
DABARTIES 
BILDESIUOS

ŠV. PATRIKAS

Šv. Patrikas kilęs iš tur
tingų romėnų giminės, ku
ri buvo apsigyvenusi Bo
lonijoje. šešioliktais me
tais jo amžiaus pagriebė jį 
jūrų plėšikai, nuvežė į Ir- 
landiją ir ten pardavė ne
laisvėn. Dievas suteikė 
jam maldos dovaną. Jis 
stebuklingu būdu išsilais
vino ir grįžo į tėvynę. Jo 
didžiausias troškimas bu
vo apšviesti tąją šalį šven
tojo tikėjimo šviesa, nes 
tuokart dar visi irlandie- 
čiai buvo stabmeldžiai. Ta
pęs kunigu, nukeliavo į 
Romą pas Šventąjį Tėvą ir 
prašė siųsti į Irlandiją mi- 
sijonorių prašydamas, kad 
ir jį siųstų. Šventasis Tė
vas priėmė jį su džiaugs
mu , pašventė į vyskupus 
ir kartu su 24 kitais 432 
metais pasiuntė į Irlandiją.

Šv. Patrikas Irlandijoj 
buvo persekiojamas, bet jo 
maldos, pamokslai ir ste
buklai sutirpdino jųjų šir
dis ir irlandiečiai būriais 
priėmė krikštą. Irlandija 
paskiau liko pavadinta 
“šventųjų sala”.

Šv. Patrikas mirė 493 m. 
Kristui gimus. Šv. Patriko 
šventė iškilmingai šven
čiama Irlandijoj ir šiame 
krašte, kur tik yra dau
giau irlandiečių, kovo 17 d.

ŠV. JUOZAPAS
Šv. Juozapo, Švč. Marijos 

Panos Sužieduotinio, gyve
nimas yra gerai mums ži
nomas. Nors šv. Juozapas 
buvo kilęs iš karaliaus gi
minės, tačiau, nežinomas 
pasauliui ir giminių panie
kintas, turėjo, prakaitą 
liedamas, sunkiai dirbti, 
kad užsidirbtų kasdieninės 
duonos.

Bet, juo mažiau jį pažino 
žmonės, juo jis buvo malo
nesnis Dievui; juo žmonės 
labiau jį niekino, juo jisai 
darėsi vertesnis, kad Die
vas išrinktų jį eiti aukš
čiausiąją pareigą. Dėliai tų 
jo gerumų Dievas išrinko 
jį Švenčiausios Marijos 
Sužieduotiniu ir Kūdikėlio 
Jėzaus Globėju.

Šv. Juozapo šventė šven
čiama kovo 19 d.
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Stalinas Nori Gauti Bilijonu 
!XaIao4ii Iž šmavllf Af voieniį iš MncnKos

VVashington, D. C., kovo 
18 — Sovietų Rusijos val
džia įteikė Jung. Valsty
bėms raštą, kuriame pra
neša, kad Rusija sutinka 
derėtis su Jung. Valstybė
mis dėl bilijono dolerių pa
skolos.

Rusijos Darbininkai Dirba 
Tamsoje Ir Šaltyje I

New York (LAIC) — 
“Izviestija” Nr. 14 išspaus
dino savo korespondento) 
pranešimą iš Rostovo; 
(prie Dono) apie padėtį tos 
apylinkės mašinų ir trak
torių stotyse. Pranešama, 
kad daugelyje vietų tos 
stotys žiemos metu atre-

i

Ždanovas Išrinktas Sovietu 
Tarybos Porininku

Maskva — Andrei Žda- 
nov išrinktas vyriausios 
sovietų tarybos pirminin
ku, o tautų tarybos pirmi
ninku išrinktas V. Kuzne- 
cov.

gos išleidimą, o LDS ir 
“Darbininkui” už jos at
spausdinimą.

Isigyję “Šventųjų Gyve
nimai**, skaitysite per išti
sus metus apie skirtingą 
šventąjį, kiekvieno mėne
sio, kiekvieną dieną. Pla
čiau apie šią nepaprastai 
svarbią knygą rašo įžy
musis žurnalistas, Dr. J. 
Prunskis. Jo aprašymas 
tilps kitame “Darbininko” 
numeryj.

Lietuviu Rado Koncerto 
žvaigždė

DARBININKAS
TEL. SOUth Boston 2680
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f
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Būrys vokiečių jūreivių su jų vad i Comdr. Paul Schmlenbuch, kurie 
buvo kaipo įgula vokiečių laivo Prinz Eugen, informuojami, kad turi pa
likti savo laivą New Yorke ir grįžti į namus Amerikos laivu ir savo ke
lionę atidirbti. Tas jų laivas vežamas į Pacifiką, kur bus daromi atominės 
bombos išmėginimai, kaip ji stipri a it vandenyno.

I

Krata liT^jayks Partijcs SOVIETAI PRIVERTĖ UNIJOTŲ 
k** j BAŽNYČIĄ ATSISAKYTI 

NUO VATIKANO

Centre

Varšuva, kovo 18 —Slap
ta lenkų valdžios policija 
pereitos savaitės pabaigo
je padarė kratą Lenkijos 
valstiečių partijos centre. 
Šios partijos pirmininku y- 
ra Stanislaw Mikolajczyk. 
Policija areštavo šešis 
partijos darbininkus, išsi
nešė sąrašus ir dokumen
tus. Taip tai Varšuvos len
kų valdžia ruošiasi rinki
mams.

IUnd(to|Areftwe Daugiau 
Sovietų Šnipų

darbininkas
Uthuanian Semi-Weekiy 

Newupap«r 
PublUhed every 

TUESDAY and FRIDĄ Y 
MS Broaway, S. Boston 27, M;
2♦

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

kooperavimo Sovietai Būsi?
Atsakomingi

Vis Tebesvajoja Atsipirkti Pabaltiju
i New York, kovo 18 —Pe
reitą penktadienį New 
•Yorko miestas suruošė 
bankietą Winston Chur
chill pagerbti, šį kartą 

i VVinston Churchill, buvęs 
i Anglijos premieras, kiek 
i švelniau kalbėjo link Ru
sijos diktatoriaus Stalino, 

i Jis pakartojo atsišaukimą 
lį Jung. Valstybes sudaryti 
vieningą akciją angliškai 

i kalbančių tautų. Jis pa- 
’ reiškė, kad netikįs, jog 
į naujas karas būtų neišven
giamas. Jis netikįs, ‘ “ 
j Rusija norėtų karo.

west the Baltic Statės and a 
large part of Finland have been 
re-incorporated in Russia.

Iš šio posmo, kaip ir sek
tų, kad Pabaltis rusams 
kur-tai, kada-tai buvo pri
pažintas. Vienok, mus čia 
apeina ne tiek slaptos di
plomatijos užkulisė, kiek 
faktas, kad Churchill’is, 
kaip tik dabar, rado reika
lingu tą aplinkybę viešai 
iškelti, lyg norėdamas pri
minti kainą kuri rusams 
buvo užmokėta, tuo pačiu 

jog tikintis UNO Čarterio rv- 
Reiš-|bose gražaus tarptautinio

s, kovo 18 — Ukrainiečių kvislingai.J® angliškai kalbančių, sugyvenimo,
radio praneša, pasiuntė Stalinui pareiški- amonių simpatiją Rusijos) Kaip matome, net ir da-Londonas,

Maskvos i 
kad Unijotų bažnyčia va
karinėje Ukrainoje nu
traukė šimtmečių senumo 
santykius su Katalikų

i

mą, kad “dabar niekas ne
gali suardyti ukrainiečių 
vieningumo.” I

su Katalikų niekas nei nenori suardyti 
Bažnyčia — Vatikanu ir ukrainiečiu vieningumo, 
įsijungia į Rusų Ortodok- Tačiau, visiems vra žino- 
sų bažnyčią. ima, kad tas “vieningu-

— . •• c • • imas”, kuris šiomis dieno-
Rusijos valdžios įsakymu ;^“keir
buvo areštuota ir išvežti ir prievarta.

Trumpai paminėję šven
tuosius, mes nuoširdžiai 
patariame visiems įsigyti 
kun. Prano M. Juro, LDS 
Centro pirmininko, lėšo
mis išleistą knygą “šven
tųjų Gyvenimai**. Toji di
delė apie 1,000 puslapių, 
gražiais apdarais, su auk
siniu kryžių ir užrašu kny
ga turėtų rastis kiekvieno 
lietuvio namuose. Ji su
krauta ir parduodama 
‘Darbininko’ knygyne, 366 
West Broadway, So. Bos
ton 27, Mass. Kaina $4.00. 
Didelį nuopelną reikia pri
pažinti kun. Pr. M. Jurui 
už šios taip vertingos kny-

Per visą šį mėnesį yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Nors karas 
pasibaigė, bet Raudonojo 
Kryžiaus karas nepasibai
gė. Aukokime Raudona
jam Kryžiui pagal išgalės.

žmonėms, kurie taip daug j bar Pabaltis nenustoja bū- 
ukrainiečių nukentėjo kautynėse su.ti Churchillio akyse pato- 

Sunrantama,iAkięs , j jia čigoniško biznio verty-
I Mr. Churchill reikalavo, i be, ir tai nepaisant kad tas 
kad sovietų Rusija iš--pats Churchillis buvo At- 
trauktų savo kariuomenes lanto Čarterio co-partne- 
iš Irano, ir priminė, kad riu, kur pasisakoma prieš 
Potsdamo konferencijoj svetimų teritorijų grobi- 
Britanija ir Jung. Valsty-mą.
bės užtikrino Rusijai pilną) Linkime manyti, kad tai 
laisvę Dardaneliuose laike yra tik p. Churchill’io 
taikos ir karo. j kombinacijos, ir kad mū-

Winston Churchill dar sų kraštas šioje kapitulia- 
kartą rado reikalą rusams cinėje diplomatijoje neda- 
priminti esą Rusijos daly- lyvavo ir nedalyvauja, po 
vavimas kare, tarp kitų senovei tebesilaikydamas 
vertybių, buvo kompen- 1940 metų liepos 23 d. pasi- 
suotas Pabaltijo į rusų im-' sakymo, velionies F. D. 
neriją re - inkorporavimu. Roosevelto ALT delegaci- 
Štai ką jis yra pasakęs: į jai padaryto pareiškimo, 

“There is no reason why So- Atlanto Čarterio, Prezi- 
viet Russia should feel iii- dento Trumano 12 punktų 

'rewarded for her efforts in the jp nesuskaitomus per pas- 
war. If her losses have been kutinius 4 metus Statė De- 

riai pikietavo Churchill’ą, grievous- they make our hearts partmento Lietuvos ir Pa- 
kuris buvo apsistojęs Wal-įbleed at their terriblė losses. balčio reikalu duotų užtik- 
dorf - Astoria viešbutyj ir ber £a*ns bave a^so been maKn‘_ rinimų. 
kuriame jo garbei buvo " 
suruoštas bankietas.

Komunistai buvo pasi
ruošę sudaryti dviejų va
landų domenstraciją. Dai
navo įvairias raudonųjų 
dainas, platino raudonųjų 
lapelius.

New Yorko policija stro
piai saugojo Churchill’ą.

Ukrainiečiai,, subirėjus ti
rono Stalino žiauriam re
žimui, atgaus savo tautos 
ir krašto nepriklausomybę 

kontjroliuoja-iį ‘.aisYę ir k Katalik>' 
Taigi ukrainiečių ka.; Bažnyčią.________

visi ukrainiečių katalikų 
vyskupai ir kunigai, kurie 
nesutiko įsijungti į rusų Į f .

Ottawa, Canada*, kovo 18 ortodoksų bažnyčią, Stali-J. - - - -- — -
—Kanados policija arešta- no valdžios 1 
vo Fred Rose, Darbo Pro- ma. Taigi ukrainiečių ka- i caznyci4- 
gresyvių partijos parla-talikų susidėjimas su orto-Į M np.
mento narį, kuris tarpinin- doksais nėra laisvas, bet) CIO—nOmuniSTSI rlkiCtaVO 
kavo prisidengęs vardu prievarta padarytas.
“Debouz” sovietų šnipija-J Ukrainiečiai katalikai 
doje. Sakoma, kad jis iš-buvo vienybėje su Vati ka
da vęs keturis kitus šnipus, nu per 350 metų.

Churchill Viešbuti

Vienuolikti metai kaip 
transliuojame lietuvių dar
bininkų programą šešta
dieniais. Vieną kartą į me
tus ruošiame didingą kon
certą. Šį metą koncertas į- 
vyks sekmadienį, gegužės- 
May 19 d., 3:30 vai. po pie
tų, JORDAN HALL, Bos
tone.

Koncerto programos 
žvaigždė bus jaunas lietu
vis artistas .Viktoras Ben
deris iš New Yorko. Jis y- 
ra studijavęs įvairiose mu
zikos mokyklose Jung. 
Valstybėse ir Europoje. 
Lietuvos Muzikos Konser
vatorijoj, Kaune, studija
vo du metu. Koncertavo 
Europoje 
Latvijoje, Estijoje, Lenki
joje, Prancūzijoje, Vokie
tijoje ir kituose kraštuose.

Grįžęs iš Europos, tęsė 
studijas. 1943 metais atvy- ną ūkininką dirbo keletas 
ko į Rytus. New Yorke lietuvių. Viena dieną, į ūkį 
vairiuose teatruose vaidi- j įvažiuoja kariškas sunkve- 
no ir dainavo. Jis ir dabar,žirnis, iš kurio iššoko ketu-' 
vra muzikaliame veikale ri raudonarmiečiai su sau-’-, . , . .
“SHOVVBOAT”, New Yor-įtuvais rankose ir darkyta iukyJ ~ kokosuose, 
ke. Plačiau apie šį ir kitus prancūzų kalba prašo ūki-Į CIO delegacija nieko ne- 

’ ■_ nįn]co parodyti lietuvių sako apie sovietų Rusijos
darbininkų kambarius. I darbininkų unijas, kurios 

Kambary jie užtinka du ^a visiškoje valdžios kon- 
lietuviu, Alfonsą Sirtautą irStasj JanuškĮ kuriuo! ^^l'ti beS’adygi! 
jėga priverčia lipti su jais . L . ,į nežali rei- 
į sunkvežimį ir nusiveža " .„["L?®? 
nežinoma kryptimi.

Sakoma, kad rusų karei
viai Prancūzijoje pradeda 
jaustis kaip namuose.

ATŠAUKĖ J. V. LAIVYNO 
PARADĄ

Buvo numatyta suruošti 
Jungtinių Valstybių Lai
vyno — karo lėktuvų ir 
laivų paradą Viduržemio 
jūroje. Tačiau, esant į- 
temptai padėčiai Europo
je, J.V. sekretorius Byrnes 
įsakė tokio parado nedary
ti, kad kai kas neįžiūrėtų 
provokacijos.

Prancūzų policija jaučiasi 
bejėgė, niekad agresoriaus 
nesulaikė ir leidžia su au
ka pasislėpti.

CIO Grupė Už Artimesnius 
Santykius Su Rusija?

i

New York, kovo 18 — 
Didžiojo New Yorko CIO 
ir Komunistų partijos na-

ficent. Her two tremendous Veltui p. Churchill’io pa- 
antagonists. Germany and Ja- stangos! Jau užmokėta 
pan have been laid low. Japan kaina jis britų imperijos 
was overthrown almost entirely saugumą vargiai ar pirks, 
by American arms. Russia re-i Taip lygiai kaip nepavy- 
covered almost without striking ko jį nusipirkti ir Cham- 
a blow all that she lošt to Ja- berlain’ui Čekoslovakijos 
pan forty years ago. In the) nepriklausomybės kaina.

Lietuvoje,

Sovietu Agentai Pagrobė 
2 Lietuviu

Washington, D. C., kovo 
18 — CIO delegacija, kuri 
lankėsi sovietų Rusijoje, 
pasisakė už artimesnių 
santykių sudarymą su Ru
sija.

Sovietu Pastangos "Perauk
lėti" Baltijos Gyvento jus j uei cnurcniii raiDos
New York (LAIC) — į ----------------------

) Jausdami stiprią opoziciją,1 New York (LAIC) — .war... Appeasement policy dld
! 7 V_____• 1 _ _ •___________ ____ ___ ' r* Ir n ’Suprantama, CIO deelga-i bolševikai savo propagan- • Pranešama, kad dėl Chur-Į»»ot ensure British secarity in 

ja buvo vaišinama sovie-da Baltijos kraštuose varoichill pasakytos kalbos the pust and wiū certainty failDraugo specialus_ ko- .. fouvo vaišinama sovie-!da Baltijos kraštuose varo 
respondentas, Vyt. Arūnas J - - -respon entas, Vyt. runas Rusijoje ir ji matė tikfįtin atsidėję. Pavyzdžiui,! Waldorf - Astoria, kovo 15 to bring security based on the 
praneša, kad prie cnartes, tai, ką geriausio ga]i; Estijos sostinėje Taline, d., sujudo visa patriotin-)aPP«»s«nent of Russia at the
netoli Paryžiaus pas vie- parodyti. Tačiau, labai a-kaip praneša “Izviestija”,goji Amerikos lietuvių vi-«pcnse of s« or sevea millkm 
ną ūkininką dirbo keletas kad tojį delega-Nr. 15. buvo suorganizuota suomenė. Amerikos Lietu- Baltic peoples. We suvest that

cija turėjo laisvę pamaty-’net 168 agitatorių kolekty-’vių Taryba, Amerikos Lie-;on the propitous occasion you 
;ti darbininkus, kurie ver-,vai, susidedą iš daugiau; 
giškai dirba industrijoj ir kaip 4,500 agitatorių. Tai)

tik viename mieste!

artistus, kurie išpildys 
programą, parašysime ki
tą kartą.

Koncerto tikietai jau ga
tavi ir pardavinėjami. 
Kviečiame visus užsisaky
ti. Galite gauti “Darbinin
ko” administracijoj, 366 
W. Broadway, So. Boston. 
Kainos $2.40; $1.80 ir
$1.20, priskaitant valdžios 
taksas.

I » »

De Valero Gina Airijos 
Heitrahmų

Dublin, Airija, kovo 18— 
Premjeras Eamon de Va
lerą, Šv. Patriko dienos 
pirmoje savo kalboje per 
penkis metus, kalbėdamas 
Jungtinėms Valstybėms,

kalauti pagerinti jų darbo' 
sąlygas. Bet į tai CIO de
legacija visai nekreipė dė- pareiškė, kad Airija gynė 
mesio, ir apie darbininkų 
teises visai neprisimena.

savo neitralumą laike ant
rojo pasaulinio karo.

tuvių R. K. Federacija ir į may recall your foreign poficy 
kitos organizacijos pa-(6eclarations and wi1l support 
siuntė protestus telegra-(th* aspiratfons of the peoplen 
momis Britų Pasiuntiny-1of Lithuania, Latvi* and Erto- 
bei Washingtone.

Taip gi didelio pasipikti
nimo rodo Amerikos lat
viai ir estai.

Amerikos Lietuvių Ta
ryba savo telegramoje; 
tarp kitko štai ką pasakė:)“In your speeeh of March
15th wherein you treated the
Soviet annentionfet etninis in) Mirties nebijo tie, kurių 
the Baltic Statės as a rewardj gyvenimas daug vertas, 
for the Russian part in the Kantas.

nia for freedom restoratton of 
their sovereignty and member- 

; ship”.
i_______________

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy- 

jvenimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstojus.



Antradienis, Kovo 19 d.. 1946

ĮVAIRIAS žinias
Lithuanian American 
Information Center 
New York

Siunčiame Tamstom Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių 

B. Doyle, anglų ambasados bendami gyventojų baldus, suvažiavimo nutarimą^jpa-

, nuolankiai prašydami per
siųsti jį savo nuožiūra A- 
merikos lietuvių spaudai.

* :

KĄ MATE ATSILANKĘS 
Į LENKIJĄ

New York (LAIC) — A. traukdami į rytus ir ga- 
L. _____ ________ ___ _ _____ ______ ______ ,
tarnautojas Varšuvoje, su- namų reikmenis, mašinas, darytą š .m. sausio 25-26 d 
grįžęs į Londoną savo į- gyvulius, ir tt. 
spūdžius aprašė “World 
Review”. Jis pastebi, kad 
per 31 metus, firmos reika
lais keliaudamas, jis turė
jo progos aplankyti beveik 
visus pasaulio kraštus, bet 
niekur nematęs tokio blo
go apsiėjimo su žmonėmis, 
kaip dabartinėje Lenkijo
je. “Nors vokiečiai buvo 
labai blogi. — rašo Doyle 
— bet mūsų rusiškieji są
jungininkai, mano nuomo
ne. dar blogesni. Dabarti
nė lenkų vyriausybė neturi 
gyventojų pasitikėjimo... 
Aš pats mačiau moterį, ku
ri, astuonių rusų - karei
vių išniekinta pasimirė rū
syje. Aš buvau bejėgis tą 
nusikaltimą sustabdyti. 
Vėliau aš mačiau tris mer
gaites išprievartautas ru- galime kirsti lažybų, kad; 
sų karininkų. Viena, kuri mažiau negu vienas nuo-] 
priešinosi, t___ ______
Savo akimis mačiau, kaip ro. 
valanda no valandos, diena tarp “buržuazinės” ir “ko- 
po dienos, trijų mylių kon- munistinės” demokratijos, 
vojai ėjo per Varšuvą,'—pažymi laikraštis.

v •

“Kodėl neleisti lenkams
išsirinkti vyriausybės lais- Nutarimo tarinys tokis“ 
vai, pagal savo norą ir ko
dėl nesustabdyti tuos ma
sinius areštus? Viskas ve-

Amerikos Lietuvių 
Spaudai

dama prie to, kad Lenkiją' Lietuvių Rašytojų Trem- 
padaryti 17-tą sovietų res- tinių suvažiavimas, įvykęs; 
publika. Netrukus šimtai sausio 25-26 d.d., 1946 m. 
tūkstančių rusų bus Lenki- Tubingene, Vokietijoje, su-’ 
joje, o milijonai lenkų iš- telkęs apie 100 iš Lietuvos 
vežtų į kalėjimus Rusi jo- ištremtų rašytojų, su dide-^ 
je”. jliu dėmėsiu sekdamas A-

„ , ... merikos lietuvių spaudą,
Perspausdindamas tą zi- džiaugiasi jos užimta aiš- 

mą, Aevv Leader pažymi, įja įr atkaklia pozicija ko- 
kad tik maža emigracijoje voje dėl Lietuvos laisvės.: 
esančių lenkų kanų dalis, gįoje kovoje mes einam su 
sutiko grįžti j Lenkiją, ir Jumis

“ę-iinLrn nacs.

DARBININKAS
Kas užgrobė Lietuvą ir ki- |j* įw
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daros Sovietuose Nėra 
Gyvenimo

toliau rašo: “sunku pasa
kyti koks nuošimtis užjū
ryje esančių Amerikos ka
rių norėtų ten pasilikti, bet

Suvažiavimo Prezidiumas
(seka parašai).

buvo nušauta, šimtis, bet tai ne dėl tero-; 
Štai kur skirtumas!

Operos Teatras Perkelia
mas į VHnių I

Ir vėl “sponge fleet” pradėjo savo darbą kirs
dami iš jūrų dugno kempes. Ten dirba apie 200 
narų ir vyksta apie 176 laivai. Metinė apyvarta 
to biznio neša apie $3,000,000. Narai tas kempi
nes žoles kerta ir deda į maišus ir nuo laivų mo
torai traukia į viršų.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ
TREMTINIŲ ATSIŠAUKIMAS

Lithuanian American 
Information Center 
New York

Neturėdami Amerikos 
lietuvių rašytojų adresų, 
siunčiame Tamstoms Lie
tuvių Rašytojų Tremtinių

ros tarptautinio išgarsėji
mo.

Demokratinių kraštų ka
riuomenės išlaisvino mus 
iš koncentracijos stovyk
lų, iš prievartos darbų fa
brikuose, iš pažeminimo ir 

i paniekinimo. Bet grėsmė
suvažiavimo nutarimą, pa-;mums įr dabar dar nepra
darytą š. m. sausio 25-26 ėjo. jūs suprantate mūsų 
d. Tubingene, ir tikime, tautinę ir asmeninę kūry- 
kad neatsisakysite jį per- binę kančią, jūs jaučiate 
siųsti visiems Amerikos tait ką mes visi jaučiame, 
Lietuvių rašytojams. Nu- kad be demokratinių prin

ėjo. Jūs suprantate mūsų

New York (LAIC) — 
Gruodžio mėn. gale jau bu
vo baigiamas Vilniaus 
miesto teatro salės remon
tas, kur galės sutilpti iki 
800 žiūrovų. Aptvarkyti 
baldai, padidinta orkestro j 
vieta, pataisyta uždanga.! 
Tas pastatas pavedamas 
Lietuvos valstybinei Ope
rai, kuri iki šiol buvo Kau
ne. į i

Teatrų reikšmę buvo ge
rai supratę jau senos Ro
mos tironai: jie mėgdavo 
kartoti esą miniai reikia 
duonos ir spektaklių! 
Tuom tarpu, lietuviai trok
šta nepriklausomybės.

f

tas Pabaltijo valstybes, 
ar ne Sovietų Rusija? Kas 
pagelbėjo Hitleriui pradė
ti karą ir pasmaugti Len
kiją, ar ne Sovietų Rusija? 
Kas puolė Suomiją, ar ne 
Sovietų Rusija? Kas domi
nuoja Balkanus, ar ne So
vietų Rusija?

Sovietų Rusija sutarti
mis buvo atsižadėjusi vi
siems amžiams ]____ ,
Latvijos ir Estijos ir buvo begėliai atsako, kad bolše- 
pripažinusi jų nepriklauso- vikai juos siunčia sun- 
mybes. Rusijos valdžia kiems darbams į Sibirą, 
raštu ir žodžiu pakartoti- už tai, kad jie koncentra- 
nai buvo pasižadėjusi nesi- cijos stovyklose ar ghetto 
kišti į Lietuvos vidaus rei-^i’,Krt —“T-: 
kalus. Sovietų Rusija visas 
tas sutartis sulaužė ir bir-i 
želio 15-17 dd., 1940 m. už-Į 
grobė Lietuvą ir kitas Pa-: 
balti jo valstybes ir iki šiol 
jas valdo kaip savo.

i

Visiems yra žinoma, kad
Lietuva niekad nepriklau- ■ ciįntos į prekių vagonus ir 
se Rusijai Dabar kaip tik išsjųstos j sibirą. vienas 
yra proga Sovietų Rusijai į,.das, pergyvenęs Dachau 
padarytas skriaudas ati-'įr kįbų nacių stovyklų bai- 
taisyti, outent, atsisakyti i tikėjosi> kad
nuo Lietuvos ir kitų Pa;įševikai jj maionįaj priims, 
baltijo valstybių ir leisti T či „ skaudžiai misi
joms laisvai atstatyti savo; lė Pįmiausia bolševi. 
nepriklausomybes. Kol to kai padarė jam tardymą, 
?u?.1Ja nepadarys, tai jos kurjo pabaįgOj tardytojas 
žodžiai, kad Sovietai ne- jam pareįškė; “Tiek ir tiek 
®le;kia ,?„a„s“T i žydų nužudyta. Kodėl tam-

Ista gyvas, reiškia turėjai 
• svarbių nuopelnų vokie
čiams”. Supykęs žydas at
rėžė tardytojui: “Tiek ir 
tiek bolševikų buvo už-

mybes.

v •

Atrodė, kad bent žy
dams, išsigelbėjusiems iš 
vokiečių rankų Sovietuose 
bus kiek geriau gyventi 
kaip kitiems. Tikrumoje gi 
žydai masiniai bėga iš Lie
tuvos ir iš kitų sovietų o- 
kupuotų kraštų. Paklausti, 

Lietuvos, kodėl taip daro, žydai pa-

v •

dirbo vokiečiams. “Jei dir
bot vokiečiams, dabar pa- 
dirbsit 4-5 metus ir mums” 
— taip pasakė bolševikai 
žydėms, kurios stebuklin
gai išliko gyvos koncen
tracijos stovykloj prie 
Dancigo. Išbadėjusios ir 
vos gyvos jos buvo suso-

sė Rusijai. Dabar kaip tik išsiųStoS į Sibirą

žodžiai, kad “Sovietai ne- jam pareiškė: “Tiek ir tiek

tarimo turinys tokis:

Naujas Kanados Lietuvių 
Tarybos Sąstatas

Kodėl Rusija Provokuoja 
Karų?

liui; jie nenori to, kas ki-i ’ 
tiem priklauso” yra ir busi 
jos biaurus melas. Melą- i £• 
giui niekas negali pasitikę-! 
ti. _ __

Sovietų Rusija nesilaiko aUiie kare.' o ko-
įr savo duotų pasizadeji- dįl tamsta gyvas?”9”

cipų įgyvendinimo, be tau
tinės ir valstybinės laisvės 

! lietuvis rašytojas niekadAmerikos Lietuviu 
Rašytojams

Lietuvių Rašytojų Trem-įb' tikro kūrybinio pagrin- 
tinių suvažiavimas, įvykęs,do.
sausio 25 - 26 d.d.. 1946 m. Mūsų nuoširdus sveikini- 
Tubingene, Vokietijoje,'mas ir kvietimas: visur, 
broliškai sveikina savo ko- visom priemonėm, visom 
legas rašytojus Ameriko- literatūrinėm formom kel- 
je. linkėdamas ir toliau at-įkite Lietuvių vardą ir ko- 
kakliai kovoti dėl pasaulio!vokite dėl Lietuvos Nepri- 
taikos. žmoniškumo, dėliklausomybės. 
lietuviškosios kul t ū r o s' Suvažiavimo Prezidiumas 
aukščio ir mūsų literatu-'. (seka parašai).
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Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurio* baigsis birželio 4—12 d. 

ŠV. ANTANO NOVENA.

mų ir pasirašytų sutarčių 
su sąjungininkais. Tai ar 
galima pasitikėti Sovietų 
Rusijos vyriausybei, kuri 
yra užgrobus svetimus 
kraštus ir siekia kitus už
grobti? Aišku, kad ne. So
vietų Rusija, užgrobusi 
svetimus kraštus, jiems 
tuojau užkaria savo žiau
rią komunistinę tvarką, 
terorizuoja gyventojus, 
juos tremia į Sibirą, 
vietose apgyvendina 
vuosius vergus.

trūksta, jie gyvena pertek
liuje.

Sudrumstame vandenyj 
yra lengva gaudyti žuve
les. Tai labai gerai supran
ta komunizmo vadai. Todėl 
jie ir drumsčia pasaulio 
vandenį. Rusija, kaip 
Churchill sakė yra “užsi
leidusi gelęžiniu uždanga- 

jlu”. Iš Rusijos niekas ne
įgali išvažiuoti nei į tą 
kraštą įvažiuoti. Jeigu Ru
sijoje būtų “rojus”, kaip 
skelbia komunistai — Ru
sijos agentai, tai Stalinas 
įsakytų nutraukti tą “ge
ležinį uždangalą” ir vi
siems parodytų tą “rojų”. 
Tačiau to ne tik nepadaro, 
bet dar labiau suvaržo, kad 
nei mažiausia 
prasiskverbtų 
rą.

Ar galima 
maiše?

Paradas So. Bostone
Kaip žinome, sovietų Ru

sijos komunistinė tvarka 
buvo visai privedusi, kraš
tą prie bankruto. Sovietų 
vyriausybė daugiausia pi
nigų išleisdavo ir dabar iš
leidžia propagandai užsie-į 
niuose. j

Karas išgelbėjo Rusiją 
nuo perversmo. Dabar ji 
vėl gali kalti savo vergams 
į galvą, kad dėl karo ji tu- 
iri skelbti “piatiletkas” ir 
jos gyventojai turi vergiš
kai dirbti.

Rusijos valdžia ir dabar 
nesirūpina pakelti savo ū- 
kį, bet tęsia savo imperia
listinę politiką, provokuo
ja naują karą. Karas Rusi
jai yra pasiteisinimas, kad 
ji negali pakelti savo kraš
to gerbūvio, nes “kapita
listinės” valstybės nori ją 
sunaikinti. Tačiau visiems, 
kurie šiek tiek rimčiau gal
voja, suprantama, kad ne 
“kapitalistinės” valstybės 
nori sunaikinti Rusiją, bet 
Rusijos komunizmo vadai 
siekia užkariauti visą pa
saulį.

Karas yra baisi žmonijos 
nelaimė. Komunizmas yra 
dar baisesnė žmonijos ne
laimė. Komunizmas siste- 
matingai griauna civiliza- 
ei ją ir padaro visus žmo- 

, nes jo vergais. Tik komu
nizmo vadams nieko ne-

o jų 
sa-

Pirmadienį, kovo 18 die
ną įvyko didžiulis milita- 
ris paradas paminėti Britų 
evakuavimą iš Bostono ir 
taipgi Šv. Patriko šventę. 
Parade gausiai dalyvavo ir 
lietuviai — Amerikos Le
giono tSepono Dariaus 317 
postas, kuris turėjo savo 
beną ir labai gražiai pasi
rodė.

Paradas prasidėjo nuo 
Andrew Square 2 vai. po 
pietų ir ėjo Dorchester St., 
G St., Thomas Park, E. 
Sixth St., H St., E. Fourth 
St., Farragut Rd., E. 
Broadvvay, W. Broadvvay 
(prie “Darbininko” namo 
buvo pastatyta platforma, 
kur įžymieji valstybės ir 
miesto vadai stebėjo para
dą). Paradas užsibaigė 
prie Broadvvay Tunnel.

Lietuvis Kolumbijos Jauni
mo Auklėjimo įstaigoj

New York (LAIC) — Vi- 
dūrinės Amerikos valsty
bėlėje Kolumbijoje gyvena 
būrelis lietuvių. Vienas iš 
jų net darbuojasi raupsuo
tųjų sanatorijoje. Neseniai 
Kolumbijoje buvo kunigu 
įšventintas lietuvis Stanis
lovas Matutis, salezietis. 
Jis paskirtas darbuotis au
klėjimo įstaigoje.

New York (LAIC) —Ka
nados lietuviai gražiai 

su Ame
rikos Lietuvių Taryba. 
Gausi jų delegacija buvo 
atvykusi į Amerikos lietu
vių Kongresą Chicagoje. 
Šiais metais įvykusiame 
Kanados Lietuvių Tarybos 
metiniame susirinkime 
Montrealyje tapo išrinkta 
K.L.T. Centro Valdyba 
1946 metams: pirmininkas 
A. Navickas (6642 Third 
Avė., Rosemount, Mon- 
treal), vice-pirm. J. Trum
pa, sekretorius L. Gudas, 
sekr. pad. J. Gaurys ir ka
sininkas J. Duncikas.

Kanados Lietuvių Tary
bos Toronto skyriaus val
dyba 1946 metams — pirm. 
J. Yokubynas, vice-pirm. 
A. Augutis, sekr. M. Dervi
nis, sek. padėj. St. Batkie- 
nė,

' neturės dvasinės atramos bendradarbiauja
i žinutė ne- 

pro cenzū-

kasin. Z. Užemeckienė.

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

7:3(1 AM — Iškilmingos šv. Mišios;
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatyto 

švenč. Sakramento.
Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, taip pat 
gyvųjų ir žuvusiųjų kareivių vardai, už kuriuos Pranciško

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS

ŠV. 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 Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoli Dievui Už (rautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašom* prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

SEIMELIS

T

Pranešimas ■ Kvietimas
Nukryžiuotojo Jėzaus 

Seserų Vienuolyno Rėmė
jų Seimelis įvyks sekma
dienį, kovo 31 d., Šv. Petro 
lietuvių parapijoj, So. Bos
ton, Mass.

Prasidės iškilmingomis 
šv. mišiomis 10 vai., Šv. 
Petro parapijos bažnyčio
je, So. Boston, Mass. Sesi
jos prasidės 1 vai. po pie
tų parapijos svetainėje. 
Pamokslui ir paskaitoms 
kviečiami žymūs kalbėto
jai, kurių vardus paskelb-

sime vėliau. Tikimės jog 
dalyvaus ir mylimasis mū
sų ganytojas Jo Ekscelen
cija Arkivyskupas, Ri
chard J. Cushing, D. D.

Prašome visų Nukry
žiuotojo Jėzaus Seserų 
Vienuolyno Rėmėjų skyrių 
narių ir svečių pasirįžti 
dalyvauti SEIMELYJE. 
Jis bus labai naudingas da
lyviams ir teiks daug 
džiaugsmo Seneliams ir 
našlaičiams, kuriuos Sese
lės yra pasiryžusios glo
boti.

Nuoširdžiai kviečia į Sei
melį —

N. J. S. V. Rėmėjų 
Valdyba

pirkti katę 
Ar galima tikėti 

komunistų propagandai a- 
pie Rusijos “rojų”, jo ne
mačius, jame nepagyve
nus? Pagyvenę Rusijos 
“rojuje” žmonės, išsigydė 
nuo tos ligos. Sergantiems 
komunizmo liga, patartina 
nuvažiuoti ir Rusijoje pa
gyventi.

Kiek laiko atgal, katali
kų laikraštis “The Tablet” 
patarė Jung. Valsybėms 
duoti laivus ir jais nuvežti 
į Rusiją tuos žmones, ku
rie idealizuoja Rusijos “ro
jų”, o iš Rusijos atvežti 
tiek pat žmonių, kurie no
rėtų pagyventi Jung. Vals
tybėse. Tai tikrai geras pa
tarimas. Rusija turėtų su
tikti tokį bandymą pada
ryti. Iksas.

Sovietų Rusijos rašyto
jas Tarle labai plačiai išsi
kalbėjo Maskvos spaudoje. 
Jis pasmerkė Churchill, 
buvusį J. V. Prezidentą 
Hooverį ir kitus, o sovietų 
Rusiją’ nupiešė kaipo ne
kaltą avinėlį.

Tarle sako: “Sovietai ne
siekia viešpataut pasau
liui; jie nenori to kas ki
tiems priklauso; bet Sovie
tų Sąjunga niekam neuž
leis, kas jai priklauso”.

Tai yra grynas melas.

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS
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 RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

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

Gatvė ......................  -............. —

Miestas ir Valstija...........................-..........................

knyga (s)
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuead&y and Friday except Holiday* auch at 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Tndependence Day 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa
SAINT JOSEPH'* LITHUANIAN^. C. ASSOCIATION OP LABOR

fctered *■ aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the poet office at Boetoa. 
Masa. under the Act of March S, 1870.

Acceptaace for mailing at special rate of poctage provlded for in Sectlon 110* 
Act of October 8, 1917, authorized en July 12,1918

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams....... ......... - *4.00
Vieną kart savaitėje metama— *2.00 
Užsieny metams ___________ *5.00
Užsieny 1 kart aa-t*j metame *2.50

■ -a orir0) ir redakcijos 
re^ys. Komunjstmiarn vei- 

,<■ •. h;a sie-

i

BUBSCRIP^iON KATES:
Domestic yearly__________ *4 00
Domestic once per week yearly *2.00
Foreign yearly____________ *5.00
Foreign once per week yearly *2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680
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Darbininku Eiles i1- vartn ašc remazų rūpesčių.. — pasa-
1 l oįasi jisai. — Karta bu-

— Raudonojo jaunimo šefas. — Karo tribunolo nuteistas už slaptą vci- vau areštuotas už bandy- 
kimą kariuomenėje. — Apie savo pergyvenimus kalėjime, 
nistų laikraščių redaktorius. — Ką jis patyrė bendraudamas su aukš- ’.”**■ 
taisiais komunistų bosais. — Revoliucijon! — Vidaus kovos ir "užmirši- nuteistas, 
mo ieškojimas moteryje". — Pas spiritistus. — Perka Šv. Raštą. — Ko- buv?
munisto pirmas pasimatymas su kunigu.—Ispanų komunistų vado dūk- bet^tas viskas tik^suštipri- 

no mane revoliucinėse idė- I

Churchillio Kalba

i

_  Komu- sudaryti komunistų 
būreli kariuomenės įgulo
je ir buvau karo tribunolo 

Kalėjimas man 
> laikotarpis poilsio, 

studijų ir apsigalvojimų,

tė. — Krauju raudonos gatvės. — Atsivertimas. —

LAI^RAŠČIU PARDA
VĖJAS MADRIDE

Ispanija vėl darosi dėmė-

JSTOJA I KOMUNISTŲ 
EILES

i ___
Į šio centru. Šia proga mes 

Churchillio kalba, pasakyta New Yorke kovo 15 galime prisiminti
d. įrodo jo diplomatinius gabumus atremti stačiokišką “
ir juokingai žioplišką Stalino priekaištą, kad Anglija
eina prie pasaulinio imperializmo, o ta nekaltoji avelė nu Į® komunistų _ vadų Is- 
Rusija esanti tikrosios demokratijos pavyzdys. Kitais 
žodžiais, Stalinas primeta savo darbus Britanijai, o

P-o šalį eidavo daugelis ho komunĮstų 
medicinos mokyklos stu-^-- 
deniu Jis buvo jautrios KomuMstų 
prigimties, jam atrodė, 
kad jie turės žymiai švie
sesnę ateitį ir tas pažadi
no jo pasiryžimą ieškoti 
šviesos. Jis pradėjo skai- 

_____ ____________r___o____________________  ,  , ‘ tvti. Skaitė, kas tik pa
tą taktiką mandagiai pavadino nesusipratimu. Lyg ko- .ir1Įs5°j° į.^atalikų kliuvo po ranka: laikraš-

jčius, magazinus, visokias 
knygas, be skirtumo, ne- 

_  jausdamas pavojaus, kurs] 
rios stato savo kandidatus, turinčius pilną teisę ir ga- l^kaimietė*1 abu neturtim &a^ kilti iš blogų raštų. Ir 
limybę laimėti. Gi Rusijoj yra tik viena legališka parti- • - d-lt p H tUPajn taip — jis prarado tikėji- 
ja ir rinkimuosna stoja tik vieno plauko kandidatai — s___________________ J
komunistai. Tokią tvarką skaityti demokratiška — tai 
iš tiesų labai nemokšiškas nesusipratimas, su kuriuo 
tik T............ - - - . .............
žiūri į tokią “demokratiją” su pasigailėjimo šypsena. 
Visi gi žinome, kokie Sovietų “rinkimai” ir kokia ten 
“demokratija”. Ir ko gi geresnio laukti iš tokios šalies, 
kuri taip ir nepajėgia atsipalaidoti nuo Pugačevo ideo
logijos? Baisingas Pugačevo teroras tebestatomas Pa_ pakelti-visus 
vyždžiu seniems ir jauniems Rusijos komunistams. p

• v ną ispaną Don Enriųue 
Matorras, kurs buvo vie-

panijoje, bet kurs vėliau 
_ _ _ pamatė jų klaidas, metė

Britanijos darbus sau pasigriebia. Churchillis tą keis- komunistų partiją, liko ka- i t ■■ •• i- • _ a • -r i faliViiii* i eini n i lzofolilzii

kiam kietagalviui mokiniui, Churchillis išdėsto Stali-,^ar^n^n^j°s sąjūdį, 
nui, kad Anglijoj ir Amerikoj valdo tiesa, tik viena; j0 istoriia įdomi: jo tė- 
partija, bet ji yra teitai išrinkta is kebų partijų, ku- vas _ motina

Tą mėnesi jis buvo ofi
cialiai priimtas į komunis
tų partiją. Kurį laiką dir- 

j vienete (ce
lėje), o vėliau buvo paskir- 

i Jaunimo 
Organizacijos komiteto 

i nariu. Dabar jis tiktai ir 
mito Markso, Engelso, Le- Matorras 
nino, Bucharino ir Stalino jo 
raštais.
KOMUNISTŲ LAIKRAŠ- nės propagandos.

ČIO REDAKTORIUS
Sekančių metų balandžio 

mėnesyje Ispanija buvo 
paskelbta respublika ir

jis liko visos Ispanijos ko
munistinio jaunimo vadas. 
Dabar jisai turėjo progos 
kasdien susidurti su pa
čiais aukščiausiais komu
nistų vadais Ispanijoje.
— Ir kuo daugiau aš dar

bavausi dėl komunizmo,
Ituo didesnis buvo mano 
į nusivylimas, — rašo jisai. 
'— Trečiojo Internacionalo 
agentu ir apskritai aukš- 
tųjų komunistų asmeniš- 

j kasai gyvenimas buvo ne 
be priekaištų. Savo akimis 

] pamačiau, kad proletaria-
jose. Mano kalėjimas tęsė-'įo išlaisvinimas ir darbo 
si šešius menesius ir tai klasės žmonių teisės jiems 
buvo mano namai, mokyk- mažai terūpėjo. Jie rūpino- 
la, šventovė ir viskas...” j • —•— ■ -------- - —

Jam esant kalėjime buvo] 
įsteigiąs naujas komunis-i 
tų laikraštis “Mundo Ob-! 
rero” (Darbininku Pasau
lis) ir išėjės iš kalėjimo' 

buvo paskirtas' 
’ > redaktoriumi, tačiau! 
tas laikraštis buvo greiti 
uždarytas dėl jo revoliuci-Į

I

RAUDONOSE
AUKŠTYBĖSE

Greit po to susirgo Ispa-
mą. Bažnyčia, jam atrodė, 
kaip tik ir yra jo nesaugiosnuo ankstybos jaunatvės 

patsai dirbti. Būdamas vie- ,_x. . « - . .
nuolikos metų jis metė Padeties pnezastimi.

Pa,S?“liS mokyklos bendrabutį ir ė-1 Dabar jis pradėjo lanky- 
; mė pardavinėti laikraščius ti visokiausios rūšies susi- 

Madride. Čia jisai nuo aš- rinkimus, blaškėsi į visas 
tuntos valandos ryto iki puses, kol galutinai apsi- 
vienuoliktos nakties turėjo sprendė revoliucijos pra- 

i oro permai-Jdžioje 1930 m. gruodžio 
nų nemalonumus ir darbo mėnesyje: nutarė įstoti į 

Bet kas gali prikišti Anglijai imperializmą, nes jis sunkumus. 'komunistų eiles.
jau nuo daugelio šimtmečių kyšo iš jos politikos. Ir,
Stalinas turi teisę kartoti tą plačiai paplitusią nuomo- žaliukui. Bet vienas jo pareiškimas verčia užimti kva- 
nę, bet jis turėjo atsiminti, kad čia lazda muša abiem pą Pabaltės tautoms ir jų išeivi joms. Apgailestauda- 
galais, t. y. iškyla proga kalbėti ir apie Rusijos impe- J’’ —» *■-
rializmą, kurs ,tiesą pasakius, nė imperializmu nesi
duoda vadinamas. Tai azijatiška priespauda, sumegz
ta su savotiškai žiauriu senoviškos Maskvos teroru.
(Ivon Groznyj — Stalino idealas). Apie tą Rusijos im
perializmą bei bolševikišką vergovę Churchillis tik

Komun. Jaunimo Organi- nijos Komunistų Jaunimo! 
zacija pradėjo leisti savo Organizacijos Komiteto] 
laikraštį “Juventur Roja” sekretorius Etelvino Vega.' 
(Raudonasis Jaunimas). Jis išvyko į sanatoriją Ru-| 
Matorras buvo to laikraš- sijoje, o jo vieton buvo pa-i 
čio menedžeris (adminis- skirtas Matorras. Ir taip

i
Apgailestauda

mas dėl milžiniškų nuostolių kuriuos Rusija nukentė
jo karo metu, Churchillis sako, kad Sovietai įsigijo 
puikių laimėjimų. “Du didžiausi Rusijos priešai — vo
kiečiai ir japonai suklupdyti. Japonija nugalėta beveik 
vienos Amerikos ginklais. Beveik be smūgio Rusija at
siėmė nuo Japonijos visa tai, ką buvo jai praradusi 40 

tiek pasisako,^jis galima lengvai sustabdyti, išlaikant metų atgal. Vakaruose Pabaltės valstybės ir didelė 
padarytus pasižadėjimus ištraukti raudonąją armiją Suomijos dalis įkorporuota į Rusijos sienas. Dėl Cur- 
iš Irano ir Mandžiūrijos. Deja, Rusija to nepadarė. Dar zono linijos nieks nebesiginčyja”.
gi ji spaudžia Turkiją, kad atiduotų Dardanelius, ku-i Priskaitymas Pabaltės valstybių inkorporavimą 
riuos Rusija norėtų vienapusiškai valdyti. (Čia kaip prie Rusijos “laimėjimų” ir tų “laimėjimų” nepasmer- 
tiktai kyšo cariškas imperializmas). Iš viso, nesimato,1 kimas sudaro įspūdžio, kad tie Sovietų “laimėjimai”; 
kad Rusija išsižadėtų savo tarptautinių užsimojimų, i įsigijo teisėtumo Churchillio akyse. Kadangi Churchil-! 
Bet, Churchillio manymu, tas viskas galima sutvarky- ] lis buvo viens iš trijų “didžiūnų”, kurie vykdė visų bū
ti per UNO tarpininkystę. Tai priklausys nuo Sovietų vusių konferencijų nutarimus — viešus ir slaptus — 
geros valios. Teoretiniai imant, Churchilliui atrodo, tai siūlosi išvada, kad Alijantai kaip ir pripažįsta Lie-; 
kad Sovietų vadai šiuo momentu karo nenori, bet įvy- tuvą Rusijos dalimi. Amerikos Valstybės Departamen-

I

kiai bėga tokiu greitumu, kad Churchillis, grįžęs namo, tas turėtų ar šiaip ar kitaip tą Churchillio pareiškimą! 
gal turės kitonišką kalbą pasakyti. ‘išaiškinti. Jei Lietuva jau parduota, ji norėtų tai žino-!

Churchillis kalbėjo kaip įgudęs ir gerai ištreni-jti. Savo merdėjimo kančiomis ji bent tą teisę nusipel-. 
ruotas diplomatas, duodąs pamoką neapibraukytam^nė. K.i

I

i

These are only three of Europe’s thousands of homeless children. 
Before heme* are foond for them, they are fed, clothed and housed by 
the American Red Cross. tryinc to help them forget Nazi terror.

si savimi ir savais intere
sais”.

MINIAS KELIA Į 
REVOLIUCIJĄ

Bet jis dar pasiliko išti
kimu marksistu, manyda
mas, kad tie dalykai — 
žmogiški, o marksizmo ide
alas pasilieka idealu. Jis 
keliavo nuo vieno Ispani
jos krašto iki kito kelda
mas minias prie revoliuci
jos; retas komunistų leidi
nys išeidavo be jo karšto 
straipsnio. Čia areštuoja
mas, čia vėl išleidžiamas— 
jis dirbo dėl komunizmo be 
atvangos.

O vienkart savyje jis ė- 
mė ilgėtis kažko kilnesnio, 
kažko idealistišk e s n i o, 
kaip tas, kas buvo aplin
kui. Vidaus nerimo blaško
mas jisai užsimiršimo pra
dėjo ieškoti moteryje. Su
sidėjo su komuniste mer
gaite. Susilaukė dukters.
PAŽĮSTA MARKSIZMĄ 

IR JŲ VADUS!
Tas dar giliau vedė į jo 

dvasinę krizę. Nusiskūsda- 
mas nesveikata, jis suma
žino savo partinį darbą ir 

į atsidavė pomėgiams, ma
lonu mams, kokius jis tik 
galėjo surasti.

I — Rezultatas buvo visa
da tas-pats: dvasinio tuš
tumo ir tamsos pajauti
mas buvo tik padidėjęs, — 
rašo jisai. — Aš tikėjausi, 
kad istorinis materializ
mas (komunizmas) išspręs 
visas socialines problemas, 
bet veltui... Vieton žadėto 
socialinio pagerinimo, aš 
radau tą pačią visuomenę 
pilną negerovių ir netobu
lumų, tą pačią rūšį “kapi- 

i Tęsinys 5-tame pusi.

I i

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXV.

Laisvės Kovotojai
Ir kapitonas palankiai, beveik tėviškai, 

apžiūrėjo penkis stambius lietuvių savano
rius, kurie jau buvo apsiginklavę, vokiškais 
šautuvais. Nė vienas nebuvo sužeistas, visi 
linksmi, lyg radinį radę. Dabar apžiūrėjo su
žeistus vokiečius. Tas, kuriam kapitonas kar
du į galvą smogė, buvo vietoje nukautas. Ma
tyt Galčius iš širdies jam drožė. Kiti trys 
apysunkiai buvo sužeisti, Savanoriai nunešė 
juos į grįčią ir paliko moterims jų žaizdas 
apraišioti. Senukė, kuri taip narsiai gynė sa
vo staltiesę, greit atsipeikėjo. Ji ne sunkiai 
buvo sužalota, žodžiu, visas žygis, taip sėk
mingas, nebuvo perdaug kraugeringas.

Žmonės, taip netikėtai nuo plėšikų apgin
ti, iš pradžių nenorėjo tikėti, kad tai saviš
kiai juos išgelbėjo. Paskui įsitikinę, kad čia 
iš tikrųjų pasirodė pirmieji Lietuvos karei
vėliai, nė nežinojo, kaip juos mylėti. Bučiavo 
juos, glamonėjo, verkė iš džiaugsmo.
— Nevalgę jūs, balandėliai, nors kiek pasi- 

stiprinkite.
Ir bruko jiems į rankas duonos, sūrio, la

šinių. Norėjo juos ilgiau pavaišinti, bet And
rius su tuo nesutiko. Jie turi neužmiršt esą 
kareiviai ir griežtai vykdyti įsakymus. Jie 
turi grįžt į stovyklą, pranešti vadui, kas čia 
atsitiko ir laukti naujų įsakymų. Įgudęs vo

kiškoj drausmėj, kapitonas Galčius negalėjo 
atsigerėti to jauno vado drausmingu ir suma
niu elgesiu.
— Ot vyras! Gimęs karys, kaip mane gyvą

matai. ****^401
Ir jie visi, ginklais ir dovanomis apsikrovę, 

nužygiavo į stovyklą. Galčius, kad ir laisvas 
eiti kur nori, nuo jų neatsiskyrė.
— Pas vokiečius jau nebegrįšiu — tarė. — 

Jų armija jau nebe armija, bet palaidūnų 
gauja. Kada drausmei palaikyti reikia skal
dyti kareivių galvas, tai tokioj armijoj nėra 
man vietos. Tie jūs penki vyrai penkių dešim
tų verti. Jei didžiuma lietuvių kareivių tokie 
pat kaip šitie, tai garbė tokiai kariuomenei 
priklausyti. Aš eisiu su jumis.

♦ ♦ ♦

Išgirdęs apie įvykusią su bermontininkais 
kautynę, Apysenis gerokai susiraukė.
— Privirė man košės jūsų neapdairumas. 

Man reikėjo atsargesnis žvalgas pasiųsti. 
Kaip aš dabar iš tos painiavos išsinarpliosiu? 
Ar gi jau negalėjot susivaldyti? Šauti į orą, 
ar ką?
— Nebuvo galima, vade. Kai jie pradėjo 

mušti moteris ir mėgino savo vadą nukauti, 
tai mes pamatėm, kad tai tik plėšikų gauja 
ir kulkomis juos pavaišinom. Būtume buvę 
bailiai ir niekšai kitaip pasielgę. Šauti į orą 
buvo netikslu, kai jie jau buvo užsimoję nu
kauti savo vadą, kurs, kaip paskui pasirodė, 
buvo lietuvis ir laisvu noru prie mūsų prisi
dėjo.

Čia parodė kariškai įsitempusį Galčių.
— Kapitonas Galčius.

Galčius atrėžė kareivišką saliutą.
— Ponas karininkas nevisai tiksliai pasakė 

mano pavardę. Kaipo buvusis vokiečių kapi
tonas aš vadinausi von der Goltz. Pakliuvęs

jūsų nelaisvėn, bet iš jos to jūsų drąsaus lei
tenanto atleistas, aš jau nebegrįžau pas vo
kiečius, nes aš tikras lietuvis ir noriu su ju
mis būti. Dabar aš tik Galčius, nes tai tikroji 
mano pavardė.
— Labai malonu, labai malonu, — suniurnė

jo Apysenis.
Jis nė nežinojo, kaip čia apseiti su tuo iš

didžiu vokiečių karininku. Su tikruoju belais
viu visai kas kita. Gi su tokiu savanoriu nėr 
kur dėtis. Pasiūlyti jam vadovybę, ar ką?
— Ponas kapitonas, be abejo, norėsi savo 

rangą išlaikyti ir būti bent kuopos vadu? 
Tik mūs čia tiek maža...

Bet Galčius gražiai nuo karininkystės at
sisakė.
— Aš jums tarnausiu kaip eilinis kareivis. 

Jei užsitarnausiu, galėsite pakelti mane į bū- 
rininkus. Lietuvių armijoj noriu pradėti nuo 
žemiausiojo laipsnio.

Toji “armija”, skaičiumi 25 vyrų visa taip 
ir susitelkė aplink Andriaus būrelį ir žiūrėjo 
į juos kaip į kažkokius nepasiekiamus didvy
rius, kuriems ūmai švystelėjo laimužė taip 
puikiai pasižymėti. Ypač negalėjo atsidžiaug
ti vokiečių ginklais, kurių dabar visiems už
teks. Kiekvienas turės po gerą šautuvą ir 
tiek amunicijos! Savanorių širdys veržėsi 
mūšin. Apysenis iš jų akių tai išskaitė ir jau 
pilnai pateisino Andriaus poelgį. Girti jo ne- 
gyrė, kad vaikas į puikybę nepasikeltų, bet iš 
draugiško palankumo, kurį jam parodė, And
rius tuoj suprato, kad Apysenis labai juo 
patenkintas. Ir iš tiesų, kam čia galvą kvar
šinti apie politišką to įvykio pusę? Vokiečiai 
pasirodė tikrais plėšikais, tai su jais atitin
kamai ir pasielgta.

Po kelių dienų pasirodė, kad dėl to dalyko 
visai netenka rūpintis. Pasklido gandas, kad

lietuvių savanoriai lyg susitarę visur pradė
jo pliekti palaidas bertmontininkų gaujas, ir 
karas prieš juos taip ir nepaskelbtas prasidė
jo. Lietuvos vyriausybė nė nesužinojo, kad 
Andrius pirmas tai pradėjo, nes sukilimas 
prieš vokiečius, tarsi koks padegtas gaisras, 
pasireiškė daugely vietų kartu. Kautynės 
jau tiek įsigalėjo, kad Apysenio kuopai liko 
tik vienas rūpestis: ieškoti naujos progos 
bertmontininkus pulti. Ir savanoriai, nelauk
dami jokių Tarybos įsakymų, toliau varė 
partizanų kovą.

Galčius visur buvo su jais. Iš pradžių į jį 
šnairuota. Kam čia tas vokiečių karininkas 
prisiplakė? Ar kartais kokios išdavystės ne
planuoja? Lietuvis jis tai lietuvis, bet kur bu
vo pirmiau? Prie lietuvių tik tada prisidėjo, 
kai jau neturėjo kur dingti. Ir skersomis į jį 
žiūrėjo. Galčius tai nujuto, bet apsimetė nie
ko nematą.s. Jis pats tai žinojo, kad savano
riu šnairavimai nemaža turi pagrindo tuo 
atžvilgiu, kad jis tik aplinkybių priverstas 
prie lietuvių prisidėjo. Kaipo gryno kraujo 
karys, jis to gėdijosi ir krimtosi dėl taip su
sidariusių aplinkybių. Jo kariška garbė smar
kiai dėl to nukentėjo. Eet pasiryžo ištverti ir 
priėmė tą nemajonumą. kaipo teisingą baus
mę už pirmcsnį savo tėvynės paneigimą. Tad 
drąsa, ištikimybe ir ryžtingumu jis stengėsi 
savo garbę atstatyti. Visur buvo drąsos, 
drausmės ir tvarkos pavyzdžiu, o savo prity
rimu ir sumanumu labai daug vadams pasi
tarnavo. Be to, Andrius atoasakojo jo pra
eiti ir paganau saviškius įtikino, kad Galčius 
drąsus, ryžtingas lietuvis, tik nelemtų aplin
kybių išstumtas iš savųjų tarpo. Dabar jis 
nori nuoširdžiai savo tėvynei tarnauti, tad 
nereikia jo atstumti, bet atviromis rankomis 
priimti. (Bus daugiau)

I
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Dėlko Aš Skaitau Ir Remiu 
Šv. Pranciškaus Varpelį”?

BALF Sandėlys ir vėl viešai raportuoja ir dėkoja už gautuo
sius per vasario mėnesį siuntinius: rūbų, avalynės, maisto, kny
gų. muilo .popieros ir mokykloms įrankių. Paminėtina, kad vasa
rio 16-tosios proga, daugelyje vietų paaukota ir padovanota mais
to ar mokykloms reikmenų. Kai kurie, ypač didesnieji siuntiniai, 
dar neraportuojami, negauti. Bet juos raportuosime vėlesniuose 
pranešimuose.

Tuo tarpu į gerbiamuosius skyrių, parapijų, komitetų veikė
jus dar kartą atsišaukiame prašydami suaukotuosius daiktus ma
lonėti siųsti gerai pakuotus, nes per'dažnai pasitaiko gauti subiru
sių siuntinių. Geriausiai viską siųsti medinėse dėžėse.

Per vasario mėnesį dovanų svarais gavome iš sekančių vietų

JA. Gervickas‘7:.*.’..............................
Amsterdam’, N. Y. BALF skyr. per M. Kerbelis 
Ardmore, Pa. St. Charles Seminarv...................
Arlmgton;\Ni<J^JEližiabeth EkėitvĮth 
Athol, Mass. P. Budranas ......................................
Baltimore, Md. BALF Skyrius 64 .......

maisto ..................
Bayonne. N. J. Kun. M. Kemėžis — brevioriai 
Boston, Mass. BALF skyrius 17 ...........................

maisto .........................................................
Brockton. Mass. W. Baronas ...................................
Chicago. III. BALF Skyrius 57 ................................

maisto ..................
mokykloms reikmenų ..........................

Cleveland, Ohio “Dirva“ — maisto ....................
Detroit, Mich. E. Paurazas ......................................

BALF Skyrius 76 (per D. B. Brazį) 
Dorchester. Mass. S. K. O. Halloran .......................
Grand Rapids, Mich. P. Medlin .................................

D. B. Pratapas ...........................................
Great Neck, N. Y. Wolf .............................................
Harrison. N. J. John Ekel .........................................
Haverhill. Mass. BALF Skyrius 59 — maisto . 
Jamaica. Mass. per J. M. Tumavičienę Liet. Mot. Kom.......35

(vaikams drabužių už 100 dol.)
Keamy. N. J. BALF skyrius 7 (per J. Baltrukonį)—rūbų 202 

mokyklos reikmenų ........................................   27
maisto .................................................................................  317

Kokomo, Ind. Kokomo Giri Scouts............................................................ 15 sv.
Lawrence. Mass. BALF skyrius 49.........................................................38 sv.

rūbų ...................................................................................... 125 sv.
Lewiston. Maine M. Sabanaitė, — maisto ................................  404 sv.
Los Angeles, Cal Msgr. J. Maciejauskas.......................................  1460 sv.
Mahanoy City, Pa. Šv. Juozapo parapija.............................................. 50 sv.
Maynard, Ohio J. Grigaitienė ..............................................................  8 sv.
Melrose Park, III. S. Brazinskienė........................................................... 12 sv.

N. Petraitis ........................................................................ 100 sv.
Milwaukee. Wisc. J. Mitka .......................   21 sv.
New Philadelphia. Pa. Sisters of St. Casimir—sąsiuvinių 78 sv.
Northampton, Mass. M. Keriūtė ...................   8 sv.
Oceanside, N. Y. Mrs. Z. Overzat............................................................. 67 sv.
Ovvensboro. Ky. Stella Cirul ..............................................................  11 sv.
Philadelphia. Pa. P. Ramanauskas ................................................ 643 sv.

K. Žemaitis ...............................................................   216
Inygv .......................................................................  12

Providence, R. I. Šv. Kazimiero parapija ...................................525
Racine. Wisc. B. Vaiskus ............    2 sv.
Rdickford. III. BALF skyrius 85 ................  204 sv.
Seltzer. Pa. Alice Balulis ..........................................................................2 sv.
Shenandoah. Pa. Mr. and Dr. Siedlik.................................................23 sv.
St. Clairsville. Ohio A. Gustavičienė ...............................................33 sv.
Utica, N. Y. O. Rosmauskas ..............................................................  23 sv.
VVaterbury. Conn. šv. Juozapo par. ir BALF skyrius 272 sv. 
VVaukeegan. III. Z. Žekienė .....................................
W. Hartford. Conn. Mrs. Peter............................
Wilkes Barre, Pa. Šv. Trejybės parapija 
VVilmington, Delaware. W. B.................................
West Point, N. Y. Sr. Giri Scouts 
VVorcester. Mass. Aušros Vartų parapija 
New York. N. Y. Kun. Liubauskas 
Brooklyn. N. Y. Dr. Aldona Šliupas 

Mrs. B. Valen ..........................
M. Klausutis .................... . ...........
A. Rogelis ..................................
P. Rnnkūnienė ..................
Jane Piercynski ......... .....................
Mrs. Lamont .......................................... ..
Adrišiūnas .................................................

i M

... 56 švl 
1785 sv. 
... 17. sv.
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Aš skaitau ir remiu “Šv. Pranciškaus Varpeli”, nes:

1. “VARPELIS” yra plačiausiai Amerikoje skaitomas religinis, 
patriotinis ir gražiai paveiksluotas laikraštis.

2. “VARPELIS” duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo 
Amerikoje ir kituose kraštuose. Talpina gražių aprašymų, pavyz
džių ir trumpų straipsnelių. Aprašo Lietuvių kančias pavergtoje 
Lietuvoje ir ištrėmimo.

3. KADANGI esu Trečiojo Ordino narys-ė ir Šv. Pranciškaus, 
Šv. Antano mylėtojas-a, su ypatinga meile skaitau “Varpelį”, ku
ris rašo apie Šv. Pranciškų, jo dvasią ir jo įkurtąjį Trečiąjį Ordi
ną.

4. UZSIP 
yražfį-, spalt

NUMERUODAMAS “VARPELĮ”, kasmet gaunu 
.kalendorių.

5. REMD.4.MA-S l^AR^ĖLĮ”, tampu dalininkas-ė Tėvų Pran
ciškonų maldų, Šv. Komunijų ir Šv. Mišių, kurias Tėvai Pranciš

konai lanko prie Šv. Antano kas antradienį 7:30 vai. už visus 
1 “Varpelio” Skaitytojus, savo Fundatorius ir Rėmėjus.

6. REMDAMAS “VARPELĮ”, kartu paremiu ir Lietuvos Pran
ciškonų 15 klierikų, kurie mokinasi Europoje ir Amerikoje. Tapę 

! kunigais, jie prisimins.mane prie Viešpaties altoriaus, 
į 7. REMDAMA S “VARPELĮ”, paremiu Lietuvos Pranciškonų 
l darbus Dievui, Tėvynei ir Amerikos Lietuvių gerovei.
Į 8. REMDAMA-S “VARPELĮ”, padedu įkurti Amerikoje pa- 
minklinį šv. Antano Vienuolyną, kuris, komunistams okupavus 

_ į Lietuvą ir panaikinus visus vienuolynus, taps vieninteliu Lietu-
valštybe. Pasaulinės eko-j VQg praDCįškonų vienuolynu. Jame apsigyvens Lietuvos Pranciš- 
nomijos rėmuose' dabarįįonai karo išblaškyti imi platųjį pasaulį ir į vienuolyną naujai į- 

i rungiasi d v i pi iešingos sis-; saugieji Lietuviai Amerikiečiai.

.... . , Kol Esu Gyvas, Noriu Gera Daryti, Todėl Ir Remiu
ma ir socijalizmo sistema.; “gv. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”.
Klasių kovoje proletarija-; “Varpelio” kaina metams - $2.00
tas iki šiol savo rankose “ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”
neturėjo valstybes jėgos. Muullt St. Franeis Greene, Maine.
Dabar padėtis pasikeitė ir 
kova iš tikrųjų įgyjo pa
saulinio masto; pasaulio 
dirbančioji klasė dabar tu- 

siūlysiu Sekretoriui Byr- kratinių kapitalistinių val- 
nes, kad jis ne tiktai baig- stybių pagalbos. Kiekvie- 
tų apyzmento politiką, bet nas Sovietų Sąjungos ir 
ir pradėtų valyti savo de- jos užsienių agentų veiks- 
partamentą ir visus kitus mas parodo šių tikslų at- 
valdžios departamentus naujinimą, dar didesniu

Judamų paveikslų pasaulio asmenybės, (iš dešines, tėvas ir motina) 
prie pietų stalo su savo sūnum.

JAV KONGRESE
New York (LAIC)—Ko- nio Internacijonalo tebe-j temos: kapitalizmo siste- 

vo 1 d. atstovas John E. galiojanti p»««r«nw — - ------- ------------ --------
Rankin (Miss.) įdėjo į visiškai aiški. 
Kongresinį Rekordą vals-! sumišimas yra laikinojo 
tybės sekretoriaus James kominterno tikslų suspen- 
J. Byrnes kalbą pritarda- davimo pasekmė — mat, 
mas baigti vienpusiškų Sovietų Sąjunga buvo už- 
nuolaidų politiką santy- pulta naciškos Vokietijos 
kiuose su Rusija. “Aš pa- ir buvo reikalinga demo-

galiojanti programa yra
Dabartinis

ri savąją valstybę —- vieną 
ir vienintelę tarptautinio 
proletarijato tėvynę. So
vietų Sąjungos egzistenci
ja ir jos reiškiama įtaka į 
viso pasaulio dirbančias ir▼ — j V1QU pCVOCLUAAkJ Vili M0.11 VACIO AA

nuo visų valdžios apmoka- nei ligšiol mastu... aš pači-j prispaustas mases, savai- 
mų komunistų.” tuosiu iš Komunistinio In- me yra ryškiausias kapita-

Atstovas George Donde-1 ternacijonalo programos: listinės sistemos gilaus 
ro (Mich.) komentuoda-' “Pasaulio ekonomija su- krizio pasireiškimas, ir iki

sv. 
sv.
sv. 
sv.

..... 14 sv. 

..... 12 sv. 
...... 18 
........9 
........3 
... 129
.... 160 sv.

........9 sv.
sv.
sv.
sv.
sv. 
sv.

22
15
76
5

... 6
... 5 sv.

3 sv.

Gražiausių Liaudies Dainų p
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildyta Hiidriiti Išleido 

KUM. P. M. JURAS

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

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

DARBININKAS
366 We«l Broadway So. Boston 27, Mosi.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesi gražiai 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY" rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas ir 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “TeneBe- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors jnažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik >3.00

“VYTIS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

giasi kurti tarptautines 
draugijas... kurių vyriau
sias tikslas būtų tramdyti 
nesulaikomą revoliucinio 
krizio augimą ir smaugti 
(karo arba 
monėmis), 
respublikų 
Tuo būdu, 
karų pirmosios fazės pa
sekmėje, pasaulyje iškilo 
naujas pagrindinis antago
nizmas istoriniu mastu ir 
reikšmingumu — antago
nizmas tarp SSSR ir kapi
talistinio pasaulio”.

Kovo 5 d. senatorius Da- 
vid I. Walsh ir atstovas 
'Philip J. Philbin, abu iš 
Mass., įdėjo į Kongresinį 
Rekordą profesoriaus W. 
Elmer Ekblaw, Clark Uni- 
versity, straipsnį: “Lith
uania and Liberty”. Tas 
straipsnis kiek anksčiau 
tilpo Worcester Daily Te- 
legraph.

blokados prie- 
proletarinių 

vieningumą... 
imperialistinių

ro (Mich.) komentuoda
mas senatoriaus Vanden- siskaldė į dvi pagrindiniai 
bergo kalbą, kreipia dėme- priešingas stovyklas —im- 
sio į Komunistinio Interna- perialistinių valstybių sto- 
cijonalo programą ir klau- vykią ir proletarijato dik- 
sia: “Ar Jung. Valstybės tatūros stovyklą. Klasių 
vaidina tokią pat rolę, ko- struktūros ir valdžios kla- 
kią Chamberlainas vaidino sinio 
Miunchene 
to?” 
spaudos atstovai”, 
tęsė kongresmanas, 
kartotinai pasisakė nesu- pagrindiniai skirtingos jų Antanas Mažukna, MIC. 
prantą Sovietų Vyriausy-j evoliucijos kryptys — ka-j Chicago, I1L Aušros Vartų 
bes siekinių ir akstinų jos pitalistinį pasaulį veda į; bažnyčioje, Kovo 18—31, kun. 
dabartinėje politikoje. Tas griežtą konfliktą su trium- Adomas Morkūnas, MIC.

VVorcester, Mass., š. Kazimie
ro bažnyčioje, Kovo 25—31, 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.
Chicago, I1L, 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, HL, š. Kryžiaus baž

nyčioje, Bal. 1—14, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC. ir kun. Anta
nas Mažukna, MIC.

Montreal, Canada, Š. Kazimie
ro bažnyčioje, bal. 15—28, kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.
Youngstown, Ohio, š. Pranciš- į 

kaus bažnyčioje, bal. 27—30, 
kun. Antanas Mažukna, MIC.
Chicago, III., š. Juozapo baž

nyčioje, Bal. 8—14, kun. Ado
mas Morkūnas, MIC.

Detroit, Mich., Š. Jurgio baž
nyčioje, Bal. 15—21, kun. Anta
nas Mažukna, MIC.
Chicago, Iii., ŠŠ. Petro ir Po

vilo bažnyčioje, Geg. 6—12, 
kun. Jonas J. Jakaitis, MIC.
Chicago, III., Visų Šventų baž

nyčioje, Geg. 19—26, kun. An
tanas Mažukna, MIC.

Išprašymui V. Dievo palaimos* 
misijų darbui, sielų ganytojai, 
su savo parapijiečiais malones, į 
savaitę prie misijas, kasdien 
kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 svei
ka Marija ir Mišių aukoje misijų 
intenciją priminti.

Gerbiamieji klebonai yra pra
šomi misijų reikalu kreiptis a- 
dresut—

MARIAN MISSIONARIES, į
Marianapolis College,
Thompsoii, Conu. '

pobūdžio skirtingu- 
appeasemen- mas; pagrindiniai tikslų 

“Kongreso nariai ir skirtingumai vidinėje, už- 
toliau sienio, ekonominės ir kul- 

“pa- tūrinės politikos srityje; bažnyčioje,

mane stebina: Komunisti-Tuojančio proletarijato

.. 25 sv. 
.. 4 sv. 

... 9 sv.
15 sv.
84 sv.

... 99 sv.
58
21
20 
17

2
20
10
35 sv.
40 sv.
35 sv.
35 sv.
75 sv. 

.....9 sv. 

..... 9 
..... 2 
... 14

11
8

33

sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.
sv.

krizio pasireiškimas, ir iki 
šiol dar istorijoje nematy
to klasių kovos išplėtimo ir 
įtempimo reiškinys.

“Kapitalistinis pasaulis, 
bejėgis nusikratyti savo į- 
gimtų priešginybių, sten-

Marikmu Mkiiac rMNIJVIHį FIMjvY
Athol, Mass., Šv. Pranciškaus 

kovo 18—24, kun.

kun. AMERICAN 
RED CROSS

Argi jėga gali nuveikti 
tiesą?

sv.
sv. 
sv.
sv. 
sv. 
sv

Gužauskienė .....................................................
Kun. Paulionis—mokykloms reikmenų 
Zaborskienė .....................................................
Mrs. Brady ......................................................
Nursing Sisters of the Siek Poor____
St. Mary of Angels ..... .................................
per Brundzą ....................................................
Mrs. Walzauck ...............................................
Mrs. Powell .....................................................
M. Markauskas .............................................
U. Stulgaitienė ...... ..................................
K. ir O. Dobrovolskiai ..................... ..
Čižauskienė ............ ....................................
J. Averkienė..............................................
Kubiliai..............................................................
Jodzevičienė.....................................................
J. Bernotai ...........................................
Montvila .......................................................
Aldona Bush .............................................
Maskolaitienė ..............................................
V. Baltrušaitienė ...............................

Jamaica. N. Y. Helen Kižytė ......................................
Maspeth, N. Y. Kun. J. Balkūnas—maisto 

Kun. Lekešis .......................................
Miežielienė ................... ................................

Visiems aukojusiems nukentėjusiųjų lietuvių Europoje var 
du nuoširdžiai dėkojame. Malonu pastebėti, kad gavusieji jūsų 
dovanas kai kurie Europos lietuviai jau laimingai pradeda pa
siekti Ameriką ir mums asmeniškai dėkoja. Kai girdėsite jų pa
dėkas žodžiu ar raštu, pasidžiaugsite, kiek amerikiečiai nelaimin
giesiems broliams nelaimėje pagelbėjome, kiek jiems suteikėme 
džiaugsmo ir pailginome amžių! Mums malonu, kad esame toki 
laimingi išsigalėti broliams nelaimėj gelbėti. Bet dovanų reikia, 
reikia labai daug. Reikia visko. Daugiausiai reikia vyrams riibų, 
avahnės, vaikučiams av»hnės ir rūbų, kone«-«-ntruoto maistingo 
maisto ir mokykloms įrankių.

SKUBĖKIME TAIP PAT SIŲSTI VELYKINIUS SIUNTI
NĖLIUS DOVANŲ’

Dovanas ir toliau prašome siųsti į
UNITED LITHUANIAN RtLIEF FUND OI AMERICA, Ine. 

HAREHOUSE
101 Grand Street. Brooklyn 11. New York

I

P ART OF HER JOB

for the Eaet-rn Diviaion of 
ueed fat in her Waahlngton

Or. Julia Ch«n. agricultural ceonomiat 
Foreign Agricultural Ralationa, salvage* 
kome. Or. Chen waa born In China and fintahed her etfucatlon at 
American Univcrtity In Waahlngton, O. C. Aa an economiat. aha 
reaflzes that the aoap ahortage ia a serious probiem and that there wtll 
be more goap avallable lf eve^y drop o? t'tchen fat u turned Ir.



Antradienis, Kovo 19 d., 1946 v

Ispanijos Komunistų Vadas Įstojo Į 
Katalikų Darbininkų Eiles

Pradžia 3-čiame pusi, 
talistų”, kurie elgėsi lyg 
jokių socialinių problemų 
nebūtų, kurie darbo klasei 
darė nuolaidos tik aplin
kybių spaudžiami”.

Ir taip gyvenimo patyri
mas ir darbas komunistų 
viršūnėse pradėjo jį atbai
dyti nuo raudonojo mark
sizmo.

SPIRITISTŲ SEANSE
Taip vidaus kovų spau

džiamas jisai kartą be
vaikščiodamas viename 
Madrido parke, sutiko sa
vo vieną pažįstamą, kurs 
pasisakė nukrypęs į spiri
tizmą.
— Nors aš visada juo

kiausi iš spiritizmo, bet no
rėdamas įdomiau praleisti 
laiką, sutikau nueiti į spi- 
ritistinį seansą, — rašo ji
sai savo gyvenimo istorijo
je.

mane taip vargina.
Tačiau kaip tik tas atra

dimas dar labiau supainio
jo man dalykus: aš galvo-; 
jau, kad net jei nutarčiau į 
mesti komunizmą, aš vis-' 
gi esu surištas pareigomis 
link manosios žmonos, ku
ri buvo duktė vieno iš žy
mesniųjų Ispanijos komu
nistų vadų. Aš nuoširdžiai 
buvau prie jos prisirišęs, o 
be to — kas gi būtų su mū
sų dukrele, už kurios atei
tį mudu abu atsakingi?

Savo abejonėse aš nuta
riau pasimatyti su kuni
gu”.

ATSILANKYMAS į 
ZOKRISTIJĄ

Jis prisibijojo, kad į jį' 
nekreips rimto dėmesio, 
pasakys tik kelias bendry
bes... Tačiau daugiau ne
svyruodamas nuėjo pas tą 
patį kunigą, kurs jį buvo 
krikštijęs ir iš kurio ran-

v •

DžBBIKIN KIS

Pamokos žaisti biliardą.

» STALINAS I CHURCHILĮ

Maldy Vajus Už Uetuvą!
t

Nieko tas atsilankymas kų jisai buvo priėmęs pir- 
pas spiritistus jam nedavė, mą komuniją.

“ATIDUOK LAIKRODĮ!”

( Vasario 16 d.» 1946 iki vasario 16 d., 1947)
Ištiestomis rankomis, sopančiomis širdimis lie

tuviai, ne tik pavergtoje Tėvynėje, bet ir vargingoje 
tremtinystėje maldaute maldauja mūsų pagalbos! Tai
gi būtinas reikalas paremti Lietuvai gelbėti visas or
ganizacijas nuolatinėmis maldomis, komunijų rate
liais ir šv. Mišiomis!

Todėl, nelaukdami, kiekviena katalikiška draugi
ja, ypač MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 
SKYRIAI teatsiunčia savo MALDŲ, KOMUNIJŲ IR 
ŠV. MIŠIŲ SĄRAŠUS!

MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.
☆ Mrs. K. Karpus, iš Brooklyno visų pirmiausiai at

siliepė į MALDOS VAJŲ UŽ LIETUVĄ, prižadėdama 
atkalbėti kas vakarą per mėnesį rožančių ir litaniją; 
trumpas maldas su atlaidais — 3,000: šv. Mišių su Ko
munija — 10; vieną noveną.
☆ Šv. Kazimiero par. Pittsburgh, Maldos Apašt. Sky

rius žadėjo atkalbėti 225 rožančius; 225 šv. Mišias; 225 
Komunijas; 225 stacijas. O tos parapijos mokyklos vai
kučiai prisidės su 1500 rožančių; 1500 komunijų; 1500 
šv. Mišių; 1500 stacijų.
☆ Šv. Vincento par., Pittsburgh, N. A. Skyrius suti

ko aukoti Vajui — 500 rožančių; 500 šv. Mišių; 500 ko
munijų; 500 stacijų.
☆ Šv. Kazimiero par. E. Vandergrift, Pa. M. A. Sky

rius bėga į pagalbą su 175 rožančiais: 175 šv. komuni
jomis; 175 šv. Mišiomis; 175 stacijomis.

I

i pagalbos mano sunkumuo- 
ise. Aš paklausiau jo pata- 

štai kaip tas komumstasl™?0 ir P?r keletl» dlenų aš
: įtikinau žmoną eiti su ma
nimi į bažnyčią ir imti ti-i 
.kybos pamokas”.

PRISPAUSTŲJŲ 
GINĖJA

1 Beliko jam dar vienas donarmietį. Deja, tas nežinąs sidėkoti!..

išskyrus vieną: į jo rankas
pakliuvo knygutė, kurią aprašo savo susitikimą su! 
besklaidydamas jisai ūžti- kunigu:

x i-s----- — Pasikalbėjimas su tuo:
kunigu nulėmė mano visą 
ateitį. Tas kunigas ne tik 
simpatingai įžvelgė visus1 
mano sunkumus, bet jis sunkumas — kaip su tiky-j tiesiog ribų entuziazmas pas sim 
mane padrąsino ir sekmin- • ba suderinti savo pažiūras patiškuosius čekus greit atslū-

i

ko dažnai minint Dievo 
vardą:
— Tas vienas vardas ma

nyje atgimdė praeities at
siminimus: mokyklą (ka
talikų), draugus su ku
riais sekmadienį eidavau 
Mišių klausyti, mano pir
mosios komunijos dieną. 
Tokių atsiminimų lanko
mas aš praleidžiau liku-! 
sias tos dienos valandas ir 
nutariau sekantį rytą eiti 
į senų knygų parduotuvę 
ir pasklaidyti kaikuriasj 
Šv. Rašto vietas, kurias I reiškimo išnyko ir po kefe- 
užtiksiu. tos dienų mano širdyje vėl

ŠV. RAŠTAS, ŽMONA buvo atgaivintas tikėji- 
IR DUKTĖ mas, ir aš buvau įsitikinęs,

- Nusipirkau šv. Raštą, H praeiti bus galima 
- toliau rašo patsai Mato-^P nors ‘s|yKintl
rras, — ir pradėjau skaity- IR KOMUNISTŲ VADO 
ti. Greit aš atradau kaiku-j DUKTĖ SU JUO... 
rias evangelijos vietas, lie
čiančias socialinį teisingu- nuo 
mą. Aš skaičiau jas su di- jausmo į pajautimą naujos 
dėlių susidomėjimu, ir kuo j šilimos ir dvasinio gajumo, 
daugiau skaičiau, tuo la- suteikė man daug džiaugs- 
biau keitėsi mano pažiū- mo. Pagaliau kunigas pa
ros. Tolimesnės studijos tarė man atsargiai patyri- 
mane beveik įtikino, kadinėti mano žmonos mintį, 
turbūt tik krikščioniškoji, ką ji galvotų jei aš mes- 
religija gali atnešti iš-jčiau komunizmą. Tuo pa- 
sprendimą klausimų, kurie jčiu metu jis skatino mane

Čekai, 
ihą rusų 
į prastai 
įkeliamos milžiniškos ovacijos ir.Todėl čekai už tai savo išvaduo- 
raudonų gėlių pluoštės palydėjo tojams, narsiesiems Stalino pa- 

i beveik kiekvieną praeinantį rau- siuntiniams, ne juokais turi at- 
•j____ • _ XI___

beįžygiuojančius į Pra- kų patrijotų dar prieš tris die- 
kareivius, sutiko nepa- nas prieš rusų įžygiavimą visiš- 
nuoširdžiai. Pragiečių kai nuo vokiečių apvalytas!)

I
I

Lietuviškas priežodis sako, 
kad miško paukštis visada no-mane padrąsino ir sekmin- suderinti savo pažiūras

gai man vadovavo. Jis bu- įr nusistatymą kovoti dėl Z0- viet°j t0 užleisdamas vietą riai . atgai žvelgia, ži-
jvo įsitikinęs, kad Dievas prispaustųjų darbo žmo- kiekvieno galvojančio ’* 
j išklausė jo maldų už mane. !nįų gerovės. Bet ir čia jis va^° širdy pagiežą i
Mes susitarėme kas po pie-1 rado atsakymą:
tę susitikti zokristijoje ir j _ Katalikų sociologija - .... sKienua ... Pau išrija pa
svarstyti religinius klausi- davė man tinkamą atsaky-Į V1SO to priežastimi buvo pa- gertojo ir su “nenugalimosios 
mus. Musų tie pasikalbejl-1 mą j tuos mano klausimus Lvs išvaduotojai, atseit, rusai. armijos kurifejais". Jie taip pat 
mai buvo taip vaisingi kadįir mano nuOmone, ji pa-: Jie yra praktiški žmonės: su če- išsiilgo pirmykščio azija.

Įmano abejones kas dėl Ap- tiekė būdus prispaustųjų k'l teikiamais komplimentais ir tiško užsiėmimo o tai reiškia:
Ka t a 1 i k ų gėlėmis, nors tai ir raudonomis, ■’ pIėšykauti, nežmoniškai pijo-

’ kauti ir prie visa to ištvirkauti.

> čekoslo- 
vako širdy pagiežą ir, tiesiog, 
neapykantą savo didiesiems iš
vaduotojams rusams.

noma. dar tiksliau būtų prie šio 
priežodžio prijungus: “tik nevi- 
sada noriai atgal į tą mišką be- 
skrenda"... Ta pati istorija pa-

DUKTĖ SU JUO
Tas širdies pasikeitimas, 

šalčio ir tuštumos

Šis polarinis lokys žaidžia krepšinį, Londono 
zoologijos darže.

išvadavimui. 1
Bažnyčios moksle aš ra-Į> nepasitenkino. Jiems buvo _........™ w
dau tikriausią ir stipriau- svarbu konkrečiai ką nors už tą Pagaliau būtų ir visai nenuose- 
sią pasmerkimą darbo išvadavimą gauti... Pradžioje kIu neparodyti 
klasės prispaudėjų. Dabar proletaristinės diktatūros nešė- 

; viskas ėjo sklandžiai. Žmo- Jai pasitenkino buržuazinėmis
na atsivertė drauge SU ma- dešromis, stipriąja Moravijos davimo nekantraudami per išti- 
nimi ir sutiko, ’ ’ '
rystė būtų pataisyta baž- paprastai “slyvovic” vardu yra dėl todėl bičiuliams nepa-
nyčioje”. , pakrikštyta, ir kuri stebėtinai r(Xjyti tikrojo savo veido, at-

i a atjaunina, na. žino- skleisti savo širdies paslapčių
V ma kaS k°’ ‘r V‘enU k‘tU ra* ir Parodyti, visa praktiškuose 

KIMAS Į KOMUNISTES ifinuotu čėkaičių bučkiu, pade- veiksmuose9
— Po šio vidujinio atsi- kos ženklan už narsų ir galuti-j

vertimo man dar liko pa- ną nacių išvijimą iš tėvynės, i 
1 o—------- -----—j-r - —   —
sritį, kuri mane patenkin- horaos patenkinti, 
tų, — rašo toliau buvęs jų tai. tik išoriniai.
komunistų vadas Mato r- talistinėse šalyse težinomi kom-: dienos ir nakties metu... 
ras. — AŠ prisidėjau prie plimentai. Išvijimas vokiečių iš La.ip pat užsibrėžta aprašyti 
Katalikų Darbininkų Są- Prahos, vyruti, ne juokais aukų Stalino nenugalimosios 
jungos ir drauge spaudoje kainavo (nors tikrumoje pats,j°s r~” ~ 27!
paskelbiau savo pareiški- Prahos miestas buvo pačių če- 
mą, kuriame aš viešai ap-!-----------------------------—
gailestavau dėl mano ank- apgauti. Juk jie savyje nė-, 
stybesnių klaidų ir kvie- ra blogi ir ju reikalavimai' kiekviena Čekijos 
čiau buvusius draugus ko-: * ’’ ‘ 
munistus pasekti ta pačia 
kryptimi. Katalikų Darbi
ninkų Unija atgaivino ma
nyje ateities viltis. Kuo il
giau aš dirbau toje organi
zacijoje, tuo labiau entu
ziastas ir tuo labiau įsiti
kinęs aš dariausi, kad Ka
talikų programa yra vic-r 

1 nintėlis kelias į žmonijos ir 
darbo klasės gerovę.

KRAUJU RAUDONOS
GATVĖS

— Dabar, kai aš žiūriu į 
savo neramią praeitį, — 
.skaitome Matorras pareiš- 
į kime, — kai aš žiūriu į tas 
; darbininkų mases, kurios I“

šią pasmerkimą darbo išvadavimą gauti... „ i geraširdžiams 
čekams savo tikrojo veido: juk 

buržuazinėmis pastarieji taip šio jo rusų išva-

Amerikos valstybėse net di-Jtybose... Šioje sryty jųjų pažiū- 
džiausi sporto meisteriai ar sun-1 ros vargu ar sutiktų net mini- 
kaus svorio bokso čempi jonai. • maliniems proletariato princi-
kaip Šarkis ar šmeling. ar net pams?... Visa dalyko procedūra 
pačios grakščiosios Holivudo ki- vadovaujasi sovietų Sąjungoje 
no žvaigždės, dar populiaresni?.. populiariausiu dėsniu: “Kas ta- 
O pradžioje visa ta rankinukų vo. drauge, tas tuo pačiu 'Fjjyė - 
istorija buvo tokia nekalta, kaip no”. Ko tad skrupulauti ?... Ee- 
kad ir iš pirmo pamatymo pa- lieka tik pats rankinukų žvejo- 
prastas atrodo ir pats rusų ka- jimo būdas... Bet ir tai prakti- 
rys... Tik vėliau visa pamundrė- ka parodė gerų rezultatų! 
ja ir tiek toli visa istorija nuė- Pirmiausia, norint žvejoti, 
jo, kad net patį, ramiai raudo- tenka žuvingą upę ar ežerą sū
nuose Kremliaus pąlociuose be- rasti, kitaip — veltui _ visas 
sėdintį ir ramiai pipkutę berū- triūsas. Kitaip sakant, pirmoje 
kantį ir apie naujus karo genia- vietoje reikia tokius asmenius 
liūs ateities žygius bedūmojantį. išsirinkti, kurie tikrai ant ran- 
tėvelį Staliną pasiekia... kos dar vieną rankinuką turi.

Pasirodo, rytiečiai rusai turi Tokių asmenų tuo tarpu Ceki- 
nepaprastai didelius apetitus, joje maišosi 
geriau pasakius, tiesiog mani- skersgatvio,
ją. turėti rankinį laikroduką, riai. priėję prie 
Bet vieną įsigiję, nepasitenkina 
juo, o ieško kito, tada — trečio 
ir taip toliau.... Kol, pagaliau, 
net ant abiejų rankų prisisegus 
po porą ar trejetą, likusius 
rankinukus belieka nebent ant 
narsiosios krūtinės, vietoje pasi
žymėjimo ordenų besikabinti?..

{ Kitas dalykas yra: kaip tas
____  __ _ Ne šio kuklaus rašynėlio rė-. rankinukas ar rankinukai yra 

reiga rasti naują veikimo Bet ir tuo neilgai buvo maršalo muose yra kalbėti apie įvairias sužvejojami? Kas gi duos šiaip

I
•:
i

kad mote- degtinėle, kuri vietos gyventojų gus ^^5 metus iaukė... Ko-

Visa, anot,; Čekoslovakijoj daromas rusų veltui šiais po karo laikais, ka- 
vien kapi- kareivių kultūrines pramogas

Nėra

> armi- 
►" raudoniųjų plėšikavimu. 

Tarp kitko, tie plėšikavimai Če- 
! koslovakijoje yra per daug jau 
'nublukęs dalykas: juk ko ne 

> šeima turėjo 
socialinių pagerinimų tam laimę tiirėti nakties metu susi- 
tikrame laipsnyje yra pa- Pažinti su Prievarta beįsiveržu- 
teisinami. Jų varginga pa- r ‘ į _ - * f‘j -

f

teisinami. jų varginga pa- siais namą sovietū rojaus at- 
dėtis, dėl kurios kalta auk- stovais- Ir ui ne tik vadinamie- 
štesnė klasė stumia juos įp’ Haudies p^e^’ ar vadinamie- 
desperatiškus veiksmus, ” * ....
kurių aukomis lieka jie pa
tys...”

PAGARBA DARBO
ŽMOGUI!

— Mes katalikai, — bai
gia savo pareiškimą E. 
Matorras (pareiškimas iš
spausdintas knygoje — 
‘Througb Hundrcd Gatės’, 
pusi. 208-215), — žinome 
ir turime priemones padė
čiai pagerinti. Mes turime 
kovoti, kad laimėtume. 
Mes, kurie laimingai esa
me gavę Kristaus mokslo. .---- .
pilnumą, turime dorovmę'džių istorijos, 
pareigą, netgi nebijodami Aktualiausia kalba ir gausia u- 
opozicijos, prietarų ir per- 

pakclti savo

da laikrodukai ir taip jau retas 
ir labai brangus dalykas Euro
poje šiuo metu yra? Pakelėse jų 
iš niekur nieko taip pat nerasi: 
čekai jų bereikalo ar iš žiopliš- 
kumo nemėto, o patys iš savęs 
tie rankinukai taip pat. kaip ko
kios smilgos, neauga... Taigi, 
reikalas yra ne taip jau men
kas: tenka imtis konkrečių prie
monių. Na. bet šioje laikrodžių 
medžioklėje rusų kariai yra di
desni specialistai, gal būt. kaip 
kad skaitymo ar rašymo pra-

ant kiekvieno 
Todėl ir rusų ka- 

vieno tokių, o 
dar geriau pasakius, prie vienos
tokių, maloniai paklausia laiko... 
Žinoma, kiekvienas Čekoslova
kijos pilietis jaučiasi tiek man
dagus ir tuojau pasako klausia
majam tikrąjį dienos ar vakaro 
laiką. Prie to. įprastu čekams 
slavišku mandagumu, net pa- 
raitę kiek rankovę ir patį laiko 
kaltininką parodo, kad džentel
menas rusas tiesiog tikrumą 
laiko konkrečiai apčiuopti galė
tų. Bet čia kaip tik ir prasideda 
rimtoji programa. Klausiamasis 
nebepasitenkina vien tikslaus 
laiko sužinojimu, bet susidomi 
ir pačiu viso to kaltininku, at
seit, pačiu rankinuku... Rusas, 
nieko nelaukdamas, mikliai pai
ma geradario ar geradarės švel
nią rankutę ir nieko nelaukęs 
prašo parduoti gražųjį laikro
duką. Aišku, klausiamieji malo
niai atsako žodžiu “ne", ir trau
kia rankutę atgal... Bet kur gi
Tęsinys 6-tame puslapyj

buvo suklaidintos ir at
skirtos nuo tikrojo gyvy
bės šaltinio, kai aš matau 
savo gimtosios šalies gat
ves raudonas nuo kraujo, 

j ir tai dėl tų teorijų, kurias sekiojimų,
• aš kitados taip karštai gy- b-'dsą protestai) prieš so- 
niau, mano širdį pripildo cialinę neteisybę ir vėl už- 
gailestis ir užuojauta. Juk komanduoti pagarbą dar- 
dauguma darbininkų, ku- bininkijos, darbo žmogaus 

!rie marksistų buvo vedami kilnumui”.
* į žudynes ir mirtį, buvoj Dr. J. Prunskis.

i

i ji buržujai, bet taip pat net pa
ltys čekų komunistai ir. kaip už
kulisiai apšviečia, pats Cekoslo- 
vakų komunistų partijos vadas, 
šiuometinis ministerio pirmi
ninko pavaduotojas, draugas 
Gottwald. nebuvo pagal lygybės 
principą šių rusų bandytų ap
lenktas: ir jis buvo rusų kuo 
draugiškiausiai kartą nakties 
metu apiplėštas. Apie šiuos vi
sus rusų daromus Čekoslovaki
jos žemėje pokštus nebuvo au
toriaus tikslas šiuo kartu kalbė
ti. Šį kartą tebūna leista jam 
pailiustruoti vieną konkretų į- 

.vykusį faktą iš garsios laikro-

CANS FOR WAR AND PEACE

U SS Destroyer O'Bannon, "Can" in NavysianĮ,'\ 

rescued the survivors o f the Cruiser Helena. Comdr. : 
(HacDonald, the Skipyer, won mare decorations />| 

World War // than any other Navai afficer.

j

si anekdotai naujai atsistačiu- 
sioje Čekoslovakijoje yra kalba 
apie laikrodžius, geriau pasa
kius. rankinukus laikrodžius... 
Čekų išvaduotojai, atseit, prole- 
tariškieji Stalino kareivpalai- 
kiai. tiek čia liko dėl tų "ranki
nukų" populiarūs, kad vargu

•
• * * 

įjlvją? U"! hlt th-.r »n|rk, 
«nd help >*«n the pe«ce*<me
«ig4'nst »t>ort*ge» of »5»o 

and other n-edcd producttJ 
Every drop of uood fat addad to 
the oalvage can meana more 
»oap avaUable aoon«r. Turo it m.



Antradienis. Kovo 19 d.. 1946

VATERBUR Y, COHN.

vai.

“Stepanijos Vestuvės"

Sekmadienį, kovo 3 d.. 7 
vakare, parapijos salėje. įvyko
23 metinis Užgavėnių teatras - 
koncertas, vadovybėje komp. A. 
Aleksio. Programą išpildė šv. 
Juozapo parapijos ir Moterų Są
jungos chorai. Suvaidinta labai 
linksmas scenos kūrinys —kun. 
S .Kneižio — trijų aktų komedi
ja — "Stepanijos Vestuvės". 
Vaidino K. Jegėlaitė. J. Lusas. 
M. Andrikytė. R. Vaičius. A. Pa- 
daigvtė. J. Kalinauskas. P. Luk- 
minaitė. E. Kušlis. J. Paluckas. 
M. Baltrušaitė. J. Griškauskas. 
S. Maraškauskaitė. R. Valaus- 
kas. Publikai labai patiko vaidi
nimas bei čia gimusių jaunuolių 
lietuvių kalbos mokėjimas.

Žmonių atsilankė apie 1000. 
Buvo daug svečių iš Ansonia, 
Hartford. New Haven ir kitų a- 
pylinkės miestų. Aktų pertrau
kose padainavo N. Meškūnienė 
ir jaunutė O. Andrikytė. Tautinį 
šokį pašoko M. Andrikytė 
Vaičius. A. Bukauskaitė. 
Kušlis. 
Jegėlaitė.

Laudinskas. J. Lusas. A. Šam- 
baris. R. Vaičius. J. Vilčiauskas, 
J. Žemaitis. M. Andrikytė. Vi
siems gerb. dalyviams bei dar
buotojams chorų vardu širdin
giausias lietuviškas ačiū!

"Apazija”

i

nių buvo nepaprastai daug mies
to gatvėse. Vieni sustoję prieš 
saulutę šnekučiavosi, antri kaž
kur tai skubinosi.

Eidamas susitikau kitą savo 
pažįstamą. Tas atrodė suvargęs 
ir susirūpinęs”. Tai kur tamsta 
taip skubiniesi?”, užkalbinau.

“Bėgu j vaistinę, gal gausiu 
gyduolių".— nelinksmai atsakė.

“Gyduolių! Tai kas gi ser
ga?". — žingeidaudamas pa
klausiau.

A.
A. Golas. J. Lusas.

J. Kalinauskas.
kalbas pasakė 
J. Valantiejus.

Bružas. M. S. iš 
majoras

"Mano vaikas”, sunkiai ištarė. 
"Reikėtų šaukti gydytoją, bet 
nėra iš ko. Neseniai parsivežiau 
žmoną iš ligoninės. Gydytojas 
prisakė, kad gerai užsilaikytų, 
gerai valgytų ir nesirūpintų. 
Esant šešiems šeimoje, ir dir-

Pirmasis mano draugas, eida-

Kovo 13 d. — Po 35 dienų 
streiko susitaikė Scovill kompa
nijos darbininkai. Laimėjo 18 ri. 
centų į vai. daugiau algos. Uni
ja pasirašė sutartį su kompani- bant negalima taip padaryti, o 
ja vieniem metam. Kovo mėn. dabar jau šešta savaitė kaip ne- 
trečioje savaitėje apie 6000 šios dirbu", 
kompanijos darbininkų grįš į
darbą, ir nuo to laiko prasidės mas pro šalį, užkalbino mane, o 
algų padidinimas. Apskaitliuo- kuomet atsigrįžau, tai mano 
jama. kad darbininkai negavo pažįstamo jau nebuvo. 
S1.500.000 algų laike streiko. 
Kiek kompanija turėjo nuosto
lių. skaitlinių nepaduoda.

j Chase ir American Brass 
kompanijos apie 9000 darbinin
kų. jau šešios savaitės kaip 
streikuoja. J. Tadas.

Berželis.

WORCESTER, MASS.
Garbės Viešnia Susirinkime

Ihe pointis: 75 get rhe cat skinned!
Thars'i iMre'a ana wav to skin a cat.

6
rencijos metu per vieną privatų 
susitikimą. Visa būtų laimingai 
praėję, nebent abiejų draugiš
kųjų tautų vadai su pagarba 
būtų pasveikinti. Bet čia įvyko 
netikėtas supuolimas: pašneke
sio metu pažiūrėjo ponas Chur
chilis kaip tik į savo rankinu
ką... Iš kurios tai priežasties jis 
tai padarė — ar tai įsinorėjęs 
pietų, o gal būt, kas yra labiau 
galima .atsibodo su kolega mar 
šalu šnekučiuotis, nes kalbų su
pratimas jiems gana keblus y- 
ra... — ne mūsų tai dalykas čia 
aiškinti. Bet užteko jau vien 
fakto: į laikrodį pažiūrėti, ir iš 
visų
šauksmai “davai časy”, tai 
atiduok laikrodį... 

j Teisingai yra sakoma, 
blogas pavyzdys visada
čiau patraukia kaip geras. Ir 

! šioji kino liaudis naujuoju pa
sveikinimu taip buvo paveikta, 

1 kad po poros minučių visa salė, 
1 netverdama juokais pradėjo 
: prunkšti ir visa gerkle šaukti 
i “atiduok laikrodį! Pane Chur- 
I chili, atiduok draugui Stalinui 
i laikrodį! Atiduok... atiduok... 
atiduok greičiau”...

| Pasirodo, kad rusiškuoju me
todu. kaip visur taip ir čia, bud
rieji GPU atstovai buvo atsiun
tę ir į kino siuansą keletą persi
dažiusių baltai varnų, 
privačiai ir politinei 
palaikyti...
dalykas esąs per daug 
kad juokais jį būtų galima pra 
eiti. Bolševikinio 
nėję, Rusijoje, už 
tiesiog dangaus 
kiantį išsišokimą, 
ties būtų pavadinti pikčiausiais 
liaudies priešais ir. kaip tokie, 
be pasigailėjimo, remiantis de
mokratiškąja Stalino konstitu- 

1 ei ja, gyvi į žemes sukišti...
Šiuo kartu reikalas ėjo už Če-

kerčių pasigirdo atskiri
yra:

kad 
grei-

.R. 
E. 
K.

I
I

kun. 
kun.

Hart-
N. Aleksis iš

i 
į I I 
Į

Kovo 4 dieną įvyko susirinki
mas Moterų Sąjungos 5-tos 

Dl PAŽĮSTAMI kps.. bažnytinėje svetainėje. Pa-
Saulutė skaisčiai švietė. Graži stangomis bendruomenės vedė- 

pasi- jos p. Genovaitės Kaneb, ir to 
susirinkimo komisijos pirm. p. 

vieną Matildos Paulukonienės, buvo 
mane sukviestos narės. Kuopos pirm.

Jaukias 
klebonas 
Dr. A.
ford,
New York. Teikė garbę bei pa- tamstai?” paklausiau. “Ar strei- pos. Susirinkimas gerokai pa 
dėką jaunimui (ir vadui), ypa- kuoti dar nenubodu?” 
tingai už pastangas lietuviško 
meno 
gražesnių sėkmių ateityje. Bu
vo gardžių užkandžių ir sekė 
smagūs šokiai iki vėlumos.

Daug pasidarbavo ir rengimo 
komisijos nariai — Mariutė Ka
šėtaitė. M. Karinauskienė. 
Jenušaitienė. M. Bekęrienė. 
Jokubauskas. P. Kauneckis.

diena, maniau sau. eisiu 
vaikščioti.

Išėjęs į gatvę, sutikau 
pažįstamą. Jis, pamatęs
ateinant, užrietė savo galvą, iš- Anelė Thompson supažindino 
pūtė krūtinę ir įsikandęs didelį viešnią ponią Aldoną Aleksan- 
cigarą prisiartino prie manęs, dravičienę. poeto Aisčio žmoną. 
“Gera diena! Tai kaip einasi kurie neseniai atvyko iš Euro- ! 

i

' skubintas, kad gauti progą pa-: 
kalbos. Po

' ... M U, XV vo M 4* 1x1 '

“O. labai gerai! Aš streiko vi- siklausvti viešnios
srityje ir palinkėjo dar siškai nesibijau”, išdidžiai atsa- susirinkimo, dalyvaujant klebo-' 

išmokėtą nuosavą *nui kun. A. Petraičiui, buvo pa- 
p. A. Aleksandravičie- 

Garbės viešnia ne- 
šikštėjo žinių apie Lietuvą ir iš-

i*

t

r

year after year. Zį>
BmI InvMtmant in tfu Wid« Worfdl '

Licten to this—t All the reaources of the 
United Statės are behind Savings Bonds—yet 
they pay better interest than anything of Com- 
parable safety. You štili get 4 bučki at maturity 
for every 3 put in.

So hang on to this good American Idea. Keep • 
your Payroll Savings Plan in force. Keep on 
buying U.S. Savings Bonds. And you’U have that 
financial secur ity cat skinned before you knovfft!

T

i

Buy all the Bonds you can...
keep all the Bonds you buy!

kė". Turiu
namą ir dar pinigų banko j — kviesta 
galiu streikuoti net ir metus nė kalbėti, 
laiko!” j

“Tamsta esi laimingas”, paša- vietintus yietuvius. kurie pergy- turėdamas

Pradžia 5-tame pusi.
, | girdėta, kad pagavęs kas žuvį ir

“Tamsta esi laimingas", paša- vietintus yietuvius. kurie pergy- turėdamas ją -rankose, būtų 
N. kiau ir atsisveikinęs žengiu to- veno badą, šaltį, baimę. Po kai- tiek gailestingas ir paleistų ją 
P. liau. .*■' ’ ’ • - -•
J. Pavasario oras kvepėjo. Žmo- užkandžiais, kuriuos paruošė to saką, kad už pinigus

- - - - - - ------------------------— ------------------  ----------------------- ------ Z^ Iv • Z^ W VA A A . « « «

Visli Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

99“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — S1.00 metams.

atseit, 
drausmei 

Agentukų manymu, 
rimtas,

rojaus tėvy- 
tokį minios 
keršto šau- 
visi be išim-

cnr at TMAC T /^i-JT TDI^MTT T» imos armij°s atstovai yra ir sa-1 rVLlLN/VD £ 'vo įsitikinimuose pilnai nenuga-

“ATIDUOK LAIKRODI!”limi
j Dėl visų šiųjų nepaliaujamų ___ _____ _______
'rankinukų istorijų, simpatiškie- kiją kaip draugišką, slavišką 
ji čekai net vienas kitą iš ryto brolių tautą 
ar dienos metu susitikę nebesą- metu Pilzene 
ko, kaip iki šiol kad sakydavo"* 
“geras rytas” ar “gera diena”, 
bet tiesiog: "Kiek laiko” arba 
davai časy (atiduok laikrodį)”...

Dar gražiau įvyko praėjusį 
rudenį viename Pilzeno miesto 

’ kine. Čia ryžosi čekiškoji publi- 
‘ ka naujuoju savo sveikinimo 

būdu net patį Maršalą Staliną 
’ pasveikinti... O buvo taip! Siu-

bos sekė arbatėlė su skaniais Vel į vandenį atgal ?... Gavęs at-
> rankinu- 

susirinkimo komisija: p.p. M. kas nebus parduodamas, rusas 
Paulukonienė, Genovaitė Kaneb. ramiai nusega nuo rankos laik
ai- V aitekūnienė, Ona Lutkienė, rocų įr> net nepadėkojęs, eina 
M. Urmonienė, Ona Bruožnenė,1 nuo savo aukos tolyn ir jau pa- 
Ona Sidabrienė. Patarnavo p.p. keliui bando naująjį sužvejotą 
Anelė Tamulionienė, adv. žmo- rankinuką kur tik beprisisegus. 
na. Bemece Laukenner, Dr.jr taip diena iš dienos; o prisi- 
žmona, Julia Mack ir Anelė Mo- minus, kad tvarkai palaikyti ir 
lienė. j apsaugoti ramiems gyvento-

į Keletas naujų narių padavė Jams nuo visokių slaptų pogrin- 
I vardus ir pasižadėjo tapti nare^imų liaudies priešų ir fašis- 
: mis sekančiame susirinkime. Š1UO metu nejuokais yra ru-

Tą dieną buvo gimimo diena 
mūsų ilgametės darbščios iždi
ninkės. ponios Onos Puišienės. 
Ta proga visos sustojusios su
dainavo “Happy Birthday”. Su
sirinkimas baigėsi gražioj nuo
taikoj. Su-ja.

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

i

Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo įsigyti 
"Gavėnios Knygutę”, kurios iki šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iš Providence. R. I.. perspaus
dindamas Tėvo V. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI ŽMOGUS, šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J. E. Vyskupas P. Būčvs. M.I.C.

Kristaus kančios apmąstymai taip lengvai ir supranta
mai parašyta, kad gali naudotis seni ir jauni. Knygutė nedidelė — maldaknygės 
formato: 208 pusi., odos imitacijos apdarais su aukso raidėmis užrašu. Kaina 
tik $2.00. Užsakymus siunčiant nereikia laišką rašyti, tik įdėkite į konvertą ku
poną su $2.00 ir siųskite:

“DARBININKAS”
South Boston 2“, M3G6 West Broadvvay,

Šiuomi siunčiu $

vėnios Knygutė".

ir prašau prisiųsti man egzempliorių “Ga-

Vaidas

Adresas

tų” šiuo metu nejuokais yra ru- 1 
sų raudonosios įgulos didelės. 1 
galima pilnai įsivaizduoti, kaip 
labai aktualios yra Moldavos u- 

■ pės šaly šios akrobatiškosios 
laikrodžių medžioklės...

Rusų kareiviams turtingoje 
Čekijoje laikrodžių sumedžioti 
yra vienas tik niekas. Kiek keb
lesnis dalykas yra tik tinkamai 
juos prisisegti, nes rankų riešai 
dažnai tiesiog nebegali sutal
pinti milžiniško laikrodžių skai
čiaus... Tada pasinaudojama Į 
proletariškosios milinės kišenė- 

į mis arba, dar geriau — krūtine, 
kuri, nusagstyta keliais laikro
dukais, geriau atrodo ir už pa
ties jųjų vyriausiojo karo vado 
maršalo Stalino ordenuotą krū- 

j tinę.
Kartais, tiesa, ir su laikrodžių 

žvejyba nepergeriausiai raudon
armiečiams pavyksta: ypač kai 
jie neužprašyti pasibeldžia į ra
miai bemiegančio čeko duris. 
Padarius butfe nuoseklią revizi
ją. kartais terandama vietoj 
rankinuko, tik ant naktinės šė- 
putės prie lovos didžiulį budin
toją... Ką daryti, tenka ir tokiuo 

i traktoriumi pasitenkinti. Tik, 
deja, toks didžiulis sunkiau kur 

' nors prisisegti: ir ant krūtinės 
perdaug įkyrus, o dalinai ir 
sunkus. Bet rusas ir čia randa 

! greitą išeitį. Po keletos valandų 
i rimtai beldžiasi jis į kurio nors 
čeko laikrodininko duris ir stato 
pastarajam rimtą klausimą: 
“Prašau iš šio vieno didelio laik-

rodžio, drauge, man du mažus 
(suprask, rankinukus!) paga
minti... Ir tai per porą dienų, ir 
būtinai”. Kartą vienas toks lai
mingas čekas išpūtęs akis pa
žvelgė į savo klijentą ir pagal
vojo, kad pastarasis iš didelio 
mokslo nebeatskyria juodo nuo 
balto... Girdi, kaip aš jums iš 
tokio keverzos laikrodžio net du 
mažiukus pagaminsiu: tai negir- 

Idėta nuo amžių!... Bet narsusis 
armijos karys nesileido įtikina
mas, priešingai, išeidamas iš 
laikrodininko pagrasino bolševi
kišku kumštim ir pridūrė: — 
“Taip, taip, vis tai buržuaziniai 
išsikalbėjimai ir priešsovietinė

Prie to dar, tuo 
taigi kriminalo 

vietoje, buvo amerikonai... Ir iš 
viso, buvo prisiminta, kad čekai 
dar nesuspėjo susipažinti su 
proletariškosios diktatūros įsta

tymais. Atsižvelgiant į visą tai, 
už bolševizmo viešpaties vardo 
nevietoj ištarmę, linksmiesiems 
čekams bausmė buvo paleng
vinta. GPU agentai pasitenkino 
vien kino siuanso staigiu nu-

las: ponas Churchilis kalbasi 
laikysena”. Pasirodo, nenugali- su draugu Stalinu, Jaltos konfe-

anso pradžioje buvo rodoma vie- Į traukimu ir nedisciplinuotos bei 
nas kitas aktualesnis dalykėlis nedėkingos už išvadavimą liau- 
iš svarbesniųjų savaitės politi- dįes negailestingu išvijimu iš 
nių įvykių. Vienu momentu pa- saiės Taip pasibaigė čekams a- 
sirodė ekrane įdomus paveiks- noji jinksmoji, deja, nelemtoji

“atiduok laikrodį” istorija...
Paundenis.
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DIRBIKIS'KAB i

Ruth Thompson, Fleet Service giri, for American Airi i net *t LaGuardia 
Airport, New York, likę* to be clean and freah on her Job, and helpa 
keep herself that way by saving all the uoed fat she can so there will 
be more soap for her and others. The scraps of fat she ts removing from 
her sandwich will be added to her kitchen talvage when she gete home.

Kiekviena prarasta va
landėlė jaunystėje yra 
nauja nelaimės proga atei
tyje. Napoleonas

PAIEŠKOMI ASMENYS

/J’’ T T T ’T’ C C dienį po vakarinių pamaldų į- 
" A X vt/lrn ha$nvtinS-M* anai-

» vyko, bažnytinėje salėje, susi
rinkimas Seserų Jėzaus Nukry-

Aukoti. N. N. aukavo mokyklų žiuoto Rėmėjų. Buvo kalbėta a- 
fondan $25.

Bažnyčios taisymo fondan au
kavo Ona ir Ronald Bishop $5., 
Grasilda Martinkienė $30., Ma
rė Tamulaitienė $100., Elžbieta 
ir Petras Dravinskai $100., Petr. 
ir Ant. Žurauskai $10., Ieva Ga
linis $5., Barbora ir Adomas 
Žinteliai $5., Kris. Žemaitis $2>, 
Bronius Shipas $1., Ona Diksie- 
nė $2., Pranciškus ir Marijona 
Duoba.

pie Rėmėjų Seimelį, kurs įvyks-; 
ta, So. Bostone, kovo 31 d., ir 
kuriuo J. E. Arkivyskupas R. 
J. Cushing, D. D., labai intere
suojasi. 50 narių pasimokėjo 
metinę narystę.

Trečiadienį, kovo 20 d., 7:30 
vai. vak., bus laikomos Gavė
nios ir Šv. Teresės novenos pa
maldos. Pamokslą pasakys kun. 
kapelionas kapitonas Jonas 
Padvaiskas.

Šventės. Gavėnios 
laike dar įpuola Šv.

Didelės 
šventame 
Patriko, Šv. Juozapo ir Panos taras Reynold ir jo žmona Pau- 
Marijos šventės. Šv. Patrikas lina (Abračinskaitė) antru kar- 
yra netik Irlandijos apaštalas, tu atvežė iš Athol mūsų moky- 
Bažnyčios šventasis, bet dar klos vaikučiams vertingų žaislų, 
šios diecezijos patronas ir kate- Vaikučių ir parapijos vardu sa- 
dros titularis šventasis. kome savo geradariams ačiū.

Šv. Juozapas, teisingasai vy
ras yra patronas ir globėjas vi
sos Katalikų Bažnyčios. Per šv.i 
Juozapą kiekvienas gali daug
ko gero nuo Dievo išprašyti sau kuopa, So. Boston, Mass., ren- 
ir kitiems. Ypatingai kovo 19 gia Whist Party, kad paremti 
d., galima gauti daug didelių at- BALF labdaringą darbą. Paren- 
laidų. girnas įvyks šeštadienį, kovo 30

Kovo 25 d. yra Marijos pirm- d., 8 vai. vakare, parapijos salė- 
eilinė šventė — Apreiškimas. 
Pasinaudokime šiomis šventė
mis ir atlaidais.

Neužmiršta Mokyklos. Dak-

WHIST LABDARYBEI

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo

Didelis Susirinkimas. Penkta-

je 492 E. 7th St., So. Bostone.
Be tiesioginės Whist pramo

gos bus ir užkandžių ir kitų pro
gramos numerių. Kviečiami visi 
dalyvauti. Rengėjai.

DAKTARAI LIETUVIU ŠELPIMUI 
VAKARIENE

TeL TROwbridg« 6330

J.Repshis.KD.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27# HARVARD STREET

Kampas Tnman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
A. J. NAMAKSY 11 

REAL E8TATE A IN6URANC8 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boeton 0948

Res. 37 Oriole Street 
We«t Roxbury, Mass.

TeL Parkway 1233-W

(Tęsinys) Į RHEINHARDT, Marija, iš na-
K.r/'.i.r.irz * . j - ' Waitkowitz, gimusi 1898 m.NOMEIKA, (vardas nežino- m.. . :Klaipėdos krašte, spėjamai gy-mas) verčiasi restorano bizniu,:_ . , v ! vena Texas.spėjamai gyvena Brooklyn, N.Y. j pįIAUBAj Nikodemas. kilęs ii, 
NAINYS, Kostas ir Suzana j3aiandžjų km.. Gaurės valšč., 

Nainienė (arba jų giminės), ki- Tauragės apskr., spėjamai gy
lę iš Žagarės m., Šiaulių apskri- vena Cleveland, Ohio. 
ties.

NEUMANAS, Albertas, kilęs
iš Šilinės km., Tauragės apskr., 
į Kanadą emigravo po D. Karo.

ORBANAS, (vardas nežino
mas) prieš kaią lankęsis Lietu
voje pas Stalioraičius. šakių ap.

PETRUTIS, Charles, kilęs iš
Graužų km.. Batakių valšč.,
Tauragės apskr., spėjamai gy
vena Cleveland, Ohio.

POCIUS, Stanislovas ir Po
cius, Antanas, abu kilę iš Vaba
lų km., Šaukėnų valšč., Šiaulių 
apskr.

POŠKAITĖ,
iš Jonikių km., Švėkšnos valšč.,
Tauragės apskr., spėjamai gy- 

ivena Philadelphijoj, Penn.
PAČKAUSKAS, Kazys ir Ka- 

trina, kilęs iš Klabu km., Kvė
darnos valšč., Tauragės apskr., 
spėjamai gyvena Chicago, III. ’

POŽĖLA, Karolis, tarptauti
niai žinomas imtininkas, apie 50
m. amžiaus, kilęs iš Šiaulių aps.

PABRICA, Juozas, apie 48 m.
amžiaus, kilęs iš Šakių apskr.,
Paluobio bažnytkaimio.

PETRILIONIS, Sofija, kilusi 
iš Dirvonų km., Bazilionų (Pa
dubusio) valšč., Šiaulių apskr., 
spėjamai gyvena Chicago, III.

PAUKŠTYS, Vincas, apie 52
m. amžiaus kilęs iš Šakių, spė
jamai gyvena Chicagoje.

PRANSKIETIS, Augustinas ir
Pranskietis, Antanas, sūnūs Jo- SKIRMANTAITfi. Marijona, 
no, abu kilę iš Panevėžio apskr., apie 50-55 metus amžiaus, kilusi 
Šeduvos valšč.. Sniukonių km., iš Pabalčių km.. Nemakščių vi.,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Kramtyk skanią gumą vidurių 

liuosavimui kuomet
NEVEIKIA VIDURIAI

, • Galvą skaudą? Aitrumas? Kaniu-
ROPE, Petras, sūnus Adomo, niesi vidurių užkietėjimu? Kramtyk 

, .. Feen-a-mint apsaldintą kramtom*kilęs 1S Stanislavavos km., Dau- gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
geliškio valšč., Švenčionių aps., pasius daugelio daktarų užra*omu« 

į U. S. emigravo prieš D. Karą 
sjjėjamai gyvena Illinois valst. , 

STRIKAITIS, Juozas, ir joj 
žmona Ona, iš namų Sankalaitė, i 
spėjamai gyvena Chicago, III.

SARAPINAS, Jonas, apie 60 
m. amžiaus, kilęs iš Darbėnų 
m., Kretingos apskr., į USA e- 
migravo prieš D. Karą.

BROLIAI STULGAIČIAI, ki
lę iš Biliūnų dv.. Girkalnio vi., j 
Raseinių apskr., į USA emigra-' 

Marijona, kilusi vo prieš D .Karą. į

ŠEŠTOKIENĖ, Zofija, spėja
mai gyvena kur-tai Greater New 
York.

ŠIMKAITIS, Kardelis, kilęs iš
Skiržamio km., Margiškio vi., 
Tauragės apskr.

SCHIMKAT, Wilhelm, kilęs 
iš Ašmintos, sėjamai gyvena 
Kanadoje.

SVVANTER, (Geschwandtner)
Gustav, kilęs iš Lauckaimio, 
Kybartų valšč., Vilkaviškio ap
skričio, apie 75 metų amžiaus, 
šliejamai gyvena Califomijoj.

ŠEPUTIENĖ, Neverdauskai- 
tė, kilusi iš Tauragės apskr.

ŠILALIS, Babrys, spėjamai 
gyvena Worcester, Mass.

ŠILALIENĖ, Ščesnulevičiūtė, 
kilusi iš Lavyso, spėjamai gyve
na VVorcester. Mass.

SKIRMANTAITfi.

vaistus. Milijonai jj naudoja. Imkite 
einant gulti—kaip nu

jausiąs kaip
Feen-a-mint 
rodyta. Ant rytojaus 
milijonas!

SUDIEV

Maloniam palengvi
nimui bandyk M 
frvarų. nauja patik
rintą būde atlius- 
suot paprast* strė
nų gėla- Tik uždėk 
viena Johneon’e 
BACK PLASTER'I 
ant pat skaudamos

vietos. Svelnū3 jo palen g v a vaistai 
ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pritvinima. lengvi
na skausmą, šilta muitino priedanga 
laiko šilima viduj, šalti lauke — duoda 
nuolatinę atramą — jautiesi puikiai t 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

i i NAUJI DRĄSUMAI
Karo Nukentėjusioms 

Vyriški, moteriški ir vaikams. La
bai žemoms kainoms. 20% nuolai
da tiems, kurie atneš šio skelbimo 
iškarpą. Ateikite ir pamatykite 
mūsų bargenus.

THE BARGA1N OUTLETS 
1939 Washington SL, Roxbury

715 Dudley St., Uphams Corner, 
Dorchester, Mass.

kūno išleistą Gavėnios Knygu
tę.

Pereitą savaitę “Darbininke” j Tą dieną lankėsi Mrs. Agota 
lankėsi kun. Pr. M. Juras. LDS Wilson ir Mary Valukevičienė iš 
Centro pirmininkas, ir kariuo< Lynn, Mass. Atsilankymo pro- 
menės kapelionas kapitonas ga Mrs. Wilson nupirko kun. 

j kun. Jonas Padvaiskas. Kun. P. i Juro “Šventųjų Gyvenimai 
M. Juras su kapitonu kun. J. j knygą ir Gavėnios Knygutę.

■ Padvaiskiu ketvirtadienį visą i įmiį

■ dieną tvarkė Instituto Centrali-'i INTER^TPAS JAU
. nį Archyvą, kuris randasi ‘Dar-!
’bininko” name. Kun. Pr. M. Ju-I

J ras yra knygyno direktorius, dos darbams, “Darbininko” ad- 
!Kas turite kokių nors knygų,; ministram ja nupirko kitą, var- 
prašome tam knygynui paauko- totą Intertypą, kuri pereitą šeš
ti ir prisiųsti kun. Pr. M. Juro tadienį pradėjo veikti. Josios o- 
vardu, 366 W. Broadway, So. ■ peratorium yra ilgametis inter- 
Boston, Mass. ’type operatorius Rokas Židžiū-

šeštadienį lankėsi Pranas Lin-, nas.
gis, ilgametis “Darbininko”! 
skaitytojas ir rėmėjas. Atsilan
kymo proga Lietuvos tremti
niams užsakė kun. Pr. M. Juro 
ką tik išleistą knygą — “šven
tųjų Gyvenimai” ir kun. J. Vai
tekūno išleistą Gavėnios Kay-: 
gUtę.

Tą dieną lankėsi p. Valerija! . .. . . Į duoda naujausių žinių iš-katalikų gy-
Klevienė iš Cambridge, Mass.; venimo Amerikoje ir kituose kraJ- 
Atsilankymo proga nupirko1 tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie- 
... . . ™ tuvoje. Talpina gražių aprašymų, paŠventųjų Gyvenimai , Gavę-; •» *- z »
nios Knygutę, atnaujino me
tams “Darbininką”, kalendo
riaus fondui ir radio palaiky
mui paaukojo po $1.00.

Lankėsi farmeris Pr. Aitutis
iš Bridgewater. Atsilankymo 
proga pasipirito Šventųjų Gyve-! 
nimai ir Gavėnios Knygutę.

Pereitą savaitę lankėsi p-lč
Bronė Budreikytė, kuri neseniai 
atvyko į šią šalį iš Prancūzijos.

Šeštadienį, lankėsi ilgametis 
LDS narys A. Kasper iš Somer-j 
ville, Mass. Atsilankymo proga! 
kalendoriaus fondan aukojo! 
$1.00 ir nupirko kun. J. Vaite-

Lankėsi
I

Sekmadienį, kovo 24 d., Lietu
vių Salėje, So. Bostone, įvyks 
vakarienė, kurios pelnas skiria- 

imas lietuviams, karo pabėgė
liams Europoje sušelpti. Vaka- 
I rienę rengia BALF Bostono 
'skyrius, kuris darbuojasi, kad 
! nelaimingiems lietuviams, nete
ikusiems tėvynės suteitki pagal
bą drabužiais, avalyne, valgo
mais daiktais, knygomis ir kt.

Šioj vakarienėj kalbės tik ką 
atvykusi tremtinė per Prancū
ziją p-lė Bronė Budreikaitė. 
Stud. Budreikaitė šioje vakarie
nėje papasakos apie nelaimin
gųjų lietuvių, karo tremtinių 
gyvenimą Europos šalyse.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti vakarienėj. Savo įžangos 
tikietų paremsite nelaiminguo
sius ir patys turėsit gražių vai
šių. Komisija.

DIRBA
Padidėjus “Darbininke” spau-

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra 
mėnesinis, religinio paveiksluotas 

laikrašt.3

“šv. Pranciškaus
VARPELIS”

“VARPELIS”

!
spėjamai gyvena Pittsburgh. Raseinių apskr., į USA emigra-; 
^a- ‘ vo po 1920 m.

PASKAČIMAS, Jonas, kilęs' ŠIMKUS, Kazimieras, apie 50; 
iš Panevėžio apskr., spėjamai metų amžiaus, kilęs iš Šilinskų i 
gyvena Canada, Letchbridge. j km., Šimkaičių valšč., Raseinių į 

RAJAUSKAS, Pranas, apie 70 apkr., į USA emigravo prieš D. 
m. amžiaus, kilęs iš Alytaus, Karą, 
spėjamai gyvena Pittsburge. Pa. |

PRIŠMANTAS, Julius, sūnus
Jurgio, kilęs iš Raseinių apskr., 
Šiluvos valšč., Palapišių km., 
spėjamai gyvena Philadelphijoj, 
Penn.

RUSAS, Stasys ir Rusas, An-

■o,

SULUVAH'S, Ine.
125 SLMMER ST.,

LIB 0131 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts, Topcoats. Overcoat*, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą.— 
Pritaikinta pagal figūras. 

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

t
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Casper s Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — T«L ŠOU 4645

| Pristatome Alų ir Toniką i
x Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir ! 
S toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems I 
x ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite: i 
f BORIS BEVERAGE CO.

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

įMS0MVmNKMK»M3BmBS0Sa0B0BSS9tS0n0traoCK»(S«S0aS0SBBG

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.

South BosImi, Hks.
£S0tKKS3SXX*S0(MXKXXKX9BaBM0S6MMKXK*K****>kNM*

I
258 We$t Broadway,

vyzdžių ir trumpų straipsnelių.
Metams kainuoja tik 82.00 

Adresas:
Franciscan Fathers 
Mount St. Francis 

Greene. Maine

STRIPINIS, Juozas ir Stripi- 
nas, Stanislavas, abu spėjamai 
gyvena Boston, Mass., ar Chica, 
go, III.

SINKIENfi, Emilija, duktė 
Ignavo .iš namų Jazdauskaitė, 
kilusi iš Kretingos apskr., Mo-

tanas, kilę iš Kėdainių apskr., sedžio valšč., Prielgavos km., 
Juosvainio valšč., spėjamai gy-įspėjamai gyvena Detroit, Mich. 
vena Detroit, Mich.

RUDZEVIČIUS, Juozas, kilęs tieji maloniai prašomi atsiliepti 
iš Griebčių km., Sintautų valšč., 
Šakių apskr., į USA emigravo _ 
prieš D. Karą.

REDETZKI, Johanna, kilusi. 
iš Ditkiemio, Tauragės apskr. į

Ieškomieji ar apie juos žinan-

Lithuanian American Informa- 
tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

(Bus daugiau)

Draugijų Valdybų Adresai

So. Boston Fumiture Co.

I

Visoki baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.

3801/? West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRASOMAI

f

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius 

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

Llmoulnai dėl visokių reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

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 f ormatas-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. Broadvay, So. Boston 27, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininke - Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkš B. Gailiūnienč, 
Prot. Ražt. — Ona Ivaškienč.

440 E. 6th SL. So. Boston. Mass.
8 Winfieid St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkvay— 1864-W 
Iždininkė - Ona Staniuliūtė.

177 West7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdare — Ona Krasauskas.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL PA*ALPIN8» 
DRAUGIJOS VALDYBA

IRvasevitalrSiMi
MOTERIS PAGELB1MINK6 

Lietuvių Graborių* Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji riet*

838 Dorchester Ava.
TaL COLumU* 8587

«

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

Žodyną:
Vardas ................................. -............._......—............. -......—
Adresas

Užsisakykite Tanike Pas Mos
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 130 i-R

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. ZaMskaa, F. E. ZaMMu 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia ėermaalia* dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0B1S 
H. ŠOU Boeton 2808 ’

»

»

o-
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PALANGOS JUZE

Jonas, 
Vaka

’tos. vadžiodamos pirštu a- 
! pie gumbą, kažin ką šneka, 
arba kažin - kokias maldas 
meta į vandenį, kurį pas
kiau duoda sergantiems 
gerti.

Prapuolus kokiam daik
tui arba pavogus arklius, 
eina prie burtininko, ku
riam nubūrus vyrai aptar
tąjį ima i nagą ir baudžia.

Tų pačių parapijų tūli ū- 
kininkai pradėdami arti, 
sėti, šieną, javus piauti, 
mėšlus vežti, pirmą kartą į 
ganyklas galvijus išginda
mi, siunčia vaiką pas kai
myną kokio nors daikto 
paskolinti, kad su tuo 
daiktu ir kaimyno laimė 
prie jų pereitų.

Per Kalėdas siunčia vai- 
van-

Martinas Jankus, Mažosios Lietuvos atgimimo tėvas. Dabartiniu visa Didžioji
Mažoji Lietuva velka tą patį raudonos :s okupacijos jungą. Ar šis senelis tikė

ta ,nes jis visą savo amželį pa-

1. manęs į nakvynę?” 
:• nelis atsakė: "Nu, ge- 

gerai, galėsi pernakvo- M
Du' t ė Domicėlė, svečią 

r‘°™'»č’usi. ki-ki-ki prasi- 
inr'Vė, tuojau spruko į ša- 

nas motinėlę ir tarė: 
/‘įvažiavo kažin koks jau
nas svetelis ir įsiprašė į 
ra’-vvne, be nepradės jis 
n’rštis?” Atsakė motina: 
"Et. alkanas kūmas apie 
d”ona mąsto". Tuo tarpu 

i išėjusi i pirkią pažiūrėjo ir 
liepė išvirti valgį pavaiši
nimui svečio. Domicėlė iš- 

i virusi pavaišino ir nuleido 
1 svečią gulti. Ryto metą 
sočias pavalgęs pasakė 
ačiū už nakvynę ir išvažia
vo.

I Keletai savaičių praslin
kus. tas nats Domininkas, 
tik atvažiavo dienos vidu- 
rvie nrie Šlapelio su savo 
kaimynu Jonu, kurs su šei- 

j mininkais pasisveikinęs, j 
įsėdo užstalėje, patiesė bal
tą skepetą, išsitraukė iš i 
ančio butelį vyno su stik
leliu, prigožė ir sušuko: 

i “Geras tėvai, sveiks — 
; mums Domicėlės reiks. Ar 
j atiduosi?” Išgirdusi tuos 
• žodžius, duktė šmurkšt 
I spruko oran ir kaip pelelė 
po šluota pasislėpė. Tėvas 
stiklelį imdamas atsakė :j 
“Nu, gerai, rasi ir sutiksi-! 

doraus veido, gerai apsida- me, reikia pačios dukters 
ręs, pasiskutęs ir pasikir- klausti, ar tinka jai Domi- 
pęs. Įėjęs pasakė: “Tegul ninkas? Vaikai paieškokit 
bus pagarbintas Jėzus jos”. Duktė įėjo raudona, 
Kristus!” šlapelis trioboje kaip vėžys išvirtas, širdis 
pasitikęs atsakė: “Ant am- timpt - timpt greitai mušė, 
žiu amžinųjų. Amen”. Tuo- kaip gaidys sparnus norė
jau svečias tarė: “Esmi damas giedoti. Tuojau te
simus ūkininko, Dominin- vas tarė: 
kas Merkis iš Tumasonių’ "Nu, mano vaike, šis jau- 
sodžiaus. Važinėd amas nikaitis nori tave imti per 
valsčiaus reikalais pakly- moterį, ar tinka tau? Ar 
dau; ar nepriimtumėt, tė- tekėsi už jo?” b. d.

TEGYVUOJA

j

(Tęsinys)
Prisiartino šv. 

žmonės subruzdo, 
rop pirm tos šventės, mer
gaitės, išėjusios iš so
džiaus. aprinko vietą ant 
plataus kelio; sutemus, 
jaunuomenė toj vietoje su
sirinko kupuliuoti; sukūrė 
ugnį ir parvedino smuiki
ninką. Tam griežiant, šo
ko susikibę dainuodami 
dainas, kurių negalėjau 
gauti. Kitos mergelės rovė 
žoles ir degino, kad nebūtų 
žolėti rugiai ir javai. Vai
kiukai sėmė rankomis že
mę iš kelio ir barstė į pie
vas. kad kurmiai, rausda- 
mi žemę, jų negadintų.

Kitos moteriškės tą pa
čią naktį ėjo į upę ar į kiuką į upę parnešti 
tvenkinį, plovėsi pačios, dens kibirą. Tam parne- 
mazgojo savo drobinius ir šus, prausiasi ir liepia tą 
šukavosi: visa tai darė, vandenį vėl į upę nunešti, 
kad tuos metus vyrus gau- A švis tai girdėdamas ta- 
tų. riau vienam išmintingam

Mūsų senuolių senuoliai, žmogui: “Pasakyk man, 
būdami stabmeldžiais, ti- tėvai, dėlko taip daug prie 
kėjo — tą naktį plaunan- jūsų tebėra burtų, žmonių 
čios deivės laumės; tų tai ir papročių stabmeldiš- 
laumiau paprotį tebepildo kų?” Tas man atsakė: — 
mergelės 
Pabiržę, 
nuo seno nebėra.

Čia žmonės tebetiki į ža
vėjimus: sako esančios ra
ganos. kurios gali kitus su
žavėti ir ligos įvesti, kar
vėms pieną atimti, avių 
vilnas nupešti ir taip to
liau. Aptartų, raganomis 
vadinamų bobų, neužken- 
č:a. o kartais ir iš savo so
džiaus išvaro. Todėl užvis Prie ūkininko Drulio gavau 
senos drovisi šv. Jono nak
tį ir išlįsti, nes, iei kas pa
regėtu jas vaikščiojant ar 
žoles kokias renkant, tuo
jau apskelbtų esant raga- 
romis Tr tain senos gadv- 
rss isidėiimai čia dar užsi- 
Tko. Linkėtinas yra daik
tas. kad visai išgaištų, nes

apie Biržus ir 
ko Žemaičiuose

“Dėlto, jog arti yra Kur
šas. sėdynė visokių netikė
jimų, jog ir mūsų bobelės 
ten mokosi varduoti; dar 
dėlto jog čia daug yra kal
vinų, kurių kunigai nepei
kia tų papročių; dėlto, jog 
ir mūsų katalikų kunigai 
nieko tame dalyke lig šio
lei nesakė. —

Nuo Goščiūno išėjęs, nu
vykau į šniukščių sodžių,

vėl darbo ir siuvau. Čia 
man besėsant atėjo šven
tas Petras; žmonės pirmą 
naktį kupuoliojo it taip, 
kaip švento Jono naktį, ir 
sakė tą paprotį nuo seno 
prie jų esant.

Tiesą pasakius, nors 
mergelės mane vadino, aš 

vargina bobutes*" be reika- tą paprotį per negerą lai- 
ln. Raganų niekuomet ne- kydamas nenorėjau prie jo 
buvo. Žmonės įtarią kitus priderėti, 
žadėtojais arba ragano- »VS’QTITVt’ęi mis, be kokios teisybės plė- LIETL VIV VESTU V ES 
šia garbę artimiems ir di- Perėjęs tiek parapijų, pa- 
džiai nusideda. Jei taria- tyriau, jog lietuviai yra vi- 
mosios raganos sugebėtų sur geri, visur stiprūs savo 
ką Dikto padaryti, visu Dir- kataliku tikėjime, visi tei
ma padarytų savo prieši- singi, nes nė vienas užmo- 
r inkams, savo persekioto- kesnio man nenutraukė, 
ivms. o vienok nieko nepa- Kiek reikalavau, tiek už
daro. įmokėjo. Vienok ryžausi

Žemaičiuose buvo pirm grįžti į savo pusę. Nuo iš- 
aštuonių dešimtų metų tie mintingo Drulio išėjęs, at- 
patvs įsidėjimai, kuriuos vykau į Kupiškio parapiją, 
kunigai iš sakyklos šauk- į Rukučių sodžių pas stip- 
dami taip išnaikino, jog rų ūkininką, vadinamą 
šiandien nebeitaria ir ne- Šlapeliu. Man čia besiu-, 
bėra girdėti. vant, vieną vakarą kažin

Apie Biržus yra dabar kas brakšt - brakšt pradė- 
bobelės sugebiančios var- jo į duris brazdinti. Vai
ruoti frumbus. skaudulius, kiukas išėjęs girkšt atida- 
lekiančiąją ugnį, antkri- rė. Įėjo į triobą jaunas 
čius ir taip toliau. Bobelės žmogus, mažo augumo, pa-

VOKIETIJOJE — Hannau lietuvių tremtinių sto
vyklos vaikučiai. .

< s

ti

Tegyvuoja tauta. 
Žemelė prigimta

Tėvynė mūs: 
Tauta dėių gailių. 
Žemė mišku žalių: 
Ten iš visų šalių

Jaučiuos ramus.

Tauta dainų esi: 
Dainuosim tau visi,

Dainuosim vis — 
Tekvl' brĮsai aukštai. 
Taksės širdis karštai; 
Tegul visi kraštai

Dainom’s pasklis.

Te nuo dainų garsių 
Meilė širdžių narsių

Atgis, pabus:
Meilė senos kalbos. 
Liuosvbės prigimtos — 
Tironų n'apkautos

Sukels jausmus.
O, Dieve mūs, Tavęs 
Prašome, meldžiam mes,

Tavęs užvis: 
Išgirskie mūs skausmus: 
Šaltus uždek jausmus; 
Tekyl’ tėvynė mūs,

Mūsų šalis. J. J.

Laisvė Lietuvoje
Vargai užgniaužė linksmą dainą 
Užkimo tėviškės laukai, 
Kai nerimas su baime eina 
Ar ką galvoji, ar sakai.

Pranyko sodžiuj avalinė, 
Skutais sudilo marškiniai, 
Skylėta drovisi milinė 
Apglobti kūną sandariai. 

Ir mūsų namas tapo rusų — 
Palikome nuogi, basi. 
O badas skverbiasi prie mūsų, 
Nevalgę tinstame visi.

Vergų darbais per dieną mielą 
Apkrauti kruvina našta 
Pavergti nori mūsų sielą 
Kai ji liūdesio apnešta. 

Badaujantiems jie perša “rojų” 
Ryte, apypiečiais, nakčia, 
Kad okupantai duos artojui 
Kapus savybe privačia.

Melais pagrindža visą buitį, 
Nepaiso vargstančio žmogaus, 
Nes tariasi, vargų užguiti 
Lietuviai laisvės neatgaus. 

Laisvužės neatimsi sielai: 
Bujoja meilė ir viltis, 
Kai švinta mus Tėvynei mielai 
Garbinga, skaisti ateitis, —

Karta lietuvių išauginta 
Laisva nuo baimės ir vargų, 
Ar matote, jos veidas švinta, 
Nors ji neturi ištaigų, 

Kai protas širdžiai viršų ima, 
Kai ugdo dvasines jėgas, 
Įgavus mokslo, patyrimą, 
Laimės Tėvynės ji kovas.

Nei komunistai neišdildys 
Ką mes pamėgom atvirai — 
Gyvieji broliai — mūsų viltys, 
Laisvi, kaip vėjų aitvarai. 

Padėkime užgniaužti vargą, 
Įžiebti gęstančias akis, 
Džiaugsmu pakeisti laimę margą — 
Laisva Lietuva tuoj atgis.

Kai grįžę vyrai pasirodys, 
Dainuos Tėvynės pamiškiais 
Ir viršų gaus lietuvių žodis, — 
Lietuvos veidas pasikeis. 

Gana dejavus, aimanavus! 
Vieningi stokime kovon: 
Ji žadą jau yra atgavus, — 
Grąžinkim laisvę Lietuvon!

K. Bitikas.

ir
josi, kad Lietuva susilauks pavergimo, sunku tik 
šventė nepriklausomam Lietuvos gyvenimui.

i Žemaičių Valgis '
_________ i Dainuok, sesute, lepūnėle.

i Nevaržo niekas tau dainų: 
Senovės Žemaičiai mito Nebedainuosi, vargdienėle, 

galvijiena, žvėriena, pauk- Kitų sulaukusi dainų! 
štiena, žu viena ir javais, T. ... -, . ’ , • * - Lig šiol laiminga gyvenai,kuriuos patys augino. Žvė
ris miške pėdsakais siun
dė, paukščius vanagais ir 
sakalais gaudė, žuvis tink
lais ir venteriais žvejojo, 
karves ir kumeles melžė, a- 
lų ir midų patys darė, o 
turtingieji rūgusi kumelės
pieną gėrė. Valgė žemėje greit likimas mūsų mainos, 
susėdę, kartais meškeną ar pakeisdams dieną naktimi... 
vilkeną pasikloję. Retai te- jęūnai dar skamba tavo dainos, 
valgė virusį valgį — dau-' Rytoj gaI verksi nerami, 
giau keptą ar džiūvusįJ 
Pervis taupė dešras, ski- Gailės, kad žydinti jaunystė,

DAINUOK

Globoj močiutės sengalvėlės 
Tau terūpėjo vienos gėlės, 
Ir beviliojo vien sapnai.

Ir nuolatos tave lydėjo 
Linksmutė kūdikio daina, 
Ir dailios rožės pavydėjo. 
Kad tu jaunybės kupina!

prasmė iš sekančių Jo žo
džių. kuriais Jis kreipiasi 
prie Tėvo: “Teisusis Tėve, 
aš padariau jiems Tavo 
vardą žinomą ir duosiu jį 
pažinti, kad meilė, kuria tu 
mane mylėjai, būtų juose. 
(Jon. 17, 25-26). Arba: Jei 
kas sakytų: Aš myliu Die- 

jvą, ir nekęstų savo brolio, 
tai melagis. Nes kas ne
myli savo brolio, kurį ma
tė, kaip jis gali mylėti Die- 

nemato. (Jon.va. kurio 
į 4,20).
■ Petrui
į taus kiek _
Įleisti broliui,
Įdėtų, “ar iki septynių kar- 
įtų?” Kristus atsako: “Ne- 
| sakau tau iki septynių, bet 
iiki septyniasdešimt septy- 
inių”. (Mat. 18, 21). Nes 
! svarbiausia kiekvienam 
katalikui — artimui meilė: 
— “Iš to visi pažins, kad 

‘jūs mano mokiniai, jei tu
rėsite meilę kits kito.” 
(Jon. 13, 35).

“Inkarėlis”.

rausiant Kris- 
kartų reiktų at- 

, jei jis nusi-

Laimužės laukus, kaip dienos, 
Lyg pumpurėlis išsivystė 
Ir, štai, jau žūva nuo šalnos.
Gailės, kad meilės nesurado

. Vien meilės troškusi širdis,
i Kad sielos amžinojo noro
' Jau niekas tau nenumaldys.
Gailės, kad daug darbų pranyko 
Be jokio ženklo, be naudos, 
Gailės negautojo vainiko. 
Saldžiai svajoto kitados.
Kaip bailios rytmečio žvaigžde

lės,

landžius, kumpius, vėda
rus, šiupinį, lašinius, spir- 
gius, tyrę, batvinius, šau
tą juką, putrą bei kremb
lius visokios rūšies, slėg- 
tus ir džiūvusius.

Šeimininkė valgant stip
riesiems vyrams dides
niuosius mėsos klūpurius 
dalijo, kuriuos vyrai, paė-j 
mę abiem rankom, it lokiai 
ar kokie liūtai, laupė, o ne
galėdami nuželioti, iš pa- 
jusčio briedkriaunį ištrau- ,. , - .kę, j kąsnius graižė. Ta.| Nublyks nuostabus fe sapna., 
ėiau valgyje ir gėrime vi- ? F"8,13“ dum,08 s,rdeIcs’ 
suomet buvo vidutiniai, tai y
yra valgė kiek sveikatai | Ir ant gražių, žydrių akelių, 
reikiant; todėl sveiki kar-Į Kaip perlai, ašaros mirgės. 
Šaties sulaukdavo, ir daž- j O skausmą, kritus tau ant kelių 
nai galėjai regėti senolį su I Tik vien Dievulis teregės... 
dukters sūnumi į karą jo-;Dainuok , sesute, lepūnėle, 
Ja ' Į Nevaržo niekas tau dainų:

Dar šios gadynės žemai-į Nebedainuosi, vargdienėle, 
tis ir aukštaitis mažne pu-;Kitų sulaukusi dienų! 
sę metų jau ne ant meške-! 
nų, lūšenų gulėdamas be-į 
valgo, bet atsigulęs ant pli-! 
kos žemės, nuilsęs nuo var- i 
gų, kremta iš kruvino dėl-J 
no juodos puspelinės duo-| 
nos plutą, kruvinu prakai-j 
tu ją drėkindamas ir nebe-J 
itsimindamas jau galybės; 
;avo senelių, kurie kitą 
kartą savo kantrybe ir ga- 
'ybe pasaulį gandino, o sa- 
70 dorybe ir lėta sveti
moms tautoms pavyzdžiu 
buvo.
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Artimo meilė krikščionių 
religijoje yra vienas iš pa
grindinių įsakymų.

“Labiausia gi apsišarvo
ti meile, kuri yra tobuly
be” — rašė ap. Povilas sa
vo laiške. Jėzus, mokinda
mas minias arba kalbėda
masis su mokiniais, ragi
na. kad jie mylėtų kit kitą, 
kaip Jis pats juos pamy-:
Įėjo. (Jon. 15, 12). Dar pil-1 Lietuvoje už laisvę kovotojams 

S. Daukantas, niau matyti to mokslo atminimas...




