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LDS Centro valdyba, at
sižvelgdama į Garbės na
rio, kun. J. Valantiejaus 
kvietimą pereitų metų sei
me, kreipėsi į kun. J. Va- 
lantiejų, kad paskirtų šių 
metų seimui laiką. Dide- 
lioje parapijoje, koki yra 
Šv. Juozapo lietuvių para
pija, Waterbury, Conn., 
nelengva surasti atitinka
mas dienas, tačiau kun. J. 
Valantiejus parodė tiek 
daug nuoširdumo ir pasky
rė LDS seimui sekmadie
nį, birželio 23 ir pirmadie
nį, birželio 24 dd.

Nuoširdžiai kviečiame 
LDS apskričius ir kuopas 
iš anksto ruoštis į seimą. 
Sudarykite galimybę, kad 
visi apskričiai ir visos kuo
pos būtų atstovaujamos 
seime. Kiekvienas apskri
tys gali siųsti po du atsto
vu, o kiekviena kuopa ga
li siųsti po vieną atstovą 
nuo kiekvienų dešimties 
narių. Tačiau ir mažiausia 
kuopa, neturinti dešimties 
narių, gali siųsti vieną at
stovą.

Atstovai turi turėti ap
skričių ir kuopų valdybų į- 
galiojimus, būtent, su 
Dvasios Vado, Pirmininko 
ir Raštininko parašais. 
Centro Valdybos ir orga
nizacijos Garbės nariai ir
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i». Mm neik* Raudonieji 1^^ Kariuome
Apie Kariuomenės 

Ištraukinu nę Iš Irano Laike 6 Savaičių—
Teheranas. Iranas, kovo

25 — Premieras Ghavam ru •• t » « n • t txt/a
sako, kad jis negavęs ofi- Rusija - Iranas Padarę Sutartį - UNO 
cialių žinių anie Rusijos 
kariuomenės ištraukimą iš
Irano. Irano valdžia nesi- 
imsianti tolimesnių žings
nių dėl kariuomenės iš
traukimo. Tai esą pirme
nybę turi padaryti rusai.

(Associated Press sako, kad
Irano premiero Ghavamo pa
reiškimas buvo padarytas de
vynios valandos prieš Mas-

Taryba Gali Būti Pareikalaus Įduoti 
Ją Peržiūrėjimui-______ *------------------- 

Londonas, kovo 25 — | Pirmu UNO "Marinas 
Maskvos radio praneša, 
kad Rusija ir Iranas pada-. 
rė sutartį, pagal kurią
Rusija pasižadėjo ištrauk-O1N** Y®,1*' ,kovo 25 ~ 

_______ ti savo kariuomenę iš Ira-
kvos radio pranešimą apie ru- laike 6 savaičių. Mas- z-, ; ; ■
sų išsitraukimą iš Irano,. ;kva sako, kad jau iš Me- 

shed, Shahrud ir Semnan
Rusijos - Irano ginčas y- sričių raudonųjų kariuo- . dėžutę, pirmas i^ete 

ra iškeltas UNO Saugumo menė ištraukta.
Taryboje. Todėl visi neaiš
kumai turės paaiškėti tos 
organizacijos tarybos po
sėdžiuose.

MaMi UžTAi
lt

bo dėl Suvienytų Tautų 
t Saugumo 

Tarybos balsavimui skar-

Šioje vietoje nėra jokio susigrūdimo ant kelio. Tai perėjimo stotis ant 
Ispanijos ir Prancūzijos rubežiaus. Kaip žinome, Prancūzija nutraukė 
valstybinius santykius su Ispanija, todėl ir bet koks per rubežių judėji
mas buvo sulaikytas.

Mirė Bot* Gubernatorius 
H’jriey

UNO TARYBOS SUSIRINKI-
____ _____ _ ___  „ _____ MAS PRASIDĖJO NEW YORKE
be įgaliojimų gali dalyvauk Cambridge, Mass. -Sek-*
4"i ««• lvr/vinn i • • i r* a r? . i ?ti seime ir jame turi lygias 
teises su visais kitais įga
liotais apskričių ir kuopų 
atstovais.

LDS Centro Valdyba.

Lietuviai 6auM Lietariv 
Aukota OnkiM

i »

i

Jugoslavai Suw»e Gen 
Mikhailovitčiy

i Spėjama, kad Suvienytų 
Tautų Organizacijos 

. gurno Taryba, kuri 
i rinko į New Yorką 
i džiauti, pareikalaus, 
i Rusijos - Irano 
II

į ją savo parašytą maldelę 
uą pastovią taiką.

Raštelyj, kurį pasirašė 
“Paul Antonio, mechani
kas”, sako:

“Ar aš, kuris turėjau pri
vilegiją padirbti šį balsa-

Sau- 
susi- 
posė- 

kad 
Rusijos - Irano sutartis 
būtų įteikta tarybai per- vimui bakselį, galiu įmesti 
žiūrėjimui. ,pirmą balsą?

Rusija greičiausia išside-' “Lai Dievas būna su 
rėjo aliejaus koncesijas I- kiekvienu Suvienytų Tau- 
rane. |tų Organizacijos narių ir

| Šias visas žinias paskel- l*ike jūsų kilnių pastangų 
įvykdinti pastovią taiką 
visiems — visame pašau-

madienį, kovo 24 d.. 7 vai.' New York, kovo 25 — |gelis įmonių visiškai nepa-
1 vakare mirė buvęs Massa- Šiandien pradėjo posė- ruoštos žiemos darbams._____________ r-___ r______  ruoštos žiemos darbams. 
' chusetts valstybės guber- džiauti Suvienytų Tautų Taip, Komsomolskoje MTS 
jnatorius Charles F. Hur- Organizacijos Saugumo (Mašinų Traktorių Stotis) 
'ley, 52 m. amžiaus, gyv. 57 Taryba Huntęr Kolegijos dirbtuvėse taip šalta ,kad 
Fresh Pond lane. Jis per patalpose.______ ,

jnatorius Charles F. Hur- Organizacijos

Juozas Janulaitis rašo iš 
iš Philadelphijos, kad 
BALF rūbų rinkimo va
jaus metu jis aukojo dra
bužių, į kuriuos idėjo kor
telę su savo vardu ir adre
su. — štai. — rašo Janu
laitis, — ana dieną gavau 
laišką iš Italijos, nuo vieno 
lietuvio, kuris gavo tuos 
mano rūbus ir už juos dė
koja.

Štai to Italijos lietuvio 
laiško turinys: “Mielas lie
tuvi: — Sumaniau para
šyt jums keletą žodelių ir 
pasveikinti su šv. Kalėdo
mis ir Naujais Metais. Pa
linkėti jums laimės ir ge
riausio pasisekimo.

“Vakar nuvažiavau į 
miestą parsivežti Ameri
kos lietuvių suaukotų rū
bų, dėl lietuvių tremtinių 
Italijoje. Gi išsirinkau sau 
švarkelį ir randu jame jū
sų adresą. Norėdamas 
jums už tas dovanas padė
koti,.nors per laišką tariu 
jums širdingiausią ačiū. 
Alfonsas Jaračiūnas”.

Baigdamas savo laišką, 
Juozas Janulaitis sako: 
“Pasitikiu, kad lietuviai 
pasiskaitę šį laišką, su
pras, kad jų suaukoti rū-

Į 
I
i

Fresh Pond lane. Jis per patalpose.
penkis metus buvo silpnos, p^je sesijoje išklau-i 

Uimzvzs rtiM/li/vn la * asyta J. V. sekretoriaus
.Byrnes, gub. Dewey ir ki
ltų kalbų. Irano klausimas 
gali būti bus iškeltas tik. 
ryt.

Saugumo Tarybą sudaro 
vienuolikos tautų atstovai.

J. V. sekretorius Byrnes 
savo kalboje yra pasakęs,;

sveikatos. Sirgo širdies li
ga. Mirė Šv. Elzbietos li
goninėje, Brightone.

Paliko nuliūdime žmoną’ 
Mrs. Marion F. Hurley ir 
keturis vaikus.

Trečiadienį, kovo 27 d., 
9:15 vai. rytą iš namu bus 
lydimas į Sacred Heart 
bažnyčią, Mt. Auburn St.,'------------------------------
Watertown, kur bus atna-!kad mūsų militarė galybė,; 
šaujamos gedulo šv. mi
šios 10 vai. rytą, o bus pa
laidotas Cambridge ka
puose.

A. a. Charles F. Hurley 
yra buvęs tris kartus vals
tybės iždininku. Pirmojo 
pasaulinio karo metu tar
navo Laivyne. Jis buvo A- 
merikos Legiono nariu. 
Taipgi buvo nariu įvairių 
katalikiškų organizacijų.

Stalinas Rusijos Ginkluotų 
Jėgų Vadas

Praneša, kad Rusijoje 
visos ginkluotos karo jė
gos suvienytos po viena 
vadovybe. Stalinas yra vy
riausias vadas. Jis yra vy
riausias vadas ir Rusijos 
vyriausybės, nes Rusijoje 
prezidentas tai tik figūra.

bai gerai sunaudoti mūsų 
brolių ir sesučių”.

Maistas Nukentėjusių 
Lietuvi! Kuikiams

Viena iš didžiausių lietu
vių tremtinių Europoje 
problemų yra kūdikių ap
rūpinimas maistu ir dra
bužėliais.

BALF šiomis dienomis 
išsiuntė 200 didelių dėžių 
su kūdikių maistu — Infa- 
dol — $4,800.00 vertės. Šis 
siuntinys, kartu su 215 dė
žių kiaulienės dešrelių Vo
kietijos lietuviams, išėjo

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, laivu Indochinois.

dabartinė ir galima, bus| 
panaudota čarterio princi 
pų ir tikslų išlaikymui, jei 
gu tai būtų reikalinga pa-i 
daryti. Harold E. Stassen,! 
buvęs Minnesota guberna-' 
torius ir San Francisco; 
konferencijos delegatas,! 
Byrnes UNO politiką, ir 
sako, kad veto niekad ne
gali paliuosuoti mūsų ar; 
kitus narius nuo atsako-! 
mybės už agresijos veiks-; 
mus. I

Belgradas Jugoslavija, 
kovo 25 — Tito valdžios vi
daus reikalų ministeris
Įeit. gen. Rankovitch pra-.bė Maskvos radio 
nešė parlamentui, kad Tito; Britanija kiek aprimo, 
įsakymu sugautas ir a rėš-tačiau, kaip ir Jung. Vals- lyje”.. 
tuotas gen. Draja Mikhai-Tybės, nori sužinoti kokio- 
lovitč ir vienuolika kitų, mis sąlygomis Rusija-Ira- NdtliaS J. V. MtSlMU nnr du matu cloncta.__ __ ____• _ •_ • > *kurie per du metu slapstė
si kalnuose.Saugumo (Mašinų Traktorių Stotis)

— - -- __ x__ l_ix_ i______________

‘ darbininkai norėdami at* 
; šilti, ant grindy- laiko su
kūrę laužus. Patalpose ne 
tik šalta, bet ir tamsu. As- 

i trojansko MTS nesutvar
kytas maitinimas. Kas sa
vaitė darbininkai praran
da dvi dieni, kad susiieško
ti maisto.

Daugelyje vietų atre- kurias jie vadina “kapita- 
montuotos ir komisijos listinėmis”. Komisaras nu- 
priimtos mašinos pasirodė sidėvėjo ir jis jau neberei- 
darbui netinkamos. Taip' kalingas.

J ifII rfllMMjD nvtireoire

Iš Maskvos praneša, kad 
valdžios pareigūnai nebe
bus vadinami komisarais, 
bet ministeriais. Vadinasi, 
Rusijos raudonieji seka 

j demokratines valstybes,

Sidorovo - Kalomskoje 
MTS jau priimtame trak
toriuje konstatuota net 40 
rimtų defektų. Ir kas gi 
gal tokiose sąlygose rimtai 
dirbti?

100,000 Rubliu Už Veikai! 
Apie Jonę Baisųjį

Soviet! Prezidentu 
Išrinkta Šventikas

vy-

Danai Atidavė Latvi! Laivę 
Sovietams

Maskva — Rusijos 
riausias sovietas išrinko 
Nikolai Michail o v i č i ų 
Šverniką sovietų preziden
tu. Sakoma, kad Michail

į Kalinin nuo prezidentavi- 
imo atsisakęs dėl sveika
tos susilpnėjimo.

nas susitarė, ir ar nėra 
kas nors paslėpta. Jung?
Valstybės pareikalaus? Washington, D. C., kovo 
kad Saugumo Taryba per- 25 — Leit. Gen. Walter Be
žiūrėtu sutartį, kad ji ne-idell Smith, naujas Jung. 
sipriešintų ir nelaužytų ki-Į Valstybių ambasadorius 
tų anksčiau padarytų Maskvai, armijos lėktuvu 
tarptautinių sutarčių. I vakar išvyko į Rusiją.

Išvyko Į Maskvf

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytinas Sekmadieni, Kovo 24

Kopenhaga (LAIC) — 
Danų vyriausybės nutari
mu, 700 tonų latvių laivas 
“Bru”, š. m. sausio 12 d. 
buvo atimtas iš latviškos 
įgulos ir perduotas sovie
tams. Laivas priklausė po
niai Reinhardt, kuri šiuo 
metu pati randasi išvietin- 
tos latvės padėtyje.

New York (LAIC) — 
“Pravda” Nr. 23, paskelbė 
Sovietuose paskirtą premi
ją už pasireiškimus muzi
kos, piešimo, skulptūros, 
architektūros, teatro, ki
nematografijos ir literatū
ros, srytyse. Vieną iš auk
ščiausių premijų—100.000 
rublių — gavo A. H. Tols- 
toj už scenini veikalą “Jo
nas Baisusis”.

Premijuotųjų tarpe ne
užtikome lietuvių.

SOVIETŲ AGENTAI VEIKIA 
KANADOJ IR AMERIKOJ

Sunkios Darbo Sęlygos 
Rusijos Darbininkų

Montreal, Canada — » 
Teismo organai pradėjo; 
tyrinėti sovietų Rusijos 
agentų veikimą Kanadoje. 
Igor Gouzenko, buvęs so
vietų ambasados pareigū
nas, kuris suteikė žinias 
Kanados policijai apie so
vietų šnipų veiklą, pareiš
kė, kad sovietų NKVD a- 
gentai tebeveikia Kanadoj 
ir Amerikoj.

Igor Gouzenko atvyko į
Kanadą 1943 m. Jis visą nadoj 
laiką dirbo rusų ambasa- laisviau gyvena negu Rusi- 
doje. Taigi jis turi labai j joj. Jis įsitikinęs, kad ga- 
daug žinių apie sovietų lįs pasitarnauti Rusijos ir 
šnipų veiklą. Sovietų pulk. Kanados žmonėms, 
Zabotin buvęs oficialiai išduos sovietų šnipų veik-

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
montavo tik vieną-kitą 
mašiną. Priežastis — dau-skirtas atstovauti sovietų lą.

Brangūs Broliai Kristuje:—
Sekmadienį, kovo 31 d., darytina rinkliava taip 

vadinamam Vyskupų Fondui, nukentėjusiems dėl karo 
sušelpti.

Tas fondas duoda galimybės Amerikos Vysku
pams, kaipo vyriausiems katalikų vadams, šelpti žmo
nes gyvenančius tose žemėse, kurios daugiausiai buvo 
karo sunaikintos. Dvejopa yra to tikslo nauda: teikti 
paramos tiems, kurie kenčia skurdą ir badą, ir darant 
tai, pabrėžti, kad pašalpa ateina iš katalikų labdary
bės. Tuo būdu, pasaulyje susidaro tampresnis krikščio
nių vieningumas, labai šiais laikais reikalingas.

Mūsų Prezidentas ir kiti gerai žinantieji pasaulio * 
padėtį mus perspėja, kad trūkumas maisto Europoj 
rimtai paliečia tautų likimą. Ne tik Europai, bet ir A- 
merikai tenka susirūpinti, skaitant patikrintas žinias, 
kad maisto trūkumas Italijoj ar tik ne bus blogiausias 
visam pasauly; kad Graikijoj tūkstančiai žmonių mirš
ta badu; kad Austrija patį būtiniausį maistą tikisi 
gauti iš Britanijos ir Amerikos; kad visoj Europoj 
žmonės tiesiog mušasi už maistą ir drabužius ir slapta 
jį griebia kur tik gali.

Gal ir nemalonu tokius dalykus jums priminti, bet 
jeigu mes tylėsime, tai ir patys galime susilaukti dar 
nemalonesnių pasekmių. Taigi mūsų asmeninis intere
sas ir tautos saugumas reikalauja, kad mes kiek įma
nydami šelptume tuos, kurie dabar kenčia skurdą ir 
badą.

Krikščioniškas instinktas sako mums, kad yra 
dar kilnesnių priežaščių mūsų labdarybei. Tiesa, karas 
atnešė ir mums daug nemalonumų ir rūpesčių, bet vis 
dėlto mes gavome daug dovanų iš Dievo rankų. Tad 
parodydami Dievui mūsų meilę ir dėkingumą, būkime 
geri ir labdaringi nukentėjusiems mūsų artimams. Aš 
patariu jums gerai apsvarstyti šiuos šv. Jono žodžius: 
“Kas turi šio pasaulio gėrybes ir mato savo brolį varge 
ir uždaro jam savo širdį, kaip gi Dievo meilė gali jame 
būti? Mano vaikeliai, mylėkime ne žodžiu, bet darbu ir 
teisybe”. (I Jono 3,17-18).

Atsimindami tuos žodžius, paremkite kiek išgalė
site Vyskupų Fondą, rinkliavos metu, Ketvirtąjį Ga
vėnios Sekmadienį.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
RICHARD J. CUSHING, 
Bostono Arkivyskupas. 

Kovo 20,1946.

I

karo jėgas, bet neoficialiai 
kartu su Gouzenko organi
zavo sovietų šnipus Kana
doje. Gouzenko pasakojo 
teismo tardytojui, kad 
Fred Rose, komunistų par
tijos atstovas parlamente, 
įtraukdavęs žmones į so
vietų šnipų tinklą.

Gouzenko sako, kad jis 
buvęs ištikimas sovietų 
ambasados pareigūnas iki 
tol, kol įsitikino, kad Ka- 

žmonės geriau ir

f

jeigu
r»
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(VAIRIOS žinios
Pasaulis Nenori Naujo 

Karo — Stalinas
World BiU of Rights Asso- 

ciation Mitingas 
Įvykęs Kovo 3 J. Xew 

Yorko Manhattan Onter.

Paruošiamas Didelis
Knygų Siuntinys

Londonas — Maskvos 
radio skelbia Stalino pasi
kalbėjimą su Associated 
Press korespondentu Eddy Praėjo su dideliu 
Gilmore. Korespondentas 
Gilmore įteikė Stalinui 
klausimus raštu ir Stali
nas taip pat atsakė raštu.

Stalinas sako, kad jis y- 
ra įstikinęs. kad nei tau
tos, nei jų armijos nenori 
naujo karo. Jos nori tai
kos ir “siekia taikos ga
rantijos”. Jis tvirtina, kad 
“daugiausia apie karą ir jo 
pavojų kalbas skleidžia 
reakcijinės politinės gru
pės”. Atsakydamas į klau
simą apie UNO, Stalinas 
priduodąs tai organizaci- . 
jai didelės reikšmės. Beje? 
Stalinas prisiminė ir apie 
tautų laisvę ir lygybę. Tik-į 
rai, jo akis nebijo dūmų/ 
Pavergęs laisvę ir taiką! 
mylinčias tautas ir jų vals
tybes — Lietuvą. Latviją. 
Estiją ir kitas, jis kalba a-

■ . i ■ ... . -i j

I
pie laisvę ir taiką.

Stalinas turėtų pirmiau
sia grąžinti ] 
tautom laisvę ir nepriklau-į JC 
somybę. Tik po to būtų ga-; 
Įima tikėti jo žodžiams ir' 
nuoširdumui.

Xew York (LAIC) — 
pasiseki

mu ir pakelta nuotaika. 
Norintieji susipažinti su 
mitinge priimtomis rezo
liucijomis ir pasakytomis 
kalbomis tesikreipia į or
ganizacijos būstinę: 103 
Park Avenue, Room 511, 
kur jie galės gauti ištisus 
stenogramų tekstus.

Tarp kitko, organizacija 
turi atsispausdinus pa
grindinę rezoliuciją sena
toriaus Kenneth Spicer 
Wheery kalbą, Kongres- 
mano Alvin O’Konski kal
bą, Edvvard T. McCaffrey 
(National Commander The 
Catholic War Veterans) 
kalbą. Louis Waldman 
(Labor Attorney) kalbą ir 
sekančias paskirų tautinių 
grupių atstovų mitinge 
pasakytas kalbas: Milan 
Obradovich (Vice - presi- 
dent Serbian National De- 
fense Council), Peter P. į 
iJurchak (President, Slo-

šiuo metu BALF sandė- 
vie. 101 Grand St.. Brook- 

.yn 11. N. 
didelis 
nuo karo 
lietuviams 
gos. kurių 
svar.
ir

Y. paruošiamas 
ygų siuntinys 
nu kentė jusiems 
Europoje. Kny- 
yra apie 15,000

dabar rūšiuojamos 
pakuojamos į dėžes ek

sportui. Beveik kiekviena 
lietuvių tremtinių stovyk
la tų Amerikos lietuvių su
aukotų knygų gaus.

Be knygų ir kitų reikme
nų. lietuviam Europos val
stybėse, ypač mokyklose, 
būtinai reikia sąsiuvinių, 
paišelių, plunksnų, plunks
nakočių. popieros, kreidos 
ir kitų.

Lietuvių vaikučiai Vo
kietijoje prašo žaislų, ba
telių, drabužėlių; mokyk
loms reikia vadovėlių. Čia 
yra puiki proga visiems 
BALF skyriams padirbėti.

10,000 Svarų Maisto 
Italijos Lietuviams

DĄRB ĮNINKĄS

\

t
i

Savotiškos lenktynės, vadinamos “Hialeah 
race”, Miamy.

Švedijos Lietuviu Laikraštis 
Praneša 

BV12T(W BALTŲ 
KELIAS

latviu Biuletenis

NewY»rk (LAIC) —
Latvijos Pasiuntiny bės 
Washingtone paskutinio 
biuletenio viršelį (vasario 
mėn.) puošia sveikinimas: 
“The Editoria Staff of the 
Bulletin expresses its soli- 
darity with the Brotherly 
Lithuanian and Estonian 
nations on the days of the 
Anniversary of Their In- 
dependence, February 16th 
and February 24th. Valio 
Lietuva! Elagu Eesti! And 
May God Bless All of Us!” 

Biuletenyje tilpo Latvi
jos pasiuntinio Dr. A. Bil- 
manio protestas prieš mas
kolišką prievartą ir naujus 
“rinkimus” Latvijoje; ap
rašoma šmeižtų kampani
ja prieš baltiečius - trem
tinius Vokietijoje; Latvių 
Raud. Kryžiaus praneši
mas JAV Kariuomenės 

Latvių Tremtinių

va^ League of America), 
i F. Czechlewski 

(Vice - prezident Coordi- 
nating Committee of Ame- 10,(X)0 svarų įvairių mais- 
rican - Polish Associations to produktų 
in the East), Charles F. tremtiniams Italijoj. 
Paulauskas, Jr. (atstovas maistas netrukus pasieks 
The Lithuanian R. C. Fe- labai maisto reikalingus 
ideration of America), Ri- lietuvius, esančius Romo- 

Madridas Ispanija kovochard Hermanson (atsto- je. Picoje, Merane, Milane 
25 — Laikraštis ABC įtal-'vas the United Latvian A- ir kitur.--------- Į Committee), Dr.1 

James S. Shinn (General 
Field Director the Korean- 
American Council), Jo
seph Urban (Pastor Free 
Reformed Church of the 
Bronx), Miss Anna Salin 
(suomių kilmės ameriko
ne) ir Dr.
(Centrai Comittee of Esto
nian - A_merican organiza
tion). Prireikus galima 
gauti ir sutrumpinto teks
to kalbas.

Prancūzi jos Komunistu 
Sąmokslas Prieš Ispaniją

pino redakcijos straipsnį ’ ®erican
pirmame puslapy j. kuria
me kaltina Prancūzijos ko
munistus dėl organizavi
mo savanorių prieš Ispani
ją

Sakoma, kad komunistai 
yra pažadėję užleisti Mas
kvai vakarines sritis.

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas

yra
mėnesinis, religinis paveiksluotas 

laikrašU s

“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
“VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų gy
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų^ pa
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis 

Greene. Maine

i

Vasario mėn. 21 d. iš
BALF sandėlio išgabenta

lietuviams 
Šis

Pataikė Į Maskvos Liniją
New York (LAIC) —

Nuo Vilniaus apylinkės, 
kaip skelbia “Pravda” Nr. 
5 atstovais į Vyriausį So- 

_ . A vietą parinkti Stalinas su
M. A. Suslovu, o į Tauty- 
bių Sovietą — M. U. Kali
ninas su V. M. Molotovu.

To paties “Pravdos” pir
majame puslapyje tilpo 
sekanti tūlos Markevičie
nės pasakyta kalba: 

; “Aš nerandu žodžių, kad 
išreikšti savo džiaugsmą. 
Man rodosi, kad mūsų dar
bininkams didžiausios lai
mės diena bus toji diena 

::ew Yorto“''išsiuntė"“700 įaj mes atiduosime savo 
dėžių kondensuoto pieno balsus uz mums gimimo- 

i;^„‘gąjl Staliną... Tovansc

Pieno Siuntinys 
Tremtiniams

mėn.
Amerikos Lie- 

Šalpos Fondas iš

Šių metų vasario 
Bendrasis 
tuvių 
New

ŠV. MIŠIŲ IR MALDŲ VAJUS 
UŽ LIETUVĄ

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS
ŠV. ANTANO GARBEI

13-kos Antradienių 
Pamaldos,

kurios baigsis birželio 4—12 d. 
ŠV. ANTANO NOVENA.

New York (LAIC) —Va
sario 11 d. Aftonbladet 
praneša, kad, pasak su
gauto latvių slapto radio 
stoties pranešimo, sausio 
25 d. iš Trelleborgo išvežti 
baltai sausio 29 d. buvo 
atgabenti į Ventspilės uos
tą ir iš ten specialiu trau
kiniu išgabenti toliau į Ru
siją. Traukinys buvo at
siųstas tiesiai iš Maskvos.

Smulkiau apie tai prane
šama: Ankstų sausio 29 d. 
rytą iš Švedijos atvyko į 
Ventspilę Beloostrov lai
vas. Uostas buvo apsuptas 
GPU dalinių, ir po piet 
prasidėjo iškrovimas. Sau
gant stipriausiai sargybai, 
baltai buvo vedami iš lai
vo tiesiog į čia pat kranti- Vadui; Latvių Tremtinių 
nėj stovintį traukinį. Centro Komiteto atsišau- 
Traukinį sudarė septyni kimas į UNO Londone ir 
grotais apkalti prekiniai Kanados Christian Relief 
vagonai ir du garvežiai; 
traukinys vieną dieną ank
sčiau buvo paduotas iš 
Maskvos.

Baltų karius iškrovus 
(iškrovimas praėjo ramiai į 
ir drausmingai), traukinys i je> 
išvažiavo į Maskvą. į Bendrais bruožais paė-

LAIC pastaba: Vėliau' mus, padėtis visai panaši į 
įgautomis žiniomis, vienas- lietuviškaia- ’ 
kitas is išduotų baltiečių ' Sovietizacija, 

prieš Švedus vedamą ašt
rią radio propagandą. Ne-, 
kaltinkim nelaimingųjų! •
Kito kelio jiems nėra.

Society for Latvian Refu
gees raštas Kanados Pre- 
mierui.

Be to, duodamas pluoš
tas žinių apie padėtį mas
kolių okupuotoje Latvi jo

beatodairinė 
_______ w_, rusifikaci

jai „ įkinkytas į Maskvos ja ir tautiniai galvojančio 
elemento naikinimas.

Kaip ir visuomet, latvių 
pasiuntinio biuletenis įvai
rus, turtingas faktinąja 
medžiaga ir stipriai para
šytas. Biuletenio viršelis, 
matomai, nustatytas vi
siems laikams — ten pa
duota eilė enciklopedinio 

i pobūdžio duomenų apie 
Latviją ir latvius ir nedi
delis Baltijos sryties žemė
lapis.

Į priekį švenč. Jėzaus Širdžiai pasiaukavusieji... 
Meilės apaštalai... Lietuvos gelbėtojai. Nuolat melski
mės ir dirbkime, kad pagaliau Kristaus karalystė atei
tų į brangiąją Lietuvą, kad Dievas pasigailėtų mūsų 
tėvų nualintos žemės.

Neužmirškime, ką Šv. Tėvas Leonas XIII yra ka
daise pasakęs: “Jėzaus Širdis nušvies visą pasaulį nau
ja šviesa... Tautos ir valstybės sužėrės tos šviesos spin
desiu... Bus sušildytos tos širdies karščiu!”

Brockton, Miss. Šv. Roko M. A. Skyriaus promotoriai, ap- 
Ilankę savo kuopų narius, atsiuntė jų maldų sąrašą: Šv. Mišių — 
!1495; Šv. Komunijų — 1400; Rožančių — 4155; Kryžiaus Kelių—' 
i 1111; dvasinių darbų ir aukų — 84. Vienas vyras užsakė šv. mi
šias kas mėnesį 16 d. vajaus bėgyje, o kiti iš viso užsakė 11 šv. 
mišių.

Philadelphia, Pa. Šv. Andriejaus par. mokyklos mokiniai: šv. 
mišių — 790; šv. Komunijų — 205; Rožančių — 550; Litanijų — 
640; Stacijų —660; Maldelių — 23,000.

Philadelphia. Pa. — Šv. Kazimiero par. mokyklos mokiniai 
pasižadėjo sekančiai: šv. mišių — 612; šv. Komunijų — 662; Ro
žančių — 677; Stacijų — 509; trumpų maldų — 22,490.

Hartford, Conn. Šv. Trejybės par. M. A. Skyrius ir Gyvojo 
Rožančiaus Draugija 3 šv. mišias ir prižadėjo: šv. mišių — 870; 
šv. Komunijų — 580; Rožančių — 1,950; Stacijų — 600; maldų, 
novenų — 440; Litanijų — 61.

So. Boston, Mass. Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys prižadėjo, 
kad kasdien per Maldos vajų viena Seselė išklausys šv. mišias, 
paaukos šv. Komuniją, atkalbės Rožančių, apeis stacijas ir at
kalbės kančios litaniją už Lietuvą.

MALDŲ SĄRAŠUS SIŲSKITE I
MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRĄ

St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.
Vokietijoj esantiems lietu-Staliną... . ,

Siuntinys išėjo lai- Stalinas mus moko, kaip;viams.
vu SS Asbury Victory.

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

7:30 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 — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

kurti šviesų, linksmą ir lai
mingą gyvenimą. Tovarišč 
Stalinas sujungė visas mū
sų tėvynės tautas į vieną 
ryžtingą, tvirtą nesuardo- 
mą šeimą ir veda mus į 
naują gyvenimą, į naujas 
pergales. Mūsų draugą, 
'mokytoją, tėvą ir voždį, 
mūsų Staliną aš siūlau iš
statyti kandidatu į Vy
riausi SSSR Sovietą...”

Kaip matome yra tai ti
pinga Maskvos padiktuota 
ir iš anksto Pravdos pus
lapiams skirta kalba. Ši 
kalba parodo kaip toli yra 
pažengęs Sovietų Rusijoje' 
šunuodegavimas. Būdin-! 
ga, kad tas šunuodegavi
mas vykdomas tikrai Sta- 
chanoviškais tempais.

j

Lietuvės Tremtinės Laiškas Iš Danijos
kiomis dienomis “Darbi

ninko” redakcijai prisiun
tė laišką, rašytą lietuvės 
tremtinės iš Danijos. Tarp 
kitko rašo:

Į

"Orleano Mergelė" 
Leningrade

New York (LAIC) — 
“Pravda” Nr. 19 praneša, 
kad Leningrade pastatyta 
Čaikovskio prieš 65 m. su
kurtoji 
Mergelė” 
Prancūzų tautinė heroje, 
katalikų šventoji) praėjo 
su dideliu pasisekimu. Į 
lietuvių kalbą ta pačia te- 

i ma dramą yra išvertęs 
Vincas Kudirka.

opera “Orleano ----------------
</ea"ne. .d’A"> The Cooperative For Ameri
rOliTino hnrnin _ ■ _  _

can Remittances To Europe

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmotlnal dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną Ir Nakų

riui puolus Staliną. Tačiau 
komunistai nacių nepa
smerkė. Jie ir dabar be jo
kių rezervacijų priima na
cius į komunistų partiją. 
Taigi tikruosius fašistus ir 
nacistus rasi tik komunis
tų partijoje, nes jie visi y- 
ra lygūs žmonijos ir civili
zacijos naikintojai.

Naujai susiformavusi 
šalpos organizacija prane
ša, kad greitu laiku pradės 
priiminėti individiniams 
maisto siuntiniams į Euro
pą užsakymus.

Naujos organizacijos 
priešakyje stovi Gen. Leit. 
William N. Haskell, 50 
Broad Street, New York 
City. Ši žinia svarbi vi
siems tiems, kurie nori su
šelpti savo gimines ar pa
žįstamus Europoje.

:kinį ir nuvažiavom”. Taip ir 
buvo. Tą rytą atvažiavo trauki
nys pilnas su pabėgėliais. Vie
tos jau nebuvo, ir stoties virši- 

i ninkas neleido, bet aš jam ne- 
j matant įsikabinau į traukinį ir 
vaikus įtraukiau. Aš lauke sė
dėjau, o vaikus, dar geros būta 
ponios, priėmė į kupę. Taip ir 
pasisekė pasprukti.

“Tokia Dievo valia. Turi būti 
esame verti”.

“Kiek per tą karą žuvo žmo
nių. kiek yra išardytų šeimų, 
kad žmona nežino kur yra jos 
vyras, vaikai, o vyras nežino,! 

, kur yra jo žmona. Mūsų lagery j į 
j tokių yra daug. Ir kas dar mū-| 
sų laukia nežinom. Labai bijau, 
kad mūsų neatiduotų rusams. 
Tada nėra gyvenimo, esame gy
vi žuvę. Ir aš pati bėgau dėl 
vaikų, kad nežūtų rusų nas
ruose.

“Visko teko pergyventi laike 
bėgimo, ir lauke |x> atdaru dan- 
kum nakvoti su vaikais. Vokie
čiai mums buvo negeri, kad tu 
svetimtautis tau nėra vietos 
niekur.

“Vienoje vietoje ką tik nepa
tekome rusams, nebuvo kaip iš
važiuoti, o pekšėias kaip toli nu- montuota su Hitlerine Vo- 
eisi su vaikais ir senu tėveliu, kieti ja. Komunistai garbi- 
ir tą naktj mano sūnus sapnuo- no Hitlerį lygiai kaip ir 
ja, “kad mes visi krentam į di- Staliną, 
dėlę duobę, bet sako, atvažia- Ameriką.
vo traukinys, jsikabinom į trau-į si vertė ragožium tik Hitle-

Gal komunistėliai - kvis- 
lingiukai sakys, kad ir toji 
motina su mažais vaikais 
ir senu tėveliu bėgo, nes ji 
“yra nusikaltus liaudžiai— 
fašiste.” Taip, išgamos vi
sus patriotingus lietuvius, 
kurie gelbėjo savo gyvybę 
nuo Rusijos budelių, vadi
na “fašistais”. Vagie, ke
purė dega! Taip yra su ko
munistais. Jų “matuška” 
Rusija buvo krauju suce-

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. Broadway, _______So. Boston, Mass.

Keikė Angliją ir 
Komunistai ap-

“Darbininko” Administracija,

Siunčiu $............. — ir prašau prisiųsti .....

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

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

Gatvė ................................. ..........................................

Miestas ir Valstija..........................-....... ■»...............

knyga (s)
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Jei Nori Būti Sveikas Ir Ilgai GyventiDARBININKAS
(THE W0RKER)

PubUshed erery Tuesday and Friday ezeept Holidaya such a» 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day

Labor Day, niankagiving and Chriatmaa ’
---------by----------

•AINT JO8EPH*8 LITHUANIAN R. C. AMOCIATION OF LABOR
tetercd M Mcond-claac matter Sept 12, 1915 at the poat office at Boatae 

Mase, under the Act of Marcb 8, 1870.
Acceptanoe for maitiną at apačiai rato of poetaąe provided for in Soction 1108 

Act of October 8,1917, authorized on July 12,1918
BUBSCRIP^ON RATU: PRENUMERATOS KAINA

Oomeetie yearly___________ 84.00 Amerikoje metams_________ 84.00
Domestic once per week yearly 82.00 Viena kart aavaitije metama.. 82.00 
Foreign yearly _____________ 85.00 Užsieny metams___________ 85.00
Foreign once per veek yearly 82J0 Užsieny 1 kart sa-tlj metams 82 JO

DARBININKAS
•66 Wert Broaduay, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boston 2680

Amerikietis Pasmerkia
Bolševikų Politiką

mas spaudai pasikalbėji
mą su gydytoju Dr. K. Gri
niumi, buvusiuoju Lietu
vos prezidentu, užklausė 
apie pasninkų įtaką į svei
katą. Ir Dr. K. Grinius pa
tvirtino jų naudingumą.

Taip popiežius ir paliko 
jų kietus pasninkus.
MOKSLININKO NUOMO

NĖ APIE PASNINKUS
Šioje srityje labai įdo

mius pareiškimus turime 
gydytojo James J. VValsh. 
Tai didelio išsimokslinimo 
žmogus, gaila, kad po daug 
nuveiktų darbų jis nese
niai yra miręs. Jis buvo 
medicinos daktaras, filoso
fijos daktaras, gamtos 
mokslų daktaras ir turėjo 
kitus mokslo laipsnius bei 
buvo medicinos direkto
riumi sociologijos fakulte
te, Fordhamo universitete 
New Yorke.

Interesuodamasis apie 
tikybos įvestųjų papročių 
ryšį su sveikata jisai pa
rašė labai vertingą studiją 
(knygą): “Religion and 
Health”. Jis atkreipia dė- 

įmėsio, kad yra padidėjęs 
mes, vege- skaičius sergančių širdies, 

(dienu — sunkesnis ar leng-'nyčios skirtus pasninkus, tariškai (be mėsos) valgy- Bright’o ir eile kitų ligų, 
i------------------•- pasninkas yra di-!ar, reikale, dar nuo savęs darni, 1—u:------ ir kad damai in nnaža«ti.

— Patarimas gydytojo, sulaukusio daugiau šimto metų. — “Dantimis 
išsikasa sau duobę kapuose“. — “Persivalgymas—vinis į savo grabą“.
— Londono sanatorija, kur gydo badavimu. — Dr. K. Griniaus nuomonė; 
apie pasninkus. — Mėsos nevalgydami sulaukė 80 metų ir ką pasakė 
nuvykę pas Popiežių. — Profesoriaus patarimai apie sveikatą. — Jei ais-’ 
tros paliekamos be varžtų... — Dr. Walsh apie seksualinių polinkių vienus iš pačių sunkiau-

kontrolę. — !sių pasninkų laiko vienuo-
_____________________ jliai kartūzai. Jie nevalgo 

: mėsos. Kaikas pradėjo ma
nyti, kad tokie pasninkai 
persunkus, sveikatai pa
vojingi ir jau popiežius 
buvo besirengiąs juos pa
keisti. Patyrę apie tai kar
tūzai pasiuntė ypatingą 
delegaciją, susidedančią iš 
26 senių; kiekvienas iš jų 
turėjo daugiau kaip 80 me
tų amžiaus, o jų vadas — 
net šimto metų amžiaus.

GYDYMAS PASNINKU
Tie dalykai labai naudin- 

Kaip skelbia senas pra- ga prisiminti dabar, gavė- 
nešimas, Romos ciesorių nios pasninkų metu. 
Trajano ir Antonino as-| Gražiai mokslininkas H. 
mens gydytojas Galėnas Moeser yra pasakęs: 
gyvenęs gerokai daugiau | _ Gal nei viena dorybė 
100 metų. Paklaustas, kas, neranda taip tikro atlygi- 
jo nuomone, paveikė, kad nimo jau šiame gyvenime.

MAITINIMASIS 
IR SVEIKATA

kur atvykusieji gurkšnoja 
apelsinų (orendžių) ir ci
trinų sunką, kramto sau
sainius ir praradę keletą 
svarų taukų linksmesni ir 
sveikesni važiuoja namo.

BUVUSIO LIETUVIO 
PREZIDENTO ŽODIS
Turtuoliai veža savo pi-

KARTŪZU DELEGACI
JA, VEDAMA ŠIMT

MEČIO

v -------- ----------------------z A ' . JCA.LA 01U.S4AV VVllllllVy ak* vi*^**m* v vijų, 04* » v/

jis tokio amžiaus sušilau- kaip nuosaikumas, sušilai- nigus į panašias sanatori- 
Grįžęs namo Amerikos pasiuntinys Bulgarijoj, kė, atsakė: įkymas maitinantis; 1__ J *____L2____

George H. Erle, padarė griežčiausią Sovietų politikos — Įprotis — atsikelti nuo liečia kaip sveikus, taip ir. savo sveikatai galime pa- Ir delegacija pareiškė:
į kymas maitinantis; tas jas, bet mes visi labai gerai

pasmerkimą. Paprastai diplomatinė kalba esti vin
giuota ir neaiški. Kartais tenka ilgai nagrinėti diploma
to kalbą, kad suprastum, ką jis nori pasakyti. P. Erle

stalo pirma, negu būsi so- ligonis... Iki paskutinių sitarnauti laikydami Baž- — Žiūrėkite, 
čiai privalgęs.

!

to kalbą, kad suprastum, ką jis nori pasakyti, r. Erle šių metų pradžioje vie-'vesnis pasninkas yra di-ar, reikale, dar nuo savęs darni, štai kokio 
tos priemonės nevartoja. Jo žodžiai visiems supranta- nas garsiųjų Chicagos gy- dėlė parama gydant dau- užsidėdami didesnius. susilaukėme ir 
mi. Jis tiesiog pasako, kad pasaulio civilizaciją Sovie- dytojų, didžiausio tiražo gumą aštrių ir daugelį' Šio straipsnelio autorius sveikatoje — visi 
tai pavertė “juodžiausia istorijos dėme”, ir jų grobo- laikraštyje (Tribūne), ra- chroniškų (užsisenė jusiu) kartą Lietuvoje daryda- me raudonikiai”, 
niškiems žygiams sustabdyti reikėtų panaudoti ato- gydamas apie maitinimą-ligų”. i-----~_

amžiaus ū* kad dažnai jų priežasti- 
kokioje mi yra persivalgymas, 
tebesą- — Taigi religija, — rašo

I
Londono apylinkėse. An-1 

dilioje, yra puošnūs rūmai, j V • 1 * • A’

minę bombą, kol dar ne pervėlu. |sj pabrėžė, kad yra tiesos
' “Rusija pastatė UNO ant juoko, — sako Erle. —žinomame posakyje:

, Ji taip suvaržė organizaciją, kad ji nieko negali pada-' — Daugelis žmonių sau 
ryti. Yra tokių, kurie dar tebereikalauja “veto”, kurs duobę kapuose išsikasa ;J?yvena 
padarė juokus iš UNO. Ištisa bolševizmo istorija susi- dantimis. turtingieji, atvykę sveika-!
daro iš sulaužytų sutarčių. Dar ten tebesilaikoma Lėni-1 Suprask — perdaug vai- tos pataisyti. Tuos badavi-j 
no mokslo, pagal kurį melas, vagystė ir apgavystė yra gydami. Aišku, kad žmo- mo rūmus įsteigęs vienas 
gera ir priimtina, jei tie dalykai gali kiek pasitarnau- gaus amžius labai daug bedarbis inžinierius. Būda-i 
ti. Stalino žodis neturi jokios vertės. Man nepatinka pareina nuo to, kaip veikia mas mažas jis gyveno Pie-į 
teroras, raudonas ar baltas. Visuomet prieš jį kovojau. j0 “mašina”, papildanti jo'tų Afrikoje. Jo tarnas ne-' 
Aš tur būt geriausiai žinau, kas Rusijoj dedasi, negu jėgas, kaip veikia jo miti-!gras jį įtikino, kad kart-į 
bet koks amerikietis. Terorizmas ten siaučia kaip vi- mo organai, gi žmogaus kartėmis pravedamas ba-' 
sados. Dar ir dabar ten kankinasi daugiau kaip 15 mi- virškinimo aparatą per- davimas naudingai veikia 

si su šimtais tremtinių ir žinau jų tikrąją padėtį... Tokie silpnina ir savo amžių ropą inžinierius kurį laiką 
diplomatai kaip Harriman, Davies, Stetinius ir Hop- trumpinama: virškinimas neturėjo darbo, tai jis ir; 
kins veikiausiai nemelagingai informuodavo Amerikos sutrinka, žmogus nutunka,'sumanė pasinaudoti tuo' 
žmones, bet jiems buvo leista matyti tiktai tą, ką rusai perdaug nuvarginama šir-'negro patyrimu. Pradėjo 
norėjo jiems parodyti. * dis, verčiant ją persunktai badavimu gydyti savo pa-;

“Amerikai ir civilizacijai požvilgis į ateitį yra ko dirbti bevarinėjant krau- žįstamus, o vėliau ir dau-' 
tamsiausias. Aš nesuprantu, kodėl mūsų diplomatai ją po nereikalingus taukų gybę kitų. Jo pacientų 
tokie minkšti ir nuolaidūs Rusijai. Jie labai blogai pa- klodus ir tt. Teisingai pa- skaičius augo, nes daugelis 
sitarnauja mūsų kraštui, liūliuodami žmones į melą-stebima, kad kiekvienas džiaugėsi sveikatos page- 
gingos ramybės snaudulį. Visi nuolaidumai rusams nereikalingas vidurių pri- rėjimu. Inžinierius turėjo 
silpnybe atrodo. Jie supranta tik karą, arba pagrasi- kimšimas yra vinis į savo j tiek pajamų, kad galėjo į-į 
nimą karu. Demokratija žino, kiek jai kainavo nusilei- paties grabą. ‘rengti puikią sanatoriją,
dimai Hitleriui. Dabar mums daug didesnis pavojus---------------------------------------------------------------------
gręsia, o bet gi vartojam tą pačią taktiką, kaip su Hit- formose. Jie pažaboja spaudą ir religiją. Ne tik Rusi- 
leriu. Aš nė kiek neabejoju, kad jeigu rusai turėtų ato- joj teroras viešpatauja, bet ir visuose jos pavergtuose 
minę bombą, tai mažai kas amerikiečių gyvas išliktų, kraštuose. Tie Amerikos laikraščiai, kurie atskleidžia 
nes mes vienintelė tauta, kuri jiems kliudo pasaulį pa- gręsiantį nuo Rusijos pavojų, suteikia puikų patama- 
vergti. Jie tai žino ir sulig to savo planus rezgia... Aš vimą mūsų tautai. Kad mūsų žmonės girdėtų, ką pasa- 
pasiųsčiau Rusijai ultimatumą grįžt į savo žemę ir ne- koja pabėgėliai iš Rusijos, tuojau suprastų tikrąją pa- 
bekankinti kitų tautų. Jeigu jie nepaklausytų, aš pa- dėtį. Kai rusai įžengia į svetimą šalį, tuojau areštuoja 
vartočiau prieš juos atominę bombą, pirmiau negu jie apšviestus, pasiturinčius ir religinius žmones. Turtin- 
ją pasigamintų. Negalima ilgai delsti, turint reikalą gesnius jie kankina, kad pasakytų, kur jų turtai. Pas- 
su galvažudžių gauja... Kodėl mūsų žmonės taip leng- kui juos nužudo”, 
vai tiki į rusų laisvę! Juk jie naikina laisvę visose jos Štai ką atneša pasauliui bolševizmas.

Daugelis žmonių sau parku apsupti. Čia
issikasa “badaujantieji”.
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Ii jonų žmonių koncentracijos stovyklose. Aš kalbėjau-daug perkraunant, jį nu-į sveikatą. Atvykęs į Eu-i — x:_ ., ._____ • ___ . . ,___. _j
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I jisai, — skatindama prie 
— 'pasninko ir, tam tikrais

Streikams ištikus plieno išdirbystėje buvo 
sulaikyta daug ir kitų dirbtuvių, kurios pritrūko 
plieno. Šis vaizdas parodo vieną iš tokių dirbtu
vių Ford River Rouge plant, Detroite. Dabar jau 
vėl darbas eina šuoliais.

laikotarpiais, prie susilai
kymo nuo mėsiškų valgių, 
atnešė daug naudos žmo
nijai. Viena diena savaitė
je, kada valgoma žuvis, la
bai daugelio gydytojų nuo
mone duoda beveik tiek 
pat poilsio virškinimo apa
ratui ir svarbiems žmo
gaus kūno medžiagų apy
kaitos vyksmams (meta- 
boliškiems procesams), 
kiek laisvumas nuo darbo 
sekmadieniais duoda žmo
gaus minčiai ir kūnui. Fak
tas, kad didelė dalis mūsų 
gyventojų penktadienį ne
valgys mėsos ir norės gau
ti žuvies, palenkia preky
bininkus tai dienai parū
pinti šviežios žuvies, ir tuo 
faktu pasinaudoja visa 
bendruomenė, net ir tie, 
kurie nejaučia jokių religi
nių pareigų”.
DIDESNĖ ŽMONIŲ PUSĖ 

VALGO PERDAUG
Dr. J. Walsh atkreipia 

dėmesį, kad beveik kiek
vienas, kurio svoris perdi- 
delis, valgo per daug ir 
mankštinasi permažai.
— Aš labai gerai, žinau,— 

rašo tasai specialistas, — 
kad žymiai daugiau kaip 
pusė žmonijos valgo dau- i

Tęsinys 5-tame pusi.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXV.

Į Pakaušį
— Tai, tur būt, bus sunkoka, kada jų kariuo

menė jau čia pat, — atsargiai pastebėjo Vaiš- 
mantas.
— Bet toliau nenueis. Jie užėmė tik trečdalį 

Lietuvos, gi du trečdaliu mūsų rankose.
— Jūsų rankose? Ar gi turėtumėt kariuome

nę?
Pilvutis pašiepiančiai šyptelėjo.

— Kariuomenę! Kas gi ta kariuomenė? A- 
vių būrys. Paleisime vieną kitą gerą agitato
rių, ir jų kariuomenė pereis į mūsų pusę.

Čia buvo galima daug kas užginčyti, nes 
Pilvučio žodžiai skambėjo vaikišku pasigyri
mu, bet Vaišmantas nesiginčyjo. Jis tik 
trumpai paklausė:

— Tai ką manote daryti?
— Suorganizuoti būrį gerų agitatorių. Tuo 

tikslu aš čia ir atvykau. Sutinkate būti mūsų 
bendradarbiais ?

Vaišmantas su Bitinu vėl susižvelgė. Kas 
čia per painiava? Kas į tai atsakyti? Išmesti 
tą pakrikėlį pro duris? Bet jis ginkluotas.

Pilvutis lyg ir suvokė jų mintį.
— Matau, kad tamstos manote, jog noriu jus 

verste priversti. Ne. Aš ginkluoto spaudimo 
nedarau. Laisvi piliečiai turi laisvai apsi
spręsti. Štai įrodymas.

Tai pasakęs, išsitraukė iš kišeniaus revol
verį ir padėjo ant jų stalo. Dar arčiau prie jų 
pastūmėjo, o pats atsisėdo atstu.
— Na, matote, dabar jūs ginkluoti, aš begin

klis. Aš tik išdėstysiu savo sąlygas, o jūs ga
lite be baimės jas atmesti, nes fizinė persvara 
jūsų pusėj.

“Kas jis čia per vienas? Pamišęs, ar tik 
keistas užsidegėlis?” — mintijo Bitinas. Gy
venime buvo susidūręs su visokiais tipais, bet 
tokio dar nebuvo matęs.
— Tai kaip gi ? — nutraukė ilgoką tylą Pil

vutis.
— Bet tamsta dar neišdėstei savo sąlygų, — 

pastebėjo Vaišmantas.
— Kokios gi čia sąlygos? Agituoti už revo

liuciją, ir tiek. Eit su agitacija į bolševikų ar
miją jūs netinkate. Baltarankiai. Tokių jie 
ne tik neklauso, bet gaudo ir sušaudo. Jūsų 
sritis — liaudis. Čia turėsite įtakos, nes liau
dis jus pažįsta ir pasitiki. Sąlygos gali būti 
tik dėl vietų, kurias užimsit mano ministeri
joj. Na, čia sunkenybių nebus. Jei užsitarnau
site, tai būsite ministeriais — kokiais, tai jau 
jūsų dalykas. Na, ir ką?

Tokios kalbos rimtai klausyti negalima. 
Bitinas vos-vos šypsojosi, gi Vaišmantas 
krimto lūpas, desperatiškai mėgindamas iš
laikyti rimtą nuotaiką.
— Tai labai viliojantis pasiūlymas, — tarė. 

— Tačiau, kad tamstai netektų paskui nusi
vilti, mes dabar jau pareiškiame, jog revoliu
cijos Lietuvoj nenorime.
— Tai pavadinkite ją kontr-revoliucija, tik 

dirbkite mūs darbą! — kietai atrėžė Pilvutis.
— Kontr-revoliucija — prieš ką?
— Prieš bolševikus!

— Tai jau geriau skamba. Bet ir čia turime 
pareikšti, kad, nuvertę bolševikus, su eserais 
nesidėsime.
— Prasmegę buržujai!—išsprūdo pro Pilvu

čio dantis.
— Matai, jau tamsta karščiuojiesi, o pasiža

dėjai duoti mums pilną laisvę apsispręsti, — 
nusišypsojo Vaišmantas.
— Bet kad jūs nieko nesuprantate! štai kas 

mane iš pusiasvyros išvaro! — riktelėjo Pil
vutis. — Duok jiems laisvę, o jie spardosi.
— Bet laisvę jau mes turim! — tarė Bitinas.
— Bolševikai jus pavergs, jei su mumis ne- 

sidėsite! Žiūrėkit, jau jie čia pat. Kas jus ap
gins?

Tai sakydamas, Pilvutis dar nieko nebuvo 
matęs, bet štai durys staiga atsidarė, ir į vi
dų įsiveržė šeši ginkluoti vyrai, kurių vienas 
greitai prišoko prie stalo ir pagriebė Pilvučio 
revolverį.
— Rankas aukštyn! — riktelėjo vadas.

Visi skubotai iškėlė rankas. Ateiviai iš
kratė jų kišenius, ar neras ginklų, bet ginklų 
nieks neturėjo. Vadas burbtelėjo:
— Surišt jiems rankas!

Įsakymas buvo išpildytas. Dabar jau aiš
ku, kad čia tikrieji bolševikai. Iš išvaizdos 
tai lyg lietuviai, ne tai pažįstami, ne tai nepa
žįstami. Veidai lyg matyti. Vieną Vaišman
tas tikrai pažino. Tai lenkuojantis miestelė
nas, netolimas jo kaimynas.

Pilvutis tiesiog sustulbo. Nė žodžio negalė
jo pratarti. Staiga įsižiūrėjęs į vadą, jis suri
ko:
— Michailov-Mikulis!

Tasai nė akimi nemirktelėjo. Po valandėlės 
sausai atsakė:

— Galėčiau tave ignoruoti, Pilvuti, bet nėra 
reikalo. Dar geriau, kad tave pažindamas, be 
jokios klaidos, galiu areštuoti kaipo niekšą 
kontr-revoliucijonierių.
— Aš kontr-revoliucijoniėrius?! — suriko 

Pilvutis. — O kas daugiausiai revoliucijai pa
sidarbavo?

Michailov-Mikulis sardoniškai šyptelėjo.
— Gal ir dabar revoliucijai darbavaisi, kai 

prikalbinėjai šituos buržujus nuversti sovietų 
valdžią?

Jie, matomai, buvo besiklausą už durų. 
’ Pilvutis pamatė, kad jiems neišsimeluosi. Tad 
pykčiu užsidegęs, šovė tiesiog Mikuliui į akis:
— Tai tu, Mikuli, esi kontr-revoliucijonieriš- 

ka kiaulė! Mes eserai aukštai iškėlėm revo
liucijos idėją, tik jūs suterštom rankom viską 
suvoliojot kontr-revoliuciniam purvyne ir 
grąžinote carizmą!
— Girdite, tovariščiai? — kreipėsi Mikulis 

į savo draugus.
— Girdim! Girdim! Ant sausos šakos jį! — 

visi suriko.
— Jis to neišvengs. Bet turime pirmiau pa

daryti teismą. Jis jau prisipažino, bet kas da
ryti su tais dviem buržujais?
— Visus ant vienos šakos! — riktelėjo mies

telėnas.
— Tai lengva pasakyt, tovarišč Padleckij, 

bet kur prieš juos įrodymai? Revoliucinis 
teismas privalo būti nepaliečiamai teisingas.

Miestelėnas net išsižiojo iš nuostabos.
— Kur įrodymai?! Ar gi jie, mums klausan

tis, nepareiškė, kad. nuvertę bolševikus, ne
susidės su eserais?

{Bus daugiau)
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Lietuviško Pasaulio Naujienos
Europoje leidžiamas lie- kiečių okupacijos metu 

tuvių biuletenis Eita iš š. Lietuvoj su žydais, tai bu- 
sausio 15 d. talpina bo tiksli fotografija to, 

straipsnį apie lietuvių san- kas buvo įvykdyta prieš 
tykius su žydais. Tarp ki- žydus pirmiausia Vokieti-j 
to ko. straipsnis tvirtina joj. o paskui visose jų o- 
sekančiai: kupuotose vals t y b ė s e.

“Manoma, kad žydai at- Koks buvo lietuvių tautos 
siradę Lietuvoj karaliaus ir lietuvių vaidmuo šiose 
Kazimiero Didžiojo vieš- vokiečių atneštose ir vyk-! 
patavimo metu. Kitų gi doruose žydų skerdynėse?; 
manymu, jų būta Lietuvoj Lietuvių tauta be susitari- 
dar prieš Kazimierą Didįjį, 
tik mažesniame skaičiuje, nacijos metu buvo neįma- 
Per visą šį ilgą bendrąjį 
lietuvių su žydais sugyve
nimą jokių skaudžių kon- vokiečiams, 
fliktų tarp šių dviejų tautų pareiškė. Kai prieš naiki- 
nebuvo. Caro Rusija buvo nimą vokiečiai dar tik ty- 
priešinga žydams. Juos čiojosi, niekino ir kankino 
labai varžė savo imperijos žydus, kai juos suvarė į 
ribose. Antisemitizmas bu- rinkas nežmonišku būdu 
vo palaikomas ir kursto- varinėdavo su jų žinomais: 
mas oficialinių įstaigų ir gulk, kelk, bėk. šok ir vėl 
net įstatymų leidimo orga- gulk, kelk ir tt.. lietuviai 
no. Tuo pat keliu buvo ren- tai matydami bėgo šalin, 
giamos žydų skerdynės — negalėdami tokio žmogaus 
pogromai. Ir ryškūs pa- niekinimo pakelti. Dauge- 
vyzdžiai ir tiesioginiai ra- lis verkė iš susijaudinimo, 
ginimai lietuviams taip Vokiečiai stebėjosi ir nir- 
pat prisidėti prie šios anti- to. kad savo saditiškiėms 
žydiškos akcijos lietuvių 
nepaveikė. Lietuviui žydas 
buvo tik žmogus, senas 
Lietuvos gyventojas. Lie
tuvio krikščioniškoji mo
ralė neleido jam sekti rusų 
pavyzdžiu. į kurį jis žiūrė
jo su pasibiaurėjimu. At
gavus Lietuvos nepriklau
somybę. niekad nieks nė 
nesikėsino siaurinti žydų 
teisių, nieks nebuvo užsi
mojęs daryti jiems bet ku
rios skriaudos. Niekad 
niekur nebuvo kilę kokių 
antižydiškų ekscesų, jei 
kur pasitaikydavo kokių 
nesusipratimų, tai jie buvo Kai prof. Krupavičius 1942 
tik nesusipratimai žmo- m. prieš areštavimą ir iš- 
gaus su žmogum, o ne tau- vežimą į Vokietiją buvo 
tos su tauta. Lietuvos pra- tardomas Kauno Gestape, 
eitis žino skaudesnių kovų prie žydų klausimo gesta- 
lietuvių su lietuviais, negu 
lietuvių su žydais. Iš tisų! 
amžių bėgyje lietuvių tau
tos sugyvenimas su žy
dais buvo sklandus, tai
kingas. draugiškas, ėjęs džiausi Lietuvos 
net ligi intimiškumo. Lie- kad tik žydus išnaikinus 
tuvių tautoje antisemitiz- Lietuva būsianti laimin- 
mo nė šešėlio nėra buvę. Iš ga. kad lietuviai intelektu- 
kur jis staiga tik vokie
čiams okupavus Lietuvą 
galėjo atsirasti ir negirdė
to žiaurumo formomis pa
sireikšti? Kas sekė liūdną 
ir skaudžią žydų naikini
mo Lietuvoje istoriją, tam 
į klausimą nesunku atsa
kyti. Tai vokiečių padaras.
To budeliško darbo idėją, negu jai bėgti už akių, tar- 
metodus ir vykdymą atne- dytojų pyktis pasiekė auk- 
šė vokiečiai. Kas vyko vo- ščiausio įtempimo.

m.

mo. nes jis rudosios oku-

nomas. giliai pasipiktino ir 
visas savo simpatijas ne 

bet žydams

darbams lietuvių tautoj 
pritarimo neturi. Jie, mat, 
norėjo, kad jų programiš
kas žydų išnaikinimo 
punktas lietuvių tautos 
rankomis būtų įgyvendin
tas. (Vokiečiai buvo prieš 
tai pareiškę, kad žydų 
klausimą jie rezervuoja 
sau. o jų turtas esąs reicho 
turtas, vadinasi, nieks ne
gali žydų klausimo spręs
ti kitaip negu vokiečiai ir 
nieks neturi teisės reikšti 
pretenzijų į žydų turtą.). 
Tas jų įtūžimas daug kam 
buvo pademonstruotas.

pininkų - tardytojų ilgiau
sia buvo apsistota. Ir ge
ruoju ir piktuoju jie sten
gėsi prov. Krupavičių įti
kinti, kad žydai esą di- 

priešai,

Kai jaunoji žmonelė buvo nusikaltusi savo vyrui (dešinėj), tuomet su- 
sitaikynimui tarpininkavo jos tėvelis (kairėj) ir vėl šeimos ramybė grį
žo tarpe savųjų. Karas daug ką nukreipė nuo ištikimybės, bet geri norai 
visuomet randa kelią gražiam sugyvenimui.

Lietuvių tauta ne tik sa- priekaištauja dažnai, kad jungti, panaudojant reika- 
vo sentimentais, bet ir dar- žydus užtarinėję ir jiems lui esant ir rafinuotų tero- 
bais stojo žydų pusėje. La- padūdavę tik atskiri asme- rą, į savo darbą. Jie tuo 
bai didelis skaičius lietu- nys, gi visa tauta tylėjusi, 
vių ūkininkų, nepaisant to, Teigimas labai neteisin- 
kad už žydų slėpimą vo- gas. Taip teigdami išlei- 
kiečių buvo paskelbtos la- džia iš akių tą momentą, 
bai kietos, net ligi mirties kad vokiečių okupacijos 
bausmės baudos, slėpė žy- metu nebuvo kam kalbėti 
dus. Nemaža žydų, pabė- ir reaguoti tautos vardu.
gūsių nuo vokiečių krūvi- Kas ir gali tautos vardu gėdija Lietuvoj prasidėjo 
nos egzekucijos, rado šir- kalbėti? Parlamentas, vy- tik vokiečiams galutinai o- 
dingą prieglaudą katalikų riausybė, organizacijos, kupavus Lietuvą. Jie į sa- 
vienuolynuose, klebonijose Bet to nieko nebuvo. Visa vo kruviną darbą stojo su; 
ir lietuvių inteligentų šei- tai buvo bolševikų su- visu savo Vokietijoj ir 
mose. Katalikų dvasinin- griauta ir sunaikinta. Vo- anksčiau užimtuose kraš- 
kai kiek galėdami tą akci- kiečiai Lietuvos atžvilgiu tuose įgyventu patyrimu,’ 
ją palaikė. Kauno vyriau- buvo negeresni už bolševi- smulkiai išdirbtu planu ir 
sias rabinas Šapyra už tai kus. Jie neleido nei vienam niekinimo bei naikinimo 
buvo raštu pareiškęs pade- tautą atstovaujančiam or- būdais. Įvairūs vagys, ple
ką per Kauno Kuriją kata- ganui atsikurti. Vienatinis šikai, profesionalai, bolše- 
likų dvasininkijai. Kiti vo- Episkopatas — kaipo Lie- vikai, persimetę prie na- 
kiečių evakuoti į Vokietiją tuvos Katalikų Bažnyčios cių, ir avantiūristai leng- 
iš Lietuvos žmonės ir šiuo teisėta vadovybė galėjo vai davėsi įtraukiasi į vo- 
sunkiu momentu neaplei- lietuvių katalikų vardu kiečių varomą darbą. Vo- 
do globotų žydų, juos pasi- kalbėti. Ir jis tai padarė kiečiai juos rėmė ir kurstė, 
imdami kartu susavim. net pakartotinai. Grinius, Bet tuo nesittenkino. Jie 
Priminsiu čia Laukeliškių Aleksa ir Krupavičius, sudarytais vardiniais są-į 
kleboną kun. P. Karalių, protestuodajni prieš vokie- rašais iš aplinkinių valsčių! 
Prieš vokiečių tokį elgesį čių žydų žudymą, tą žygį reikalavo atsiųsti žmonių 
su žydais protestavo ne 
tik darbais, bet ir raštais, 
nebijodami vokiečių kerš
to, siųsdami juos Lietuvos 
generalkomisarui von Ren- 
telnui Lietuvos episkopa
tas, buvę aukšti Lietuvos 
žmonės, kaip Respublikos 
Prezidentas Dr. K. Gri
nius, buv. ministeris J. A- 
leksa, buv. min. prof. M.

Jie tuo 
būdu užmimamuose kraš
tuose sudarydavo sau pa- 
gelbininkų kadrus. Tačiau 
reikia pasakyti, kad tokių 
pagelbininkų Lie t u v o j 
jiems pavyko surasti labai 
nedaug. Žydų tautos tra-

Įtų lietuvių tarpe buvo 3. Kur tokia žydų naikini* 
Lietuvos laisvės kovų sa- mo veiksmai vyko, jiems 
vanoriai ir visa eilė paau- vadovavo ir juos organi
nių; Seirijuose iš 13 nu- zavo įvairūs Požėlos, ku- 
žudytų žmonių buvo tik 1 rių deja, Lietuva turėjo, 
žydas ir tt. Tiesa, yra ir bet kurių turi ir visos ki- 
kitokių pavyzdžių, pav. tos tautos. Tai lietuvių 
Šiaulių apskrity, Pakruo- tautos išgamos. Dėl jų gė- 
juje. Jonišky, Joniškėly ir disi tauta, smerkia ir at- 

; gal kitur buvo žudomi tu- gavusi okupanto išplėštą 
rimomis žiniomis tik žy- nepriklausomybę, juos pa
dai. Ar ten buvo žudomi ir šauks teismo atsakomy- 
lietuviai, neteko sužinoti, bėn ir paskirs nusipelnytą 
Kas tas žudynes organiza- bausmę.

į vo ? Taip pat žmogus be jo-;
kios moralės, ir antilietu- Lietuvių tauta pasiliko 
viško nusistatymo — žmo- švari žydų naikinimo vyk- 
nių pasakojimu, tūlas Po- sme. Ji laikėsi tuo liūdnu 
žėla. Bolševikams atėjus, momentu 
jis buvęs aršus enkavedis- pareiškė 
tas, daug prisidėjęs prie sipiktinimą tuo vokiečių 
lietuvių naikinimo ir išve- žygiu, kur tik galėdama 
žimo į Rusiją. Atėjus vo-! žydus palaikė ir slėpė, nors 
1 • V» •• • j A V • * v a • “ — t • 1kiemams, 
pat lietuviams kenksmin-jiiies— uuu luuejuuu ugi 
gu gestapininku. Požėla'mirties bausmės, ir tokių 
vokiečiams taip buvo įsi-' 
teikęs, kad ilgai netikėjo ir 
pačios vokiečių viršūnės, 
būdamos su juo labai arti- valdytojas kun. Jakubaus- 
muose santykiuose, — lei-l kis buvo uždarytas į Vili- 
do jam ir toliau laisvai' jampolės getą, kiti, kaip 
veikti. Nieko negalėjo pa-j jau pirmiau minėta, buvo 
dėti ir patekę vokiečiams ištremti Vokietijon ir t.t. 
Požėlos priklausymo bol-j O už paskirų žmonių veiks-

herojiškai, nes 
viešai savo pa-

jis virtęs tokiu!už tai grėsė vokiečių baus- 
■ mės — nuo kalėjimo ligi

bausmių nemaža lietuvių 
susilaukė. Pav. dabartinis 
Kauno archivyskupijos

j

I

įševikų NKVD dokumentai, j mus tauta neatsako. Tos
'T A • 1 A J 1 • A v • A 1 1 • A ••I -------- — ■     - ■*- ■--------------------- ------------- ■- -------------------- -------------
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Ir tik tada, kai tarp Požė
los ir vokiečių kilo nesusi
pratimų, žmonių pasakoji
mų, dėl plėšiamų žydų tur
tų pasidalinimo, vokiečiai 
jį sušaudė.

atsakomybės lietuviai ne
reikalauja ir iš žydų tau
tos už jos pavienių narių 
nusikaltimus lietuvių tau
tos atžvilgiu pirmos bolše
vikų okupacijos metu.

HUM-M-M YRA JUMS

“PRADĖTI”
SIGNALAS

alai atsakingi už lietuvių Krupavičius ir kiti. Pami- 
tautos neprisidėjimą prie nėtieji asmenys kaipo žy- 
žydų naikinimo, kad isto- dų užtarytojai (tarp kit- 
rija aukštai iškelsianti vo- ko) buvo areštuoti ir iš- 
kiečiu nuopelnus žmonijai įremti — Grinius dėl se- 
už žydų išnaikinimą. Kai į gatvės ir ligos tik iš Kau-
tai prof. Krupavičius pa
siūlė geriau palaukti pa
čios istorijos sprendimo

Kunigaikštytė Elizaoeth, kuri yra Britų sos
to įpėdinė, nufotografuota šioje pozoje atrodo 
gana simpatiška.

no, o Aleksa ir Krupavi- ; 
čius — į Eitkūnų kalėjimą, 
o vėliau į Vokietijos gilu
mą, ir atiduoti Gestapo 
globon. Iš tos ‘globos’ juos 
išlaisvino tik atėję ameri
kiečiai. Kauno Karmelitų 
parapijos vikaras už žydų 
gelbėjimą buvo nuteistas 
keliems metams kalėti. 
Vysk. Brizgio pasakytas 
žydų klausimu pamokslas 
lietuviams sukūlė džiaugs
mo ir pasigerėjimo, o vo
kiečiuose pykčio. Daugelio 
kunigų teigimu apie žydų 
skerdynes lietuviai tik su 
ašaromis akyse kalbėdavo, 
už nužudytus žydus lietu
viai daug ir mišių užpra
šydavo. Taip reagavo lie
tuvių tauta į vokiečių žy
dų žudymą. Ir tai jie darė 
tuo metu, kai daugelio pa
skirų žydų padaryta lietu
vių tautai skriauda dar ne
buvo pamiršta, kai nema
žas jų skaičius aktingai 
padėjo bolševikams nai
kint lietuvių tautą. Bet lie
tuvių tauta sugebėjo at
skirti paskirų asmenų dar
bus nuo tautos. Lietu
viams žinoma, kad nėra 
grūdų be pelų ir kad nėra 
tautos be išgamų ir mora
linių supuvėlių. Žydai gi 
to suprasti nenori. Jie

v •

darė ne kaipo privatūs as- suvežtiems žydams šaudy- 
menys, bet kaipo tautos ti, saugoti, kitus varydavo į 
atstovai, kaipo buvę parla- žydams vežti į nuskirtąją į 
mento ir vyriausybės na- vietą. Lietuviai purtėsi 
riai. Tai suprato ir tardę tuo, bėgo, įsakymų nevyk- 
prof. Krupavičių gestapi- dė, kai nuvokė, kuriems 
ninkai, ir tai juos ypatin- tikslams jie kviečiami; ku-į 
gai pykino ir erzino. Ke- rie tai sužinodavo tik prie! 
liais atvejais jam buvo pa- parengto žydams kapo, at- 
brėžiama: “Tamstos kaipo sisakinėdavo, protestavo, 
ministerio žodis turi kito- taip pat bėgdavo, nors už 
kios vertės, nekaip eilinio neišpildymą dedamos por- į 
piliečio,” nors prof. Krupa- ei jos vokiečiai grasino su- 
vičius tuomet buvo tik bu- šaudymu. Ne visi turėjo 
vęs ministeris. Bet svar- galimybės ir drąsos dėl tų 
biausia, kaip pati tauta, grasinimų pabėgti. Tų ne
jos masė, kuri tose sąlygo- laimingai moraliai išprie- 
se pati save reprezentavo vartautų žmonių daugelis 
ir atstovavo, elgėsi, kokią dėl nervų pertempimo ir 
ji poziciją užėmė žydų at- sąžinės neramumo psichiš- 
žvilgiu. Ta tautos masė, kai pakriko, tik didesnės 
kaip buvo minėta, užėmė jėgos verčiami ir mirties 
garbingą poziciją: vokie- pavojaus vengdami tai da- 
čių elgesį su žydais pa- rė. Daugelyje vietų ir sa- 
smerkė, pati tame šlykš- visaugos daliniai ir pavie- 
čiame darbe nedalyvavo ir niai žmonės atsisakė pa
klek galėjo žydams pade- klusti vokiečiams. Dar vie- 
jo-

Tiek dėl tautos. Visai ki- 
tas klausimas dėl paskirų “^p^’ kukėsi, 
asmenų. Be moralinių su
puvėlių tautos nėra. Ir šio 
karo metu jų pakankamai 
pasirodė ir J.A.V., ir Ang. kiečįai žygiuoda8mi pirmyn 
h joj, ir Prancūzijoj ir vi
sose kitose tautose. Jei to
se tautose, kur visą laiką 
normaliai funkcijonavo 
skirti tokiems iškrypė
liams priiminėti ir sudrau
sti organai, kur jokios sve
timos okupacijos nebuvo 
demoralizavusios nei pa
reigūs ų, nei piliečių, atsi
rasdavo įvairios rūšies mo
ralinių iškrypėlių, tai ką 
bemanyti apie Lietuvą, ku
ri ėjo iš vienų okupantų 
rankų į ki’ų ir dar ne bet 
kokių okupantų, bet bolše
vikų ir vokiškųjų nacių, 
kurie turi specialių, gerai 
apgalvotų ir susistemintų 
tikslų ir priemonių žmo
nėms demoralizuoti ir į-

; nas pažymėtinas momen- i 
tas, būtent, interregnumo 
momentas, t. y., kai vienas 

, o ki
tas jo vietą užėmė, kuomet 
dar nebuvo įkurta admi- 

i organai. Vo-

jau pradėjo, nors ne ma
siškai, žmones žudyti. Tuo
met jie žudė ir lietuvius. 
Tuo metu lietuvių daugiau 
nuo jų kulipkos žuvo negu 
žydų, šiuo palaidu metu 
pasireiškė vienur didesnė, 
kitur mažesnė anarchija. 
Prasidėjo asmeninių sąs
kaitų suvedimas ir kerš
tas. Bet šiuo atveju dau
giau lietuvių žuvo negu žy
dų ir žydai buvo šaudomi 
ne kaipo žydai, bet kaipo 
nusikaltę bolševikai. Taip, 
pav. Kalvarijoj, buvo su
naikinta virš 120 žmonių. 
Jų tarpe žydų buvo tik 36 
(čia šaudė atvykę iš Su
valkų vokiečiai). Sušaudy-

■^APKASTAI. jūs išgirsite be jiertraukos bal- 
są “hum-m-m". nukėlus priimtuvą. Tai yra 

jums signalas “pradėti" ir pasukite tuomet rei
kalingą numerį.

T
Kada jūs pradedate telefoną sukti ir išgirstate 

“dail" toną, žinokite, kad gavote netikrą nume
rį. Priimtuvą prispausti ir atleisti, kad gavus 
greičiau numerį, tai yra klaidą, tas dar ilgiau 
sutrugdo Centralinį Ofisą.

Nekurtais atsitikimais “dial" įrengimai pasida
ro labai apsunkinti, nes daugelyje vietų yra lai
kinai prijungta daugiau telefonų negu normaliai. 
Už tai keletą sekundų telefonuotojas bfiva su- 
trugdytas.

Atsimink.... jums daug padės ir kitiems, jei te- 
lcfonuodamas palauksi “dial" nepertraukiamo 
hum.

SUVĖLAVIMAS gauti “Dial Tone" nereiškia, kad 
tai kas nors negero su telefonu. Normaliai, tas reiš
kia. kad telefono įrengimai perdaug apsunkinii. 
Malonėkite nereportuoti. kad telefonas sugedo, bet 
<luokite laiko išgirsti reikalingą signalą.

NEW ENGLAND TELEPHONE * TELEGRAPH CO.
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Jei Nori Būti Sveikas Ir Ilgai Gyventi

Pradžia 3-čiame pusi, 
giau, negu jų sveikatai 
reikalinga.

Dėlto jo išvada:
— Laikymas gavėnios 

pasninko, kurio metu per 
40 dienų žmonės turėtų a- 1 
pie trečdaliu mažiau val
gyti, negu jie yra pripratę, 
yra labai vertingas pa
tvarkymas... Sumažinimas 
mėsos naudojimo ir, iki 
tam tikro laipsnio, išdirbi- 
mas palinkimo daugiau 
prie balto maisto, kaip 
sviestas, kiaušiniai, grieti
ne aplaistytos daržovės, 
yra neabejotinai vertin
giau sveikatos atžvilgiu, 
negu palinkimas prie “juo
dųjų valgių”: mėsiška 
sriuba, mėsos padažalai, 
sunki juoda mėsa, taip 
gausi erzinančiomis savy
bėmis.

MĖSA GERAI, JEI NE
PADAUGINAMA 

VALGYTI
— Gydytojai sutinka, — 

rašo toliau Dr. Walsh, — 
kad per daug gausus mė
sos vartojimas yra augan
ti negerovė. Juo daugiau 
jos valgoma, tuo daugiau 
įprantama, palinkstama 
prie mėsos ir tik religija 
čia gražiai galėtų pasitar
nauti pripratindama prie 
savęs kontroliavimos... 
Pats mėsos valgymas nėra 
kenksmingas, bet bloga 
tik, kad linkstama per 
daug jos valgyti...

— Religinis paprotis pa
skirti pasninko dieną prieš 
šventę ir įvesti tris metų 
ketvirčio dienas prieš di
desnes šventes ar tam tik
rais metų laikotarpiais, 
kada, dėka gausumo mais
to, toms dienoms paruošia
mo, žmonės linksta prie 
persivalgymo, yra ypatin
gai naudingas dalykas 
vien jau sveikatos ir ap
saugos nuo susirgimų po
žiūriu”.
PASNINKAS—VAISTAI

Toliau, Dr. Walsh paste
bi, kad kaikuriose ligose, 
kaip cukrinė, virškinimo 
organų ligos, pasninkavi
mas yra geras gydytojo 
pagelbininkas.

Taigi Dr. Walsh pabrėž
tinai pažymi pasninko 
naudingumą -sveikatai, ir 
jis pažymi, kad atšalimas 
nuo pasninkų, yra klaida 
netgi sveikatos atžvilgiu.

APIE AISTRŲ 
KONTROLĘ

Būdamas ne tik gydyto
jas, bet ir filosofas, Dr. 
Walsh iškelia didelę pas
ninko vertę žmogaus doro
vei, žmogaus būdui:

— Pasninkas visada yra džiavertę asmenybę. Fak-

pripažintas kaip ypatingai 
vertingas priedas padedąs 
kontroliuoti aistras. Pas
ninko užlaikymas žmogui 
padeda save sukontroliuo
ti. Tos aistros gali sudary
ti rimtą pavojų net svei
katai, jei jos paliekamos 
be jokių varžtų...

I

i

— Kūno aistros, ypač tos 
seksualinės, — rašo Dr.l 
Walsh, — ypatingai persi- [ 
valgymu gali būti išugdo
mos, gi pasninku jos gali 
būti apvaldytos; tuo pačiu! 
metu bus ir valiai duoda-! 
ma jėgos nugalėti pageidi-i 
mus, kas yra labai vertin
ga talka savęs sukontro- 
liavimui... Psichologai su
tinka, kad pasninkas yra i 
ypatingai vertingas suval-j 
dymui kaikurių kūniškų! 
polinkių, kurie yra šaltiniu! 
pagundų, vedančių į pavo
jų ne tik žmogaus dorovės i 
gyvenimą, bet ir sveikatą.

PASNINKAS, PRIEMO
NĖ KOVOJE SU SEKSU
ALINIAIS IŠKRYPIMAIS
— Jei pasninkas, — rašo 

Dr. Walsh to skyriaus pa
baigoje, — senaisiais lai
kais nebūtų padaręs nieko 
kito, kaip tik padėjęs kon-l 
troliuoti palinkimus į sek
sualinius ekscesus (lyti
nius perdėjimus), religija, 
skatindama prie pasninkų, 
nusipelnė daug, kaipo svei
katos palaikytoja”.

Ypač šiais laikais, kai vi
si baisėjamės paaugusiu 
skaičiumi seksualinių kri
minalistų, yra labai ver
tingos Dr. Walsh pasta
bos:

— Viena iš priežasčių, ko
dėl jaunesnioji karta, ypač tremtinių stovyklų. Iš Pa

DŽBBINiSKAS

Bayonne, N. J., Laivų statybos kieme rengiamas poilsiui trečias iš ei
lės karo laivas — battle-cruiser. Kai laivas padedamas poilsiui, jis išalie- 
juojamas ir apsaugojamas nuo sugedimo.

Iš BALF Pirmininko Kelionės 
Europoje

Nuo karo nukentėjusiais lietuviais besirūpinant

Bendrojo Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fondo pirmi
ninkas kun. Dr. J. B. Kon
čius, po lankymosi Londo
ne ir Paryžiuje, sausio 
mėn. leidosi į okupuotas 
zonas Vokietijoje ir Aus
trijoje. Nuo karo nukentė
jusių lietuvių Europoje 
reikalais BALF pirminin
kas jau aplankė nemažai

musų laikais, randa esant pyžiaus kun. Končius pir-j 
taip sunku, o kaikuriems miausia apįankė Stras- ! 
atrodo tiesiog neįmanoma, foourgą, Elzase, iš ten sau-j 
kontroliuoti savo seksuali- sįo mėn pabaigoje jis ap-j 
nius impulsus (polinkius)/lankė Štutgartą, Frank-! 
yra tas, kad jie nesiprakti- 
kavo sukontroliuoti kūno 
palinkimus ir savo valios 
jėgai nedavė pratybų — 
apvalyti natūra 1 i š k u s, 
gamtinius palinkimus, kai 
jie gręsia jų pačių ir jų ar
timųjų gerovei. Galbūt mo
dernioji higiena (sveikatos 
mokslas) laiko bėgyje rasi — Garsusis teisės kūrė- 
patartinu vėl susilaikyti 
nuo tam tikrų valgių ir į- 
ves tam tikrus pasninkų 
laikotarpius metų bėgyje, 
vien dėl to, kad tas naudin
ga sveikatai, taip kaip lais
valaikis didinamas pasku
tinėje kartoje, kad atstotų 
tas prarastas senovės 
švenčių dienas”.

Pats gyvenimas patvir
tina, kad pasninkas pade
da išugdyti valią, išugdyti 
dorovinį charakterį ir di-

taip sunku, o kaikuriems

kontroliuoti savo seksuali-

WAC Sgt. iš Atvvood, Okla., irgi siekia sulig 
GI biliaus aukštesnio mokslo, pasižymėjus karo 
tarnyboje.

miausia aplankė Stras-!

sio mėn. pabaigoje jis ap-j
Kun. Dr. Juozas B. Končius,

BALF Pirmininkas.
furtą, Baden-Baden, kuri 
dalyvavo pedagogi nėję 
konferencijoje. Toje kon-1 
ferencijoje dalyvavo Ame-zijos zonų UNRRA ir ka- 
rikos, Anglijos ir Prancū- kiškos valdžios delegatai. 
-------------------------------- į Konferencijoje svarstyta 
tas, kad visa eilė dvasios mokyklų, auklėjimo, spor- 
milžinų buvo dideli pasnin-' 
kauto jai.

B

KAIP ŽMONES REMIA
RAUD. KRYŽIŲ

Raudonasis Kryžius yra 
pareiškimas žmonių noro 
viens kitam padėti. Ir nė
ra geresnio įrodymo jų iš
galės ir pasiryžimo padėti 
viens kitam, kaip rekordas 
jų prisidėjimo prie Raudo
nojo Kryžiaus veikimų per 
Antrąjį Pasaulinį Karą.

Jie aukavo savo pinigus. 
Praeitais metais Raudona
sis Kryžius prašė $200,- 
000,000 toliau tęsti savo 
naminę ir užsieninę karo 
laiko programą. Žmonės 
sudėjo $235,000,000.

Jie aukavo savo kraują. 
Kada Raudonasis Kryžius 
prašė kraujo ginkluotoms 
jėgoms, žmonės tūkstan
čiais lankė Raudonojo 
Kryžiaus kraujo centrus ir 
davė suvirš 13,000,000 pus- 
kvorčių kraujo.

Jie aukavo savo laiką. 
Iš šalies visų dalių pereitą 
metą atvyko daugiau kaip 
du ir ketvirtdalis milijono 
motinų, žmonų, tėvų ir vai
kų, dalyvauti Raudonojo 
Kryžiaus programoje. Mo
terys, dauguma iš kurių 
turėjo patarnauti savo šei
moms ir atlikti savo namų

kių naminių nesupratimų, 
kuriuos kareiviai grįžę na
mon ras.

Kiti savanoriai Raudo
nojo Kryžiaus rekrutuoti 
karo metu, padėjo karei
viams poilsio centruose, li
goninėse ir išvykimo uos
tuose. Dar kiti prisidėjo 
prie vietinių ligoninių kaip 
Raud. Kryžiaus slaugių 
pagelbininkės ir savano
riai štabo asistentai.

Milijonai žmonių aukavo 
laiką, kad tik išpildyti 
Raud. Kryžiaus milžiniš
ką karo laiko programą ir 
padėti sukelti pinigų įvyk- 
dinti tą programą.

Taikoje, kaip ir karėje 
Raud. Kryžius ir milijo
nai, kurie remia Raudoną
jį Kryžių, vis aukauja. Sa
vanoriai vis dirbo ligoni
nėse ir prisiruošę padėti 
nelaimėms užpuolus. Kai
kuriose vietose savanoriai 
vis aukauja kraują per 
Raud. Kryžių civiliams, 
kurie to reikalauja.

Kovo mėnesyje, Raud. 
Kryžius prašys pinigų, ne
tik laiko ir kraujo. DUO
KITE! A.R.K.

kams nėra batų, nėra pai
šelių, popieros, kreidos, 
stinga rankvedžių, knygų, 
veikalų, muzikos, žodžiu, 
visko reikia, visko stinga.

Panašiai yra ir su kito
mis leituvių stovyklomis 
Vokietijoje: Hannau, Wie- 
sbadene, Kasselyje, Mat- 
tenberge ir kitur. Dau
giausia drabužių ir kitų 
reikmenų reikia lietuviams 
Britų zonose, kurias 
BALF pirmininkas lanko 
dabar. Vasario 25 d. iš Bri
tų zonos Vokietijoje, Ham
burgo, jis nuvyko lietuvių 
tremtinių reikalais į Co- 
penhagen, Daniją, o iš ten 
vasario 27 d. nuvyko į 
Stockholm, Švediją, iš kur 
vėliau grįžo į Vokietiją.

Kun. Dr. Končiaus kelio
nė Europoje apima ne tik 
lietuvių stovyklų lankymą, 
bet tarimąsi su įvairiais 
karinės valdžios, UNRRA 
ir kitų šalpos organizacijų 
atstovais ir vadovybėmis. 
Negana to, kiekvienoje 
stovykloje ant vietos rei
kia pasirūpinti lietuvių 
reikalais ir juos išsamiai 
ištirti, kad Amerikos lie
tuvių teikiama pagalba 
eitų ten, kur jos daugiau-

to, jaunimo organizacijų ir 
kiti išvietintų žmonių rei
kalai.

• i

Po konferencijos BALF sĮa reikalinga. Reikia at- 
pirmininkas grįžo į Stut- siminti ir tas faktas, kad 
gartą ir kitą dieną išvažia- šiandien Europa dar toli 
vo į Tubingeną, kur yra gražu nenormali ir todėl 
labai daug lietuvių trem- gyvenimo, keliavimo ir 
tinių. Ten jis aplankė lie- darbo sąlygos gana apsun- 

kl L kintos. Be to, kun. Kon-
lietuviais įvairiais jų rei-icĮūs ^aplanko ir kitų tauty- 
kalais. Iš Tubingeno kun. j biū žmones, ypač latvius. 
Končius kitą dieną išvyko estus, kurie daug kur 
į Frankfurtą, kur atliko gyvena tose pat stovyklo- 
visokius formalumus su se su lietuviais.
karine valdžia, o iš ten nu
vyko į Arolscn, kur dabar 
yra UNRRA centras. Ten 
buvo nustatyti ir sudaryti 
planai maršrutui į visas 
zonas.

— Mano darbuotė oku
puotose zonose, 
BALF pirmininkas, — at
rodo sunki ir komplikuota, 
nes visoki formalumai ir

jas imperatorius Justini jo
nas gavėnios metu valgy
davo tik kas antrą dieną 
ir tai tik duoną, vaisius ir 
vandenį.
— Šv. Kanutas, Danų ka

ralius, visą gavėnią ir vi
sus metų penktadienius 
pasitenkindavo duona su 
vandeniu.
— Šv. Elzbieta, Portuga

lijos karalienė, be advento 
ir gavėnios, pasninkauda
vo po savaitę prieš šešti
nes, Sekmines, Šv. Petrą ir 
Povilą ir prieš kitas dides
nes šventes. Pasninko me
tu ji tesimaitino duona ir 
vandeniu.
— Šv. Bernardas per 20 

metų tesimaitino vandeny
je pamirkyta juoda duona.
— Šv. Ambrozijus, Mila

no vyskupas, po apsikrikš-(..^w.,.^ 
tijimo visą gyvenimą vai-:yra labai apsunkinantys. Į 
gė tik vieną kartą per die-i Tubingene kun. Končius!

tuvių stovyklą ir tarėsi su

keliavimo ir

su lietuviais.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”

darbą, produkavo daugiau 
kaip 680,000,000 bandažų 
ir daugiau kaip 1.000,000 
rūbų įvykdinti Raudonojo 
Kryžiaus pašalpos progra
mą. Vyrams ų|§jenyje 
liuosnoriai darbininkai pa
gamino 6,000,000 “kit 
bags”, ir karo belaisviams 
Raud. Kryžiaus savanoriai 
supakavo beveik 13,000,- 
000 belaisviams pakietų.

Kada tvanas, 
gaisras, ir panašios nelai
mės užpuola vietą, patys 
žmonės eina į talką. Jie pa
dėjo Raud. Kryžiui perkel
ti gyventojus, baldus, gy
vulius, ir t.t. į naujas vie
tas.

Jie vairavo automobilius 
ir visais būdais padėjo iš
gelbėjimo darbui. 
gamino ir dalino maistą., Philad,ipi,ia. Pa _ Sv An. 
Karo metu Raudonasis driejaus . bal g_M d
Kryžius padėjo O04.000 au-;T Jonas Kidykas s j 
kų 869 nelaimingiems atsi-; .Mlin-rsvilte. Pa. - Sv. Pran- 
tikimams. Riškaus parap., bal. 15—21 d..

Ligoninėse visoje salyje T Jonas Kidykas s j 
žmonės padėjo Raudona-1 
jam Kryžiui prižiūrėti su
žeistus, sergančius ir mirš
tančius.

Tūkstančiai savanorių,! 
po priežiūra Raudonojo, 
Kryžiaus štabo darbinin-1 
kų, aukavo laiką Armijos,! 
Laivyno ir civilių ligoni-' 
nėms, atlikdami visokius! 
patarnavimus. Kiti tarna-1, 
vo kaip savanoriai darbi-j 
ninkai prie Raud. Kry-i 
žiaus Home Service, jiems 
pavesta tyrinėjimai viso-

T.T. Jėzuito} Misijos 
Slėnioj

viesulą, |ci-kaus

' ___________ J

T-»-Waterbury, Conn. — šv. Juo
zapo parap., kovo 10—31 d., 
T. Antanas Mešlis. S. J., ir T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

Brockton, Mass. *— Šv. Roko 
parap., kovo 10—31 d., T. Jonas 
Kidykas. S. J.

i Laurence, Mass. — Šv. Pran- 
_____ > parap., kovo 31 — bal. 
14 d.. T. Antanas Mešlis. S. J.

Shenandoah, Pa. — Šv. Jurgio 
parap.. bal. 1 
Kidykas, S. J.

Nashua, N. H. — Šv. Kazimie- 
r parap. bal. 7—10 (jaunimui). 
T. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Manchester, N. H. — Kated
roj. bal. 11—14 d., T. Pr. Aukš-

—7 d.. T. Jonas

Jie Pa'*tikalnis, S. J.

gė tik vieną kartą per die
ną.

“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau 
šia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį graži*, 
paveiksluotas ir deda įdomių straips
nių, žinių iš Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie- 

lietuviu būklės klausimai i tu?!X^v-irn° Judėjimą . ,“VYTY” rasite įdomių pasi3kaity 
I mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty- 
"i redaktorius Ignas Sakalas ii 
‘VYČIUI" bendradarbiauja jo su 

Jis Sa-Į kviesti įžymiausi literatai.

. ... Į ka nei vienos katalikiškos jaunime
VISI sustoję Į eiles SU Savoj organizacijos. ar nors mažiausio aky-

, gauna sriubos-ri*us- kurie neskaitytų “VYTIES”
- - - - - j Visi skaitykime “VYTJ!”

“VYTIES” kaina metams tik |3.00 
“VYTIS”

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

CANS FOR WAR AND PEACE

sako

'aplankė lietuvių stovyklą!
— Šv. Karolius Baromie- ir bendrą virtuvę, 

jus maitinosi duona ir kaš- ko: 
'tanais... ____ .
j Mūsų laikų pasninkai y- lėkštėmis, 
i ra kaip puotos, palyginus 
'su tais nusimarinimais; 
įjuos privalome ištikimai 
i užlaikyti, nes tai minimas 
mūsų valios ir mūsų kūno 

(sveikatai. Būtų kriminalas 
(kentėti nuo persivalgymo, 
j ypač kai to maisto dalis 
gali būti nukreipta alka
noms burnoms Europoje.

Dr. J. Prunskis.

“Liūdnas vaizdas—’ TAD’ padarykime šūkį: “Tenelle

f 
i

2 vw. Organizacijo
gauna sriubos: «•*«». 'KUric

ir kitų dalykų, apsiginti 
nuo bado. Atrodo suvargę, 
nuliūdę”.

Šia proga jis aplankė: 
'studentus, vaikučių moky-| 
klas, lietuvių ansamblį ir! 
Lietuvių Raudonojo Kry-i 
žiaus vadovybę, kurios 
darbas yra milžiniškas ir 
neatidėliotinas. Visur yra 
nepaprasti trūkumai. Vai-

AMERICAN REDCROSS 
♦

U SS Destroyer Maury, *Can" i n H avy slang, 
steamed mare than 500fiOQ miies in 27 engage- 
menti in Pacific Water$. In the battie o f Midway 
this *can” screened the carrier Hornet.

Just as destroyer c-»ns m w,r 
give protection. fat salvage cans 
ir» peace protect us from »n. 
creased shortages of soap and 
other needed produets. Every 
can of uaed fat turned in meana 
more consumer items avaiiable.

t
l
♦



Antradienis, Kovo 26 d., 1946

L0WEU. MASS.
Vestinis Kermošius

Gyvojo Rožančiaus Brolijos 
nariai turėjo savo < 
možių. Pelno parapijai liko $79. 
Uždarbis skiriamas įtaisymui 
naujų altorių uždangalų. Gan 
daug žmonių atsilankė.

. , panešti.centinj ker- 1
............ ....... 1 p-atves ■

žiemą Lowellyje nukrito 76 ir 
puse colių sniego. Tad pirmas 

j sykis per 50 metų, kada mieste 
gatvės turėjo tiek daug sniego 

Abelnai imant, visos 
gatvės yra suardytos ir miesto 
gatvių skyTius turės darbo per 
kelis mėnesius.

Antra Gavėnios Pamaldų Diena

Antradienį, kovo 19-tą įvyko 
antros Gavėnios pamaldų iškil
mės. Pamokslą sakė svetys kun.

Juvenalis Antanas J. Baltrušiūnas, Nekal-

Misijos
Nuo kovo 11-17 įvyko Šv. Juo

zapo Lietuvių Katalikų parapi
jos metinės Gavėnios misijos, 
kurias vedė kun.
Liauba. O.F.M. Žmonėms begalo to Prasidėjimo parapijos vika- 
patiko misijonieriaus pamokslai ras iš Cambridge, Mass. Pagirti- 
ir misijų tvarka. Skaitlingas at- na, kad tiek daug žmonių lan- 
silankymas žmonių parodė, kad kosi į tas Gavėnios pamaldas, 
kun. Liauba mokėjo žmonėms 
j^erduoti Dievo mokslą. Tai pir

WORCESTER. MASS

Aušros Vartų Parapija
NAI JAS KUOPOS 

IŽDININKAS

šiems

6

The characteristic function of the Dominiean Order — 
preaching—is strikingly illustrated iu the above reproduction 
of the cover ot a new infoimatiiMial painphiet prepaied by the 
Doniinicao Fathers of the Province of St. Albert the Creat. 
Entitled “flow About You?" and available for Vocation Montb 
distribution to high schools and colleges, the booklet traces the 
life of the Doni.nican caudidate from the first day of novitiate 
to the day the ordained priest begins his apostolate tn the tai- 
flung mid'u'estern Province. lnteres’ing artwork by Sister M. 
James Anų. Clarke College. Dubutiiie. Iowa. depic s
the saints and blesseds of the Order. Vivid photographs com- 
bine with a brief text to prpvide an«w*r>» to the pnet-tions your.g 
men ask about the Dominiean vocation Copies may be oi* 
tained withour charge by vriting to the Dominiean Fatbera, 
Dominiean House of Studies. River Forest. UI

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys

! EREI VE, Jurgis, iš Natiškių 
km., Vabalninko vai.

BUKAUSKO, Antano, vaikai. 
EUNDZA, Andrius, sūn. Ta

mošiaus, kilęs iš šakių ap., gyv. 
Čikagoje.

BUTĖNAS, A., kilęs iš Latvy- 
galės km.. Biržų ap.

CIRULIS, Jonas. Jokūbo sū
nus.

ČEIČYS, Edvardas, sūn. Juo- 
(zo, studijavęs Lietuvoje mediei- 
j ną, grįžęs Amerikon 1938 m.,

BAGUCKIENE - Dikčytė, Ka- Lietuvoje gyvenęs Raudondva- 
zė, iš Vairpkų, Gelvonų vai.

BALKAUSKAS, Antanas, 
gyv. Brooklyn, N. Y.

BALTAKYS, Pranas, iš Mik-

I
I Vyčių 116-tos kuopos 
metams išrinktas iždininkas Jo
nas Andriuška buvo priverstas 
atsisakyti nuo tų pareigų, dėl 
darbo ir kitų priežasčių. Kuopa, 
gavus jo atsisakymo laišką, 
savo mėnesiniame susirinkime 
išrinko kitą eiti tas pareigas. 
Naujas finansų vedėjas yra Al
bertas Zavorskas. kurs gražiai 
darbuojasi kuopoje jau nuo 
1939 metų.

Tinkamai aprašyti Alberto 
darbus vyčiuose, užimtų daug 
laiko. Bet čia prisiminsime nors 
trumpai jo svarbesnius darbus. 
Daug triūso įdėjo kuopos įvai
riuose parengimuose. Būdamas 
per tris metus narys socialinės 
komisijos, jis nuoširdžiai dirbo, 
kiek kiekvieną mėnesį būtų ben-, 
dras narių suėjimas, kuriame 
nariai galėtų geriau susipažinti 
ir linksmai lietuviškoje dvasioje 
praleisti laiką. Jei 1942 metais 
semi-formališki šokiai taip gra
žiai pasisekė miesto didžiausia
me viešbutyje, tai todėl, 
Albertas daug prisidėjo 
darbštumu

Joseph,

AD0MA1TIENE - Skleudaitė, 
Marijona, duktė Kazimiero.

AMBRASAITE, Julija, iš 
Nausėdžių km., Vabalninko vai.

ANDRIJAUSKAS, 
gyvenęs New Yorke.

ANDRIUŠIS, Kazys, kilęs iš 
Muriniškė k., Mariampolės ap.,, 
gyv. Grand Rapids, Mich.

ANUSAUSKAS, Juozas, kilęs 
iš Griškamurgio km., Šilavoto 
vai.. Mariamjx)lės ap., gyv. New 
Yorke.

Lankėsi Arkivyskupas 
mos misijos, kur tiek daug jau-' ~ . .... .__ : _ ,•! isekmadienj, kovo l<-tą mies

to Auditorijoje įvyko viešas pa
gerbimas Šv. Patriko parapijos 
klebono. Dalyvavo iškilmėse Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Ri
kardas J. Cushing. Savo kalbo
je nupiešė airių tautos istorijos 
bruožus. Apart kitų pastabų, Jei piknikai 
pranešė kad netrukus Lowelly-‘^ug pelno atnešė kuopaf ui 

Laike misijų daugelis Lowel- je statys didelę centralinę aukš- vėj 
liečiu užsiprenumeravo 
nį tikybos laikraštį ‘ 
Linksma išgirsti, kad Lowellie- -------------
čiai pilnai supranta katalikų Choro Kortavimo Vakarėlis Į 
spaudos reikšmingumą. Sužino
jau nuo Tarno Versiacko, kuris 
per misijas užrašinėjo “Varpe
lį”, kad 35 susipratę katalikai 
tą laikraštį kas mėnesį susi
lauks savo namuose. Laikraštis

du

rio dvare, Krinčino vai.
ČEPLIAUSKIENE - Paulaus

kaitė, Anelė, kilusi iš žvirgž
džių km.. Girkalnio vai., Rasei-

niūnų km., Kamajų vai., Rokiš-'nių ap., gyv. Waterbury ar 
jkio ap. jNaugatuck, Conn.
I BINKIEWICZ, Palimyra, iš ------------ ~
Pabaisko miestelio.

BLIUJUS, Pranas,
km., Semeliškių - Kietaviškių 
vai., Trakų ap.

nimo skatilingai ir sąžiningai 
lankėsi į pamaldas. Klebonas šią 
pastabą padarė paskutinėje mi-

Ugai 
už vi- 
pamo-

sijų užbaigimo dienoje, 
melsimės už misijonierių, 
sus paliktus įspūdžius ir 
kinančius pamokslus.

Nauji Skaitytojai

kad I 
savo 

bei pasišventimu, 
pavyko ir gana

ČINIKAS, Jonas, iš Gudelių 
km., Ramygalos vai., Panevėžio 

iš Šuolių ap., ir jo žmona Barbora.
ČIOČYS, Motiejus, gyv. Bos

tone.
DABRILA, Viktoras - Jonas, 

gyv. Worcester, Mass.
DAMRAUSKO (ar Dambraus

ko). Juozo, vaikai.
DAVINDENKAITĖ. Onutė,

mėnesi- tąją mokyjft berniukams, ir Savo paskatinimu veiklumu.
“Varpelį”, atidarys Uršuliečių vienuolyną. jis kitus , ivertė tai t 

Su.- darbuotis.
; 1943 metais, jis kaip ir kiti tu
rėjo įstoti į tarnybą. Buvo pa
skirtas įvairiose kolegijose 
Jungtinėse Valstybėse, eiti la
kūno mokslus. Prieš paliuosavi-

“Darbininkas” irgi laimėjo 
nauju skaitytoju.

Daug Sniego
Vietos valdžios skyriaus 

partamentas pranešė, kad

į Trečiadienio vakare, kovo
20-tą, vietos parapijos didysis 
choras turėjo kortavimo vaka-

“ rą. Begalo daug žmonių atsilan
kė, daugiausiai jaunimas. Visi mą buvo ant laivo ir apvažinėjo 
linksmai praleido vakarą. Pa- Pacifiko visas salas, kur tik bu- 
baigoje buvo išdalintos dovanė
lės ir suteikta užkandžiai. Kiek 
teko sužinoti, choras pusę pelno 

de- skirs j naujų vargonų fondą.
šią Juozas.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS i

žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudinga* dalykas, 
ne« jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėja*.

Mes siūlome Jums Angliškai - Lietuvišką Žodyną, ku
ri* yra skaitomas vienas iš geriausių. Jo formatas-dydis: 6 coliai 
per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduo
davo po $4.00: dabar mes Jums siūlome bargeną- 
$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
306 W. Broadway, So. Bofton 27. M

L Vyčiu Naujos Anglijos 
Apskričio Seimelis

■ "J” ■ —

Lietuvos Vyčių Naujos Angli-, kilusi iš Kauno miesto.
jos Apskričio Seimelis įvyks1 DIKČIENE - Pakalniškytė, O- 
balandžio-April 27. 28 d.d., Šv.'na. iš Pavietinio km., gyv. Eli- 
Roko par. salėje, Brockton,' zabethport. N. J.
Mass. Seimelio visas rengimas į-i DRASUTIS, John ir Anton, 
vyks vadovybėje L. Vyčių pir- arba jų dviejų vaikai.
mos kuopos. ! DŪDA, Juozas, iš Bajoriškių

šeštadienio vakare. 7:30 vai. km., Rokiškio ap.
Šv. Roko par. salėje prasidės1 DULSKIS, Antanas, gyv. Det- 
linksmas ir juokingas jaunimo roite.
parengimas. Bus ir lietuviškai ir; GAIGALAS, (Grigol), Ignas, 

spalvuotą atvirlaiškį iš angliškai — juokai, dainos ir iš Gaižūnų km., Linkuvos vai., 
__________ muzika. Po programos seks gra- gyvenęs Baltimore, Md.

“Sveikas Prieteliau su vardu- žūs šokiai ir gros gera orkestrą? GALUBAUSKAS, Juozas, ki- 
Sekmadienį, 10 vai. ryte bus lęs iš Mijaugonių km., Kietaviš- 

atnašaujamos Vyčių intencija kio vai.
- - - - - - 1 GIRAITIENE, Magdalena,

j gyv. Bostone.
GIRAITIS, Juozas, gyv. Bos

tone.
I GUDYNAS, Stasys, ar jo 
žmona, gyv. Bostone.

GVILDIENE - Skleudaitė, 
Petronėlė, duktė Kazimiero.

• JANČAUSKAS, Kazimieras, 
kilęs iš Jonikių km., Švėkšnos 
vai., Tauragės ap., gyv. Pitts
ton, Pa.

i JANKAUSKIENE - Kantake- 
vičiūtė, Marija, gyvenusi New 
Yorke.

JOVAIŠAITE. Eugenija ir O- 
nutė, kilusios iš Panevėžio ap.

i JUŠKAI, Jonas ir Pranas, ki
lę iš Ciginėlių km., Kartenos v., 
Kretingos ap.

i KALIOŠIENE-Dapkiūtė. Ste
fanija. iš Jauneikio km., Joniš
kio vai., Šiaulių ap., gyvenusi 
New Yorke.

KAROBLIS. Petras, iš 
kių km., Vabalninko vai.

KAROBLIS. Povilas, iš
•kių km.. Vabalninko vai.

I Ieškomieji ar apie juos

didelis nuopelnas.

gauti paliuosavimą šio mėnesio 
pabaigoje. Kęstutis, buvęs ka- 

■riuomenėje, jau paliuosuotas ir Rovo j d viengentiS(
į dabar gyvena pas tėvelius. Jis patronu Kazimierą
prieš pat tarnybon įstojimą bu- „avo 
vo baigęs garsią Worcesterio Yorko Rašo; 
Polyteknikos kolegiją. į ,

Svečiavosi pas savo tėvelius vėmis! Esu netoli Jūsų, bet ne-! 
kapitonas Vladas Zakaras. Jis buvo progos užsukti... 

lyra Vytis ir brolis veiklos na- a. Vanagaitis” šv. mišios, Šv. Roko par. bažny-j
rėš Felicijos Zakaraitės. Sveiki
name. Taipgi buvo pastebėta.' 
kad vytis Aleksandras Levana-

' vičius yra namuose. Jis ilgai iš-
i buvęs tarnyboje salose Pacifi-
ke. Tikimės, kad kitame susi
rinkime dalyvaus. Vytis Alber
tas Laučys porą savaičių atgal 
buvo priimtas kariuomenėje. 
Linkime kuo gražiausio pasise
kimo.

I 
I

vo Amerikiečiai. Du mėnesiu at
gal buvo garbingai paliuosuotas 
iš karo tarnybos ir vėl grįžo 
veikti su vyčiais. Nariai tuojaus 
jį išrinko kuopos iždininku.

Sveikiname Albertą naujose 
pareigose ir linkime pasisekimo.

tiduodame už

i

Albertas Zavorskas

PHILADELPHIA, PA.

I

________ I čio je.
Jurgiečių Bankietas į 1;30 val pietų prasidės

Užgavėnių vakare, kovo 5, sijos ir baigsis 5:15 trumpomis 
Lietuvių Muzikalėje svetainėje pamaldomis, palaiminimu, 
įvyko puikus bankietas Šv. Jur
gio lietuvių par. naudai. Dalyva- vakarienė visiems dalyviams, 
vo daug vietinių ir iš apylinkės 
žmonių, 
lyn, N. Y., 
inž. Paulius Labanauskas i. 
prof. Vladas Juodeika. ' i nuoširdžiausiai

Ateinantiems trims mene-; Toastmasteriu buvo kleb. 
siams kuopos socialinę komisiją kun. Dr. Vytautas Martusevi- ® ...
sudaro šie nanai: Stasys Karo- čius Apart kalbų būro ir dai- atsilankyti,
kas. Jurgis Pupelis. Vytautas nų visi dainavo bendrai lietu-;

------- --

Po to seks puikiai prirengta
I

Brocktono Vyčiai daug laiko 
Buvo net ir iš Brook- ir triūso paaukavo, kad šis me- 

pp. Valaičiai, kap.- finis L. Vyčių Apskričio seime- 
ir lis gražiai pasisektų ir todėl 

kviečia višhs 
kad visos kuo- 
atsiųstų savo 
ir svečius bei

I

Liet. Vyčių Pirma Kuopa.

Paskutiniame susirinkime da-'

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

Žodyną:
Vardas
Adresas

Atkočius. Lilė Monkevičiūtė ir viskas liaudies dainas.
Lilė Tamulevičiūtė. Tikimės, Valgiai buvo skanūs. Taigi 

. kad šioji komisija suras gražių šiame bankiete buvo viskas ge- 
suniHnvTiių kcLS link kuopos so- ęražu ir linksma 
cialinio veikimo. j šiame bankiete pasigedome

' {vairios lietu'” grupės bei že™ini„kės p. Alenos Kasa-; Triju Conn. valstybės apskričiu 
draugijos po Ameriką meldžiasi kauskienės (Jonaikaitės). Ji ne- - Uetuvų Darbininką Sąjun- 

1 o j t- -c ............................ . nes jos myli- SOSi Lietuvių Katalikų Susivie-

I PRANEŠIMAS

Metinis Išvažiavimas (picnic)

— , .. . . . • araugijos po AmeriKą meldžiasi ••——----- ---------------- - o • •lyvavo vyčiai Antanas ir Kęstu- j Jėzuitų dalyvauti, nes jos myli- gos. Lietuvių Katalikų Susivie-
v.^s.1 mas vyras, Karolius Kazakaus- nymo ir Lietuvių Moterų Są-

Vyčių *116-ta kuopa, kad Lietu- kas >u ngas laikas kaiP ser^a’ 
va ir vėl atgautų laisvę. Taip Ji turi Juo rūpintis ir taipgi 

' sutvarkyta, kad kiekvieną die- krautuvę. Užjaučiame.
Livingstonietis.1

į

~'tis Vaitkevičiai. Antanas yra; 
_ leitenantas laivvne tikfsi nustatyto plano. Meldžiasi ir

Misiš-

Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai kataUkai pageidavo įsigyti 
■‘Gavėnios Knygutę”, kurios iki Šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iž 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. Būčys. 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 $2OO ir siųskite: •

SM West Broadnay,

šiuomi siunčiu $

vr-nios Knygutė".

Vardas

Adresas

“DARBININKAS”
South Boston 27, Mas*.

ir praSau prisiųsti man egzempliorių “Ga-

l________ _________ ____ _____
*ną per ištisus metus bus rožan
čius atkalbėtas už Lietuvą. Tai 
gražus darbas ir puikus pavyz
dys visoms kitoms kuopoms. '

------------------- !
Vietinio laikraščio redakto- į 

rius rašo, kad jis apturėjo tiek 
i daug laiškų giriančių Prof. Ek- Šiuomi pranešu visų kuopų 
;blaw straipsnį apie Lietuvą pa- niai, kad Moterų Sąjungos 
rašytą “Lietuva ir Laisvė”, kad Conn. Apskrities pusmetinis ir 
nėra galimybės visų atspaus- prieš gegužinis suvažiavimas į- 
dinti laikraštyje. Labai malonu vyks balandžio - April 28 d., 1 
girdėti, kad lietuviai taip gra- valandą po pietų Šv. James pa- 
žiai ir taip skaitlingai atsiliepė rapijos mokyklos svetainėje 
apie straipsnį. Lietuviai taip tu- Park St., Manchester, Conn. 
retų visuomet atsiliepti. Pats 
profesorius džiaugiasi ir pasiža- gai atstovių prisiųsti, nes ran-

PRANEŠIMAS
Motery Sąjungos Conn. 

Valstybės Kuopoms

. 'jungos. įvyks šių metų birželio
30 d.. Linden Park, Union City, 
Conn.

Nuoširdžiai prašome draugijų tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
CONSULATE GENERAL

OF LITHUANIA
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

(Bus daugiau)

nerengti tą dieną išvažiavimų, 
bet dalyvauti mūsų parengime. 
Kuomet ranka ranką mazgoja, 
abi tampa baltos.

Rengimo Komisija.

Misiš-

žinan-

ži-

I
i

i
I

iI
Kviečiu visas kuopas skaitlinę

, VI 1UO ** O-— ——— — — -*T j-— y — —■ — ——-— i

da daugiau rašyti apie mūsų tė- dasi svarbių reikalų aptarti, i
'■•tm b-rnčfo tiVrnc civvEoc Tain^i reikia ruoštis nrie trinuvų kraštą. Valio tikros širdies Taipgi reikia ruoštis prie trijų 
vyčiams! Valio susipratusiems apskričių gegužinės, kuri įvyks 
lietuviams! Auksas ir Sidabras, birželio mėnesį, Linden Park.

j Iš kuopų pageidaujama nau
dingų įnešimų dėl labo apskri
ties ir visos organizacijos.

Visos atstovės, vykdamos į 
sa- suvažiavimą, prašomos atsiveš-

BROCKTON, MASS.
Nuoširdžiai Dėkui

Šiuomi nuoširdžiai dėkoju
vo sūnui Tarnui ir jo žmonai už ti savo ženklelius ,o kurios dar
užprenumeravimą man laikraš-J neturi prašomos pasirūpinti įsi- 
čio “Darbininko”, kurį taip gyti.
mėgstu skaityti. Ačiū labai.

P. Pileckienė.
Marijona Jokubaitė,

Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

£

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

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

DARBININKAS
3CS Weit Broadway So. Boston 27, Mass.



Antradienis, Kovo 26 d., 1946
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vietines žinios!
Lietuvių Radio Koncerto Žvaigždė VETERANAMS PAGALBA

T T J T* C C ! Viešas susirinkimas visuome- 
U 1 CJ nSs reikalams- vasario 16 d.

minėjimo komitetas yra pasiry
žęs sušaukti visuomenės vadų 

Se- susirinkimų tinkamo ir didingo

tinėje salėje, W. 5th St.
Labai yra pageidaujama, kad 

į šį susirinkimą sueitų visi kas 
tik gali — ypatingai profesiona
lai, darbuotojai ir draugijų 
valdybos bei atstovai. Čia reikės 
išrinkti plačią valdybą, nes mi
nėdami Amerikos laisvę mes rū
pinsimės ir Lietuvos kančiomis.

Aukos. Vincas ir Marcelė Šir-

SEIMELIS
Jėzaus Nukryžiuoto 

sėlių Rėmėjų Seimelis čia liepos 4 d. apvaikščiojimo reika- 
pat. Jo proga yra galima lu. šis komitetas yra nutaręs 
daug ko gero padaryti. Ga- šaukti ir šaukią tokį susirinki- 
lima pasimelsti, pasitarti mą. kovo 29 d., 8:30 v.v., bažny- 
ir paaukoti.

Kovo 31 d., 10 vai. r., sei
melis prasidės su šv. mi- 
šiomis ir pamokslu. Gera 
proga kiekvienam pasi
melsti, prieiti išpažinties 
ir priimti šv. Komuniją.

Susipažinimo ir pasistip
rinimo dėliai, 11:30 v. r., 
bus teikiami visiems pus
ryčiai.

Pasitarimo reikalams at
sidarys seimelio sesijos, 1 kai aukavo dar $10. mokyklų 
vai. p.p. Visi galės išsikal- fondan. Jie daug yra aukavę 
bėti ir duoti gerų patari- tam tikslui pirmiau. Malonu y- 
mų ir vieni kitų išklausyti, ra, kad žmones įvertiną katali-

Kas norės galės tapti kišką mokyklą, 
rėmėju ar didesnę auką 
suteikti Seserų naują į- 
staigą, Brocktone, didinti.

Girdžiame, kad plačioji 
visuomenė interesuojasi 
seimeliu ir rūpinasi vie
nuolijos gerbūviu. Law- 
renciečiai organizuoja bu- 
są, kitos kolonijos automo
bilių talkas. Laukiame vi
sų. Priimsime visus.

Tik atvažiuokite!

Bažnyčios taisymo fondan 
aukavo: Magdalena Bakunaitė 
$30., Pranas Lingis $6., Salome 
Strazdauskienė $10., kun. Seme- 
onas Saulėnas $150., Albertas 
Naudžiūnas $100. Ačiū, ačiū.

Art. Viktoras Benderis,

DAKTARAI

reiviai su ligomis ne tar
nyboje gautomis irgi gali 
reikalauti ligoninės prie
žiūros, jeigu prisilaiko 
prie kaikurių reikalavimų.

Klausimas — Kada rei-

nūs gali tą sutvarkyti?
Atsakymas — Taip. Jis 

privalo autorizuoti mokė
jimą “Class E Allotment” kia pristatyti sąskaitą dėl 
bankai ar įstaigai, kuri veterano palaidojimo? 
priima mokesčius. Office Atsakymas — Dviejų 
of Dependency Benefits iš- metų laike po palaidojimu, 

mokesčius tiesiogi- Jeigu valdžia reikalauja 
i tolesnių įrodymų, tai turi

Klausimas - Kada vai- būt, Pastatyta vienų metų 
laike.

Klausimas — Veteranas 
ketina lankyti mokyklą,1 
pagal GI Bill, ir jis nori ži
noti ar jis galės dirbti ke
lias valandas kasdien? Jei 
Veterans Administration 
sužinos, kad jis dirba, nors 
laikinai, ar sumažins jo siųs 
šeimos užlaikymo paskyri-:niai. 
mą? | ~

Atsakymas—šeimos pa-idžia pristato vėliavą vete- * * *
trano palaidojimui, kas Kiekvienas grįžęs vete- 
tgauna tą vėliavą. ranas gali pasinaudoti vi-

Atsakvma., — Artimiau- šokiomis mokslo progo- 
sia giminė. Irgi jeigu vete- mjs Nepraleiskite šių pui- 
ranas palaidotas užsieny
je. i

Klausimas — Ar galiu j 
pakelti savo apdraudą nuo 
$2,000 iki $5,000.?

Atsakymas — Ne. Jeigu 
paliuosuotas iš tarnybos, 
negali pakelti.

Klausimas — Esu vete
ranas. Ar galiu reikalauti: 
medikalės priežiūros iš bet į 
kurios veteranų ligoninės 
bet kada?

Atsakymas — Jeigu su
žeistas ar susirgęs tarny
boje, lova parūpinta. Ka-

skyrimas iš $90. per mėne
sį yra duotas veteranams 
su reikalavimu, kad jie tu-j 
ri sekti pilną mokslo kur-j 
są. Galimas daiktas, kad 
šeimos paskyrimas gali i 
būti sumažintas. Bet Vete-j 
rans Administration svar
sto visus ir įvairius fakto
rius kiekviename atsitiki
me skirtingai.

Klaulsimas — Veterano 
motina praneša, kad jos 
sūnui buvo paliktas na
mas. Pilnai neišmokėtas. 
Motina gauna šeimos pa
skyrimą ir ji nori žinoti 
ar valdžia iš to paskyrimo 
gali mokėti mėnesinius 
mokesčius ir kaip jos sū-

kių progų.
Public Relations Bureau 
Catholic War Veterans 

602 Empire Statė Building 
New York City

ĮVAIKIS SKELBIMAI

AR ŽINAI?
pasižadėjo atvykti lėktuvu iš Naujos Anglijos lietuviams jis, 
New Yorko ir išpildyti didelę rodos, pirmą kartą dainuos sek- 
dalį programos lietuviškomis madienį, gegužės-May 19 dieną, 
liaudies dainomis sekmadienį, Visiems dainos ir muzikos my-

2mo-■ gegužės-May 19 d., 3:30 vai. po lėtojams bus proga šį jauną ir 
nizitiT .Inrdon Uoli RActnnD Ci toIzinfirtcro o»4ic4a ičnrivoii Uiria

PARSIDUODA trijų šeimynų 
namas po 3 kambarius. Visi pa- 
rankumai, baltos sinkos; elek
tra, gasas ir tt. Parduodame 
dėlto, kad išvykstame į Califor- 
nią gyventi. Kaina tik $3500.00. 
Atsišaukite tuojau. Savininkai 
ant pirmo floro, 187 W. 7th St., 
So. Boston, Mass. Telefonas:— 
ŠOU 5185. Šaukite nuo 3 vai. 
iki 5 vai. p.p. (22-25-29)

Tel TROwbridga 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman aru Centrai 8ą 
CAMBRIDGE MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—b

ĮVAIROS SKELBIMAI

' A J. NAMAKSY
REAL ESTATE & IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boeton 0948

f

Reikia religijos. Žmogus, pa
sauly, ypatingai šiais keršto 
laikais, nemato gerovės.
gaus apsivylusio širdis linksta, pietų, Jordan Hali, Bostone. Šį talentingą artistą išgirsti. Kvie- 
prie religijos. Dažnai girdžiame koncertą ruošia Lietuvių Darbi- čiame visus į meno puotą, kurią 
ir skaitome, kad reikia religijos, ninku radio programos, kurios ruošia Darbininkų radio progra- 

Ne tik reikia žmogui religijos, klausotės kiekvien4 šeštadienį, mos vadovybė.
bet dažnai žmogaus gyvenime vadovybė. Įsigykite iš anksto koncerto
nėra religijos Religija yra gy-l Art Viktoras Benderis yra gi- tikietų. Anksčiau pirkę, gausite 
venimo taisyklė. Nėra religijos Jmęs Coaldale, Pa. Muzikos mok- geresnes vietas. Tikietų galima 

c«4-iirli invn A w>zxw»ilrz\o "EPu_ rronf'i a**
nėra gyvenimui taisyklių, nėra * 
gero gyvenimo. Kaip yra taisyk- ^P0^- 
lės išdirbystėje, ]_ 
moksluose ir sporte, taip priva
lo būti taisyklės ir žmogui gy
venti — religija.

Mes katalikai esame laimingi.; jojg Vokietijoje ir kituose kraš-
Mes tikrąją religiją turime. Mū- Į tuose, 
sų religijos išradėjas yra Die- - - ----- _ .
vas. Mūsų religijos mokslas yra Chicagoje. 1943 m. atvyko į
Dieviškas. Mes turėtume labiau Rytus. Yra dainavęs Statler 
šią šventą religiją pažinti ir i viešbutyj, Bostone. New Yorke 
tampriau palei ją gyventi, kad 
ir mes būtume dieviški.

sius studijavo Amerikos ir Eu- gauti “Darbininke”, 366 West 
Nuvykęs į Lietuvą ir Broaduay, So. Boston, ir pas 

prekyboje Sav?s stipendiją, per du metu kitus tikietų pardavėjus. Kai- 
studijavo Lietuvos Muzikos nos $1.20, $1.80 ir $2.40, pri- 
Konservatorijoje, Kaune. Kon- skaitant valdžios taksas.

i certavo Lietuvoje, Estijoje, 
'Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzi-

1. Kad pirmoji knyga,’ 4. Ar žinai, kad N. Testa- 
kuri buvo atspausdinta! mento lietuvių kalboje jau 
Gutenbergui išradus spau- nebegalima gauti ir kad 
sdinimo mašiną, buvo Šv. j “Darbininkas” išleidžia 
Raštas. Tai labiausiai naują laidą. Visos keturios 
skaitoma, daugiausiai lai- evangelijos, Apaštalų Lai
dų susilaukusi ir į dau- škai, Apaštalų Darbai iri 
giausiai kalbų išversta paslaptingasis Šv. Jono 
knyga visame pasaulyje. Apreiškimas sudarys kny-

2. Ar žinai, kad lietuvių gą apie 800 pusi, didumo ir 
kalbon N. Testamentą iš- kaštuos 3.00 dol. su gerais 
vertė arkiv. Skvireckas ir audeklo
spaudai paruošti jam pa- sisakant iš anksto atiduo- 
dėjo garsieji Lietuvos vy- dame už S2.00.
rai: arkiv. Karevičius, vys
kupas Paltarokas, rašyto
jai Jakštas - Dambrauskas 
ir Tumas - Vaižgantas.

3. Ar žinai, kad N. Testa
mentas yra puiki knyga iš
mokimui grynos lietuvių 
kalbos, nes lietuviško ver
timo kalbą peržiūrėjo dide
lis specialistas kalbinin
kas prof. Salys.

viršais. Bet už-

Grįžęs iš Europos, tęsė studi-

p. J. Slaviskis, gyv. Worces- 
ter, Mass., pirmas laišku užsisa
kė du koncerto tikietų, kuriuos 
mes jau jam pasiuntėme.

’VIHH* SKELBIMAI

REIKALINGAS patarnauto-

Res. 37 Oriole Street
Wext Roxbury, Mat*.

TeL Parkway 1233-W

yra dainavęs įvairiuose įžy
miuose teatruose. Jis dabar yra jas (counter-man) lietuvių val- 
muzikaliame vaidinime “SHOW- gykloje — Strand Cafe, 374 W. 
BOAT”, New Yorke. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Didžiojo Bostono ir bendrai Geras darbas ir atlyginimas.
- — ■- Užėję, klauskite Vinco Tautvai-

vaikučiams, kurie dar nėra pri-įtėlius eiti prie Jėzaus per jo šos arba Kazimiero Pociaus. 
, ėmę pirmų sakramentų. Labai mokslą, sakramentus ir maldas. ——————————— 
prašome visų tėvų leisti mažu-

Ketvirtadienį, kovo 28 d., 3 v. 
p.p., bažnytinėje salėje, bus ve
damos pamokos tiems parapijos.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broadvvay
I SO.BOSTON,MASS. — T«LSOU4M5

g Pristatome Alų ir Tonikų
£ Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
X toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
S* ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, gaukite: 
| BOBIS BEVERAGE CO.

, J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
220 E St., Tel. ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukentėjusiems

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

THE BARGAIN OLTLETS 
1939 Washington St., Roxbury 

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

• v •
SULLIVAtrS, Ine

125 SUMMER ST.,
LIB0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras.

"JOE” CAS6ERLY,
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

MūrinisTą dieną, toje pat salėje, va- PARSIDUODA
kare, 8 vai., bus pamokos suau- dviejų apartmentų namas po 
gusiems žmonėms — dirban- 5 & 6 kambarius, 76 Broadway, 
tiems, kurie dar nėra priėmę kampas A St. Visas apšildomas 
Sutvirtinimo Sakramento. nauju šildytuvu. Geras plum-

Nedirbančiam jaunimui pamo- bing. Savininkas B. Hurley, Te- 
kos apie Sutvirtinimo Sakra- lefonas ALG. 2039. 

imentą bus duodamos, 4 vai. p.p.,: (22-25-29)
I antradieniais, pradedant nuo 
j balandžio mėnesio 2 d., parapi- 
jjos salėje, 492 7th St.

Naudokimės šiomis pamoko-' 
mis ir rūpinkimės pažinti mūsų 
šventą religiją. i

WHIST P ARTY

5. Ar žinai, kad Naujasis, 
Testamentas yra vertin
giausia dovana sau ir ki
tiems. Ta knyga — būtina 
kiekvieno lietuvio namuo
se. Jei tą žinote, tai, neabe
jotinai, jau dabar, iš anks
to užsisakysite lietuvišką
jį Naują Testamentą, 
kreipdamiesi adresu: —
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, South Boston 
27, Mass. Dabar knygų

L. Vyčių vietinė South Bosto- spausdinimas surištas su 
no kuopa rengia šaunią Whist dideliais sunkumais, todėl 
party, kovo 30, š. m., 8 vai. va- N. Testamento bus spaus- 
kare, parapijos salėje, 492 E. dinama tiek, kiek bus už- 
7th St., So. Boston, Mass. Visas sakymų. Pavėlavimas su 
pelnas skiriamas BALF’ui. Bus užsakymu — rizika, kad 
ir užkandžių ir k. Kviečiami vi- tos knygų knygos gali šei- 
si dalyvauti. Įžangos tik 50c. ma nebegauti.

Draugijų Valdybų Adresai

So. Boston FumitureCo.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380% West Broaduay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABOR1A1

S.BarasevičiusirSūnus I
MOTERIS PAGELBININKf 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojaa .

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS

Tel. SOUth Boston 2590 1
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė
Tel. COLumbia 2531 i

•V JONO EV BL PAt ALPINA 
□RAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas fivagždys
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Plrmininkaa — Pranas Tulelku
702 E. 5th St., So. Boston, Masa

Prot. Ra£t. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mas*

Fln Rašt. Aleksandras Ivaška
440 E. Sbcth SL, So. Boston, Maso 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius
699 E. Seventh SL, So. Boston, Mase 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadway, So. Boston, Maso 

Draugija laiko susirinkimus kas tr»
Mą sekmadieni kiekvieno mteesl<
2 vai. po pietų. Parapijoa saM 
♦92 F. 7tt» 8t. Ro Rnstrm Mm»

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *Vč.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienč, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbttry. Mass. 

Tel. Parkway—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

Maloniam palengvi
nimui bandyk ši 
švaru, nauju patik
rintą būdą atliuo- 
suot paprastą strf- 
nu gėlą. Tik uždėk 
vieną Johnson- 
BACK PI.ASTERI 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietog. Avelnūs __ . ____ _______
ŠILDO jum nugarą, sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pritvinima. lengvi
na skausmą- tilta multino priedanga 
laiko Šilima viduj, šalti lauke — duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnson pagaminto. Arčiausioj valsti-

STABDYK VERIANT)
SKAUSMĄ

I

I

P.
IĮ Iš Škotijos paieško
i ! Adelės Sakalauskaitės,
i ! gyvenusios So. Bostone. Pati ar 
j ! kas kitas atsišaukite į “Darbi

ninko” ofisą platesnių žinių.

giminės 
kadaise I

i

LANKĖSI

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra 

SOUTH
.VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

proga 
prenu- 
fondui

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

giai patarnauja.
jOunl KOSTO!!, RiSS.

Penktadienį, lankėsi ilgametė 
“Darbininko” skaitytoja ir rė
mėja Mrs. S. Gailius iš Arling- 
ton, Mass. Atsilankymo 
atnaujino “Darbininko” 
meratą ir kalendoriaus 
aukojo $2.00.

šeštadienį, lankėsi A. J. Na- 
maksy, realsteitininkas. Atsi
lankymo proga nupirko vieną 
žodyną Lietuvos tremtiniams.

Tą dieną lankėsi ilgametė LDS 
8-tos kp. narė Mrs. Eva Po- 
tembergienė, Cambridge, Mass. 
Atsilankymo proga atnaujino 
narystės duoklę ir kalendo
riaus fondui aukojo $1.00.

Palengvink Kančias Nuo 
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO 

su skania kramtoma guma 
vidurių liuosavimui 

Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal-•
vą skauda? Be gyvumo? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

ĮWH-A-MB<T

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130}-R

CASPEB
FUNERAL HOME
187 Dorohester Street 

South Boston, Mm 

V.Casper 
IPERAS)

ualdotuvlų Ofrektorlua w 
BalMfnuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patamavimaa Dieną ir Naktį

IIICniVVVB vyMi 
Tai. ŠOU Boeton 1487 

•OU Boeton 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

O- A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuetojal 

Patarnavimas dieną ir nakt) 
Koplyčia Bsrmenlms dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0819 

8OU Boston 2608



Antradienis, Kovo 26 d., 1946 DAR BI NI N K A S 8

^tiiehaiuAoi, SlupiiuA.
voji atletika ir futbolas. 
Laiscoje Estijoje, iš Lietu
vos, persimetė basketbolas 
(krepšinis). Šiaip sporti
niai santykiai tarp Lietu
vos ir Estijos nuolat plė
tėsi.

Lietuvos kariai, laisvai Lietuvai atga us sostinę Vilnių, joja iš Katedros aikš
tės į Lūkiškio aikštę. Miesto gyventojai sveikina lietuvius karius ir kelia ovacijas.

I . Iįtrūktu. Per nelaimę pn-! 
trūko: bobos aprišo rank- 

išluosčių jo pilvą, atvežė a- 
| vyno ir degtinės. Piršlys kečias, apvertė ir sodino 
I padėjo verpelę po stalu ties i piršlį, ketindamos jį vežti 
savo kojomis, o butelius į karčiama, kad pirktų gė-' 
sustatė greta ant suolo. rimų, šitai regėdamas par- 

jo užgėrė; piršlys iš savo---- :—

rė ant tėvo ir motinos jau- dainavo, 
nosios. Tuokart Domicėlė Paprastai čia ima šliūbą 
aiškiai prižadėjo tekėti už nedėlioję, todėl šeštadienio 
Domininko. Piršliui ir Do-’vakara paklausė Šlapelio, 
mininko motinai davė do- ar didžioj krūvoje leis ry- 
vanas, kuriasjūršlys žade- toj atjoti? Tas atsakė:

“Kiek nori, duonelės, 
_______ kui, išteksime”.

_ _ motinos. Nedėlios rytą Merkis su
! apie Domicėlės dalį; tame piršliu ir draugais atjojo

PALANGOS JUZE

(Tęsinys) į
Ta vietoje atsakymo pra

dėjo verkti. Beregint pirš
lys padėjo ranką ant jos 
peties ir tarė:

“Nu, 
matai, 
gražus, toks — pastačius, 
iš pupu nevaromas, už kip
šą gražesnis, degtinės ne
geriąs, ūkininkas, turįs 
savo gerą gyvenimą, ko 
benori? Ko bereik? Juk 
pono Komaro sūnus neat- jo nuvežti į Tumasonius. i 
jos pas tave. Ar tekesi?” į Pabaigęs tas apeigas, Dievui dėkui

Ta žvilgterėjusi į Domi- piršlys paklausė 
ninką atsiliepė: j - — * —

“Kažin, gal ir tekėsiu”. ;dalvke sutikus, motina at-
Sušuko piršlys:
“Nu, gerai, neveltui pa- skepetoj 

kėliau žygį, 
jaunuomenė, 
reikalausiu užmokesnio už _____
išgerta vyną; kad Domice- da su rūtomis, priimk tuos to nebedaro).

ką, dukterėle, ar 
vaikinas jaunas,

Tėvai priėmė piršlį ir ant nešino degtinės, alaus ir 
jo užgėrė; piršlys iš savo midaus. Tuokart bobos 
butelio pripildęs stiklą gė- gerdamos garbino piršlį ir 

'"■■■■ I

pas Šlapelį. Arklių galvos 
ir uodegos buvo papuoštos 
žolelėmis ir kankalais. 
(Taip daro, norint būtų 
žiema. Senovėje dar šaudė 
iš pištalietų, bet šiandien 
__ _______Jaunosios

lė nebūtu norėjusi tekėti, daiktus kaip ženklą nekal- tuokart nebuvo pirkioje, 
keliomis 
apsigo- 

drobulė-

įnešė Domininkui baltoj 
įvyniotą žiedą 

sueis į porą jaunosios su žiupsniu rūtų 
Tėvai, nebe- ir tarė:

“Šitai atnešu tamstai žie-

Harmonija

Šio karo metu estų tauta 
nukentėjo proporcingai 
bene daugiausiai. Pirmo
sios okupacijos metu, 

! 1940-41 m., maskoliai išžu
dė apie 61,000 estų ir apie 
16,000 skubėjo pasisavinti 
vokiškąją kilmę ir išsikel
ti Vokietijon. Švedai susi
tarė su vokiečiais iškelti 
švedų kilmės estus, kurių 
protėviai apsigyveno prieš 
700 ir 900 metų. To pasek
mėje, 1944 m. pavasaryje 
apie 16,500 estų įgijo Šve
dijos pilietybę ir apsigyve
no Skandinavijoje. Be jų, 
apie 25,000 estų atsidūrė 
Švedijoje, nepakęsdami 
vokiškos okupacijos, arba 
besiartinant maskolių ant
rajai okupacijai. Vokiškas 
režimas Estijoje, buvo, pa-

reikalaučiau i
tų žmonystų Domicėlė at- auginau ir saugojau nuo 
ėmė nuo stalo butelį su viso pikto”. ____  ______
skepeta, o jaunasis su pir- Domicėlė paskiau išėjo ^7 Kaip tiktai jaunoji 
šliu pernakvojo. iš kameros gražiai apsivil- pamatė svečius į kiemą į-

Rvto metą Šlapelis pa- kusi draugystėje trijų jojant, pradėjo aičioti ir 
kvietė du savo kaimynu ir mergaičių ir sėdosi greta mįau _ „įau maUzgėti, pa
su tiemdviem drauge va- Domininko. ‘skinu tarė'

(Bus daugiau) i

99pinigų”. Po tybės mano dukters, kurią klėtyje, su 
mergelėm s, visos 
busios baltomis

su tiemdviem drauge va- Domininko.
žiavo į Tumasonių sodžių į Vis tai pabaigus, dieveris 
pažvalgas. Apžiūrėjo Mer- su Domininku išvažiavo į 
kio gyvenimą, kurs jam Kupiškį pas kleboną Koz- 
patiko. Paviešėję grįžo na- mianą. užrašų arba užsakų 
mo. Vėl atvažiavo į Ruku- paduoti.
čiu sodžių piršlvs ir Domi- Tiems išvažiavus, pirš- 
ninkas jau su didžiąja deg- lys pasiliko su bobomis, 
tinę. Atsivežė su savim a- kurios jį žudydamos reika
laus verpelę, kelis butelius lavo, kad gėrimų nepri-

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTES PROGA j

New York (LAIC) —Es- tarpu kai vikingų koloni- 
tai. latvių kalbos įtakoje, jos iš Lietuvos buvo išvy- 
betuviu kartais vadinami tos dešimtame šimtmetyje, 
įgaunia;s, gyvena dabarti- Estijoje įsigalėjo danai, 
riame Estijos plote nuo Pats Estijos sostinės Tal- 
neatmenamų laikų. Seniau linn, vardas yra kilęs iš žo- 
negu lietuvių protėviai at- džių “Danų Miestas”. 13-to 
sikraustė prie Baltijos šimtmečio pradžioje į Es- 
krantų. Dar viduramžių tiją pradėjo veržtis teuto- 
laikais jie apgyveno Kur
šo ir Vydžemės 
k gi šių laikų 
pajūry gyvena 
tančiai lyvių,
Lietuvos pajūry gyvena 
keli tūkstančiai kuršių. 
Lietuvių protėviai gyvena 
taikingoje kaimynvstėje 
su estų protėviais. To su- 
gvvenimo pasėkoje, vie
niems ir kitiems teko savi- 
tarpy pasiskolinti žodžių, 
pa v., estai - suomiai kirvį 
vadina “kirvis”, gi mūsų 
“laivas” vra skolinęs iš es
tų “laiva”.

Estai susidūrė su agreso- nė Estija teko Lietuvai, 
iiais iš Skandinavijos dar Visa Livonija 1539 m. tapo 
aštuntam šimtmety. Tuo bendra Lenkijos ir Lietu-

plotus, ir 
latviškam 
keli tūks- 
taip kaip

lat stiprėjo. 1934 m. visos 
trys Baltijos va’stvbės pa- iygįnamaį švelnesnis negu 
siraso bendradarbiavimo 
sutarti ir tarpusavio san- 
itvkiai nasidarė dar glau
desni, 1940-46 m. įvykiai 
visas tris kaimynines t lu
tas dar ’a’ •suartmo: 
lietuviai, latviai ir estai ki
tataučių akyse šiandien 
kr’n ir sudaro veną poli
tini vienetą.

i Estų folkloras yra labai 
turtingas. Palankesnes są- 
lvgos nas+aroio šimtmečio 
eigoje leido estams sutelk
ti ir išleisti savo liaudies 
kūrybos paminklus ir didį- 

tautinė vyriausybė, nuga- jį tautinį epą Kelevipoeg. 
Įėjus bolševikų mėginimus Moteriški liaudies kostiu- 
ir vėl kraštą okupuoti, at- maį yra panašūs į lietuviš- 
gavo laisvas rankas. Po kus> gį vyrų primena skan- 
kruvinų kovų, rusai liko iš- dinaviškus. Estų liaudies 
vyti ir 1920 m. vasario 2 d. dainų priskaitoma keli 
su Maskva, pasirašyta tai- šimtai tūkstančiu. “Dainų tinių stovyklų, Europos 
kos sutartis, pagal kurią šventės” prasidėjo Estijo- vakaruose santykiai su ne- 
Rusija_ “visiems laikams” je tautinio atgimimo žen- laimės draugais — estais 
išsižadėjo pretenzijų į Es- kie> ten jos persimetė į yra nuoširdžiausi. Daug 
tiją. Vienok, t"“ ’------
dar nepasibaigė jiems Vą Estų kalba visiškai ne- tetai. Tarpusaviam 
teko kovoti prieš Judeni- ‘ _ 1 ~ ~ “__
čiaus ir von der Goltz bei artjma suomių kalbai — reinama prie anglų kal- 
Bermonto - Avalovo gau
jas. Estai gelbėjo latviams 
formuoti kariškus dalinius

Išvietintų Lietuvių Tautinio Meno Ansamblis Tu- ir, talkoje su latvių kariuo- 
bingente, Vokietijoje. mene bei anglų karo laivy-

t------------------------------------------------------------------ no eskadra, 1919 metais
vos nuosavybė. Lietuva zuitų Ordino vieną provin- išlaisvino Rygą. Įdomu, 
pripažino šiaurinę Estiją ciją sudarė Lenkija, gi ki- kad 1919 m. gale, Latvijos 
švedams tiktai 1582 m. ta provincija apėmė Ryt- žemėje, buvo susitikę lietu- 
Tais pačiais metais kara- prūsius, Lietuvą, Latviją vių ir estų raitų žvalgų 
liūs Steponas Batoris at- ir Estiją. 1629 m. visa Es- patruliai.
kariavo iš maskolių Tartu tija ir šiaurinė Latvija a-(

Kaip vieningai žvaigždelės dangumi rieda; 
Kokia darni gamtos harmonija!
Milijonai paukščių sutartinai gieda;
Ūžia vėjai puikią simfoniją.
Žolelė pina šakeles su kitomiš;
Obelys, vyšnios, — baltoje spurgoj! 
Kaštonai kelia gražius žiedus šakomis, 
Puošiasi kaip altoriai liturgoj.
Suneškime protą mes į vieną taurę: 
Meilės, vienybės, tiesos ir aukos.
Nes Lietuva skęsta krauju maure, 
Nėra nė tulpei lyselės laisvos.

Marija Aukštaitė.

Lietuvoje. Be to, dėl visos 
eilės aplinkybių, gaunu 
krašte, tiek rusams, tiek 
vokiečiams pavyko sumo
bilizuoti vyrus i kariškus 
dalinius. Tuo būdu, kelios 
dešimtys tūkstančių estų 
žuvo karo veiksmuose — 
vokiečiu ir rusu nusėje. 
Apie 100,000 estų išbėgo į 
vakarus, į sąjungininkų 
užimtas zonas. Viską kar
tu sudėjus, Estija neteko 
bent penktadalio savo pir
mykščių gyventojų. Jų vie
ton, rusai pradėjo koloni
zuoti rusiškai kalbančius 
“Pavoigės estus” — Talli- 
nne šiandien dažniausiai 
girdima rusų kalba.

Žiniomis iš lietuviu trem- 
Europos

tuo kovos Latviją, vėliau ir į Lietu- kur veikia bendrieji komi- 
i susi- 

panaši į mūsų, ir yra labai kalbėjimui vis dažniau pe-

suomis ir estas lengvai su- bos. Stockholme leidžia- 
sikalba. Virš 87c/< Estijos mas bendras žurnalas, The 
gyventojų yra protestan- Baltic Review, dar labiau 
tai. Tautines mažumas su- suartins visas tris Pabal- 
darė rusai, vokiečiai ir šve- čio tautas ir supažindins 
dai. Nei vokiečių, nei šve- su kaimynų kultūriniais 
dų šiandien Estijoje neli- atsiekimais. Neseniai įsi- 
ko. Pirmieji pasitraukė su steigęs Baltijos Universi- 
vokiečių kariuomene 1944 tetas Hamburge yra nau- 
metais, antruosius pasiė- jas tarpininkas kultūri- 
mė švedai. Deja, bolševikų niam susiartinimui. Galop, 

Vadovaujantieji Estijos teroro veikiami, iš Estijos visas tris tautas jungia jų 
i pasiryži- 

Keli desetkai mas atsteigti savo gimtųjų 
tino lietuvių kovos už Vii- tūkstančių šiandien papil- kraštų laisvę ir nepriklau- 

Estų tautinis atgimimas nių tikrosios prasmės, ir do išvietintų baltiečių ei- somybę.
’' ‘ . i Giliai suprasdami ir at-

Estai, kaino tauta, pasi- jausdami estų tautos ne- 
mesnio politinio bendra- žymi nuoširdumu ir vai- laimes, palinkėkime jai nu- 
darbiavimo. Kiek vėliau, šingumu. 700 salų ir ilgas sikratyti svetimo jungo ir, 
prie to komplekso prisidė- pajūris estus skatino prie galimai greičiaus, pilna 
jo dar ir Klaipėdos byla, žvejavimo, ir jūreiviavimo. krūtine atsikvėpti laisva- 

i kinta dar 1817 m. Pažymė- Bet gi visuomeniniai bei Mėgiamiausieji sportai —• jame Pabaltyie. “Elagu 
— i—j----------- —^--kultūriniai santykiai nuo-ristynės, plaukimas, leng-Eesti Vabariik!”

nai - kalavijuočiai, ir estų 
kunigaikštystės buvo su
naikintos. Estai kovojo 
prieš nukariautojus ilgai, 
per porą šimtmečių. Pas
kutinis didysis estų sukili
mas įvyko 1345 m. Sekan
čiais metais šiaurinę Esti
ją Danijos karalius parda
vė Kryžiuočių Ordinui.

Kryžiuoč i ų Ordinui 
smunkant ir protestantiz
mo bangai užliejus vokie
čių valdomus kraštus, Sa- 
aremaa (Oesel) sala ir 
šiaurinė Estija atiteko 

i Švedijai, gi 1561 m. pieti-

•9

TBET WONT GIVE QVARTER. Recuperatinf at tbe Navai HocplUl 
tbeae men take their fame with Amerlcan Red Cr»M 

racraation trarkers m aerkaut baainem. Kecping Mentali y alert, they tat 
«ell fast

miestą. 1584 metais jėzui- titeko švedams, o 1721 m. politiniai siuogsniai, pana- pasitraukė ir daug estų — nepalaužiamas 
tai įsteigė tenai pradinę besiplečiančiai Rusijos Im- šiai kaip ir latviai, neįver- patrijotu. F 
mokyklą, gi po dviejų me- perijai. 
tų iš tos mokyklos išsivys
tė “daugia-kalbė semina
rija” ir pirmą sykį bažny
čiose pasigirdo pamokslai 
estų kalba. Įdomu, kad Jė-
GRAŽUS MANO 
JUODBĖRĖLIS
Gražus mano juodbėrėlis 
Lėks kaip žaibas sakalėlis, 
Josiu per žalias gireles, 
Plauksiu per jūras mareles.

Sudiev, sudiev, jūs mergelės, 
Sudiev, baltosios gulbelės: 
Palūkėkit valandėle, 
SulaUksit jauno bernelio.

Jaunas dienas aš įgysiu 
Ir pats save sugrąžinsiu, 
Tada, tverdams jums darželį. 
Kalbėsiu meilius žodelius.

Ir rankeles jums suspausiu, 
Ar myli mane, paklausiu, 
Bet jau manęs neprigausit, 
Kilpom žirgo nesugausit.

Sudiev, sudiev, jaunikaičiai.
Sudiev, jaunystės ponaičiai: 
Palūkėkit, vėl parjosiu. 
Vėl linksmai su jumis šoksiu.

Einu taku, klausiu kelio, 
Saulė leidžias už kalnelio. 
Dar nė miško neišvydau

. Ir čia pat namie paklydau.

prasidėjo 19-tojo šimtme- todėl ilgą laiką tarp Lietu- les. 
čio pradžioje ir įpusėjo, vos ir Estijos nebuvo arti- 
kai daugiau estų baigė 
aukštuosius mokslus. Es
tams gelbėjo aplinkybė, 
kad baudžiava buvo panai-

i tina, kad, rusams uždarius 
Vilniaus universitetą, Tar
tu universitetas, “Vokiš- 
ikieji Atėnai Šiaurėje”, bu- 
jVo artimiausias lietuviams 
pasiekiamas universitetas 
ir ten susispietė būrelis 
lietuvių, užsimezgė pirmos 
tiesioginės pažintys tarp 
lietuvių ir estų.

’ Po rusų revoliucijos,! 
1917 m. liepos 14 susirinko 
Estų Seimas. Netrukus

■ kraštą okupavo bolševikai, 
j Nepaisant bolševikiškos o- 
I kupacijos. Estų Tautinė 
į Taryba 1918 m. vasario 24 
!d. Tallinne paskelbė Esti- 
Įjos Nepriklausomybę ir
; pradėjo organizuoti kariš-l
■ kus dalinius bei partiza
niniu būdu pradėjo kovą’ 

j už laisvę. Nelaimei, kraštą- 
; užėmė • vokiečiai. Bet gi
11918 m. lapkr. 11 d., vokie
čiams pasitraukus, estų

Nesakykit • ••

O, nesakykit, malonūs broliai, 
Kad ir be darbo kils pastatai... 
Kad skelsis uolos, lipdysis moliai ; 
Kad suklos drobėj vien talentai.

Man nesakykit, kad plunksnos vingės 
Pačios išauga — vengiant darbų...
Ir kad statulos, biustai sustingę 
Patys iškyla iš pamatų.

Kiek prarymota dailei ir menui, 
Kiek glūdi meilės, aukos darbe!
Kiek nešta alkio dvasiniam penui, 
O kiek troškimų ilsis grabe!...

Tik man padėkit suprasti vieną — 
Aukso balvonų vergus tuščius; 
Kam ieško dujų, kam lieja plieną, — 
Kur žudo žmones — ir juos pačius?..

Marija Aukštaitė. Pirmieji pavasario lapai...




