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Amerikos Raudonojam 
Kryžiui reikalinga pagal
ba kiekvieno Amerikiečio, 
kad galėtų teikti pagalbą 
mūsų kareiviams karo 
frontuose ir mūsų šei
moms ir tautos gelbėjimui 
nuo visokių nelaimių.

Aukokite Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondui.

Komunistų spauda dėl 
Jung. Valstybių ambasa
doriaus adm. Standley pa
reiškimo, kad Sovietų Ru
sijos vyriausy bė slepia 
nuo savo žmonių gaunamą 
iš Amerikos paramą, su
kėlė ir tebekelia baisų 
skandalą.

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis “Lais
vė” kovo 13 d. š. m. laido
je J. V. ambasadorių adm. 
Standley net melagiu iš
vadino. “L.” redaktorius 
tame numery j rašo:

“Dabar visas svietas pa
matė, kad mūsų ambasa
dorius Standley Maskvoje 
labai negražiai apsimela- 
vo”.

Laisviškai kalbant, gali
ma “gražiai” ir “negra
žiai” meluoti. Bet iki šiol 
nei vienas ambasadoriaus 
Standley kritikas nepasa
kė, kad adm. Standley bū
tų “gražiai” ar “negra
žiai” apsimelavęs. Kalbėjo 
arba rašė tik taktikos at
žvilgiu.

Nei Sovietų Rusijos pa
reigūnai neturėjo tiek 
drąsos pasakyti, kad ad
mirolas Standley “apsi- 
melavo”, kaip Brooklyno 
komunistų laikraščio re
daktorius.

Pereitą savaitę, Wa- 
shingtone, kalbėjo Sovietų 
ambasadorius Litvinov a- 
pie gaunamą iš Amerikos 
paramą Rusijai. Tačiau jo 
kalboje nebuvo žodžio 
“apsimelavo”. Jis tik pri
pažino faktą, kad Sovietų 
Rusija gauna paramą, 
kaip pripažino Stalinas ir 
kiti, ir kad Amerikos lėk- 15 — Pranešama, kad pe- 
tuvai lošia !
Sovietų ofensyvoje.
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Naciai Vėl Užėmė Kharkovą 
Praneša Berlynas

Rusai Sako, Kad Tik Smarkios Kauty-
nes Tęsiasi “Kharkovos Srityje 
Raudonieji Laimi Šiaurėje-Perėjo 

Dniepr Upę
Londonas, kovo 15 —Vo- raštį pasmerkė ir pareiškė 

kietijos nacių vyriausioji susirūpinimą dėl šios Mas- 
vadovybė specialiame ko
munikate praneša, kad 
pereitą naktį nacių karo 
jėgos užėmė Kharkovo 
miestą. Tačiau raudono
sios armijos komunikatas 
teigia, jog tik eina despe
ratiškos kautynės Khar- Lend - Lease įstatymo su- 
kovo srityj, šiaurinėje da-! kaktį Jung. Valstybių vy
tyje ir Izyum - Doneco sri- riausybė minėjo pokiliu 
tyj į pietrytus.

kvos politikos.

Minėjo "Lend-Lease" 
Sukaktį

VVashington, D. C.

Jung. Valstybių karo inžinieriai plačiai vartoja gumines valtis, kurios tarnauja ir karo laiki
nų tiltų statybai ir atskirai kaipo laivės persikėlimui per upes. Vaizdas parodo pastatyta tiltą 
ant guminių laivių (kairėj) per kurį žygiuoja kariai. Taipgi vaizde matome persikeliančius per 
upę karių būrius ir tt. Vaizdas taip pat parodo, kad juos padirba moterų rankos B. F. Goodfich 
dirbtuvėje.

Anglijos Užsienių Minisleris !SOVIETAI atsiėmė viazmą 
Eden Atvyko j VVashingtoną “

VVashington, D. C., kovo

svarbia rolę reitos savaites pabaigoje 
atvyko į Washingtoną pa- 

Toliau tas pats komu- sitarimams su Prezidentu 
nistų laikraštis “L.” rašo: Rooseveltu ir kitais šios 

“Sunku besuprasti, kaip 
po šio negražaus elgesio 
ponas Standley galės pa
žiūrėti Sovietų žmonėms į 
akis bei teisingai atsto
vauti mūsų krašto intere
sus.

“Amerikos žmonės juo- 
mi nepasitikės”.

Kaip pranešama, J. V. 
ambasadorius Standley po 
to savo pareiškimo turėjo 
pasikalbėjimą su Sovietų 
komisaru Molotovu, ir ti
kisi pasimatyti su Stali
nu. Amerikos žmonės savo 
ambasadoriumi dar labiau 
pasitiki, kad jis ne tik tei
singai atstovauja savo 
kraštą, bet taip pat turi 
drąsos pareikšti ir savo 
nuomonę.

Chicagos komunistų lai
kraštis “Vilnis” kovo 8 d. 
š. m. laidoje rašo:

“Jei Sovietų Sąjunga 
nebūtų pasiruošus karui 
su rudaisiais žvėrimis, kas 
šiandien būtų su Anglija 
ir Amerika?”

Na, o kas šiandien būtų 
su Sovietų Sąjunga, jei
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Washington viešbutyj. Po- 
» Vice-Prez. 

iVVallace, valstybės pasek- 
retorius Sumner VVelles 
ir kiti aukštesnieji vy
riausybės pareigūnai.

Prezidentas Rooseveltas 
prisiuntė laišką, kurį per
skaitė Vice - Prezidentas. 
Prezidentas laiške pareiš
kia, kad “lend-lease” prog
rama yra ašiai didelis 
smūgis. Pažymi, kad So
vietų Rusija pagal tą pro
gramą gavo iš Jung. Vals- 

generalinė sekretorė. Toji dėl gali sėkmingai grūm- 
komunistų lenkų grupė y- tis su priešu.
ra pasivadinusi “Laisvoji. Pasekretorius Welles pa- 
Lenkija”. Į kartojo savo pareiškimą,

Lenkai prisibijo, kad kai kad Jung. Valstybių am- 
Sovietai sutriuškins na- basadorius Maskvai admi- 
cius Rusijoj ir raudonoji rojas Standley kalbėjęs ne 
armija įeis į Lenkiją, tai į vyriausybės vardu, bet

Kaip žinoma, rusai buvo ' kilyj dalyvavo
atsiėmę Kharkovo miestą 
vasario 16 d.

Gali Susidaryti Nauja Lenkų 
Valdžia Maskvoj

VVashington, D. C., kovo 
15 — Maskvoje yra susi
dariusi lenkų komunistų 
grupė, kuriai vadovauja 
Wanda Wasilewska, bū-' 
vusi komunistų Lenkijoj tybių didelę paramą ir to-

j IViaSKVa, KOvO —rid- iicuii zniugui uua uuuia
; nešama, kad Sovietų rau-1 punktų mėnesiui, kuriuos
■ donoji armija ištrenkė na- į _ _

_.,v. - r-, -x •• cius iš Viazmos ir taipgi nori: pirkimui mėsos, ar
užėmė kelis kitus apgy- ’• sviesto, ar sūrio, ar kito- 
ventus kaimelius.
Vokietijos naciai
kad jie išsprogdinę visus pats pasiskirstyti 
svarbesnius strateginius j ką jis nori pirkti, 
pastatus ir patys iš to 
miesto pasitraukė.

karo medžiagos už §4,430,- 
000,000; Sovietų Rusija 
gavo už §1,826,000,000; ki
tos šalys gavo po mažiau.

Kongrese svars t a n t 
Lend-Lease įstatymą pa
aiškėjo, kad pagal tą įsta
tymą jau išleista apie pus- 
dešimto bilijono dolerių.

šalies vyriausybės parei
gūnais Anglijos užsienių 
ministeris A_nthony Eden.

Eden atvykimas skaito
mas labai svarbus, nes esą 
bus kalbama apie šį karą 
sauiyjearinę santvarką pa‘ žinty Pajamų Pasiūlymų

Sovietai Gavo Stambią 
Paramą

VVashington, D. C. —
Lend - Lease administra
torius Stettinius pareiškė, 
kad pusė į užsienį pasiųs
tų tanku ir 40 nuošimtį _  ______ ____ „ ___ ,
pasiųstų lėktuvų gavo So- STANDLEY PATENKINTAS 
vietų Rusija.

Rusija gauna karo me
džiagą ne tik per Murman
sko uostą, bet ir per Per
siją.

Kongresas Atmetė Suma-

i Washington, D. C., kovo 
15 —Jung. Valstybių Kon
gresas atmetė Prezidento 
Roosevelto pasiūlymą su
mažinti algas arba paja
mas kiekvienam asmeniui 
iki §25.000 metams.

Anglija ir Amerika nebū
tų pasiuntus Sovietų Ru
sijai tankų, lėktuvų, įvai
rių kitokių ginklų, mais
to ir kitokių reikmenų?

Anglija ir Amerika ne 
tik kariauja su priešu, bet 
taip pat teikia stambią pa
ramą visom Suvienytom 
Tautom, tarp kurių yra ir 
Sovietų Rusija.

Taigi komunistų kalbos 
ir raštai, kad tik Sovietų 
Sąjunga neša visą karo 
naštą yra nešvari komu- 

• nistinė propaganda.

his galės sunaudoti, kaip P".Sa™paskelbti Lenkijai naują
Sovietų valdžią.

Kaip žinoma, Maskvoje Į Sovietai gavo stambią pa
yra ir kitų_ tautų komu-įramą iš Amerikos.Tačiau kio racionuoto maisto, 

sako,! Kiekvienas žmogus galės njstų grupės 
yra paruošiami adminis- 

. truoti valstybes. Tokia ko-
t munistų grupe yra paruo

šiama ir Lietuvai valdyti.
Lenkų komunistų grupė 

Maskvoje leidžia laikraštį 
“Wolna Polska” (“Laisvo
jo Lenkija”).

Londonas, kovo 15—Šio- Lenkijos ambasadorius 
mis dienomis Prancūzų Washingtone Jan Ciecha- 
karo vadas gen. Giraud nowski tą komunistų laik-

Punktų vertės 
skelbta vėliau.

Sovietij ambasadorius 
Amerikai pripažino, kad

Amerikiečiai Puola Kišką 
Ir Kitas Japonų Bazes

Racionuoja Mėsą, Sviestą i Giraud Sveikina Michailo- 
Ir Kitokius Produktus

• v 
vicą

i

i
i 
i 
i

! VVashington. D. C., kovo
15 — Kainų Administra
cijos Ofisas praneša, kad 
šio mėnesio 29 d. praside- pagiuntė Jugoslavijos par- 

surio, tizanų vadui gen. Michai- 
lovičiui sveikinimą už jo 
karingumą prieš nacius 
okupantus ir kitus šalies 
priešus.

Kaip žinoma, gen. Mi- 
chailovič vadovaujami 
partizanai turi kovoti ne 
tik su naciais okupantais, 
bet ir su savaisiais, kurie 
savo veiksmais gelbsti 
priešui.

da mėsos, sviesto, r”"~ 
valgomo aliejaus, taukų, 
konservuotos žuvies ra- 
cionavimas (aprubežiavi- 
mas).

» Sakoma, kad kiekvie-

RUSŲ PRANEŠIMAIS
StaMaskva, kovo 15—Jung. užilgo pasimatyti su 

Valstybių ambasadorius linu, 
admirolas Standley paten
kintas. kad Sovietų vy
riausybė šiomis dienomis 
plačiai skelbia Lend-Lease 
administratoriaus Stetti-1 
nius raportus apie Ameri-; 
kos teikiama pagalbą So
vietų Rusijai. Jis taip pat 
patenkintas ir Sovietų 
ambasadoriaus Litvinovo 
kalba, kurioj jis pareiškė, 
kad Jung. Valstvbių lėk
tuvai lošia svarbią rolę 
Sovietų ofensyvoje.

Adm. Standley yra gero- nalinė Čekų Katalikų Uni- 
ije nuotaikoje, ir tikisi ne- ja.

Čekai Gavo Vėliavą 
Iš Amerikos

Lend-Lease Įstatymą Pra
tęsė Vieniem Metam t

loLondonas, kovo 
(ONA) — šiomis dieno
mis čekų pėkstininkų ba- 
talijonas Anglijoj gavo iš 
Amerikos savo tautiečių 
vėliavą. Batalijonas pasi
žadėjo tą vėliavą įnešti tymą pasirašė, 
Čekoslovaki jon. 

j Vėliavą parūpino Nacio- galioja ištisiems metams.

VVashington, D. C. — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
Jung. Valstybių Kongre
sas dauguma balsų pra
tęsė taip vadinamą Lend- 
Lease įstatymą vieniem 
metam. Prezidentas Roo- 
seveltas tą pratęstą įsta- 

ir tokiu 
ibūdu tas įstatymas dar

VVashington, D. C., kovo 
'15 — Amerikos lėktuvai 
vėl puolė Kišką salą ir ke
turias kitas Aleutian sa

lias, kur yra įsitvirtinę ja- 
I ponai. Padarė nemažai 
nuostolių japonams.

Lowelliedai Sudėjo $280.00
Raudonajam Kryžiui

Kalbėjo Dr. Povilas Jakimavičius ir k
Lowell, Mass. — Sekma- čiai, minėdami Lietuvos 

dienį, kovo 14 d., Šv. Juo- nepriklausomybės paskel- 
zapo lietuvių parapijos bimo sukaktį mėnuo atgal 
svetainėje įvyko prakal- sudėjo Lietuvių Kultūros 
bos ir paskaitos Amerikos Institutui §115.05 ir išpir- 
Raudonojo Kryžiaus nau- ko Karo bonų už §11.500.- 
dai. Paskaitą skaitė ir kal
bėjo Dr. Povilas Jakimavi
čius (Jakmauh), Massa- 
chusetts Valstybės Svei
katos komisijonierius, ad
vokatas Kazys Kalinaus
kas ir vietinis kleb. kun. 
P. Strakauskas.

Vietiniai lietuviai,
klausę turiningų kalbų a- 
pie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus veiklą, sudėjo a- 
pie §280.00 aukų Raudona
jam Kryžiui.

Pirk Defense Bonds ir Stamps! Kaip žinoma, Lowellie-

oo.
Tas parodo, kad Lowel- 

liečiai lietuviai katalikai 
yra nuoširdūs patriotai. 
Jie gausiai remia šios ša
lies karo pastangas laimė
ti pergalę ir taip pat pa-

.. gelbėti senajai tėvynei 
1S’ Lietuvai atgauti nepri- 

Iklausomybę ir laisvę.
Garbė patriotingiems 

Lowell’io lietuviams ir jų 
vadui kleb. kun. P. Stra- 
kauskui!
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15 — Va- 
Arkivys- 

J. Spell-

1942. XII. 14.

25 Metai Nue Didžiojo 
Lietuvių Seimo New Yorke

"—Į1 ■ 1 1

įvairios žinios
Cr

Pasaulio Viltis Amerikos Karo; •JffiSŽg’ 
Siekiuose Algiers, kovo 15 — Va

kar gen. Henri Honore Gi- 
raud, prancūzų vadas 
Šiaurės Afrikoj, pasakė 
reikšmingą kalbą Alsace- 
Lorraine draugijos susi
rinkime. Jis paskelbė

susirinkti, vesti pramonę, 
laisvai pareikšti savo nuo
mones, gyventi taikoj su 
Dievu ir su savo kaimy
nais”, sako arkivyskupas prancūzų didžiąsias tradi- 
Spellman.

(LKFSB) Šį mėnesį su
eina 25 metai nuo III di- 
džiulio Amerikos lietuvių 
seimo, kurs įvyko 1918 m. 
kovo 13-14 dienomis Madi- 
son Sųuare Garden Theat- 
re, New York City. Seime 
dalyvavo 1.500 delegatų, 
atstovaujančių 1.000 orga
nizacijų ir lietuviškų ko-

Algiers, kovo 
kar New Yorko 
kūpąs Francis 
mann. aplankęs Jung. 
Valstybių kariuomenes 
Šiaurės Afrikoje, kalbėjo
per radio ne tik Amerikos; 
karininkams ir karei-' 
viams tolimoje šalyje, bet 
taipgi ir visam pasauliui 
apie šį baisų karą ir taiką. > 
Tarp kitko J. E. arkivys
kupas Spellman pareiškė, 
kad “Amerikos karo šie-, 
kiai ir taikos siekiai atsto
vauja visų laisvę - mylin
čiu žmonių aspiracijas ir 
viltis”.

“Mūsų karo siekiai ir 
taikos siekiai nėra paslap
tis”, sako arkivyskupas:
Spellman. “Jie (siekiai) i l°nGU- ^er posėdžius bu- 
buvo pakartotinai pažy- vo priimta rezoliucija, kad 
mėti su didžiausiu aišku- Į Lietuva butų atstatyta 
mu. Kaip Prezidentas nepriklausoma demokrati- 
Rooseveltas yra pasakęs, valstybė etnografinėse 
mes nereiškiame jokios ribose, 
skriaudos Ašies tautų pa
prastiems žmonėms”.

Arkivyskupas Spellman. i 
kuris atvyko į Algiers po 
apsilankymo pas Šventąjį 
Tėvą ir po kelių konferen
cijų su Juo Vatikano Mie-

, su būtinais ūki
niam gyvenimui plėtotis 
reikalingais teritorijos 

į (sienų) pataisymais. Ant
ra - rezoliucijoje siekiama, 
kad tarptautinėje taikos 
konferencijoje dalyvautų 
ir Lietuvos delegatai pilnu

cijas, būtent, “laisvės, ly
gybės ir draugiškumo”, 

demokratiją 
Šiaurės Afrikai ir pasiūlė 
gen. de Gaulie pilną koo
peraciją.

Gen. Giraud kalbėjo ne 
tik šiaurės Afrikos ir Ali
jantų prancūzams, bet 
taip pat ir 40,000,000 
prancūzams, gyvenan
tiems nacių okupuotoj 
Prancūzijoj. Jis pasižadė
jo panaikinti religinę dis
kriminaciją ir sudaryti 
valdžios tarybą, “išrinktą ' 
žmonių” Prancūzų Šiau- i 
rėš Afrikoj. Gen. Giraud i 
pakartojo visišką atsipa- į 
laidojimą nuo Vichy vai 
džios. I

ir
Ponia Chiang Kai-shek pagerbiama Washingtone, 
giriama už jos pasakytą kalbą Kongrese.

Alijantai Pasivarė Pirmyn 
Šiaurės Tunisijoj

balsu. Ši rezoliucija buv# ste, pavadino savo muitą- . x . ., J .7 *■ oi 11 o. r r» A wi rw»i ir r\c> v\»»z-k*n _Į pasiųsta Amerikos prezi
dentui W. Wilsonui ir są
jungininkų bei neutralių-

rius klausytojus “moder
niškais kryžeiviais”.

Arkivyskupas Spellman, vyriausiems.
atvykęs čia iš Oran, atna
šavo šv. mišias Alijantų 
kareiviams Algiers kated
roje. šv. mišiose dalyvavo 
aukštieji Jung. Valstybių 
karininkai ir ministeriai.

“Mūsų Vyriausias-Ko- 
mandierius yra mums pa
sakęs, kad mūsų kareiviai 
Tunisijoj yra gerai pa
ruošti. Mes galime užsiti
krinti, kad jie pasielgs 
drąsiai ir sumaniai. Todėl 
mes esame užtikrinti per
gale”.

Arkivyskupas pasakė A- 
merikos karininkams ir'Rusiją”. (Rusijos atsiver- 
kareiviams, kad jie yraitimą). Madrido katalikų 
pavyzdys savo šalies žmo- ’ laikraštis “Pueblo”, Rau- 
nėms “tvirtu įsitikinimu į! donosios Armijos sukak- 
mūsų teisingą kovą prieš ties proga priminė, kad 
agresorių kombinaciją ir prieš 6 metus bolševikai 
aukščiausiu tikėjimu į Ispanijoje išžudė 20 vys- 
pergalę”.

“Mes Amerikiečiai karš
tai norime užlaikyti mūsų 
laisvę, mūsų pačių val
džios formą, mūsų teisę 
gyventi, melstis, dirbti.

I

Kaip Kas Paminėjo Raudo
nosios Armijos Sukaktį

(LKFSB) šiemet suėjo 
25 metai nuo Raudonosios 
armijos įsteigimo. Dauge
lyje vietų įvyko mitingai 
su atitinkamomis rezoliu
cijomis ir rinkliavomis. 
Anglijos katalikų kardi
nolas Hinsley ta proga pa
reiškė: “Sekdami šv. Tėvo 
paraginimą mes visose 

j bažnyčiose meldžiamės už 

tima). Madrido kataliku

i • 
< ■ 
i •
< :

< ■ 
< •

■

Gen. Želigovskis Vis 
Nerimsta

(LKFSB) Anglijoje gen. 
L. Želigovskio įkurtoji 
Šiaurės - Rytų Žemių Są
junga padeda organizuotis 
Pietų - Rytų Žemių Sąjun
gai. Iš abiejų tų sąjungų 
planuojama sudaryti ben
drą kažkokį “Vykdomąjį 
Komitetą”, kuris darysiąs 
pastangų visas ankščiau 
Lenkijos valdytas žemes 
įjungti vėl į Lenkiją. Pra
nešdami mums apie tai 
Londono lietuviai reiškia 
susirūpinimo, kad šitos 
visos kombinacijos gali

____________ ♦-------------------------------------------------------------------

Iš Alijantų Centro, Šiau-' Naciai Nužudė 2,884 Čekus 
rėš Afrika, kovo 15 — Ali- ---------
jantų karo jėgos pasivarė Londonas, kovo 15 — 
pirmyn Šiaurės Tunisijoj. 1 (ONA) — Čekai, minėda-

Iš Cairo praneša,Iš Čairo praneša, kad mi savo šalies ketvirtas 
Jung. Valstybių bomberiai metines “kruvinos” oku- 
puolė Naples uostą perei- pači jos sukaktuves, pa
tą šeštadienį ir visi lėktų- skelbe, kad nuo Pragos o- 
vai saugiai grįžo į stovyk- kupavimo, kovo 15, 1939 
las.

★ Vokiečių okupacijos vai- gabenamos Lietuvon išti- 
d?ięs gen, komisaras yra į- sos šeimos iš anglų bem
okę? rekvisueti kariuo- bąrduojamų Reicho srL 
menė? reikalams visų Lie- čių. šių metų rudenį vien 
tuvss viduriniųjų mokyk- tik iš Kauno iškelta 2000 
lų patalpa?. lietuvių tam, kad jų bu-
* Nuo iiu motu rugsėjo 

man, galo okupacijos val
džia visiškai sustabdė mė
sos tiekimą miestų gyven
tojams,
★ Lietuve? visuomenė su 

didžiausiu susirūpinimu 
saka vis didėjantį vokiečių 
antplūdi, Jj sudaro netik 
vokiečiai, kuris 1940 m. 
pavasarį buvo repatrija
vusi Vokieti j on ir dabar 
masiniai grįžta, bot ir ko
lonistai, niekados ligšiol 
Lietuvoje nebuvę, Jie ap
gyvendinami kompakti
nėmis grupėmis visoj va
karų Lietuvoje, ypač Su
valkijoj, Nežiūrint okupa
cijos valdžios atstovų vie
lų pareiškimų spaudoj ir 
žodžiu, kad ropatrijantų 
grįžimas nepalies lietuvių 
turto, nes jie bus apgyven
dinti tiktai tuose ūkiuose, 
kurie jiems anksčiau pri
klausė, vis dažniau lietu
viai ūkininkai pašalinami 
iš savo sodybų, kurios su 
visu inventorium ir manta 
atiduodamos Fępatri j an
tims ir šiaip kolonistams.

Lygiu būdu masiniai

vokiečiai. Pastaruoju lai
ku Kauno burmistrui oku
pacijos valdžia įsakė iš
tuštinti dar 800 butų ir a- 
tiduoti juos yokiečių dis
pozicijon. Iš Vilniaus, Ma- 
r i am p oi ės ir apylinkių pa
sitaiko lietuviai taipgi 
kraustomi.

★ Šių metų rudenį Vokie
tijoj buvo apie 100,000 lie
tuvių darbininkų. Okup. 
valdžios įsakymu ligi 1943 
V. 1. bus išvežta Vokieti
jon darbams dar 65,000 
lietuvių, būtent 50,000 vy- 
rų ir 15,000 moterų.

★ Visos šitos okupantų 
priemonės dar daugiau pa
skatina įvairių patrijpti- 
nių organizacijų veiklą. 
Patys vokiečių komisarai 
skundžiasi spaudoj gau
singai platinamomis pat- 
rijotinėmis proklamacijo
mis.

Leidžiama taip pat daug 
slaptų laikraščių. Yra du 
slaptu spaustuvėje spaus
dintu savaitraščiu.

(L.P.S.Ž.)

»

Autorius Dar Negavęs Per
nai Išleisto Savo Veikalo '

( LKFSB) Mūsų kores
pondentas Portugalijoje 
savo laiške, rašytame sau
sio pabaigoje, praneša, 
kad poetas- J. Aleksandra
vičius dar nebuvo gavęs

m. nacių budeliai nužudė 
2,884 čekus.

Sakoma, kad toji skait
linė yra tik tų, kurie ofi
cialiai paskelbti nužudy
tais, ir neįskaitomi tie, ku
rie buvo nužudyti Lidice 
ir Lazaky kaimeliuose ir 
kitose masinėse žudynėse.

Naciai VM Nužudė 17
Austrijiečiy

Mirė Bankininkas Morgjn

būti pavojingos Vilniaus savo eilių knygos Be te- Į
lietuvių ir ukrainiečių 
laisvei.

i

i

Raudonieji Vėl Reikalauja 
Antrojo Fronto

kupų, 17.000 kunigų ir su
naikino ar išniekino 20.000 
bažnyčių. Nežiūrint šių 
liūdnų skaičių, laikraštis 
pritaria maldoms už Rusi
ją-

Sovietų Rusijos spauda 
vėl kelia reikalavimą, kad 
Suvienytos Tautos atida
rytų antrą frontą Vakari
nėje Europoje. Komunistų 
spauda ir komunistai ma
siniuose susirinkimuose 
Anglijoj ir Amerikoj pla
čiai šaukia už antrąjį 
frontą.

Naciai Neišleidžia Ir
Išcenzūruotų Laikraščių

vynės Brangios”, kuri 
pernai buvo išspausdinta 
Amerikoje. Prisiminda
mas kitus lietuvius, rašo, 
kąd salezietis kun. Dr. J. 
Pušis tebesidarbuoja tarp 
išvežtų darbams lietuvių 
Erfurto ir centrinėje sri
tyje. Šis kunigas stengiasi 
lietuviams teikti dvasi
nius patarnavimus.

Tėvų Išvežė, Motinų Darbai 
Nukainavo

Lietuvaičių Kelionė Lėktuvu 
Iš Argentinos Į USA

(LKFSB) Dėl submari- 
nų veikimo pasunkėjus 
kelionėms laivais dvi lie
tuvės vienuolės — sesuo 
Augusta (A. Sereikytė) ir 
sės. Felicija (Rogalskytė) 
— iš Argentinos į Jungt. 
Amerikos Valstybes turė
jo keliauti lėktuvu. Kaip 
žinome abidvi tos seserys 
yra Šv. P. Marijos Nekal
to Prasidėjimo vienuolės 
ir bolševikams okupavus 
Lietuvą turėjo savo tėvy
nę apleisti. Skristi joms

(LKFSB) Iš Lietuvos pasitaikė giedrią dieną,
gauta žinia apie liūdną ži- taigi galėjo grožėtis kal-
nnmn lietuviu Rari«u «ei_ nuotais Brazilijos žemės 

vaizdžiais, Amazonės pa
krančių dideliais miškais. 
Brazilijos stotyse kelei
viai gauna nemokamai 
gerti kavos kiek tiktai no
ri. Skrendant per kariau
jančias šalis prieš kiekvie
ną miestą nusileidžiant ir 
kylant buvo uždangstomi

Stockholm, Švedija, ko-! 
vo 15 — Iš Austrijos laik
raščiai paduoda žinių, kad 
Austrijoj naciai vėl nužu
dė 17 žmonių. Dešimts iš 
jų buvo kaltinami “išda
vyste”, o 7 kiti “sabotaža- 
vimu”.

Boca Grande, Florida, 
kovo 15 — Pereitos sa
vaitės pabaigoje mirė 
stambus kapitalistas-ban- 

kininkas J. P. Morgan, 75 
m. amžiaus.

Nužudė 1000 Japonų

■ —-  ■ -y

Anglai Bombardavo Kruppo 
Dirbtuves

Chungking, Kinija, kovo 
15 — Kiniečiai Salween 
upės vakarinėje pusėje, 
Yunnan provincijoj, laike 
kautynių nužudė 1000 ja
ponų, ir atmušė japonų 
karo jėgas atgal.

Raseiniuose įsikūrė 
Saleziečiai

Londonas, kovo 15 — 
Anglijos bomberiai smar
kiai bombardavo Vokieti
jos amunicijų centrą — 
Kruppo fabrikus, Essen, 
Vokietijoj. Anglai iš bom- 
berių numetė apie 3,000 
tonų bombų. Tik 23 anglų 
bomberiai negrįžo.

VIENSKAITA IR 
DAUGISKAITA

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis”
Pigiausias laikraštis yra 

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingi; knygučių. 

Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirta “Varpelio“ prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

(LKFSB) Lietuvos spau
da dabar prispausta kietos 
nacių cenzūros. Įdomu, 
kad net taip išcenzūruotos 
spaudos naciai neleidžia 
siųsti į užsienį. Mūsų ko- 

įrespondentas praneša iš 
Portugalijos, kad yra ga
vęs žinių, jog iš vad. Ost- 
lando lietuviams negalima 
išsiųsti nei laikraščių, nei 
laiškų. Tačiau mūsų ko
respondentas džiaugiasi, 

I kad gali gauti Amerikos 
lietuvių laikraščius; tik 
jie ateina pundais. Taip 
jisai “Draugą” ir “Laivą” 
paskutiniu metu gavęs 
sausio pabaigoje, bet tai 
buvę numeriai nuo rugsė
jo pradžios iki spalių 12 
dienos. Oro paštu pasiųs
tas laiškas iš Portugalijos 
eina apie pusantro mėne
sio.

nomų lietuvių Barisų šei
mą. Gyveno jie Panevėžy
je. Okupavę Lietuvą bol
ševikai inžinierių Barisą 
suėmė, nuteisė 8 met. sun
kiųjų darbų kalėjimo ir 
kažkur išgabeno iš Pane
vėžio kalėjimo. Apie jį šei
ma jokių žinių po to nega
vo. Jo žmona turėjo labai 
silpną sveikatą, pastaruo- langai, nusileidus kiekvie- 
ju laiku ji kentėjo ir nuo 1 -

(LKFSB) Nors Lietuvos 
katalikai ir labai 
kenčia nuo nacių, 
pamaldas dar gali 
Gavome žinių, kad 
nių parapija esanti 
ta saleziečiams,
kas ir iš kitų anksčiau tu
rėtų vietų saleziečiai nesą 
iškelti.

daug 
tačiau 
turėti. 
Rasei- 
paves- 

Dar kol-

Mokytojas: — Dabar su
pranti, kas tai yra vien- 
skaita ir daugiskaita?

Mokinys: — Suprantu.
Mokytojas: — Na, 

syk, kelnės, koksai 
čius?

Mokinys:—Viršuje
skaita, o apačioje —dau
giskaita.

klau- 
skai-

vien-

ną kartą tikrinami doku- 
širdies ligos. Tačiau, kad mentai. Port of Spain sto- 
galėtų surasti pragyveni
mą savo keturiems ma
žiems vaikams, rizikuoda
ma savo sveikata ėmė už
darbiauti. Didelis susi
graužimas ir darbas ją 
pribaigė, mirė jau vokie
čiams okupavus Lietuvą— 
1941 m. rugsėjo 8 d. Naš
laičiais liko trys mažos 
mergytės ir berniukas. 
Juos priglaudė mirusio
sios motina Stalionienė. 
Tokių baisiai nelaimingų 
šeimų Lietuvoje 
gausu. <

dabar

tyje prie keliaujančių pri
sijungė vienas vyskupas. 
Jisai su lietuvaitėmis kal
bėjo ispaniškai, teiravosi 
apie Lietuvą. Iš Argenti
nos sostinės — Buenos Ai
res — iki Floridos, nes- 
skaitant sustojimų ir nak
vynių, lėktuvas skrido 40 
valandų. Pasiekusios New 
Yorką seselės persikėlė į 
savo vienuolijos centrą — 
Vilią 
Conn. 
džioje

I goję.

Maria, Thompson, 
Gegužės mėn. pra- 

numato būti Čika-
Mirties žygis. Vaizdas parodo nušauto nacių bom 

bėrio kelionės galą, kaip jis krinta žemyn susinaikini 
mui.
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"Tiesa Apie Religiją Rusijoj

SAVAITE
RAUD. KRYŽIAUS 
KARO FONDAS

3

skaito, kad Raud. Kryžius 
padėjo žmonėms nukentė- 
jusiems nuo potvynių, ar 

Paskirdamas kovo mėn. Graikijos badaujantiems 
kaipo Raud. Kryžiaus mė- vaikams, arba karo belais- 
nesį, prezidentas Rooso- viams, bet retai atkreipia 
veltas praeitą savaitę pra- dėmesį į gydytojus, slau- 

amerikiečio ges ir kitų profesijų ir už- 
žmones, kurie 
atlieka Raud. 

mielaširdystės

šė kiekvieno
“stoti į mielaširdystės ar
miją” po Raud. Kryžiaus 
vėliava ir “aukoti gausiai” 
Raud. Kryžiaus Fondui.

Skaitl i u o j a m a, kad 
$125,000,000. bus reikalin-

—

Santykiams su Rusija pagerinti karštligingai 
pultasi varyti įtemptą propagandą įvairiose gyveni
mo srityse. Atsiminta ir religija. Tai charakteringa. 
Savo įsikūrimo pradžioje sovietai manė išrausią reli
giją vienu užsimojimu. Naikinta ją atsidėjusiai — 
daugiausia primityviu, laukiniu būdu: žudant dvasiš
kąją ir išniekinant tikėjimo apeigas. Tas būdas pasi
rodė nesėkmingas. Religijos nesunaikinta. Priešingai, 
sovietų vadovybė su dideliausia nuostaba patyrė, kad, 
karui iškilus, pasaulis pradėjo rimtai su religija skai
tytis ir jų pačių žmonėse pasireiškė tikybinių jausmų. 
Tad palaikymui gerų santykių su savo talkininkais, 
ypač su Amerika, sovietai pajuto reikalą apsivalyti 
nuo prilipusios prie jų nešlovės, kad jie ne tik patys 
yra bedieviai, bet ir visus savo gyventojus subedie- 
vinti siekia. “Apsivalymo” tikslu jie išleido brošiūrą 
“Tiesa apie religiją Rusijoj”. Toj knygelėj mėginama 
skaitytojams įkalbėti, kad Rusijoj visai nėra religi
jos persekiojimo.

Katalikų laikraštis “Pilot” tiksliai tą knygą api
būdina, visą jos turinį vadindamas atkaklia drūtmela- 
gyste. “Pilot” sako, kad mes pertoli nuo Rusijos gyve
name, tad tegu sprendžia tie, kurie daug arčiau gyve
na, t. y. europiečiai. Ir štai laisvojoj Šveicarijoj pasi
girdo balsų apie Rusijos religinį gyvenimą. Padėtis 
ko blogiausia. Tokio religijos persekiojimo istorija 
dar nėra mačiusi.

“Visų pirma — sako “Pilot” — yra neužginčyja- 
mas faktas, kad Rusijoj buvo 43,000 organizuotų pra
voslaviškų parapijų. Netoliesia visos dabar išnyko, 
vos kokie du šimtai parapijų visoj sovietijoj teišliko. 
Kur dingo kitos ? Ar jos pačios palaipsniui likvidavosi, 
kai kunigai ir parapijiečiai priėjo išvadą, kad “religi
ja tai žmonijos svaigalai”? Suprantama, kad toks 
aiškinimas yra gryna nesąmonė. Jei nuo 1917 m. Ru
sijos sienos taip standžiai buvo uždarytos, kaip, sa
kysim, Tibeto, tai jau vienas faktas išnykimo 43,000 dvidešimts penktos Lietu- 
parapijų aiškiai parodo, jog ten turėjo būti toks per
sekiojimas, kuriam panašaus nėra buvę moderninėj 
istorijoj. Ir iš tiesų tokio persekiojimo būta... Žmonės 
buvo kalinami, ištremiami, žudomi. Religija buvo puo
lama spaudoje, iškoneveikiama agitacinėse proklama
cijose ir paveiksluose. Mokyklose vaikų mintys ir sie
los buvo nuodinamos”.

Šiuo momentu — sako toliau “Pilot” — yra bū
tina, kad mes, “Sujungtosios Tautos”, turėtume ben
drą savytarpinį pasitikėjimą 
nuo baimės busimųjų karų išsilaisvinti. Bet pasitikė
jimas negali būti aklas. Jis turi remtis ant faktų. 
Žmogus tik tada kits kitu pasitiki, kada žino, kad jo 
sėbras bei talkininkas tikrai yra pasitikėjimo vertas; 
kad jis praeityje savo pasižadėjimus yra išpildęs. Mū
sų žmonės nieko daugiau nenori, tik žinoti sovietų 
planus, kaip jie mano elgtis su religija ateityje. Jie 
laukia tiesioginio nuoširdaus atsakymo. Deja, tokio 
atsakymo nėra. Tarsi tyčiodamiesi iš sveiko ameri
kiečių proto, sovietai juos vaišina pigiomis, nudėvė
tomis melagystėmis.

Kada japonai buvo ištaškyti Naujoj Guineajoj, tai jie paliko ir savo 
karo mantos palikimus. Štai vaizdas parodo paliktą japonišką how;Lzer.

I

siėmimų 
galutinai 
Kryžiaus 
darbus.

Amerikiečiai namie, ku
rie aukoja Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui, tiesiog pade
da tėvams, vyrams ir bro
liams karo laukuose, gimi
nėms, kurie yra karo be
laisviai, karo okupuotų 
šalių žmonėms.

ga dėl Raud. Kryžiaus 
sunkių karo laikų pareigų 
ir atsakomybių. Suma pa
dengs organizacijos vieti
nius tautinius ir tarptau
tinius karo laiko reikala
vimus vieniems metams, 
bet tas neapims neper ma
tytų nelaimių.

Ką Raud. Kryžius tikrai 
i nuveikia — taikos ir karo 
metu — žmonėms visai 
nežinoma. Jie mano, kad 
Raud. Kryžius yra sim
bolis ir ne žmonių organi
zacija. Jie laikraščiuose

A. S. Puškinas.’virčio Lietuvos šeiminin
kavimo išdavos — tai pro
gresas mušantis visa jėga 
jos naudai palyginus su!

! carų laikotarpiu, tai ne 
tik progresas, pasireiš
kiantis statistikos davi
niuose. Tie, kurie taip len
gvai išsprendžia Lietuvos 
likimą, būtų neabejotinai 
nustebinti, jeigu savo aki
mis galėtų įsitikinti, kokia 
tikrumoje Lietuvos pažan
ga egzistavo ir tai palygi
nus didesnėje skalėje nei 
civilizacijos procesas Ru
sijos “mechanizavime”. 
Gal jie pajėgtų pastebėti, 
kad tokie atsiekimai nebū
tų galimi be pačių Lietu
vos žmonių valios gyventi 
savistoviose sąlygose be 
visuomenės žinančios savo 
siekius. Gal jie pajėgtų 
taipgi įsitikinti, kad Lie
tuva susideda iš plačių 
darbščios visuomenės 
sluoksnių, vedamų didelio 
Skaičiaus auklėtojų, pui
kių valstybinio gyvenimo 
organizatorių bei visuo
meninės pažangos pijo- 
nierių.

Per mažai tie faktai yra 
žinomi pasauliui, kad ga
lėtų įkainuoti jų vertę ir iš 
Lietuvos pavyzdžio įsiti
kinti, kad tik besąlyginis 
Nepriklausomybės princi
pas mažesnėms tautoms 
yra pagrindas visos žmo
nijos pažangai ir gerbū
viui.

Tie faktai vienok pilnai 
yra žinomi Lenkijai, ku
rios akyse ėjo tautos atgi
mimas, kuris kultūriniai 
ir ūkiškai taip sparčiai au
go, kad dar vienos genera
cijos bėgyje jos pozicija 
Europoje būtų buvus lygi 
Norvegijos, Suomijos ar 
Danijos pozicijai.

Valstybinio valdymo ta
lentas, kuris tokiam aukš
tam laipsnyje pasireiškė 
naujoje Lietuvoje, buvo 
lenkams žinomu faktu iš 
Lenkijos istorijos. Gerai 
sekėsi Lenkijai, kai kraštą 
valdė lietuviai.

Bet kas svarbiausia, tai 
o vėliau landoje eina geriausi len- faktas, kad Lenkijoje bu- 

ir vo suprasta, jog lietuvių 
mintys. Ramus samprota- tautos savybės ir sugebė- 
vimas, neužtemdytas šio jimai daugelyj atsitikimų 
momento nereikšmingais ir įvairiose srityse ne tik 
ginčais, veda prie išvados, prilygsta tokioms pat len- 
kad ta šalis yra pilnai su
rišta su vakarais per tą 
rolę, kurią jai krikščioniš
ka kultūra nurodė, ir kad 
ji jau laimėjo sau teisę į menės visgi ne liko nepa- 
pilną nepriklausomybę ir stebėta, kad ūkiškam su- 
suverenumą. Be to, ji tą sitvarkyme, o ypatingai 
savo istorinę teisę papildė taip svarbiam mums že- 
paskutinio šimtmečio ket- mės ūkio klausime, Lietu- 
virčio laimėjimais, kurie vo stovėjo aukščiau už 
davė pasauliui pavyzdį ge- Lenkiją. Žinota, kad Lie- 
ro nuosavaus krašto vai- tuvos valstietis stovėjo 
dymo. J aukščiau už mūsų. Tas

Vėliausio šimtmečio ket- lietė ne tiek patį ūkinin-

Malda iš

Seni vienuoliai, įkvėpti Šventosios Dvasios, 
kad lig dangaus pakilt galėtų mintys drąsios 
ir kad stiprėtų jos tarp žemiškų bėdų, 
sustatė daug šventųjų, dieviškų maldų.

Jos visos sielą guodžia, stiprina ir gina, 
bet mintys ypačiai vienos mane gaivina, 
mintis už vis labiausiai pamėgau aš šias, 
kur kalba kunigas gavėnioj per mišias.

Jos teikia mano sielai dangiškos galybės: 
“Gyvenimo Davėjau, sergėk nuo puikybės 
ir tinginystės raugo, ir kalbos kvailos 
liežuvis man burnoj tuščiai tenebylos.

Apšviesk, kad vengčiau vylių, nedorybės, 
duok nuolankumo, meilės, ištvermės, kantrybės; 
o ypačiai skaistybės kūno ir širdies 
tegul įgyt man tavo angelas padės!”

Vertė K. Pr. Inčiūra.

Lietuvos Šventė
“Nowy Swiat” šių metų 

'vasario 19 dienos nume
ryje įdėjo Stanislovo Ru- 
rat specialų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktu
vių proga straipsnį “Lie
tuvos Šventė”, kurio ver
timą paduodame išti- 
sai. Red.

Vasario 16 dieną išpuola

laisvę be abejonių, 
Atlanto Čarterio

RUSŲ FRONTAS
Vokiečių pasitraukimas 
Krasnodar, Rostov, Vo- 

roshilovgrad ir Kharkov,
jeigu matuotas pagal žu
vusius, gali būti ne toksai 
rimtas, 
grado. Bet rusai parodė 
tokią puikią strategiją, 
kad vokiečiams teko pasi- 

kavimo būdą. Mes žinojo- traukti labai plačioj ska- 
me, jog Lietuvos valstie
tis veda savo ūkį aukštu
moje, kuri Lenkijoje gal 
tik pavyzdingiausios pa
rinktos apylinkės tegalėjo 
prilygti. Lietuvos valstie
tis ir jo atstovas Taryboje 
(suprask Seime) sugebė
jo geriau ir tiksliau užtik
rinti savo dalyvavimą val- 

istybės gyvenime negu tai 
buvo galima Lenkijoje.

Mums Lietuva galėjo 
tapti pavyzdžiu daugelyj 
klausimų ir taip pat kaip 
tas problemas išrišti. Ir 
lenkų visuomenėje jau 
pradėjo nykti įsitikinimas 
pirmavimo raugo; šalia gi
laus broliškumo jausmo, 
augo pagarba ir gilus su
pratimas didelių lietuvių 
tautos vertybių

kaip prie Stalin-

lėj, nes atsispyrimas per 
daug kainuotų. Aišku, kad 
vokiečiams neteko daugelį 
savo strateginių pozicijų 
rusų pietų fronte; tuomi 
pačiu laiku rusai atsiėmė 
daugelį miestų, kurie, 
kaip patys vokiečiai pra
nešė, yra 
militarinės svarbos.

ekonominės ir

šluotaapima 
progra

ma, vienok neužtarnautai 
randasi abejonių sferose 
pas tą dalį Anglijos ir A- 
merikos visuomenės, ku
rioje apsvaigimas viršyja 
principus, o strateginis 
laimėjimas fronte apakina 
ir neleidžia matyti realy
bės ir ateities.

Lenkams, kurie iš pra
džios suprato, jog kova ei
na dėl atsiekimo tam tik
rų principų, ta padėtis ku
ri taikoma dabar F .itijos 
valstybėms, yra aiškiai 
priešinga tiems morali
niams tikslams, kurie 
šviečia dabartiniam karui.

Nė vienas kovojantis 
lenkas niekuomet nesutiks 
su tuo, kad iš principinės 
tautų laisvės idėjos būtų 
sukurta privilegija, sutei
kiama arba atirnama pa
gal politini spaudimą, ar
ba pagal stipresnio kai
myno militarišką pasiseki
mą.

Esame tikri, kad tame 
punkte Lenkijos ir J. A. 
Valstybių pažiūros su
tampa. Tas riša mus kas 
liečia santūrius su Lietu
va, kuriai jos šventės va-

t 
[ 

vos Nepriklausomybės ' 
metinės. Tragišku mo- j 
mentu lietuvių tauta mini, 
savo prisikėlimo šventę. ‘ 
Sukaktuvių data supuola 
su momentu, kuomet oku
pantas užgniaužia Lietu
vos balsą pasauliui, o ki
tas kaimynas Skelbia, kad 
nori jos gyvybę atimti.

ir priešui nugalėti, ir Visa Europa gyvena po 
priespauda, bet tik vienas 
jos kampelis, Baltijos 
kraštai, atrodo yra mes
tas į tokią neaiškią padėtį. 
Kitos tautos, kovojančios 
už savo egzistenciją, iš
gavo sau galybę ir teisę 
kalbėti per vyriausybes, 
kurios karo metui prisi
glaudė pas sąjungininkus. 
Kaikurios okupuotos šalys 
užmokėjo už dalyvavimą 
sąjungininkų pusėje pir
miausia gynimo kova nuo
savose žemėse, 
nuolatine kovos duokle į kų tautos linkėjimai 
tą karą. Yra bet ir kitų, 
kurios savo žemėse jėga 
nepasipriešino, o mokėjo 
šauktis moralinės teisės—■ 
joms suteikta galimybė. 
vyriausybes sudaryti. Vi-' 
sos jos įeina į sąjunginin
kų (United Nations) šei-: 
mą, turi teisę aktyviai ko-! 
voti dėl savo šalių laisvės 
ir randa paramą tarp savo 
sąjungininkų t. y. D. Bri
tanijos ir Jungt. Ameri
kos Valstybių. Vienintelės 
Baltijos valstybės, kurios 
gyventojų skaičiumi be-

Britų Ambasadorius Lordas Halifax, VVashingtone, veik prilygsta Čekijai, to- 
su savo sūnum sudėjo vizitą Prezidentui Rooseveltui., kių teisių neišgavo. Jų

v •

I

PACIFIKO PRIZAS
Didžiulis Jung. Valsty

bių submarinas Wahoo, 
atplaukė į pietų vakarų 
Pacifiko bazę, su
pririšta prie jo “conning 
tower”. Dauguma žmonių 
nežinojo ką tai reiškia bet 
Laivyno vyrai žinojo, kad 
tai neoficiali dekoracija 
submarinui, kad jis nus
kandino visus priešų kon-■ ulus vertyuių. i

Ant tokio tai pamato ^aivusj- - Wahoo tai
________ pažiūros PLie- nušluodamas naikintuvą, 
tuvą. Sugebėjome įžiūrėti, |tanker?: transportą ir du 
kad ant šiaurės Lenkijos tavorinins laivus arti New 
rubežių atgimsta kaimy- Gumea krantų. Transpor- 
nas, kurio pažangos lai- tas buvo prikimštas japo- 
mėjimai nekeldavo neri
mo, bet gilino mumyse 
simpatijas i 
dėl jo darbo rezultatų.

stovi šiandien lenkų vi
suomenės i

Wahoo tai užsitarnavo

į ir du
tavorinius laivus arti New

nų kareiviais. Kada Wa- 
hoo rekordas buvo pri- 

ir džiaugsmą iskaitytas prie kit“ nu' 
(skandinimų, Laivynas įra- 

šitame‘kare Lietuvos li- šė 129 Japonų laiv^' kurie 
kimas vienas iš svarbiau- buvo "“skandinti subma- 
sių Lenkijos tikslų. Se- ""V' 22aple k“rlu0? “krų 
, . . .. . v . . . . 7inin ir </ on^olnf-ikantieji iš istorijos Įsipa
reigojimai ir šių dienų re
alybės supratimas daro, 
kad pilna lietuvių tautos 
nepriklausomybė ir suve
renumas tampa sąlyga, 
nuo kurios Lenkija ir jos 
kariai nepasitrauks.

žinių nėra, ir 32 sužaloti.

For Victory...
Buy
U. S.DEFENSE

BONDS 
STAMPS

kų tautos ypatybėms, bet 
jas viršija.

Ginčų iššauktam pasi
karščiavime lenkų visuo-



--  ■
J. V. Narbutas.

DARBININKAS

I

Pokarinis Pasaulis
«

Vilniaus praeitį supa mi
gla. Vilnius buvo daug 
kartų užpultas, sudegin
tas, sugriautas. Po to, be 
abejo, vėl buvo atstato
mas, bet jau su žymiais 
pakeitimais, taikantis prie 
naujų sąlygų. įnešant nau
ją laiko dvasią. Keitėsi Vil
niaus šeimininkai ir tai at
siliepė ne tik į jo stilių, bet 
ir į kelių ir ryšių kryptį. 
Vieni keliai turėjo apmirti, 
kiti išaugti. Norint prikel
ti iš miego senąjį Gedimi
no Vilnių, reikia padaryti 
didelę dokumentų ir teigi
mų atranką, kad nepatek
tume šališkų tušavimų ir 
“pataisymų” įtakon.

Yra daug požiūrių: vieną 
faktą rusas nušvies vie
naip, lenkas kitaip, o lietu
vis. be abejo, vėl savotiš
kai. Naudojausi įvairiais 
šaltiniais ir stengiausi bū
ti objektyvus, nes šie lai
kai reikalauja teisingo į- 
vertinimo ir iškraipytų 
faktų perkainojimo.

TRUMPIAUSIAS 
KELIAS NUO DNIEPRO 
Į BALTIJĄ

Brasta per Nerį yra la
bai svarbi priežastis įsikū
rimo Vilniaus miesto, bet 
taip pat svarbią reikšmę 
turėjo ir kitos topologinės 
sąlygos, kurios padarė Vil
nių Lietuvos sostine.

Neris per Bereziną ir 
Svisločą jungia Dniepro 
upyną su Baltijos jūra. 
Sauskeliai yra susiję su 
upėm ir tęsiasi nuo Mins
ko, Krėvės, Ašmenos ir 
Medininkų kryptimi prisi
artina prie Neries, paskiau 
vėl nutolsta į Trakų ir Žie
žmarių pusę, 
sim į rankas 
sujungsim 
keliu Minską
pamatysim, kad gautoji 
linija perkerta taip vadi
namą Vilniaus topoliginę 
vinį. Topologinėmis vini
mis vadiname vietas, kur 
upės staigiai pakeičia savo 
kryptį. Kaip tik ties Vil
nium Neris keičia kryptį, 
darydamas V raidės for
mą, iš pietų pusės suka 

labai savo vagą į šiaurės vaka-

Jeigu paim- 
žemėlapį ir 
trumpiausiu 
su Kaunu,

i

PERSIKĖLIMAS 
PER NERĮ

Vilniaus praeitį 
sunku iššifruoti iš rašytų rus. 
dokumentų. Topologija Sauskelių arterija taip 
jauniausia antropogeogra- pat pasiekia Nerį prie Vil- 
fijos šaka, i_______
tos analize, duoda daugiau 
medžiagos susidaryti tik
rą praeities vaizdą. Topo
logija mums rodo, kad Vil
niaus pradžios reikia ieš
koti brastoj per Neri.

Vilnelė senovėj netekėjo 
į Nerį, kaip dabar, tarp Pi
lies ir Trijų Kryžių kaino. 
Tie du kalnai tada dar jun
gėsi giliu slėniu, paskiau, 
kasant Pilies kalną, tas 
slėnis buvo pagilintas ir 
iškastas griovys, skiriąs 
Pilies kalną nuo Trijų 
Kryžių. Vilnelė iš Bernar
dinų sodo suko į vakarus, 
prie dabartinės katedros, 
susijungus su Kačerga. į 
Nerį turėjo įtaką 
dabartinio 
Ten buvo prinešta įvairių 
nuograužų ir ten buvo pa
daryta brasta — lengviau
sias persikėlimas per Nerį. 
Apie šią brastą ir pradėjo 
steigtis Vilnius.

remiantis vie- niaus. Tas nulėmė, kad 
Vilnius tapo svarbiu pre
kybos centru, nes prekės 
atgabentos į Vilnių gali
ma buvo vežti Nerim į Bal- 

' tiją, o iš Vilniaus — saus- 
keliais į Dniepro upyną.

Sutapimas vandens kelių 
su sauskelių tinklu ir susi
koncentravimas vienoj 
vietoj davė impulsą steigti 
čia sodybą ir pakelti tą so
dybą į valstybės sostinę.
ŽEIMENOS LINIJA

Savaime aišku, kad leng
vas persikėlimas per Nerį 
brasta turėjo reikšmę pre
kybinių santykių užmezgi
me tarp kairiojo ir dešinio
jo Neries kranto gyvento- 

' jų. Lengvas persikėlimas į 
i kairįjį Neries krantą topo- 
1 loginės vinies plote jungė 
i ekonominiai Vilniaus so
dybą ir kairiojo Neries 

I kranto prekybos kelius su 
dabartinės Lietuvos plo
tais.

i

netoii 
Žaliojo tilto.

A MESSAGE FROM 0WEN D. YOUNG

P. Oarr įrodo, kad tai yra 
kad žmo-

f

U

■ kaldyti į plotines viene
tas, pagal savo kalbos ir 
kultūros vienetas. Keli 
plebescitai po paskutinio

1

Rusiški guerrilos atsiima iš nacių Orei apylinkėje kaimelį. Ten be au
kų nežengiama nei žingsnio. Kaip vaizdas parodo — ten krauju nulieta ir 
kapais nusagstyta visa Rusija.

Į šiaurę lygiagrečiai Ne- ■ sias. Sauskeliai perkerta' 
ries tęsiasi vandens kelias' patogiose vietose upę ir 
iš Polocko iki šventosios, trumpina kelią. Sauskelis, Į 
Galima plaukti nuo Dau- atitinkantis Nemuną, per-' 
guvos Dysna į šiaurę, į e- kerta jį ir eina tiesiai į 
žerų ir pelkių plotą, pas- Kauną, aplenkdamas Gar- 
kiau į Ukmergę ir Kauną, diną. Nuo Lydos, Kijevo 
Tuo keliu galima buvo pa- kelias eina į Vilniaus sfe- 
siekti iš Kauno Polockas, rą Gardino kaina. Iš to ir 
Dar Jogailos ir Vytauto kilo Lietuvos žemių dua- 
laikais tuo keliu buvo susi- lizmas. 

(Siekiama. Jogaila atidavė 
Tauragnų miestelį Vil
niaus vyskupijai <1387 
m.), o jis turėjo dideles 
pajamas iš muitų minėtų V ekonominiu Lietu-) 

vos centru.
i ■____ __ ___________
liai — vienas natūralus į keltis per Vilnelę, ku-

didelę reikšmę Rūdininkų 
giria, kuri nederliaus me
tais teikė Vilniui žvėrieną, 
žuvis, grybus ir uogas, ne
kalbant jau apie druską 
(Druskininkai).

Vilnius — Lietuvos sos
tinės buvo vienas svar
biausių pasaulinės preky
bos mazgų.
ARABŲ MONETOS 
NETOLI VERKIŲ

Nepatogu buvo daryti 
brastą per Nerį žemiau 
Vilniaus, nes krantai čia 
daug statesni ir aukštesni, 
o aukščiau Vilniaus taip 

Vilniuj kryžiavosi du ke-IPa^ nePatogu, nes čia reik- 

eko- Kauną, Balti ją Ir MinskąJ rios krantai pelkėti ir sun- 
. j Juodąją Jūrą, antras, dau- Mai prieinami. Taip gam-
, Dauguvo ir Polocko pusę g'au dirbtinas, į Daugpilį ^np'knr
arba — Nemuno ir Kauno.. ir Naugarduką. įrastai vietą ^ne^kur

I 
J

1

i Idealiai naudinga buvo 
Vilniaus topolinė vinis or
ganizatoriui, norinčiam 
padaryti Vilnių strategi-

i vandens kelių.
Ežerų plotas tarp Vy- 

džių ir Tauragnų buvo tur- 
, tingas žuvimis, žvėrimis ir 
miško produktais ir c. 
nominiai orientavosi

Žeimena, tekėdama nuo Organizuoti Kauno ir jo 
tų plotų į pietus iki Neries žemių gyvenimą iš Vil- 
ir Vilniaus topologinės vi- niaus ir trumpiausiu keliu į 
nies, jungė Dniepro ir Bal- pasiekti Rusijos plotus ir 
tijos vandenų tinklus, ku- juose įsigalėti buvo taip 
riais cirkuliavo įvairios t 
prekės.

natūralu. kaip einant 
Daugpilio kryptimi užimti----------- or-------- ---------vi--------------  ------------------,

Be abejo, prekyba plė- Polocką, kuris buvo raktas 
tesi ir didėjo ramiais lai- i Smolenssą ir jo žemes, i 
kais ir silpnėdavo karų ir Retai kur vamta šutei-, 
neramumų laikais. Bet rei
kia atminti, kad pirklys 
rizikuoja visada, kada jau- 

i čia pelną. Prekyba di
džiuoju keliu nuo Dniepro 
iki Nemuno žiočių, kaip

<CZt»

Retai kur gamta sutei
kia tiek daug vandens ir 
sausumos arterijų, kaip 

į Vilniuj, retai kur duoda 
tiek patogių kombinacijų 
ir konjunktūrų, kurios de
da pagrindą valstybės cen- 

įrodo archeologinės iška- t™’ ’r duoda jam Įsigalėti 
senos, niekados nenusto- kaimyninėse žemėse, su- 
davo, ėjo jau akmens ir 

, bronzos gadynėj, nuo pat 
Romos laikų, kas davė pa
grindą archeologui Jakob
sonui pabrėžti didelę Ne
ries ir jos apylinkių reikš
mę, kaip “Durchgangs- 

iland”. (Reallexikon der 
Vorgeschichte Sudostbal- 
tikum XIII, pusi. 30-31).

Net Lietuvos su kryžiuo
čiais karų laikais prekyba 
nesustodavo ir pirkliai bu
vo praleidžiami vienų ir ki
tų. Druska, cukrus, meta
lo išdirbiniai, ginklai, gy
vuliai, papuošalai, šilkas ir 
drabužiai cirkuliavo nuo 
Baltijos iki Dniepro ir 
Juodųjų marių.
KELIŲ KRYŽIAVIMASIS 
VILNIAUS VINY

Ne tik plotai dešiniojo 
Neries kranto buvo ekono
miškai susiję su Vilniaus 
vinimi, bet ir kairėj Neries 
pusėj Gardino, Naugardu-, 
ko, Lydos, Ašmenos, Kije
vo ir k. žemės gravitavo į 
Vilnių.

Aukštutinis Nemunas ___
formuojasi pusračio krei- tys’ knygutės formoje.

kitur, kaip prie dabartinio 
Žaliojo tilto, žemiau Tauro 
(dabar Pilies) kalno. Sun
ku nustatyti tos brastos 
istoriją. Daug faktų sako, 
kad ji jau buvo akmens 
gadynėj, kad čia atvežda
vo iš rytų tašyto akmens 
kirvius, gražiai šlifuotus, 
Gotų laikais atveždavo 
nuo Juodųjų jūrų emaliuo
tus segtukus, randamus

(Šių dienų knygos—Apžvalga Stephen Pearce)
Kada Prancūzija puolė pos realybes, 

prieš Vokietijos mechani
zuotą jėgą 1940 metais, tai klaida manyti,
buvo todėl, kad prancūzų nes visada turi būti sus- 
aukštoji komanda manė 
pravesti pozicijos karą 
eroje mechanizuoto karo.

Prancūzų aukštosios ko
mandos klaida įrodo ben- karo įsteigė bendrą politi- 
drą silpnumą — palinkimą 
veikti pagal praeitus paty
rimus, bet ne dabartine 
realybe.

Edvard Hallett Carr, 
anglas profesorius Coliege 
of Wales universiteto, ir 
dabartinis vyriausias re
daktorius London Times, 
tiki, kad panašios klaidos 
sprendimuose buvo pada- politinių teisių p. Carr įro- 
rytos ir po paskutinio ka- do, nieko nereiškia, jeigu 
ro. Jis bijo, kad ir dabar 
tas gali pasikartoti, jeigu 
šio karo pamatas nebus 
išaiškintas. Jis pabrėžė šį 
punktą, tarp kitų, jo vė
liausioj 
tions of 
Sąlygos) 
llan.

Kiekvienas svarbus po
litinis įvykis praėjusių Žū
ties metų jis tiki, buvo da
lis pasaulio revoliucijos 
prieš tris 19-to šimtmečio 
idėjas: liberalios demokra
tijos, tautinio apsisprendi
mo ir ekonominio “laissez- 
faire”. Šis naujas pasau
lis, prie kurio mes artėja
me, turi įnešti į ekonomi
nę sferą demokratinius 
idealus laisvės ir lygybės. 
Prez. Rooseveltas tai va
dina “laisvę nuo bado. Po
litinė teisė turi viršyti e- 
konominę jėgą, lygiai 
taip, kaip paskutiniame 
šimtmetyje politinė teisė 
viršijo militarinę jėgą. 
Taipgi šis naujas pasaulis 
turi išvystyti mumyse 
jausmą pareigos valsty
bei, vieton idėjos, kad 
valstybė egzistuoja as
mens naudai.

knygoj “Condi- 
Peace” (Taikos 
išleista MacMi-

Ouen D. Youns. ool'-i "a,rwnt **
lLj-tfrf m nonoorl for Hie Vfr ar Bond c“U r do —H p«>d>«e s—!- adiw>. S.
I.. u. Buo- purHia—. und.r <b«
Kriketo k .u of 10 i*™1 O“-

nę vienetą. Tai įrodo, kad 
eilinis žmogus nevisada 
deda rasę ir kalbą aukš
čiau bendros gerovės.

Nepasisekimas šio vie
neto po praėjusios pasau
linio karo įvyko todėl; kad 
negalima buvo išspręsti 
militarinės ir ekonominės 
jėgos problema. Pažadas

ekonominės ir militarinės 
problemos neišspręstos.

Žmonės turi būti laisvi 
ir nepriklausomi po jų iš
rinktos valdžios, bet jie ir
gi nori priklausyti prie 
grupės, kuri turės privile
gijas plačios produkcijos 
ir pardavimo. Lygiai kaip 
velšiai ir škotai gali būti 
geri piliečiai britų ekono
mijos, taip žmonės Euro
pos gali būti geri čekai ir 
lietuviai didesnės ekono
minės vienetos. Politinė 
vienetą egzistuoja todėl, 
kad ji garantuoja laisvę 
kalbos, tikybos, ir nuo ba
do ir baimės savo nariams. 
Bet jie gali tą įvykdinti 
tiktai tada, jeigu jie koo
peruos vienetoj, kuri yra 
pakankamai didelė įvyk
dinti šiuos užtikrinimus.

P. Carr mato tris fazes 
pokariniame pasaulyj; pa- 

• šalpa, atbūdavo jimas ir 
ekonominis planavimas a- 
teities. Jis jaučia, kad į- 
steigimas tarptautinių 
grupių turėtų natūraliai 
išsivystyti iš pirmųjų po
karinio pasaulio fazių. 
Pirmas reikalavimas bus 
pavalgydinti badaujan
čius, antras atstatyti su- 
_______  _____ Iš paty
rimų, šiose sriovėse p.

i
iI

Viena iš svarbių vietų p. naikintas vietas.Utenos ir Ukmergės apy-l 
linkėse ir IX, X amž. yra Carr kny£°j_ V™ Jo išaiš- 
žinoma, kad normanai var- • kinimas kodėl 
tojo arabų monetas. Netoli 
Verkių rasta 92 arabiškos 
monetos iš 896—943 metų 
tarpo (Pokrovskij Arche- 
ol. karta Vilensk. Guber- 
nji, pusi. 56).

Senasis Vilnius įsikūrė 
ne prie pačios brastos, bet 
toliau, šalia Vilnelės, nes 
Neris, kaip ir dabar, pava
sariais labai užtvindavo.
TAURO KALNAS

Be brastos per Nerį bu
vo kitas svarbus elemen
tas Vilniaus įsikūrime, bū
tent: Tauro kalnas tarp 

I Neries ir Vilnelės žiočių. 
Jis turėjo svarbią reikšmę 
karo metu, kaip sunkiai 

j prieinamas iš visų pusių ir 
lengvai apginamas dėl sta
čių šlaitų. Tauro kalnas 
pirmiau jungėsi su Trijų 
Kryžių kalnu, o Vilnelė, 
kaip jau minėjom, bėgo 
vakariniu jos šonu.

Įsikūrus Vilniui, slėnis 
tarp Tauro ir Trijų Kryžių 
kalno buvo pagilintas ir 
Vilnelės vaga nukreipta į 1 
jį, o Kačerga tekėjo sena 
vaga. Taip Tauro arba Ge
dimino kalną iš visų pusių 
supo vandenys. Pasirūpin
ti brastos saugumu, kurią 
stengėsi paimti kryžiuo
čiai ir kardininkai į savo 
rankas, buvo pirmas besi
kuriančios Lietuvos, kaip 
valstybės, uždavinys.

(Bus daugiau)

i
1
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I

i
Irištose sausumos ir van

dens keiių tinklu su Lietu
va.

Tenka priminti, kad Aš- 
i menos žemė buvo visada 
Vilniaus svirnu ir jau, 

(bronzos gadynėj gamino; 
i javus ir juos gabeno į ma
žai derlingas Vilniaus apy
linkes.

Polockas randasi tokioj 
pat topologinėj pozicijoj, 
bet neturėdamas javų ir 
gyvulių rezervų, skurdo ir 
niekados nepasiekė tokios 
reikšmės, kaip Vilnius, ku
rio užnugary buvo derlin
gi žemės 
lengvai 
čiuočiai 
suprato 
reikšmę 
norėjo ją atkirsti nuo Vil
niaus, užimant Medinin
kus. Be Ašmenos turėjo

plotai visados 
pasiekiami.

puldami
Ašmenos 
ir pirma

Kry- 
Vilnių 
žemės 
ataka

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP

_ . Kiek- 
vosiomis, kurios apima viena paslaptis iliustruota pa- 
Naugarduko ir Gardino veikslais, šioje knygutėje taip- 
žemes ir eina į Kauną. J™ Tir narystės mokyčių la- 
SanskPliai Pina lveia^e_:peHai. Knygutės kaina 20c. Už- bauskeiiai, einą įygiagre saųvmus siųskite: “Darbinin- 
čiai upių, nebūtinai turi;kag.; 355 w. Broadway, So. 
daryti tokias pat kreivą-; 3oston, Mass.

selfdeter- Carr mano, kad “Europos
mieation (laisvė išspręs- pianavįmo Vyriausybė” 
ti visus klausimus) neis- tur€tų išsivystyti, reorga- 
nso Europos problemų. nizuoti Europos ekonomi. 
Vokietijos užkariavimai nį gyvenimą. Tokia 
nuo 1939 metų aiškiai jro- turės atstovauti interesus 

visų europiečių ir privalo 
turėti militarinę ir ekono
minę paramą Did. Britani
jos, Rusijos ir Jung. Vals
tybių. Tikslas šios grupės 
turėtų būti atgaivinti ger- 
laikį, ir pagerinti gyveni
mo standardą — ne įvyk
dinti arba skatinti politi
nius nesutikimus.

i “Senas pasaulis yra mi
ręs”, sako p. Carr. “Atei
tis yra tiems, kurie gali 
užmiršti seną pasaulį, ir 
sutikti naują supratimu, 
narsumu ir vaizduote”.

_ _ _ _ _ _ rus.

Vokietijos užkariavimai

do, kad mažos tautos atei
tyje negalės eiti nepri
klausomybės keliais, nes 
tarp savęs išsprendimas 
problemų įvedė daugelį 
Europos mažųjų tautų į 
Vokietijos spąstus. “Ši ne
priklausomybė”, kurią jos 
turėjo, buvo toleruojama 
Vokietijos. Tikrenybėje 
tai buvo iliuzija. Ir ateity
je jos galės palaikyti šio
kią tokią nepriklausomy
bę tiktai, jeigu jos prisi
dės prie tarptautinės gru
pės, kuri pripažins ekono
mines ir militarinės Euro-

Kario arklys, jo artimas draugas, štai signalui kė
limosi nušvilpus, arklys budina karį.
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duosnesnius veikėjus įvai-

I

366 W. Broadway.
A. Matutis. m

■

Visgi,
svar-

nuo, kuomet Tautos šven
tės proga Instituto direk-

artimaisiais 
krikščionimis, 
proga,

Šie Dėdės Šamo kariai dabartiniu laiku begyven
dami Indijoj, ten ir žaidimus išmėgina indiškus. Tai 
lygsvaros išlaikymo juosta, kuria reikia lipti ir drą
siai prieiti prie galo.

Homstead ir Pittsburgh, Pa.

titutui $25.00. Gi Instituto 
t Įsirašė Dr. 

M. Colney. Instituto gar-

jos gyvenimo ir 
valandose.
kad tame 
kankinystės mo
ji skaitėsi esanti

turėjo
besiartinančiame

Būnant kalėji- 
nusikaltėliams pa- Tikrovėje, leopardas ir 

meška buvo paleisti ant 
Saturnino ir Revokato.

Lietuvių priežodis sako: “Baltos rankos — juoda duona, juodos ran
kos — balta duona. Šios WAACS merginos turi juodas rankas. Jos tuomi 
didžiuojasi ir yra skaitomos, kaipo patriotės, kad savo juodu darbu pa
deda Dėdei Šamui siekti pergalės. Iš to seka, kad darbas žmogaus neže
mina, bet didžiai išaukština.

Kaip kitų torius buvo pakviestas at- 
vykti ir pasakyti kalbas * ----- L—---•
Pittsburghe, Waterbury,

Kankinių mirtimi žuvo Bažnyčios 
persekiojimo laikotarpy Šiaurės 

Afrikoje
Daug šimtmečių atgal Katalikų Bažnyčios egzis- 

kriksčionių kankinių tavimo pradžioje, 
kraujas apšlakstė Šiaurės Iš tarpo nesuskaitomų 
Afrikos žemę, kur dabar kankinių, kurie dėl Kris- 
galingos Antrojo Pasauli- taus kentė persekiojimus 
nio Karo armijos grumia- ir žuvo kankinių mirtimi, 
si viena prieš kitą. buvo ŠŠ. Perpetus, Felici-

Anais laikais kova buvo ta ir kiti trys artimieji 
tarp krikščionių ir pago- bendrai. Katalikų Bažny- 
nų, būtent, tarp tų, kurie čia dideliai pagerbia pir- 
kovojo už Kristų ir dėl mas dvi šventas moteris, 
Kristaus, ir tų, kurie ko- kurios kankinystės mirti- 
vojo prieš Kristų, perse- mi žuvo 203 metais, ir jų 
kiodami krikščionis ir tuo vardai turi savo vietą ant- 
varydamiesi sugriauti rame šventųjų minėjime 
Bažnyčią ir panaikinti Šv. Mišių kanone. Katali- 
Kristaus mokslą. Gi šian- kų Bažnyčia kasmet kovo 
dien žiauriausias karas ei- 6 dieną taip pat garbingai 
na tarp tų, kurie iš dalies mini tų šventųjų moterų 
pripažįsta krikščionybės 
ir demokratijos principus, 
ir tų, kurie neapkenčia 
Kristaus ir persekioja Jo 
Bažnyčią, norėdami su
griauti krikščioniškąją ci
vilizaciją.

Šiaurės Afrikoje Kris
taus mokslas buvo skel
biamas nuo pat krikščio
nybės pradžios. Garsusis 
Tertulijonas, Šv. Cyprijo- 
nas ir Šv. Augustinas gar
sėjo tame kontinente. Ta
čiau, barbarų invazijos, 
Moslemo antpuoliai ir vė
liau Mohametonų antplū
džiai sutrukdė krikščiony
bės plitimui ir klestėjimui 
toje pasaulio dalyj.

Garsioji Kartaga, buvusi 
pats svarbiausias krikš
čionybės centras Šiaurės 
Afrikoje, dabar težinoma 
tik iš vardo, kurs ne be 
svarbus karo raportuose. 
Nūngi, tą vardą sunku 
besurasti ant žemėlapio.
Persekiojimo Laikotar

pis Buvęs Baisus,
Kruvinas

Ankstyvais krikščiony
bės amžiais Afrika pri
klausė galingai Romos im
perijai. Kai pagonys ro
mėnai savo imperijoje 
persekiojo krikščionis, tuo 
pačiu juos persekiojo ir 
Afrikoje. Istorijos metraš
čiai kalba apie žiaurius 
persekiojimus tų, kurie iš-

ir artimųjų jų bendrų 
kankinių šventę.

Perpetua, gimusi gal di
deliame Kartagos mieste 
181 metais. Tada Kartaga 
priklausė pagonams romė
nams kaip Romos Imperi
jos Provincija Afrikoje. 
Tačiau, kaip matyti, Per
petua nebuvo Romos pi
liete. Kitaip ji nebūtų bu
vus kankinystės mirčiai 
pasmerkta sudraskyti plė
šriems žvėrims, bet būtų 
turėjus guldyti savo galvą 
nukirtimui.
Jaunoji Krikščionė Mo

tina Su Kitais Pa
smerkta Už Tvirtą 

Tikėjimą
Perpetua buvo ištekėjusi 

būdama dar jauna. Iš pa
rašyto prieš mirtį dieno
raščio, nieko nežinome a- 
pie jos vyrą. Jis galėjo bū
ti gyvas arba miręs. Jei 
ji savo dienorašty nieko 
nemini apie jį, tur būt dėl 
to, kad nedalyvavo pasku
tinėse 
kančios 
žinome, 
biame 
mente, 
22 metų amž. ir buvusi 
jau motina. Nors katechu- 
menė, bet ji reiškė esanti 
krikščione.

Tėvas buvęs pagonas, 
kurs, atėjęs su jos kūdi-. 

pažino Kristų kaip Dievą kiu į teismo rūmus, ryžosi | 
ir pratinosi gyventi krik- atkalbėti gražuolę savo 
ščioniškose dorybėse. Ta- dukterį, kad atsisakytų 
sai krikščionių persekioji- nuo tikėjimo. Net teisėjas 
mo laikotarpis buvęs bai- Hilarijonas, atsižvelgda- 
sus ir kruvinas jaunosios mas į jos patogumą ir gra-
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bes narys kun. J. Valan-! Providence kolonijos Ins- 

■ tiejuš visuomet savo para- titutas jau yra gavęs arti 
pijai nuperka Instituto $300.00.
knygelių. Ir šį kartą jis jų! Vasario mėn. Instituto 
paėmė už $15.00; o gi salė- nepamiršo, rinkliavas pa- 
je jų parduota irgi už $15.- darė ir aukas atsiuntė Lo- 
00. Be to, veikli ponia Col- vvell’io klebonas kun. Pr. 
ney apsiėmė jų išplatinti Strakauskas $115.05, New 
svetimtaučių tarpe.

Worcester, Mass.
Aušros Vartų parapija 

Tautos Šventės iškilmes 
suruošė vasario 21. Šven
tės proga senas patriotas 
ir veikėjas kun. klebonas 
K. Vasys maloniai paauko
jo Institutui $100.00 ir 
tapo jo garbės nariu. Jo 
duosnūs ir susipratę para- 
pijonai salėje Institutui 
sudėjo $142.21 ir knygelių 
nupirko už $10.50. Pridė-

Haven’o klebonas kun. A. 
Ed. Gradeckis $92.00. Gi 
už knygeles atsiuntė kun. 
Jonas Bakšys $25.00, kun. 
J. Jusevičius (Omaha) 
$10.00, veikėjas p. J. Kri- 
pas iš Ann Arbor $5.00, p. 
Alf. Ulčickas iš Nashua 
$12.10, prelatas Julius Ma- 
ciejauskas iš Los Angeles 
$3.00 ir dar keletas ma
žesnėmis sumomis.

Institutas Pasitiki 
kad ir toliau aukos po tru- 

ius anksčiau čia parduo- PuU plauks ir tikrai neleis 
tas knygeles, Aušros Var- Institutui nutraukti dar- 
tų parapija yra davusi In- bą iki karo pabaigos. Di- 
sititutui netoli $300.00.. rektorius labai nuoširdžiai 
Tokiu pat gražiu duosnu- dėkuoja visiems čia pami- 
mo ir 
džiu 
R. I.

susipratimo pavyz- dėtiems geradariams^ už 
eina

Lietuvių Kultūrinio Instituto 
Pasisekimai Vasario Mėnesį

Gal ne visiems žinoma, 
kad nuo sausio 1 d. Liet. 
Kult. Institutas nebelaiko
mas Kat. Federacijos lėšo
mis, nes ji tam tikslui lė
šų nebeturinti. Tačiau 
daugelio išreikštas pagei
davimas, kad L. K. Insti
tutas kaip nors laikytųsi 
bent iki šio karo pabaigos, 
leistų ir platintų informa
cines knygeles ir vestų 
pokarinio planavimo dar
bus ir palaikytų reikalin
gus santykius su kitomis 
panašiomis Įstaigomis. Lė-. J^Grebliunas 
šų Institutas turi pats sau 
surasti su pagelba parink
tos finansinės komisijos 
iš kun. J. Karaliaus, kun. 
J. čepukaičio ir p. red. J. 
Laučkos. Patyrimas rcdo, 
kad tų lėšų daugiau gau
nama, kai Instituto direk
torius dažniau atsitraukia

žumą, mėgino ją atkalbin
ti, reikšdamas:

“Bent pasigailėk savo 
tėvo senatvės ir tavo sū
naičio kūdikystės. Pada
ryk auką imperatoriaus 
apsaugai”.

“Aš to nepadarysiu”, ji 
atsiliepė.

“Ar esi krikščionė?”, 
klausė teisėjas.

“Aš esu krikščionė”, ji 
atsakė.

Tada teisėjas Hilarijo
nas pasmerkė sudrasky
mui plėšriems žvėrims 
kartu su ja ir visus kitus 
artimuosius bendrus už 
tvirtą tikėjimą į Kristų. 
Iki žiauriai mirčiai visi 
kankiniai buvo sumesti į 
kalėjimą.
Kankinių Mirtimi Žuvo 

Dėl Kristaus Meilės
Kartu su Perpetua pa

smerkti žiauriai mirčiai 
dar keturi kiti kankiniai, 

j iš kurių Felicita ir Revo- 
katus buvo vergai.

į Felicita, būdama kalėji
me, pagimdė gražią duk
relę, kurią atidavė krikš
čionims išauklėjimui.

Kiti du kankiniai buvo nuo savo darbo ir aplanko 
Saturninus ir Saturus.

Saturus visą laiką pasi- riuose miestuose. Ypač šią 
liko kalėjime su pasmerk- taisyklę įrodo vasario me
tais žiauriai mirčiai kan
kiniais, juos mokindamas 
ir guosdamas, j 
nurodoma, 
metu pakrikštijo 
kalintuosius dar 
mirtį.

Mirties ištarmė 
įvykti 
festivale.
me,

I smerktiesiems prieš mirtį 
dažniausia buvo teikiama 
laisvė laiką praleisti puo- Tas pats leopardas sudra- 
tavime arba girtuokliavi- skė Šaturų. Dideliam pa- 
me. Tačiau, Perpetua, pa- juokimui, įšėlusi laukinė 
baigus rašyti labai svar- karvė buvo paleista su- 
bų dienoraštį, su kaliniais, draskyti Perpetuą ir Feli- 

bendrais eitą. Perpetua buvo pirma 
tos laisvės sužalota, gi Felicita daug 

pasinaudojo švęsti skaudžiau. Kai tos dvi 
Agapę, būtent, broliškoje krikščionės kankinės susi- 
vienybėje vakarieniaujant glaudė šalia viena kitos ir 
mūsų Viešpaties Vakarie
nės atminčiai.

Tuo būdu ankstyvieji 
penki krikščionys kanki
niai prisirengė žiaurios 
kankinystės mirčiai. Pra
džioje jie buvo plakti, pas- penki kirkščionys, būtent, 
kui priretežiuoti prie lau- Perpetua ir Felicita su ar
kinių plėšrių žvėrių ir timaisiais savo bendrais 
vilkti, gi romėnų kareiviai kentėjo ir žuvo kankinys- 
ir smalsi pagoniškoji pu- tės mirtimi vien iš meilės 
lika be pasigailėjimo žiū- dėl Kristaus, 
rėjo ir gavo džiaugsmingą.

ir Providence, £ražU duosnumą, už šau
nų lietuvišką svetingumą 
ir už pasidarbavimą kny
geles platinant.

Išleistos knygelės “Lith
uanian 
Pakšto), 
terature” 
“Lithuanian 
(A. Senn’o) gerai plinta ir

Situation” (K. 
“Lithuanian Li- 
(Vaičiulaičio) ir 

Language”

Providence
dėl kalbėtojų stokos, Tau
tos Šventę nukėlė į vasa
rio 28 d. Čia klebonauja 
Instituto garbės narys 
kun. J. Vaitekūnas. Šven
tės rinkliava čia buvo pa
dalinta tarp. Am. Lietuvių vėliau užsisakę jų kai ku- 
Tarybos, Raudonojo Kry
žiaus ir Institutui dar te
ko $40.00. Knygelių kun. 
J. Vaitekūnas nupirko vėl 
už $25.00. Pridėjus stam
bią kun. klebono auką ir 
parapijonų gražias dova
nas — iš mažos geraširdės

rių tikrai nebegaus, 
reikia pasiskubinti 
sakyti: pirmosios kaina 
30c., o kitos dvi po 40c.

D r. Kazys Pakštas, 
direktorius,

73 West 104th Street, 
New York, N. Y.

Tad 
užsi-

mokėjo bendras šventės 
komitetas.

Homesteadas jau nuo 
senų laikų turtingas duos- 
niais ir pasišventusiais 
veikėjais, kurių pirmoje 
vietoje reikia prisiminti 
seniau čia klebonavusį 
garbingą, svetingą ir duo- 
snų tautos vyrą a. a. kun. 
Čepanonį. Toje pačioje 
dvasioje ir dabar čia vei
kia kun. E. Vasiliauskas ir 
keletas senesnės kartos žy 
mių veikėjų. Vienas jų, p.

> vasario 14 
d. suruošė gražią puotą 
tuzinui svečių iš įvairių 
srovių ir davė progos Įdo
miai pasikalbėti visuome- Xew Philadelphia, Pa. — Sald. širdies V. Jėzaus pa- 
niniais bei politiniais klau-į rapijoj Bal 5 _ 18 d T Jonas Kidykas> s. j.

fLPr*Za £ Nashua, N. H. - šv. Kazimiero parap., Bal. 8 - 18 d., 
T. Antanas Mešlis, S. J.

Athol, Mass.
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

South Windsor, Conn. — Šv. Pranciškaus parap., 
Geg. 2 — 16 d., T. Antanas Mešlis, S. J.

Wanamie, Pa. — Šv. Marijos parap., Geg. 2 — 11 d., 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Lawrence, Mass. — Šv. Pranciškaus parap., Geg. 9— 
23 d., T. Jonas Kidykas, S. J.

Rochester, N. Y. — šv. Jurgio parap., Geeg. 22—25 
d., T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

T. T. Jėzuitų Misijos
Bayonne, N. J. — Šv. Mykolo parap., Kovo 10—19 d., 

T. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Waterbury, Conn. — šv. Juozapo parap., Kovo 10 — 

Bal. 4 d., T. Jonas Kidykas, S. J.
New Haven, Conn. — Šv. Kazimiero parap., Kovo 14— 

21 d., T. Antanas Mešlis, S. J.
Hazleton, Pa. — Šv. Petro ir Povilo parap., Kovo 21— 

Bal. 4 d., A. Pranas Aukštikalnis, S. J.
Chester, Pa. — Aušros Vartų parap., Kovo 28—Bal. 4 

d., T. Antanas Mešlis, S. J.
niniais bei politiniais klau
simais. O gi privatiškai p. 
J. Grebliūnas ir pora jo 
svečių (kun. E. Vasiliaus
kas ir Ant. Katilius) paau
kojo po $10.00 ir įsirašė 
Instituto nariais rėmėjais.

Iš Pittsburgho teko sku
binti į Waterbury; ten va-i 
sario 16 d. Kat. Federaci-

Šv. Pranciškaus parap., Bal. 11—18 d.,

Saturus tuo 
visus į- 

prieš Worcestery ir Providence.
i Pittsburghe parduota 
Instituto knygelių už $11.- 
00, gi kelionės išlaidas ap-

Ili»laukė antrojo puolimo, 
klykstanti publika sušu
ko: “Gana!” Po to, Perpe- 
tua ir Felicita kardu buvo 
'užudytos.

Tokiuo budu ankstyvieji

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

STACIJOS
Paraše

i

Kun. Pr. Juskaitis

Kiekvieno Įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS

i

-

So. Boston, Mass.
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įvertino Du Bois, Pa. Lietuviu 
Parapijos Ir Jos Vado Darbuote
Praėjusių metų spalių 29 

dieną įvyko J. E. vyskupo Jono 
Morkaus Gannon. D. D. Sidab
rinio Jubiliejaus iškilmės, ku
riose Šv. Petro katedroje. Erie. 
Pa. dalyvių būta apie 4.000. 
tarp jų apie 600 kunigų ir vie
nuolių - seselių. J. E. vyskupas 
Gannon 25 metai kaip vysku
pauja Erie diocezijoje. o kuni
gu įšventintas 1901 metais.

Tų jubiliejinių iškilmių at
minčiai iš po spaudos tik ką iš
ėjo meniškas jubiliejinis dide
lio formato iliustruotas leidi
nys. Lietuviai turėtų pasiimti 
pavyzdį iš to meniškai išleisto 
leidinio, kai spausdina knygas 
Sidabrinių arba Auksinių Jubi
liejų atminimui.

pat iš jų nepaprasto duosnumo 
parapijos gerovei. Pačioje tik
rovėje. su visais pastatais da
bar šv. Juozapo parapijos sko
la labai maža, vos tik $16.000.

GRALIAI ATSILIEPIA APIE 
LIETUVIŲ PAR. BAŽNYČIĄ 

Šis meniškas leidinys įdomus 
tuomi, kad jame telpa atvaiz
das Šv. Juozapo lietuvių katali
kų parapijos puošnios didžiu
lės bažnyčios. Du Bois, Pa. 85 
pusi, straipsny “Parochial Ca- 
valeadc”, tarp ko kita apie tą 
lietuvių parapiją skaitome: — 
“On November 9. 1924. ground 
was broken for St. Joseph's 
Church, Du Bois. to serve the 
Lithuanian people of that city. 
A year later — November 6, 
1925 — it was opened for wor- 
ship. The magnificat edtfice 
was built at a coast of $150.- 
000.00“.

Jei paimsime mokyklos ir 
klebonijos pastatus, tai šv. 
Juozapo lietuvių katalikų para
pijos vertė galima skaityti 
šiandien išnešant! $250.000.00. 
Palyginus su kitomis didžiulė
mis lietuvių kolonijomis, reikia 
stebėtis iš vietinės mažos lietu
vių kolonijos solidarumo, taip

GARBĖ TĖVYNAINIUI 
PARAPIJOS KLEBONUI

Nuo 1915 metų, čia klebo
nauja visų mylimas ir gerbia
mas kleb. kun. Mykolas J. Ur
bonas. garsus pamokslininkas- 
misijonierius, didysis tėvynai
nis. literatas, publicistas.

Jam garbė, kad su tokia ma
ža lietuvių saujale galėjo išsta
tyti tokius didingus pastatus, 
kaip puošnią didžiulę bažnyčią 
su ruiminga svetaine, mokykla 
ir klebonija.

Kita jam garbė, kad su 1933 
metais pradėjo 
mokyklą (High SchoolI. 
Pennsylvanijos 
pažinta lygiomis teisėmis su vi
somis kitomis tokiomis moky
klomis. Ją baigusieji studentai- 
ės gali be egzaminų stoti į 
bent kurią kolegiją plačioje 
Amerikoje. Čia mokytojauja 
Pranciškietės Seselės, kurių vy
resnioji Seselė M. Kliara yra 
sumani ir prityrusi pedagogė.

Todėl. Du Boisiečiai gali su 
savo klebonu pasididžiuoti, nes 
mažai kurios kitos senesnės ir 
didesnės lietuvių parapijos gali 
pasigirti turėdamos aukštes
niąją mokyklą (High School>.

minuoti kandidatus šventi
mams į kunigystę. įpareiguoti 
kunigus išpažinčių klausimui ir 
pamokslų skelbimui, egzami
nuoti jaunus kunigus meti
niuose kvotimuose, egzaminuo
ti aplikantus kunigus pastovių 
klebonų (permanent Pastors) 
paskyrimams ir spręsti ek- 
lezijastiniuose tardymuose. Tos 
svarbios, bet gaibingos parei
gos yra galioje dešimt metų lai
kotarpy. ne bent tuo laiku į- 
vyktų kitas diocezinis synodas.

Nuoširdžiai sveikiname ilga
metį kleboną tėvynainį mūsų 
konfratrą. nus:pelnusį tokios 
didžios pagarbos ir garbės! 
Taip pat maldaujame gausaus 
Dievo palaiminimo ir gražiau
sios kloties kleb. kun. Myko
lui J. Urbonui svarbiose ir gar
bingose pareigose!

Kun. A. Tamoliūnas.

DETROIT, MICH.
(WEST SIDE)

par. 
rinkliava.

aukštesniają
kuri 

valstybės pri-

PERGALES 
DARŽELIAI

nuo pačių žmonių. Žalios 
lapuotos daržovės kaip 
kopūstai, salotos, kručkų 
ir barščių lapai taip gerai 
auga, kad gali jų užtekti 
visam sezonui.

C. Šimkus. A.
Zimas. P. P. Gry-

—- M. Lukoševičius, 
I. Paratis. D. Kas-

V. Prusinskas.

-s ForaSetterfiay
U.S.WAR BONDS

European workers under Hitler 
are forced to labor a minimum of 
84 hours a week and are paid in 
"occupation marks.” After the war 
this “currency” will be worthless 
scraps of paper and the workers 
will have nothing būt their sorrow.

Here in the United Statės we are 
vorking under humane conditions

•i

64 HCUR
WEEKDECPElD

and n^ceive a wage that permits us 
to save with interest, for the hard 
days that will follow the war.

Help your country as you help 
yourself. Buy War Eonds every 
pay day.
WSS 741B U. S. Tmmrtt Dėvi.

SMAGU PRANEŠTI 
SPAUDAI

Tame meniškai išleistame ju
biliejiniame leidiny toliau skai
tome. kad po Sidabrinio Jubilie
jaus iškilmių Šv. Petro kated
roje. Erie. Pa., iškilmingoje ir 
galutinoje Erie diocezijos Sy- 
nodo sesijoje įvykusioje tą pa
čią dieną po piet katedroje. 182 
vyskupijos dvasininkai išrinko 
ir J. E. vyskupas Jonas Mor
kus Gannon. D. D. patvirtino 
ateinantiems dešimt metams 
šešius Synodo teisėjus, šešius 
synodo egzaminatorius ir ketu- 
rius parapijos konsultorius ar- 

■ ba patarėjus.
Mums smagu pranešti lietu- 

i vių spaudai, kad kun. Mykolas 
J. Urbonas. Šv. Juozapo lietu
vių katalikų parapijos klebo
nas. Du Bois. Pa., vienintelis 
lietuvis klebonas Erie diocezi
joje. pateko į to garbingo syno- 

i do išrinktuosius. Kleb. kun. 
Mykolas J. Urbonas dabar yra 

j vienas iš šešių diocezinio syno- 
i do egzaminatorių, kurių gar- 
i bingos pareigos yra padėti Jo 
j Ekscelencijai vyskupui egza-

Sakoma, kad surasta tokios rūšies maišai, kurie ap
saugo nuo nuodėmingų skysčių. Esą galima greit pa
sislėpti maiše ir į kelias sekundas vėl išlysti.

Vasario 21. šv. Antano 
bažnyčioje padaryta 
dėl South Amerikoje esančių 
Seselių Pranclškiečių. Čia seka 
vardai, kurie aukavo ir padavė 
savo vardus: $25.00 — P. Ben- 
dorius: $6.00 — V. Yurgelaitis: 
$5.00 — G. Ivanauskienė. Po 
$3.00 — Juozas Tusma, S. Bu- 
kenas. Sapalas. B. Bender. Po 
$2.00 — Podžius, K. Mišeikis. 
A. Mench. K. Parimskas, M. 
Butler. J. Bender. P. Tulauskas, 
V. VVarnackas.
Brimer. J. 
bas.

Po $1.00
J. Piragis,
per. D. Brazis,
M. Juodžiukinas, M. P. Parims- 
kas. H. Tautvil, J. Kas-per. J. 
Zalagiris. U. Biskelionis. A. 
Šulskis. Mr. Rugaženas, Matas 
Šimonis. M. Nasholon. R. & G. 
Voglers. Adomas Adulionis. L. 
Buswink. M. Prusinskas. J. Ke- 
blaitis, C. Barsavage. K. Gos- 
ciewski. J. Talandis, H. Žalia- 
giris, E. Juodžiukinas. A. Yon- 
kus. Mrs. A. Buswink. W. Gu-I 
rosky. M. Pangonis. L. Tautvi-1 
das. Amelia Ambrosene, A. 
Bražinskas, C. A. Mikštėnas. A. 
Markevich. J. Alukevičius. Mr. 
& Mr. Sackel. P. Paukštis, A. 
Ambros. Mr. & Mrs. Gress, H. 
Sackel, P. Yermak. M. Urban. 
H. Reback. E. Sulskas. V. Sune- 
laitis. V. Kobosh. S. Boris. Mrs. 
Shinkunas. Tamonis Šeimyna. 
J. Gajauskas. Pečiukonis, J. 
Vaškevičius. A. Martinaitis.

Pirmiausiai priklauso didelė 
padėka klebonui kun. I. Borei- 
šiui, už pritarimą ir nuoširdų 
paskatinimą žmonių. Antra, vi
siems geradariams - aukoto
jams.

Dauguma nei vardų nepada
vė. nes žino, kad tai darė dėl 
Dievo, kurks atlygina Savo lai
ku.

Ten Seselės nepamirš su savo 
vaikučiais aukoti maldas už sa
vo geradarius.

Labai dėkingos.
Šv. Pranciškaus Seserys.

Washington Depot. Conn.

• VI v»Modemiški Knygnešiai
“London Times” viename nu- • 

meryje praneša, kad Atlantiko ' 
Čarteris lietuvių kalboje yra i 
plačiai išdalintas po visą Lietu
vą. Iš lietuvių kalbos Čarteris 
yra verčiamas j kitas Baltikų 
kalbas ir slaptai vokiečių oku
puotose žemėse — kaip tai, Es
tijoj. Latvijoj, net Rusijoj ir 
Lenkijoj. — platinamas.

Pasipriešinimas naciams dau
giausia pasirodąs Lietuvoje, 
nes Lietuvoje vokiečiai smar
kiausiai varo savo apgyvendini
mo programą. Atima nuo lietu
vių žemes ir ją atiduoda atga
bentiems vokiečiams. Tūkstan
čiai lietuvių, kurie prieš karui 
prasidėjus su rusais išvyko i 
Vokietiją — negali grįžti į savo 
tėvynę, kol raštu neatsisakysią 
nuo nuosavybės. Atima ūkius 
be jokio atlyginimo ir nuo tų 
lietuvių, kurių protėviai per 
šimtmečius juose gyveno, ne
žiūrint ar karas ar ne karas, 
niekad nebuvo apleidę savo tė
viškė.

Slaptos organizacijos veikia 
Lietuvoje, ir spaudos priemonė
mis platina Atlantiko Čarterio 
idealus.
priešintis 
rint. kad priešinimas reikštų 
kraujo praliejimą. Ir paklauso 
lietuviai raginimų, ir todėl į- 
vyksta daug kraujo praliejimo.

Tokių žinių, gauta iš Stock- 
holmo. apie tai, kaip lietuviai 
kovoja su vokiečiais išgirsite 
scenoje Šv. Roko par. svetainė
je. Brocktono Dramos Ratelis, 
lyg būtų šiomis dienomis buvęs 
Lietuvoje, įdomiai ir teisingai

vaidinimu atpasakos atsilan
kiusiems, kaip dabar gyvena 
Lietuvoje.

Kovo 21 d., 1943 m., 7 vai. va
kare bus suvaidinta drama — 
“Svastikos Vergijoje“.

Lietuvos Generalinio Kon
sulato New Yorke Paieško

mi Asmenys:
VENTA, Vincas, iki 1940 me

tų dirbęs ant suomių laivų, jų 
tarpe ant SS DAGMAR.

LIŪNAS, Petras, kilęs iš Gi- 
neikių kaimo. Vaškų valsčiaus. 
Biržų apskrities, prieš kelis me
tus gyvenęs, o gal ir dabar te
begyvenąs Brooklyn, N. Y.

TABORAS. Adolfas ir Vla
das, iš Seinų apskr. ir prieš ke
lis metus gyvenę Wilkes-Barre. 
Pa. ir Boston, Mass.

TABORAlTĖ. Veronika, 
lusi iš Seinų apskrities.

Ieškomieji arba apie juos 
nantieji maloniai prašomi 
syti:

ki

ži-
ra-

ir ragina lietuvius 
vokiečiams, nežiū-

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

41 West 82nd Street 
New York. N. Y.

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 
1943 m.

Militaris policininkas Arthur Dunning iš Bostono, 
netikėtai sutinka Londone Constable John Dunning. 
Ar reikia didesnio surprizo?

Žiemos šaltis stipriai laikosi. 
Žmonės laukia pavasario, šil
tesnių dienų. Pavasaris ateis, 
karas irgi baigsis, kaip aš jau
rašiau, negreičiau kaip geg. 22 ri pasigaminti 
d., 1944 m. Aš gaunu daug 
klausimų, kodėl aš taip rašiau 
ir net dieną nurodžiau? Aš no
rėčiau visiems atsakyti, bet tai 
neįmanoma kiekvienam atski
rai atsakyti. Apie tai rašiau 
“Darbininke” gruodžio 15 d.. 
1942 m. laidoje antrašte: “Gra
žus Paveikslas ant Dangaus”. 
Perskaitykite ir 
ar nebus tiesa, 
Aš esu įsitikinęs, 

I pildys. Tačiau

minti. Reikia būti pasiruošu- 
siems sutikti dar visokių nema
lonumų gyvenime. Jeigu ko 
trūksta, tai nereiškia, kad ša
lis bankrutys.

Karo laikas. Mūsų šalis turi 
užlaikyti didelę kariuomenę, tu- 

ginklus, kad 
Mes, būdami 
sunkiai dirbti 

Būki-

pagalvokite, 
kas parašyta, 

kad tas išsi- 
nereikia nusi-

Racijonavimas daugu
mos kenuoto maisto padi
dino svarbą taip vadina
mų Pergalės Darželių, ku
riuose galima auginti dar
žoves šeimos naudai. Ka
ro reikalavimai dėl maisto 
ir metalo kariuomenei ir 
lend-ilease” reikalams, su
mažino civilių normą. ™
tai, Pergalės Darželiai užvardinta How To Plane 
šiais metais pasidaro karo a Victory Garden , rašy- 
projektu ir su artėjančiu I ^Įte Statė Extension Ser- 
pavasariu, laikas pagalvo- yices, jirba_Stat^ Agricui- 
ti apie tokį darželį.

Pergalės Darželių 
rama 1943 metais 
lauja keturių rūšių 
lių: ūkių darželių, miesto 
namų darželių, mokyklų 
darželių ir bendrų darže
lių. Kiekvienas ūkis, prie 
gerų aplinkybių, turėtu 
pakankamai užauginti 
daržovių ir vaisių savo 
reikalams. Ūkių darželiai 
gali būti padidinti, ir taip 
suplanuoti, kad šviežių 
vaisių ir daržovių užtektų 
per visą vasarą valgiui ir 
konservavimui. Kiekviena 
ūkės šeima turėtų sodinti 
daugiau braškių (straw- 
berries), vaisių krūmų ir 
tinkamų vaisių medžių.

Mažų miestelių gyven
tojai, kurie turi vietos gali 
užtektinai užauginti dar
žovių savo reikalams. Jie 
irgi gali pasodinti mažus 
vaisių medžius, kur tik y- 
ra vietos. Miestų gyvento
jai kurie neturi geros ir 
derlingos žemės arba vie
tos, gali bendrai su savo 
kaimynais susirasti tin
kamą plotelį, prie kurio 
galima būtų privažiuoti 
autobusu arba gatveka- 
riu. Galima irgi susikalbė
ti su ūkininkais dėl koope- 
ratyvių darželių, kuriuose 
žmonės iš miestų padėtų 
apdirbti ir prižiūrėti. Už 
tai ūkininkas galėtų su 
jais pasidalinti produk
tais.

Provincijų ir miestų mo
kyklos irgi planuoja dar
želius aprūpinti šviežio
mis daržovėmis tuos, ku
rie valgo pietus mokyklo
se. Kaip Pergalės Darže
liai bus įrengti, reikės juos 
tinkamai prižiūrėti, kad 
juose kuo geriausiai užde
rėtų. Žinoma, daug pri-j 
klausys nuo klimato, že- į 
mės, vietos, ir pagaliau |

Galima gauti knygelę, 
kuri patars kaip sodinti ir 
prižiūrėti Pergalės Darže
lį. Joje išaiškinama kokias 
daržoves sodinti, kaip pri- 

Už rengti žemę ir tt. Knygelė

prog- 
reika- 
darže-

turai Colleges. Sekančias 
knygeles irgi galima gauti 
iš United Statės Depart- 

i ment of Agriculture, Wa- 
jshington: Victory Gar-
įdens, City Home Garden, 
i The Home Fruit Garden, 
iDisease - Resistant Varie
ties of Vegetables For the 
Home Garden.

Paruošdami Pergalės 
Darželį (Victory Garden), 
kiekvienas amerikietis ga
li prisidėti prie išlaimėji- 
mo karo maisto produkci
jos fronte. Ūkininkai pri
sirengę užauginti didžiau
sią derlių šiais metais, bet 
Tauta reikalauja visų a- 
merikiečių pagalbos. Au
gindami daržoves ir vai
sius, ir sudedami atsar
giai kada jų bus mažą žie
mos metu, kiekviena šei
ma papildys savo kiekį ra- 

, cijonuoto maisto. Namie 
j konservuotas maistas ne- 
ibus atskaitytas racijona- 
vimui. O.W.I.

i

i

■<

FARM DRA1N—Senator 
John H. Bankhead, 2nd, of 
Alabama, whose bill seeks to 
redesign Selective Service 
Act and halt conscription of 
farm vorkers. Bill also 
would furlough farm work- 
ers already in uniform. He 
saia a “farm famine” would 
result unless the drain was 

stopped.

>

Cambridge, Mass. — Panelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje, kovo 14—21 mote
rims, kovo 21—28 vyrams. 
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago, III. — Šv. Jurgio 
parapijoje, kovo 28 — balan
džio 4. Tėvas Justinas Vaškys.

i

d. Tėvas

III. — Šv.
balandžio

Justinas

Juozapo
12—18.

Indiana Harbor, Ind. — Šv. 
Pranciškaus parapijoje. Balan
džio 5—11 
Vaškys.

Chicago, 
parapijoje,
Tėvas Justinas Vaškys.

Chicago Heights, III. — Šv. 
Kazimiero parapijoje, balandžio 
19—25 d. Tėvas Justinas Vaš
kys.

gerais darbais, Kad Dievas palaimintų šias 
kodaugiausia Karo misijas, prašome visų tikin-

priešą nugalėti, 
namuose turime 
apsigynimo dirbtuvėse.
me kantrūs ir padėkime savo
šaliai laimėti karą. Dirbkime 
visi, kiek kas išgalime. Mūsų 
sūnūs kariauja ginklais, o mes 
kariaukime 
pirkdami kodaugiausia Karo misijas, prašome 
bonų. Būkime tikri, kad mūsų čiųjų šia intencija pasimelsti, 
šalis su alijantais laimės šį 
karą su didele VICTORY.

A. P. Krikščiūnas.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston. Mass.

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

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxhury. Mass.

Tel. Parkway — 1864-W.
Tždininkė — Ona Staniuliūtė

177 VVest 7th St.. So. Boston. Mass
Fvarkdarė - Ona Mizgirdienė,

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

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

antrą antradieni mėnesio. 7:30 va L 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Seventh St.. So. Boston, Mass. I "

Visais draugijos reikalais kreipkitės
nas protokolu raštininke

*V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin Rašt. — Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St. So Boston Mas> 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5tb St.. So. Boston, Mass.

sekmadienj kiekvieno mėnesio
2 vai po pietų. Parapijos salėj 

1 492 E 7th St. So Boston

I

FRANCISCAN FATHF.RS 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

Valgomų Daiktų Krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 

i krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”

48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass. COL 1981

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.
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VIETINES ŽINIOS
DARBININKAS t

ŽINUTES
Vas. 19 d., Jonas J. Ančiukai- 

tis, South Bostonietis kareivis, 
apsivedė su ten vietine — Mil- 
lie Lorene Scott, Šv. Mykolo 
airių klebonijoje, Pensacola, 
Florida.

Kovo 16 d., 7:30 v. v., įvyks
ta trumpas ir svarbus Moterų- 
Merginų kareiviams remti sky
riaus susirinkimas. Po to bus 
trumpos prakalbos ir judami 
paveikslai. Įžangos nebus. Kal
bės Raudonojo Kryžiaus atsto
vės. Kviečiami visi, ypatingai 
kareivių giminės ir prieteliai, į 
šį susrinkimą.

■
Bostono Arkidiecezijoje, tre

čiadienį, yra didelė šventė, nes 
tai šios arkidiecezijos patrono 
Šv. Patriko diena. Tinkama die-1 
na šios arkivyskupijos nariams 
ypatingai pasimelsti.

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį įpuola meto ketvir- 
ties pasninkas ir abstinencija.

į Karolina - Ona Vincento ir A- 
I'Ienos (Rakauskaitės) O’Brien 
| ir Marcelina Ona Petro ir Joa
nos (Urbonaitės) DeChayne.

Jauny Vyru Dėmesiui

I

už-

Lisbonas —(CxP)—Šiuo 
metu matome gana pavo
jingą kryptį Ispanijos po
litikoje. Faiangistų parti
ja dangstosi katalikybe! 
Kas kartą dažniau ir gar
siau Faiangistų laikraš
čiuose ir kalbose matome 

pareiškimus 
ypač po to, 
vyskupai ir 
Akcijos va-

“Naujai Tvarkai”, kodėl 
ne? Yra galimas daiktas, 
kad jo žodžiai neatitinka 
jo nusiteikimui. ŠĮ klausi
mą išspręsti turėsime 
laukti jo veiksmų. Veiks
mai svarbesni už žodžius.

* * * 
fe MAKE 

EVERY 
c\l -X* PAYDAY

BONO DAY
PARSIDUODA So. Bostone tei
smo parėdimu trijų apartmentų 
mūrinis namas ant Dorchester 
St. Įeigų $500.00. Pečium ap
šildomas. Įnešti 350.00 cash 

Valstvb’U Jūros virš Pirmu morgičių. Dėl pilnų 
“ ------- ru.. Fran.

eis T. Keefe, 50 Congress St.,

Šv. Juozapo, Panos Marijos 
Globėjo, didžiulė šventė bus 
penktadienį. Visas pasaulis 
melsis prie mūsų šventojo pat- 
’riarko. Neužmirškime ir mes 
savo prašymus perduoti Šv. 
Juozapui.

HOME IN THE JLNGLE—U. S. soldiers, somewhere in Australia, 
take time out Irom fighting to listen to one of their favorite Arne r- 
ican radio programs. These shortwave programs are made possible 
through the efforts of the American Red Cross, the Office of War 
Information and the Special Services Branch of the Army.

pa
su

“PILOTO DUKTĖ", seniausi 
kančios drama, išėmus tą, kuri 
būdavo perstatoma Oberam- 
mergauje, bus vaidinama kovo Trečiadienį, po Gavėnios ir 
21 ir 28, Šv. Petro bažnytinėje šv. Teresės pamaldų, prasidės 
salėje, W. 5th St. Šioji religiška suaugusių žmonių prisirengimo 
drama jau 41 metai, Mission pamokos prie Sutvirtinimo Sa

kramento. Raginami, kurie dar 
nėra priėmę tą nepakartojamą 
svarbų Sakramentą, ateiti į šias 
pamokas ir priimti jį. kuomet 
atsilankys vyskupas.

bažnyčioje, Roxbury, Mass., 
vaidinama ir labai garsinama 
per radio ir spaudoje.

Šv. Petro parapijos kunigai 
dėkoja savo žmonėms už tokį 
gausų lankymą Gavėnios pa
maldų. Trečiadienj, penktadienį 
ir sekmadienį bažnyčia buvo 
pilna. Ypatingai penktadienį, 
vakare, per stacijas vaikščioji
mą žmonių atsilankė daug.

Reikėtų Visiems 
Paremti

Daktaras Petras Zareckas ra
šo South Bostoniečiams iš 
Camp Pickett, Va. Šis daktaras 
leitenantas jau į trečią vietą y- 
ra perkeltas. Jam darbas ten 
sekasi. Rašo, kad jis yra svei
kas ir linksmas.

Kovo 14 d., tapo pakrikštyta -------------
• -1 1 - ■ . Sekmadienį, “Darbininko” sa

lėje, įvyko, skubotai kelių lab
daringų žmonių rengta pramo
gėlė. paremti lietuvių sudegusi 
našlaityną. Elmhurst. Pa. Lab
daringų žmonių prisikimšo pil
na svetainė ir sudėjo mažiems 
padegėliams dėl pirmos 
bos.

I -----------------

DAKTARAI

Tel. TROwbrMge 6330

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Ir.man arti Centrai Sq. 
CAMBRTDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
LANKĖSI

pagal-

ĮVAIRŪS skelbimai

lan- 
Eva 
Iza- 
yra

ir 
tuomi 
vardą

Phila-

REIKALINGA pagelbėti skus- 
ti-lupti ir piaustyti bulves 
kepti “fish cakes”. Atsišaukite 
BERLO’S, 445 E. 8th St., So. 
Boston, Mass.

(5-9-12)

PARSIDUODA du namai po 
3 šeimynas. Dalinai moderniški 
įrengimai. Namai randasi ant 
Bolton St. tarpe C ir D gatvių, 
■So. Bostone. Informacijų dėlei 
pašaukite LON 1255.

(16-19-23)

prendžiui, trečiadienį, kovo 10 
d., Massachusetts General Hos- 
pital padaryta skaudi operaci
ja. Ligonė jaučiasi neblogiau
siai. Linkime greitai pasveikti

LANKĖSI

Kas nežino tautiškų šokių 
mokytojos Onos Ivaškienės pa
sišventimo, mokant mūsų vai
kučius lietuviškų - tautiškų šo-. 
kių? P-nia O. Ivaškienė su savo 
grupe yra pasirodžiusi įvairiuo
se parengimuose; Pasaulinėje 
Parodoje, New Yorke ir Tautų 
festivale yra nustebinusi 
sužavėjusi žiūrovus ir 
pačiu iškėlusi lietuvių 
svetimtaučių tarpe.

Nuo gegužės 5 iki 8
delphijoje įvyksta Tautų Fes
tivalis. į kurį yra pakviesta 
p-nios O. Ivaškienės vaikučių 
grupė. Fastivalio Rengimo Ko
misija kelionės dalį išlaidų ap
moka, o kitą dalį reikia grupei 
padengti. Taigi, kad sukėlus 
kelionei reikalingų lėšų, gegu
žės 2 d., Strand Salėje, So. Bos
tone p-nios O. ivaškienės Lietu- 
tuvių Jaunamečių grupė rengia 
šeimynišką vakarėlį su užkan
džiais ir gražia programa. Įžan
ga nebrangi — $1.00 su taksais.

Kas tik galite, paremkite šį 
i parengimą, duokite progos nu
važiuoti didesnei Lietuvių Jau- 

, nuolių grupei, pasirodyti sve- 
| timtaučių tarpe ir iškelti lietu- 
' vių

Pirmadienį, kovo 15 d. “Dar
bininke” lankėsi kun. Pr. Juras, 
LDS Centro vice-pirmininkas 
iš Lavvrence, Mass.

Tą dieną lankėsi adv. K. Kali
nauskas. A. J. Namaksy ir jo 
sesers duktė p-lė Agnės Ma- 
shidlauskaitė, Brocktonietė. Pa
nelė Agnės Mashidlauskaitė pe
reitais metais įstojo j WAAC 
ir savo tarnyba labai patenkin
ta. Ji yra užsitarnavusi 3-čio 
leitenanto laipsnį. Sveikiname 
jauną leitenantę ir linkime ge- i 
riausio pasisekimo.

visi šventi 
troškimus nau-

vardą.
šeštadienį “Darbininke“ 

kėši Worcesterietės p-nia 
Okleiterienė su dukterimis 
bele ir Irena. P-lė Izabelė
registruota slaugė ir turi gerą 

ir darbą. Nežiūrint į tai. ji įsirašė 
į U. S. Navy ir kovo 23 d. iš
vyks į paskirtą vietą. Josios 
brolis Antanas tarnauja U. S. 
Oro Korpuse jau nuo rugsėjo 
6, 1942 metų.

P-nia E. Okleiterienė atsilan
kymo proga pasipirko lietuviš
kų plokštelių ir užsiprenumera
vo laikraštį “Darbininką“.

Lankėsi Antanas Virbickas iš 
Lynn, Mass. Jis yra senas LDS 
24 kp. narys. Atsilankymo pro
ga atnaujino narystės duoklę.

SERGA
pp. Koraičių Sūnus

DYKAI PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; ’ 
sąnariai jauslūs; jei užeina skausmai 
oro permainose, patariam jums ban
dyt ROSSE Tabs be mokesties ir ob
ligacijų. Naudojamos tūkstančių per 
virš dvidešimt metų, gavimui greito 
paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis. ir Neuritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojote ROSSE, 
Tabs. prašom jus BANDYT juos—iš-< 
bandykit mūsų kaštu, r 
jums pilno dydžio pakelį sunaudo-! . .
kitę 24 tabletes DYKAI. Jei neduos, mis raidėmis išleistą 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jūs būsit nepatenkinti pasekmėmis ir 
i . _ _ ;. ■ _ ........
sunaudotą dalį, ir jums nieko nekaš
tuos. Nesiųskit pinigų, tik savo var
dą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Oept. X-9 
2708 W. Farvvell Avė., Chicago, III.

Pereitą savaitę staiga susir
go pp. Bernardo ir Onos Korai
čių. dviejų metų sūnelis Bernar- • 
das, Jr. Gydytojai nesuranda; 
kas per liga. Berniukas guli Ii-: 
gonbūtyje jau visa savaitė. Gy-, 
dytojai sako, kad berniukas' 

. sveiksta.
P nas Bernardas Koraitis, 

Naujoje Anglijoje yra visiems 
gerai pažįstamas. Jis dirba I. 
J. Fox firmoje, Bostone.

Reiškiame pp. Koraičiams už
uojautą.

Pereitą ketvirtadienį lankėsi 
LDS Centro pirmininkas kun. 
Jonas Švagždys iš Brockton. 

, Mass.
_________

SMARKIAI SUSIRGO

Aną dieną lankėsi ponai Sta
sys ir Agnieška Gailiai iš Ar- 
lington, Mass. Jie atnaujino 
“Darbininko“ prenumeratą ir 

Pasiųsime nusipirko kun. Juškaičio didelė- 
malda- 

..... knygę. Taipgi dėl savo sūnaus, 
to pakelio žema kaina? grąžinkit ne-, kuris dabar tarnaująs Dėdės 

Šamo Laivyne nusipirko gražų 
medalikėlį — I am Cathoiic — 
Call Priest”.

NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA 
NOVENA

NOVENOS
prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina
prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina .........
prie Dievo Motinos Nuolatinės Pageltos. Kaina
už Sielas Skaistykloje. Kaina .—..................-.....
Stebuklingojo Mcdalikžiio Dievo Motinos Garbei. Kaina

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

Jung. 1 .
Tarnybos ofisas praneša, ^formacijų kreipkitės, 
kad šiomis dienomis tos cis T- Keefe, . 
tarnybos mokykloje įkūrė Boston, Mass. 
Hospitai Corps School, 
Sheepshead Bay, Brook- 
lyn, N. Y.

Jauni vyrai, kurie yra 
protiniai ir fiziškai sveiki, 
dabar gali mokytis vaisti- 
ninkystės. Vaikinai, už- įr j 
baigę vaistininkystės kur- laitiSi jJew Yorko’- New Jersey 
są, g; ‘ 
teikimui pirmutinės pa
galbos ant laivų, ir taip 
pat pagelbėti gydytojams 
teikiant medikalę pagalbą 
laivų Įgulos nariams.

Taigi visi vyrai, kurie 
turi palinkimą į vaistinin- 
kystę (pnarmacy), gali 
kreiptis Į U. S. Maritime 
Service Training School, 
Sheepshead Bay, Brook- 
lyn, N. Y. ir gaus daugiau 
informacijų apie Hospitai 
Corps School.

Patartina visiems, ra
šant laiškus ar kreipiantis 
asmeniai, paminėti, kad ŠĮ 
pranešimą skaitėte laik
raštyj “Darbininke”.

SPALVOSE LIETUVA, 
New Yorko Parade Lietu

viai, Karo Naujienos

Filmuotojas Kazys Motuzas 
Radijo kalbėtojas Jonas Va-

alės būti naudingi apylinkėj sėkmingai kelias de
šimtis kartų rodė įdomias Lie
tuvos filmas, lietuvius dalyva
vusius New York at War pa
rade, Democracy in Action ir 
karo naujienas, pradeda filmas 
rodyti ir kitur. Jas pamatyt 
kiekvieno pareiga. Kurie matė, 
eina kitą kartą žiūrėt ir pasi
gėrėti siunčia savo draugus. 
Tai pačios gražiausios ir tvar
kingiausiai paruoštos filmas!

i Amsterdam, N. Y. filmos ro
domos sekmadienį, kovo 7 d. 
Lietuvių klūbe du kartu: 2 vai. 
p. p. ir 7 vai. vakare.

Baltimore, Md. Penktadienį, 
kovo 12 d.. Lietuvių salėj., 851 

: Hollins St., 7:30 vai. vak.
Philadclphia, Pa. Lietuvių 

Muzikalėj salėj, kampe Alle- 
gheny Avė. ir Tilton St., sek
ma d’enį, kovo 14 d. du kartu: 
2 vai. p. p. ir 7 vai. vakare.

W orcester, Mass. Sekmadie
nį, balandžio 11 d. Lietuvių 
klubo salėj, 12 Vemon St., 3 

į vai. p. p.
Arti tų dienų bus stengiamasi 

parodyti kaimyninėse vietose. 
Įžanga 35c., vaikučiams 15c.

Skėti.

ištikimybės 
Katalikybei, 
kai Ispanijos 
Katalikiškos 
dai neseniai pasmerkė Na
cių pagonizmą, ir pareiš
kė nusistatymą griežtai 
kovoti prieš visą kas 
krėsta tuo pagonizmu.

Kadangi Falangistai 
laiko artimus ryšius
naciais, todėl susirūpino ir 
imasi priemonių Įtikinti 
Ispaniją ir pasaulį, kad jų 
siekiniai nėra pagoniški. 
Pavyzdžiui, Faiangistų 
Darbininkų Organas, — 
Pueblo, — Nekalto Prasi
dėjimo šventės leidinyje 
štai kaip prabilsta: “Minė
jimai, kurie šiandieną vi
sose Ispanijos Motinos 
kraštuose yra laikomi, y- 
ra veiksmai, kurie su
glaudžia Į vieną visus mū
sų troškimus — kurie yra 
amžini, kaip 
dalykai
jam gyvenimui, kurį mes 
savo stipria valia pasirin-1 
kome”. Toliau straipsny
je užtinkama: “Nęr’ reika
lo pabrėžti, kad Motinos 
iškėlime, mūsų pačių pa
kilime, visų Ispanijos mo
tinų iškėlime, mes praeitį 
iškeliame, ir ateitį, taipgi, 
— ateitį, kurioje matome 
regėjimą naujo nerūks
tančio pasaulio”.

Ką tai reiškia? O gi tą, 
kad politikai bando įkin
kyti religiją į savo planus! 
Tas tikrai pavojinga.

O Kaip gen. Franco į tai 
atsiliepia? Iki šiol ir iš jo 
lūpų krisdavo panašūs iš
sireiškimai. Neperseniai 
kalbėjo šitaip: “Draugai, 
Jūsų tikėjimas, kuris ug
do Jūsų uolumą, yra do
vana, už kurią aš nemoku 
būti pilnai dėkingas... Jū
sų tikėjimas, Jūsų uolu-i 
mas sulygsta su mano. Aš 
tikiu į Ispaniją, dėl to, kad 
pasitikiu Faiangistų par
tijai. kuri yra mūsų atgi-! 
mimo politinis išreiški- į 
mas”.

Mat, kalba apie politiką! 
lyg apie religiją.

Vienok, būtų klaidinga; 
griežtai smerkti 
dėl tų išsitarimų, 
jo nuolankumas 
yra vien žodžiais 
mas. žodžiai nebrangūs, 
jis, rodos, mąsto, ir jeigu 
galiu atsimokėti skolas 
naciams vien žodžiais, ir 
prilaikyti Faiangistų kar
štį “Naujam Atgimimui”,

Rcmk šios šalies apsigynimą! 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Lankosi Kun. J. K
MiliauskasKareiviams, Jūreiviams, 

Marinams Ir Slaugėms 
Reikalinga Ir Graži Dovana
“Darbininko" Administracijai 

pasisekė gauti puikių, specialiai 
padarytų tarnaujantiems karo 
jėgose kareiviams, jūreiviams, 
orlaivininkams ir slaugėms, si
dabrinių medalikėlių ant kurio 

Žvalgaitis. ^03 pusės škapliemos
Panelės Švč. paveikslas, ir pa
rašyta “I am a Cathoiic. Please 

i cail a priest”. — “Aš esu kata
likas. prašau pašaukti man ku
nigą”.

Ant kitos pusės medalio yra 
4 paveikslai: Jėzaus Širdies. 
Šv. Juozapo. Šv. Christapo ir 
Nekaltai Pradėtos ______
Švenčiausios.

Šie medaliai ir retežėliai yra 
•• gryno sidabro. Niekad nerūdys. 
Ši dovana Dėdės Šamo tarny
boje esantiems vaikinams ar 

i merginoms bus viena gražiau- 
I šiųjų ir naudingiausių. Jie ne- 
' šiodami medalikėlį ant savo 
j kaklo primins Jus kiekvieną 
dieną ir jie atsiduksčs prie Die
vo Jūsų intencija.

Medalikėlio kaina $2.50.
Taipgi turime anglų kalboje 

nedidelę maldaknygę “The Ca- 
tholic’s Pocket Manuel of Pray- 
ers“. Odos apdarais, auksuotais 
kraštais. Kaina $1.50. Užsaky
mus siųskite su money orderiu: 
Darbininkas. 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Panelės

i

Allston, Mass. — Ona Rau- 
deiiunienė. Prano Raudeliūno, 
“Darbininko“ ilgamečio skaity
tojo ir rėmėjo žmona, smarkiai 
susirgo vasario 15 d. Gydytojai 
pripažino, kad jai reikalinga 
galvoje padaryti operacija. Li
gonė pasidavė gydytojų nuos-

i

Šiomis 
Anglijos 
kun. J. K. 
iv bes par. 
Vienybės

dienomis Naujosios 
apylinkėse lankosi 
Miliauskas, Šv. Tre- 
klebonas ir Kunigų 

Centro iždininkas iš 
Wiikes-Barre. Pa. Yra apsisto
jęs pas kun. Pr. Jurą, Šv. Pran
ciškaus par. kleboną. Lawrence. 
Mass.

Day after day important war 
produetion plants in occupied Eu- 
rope are destroyed by explosions, 
by fire. “Spontaneous combus- 
tion,” say the workers vvith their 
tongues in their cheeks. The Nazis 
know better. They rave and shoot 
more hostages; send r.'.ore prison- 
ers to work camps. The destruc-

Franco 
Iki šio! 

naciams 
reiškia- I

tion ruins even the pcopie’s chancc 
to eam food from their military 
masters. They are faced with star- 
vation—būt the demolition con- 
tinues.

Be thankful you may work peace- 
fully at your task and put your 
earnings into United Statės War 
Bonds and Stamps.
WSS 711C U. S. Trcatury Dcpt.

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BŪDU
• Kuomet kankmat.'s viduriu užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
duriu:; liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-3CINT. Tik 
pakra. Tykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai.

10c

GRABOR1AJ

I

S. Bar ase vičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 
LIETUVIŲ GRABORiUS IR 

8ALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON MASS 

Te!. SOUth Boston 25BC 
Sūnaus gyvenamoji vieta 

638 Dorchester Avė 
Tel CObumble 253'

20c.
15c.
20c.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems

Parengimams. J
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beveraęe Co. |
Grafton Avė., Islington Mass. į

Tel. Dedham 1304-W |
PRANAS GERULIKIS, Namu Tel. Dedham lUOį-R

SVEIKATA - TURTAS
Sveikata, brangiausias turtas pasan’yj. be sveikatos nemiela nei gyventi. 

Jeigu tamstą kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti dieg
lius. ranku, kojų sustingimą, nuovargį, šaltį tuojaus. nieko nelaukdamas, 
įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTĮ. Ji yra padaryta iš daug skirtingu 
elementų iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje gaiingą šilumą, ga
lingai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTJ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingi) kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už most; ir tokių laiškų vis daugiau 
ateina kasdieną.

Yia senas ir teisingas priežodis: kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim. Kaina 
l-oz. 75 centai. 2-oz. $1.00, 4-oz. S2.OO, 16-oz. S5.00.

PASARGA:.Neimkite nei jokiu kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės būtų užrašyta: DĖKENS OINTMENT. Tai 
tik taip aplaikysite tikrąjį Dekens Ointment.

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
oazarsinima. užmokėsi paštoriui C. O. h)., kada atneš Galingą Mostį.1

75c.
$1.00
$2.00

. $5.00

i

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk

pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. 'D.. 
Reikės primokėti kelius centus už persiuntimą.

~ ' Galinga Mostis 
Galinga Mostis 
Galinga Mostis 
Galinga Mostis

i

....... Deksnio 
Deksnio 
Deksnio 
Deksnio

Vardas ir {>avardė

Gatvė ir numeris

Miestas .............................

l-oz.
2-ož

4 loz. 
16-oz.

. Valstija

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. BOX 666, NEVVARK, N. J.
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dairosi, kojomis kapsto. 
smėlį, akys darosi baltes- • 
nės. Ne kartą bulis yra to-; 
readoro verčiamas jį pulti.! 
Vargšas supranta nelygią' 
ir beprasmę kovą.

Kautynės artinasi prie 
galo. Toreadoro rankoje 
siauras vidutinio ilgio, ap
dengtas raudonu apsiaus
tu, kardas. Būdas bulio er
zinimo tas pats. Staiga 
raudoną apsiaustą perme
ta ant kairės rankos, o de- 
šinioj rankoj laikomu 
kardu smeigia buliui iš 
priešakio į kartį. Smeigi
mas geras, pataikė į širdį. 
Bulis susvyruoja ir krin
ta po toreadoro kojomis. 
Žmogaus protas ir raume
nys nugalėjo kelius kar
tus stipresnį gyvulį. Žmo
nės iš džiaugsmo šėlsta: 
šaukia 
mojuoja nosinėmis, senio- 
ritos mėto gėles, vyrai sa
vo skrybėlės ir cigarus, 

i Skrybėlės grąžinamos at
gal, cigarus pasiima, vie
ną kitą gėlę pakėlęs bu- 

ičiuoja. Trys arkliai ištem
pia už ragų bulį iš stadio
no. Kautynės truko viso 
23 minutes. Toreadoro ar ne ma^ai tarp to visko 
rungėsi gražiai, sulig tai- j°ki° skirtumo? Karai pri- 
syklių, 1------------- ------- ,_1
dien jis publikos dievaitis. •nos muštynes, 
Nusiėmęs kepurę eina jis vYro ir^ moters, 
aplink areną, i 
sveikina. Viskas panašiai, 
kaip senos Romos ciezorių i ~ 
laikais — C____ ____
mus. Žmogaus laimei vi- !ir 
sai mažai reikia: “panem

— jaunas, gan aukštas, 
laibas vyrukas — simbo
lis drąsos, vikrumo, ele
gancijos ir džentelmeniš
kumo. Kas tai iš viduram
žiu trubadurų ir ritierių 
laikų... Toreadoro vardas 
audainuotas operoje, poe
zijoje. aprašytas literatū
roje. Jis juodakių senori- 
čių svajonė. Juo tapti nė 
kiekvienas molio Motiejus 
gali. Reikia baigti specia- 
lę mokyklą, daug rungtis, 
pasižymėti, mokėti patik
ti išlepusiai publikai, isi
gyti gera vardą. — jeigu 
per tą laiką bulis savo ra
gais nepačiupinės jo šon
kaulių, ir ant jų iškilmin
gai nenuneš pas Abraomą. 
Tas amatas ne retai yra 
pavelaėjamas sūnaus nuo 
tėvo. Tokie turi gerą pasi
sekimą: jų vardas plačiai 
žinomas.

Drožiu bilietą pirkti. 
Spūstis. Bilietai nuo 7 iki 
100 pesetų. Imu už 9 peš. 
90 cent. kartu su compu- 
esto, t. y. su apmokėtu 
valstybiniu mokeščiu.

Stadionas — šiaurinėje 
Madrido dalyje. Didingas 
raudonų plytų, arabų sti
liuje. amfiteatro formoje, 
pastatas, galįs sutalpinti 
iki 100 tūkst. žiūrovų, pa
statytas 1928 metais. Ant 
jo viršaus plevėsuoja is
panų tautinės vėliava.

Ta linkme traukia žmo-

Romoje būti ir nematyti 
popiežiaus tolygu būti Is
panijoje ir nematyti gar
sių visame pasaulyje bu
lių rungtynių 
de tores.

Bulių rungtynės — is
pano gaivalas, jo tautinis 
sportas, 
mas. 
nuo 
kada 
savo 
apleis 
bulių rungtynių, 
gas, vargšas, 
nas, moteris, 
kežas 
toros!
senoritos 
galvutes 
balta, ar juod. 
“peineta 
šukomis. Tai ispanių gra
žus galvos papuošalas. Is
panė jame graži, žavėtina 
ir ugninga.

Pcpiežiai. Bažnyčios si
nodai. ilgus šimtmečius 
kovojo prieš bulių rungty
nes. šiuo klausimu buvo 
paskelbta daug bažnyti
nių enciklikų ir bausmių. 
Negelbėjo. Paprotis galin
gesnis už sunkiausią bau
smę. šiandien tik kuni
gams uždrausta jose daly
vauti — kunigiškuose rū
buose jų nepamatysi. 
Kiekvienas miestas, mies
telis, net ir tolimas kai
mas, turi savo bulių rung
tynes. Jų pamatyti iš viso nių minios: vieni pėsti, ki- 
pasaulio užkampių šuva- ti važiuoja požeminiu 
žiuoja turistai — kuriems traukiniu, treti — tram- 
auksas kišenes degina. Y- vajais, automobiliais, 
ra pasaulyje žmonių rung- nia įvairiaspalvė, 
tynės — boksas, gaidžių, 
blusų; kodėl negali būti vuli, 
bulių?

Madrido laikraščiai per reglinau po pačia padan- 
ištisas kelias dienas skel
bė, jog balandžio 3 dieną, 
4 vai. p. p., bus Madride, 
sudegusio Santandero 
miesto labui, bulių rung- jis jau miręs. Žvilgterėjau 
tynės. kuriuose dalyvaus žemyn — i stadioną —• 
garsiausi Ispanijos tore
adorai — žvaigždės: La- 
lanaa. Barrera. La Šerną, 
Bienvenida. Belmonte, 
Manilete, Vasąuez ir Gal- 
lito. Apie juos visi ir visur 
tik ir kalbėjo. Toreadoro

jo pasididžiavi- 
Senas tai paprotis, 

romėnų paveldėtas, 
anie buvo įsteigę čia 
koloniją. Ispanas ne- 

progos nepamatęs 
Turtin- 

senas, jau- 
panelė. vai- 

— visi į corrida de 
Jaunos ispanės — 

padabina savo 
“mantilla” — 

a skepeta, ir 
” — aukštomis

Amerikos kareiviai fundija japonams belaisviams cigaretų, kai 
buvo japonai sukulti ir paimti į belaisvę Guadalcanal salose.

Ieškau savo vietos. Dzie- čių spalvos; 
ketvirtas aukštas, 

šešta eilė, 49 vieta. Užsi-

ge. Atsitūpęs žvalgaus. 
Amfiteatras prikimštas 
žmonių. Matau karališką
ją ložę, bet karaliaus nėr,

į stadioną 
mano blaiviausia galvelė 
pradėjo suktis. Kas per 
kipšas?! Orkestras pučia 
ispaniškas melodijas. Sau
lė šlpsosi. Žmonių balsai 
aidi. Mano pilve tuščia. 
Santardero miesto bur-

bravo, ploja,

mistras džiaugiasi. Ak, balną. Bulis antrą kartą jį traukia atgal. Bulis sta- 
kas per gyvenimo idilija puola. Jojikas stengiasi dieno ponas. Neilgam, 
už nepilnas 10 pesetų... buliui įsmeigti durtuvu į Žmonės juokiasi. Ir tas 

Lygiai 4 valandą prasi- kartį. Įsmeigimų gali būti reikalinga...
dėjo defiladas: toreadorai, tik du. Įsmeigė. Ant bulio 
jų pagelbininkai (kiekvie- karčio pasirodo kraujas... 
nas turi po keturius), du, “Raiteliai” 
ant aukštų išdvėsusių ar- duotį “zovada 
kliu, raiteliai su ilgais liškai 
durtuvais rankose. Arklių Sužalotas 
akys užrištos, iš priešą- piktas — tikrai dabar bal
kio, užpakalio ir šonų iki sus ir pavojingas. Torea- 
žemės apdengti storu už- doro pagelbininkus, vieną taisyklių, arba jam nesi-; 
dangalu. Žirgai vos velka- po kito, lengvai išvaiko, sekant — švilpia. Buliui 
si. Vaikėzų pulkas ir tre- tie vos spėja pasprukti už gražiai toreadorą atakuo- 
jetas pakinkytų arklių, užtvaros ir, galvą iškišus, jant šaukia — bravo toro!: 
kurie nugalėtą bulį išvilks stebėti ką jų “draugas” iš- Žiūrėtojai teisingi. Giria 
iš stadiono mėsininkui į darinėja. Šiuo momentu 
rankas — baigė defiladą. būtinas toreadoro — jis 
Toreadorai turi gražius vienas gali drąsiai stoti į 
rūbus: lengvi pusbačiai, nelygią dvikovą.
trumpos ir siauros kelnės, 
auksu išsiūtas švarkas, 

Mi- juoda napoleoniška kepu
rė; jų padėjėjų rūbai avie- 

raiteliai pil
kuose rūbuose, o vaikėzai 
juoduose — su raudono
mis kepurėmis.

Vyrai ploja, ponios bal
tomis skepetaitėmis mo
juoja — visi kiek turi jė
gų šaukia. Defiliuojantieji tą per bulio snukį, akis ir 
savo kepurių pakėlimu ir kartį; velka raudoną ap- 
šypsena sveikina žioplius.

Dingo visi; stadione pa
liko tik raiteliai ant savo 
“kumelių”. Staiga, kiek

M

atlikę savo už- 
” “triumfa- 

apleidžia areną, 
bulis pasidaro

atydžiai seka 
Susidarius 

visi vie- 
šušunka — ah! 
pavojaus, arba 

maestriškai 
šaukia — bra-

Žiūrovai 
rungtynes, 
rimtam pavojui, 
nu balsu 
Išvengus 
toreadorui 
rungiantis, 
vo! Nesilaikant toreadorui

dloną pradžioje kautynių 
apleisti, bet, aš vyras, pa
matęs moteris, paneles, 
vaikezus — susigėdinau. 
— Na ir lepšy s iš tavęs! — 
tariau pats sau.

Namie išvirtau lovoje, 
kojas iškėliau į viršų, žiū
riu į lubas, kaip mokinys 
mokytojo užklaustas. Į 
galvą pradėjo sunktis visa 
litanija priemonių kraujo 
išspaudimui: bulių kauty
nės, boksas, ritualinės gal
vijų skerdynės, karai, 
kruvinos muštynės, žmog
žudystės, savižudystės ir 
t. t.

— Ką tu čia košę maišai,

be klaidos šian- klauso batalistams; kruvi- - pay tarp 
, tarp pie- 

šypsosi, menų, bernų ir girtuoklių 
— policijai; žmogžudystės 

-___;----- ■ kriminologams; savi-
Circus Maxi- žudybės — psichiatrams

- [ir sociologams; boksas 
man visai nepatinka, tesą- 

vieną ir kitą, peikia tik to- et cineres» Ir tas jam ne. ko jo mėgėjai ką sau nori, 
readorą. Pastebėję nors duodama. Kokie žiaurūs ir! ^*a» ar ^ra Panašumas 

šiy dienų pasaulio bulių rungtynių ir
valdovai...

Sekantis toreadoro 
bulis. Įvairumas rungty
nių priklauso nuo torea- !: 
doro gabumų ir bulio tem-l 
peremento bei jėgų.

Panašios bulių rungty- : 
nės esti gretimoj Portu- ■ Knygutė labai „ 
galijoj, šiaurinėj Prancū-1!npkvipnam įsigyti- 
zijoj ir visose Pietų Ame- ’ bininka,~ 
rikos lotyniškose respub- ■<. - 
likose. —

1

readorą. Pastebėję i 
ir mažą bulio kūno sužalo
jimą — jie niekad neleis 
rungtis. Vienas bulis vos 
biskį raišiavo — žiūrėto
jai privertę jį grąžinti at
gal iš arenos. Būtų gar
daus juoko, kad taip tos 
dienos visi buliai sustrei
kuotų ir pradėtų raišiuoti. 
Žmonės liuosu laiku ko-! 
mentuoja rungtynių eigą. 
Jie puikūs jų žinovai.

Antroji rungtynių dalis. 
Toreadoras stovėdamas 
vietoj ir laikydamas, kiek
vienoj rankoj po kokių 60 
— 80 centimetrų ploną 
lazdelę, užbaigia smailu 
geležiniu galu, turi puo
lančiam buliui jas įsmeig
ti iš priešakio į bulio pe
čius, arti karčio. Tokių 
lazdukių turi įsmeigti še
šias. Jeigu tas pavojingas 
darbas toreadorui nepa
vyksta atlikti per tris kar
tus, tai tuo pačiu pavojus 
padaugėja, o jo gabumai 
žiūrovų akyse mažėja. 
Bulis bėga ant toreadoro, 
tas staiga iškelia rankas 

, aukštyn, pasistiebia ant 
kojų pirštų, pakimba ore, 
smeigia ir, nepamatai 
kaip staiga, atšoka į šalį. 
Pavyko; žmonės šaukia— 
bravo; neužsikorė ant bu
lio ragų. Vaikėzas paduo
da sekančias dvį lazdeles.

Buvotojui, arba stiprių
XIX H CZ CX/X X CXX UV01“ 17 t

traukiant, bulis apsiaustą nervŲ žmogui, tas mo- 
ragais, arba koja, primin- į mentas suteikia ne maža į 
tų ir iš toreadoro rankų jį emocijų nervų įtempi-.

Štai toreadoro. Praside
da žingeidžiausias rungty
nių momentas. Laikomu 
dviejose rankose raudonu 
apsiaustu pradeda erzinti
— visą laiką iš priešakio
— bulį. Ką jis nedaro: 
pakiša raudoną apsiaustą 
buliui po nosę pauostyti; 
priklaupia prieš jį; pra
traukia raudoną apsiaus-

i žydų ritualinių gyvulių 
įr skerdynių ?

Bus daugiau

Piety Amerikoje Kelionės 
‘ įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
idomi ir verta 

Kaina tik 
j 25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 

366 W. Broadway, 
Rr.c*nr>. Mass.

Juozas Kasinsta
Ine.

I

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Diena ir Naktį

60? Wash:noton Blvd
RAI TIMORF. Md

Telpnhnne P’aza
Llrnnsina* vitokių reikalu

Stadione išbuvau tris' 
valandas. Pavargau — y- 
pač mano nervai. Iki gy
vas po šį pasaulį roglinė-į 
siu — neužmiršiu. Kraujo 
ir žaizdų vaizdo, kieno jos 
bebūtų, nepakenčiu. Man 
geriau patinka geras rau
donas vynas. Maniau sta-

i

siaustą po žemę; sukasi 
su juos aplink save. Bulis 
be pertraukos jį puola. 
Kas kart smarkiau. Rodo- 

tik turėdamas jėgų įbėgo si jau jau jį savo ragais
didžiulis juodas bulis. Jo pramuš. Ne, tas vienu aki- 
svoris turi būti nemažės- mirksniu atšoko į šalį, o 
nis 500 kilogramų. Baisu bulis visu savo sunkumu 
būtų tokį sutvėrimėlį su- įsismeigė 
sitikti atvirame 
bėgęs prunkščia, 
užpakalinėmis 
žarsto smėlį.

— Icek, gib a kuk vos a traukia buliui per snukį, 
užasnoje žyvotnoje?! — 
Pažalujsta švaig...! Bulis 
pastebėjo arti ložių “rai- 

įtėlį”. Puola jį visu smar
kumu; ragais — it plunk- 

į sną. pakelia lengvai arklį 
! kartu su jojiku, ir meta į 
žemę; “raitelis” iškrinta iš 
balno: bulis ne juokais ba
do arklį — tas “juokiasi”, 
nes jį dengia storas ap
dangalas, nieko nemato, 
gal būt mano, kad jį šei
mininkas kutena. “Raite
lis” iš po arklio išsikaps- 
tęs kiek išgalėdamas neša 
kudašį. Viskas dedasi 
greitai 
tėlio’ gyvybei rimtą pavo
jų pašalina vienas iš tore
adoro pagelbininkų, kurie 
visą eigą stebi už tam tik
rų užtvarų. Pribėgęs pra- ginčija.
deda bulį erzinti raudonu 
apsiaustų 
užmiršo 
mirtinas raudonos spal
vos priešas. Tuo laiku vai
kėzai — dairydamiesi ir 
pasirengę sprukti — pa
kelia arklį; jojikas įsėda į

pirmutinėmis 
lauke. Į- kojomis giliai į smėlį. Pa- 
dairosi, vojingiausias momentas 
kojomis tai tas, kada toreadoras 

raudonu apsiaustu pra-

arba sukasi aplink save. 
Tada bulio ragai, raudo
nas apsiaustas, toreadoro 
laiba silvėtė, jo įvairia- 
spalvūs rūbai — maišosi; 
tikras spalvų žaidimas. 
Užtenka vieno centomet- 
ro, kad likti mirtinai su
žalotas. Jeigu traukiant 
raudoną apsiaustą po že
mę, ir jam atžagariai besi-

1

DĖMESIO!
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f

Viskas 
kaip filme. ‘Rai-

išrautų—toreadoro žvaig
ždė užgestų; jis savo kar
jerą užbaigtų. Tos rung
tynės tai mirties i

mą.
Vargšas gyvulis kraipo 

galvą į visas puses, norėtų 
ištraukti iš 

Jos styri jo
šokis tas lapukes 

velniška akrobacija, aukš-!savo kūno, 
čiausiame laipsnyje torea-1 kartyje, kaip giltinės pir- 
doro lankstumas, vikru- štai. Ant karčio ir šonų 
mas, orentacija ir inteli- matyti kas kart didesnis

Tu atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats 
skaitysi ir kitus raginsi užsisakyti 

mėnesinį laikraštį

♦1

Į 
I

Barbora Ann Headford, Terre Haute, Ind., panorę-( 
jo šuniuko, kuris būtų pradėjęs savo amželį karo dirb
tuvėje. Ir ji gavo. Bet tai buvo valstybės nuosavybė. 
Taigi ji padėkojo už tai Prezidentui Rooseveltui.

— capa. Bulis 
savo auką. Jis

Pavargstantį toreadorą gyvulio 
kelius sykius pakeičia joj’'0** T' 
pagelbininkai. Juokas —i 
kaip jie nuo buliaus bėga 
— toreadorui to nevalia 
daryti. Būna ir taip, kad 
pagelbininkas vos galvą j 
iškyša iš užtvaros ir vėl

i

Ant karčio ir šonų!
> I 

lopas kraujo. Žmogaus ir j 
" i skausmas tas! 

pats. Jam neduodama po
ilsio. Jis dar piktesnis, 
kiek išgalėdamas puola 
toreadorą arba jo pageibi- 
ninkus. Aiškiai matyti, 
kaip jį jėgos kas kart dau
giau apleidžia: sustoja,

“ŽVAIGŽDĖ”, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms dvasi
nio turinio laikraštis, pašvęstas Švenčiausiai 
Jėzaus Širdžiai.

“ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną Lietuvių šeimyną 
ir ją gaivinti krikščioniškų dorybių spinduliais.

“ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite pavyzdingais nariais-ėmis 1 
MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS.

“ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTALĄVI- j 
MAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ramybės 

įsileisti į Jūsų šeimynas.
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per Jūsų na

mų slenkstį —
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, tai platin

kite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skaityti bei 
platinti “ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų gaus 
didelį spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą. 

“Žvaigždė3’ dabar padidinta astuoniais puslapiais. 
Užsakymams adresas:

"ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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