 
seseria.
— Žiūrėk, kokia mužikų užtarėja. Pasaky

si tėvui! Ir aš šį tą galiu apie ta**e pasakyti, 
o tuomet pažiūrėsim, kieno bus viršus, tu 
litvomane!

Metęs tokį kietą žodį, Viktoras trenkė du

rimis ir išėjo. Litvomanė — aš litvomanė! — 
stebėjosi Eugenija ir nors labai buvo suer
zinta, nesusilaikė nešyptelėjus. Ji, užgimusi 
aristokratė, išauklėta pagal paskutinius len
kų kultūros reikalavimus, lietuviškai vos te
mokanti su tarnais susikalbėti; ji, karšta len
kų patriotė, svajojanti apie Jogailaičių idėjos 
atgaivinimą — litvomane virto! Ir už ką tas 
kietas žodis? Jau antru kartu pastebėjo prieš 
lenkiukus išsišokus: pirmiau užtarė šmeižia
mą lietuvių inteligentą, kurio niekad nė ma
čiusi nebuvo, tik iš principo apgynė; dabar — 
už skriaudžiamą kaimiečio vaikutį. Ar gi 
šmeižiamųjų ir skriaudžiamųjų užtarimas 
vadintųsi litvomanija? Keista. Bet gėda žiū
rėti, kaip Viktoras tą vaikutį nuskriaudė. Jo
nukas atrodė lyg pagautas svetimuos javuos 
žąsiukas: visas nusigandęs ir susigėdęs, nes 
iš tiesų buvo paliejęs truputį pieno, taigi, 
jautėsi kaltas. Eugenija paglostė vaiką ir da
vė jam pyrago.
— Nebijok, Jonuk, — tarė jam maloniai, — 

tai mažmožis. Pieno'juk tyčia nelaistai, o dėl 
tokio menkniekio nėra ko gėdytis. Viktoras 
negražiai su tavim pasielgė, bet jis pats nu
baustas, todėl toks piktas. Jis daugiau to ne
darys, nes aš neduosiu tavęs skriausti. Nebi- 

Jonukas, kurs sukandęs dantis kentė nuo 
Viktoro skriaudą, negalėjo atsispirti tiems 
maloniems žodžiams. Laikėsi kiek drūtas, bet 
jok!
štai akyse pasirodė viena stambi ašara. Greit 
ją nubraukė, bet tuoj pasirodė antra, trečia,

ketvirta ir už valandėlės nieku nesulaikoma 
srovė apsčiai riedėjo per nukaitusius veidu
kus. Vaikui, matomai, buvo labai gėda dėl 
savo silpnybės, bet jis nežinojo, kad širdis 
neturi tiek atsparumo prieš meilę, kiek prieš 
neapykantą. Kad būtų mažiau užimtas savi
mi, tai būtų pastebėjęs, kad ir Eugenija tu
rėjo greit užsigrįžti ir išeiti iš virtuvės.

Nuėjus daržan, į tyrą orą, mergina slap
tai nubraukė nuo akių stambią ašarą ir paju
to, kad naujas nepažįstamas jausmas su
spaudė jos širdį. Negalėjo pilnai jo suprasti, 
tik tiek susivokė, kad skriaudžiamųjų nuo
skauda randa jos širdy gilią užuojautą. Tai 
kažkoks ne poniškas jausmas.
— Et, kvailystė! — mėgino save nuraminti. 

— Ir ko čia man skystimauti, jei du vaikėzai 
susipešė.

Bet tuojau pajuto, kad čia nebuvo peštynė, 
tik vienas skriaudė, kitas kentė. Skriaudė di
desnysis, ponaitis, turįs galybę ir užtartį; 
skriaudė bereikalingai, nemandagiai, rody
damas kaimiečiui ponišką išdidumą ir panie
ką, gi silpnesnysis kentė visai nekaltai ir be 
pasipriešinimo. Ar gi tai būtų gyvas paveiks
las lenkų ir lietuvių santykiavimo? Eugenija 
buvo girdėjusi, kad lietuviai nusiskundžia, 
būk lenkai juos engią. Bet tai. tur būt. bus tik 
litvomanų prasimanymas. Juk lenkai jiems 
broliai ir drauge neša bendrą rusų jungą. Ta
čiau... dar neseniai iš mokyklos sugrįžus, 
mergina jau pradėjo pastebėti, kad gyveni
mas kitonišką pasaką seka. Kažin?... B. d.
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LIETUVIAI KARININKAI
Surinko— izabellė Baitramaitienė.

(Tęsinys)
Lieut. John F. Kapčius, A. A. F., iš Cambridge, Mass., 

pasižymėjo oro kovose Kinijoj ir Šiaurės Atlantoj 
srityje, gavo Air Medai ir kitus atsižymėjimo 
ženklus.

Lieut. Alex Karan (Karanauskas), A. A. F., iš Chicago, 
III.. 1944 m. lankė aukštesnius aviacijos kursus 
Floridoj.

Lieut. Anne A. Kašėta. Navy Kurse Corps., iš Eliza
beth. N. J., slaugė, po 18 mėnesių Pietų Pacifike 
paskirta prie U. S. Navai Hospital. Brooklyn. N. Y.

Lieut. Matthew Kass., U. S. A., iš Chicago. III., opto- 
metristas.

Lieut. Vincent Stanley Kaszeta, A. A. F., iš East Ha
ven, Conn.. lakūnas.

Major Joseph A. Katalinas, U. S. A., iš Shenandoah, 
Pa., žymus sportininkas, 1943 m. buvo Camp 
Craft. S. C., atletikos direktorius.

Lieut. Stasys Kauklis, U. S. A., iš Kearny, N. J., inži
nierius. 1942 m. žuvo lėktuvo nelaimėje Vakarų 
Europoje atliekant svarbius bandymus.

Lieut. Richard Kėkštas/A. A. F„ iš Chicago, III., už pa
sižymėjimus Amerikoje ir Afrikos - Europos tar
nyboje. apdovanotas Air Medai su Four Oak Leaf 
Clusters, 1944 m. žuvo bombarduojant Romą, kai 
jo lėktuvas nukrito Tyrrenian Jūron.

Lieut. Albert Kernagis, A. A, F., iš Philadelphia, Pa., 
radijo operatorius.

Lieut. Kirstukas, U. S. A., iš Chicago, III., gydytojas.
Lieut. Leonard Klikūnas. A. A. F., iš Chicago, III., bom

bonešio navigatorius, dalyvavo suvirs 50 misijo
se prieš priešo įrengimus Rumunijoj. Graikijoj, 
Italijoj ir Prancūzijoj.

Lieut. Phil. Klikūnas, U. S. A., iš Chicago. III., 1944 m. 
pradžioje išsiųstas į užjūrį.

Ensign Albert Koplewskis, U. S. N., iš Downagiac. 
Mich., 1942 m. baigė Annapolis Navai Academy. 
tais pačiais metais paskirtas instruktorium Har
vardo Universitete.

Lieut. Alfred Krasnickas, A. A. F., iš So. Coventry, 
Conn.. 1945 m. žuvo bombarduojant japonus New 
Britain saloje.

Lieut. Peter Krasnauskas, A. A. F., iš Chicago. III., 1944 
m. mirė nuo žaizdų, kurias gavo po įvykusios lėk
tuvo avarijos Top Cliffe, Anglijoje.

Lieut. Victor Kriaučiūnas. U. S. A., iš Chicago, III., ad
vokatas.

Lieut. Edward Krikščiūnas, U. S. N., iš Hartford, 
Conn., dantų gydytojas.

Lieut. Krizanauskaitė, WAC. iš Shenandoah. Pa.; 1944 
m. buvo Oklahomos valstybėje.

Lieut. Luis Kručas, U. S. A., iš Racine, Wis., 1943 m. 
dalyvavo Prancūzijos invazijoj.

Lieut. Wydie M. Krutulis. U. S. A., iš \Varrior Run, Pa.. 
1944 m. buvo Panama Coast Artillery Komandoj. 

Lieut. Vincas Kučinskas, A. A. F., iš IVorcester, Mass.. 
lakūnas, dingo be žinios misijoj virš Vokietijos.

Capt. Joseph A. Kulbok, U. S. A., iš Brooklyn, N. Y., 
1944 m. buvo Vakarų Europoje.

Lieut. Elsie Kunavich, Army Kurse Corps., iš Clinton, 
Iowa. 1943 m. buvo Station Hospital, Fort Custer, 
Battle Creek. Mich.

Lieut. Anna Kundrotaitė, Army Nurse Corps, iš Wau- 
kegan, III., 18 mėnesių tarnavo Šiaurės Afrikoj, 
Sicilijoj ir Italijoj, 1944 m. buvo Darnell Hospital, 
Danville. Ky.

Capt. Victor J. Kupstas, U. S. A., iš Pittston, Pa., ka
pelionas, 1914 m. buvo Assistant Camp Chaplain. 
Camp Chaffe. Ark.

•J m.

Trys išbadėjusieji ir sužeisti Philippinų vaikai, kurių motinos liko karo 
auka, kai Japonai traukėsi iš Manilos.
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NEW BRITAIN, CONN

Kareivių Motinų Klubas
Kovo 25, sekmadienį, Karei

vių Motinų Klubas turėjo “Bake 
Sale” iš ryto po visų pamaldų. 
Pelno padarė S46.25 narsuolių 
mūsų kareivių naudai.

Tą sekmadienį. 2 vai. po pie
tų. Kareivių Motinų Klubas tu
rėjo mėnesinį susirinkimą. 
Daug buvo svarstyta ir tartasi 
įvairiais būdais padėti narsuo
liams mūsų kareiviams, kovo-! 
jantiems visose pasaulio dalyse.

Taip pat paaiškėjo, kad praė
jusį mėnesį buvo sugrįžę iš už
jūrio 13 karių, ir kiekvienam iš 
Klūbo iždo suteikta piniginė do
vana S5.00.

Tuo pačiu. Kareivių Motinų 
Klubas nutarė 22 dieną turėti

socialinę pramogą narsuolių 
mūsų kareivių naudai.

Šv. Vardo Draugija
Tą patį sekmadienį šv. Vardo 

■ Draugija laikė mėnesinį susi
rinkimą. Dalyvavo daug narių. 
Kleb. kun. Matas A. Pankus pa
sveikino visus narių, kurie taip 
skaitlingai susirinko ir linkėjo 
gražių rezultatų susilaukti.

Tame susirinkime nutarta ba
landžio 7 dieną. 8 valandą vaka- 
re. turėti draugišką sueigą arba 
Smokerį, pasiklausyti kviečia
me kalbėtojo kalbos ir pasisma
ginti.

Taip pat nutarta Motinas Die
ną “in corpore” artėti prie Vieš
paties Stalo.

Beje, svarstyta visais gali
mais būdais laimėti daugiau na
rių. ir nutarta, kaip \'isada. taip

i vienskienė, P. Zikienė, ir Z, 
švenčių Markunienė kviečia visus atsi- 
“Darbi- lankyti pasilinksminti ir pa- 
“Darbi- remti šį naudingą sumanymą.

Sveikinimas
Kristaus prisikėlimo 

proga. sveikinu visus 
ninko” skaitytojus ir 
ninko” vadovybę ir linkiu- Die- Kuopos pirmininkė pasveikino 
vo palaimos. Meldžiu visų, su
laukus švenčių, karštai iš šir
dies pasimelsti, kad Dievas pri
keltų pasaulį iš nuodėmių ir 
tautų keršto. Maldaukime Die
vulio ir Motinėlės Švč., kad pri
keltų ir mūsų tėvynę Lietuvą, 
kuri yra perblokšta žiauriųjų 
užpuolikų, ir sėjančių velnio 
sėklą žmonijos širdyse. Pasiti
kėkime, kad Dievas mūsų mal
dų išklausys. Tiesų Mylįs.

NEW HAVEN, CONN

ir dabar, kad nariai Didžioje 
Savaitėje ir Velykose dalyvautų 
procesijose.

Baigiant, visiems palinkėta 
Linksmaus Aleliuja. S-ta.

Pavyko Vakarėlis
Kovo 25 d. įvyko Tretininkų 

Brolijos vakarėlis. Parodyta 
gražūs judami paveikslai iš Šv. 
Pranciškaus gyvenimo. Gausiai 
atsilankusieji buvo pilnai pa
tenkinti.

Tretininkų Brolijos vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja klebonui 
kun. M. Pankui už pritarimą ir 
skelbimą. Taipgi dėkoja kuni
gam J. Matučiui ir A. Tamoliū- 
nui už atsilankymą ir pritari
mą; dėkoja Seselėms, kurios 
gavo filmą, ir iš anksto platini
mą tikietų; dėkų visiems už at
silankymą. ypač Brolijos na
rėms, kurios taip gražiai pasi
darbavo tikietų platinime, kaip 
tai: P. Kochanskienė. A. Saka
lauskienė, O Radzevičienė ir ki
tos.

Kovo 25 d. įvyko Moterų Są
jungos 33-čios kuopos .mėnesi
nis susirinkimas, kuriame daly
vavo skaitlingai narių, ir visos 
pakilusiame ūpe svarstė kuopos 
reikalus. Visos entuziastingai 
ruošiasi prie draugiško margu
čių vakarėlio, kuris įvyks pas 
darbščią sąjungietę Oną Čirvin- 
skienę, 291 Hamilton St. Ši pra
mogėlė turėjo įvykti balandžio 
8 d., bet sąjungietės užleidžia1 
tą dieną Raudonojo Kryžiaus: 
Lietuvaičių vienetai. Taigi link
smas Moterų Sąjungos parengi
mas įvyks balandžio 15 d., 3 va-įrašyti ir pasinaudoti 
landą po pietų. Rengėjos O. Čir- nuolaidomis.

visas Juzės ir Kotrinas, Šv. 
Juozapo ir Šv. Kotrinos šventės 
proga. Sąju’ngietė Juzė Dičkie- 
nė minėjo savo vardo ir gimimo 
dieną. Taigi palinkėta jai ilgiau
sių metų ir sveikatos; taipgi 
mūsų naujai narei Kotrinai Va- 
ličkienei įr Bernadetai Balcher, 
kuri minėjo savo gimtadienį.

Pirmininkė perskaitė 5 kuo
pos VVorcester, Mass. paduotą 
įnešimą pašalpos išmokėjimo 
reikalu, kuris yra panašus į 
Conn. Apskričio nutarimą, bet 
dar reikalinga yra daryti-patai
sų. Pats įnešimas mokėti pilną 
pašalpą per 6 mėnesius ir visiš
kai panaikinti mokėjimą pusė 
pašalpos yra geras. Išrinktos 
3 atstovės dalyvauti pusmeti
niame suvažiavime, kuris įvyks 
svetingoj 43 kuopos sąjungie- 
čių pastogėje Waterbury, Conn., 
balandžio 29 d., būtent, M. Ra
manauskienė, O. Kvaratiejienė, 
S. Tamulienė.

Moterų Sąjungos naujų narių 
vajus dar vis tęsiasi. Taigi šia 
proga kviečiame visas šios kolo
nijos moteris ir merginas prisi- 

vajaus 
M.

Užsiprenumeruokite Įdomiausj 
Du kart savaitinį laikraštį

HDARBININKĄ"

♦

♦
* *

♦

Armijos Lt. Alice M. Zwicker, sveikinasi su New-I 
yorkiečiai po trijų metų išbuvimo japonų nelaisvėje. 
Ji pateko į japonų nelaisvę, kai japonai užėmė Corre-į 
gidoi. Gi kai dabar MacArthur išlaisvino Manilą tai ir 
ji buvo išlaisvinta užimant Santo Tomas internavimo 
stotį.

Lieut. Albert Kwetz (Kvedarauskas), U. S. A., iš 
Brooklyn, N. Y.. 14 mėnesių kovojo Šiaurės Afri- \ 
koj, Sicilijoj, Italijoj, 1944 m. grįžo į J. A. V. •

Lieut. F. Kwinn (Kviecinskas), U. S. A., iš Spring Val- 
ley, III., gydytojas, po tarnybos Indijoje, 1944 m. 
grįžo į J. A. V.

Lieut. Alexander J. Lapsis, Jr., U. S. A., iš New Britain, 
Conn., meteorologas Anglijoje.

Lieut. Laurence A. Laurutis, U. S. N., iš Chicago, III., 
1944 m. už išgelbėjimą su savo lėktuvu katastro
fos ištikusius jūrininkus apdovanotas Air Medai, 
1944 m. buvo Californijoj.

Capt. William Lazauskas, U. S. C. G., iš Baltimore, Md., 
1944 m. buvo Texas valstybėje.

Lieut. J. Levickas, U. S. N., iš So. Boston, Mass., dirba 
povandeninių laivų tarnyboj nuo 1926 m.

Lieut. Kazys Linkevičius, U. S. M. C., iš Calumet City, 
III., pasižymėjo prieš japonus Paficike, 1944 m. 
Tarawa saloj buvo sužeistas ir už tai jam Admiro
las Nimitz įteikė Purple Heart Ordeną.

Lieut. Stasys Linkevičius, U. S. N., iš Calumet City, 
. III., lakūnas.

Lieut. Clarence Lipsky, A. A. F., iš Great Neck, L. I., 
lakūnas, 1942 m. žuvo bombarduojant Europą, at
rodo, kad jis buvo pirmoji Flying Fortress auka, 
negrįžusia iš dienos metų įvykdytų bombardavi
mų.

Capt. Al Lukas, A. A. F., iš Chicago, III., lakūnas, 1940 
m. buvo jūrininkas Norvegų laive ir po daugelio 
nuotykių Afrikoje pasiekė Angliją, kur įstojo į 
R. A. F., padarė 30 misijų priešo teritorijoj, 1942 
m. perėjo į Amerikos oro jėgų tarnybą, vienintelis 
lietuvių kilmės narys “American Flying Aces”, 
1944 m. paskirtas į Pacifikos kovos sritį, kur jis 
yra P-61 pilotu.

Lieut. Charles Lunskis, U. S. A., iš Elizabeth, N. J. 
1944 m. buvo Anglijoj.

Lieut. Altred Mackevičius, U. S. A., iš Maspeth, L. I., 
armijos medicinos dalinių karininkas.

Lieut. William F. Malaskis (Mikalauskas), A. A. F., iš 
Du Bois, Pa., lakūnas, 1942 m. žuvo lėktuvo nelai
mėje Floridoj.

Lieut. Frank Meleckas, A. A. F., iš Custer, Mich., Libe- 
rator navigatorius, jo B-24 bombonešiui įkritus į 
jūrą prie Choiseul salos jis turėjo plaukti 15 mai
lių į krantą, kur išgyveno 35 dienas džunglėse, iš 
kur laivyno lėktuvas jį išgelbėjo ir nugabeno į 
Guadalcanal.

(Bus daugiau)

Mūsų Jaunuoliai Karo 
Tarnyboj

Šiomis dienomis pp. Gudeikiai 
gavo žinią, kad jų sūnus Leo
nardas sužeistas kur 
joj. p. O. Ragelienė, 
Chestnut St., gavo 
jos sūnus Viktoras 
kur nors Prancūzijoj, p. M. Ne- 
vulis, gyv. Chestnut St., gavo 
žinią, kad jo sūnus daktaras, 
kuris randasi 
cūzijoj, pakeltas majoru, 
gali būti pirmas lietuvis 
kolonijos, gavęs tokį 
laipsnį. Sveikiname Dr. 
ir jo tėvelį. Linkėtina 
tiems jaunuoliams atgauti svei
katą.

p. Rozalija Ragalienė yra 
silpnoj sveikatoj. Tačiau šiomis 
dienomis turi džiaugsmo, kad 
jos sūnelis Jonas, išbuvęs tris
dešimt vieną mėnesį karo tar
nyboj užjūryj ir dalyvavęs di
deliuose mūšiuose, sugrįžo poil
siui vienam mėnesiui. Jonas at
rodo sveikas ir linksmas sugrį
žęs pas savo motinėlę, sesutes 
ir gimines. Linkime Jonukui 
malonaus poilsio.

nors Itali- 
gyv. 332 
žinią, kad 
sužeistas

kur nors Pran-
Tai 

iš šios
aukštą 
Nevuli 
sužeis-

♦
; f

♦

Mirė
Kovo 22 d. po trumpos ligos. 

General ligoninėje mirė Ona 
Krikščiūnienė. Paliko didelia
me nuliūdime vyrą Stasį ir dvi 
dukteri — Stasę Dunaway 
Bronę, vieną anūką ir daug 
timų giminių.

Palaidota kovo 26 d. iš
Andriejaus lietuvių par. bažny
čios Švč. Marijos kapuose. Lai 
būna gailestingas Dievas jos 
vėlei!

ir 
ar-

Šv.

Sutiko Nelaimę
p. K. Sakalauskaitė, gyv. su 

savo motinėle Stanley St. ir dir
busi National Bank, eidama gat
ve paslydo ir susilaužė ranką. 
Linkime laimingai pasveikti.

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

“Darbininko” kaina metams......... S4.00
Pusei metų ......... ............................. 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina.................................. 82.00
Pusei metų ......................................  1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį

siųskite:—

antradieniais ir

DARBININKAS
366 West Broadway, So. Boston 27, Mass

vicrony close-ups

J. FELNEILER.SAMAN SMILES 
WITH BETTY LEVAN ASTHEV MAkE PLANS 
FOR "I DO."

r . ____  _
mot T00 LONG A6O, JOE

I v\ | WAG battli ng witm time,
T) DE, AND TORPE DOEG

* mIka?^
i GUN ON AN L£T WHEN C

INTHEGHIPS HOSPITAL 
JOES W0UNDS WERE 
TREATEDWI7M SULFA 

OINTMENT.

ATORPEDO BLEW HIM / / 
■ STRAIGHT UP IN THE AlR.

GAVĘ U>ED COOKIN6 FAT.’lTS AN INGREDlENT
■ IN 5ULFA OINTAAENT. IT GAVĖS GUV6 LIKĘ JOE 
. FOR GALS LIKĘ EETTY.
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Kaip buvo su Kristumi 
ir su Jo įsteigta Bažnyčia, 
taip irgi bus su mumis. 
Kristus kentėjo, mirė bet 
prisikėlė. Jojo Bažnyčia 
kentėjo ir kenčia — ne
kartą buvo prikalta prie 
Kryžiaus ir prisikėlė. Šiais 
baisaus karo laikais tarp 
kitų kenčia ir Bažnyčios 
vaikai brangioje Lietuvo
je. Nukryžiuota Lietuva 
vaitoja tarp dviejų priešų. 
Nesibijokite, Brangūs Lie
tuvos vaikeliai! Mes karš
tai meldžiamės už Jus. Jū- 

kame Jįisų Velykos greit išauš ir 
Nudžiugu-i būsite pagaliau išlaisvinti 

o tie 
budeliai ir nuožmūs valdo
vai pranyks 
tas ir Romos 
persekiotojai.

Kristaus
galutinai išblaškė gyveni-. 
mo netikrumą ir baimę/ 
Naują viltį pagimdė Prisi- 
kėlusis žodžiais: “Nesibi
jokite, aš esu pergalėjęs 
pasaulį”. Ir kaip tik dėl to

Kruvinas Kalva rijos 
vaizdas jau pasibaigė. 
Liūdna buvo pirmoji Vely
kų naktis. Paskutinė Kris
taus sekėjų viltis gulėjo 
karste. Liūdna buvo ir 
toms moterims anksti ry
tą skubinančioms Jeruza
lės gatvėmis prie grabo. 
Staiga jas apšvietė nepa
prasta šviesa, o stebėtinas 
pasiuntinys joms pranešė: 
“Nenusigąskite, jūs ieško
te Jėzaus Nazarėno, kurs 
buvo prikaltas prie Kry
žiaus: Jis atsikėlė, jo čia 
nėra; štai vieta, 

’buvo padėję.” 
sios moterys skubėjo pra-įiš baisios vergovės, 
nešti linksmą naujieną ki-j...............
tiems. Tai buvo pirmas 
Velykų linksmas Rytas! į

Palaimintas Rytas! To
dėl ir Šv. Bažnyčia didžiai 
džiaugiasi sulaukus šią 
reikšmingą šventę ir link-! 
smai gieda: “Prisikėlė 
Viešpats iš karsto, Kuris 
už mus kybojo ant Kry
žiaus. AUeliuja!” O iš pilnų 
džiaugsmo lietuviškų šir-1 Šventos Velykos turi ypa- 
džių skamba jaudinantieji tingos reikšmės. Baimė ir 
žodžiai: “Linksma diena mirtis tai žmogaus nuola-! 
mums nušvito! Alleliuja!įtiniai gyvenimo palydovai.' 
Alleliuja! * Šiomis karo baisenybių

Pasaulis skaudžiai klydo 
apie Kristų, o Kristus tie
są buvo pasakęs. Tas, Ku
ris pasirinko gyvybę gul
dyti dėl kitų, turėjo galią 
prisikelti iš numirusiųjų. 
Velykos aiškiai liudija,1 
kad Dievystė randasi ten,| 
kur pasaulis mažai ją ti
kėjosi rasti. Nes niekas 
netikėjo, kad pergalėtas 
žmogus galėtų tapti Per
galėtoju; kad mirusis vėl 
vaikščiotų; kad grabe be
gulįs būtų mūsų Prisikėli
mas ir Gyvenime. Taigi 
Velykų džiaugsmas yra ne 
tik Pergalėtojo džiaugs
mas, bet irgi džiaugsmas 
tų, kurie dėl Kristaus, pa
saulio akyse, yra pergalė- 
jami, persekiojami ir ken- 
čiantieji.

kaip ir Pilo-į
Krikščioniui

. I
Prisikėlimas

MEDŽIOTOJAI KALAKUTŲ. — Sugrįžęs iš japonų karo fronto Third 
Fleet Commander Adm. William Halsey, Jr., išėjo pamedžioti, Georgia 
plantacijų srityje.

broliu — pasitikėk. Aš pa
žįstu tavo angelišką geru
mą, pažįstu tavo prisiriši
mą prie šeimos... gal atėjo 
iš Lietuvos kokia žinia a- 
pie namus?
— Nieko apie juos negir

dėjau.
— Gal tau pranešė, kad 

jiems sunku gyventi skur
de? Gal norėjai jiems var
gą sumažinti... Onute, se
sute mano, tau skaudu bu
vo, kad nieko jiems padėti 
negalėjai?., užmigt nega
lėjai... pagaliau negalėda
ma viso to pakelti...

ŠV. OKOS NOVENA

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. Šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite; 
minėtą knygutę.

tinga baimė apėmė mus; 
visus. O kaip išsigelbėti iš; 
tos baimės ir nežinojimo? 
Viena tebėra išeitis — vie- 

I nas išgelbėjimas sergan
čiam pasauliui, yra tai Jė
zus Kristus, Nukryžiuota
sis ir Pergalės Iškovoto-: 
jas! Vien tik Jisai sugebės! 
paguosti žmogaus nuliū
dusią širdį; vien tik Jojo 
jautri, Dieviškoji Širdis 
mokės pilnai atjausti rau
dojančių savo brangių sū
nų - kareivių motinų, so-! 
pančias širdis! Jei mes gy- 
;vensime ir mirsime su 
■ Juo, tikrai prisikelsime ir 
būsime nemirtingi su 
Juomi. Juo didesni bus' 
mūsų prispaudimai ir kry-t 
žiai, juo kilnesnė bus mū-j 
sų garbė danguje.

O Pergalėtojau Kristau!! 
Tu pergalėjai nuodėmę ir 
mirtį ir pragarą. Tu atsi
kėlei iš numirusiųjų —; 
taigi Tavo religija, Tavo! 

, Bažnyčia yra Dieviška! 
Mes tikime, kad Tu esi 
Dievas ir viltingai pasi- 

• duodam Tavo Apvaizdai, 
kuri pagaliau išblaškys 
šių laikų tamsius debesius 
ir įneš į mūsų sunkų gy
venimą taikos ir laimės.

Kun. P. Aukštikalnis, S. J.
■

Sužeistą Philippinietį Maniloj, laike kovų su japo
nais, kaimynas veža į Amerikiečių Medikalę stotį.

Mano Namelis
Mažasis dangau, mano nameli, 
Tyli šventove keturių sienų.
Niekas tiek laimės man duot negali, 
Kiek tavo lobiai, kiek tavo vieno.
Tu tylus šventas kaip vienuolynas. 
Uždengta taurė manųjų godų.
Tu mano laimė, mano gėlynas — 
Neišbraidytų dvasinių sodų.
Tu miręs varpas — aš širdis tavo. 
Kam gi atspėti mūsų gaudimą? 
Tik Jisai Vienas išpranašavo, 
Kad mes išausim puikų audimą.
Mažutės sienos — bet erdvės plačios. 
Iš rėmų žvelgia dangaus Saldybė.- 
Klūpo čia mintys kaip pilys stačios.
Žemutės lubos — amžių gilybė.
Mano šampanai — atvožtos knygos. 
Muzika mano — audrų gaudimas.
Už langų dūzgia liūdesio stygos, 
Lūpomis bėga maldų verpimas.
Ir tik tą vieną noriu sakyti, 
Kas tą jaukumą tavy sudaro: — 
Tylusis Jėzau, ar atdaryti, 
Dovanas Tavo Didelio Dvaro?
Tu numylėjai mano namelį, 
Purpuro rūbu apdengei sienas. 
Įnešei Širdį — sielos kraitelį, 
Dabar gyvena su manim Dievas.
Mano nameli, mano gerasis, 
Myliu aš tave mažą — bet platų.
Tu esi slankstis puikus tikrasis, 
Kur siela žingsnius į amžių stato.

/

— Ir kas, kas... dėl Dievo! 
Kas toliau?..
— Neišsigąsk, pasitikėk 

brolio gerumu, pasakyk 
man viską... Aš pataisysiu 
viską, padarysiu taip, kad 
niekas nieko nežinos...
— Bet kas?.. Kas yra?
— Sakysim, tu vien iš 

meilės savo namams galė
jai tai padaryti...
— Dėl Dievo, pone! Ką 

sakai?
— Nusiramink, Ona... juk! 

tai brolis į tave kalba. Pa
sakyk, kam juos atidavei ?■ 
Aš atimsiu, auksu išpirk
siu, primesiu savininkei...! 
tavo garbė bus apginta.
— Tai ne Jūs?., ne pone..-: 

Leone?! O Dieve , Dieve! 
Aš maniau, kad aną naktį,: 
prie tetos stalo... aš ma
niau...
— Kad aš paėmiau brili-j 

jantus? — nusigandęs su
šuko Leoans.

— Dovanokit, atleiskit, 
ak, atleiskit pone, aš taip 
neteisingai jus nuteisiau.

Griaudžiai kūkčiodama
atsiprašinėjo Onutė.

Reiškia, tu norėjai kaltę 
ant savęs prisiimti, many
dama, kad aš tą niekšybę, 
padariau! O dangiška, ne
pasiekiama būtybe!.. Bet 
kas davė pagrindą mane į- 
tarti ?

Leonas į daržą ir ištikrųjų 
rado Mykolą dedantį velė
nas į naujai sukastą žemę. 
Į pono šauksmą subėgo 
daugiau tarnų. Duobė bu
vo atkasta ir ištraukti gra
žiai blizgą brilijantai. Čia 
pat sučiuptas Mykolas ne
sigynė. Pasisakė, kad po
nioms bepietaujant, pada
ręs šią vagystę.

Su džiaugsmu Leonas 
papasakojo viską savo mo
tinai. Teta parašė raštelį, 
kad brilijantus pavogtus 
jau turi pas save. Leonas 
surištą Mykolą nuvežė į 
kalėjimą. Kelia iš miego 
sargą, bėga į Onutės ka
merą, praveria sunkias du
ris tylaus kalėjimo, šauk
damas:
— Ona, Onute! Mykolas 

pavogė brilijantus! Pikta
darys sučiuptas, esi laisva, 
netrukus važiuosim į na
mus.
— Tu miegi? Lenkiasi, 

prinešęs žvakę prie jos vei
do, žiūri: lavono baltumu 
spindi jos veidas; lūpos 
mėlynos, akys pusiau at
vertos, iš jų dar rodos žvel
gia angeliškas gerumas. 
Dar jis lenkiasi žemiau ir 
pašoksta lyg proto nete
kęs:
— Jėzau, Marija! ji nebe

gyva!..
Daktaras konstatavo O- 

nutę mirus širdies liga.
“L-s”—Vertė F. D. 
(Pabaiga)

Svarbus Pranešimas
Moterų Sąjungos Conn. 

Apskričio Kuopoms
Pranešu visų kuopų bei valdy

bų žiniai, kad Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio svarbus pusme
tinis ir priešseiminis suvažiavi
mas įvyks sekmadienį, balan
džio - April 29 d., šv. Juozapo 
parapijos svetainėje, John St., 
Waterbury, Conn. Pradžia 1 va-

Marija Aukštaitė

(Tęsinys)
Rytą, vos tekančios sau

lės spinduliai paauksino 
bokštų viršūnes, grapienė 
su sūnum atvyko prie ka
lėjimo.
— Mano ponia! sušuko ji 

jaudinančiu balsu ir krito 
prie jos kojų. Ponia pakė
lė ją nuo žemės ir bučiavo 
jos baltą kaktą.

— Onute, Onute, kas įvy
ko? Argi tu 
aš netikiu, 
kas galėjo 
primesti?
— Aš nekalta.

kalta, kaip tėvelius dangų-1 veidas reiškė gilią užuo- 
je regėti trokštu! Atsakė 
ji greitai ir, tartum tos iš
pažinties išvarginta, su
krito ant šiaudų.
— Mano Onute, greit iš 

čia tave išlaisvinsiu, juk 
tai be mano valios ir ži
nios su tavim šitaip pasi
elgė. Prievarta tiesiog ma
ne iš namų išstūmė, kad 
tave sugautų.
— Greit grįši į namus, o 

mes visi pasirūpinsim, kad 
užmirštumei pa t i r t u s 
skausmus; atlyginsime 
tau už šią baisią neteisy
bę. Galėsi aplankyti Lietu-

tuo kalta? Ne! 
Pasakyk man, 
tau šią kaltę

landą po pietų.
Šis suvažiavimas yra labai 

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

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

M. J okubaitč,
Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

Linksmų Šv. Velykų

Ona nedrąsiai reiškė sa
vo spėjimus.
— Ne, Onute, ji yra tokia 

turtinga, kad jokių dova
nų nereikalinga ir jų ne
priimtų. Paskutiniu laiku 
į tris savo laiškus negavau 
iš jos atsakymo. Bet kaip 
aš nustebau, kai jos laišką 
pastebėjau popieriuose, iš
kritusiuose tada iš mar
murinio šuniuko. Supra
tau, kad juos visuomet 
perimdavo Elena ir per
duodavo dėdienei. Na, ir 
kada viskas nurimo, įslin- 
kau į miegamąjį savo 
daiktą pasiimti. Tai tu, O- 
nute, nekalta, koks aš lai
mingas! Rytoj po pirmo ir 
paskutinio tardymo va
žiuosi į namus. Onute, ko
dėl nieko nesakai? Taip 
baisiai atrodai... aš nusių
siu daktarą.

— Vargše, nelaimingoji 
mano Onute! Aš tikiu tavo 
nekaltumu, tegu tas mano 
įsitikinimas būna tau pa
lengvinimu. Dori žmonės 
daugiausia nukenčia šioje 
žemėje, nes kaip gi kitaip 
būtų pažintos jų dorybės? 
Nesielvartauk labai, at
mink šventuosius ir jų 
kančias, atsiduok Dievo
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i valiai; Jis geriausiai žino, 
kaip yra ir kaip tau pa-

• lengvinti. Aš gi nuo šio lai
ko dar labiau tave mylėsiu 

i ir gerbsiu. Ji susigraudino.
— Leonai, mano sūnau, 

'juk ir tu išteisini Onutę ir 
ją užjauti su manim?

Leonas prisiartino prie 
j Onos ir liūdnai žiūrėda- 
’ mas tarė — vargšė, nelai
minga Onutė!

' Juodu , išvyko, atidavę 
prižiūrėtojo šeimai Onutę 

į globoti.
Jai buvo atnešta įvairių 

valgių, knygų, bet ji nei 
valgyt nei skaityti nebeį
stengė.

Artimoj bažnyčioj sus-
! kambino “Viešpaties An
gelui”, tas jai visuomet 

j primindavo paskutinį kar-
• tą su savaisiais kalbėtą po- 
iterėlį. Šiandieną ypatingai
spaudė jai širdį, trūko oro, 

i o kraujo gyslos taip plakė, 
• ’ kad, rodos, užmušt ją no

rėtų. Staiga sugirgždėjo 
durys ir įėjo prižiūrėtojas, 
jo dukrelė ir Leonas.

Ona užkaito. Norėjo kel- 
voje savo seseris ir broliu-i tis, bet neteko jėgų.
kus... tu turi būti laimin-j — Ponas grapas nori su 
ga! ’ panele pasikalbėti, tarė

Onutė, per ašaras šypso-!prižiūrėtojas. Iki aš apei- 
damasi ir bučiuodama po- , siu kitus kalinius, tegu ir 
nios ranką, tarė: mano Genė čia pabūva.
— Taip, taip... pasimaty-! Prižiūrėtojas atsitolino, 

siu su tais, kuriuos labai Genė atsisėdo ant slenks- 
myliu... ir būsiu vien tuo Į čio, Leonas ėmė kalbėti, 
laiminga.
— Mano Onute, ką tu ga- si kvočiama. Ir ką gi tu 

lėtum įtart vagystėje? manai pasakyti teisėjui?
— Nieką, nieką. Atsakė — Kad... kad... ne! aš 

ji greit, trindama rankas, duosiu jam suprasti, kad 
o jos žvilgsnis sustojo ties esu paėmusi brilijantus. 
Leonu, kuris per tą laiką 
stovėjo nejudrus prie lan-j negali padaryti! Atsimink

tu mūsų jaunus metus, ka
da kaip brolis su sesute 
žaidėm, kada vienas kitam 
jokių paslapčių neturėjom, 
kada man susirgus tu ver
kei, o aš savo dovanomis 
su tavim dalinaus... Atsi
meni tu tuos mūsų vaikys
tės laikus?
— Ak! kaip gi aš neatsi

minsiu? Tamstos gerumas 
gydė mano skausmus, na
mų ilgesį. Juk mažas Leo- 
nėlis troško būti mano 
broliuku, geručiu berniu
ku. Ir ponia man buvo ge
ra. —
— Onute, laikyk ir dabar 

mane savo broliu ir kaip

Visai ne-1 gelio; buvo išbalęs, ir jo

I

jautą.
— Bet mano vaikeli...
— Nieko, nič nieko ponįa, 

nežinau, neįtariu... aš daž
niausia buvau miegamaja
me. O Elena labai ištiki
ma;.. juk penkiolika mėtų 
paklusniai tarnauja savo 
poniai...

—Gal kiti tarnai?
— Prieš keletą dienų 

kas ten įėjęs nebuvo.
Leonas sudrebėjo. Onu

tė, tai pastebėjusi, skaus
mingai suvaitojo. Trūkčio
jimas tampė jos kūną ir ji 
užsidengė akis rankomis.

nie-

Geroji Onute, rytoj bū-

ne:
i

— Nelaimingoji!., tu to

— Nereikia, jau man ge
riau... tai iš laimės pertek
liaus...
— Nereik jau daugiau ir 

nesijaudink. Esi švarių, 
skaisčių jausmų, tyros 
sielos mergaitė. To aš nie
kad neužmiršiu.

Mergina sėdėjo be žado, 
nejudri. Sutemos neleido 
įžvelgti joje mirtinos tylos • 
priežasties. Prižiūrėtojui 
paprašius palikt ją vieną, 
Leonas išeidamas tarė.
—’ Sudie Onute, greit bū

si laisva.
Grapienė tuo tarpu na-j 

muose padarė n u od Ugnę 
kratą bei namiškių tardy
mą, bet visos pastangos be 
pasekmių. Vėlai naktį įbė-! 
go į Leono kambarį tar-l 
nautojas Pranciškus, pra-; 
nešdamas, kad Mykolas 
kažką darže kasąs į žemę. 
Vienu akimirksniu išbėgo
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Lietuviu “Basketball” Rateliov

Laimėjimai . LIETUVIŲ LIAUDIES

Bronius Bartkevičius Kur 
Nors Pacifike

metai įstojo 
Laivvnan p. 

žinomas
vaidintojas, kuri >

I _

Daugiau kaip 
Jung. Valstybių 
Bronius Bartkevičius, 
biznierius.
mamytė, p. Marijona Bartkevi
čienė ir dabar gyvena adresu: 
6>0 N . Main St.. Brockton. 
Mass.

Bronius Bartkevičius dabar 
yra “Seaman First Class” ir 
randasi kur nors Pacifiko salo
se. Jis rašo dažnai ir ilgus laiš
kus savo mamytei. Pažymėtina, 
kad jis visus laiškus rašo gra-' 
žia lietuvių kalba, štai kovo 5; 
d. laiške savo mamytei tarp kit- 
KO raSO'

"Gražus rytas ir viskas labai 
gerai. Vakar miegojau lauke, ir 
labai gerai pailsėjau. Kaip mes 
esame port'e. tai aš vis miegu 
lauke. Aš turiu mažą sulanksto
mą lovą, kurią mes vadinam 
"Army cot”.

"Vakar vakare mūsų laiška
nešys atvežė daug laiškų. Aš 
gavau net aštuonius. O. kaip 
malonu juos skaityti. Kaip ma
lonu ką nors išgirsti iš namų, .i 
Nuo Tamstos aš gavau du laiš
ku ir dvi kortas. Ačiū labai... 
Tuo pačiu kartu gavau gražių j 
laiškų nuo draugų ir kaimynų.: 
tarp kurių buvo ir nuo pp. Vai-j 
čiūnų. Prašau jiem padėkoti... 
Taipgi gavau laišką nuo Biru
tės Ambraziejutės. kortelę nuo 
Lilijonos. nuo Jeanne Ambra- 
ziejutės ir laikraštį nuo artistės 
Marytės. Turi būti mano artis
tė Marytė jau didelė mergina... 
Prašau perduoti sveikinimus pp. 
Peldžių šeimai.

"Gavau laišką nuo Adelės 
Bartkevičiūtės iš Seattle. \Vash.' 
Įdomu pažymėti, kad Adelė 'r, 
aš turime tą patį laipsnį —, 
"Seaman First Class”...

"Mamyte, iš Tamstos laiškų 
aš suprantu, kad Tamsta jauti 
kur aš esu. bet mes kol kas ne
galime rašyti kur mes stovime, 
kur mes važiuojame, nes mūsų 
darbas yra labai svarbus ir 
slaptas. Vieną dieną vienur, ki
tą dieną kitur. Gal neužilgo ga- 
įėsiu vis Ką išpasakoti.

"Pinigų aš turiu užtektinai.

i

I 

net ir perdaug. Čia mažai kur j 
gaunam praleisti. Prašau man; 
pinigų nesiųsti. Su šiuo laišku 
prisiunčia Tamstai du čekiu, 
kad įrodyti, jog aš turiu pini
gų. (Bronius prisiuntė savo 
mamytei 8100.00 ir $5.00 če-' 
kius. Red. L Aš noriu, kad Tam-1 
sta pasipirktum sau naują suk
nią Velykoms.

"Dabar tik ką pavalgiau ska
nius pietus, 
jom 
šės.

BROCKTON, MASS
Šv. Roko 50
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St. Patriek
99

— Holy Ghost
• >

Our Lady

99

— Holy Familv

— N. Easton T.
99

Avon H.

progų 
turi puikią 
juos buvo 
nės.

Diecezijos 
St. Mary's 
Cambridge.

praktikai, o St. Mary’s 
vietą. Pernai pas 

Diecezijos rungty-

čampijonai — tai
Basketball Club iš

MENO VAKARAS25 
38
38, 
19 
34 
4.3
26 
31 
33
31 
16 
16
6

32
33 
18

— Marianapolis 20 
28 — Sacred Heart 24

šv. Roko ratelis laimėjo 16 
, žaidimų ir pralaimėjo vieną. 
Kaip patėmysite iš paduoto są- 

| rašo — Holy Ghost ratelis gavo 
, 43 —. o šv. Roko ratelis gavo 
40. Per visus metus tai vienati- 

atveze.njs pralaimėjimas. Ir iš sąrašo 
kad sykį žaidė su 

kita lietuvių grupe — tai Ma- 
: rianapolio Kolegija. Gaila, kad 

apsiprausėme. daug-au lietuviškų grupių nesu- 
: darė rungtynėms. Gal kitais 
metais, kai mūsų kariai sugrįš 

. — sudarys ratelius ir Bostone, 
ir Cambridge. ir Worcestery.

Rengia Bostono Lietuvių Jauna mečių Tautinių Šokių Grupė
SEKMADIENI

Balandžio - April 8,194S 
Municipal Building Salėje,

East Broadvvay, (tarp G b H gatvių) So. Boston, Mass.
Pradžia 3 vai. po pietų

Lietuviai Remia Lietu
vius Sportininkus

Jei kas buvo atsilankęs į bas- ■ 
ketball rungtynes — pastebėjo
te. kad lietuviai sportininkai 
buvo tikrai įspūdingai apsiren
gę. Jų “gym suits”, ilgomis kel
nėmis ir rankovėmis — tai pa
traukė visų akis — blizgėjo 
raudonomis, žaliomis ir gelto
nomis spalvomis. Kai nusivelka 
atletai tuos suitus — tai pasiro
do, kad ir jų •basketball shorts’ 
— taip pat raudonas, žalias ir 
geltonas.

Šitas uniformas paskolino 
jaunesniems sportininkams jų 
vyresnieji broliai ir draugai, 
kuriems tie drabužiai neberei
kalingi. nes jie jau nešioja Dė
dės Šamo kareivių uniformą. 
Jie džiaugiasi, kad jų jaunes
nieji broliai gali tuos drabužius 
panaudoti ir, kad jiems sekasi 
kelti lietuvių vardą svetimtau
čių tarpe. Jie žino kas įvyksta, 
nes gauna žinių nuo pažįstamų, 
kurie neužmiršta tiems kareivė-,

. liams pranešti apie sportininkų 
laimėjimus. Šįmet kareivių gru-| 
pė padidės, o sportininkų gru- j 
pė sumažės. Bet yra viltis tarp 
jaunesniųjų surasti naujų kan
didatų.

Minėjome — lietuviškai spal
vuotus siutus, kuriuos paskoli
no Y.M.L.A.. bet negalima už
miršti, kad Brocktono lietuviai 
apdovanojo pernykščiusPlymou- 
tho apskrities čampijonus — 
mėlynai ir auksiniai spalvuotais 
“jackets”. Suprato tie lietuviai, 
kad padorus lietuviškas jauni
mas vertas parėmimo. Jie kelia 
lietuvių vardą. Padykęs jauni
mas. be organizacijos, kalėji-

Mes šiandien turė-
"pork chops”. obuolių ko- 
sugrūstos košės, komų.

i morkų. šviežios duonos su
sviestu, geros zupės. šaltos ko
šės ir kavos. Tai geri pietūs.

Į ne?
"Dabar rūkau gerą cigarą

i baigiu rašyti šį laišką.”
: Kovo 7 d. laiške savo mamy-
Į tei jūreivis Bronius Bartkevi-
! ėius rašo, kad “vakar
i daug amunicijos, tai visi vyrai pastebėsite.
! turėjom sunešti į laivą. Per ko
kias penkias valandas sunkiai

(dirbom. Po to <
I pavalgėme, pailsėjome, ir aš- 
' tuntą valandą buvau į “movies". 
i "Užvakar mes gavom progą 
i būti ant mažos salos piknike. Ši 
sala toki maža, kad nėr valan-

I , . _ ...dą ir puse mes peksti apėjom 
apie salą. Ant šios salos dabar 
nieko nėra nei žmonių, nei na-: 
mų. Mūsų jūrininkai šią salą’ 
vartoja Diknikam. Diena buvo Basketball ratelių — visi čam-

Igraži ir turėjom gerą laiką. Ge- pijonai savo apskrityje. Tai ir 
rai pasimaudėme gražiame, ža- Brocktono lietuviai, kaipo Ply- 

šiltame vande- mouth County čampijonai. žaidė 
prieš Brightono apskrities čam
pijonus — Our Lady of the 
Presentation ratelį. Laimėjo 
lietuviai, šv. Roko 29 — Presen- 

įtation 22.
Antrame žaidime, kuriame da

lyvavo puse tiek, kiek pirmame, 
nes pralaimėtojai daugiau neda
lyvauja. šitame žaidime Šv. 

į Roko ratelis nedalyvavo todėl.
kad jie laimėjo taip vadinamą; muose išbuvę — daro gėdą lie- 
"Bye". Tai reiškia lietuviai tre- tuviams. Tai°-i 
w Ičiame žaidime žais su viena iš 
antrojo žaidimo laimėtojų.

Trečiame žaidime, šv. Roko' 
ratelis žaidė su St. Mary s iš

■ Cambridge. Gaila, bet lietuviai 
pralaimėjo. St. Mary’s gavo 33 
punktus, o Šv. Roko gavo 20 
Priežastis pralaimėjimo gali bū
ti. kad Brocktone neturi jokių

ar

ir

Bostono Diecezijos 
Basketball Rungtynės

Pirmame žaidime dalyvavo 17

Įdomią ir gražią programą iš senų lietuvių tautinių (ir klasiškų) šokių, 
muzikos, dainų, deklamacijų ir vaizdelių išpildys viešnia artistė iš Mon- 

treal, Canada ir Bostono lietuvių jauname- 
čiai, vadovybėje Onos IVaškienės. Programo
je bus apie 50 dalyvių nuo 4 iki 16 m. am
žiaus įvairiuose kostiumuose.

liame. tyrame.
nyj. Vakar ir šiandien aš esu 
raudonas, kaip girto vyro no- 

Isis. Mes čia visi vyrai gavom 
po keturius butelius šalto, ska- 
nau alaus...

"Aš esu sveikas ir viskas la
bai gerai.”

Iš tų laiškų mes galime su
prasti. kad jūreivis Bronius 
Bartkevičius yra patenkintas I 
tarnyba. Pažymėtina, kad Bro
nius iš pat jaunų dienų šv. Ro
ko lietuvių par. veikė. Jis buvo 
jauniausias LDS 2 kuopos na
rys. buvęs jos raštininkas, da
lyvavęs seimuose ir vaidinęs į- 
vairiuose vaidinimuose. Pasi
žymėjo kaipo gabus vaidinto
jas. Jis niekad nesiskundė civi
liu gyvenimu Ir dabar nesiskun
džia karo tarnybos gyvenimu.

Sveikiname Bronių ir linkime 
jam Dievo palaimos!

i

I

Rūtelė Kilmonytė 
iš Montreal, Canada

Talentinga ir pasižymėjusi dainininkė, 
šokėja, akrobatė ir vaidintoja. Jau nuo 
3 metų amžiaus dalyvauja scenoje, ne 
tik lietuvių parengimuose, bet ir kita
taučių teatruose. Be daugelio įvairių 
scenos numerių ji padainuos Kanados 
lietuvių pamylėtas jos daineles “Apie 
Mažą Tautelę Prie Baltijos Jūrų", "Gai
la, gaila Lietuvos" ir daugelį kitų.

I
Todėl įvertinkime talentingus lietu

vių jaunuolius savo gausiu atsilanky
mu. Įžanga su karo taksais: 50, 75 ir 1.00

Kviečiame Atsilankyti RENGĖJAI.

paraginti jau
nuolius. kad prisidėtų prie spor
to, ir taip energijos perteklių 

į sunaudoti — jie prisidėjo prie 
jų parėmimo.

Pernai. ypatingai parėmė 
Brocktono sportininkus sekan
tieji Brocktono lietuviai:

Franklin Club — S25.; Casi- 
mier’s Club — 25.: Lithuanian

National Club —? 10.; Lietuvos! 
Vyčių 1 kuopa — 50.: Wm. Zin- j 
kevičius — 5.; Julė Jakavonytėj
— 5.; Mayor Joseph Downey — 
5.; Edvvard Mottan — 2.

Tikrai žinau, kad sportininkai
— jaunimas įvertina jų para
mą. Žinau, kad rėmėjai pilnai 
patenkinti turėję progą aukoti, į 
kad sumas priskaityti prie gero 
“advertisenimo” lietuviams.

Rap.

garsiai”, tai jis man tarė: “Tai 
yra mano, tartum, evangelija, 
arba filosofijos išminties kny
ga. Nieko tai, kad ji parašyta 
ne padangėmis skrajojančia 
tarme, bet paprasta žmonių kal
ba, kas daro ją ir suprantama 
kiekvienam. Kada aš toje kny
goje skaitau apie įvykius Lie
tuvoje. tai aš matau visą grožį 
mano brangiosios tėvynės. O 
kai skaitau taip jau apie įvai
rius dalykėlius toje knygoje, 

(pabrėžtus iš gyvenimo įvairių 
Kazys Vidikauskas.'^0^ tai re?iu nuotrupas fi- 

__________ losofiškos išminties... Dažnai 
Užsibaigus “Lietuvių Misijai’ beskaitydamas tą knygą taip 

Washingtone. pakelyj sustojo ir susijaudinu, kad turiu pavarto- 
Philadelphijoj p. Juozas Bačiū- Įį įr vįSą savo 
nas iš Tabor Farmos.
vieną kitą viengentį.

Pranešėjas.

PHILADELPHIA, PA
j Kovo 19 d. mirė čia gerai ži
noma viengentė, Marijona Bir- 
žietienė. Palaidota su gedulin
gomis pamaldomis iš Šv. Kazi
miero par. bažnyčios šv. Kry
žiaus kapuose kovo 24 d.

Laidotuvėse patarnavo laido
tuvių direktorius, Juozas Kava
liauskas. 1601 So. 2nd Street.

Ą. a. Marijonos vėlei amžiną 
atilsį, o jos vyrui našliui ir šei- 

Kaip jau buvo rašyta, kad ba- mai reiškiu gilią užuojautą.
landžio 15 d., Šv. Roko par. sa
lėje įvyks “Darbininko” naudai 
graži programa, kurią išpildys 
p. Onos Ivaškienės grupė ir vie
tiniai talentai. Brocktoniečiai šį 
vakarą mielai remia ir nuošir
džiai platina tikietus.

. Pereitą savaitę tarp kitų ir 
■sekantieji įsigijo tikietus:

vyriškumo spė- 
Atlankė ką, kad... kad kartais per 

skruostus nepradėtų riedėti a- 
šarosl...”

Taigi jei ši knyga “Mano Sie
los Atgarsiai” taip labai patin
ka viengenčiu! p. J. Bačiūnui, 
tai, mano supratimu, kiekvienas 
lietuvis turėtų ją įsigyti ir per
skaityti. Įdėkite dolerį ir pa
siųskite šiuo adresu: Rev. Pr. 
Vasiliauskas, Vilią Joseph Ma
rk, Neu'torcn, Pa. ir knyga — 

i “Mano Sielos Atgarsiai” bus iš- 

. žodeliu ki- siųsta- K- Vitkauskas.
(tu, p. Bačiūnas sake: “Come on 
į mano kambarį, ten mūsų nie- 

| ★ Per Rezurekciją Šv. Roko kas nebaderiuos ir ramiai galė- 

Įpar. bažnyčia buvo pilna žmo- sime pasišnekučiuoti!” Supran- 
į nių. Taipgi ir per kitas mišias tama, nuėjome. Pasikalbėjus 
! skaitlingai žmonės dalyvavo. j apie šį bei tą. p. Bačiūnas, kad
★ Balandžio 15 dieną. “Darbi- savo kalbą parėmus dar ir pra- 

j ninko” parengime kalbės kun. j nešimais spaudos.
! Jonas Vaitekūnas iš Providence.' šalinio kambarėlio didelį odinį 
R. I. Kviečiami atsilankyti pa- “suitkeisą” ir išėmė iš jo dide- 

Isiklausyti. j U pluoštą iškarpų iš laikraščių

★ Kas norite iš anksto įsigyti žurnalų, o kartu buvo ir kny-
“Darbininko” vakaro tikietų, ga. parašyta ir išleista kun. 
galima gauti pas sekančius LDS Prano Vasiliausko — “Mano 
narius: K. Grigą, Julę Jakavo-' Sielos Atgarsiai”. Aš pamatęs 
nytę, Julių Baroną. J. Balevičių-tą knygą, nustebau, nes tokioj 
ir kitus. Rap. >

Marijona Bartkevičienė, Jonas
1 ir Marijona Jeskelevičiai, Juo
zas O. Kibart. J. Rožėnas. Mag-

I
i dalena Paulauskas. Mrs. Ona
! Geližinienė, K. Slazienė, K. Gri-
■ gas. Alena Liuolienė, Alfonsas
i Tribušauskas, Petras Danyla,
Į Mykolas Svirskas, Petras Juro-
;nis, Adomas Svirskas. Longinas Tabor Farmos. Po pasisveikini-'
i

į Druzinskas ir Leonardas Kum- mo ir apsimainymo 1.1 ,
i pa.

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

šiuos

"Mano Sielos Atgarsiai"
Aplinkybėms taip susibėgus, 

kad ir man. brėžiančiam
žodžius teko dalyvauti 23 d. 
kovo “Lietuvių Misijoj” Wash- 
ingtone, būti ir viešbutyj Stat- 
ler. Tarp kitų sutikau ir mūsų 
resortininką Juozą Bačiūną iš

ištraukė iš

CONTACTING tank command 
er, Pvt. Sol Pollack, of New 
York. directs artillerv fire dur- 
ing U. S. Army drive on Brach- 
elen, Germany. British and 
Scottish troops maintained per- 
fect co-ordination to aid Yanks

kelionėj, net iš Floridos ke
liauti ir vežtis knygas, tik jau 
reikia didelio knygų mylėtojo. 
Kai aš pastebėjau p. Bačiūnui 
apie knygą , “Mano Sielos At-



Antradienis, Balandžio 3, 1945 DARBININKAS 7
VIETINES ŽINIOS

A

ŽINUTES 7:30 va. vak. bus klausomos* 
suaugusių žmonių išpažintys.

Kovo 27 d., mirė, Carney ligo- Penktadienį, 7 vai. ryte, šv.! 
ninėje trumpai sirgusi, Kaži- mį§ios bus skaitomos Maldos 
miera šnarienė (Petrauskaitė), Apaštalavimo draugijos inten-į 
55, gyv. 1640 Columbia, Rd. Pa
ėjo Ariogalos parapijos. Ameri
koje pragyveno 30 metų. Pali
ko vyrą Petrą, tris seseris ir

cijai.
Lankomi bus ligoniai kaipo 

pirmą penktadienį.
7:30 vai. vak., įvyks Šv. Va-

tris brolius. Tapo iškilmingai landa. Po to Maldos Apaštala-| 
palaidota bal. 2 d., 9 vai. ryte iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Nau
jos Kalvarijos kapuose. Melski
mės už mirusius.

vimo draugijos susirinkimas.

Kovo 28 d., po vakarinių pa
maldų įvyko Tretininkų Broli
jos susirinkimas. Pranešta, 

vakare, bus lai- kad yra mirusi Brolijos sekre- 
Novenos torė Kazimiera Šnarienė. Pasi-

Trečiadienį, 
komos Šv. Teresės 
(pirmos dienos) pamaldos ir melsta jos vėlei. Ligoniai lanko- 
Sodalicijos pamaldos. Imi. Sekančiame susirinkime

-------------- I bus renkama nauja sekretorė.
Ketvirtadienį, 4 vai. p. p., bus Marė Bernatonienė išrinkta va- 

klausomos vaikų išpažintys — žiuoti į seimelį. Paaiškinta, kad 
prieš pirmą mėnesio penktadie- seimelis bus laikomas geg. 6 d., 
nį.

4:15 vai. p. p., bus laikomos P- P-> katedroje bus lietuvių pa- 
Marijos Vaikelių draugijos pa- maldos teisingos ir pastovios 
maldos. Po šių pamaldų bus šal
tos košės pramogėlė dėl altoris- 
tų, choristų ir Marijos Vaikelių.

Montelloje. O bal. 22 d., 4 vai.

DAKTARAI

Dr. J. L Pasakantis 
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI 
447 Broadvvay

So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

taikos reikalams.
Prašyta melstis ir dirbti, kad 

! lietuvių Maldos diena, gerai pa
sisektų.

Paskelbta, bal. 8 d., Šv. Petro 
par. bažnyčioje, tuoj po mišpa
rų, bus praktika bendrai vi- 

įsiems žmonėms tų giesmių, ku- 
! rios bus giedamos lietuvių pa- 
: maldose, Katedroje, bal. 22 d., 
4 vai. p.p. Visi kviečiami.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Office Tel. So. Boston 0948
✓

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W
J

“DARBININKO” NAUDAI

Meno Vakaras
nebekalba savo tėvų gražia kal- 
ba ne tik savo tarpe, bet nei su 

♦♦♦ savo tėvais. Atėję į Bostono 
y Lietuvių Jaunamečių Šokėjų 
X | grupės parengimą, dar kartą į-

Rengia LDS 2-ra Kuopa,
SEKMADIENI,

Balandžio-April 15,1945
Šv. Roko Par. Salėje, Brockton, Mass. p. O. Ivaškienė

Programą išpildys pagarsėjusi P-nios Onos Ivaškienės Lietuvių 
Jaunamečių Tautiškų Šokių Grupė iš So. Boston, Mass. Taipgi 
dalyvaus ir vietiniai talentai: Mrs. Olga Falcon-Bravis, Avalina 
Akstinaitė, smuikuos Lina Matulytė ir kiti.

Kviečiame visus Brocktoniečius ir apylinkės lietuvius daly
vauti. Savo atsilankymu nevien maloniai praleisite laiką, bet 
sykiu paremsite laikraštį "Darbininką", kuris tarnauja Ameri
kos išeivijai per 30 metų.

Kalbės Kun. J. Vaitekūnas iš Providence, R. I.
Programa prasidės lygiai 3 vai. po pietų.

RENGĖJAI.

PASTABA: — Toji pati p-nios Onos Ivaškienės Šokėjų Grupė 
ruošia Meno Vakarą, Balandžio-April 8 d., Municipal Building, 
So. Bostone. Prašome lietuvių visuomenę š| vakarų paremti.

tės) Sullivan, gyv. 8 National 
St.;

Alena Maria, Adomo ir Ameli
jos (Dusevičiūtės) Mitchell, 
gyv. 88 W. 7th St.

HARTFORD.CONN.
Paieškome Giminių

Sausio 22 d., 1945 m. Hartfor
do mieste mirė Vincas J. Mon- 
taitis apie 60 m. amžiaus. Buvo 
nevedęs, kilęs iš Lietuvos. Paėjo 
nuo Papilio. Hartforde išgyveno♦♦♦ į riai puikiausiai moka lietuvių

A kalbą, kad jie su didžiausiu pa-(39 metus. pri^ drau-
mėgimu ją vartoja ne tik su sa
vo tėveliais, bet savo tarpe ir 
bendrai su visais lietuviais. Jau
nuoliai - jaunuolės, kurie moki
nasi pas p. Ivaškienę, kurie da
lyvauja lietuvių parengimuose,: gjjaį • 
niekad nepamirš savo tėvų kai-j 
bos, ir ne tik nepamirš, bet jie! 
išaugs tikrais lietuviais ir vi-' 
suomet kels lietuvių vardą. Tai-; 
gi p. Onai Ivaškienei priklauso 
garbės vainikas už tokį didelį ir 
patriotinį pasišventimą, moki
nant jaunąją kartą lietuviško 
tautinio meno savo prigimtoje 
kalboje.

Todėl Bostono Lietuvių Jau
namečių Šokėjų grupė ir jos

gijos. Paliko kiek turto, bet 
niekam nepaskyrė — neužrašė 
ir joki giminės nėra žinomi. 
Taigi, kas žinote apie jo gimi
nes, malonėkite pranešti drau-

St. Johns Ev. Society, 
P. O. Box 2, Station A.

Hartford, Conn.

ĮVAIRŪS skelbimai
PIGIAI PARSIDUODA 

“VARIETY” KRAUTUVĖ
So. Bostone. Krautuvė tirštai 

apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 20 metų. Gera 

i proga turėti lengvą ir nuolatinį
mokytoja p. Ona Ivaškienė už-; uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
sitarnauja visų paramos, o tą ■ laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
paramą mes galime geriausiai' kaina su nauju “refrigeratoriu” 

ir visais įrengimais prieinama. 
Telefonuokite Darbininko tele
fonu — ŠOU 2680. (13)

Bal. 10 d., 9 vai. rytą, Šv. Pet
ro par. bažnyčioje įvyks iškil- 

I mingos pamaldos už žuvusį ka- 
į reivį Praną Adomaitį. Jo tėvai 
gyvena 38 Oliver St., Cam
bridge, bet kadangi visa šeima 
gyvendavo So. Bostone, Silver 
St., tai šios pamaldos yra su
tvarkytos taip, kad įvyktų So. 
Bostone.

J

Bal. 1 d. pakrikštyti šie kūdi
kiai:

Denisijus, Prano ir Joanos 
(Gelžinaitės) McPadden, gyv. 
47 Lyons St.;

Richardas Pranas, sūnus Pra
no ir Eleonoros (Jenulevičiū-

knygos rėmėjus ir aukojo kny
gos fondan $5.00.

Penktadienį lankėsi Kun. J. 
Švagždys, buvęs LDS Centro 
pirmininkas ir kun. J. Petraus-

„ ’ kas. Atrodo, kad kun. J. Švagž- 
P. Karolina Sejefkienė, vieša sveikataž erokai sustip. 

darbuotoja ir uoli labdarybiųl Pareiškė, kad Brockto-
rėmėja. paaukojo vienuolynui 1 nječiai didįiai rengiasi atvykti 
du gražiu kryžių, nupirkusi iš. Bostoną Maldos dieną ku. 
“Darbininko” krautuvės. Ji taip tatadžio 22 d. Tą die-
pat dovanojo Seselėms piniginę:^ pamaldos Lietuvą bus iS. 
dovaną. i kį|mįngaį atlaikytos Katedroje,

kur arkivyskupas Cushing, D. 
Per Velykas, Sumos metu, So. D pasakys momentui pritai. 

Bostoniečiams buvo jaukus re- kintą pamokslą

šeštadienį, lankėsi Vincas Sa-

_________________ t

Per Velykas, Sumos metu, So. Į 
Bostoniečiams buvo jaukus re-’ 
ginys matyti kun. Pr. Jakima
vičių atnašaujant šv. mišių au
ką, ir asistoje deakonus Berną- viekas, LDS 1-mos kp. vice pir- 
tonį, Janušonį ir klierikus Kon- 
tautą ir Naudžiūną. Visi South 
Bostoniečiai. Šie klierikai taip 
pat dalyvaus asistoje per Sumą, 
Atvelykyje.

mininkas. Atsilankymo proga 
! įstojo į kun. Dr. K. Urbonavi
čiaus knygos — Vytis ir Erelis 
rėmėjus, aukodamas knygos iš
leidimui $5.00.

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

rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
s.v ,\SA\\V

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Take Years From Your! 
Looks.

Face looks younger 
vvhen framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

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

SPECIAL.
Soft., Cream-Oil Permanent $6.50 

Inčludes shampoo, Cutting and 
Individual hair Style.

Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M. 
Other permanents from $5. to $50.

Luxurious Waves Sėt VVhile You Relax 
Glamorious Surroundmgs.

CASPER’S 
BEAUTY SALON 

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experienced Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours8:30 6. Thurs. Open to 8 P. M

in

Balandžio 2 d., lengvai sirgu
liavusi, mirė Grasilda Baranau
skienė (Kazakevičiūtė), 68 me
tų, gyv. 322 Dorchester St., So. 
Bostone. Amerikoje pragyveno 
38 metus. Paliko vyrą Joną, sū
nų ir dukterį. Laidojama bal. 4 
d„ 9 vai. ryte, iš šv. Petro baž
nyčios, Naujos Kalvarijos 
puoęe.

LANKĖS!

ka-

Atsilankymo
Erelis” 
knygos

iš Dor-

suteikti gausiu dalyvavimu jųjų 
parengime sekmadienį, balan
džio-April 8 d., Municipal Buil
ding svetainėje, So. Bostone, 3 
vai. po pietų. Meno Mėgėjas.

RADIO VALANDA
Pereitą šeštadienį, kovo 31 d. 

Lietuvių Darbininkų radio va
landos programą išpildė p. O- 
nos Ivaškienės vadovaujama 
Lietuvių Jaunamečių Šokėjų 
grupės dalis (12 narių). Turi
ningą Velykinę kalbą pasakė 
kun. P. M. Juras. LDS Centro 
ir Kunigų Vienybės Bostono 
Provincijos pirmininkas.

Kun. P. M. Juro pasakyta; 
kalba tilps kitame “Darbinin- j 
ko” numeryj.

Lakūnas Grįžo Iš Euro
pos Poilsiui

Šiomis dienomis kapitonas 
Albertas P. Cunys, padaręs 66 
misijas virš Vokietijos, sugrįžo 
poilsiui pas savo tėvelius, gerai 
žinomus So. Bostone ir Montel- ! 
lo, pp. Joną ir Marcelę Čunius,; 
gyv. 264 Bolton St., So. Bosto-; 
ne, ir taipgi pas savo žmonelę į 
ir dukrelę, kurios nuo gimimo' 
nebuvo matęs, nes tuo laiku 
buvo Europoje.

Kapitonas Albertas P. Čunis 
yra pilot — bombanešio vairuo
tojas. Jis daug ką patyrė bom
barduojant Vokietijos centrus. 
Grįžo sveikas pailsėti pas sa
vuosius. Linkime kapitonui Ču- 

Mes dažnai nusiskundžiame, niui geriausio poilsio!

LIETUVIŲ JAUNAME 
ČIŲ MENO 

PROGRAMA
Sekmadienį, balandžio-April 

8 d., 3 vai. po pietų, Municipal 
Building svetainėje, E. Broad-, 
way, So. Bostone, įvyks graži 
ir patriotinė lietuvių liaudies 
meno puota, kurią ruošia Bos
tono Lietuvių Jaunamečių Šo
kėjų grupė. Šią grupę sudaro 
nuo 4 iki 16 metų berniukai ir 
mergaitės, kurią mokina ir va
dovauja talentinga ir patriotin- 
ga lietuvaitė, ponia Ona Ivaš- 
kienė. Jos vadovaujama grupė 
yra dalyvavus visuose mūsų 
tautiniuose parengimuose ir vi-; 
suose tarptautiniuose parengi-1 
muose, kur labai gražiai išre
klamuotas lietuvių ir pavergtos 
Lietuvos vardas.

I Lietuvių liaudies meno prog-
bal. 2, “Darbi- ramoje dalyvaus apie 50 jau- 
“žvaigždės” ad- nuolių, pasipuošusių naujais į- 
Tėvas Pr. Aukš- vairiais kostiumais. Be to, da-

i

Pirmadienį, 
ninke” lankėsi 
ministratorius 
tikalnis. kun. S. Saulėnas, klie- lyvaus talentinga ir pasižymė-
rikas deakonas Bernatonis. Pa- jusi dainininkė, šokėja ir vai- 
starasis įteikė penkinę 
ties” rėmimo fondui. Kaip 
ma L. Vyčių organizacija 
metais mini savo organo
ties” 30-ties metų gyvavimo ju
biliejų. Malonu ir jaunimui veik
ti, kaip jie susilaukia įvertini
mo ir paramos.

“Vy- dintoja Rūtelė Kilmonytė iš 
žino- Montreal, Canada.
šiais
“Vy-

Draugijų Valdybų Adresai
♦ ♦ ♦

NAKE
AlScSs EVERY 
L\l MYMY 
BONO DAY

Atvyko Ir Kita 
Lietuvaitė

Pereitą savaitę “Darbininke” 
lankėsi adv. Juozas Gailius, tu
rįs ofisą 317 E. St. Atsilankymo 
proga įstojo į kun. Dr. K. Urbo
navičiaus “Vytis ir Erelis” kny
gos rėmėjus, aukodamas kny
gos fondan $5.00.

Lankėsi Mrs. Mary Tamulai- 
tienė. Atsilankiusi į stojo į “Vy
tis ir Erelis" rėmėjus.

Lankėsi senas “Darbininko” 
. prietelius ir rėmėjas Simonas 
Į Razvadauskas.
proga įstojo į “Vytis ir 
rėmėjus, aukodamas 
fondan $3.00.

Lankėsi Juozas Lekys
i chester, Mass. Atsilankymo 
į proga įstojo į “Vytis ir Erelis” 
i rėmėjus, aukodamas knygos 
; fondan $3.00.

Ketvirtadienį lankėsi Ona 
Į Marcinkienė. Atsilankymo pro- 
Iga įstojo į Vytis ir Erelis kny
gos rėmėjus, aukodama knygos 
fondan $5.00, kalendoriaus fon
dan aukojo $1.00 ir radio palai
kymui $1.00.

Lankėsi Mrs. C. Šaparnis iš 
Newton, Mass. Atsilankymo , 
proga įstojo į Vytis ir Erelis | rengimą.

Sekantį šeštadienį į Bostoną 
atvyko iš Kanados ne tik jauna i 
artistė Rūtelė Kilmonytė su sa- Į 
vo tėveliais, bet ir kita lietuvai
tė Anelė Jokubauskaitė, taip 
pat iš Montreal. Canada, kuri 
Rūtelės Kilmonytės šokiams, 
dainoms ir akrobatikai akompa
nuos pianu, Tautinių šokių gru
pės parengime, bal. 8 d., 3 vai. > 
po pietų, Municipal Buildinge. I,

Iš Brocktono atvyks Marytė 
Peldžiūtė ir pasakys gražų Mai- 
ronio eilėraštį — “Kad aš Ga
lėčiau Prikelti...”

Su tomis tolimomis ir artimes
nėmis viešniomis galėsite susi
pažinti atsilankę į minėtą pa- 

Rap.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnlenfi, 

8 VVinfield SL, So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 
Tel. Parkway—1864-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass Į 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St., So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS

DRAUGIJOS VALDYBA

REIKALINGA “finisher” dėl 
Kingston Clothing Company. 
Jai kurios, moterys mokate dar
bą, o negalite nueiti į krautuvę 
dirbti, tai mes nuvešime į dar
bą ir į namus. Atsišaukite — 

i Kingston Clothing Company, 
383 Albany St., Boston. Mass. 
ant 3-čių lubų arba pašaukite— 
C. Petrauską po 6 vai. vakare, 
GENeva 1208. (30)

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

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

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

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

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

787 E. Broadway, So. Boston, Mass

Parapijos salėje, 492 E. Draugija laiko susirinkimus Ka* u
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesi
2 vai. po pietų. Parapijos salė 
<82 E. 7th SL. So. Boston. Mass

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonika 
Piknikams, Vestuvėms 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams 

Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham lM)k-Rr-

NEGALIU IŠKĘSTI

NUGAROS SKAUSMO?
Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidau
jama. nuolatini palcngvinintą karščiu išti
sas dienas, pačioj skaudamoj vietoj, uždėk 
viena dideli Johnson’s RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PLASTER! — arba storesnjjj. 
šiltesnį Johnson’s Plasterj Nugarai... Len
gvi. veiklūs jo vaistai švelniai kaitina nu
gara. išjudina kraujo apytaka. veikia 
prieš jo susikuopima. atliuosuoja skaus
mą... šiitas audeklinis apdangas palaiko 
kūno karšti, saugo nugara nuo atšalimo, 
teikia nuolatinę parama... Išbandyk ši 
švarų, lengva, patikrinta būda “karščiu 
gydyti” paprasta nugaros gėlimą ir ki
tus raumenii skausmus — ŠIANDIEN. 
(Jei turi chroniška nugaros gėlimą, eik 
iras gydytojai .. Visuomet reikalauk 
TIKROJO, Johnson and Johnson paga
minto.

CROSS PLASTER 
PLASTER

GRABORIAI

Juozas Kasinskas
i Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

I 602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30, Md. 

Tel. Lexington 8595 
K Llmosinai dėl visokių reikalų 
g Patarnavimas Dieną ir Naktj

u

t

i

I

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKC 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537 !

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •»
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dyka1 
Tel. ŠOU Boston *437 

ŠOU Boston 3960

D.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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MAIRONIS - PRANAŠAS

Antradienis, Balandžio 3, 1945

šio
dabar yra Amerikos ka
riuomenėje. Pernai vasarą 
jis buvo sunkiai sužeistas 
per mūšius Prancūzijoje ir 
dabar gydosi kariuomenės 
ligoninėj Texas valstybėj.

Red. 
J. V. Navickas

skundžiasi Maironio lūpo
mis: Tarp vargų sopulių, 
be rasos ir žvaigždės mū
sų mėlynos akys apteko 
kraujais. —

O dainius, išreiškęs tuos 
skundus, troškimus ir sti- 

i dvasią,

straipsnio autorius visus prie kultūros darbo 
tautos dirvoje. Jis skatino j 
kilti, pasišvęsti ir mylėti. 
Kilti iš to kasdieniškumo, 
užsnūdimo. Pasišvęsti tė- prinęs kovotojų dvasią, 
vynės labui. Mylėti, kas įjUS gerbiamas kaipo “at- 
sava ir brangu. Jis pats 
pirmasis parodė pavyzdį. 
Jis uždegė negęstantį ži
bintą lietuvių tautos šir
dyje. Įkvėpė ten meilę ir 
pasitikėjimą.

Maironis savo darbais

gimimo dainius”, “geres
nių laikų pranašas.” Ir ne
išsipildys tie kartūs poeto 
žodžiai: Išnyksiu kaip dū
mas išblaškomas vėjo ir 
niekas manęs neminės. — 

Iš visų Maironio kūrinių 
labiausiai išsiplatinę “Pa
vasario Balsai”, kurie pa- 

toliau mato, nei lietūs nepajėgs sunai- dėjo pamatą jo šlovei. Jie 
valandomis jų kinti. Jo vardas skambėjo, yra daugiausia skaityti, 

am- dažniausiai vakaruose de- 
jam dėkin- klamuoti, mieliausiai mu

ga. Jo vardą jinai įrašė sa- zikų harmonizuoti ir cho- 
vo širdyje, nes jis pirmas rų dainuoti. Tatai ir ne
ištiesė ranką, žadindamas nuostabu, kad tokiu trum-j 
keltis ją iš to letargo.

Visa Maironio kūryba y- 
ra himnas, kurį, kaip jis 
pats sako, gieda numylė
tai tėvynei. Yra tai iš dau
gelio dainų ir eilių nupin-

HIMNAS NUMYLĖTAI 
TĖVYNEI

Ne be reikalo yra sako
ma. kad tikri dainiai — tai pasistatė sau amžiną pa- 
ateities pranašai. Jie gi- minklą, kurio nei audros, 
liau jaučia, 
Įkvėpimo 
dvasia pakyla aukščiau 
kasdieninio gyvenimo są
lygų. susiduria su aukš
tesnių idėjų bei grožio pa
sauliu. Čia jinai paskęsta 
ir tartum kempinė sutrau
kia visa tai. ko reikia jai 
palaikyti. Pasilikus tenai, 
jinai prisipildo jai pačiai 
nesuprantamos šviesos, 
kurios padedama, jinai 
duoda naujus poezijos kū- tas vainikas, kurį jis uždė- 
rinius. Tomis valandomis jo ant beprisikeliančios 
dainius visiškai neklysda- jaunosios Lietuvos galvos, 
mas gali apie save pasaky- Jis įpynė į jį pačius gra- 
ti: “Gyvenu, jaučiu, ra- žiausius, pačius jausmin- 
šau jau nebe aš. bet kažko- giausius žodžius. Sudėjo į 
kia manyje veikianti aukš- jį tai, kas jam buvo bran- 
tesnė jėga, kurios aš esu giausia. Ten glūdi jo šau- 
tik gyvas įrankis bei ne- kianti dvasia, didi ir ga- 
laisvas tarnas. Kas ji yra, linga.
aš nežinau”. į Jau daug Nemunas nu-

Taip tardamas dainius nešė vandens, daug kartų 
išreikštų tikriausią tiesą. 
Kad įkvėpimas yra, tai ži
no visi, tačiau būtų sunku 
pasakyti, kokia yra jo es
mė. Į tai galėtų atsakyti 
vien grynas mokslas. Ne
svarbu mums, iš kur ir 
kaip tas įkvėpimas ateina, 
tačiau svarbu tai, kad į- 
kvėptų žmonių visuomet 
buvo ir bus.

“Kaip kankliai be stygų, 
tauta be poetų”, sako dai
na. Seniai jau skamba tie 
mūsų tautos kankliai, se
niai jie kelia iš miego nu
vargintus tėvynės sūnus. 
O geriausia ir kartu jaut
riausia tų paslaptingųjų 
tautos kanklių styga buvo 
ir yra. be abejo, Maironis. 
Jis yra plačiai pagarsėjęs 
kaip pirmaeilis lyrikas sa
vo “Pavasario Balsais”, jis 
pirmutinis davė mums iš
tisą eilę tikrai tautinių 
poemų (“Per skausmus į 
garbę”, “Jaunoji Lietuva”, 
“Raseinių Magdė,” “Mūsų 
vargai”), kuriose parodė, 
ne tiktai koks yra dabarti
nis lietuvių gyvenimas, bet 
ir koks turėtų būti.

Tuo žvilgsniu Maironis; 
yra ne vien mūsų dainius, 
bet ir tikras ateities pra
našas: savo dvasios akimis 
ji t numatė būsimą lietu- 
v.i idėjos laimėjimą, jos į- 
sigalėjimą jaunoje tauto
je. nežiūrint visokių prie
šą kovos su mūsų tautinio 
atgimimo kėlėjais.

Maironis suprato tai. at
jautė ir skambiose savo ei
lėse išdainavo, budinda
mas užsnūdusią lietuvių 
tautos dvasią, ragindamas

skamba ir skambės 
žiais. Lietuva

pu laiku jų yra išėję penki

suošė Lietuvos miškai nuo 
to laiko, kai Lietuvos pa
dangėj suskambėjo pir
mieji jo dainų aidai. Nemi
rė jie. bet kas kart vis la
biau augo ir plėtojos. Ne
mirs niekados. Laikui bė
gant tos dainos dar labiau 
įaugs į tautos dvasią, ir 
sulaukęs geresnių laikų, 
lietuvis su pamėgimu skai
tys, kaip pirm skaitė, jaus- Į 
mingas Maironio dainas, 
atmins pirmuosius atgi
mimo laikus.

Ypatingai atminti tai y- 
ra šiandien reikalinga, ka
da lietuvių tautos šventą į 

Č, žemę vėl trempia purvina 
priešo koja, kada vėl slopi
nama lietuvybės dvasia, 
norima nutrinti, palaidoti, 
užmiršti tai. kas lietuvių 
■tautai amžiais buvo, yra ir 
bus brangiausia.

Šiandien mums pridera 
nulenkti galvas ir kartu 
šaukti su ano 
kovotojais — 
kurie dirbdami tėvynei.

laiko dienų 
didvyriais.

1$ Maironio "Jaunosios 
Lietuvos"

ĮŽANGA
Kur šiandieną Jinai?
Miega jos milžinai;
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių, 
Kad ant marių plačių.
Užmiega vilnis paskutinė.

Kur garsioji šalis,
Varius savo vilnis
Lig Dono ir Marių Juodųjų?..
Vienas garsas tiktai,
Vien apžėlę kapai 
Beliko iš amžių senųjų!

Miega bočių šalis! 
Apsiniaukus naktis
Tiek amžių kaip jai nebešvin- 
Veltui meldi aušros, 
Miršta balsas maldos, 
Vien gailios tau ašaros

[ta!

krin
ta!

Gedimino laikus
Vaidelotas garsus
Prikeltų' Bet kur Vaidelotas
Graudūs kanklių balsai 
Nebeskamba visai:
Jų raktas dirvonais užklotas.

O vienok Lietuva
Juk atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo! 
Kanklių balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs: 
Nes, kryžius gyvatą žadėjo.

Skausmuos jėgos suaugs, 
Atgimimo sulauks: 
Jau blaivosi orai aptemę. 
Tik į darbą greičiau! 
Tik mylėkim karščiau! 
Tik, vyrai, pajudinkim žemę!

Baig es Rugsėjis
Baigės rugsėjis. Po orą bailiai 
Voratinkliai draikės be vėjo 
Šypsojos saulė; bet jos spinduliai, 
Tarytum, sudiev bekalbėjo.

Klykdamos žąsys ir gervių pulkai 
J pietus padangėmis traukė, 
Apdaro žalio netekę miškai 
Tik pirmojo šalčio belaukė.

Lygūs, sužėlę tamsiai vilnimis 
Rugiai, lyg kad rūtos, žaliuoja; 
Kiek tik apimsi aplink akimis, 
Kaip žaliosios marios liūliuoja.

Maironis.

GIVE NOW. 
GIVE MORE

Poeto Maironio noras buvo — prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir išgirsti nors 
vieną žodelį iš senovės laikų!—Jis troško išklausti, kur tos kanklės auksinės Vaidilotų garsių; 
kad sudrebėtų kapai... ne kapai didžiavyrių, bet užmigusių mūsų krūtinių — be idėjos... Gal 
suprastų tada, ką jiems Nemunas šneka, kai nakčia mėnuo teka; ko tos tamsiosios girios 
graudingai vaitoja? Apie ką bedūmoja?.. Poetas didžiuojasi —ten užaugau, iškentėjau aš kan
čias visas ir pamėgau, pamylėjau vargdienio dūmas.

Palaimintas Laikasleidimai. Pastarame, penk
tame, dainų skaičius pri- 

Į vestas iki šimto.
Bet ne savo dainų skai

čium yra patraukę “Pav. 
Balsai” skaitytojus, tik 
gilia juose glūdinčia poezi
jos dvasia. Norint arčiau 
pažinti poetą, neužtenka 
kartą perskaityti jo vei
kalus, neužtenka net vie
nas kitas eiles atmintinai 
išmokti, bet reikia jį skai
tyti sąmoningai, ieškoti 
logikos ryšių tarp atskirų 
dalykų, sekti mintis, gru
puoti jas, žodžiu — norint 
geriau suprasti autorių, 

'reikia jį studijuoti. Deja, 
tokiu Maironio pažinimu 
retai kuris mūsų tegalėtų 
pasigirti. Ypač šiais lai
kais maža kas tesidomi, 
retai kada tepaima į ran
kas poezijos kūrinį.

O labai, labai praturtėtų 
žmogaus dvasia, dažniau 
susidurdama su didžiau
siais poezijos veikalais. 
Kiekvienas, kuris tai pa
darytų, atrastume ne tik 
malonų estetinį pasigerė
jimą, bet ir daug gilių 
minčių, drauge išlavintų 
dailės skonį, įgautų pasi-1 
šventimo ir energijos dirb
ti ateičiai.
PER MEILĘ IR 
SKAUSMĄ

Poezija dalinasi į tris di
delius skyrius: lyrinę, epi
nę ir draminę. Pagal tą pa
dalinimą skiriasi ir poetai, 
žiūrint, kuris iš minėtųjų 
trijų elementų ima viršų 
jų kūryboje. Maironis yra 
rašęs visose trijose poezi
jos šakose. Tačiau paskai
tę jo veikalus, nesvarstę 
pasakysime, kad Maironis 
yra lyrikas. Gilus, iš šir
dies einąs jausmas trykš
ta kuone iš kiekvienos jo 
poezijos eilutės. Visuose 
jo kūriniuose jauti auto
riaus asmenį. Net gamtos 
aprašymuose žymu poeto 
ūpas. Užtat jo piešiami pa
veikslai ne vien stato prieš 
akis gyvus gamtos vaiz
dus, bet kartu gimdo mir
tį, žadina jausmą.

Skaitydami Maironio po-. nenuvylė tik jar labiau 
eziją, pastebėsime dvi kaip šauk§> kad ne kruvina re- 

*.U”?S J?"“! voliucija išgelbės Lietuvą, 
bet ramus kultūros dar
bas, mokslas ir dailė. Tų

Palaimintas laikas, kada vėversys, 
Į dangų iškilęs, viešai apgarsys 
Pavasario auštantį rytą;
Kad vėjas, svetys tolimųjų kraštų, 
Tirpdydamas sniegą, papūs iš pietų 
Ir gamtą prikels užmigdytą.

Palaimintas laikas! Nekartą rytys
Dar rytšaliais galvas žiedams nulankstys, 
Bet saulė vis lipa į žiemius,
Vis lipa ir šypsos nudžiugus saulutė; 
Nudžiunga ir žmonės, į darbą sukrutę; 
Pavasaris lanko pakiemius!

v •

Gražu, kad pavasaris, griaudamas ledą, 
Bežadina gamtą skaisčiais spinduliais; 
Gražiau, kad didvyriai mylėdami veda 
Tėvynę naujais atgimimo keliais! 
Palaiminti jūs, atgimimo laikai! 
Ir jūs, išrinktieji tėvynės vaikai!

Maironis.

I i

KEEP YOUR
RED CROSS
ATHES S fDE

nesugrąžinama, jos didybė 
praėjus, kaip sapnas. Ta
čiau ta praeitis turi su
teikti lietuviui stiprybės ir 
įkvėpimo jo žygiams. Nie
kas neturi kėsintis į tą 

j kraštą, kuris yra lietuvių 
krauju aplaistytas ir jų 
didžių žygių išgarsintas. 
Maironis laiko savo parei
ga priminti tai Lietuvos 
sūnums;
Čia Vytautas didis garsiai vieš

patavo,
Ties Žalgiriu mušė kryžiokus 

piktus:
Čia bočiai už laisvę tiek amžių 

kariavo;
Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus.

Dainiaus noras aiškus: 
ne tik priminti, kad tėvy
nė reikia branginti ir my
lėti, bet ir ginti nuo priešų 
ir dėl jos laisvės, kovoti, 
ne dieną, ne metus, bet iš
tisus amžius.
MŪSŲ ŽADINTOJAS

Paskaitę bent vieną kitą 
Maironio veikalų puslapį, 
pamatysime, kad mūsų 
dainius nėra tai nutolęs 
nuo gyvenimo atsiskyrė
lis. Visi tautos reikalai, jos 
vargai ir nelaimės randa 
atbalsį jautrioje dainiaus 
krūtinėje ir, tenai apsitai
sę poezijos rūbais, vėl grįž
ta į ūkanotą tėvynės pa
dangę, guosdami ir stip
rindami suvargusių brolių 
dvasią. Jo skausmai — tai 
mūsų skausmai, jo džiaug
smai — tai mūsų džiaugs
mai. Štai kodėl toks bran
gus mums yra Maironis ir 
taip suprantama jo poezi
ja. Tik mes gal per maža 
ją branginame. O ji tikrai 
pakeltų ne kartą silpstan
čią mūsų jėgą ir neleistų 
užgesti tai šventajai ug
niai, kuria liepsnoja ir mū
sų jaunosios krūtinės. Ir 
tada neabejotumėm, ar 
nekris ir ant mūsų galvų 
tie rūstūs poeto - teisėjo 
žodžiai:
O jūs, kurie taip daug žadėjot! 
Jausmus auklenote plačius! 
Kur šventą ugnį tą padėjot 
Ir tuos užmanymus gražius?—

Ne, didysis mūsų tautos 
pranašas poetas mūsų ne
pasmerks. Juk mes į savo 
širdis giliai įsidėsim ir šią 
mūsų tėvynei skaudžią va
landą; visu pasiryžimu 
vykdysime šiuos jo paties 
tartus žodžius, kurie 
mums tegul skambės, kaip 
koks testamentas, kaip vi
sų mūsų siekimų šviesusis 
švyturys:

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė 
Ir kas už ateitį kovos! —

iI
i

Niekas skausmo jau tiek nieką-' vynės vaikus. Bet, deja, 
dos nekentės, j toli gražu ne visi paklausė

Kiek jis dėl tavęs, numylėta!— to jo šauksmo. Ne vienas 
Lietuvos inteligentų, o 
tarp jų visa bajorija su 
mažomis išimtimis, vien 
tik vardą lietuvio nešiojo, 
o gaudė svetimus vėjus ir 
garbino svetimus dievus. 
Jiems tai poetas meta 

į šiuos pilnus energijos ir 
paniekos žodžius:
O tu, kurs lietuvio tik vardą ne

šioji,
O dvasią užspaustum tėvynės 

jaunos,
i Tegul ir tave ateitis tolimoji
i Minėja... kaip išgamą mūsų die

nos. —
Jis visiems “išgamoms,” 

“Tautos išdavikams” šau
kia:
...Tegul gi žymė prakeikimo 
Ant mūsų per amžius paliks!— 

'Kaip aktualūs šią valan
dą tie paskutiniai žodžiai! 
Mūsų didysis poetas - pra
našas numatė, kad lietuvių 
tauta pagimdys ir tokių 
sūnų, ant kurių galvų tu
rės kristi tie žiaurūs pra
keikimo žodžiai niekados: 
tautai padaryta žaizda — 
nepagydoma.

Poetas tiki, kad pradė
tas atgimimo darbas at
gaivino Lietuvą, nes “kry
žius gyvatą žadėjo”. Bet 
tas atgimimas neapsieis 
be skausmų. Reiks daug 
kentėti, tačiau tas kentė
jimas nenueis vėjais: “Idė
jos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės.”

Maironis meta inkarą 
lietuvių tautai, parodo jos 
garbę, didybę, praeitį. Sa
vo dainose jis garsina apie 
didžią ir gražią Lietuvos 
senovę, mini didžiausius 
jos kunigaikščius, jų žy-

O toji poeto mylimoji y- 
ra Tėvynė. Ne turtu, ne 
grožiu pavergė ji dainiaus 
širdį, bet “stačiai savo 
skausmų gilybe.” Ji įkvė
pė poetą:
Tada tai jo gema pirmoji giesmė 
Liūdnesnė už girių ūžimą, 
Nes švieti tu jam lyg iš aukšto' 

žvaigždė,
Tu šventą neši įkvėpimą. —

Bet ne vien dėl tėvynės 
dainius kenčia. Asmeni
niai, vien jam žinomi smū
giai ne kartą sužeidė poeto 
širdį. Štai poetas skun
džiasi:
““Sudiev” — tiek kartų begir

dėjau
Gal iš krūtinės nešaltos;
Bet vieno, vieno negalėjau 
Ligšiol pamiršti niekados... —

Ko negalėjo užmiršti, 
dainius aiškiai nepasako. 
Tačiau jis tik pažymi, kad 
skausmas buvo didelis, nes

...pasaulis ir jo žmonės
Išrodė kaip sapnų sapne. —
Taip, jis nešė tą išganin

gąjį žodį, nors krūtinę 
spaudė skausmas ir akys 
dažnai aptemdavo, maty

damos, kad tas jo žodis, 
i gimęs iš meilės ir skaus
mo, palieka dažnai nesu
prastas. Bet jis nesuklupo.

iI

i

GEGUŽES MENESIO
Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 
dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista šv. Kazi
miero Draugijos. Kaune. Ji yra 
versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 40c.

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

eziją, pastebėsime dvi kaip šaukė, kad ne kruvina re-

i

visi jo poetiškojo vainiko 
žiedai. Tos gijos yra meilė 
ir skausmas. Iš tų dviejų trjj gįnk]ų dainius skati- 
saltimų trykšta visos P°e- na 
to mintys, visi jausmai, j darbą blloliai vyre į vyrą! 
Meilė ir skausmai pagim- šarvuoti mokslu vien giliu! 
dė Maironį. Paimsime arklą, knygą, lyrą
Jau niekas tavęs taip giliai ne- Ir eisime Lietuvos keliu. — 

mylės
Kaip tavo jausmingas poetas! tautiečius, prispaustus tė- gius ir kovas. Bet praeitis

Taip šaukė poetas savo


