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Buvęs Italijos švietimo 
ministeris Anile, Neapolio 
univ. profesorius, šiaip iš
sireiškė apie Bažnyčios 
darbavimąsi mokslui: — 
“Kai kurie mokslininkai 
visumet nori Bažnyčią nu
piešti, kaip mokslo priešą. 
Jie turėtų, pažvelgę į Vati
kano Mis i j ų parodą 
(1925 m.), muštis į krūti
nę; jie turėtų pereiti tiltą, 
kaip Dantė, kai jis ėjo per 
tiltą į Vatikano Jubiliejų.

“Bažnyčia, kuri dažnai 
kaltinama, būk ji ieškanti 
sau naudos, čia sukūrė to
kią ugnį, kurios liepsna 
apšviečia visą žemę”.

Vokiečių mokslininkas 
ekonomistas Max Wirth’as 
šiaip nusako vienuolynų 
kultūringąją misiją tau
toms: “Vienuolynai ne tik 
yra išgelbėję mokslo bran
genybių tai, kas buvo iš
vengę sunaikinimo, jie ne 
tik yra padėję pirmuti
nius pamatus žmonių lavi
nimui..., bet jie stengėsi ir 
gamybos srityje pasiekti 
aukštesnį išsilav i n i m o 
laipsnį. Lig vienuoliktojo 
šimtmečio beveik visi išra
dimai ir pagerinimai eida
vo iš vienuolynų; mokslo ir 
meno technika dar per 
daugelį šimtmečių išimti
nai vienuolynai tesirūpin
davo, kaip ir iš viso amatų 
ir net meno veikalai savo 
skonių ir tikybiniu ant
spaudu parodo vienuolyno 
įtaką”. — Grundžuge der 
Nationalokonomie, 4 Aufl.

“Inkarėlis”.
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Kanada Sulaikė Reikmenų 
Siuntimą Rusijai

Praneša, kad Kanados 
valdžia sustabdė reikme
nų siuntimą Rusijai. Sa
koma, kad Rusija buvo už
sakiusi įvairių reikmenų 
Kanadoje už 24 milijonus 
dolerių.

Truman Užtikrina UNO 
Atstovams Neliečiamybę

Washin.«rton, D. C. —Pre
zidentas Truman patvarkė 
taip, kad Suvienytų Tautų 
Organizacijos (UNO), 
UNRRA, Pan American 
Union, International La
bor organizacijos, Maisto 
ir Agrikultūros organiza
cijos atstovai turėtų pilną 
laisvę ir neliečiamybę.

Pagal šį Prezidento pa
tvarkymą minėtų organi
zacijų atstovai bus be jo
kių suvaržymų ir juokes
niu įleidžiami į Jung. Vals
tybes ir nebus varžomas jų 
judėjimas.

kovojančiu abantų nuo to
kiu informacijų.”

Pa prastais žodžiais ta
riant, iše tų tain: “Jeigu 
jie tau neduoda, tai galima 
ir vogti, jeigu tau tai rei
kalinga”.

Kiek laiko atgal buvo ži-
L-eįiOvišKa japonų pilis, kuri pastatyta prieš šimtus metų, Tokyjoj.

niy, kad sovietų Rusija jau KRAUJO PRALIEJIMAS INDIJOJ Komunistai Kelia Galvą 
- - - - - - - - - -  Ispanijoj

Kanados policija arešta
vo daugiau asmenų, kurie 
yra įtariami turėję kokių 
nors ryšių su sovietų Rusi
jos agentais. Kaip žinoma, 
Kanadoje buvo susektas 
šnipų lizdas, šnipai išgavę 
atomų paslaptis.

Kai kurie sako, kad so
vietų Rusijos veidas dėl 
jos šnipų susekimo parau
do. Nereiks tų baikų. So
vietų Rusijos veidas ne
rausta dėl didesnių daly
kų, kaip tai užgrobimo Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų, dėl žudymo nekal
tų žmonių, jų trėmimo, o 
raus dėl tokio “mažmo-
v • «•
Z1O .

Jung. Valstybėse atsira
do keli išgarsėję asmenys, 
kurie šoko sovietų Rusijos 
veidą nubaltinti. Pavyz
džiui, toks garsus žmogus, 
kaip Joseph E. Davies, bu
vęs Amerikos ambasado
rius Maskvai, Stalino gar
bintojas, sako:

“Rusija savęs-apsigyni- 
mui.turi pilną moralę tei
sę ieškoti atominės bom
bos paslapčių, kad ir mili- 
tariu šnipinėjimu, jeigu ji 
yra pašalinta jos buvusių

AMERICAN 
RED CROSS

Mayoras Reikalauja 
Sulaikyti Streikus

New York, vas. 25 —Ma-

turi pasigaminusi atominę " ________ 2_____
bombą ir dar geresnę negu Bombay, Indija, vas. 25 grobia įvairias brangeny- 
Amerikos mokslininkų iš-'— Bombajaus ir kituose bes. 
rasta ir pagaminta. Tai, mįestuose kilo riaušės. Su-: _ r___________ . • -------- .
jeigu taip būtų buvę, tai kilimas prieš Britus prade- lee pareiškė parlamentui, į munizmas Ispanijoj yra dė pasipriešinti, 
sovietams . nebūtų jokio jo įn<įUSų jūreiviai. Prie iu kad Indiioi komunistai ir.miręs, bet kai kurie stebė-įgavo mušti, 
reikalo šnipinėti ir vogti prįsįdėjo ir civiliai, 
kitų valstybių paslaptis. į grįtų ginkluotos jėgos

—————— puolė riaušininkus. Prane-_______ __ r -------- ,
Priešų-Ateiviu Suvaržymai ša, kad pereitą savaitę už- raudonieji dar prieš karą režimą.

mušta 266 žmonės ir 728
žmonės sužeisti.

Department of Justice Indijos kongreso partijos 
pranešė, kad Generalinio Įvadai pareiškė, kad jie nie-i 
Prokuroro patvarkymai,'ko bendro neturi su tomis 
liečianti keliones vokiečių į riaušėmis ir su sukilusiais 
ir japonų ateivių Jung.'indusais jūrininkais. 
Valstybėse ir jų turėjimas; 
tokių daiktų kaip kamerų,; 
ginklų, radio priimtuvų 
buvo pakeisti gruodžio 11 
d., 1945 m.

Departmento nusprendi
mas tik patvirtino Prezi
dento proklamaciją, kuri 
Įrodo, kad tautinis ir vi
suomenės saugumas to ant 
toliaus nereikalauja.

Taigi dabar ateiviai, ku
rie nori keliauti Jung. Val
stybėse neturi kreiptis į 
United Statės Attomeys 
gauti leidimą. Jie gali pa
reikalauti iš valdžios už
draustus (contraband)
daiktus, kuriuos valdžia 
paėmė pradžioje karo. Tu
ri atsinešti recytes ir pa
duoti United Statės Mar- 
shal distrikto kur daiktai 
buvo paimti. FLIS.

Pakeisti

NASHUA. N. H.

v •

Kiniečiu Studentų Demonstraci
jos Prieš Rusiją Dėl Mandžiurijos
Chungking, Kinija.'— Ki-'riai nenori turėti jokių 

niečiai studentai suruošė kompromisų su komunis- 
domonstracijas prieš so- tais.
vietų Rusiją. Demonstra-, ----------------
cijos pasikartojo. Demons
trantai reikalauja, kad Ru
sija kogreičiausia ištrauk
tų savo kariuomenę iš 
Mandžiurijos. Į

Kiniečiai yra pasipiktinę yoras O’Dvvver telegrama 
komunistų veikla ir talki- atsišaukė į Philip Murray, 
ninkavimu raudoniesiems. CIO prezidentą, kad jis na- 
Kinijos laikinojoj sostinėj naudotų savo įtaką sulai- 
ir kituose miestuose stu- kymui transport a ei j o s 
dentai demonstrantai nešė streiko, kuris gręsia šią 
plakatus su užrašais: “Ša- savaitę ir kuris padarvtų 
lin sovietų armija iš Man- daug žalos New Yorko 
džiurijos! — Kas organi- miesto žmonėms ir organi
zuoja kvislinginę Mandžiu- zuotiems darbininkams vi
ri jos valdžią? — Kodėl šame krašte.
Maskva nepildo sutar- Mayoras O’Dvvver pripa- 

jties?” žįsta, kad darbininkų rei-
Kai demonstrantai prisi- kalavimas pakelti algas y- 

artino prie komunistų cen- ra teisingas, bet jis nori, 
itro Chungkinge, kur yra ir kad tas reikalavimas butų 
į jų laikraščio spaustuvė, patenkintas be streiko —

* •——'T —-- ------------------- --------------T---------  ------------------ ---------------- ’

kad ko-Įmunistai tame name ban- tarpininkaujant valdžios 
", tai ir jie atstovui.

Be to, mayoras O’Dvvyer 
‘ , kad miestas negali 

vykdomasis komitetas tu- duoti vienai unijai teisės 
rėš susirinkimą penktadie- derėtis. Miesto korporaci
nį, kovo 1 d. Sakoma, kad jos patarėjas John 
nuo to susirinkimo pri- nett sako, kad valstybės 
klausys ar Kinija turės į konstitucija ir įstatymai 
taiką, ar bus atnaujintas į draudžia duoti vienišas
civilis karas. Partijos na-1teises unijai.

— Bombajaus ir kituose bes. ! Madridas, vas. 25 —Nors tai viską išdaužė. Buvę ko- taikiu būdu deryboms,
i Anglijos premieras Att-' oficialiai skelbia.

jo indusų jūreiviai. Prie jų kad Indijoj komunistai ir i miręs, bet kai kurie stebė-Įgavo mušti. j
Įvairūs kiti kairieji kursto tojai sako, kad nors jų nė-j Kuomintang Centralinis sako, 
jūreivius ir civilius prie ra daug, bet esantieji vei-1 
sukilimo. Kaip žinoma, kia požemyj prieš Franco

Įsakyta, kad visos švie
sos būtų užgesintos 7:30 
vai. vakare.

Sakoma, kad indusų mi
nios puola policijos cent
rus, plėšia užsieniečiams 
priklausančias įstaigas ir

'vedė smarkią propagandą* Ispanijos komunistų cen- 1 
i ir kurstė Indijos gyvento- tras yra Prancūzijoj. Ta
šius sukilti prieš Anglijos čiau ir Ispanijoj požemyj 
režimą. į komunistai leidžia ir plati-!

Britų ginkhkMto&s jėgos, na propagandines brošiū-į 
J kaip praneša iš Bomba-Į ras, o kitas didesnes gauna 

i jaus, riaušes jau kiek nu- iš Prancūzijos, 
'malšino. Indusų jūrininkai; Sakoma, kad požemyj e- 
sukilėliai pasidavė. Jiems są tarp 9,000 ir 12,000 rau- 
užtikrino, kad dėl įvykusio:donųjų. Taigi nebereikalo 
sukilimo nebus keršijama,! sovietų Rusija ir kitų kraš- 
tačiau įspėjo, jog ateityj jų i tų raudonieji taip šėlsta 
sukilimas nebus toleruoja-Į prieš Franco ir jo režimą.
mas. ----------------

Prezidento Rinkimai Argentinoje
Buenos Aires, Argentina, klausė, bet Klementiev iš- 

vas. 25— Vakar visame i si traukęs net revolverį.; 
krašte įvyko prezidento Karys Dixon nelaukė kol’ 
rinkimai. Sakoma, kad iš rusas paleis į jį šūvį, jis 
3,500,000 balsuotojų bal- paleido pirmiau ir rusą
savo apie trys milijonai. įKlementievą nušovė, o ki-(

, ... . j tas rusų karys sužeistas1Darbo partijos kandida- _ 4 ~
iii vrv'a nnllr Titan Dnminan * ®tu yra pulk. Juan Domingo 
Peron, o Demokratinės u- 
nijos kandidatu yra Dr. 
Jose P. Tamborini.

Abi pusės sako laimėju
sios, bet rinkimų rezulta
tai gal būti bus žinomi tik 

iuž kelių savaičių.
Rinkimų metu nebuvę jo

kių riaušių. Praėjo labai 
ramiai.

Šen. Bridges Smerkia Glos
tymo Politiką Link Rusijos

Ben-

SUOMIAI NUBAUDĖ SAVO 
BŪVUSĮ PREZIDENTĄ

Gali Kilti Angliakasių 
Streikas

VV’ashington, D. C. — U- 
nited Miners unijos dis- 
triktų pirmininkai turėjo 
pasitarimą su nacionaliu 
prezidentu John L. Lewis. 
Nutarė šaukti Algų Reika
lu komiteto susirinkimą 
kovo 11 d.

Tame susirinkime yra( "•------  ” r----------numatyta iškelti algų pa-.'^inkomies gavo^po pus- 
kėlimo klausimą. Supran- 
tama, jeigu angliakasiai 
reikalaus pakelti algas ir 
kompanijos nesutiks, tai 
gali kilti streikas.

i

Londonas, vas. 25— Šuo- geli gavo 6 metus kalėjimo, 
mijos specialus teismasĮo Suomijos atstovas Vo- 
teisė savo buvusį prezi-įkietijai, Toivo Kivimaeki 
dentą Risto Rytį ir kitus gavo 5 metus. Kiti Suomi- 
pareigūnus. Jie buvo kalti-Įjos buvę pareigūnai gavo 
narni už “karo sukėlimą 
prieš Rusiją”. Sovietų Ru
sija reikalavo, kad tuo lai
ku buvę Suomijos valdžio-Į 
Įe ir kariuomenės vadai 
būtų baudžiami kaipo “ka
ro kriminalistai”.

Buvusį prezidentą Risto 
Ryti nubaudė 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjiman, o 

Įhuvęs finansų ministeris 
i Vaino Tanner ir premieras

šeštų metų kalėjimo. Bu
vęs premieras Jukha Ran-

po mažiau kalėjimo.
Suomijos teismas buvo 

davęs mažesnes bausmes 
savo pareigūnams, o k:tus 
buvo visai išteisinęs, bet, 
kaip sako, sovietų Rusijos 
gen. Andrei Ždanov parei
kalavo, kad būtų duotos 
didesnės bausmės.

Kaip pasirodo, suomiai 
neturi jokios laisvės. Jie 
vra priversti bausti savo 
buvusius pareigūnus, ku
rie kovojo dėl savo krašto 
nepriklausomybės.

YVashington, D. C., vas. 
25 — Šen. Styles Bridges 
(R) iš New Hampshire at
sišaukia į Valstybės De
partamentą, kad jis imtų
si “griežtesnės” 
prieš Rusiją. Jis sako, kad lis maisto trūkumas, 
įrodinėjamas atominis šni- bartiniu laiku pritrūko ir 
įpinėjimo incidentas “bū-, 
j tų geriausia vieta pradėti”. 
Į “Sovietų nuraminimas i

-- * * * — I

Jung. Valstybių karo teis-i mums reikia, tai aiškaus ir: 
mas išteisino karį Shirley; stipraus nusistatymo, ku-j 
Dixon, kuris buvo teisia-Įrį jie suprastų”, sako Šen.! 
mas už sovietų Rusijos ka-;Bridges.

Vakarienė Kareivius-Veteranus
Pagerbti

Sekmadienį, kovo 3 d. Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje įvyks iškilmingos šv. 
mišios ir pamaldos už žuvusius 
parapijos kareivius ir gyvųjų 
karių veteranų gerovei, taipgi 

brolius ir sesutes Lietuvoje ir ^įtos .savaites pabaigoje.tik veda į pavojus. Ką! 
ištremime.

Vakare, 6:30 vai., parapijos 
svetainėje įvyks šauni vakariene 
su gražia progiama kareivius- \“ x. i 
jūreivius veteranus pagerbti. P“?”0. Vaslln Klementiev 
Kviečiami visi kariai - vetera- . ...
nai. 
Ižai.
visi

Vokietijoje Trūksta Bulvių

Karo Teisinas Išteisino 
Karį Dizon

Vienna, Austrija — Pe-;

vyrai ir merginos, jų tėve- 
broliai, seserys i. _______
toje vakarienėje dalyvauti. 

Rengėjai.

. Dixonui buvo įsakyta;
Ir tendrai Pažiūrėti traukinį, kuris

Nesibijok nežinojimo.

1
1 bijok klaidingo žinojimo. 

Dėl jo visa pikta pasauly
je. L. Tolstojus.

zZ

I
i

! Berlynas, vas. 25 — Vi- 
politikos soje Vokietijoje yra dide- 

Da-

Stalinas Reikalauja Sustiprinti 
Laimėtąsias Pozicijas

Vokiečiai Grįžta Į 
Nacionalizmą

Maskva, Rusija, vas. 25. Iš Stalino kalbos kiekvie- 
— Rusijos diktatorius Sta- nas gali suprasti, kad Ru
imas. revoliuciiinės raudo- sija smarkiai ruošiasi nau

jam karui prieš “kapitalis
tinį pasaulį”.

linas, revoliucijinės raudo
nosios armijos 28 metų su
kakties proga, pasakė ka-

Telephonų Darbininkai S

bulvių.

M
kad Rusijos raudonoji ar
mija dabar turi “sustip- 
irinti laimėtąsias pozicijas, 

Memphis, Tenn. — Tele- ir vis eiti pirmyn laimėji- 
phonų Darbininkų Tauti- mui naujų pozicijų”, 
nes Federacijos vykdoma-j Stalinas atsišaukė į vi- 

Įsis komitetas paskelbė i sus, kad jie turėtų dėti pa- 
■ streiką, kurį pradėsią ko-stangas iškilti aukščiau 
vo 7 dieną.

Vedamos derybos tarp “Raudonoji armija neturi 
darbdavių ir darbininkų, ilsėtis ant laurų, bet turi 
Darbininkai reikalauja pa- stiprinti sovietų Sąjungos 

s ir ekonominę, 
galią.” Tiesa, Stalinas pri
žadėjo badaujantiems dar-

Išeisią Streikan Kovo 7 Siekia Užbaigti Elektriškų 
ReflrmeniĮ Gamybos 

Streikus

vežė Amerikos karo reik
menis, ir į jį neįleisti Rusi
jos karių. Įlipusiems į vas. 25 — Vokiečiai labai J 
traukinį dviem Rusijos ka-j pasipiktinę dėl Ruhr’o in-į kelti algas $10.00 per sa- militarinę

iškilti aukščiau
naujų ginklų išvystyme.

Nuremberg, Vokietija,

rininkams, Dixon pareika
lavo, kad jie išeitų ir paro
dė jiems duris. Bet rusai 
nepaklausė, ir ne tik nepa-

temacionalizavimo. Paste
bimas smarkus vokiečių 
pakrypimas j nacionaliz
mą.

I vaitę.

Skundas —. silpnų žmo- bininkams biskį daugiau 
nių ginklas. ‘duonos, bet tik pažadėjo.

Washington, D. C., vas. 
25 — Dedamos pastangos, 
kad Algų Stabilizavimo ta
ryba užbaigtų elektriškų 
reikmenų gamybos strei
kus.

Administracija nori, kad 
Stabilizacijos taryba pri
verstų kompanijas pakeiti 
algas 18.5c. valandai, nes 
tai nebūti) jokios skriau
dos industrijai.
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DR.AUGIŠKUMAS - BLAIVYBES 
PLATINIMO PRIEMONĖ

sipažinti. būtent, kuris iš tų 
dviejų draugiškumo jausmų 
mums yra svarbesnis — kūniš
kas. ar dvasinis-’ Tai yra dide
lės svarbos klausimas, nuo kurio 
priklauso blaivybės ir kitų gra
žių. kilnių krikščionybės idealų 

. išugdymas, iši lėtėjimas ..
: ver.dinimas.

p. :t • ntvejv. mes svarstėme! 
ir įsitikmome. kad girtavimo pa-i 
protis prasideda, nuo kiekvie-! 
nam žmogui įgimto noro turėti 
draugų. Ir kad daugelis, nežino
dami tinkamesnių priemonių su
siradimui draugų, eina į girtavi
mo užeigas, kur jų susiranda ir 
galutinai įpranta girtauti. šį 
sykį išiimtinai -pasvarstysime ką 
reiškia draugiškumas ir kaip jį 
reikia suprasti.

Draugiškumas yra kiekvienam 
žmogui įgimtas jausmas, kurs 
verčia ieškoti kontakto, bendra
vimo su kitais žmonėmis. Jei 
žmogus neturi draugų, tai jis-ji 
jaučia ilgesį, nerimą, nubodu- 
mą. žmonių draugavimas vienų 
su kitais nustato jų būdą, papro
čius geron arba blogon linkmėm 
Tas priklauso nuo to. su kokiais 
žmonėmis kas draugauja. Jei 
draugauji su šviesiais, blaiviais, 
idealistais, tai pats tokiu lieki, 
jei su ištvirkėliais, girtuokliais, 
tai lieki ištvirkėliu, girtuokliu. 
Net ir patarlė yra: “Su kuom 
sutapsi, tokiu pats patapsi". To
dėl kiekvienam yra svarbu žiū
rėti su kuom susidraugauji.

Draugiškumo jausmas bei in
stinktas randasi ne vien pas 
žmones, bet ir pas visus kitus 
gyvūnus — gyvulius, žvėris, 
paukščius. Ir jie spiečiasi į bū
rius. tarp savęs draugaujasi. 
Tas gyvulių draugiškumo ins
tinktas paeina grynai iš jų me
džiaginės kūno jautulių sudė
ties. Pavyzdžiu, šuniukas 
riša prie žmogaus, rodo 
draugiškumo už tai. kad 
gus jį šeria, patenkina jo 
alkį.

Pas žmones 
jausmas turi dvejopą 
už tai. kad žmogus turi dvejopą 
prigimtį. — medžiaginę ir dva
sinę prigimtį. Todėl ir žmonių 
draugiškumo jausmas yra dve
jopas — kūniškas ir dvasinis.

Žmonės dažnai, apleidžia dva
sinę prigimtį. Tokių žmonių ir 
draugiškumo jausmas pasidaro 
panašus kitų gyvūnų draugiš
kumui. Tokiem tik tas geras, 
tikras draugas, kurs juos gar- r..o__ __________________
džiai pavalgydina, pagirdo. Bet!ro geriausią mūsų gyveninio da- 
jei kas jiems primena apie jų 
dvasinę prigimtį, apie kilnius 
idealus, ir kad idealai pas žmo
gų atsiranda 
renant proto 
nebedraugas. 
tokio žmonių 
savo dvasinę 
kimo prie kūniško draugiškumo 
ir kila girtavimas, ištvirkimas, 
apsileidimas pareigose, ir visi ki
ti blogi įpročiai.

Tad dabar kyla klausimas, su 
kuriuom mums privalu gerai su-

M'ū’y.s vrs visa.’
Į. •lengva, surasti atsuKyrud į bile. 
! kad ir svarbiausią gyvenimo 
klausimą. Mums tik reikia at
skleisti Evangelijos knygą, ku
rioje yra surašyta Kristaus 
mokslas ir darbai, ir mes gau
nam atsakymą. Mes tikim į 

j Kristų, kaipo tikrą Dievą. Jo 
į žmogiškoji prigimtis buvo to-: 
kia pat. kaip ir mūsų. Jis. kaip 
ir mes ieškojo ir troško turėti!

■ draugų.
švento Luko Evangelijoje ran-1 

j dame parašyta, kad Kristus sykį 
i užėjo į vieną miestelį, kuriame 
Į gyveno dvi turtingos seserys 
j Morta ir Marija. Kristui pas jas 
Į apsilankius. Morta tuoj subruz- 
’do. kad ką nors gardaus paga- 
! minti Jam pavaišinti. Bet Mari- 
i ja atsisėdo prie Kristaus kojų ir 
klausėsi Jo kalbos žodžių. Mor
ta. tai matydama, sustojo ir ta
rė: “Viešpatie, tau nerūpi, kad 
mano sesuo paliko tarnauti ma

ine vieną? Sakyk tat jai. kad ji 
!man padėtų". Viešpats, atsaky- 
idamas jai tarė: Morta. Morta! 
! rūpiniesi ir esi nerami dėl dau
gelio dalykų: reikalinga gi tik 
vienas. Marija išsirinko sau ge
riausią dalį, kuri nebus iš jos 
atimta”.

Tas parodo, kad Kristui ne
■ kūniškas draugiškumas, ne vai- 

draugiškumo j šės rūpėjo, bet dvasinis draugiš-
prasmę. kūmas. Jis norėjo draugauti su 

’ žmonėmis. kad supažindinti 
• juos, įskiepyti į jų protus ir šir- 
! dis Savo mokslo idealus.

Daugelis iš mūs. kaip pavie
niai. taip organizacijos esame 
panašūs Mortai: rūpinamiesi a- 
pie daugelį dalykų, esame nera
mūs dėl medžiaginių reikalų, o 
nerandame laiko pamąstyti ir 
dažnai pamirštame savo dvasinę 
prigimtį, idealus, kurie ir suda-

prisi-
jam 

žmo- 
kūno

I

I

Vokietvs ilsisi savo “viešbuty”, kuris padirb
dintas iš karo laikų priešorlaivinės slėptuvės 
kambario, sugriautame Frankfurt mieste.

sesuo Marija, būtų susilaukus 
iš Kristaus pagyrimo, jei ji nors 
trumpai valandėlei būtų susto
jus ir pasiklausius Jo kalbos.

Nesenai skaičiau apie vieną 
žmogų, kurs dar vaiku būda
mas mėgęs rinkti įžymių žmo
nių autografijas (parašus) į al
bumą. Vienas įžymus žmogus, 
pasirašęs į jo albumą ir prira
šęs dar šitokį sakinį: “Gyvenk 
taip, lyg visad būtum po Dievo |jus surištas su blaivybės i- 
akimi". Tai yra geras ir 
vienam pamokinantis sakinys.

Mes irgi turėtume taip jaus-pįe blaivybę parašyti, 
tis, lyg kad Kristus būtų mūsų sakyta kalba. Tą patį gali dary- 
tarpe. Ir Jis čia tikrai mūsų ti jr blaivininkai vyrai, dirbda- 
tarpe yra. į mus žiūri, 
mūsų mintis ir pasiryžimus. Jei stengdamies jį kuogeriausiai at
mes tik paklausysim Jo patari- UktL to hiaivininkams-ėms 
mų ir dvasinius reikalus, Jo nu-1 reikia turėti ir kantrybes. Ne
rodytus idealus statysim pir- reikia sukurti namuose visą pra- 
mon vieton, tai Jis mūsų pasi- garą, jei viena, ar kita pusė tu-

tymu, rašymu, studijavimu, bet 
taipgi atliekant, kad ir papras
čiausi, namų ruošos darbą.

Pavyzdžiui, blaivininkės mote
rys galite sau manyti: “Kadan
gi aš esu blaivininke, tai mano 
namai turi būt užlaikomi kuo- 
švariausiai, kogeriausioje tvar
koje. Aš turiu pagaminti gar- 

: džiausią valgį savo šeimai. Taip 
manant ir dirbant, jau jūsų dar-

ii
Tačiau būtų klaidinga įsivaiz

dinti ir manyti, kad Kristus vi-
t

j

1

tik šviečiant, pu- siškai paniekino Mortos pastan-
dirvą. tai tas jau ‘ gas, kuri norėjo patenkinti Jo 
bet priešas. Dėl

pamiršimo apie
prigimtį ir palin-

žmogiškąją prigimtį, ir pavai
dinti Jį gardžiais valgiais. A- 
naiptol. ne! Jis tik norėjo jai 

i priminti, kad pirmoje vietoje 
' kiekvienam žmogui turi rūpėti 
! jo dvasiniai reikalai, idealai ir 
i jų ištobulinimas, aprūpinimas, 
jo jau medžiaginiai kūno reika- 
įlai paskiaus. Morta, kaip ir jos

W ~ ___ * - Z, ... J .

VETERANAMS PAGELBA
Klausimas — Antro Pa

saulinio Karo veterano na
šlė praneša, kad jos vyras 
mirė, ne nuo karo žaizdų, 
ir dabar klausia, ar gali 

9
— Nėra to

kio parūpinimo dėl gašlių 
Antro Pasaulinio Karo. 
Našlės vyrų kitų karų gau
na pensijas. Į laiką antro 
Pasaulinio Karo veteranų 
n

A

* 2

Parsitratridmas 
Sužieduotinės

Atsakymas — Taip.........
Klausimas — Našlė už

mokėjo mirusio vyro visas 
palaidojimo išleidas, ką armijoj Europoje. Grįžau 
turi daryti, kad gauti vai- į Jung. Valstybes, palikda- 
džios paskirtą $100. už pa
laidojimą?

Atsakymas — Mes pa
siuntėme tamstai Vete- 
rans’ Admini stration 
Form 530. Pridėk šitą iš
pildytą blanką prie foto
statinės kopijos bylos, ir 
sykiu pasiųsk mirties pa- nės transportaciją? 

Reikia

Klausimas — Tarnavau
• v

mas tenais sužiedotinę. 
Noriu parsitraukti į Jung. 
Valst. Man praneša, kad 
Jung. Valstybių valdžia 
užmoka transportacijos iš
laidas kareivių žmonų. Ar 
galiu prašyti valdžios už
mokėti už mano sužiedoti-

—- Kitas skai-1 _
Rytojas klausia ar d Bi-j liudijimą. Reikia gauti Atsakymas_
liaus parūpinamas paden-“letters of administration” - ■ -
gia tarnybos , moteris — iš teismo.

WĄVES, SPARS Klausimas — Motina 
klausia, ar reikia mokėti 

Biliaus taksus ant National Ser- 
parūphiimąs lygiai ^den
gia moteris, kaip vyrus.

Kfeusfnttts — Skaityto
jas klausia, kiek metų 

^rųęlcąlo gali tikėtis pagal 
GT Bflių ? .

Atsakymas — Gali stu
dijuoti viėnąmėtį, plūs 
vienį metą dėl kiekvieno 
ištarnauto meto tarnybo
je. Galr pradėti f keturis 
metus nuo patiuosavimo, 

metus po ka- 
kuris laikas

kiek-.dealu. Ir tai bus turiningiausia 
paskaita,, kokią tik kas gali a- 

arba pa-

mat° mi, kad ir paprasčiausią darbą,

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene. Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 

ŠV. ANTANO GARBEI
I3-kos Antradienių 

Pamaldos.
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

sV. ANTANO NOVENA.
Už visus Šv. Antano Pamaldų ir Novenos dalyvius, už visus 
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Fundatorius ir Rėmėjus, bus laikomos kas antradienį:

7:30 A M — Iškilmingos šv. Mišios; 
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

svenč. .Sakramento.
Pamaldų ''(tu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų n žuvusiųjų kareivių vardai, už kuliuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS 

-V. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad per šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos! 
laisves Ir Vcpriklausomy4>ės Mūsų Tėvynėj I.jei m ai! 

Ir — Padėkoti Dievui l /.Gautas Malones!
Iki Kovo-Maicb 19 -1. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FKANCISCAN FATHERSMount St. Francis Greene, Maine,

ryžimus ir darbus laimins.
Blaivybės idealas, Jo laimina- kada nenurijęs vieną kitą gurkš- 

mas. pradės augti, plėstis, kaip 
tas Evangelijoje aprašytas ‘mo
teriškės įmaišytas raugas’. Bet 
jei mūsų tarpe atsiras Mortų, 
kurie-kurios pradės nerimauti ir 
sakyti: “Gana jau tų kalbų, 
svarstytam organizacijos reika
lus. nutartam surengt pramogą, 
kad padaryt pelno!” Tada žino
ma mūsų idealas neaugs, nes 
vien su valgymo ir žaidimo pra
mogomis mes su idealais nesusi- 
pažinsime ir jų neįsigysime. Pa
tys gerai nepažindami ir netu
rėdami idealo, negalėsime jo ir 
kitiems įskiepyti.

Su dvasiniais klausimais, idea
lais galima susipažinti tik mąs
tant ir kalbant apie juos. Pa
švenčiant nors po kelias minu
tes šitokiom pašnekom, mes ir 
galim prie to prieiti. Mes turim 
prieš save daug klausimų, kurie 
liečia blaivybės idealą ir mes 
juos visus kiekviename susirin
kime paeiliui svarstysime. Tad 
blaivininkai ir blaivininkės! Ne
sibijokite ir nesidrovėkite pasi
sakyti savo pažįstamiem drau- 
gams-ėms. kad mes čia tokias 
pašnekas turim. Pakvieskit 
juos - jas ateiti į blaivininkų su
sirinkimą. Jie-jos susidomėję 
blaivybės idėja gali likti mūsų 
organizacijos nariais. Tad pa
sirinkime sau tą geriausią dalį, 
susidomėjimą savo dvasinės pri
gimties tobulinimu, proto švieti
mu. idealų ugdymu, o pamaty
site. kad mūsų veikimas pasida
rys našesnis, sėkmingesnis.

Prisimindamas apie proto 
švietimą, aš neturiu minty sa
kyti, kad jūs kiekvienas-na tu
rite savo protą ant tiek išmik
linti, kad galėtumėte rašyti 
straipsnius, paskaitas, pasakyti 
įspūdingas prakalbas apie blai
vybę. Aš žinau ir suprantu, 
kad tas ne visiems yra galima, 
ir ne būtinai reikalinga. Dirbti 
dėl idealo galima ne vien skai-

ri silpną būdą ir neiškenčia kaip

nį. Tą daryti jums nereiks nei 
daug skaityti, rašyti, studijuoti; 
vienok tai bus geriausia propa
ganda blaivybės platinimui. Be 
to būkite draugiškos. Jai žinote, 
kad kuri moteris, ar vyras turi 
silpnybę išsigerti, landyti po 
girtavimo užeigas, tai nepa
smerkite jo, jos, neprakeikite 
jų, bet bandykite prie jų prieiti 
meiliai, draugiškai su jais pa
šnekėti. Sesutė, broleli, kam sta.- 
tai save ant kelio, vedančio ne
laimėn, skurdan. ardai savo gy
venimo laimę? Bandyk kovoti, 
nepasiduoti pagundai, traukian
čiai prie girtavimo. Padėkite 
jiem, joms visais galimais bū
dais to papročio nusikratyti. 
Tai bus tikras krikščioniškas, 
dvasinis draugiškumas.

Dirbkime visi visais įmano
mais būdais dėl blaivybės idealo 
ir gelbėkime tuomi savo brolius, 
seseris nuo alkoholio vergijos, 
kuri yra priežastim suiručių, 
barnių šeimose, skurdo, ligų ir 
visokių nelaimių.

Skaityta sausio 18 d., 1946, 
’ Blaivininkų susirinkime,

Worcester, Mass.
S. Bugnaitis.

Gavėnios laikas, tai yra blai
vybės platinimo laikas. Todėl 
visos gyvuojančios Blaivininkų 
kuopos, privalo pildyti 31 seimo 
nutarimus. Tai yra, platinti 
blaivybę lietuvių tarpe.

Šiais moderniškais laikas gir
tuokliavimo gana smarkus, y- 
pač jaunimo tarpe. Todėl, su
laukus šių metų gavėnios, visi 
blaivininkai pasidarbuokime vi
suomenės ta r; >e, gaudami nors 
po vieną naują blaivybei narį.

Gavėnios laikas yra patogiau
sias pasidarbuoti.

• Ne. Tik 
kareivių žmonų transpor
tacijos išlaidos užmokėtos. 
Sužiedotinės turi keliauti 
kaipo paprasti keleiviai. 

T9 Tik gali prašyti savo vy- 
vice Life Apdraudos. riausio valdininko, kad jis 

Atsakymas Nereikia parūpintų vietą ant laivo 
mokėti taksų. tavo sužiedotiniai. Neišpa-

Klausimas Skaityto- sakytį skaičiai žmonių
jas klausia, ar veterano jaukia Europoje, kad tik 
šeima gali prašyti mediką- gavus vietas laivuose.

-U- : FUS.

metus nuo 
arba keturis 
ro pabaigos, 
vėlesnis.

Klausimas 
džia rokuoja $4,000 val
džios garantiją ant vetera
no namo?

Atsakymas 
garantuos tavo paskolą dėl 
namo iki 50%, ir ta garan
tija neviršys $4,000. Saky
kime, kad pasirinkai namą 
už $7,000, tokiame atsiti
kime valdžia garantuos 
pusę sumos, arba $3,500. 
Jeigu namas kaštuotų 
$8,000. tai valdžia garan
tuos $4,000.

Klausimas
klausia, ar valdžia užmo
ka veterano atstovui?

Atsakymas — Veteranus 
atstovauja arba reprezen
tuoja pripažintų veteranų 
organizacijų darbininkai, 
ir jie teikia patarnavimą 
veteranams dykai. Vete
ranas neturi būti nariu tų 
organizacijų.

Jeigu veteranas kreipia
si prie advokato, kuris Ve
teranų Administracijos y- 
ra pripažintas, tokis advo
katas gali reikalauti $10. 
už įteikimą originalio pra
šymo dėl pašalpos, arba 
$2.00, jeigu prašo padidin
ti pašalpą.

Advokato mokestis nu
muštas nuo veterano kom
pensacijos ir užmokėtas 
advokatui tiesiog.

Klausimas — Našlė mi
rusio veterano, klausia, ar 
ji gali dėl abiejų prašyti 
pensijos?

Kaip vai-

Valdžia

Jūreivis

linės priežiūros arba eiti į 
Veterans’ Administration 
ligoninę?

Atsakymas — Tik jeigu 
jie irgi tarnavo ginkluoto
se jėgose.

Pastaba: Kiekvieną pir
mą penktadienį pradėk 
dvasinį karo boną, priim
damas komuniją atminčiai 
žuvusių karėje. Ačiū!
CATHOUC WAR VETERANS 

Public Relations Bureau 
Empire Statė Building 
New York 1, N. Y.

Komunistų “rojus”— 
si lygūs ubagai.

vi-

Goering Reikalauja 
Halifai'o Liudytojum

Nuerenberg, Vokietija — 
Buvęs Vokietijos nacių o- 
rinių jėgų ministeris, Her- 
mann Goering, kuris kartu 
su kitais yra teisiamas 
kaipo karo kriminalistas, 
reikalauja, kad alijantų 
karo teismas pakviestų 
lordą Halifax’ą, Anglijos 
ambasadorių Jung. Vals
tybėms, kaipo liudytoją.

Vienintelė Plati Lietuvos Istorija Angliškai!
THE STORY OF LITHUANIA

parašyta kun. Tomo. Chase (Čižausko)

Wm. H. Chamberlaino įžanga. Prof. Pakšto žemėlapiai. 
Visa Lietuvos istorija iki 1946 metų.

Išleidžia New Yorke gegužės mėn. Stratford House, Ine.
KAINA $3.00

Užsakymus siųskite dabar šiuo adresu:
REV. C. E. PALIONIS

207 York Street Brooklyn, New York

Lietuvių visuomenė iki šiol 
dar nevisi suprato blaivybės 
naudingumą. Visuomenė turėtų' 
žinoti, jog gražus sugyvenimas 
ir šventa ramybė šeimose yra 
ten, kur vedamas blaivus gyve
nimas. Gyvenimas parodo, kad! 
kur blaivybės idealas niekina-1 
mas, ten šeimų suirimas, divor- 
sai ir įvairios nelaimės. Gaila tų 
žmonių, kurie iki šiai dienai ver
gauja alkoholizmui.

Tai-gi mes blaivininkai sten
kimės tiems vargšams pagelbėti 
iš tos nelaimes pasiliuosuoti.

Centro Valdyba.

Gatvė
Miestas

2.

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS

Šiuomi siunčiu (pažymėkite pasirinkimą su x):
1. $3.00 ir prašau prisiųsti “THE STORY OF LITH

UANIA", kai tik bus baigta spausdinti..................
$...........auka ir prašau prisiųsti “THE STORY OF
LITHUANIA" Amerikos rašytojams, diplomatams, 
knygynams, radijo komentatoriams, kad juos supa
žindinus su tikra Lietuvos istorija

Vardas

IĮ
Pilnųjų Blaivininkų Ameri

koje Centro Valdyba
Benediktas Jakutis, pirm.; 

va Mažuknienė, vice-pirm.; 
J. Blavackas, rašt., 7 Mott St., 
Worcester, Mass., Ona Sidab
rienė, ižd., 6 Commonwealth 
avė., Worcester, Mass., Juozas 
Svirskas ir Steponas Bugnaitis, 
iždo globėjai.

E- 
V.

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

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

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu $............... ir prašau prisiųsti ....

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
t

Vardas ir Pavardė ................... .........................
Gatvė .....................

Miestas ir Valstija

knyga(s)
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DARBININKAS
(THE WORKER)

f

Published every Tuesday and Friday ezeept Holidays such u
- /•'t _ era .» a __  _ • i a  _ rx

I
I

New Year, Good Friday, Memorial Day, Tndependence Day 
Labor Day, Thankagiving and Christmas

•AINT JOSEPH** LITHUANIAN^R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Cntered u aecond-claM matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boaton 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Lcceptance for malling at special rate of poatage provided for in Section 11GR 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
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Visai nutylėkite apie tremti- apie 50 tūkstančių visai nekaltų 
nius. Šis laiškas yra ilgas, žmonių,
Talpinsime dalimis. Red.)

(Tęsinys)

Rašytas spalių 3 d., 1945
“Brangus Drauge:
Šią vasarą beveik per visas

jų tarpe mano seselę1 
Mariutę su jos vyru ir vaiku-( 

ič-iais, žiauriai ištrėmė į Sibirą. 
Tokion Lietuvon mes grįžti ne
galime. Dar viena. Mes turime 
tikrų žinių, kad tie negausingi 
žmonės, kuriuos rusai apgaule

'...............

sužinoję, kad tremti
niai turi giminių arba arti

(Čia pradedame talpinti 
laišką lietuvio tremtinio, kurį 
gavo Amerikos lietuvis. Nei 
lašėjo, nei gavėjo pavardžių 
nepaduodame, kad nedavus 
progos Lietuvos okupantams 
arba jų agentams terorizuoti 
likusius pavergtoje Lietuvo
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- 
kupantai arba jų agentai,

mųjų, tai juos ne tik perse-Imbuvių stovyklas jierėjo rusų ar prievarta pagrobia iš Alian- 
kioja, bet tremia į Sibirą ar-' emisarai, kalbindami i 
ba kalėjimuose kankina. To- darni mūsų žmones važiuoti Lie- 
dėl gavę laiškus nuo tremti- tuvon. Ta proga buvo daug sa- 
nių iš Europos niekad nėra-'votiškai gražių atsitikimų. Mū- 
šykite į Lietuvą saviesiems J sų žmones reikėjo labai raminti, 
kad tas ar kitas dabar gyve- kad išlaikytų tinkamą santūru- 
na Vokietijoje ar kur kitur. • m4- Apie masinį grįžimą nėra,

-.....- --------- .žinoma, jokios kalbos. Sakysi
mas viso d? šaulio ir jo sukaustymas į plieninius bolše- me> netoli VVurzburgo esančioj

• •ir ragm- 4ų okupuotų sričių, Lietuvos že
mės nepamato. Tai patvirtina 

.pabėgę iš rusų nagų mūsų vy
rai. Pacituosiu faktą. Liepos 

,mėn. ties Lincu (Linz, Austrijo
je), perbėgo iš rusų užimtos da
lies keli lietuviai.. Jie su kitais 
buvo patekę į rusų rankas. Tuo
jau visi buvo paimti į koncen- 

vizmo retežius. Tą mjntį turėdamas, jisr primygtinai lietuvi'* stovykloj, kurioj gyve- tracijos stovyklą. Iš jų buvo at- 
riria Sovietu tvarką, kaiD geriausią visame pasauly. na dauKiau kaiP 1000 lietuvių, visi daiktai. 
Juk kas vi. jei ne komunistų nartija išauklėjo raudo- Zr&-1 užsirašė tik 7 žmonės, va- 
nąją armiia, kuri savo pergalėmis nustebino pasaulį/dinas1, m?žiau- kaiP !'<• Kitur

Stalinas, paprasta Sovietų balsavimo komedija Tas pergales sunku ir suskaičiuoti. Užteks prisiminti ‘ 
vėl išrinktas Vyriausios Tarybos nariu (faktinai neri- tik pačias svarbiausias: “ties Maskva ir Stalingradu, 
botu diktatorium), pasakė ilgą kalbą, kurioje daro ben- ties Kursku ir Bielogorodu, ties Kijevu ir Kirovogradu, Amerikos lietuvių spauda sklei- vą, o pagalios — ir Dono rajo- 
drą karo apžvalgą, išgiria Sovietų tvarką ir žiūri į atei- ties Mmsku ir Bobruisku, ties Leningradu ir Talinu, džia paskalas, esą, fašistiškieji nas yra ta pati socialistinė tė
ti, kurioje pranašauja karą. Pereito karo laimėjimą prie Vislos ir Nemuno, prie Dunojaus ir Odros, tieSį lietuvių vadai 
priskaito raudonajai armijai, poroj vietų prisiminda- Viena ir Berlynu”... “Garbingas” maršalas tiek įsisiū-'džia užsirašyti 
mas ir alijantų prisidėjimą, bet tokiu tonu, tarsi tai bū- bavo. kad pamiršo porą mažmožių: jei ne įsibrovimas tai daryti, čia kas žodis, tai me- šių patenka Lietuvon, 
tų buvęs toks mažmožis, apie kurį netenka daug kalbė- amerikiečių ir anglų i Afrika ir Italija, iei ne siuntinė-ilas. Viena, lietuvių nėra nei fa- tik dėl propagandos, i 
ti. Už tai nesigaili kritikos kapitalistinei tvarkai. (Kaitimas iš Amerikos už keletą biliionų doleriu vertės ka- šistų, nei nacių, 
pavojus nuo vokiečių nebegręsia, tai alijantus nė de-!ro reikmenų, jei, pagaliau, ne būtų sudarytas antras suomenė ;
mokratais nevadina). Anot jo, ]
dėl finansinio nesusitvarkymo, tarsi ant rato sukasi: tie laimėjimai rusų žemėje būtų išėie — ne rusu nau-inių režimų priešininkė, 
šiandie ant viršaus, ryt apačioj; 1 
tai susmukimo bei depresijos valanda. Toks ekonomi-, 
nis nepastovumas sudarąs dažnų karų priežastį. Ir A-į 
merika to likimo neišvengsianti. Ji, kaip vyraujanti ka-j 
pitalistų šalis, netolimoj ateity susilauksianti stambių; 
ekonominių sukrėtimų, įstūmsiančių ją į naują karą/ 
kurs, žurnalo “United Statės News” manymu, gali bū
ti su Rusija. Stalinas taip aiškiai nepasisako, tik ben-l 
drai pabrėžia, kad karas kils, ir dėlto Rusija turi būti 
pasiruošus visokiems galimumams. Iš to daro išvadą, mas: ji viską padariusi. Bet išsprūsta ir tokie žodžiai: 
kad būsimos Sovietų pramonės pastangos bus nukreip- “Karas negailestingai nutraukė visas kaukes, po ku- 
tos daugiausiai į karo reikmenų gamybą. Kad pasivytų riomis slėpėsi tikras valstybės veidas, ir pastatė aikš- 
ir, jei galima, pralenktų kapitalistines valstybes, ypač.tėn be kaukių, bepagražinimų, su visais neprietekliais 
Ameriką, Rusija bus priversta įtemptai savo sunkiąją5 ir nuopelnais”. Reiškia, yra buvę ir neprieteklių. Ar jie, 
pramonę stumti pirmyn. Prireiksią trijų, o gal ir dau- išnyko? Anot Stalino, taip. “Anose dienose komunistai 
giau “piatilietkų” tam tikslui atsiekti. Nežiūrint, kad nepasitikėjo “nepartiniais žmonėmis”, nes po tuo var- prantam,

8UBSCRIP^iON RA TĘS •
Jome.’tlc yearly________$4.00
domestic once per week yearly $2.00
Forelarn yearly_________ $5.00
Forelgn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________
Vieną kart savaitėje metams. 
Užsieny metams ____________
Užsieny- 1 kart sa-tėj metams

DARBININKAS
866 West Broadvvay, South Boston, Mim '

Telephone SOUth Boston 2680

Stalino Kalba Jiems buvo 
pasakyta, kad bus vežami į Do
no sritį, motyvuojant tuo, kad 

ne to nėra. nesą pakankamai susisiekimo
Mes žinome, kad komunistinė priemonių transportuoti į Lietu-

žmonėms nelei- vyne. (!). Gal būt. vienas kitas, 
ir atkalbinėja žinoma, ištikimas iš ištikimiau- 

, bet tai 
tik nesą- 

Visa mūsų vi- moningiems žmonėms akis ap- 
., Iro reikmenų, jei, pagaliau, ne būtų sudarytas antras suomenė yra antifašistiška ir dumti. Visa kita yra šlykščiau-
kapitalistinė sistema/frontas ir ne užkariauta Prancūzija ir Vokietija — taiįanti-naciška, visokių autoritari- sias melas ir begėdiška apgaulė, 

1 nin rpžimn iirit*šininkė. Išimtį brangiąją Tėvynę užmirši iriu ir 
tai gerbūvio laikas, dai. Gi mūšiai prie Vislos, Nemuno, Dūnojaus, Odros ir sudaro tik komunistai, kurie y- svetimiems dievams parsidavu- 

tvi.„ tįes Viena ir Berlynu nebūtų visai įvykę, nes rusai ne- ra parsidavę raudonajam fašiz- šių skleidžiama. Netikėkite
būtų ten nužygiavę. ■ mui ar nacizmui, nešiojančiam. jiems, tiems mūsų Tėvynės iš-

IŠ viso, Sovietijos diktatorius perdaug giriasi su: bolševizmo vardą. Lietuvos vi- davikams. Prakeikimas jiems, 
savo laimėjimais ir pernelyg aukštai kelia “socialisti- suomenė buvo ir yra demokrati- mūsų Tėvynės vargų ir skaus- 
nę” Sovietų tvarką. Čia krinta į akį kažkas naujo. Kai-‘nės ir laisvos valstybinės san- mų nesuprantantiems ir mūsų 
bedamas apie Rusijos gyvenimo tvarką, vengia žodžio tvarkos šalininkai. Tik vieni ko- Tėvynės prispaudėjus pateisin- 
“komunistinė” ir net “socialistinė” tvarka, tik vartoja'munistai mums perša komunis- tiems!

įtinę diktatūrą. Antra, mūsų; Kokios lietuvių gyvenimo są- 
j žmonių niekas neagituoja ne-jlygos prie Anantų? Kaip aukš. 
grįžti. Pasiskaitykime mūsų čįau sakiau, beveik visi lietu- 
spaudą: ten nerasime nė vieno ^vįaį prje Hitlerio režimo dirbo 
žodžio apie tai, kad žmonės ne- fabrikuose. Beje, turiu dar pri
darytų kvailystės, grįždami at-'Įmintt kad 1944 m paskutiniais 
gal. Mes žinom ir puikiai su- mėnesiais ir 1945 pirmutiniais 

’ kad, kol okupuota ]abaj daug mūsų vyrų buvo va- 
ko nevisos Sovietų pastangos bus nukreiptos į karo du slėpdavosi kai kurios buržujų grupės... tai buvo pra- Lietuva, ten gyvenimo nėra. Tai romi kasti apkasų Apkasai bu- 
reikalus, Stalinas žada kiek pagerinti ir gyventojų eity... dabar laikai pasikeitė... 
būklę: duosiąs kiek daugiau pavalgyti ir kiek geriau, 
apsivilkti. Daug nežada, tik šiek tiek. Reiškia, “rojuje” 
bus kiek pažangos: iš pusbadžių ir pusplikių, rusai pa
sistūmės į skurdžių ir driskių klasę. Tačiau tenka ma
nyti, kad klausantieji Stalino kalbos į tuos pažadus 
žiūri labai Abejingai. Juk kiek kartų buvo žadėta: tik 
truputį pakentėkit, susitvarkysime, ir visko bus per-

“komunistinė
žodį “socialinė”. Komunistų partiją giria susiriesda-

v •

_ • -- ------------- r-----------—----------___--------------------------------o-—al/aaxx naovi a|/nao^. .

j—i i_.i _ i dabar nepartinius at-!supranta kiekvienas pradžioS|VO kasamj paliai visą vakarų!
skiria nuo buržuazijos užtvara, kuri vadinasi socialinė į mokyklos vaikas. Melas, kad įfrontą nuo Amsterdamo ligi 
Sovietų sistema”. Kas ta per užtvara, Stalinas nepasa-.mes nenorime į savo kraštą; šveicariJOS ir paliai frontą, 
ko, bet visi Žinome, kad tai slaptoji policija* Čeką, NK-:grįžti. Mes visi trokšte trokšta-'nuo Karaliaučiaus ligi Bulgari- 
VD., GPU, ar dar kitaip — vardas nesvarbu. Tad Sovie- ®e grįžti į Tėvynę, visi neapsa- jos sjenos Kasti buvo varomi 
tų tvarka, kaip ji ten bebūtų vadinama, ar garbavoja- komai pasiilgę jos laukų kvėpė- daugiausiai svetimšaliai, taigi. 

ir lietuviai. Mūsiškių vyrų tą 
darbą dirbo ne vienas tūkstan
tis. Varant į šį vergo darbą, ne
buvo žiūrima, kokios tu profe
sijos ar net amžiaus: visur lak- 

(— nacių 
“voždiui”Ikos metu. Apie laisvę netenka kalbėti: ji iš principo Tėvynę. Pagrobęs ją, daug mū- spalva _ ruda), tarytum koki 

UŽkariavi-' slopinama. K. ®ų brolių sugrūdo į kalėjimus ir vanagai, ir grobė žmonės. Kal-

bėjausi apie tuos darbus su mo
kytojų seminarijos direktorium 
ir mokytoju S. Juodu su dauge
liu lietuvių inteligentų vyrų bū
riu gavo apkasus kasti Vengri
jos kalnuose. Abu dirbo du mė
nesiu. Paskui pabėgo. Tokia ri
zika daryti apsimokėjo, nes bai
sios darbo bei maitinimo sąly
gos ir beartėjąs frontas irgi bu
vo beveik tikra mirtis. Žemės 
darbą reikėjo dirbti žiemą, per 
pusnis, dideliuose šalčiuose. 
Maistas buvo labai prastas. Ir 
iš to, kas buvo skiriama šių nau
joviškųjų vergų mitybai, virtu
vės prižiūrėtojai žymią dalį pa
vogdavo. Po darbo prisiglausti 
nebuvo kur. Specialių patalpų 
nebuvo. Teko lindėti paprastose 
kalnų gyventojų pirkiose. Pata
lynės niekas nedavė. Reikėjo 
pasikloti ir užsikloti tais skar
malais, į ką pavirto drabužiai 
bedirbant sunkius žems darbus. 
Šiaudų glėbukas buvo visa tų

■ darbininkų prabanga. Panašios 
' darbo sąlygos buvo visuose 
frontuose. Tas sąlygas kentė be
veik vieni svetimšaliai: vokie
čiai buvo tik prižiūrėtojai. Di
džiausia baimė — pabėgimas. 
Apsukresnieji tai ir padaryda
vo. Reikia pasakyti, kad gana 
žymus lietuvių procentas su
gebėdavo pabėgti.

(Bus daugiau)

Gyvojo Rožančiaus 
Rasiantys

ma, yra nepavydėtinai kieta ir nepakenčiamai sunki. j«no, bet negalime, nes ten vieš- 
, Normalus Sovietų gyvenimas tai karas, nelaisvė ir patauja rūstus okupantas, ku- 

pilna. Gi dabar, po karo baisių nuostolių, vėl kalbama skurdas. Karas amžinai nesitęsia, yra pertraukų. Bet ris 1940-1941 metais, kaip Hit- 
apie pasiruošimą naujajam karui. Reiškia, visas pajė-1 pertraukų metu jau ruošiamasi prie sekamojo karo, leriškosios Vokietijos sąjungi- 
gas dėk karo s’ibinui, o pats badauk ir skursk be pabai-Į pastoviai išdirbama vien karo reikmenis, o gyvenimo ninkas, pasidalino per pus Len- ■ ■ 
gos ir atvangos... I reikmenų gamyba apverktinai stokuoja, karo ir tai- kiją ir pagrobė mūsų mieląją st“ė

Tačiau, ką darbininkai mano ir jaučia, 
tik nusispjauti. Jo galvoje didingi planai:

Vokietijos sąjungi-

rudmarškiniai

Darbininkas išleido ‘GYVO 
<O ROŽA YČI ' ' P A ST .A P 
"YS” knvąntė> fr>rn<r> Ki<k 
iena paslaptis •’čistruoTa pa 
•eikslais šioi» knygt»rėj» faip 
*i yra :r narystės r-ioke<ėių !a 

•liai Knygutės oina 2Oc Už 
sakymus siuskite- “Darbinio 
kas”. 366 W Broadvvay So 
Boston Moaa

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXIII.

Klasta
Andrius neiškentė ir ėmė karštai protes

tuoti, bet jam įsakyta tylėt. Paskui gaus pro
gos savo žodį tarti. Paklausė liudininkų. Visi 
trys vokiečių kareiviai po priesaikos parodė, 
kad šis belaisvis (nurodė Pilvutį) keletą kar
tų mėgino juos prikalbinti neklausyt kari
ninkų, nešaudyt į priešus ir šiaip visokiais 
būdais sabotažuoti .karišką darbą. Tai esą bū
tina išsilaisvinimui darbininkų iš kapitalistų 
vergovės. ■
— Ką į tai pasakysi? Koks tavo pasiteisini

mas? — kreipėsi į Pilvutį vyriausias teisėjas.
Reikia pripažinti, kad Pilvutis parodė drą

sų frontą. Savo darbo neišsigynė. Malonės nė 
pasigailėjimo neprašė, bet išdidžiai teisėjams 
pareiškė, kad kiek palūkėjus, jiems patiems 
teks stoti prieš revoliucinį teismą. Dabar 
c-sąs jūs viršus, bet nužudymas vieno kito re- 
voliucijonieriaus galiausiam rezultate jokio 
skirtumo nesudarys. Teisėjas griežtu balsu 
liepė jam nutilti.
— Tardymas baigtas. Kaltinamasis prisipa

žino kaltu.
Ilgai tartis nereikėjo. Už minutės paskelb- 

ta karo teismo nuosprendis: už varymą maiš- 
tiriukiškos propagandos karo metu, kaltinin
kas nuteistas pakarti, bet, atsižvelgiant į tai, 
kad jis kareivis, per ypatingą malonę bus su- 

dvtas. Pilvutis neiškentė neatsiliepęs:
— Tokios malonės iš vokiečių aš nesitikėjau. 

Nuoširdžiai ačiū.
Teisėjai apsimetė nenugirdę.
Dabar eilė Andriui tardyti. Apkaltinamas 

tas pats. Atsikreipta į liudininkus, bet tie tik

galvas pakratė. Niekad su šiuo belaisviu nė
ra kalbėję ir visai jo nepažįsta. Du jaunieji 
karininkai susižvelgė.
— Hauptmann von Kaunitz — tarė vienas— 

čia kažkoks nesusipratimas. Tą vaikiną be- 
reikalo čia atvedė.

Bet kapitonas Kaunitz - Kaunitzky, len
kiško tipo karys, tik įžymiai mirktelėjo. Jis 
geriau žino.
— Pašaukt liudininkus! — įsakė feldfebe

liui.
Feldfebelis, atrėžęs karišką saliutą, išėjo 

ir už valandėlės sugrįžo su dviem liudinin
kais. Abu pažįstami: Navrockis ir — Bezic- 
kas!

Andrius savo akims netikėjo. Pamažu jo 
galvoj pradėjo brėkšti klaiki realybė: tai 
Navrockis vien šnipinėjimo tikslais lankyda
vo jų politinius pasikalbėjimus! Jis niekšas, 
tai niekšas, bet ką čia veikia Bezickas? Kas 
čia per painiava?

— Graf von Bezicky, ar pažįsti šį belaisvį?— 
rodydamas į Andrių, paklausė pirmsėdis.

— Pažįstu, — atsakė Bezickas.
“Tas žulikas jau grafu virto” — paminty- 

jo Andrius.
— Kur esi jį sutikęs?
— Rusijoj.
— Kokiose aplinkybėse?
— Visokiose. Bet visos buvo nemalonios.
— Kokių jis pažiūrų?
— Raudonas revoliucijonierius ir banditas. 

Tai pavojingo tipo žmogus.
— Kokiais faktais grafas paremiat savo 

nuomonę?
— Faktų yra daug. Pirmiausia, jis vogė po

no girią, bet tai tik preliudija, įrodanti muži
kišką jo kilmę. Paskui, revolveriu apsiginkla
vęs, jis terorizavo vieno dvarponio namus, 
kur buvo garbingų svečių susirinkę.
— Ar yra tam liudininkų?
— Aš pats ten buvau.
— Paskui?
— Paskui, gaudomas už dalyvavimą revoliu

cijoj, jis taip pat revolveriu apsiginklavęs, 
prasimušė pro būrį žandarų ir pabėgo, du 
žandaru sužalojęs.
— Tai sakote jis dalyvavo 1905 metų rusų 

revoliucijoj?
— Tai oficijaliai įrodytas faktas. Tame suki

lime jis nukovė rusų žandarą.
— Ar yra daugiau faktų, įrodančių jo revo

liuci jonierišką nusiteikimą?
— Taip. Jo namuose būrys social-revoliuci- 

jonierių, kurie planavo sukelti naują revoliu
ciją.
— Kur? Ar Rusijoj?
— Ir Rusijoj ir visam pasauly.
— Kaip jis elgėsi belaisvių stovykloj ?
— To aš nežinau. Tai jau pono Navrockio 

sritis.
— Tai viskas. Ačiū tamstai. Herr Navrotz- 

ky!
Išėjo priekin žymiai sumišęs Navrockis. 

Nė nepažvelgęs į Andrių, jis jautė, kaip kal
tinamojo akys svilina jam kaktą.
— Ar tamsta pažįsti šį belaisvį?
— Taip, — netvirtu balsu atsakė Navrockis. 

Jam matomai pritrūko drąsos. Tur būt, iš
skaičiuotieji revoliuciniai Andriaus žygiai 
užėmė jam kvapą.
— Kaip kaltinamasis elgėsi belaisvių sto

vykloj, vadinasi, politiniu atžvilgiu? Ar daly
vaudavo revoliucijonieriškose diskusijose?
— Jis — jis nedalyvavo, — negarsiai su

mikčiojo Navrockis.
— Kaip?! — užgriovė Kaunitz-Kunitzky.

Matomai jis gerai žinojo, kaip liudininkas 
turi liudyti. Dabar pamatė, kad išeis fiaseo.

— Jis tik tiek tedalyvavo, kad drauge su jais 
buvo, bet į disputus kaip ir nesikišo, — pasi
taisė nelaimingas Navrockis.
— Psiakrev! — piktai suniurnėjo Bezickas. 

Andrius kiek įmanydamas tramdė savyje
juoką.

— Bet — bet, ponas liudininke, — suraukė 
skruostus von Kaunitz-Kunitzky, — kaip tai 
įmanoma, kad toks raudonas radikalas — tai

aišku iš grafo žodžių — neda’yvautų revoliu
ci joninėse kalbose? Čia kažkas neaišku. 
Tamsta nenori visko pasakyti. Gal bijai? O, 
būk ramus. Mes jį suvaldysim.
— Gal ir dalyvavo, bet man neteko matyti,— 

atsakė Navrockis.
Daugiau iš jo taip ir neiškvotė. Atrodė, 

kad Andrių nėra už ką teisti. Ką jis yra Rusi
joj padaręs, vokiečiams tai nesvarbu. Dar 
geriau, kad priešams žalos pridirbo. Gi Vo
kietijoj jis ramiai užsilaikė. Taip bent savo 
minty išsprendė du jaunesnieji teisėjai. Drą
sūs Andriaus žygiai prieš rusų žandarus pa
darė į juos smarkaus įspūdžio. Taip ir rijo jį 
akimis. Pagaliau vienas kreipėsi i pirmsėdi.
— Hauptmann, man rodosi, kad mes be rei

kalo teisiam šitą drąsuolį. Mums nerūpi, ką 
jis prieš rusus yra nusižengęs. Pagaliau, ar gi 
galima kam blogu paskaityti, kad prieš bar
barišką valdžią kėlė revoliuciją? Mums dėlto 
dar geriau. Gi šičia nė liudininkai nieko prieš 
jį neišranda.

Von Kaunitz-Kunitzky susiraukė. Byla nu
ėjo bloga kryptimi ir visai slysta iš jo rankų. 
O viskam kaltas tas bailys Navrockis. Ir to
kiam žiopliui pavesta šnipo darbas! Bezickas 
tiesiog buvo pasiutęs. Jis pilnomis pagiežos 
akimis varstė tai Andrių, tai Navrockį. Pa
galiau pribėgo prie pirmsėdžio ir pradėjo su 
juo kuždėtis. Pirmsėdis lingavo galva ir ga
lop nusišypsojo. Paskui prabilo:

— Grafas von Bezitzky dabar man pranešė, 
kad kaltinamasis buvo ir yra glaudžiai susi
bičiuliavęs su nuteistuoju jo sėbru. Abudu 
dalyvavo tam revoliucijonierių mitinge. Gra
fas gali tai garsiai patvirtinti, ar ne? (Bezic
kas linktelėjo). Taigi. Mūsų, kaipo teisėjų, 
pozicija dabar aiški. Kadangi liudininkas von 
Navrotzky dėl — e — kuklumo neišdrįso liu
dyti prieš kaltinamąjį, tai mes negalim jo 
mirtimi nuteisti. Tačiau, jo naudai ir jam pa
mokyti, kad daugiau su revoliucijonieriais 
nedraugautų, mes jam duosim 50 rykščių ir 
du mėnesiu sunkaus kalėjimo.
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NEW HAVEN. CONH

W0KBTB, MASS

Sv. ItaHera Parapija
SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svaruus susi

rinkimas Įvyks kovo 3 dieną, 
tuojau po mišparų, Šv. Kazimie
ro par. salėje. Visi nariai minė
tame susirinkime malonėkite 
dalyvauti, ypač tie, kurie esate 
skolingi už organą “Darbinin
ką". Kviečiame dalyvauti ir už
simokėti duokles, nes kitaip bus 
sulaikytas laikraštis. Prie to 
turime daug kitų svarbių reika
lų. Valdyba.

Dar daug, daug ką apie šiuos 
veikėjus galima būtų pasakyti, 
bet dėl stokos vietos laikraštv.• j 
manau pakaks ir to su priedu: 
Laimingos kelionės brangūs I 
viengenčiai ir kitais nepavaduo
jami veikėjai.

Nuoširdus Draugas. įI—
Viešas Laiškelis

CAMBRIDGE, MASS

Brangus Geradariai
Juozapo Marijos Vilos Studen

tės. Newtown, Pa. — $100.; Ne
siskelbęs — $100.; A. v A. Mrs. 
P. Cheleden — atminčiai. Phila.. 
Pa. — $50.: Sudėtinė auka Che- 
ledenienės pagrabe — $50.: Mrs. 
A. Noreika. Phila.. Pa. — $50.; 
Mr. J. Radziavičius. Bayonne. 
N. J. — S25.:

PADĖKA
p. Marcelė Jakutienė, gyvenanti
20 St. Paul St., grįžusį iš ligoni- Valonis. Scranton, Pa. — $25.; 
nės, reiškia didžiausią padėką Nesiskelbęs — $25.; Nesiskelbęs 
visiems už lankymą ligoninėje $25.; Mr. V. Mazgelis. Brock- 
ir namuose, už maldas, gėles, 
dovanas, laiškučius ir visokia- 
riopą užuojautą, kas ir kuom 
nore prisidėjo prie mano džiaug
smo ir greito pasveikimo.

Lai Dievas visiems atlygina.
Marcelė Jakutienė.

Mr. and Mrs. A.

’ Pranas, iš Liepaičių km.. Vevir- iš Pakuonio vai., gyv. Čikagoje. 
' žėnų vai., Kretingos ap.

GEGECKAS, Pranas, iš Palv- Kondrenel;4 km” Skapiškio vai., 
Rokiškio ap., gyv. Čikagoje.

MANKUS, Jonas, iš Joniškio 
vai.. Šiaulių ap., gyv. Čikagoje.

MARDOSAS, Vladas, iš Bal
bieriškio vai., Mariampolės ap., 
gyv. Čikagoje.

MATKEVIČIUS. iš Moliakal- 
nio k., Daugėliškiu vi.. Švenčio
nių ap., gyv. Čikagoje.

MILIAUSKIENĖ - Sugintaitė. 
Zasė, iš Vienbiškių k.. Vilkaviš
kio ap., gyv. Čikagoje.

MOČIUS, Jurgis, iš Šiaulių 
ap-. gyv- Čikagoje.

GEGECKAS, Pranas, iš Paly
čių k.. Pakruojo vai.. Šiaulių 
apskričio.

Šim- 
gyv.

MOCKAITIS. Juozas, iš Nes- 
LIMONAVIČIUS. Adomas, iš vaičių k., Jankų vai., Šakių ap., 

gyv. Bridgeport. Conn.
MOCKEVIČIUS, Juozas, gi

męs Kučiūnų km., ir vai., Seinų 
ap., gyv. New York.

NAGINIONYTĖ, gim. Kauno 
valsčiuje, gyv. Čikagoje.

PARULIS, Petras, iš Karkly
nų k., Alytaus ap.

PETRELIS, Jonas, gimęs 
Daugėliškio vai., Švenčionių ap., 
gyv. Čikagoje.

PETRAVIČIUS, Domininkas, 
iš Karčiamos k., Radviliškio 
vai., Šiaulių ap.

'Tęsinys 5-tame pusi.

Delko As Skaitau Ir Remiu 
“Šv. Pranciškaus Varpelį”?

Aš skaitau ir remiu “Šv. Pranciškaus Varpeli”, nes:
1. “VARPELIS” yra plačiausiai Amerikoje skaitomas religinis,

pp-

H0UDaraiA.Pi
Didelis Nuostolis

Šio mėnesio pabaigoje 
Krištopas ir Emilė (Katiliūtė)
Žemaičiai ir viengentis Antanas 
Tvaranavičius su savo šeima ap
leidžia Philadelphia. kad nuola
tos apsigyvenus Floridoje. Tai 
yra didelis nuostolis mums čia 
vietiniams, nes jie buvo tokiais 
Lietuvos patrijotais ir veikė
jais. kokių neperdaugiausia ran
dasi mūsų kolonijose. Jiems iš
vykus iš čion, visuomeninis vei
kimas. kaip aš nujaučiu, susilp- 
nės. Pavyzdžiui: pastaruoju lai
ku Krištopas Žemaitis raštinin
kavo Raudonojo Kryžiaus. Ka
ro Pergalės Komitete ir Bendro 
Lietuvių šalpos Fondo skyriuje 
ir kitur: o kiek jis išleido dole- 
riukų platinimui angliškos lite
ratūros apie Lietuvą, tai vien 
tik Dievuli yra žinoma.

ton. Mass. — $25.: Mr. and Mrs. 
C. Mazgelis. Brockton. Mass.— 
$25.; Mrs. J. Poška. E. Pensau- 
ken, N. J. — $10.; Mrs. M. Jės- 
kelevičienė. Brockton. Mass. — 
$5.; Mrs. Smigelskis. So. Bos
ton. Mass. — $5.; Mrs. Bartush. 
Chicago. III. — $5.

Būtų maloniau ir linksmiau 
padėkoti Jums ypatiškai už pri
siųstą auką Statybos Fondui, 
bet kadangi tas negalima malo
nėkite priimti šį viešą laiškelį.

Tamstos stambi auka džiugina 
mus. nes duoda daug vilties rei
kalingoms statyboms čia Viloje, 
kur. kaip žinote, tikrai ankšta. 
Esame širgingiausiai dėkingos 
Tamstoms.
los padėtį ir savo dideliu gera- 
širdmgumu teikiate savo kilnią 
paramą. Dideliai įvertiname Jū
sų nuoširdžią auką ir tariame. 
"Daug, daug kartų ačiū?.'”

Pilnos dėkingumo Jums, karš
tai maldausime Visagalį laimin
ti Jus ir suteikti Jums ir Jūsų 
mylimiesiems savo 
sias

KUN. EDVARDAS A. GRADECKAS,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas. New Ha- 
ven, Conn.. yra iabai uolus ir energingas veikėjas. Kle
bonaudamas toje parapijoje per penkis ir puse metus 
ir turėdamas parapijiečių nuoširdų pritarimą ir dosnu
mą, atmokėjo visas parapijos skolas, kurių sąrašus ir 
dokumentus viešai sudegino parapijos vakarienėje, va
sario 3 d. š. m.

Kleb. kun. Edvardas A. Gradeckas nors yra šiame 
krašte gimęs, augęs ir mokslus baigęs, bet yra karštas 
lietuvis patriotas ir gražiai vartoja savo tėvų kalbą, 
daug darbuojasi, kad jaunimą pritraukti ir palaikyti 
prie lietuvių parapijos, jos draugijų ir visuomeninio 
veikimo. -------- į

Prie to 
kuii bu- 
ir visas 
klebonui

kun. Edvardui Gradeckui, kai
po dovaną už jo pasidarbavimą 
skolų parapijos atmokejime.

Visi jaukioj nuotaikoj skirs
tės į namus dėkodami pp. Pet
rui ir Onai Ūsam už tokį malo
nų parengimą ir vaišes, ir linkė
jo geriausių sėkmių pramonėje. 

I Taigi dar kartą širdingai ačių 
už suteiktą malonumą, ir lai 
gyvuoja mūsų geri pramoninin
kai pp. Ūsai!

------------------------------
parengimo darbininkų, 
dar paaukavo dovaną, 
vo išleista laimėjimui, 
pelnas įteiktas mūsų

atsidarė Pete's
994 Statė St.

Nuoširdūs Pramonininkai 
Petras ir Ona Ūsai

Prieš keletą metų mūsų kolo
nijoj apsigyveno pp. Petras ir 
Ona Ūsai, kurie 
Pac-kage Store.

kad suprantate Vi-, Nors abu yra šioj šalyje gimę 
ir mokslus ėję. bet vartoja gra
žiai lietuvišką kalbą, visuomet 
dalyvauja ir remia aukomis lie
tuviškus parengimus. Taipgi y- 
ra geri parapijiečiai ir tikri tė
vynainiai.

Štai vas. 12 d. ponai Ūsai pa
sikvietė visus parapijos bankie-

malones.
Jums dėkingos, 

šv. Kazimiero Seserys,
Vila Juozai*) Marijos.

rinktiniau-į to rengėjus ir darbininkus i pa-

r Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina S1.00 metams.

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

GENTRUDl'ENĖ - Regelskai-
tė, iš Trakšlių k., Kražių vai.,
Raseinių ap.. gyv. Čikagoje.

GLADKAUSKAS. Juozas, iš
Zarasų, gyv. Čikagoje.

GVILDYS. Izidorius, iš
kaičių vai., Raseinių ap.,
New Haven, Conn.

IVANAUSKIENĖ, iš Šakių 
apskričio, gyv. Čikagos ar Va
šingtono apylinkėse.

JONKUS, Juozas, iš Joniškio
vai., Šiaulių ap., gyv. Čikagoje.

JUZUNAI, Domininkas, Igna
cas ir Kazimieras, iš Vyžančių 
k.. Ylakių va!., Mažeikių ap., 
gyv. Čikagoje ar netoli miesto 
kaime.

KARYS, Jonas, iš Pakruojo
vai.. Šiaulių ap., gyv. Čikagoje, patriotinis ir gražiai paveiksluotas laikraštis.

KALINAUSKAS. Jonas, iš
Pašvintinio vai.. Šiaulių ap. gyv. Amerikoje ir kituose kraštuose. Talpina gražių aprašymų, pavyz- 
Čikagoje. džių ir trumpų straipsnelių. Aprašo Lietuvių kančias pavergtoje

KANCEVIČIUS. Jonas, iš Lietuvoje ir ištremime.
Snaigupio dv., Leipalingio vai. 3. KADANGI esu Trečiojo Ordino narys-ė ir Šv. Pranciškaus, 
Lazdijų ap. Šv. Antano mylėtojas-a. su ypatinga meile skaitau “Varpelį”, ku-

KATILIUTĖ, Emilija, iš Bui- ris rašo apie Šv. Pranciškų, jo dvasią ir jo įkurtąjį Trečiąjį Ordi- 
vydžių k., Joniškio vai., Šiaulių ną.
apskričio. i 4. UŽSIPRENUMERUODAMAS “VARPELĮ”, kasmet gaunu

KAVALIAUSKAS, Petras, gi- ąražą, spalvuotą, dideli sieninį kalendorių.
męs Šiaulių vai., gyv. Čikagoje, i 5- REMDAMA-S “VARPELĮ”, tampu dalininkas-ė Tėvų Pran- 

KAZLAUSKAS, Tamošius, iš ciškonų maldų, šv. Komunijų ir Šv. Mišių, kurias Tėvai Pranciš- 
Tubinių k., Pašvintinio vai., konai lanko prie Šv. Antano kas antradienį 7:30 vai. už visus 
Šiaulių ap., gyv. Melrose Park. “Varpelio” Skaitytojus, savo Fundatorius ir Rėmėjus.
Illinois. į 6. REMDAMAS “VARPELĮ”, kartu paremiu ir Lietuvos Pran-

KINDERIS, Mykolas, iš Dirg- ciškonų 15 klierikų, kurie mokinasi Europoje ir Amerikoje. Tapę 
lų k.. Kaltinėnų vai., Tauragės kunigais, jie prisimins mane prie Viešpaties altoriaus, 
apskričio.

KRASAUSKIENĖ - Kerulytė,
Katrė, gimusi Kūčių k., Pane
vėžio ap., gyv. Čikagoje.

KRIŠTAPONIENĖ - Petry-j
laite, iš Šilų km., Nemakščių1 
va!., Raseinių ap. !

KUČINSKAS, Antanas, iš
Puskeliūnų k., Mariampolės ap.

i LAZAUSKAS, Adomas, gimęs
Semeliškio vai., Trakų ap.. gyv.
New Yorke.

LECHĄ VIČIUTĖ. Antanina.

2. “VARPELIS” duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo

I

rapijos svetainę ir savo lėšomis 
iškėlė vaišes. Abudu dirbo su
šilę. Vaišino visus ir tikrai ro
dė savo gerą širdį. Šios vaišės 
buvo didelis suprizas visiems 
atsilankiusiems, nes tai pirmą 
kartą mūsų kolonijoj toks atsiti 
ko. kad pramonininkas būtų iš
kėlęs vaišes dėl veikėjų ar kokio sėkmių civilia

I

i

Iš karo tarnybos garbingai at
leisti Zenonas ir Leonas Tamu
liai. Džiaugiasi tėveliai susilau
kę savo sūnų. Taipgi džiaugiasi 
visi draugai ir parapijiečiai su- 

i- silaukę šių jaunuolių.
Sveikinam abudu ir linkim 

me gyvenime. M.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys s

I

I 7. REMDAMA-S “VARPELĮ”, paremiu Lietuvos Pranciškonų 
darbus Dievui, Tėvynei ir Amerikos Lietuvių gerovei.

8. REMDAMA-S “VARPELĮ”, padedu Įkurti Amerikoje pa
minklinį Šv. Antano Vienuolyną, kuris, komunistams okupavus 
Lietuvą ir panaikinus visus vienuolynus, taps vieninteliu Lietu
vos Pranciškonų vienuolynu. Jame apsigyvens Lietuvos Pranciš
konai karo išblaškyti po platųjį pasaulį ir į vienuolyną naujai į- 
stojusieji Lietuviai Amerikiečiai.

Kol Esu Gyvas, Noriu Gera Daryti, Todėl Ir Remiu
. “ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”. 

“Varpelio” kaina metams — S2.00 
“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS” 

Mount SL Francis Greene, Maine.

j

Kada Bill
Šaukia ls San Francisco

♦
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THIS TINY TUBE 
WILL HELP

nų vai.. Tauragės ap., gyv. Ga- 
ry. Ind.. ar Čikagoje.

BURBIENĖ - Pranskaitytė. 
Marcelė, gimusi Šeduvos vals-į 
čiuje, Panlevėžio ap.. gyv. Čika-1 
goję-

CHLUBIS. Jonas iš Vištyčio 
vai.. Vilkaviškio ap.. gyv. Pitts-

AMPARAVIČIUS, Anupras.
iš Jonidžių k.. Skiemonių vai.
Utenos ap. gyv. Čikagoje.

ANDRIUNIENĖ, Ona, gim.
į Kretingos ap.. gyv. Boston, 
j Mass.
Į BAJORAS. Bolesius. iš Lie-1 
piškių k.. Šiaulėnų vai. Šiaulių’ 

■ap., išvykęs į J.A.V. 1933 me- burgh. Pa. 
tais. DAINIUS, iš Capelių k.. Obe-

j BARČAS. Antanas, iš Eržvil- jįų vai.. Rokiškio ap. išvykęs į

BEKEŠIS, iš Šakių apskričio., DANKEVIČIUS. Kazimieras.; 
gyv. Čikagos ar tašingtono a- gimęs Paliukių k.. Pumpėnų 
pylinkėse. : vai., gyv. Čikagoje.

BIJEVIČIUS. Stasys, kilęs iš
Joniškio, Šiaulių ap.. gyv. Pitts- Paul, iš Radviliškio, 
burgh. Pa.

BILEVIČIUS, Stasys, kilęs iš
Joniškio, Šiaulių ap., gyv. Pitts
burgh, Pa.

BILEVIČIENĖ. Adelė, iš Sa
lako vi., Zarasų ap.. gvv. New 
York.

BIRŽINIS, Pranas,
vai., Zarasų ap..
Mich.

BRAZAITIS, Juozas, iš Šedu
vos vai., Panevėžio ap., gyv. Či
kagoje.

BURBA. Kazimieras, iš Židi-į 
kų vai.. Mažeikių ap.. gyv. Gary.l 
Ind.. ar Čikagoje.

BURBIENĖ Joną, iš Kaltinė- GARDIN(_’L\I Domininkas ir

I

j Gražiausių Liaudies Dainų | ko---L-^ New Haven-Conn'j/ A- v-1928 meUis-
| Rinkinys į

\ “VAI LEKITE DAINOSV

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS I
Paliukių k..

i vai., gyv. Čikagoje.
DAUBARAI. Aleksandras ir 

gyv. Čika-
I

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- ' 
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. «8 
Užsakymus siųskite: *

DARBININKAS |
\ 3G6 West Broadway So. Boston 27, Mass. \

!goje-
DAUGAIN, Elzbieta, gimusi 

Patunkiškių km., Alvito vai., 
Vilkaviškio ap.. gyv. Baltimore. 
Md.

, DOVYDAUSKIENĖ - Kaz
lauskaitė. iš Platelių vai., Kre- 

iš Salako tingos ap., gy . Nonvood, Mass. 
gyv. Detroit,; EIDUKAS. Boleslovas, iš Pa- 

įšvintinio vai. Šiaulių ap., gyv.
’ Čikagoje.

FIRANTIENĖ - Pranašaitė. 
Fruzina, iš Joniškio vai.. Šiau
lių ap., gyv. Boston, Mass.

GANTYTĖ. Genė, iš Šiaulių, 
gyv. Pittsburgh, Pa.

i Kada tik jūreivis šaukia iš San Francisko į namus, 
ar jūs telefonuojate savo draugams toli nuo Nau
josios Anglijos... ši nauja tūba daug padės gauti 

greičiau šaukiamą, asmenį, dėlto, kad jos pagalba ga
lima šaukti šimtais kartų tuo pačiu laiku iš skirtingų 
vietų per signalų tinklą. Dėl tos priežasties yra sutau
poma laika ir užtai sumažintos long distance telefonų 
šaukimo kainos. Tas taipgi daug žada padėti ir tele
vizijai. Pasidėkojant tūbai "6 AK5". multiplikuoja 
skaičių pranešimų ir yra forma televizijos kada 
galima būtų pasiųsti tuo pačiu sykiu daug pranešimų 
signalo coaxial ar per radio tinklus.

Išvystamas elektroniškų tūbų Bell Telefonų I.abara- 
torijose yra nuolatiniai dirbama per virš .">0 metų. Tas 
darbas bus tęsiamas ir toliau, kad suteikus jums ge
riausį telefonų aptarnavimą visame pasaulyje.
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Kodėl Ir Kaip Rusija Panaikino 
Penkias Sovietų Respublikas

— Rusų policijos lėktuvai mėto "Vokiškus” atsi
šaukimus. — Su parašiutais nusileidžia persi
rengę bolševikų agentai. — Sukilimai prieš 
raudonuosius Krymo pusiasalyje. — Kalmukų 
partizanai. — Bruzdėjimai Gruzijoje. — Arma- 
vire rusai padovanojo Hitleriui... baltą žirgą. — 
Klasta, išvyliojusi partizanus iš kalnų slėpynių.

— 6 milijonai į Sibirą. —

Sovietų Sąjungoje šio 
karo metu įvyko reikšmin
gų pakeitimų: buvo panai
kintos net keturios auto
nominės sovietų respubli
kos ir viena autonominė 
nacionalinė sritis.

Štai jų vardai ir žinios, 
kurias apie jas patiekia 
“Bolšaja Sovieskaja Enci
klopedija”, iš to laikotar
pio, kai tos respublikos dar 
nebuvo panaikintos:
1. Kalmukų Autonomiškoji 

Sovietų Socialistinė 
Respublika

Ji buvo Kaspijos jūrų 
pakrakštyje, jos teritorija 
apėmė 74,163 kvadr. kilo
metrus ir turėjo gyventojų 
185,400. Sostinė — Elista.
2. Krymo Autonomiškoji 

Sovietų Socialistinė 
Respublika

sritis buvo, vadinamos, sa
varankiškos, autonominės. 
Tokiomis jos buvo pa
skelbtos 1936 m. Sovietų 
konstitucijoje ir 1937 m. jų 
išleistoje enciklopedijoje.

Amerikiečių pėstininkų būrys su šunimis pagelbininkais grįžta iš toli
mo Pacifi^o karo frontų.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys
Pradžia 4-tame pusi.

PRETKUS. Domininkas, gim. 
1905 m.. Skapiškio vai. Pečaus- 
kų km., išvykęs j JAV 1918 me
tais, gyv. Čikagoje.

RAMANAUSKAS, Vytautas. 
27 metų amžiaus, gimęs Ameri
koje, iš Lietuvos išvykęs 1939 
metais, gyv. Lowell. Mass.

RA UBĄ, Bronius, gim. Telšių

SIUSAITE. Ona. iš Moluvėnų 
k.. Luokės vai., Telšių ap.. gyv. 
Čikagoje.

SODEIKA. Povilas, iš Jurbar- 
• ko, gyv. Boston, Mass.

STANKEVIČIENĖ - Taurai- 
tė. Marijona, iš Vekonių k., 
Kruonio vai.. Kauno ap.. gyv. 
New York.

STAŠKEVIČIAI. Mykolas ir
apskrityje, gyv. Boston. Mass. IStasys, gimę Kuršėnų vai.. Tel- 

RAUSKINAS, Povilas. irįšių ap. gyv. Boston. Mass. 
Rauskinienė, iš Rokiškio ap., ‘ 
gyv. Čikagoje.

REGELSKAITĖ - Gentrudas, 
iš Trakšelių k., Kražių vai., Ra
seinių ap., gyv. Čikagoje.

RIMGAILAITE, Elena .iš Lo- gyv. Čikagoje.
paičių k., Tverų vai., gyv. Čika
goje.

SADONIS, Jokūbas, iš Vilio-

SUKAUSKAS. Jeronimas, iš 
Šimkaičių vai., Raseinių ap. 
gyv. New Haven. Conn.

ŠILEIKIS, Jonas, iš Užumar- 
gių k.. Salaku vai., Zarasų ap.,

KĄ ATSKLEIS RINKI
MŲ SĄRAŠAI

Tačiau, paskleidę rinki
minių apygardų Sovietuo- J 
se, sąrašus, pagal kuriuos 
vyko rinkimai 1946 m. va- 1 
sario 10 d., atrandame: ne 
tik minėtos respublikos 
panaikintos, bet iš pagrin
dų pakeistas žemėlapis vi
sos Pietų - Rytų Rusijos, 
ypač Šiaurės Kaukazo. Va
dinamasis Ordžonikidzės 
kraštas suskaldytas į da
lis, visai eilei miestų grą
žinti senobiniai prieš revo
liuciniai pavadinimai, pa
vyzdžiui, Vorošilovskas 

j vėl vadinamas Stavropo-
, Ordžonikidzė, buvęs 

įVladikavkazas, dabar va- 
į dinamas Dzaudžikau ir 1.1. 
■Sovietų spaudoje nebuvo i 
j jokių pranešimų apie tuos 
i pakeitimus, išskyrus 1941 
i m. paskelbtą Vokiečių Pa- 
jvolgio respublikos panaiki-

I

ŠLAUSTAS, Juozas, kilęs nuo 
Mažeikių, gyv. New York.

TACILAUSKAI, Antanas ir 
Motiejus, iš Buivydžių k., Vil
kaviškio ap.

TENZAGOLSKIENĖ - Dau- 
ibaraitė, Elena, iš Radviliškio, 
gyv. Čikagoje.

TIKISIENE - Bajoraitė. Sta
sė. iš Liepiškių k., Šiaulėnų vai., 
Šiaulių ap.

TUTLYS, Dominikas. iš Pet
raičių k.. Luokės vai., Telšių 
*P-. gyv- Čikagoje.

VALENTAI, du broliai, var
dai nežinomi, gim. Jovaišių k., 
Leipalingio vai.

VEMBRE. Stasys, gimęs Pa
kruojo vai., Šiaulių ap.. gyv. 
Philadelphia, Pa.

VENSKEVICIUS. Mykolas, iš

I golų Kalboms Tirti komi
sijos pirmininkas, jis tu- nių km., Kaišiadorių vai.. Trakų 
rėjo gerus ryšius su kai- apskričio.
mukų inteligentija ir atvy-j SAVICKAITE. Marijona, gi- 
kęs į jų respublikos SOSti- muši Amerikoje.
nę Elistą išplėtė sukilimą.! SITAVICIUS.. Jonas, gimęs 
Atsilygindami vokiečiai j Pakruojo valsčiuje. Panevėžio 
vėliau jam buvo paskyrę j ap., gyv. Philadelphia. Pa. 
profesoriaus vietą prie •---------------------------------
Berlyno universiteto.

Vokiečiai tais gyventojų 
nusiteikimais pasinaudojo. . ir tįkra mir.
Sudarė 1S jų speeiahus da- ® sj-kaj sutam.
limus, kurie gerai pasitar- , .®. . pa su raudonųjų diktato-navo žvalgyboje ir net pir-t£. nl_nai_ 
mosiose linijose. Net kai,r P 
vokiečiai traukėsi, jie tuos 
vietinius žmonių dalinius 
paliko suorganizavę į par
tizanų būrius. Čia ypač 
pasižymėjo kalmukai, ku
rių pavieniai būriai kaiku- 
riose Kaukazo kalnų vie- 
tose išsilaikė net beveik ikL buvo gabenami visi nusta- glaičių km..

vokiečių parašiutistus ir 
padėdavo jiems atlikti sa
botažo veiksmus. Be toto
rių, tuose sukilimuose 
prieš raudonuosius daly
vavo ir kaikurie rusai.

; Užėmę Krymą vokiečiai 
užimta. Jos gyventojai — pavedė jį tvarkyti Rumu- 
vokiečiai, atsikėlę čia dar nijos komandieriams. Bu- 
Kotrinos II laikais, _ išlai- vo sudaryta speciali toto- 
kė savo kalbą ir kultūrą iki rįų taryba, 
pastarųjų laikų ir labai į 
kietai spyrėsi kolektiviza- 
cijai. Kilus rusų - vokiečių 
karui jų tarpe buvo labai 
aiškios simpatijos link Vo
kietijos. Rusų policija, 
NKVD, panaudojo suktą 
provokaciją “fašistų suse
kimui”: policijos lėktuvai,

VOKIEČIŲ RESPUBLI
KA PAVOLGYJE

Pirmoji žlugo — Vokie
čių Pavolgio respublika. 
Tai vienintelė iš visų auk
ščiau suminėtųjų, kuri šia
me kare vokiečių nebuvo

valdininkus, kad 
“likviduoti” 
esančius ru-

i jevsko srities. Tie pietų 
kraštų gyventojai liko iš
vežti į Sibiro speigus. Jų

navo žvalgyboje ir net pir- .‘
• «••• » i • I X 1

— Apėmė Krymo pusiau--j. 
salį, su 6 miestais. Jos teri- -- ’ 
tori ja buvo 25,881 kvadr.! -- 
kilometras, gyventojų — 
875,100.

3. Vokiečių Autonominė 
Sovietų Socialistinė 

RespuMika
Ji buvo sukurta paliaiinimą. O tie pakeitimai y- 

Volgos upę ir susidarė iš'ra drauge pakeitimai ir 
Rusijon atkeliavusių vo-i Sovietų konstitucijos, ku- 
kiečių. irioje anos respublikos bu-

w ... Ivo įrašytos. Negali būti,4. <jceno - Ingušų Sov. | kad tokie svarbūs pertvar. 
Soc. Respublika, Į kymaį butų daryti be svar-

susidedanti iš čečenų sri-’bių priežasčių.
USA LAIKRAŠČIAI 

ATSKLEIDĖ PASLAPTIS
Amerikoje tuos pakeiti

mus pirmasis pastebėjo 
“New York Times”, ;

ties, esančios netoli Kau-; 
kazo, paliai Gruziją ir tu-' 
rinčio 11,105 kvadr. kilo
metrų plotą su 573,200 
gyventojų; antra sritis, į- 
ėjusi į tos respublikos sąs-

Totoriai kreipėsi į Ru
munų 
jiems leistų 
pusiausalyje 
sus, kurie juos skriaudę ir
skriausią. Rumunai prisi
bijojo tokių griežtų žygių, 
bet kai totoriai pradėjo 
savarankiškai rusus žudy-

I NELAIMINGOJI 
UKRAINA

----- - J- ---- Y <X11XY.XOXY.CLX 1 U0U0 CaLAVLJ” 

perdažyti vokiškomis spal-|ti, jie tylėjo. Buvo išžudy- 
vomis, pradėjo mėtyti vo- ta dešimtimis tūkstančių 
kiškai parašytus, pagal ruSų.
Goebelso propagandą, la
pelius. Juose buvo rašoma 
apie didelius vokiečių lai
mėjimus fronte ir apie ar
tėjamą išlaisvinimą...

Buvo tremiami net ir ru- Vievio, gyv. Čikagoje, 
sai iš tų miestų, kurie pa-į 
garsėjo opozicija. Nebuvo 
daroma teismų atskirų as- 
įmenų kaltei nustatyti —i

1 XXXlXtJ f711 VV/JVZ __

— t------- ...---------- j“New York Times”, at-^
tatą, buvo kaimyninė In- skleisdamas paslaptį, kad roYsJ9* _ Y.__ x__-•_ - o i__ 1— 1 - - « . •gušų, turėjusi 3,200 kvadr. i visas tas dalykas turi ry- 
kilometrų su 81,900 gyven-!šio su tų kraštų gyventojų 
tojų. Ši respublika buvo. parodytu sandarbiavimu 
sudatyta paskelbiant 1936įsu vokiečiais ir neprielan- 
metų Sovietų Sąjungos1 kurnu sovietams, 
konstituciją. į _ . ,, .j Rusų socialdemokratai,

5. Karačajevsko Autono- į gyvenantieji užsienyje, la
mine sritis, j bai seka Rusijos gyvenimą

ji yra kaiminystėje su Če-lir jie savo laikraštyje “So- 
ceno - Ingušų kraštu ir a-'cialističeskii Vestnik” pa- 
pima 9,900 kvadr. kilomet- skelbė visą eilę paaiškėju- 
rų su 104,400 gyventojų.

Visos čia suminėtos res
publikos ir Karačajevsko kos buvo panaikintos.

siu paslapčių, kurios pa
veikė, kad anos respubli-

Naudingos Maldaknygės
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

MALDŲ ŠALTINIS — Kun. Pr. Juškaitis. Juodi o los 
apdarai, auksuoti apskritus kraštai, didelės rai
dės, 432 pusi. Kaina .........................................

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

Su užsakymais kreipkitės — 
"DARBININKAS" 

368 W. Broadway,

82.50 |

i
$2.75 |

II
So. Boston, Mass. į

“VALYMAS” KAUKAZO 
APYLINKĖSE

Grįžtant rusams, dauge
lis vadovaujančių totorių, 
o taipgi graikų, vokiečių ir 
karaimų iš Krymo pabėgo, 
bet dauguma gyventojų li
ko. Ant jų ir krito NKVD 
rūstybė. Kadangi tuo metu 
rusams labai reikėjo darbo 
rankų, tai jie, palygina
mai, ne tiek daug totorių 
šaudė, bet visus planingai 
areštavo ir perkėlė į Sibirą 
į Narymo kraštą.

“Valymas” buvo praves
tas griežtas. Kryme iš 
1,127.000 gyventojų teli
ko apie... du šimtu tūks
tančių. Krymas nustojo 
būti savarankiška respub
lika, virto paprasta Rusi
jos apygarda, kur dabar 
vedama nauja kolonizaci
ja, steigiami kolchozai - 
sovehozai (komunistiniai 
dvarai), kurie turės mai
tinti režimo pataikūnams 
įkuriamas sanatorijas. Iš
vežamieji totoriai turėjo 
viską palikti ir net Mas
kvoje žmonėms, turintiems 
šiokį tokį supratimą apie|kraujį baltą žirgą... 
vynuogių auginimą, buvo j PIETIEčIAI ( SIBIRO 

'siūloma labai lengvomis! SPEIGUS
sąlygomis keltis į vynuo-į 
gynus, kur jie ras viską.
“gatava”.

Panašūs dalykai dėjosi 
ir kitose šiaurės Kaukazo 
srityse. Spėjama, kad di
džiausi sukilimai buvo Or
džonikidzės srityje (Vladi- 
kavkaze), kuriuos be gai
lesčio numalšino NKVD 
daliniai, vadovaujami Ko- 
ganovičiaus, kurs tuo kar
tu buvo Politbiuro atsto
vas Šiaurės - Kaukazo 
fronte. Stiprūs sukilimai 
buvo čecenkų krašte, ma
žesni — Petigorske. Suki
limai buvo numalšinti 
kraujo klanuose.
NERAMUSIS KALMUKŲ

KRAŠTAS
Kalmukų krašte svarbų 

vaidmenį suvaidino suru
sėjęs vokietis Poppe, SSSR

VERBA, Aleksandras, iš Ar- 
j glaičių km.. Nemakščių vai.. Ra- 
! šeinių ap.. gyv. Philadelphia. Pa.

VERBAITE. Kazimiera, iš Ar- 
„ . . Nemakščių vai..
Raseinių ap., gyv. Čikagoje.

VILKIŠIUS, Juozas, kilęs iš

PEKSIRENGŲ
PARAŠIUTININKAI

Kai bolševikų policija 
dirvą buvo pakankamai 
paruošusi, NKVD su para
šiutais numetė savo agen
tus, kurie buvo vokiečių 
kilmės, vokiškai apsirengę, 
bet tarnavo rusų policijoj. 
Ypač daug jų buvo nuleis
ta respublikos sostinėje 

(buvusis Pok- 
Niekur nebuvo 

priešinamasi tiems “vokie
čių” parašiutinin k a m s, 
priešingai, daugelis su jais 
ėmė bendradarbiauti, ne
žinodami, kad jie bolševi
kų agentai. Bolševikai vi
sus tuos raudonųjų agen
tų užrašytus “savanorius”, 
o net ir vietinės valdžios 
žmones, kurie “nesiprieši
no vokiečių parašiutinin
kams” viešai sušaudė. Tie 
“parašiutininkai” jau buvo 
virtę tardymo komisijo
mis. Daugelis buvo sušau
dyta, o likusieji, apie 400,- 
000 žmonių, buvo išvežti į 
Tolimųjų Rytų, Azijos 
kraštus. Net vietiniais ko
munistais nepasitikėta ir, 
su mažomis išimtimis, jie, 
drauge su kitais vokiečiais 
atsidūrė ištremime ar ka
puose.

Nelikus vokiečių gyven
tojų, panaikinta ir jų res
publika.

SUKILIMAI KRYME
Kitos autonominės res

publikos ir sritys buvo pa
naikintos po to, kai jas o- 
kupavus vokiečiams įsiti
kinta, kaip gyventojai ne
mėgsta sovietų santvar
kos. Daugely tų vietų net 
įvyko sukilimai prieš ru
sus. Pirmas toks sukilimas 
buvo 1941 metais, tuo me
tu, kai vokiečiai - rusai 
kovėsi Krymo pusiausalio 
sąsmaukoje (“kakle”). 
Krymo totoriai priimdavo Mokslų Akademijos Mon-

* ’

1945 m. pavasario. jtytos srities, nustatyto
GRUZIJĄ BERIA NURA-į miesto gyventojai. . ...

MINO GERUOJU Iš daugelio Ukrainos vie-1 Lieponių km., Valkininkų vai..
Net pačioje Stalino tėvy-^V taipgi išvežti raudonie- i Trakų ap., spėjamai gyv. Dono- 

nėje Ginsi joje buvo labai siems nepalankūs žmonės, j va r (?) mieste, 
nepalanki nuotaika sovie- J išvežtųjų vietas daugiau- 
tų linkui. šia gabenami i---- ' ‘~~'~

Ten Stalinas su specia- ^a<^ Rusijoje vyksta istori-j gOje. 
liomis instrukcijomis pa- retai žinomas gyven-į 
siuntė Berią (vėliau at- tojų kilnojimas. Apskai- Antanina, 
statytą NKVD vadą). Ka- čiuojama. kad į Sibirą iš- Smilgių vai.. Panevėžio ap.. gvv. 
dangi vokiečiai buvo arti gabenta iš pačių SSSR res-. philadelphia. Pa. 
Gruzijos, tai Beria vieton publikų apie 6-7 mil. žmo-; 
šaudymų ir trėmimų, ėmė niū- 
gruzinus palenkti geruoju: 
davė didesnę prekybos lai
svę, pro pirštus žiūrėjo į

tų linkui.
j VITKAUSKAS, gimęs Kra- 

sia gabenami rusai, taip, j žiuose. Raseinių ap.. gyv. Čika-
v •

VVERIGA - Indriškevičiūtė, 
iš Staroliškio k..

i

kontrabandos gabenimą iš kinti dabar &,vietų spaa.l 
Irano, daugiau pinigų sky- doje kaip ‘.Pravdoje”. “fe.
rė Gruzijos teatrui, atšau
kė moterų mobilizavimą ir 
taip toliau.

BALTASIS ŽIRGAS
Ne tik kitos tautos, bet 

ir patys rusai daugelyje 
vietų parodė, kaip nemėgs
tamas Stalino režimas. 
Pavyzdžiui, Hitleriui atsi
lankius į Armavirą, rusai 
labai iškilmingai jį priėmė 
ir net padovanojo gryna-

ŽAKAS, Vincas, iš Kražių
! vai.. Raseinių ap.. gyv. New

MASKVOS LAIKRAŠ- i Yorke
ČIUS PASKLAIDŽIUS ZARANKA. Fabijonas, iš Le-
T» j .. . . , -v į liūnų k., ir vai.. Utenos ap.Is dalies tuo tenka ais-i .ZDANA\ ICIUS, Benediktas. .

i iš Kuršėnų vai.. Šiaulių ap.. 
! gyv. Čikagoje.
I

viestijose” (kurių kiekvie-. 71Tinrv.„.. - . . ......... ZATKE\ICII seimą, kil. išną numeri as jau kelintasi,.___  _•_ i__ ___ | \ aikiulaukio k.. Laukuvos vai. 
ŽILINSKAS, Jurgis, iš Liuba

vo. Mariampolės ap.. išvykęs 
Amerikon 1937 m., gyv. Pitts
burgh. Pa.

Ieškomieji ar apie juos žinan- 
! tieji maloniai prašomi atsiliep
ti: —

CONSl L AT E GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West X2nd Street 
New York 24. N. Y.

mėnuo perskaitau) gau-; 
šiai talpinami straipsniai 
ir posakiai, kad Sovietų 
Sąjungos išsprendė tautų 
sugyvenimo probl e m a s 
(klausimus), kad Sovie
tuose vyksta darnus tautų 
bendradarbiavimas. Tais 
posakiais norima užtrinti 
tą nemalonų įspūdį iš šio 
karo patyrimo. Sovietiškas 
Tautybių klausimo išspren- 
įdimas yra toks, koks buvo 
! babiloniečių ar Egipto fa- 

■ čečeno - Ingušų respubli- raonu — ištisas tautas iš- 
kon, kai išvijusi vokiečius vežti į ištrėmimą, taip.

i

vieninte- 
kuris visame

kon, kai išvijusi vokiečius
ją perėjo raudonoji armija, kad nė vardo tu kraštų ne
buvo atsiųsti NKVD pul- belieka, kur jie gyveno, 
kai. Jie buvo apsivilkę ka- čia glūdi pavojus ir Lie- 
rių uniformomis ir laikėsi Į tuvai. Lietuviai myli lais- 
drausmihgai, nešaudė, ne-jyę, dėl jos kovoja ir jei

* j ’ J Lietuva ilgiau pasiliktų' 
Sovietijos ribose, jos var-

Teisingumas 
lis pinigas, 
pasaulyje yra imamas.

v

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Ltmosinal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dienų Ir Naktį

I

areštavo. Manydami, kad 
nėra pavojaus, jaunieji 
partizanai iš kalnų slėpy- das gali išnykti, kaip išny-i 
nių grįžo į savo namus. To 
tik ir laukė enkavedistai respublikų.
(rusų policijos NKVD na-; 
riai). Jie jau buvo spėję) 
surinkti žinias ir pagal nu-i| 
matytą planą, davus ženk-jf VIin p A< Nailia
lą apsupdavo vietinių gy-‘5 iNllrl. • JUrv duja
ventojų aūlus (taip vadi-j * 
narnos jų sodybos) ir visusj 
išveždavo: jaunimą į dar-' 
bus, senius į ištrėmimą Si-i 
bire. Taip buvo išgabentai 
dauguma gyventojų išį 
Kalmukų ir čečėno - Ingu-I 
šų respublikų ir Karača-'

ko vardai penkių SSSR

Dr. J. PrunskisJ

Maldaknyge
Ką tik gavome iš knygrišyklas kun. l’r. M. Juro naują 

maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 541 pusla
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukian
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas", 366 W. Broadway, So. Boston 27,
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Uetovos Vyčių Orgaoizaci- į, 
jos Maskaradinis Balius 

Šokiai K

Dalis 
narių pa- 

ant laisvės
*

»

1

l

T! k iii
Lietuvos Vyčių organizacija, 

dėl sustiprinimo “Vyties" Fon
do. rengia didelį Maskaradinį 
Italių su šokiais kovo - March 2 
d., šiais metais. L. Vyčiai per šį 
karą sunkiai nukentėjo, nes Į>er 
t'.katantis organizacijos narių 
tarnavo karinėse jėgose. Tas iš 
Vyčių tarjKi buvo ištraukę visą 
eilę darbščiausių narių, o tas 
žymiai paveikė organizacijos 
veikimui bujojimui. kaip mora
liai taip ir materialiai. 
Vyčių organizacijos 
guldė savo galvas
aukuro, gi laimingai grįžusieji, 
vėl stoja į organizacijos eiles ir 
vardan, jų žuvusių brolių-vvčių. 
jie nori vėl atstatyti organizaci
ją pilno žodžio prasme. Tam tik
slui ir rengiamas šis balius su į- 
domia programa.

Baliuje gros puiki Bertholo- 
mew’s orkestrą, lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, bus Kos
tiumų kontestas (kurie neturi 
ar nenori dėvėti kostiumų, tad* 
nėra reikalo), bus valgių ir gė
rimų ir. tūkstantis dolerių do
vana. kurie turės laimingą "Vy
ties" fondo bilietą. Aišku, visi 
baliuje negalėsime dalyvauti, y- 
pač iš tolimesnių kolonijų, bet 
gauti dovaną tikrai galime, tik 
labai prašau įsigyti bilietą ir. į 
Centrą skubiai grąžinti. Tad pa
dėkime Vyčiams, nes jie kovojo 
už pasaulinę taiką, gi Jumis 
prašau padėti jiems atstatyti - 
sustiprinti jiems jų mylimą or
ganizaciją.

Vyčių balius kovo 2 d.. 7:30 
vai. vak.. Municipal Building sa
lėje. So. Boston. Mass. Vyčių 
organizacijos vadai ir Komite
tas Jūsų lauksi

Pranas Razvadauskas,
L. Vyčių Centro pirm.

1

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikoj didžiau 

8>a jaunimo organizacija — Lietuvoj 
Vyčiai.

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

“VYTY" rasi žinių iš viso pašau 
Jio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie 
tuvių jaunimo judėjimą.

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

"VYTI” redaguoja įžymus ir paty 
v»-s redaktorius Ignas Sakalas n 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su 
kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenelle 
ka nei vienos katalikiškos iaunim< 
organizacijos, ar nors mažiausio sky 
riaus. kurie neska’tytų "VYTIES’ 
Visi "kaitykime “VYTI!”

"VYTIES' kaina metams tik $3 0
“VYTIS”

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

I

Marijonų Misijos
N>orwood. Mass., Š. Jurgio baž

nyčioje. Kovo 4—10. kun. Ado
mas Morkūnas. MIC.

Binghamton, N. Y., Š. Juoza
po bažnyčioje. Kovo 10—17. 
kun. Antanas Mažukna. MIC.

❖
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❖
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❖

t***

❖
♦t❖

♦♦♦Chicago. III., Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje. Kovo 11—17. kun. 
Adomas Morkūnas. MIC.

Cambridge, Mass., Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje. Kovo 
11-24. kun. Jonas J. Jakaitis. 
MIC.

Chicago. III.. Aušros Vartų 
bažnyčioje. Kovo 18—31. kun. 
Adomas Morkūnas. MIC.

VVorcester. Mass., Š. Kazimie
ro bažnyčioje. Kovo 25—31. 
kun. Jonas J. Jakaitis. MIC.

Chicago, III., š. Jurgio bažny
čioje. Kovo 24—31. kun. Anta
nas Mažukna. MIC.

Pittston, Pa., Š. Kazimiero 
bažnyčioje. Bal. 1—7. kun. A- 
domas Morkūnas. MIC.

Chicago. III., Š. Kryžiaus baž
nyčioje. Bal. 1—14. kun. Jonas 
J. Jakaitis. MIC. ir kun. Anta
nas Mažukna. MIC.
MARIAN MISSIONARIES, 

Marianapolis CoUege, 
Thompson. Conn.

❖ 
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❖

❖
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Knights of Lithuania
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MUNICIPAL BUILDING
East Broadway

A

So. Boston, Mass

9

Leis Dance

COSTUME CONTEST
r/.

---------- Dancing by------------
BARTH0L0MEW’S MUS y

tr Dancing 8-12, Adm. 75c

GRAND PRIZE $1000.0 71
4



Antradienis, Vasario 26 d., 1946
• 9 •
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES kalionis, Majoras Glazauskas ir 

kiti.
Stalai apdėti kalakutiena, deš-

Grįžusiųjų šventė. Vas. 24 d., romis, šutintais kopūstais, pyra- 
buvo tai šventė grįžusių iš Šv. gaiš ir kitokiais gardumynais. 
Petro parapijos vaikynų bei Ponia B. Cūnienė perstatė 
merginų iš karo tarnybų. 10 v. kun. Albertą Abračinską prog-; 
r., Maldos Apaštalavimo z drau- ramos vedėju, 
gijos užprašytas, šv. mišias at- Merginų choras, seselei akom- 
giedojo, kareivių gerovei, Tėvas panuojant, sugieda himnus ir 
Vladas Jeskevičius, S. J. ir pa- sveikinimus. Pirmo skyriaus 
sakė pamokslą. Matėsi daug parapijos mokyklos “jūreiviai” 
jaunimo einant prie sakramen- ir “kareiviai” padarė manevrą, 
tų.

4:30 v. p.p. įvyko kareivių pa
maldos. Kapelionas kunigas ka
pitonas J. Daunis davė palaimi
nimą Švenčiausiu Sakramentu. 
Jam asistoje buvo kun. Al. Ab- 
račinskas, kun. J. Bernatonis ir 
kun. S. Saulėnas. Pamokslą pa
sakė lietuviškai ir angliškai

drilių.
Visi, maldą sukalbėję, sočiai 

valgo.
Kun. Albertas Abračinskas 

perskaitė atminties korteles, 
kurias merginos išdalino vienas 
kareiviams, kitas Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojoms.

Po to buvo daug gražių kalbų
kun. Albertas Abračinskas ir iš- ir dainų, kurių tarpe kun. Al-' 
vardino 20 žuvusių kareivių. bertas Abračinskas pranešė 

Po pamaldų, kareiviai ir ka- bažnyčios taisymui fondo vajų, 
reivės žygiavo į bažnytinę salę, Šį puikų parengimą rūpestin- 
kuri atrodė į gero viešbučio gai ir stropiai suruošė Raudo- 
kambarį. Jie užėmė vidurines no jo Kryžiaus grupė, Šv. Vardo 
vietas. Čia matėsi virš 200 gra- draugija ir jų dvasios vadas 
žiausio mūsų jaunimo grįžusio iš kun. Albertas Abračinskas. Jie 
žvėriškojo karo lauko. Po jų su- tai buvo “the Big Three”, šio 
ėjo 350 tėvų, motinų, moterų, gražaus darbo, kur darbavosi 
panelių ir pažįstamų. Matėsi keli desėtkai nuoširdžių žmonių, 
daug profesionalų: Dr. Kaspa- Jie tampriai palaikė vieningu- 
ras, adv. K. Kalinauskas, Dr. mą — team work. Vadai bei 
Dusevičius, advokatas Cūnys, coaches šio tymo buvo kun. Al- 
adv. Grigalus, Dr. kapitonas Mi- bertas Abračinskas, ponia Cū

nienė, ponia Gailienė ir ponia 
Zaletskienė.

Gražiai praėjo mūsų kareivių 
šventė. Ačiū Dievui.

I — ■

DAKTARAI

"•i T'R()wbrtdg«- 6330

I. Repshis, M. D
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas,
278 HARVARD STREET

Kimpu Inman aru Centrai 8u
CAMBRIDGE. MASS

Ofiso Valandos 2—4 Ir 8—h

!
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SALVAGE IS STUL A OVTY

Giminės Stanislovo Vaišvilo ir 
Petronėlės Normantienės nori 
su jais susirašinėti, iš Lietuvos. 
Patys ar kiti praneškite jų ant
rašus “Darbininko” ofisuo. Bus 
giminėms perduoti.

kad

ĮVAIRŪS SKRBIMAI
! A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass 

Offlee Tel. So. Booton 0M8

Res. 37 Oriole Street
West Rozbury, Mat.
Tel Parinray 1233-TO

Susirinkimai. Girdėjau, 
kitą trečiadienį, vas. 27 d., į- 
vyksta, bažnytinėje salėje. W. 

,5th St., du svarbūs susirinki
mai. 8 v. v., bus laikomas susi
rinkimas komisijos tautinės 
šventės sėkmingo apvaikščioji- 

jmo. Čia bus nepriklausomybės 
minėjimo išduotos atskaitos.

8:30 v. v., toje pačioje vietoje, 
bus vedamas visuomeninis su
sirinkimas. šis susirinkimas y- 
ra labai reikalingas pradėti pla
nuoti liepos 4-tos apvaikščioji- 
mą. Labai, labai yra pageidau
tina, kad kodaugiausiai veikėjų

Casper's Beauly Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
Į; SO. BOSTON, MASS. — T«LSOU4MS

SAVE 
USED

Mrs. Lou Gehrig salvages u»ed fat in tho kitchen of her Bark Avenue 
apartment in New York. Her career keepa her very busy, būt not toe 
busy to see that every drop of kitchen grease eaved in her kitchen 
s turned in to help relieve prescnt ooao shortnoea.

i’
1

Linksmų šv. Kalėdų švenčių!

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

piknikams. Patarnavimu skubus ir mandagus, šaukite: 
BORIS BEVERAGE CO.

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

■s
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AMERIKOS RAUDONASIS KRY 
ZIUS PADEDA SIAURĖS 

EUROPOS ŽMONĖMS

Amerikos
Kryžius teikia pašalpą nu- 
teriotų kraštų žmonėms, 
jų tarpe Suomijos ir Nor
vegijos žmonėms.

Suomijoj dabar išdalina
ma reikmenų iki $2,150,000 
vertės, tai dalis Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus $33,- 
500,000. pašalpos progra
mos karo sunaikintuose 
kraštuose.

— profesionalų ir draugijų at-įkaitės) Gilbertų, gyv. 673 E. 
“ 2nd St.stovų atsilankytų j šį visuome

ninį susirinkimą.
I 
l

Tą dieną ištekėjo slaugė Karo-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Mirė J. Matulevičius —
23 d., mirė trumpai sirgęs vete
ranas Juozapas Matulevičius, 
54 metų amžiaus, gyv. 122 
Marine Road. Paėjo Nedzingių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 34 metus. Paliko žmoną Sta-| 
nislavą (Stundytę), dvi dukterį 
ir du sūnų, kurių vienas yra dari 
kariuomenėje. Laidojamas iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, vas. 27 d., 
9 vai. ryte, Naujos Kalvarijos 
kapuose. —

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS. 

Savininkas

251 West Broadsay,

» i!

I
Pagamina gerus lietuvišku pietus, ' 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- ' 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- e 

giai patarnauja.

South Boston, Mass. :
BssaoRiKYJoaeoBsaMKMesaaosaDsatKKSODOOBBKraasaDnBaKsoaoBA

PARSIDUODA ŠAKALINIAI 
KAILINIAI

Išvažiuodamas į šiltą Califor- 
niją, savininkas nori parduoti , 
gerus rusiškus sabalinius vyris- 

Norvegų valdžia ir Ameri- i kus kailinius. Juos matyti gali- 
can Relief for Norway nu- ma nuo 8 iki 7 vakaro, siu- 
pirko. Amerikos Raudona- Aiduko karutuvėj, 322 
sis Kryžius tik tarpinin- Broadvvay, So. Bostone, 
kauja nupirkimui ir išsiun
time šių reikmenų.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus programa apima 
išdalinimą daugiau kaip 
750,000 apvalkalų, kurie 
kaštuoja $1,800,000. Apart 
to, 46,000 ligoninių drabu
žių, 30,000,000 bandažų ir 
daugiau negu už $150,000 
vertės meaikalinių ir chi
rurginių reikmenų bus pri
statyta.

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus kiti pašalpos 
projektai veikia Prancūzi
joje, Belgijoj, Olandijoj, 
Luksemburge, Austrijoje, 
Lenkijoje, USSR, Italijoje, 
Albanijoje, Graikijoje, Ju
goslavijoj ir Kinijoje.

A.R.K.

Raudonasis $750,000 vertės, kuriuos

Beveik 800,000 apvalkalų 
(garments) ir apavos iki 
$1,600,000 vertės yra dalis 
programos. Daugiau negu 
$140,000,000 vertės ligoni
nių reikmenų, įimant 46,- 
000 skyrių pagamintų ap
valkalų.

Tarpe kitų reikmenų yra 
už $19,000 muilo ir 200,000 
svarų pudruoto šokoladi
nio pieno, kuris gali aprū
pinti 30,000 vaikų per tris 

i mėnesius.
■ Penkiolika sunkvežimių 
padeda perkelti reikmenis 
iš Švedijos į Suomijos Rau
donąjį Kryžių.

Norvegijoj išdalinta su
virs už $3,000,000 vertės 
reikmenų. Prie tos sumos

Vas liną župkauskaitė už Prano iįįįsįįt’yta ‘reikmenys iki!
Carthy gyv. 16 Longmeadow ....... ...... , j

iSt., Roxbury, Mass. ku paliks tas, kuris išpildys vi-;
Taip pat tą dieną susituokė sas reikalaujamas sąlygas. Į tą 

Domininkas Joniką su Viktori- puikų balių kviečiami ir senes- 
ja Trušaite, gyv. 6 Litchfield nieji ir be kostiumų. 
St., Brightone.

.. Visiems 
'galima dalyvauti ir pasinaudoti 
j visomis siūlomomis programos J

Sekmadienį, kovo 3 d., 9 vai. dalimis. Šok, džiaukis, juokis, 
ryte, šv. mišių auka bus atna- linksminkis ir tt., nes visiems 
šaujama intencija Šv. Kazimieroj pati proga. Tad vyčiai laukia 
S. L. Draugijos.

VYČIŲ ŠVENTĖ
Vasario 22 d., mirė Barbora 

Zasimavičienė, (Valatkaitė), 57i 
metų, savo namuose, 20 Win- 
field St. Ji paėjo Nemajūnų pa
rapijos. Amerikoje pragyveno 
38 metus. Paliko vyrą Povilą ir 
sūnų Povilą. Tapo palaidota iš J3 i^y^s kovo 3 d., 10 vai. ryte, 
Šv. Petro par. bažnyčios Senos 
Kalvarijos kapuose.

Šv. Kazimiero Komunijos 
Pusryčiai Ateinantį Sekmadienį

gausios minios. Pr-jas.

į IŠSIRENDAVOJA nedidelė 
krautuvėlė. Gali būti tinkama ir 
ofisui. Krautuvė apšildyta. Ren- 
da $25.00 mėnesiui. Atsišaukite 
pas janitorių: 319 E St., So. 
Boston, Mass.

SttLLIVAirS, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 013& BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiūvama ir ant užsakymo — 

Siuts, Topcoats, Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai 
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE" CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

Vas. 20 d., jaunas kareivis Da- 
nielis P. Wassell - Vasiliauskas 
— taiK> automobilio mirtinai su
žeistas ir mirė tarnyboje. Jis 
buvo tik 19 metų. Tapo kariuo
menėn pašauktas 9 mėnesių at
gal. Paliko tėvus, 
kareivius ir seserį,
mingai palaidotas, iš šv. Petro 
par. bažnyčios, vas. 27 d.

Melskimės už mirusius.

tris brolius
Tapo iškil-

L. Vyčių 17 Algirdo kuopos, 
šv. mišios ir bendra Šv. Komuni- 

i, 
Šv. Petro par. bažnyčioje, So. i 
Bostone. Šv. mišias atnašaus ir' 
ta proga pasakys pamokslą Tė
vas A. B. Meslis, S. J. Tuojau 
po šv. mišių bažnytinėje salėje 
įvyks bendri pusryčiai. Rengėjai 
stropiai ruošiasi prie šios puo
tos ir kviečia visus vyčius ir jų 
draugus bei prietelius dalyvauti 
šiose iškilmėse. Vaidyba.

Lietuvis PoAcininks 
Išgelbėjo Moterį K 

Gaisro

KAI basos kojos
Rasas braidė

Kai lino plaukus
Vėjas šukavo

Džiaugė įsi, .sese.
Tėviškės soduos — 

Kai laisvas brolis
Arti išėjo.

Mielo mūs brolio —
Laimė jau žuvo.

Laukų arimai tūno apleista...
Verki, sesute,

Žuvusio brolio —
Kur tėvų žemę.

Krauju aplaistė.

Į

So. Boston FamHire Co.
Visokį baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broadrcsy, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki- 

: niesi vidurių užkietėjimu ? Kramtyk 
; Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
; gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
i pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jj naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti—kaip nu
rodyta. Ant rytojaus jausitės kaip 
milijonas!

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

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

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

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

laiminga pagalba

Maloniam palengvi
nimui bandyk ii 
Svarų, nauja patik
rinta būda atliuo- 
suot paprasta strė
nų gėla. Tik uždėk 
vienu Johnson’s 
BACK Pf.ASTERl 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietos. Švelnūs jo palen g v a vaistai 
ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo prttvinlma. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, šaltį lauke — duoda 
nuolatinę atrama — jautiesi puikiail 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnaon pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

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

Žodyną:
Vardas ............................................................—.............. ......

I
Adresas

Minės šv. Kazimierą. So. Bos-, 
toniečiai — ypač Vyčiai ir Soda- Į 
lietės, kaip kas metai, iškilmin-' 
gai minės Šv. Kazimiero šven-: Pravažiuodami Station 6 polici- 
tę. Tam tikslui, vas. 28 d., 7:30;ninkai Albertas V. Balutis ir 1 
vai. vak., prasidės jaunimo re-į Thomas Mullin, pamatė gaisrą, 
kolekcijos. Jas ves misionierius! Patrolmanas Balutis pro užpa- 
Tėvas Antanas Mešlis, S. J. i kalines duris užbėgo į aukštį ir 
Penktadien., 9 vai. ryte, bus lai-; rado senutę moterį, Mrs. Eliza-į 
komos rekolekcijų šv. mišios ir.beth Conroy, 84 metų amžiaus, iždininke — Ona’staniūliūtė. 
sakomas pamokslas. Vakare bus kurios drabužiai jau buvo užsi- 1,1 We8t ,th Bosto: 
laikoma Šv. Valanda, šeštadie-! degę, ir ji pavojingai apdegė, 
nį, 9 vai. ryte, šv. mišios ir pa-1 Jis senutę išgelbėjo ir nuvežė į 
mokslas. Vakare, 7:30 vai., pa- Bostono miesto ligoninę, 
maldos ir pamokslas. Sekmadie-į Anglų spauda plačiai ir gra- 
nį, 10 vai. ryte, bendra rekolek-, žiai įvertino policininko Alberto 
ei jų šv. Komunija, pamokslas ir V. Balučio didvyrišką darbą. 
Šv. Tėvo palaiminimas. Po šių i Alberto V. Balučio tėveliai yra 
rekolekcijų baigos pamaldų bus ilgamečiai laikraščio “Darbinin- 
vieši pusryčiai su programa. Po ko” skaitytojai.

Pereitą savaitę 193 W. 8th St., 
So. Boston, name kilo gaisras.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Marksiene.

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

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

Prot. RaSt. — B. Oūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parku’ay—1864-1V

177 West 7th St.. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V JONO EV tši PAšAiPiNi 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

vice-Ptrminlnkas - Pranas TuMldP
T02 E 5th St. So Boston. Mas»

Prot Rašt Jonas Gllnecku
5 Thomas Pk. So Boston Mae 

Pln Rašt Aleksandras Ivaška
U0 E. Sixth St . So Boston. Mase

i Iždininkas—Stasys K. Griganavlčiu»
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mase 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway. So Boston. Msa- 

iraugija taiko susirinkimus km er
čią sekmadienį kiekvieno tntaesš- 
2 vai. po pietų Paranijoa sal» 
<O? V St Rnetrm Maa«

I

!

I

GRASOMAI

S. Barasevlifas ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKf 

Lietuvių GrgboHus Ir 
Baleamuotojra 

Turi Notaro Teiaas

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boeton 2980 
•sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
Tti COLumbia 2SF»

mišparų įvyks Šv. Kazimiero 
dienos specialė programa.

Vas. 23 d., Juozapas Gedraitis 
apsivedė su Ona Martinaitiene, 
gyv. 19 Burrell Place.

Tą dieną tapo pakrikštytas D. 
Mykolas Prano ir Eleonoros 
(Jenulevičiūtės) Sullivan. gyv. 
8 National St.

Vas. 24 d., tapo pakrikštyta D. 
Maria Jurgio ir Lelijos (Varei-

VYČIŲ BALIUS
šiomis dienomis jaunimo tar

pe didžiausias susidomėjimas di- 
’idžiuliu, Vyčių rengiamu, Mas- 
Ikaradiniu baliumi. Tai įvyks a- 
(teinantį šeštadienį, kovo 2 d., š. 
m., Municipal Building salėje. 
Tai bus entuziastingi šokiai ir 
kostiumų įvairumas. Dovanos 
skiriamos už gražiausi >r keis
čiausi kostiumą. Bus ir nepa
prasta dovana, kurios savinin-

i

•Mt

Užsisakykite Toniko Pas Mm
Pristatom geriausi tonika 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiem? 

Parengimams 
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERVLSKIS. Narni, Tel. Dedham U<U-R

CASPER
FUNERAL HOMB |
187 Dorchester Street 

South Boston, Mara 

Jeseph V.Casper 
(KABPKRAS)

NOTARTPUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt) | 

Koplyčia Šermenims Oykai 
Tol. ŠOU Boeton 1437

ŠOU Boeton 3980 j

I

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

O. A. Zaletekra, 8. E. Zaletokao 
Graborial Ir Balaamuotojal 

Patarnavimai dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. 8OU Boston 0819 

ŠOU Boeton 2808
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Kalbą pabaigęs šmukšt liai vadalojos, penktas 
nuslinkau nuo šlėdžiu ir vienkojis, su dviem kui- 
palikau visus beverkian- kiais beeidamas, šlukšt pa
či r. s. Reikėjo 
' ežti. bet šitai 
tis. Du graliu 
kinkytu, girdi.

I

jau kūnas slydo, . babekšt išmirto ir 
nauja kliu- takšt į Maną įkrito. Svei- 
arkliu pa- ‘manieji, vienok pavargė- 

girdi. žvilkt- liai up-up sakydami pakė- 
žvilkt apsižvalgė, knarkt- lė ir pastatė ant vienos ko- 
knarkt knarkčiojo, ausis jos it žąsiną žiemos laike, 
šast-šast skliautė ir nėjo Kita boba trimis vaikais 
nė iš vietos. Vežėias bota- vedina, lušėio. Visi plekšt- 
gu niiaukšt-čiaukšt čiauk- niekssusėdo ant pamatų 
ščiojo. švykšt- čiakšt jiems ir pradėjo giedoti be kokio 
per šo^us uždrožė: arkliai 
šokinėjo, be

Taip i ’n kios apsčiai gaunu. 
Jog visus krepšius prikraunu. 
Duonr arklį maitinu
Ii- paršelį atkutinu.
Į namus kur įvažiavęs, 
Ar laš
Verdu
Arb' i

ni-t brizą gavęs, 
s’-anią kauk uolinę, 
•škšėlą roputienę.

uždrožė
nėjo, bet no trupučio 

netraukė. Aš tai regėda
mas klausiau: "Keno tuo- 
du j ‘kliu ?” Ve žė j is atsa-

JiT.’sioj'* Jono“. Dar 
“Ee nenv'ėio jis di- 
arkli-.is?” Vežėjas at- 

“A * ’l S a’’ q -

‘A'tai ir priežastis,
i. jį užuodusiu, neno-
o gero šeimininko iš- baidysite.

Kinkykite laukan, pūtį,

sutikimo. Vienas miau- 
"riau it katinas miauzgėjo, 
ritas ve-ve it veršis rūkė, 
trečias bau-bau it jaučiu
ką s baubė i r kitas kiu - 
iur it viščiukas kiurkčio- 

iri.s ga-Ta it žąsinas 
'■•■vkšvū' o. Aš t:.i gir. A’"- 
mas nebeis .vr'jau. išėjęs 
‘•ripn: “Meldžiami, taio 
riedėdami namiškius iš- 

Palūkėkit tru- 
aš jums pagiedosiu

G k;.d paršelį paskerdžiu, 
šiupinį tirštą išverdu. 
Dabai ant tų riebiu pietų 
Daug* 1 ubagų pakviečiu.
Pavalgęguliu atgulti:

. Ner'.p -'?n r»ti. nė kulti. 
Mie0'” k'ek širdis vadina. 
O n.‘e!:s manęs bežadina.
Tai; o ' : r-an kloja,

gšs : animi dabojas.
"" ' ■ ve ti savei pačią, 
Rąu ’< ' ■ - ■ . A‘rA-'.

Iluminuotas Karo Muziejus Kaune., kai ten lietuviai džiaugusi laisve. Dabartiniu laiku tas 
Karo Muziejus išdraskytas ir iš oneveiktas. Taip raudonieji ve'.a naikinimo programą pagal 
iš anksto pagamintą Maskvos planą.
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ri savi 
vežti, 
sulaužys rodiklį, ir įkinky- naują pavargėlių dainą", 
kit svetimus arklius“. Vos Visiems nutilus, šiaip šu
tai padarė, beregint išva
žiavo. o giedotojai šaukė: 
Susimilk ant mūsų, Dieve 
maloningas. Numirėlį išve
žus. namai paliko tušti ir 
nuliūdę, ko aš nenorėda
mas regėti, grįžau prie Za- 
jenčkauskio ir dirbau savo 
darbą. Pabaigęs gavau pi
nigus ir kioblinau toliau, j

Iš Stačiūnų sodžiaus išė
jęs siekiau Pakruojo para
pijos ir pakliuvau į Narkū- 
r.iškių kaimą, bet, neprisi
klausęs čia darbo, kelia
vau į Pasvalio miestelį pas 
ūkininką Šenterį, kurs bu
vo reikalavęs siuvėjo. Dve
jetai dienų praslinkus, ma
no šeimininkas pakėlė at
minimus, nes jo motina ta

vo mirusi. Šen- 
•’s su sūvumi Kazimieru 

visa gimine ėjo į baž- 
į, aš taipgi nėšinaus, 

ai giedojo egzekvi- 
bet aš. matydamas 

neiššau- 
ir drauge 

Kad pasimeldę
-grįžom namolei. Šenteris 

s pietus.
kame nebuvę, 
i pas šenterį 

pavargėliai: vie- 
kits vienakis ve-

kurau.

———---- —

ne laike bu
ter
ir su \ 
r včlą, 
Kurig; 
jas, 
kleboną Lilei ką
1 ia^t, prikibau 
giedojau.
c
c ” geru 

Tuojau, 
f--dėjo : 
miestelio 
r.ą spi.rį 
dė. aitras klišis klupklūpt- 
1 luplilūpt raišdamas vii- 1 • 1 l esi trec.a neregys, virves 
t ” ėdarms's. keliavo, ket- 
v ii kaltūnais anteku- 
s am, greitai einant kaltū
nai art galvos it virvoga-

na

i Vyriškiai vasarą dėvi! 
i skrybėlės, iš vilnų nuvel- . 
tas. Žiemą turi kepures šil-' 
tas ar ausėtas ar lenktinė- 
les. Sermėgas turi rudas su 
liemeniu ir stačia apikak- 
le siūtas. Žiemą kailinius 
pasivelka po sermėga. Mo- 

Ta mano daina pavargę-! teriškės dėvi tokias pat ir 
liams nevisai tepatiko, to- taip pat siūtas sermėgas.

Tokie ilgi jau vakarai. 
Dabar ii naktys baisiai ilgos. 
Ką valandom šitom darai9 
Tau skruostus ašaros suvilgo ?
Tiesa... Esi tarp svetimų. 
Visad vienui viena—našlaitė.

: Neverki... Po tų sutemų 
oi Tau saulė ir turės ateiti!dėl ir nenorėjo jos išmokti. Galvas apriša skepetomis,

Buvo pavargėlių į trisde- kurias tikt uzsiklesčia, bet Tyra širdim visus myli. 
Tavęs tik nieks nepamilo.
Tu gyveni kažkur šily. 
Dėvi šventadieniais net milą.

Kiaurus metus už du šimtu 
Kėleis kasdien anksti, prieš sau- 
Tau širdį, rodos, išimtų j lę 
Jie, kad galėtų... O, pasauli!

Todėl ir nepažįsta niekas 
Tavęs, didžių vargų mergele.
Neverk... Tave ir Jis pasieks —

Visi kojas 
auna vyžomis. Yra dievo- 

Pratįsus mano kalbai, vi- baimingi, geri, lėti, o tan- 
si pradėjo snausti, todėl kiai ir turtingi. Vadinas 

paprastai nuo Šiaulių mie-

šimtis, kuriuos visus gera nevyturiuoja. 
Šentarienė išmaldė.

sukilę ėjom gulti.
Visa ta srija,

PAVARGĖLIŲ DAINA
Aš užgimiau prastuolėliu.
Ir palikau pavargėliu.
Einu per svietą melsdamas, 
Geradėjus garbindamas.
Kad manęs žmonės nemato.
Aš turiu gerą sveikatą:
Visi sąnariai yr tvirti.
Galėčiau ir darbą dirbti.

Kaip tiktai žmogų sutinku.
Beregint raišti užninku;
Sermėgėlę turiu menką.
Ir kiek galįs susilenkiu.
Dviem lazdom tuokart re

miuosi
Ir botagą dabar imuos.

.Kuriuo jų šunis įplaku,
Kada apnink einant taku.
Naginėmis kojas aunu.
O kartais ir batus gaunu;
Kepurėlę turiu dailią.
Siūtą iš seno kutkailio.
Krepšių turiu didžią gaują:
Penkius senus, šeštą naują;
Senieji yr nuošukiniai.
Naujasis yra šikšninis.
šikšnos yra pasamonai.
Nžvydi man jos ir ponai:
Vario saktys spind iš tolo.
Kaip žvaigždės prie generolo.

Turiu dabar vežimėlį.
Gražų arklį ir paršeli:
Kada nebnoriu vaikščioti.
Galiu dailiai pavažiuoti.
Kaipo vaikis tikrai tvirtas.
šaukiu stipriai įkt jormarkus žiuojamu, neturi, zaema;lokininkai
“Dėkit bent duonos kąsneiį važiuoja rogėmis, su vienu: nežinosi toliau V 
Į mano šikšnos krepšelį.” šalyj esančiu rodyklių.

_______________________________________________________________________________ _______ ___ _________________ — - - ■ -------------------------mm t
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Mcpalietė Jos ne. šešėliu.
Karališkos Ji buvo uinės.

i Tačiau. kaip tv d\’i vargšelė, 
t Ir amžiais vardą Jos v linės.
Su meile visos Dievo šalys!
Žmonių piktybių erškėčiuos, 
Tarsi, lelija Ji žydėjo.

: Nematė niekas Jos svečiuos
Nei Galilėjoj, nei Judėjoj.

!

Jokia jau motina Dukros
, Tokios šventos, gražios nevyr- 
Mokys Ji Meilės raus tikros!; tys 
Mokys šventos, gražio.? jaunys-

; tės!

metu skutosi, kad paskui 
tanki barzda, vėpūtiniais 
susisukusi, ant žandų 
riūksotų; plaukai tamsūs, 
už ausų suversti, kūnų 
kasos, i užpakalį nudribu
sios, vėjo skaldomos, it ar
kliu karčiai. plaikstėsi. 
Ant galvų sklastai, it dir
voje vagos, taukšojo; uos
tai. it kuokštai, iš panosės 
kyšojo, nuo kurių geriant 
ar valgant, it nuo pėdų, 
varvėjo.

Išvaizdos — drąsios ir 
malonios; kiekvieno veide 
narsybė ir kantrybė žydė
jo. o artimo malonė kiek
vieno širdyje klestėjo. 
Stuomuo, kalba ir kiekvie
nas žingsnis reiškė v?sns 
laisvus esančius, ir deja 
tam, kas neteisingai ranka 
kuri tarp jų palytėdavo ar 
įžodžiu užgaudavo: tas ant 
vietos žakterėdavo, nesgi 
kebo nedoram nelenkė.

Visi — pakenčią šaltį ir 
ilk j ištūri — darganą ir 
speigą niekino, nesgi sa
koma tebėra: “kenčiąs pa
kenčia”. Kalboje ir engi
muose — norvis tiesa šar
moją ir mvlį, kaino taria
ma yra: “melagis pasauli 
^ereis,, bet nebegrįš”, ar
ba: “melagiui paskui ir tie
sa sakant niekas nebeti
ki”.

Savo kentėjimuose ir dar
buose, ryžęsi ką norint, ne- 
sipesnodavo, nesiangsty- 
davo, bet atlikdavo ir dirb
davo nuveiktinai. Todėl 
kiekviename darbe ir atli
kime kloties buvo, nesgi 
visi sau dirbo; elgimuose 
godą, o ryžimuose atidžią 
rodė, nesgi nė vienas ne
norėjo begėdžiu būti: ką 
oradėjo, tą ir nubaigė; 
kiekvienas savo nuopelnu 
ir uždarbiu kakinosi, sveti
mo negeidė, minėdami — 
ne saulės amžių gyvensią.

Ūkio reikaluose tarp vi
sų pasitikėjimas ir vieny
bė buvo; kiekvienas šelpė 
reikalaujantį ir gelbėjo 
gaištantį. Skolos ir perna- 
gių nežinojo, nesgi visi vis
ko pertekę buvo ir sveti
mų pramonių negeidė. 
Drabužyje ir valgyje nesi- 
lepino, o iei kas lepus bu
vo, tą ištižėliu 
Varguose 
atsparumą 
netrupėjo,

isto šiauliečiais. Parapijose 
, praside- artimesnėse Dubysai ir
dant nuo Ventos ir Duby- yentaį pirkios yra šviesios 
sos lyg Levemo ir Mūsos 
upių yra lygi, be kokių kai-j . 
nų. Žemė yra labai j>era>;LėVgnįuį įr Mūšai yra tam-_____________ _____
tiktai lytingais metais pra-, sjos Langeliai yra maži, iš Paguos tau širdį, kurią gelia, 
puola rugiai ir javai, nes.stikio ar lentelėmis užstu- A, .. . u,,, n^čiai vanduo netur kur nutekėti.! m;nrn; Skundiesi, kad jauni pečiai

" ! Tau lūžta nuo sunkiųjų naščių ?
Klausyki — žydinčios skaisčiai 
Jaunystės be vargų nerasčia.
(Pasiekim jdomių raštų).
Matau — nemigsi tu šią naktį. 
Gal leisi iš laikų šen ą 
Kaiką, našlaite, tau pasekti?
Gerai... Tai buvo jau seniai. 
Du tūkstančiai jau žiemų bai- 
Lelijų, rožių ten slėniai... | gias... 
Ten žemė nepažįsta snaigės...
Žmonija šaukėsi, tarsi. 
Žaizdose mirštantis ligonis. 
“Mus, Viešpatie, ilgai barsi ? 

j Siųsk Gelbėtoją su malonėm... 
Jau tūkstančiai net keturi 
Tamsybių metai palydėta... 
O. Viešpatie, kada, kuri 
Mums motina gimdys Žadėtą?!’
Paremki galvą tarp delnų. 
Žinau—esi labai išvargus... 
Taigi, sakau, ten tarp kalnų 

į Yra miestelis rožėm margas.

Viso to po • Miestelio išvaizda—gėlės, 
i gavę, i Vadiname jį Nazaretu. 

Ne kokių, Ak. Dieve, ar kada galės 
burtų nė manyte nemanė Mūs akys juo pasigrožėti ? 
daryti. Toks tai lokių va
džiojimas nieko pikto ne
daro. (Bus daugiau )

su langais, tiktai be kami- 
: nų. Parapijose artesnėse

Žmonės aria žemę mažais į £>ar negana buvo man 
žambiais; akėčias turi Pa_ j kelionės. Pabaigęs darbą 
dirbtas is paties tik me-,pasvaly;je nuėjau į Dau- 
dzio, be geležies, tokioms -jSppQ ’ ^'ADlvči3
akėčiomis niekuomet negal karšL , į Pr;eš
juodžemės gerai išakėti. jstebuąjį ^gą Kristų Jėzų, 
Soja visokius javus, kvie-, ^en stovinti. išėjęs sutikau 

įčiai arba pūrai čia uždera.;* ir tariau: “Tė- 
Ratus tur labai trumpus, f vaj esmį kriaučius, bene 
ienimnkus su kaupu. Vie-'turėtumei darbor Tas at. 
nam žmogui atsisėdus, “
tram nebėra kur sėsti.

, Išsimanė tokius ratus at
likdami baudžiavas, i— 
žiūrėjo, kad arklių savo 
perdaug nenuvargintų. Da
bar baudžiavų nebesant, ~ 
reikėtų kad imtųsi proto iri j- patalikai lokininkai su 
dirbtų didelius su rodyk-: lokiu. Vaikai su šu-

Aš esmi Pyragis, to 
sodžiaus ūkininkas, eikš 
prie manęs, rasi ir gausi

nes darbo. Nuėjus ėmiau mie- 
rą visų vyriausiai dukte
riai ir siuvau jupelę.

Čia man besiuvant, atve-

IIu, dviejų arklių traukia
mus.

nimis tuojau susirinko. Lo-
Gaila paties žygio, kininka-i pūtė tūbą, šokino 

nes j jų ratus tiek tegal į- jokius, o paskiau įdavė lo-
dėti, kiek geras vyras ga
lėtų panešti. Ratų vienok- - -- “

kiui savo kepurę, kuris 
dviem kojom atėjęs, meldė

; su vienu rodyklių, šalyje nuo pyragjo grudų, duo-i 
pridergtu, vienu arkliu va-jnog įr pįmgų_ Viso to po 
žiuoiamu, neturi. Žiema i

Ir Ji kentėjo daug tada.
Jos skausmas—begalinės marės 
Save Ji guodė tik malda — 
Su angelais dangaus Ji tarės.

Pavargdavo, ak — mirtinai 
Per dieną prie darbų Našlaitė. 
Bet vakarą kiekviena būtinai. 
Daug melsdavos ir skaitė.
Štai kaip Joakimo, Onos 
Dukra žydėjo, kaip lelija... 
Nemanė nieks, kad dovanos 
Jinai Išganymą žmonijai.
Izraelite kiekviena 
Jehovą meldė ir tikėjo. 
Kad jai palaiminta diena 
Neš Motinystę Atpirkėjo.
Našlaitė troško būti tik 
Mesijo Motinos tarnaite — 
“Dangau. Ji meldėsi, palik 
Mane visad skaisčia mergaite!” I
Jr vieną vakarą šitai 
j Našlaitė angelą išvysta! — 
j “Sveika, Marija! Nušvitai 
Dabar Tu Dievo Motinyste

i
, Nuo saulės deimantas, žinai. 

Skaisčiau nušvinta, bet nedūžta
; Liksi Mergaite amžinai.
.Nors suteiki jau Sūnui būstą”...

I Taip vargk. žydėdama šventai.
Ir tu. nežinoma našlaite.
Greit baigsis vargo adventai —
Tau laimė ir turės ateiti------

JAU SAULUTĖ
Jau saulutė leidos, 

Artyn vakarėlis, 
Uždengė šviesumą 
Tamsus debesėlis.

Lietuviai sportininkai, laike Olimpijados 1938 metais, Lietuvoje žaidžia krepšiasviedį. Lie
tuviai srortininkai tuomet Lietuvos vardą iškėlė į padanges.

Ateina naktelė 
Pailsį nešdama; 
Rasa sidabrine 
Žoleles dengdama.

Darbininkai žmonės 
Po darbų parėję. 
Po prakaito dienos 
Saldžiai atsilsėjo.

Sugulė žvėreliai 
Ant aukštų kalnelių, 
Sutūpė paukšteliai 
Ant medžių šakelių.

Visi lauže savo 
Saldų miegą gavo, 
Tik aš našlaitėlė 
Viena neužmiegu...

Tame miestelyje, žinai. 
Dukra gyveno Izraelio. 
Mažiausio pikto slibinai

Jaučiu—džiaugsmu virpi visa... 
Veidai, kaip angelo. įkaitę... 
Tu apsiausta Dangaus Šviesa... 
Todėl turiu jau aš... išeiti...

A. Šl-kas — “L.”

Senovės Lietuvių Būdas

vadino, 
kantrybę ir 
rodė, viltyje 
paskatino joje 

nenusimindavo, žadėtojo 
nenusigąsdavo, laimėj ne- 
sididžiuodavo... Todėl kare 
narsvbė, ūkyje dorybe ir 

I teisybė per amžius tarp jų 
j klestėjo, nors jų namų du- 
i rvs ant medžių kaškų girg
ždėjo. Ne kilmė, ne turtai, 
bet išmintis ir dorybė, vi
sų pritirta, kiekvieną į vy
resnybę kėlė, nesgi visi ly- 

Įgūs buvo; ir taip, kas nar
sesnis karo, tas ir vyres
nis; kas doresnis, išmintin
gesnis, tas tiesos suole sė
dėjo. S. Daukantas.

“Žinia, vyras — 
toks pasta- 

Nesgi kaip girioje

Senovės lietuvių kraštas, tariama:
: oras ir erdvi namai ne vien koks paritus, 
‘nelepino, bet kuo didžiau čius”. 
skudrino ir stiprino tenai medžius žemus ir stambius 

; brūzti taip, jog, vargu var- regėjo, vėtrų ir audrų ne- 
gą remdami, namuose, dir- paveikiamus, tai tarė, jog 

. vose ir giriose netižo. Nes- ir žmonės ne taip aukšti ir 
gi nei žiaurus oras, nei smulkūs, kaip stambūs ir 
nuožmūs žvėrys nenugrėsė kresni žaliūkai gali prieš 
jų įsikurti traškančiose vargus ir nelaimes spirtis, 
giriose, neigi jiems tenai Visi buvo ne tiek dideli,’ 
kruvini vargai įkyrėjo, kiek augaloti, stuomens 
Dar šiandien, drąsinant stataus ir gražaus, augu-i 
rūpestingą žmogų, yra sa- mo — skaistūs, kalbos 
koma: “Kur dingsi — gy- drąsios ir sukrios, akys— 
vas į žemę neįlysi, reik pa- žydrai rainos, 
šauly vargti, kol gyvas”, džiai balto, veido daugiau

Visi buvo augumo vidų- pailguotinio nekaip apva- 
tinio, ne taip smulkaus lauš, kurio įlinkmės dau-j 
kaip rimto, ir petyje vyrai giau aiškios nei įsmigusios, 
žaliukai. Šiandien dar yra rodėsi. Jaunuomenė ligi 40,

Į

i
I

kūno di-

Lietuva, žeme kryžių ir 
smutkelių...




