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Atsteigė Pašto Patarnavi
mu | Lietuvą

Bostono pašto viršinin
kas Patrick J. Connelly 
praneša, kad jau dabar 
galima siųsti paprastus 
laiškus, oro pašta laiškus 
ir taipgi siuntinius, kurie 
turi būti ne sunkesni kaip 
11 svarų, į Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją.

Tačiau, jeigu norima, 
kad visi tie siuntiniai būtų 
priimti, tai siuntėjas prie 
adreso turi pridėti žodžius 
“Unions of Soviet Socia- 
list Republics” arba “U.S. 
S.R.”. Adresuokite taip 
pat, kaip ir prieš karą. 
Viršuje voko parašykite 
“Lithuania”, o po adresų 
apačioje “U.S.S.R.”

Iš to galima suprasti, 
kad visi siuntiniai pir
miausia pasieks Rusiją, o 
iš ten persiųs į Pabaltijo 
kraštus.

Siuntiniai, drabužių ar 
kitokių daiktų, neturi būti 
ilgesni kaip 42 colių ir ap
juosiant neturi būti dides
ni kaip 72 colių.

Apie pinigų siuntimą 
galima tiek pasakyti, kad 
galima siųsti, bet iš laiškų 
sužinome, kad Lietuvoje 
žmonės nieko negali pirkti 
su pinigais. Jie prašo pini
gų dabar nesiųsti.

Štai neseniai net ir ko
munistų laikraštis “Lais
vė” įtalpino laišką iš pa
vergtos Lietuvos, kuriame 
rašo:

“Tuo tarpu prašome pi
nigų nesiųsti. Kai jūs dar 
gyvenote Lietuvoje, 40 
metų atgal, tais laikais 
pirkdavo bandukes už 2 
kapeikas, tai dabar už to
kias bandukes reikia mo
kėti 10 rublių”.

Pradžioje išbandymui 
pasiųskite kiek drabužių, 
batų, bet nesiųskite daug 
ir brangių daiktų. Jeigu 
gaus, tai tada galėsite ir 
kiek daugiau pasiųsti. Bet 
vienkartinis siuntinys ne
gali būti sunkesnis, kaip 
11 svarų.

Mes teiravomės Jung. 
Valstybių komercijos de
partamente apie siuntimą 
įvairių daiktų, kaip tai 
drabužių, batų ir negen
dančio maisto. Mes klau
sėme, ar reikia mokėti 
muito ir maždaug kiek? 
Tai gavome atsakymą, 
kad galima siųsti $25.00 
vertės daiktų pašta, kaipo 
dovanų pakeliais, bet tu
rės mokėti muitą sovietų 
Rusijos valdžiai. Muitas 
už įvairius daiktus aukš
tas, būtent, nuo 50, 75 ir 
100 nuoš. daikto vertės. 
Taigi, jei daiktas vertas 
dolerio, tai ir už tą daiktą 
gali pareikalauti nuo 50 
centų iki dolerio muito.
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Jugoslavijos Diktatorius 
JUDO. VitSTyiNŲ 

Liudininkų
Belgradas, Jugoslavija, 

bal. 8 
džia, kurios 
yra raudonųjų vadas Tito, 
atmetė Jung. Valstybių 
valdžios prašymą leisti A- 
merikos karininkams liu
dyti gen. Michailovičiaus 
byloje.

Jung. Valstybių notoje 
buvo pažymėta, kad gen. 
Michailovičius labai daug! 
oagelbė jo amerikiečiams i 
kovojant su naciais ir jo' 
vadovaujami četnikai iš- i 
gelbėjo apie 500 Amerikos 
lakūnų.

Raudonųjų vado Tito 
kontroliuojama spauda 
paminėjo Jung. Valstybių 
reikalavimą, bet toji pati 
spauda visą laiką gen. Mi- 
chailovičių vadino nacių 
bendradarbiu ir už tai jis 
dabar bus teisiamas. Toji 
pati spauda, kaip ir visi; 
raudonieji, reikalavo ir 
reikalauja nuteisti jį mir-i 
timi.

Jugoslavijos val- 
diktatorium

Rusija Daro Nuolaidas 
Austrijai

------- —--------------------- -—-o
DARBININKAS 

Lithuanian Semi-WeeKty 
Ne*apapar 

Pubiiahed every 
TUESDAY and FRIDAY 
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Truman Įspėja Raudonuosius
Rusijos-Anglijos Varžytinės Dėl 

Vidurinių Rytų Gali Iššaukti Karą

v

Lengvučiu! lietučiui lynojant, būrelis viešnių gėrisi žydinčiomis Wa- 
shingtono ankstyvomis vyšniomis.Ui dienos kitos ten bus nuo krintan

čių baltų žiedų lapų tikras sniego lau kai.

Rinkimai

Vasario 10 d. buvo pra 
vesti “rinkimai” į aukš 

'čiausią tarybą. Priešrinki 
minė kampanija buvo laVienna, Austrija, bal. 8

Sovietų Rusijos valdžia baį įntenSyVė. Ypač daug
praneša, kad ji išsižada 
kaikurių reikalavimų dėl 
žemės valdymo ir jos iš
naudojimo Au s t r i j o j. 
Taipgi pageidauja susi
tarti kitais ginčytinais 
klausimais.

Rusijai vietoj 125 akerių 
<195 k v. mylių ploto) iš
mėtytų ūkių, kuriuos ji 
yra užėmus, dabar reika- 
auja tik 50,000 akerių 

plotą, kuri Vokietijos na
ciai vartojo militariniam 
avinimuisi. Tai esą dau

giausia nedirbamoji žemė.
Kaip ten nebūtų, bet Ru-

dėmesio buvo kreipiama į 
Klaipėdą, kaip pirmą kar
tą dalyvaujančią rinki
muose. Net buvo sudaryti 
53 agitatorių kolektyvai dieni,

Iškilmingos Ceremonijos

J. E. Arkivyskupui Cushing Įteik“ 
Palliumę

Pazadėjo Militarę Pabalbį 
Jungtinėm Tautom

Chicago, Iii., bal. 8 — J. palaikyti stiprią armiją, 
V. Prezidentas Harry S. pratęst naujokų ėmimą 
Truman įspėjo sovietų Ru- dar metams ir įvesti kari- 
siją ir Angliją, kad judvie- nį lavinimą,

į jų intensyvės varžytinės ----------------
dėi Artimųjų ir vidurinių- Raudonieji Nepritarsiu 4 

Ijų Rytų “gali staiga įs
išaukti konfliktą”. Prezi
dentas Truman pažadėjo 
Jung. Valstybių militarę 
jėgą gynimui Jungtinių 
Tautų teises, kad tų kraš- 

! tų nepriklausomybei ir pil
numui “negręstų svetimų
jų prievarta ar įsigalėji
mas.”

Prezidentas Truman kal
bėjo Armijos Dienoj, bal. 
6, Soldier Field, kur buvo 
susirinkusi 70,000 minia.

Prezidentas Truman pa
reiškė, kad visas pasaulis 
turėtų suprasti, jog Jung. 
Valstybės siekia teisingos 
taikos. Jung. Valstybės y- 
ra nusiteikusios palaikyti 
vadovybę pasaulinėje poli
tikoje, kad užtikrinti tau
tom taiką ir harmoniją.- 
“Tai yra ne tik mūsų mo
ralė pareiga, bet ir kaipo 
Jungtinių Tautų nario 
tvirta obligacija” įsteigti 
ir palaikyti teisingą taiką. 
Todėl Jung. Valstybės turi

Didžiųjų Konferencijai

i

Washington, D. C., bal. 8 
— Jung. Valstybių valsty
bės sekretorius James 
Byrnes pasiūlė suvažiuoti 
į Paryžių keturių didžiųjų 
valstybių, būtent, Angli
jos, Prancūzijos, Rusijos 
ir Jung. Valstybių užsie
nių ministeriams ir galuti
nai paruošti 
konferencijai 
dieną.

Iš viso ko 
Rusija dabar 
ferencijos 
nori, kad taikos konferen
cija Paryžiuje, kuri yra 
numatyta gegužės 1 d., bū
tų atidėta.

i

planą taikos 
balandžio 25

atrodo, kad 
tokios kon- 

nenori. Ji net

Rinkimai Japonijoje
Boston, Mass. — Sekma- lenkų valdžia būtinai nori 

__  _____ t ", balandžio T d., Šv. sukurstyti Jungtines Tąu- 
su 450 agitatorių. Klaipė- Kryžiaus Katedroje įvyko tas prieš Ispanijos valdžią, 
dos apygarda didelės veik- nepaprastai 
los taip ir neparodė. CK 
smarkiai puolė miestkomo 
sekretorių Sudintą ir jo 
pavaduotoją Mikuliną. 
Priešrinkiminėn akcijon mišias, 
buvo įtraukti 1 
brigadomis 
aktoriai, 1 
Pagėgių ir Šilutės rinkimi-

kuriai vadovauja gen. 
Franco.

Ispanija yra katalikiš
kas kraštas. Po civilio ka
ro, kurį sukėlė raudonieji

sija vistiek turės įkėluslnei akciiai palengvinti, net 
coją į svetimą žemę ir tą j buvo atstatyti telefono - į 
žemę valdys jos agentai. I telegrafo ryšiai.

iškilmingos 
ceremonijos. 10 vai. rylą 
J. E. arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D., 
atnašavo pontifikales šv.

, dalyvaujant J. E. ir Maskvos remiami bandė 
atskiromis Kardinolui Spellman, vys- pasigriebti valdžią į savo 

menininkai, kupams, prelatams, kuni- rankas, raudonieji, Mas- 
solistai ir kiti, gams iš visos diecezijos. | kvos agentai nerimsta.

J. E. kardinolas Špell-Į Varšuvos lenkų valdžia 
man įteikė J. E. arkivys-: jau pripažino Ispanijos 
kupui Richard J. Cush- respublikiečių valdžią už- 
ing’ui palliumą ir pasakė sienyj ir su ja sudarė di- 

| turiningą pamokslą.
Tose iškilmingose pa-

'maldose ir. ceremonijose dįniesiems Jkilti ,

Tokio — Balandžio 10 d. 
Japonijoje įvyks naujo 
parlamento rinkimai de
mokratine tvarka.

J. V. GINKLUOTOS JĖGOS NU
MALŠINO RAUDONŲJŲ 

RIAUŠES JAPONIJOJ

Buenos Aires (LAIC) — 
Prieš akis turime rinkinį 
ispanų kalba leidžiamo EI 
Pueblo (Liaudis). Per du 
numerius randame K. Ve- 
rax išsamus straipsnius: 
p. m. gruodžio 28 datuotą 
straipsnį: “Domo los So
vietą provocan ei extermi- 
nio de las naciones (Kaip 
sovietai vykdo tautų ex- 
sterminaciją) ir š. m. ko
vo 1 d. straipsnį— 15,000,- 
000 de presos Politicos Y 
Deportados (15,000,000 
politinių tremtinių ir kali
nių). Abu straipsniai pla- tuvos martirologija.

II UI III J I IUJIJU I UJU UJv uzUlUI IĮ Įdalyvavo apie 4000 Katali- 
------------------------- kų Bažnyčios vadų ir įžy- 

Rusija Pasižadėjo Ištraukti Kariuo- lsd

menę Iki Gegužės 6 - Sudarys Bendrą “n'Lt

Bendrove Aliejaus Išnaudojimui - nariai.
n i - KT • n f * Giedojo Seminarijos cho-Iranas Paskelbė Naujo Parlamento ras, vadovaujamas kun. 

—.. f J į Francis S. Shea, D. D.
Rinkimus. 'I

Teheranas, Iranas, bal. 8 galios 50 metų. Per pir- 
— Irano valdžia susitarė muosius 25 metus Rusija 
ir pasirašė sutartį su so- turės 51 nuošimtį akcijų 
vietų Rusija. Rusija pasi
žadėjo visą savo kariuo
menę ištraukti iš Irano iki 
gegužės 6 d. š. m. Sutartį 
Rusijos valdžios vardu pa
sirašė jos ambasadorius 
Ivan Sadčikov, o Irano 
valdžios vardu pasirašė 
orincas Muzafar Firouz, 
propagandos ministeris ir 
užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas.

Pagal pasirašytą sutar
tį, kaip praneša Irano pre
mieras Ahmad Ghavam, 
bus sudaryta bendra Rusi
jos - Irano bendrovė šiau
rės Irano aliejaus versmių 
naudojimui. Toji sutartis

Lenkai Kelsiu Ispanijos

čiai dokumentuoti ir žy
mioje dalyje pagrysti Lie-

Tokio, Japonija, bal. 8— buvo įsiveržęs į premiero 
Komunistų sukurstyta ir namų vidų, bet tuo laiku 
vadovaujama apie 10,000 premiero nebuvo, o tik jo 
minia užpuolė Japonijos sekretoriai, 
oremiero Barono Kijuro ----------------
Shidehara gyvenimo na-[ J. T. Komitete SvUTSte 
mus, privertė japonų poli- j*. a-j t a-

ei ją pasišalinti ir išdaužė; iSYleTHlTŲ ZmOfflŲ FMlefl 
langus. Sužeidė 7 japonus' 
policininkus. Riaušininkai , 
reikalavo, kad dabartinė dien 
Japonijos valdžia atsista-1 

rimtas pavojus ir Anglijai.' tydintų.

plomatinius ryšius.
Jung. Valstybės ir Ang- 

Į Ii ja kol kas nepritaria rau- 
________ ____  ir nu
versti dabartinę Ispanijos 
vyriausybę. Jeigu raudo
nieji pasigrobtų Ispanijos 

į valdymą, tai susidarytų 
i !

Rusija Protestuosianti 
Prieš Jung. Vaktybes

New York, bal. 8 — Pra
neša, kad sovietų Rusija 
kelsianti skundą Jungtinių

Klausima J. T. Taryboje Tautų taryboje prieš Jung. I 
TT 1 a. ’ J “ 1 1 • 1 —— 1 J

Tik Jung. Valstybių gin
kluotoms jėgoms atvykus, 
riaušininkai tapo numal
šinti.

Riaušininkams vadova
vo Kyuichi Tokuda, komu
nistų partijos sekretorius. 
Jisai su savo palydovais

I

Londonas, bal. 8 — Šian- 
čia pradėjo posė

džiautų Jung. Tautų spe- 
cialis komitetas. Šis komi
tetas svarstys išvietintų 
žmonių padėtį.

Šiame komitete yra 20 
tautų atstovai, kurie buvo 
išrinkti Jungtinių Tautų 
generaliame susirinkime 
sausio - vasario mėnesiuo
se.

---------- i Valstybes dėl laikymo ka- 
v New York, bal. 8 — Pra- riuomenės Islandijoj ir

_’j- p^. kftus'25’nešama, kad Varšuvos len-šiaurės Kinijoj.
metus*Rusija ir Iranas tu-‘k« valdžios atstovai kelsiu Rusija, matyt, nori at- 

i Ispani jos klausimą Jung- keršyti uz jai padarytus

toje bendrovėje, o Iranas 
— 49 nuoš. f

tinių Tautų saugumo ta- nemalonumus dėl Irano. Ji 
ryboje. su savo pataikūnais len-

Kaip žinoma, sovietų Ru- kais nori kaip nors suda- 
sija, Prancūzija ir Rusijai ryti nemalonumų vakarų 
pataikaujanti Varšuvos demokratijai.

Į

rėš lygiomis kontrolę.
Irano valdžia paskelbė 

naujo parlamento (seimo) 
rinkimus birželio 7 d., ku
ris turės tą sutartį patvir
tinti.

Dėl Rusijos - Irano alie
jaus bendrovės smulkme
nų dar turės tartis, bet ga-j 
lutinai susitarti turės lai
ke septynių mėnesių, skai-į 
tant nuo kovo 24 d.

Vadinasi, Maskva gavo 
tą, ko ji reikalavo. Rusijos 
reguliarė armija pasi
trauks, bet galima supras
ti, kad ji paliks užtektinai 
savo agentų komunistų, 
kurie varys susovietinimo 
darbą tame krašte.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
SUVAŽIAVIMAS

I ______________
įvyks Sekmadienį, balandžio 28 d., š. m., 1 vai. p. p., 
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnytinėje salėje, 
Windsor St., Cambridge, Mass.

Prašome visas LDS kuopas atsiųsti kuoskaitlin- 
giausį skaičių delegatų.

Apskrities Valdyba —
Dvasios Vadas — Kun. P. J. Juškaitis 
Pirmininkas— Antanas Zavatskas 
Raštininkas — Tarnas Versiackas

i ;

Rusija Reikalauja Išbraukti Irano 
Iš Dienotvarkės

New York, N. Y., bal. 8 
— Sovietų Rusijos amba
sadorius pasiuntė Jungti
nių Tautų saugumo tary
bai griežtą reikalavimą 
panaikinti visai Irano bylą 
prieš Rusiją ir tos bylos 
klausimą išbraukti visai iš 
dienotvarkės.

Kaip žinoma, Jungtinių 
Tautų taryba, J. V. vals
tybės sekretoriui reko
menduojant, nutarė nu
traukti Irano bylą, kada 
sužinojo, kad Irano val
džia susitarė su Rusija dė’ 
raudonosios armijos iš-

traukimo iš to krašto. Ta
čiau nutarė tą klausimą 
palikti dienotvarkėje. Jei
gu Rusija neišpildys savo 
duotų pasižadėjimų, tai 
kad tą bylą būtų galima 
atnaujinti.

Rusijos ambasadorius 
savo notoje tarybai sako, 
kad palikti Irano bylos 
klausimą dienotvarkėje 
“nėra legalis dalykas” ir 
esą “priešinasi Čarteriui”.

Taigi Jungtinių Tautų 
taryba dar kartą turės 
svarstyti Irano - Rusijos 
bylos klausimą.



Antradienis. Balandžio 9. 1946

ĮVAIRIOS žinios
KOKIOJE PADĖTYJE ŠIAN-

DIEN VILNIAUS KLAUSIMAS jos parlamentą.
, pasakytos ir kalbos, 
jlas profesorius Jura 
tarė esą naujų sienų 
tvarkymu radikaliai 
giamas užsisenėjęs lenkų 
tautos konfliktas su uk
rainiečiais, baltgudžiais ir 
lietuviais...
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būtų — krašto ar emigra
cijoje.

Savaime suprantama, 
Londoninės valdžios liku-

DARBININKAS

Motinos džiaugsmas.

VETERANAMS PAGALBA
Klfi u»imas — Kodėl vy- mokslą. Gali pasirinkti 

rai, kurie paliuosuoti iš mokyklą, kur tik nori, bet 
tarnybos kada pasiekė 38 turėti užsimokėti kelionės 
m. stoti į kitą apsaugos išlaidas.
darbą, negauna paliuosa- Klausimas — Kita moti- 
vimo mokesties? na praneša, kad jos sūnus,

Atsakymas — Tas pa- kuris baigs mokslą birželio 
liuosavimo mokestis užlai- mėnesį, nori stoti į Jung. 
ko vyrus ir moteris, kol jie Valst. armiją. Jeigu jis į- 
randa darbą. Įstatymas stotų į armiją, ar jį GI Bi- 
aiškiai sako, kad paliuo- liūs padengs?
suoti vyrai, kurie stoja į Atsakymas — Pagal U. 
kitą darbą, negaus paliuo- S. Army Circular 310, visi, 
savimo mokesčių. Gaus, kurie tik įstojo prieš spa- 
tik jeigu ištarnavo užsie- lių 6 d., 1946 m. bus rokuo- 
ny. jami veteranai World War

Klausimas —Motina pra- II, ir kaip toki GI Biliaus 
neša, kad jos sūnus žuvęs padengti.
karėje, ją buvo įvardinęs Klausimas — Skaitytoja 
“beneficiary” jo apdrau- praneša, kad jos brolis ne- 
dos ir jo vyriausią seserį, teko piršto kariuomenėje, 
kaipo “contingent Benefi- ir dabar jo ranka supara- 
ciary”. Dabar motina klau- ližuota. Jis prašė pensijos, 
šia, ar ji gali įvardinti kitą bet nepasirodė dėl egzami- 
dukrelę gauti neišmokėtą no. Ji dabar klausia ką 
balansą, kada ji mirs? galima daryti?

Atsakymas — Ne. Kada Atsakymas — Jis vėl tu- 
motina mirs vyresnė sesuo rėš prašyti, kad jį gydyto- 
gaus visą neišmokėtą ba- jai išegzaminuotų, 
lansą, nes sūnus to norėjo.

Klausimas — Noriu la
vinti savo balsą. Mano 
draugai praneša, kad ne
galiu taip daryti pagal GI 
Biliaus. Ar teisybė?

Atsakymas — Jeigu tik 
Veterans Administration 
užgirs tavo pasirinktą mo
kyklą GI Bilius padengs?

iš 437 narių ir vaizduoja 
kaip ir Maskvinės Lenki- į 

Buvo net'
Tū- 
išsi- j 
pa-; 

bai-;
I
I

Neu York (LAIC) —
Maskvos politikos vingių 
ir šuntakių kitokiais at
žvilgiais nepaisant, Vil
niaus klausimu Sovietai 
visuomet laikėsi aiškios ir pranta, kad 14 sovietų res

publikos padėtyje Lietuva 
ilgai nebus, kad ir vėl teks ir kad rytinės žemės vi- 
grįžti prie “normalės bui- suomet buvo stambių len- 
ties”. i kų dvarininkų ir šlėktos

_ . .. . , llatifundi jomis... Su šia
Reikia manyti, kad tos profesorįaus pastaba nea

bejotinai sutiks ir lietuvis, 
ir ukrainietis, ir baltgudis,

kva laikė lietuvių pusę per 
visą prieškarinių laikų ne
ramų dvidesėtkį (1919- 
1939), lietuvių pusę laiko 
ir dabar. Nes visi gerai su-

nuoseklios linijos.
Kaip žinome, politikoje 

niekas nesidaro ‘taip sau’, 
iš simpatijos, meilės ar 
“gražių akių”. • Taigi, ir 
Vilniaus komplekso reika- politikos Maskva laikysis 
le. sovietai, matomai, ture- visais atvejais, ir tai, ne-- 
jo tam tikrų išskaičiavi- paisant 
mų, tam tikrų planų.

Pradėsime nuo to, kad 
Vilnius su jo sritimi negin
čytinai priklauso Lietuvos 
politiniam etnografiniam 
ir ekonominiam vienetui. 
Tą aplinkybę Lietuvai pri
pažįsta ne tiktai jos drau
gai bet ir priešai. Kiekvie
ną kartą kai Vilniaus “gin
čas” buvo 
tarptautinio 
instancijų, kaip Tautų Są
junga, Hagos Tarptautinis 
Tribunolas ir tt. sprendi
mai visuomet išeidavo Lie- tu va mums”. Šios Maskvos 
tuvos naudai. politinės linijos pastovu-

Iš esmės. Lietuvai ir lie- mo patvirtinimą mes ran- 
tuviams jokio Vilniaus dame ir pereitais metais 
“ginčo” nėra ir nebuvo, rugpiūčio 16 d. Maskvos 
Tą ginčą dirbtinai sukūrė centralės savo Varšuvines 
patys lenkai, jų valdančio- kvislingelių saujalei pa- 
ji viršūnėlė, kai po-karinės diktuotoj, sienų konferen- 
rekonstrukcijos metu, cijos sutartyje. Kaip žino- 
Varšuva pamatė, kad lie- me, pagal tą “susitarimą” 
tuvių tauta rimtai yra nu- didrusiai sau pasilaikė 
sistačiusi eiti savo savytu, Lvovą. Galicijos žibalo šal- 
nepriklausomos evoliuci-, tinius ir Vilnių su jo sriti- 
jos keliu. imi.

_____  1____1 _ T *

koKios spalvos įr taj nepaįsant kur jis be-
♦•/•.vi iviešpačiai ten besėdėtų — 

raudoni, balti ar geltoni — 
Laikysis, nes valstybių 
politiką nustato ne socia
liai - ideologinės pažiūrosnai - įucMivgiiivfc pajinius,
ne pereinami ir greitai kin- čiai su rugpiūčio 16 d. šie- j
*_______________ : ■_ r:.: _ nu notirorb'vmn c?nrnndimii

svarstomas 
teisingumo

tantieji politiniai vėjai, o 
rimtesni geopolitiniai fak
toriai.

1939 metų spalių 10 d. 
Lietuvai primesta taip va
dinamoji •garnizoninė’ su
tartis šia prasme ir nebu
vo išimtis, nors praktikoje 
išėjo, “Vilnius jums, Lie-

Būdinga, kad iki lietu-i Lygiagreta, Maskva pra
virko jo atgimimo pradžios dėjo lenkiškai kalbančius 
ir patys lenkai Vilnių ne- iš anapus Kurzono linijos 
ginčytinai laikydavo Lie- deportuoti, 
tuvos Kunigaikštijos sos- gaunami pranešimai rodo, 
tinę, jos karūnos “perlu”, kad tiek pačiame Vilniuje, 
Savaimi suprantama, ūni- tiek jo apylinkėje, lenkiš- 
jos saitais su Lenkija vi- kai kalbančių gyventojų 
siems amžiams surištos... šiuo metu visai neliko.

Šiaip ar taip. Maskva'Dauguma jų atsidūrė Vis- 
Vilnių. visai teisingai, lai-Į los žiotyse, Pamaryje ir 
ko neatimama 1 
dalimi, neišskiriamu lietu
vybės požymiu.

Pridursime ne tiktai tei
singai, bet ir sau naudin
gai: verčiaus Vilnių maty
ti taikios ir ramios Lietu
vos širdimi, nei ekspansy- 
vės ir nenurimstančios 
Varšuvos rytiniu avan- 
postu.

Šiuo paprastu sumetimu 
besivadovaudama, Mas-

Iš Lietuvos

šiuo metu visai neliko. 
Maskva'Dauguma jų atsidūrė Vis-

Lietuvos'naujai iš vokiečių atimto- 
! se srytyse. .

Paskutinis sienų per-| 
tvarkymo aktas buvo už
baigtas, dar tik neperse
niai Varšuvoje. Ten, p. m. 
gruodžio 31 d. susirinkusi 
Krašto Tautinė Taryba 
(Krajowa Rada Narodo- 

;wa) “vienbalsiai” anąją 
sutartį ratifikavo.

Kaip žinome, Krajowa 
' Rada Narodo\va susideda

Kovo 19,1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV. ANTANOGARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

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

7:30 AM — Iškilmingos šv. Mišios
7:00 P M — Iškilmingos Pamaldos Prie Išstatę to 

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS 

sV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir sv. Mi
šiose, kad per Sv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos!
Laisvės Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

Ir — Padėkoti Dievui Už (tautas Malones!
Iki Kovo Mare h 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN I ATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

; -į®
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nų patvarkymo sprendimu 
nesutiko ir nesutiks.

Į

Dar tik neperseniai tos 
valdžios kur-nekur užsili- i . .
kusios pasiuntinybės įtei- BALF PIRMININKO KUN. DR. 
ke raštišką protestą.

Ypatingai jautriai per- T KONČIAUS ATSILANKYMAS 
gyvena Vilniaus netekimą v 
tie lenkai, kurie nuo pat 
pradžios Nepriklausomą 
Lietuvą laikė ir tebelaiko 
istorinio nesusipratimo 
padaru. Tie lenkai, kurie 
nuo 1919 metų Lietuvos 
atžvilgiu nenustojo žvan
gėję ginklu, 1920 metais 
inspiravo ir planavo Želi
govskio aktą, 1938 metais 
inspiravo ir planavo gar
sųjį ultimatumą, šiandien 
svajoja apie naują lenkų 
diriguojamą konfederaci- . ...j,. LtŽnka abejoti, kad 
šio plauko lenkams prie _
-- t . . . , . . conotvocVarsųvimo vairo atsisto
jus, ir vėl lietuviai bus pa
statyti prieš __
problemą”.

Vienodai linkėdami vi
soms pavergtoms tautoms . . . , , , . .«atsipalaidoti nuo Maskvi-Įto.^ darbą, bet is gaunamo 
nio jungo, taigi ir len- ^arbl° neSah fs™a1’ 
kams. lietuviai visgi, ma- tlntl Patys ar neSal1 lsla‘- 
no, ] 
keliai ateityje turėtų būt

, užkirsti.
Taip pat reikia įsidėmė-jkun. Dr. J. Končiaus atvy

ti, kad Vilniaus dovanos kimas Paryžiaus lietuvių 
lietuvių tauta nelaukia ir 
iš Maskvos.

Taikaus sugyvenimo vil
tis lietinių tautą pagrindi
niai deda, į įsigalėjimą tik
rai demokratinio valdymo 
sistemų visoje rytų Euro
poje ir į naują tarptauti
nio teisingumo instituciją 
— UNO, kur, anksčiaus ar 
vėliaus, atsisės tiek lietu
vių tiek lenkų tautos tik
rieji atstovai.

i

PARYŽIUJE

Paryžiaus lietuvių kolo-l 
nijoje BALFas vaidina la-l 
bai svarbų vaidmenį. Be 
jo paramos gal ir kolonijos 
sudėtis ir vaizdas būtų ki
toks. Tik dėka BALFo 
duodamų pašalpų apie 30 
lietuvių studentų gali tęs
ti mokslus įvairiose aukš
tose Paryžiaus mokyklose. 
Tik dėka, jo, visi nuo karo 

"l lietuviai, 
atsidūrę Prancūzijoje, ar 
dėl senatvės, ar dėl ligos 

i kitų priežasčių negalį 
ViFniaus birbti dar apsigina nuo 

bado ir skurdo smeklos. 
Taip pat didelė parama ir 
tiems, kurie gauna šiokį

kad kumščios politikos **5^* šeimą.
Tad visai suprantama, 

kad BALFo Pirmininko

kolonijai buvo didelis įvy
kis. Dar prieš Kalėdas bu
vo žinių, kad kun. dr. Kon
čius jau pasiekė Londoną 
ir tuoj laukiamas pas mus. 
Labai laukėme atvykstant 
į bendras lietuvių koloni
jos suruoštas Kūčias, bet 
deja, paryžiečiai šito 
džiaugsmo neturėjo, nes 
laukiamas svečias atvyko 
tik sausio mėn. vidury.

Viešėdamas Paryžiuje,

cTHERE'S PLEN7Y COOK/HG AT THE 6/6
L HOME BUILDERS^MEIM PRODUCTS
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LIVE EXHl6n5«4 DEMONSTRATlONS 
oplO MACHINES, NEW MATERIALS, 
ARTlCLES MADE m NEW ENGIAMO 
FACTORIESand SECRET ffiODUCTS

Our Artirt visits the Home Builders and New Products Show 
at Mechanics Building and makes a few Intcresting 

Pca aad lak Obscrvations

kun. dr. Končius neturėjo 
nė valandėlės laisvo laiko, 
nes vis buvo užimtas lietu
vių tremtinių reikalais. 
Čia jis susipažino su lietu
vių gyvenimu, davė nuro
dymų ir instrukcijų, kaip 
dirbti šalpos darbą ir su
pažindino su lietuvių ir 
bendrai amerikiečių pa
galba, kurią jie teikia nuo 
karo nukentėjusiai Euro
pai.

Jo paskatinimu buvo su
kviestas visų šelpiamų lie
tuvių susirinkimas, kuria
me kun. dr. Končius pa
vaizdavo amerikiečių duo- 
snumą ir atjautimą karo 
nelaimės paliestų žmonių. 
Savo kalboje jis pastebėjo, 
kad jis dar nebuvo žiau
riausiai karo sunaikintose 
vietovėse, bet tai, ką jis 
matė Londone, kokiame 
varge gyvena nukentėję 
žmonės, jame sukėlė tiek 
didelį norą pagelbėti nuo 
karo nukentėjusiems ne
kaltiems žmonėms, jog jis, 
grįžęs Amerikon, su dvi
guba anergija imsis tęsti 
varomą šelpimo darbą.

Prisiminęs lietuvišką 
posakį, kad sotus alkano 
neužjaučia, pabrėžė, kad 
jo kelionė po sugriautąją 
Europos dalį, po alkanų 
miestus ir jo surinkti į- 
spūdžiai jam padės vaiz
džiai nupiešti Amerikos 
visuomenei apie Europos 
ir lietuvių padėtį ir tuo 
paskatinti prie didesnio 
bendradarbiavimo šelpimo 
darbe: Jis apgailestavo, 
kad negali nuvykti Lietu
von ir pamatyti, kaip ten 
gyvena mūsų tautiečiai, 
nes, nors BALFas ir buvo 
ten siuntęs paramos, bet 
iki šiol negauta žinių, ar 
Lietuvoje ta parama buvo 
išdalinta.

Paryžiečių lietuvių kolo
nijos vardu 6 metų mergy
tė, Danutė Statkiūtė, įtei
kė gražų bukietą gėlių, o 
studentai įteikė gražų ad
resą. Tuo buvo pareikšta 
pagarba ir padėka kun. dr. 
Končiui ir BALFo Šalpos 
visai lietuvių 
kolonijai.

Sekmadienį, 
sias lietuvių 
kun. dr. Končius pasakė 
pamokslą, kuriame davė

ir tą 
kuogreičiausia prašyti.

Public Relations Bureau
CATHOLIC WAR VETERANS 

602 Empire Statė Building 
New York, N. Y.

Wakh, Tobin Kandidatuoja

Demokratų partija in- 
, .... . įdorsavo Senatorių David
daug gerų vilčių. Jis ragi- L WaIsh ir Gubernatorių 
no lietuvius nepasiduoti Maurice J. Tobin vėl išrin- 
nusivylimui, nurodė mūsų;kimui tom pačiom parei. 
tautos tvirtą pozityvų cha- gcm 
rakterį jos gilų tikėjimą j j Senatorius David I. 
Dievą, kuris mums laiduo-'Walsh ir Gubernatorius 
ja ateit) ir laisvę. Jis pasi-; Maurice J. Tobin yra nuo- 
gerėjo tais gražiais atsi-'širdus lietuvių • 
liepimais apie lietuvius 
tremtinius Vokietijoje, ku
riuos jis girdėjo iš UNR- 
RA’os pareigūnų dar bū
damas Londone.

Norėdamas geriau susi
pažinti su paryžiečių lie
tuvių gyvenimu, jis aplan
kė keletą šeimų. Čia jis sa
vo akimis pamatė, kaip iš
tisos šeimos su keletu vai
kučių gyvena viename 
kambaryje, kur dalis žmo
nių turi miegoti ant grin
dų, nes nėra vietos, kur 
nuo sienų varva vanduo, 
nes gyvenama nekūren
tuose kambariuose.

Kun. dr. Končiaus lan
kymasis, jo paguoda ir pa
žadas toliau rūpintis varg
stančiais, Paryžiaus lietu
viams suteikė daug pastip
rinimo ir vilčių.

K. Ra ton i s.

ir paverg- 
itos Lietuvos draugai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Gera proga. — Senyvo am

žiaus žmonės, turi dėl jaunos 
poros ar dviejų pavienių vietos 
gyventi kartu su jais. Tik turė
tų susitarti dėl sąlygų. Kreip
tis: Jos. Stankevich, 34 Belle- 
vue St., Dorchester, Mass.

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki
niesi vidurių užkietėjimu? Kramtyk 
Fč-n-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti- kaip nu
rodyta. Ant rytojaus jausitės kaip 
milijonas!

DIDYSIS RAMYBES 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.

amerikiečių

per įvyku- 
pamaldas,

"Darbininko” Administracija,

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 

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

Gatvė ___________________ _____ _____________

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

knyga(s)
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

PubUahed •very Tueaday and Friday ezcept Holidays auch ae 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day.

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmaa 
----------by----------

BAINT JOBKPH’S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
BRma m MCond-claM matter SepL 12, 1915 at the poat office at Boeton. 

Maaa under the Act at March 3, 1370.
AMOptaMO for maiMnff at special rate at poetage provided for la Sectioa 1103 

Act at October 8,1917, authorised ea July 12, 1918
BUBBCRIF^ON RATES: PRENUMERATOS KAINA

Oomeetie yearly ___________  84.00 Amerikoje metame___________ 84.00
Oomeetlc once per «eek yearly 83.00 Viena kart eavaitOje metame, 82.00
Foreign yearly _____________  85.00 Užsieny metams-----------------------85.00
Foreign once per *eek yearly 82.50 Utsieny 1 kart sa-tOJ metams 82.50

X ATSIMINIMAI Is 
FRONTO

| — Buvote Vokietijoje ir
— Devyni mėnesiai Marseille uoste.— Apie USA karininkus ir jų santykius su kareiviais.—tenaf?^0^’ k°k<? įspūdis 

'Sunkvežimiu batalijono adjutantas Vokietijos kautynėse. — Nacių prasiveržimas Ardėnų kai- — Austrijoje aš buvau

DARBININKAS
•86 Weat Broadiray, South Boeton, Man

Tdephone SOUth Boaton 2680

Tespindi Krikščioniška
Labdarybė

Tarp visatinio dorovės susmukimo, tarp klastų, 
suktybių, veidmainiavimo, keršto, barbariškų žudynių 
ir fizinio bei dvasinio teroro, išbujojo krikščioniška 
labdarybė, tarsi skaisti rožė ant nešvaraus mėšlyno. 
Kariaujančios tautos dabar tik pradėjo atsipeikėti ir 
su pasibaisėjimu pastebėjo, kiek jos žalos padarė žmo
nijai, kurią sunaikinę, turi dabar šelpti ir maitinti. Vy
riausias katalikijos Tėvas, Popiežius, vienų vienas dar 
prieš karui prasidėsiant suprato, kad tiems, kurie ka
rą pradėjo, teks labai apgailestauti savo neprotingo 
žygio. Ir prieš karą, ir karo metu, ir karui pasibaigus, 
Šv. Tėvas skelbė krikščionišką meilę, draudė, kad ne
kariautų, ragino prie teisingos taikos ir dabar skau
dama širdimi stebėdamas padarytus nuostolius ir grę
siantį badą, šaukte šaukia gelbėti į nelaimes ir skurdą 
įstumtą pasaulį. Jis perspėjo, kad karas atneša beveik 
lygius nuostolius pralaimėjusiems ir pergalėtojams. 
Laimėjusieji karą ką gi gauna? Truputį taip vadina
mos kariškos garbės, bet kiek kainuoja tas tuščias žo
dis! Pergalėtojai taip pat nustoja daugelio milijonų 
žmonių ir bilijonų turto. Tiesa, savo priešus jie nugali, 
bet nugalėję turi juos maitinti, jų sugriautus miestus 
ir kaimus atstatyti, jų pramonę ir visą gerbūvį grą
žinti į normalias vėžes, o jeigu dar užsimojo juos poli
tiniai “išauklėti” bei jų gyvenimą iš pašaknų pertvar
kyti, — kiek čia rūpeščių ir bergždžių pastangų! Saky
sim, su socialiniu pertvarkymu ne taip jau skubu, bet 
ekonominis atstatymas čia pat būtinai reikalingas... 
Jei nugalėtojai to nepadarys, tai suskurdusi pasaulio 
dalis jiems patiems pridirbs finansinių ir moralinių 
nuostolių. Tad dėl savo tiesioginių interesų karą laimė
jusios tautos turi paduoti ranką toms tautoms, kurias 
keršto metu į pražūtį įstūmė. Karas savaime žvėriškai 
baisus, bet jo pasekmės dar baisesnės: badas, ligos, il
gametis skurdas, susikirtimas tarp talkininkų dėl “lai
mėto” lobio bei priveisimas perų naujiems karams, 
nuskriaudimas ir pavergimas silpnesniųjų tautų, išug
dymas tarptautinių imperializmų ir pagaliau kartus 
žmonių nusivylimas dėl neišlaikyto karionės tikslo: 
kariauta dėl laisvės, o iškariauta nelaisvė, kur kas 
žiauresnė už tą“, kurią buvo užsimota panaikinti, žo
džiu, nugalėtojams tenka gėdytis ir graužtis dėl savo 
“laimėjimų”.

Ta apgailėtina pokarinė suirutė atsiskleidžia net 
paprastam eiliniam stebėtojui. O ką jau bekalbėti apie 
tokį pasaulio centrą, į kurį telkiasi visi nualintos žmo-

paskirtas palaikyti ryšį 
tarp korpuso ir divizijos 
įstabų. Kai būdavo ruošia
masi atakai, mes gaudavo
me žinią 24 valandas iš 

Mūsų uždavinys 
būdavo paruošti sunkveži
mius, gasoliną ir kitas ka- 

— Nė biskį vargo neturė- rines atsargas. Pirma ei- 
jau su savo žmonėmis. Vi- davo tankai, o paskiau 
si kvalifikuoti vyrai, žino- mes sunkvežimiais vežda- 
jo savo darbą ir dirbo. vome karius. Aš buvau ad- 

. ... . , . jutantu sunkvežimių bata-
buvo kreivių demonstra-.“^",^ °kartų buvo duo. 
C1JOS- į tas signalas, kad vokiečių

j — Ne. Mūsų stovykla bu- parašiutistai ruošiasi nu- 
' vo tik laikina sustojimo sileisti ant mūsų bet užėjo 
vieta, tiems, kurie jau va- rūkas ir jie savo ataką a- 
žiuoja į namus. Nebuvo ko tidėjo. Kai vokiečiai 1944 
demonstruoti. im. gruodžio mėnesyje pra-

I si veržė Ardėnų kalnuose, 
Jus, kaip kapitonas, įa(ja mes per porą dienų 

turėjote progos pažinti į- ilsio ir miego dir- 
vairių tautų kareivius bome dieną naktį, kol per- 
musiskius, britų, prancu- metėme divizijas. Mūsų 
zų, rusų^ Kuriems ka- darba.s buvo privežti ka
riams jūs atiduotumėte rįus> bet sunkiausis užda- 
pirmenybę? ' - ... . . ......
— Amerikos.

riausiai išlavinti, geriau- dyti tą vokiečių ataką. Vi- 
siai aprengti ir apginkluo- sa garbė tiems vyrams, 
ti, geriausiai maitinami ir kurie su šautuvu rankose 
geriausiai apmokami. Mes galėjo apkasuose; jei ne jų 
visi žinojome, kad kovoja- drąsa ir pasišventimas kas 
me už išlaikymą laisvės, žino kiek ilgai karas dar 
kuri šiame krašte pa vėl- būtų užsitęsęs.

i labai draugiški, dėta iš protėvių, kuri yra 
laukia pašaipos bei apgynimo nuo bado, šalčio, skur-į nuoširdūs. Jie žinojo, kad pasidariusi mūsų gyveni- 
do, ligų, nekalbant jau apie nesuskaitomus nusiskundi- į esu lietuvis. mo dalimi.

i mus dėl persekiojimo religijos, panaikinimo asmeninės 
į laisvės, dėl barbariškos priespaudos, žudynių, kalini
mų, ištrėmimų ir niekad nesiliaujančio teroro? Nerei
kia daug galvoti, kad suprastume, kokia nežmoniška; 
našta krinta ant Šv. Tėvo pečių. Bet jis nebando ja nu- į 
sikratyti. Kaip gailestingas Tėvas, jis atstovauja šim- j 
tus milijonų nuskriaustųjų, neskirstydamas jų į kata-i 
likus ir nekatalikus. Jis mato tik vargu prispaustą i 
žmogų ir nori jį nuo mirties išgelbėti. Ypatingu gailės-1 
tingumu jis atžymi milijonus nekaltų kūdikėliu, ku-! 
riems tenka kentėti baisų kūno ir sielos skurdą už sve
timas kaltes. Popiežius kreipiasi į tas pasaulio valsty
bes, kurios mažiausiai dėl karo nukentėjo, arba išlaikė 
neutralumą, kaip pavyzdžiui Pietų Amerikos valsty
bės. Prašo, kad turintieji ištekliaus kiek pasiaukotų, 
nusimarintų ir bent mažą savo maisto bei drabužių da
lelę skirtų tiems, kuriems šiuo momentu gręsia bado 
mirtis. Nors iki rudeniui, kol javai nuo laukų bus su-i 
imti. Nebus dar tai visiškas nuo skurdo išgelbėjimas,' 
nes maisto Europoje truks dar mažiausiai 16 mėnesių, 
bet kas suteiks pašalpos šiuo kritinguoju momentu, tas 
žinos, kad daugelio gyvybę yra sutaupęs. Ir kaip čia 
atsispirt tokiam gerojo Tėvo rūpestingumui? Tad te
spindi mūsų labdarybė tarp juodų neapykantos ir prie
spaudos debesų. K.

nuošė. — Kurios tautos kareiviai geriausi? — Lietuvė stovykloje prie Dunojaus. —

Gražiai saule nudegęs,' VIENAME PRANCCZI- 
jaunas kapitonas Stasys JOS UOSTE
Leparskis sugrįžo į Chica- 
gą. Šiaurės Prancūzija, 
Vokietija, Austrija, tai vis 
vietos, kur jam teko kau
tis ar atlikti kitą karinę 
tarnybą.
— Sugrįžęs dar vis nega

liu priprasti. Jau esu na- gi uostas, daug laivų pri 
mie, o rytą atsibudęs mąs- skandinta, bet pačios svar 
tai — o gal dar ne... Dar biosios miesto dalys dau 
tik antra diena namie...,— gumoje sveikos, 
kalbėjo jisai.
— Bet jau “deitą” turė

jai?..
— Buvau su draugais nu

važiavę į miestą.
— Laivu plaukėte į USA ?
— Taigi iš Marseille uos

to. Niekur nesustojome. 
Nenorėjau trauki n i a i s 
daužytis važiuodamas į 
vakarinės Prancūzijos uo
stus, tai džiaugiausi per 
pažįstamus gavęs vietą 
karinio transporto laive, ję USA armijos vyrai susi- transportai — 
kur mūsų, grįžtančių buvo kivirčydavo 

Į tik apie 100 karių. Mūsų kariais — 
laivas plaukė per Gibral- senegaliečiais, ir iš to kil-j stovyklos adjutantu. Mes 
taro sąsiaurį pietiniu ke- davo nemalonumų, net ir; karininkai turėdavome sa
liu. I mirčių.

I
I — Paskutiniu metu buvo
te Prancūzijoje, kokios te
nai nuotaikos?
— Mano paskutinė vieta 

buvo Marseille uostas. Čia 
išbuvau apie 9 mėnesius. 
Miestas apdaužytas, tain-

v •

•••>

į KARIŲ STOVYKLOJE .
Mūsų stovykla buvo apie 

• 12 mylių nuo Marseillės, 
miesto. Gaudamas laisvo 

: laiko patraukdavau į mie
stą ir šventadieniais atsi
lankydavau į prancūzų 
bažnvčią. Žmonių susi
rinkdavo gana daug. Kur 
tik mums tekdavo žygiuo
ji, miesteliuose vis rasda
vome bažnyčias, o įeidami 

jį jų namus vis rasdavome 
1 kryžius.

APIE USA, BRITŲ IR 
RUSŲ KARIUS

— Kain buvo santvkiai a^ksto. 
su eiliniais kareiviais?

i

Žmonės 
neatrodo, kad badautų. 
Neturi jie tiek, kiek mes 
čia turime, bet yra duo
nos ir šiek tiek mėsos. Iš 
pradžių buvo viskas labai 
brangu, bet kai numušo 
franką, tai mums 1 
viams buvo viskas žymiaiĮateidavo jų diena! Man te- 
pigiau. Prancūzai gana ko pareigos Chief of Rede- 
draugiški, nori padėti, bet ployment, turėjau savo o- 
mūsų kariams buvo nusta- fise tris karininkus ir pen- 
tytos zonos, kur galima ei- kiolika karių ir mūsų rū- 
ti, kur ne. Kartais per toli pestis buvo vis žiūrėti, kad 
į nereikalingas vietas nuė- būtų paruošti kareivių 

■ grįžtančių 
su prancūzų namo, ar važiuojančių į 

morokiečiais, Pacifiką. Vėliau buvau Į . . - - . .

Mūsų stovykloje buvo a- 
pie 50,000 USA karių, lau- 

: kiančių laivų grįžti į na
mus. Matytumėte, koks jų 

karei- ■ džiaugsmas būdavo, kai

■ vinys tai buvo tų, kurie
Jie yra ge- kautynėse turėjo sustab- 

geriau- dyti M vokiečių ataką. Vi-

i

Inijos dirksniaf, iš kurio didžiuma Europos gyventojų ' ninkai 
' 1 1 • V • > • • V v S w • 1 * •

vo atskirą klubą. Turiu 
pasakyti, kad USA kari-

• v

v •

“ŠTAI ŽMOGUS”

— KAIP ATRODĖ 
VOKIEČIAI?

— Jie buvo neblogai pa
valgę, bet karo metu, ypač 
didieji miestai, labai iš
daužyti. Vokiečiai, dauge
lis, neteko savo namų ir 
kartu savo puikybės. Tik 
Austrija mažiau nukentė- 
Ijo, nes prie jos priėjome 
karui baigiantis. Teko tu
rėti vokiečių belaisvių 
prie mūsų dalinių. Jie ga
na supratingi, ką pasa
kai padaro, ir gerai pada
ro.

— TEKO SUTIKTI 
LIETUVIŲ?

■ — Radau vieną stovyklą, 
kur buvo apie 300 prievar
ta atgabentų žmonių, ku
priuos naciai atvežė dirbti 
karo pramonėje. Tarp jų 
radau vieną lietuvį ir vie
ną lietuvę nuo Kauno. Su-

Tęsinys 5-tame pusi.

Padanges Aras—Kun. S. J. Vembrė.

Kristus, Erodas Ir Poncijus Pilotas
Štai jis prisiartina prie Išganytojo ir veid

mainingai sveikindamas “Sveikas Mokyto
jau”, pabučiavo Jį. Miniai betrukšmaujant, 
kareiviai Jį suima ir surišę virvėmis atveda 
pas vyriausius žydų kunigus — Anną ir vė
liau Kajipą. Šie gi negalėdami apkaltinti Jė- 
zafls visokiais gudriais, bet ir veidmainingais 
išgalvotais apkaltinimais, tačiau patys ne
įstengdami pasmerkti žmogaus mirties baus
mei be Romos ciesoriaus valdžios, nusiunčia 
Jį pas garsųjį Poncijų Pilotą, kuris tuo laiku 
valdė šį kraštą imperatoriaus vardu.

Pilotas gi minios akyvaizdoje viešai ap- 
klausinėjęs Jėzų apie jo asmenį, mokslą ir ne
suradęs užtenkamos kaltės, nusiuntė pas E- 
rodą Antipą, kuris kaip tyčia Velykų švenčių 
proga buvo atvykęs prižiūrėti tvarkos iš Ga
lilėjos į Jeruzalę. Erodas, pamatęs Jėzų, la
bai nudžiugo, nes nuo senai norėjo Jį pama
tyti, ypač kuomet iš daugelio girdėjo apie Jo 
mokslą ir stebuklus. Begalinio žingeidumo 
vedamas, jis uždavinėjo Kristui daug klausi
mų, bet šis nieko jam neatsakė. Įniršusi mi
nia dar labiau pradėjo skusti ir visaip apkal
tinti Jėzų. Erodas gi, negalėdamas nuo jo iš
gauti jokio atsako, pasielgė kaip su “bepro
čiu” ir apvilkdinęs baltais rūbais, nenuteistą 
nusiuntė atgal pas Pilotą.

Pilotas, nežinodamas kaip bepasielgti, pa
sišaukė vyriausius kunigus, viršininkus, 
žmonės ir tarė jiems: “Jūs atvedėte man ši
tą Žmogų, būk jis keliąs maištą tautoje, ir 
štai aš, klausinėdamas jūsų akyvaizdoje, ne

radau tame žmoguje ne vienos tų kaltybių, 
dėl kurių jį skundžiate. Taip pat ir Erodas, 
nes buvau nusiuntęs jus pas jį ir štai nieko 
nepadaryta, kas rodytų jį esant vertą mir
ties. Taigi aš jį nuplakdinsiu ir paleisiu”.

Atminimui išliuosavimo iš Egipto vergijos 
buvo paprotys, kad kasmet prieš Velykas val
dovas išleisdavo žydams vieną kalinį, kurio 
jie tik panorėdavo. Tuomet buvo vienas gar
sus kalinys, vardu Barabas, įmesdintas ka- 
lėjiman dėl jo padarytų niekšybių ir žmogžu- 
dyščių. Pilotas tat ir užklausė minios: “Kurį 
norite, kad išliuosuočiau — Barabą, ar Jėzų, 
kuris vadinasi Kristus”? Jis gerai žinojo, kad 
jie buvo įskundę Jį iš pavydo. Vyriausieji ku
nigai sukurstė minią, kad jiems verčiau pa
leistų Barabą. Tuomet Pilotas atsiliepdamas, 
jiems vėl tarė: tai ko gi norite, kad padary
čiau žydų karaliui? Jie gi šaukė: prikalk Jį 
prie kryžiaus.

Pilotas dar mėgino visokiais būdais pa- 
liuosuoti Kristų. Jis manė, kad įniršę žydai 
nebereikalaus Jo mirties, jei viešumoje skau
džiai nuplaks rykštėmis ir botagais. Karei
viai pririšo apnuogintą Kristų Piloto baus
mės kieme prie kančios stulpo ir be pasigailė
jimo plakė, kaipo didžiausį piktadarį, ar 
niekšą žmonijos. Ir prasidėjo šiurpulinga 
kančia, apie kurią jau pranašavo pranašas 
Ižai jas: “Nuo kojų pėdų iki viršugalvio nėra 
jame sveikos vietos; žaizdos, mėlynės ir su
tinimas”. —

Kareiviai gi didesniam pasityčiojimui ir

nežmoniškai pajuokai iš neva žydų tautos 
garsaus ir garbingo karaliaus, nupynę erškė
čių vainiką, užspaudė jam ant galvos, apvilko 
nudėvėtu raudonu Skarmalu, kaipo kokį ka
ralių, įdavė Jo dešinėn nendrę, kaipo kara
liaus lazdą — skeptrą ir priklaupdami prieš 
Jį tyčiodamiesi sveikino: “Sveikas, žydų ka
raliau!” Spiaudė į^Jo veidą ir su nendre mu
šė per jau ir taip sužeistą ir kraujais apteku
sį veidą.

Taip baisiai prikankintą, sukruvintą, be
veik nebepanašų į žmogų, Pilotas dar sykį 
parodė Jį miniai, giliai tikėdamasis, kad jie 
pamačius Kristų taip smarkiai nubaustą, pa
sigailės ir nebereikalaus jam mirties baus
mės. Išvedęs jį ant savo karališkojo paločiaus 
balkono, tarė miniai: “Štai žmogus!”

Tačiau minia išvydusi jau ir taip pažemin
tą, nuplaktą, kraujuose paplūdusį Jėzų, dar 
smarkiau pradėjo šaukti: “Nukryžiuok, pri
kalk Jį prie kryžiaus! Jei tą paleisi, nesi cie
soriaus prietelis, nes kiekvienas, kurs daro 
save karaliumi, prieštarauja ciesoriui ir kelia 
maištą prieš jį. Mes neturime kito karaliaus, 
tiktai Romos ciesorių”. Išgirdęs tokius mi
nios apkaltinimus ir matydamas, kad jie 
Kristų padarė politiniu nusikaltėliu, ypač pri
sibijodamas, kad jo paties neapskųstų cieso
riui, viešai prieš minią nuplovė rankas, saky
damas: “Aš neesu kaltas šito teisiojo krau
jo, jūs žinokitės”, ir atidavė jiems Jį pri
kalti prie kryžiaus... Ar gali sau, žmogau, iš
sivaizduoti niekšingesnį darbą, žydų tautos 
ir vyresniųjų nežmonišką pasielgimą, veid
mainystę, keršto pilną ir nedorą Erodo darbą 
su pasaulio Išganytoju ir žmonijos Atpirkė
ju?!!

KRISTAUS MIRTIS
Nors ir begalo skaudus buvo Kristaus kan

čios kelias, tačiau tas turėjo ankščiau, ar vė
liau įvykti, nes, liudijant senovės pranašų ir 
paties Kristaus žodžiais, paties Dievo buvo 
išrinkta kryžiaus mirtis jo vienatiniam Sū
nui, kadangi peršv. kryžių Išganytojas turė
jo atpirkti šį pasaulį iš šėtono vergijos ir 
žmoniją vėl sutaikyti su Dievu.

Taigi, baisiai nuvargintas, sužeistas, ap- 
kruvintas ir nežmoniškai paniekintas mūsų 
brangus Išganytojas savo kančios Didžiojo 
Penktadienio ryte išgirdo galutinį Piloto nu
sprendimą — prikalti Jį prie kryžiaus. Žiau
ri Romos imperijos teisdavystė reikalavo, 
kad pats pasmerktasis neštų mirties įran
kius į jam paskirtą mirimo vietą. Savo per
galę besidžiaugią, žydai uždėjo ant Jėzaus 
pečių labai sunkų kryžių, kurį turėjo nešti 
į aukštoką Kalvarijos kalną. Tai buvo apy
linkėje garsi vieta, kurioje mirtimi bausdavo 
didžiuosius prasikaltėlius. Ji vadinosi Golgo
ta, arba kaukuolių vieta. Sunkųjį kryžių be
nešant, Išganytojas netekęs paskutiniųjų sa
vo jėgų, net tris sykius parpuolė po jo sunku
mu. Žydų gi minia regėdama, kad Kristus ga
li neišlaikyti ir mirti pirmiau, negu užeis ant 
Kalvarijos kalno, gerokai nusiminė. Ji būti
nai trokšte troško, kad Jis mirtų nukryžiuo
tas ir kad amžinai pasiliktų neva suterštas 
Jo atsiminimas, kadangi mirtis ant kryžiaus 
reiškė tą patį, ką būti visos tautos paniekin
tu, prakeiktu amžinai. Todėl į pagalbą padėti 
Jam kryžių nešti pristatė pro šalį pasitaikius 
eiti jaunikaitį pagoną Simoną Kirinietį, kuris 
vėliau tapo uoliu ir garbingu Kristaus sekėju.

(Bus daugiau)
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— Nemigo naktis Italijos laukuose.— Po subom-1 
barduotąjį Italijos uostą. — Lietuviai išgelbėjo 
nuo nacių 4 britų lakūnus. — Žydai slepiasi lie-; 
tuvių vienuolyne. — Kaip komunistai samdo 
Stalino garbintojus Italijoje. — Gandai, kad 
kun. Aleksa esąs pakartas. — Tėvą Mažonas 
tarnavo mirštantiems tremtiniams

(Tęsinys) ' Dar vienas
nuotaikos iš ___ v____
grįžusių italų belaisvių.
Jie dideli komunizmo pli- sti iš to, kad net komunis-

Sibire. —
i

dalykas — 
Rusijos su-'

kimasi, kad jis; 
enti ilgiai' '

ii galėtų iš-1 
kaip mene-. Į

I 

užimtoje 
Harbine 

misi- 
bene vienintelės 
vedamos misijos

AMERICAN 
RED CROSS ■Bolševikų 

Mandžiūrijoje, 
buvo tėvų marijonų 
jes, tai 
lietuvių \cua;uvo uujijvm 

visame pasaulyje. Kaip su j 
i jomis?

— Misijos ne tik buvo, 
bet ir yra, tik kaip su jo
mis dabar, neturime žinių. 
Tos misijos vedamos ben
dromis lietuvių ir baltgu- 
džių marijonų jėgomis. 
Misijų viršininku — msgr.' 
A. Cikota, baltgudis, mo
kąs lietuviškai.

i
I
i

tautėjimą — pasirenka. 
Dabartinė padėtis labai 
sudėtinga, bet ne beviltiš
ka. Ne kariuomene, ne pi
nigais, o tik dvasios stip
rybe mes galime ateitį iš
gelbėti.”

♦ * *

Ekscelencija vysk. Bū
dys už trejų metų jau švęs 
auksinį savo kunigystės 
jubiliejų. Bet gi jo visas 
gyvenimas yra lyg ta auk
sinė tarnyba mokslui, tie
sai, Dievui ir Lietuvai. 
Gražiai jisai dar 1938 me
tais viename savo pamoks
le (‘‘Tiesos Kely”, pusi. 
70) pabrėžė:
— Mažosios tautos tetu

ri tik vieną stiprybę, bū
tent, dvasios švarumą.

Kada jose teisybės jaus-
jų įstaigų vidjinis tvarky- mas gyvas, budrus ir stip
inas. Rugsėjo mėnesio pra- rus- kada jose tėvynės
džioje baigiasi mano viza meilė yra skaisti ir karšta,
ir tada planuoju išvažiuo- tada ir ta tauta turi savy- 
ti.

— Ar atgal į Romą ?

Lakūnai nukiimpę sniege. Tai buvo Minnesota’s pirmas žaidimo skri
dimas, bet sniegas sučiupęs apsunkino pačią pradžią.• O «UŽ DEŠIMT LYRŲ, šf- 

KIS STALINO GARBEI
— Kaip Italija jaučiasi, timo priešai. Tai tikras tai buvo sutverę komunis-

kai po fašistų režimo da- faktas: kada grįžo jie iš tų katalikų partiją, tačiau 
bar komunistai pradeda Rusijos, Italijos stotyse ją pasmerkė popiežius ir 
galvas kelti? juos susitiko komunistai ji turėjo iširti; dabar ko-
— Iš pradžių liaudis rodė su raudonomis vėliavomis munistai bando išplėsti, 

komunistams nemažo pa- ir plakatais. Pirmas sugrį- vadinamų, kairiųjų krikš- 
sitikėjimo. Komunistai tu- žūsiu belaisvių žygis buvo čionių partiją. Jie ir patys 
ri pinigų savo propagan- iššokus iš traukinio atimti supranta, kad komunisti- 
dai. Pavyzdžiui, galime su- tuos plakatus ir vėliavas ir nis ateizmas Italijoje nėra 
minėti tą faktą: Romos jų kotais pliekti komunis- populiarus. Kai tos parti- 
miesto namai ir tvoros nu- tus. Policija turėjo daug jos narys numiršta, ateina 
teptos šūkiais SSSR ir vargo tvarką grąžinti. Su- komunistai su raudonomis 
Stalino garbei. Tas vyksta grįžusieji iš Rusijos italų vėliavomis, tokiu atveju 
šiuo būdu: komunistai vai- belaisviai visur skelbia, Bažnyčia neranda galima 
kams duoda prietaisus, kad Rusijoje baisiausi ver- suteikti katalikiškų laido- 
dažus ir moka po 10 lyrų gija, kad negali tikėti, ką tuvių, būna nemalonumų, 
už kiekvieną nuteptą šūkį, komunistai užsienyje šne- bet tas vis labiau atidaro 
Tai vaikai po mokyklos ar ka. Ir esantieji Italijoje akis, kad krikščionybė ir 
po katekizmo pamokų ir lenkų kariuomenės dali- komunizmas — nesuderi- 
eina uždarbiauti. Kitas niai yra sudaryti iš buvu- narni.
taip padaro net po porą šių belaisvių Rusijoje. Ir 
šimtų lyrų per dieną... Ta- šie matė koks ten gyveni- 
čiau italų simpatijas link mas ir bolševikų baisiai 
raudonųjų gerokai atvėsi- nemėgsta, 
no Tito bandymai įsistip
rinti Trieste. 1 
visus nuteikė, kai Rusija 
pareikalavo iš Italijos — Ar stiprus 
kiek milijonų kontribuci- krikščioniškosios 
jos. Iš komunistų partijos kratijos sąjūdis? 
italai masiniai pradėjo iš- — Politika daug 
stoti. Taip, kad normaliai minėjau, tai daug nežinau, 
neatrodo, jog komunistai bet vis dėlto tai rimta par- 
galėtų paimti viršų, bet tija. Valdžioje bolševikų 
komunistai kartais moka ministerių skaičius daug 
visokių “triksų”. Prie to- didesnis, negu komunistų 
kių galima priskaityti ir procentas krašte, o krikš- 
galimybę, kad bolševikų čionys demokratai val- 
remiama Tito kariuomenė džioje dar neturi tiek vie- 
gali bandyti užimti didės- tų. kiek jiems priklausytų 
nę Italijos dalį. Mat. italų pagal turimą savo šalinin- 
kariuomenės dabar nėra, kų skaičių Italijoje. Kaip

Dar blogiau KATALIKŲ KOMUNIS-8 TŲ PARTIJA”
Italijos 

demo-

neužsii-

KAI LAISVE ŽYDĖJO
Lietuvoje topoliai ir liepos 
Didžią laisvę žydinčią šlamena. 
Mūsų dainos iš širdies išlietos 
Griausmo riksmu, upėmis sru

vena.

Čia piliakalniai žili, apsamanoję 
Seka sentėvių didingus žygius, 
Čia prisiekiame: O Lietuva ma

noji,
Tu žydėsi saulėmis pražydus!
Lietuvoje želia vasarojai. 
Marių bangos krantą paska

lauja.
Mūsų širdys meilės himnus 

griežia
Mūsų laisvei gimusiai iš kraujo.
Eina gandas per tėvynę visą — 
Laisvi gimėm laisvėje gyventi! 
Nieks nesulaikys tekėjimo 

Nerio,
Neužtvenks ir Nemuno bėgimo.

Kai išeinam vieškeliais tėvynės, 
' Gera žengti ir dainas dainuoti;
Dega širdys, kaip karšta lavina, 
Ir nubraukia ašarą senutė...

Į

t 
i

— KAIP GYVENA RO
MOS LIETUVIAI?

— Karo metu jų čia buvo 
apie 50. Vėliau didelė dau
gybė atvažiavo su trauki
niais, vežusiais italų be
laisvius. Civilinius maiti
na UNRRA, kunigai iš čia Lietuvoj, piliakalniuos priklau- 
paramos negauna. Daug
pagelbėjo Amerikos lietu- jaučiam Vytauto. Kęstučio dva- 
vių atsiųstieji drabužiai. 1 sia;
Jais buvo užkrauta šeši yjaujo žygiai mūs širdyse kau- 
kambariai ir pora negyve- pias _
namų patalpų. Tik buvo Didžią pergalę dainuodami

pę.

j ir kanonizaci jos aktus 
i (kaip ji buvo paskelbta 
j laimintoji ir šventoji, su
naudojau dokumentus, liu
dijimus, o taipgi ir nau
jesnę literatūrą. Yra iš
spausdinti apie Bernadetą 

. ; įdomūs liūdymai seserų 
vienuolių, kurios drauge 
su ja gyveno, ją pažino. Ir 

i tą medžiagą sunaudojau. 
Taigi, kai kada nors bus 
užleista nauja laida kny
gos apie Liurdą, bus joje 
ne tik nauji duomenys iš 
Liurdo, bet ir daug plačiau 
apie Bernadetos gyveni
mą.

j — Ką daugiausiai Eksce-: 
ilencija veikėte karo me-i 
į tais gyvendamas Romoje?: 

— Nemažai laiko tekda
vo pašvęsti tvarkant Ma- 

' rijonų vienuolijos reika-1 
lūs. Tekdavo lankytis Va
tikane su reikalais rytų 

i kongregacijoje. Parašiau I 
studiją apie provoslavų 
rožančių ir t. p.
VIENUOLIAI BOLŠEVI

KŲ OKUPACIJOJE
— Kokias turite žinias a- 

pie Marijonus Lietuvoje?
— Žinių nedaug teateina. 

Visgi žinome, kad Ma-

JEI KINAI įSILEIS, VA
ŽIUOS | MANDŽURIJĄ
— Grįžtant vėl prie A- 

merikos — kaip ilgai Eks
celencija malonėsite čia 
su mumis pasilikti?

— Esu numatęs būti iki 
šių metų rugsėjo mėnesio. 
Mano vyriausis uždavinys 
— marijonų vienuolijos ir

• je visa, ko reikia jai gy
venti viduje ir atkelti pa-

— Jei susitvarkys pade- sutaikančias sunkių ban- 
tis Mandžūrijoje ir kinai dymų valandas...
duos vizą, būtų reikalas; 
nuvažiuoti į Harbiną, o ga-į 
lūtinai — numatau važiuo
ti į Romą.
— Koksai būtų Eksce

lencijos patarimas Ameri
kos lietuviams?
— Neužmiršti Lietuvos, 

padaryti ką gali, kad Lie- Roko par. salėje, 
tuva atgautų nepriklauso- Mass. Seimelio visas rengimas į- 
mybę. Ruoštis Lietuvos vyks vadovybėje L. Vyčių pir- 
atstatymui. žodžiu — da- mos kuopos.

šeštadienio vakare, 7:30 vai. 
Šv. Roko par. salėje prasidės 

laisvinimo, O paskiaus sa- linksmus ir juokingas jaunimo 
— i parengimas. Bus ir lietuviškai ir

dainos ir 
, muzika. Po programos seks gra- 

Amerikos lietu- Žus šokiai ir gros gera orkestrą.
Sekmadienį. 10 vai. ryte bus 

atnašaujamos Vyčių intencija 
šv. mišios, Šv. Roko par. bažr.y-

Dr. J. Prunskis.

L Vyčių Naujos Anglijos 
Apskričio Seimelis

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio Seimelis įvyks 
balandžio-April 27, 28 d.d.. Šv. 

Brockton.

bar rūpintis, kad USA pri- • 
sidėtų prie Lietuvos iš-.

vo kapitalu ir sumanumu 
atstatyti Lietuvos pramo- angliškai — juokai, 
nę. prekybą, ūkį. Kartu 
žinoma, 
viai turi kreipti reikiamą 

I dėmesį ir į savo čia turimą 
gyvena' lietuviškjL katalikišką 
6 gkar-isPau^ą’ o^^ūiacijas, pa-įčioje.

sunkumų išskirstyti juos, atšvęsim! J. Docius—‘K.’ iriampolės vienuolynas už- 
is Romos. Laime, kun Pet-.---------------------------------- Į imtas raudonosios arrai.
raiciui pasisekė gauti au- matėte, Amerikoje yra iš-jos, kunigai išvyti, tik du; 
dienciją pas susisiekimo ieįsta nauja laida Tamstos senukai kunigai gyvena 
mimsterj ir iš jo gauti Jei- knygos apie Liurdą? vargonininko bute. Skar-jvargonininko bute 1:30 vai. įio pietų prasidės sedimą išvežti drabužius.“Z Gerai išleido. Geriau, dupio bažnyčia kur dar-1”?'*8 , ‘t mokyklas- ch>- 
traukiniais j kitas vietas. negu tikėjausi. Iliustraci- bavosi Marijonai, uždarv- c,ag0Je dabar PlanuoJama L' bai«sis 5:15 trumpomis 

z -i n _ • x I - .. J - . . . . įkurti nauif) kurmiu k n na laiminimuŠiaurėje tik budi lenkų da- Italijoje stipri krikščionis- Kitais drabužiais Romos jos (paveikslai) pasisekę,' 
liniai. i koji nuotaika galime sprę- lietuviai neblogai aprūpin- raįdės stambios,

Our ArUbt vssits v.- j!, rnc BvilJcrs and Ncw 1‘roducls Show 
at Mechanika Budaing and makes a few Intercsting 

Pcn and Ink Observations

FOLKSUT'S the treat of your 
UPE. SEE 7H/HGS OF THE FUTURE AT IRĘ 
'"HOME BUILDERS RET/ PRCDUCTS Sti
ATMECHAN/CS BU/LP/H&jmj&/APR1L /3.. 
FOR EMTERTA/RMENT YOUll SEEA/& «... 
MUS/CEY V/RCEETIOFEZ BOBCHESTER.SHEP 
FIELDS EPD/EL4ME SOFOS 0/ AM/Y7& ERROLLE: 

“...... ‘ S...
J/HBAiTr 
CEJ»cfeS

KiTotev.. 
1U£A£*W...

WLL HEAR
HLl CUFR/HMM... 
?rUCToi/ LtWsj>

, maV.

ta bolševikų. Lietuvoje mi- |kur?į naUja, į*rniuk^ Me-, pamaldomis, palaiminimu, 
rė: arkiv. P. Karevičius, aukstesW mo-' ......
kun. P. Andziulis, kun. V. k>'k a ir.tas !
Dargis, kun. P. Petraus-|labai remtlnas- 
kas. kum A. Jasenauskas,: LIETUVOS REIKALAI 
kun. J. Pacevicius. Buvo m

, , - , v ... ’ _ Unlrin rT,a mcT/u? r»n/gandų, kad bolševikai pa-;

Po to seks puikiai prirengta 
i sumanymas. vakarienė visiems dalyviams, 

labai remtinas. ! Brocktono Vyčiai daug laiko
____ |ir triūso paaukavo, kad šis me- 

1 itinis L. Vyčių Apskričio seime- 
— Kokia Tamstos nuo-Į lis gražiai pasisektų ir todėl 

kviečia visas 
kad visos kuo-

i atsiųstų savo 
ir svečius bei

aiškios, 
ta laida daro gerą įspūdį.
— Kaip Ekscelencija su

galvojote knygą apie Liur
dą parašyti ?

i — Tas buvo prieš daugelį 
rama... i metų . Reikėjo mokytis
— dvejus me-, pranešu kalbos. Šiek tiek

ti, tik trūkumas autuvo ir 
viršutinių kelnių.

: — Girdėjome, kad per 
Vatikano radio stotį buvo 
duodama lietuviška prog-

I
tus. Pradžioje turėjome du pramokęs gramatikos ir 

; sykiu J savaitę ir tada vie- .žodžių paėmiau prancūziš
ką knygą apie Liurdą, pa
tiko, ją išverčiau. Tačiau 
lietuviams nebuvo ji kaip 
reikiant pritaikyta. Pradė
jau patsai tyrinėti ir 1907 
m. nuvažiavau į Liurdą. !šiotų‘vardu. Ten buvo 1500 
Ištyriau 
tus vietoje, po to nuvažia-! tinių. 
vau į Paryžių ir čia č*' 
džiuosiuose knygynuose mirdavo, 
sunaudojau apsireiškimo 
metu ėjusius laikraščius, 
kurių nė pačiame Liurde 
jau nebuvo galima rasti.! 
Sunaudojau čia rastą me-Į 
džiagą. “Saulės” draugija 
paskyrė lėšų ir knygą at
spausdinome. Dvidešim
čiai metų praslinkus vėl 
nuvykau į Liurdą rinkti 
medžiagos antrai laidai, 
kuri buvo išspausdinta 
1934 m. Dabar būdamas

i Romoje peržiūrėjau visus 
| Bernadetos beatifikacijos

J

gančių, Kaa DoiseviKai pa-; :. r.--------- : r.
korė kun. J. Alekną, beti”>one »P>e Lietuvos neprHnuos.rdziausia, 
tos žinios negalėjome paJklausomybes atgav.mo ga- Vy«, kuopas, 
tikrinti. limybes? ska.UmgIaus.ai

'ną sykį duodavome prog- 
■ ramą Amerikos lietu- 
• viams, kitą — Europos. 
Paskiau transliavome tik 
Europos lietuviams. Buvo 
duodamos religinės žinios 
ir šiaip lietuvius liečian
čios informacijos. Kai at
vyko pabėgėliai iš Lietu
vos, iš jų patyrėme, kad ta 
programa jų buvo labai 
pageidaujama. Vokiečiai 
draudė ir bandė už klausy
mą ne vokiškų stočių, bet 

; lietuviai klausėsi slapta.
> — Kaip Romos klimatas, 
i kokios žiemos?

— Paskutinės dvi žiemos 
buvo nešaltos. Sniego vi
siškai nebuvo, bet kai trū
ko kuro, tai buvo 
sunku.

KNYGA APIE 
LIURDĄ

— Ar jau Ekscelencija

i
I

gana

A

Į — Tautos nemiršta, iš- 
kurį bolševikai išve- sk>'™s atvėJt Jei Jos Pačios savu noru mirtį — įs-

— O kaip su kun. VI. Ma
žonų, 
žė į Sibirą?
— Jisai buvo nugabentas 

netoli Krasnojarsko į sto-i 
.vykią Nr. 7, pavadintą Re-j

narių. Kviečia 
viešnias atsilankyti.

Liet. Vyčiu Pirma Kuopa.

visus dokumen-• lietuvių ir 460 lenkų trem- 
4^ Sąlygos buvo taip:

di-į sunkios, kad kasdieną 
, vidutiniškai, po 

8-9 žmones. Kun. Mažoną 
bolševikai išvarė į girią 
medžių kirsti ir kelmui 
rauti. Kartais turėdavo; 
kirsti įšalusią žemę ir su' 
karuku vežti į vietą, kuri 
buvo tiesiamas geležinke
lis. Jam buvo uždrausta; 
laikyti mišias, kalbėti bre-' 
viorių ar atlikinėti bet ko-j 
kias apeigas. Už nepaklau-į 
symą buvo pagrąsinta su-, 

i šaudymu. To nepaisyda-1 
mas tėvas Mažonas klau
sydavo išpažinčių ir teik
davo paskutinius sakra- 

• mentus miršta n t i e m s. 
'Lenkai ir lietuviai labai 
i rūpestingai saugojo, kad 
jto nepastebėtų bolševikai, 
j 1941 m. lapkričio pabaigo
je kun. Mažonas nuo var- 
igo ir bado buvo taip iš
vargęs, kad ir iš ištrėmimo 
paliuosuotieji lenkai par
vežė žinią, jog nebuvo ti-

i

i

DOUBLE-PURPOSE CAN

Used cooking fat helps out not onty in our kitchcn. būt abroad as wcll. 
notos Mrs. Richard Conte, as she pomts out to her husband. star of 
**Walk tn the Sun," that one pound of used cooking fat makes 6 bars of 
laur.dry soap. By inereasing supplies of industrial fats. used cooking 
fat takes semt of the strain off edible fats and oils. and allows its freer 
distribution through fat starved Europe.



Antradienis, Balandžio 9, 1916

Lietuves Konsulato Chicagoje 
Paieškojimai

gimusi Amerikoje, 
iš Kareivonių km., 
valsč.

ALEŠIŪNAS, Benediktas, ki-.zo duktė, 
lęs iš Vozbutų km., Butkiškės Į Tėvas kilęs 
parap. Gyveno Baltimore. Md. i Kietaviškių

BERŽINIS. Pranas, sūnus! LEV ANA VIČIUS, Simonas,
j .q ‘kilęs iš Būdviečių km., Mari-

“Stauskas, Jonas, iš Gyveno Chiea-
. . . Igoje. arba VVorcester, Mass.

U mieS °' Į LIUTKEVIČIAI, Juozas ir
BUTĖNAS, kilęs iš Latvyga-Į ona( (po tėvais Staugaitytė), 

lės km., Biržų apskr. |įš Versnupių dvaro, Alvito par.,
BYTAUTAS, Juozas ar Kaz:- ?yvena__Waterbury- Conn‘ 

mieras. gyvena Chicagoje.
CIRTAUTAS. Pranas, 

nierius. gyvena Chicagoje.
DREVINSKAS.

Daumėnų km., 
gyvena Chicagoje.

GULBINIENĖ, Lukoševičiū- 
tė, Juzė, kilusi iš Jurbarko vi.

GUOBIS, Stanislovas, turi 
Chicagoje krautuvę arba įmonę.

GUTAUSKAI. Jonas, Izabelė 
ir Juzė, kilę iš Žadvainių km., 
Rietavo valsč., Telšių apskr. 
Gyveno Chicagoje.

IZDANAVIČIUS, Benediktas.; raičh* km- Švėkšnos 
kilęs iš Kuršnų. Šiaulių. Gyveno Chicagoje.
Chicagoje.

JANUŠONYTĖ, Magdalena.
JANUŠONIS, Antanas, gyve

nęs Kearney, N. J.
JASAS, Izidorius, kilęs iš ši

liškių km., Papilės valsč. Gyve
na Cicero, III.

KAVALIAUSKAS. Antanas, 
sūnus Jurgio, gyveno Chicago 
ar Maywood.

KAZLAUSKIENĖ - Dragu- 
nevičiūtė, duktė Martino, kilusi 
iš Netičkampio km., Lindvina- 
vos valsč.. Marijampolės apskr. 
Turi restoraną Chicagoje.

KLIKNAITĖ. Elena, iš Baku
čių km., Raseinių.

KLOVA. Domininkas, kilęs iš 
Kalčių km., Ilakių valsč. Gyve
no Chicago. III.

KUČINSKAS. Juozas, sūnus
Kazio, ir jo seserys Kučinskai
tės. Jų tėvas buvo kilęs iš Ve
liuonos mst., Kauno apskr.

KUMPARSKAITĖ, Ona. Juo-

į MANEIKIS, Steponas, kilęs 
j iš Juode jų km., Tryškių valsč.

inži*i MATULIAI, Feliksas ir Leo- 
Inora (po tėvais Dragaitė), gy- 

Rapolas, iš'veno Bayron (?) St., Chicago- 
Biržų apskr.,1 je.

MICHAELL - Janušaitytė, A- 
delė.

MIKOLĖNAS, Petras, kilęs iš 
Mackėnų km., Utenos apskr.

MURAUSKAS. Bernardas ir 
Juozas, sūnūs Antano, kilę iš 
Suvalkų.

NARBUTIENĖ, Barbora, po 
tėvais Gidimtaitė. Kilusi iš Ju- 

parap..

DARBININKAS

UŽTRAUKSIMVETERANAMS PAGALBA

Vidury matomas karys marinas, tik ką atsikėlęs iš karo apkasų 
metais ir štai jis šiandie (kairėj) jau civilis. Koks skirtumas ?!

♦

jf

S '' J
*

b ':
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' Pasikalbėjimas Su Lietuviu Kapitonu, 
Grįžusiu Iš Europos

Pranciš-
Biržūnų

PETROKAI, Jonas, 
kus ir Kazimieras, iš 
km.. Salako parapijos, 

j PIŠYS, Vincas.
RAVAITIENE - Juodkaitė, 

Klotilda. iš Salako parapijos.
SAGEVIČIAI (Sagysl, Pet

ras. Liudvikas ir Juozas.

iš Kušiiškių km., Marijampolės 
apkr., gyveno Clevelande.

SKRIPAUSKAS. Leonas, ki
lęs iš Darbėnų. Vaineikių kai
mo. Gyvenęs Chicagoje.

SLAVINSKAS (Slavin), A. P. 
Savo laiku turėjęs Charles vieš- 

|1

Klausimas — Prieš įsto- (Service Life Insurance.
jimą į kariuomenę aš lan-Į Valdžia ragina visus vete- 
kiau kolegiją tris metus, ranus laikyti tą apdraudą, 

jliuoslaiku dirbau keturias kad apsaugojus jų šeimas, 
valandas per dieną, šešiasį ~ 
dienas savaitėje. Mano bu
vęs darbdavis dabar man

SKAMAROCIUS. Jonas, kilęs Sako, kad tas darbas nebu-

ir būsime taip per keletą 
metų.

Antra, kai perdaug pasa- 
kojiesi, atrodys, lyg “pats 
vienas karą išvajavojau”. 
Turėjom savo uždavinį, at
likom, ir galas. Pagaliau, 
buvo visokių atsitikimų: 
vienoj vietoj radome vo
kiečių sumestus 67 lavo
nus su sudaužytom gal
vom užimnuotame name. 
Jie norėjo jį susprogdinti, 
kad susidarytų įspūdis jog 
amerikiečių bombos tą pa- 

jdarė... Arba vėl, tas vokie- 
j čių prasiveržimas Arde- 
į nuošė — man ir dabar a- 
' kyse stovi tie mūsų jaunu
čiai kariai, kurie suvargę, 
lietuje miegodavo apka
suose sukniubę ant šautu
vo... Bet juk tai vis nema
lonūs, sunkūs dalykai, ku
riuos norėtum greičiau už
miršti, kuriuos nesinori nė 
kitiems pasakoti”.

Kapitonas pasilenkė, pa
rėmė galvą rankomis, al
kūnes įbedęs į kelius ir ty
lėjo. Man giliai įsmigo at
mintin jo pasakytieji žo
džiai :
— Galima daug kalbėti 

apie generolus, apie hero
jus, bet karą laimėjo tie 
mūsų 
suose 
kurie 

j tomis 
I bė.

Pradžia 3-čiame pusk 
tikau juos taip: mes turė
jome persikelti per Duno
jaus upę. Tie darbininkai 
netoliese dirbo. Jie visi tu
rėjo ant krūtinės ženklus 
kokios tautos. Važiavau 
su jeep ir pamačiau, kad 
viena moteris turi lietuviš
ką vėliavėlę prie drabužių. 
Aš ir užkalbinau lietuviš
kai. Ji taip apsidžiaugė, 
tik protarė: 
Ir man buvo džiaugsmas, 
kaip tik su 
šnekėjau. Paskui ji pašau
kė ir lietuvį vyrą, kurs dir
bo toj pačioj stovykloj. 
Pasakojo, kad keletą metų 
jau buvo priversti dirbti. 
Jie gyveno barakuose ne-’ 

;toli miško. Turėjau toliau! 
žygiuoti, tai pas juos neuž
ėjau, nors buvo kvietę. A- 
tidaviau jiems kiek ture-i 
jau saldainių, pyragaičių, Į 
kavos. Neteko matyti, ar 
jie turėjo ant rankos išta
tuiruotą numerį. Lenkai 
darbininkai tai turėdavo 
rankoje numerį, kurs sto
vės iki mirties, 
specialistas 

į ženklo.
— Ką dar galėtumei 

pasakoti ?
— Aš nežinau, aš tik 

rėčiau viską greičiau 
miršti. Juk tai nemalonūs 
atsiminimai, juk tai laikai, 
kada žmogus žmogų lyg 
gyvuliu laikė ir norėjo ver
gu padaryti...
— Kaip Jūs, karininkai, 

Įmanote, ar bus kitas karas 
j greit?
į — Dievas žino, Dieve" 
įduok, kad nebūtų. Gal Die- 
vas išklausys žmonių mal- 

!dų ir leis gyventi taikoje.I •

“Lietuvis?!”

savo mama

Užtrauksim naują giesmę. bro-Į 
Kurią jaunimas tesupras! |liai,’ 
Ne taip giedosme. kaip lig šiolei, Į 
Kitas mąstysime dūmas.

Drąsiai, aukštai
Pakils balsai:
Išauš kita gadynė!
Užgims darbai.
Prašvis laikai.
Pakils jauna tėvynė! 

Aušra naujos gadynės teka. 
Nušvis ir saulės spinduliai; 
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai.

Drąsiai, aukštai... 
Numesk, tėvyne, rūbą seną 
Kurį užvilko svetimi! 
Jį meilės kerštas tekūrena 
Tėvynės meilės ugnimi!

Drąsiai, aukštai... 
Į darbą, vyrai! Šalį jarną 
Prižadins meilės rytmetys. 
Galybė meilės viską griauną. 
Žiemos ledus ji suardys.

Drąsiai, aukštai...
Ranka mus spaudžia geležinė. 
Krūtinę apkala ledais: 
Uždekim meile sau krūtinę! 
Į kovą stokim milžinais!

Drąsiai, aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis, apleis, 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Drąsiai, aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs jos būdo. 
Jos žemės dainų nemylės; 
Neverks, kad patys sūnūs žudo. 
Kas verta meilės ir garbės.

Drąsiai, aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties. 
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo, 
Kursai didžiais darbais nešvies.

Drąsiai, aukštai...
Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsim arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu.

i Drąsiai, aukštai...
Maironis.

t

jei koks 
neišims to t 

iSkaitytojai taipgi gali 
gauti kopijas tų knygelių, 
pasiunčiant mums laišką.

Klausimas — Kur reikia 
kreiptis gauti pinigų už-! 
mokėti už veterano palai
dojimą, t.t.?

Atsakymas —
: te aplikaciją į 
I Administration

pa-

no- 
už-vo pastovus, kad aš dirbau 

tik dalį laiko. Ką turiu da
ryti?

Atsakymas — Kreipkis 
prie Selective Service Re-; 
employment

Pasiųski- 
Veterans 

u , .Aumin^Liauvu Regionai
„e.a Office. Pasiuntėme tams

tai tam tinkamas aplikaci- 
--------- o—. ’ yra jas, kurias turėsite išpil- 

! ŠLYTERIS, Jonas, kilęs iš! pastovus. Jie tau duos ge- J- - . .......................... r -
Jurbargo valsč. Iriausią patarimą ir i

TAMAŠAUSKAS — Tarnas.! 
Juozas, gyveno 124 Revue (?)j 
St.. Chicago.

TRIBIČIUS. Motiejus, gyveno
Chicago ar Springfield, III. 
1930 metais buvo Lietuvoje.

VIDIKAITĖ (vardas nežino
mas). kilusi iš Gaigalų km.. Vil
kijos valsč., Kauno apskr.

VILKIENE --Alizava, Elzbie-

I I

būtį Duąuesne, Pa., ir gyvenęs j terš. Tas ofisas sako, 
Pittsburghe. Įtokis darbas kartais

I

• ;dytL Skaitytojai irgi gali 
.. ... .- gauti kopijas tų aplikacijųįsmskmti dalykus tavo *asiuIlči£nJt muVlaišką 
darbdaviu!. | Pastaba; veterans Ad-

Klausimas — Prasau --

I

vyrai, kurie apka
su šautuvu budėjo, 
atakosna su grana- 
šliaužė. Jiems gar- 

Bet karas — baisus.
Dievas šiuo kartu buvo su 

: mumis, nes mes už tiesą ir 
Į laisvę kariavome, tik sau
gok Dieve, kad vėl karas 

■ nesuliepsnotų!...
Dr. J. Prunskis.

— y *» o- u ministration prašo vetera- 
|pranešti, kur galiu gauti., Rad kada jįe rašo laįš. 
(informacijų apie UKinin-jkus? kad jįe paduotų savo 
jkystę. Ką tik grįžau iš a^ĮpįĮnus vardus, numerį, ko
mi jos ir noriu geriau vestl kįame skyriuje tarnavo, ir

1 The trianfular bontles* rump 
■ roast i* placed with the pointed 
ūde to the carvcr’s right. Cut alicea 
diaįonally across the point Removal 
of these slicet will make nore vni> 
form sized servings from the entire 
roast When the diagonal slicee be- 
:ome too large, cut slices from aur- 
!«ce to the carver’s right. No atnount 
of fat and gristle is too little to save. 
P.ender it down, add it to your used 
fat ccntainer for salvage.

ŽILIENĖ - Jazdauskaitė. Le
onora. duktė Tamošiaus, našlė, 
iš Pakapės mst.. Šiaulių apskr., 
gimusi Amerikoje.

ŽUKAUSKAS, Leonas, sūnus 
Mykolo, iš Pakapės mst., Šiau
lių. Šiaulių apskr., Normančių 
dvaro.

ŽVIRŽDYS. Jonas, kilęs iš 
Beržoto km., Platelių. Gyvena 
C’nicagoj.

Paieškomieji prašomi kreip
tis:

Consulate of Lithuania,
30 N. La Šalie St., 

Chicago 2, III.

l'oori for lite Hungry

V >< lor Skala. Amcrican ftrd Cross civilian reffef worker in Vieniui, 
a load of food destincd for the Emcrgency leeding Program ndministere* 
l>y U>r Re<l Cross. somr cbildrcn and expectaat mothers receive daify 
portion:'. of fortificd ėst punrh and lard-spread brea4 to arraat mnlantritiOR 
and prevcnt infertions. Extra fcedings bring these dieta to 1H( calorieo < 

just half m hat Americans have. .--------- -----------------------

Sa'ax i- !C numerį, jeigu turi “file”
Atsakymas — Gali gąy_;cfįse v A Compliance. 

ti pilniausių informacijų' 
* ir įvairius reikalingus biu- 
jletenius rašydamas laišką 
jį Department of Agricul- 
'ture, Washington, D. C.
Nemokamai. z

Klausimas — Mano žmo
nos motina puolė ir rimtai 
sužeidė koją, Dabar negali 
dirbti. Lovoj išgulės kelis sižvelgdama į Garbės na- 
mėnesius. Mano žmona sujrid, kun. J. Valantiejaus 
ja gyvena nuo mano įstoji-į kvietimą pereitų metų sei
mo į kariuomenę. Manojme, kreipėsi į kun. J. Va- 
žmona gauna šeimos pa-Įlantiejų, kad paskirtų šių 
skyrimą (mokestį), ar ga- metų seimui 
liu prašyti pagalbos mano lioie parapijoje, 
žmonos motinai?

Atsakymas — Žmonos pija, VVaterbury, 
motina galėtų gauti šei- nelengva surasti atitinka-, 
mos paskyrimą, jeigu gali- mas dienas, tačiau kun. J.j1 
te įrodyti, kad jūs ją užlai-i Valantiejus parodė tiek; 
kėtė. Tegul gydytojas tau daug nuoširdumo ir pasky- 
praneša kaip sunkiai ji su- rė LDS seimui sekmadie- 
žeista. Kada prašysi šei- nį, birželio 23 ir pirmadie- 
mos paskyrimą dėl jos, pa-Įnį, birželio 24 dd. 
rodyk ir šį laišką nuogy- ‘2± -
dytojo.

Klausimas — Ar teisybė, 
kad įvairūs mokesčiai 
(kaip GI nedarbo mokės-j 
čiai ir pinigai duoti už 
mokslą pagal GI Biliaus) i seime.

Public Keiations Bureau 
Catholic W ar Veteran* 
Empire Statė Building 

New York, N. Y.

i LDS SEIMAS

LDS Centro valdyba,

j

I

at-

laiką. Dide- 
koki yra 

Šv. Juozapo lietuvių para- 
Conn.,

Nuoširdžiai kviečiame; 
LDS apskričius ir kuopasj 
iš anksto ruoštis j seimą. 
Sudarykite galimybę, kad 
visi apskričiai ir visos kuo
pos būtų atstovaujamos 

. Kiekvienas apskri- 
duoti kareiviui, bus nu- tys gali siųsti pb du atsto- 
mušti nuo bonų mokesčių,Įvu, o kiekviena kuopa ga- 
kada jie bus paskirti Ii siųsti po vieną atstovą 
World War Two vetera- nuo 
nams?

Atsakymas — Kada Pre- kuopa, neturinti dešimties 
zidentas Truman pasirašė marių, gali siųsti vieną at- 
po Public Law 268 tas pa-J stovą.
keitė tą patvarkymą. > Atstovai turi turėti ap

iplausimas — T
gauti informacijų apie.ap-;galiojimus, 
draudą, 1 
būdamas tarnyboje?

Atsakymas

kiekvienų dešimties 
narių. Tačiau ir mažiausia

I
I
j Atstovai turi turėti ap-i

Kur galiujskričių ir kuopų valdybų į-; 
------, būtent, su! 

kurįą išsiėmiau Dvasios Vado, Pirmininko; 
ir Raštininko parašais.!

Mes pa- Centro Valdybos ir orga-l 
siuntėme tamstai Booklct nizacijos Garbės nariai ir' 

visas in- be įgaliojimų gali dalyvau-į 
formacijas apie National ti seime ir jame turi lygias
1535, kur rasite

PASIKALBĖJIMĄ 
BAIGIANT

— Visgi, kapitone, dau
giau man patinka daryti1 
pasikalbėjimus su eili
niais, jie tai bent pasako 
viską, ką žino ir ką girdė
jo, o Jūs, karininkai, per-; 
daug atsargūs... Į daugelį 
klausimų bevelijate visiš
kai neatsakyti.
— Taip, bet, vienas daly

kas, mes karininkai dar 
esame armijos priklauso-i 
mybėje, kiekvienas ypa-! 
tingesnis pareiškimas tėra 
galima daryti tik gavus 
vyresnybės pritarimą. Mes 
dar esame armijos rezerve

i

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
"VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

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

TAD, padarykime šūkį: "Tcnelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska;tytų ‘‘VYTIES”. 
Visi skaitykime ‘‘VYTĮ!”

"VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

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

teises su visais kitais įga-’ 
botais apskričių ir kuopų! 
atstovais.

LDS Centro Vaidyba.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 
TYS” knygutes formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir Narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin-1 
kas”, 366 W. Broadway, So 
Boston. Mass.

FAT HELPS PBOI)UCTI().X

tn addition to tncreasing the supplie* of bar and laundry toap. used 
cooking fat greases the wheels of many other induttries. Here. at 
the J. 4 P Coats Co.. Pa^tucket, R. I., fats and oils help produce 
greater quantittes of cotton thread. Every pound of used cooking fat 
turned over to the meat dealer goes into industry and rclievc* strair\ 
on edible fat*. allovvmg more to be distributed abroad*

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Buy extra Bonds in the

VICTORY LOAN
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nYTIMI=^—
VALSTYBIŲ ŽINIOS

Labai Naudinga Knyga
'HINES KAREIVIŲ-

VETERANŲ LIGONINĖJ

HARRISON-KEARNY, N. J. Kviečia visus dalyvauti ir pa- ♦♦♦ 
remti šį parengimą, kurio visas X 
jielnas skiriamas mūsų parapi- 
jos.Moterų Sodalicijos narės ėjo' 

bendrai prie Komunijos kovo į 
31. Narės susirinko prie bažny-. 
čios ir ėjo į bažnyčią su procesi
ja. kuriai vadovavo jaunos So
dalietės.

Po mišių buvo pusryčiai Šv.
Vardo dr-jos salėje. Valgiai j 
skanūs ir stalai buvo gražiai! 
papuošti. Kalbėjo pirmininkė! jonų Rėmėjų organizatorius ir X 
Shaukonienė, visos valdybos' Dvasios Vadas, kun. dr. Vincas X 
narės ir mūsų vadovė Seselė, i Andriuška, MIC., pasakė tam X

Draugija turi virš 50 narių, ir kalbą ir išaiškino skyriaus tiks-(«£* 
tikime, kad laikui bėgant ji iš-ilą ir užduotį, 
augs į gausią organizaciją.

Kovo 31. išvažiavimas į Pas- 
saic. N. J.. į gavėnios vaidinimą 
“His Mother’s Promise" buvo

Seserims.

MARIANAPOLIS

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

įvvko f 
skv-'Y* ❖ 

.f
r 

Ž
Hartforde įsteigtas TT. Ma-1 

rijonų Rėmėjų skyrius. Nariais Y 
užsirašė 46 asmenvs ir - išsirin-] Y Į 
ko valdybą, kurios pirmininkas1 J 

sėkmingas. Penki pilni busai va- yra Hartfordo lietuvių parapi-! Ų 
žiavo. ir visi buvo patenkinti jos bažnyčios vargonininkas, p.' X 
šiuo parengimu. ! J. Balsys, vice-pirmininkas p.1X

-------------- Apolonija Kadienė. sekretorius' X
Dievo Motinos Sopulingos pa- — panelė Josephina Mačiuskai- 

rapijos bažnyčioje misijos ati- tė. iždininkas, p. Petraitienė ir ♦♦♦ 
dėtos, nes kunigas Agnelius dvasios vadas kun. Ben. Gau- 
Krasauskas labai susirgo ir ne-'ronskis. Skyriaus valdyba jau Y 
galėjo vesti misijų. • nutarė ruošti parengimą gegu-, Y

Šios misijos prasidės balan- žės 26 d. Atvažiuoja Marianapo-Į Y 
džio 29 ir tęsis gegužės 12 die-'lio studentai suvaidinti "Lietu- Y 
na. kurias ves Pranciškonų pro-i vos žemė”. ; *?*

Naujai susikūrusį TT. Marijo- X 
nų Rėmėjų skyrių ir jo valdybą X 
Hartforde nuoširdžiai sveikina X 
Centro Valdyba ir linki geriau- X 
sios ir sėkmingiausios kloties, j X 

Ateinantį penktadienį, balan-
Y ❖ 
^mJmJm1*********^**^

Kovo 31 d., Hartforde 
Tėvų Marijonų Rėmėjų 
riaus susirinkimas. Žmonių su- 

gražiaiĮ sirinko gana daug. Tėvų Mari-

vincijolas. kunigas Justinas 
Vaškys.

Prašome visų parapijiečių 
lankytis į šias misijas.

Balandžio 14 dieną bus rodo-'.
mi judamieji paveikslai "Šven-'džio 12 d., kun. dr. Vincas An- 
to Antano Gyvenimas”. Dievo driuška vyksta į Worcesterį ap- 
Motinos Sopulingos parapijos; lankyti Rėmėjus ir pasitarti dėl 
svetainėje. 7 vai. vak. i įvykstančio pikniko liepos 4 d.;

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Išleido KUN. P. M. JURAS

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENINIAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

Užsisakant knygą, laiško nėra reikalo rašyti, tik išpildykite žemiau 
paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTĖS knygą.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI:
Šiuomi siunčiu $4.00 ir prašau prisiųsti.“ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI 

KNYGĄ” ir kai bus baigta spausdinti, kaipo priedą — PRANAŠYSTĖS 
APIE PASAULIO PABAIGĄ”.

Vardas

Adresas

'— Invalidams ir ligoniams išdalinta 2,500 pa
kelių cigaretų, o vakare išpildyta įvairi 

programa. —

Y
Y
Y
Y 
T i
Y
yY TRADICINE EKSKURSIJA j darbuotis, kad 7 vai. vakaro jau 
Y' C'hicago, Iii. — Darius-Girė- būtų aplankytas kiekvienas li-
Y nas Post 271, American Legion, ’ gonis. Ir tas joms puikiausiai 
A jau nuo kelių metų palaiko tra- pasisekė.
X diciją — sykį į metus aplankyti GRAŽI PROGRAMA

Hines kareivių veteranų ligoni- Diena baigta gražia progra- 
nę ir šimtus dolerių išleisti nu- ma- kuri buvo išpildyta didelė- 
pirkimui dovanų bei išpildymui je ligoninės auditorijoj, taipgi 
programos. posto lėšomis, 7 vai. vakaro.

Šįmet tokia tradicinė Darius- Priėjo ir ratukais privažiavo 
Girėnas Post diena Hines ligoni- pilna auditorija invalidų ir ligo
nėj buvo kovo 26.
MOTERYS DIRBA NUO
PAT VIDUDIENIO

Posto moterų vienetas (Auxi- meisteriai. Per porą valandų li- 
liary) darbavos nuo pusdienio. gOniai, kviečiant pačiai daini- 
Ligoninėj, kurioj randasi arti ninkei, su ja dainavo papuleres 
3,000 lovų, joms reikėjo išda- dainas; trepsėjo, lingavo kai a- 
linti 2,500 pakelių cigaretų. Ka- kordionistas mikliais pirštais 
dangi administracijos yra nu- grojo polkas; juokėsi iš įvairių 
statyta, kurią valandą ligoninė šposų ir plojo kitiems artis- 
yra uždaroma ligonių poilsiui,1 tams visi atrodė buvo paten- 
todėl legionierės turėjo skybiai kįntį

_ ’ “ I Gaila tiktai, kad programos
vedėjas (master of ceremonies) 
nei pradedamas programą, nei

nių, kurie gali vaikščioti ir sė- 
I dėti. Programą sudarė šokikės- 
akrobatikės, dainininkė, akor- 

■dionistas ir kiti įvairių šposų

❖ • mulienė. Taipgi yra ir daugiaus
X ; moterų pasidarbavusių mažesnį

skaičių valandų, už ką joms pa- ją ^igdamaSj neatidavė tinka-
V reikšta padėkos žodis.

i
T
T
X❖
❖
t
T
TX**♦

i mo kredito tiems, kurie tokią 
Garbė mūsų vieneto vedėjai programą ligoniams užfundijo, 

poniai O. Alf ir visoms, kurios 
prisidėjo prie šios kilnios dar
buotės.

4i£V*******4W ******* J’-',

tai yra Darius-Girėnas Post. 
Tokiu būdu ne tik svetimtau
čiai, bet net ir ligoninėj esan
tieji lietuviai nežinojo, jog ne 
by kas gali tokią dovaną jiems 

t suteikti. Mano manymu, reikė- 
, jo pradžioje programos, ar ją 
baigiant, iškviesti ant estrados 
posto komanderį, kitus valdy
bos narius, taip pat moterų vie
netą. kuri darbavos cigaretų iš
dalinime, ir juos perstatyti ligo
niams; taip pat užakcentuoti, 
jog šį Darius - Girėnas vardo 
postą sudaro išimtinai lietuviai, 
pirmojo ir pastarojo pasaulinių 
karų veteranai. Ligonių ir inva
lidų tarpe randasi įvairių tautų, 
įvairaus luomo ir profesijos 
žmonių; tad težino, kas yra lie
tuviai ir ką jie gali.

I Reikia pažymėti, kad Ameri
kos Legiono visoje Cook apskri

tyje, Darius-Girėnas Post yra 
vienatinis, kurs pajėgia tą tra-

šalpos Fondo Skyriaus 
Susirinkimas

Kovo 28 d., įvyko Šalpos Fon- 
. do skyriaus susirinkimas, ku- 
' riame pasitarta apie ateities 
i darbuotę. Taipgi malonu buvo 
į matyti, kad beveik visi dalyviai 
I atsinešė su savim pundelį dova
nų dėl tremtinių mokyklos vai
kučių. Jau susidarė gana gra
žus skaičius paišelių, sąsiuvinių 
ir kitokių reikmenų. Nutarta 
sudėti į dėžes ir pasiųsti į san
delį. Tą darbą apsiėmė atlikti 
mūsų nenuilstantis veikėjas, 
p-nas V. Norkūnas su savo sū
num. kuris neseniai grįžo iš ka
ro tarnybos, ir taip gi su klebo
no pagelba. .

Jei dar Tamsta nepridavei sa
vo paskirtos dovanėlės, kvie
čiam tą padaryti. Dovanėles ga-dįciją7 brangiaf 
Įima palikti klebonijoj arba pa-

I 
I

Įėjimas — vaikams 25c.. su-į o "sekmadienį, balandžio 14 d.. lu aplankys Rėmėjus So. Bostonas su savo solistėmis, Agniete rodo degtinės ir mišrų vedybų ': 
no. Šv. Petro par., po Graudų Skarulyte ir Adeline Dragūnai- vaisius. Tas vyras ir pats bandė 
Verksmų, o Cambridge, 1 vai. te - Samalioniene, pakviestais nusižudyti ir dabar yra kritiš- 
po pietų. So. Bostone Mariana- New Yorko Operos solistais: — koj padėtyj, 
polio vaidintojai atvyksta gegu- Alfredu Langella 
žės 5 d.

Ta pat proga norime dar pri- kui. giedos garsią, Dubois kan- 
minti TT. 
skyriams, 
vykstančio pikniko. Bus didelės 
dovanos: pirma dovana S100.00 
Victorv Bond; antra dovana, 
§50.00 Victory Bond: trečia do
vana. S50.00 Victory; Ketvirta, 
penkta, šešta ir septinta dova
nos. kiekviena po S25.00 Victo
ry Bond. Prašome visų platinti 
tikietus, o ypač tinkamai prisi
ruošti ir padirbėti Marianapoly- 

Liepos 4 d. Lauksime visų’

augusiems 75c. i Verbų Sekmadienį tuo pat tiksr————“|

į 
Knyga turi 220 puslapiu, nedidelio — malda- z 

knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti. J 
Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. * ,

Užsakymus siuskite: Jį\z
DARBININKAS J ■ Puiki Proga Išgirsti Nepaprastą 1

West Eroadwcry So. Boston 27, Mcss. į! Giedojimą
««««£ Apreiškimo ptir. didžiulis cho-

i f! i
\

z
z 
z 
z 
z fi

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOSli

Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

-------- ---- o—i ir Ludlow, Kadangi ši šeima neturtinga. 
, White, vad. muzikui Justui Jan- tai radosi kilnios dvasios bei 

gailestingumo žmonių, kurie 
Marijonų Rėmėjų tatą: — '"Septyni KRISTAUS suaukojo virs $300.00. A.uka.s ' 

kad ruoštųsi prie į- Žodžiai Nuo Kryžiaus f rinko Elena Pačėsienė - Šoblevi-
Klebonas kun. Norbertas Pa- ėiūtė ir Pranė Vasiliauskaitė ir 

kalnis paaiškys “Septynių Kris- kitos. Kun. K. Paulionis parodė 
taus žodžių nuo Kryžiaus” reik- daug palankumo ir meilės šiai 
šmę. ■ baisios tragedijos ištiktai šei-

Nuoširdžiai kviečiame atsi- mai.
lankyti ir pasiklausyti gražaus! Graborius Stefano, 176 Gold 
ir įspūdingo giedojimo Apreiš- st., aprūpino dviejų mirusių 
kimo Pan. Švč. par. bažnyčioje, kūdikių laidotuves nemokamai, 
kampas No. 5-tos ir Havemeyer Kūdikiai buvo laidojami pirma- 
Sts.. Verbų sekmadienį, balan- dienį, balandžio 1 dieną. 11 vai. 
džio 14 d., 7:30 vak. ! iš šv. Jurgio lietuvių par. baž-

Įima palikti klebonijoj arba 
rapijos svetainėje.

BROOKLYN, N. Y.

Gavėnios Knygutė —
“ŠTAI ŽMOGUS”

Senai Amerikos lietuviai katalikai pageidavo įsigyti 
"Gavėnios Knygutę”, kurios iki šiol neturėjome .bet tą spra
gą užpildė kun. J. Vaitekūnas iš Providence. R. I.. perspaus
dindamas Tėvo V’. Mrovinsko. S. J. Gavėnios Knygutę — 
ŠTAI ŽMOGUS, šiai knygutei įvadą parašė, nurodydamas 
kaip ja naudotis. J E. Vyskupas P. 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 $2.00 ir siųskite:

366 West Broaduay,

Siuomi siunčiu S

vėnios Knygutė".

“DARBININKAS”
South Boston 27, Mass.

ir prašau prisiųsti man egzempliorių “Ga

palaikyti. Šia proga reikia iš- 
! tarti padėkos žodis ir Chicago 
i lietuvių patriotinei visuomenei, 
1 kuri paremia posto parengimus 
tam reikalui, pavyzdžiui, Naujų 
Metų laukimo vakarą ir kitus.

J. A. Mickeliunas,
Darius-Girėnas Post 

271, Am. Legion, 
Publicity Chairman.

Moterų Sąjungos 
Susirinkimas

Moterų Sąjungos mėnesinis 
susu kuris pripuola

■ bažnyčia. Žemesnės klasos mo- t Velykų dieną, yra atkeltas į ba
landžio 14 d., tai yra vieną sek
madienį anksčiau, tuojau po 
sumos. Kviečiam visas nares 
dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti.

įžanga nemokamai. Kvieslys, nyčios. Žmonių prisirinko pilna susirinkimas.

C. BROOKLYN, N. Y
šiurpulingas Įvykis

Skaitytoja jau žinoma apie 
tragediją iš anglų laikraščių, 
kas įvyko antradienio naktį 
kovo 27 d. Skaitant šią pasibai-> 
sėtiną žinią, mažai kam buvo ži- ■ 
noma, kad šis įvykis palietė ir 
lietuvius, nes nukentėjus žmo
na nuo nedorėlio vyro yra lietu
vaitė — Teresė Piškinaitė, 35 i 
metų amž., 9 vaikų motina.

Arturas Crehan. 40 metų am-! 
žiaus, airis, parėjęs naktį gir-j 
tas. užmušė mirtinai 4 mėnesiui * I
kūdikį Robertuką, kuris miego-: 
jo kartu su motina, 
gazą, paėmęs du dideliu peiliu 
ir plaktuką, pradėjo savo kerš
tą — norėdamas išžudyti šavo 
visą šeimą. Žmona Teresė, suba- 

Įdyta peiliais ir sumušta galva 
plaktuku, kovoja su mirtimi 
Cumberland ligoninėj. Vaikai, 
vyriausia duktė, 18 metų amž. 

•ir jauniausias 4 mėn., išskiriant 
i dvi, 10 ir 8 metų, kurios pasi- 
; slėpė po lova, išliko gyvos, o vi- 
Isi kiti, iš devynių vaikų, kovoja 
su mirtimi ligoninėj. James, 5 
metų, tuoj mirė nuvežtas ligo
ninėn. Ši 
veno tik 
lietuvių 
Street.

Šis pasibaisėtinas

nelaiminga 
už kampo 
bažnyčios,

kiniai, nes buvo paliuosuoti iš 
' viešosios mokyklos, dalyvavo 
; procesijoj. Klebonas kun. Pau- 
! lionis netik bažnyčios atlaikė 
I pamaldas, bet ir į kapus palydė- 

’Į jo nekaltus ir be laiko mirusius 
kūdikėlius ir pats daug prisidė- 

Įjo prie to savo aukomis.
Dieve duok, kad šios rūšies

j tragedijos nesikartotų žmonių susirinkirnas šv. 
j gyvenime.

I 
!

i

šv. Pranciškaus Draugijos 
Svarbus Susirinkimas

Specialiai svarbus mėnesinis 
Pranciškaus

NEW HAVEN, CONN.

; draugijos įvyks balandžio 14 d. j 
' Valdyba kviečia visus narius
• atsilankyti, nes bus svarstoma 
■ konstitucijos reikalai.

Raudonojo Kryžiaus Vienetas 
Gavo Certifikatus

Raudonojo Kryžiaus antro pa- 
Atsukęs, saulinio karo mūsų miesto dar-' 

buotojų garbės sąrašo knygelė; 
tapo atspausdinta ir išdalinta 
visoms darbininkėms, kurios 
prisidėjo prie šios darbuotės. į 

Labai malonu ir džiugu, kad 
toje knygelėje, kur telpa įvairių 
tautų darbuotojų vardai, ran
dasi ir mūsų trylikos lietuvių 
moterų ir merginų vardai skai
čiuje, kurios išdirbo mažiausiai 
250 valandų dėl Raudonojo 
Kryžiaus, ir sekančioms tapo į- 
teikti certifikatai už jųjų dar
bą: mūsų vieneto vedėja p-nia 
Ona Alf yra išdirbusi 2500 va
landų; T. Bružas; J. Dičkienė; 
M. Januškienė; P. Mačiulaitie- 
nė; A. Mačienė; Z. Markunienė;j
A. Pilvelienė; J. Šilkienė; S. Ta-!

i

šeima gy-
Šv. Jurgio
268 Front

įvykis pa-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius 

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md. 
Tel. Lexington 8595 

Llmealnal d*l visokių relka'ų 
Patarnavimas Dieną Ir Nokt)

■ospitalized veteraną tise thousands of pairs of felt slippers sent them 
by the American Red Cross. These rirls. students at Ofentz coliege, 
P'hiladelphia, Pa., sew the slippers as part of their service in the Red 
Cross colleje unit prorram. Tney ret special instruction in sen ine frotn 
a m'■m be r of the Ozentz facultv.



Antradienis, Balandžio 9, 1946 DARBININKAg

vietinės Žinios-
ŽINUTES

Bai. 4 d., mirė, trumpai sir
gęs, Mykolas Binkis, 75 metų, 
gyvenęs 948 E. Broadvvay. A- 
merikoje pragyvenęs 50 metų. 
Tapo iškilmingai palaidotas, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, bai. 8 
d., 10 vai. r., Naujos Kalvarijos 
kapuose.

f
BHB“

I ____

Klausytoja? KriSikava i 
Fzgiososčę

I— — - - —— . - .Kovo 31 d., The Baltic Ame
rican Society of Ne«v England, 

! Jonas - Elžbieta Galvydžiai į- Ine., turėjo savo susirinkimą 
taisė puikų Beldakymą, kurs y- International Institute patalpo- 
ra gautas iš Šveicarijos ir pir- se, Bostone. Susirinkimo prog- 
mu kartu buvo vartojamas per ramoje buvo diskusijos (fc- 
šiuos 40 valandų atlaidus.

t

Bostono Skautų Kelio
nė | Lexingtonq

* o aV'Oi.»

Bai. 7 d., tapo pakrikštyta 
Marė Ona Antano - Onos (Vyš
niauskaitės) Rūkų, gyv. 161 W. 
3rd St.

Bostono Kolegija, norėdama 
patalpinti visus naujus studen
tus rūgs, mėnesy, daro visų 
skyrių registraciją, geg. 1 d.

Trečiadienį, 7:30 v. v., įvyks
ta Gavėnios, Šv. Teresės Nove
nos ir Sodaliečių pamaldos.

Balandžio 13 dieną tūkstan
čiai Bostono berniukų skautų 
vyks į Lexingtoną būti liudi
ninkais Skautų Minuteman įves- : 
dinimą.

Major John J. Dugan, katali
kų kapelionas Cushing General 
ligoninėje, bus kalbėtoju tose 
ceremonijose. Major Dugan bu
vo Philippinuose su Philipinų 
divizija šešios savaitės prieš 
japonų puolimo ir buvo paimtos 
nelaisvėn Batoane, balandžio 9, 
1942 m. Po 34 mėnesių buvimo 
japonų nelaisvėje, topo ameri
kiečių išlaisvintos sausio 31 d., 
1045 m.

Major John J. Dugan, buvęs 
So. Bostonietis. įstojo į Jėzuitų

Aukos. Pranciška Valeckienė 
aukavo mokyklų fondan $5.

Bažnyčios taisymo fondan au- Ordiną ir 1928 m. buvo įšvęstas 
kavo po $100. — Izidorius ir 
Rozalija Stundžiai, Andrius ir 
Alena Rusai, Petras ir ponia Je- 
zukevičiai. Veronika ir Juoza
pas Trinkai, N. N. $50., Leonas 
ir Uršulė $25., Leonas ir Ona 
Staškai $10., Adelė ir Klemen
sas Čirai, Petras Milkontas $1., 
Petronėlė Stripinienė $1.

Į

-t

DAKTARAI

VROwbrl<lK» 833(1

I. Repshis. M. D.
<REPSYS>

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman aru Centrai Sc.
CAMBRIDGE MASS

»fiso Valandos 2—4 tr 6—h

kunigu Weston Kolegijoj.

"IROS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANC8 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass 
Office Tel- So Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Man*

Tel Parkway 1233-W

Adv. Joei W. Eastman, 
paskirtas 1946 m. Bostono Va- 

' karinės Kūnijos vajaus komi- 
[teto pirmininku. Bostono Klini- 
ika aptarnauja žmones, kurie 
tik po darbo vakarais gali už- 

! eiti. Bostono Vakarinė Klinika 
į ir Ligoninė randasi 452 Beacon 

Tel. KEN-St., Boston, Mass. 
more 5807.

Vajus prasidės 
baigsis gegužės 18

gegužės 6 ir 
d.

Remkite tuos profesio 
rialus ir biznierius, kuri* 
savo skelbimais remia 
Darbininką”

X x xx.xXxxXXX.X^XXXAA^A»KV5£WX«%XX3kSKXM%3£«W% iCasper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 8C 740 E. Broadway
| SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645

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

piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

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

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

ž* 
i!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

We$t Broadway,

įas turi vieta skris- 
nepaprasto ti radio bangomis; draugi- 

ueik^iriuoja- ju ir organizacijų bei para
pijiniai veikimai irgi skel
biasi su savo būtinais rei
kalais per radio Buvusieji 
ar busimieji svarbūs pa

justi- rengimai turėjo ar turės 
Bet kartą reikalo su radio. Radio tai '

j.'.:? / ‘•i’, siu tono oran- ar liud
ponybių buvo • 
gružu mo ir 
mes vertes 
dinamas Cabau Tąsi, 
brangakmenio istorija ga- 

uostabi Jau senovėje 
jis bu/ o ciesoriaus J 
n i jono vainike.
per iškilmes tas akmuo iš- yra tas brangakmenis, ku- 
krito iš ciesoriaus vainiko rio vertės mes dažnai ne- 
ir žuvo kaip ugnyje. Nie-, suprantame ar nenorime 
kas jo daugiau, nematė. į suprasti. O vienok radio 
Praėjo beveik tūkstantis į pranešimams pasitarna-
metų. Iš Konstantinopolio; vus mus džiugina pasise- 
ciesoriu prabangos daly-ikimas, kaip aną piemenu- 
’-ų Ii' o tik griuvėsių krū- ką, kurį laimė taip gausiai 
vos. Pasikeitė tautos, tikę-1 apdovanojo. Todėl, visi pa- 
jimai ir valstybės. Kons- triotingieji lietuviai įver- 
tantinopolyje viešpatavo tinkite paramos reikalą ir 
jau sultonas Magometas^ kad tas radio galėtų dar il- 
Antrasis. Kur kitą syk bu- giau pasitarnauti visuo- 
vo ciesoriaus rūmai, dabar menės gerovei. Įsirašykite 
piemenys ganė avis. Kartą garbės rėmėjais, rėmėjais 

vienas ar bent įsigykite rengia- 
pamatė tarp mojo koncerto bilietų. Jų 

galima gauti ‘Darbininko’ 
administracijoj, 366 W. 
Broadway, So. Bostone ar 
Darbininkų Radio ofise ir 
pas pardavėjus. Galima te- 
lefonuoti: ŠOU 2680 arba 
NORvvood 1449. Rap.

- • -i v*' 5 deimantas, va-
To

buvo diskusijos 
rum) temoje “The Part of the 
Small Nations in UNO”. Pa
grindiniam klausimo apibudini
mui prašyta UNO rėmėjų drau- ■ 
gijos prisiųsti kalbėtoją. Atvy
ko William C. Greene, Professor 
of History and English at 
Mass. Institute of Technology. 
Programos vedėju buvo Oscar 
M. Poeld.

Pradžioje, profesorius pareiš
kė, kad mažai ką žinąs apie 
Ealtijos kraštus. Manyta, kad 

i prof. tokį pareiškimą daro iš 
kuklumo, nes, rodos, prieš 6 

' sav. žinojo, kad čia turės kalbė
ti, bet iš tolimesnės jo kalbos 
pasirodė, kad tikrai mažai ką 

i žino ir tos pats mažas žinoji
mas matyt semtas vien iš So
vietų propagandos šaltinių bei 
American - Soviet Friendship 
leidžiamos 
šioje šalyje, kur yra prieinami 
ir teisingų žinių šaltiniai, yra 
nepateisinama.

Ne kokios paguodos iš Balti
jos kraštų kilę klausytojai su
silaukė iš profesoriaus. Jis neti
kįs į perdidelį susiskirstymą 
mažomis tautomis. Tai sudarą 
perdaug sienų. Girdi. Belgija. į 
Danija, Olandija, Norvegija ne
sugyvenusios gerai, ir savęs ne
galėjusios apsiginti. Matyt, pro
fesorius niekad negirdėjo apie 
tų tautų dalyvavimą Oslo Kon
ferencijoje ir jų draugingą su
gyvenimą. žodžiu sakant, prof. 
vedė prie minties, kad mažos 

! tautos geriausia padarytų iš
nykdamos.

Rusija turinti teisę į Baltijos 
kraštus, kaipo teisę užkariavi
mo (the right of conųuest). Iš 
klausytojų pasigirdo pasiprieši
nimo balsai. “Tai jūs nemylite 
Rusijos?” — klausia profeso
rius.— Ne, ne!, — pasipylė bal
sai ir prasidėjo vieši ginčai 
klausytojų su profesorium. Lie
tuviai, latviai nesą blogiau trak
tuojami Sovietų Rusijoj kaip 
armėnai, gruzinai bei patys ru
sai, — sakė prof. Viena moteris 
pareiškia, kad “rusai plėšia lie
tuvius. latvius, estus, todėl aiš
ku, kad plėšikams geriau nei 
plėšiamiesiems”. Kito pareiš
kia: “Aš į Maskvą galiu pasiųs
ti siuntinį, o į Rygą negaliu”.

Toliau profesorius sako, kad 
jo supratimu tų kraštų žmonės 
buvę valdomi vokiečių dvarpo
nių. Adv. A. Šalna pareiškė, 
kad, tik Latvijoje buvę vokiečių 
dvarininkų, bet ne Lietuvoje? 
Be to tuose kraštuose buvus 
pravesta žemės reforma ir di
dieji dvarai išdalyti bežemiams.

Galop prof. pareiškė, kad Bal
tijos kraštai nedarė jokios rek
lamos (publicity) apie savo 
reikalus ir todėl jie nesą žinomi. 
Tuo atžvilgiu Indonesia (Javos 
saloje) daugiau padariusi. Be 
to vienu tarpu prof. patarė ne
daryti sukilimo, nes Rusija turį 
mažų vyrukų su šautuvais, ku
rie galį šaudyti be sąžinės.

Nežinia, kodėl prof. rado rei
kalo pareikšti, tą neteisingą 
faktą, būk didžiuma lenkų pri
taria dabartinei lenkų vyriau
sybei.

Prof. pabaigus, adv. Šalna at
kreipia jo dėmesį, kad Baltijos 
tautų žmonės kenčia rusų prie
spaudą, ir persekiojimus nuo 
Lietuvos - Lenkijos padalinimo 
tarp Rusijos. Austrijos - Vo
kietijos. Primena apie Lietuvių 
spaudos uždraudimą ir Rimšos 
sukurtą “Lietuvos Mokyklą”. 
Vedėjas pakviečia Dr. Pr. Gali
nį tarti žodį. Dr. Galinis pareiš
kia. kad prof. Greene tur būt 
esąs geresnis anglų kalbos pro-i 
fesorius nei istorijos, nes jei jis*

I

Pagamina gerus lietuvišku pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- J 
nę. ir visiems draugiškai ir manda- ' 

giai patarnauja. £
South Boston, Mass. j

I

“literatūros”, kas

Walter S. Buckley, President of the National Shaw- 
mut Bank of Boston, with Shawmut Indian “returned 
from the War.”

bavaikštinėdamas 
oiemenukas į X _ ,
šiukšlių kažką žibantį. Pa- 

i silenkęs pasiėmė ir džiau- 
jgėsi radęs labai gražų sti- 

Geriausieji klo gabalėli. Ėmė juo žais- 
dienos minė-įti, mėtyti ir gaudyti. Kai 
ir pasiųskite nusibodo, įsimetė į savo 

• užmiršo. Po
i kiek laiko, besikraustyda- 
'mas po sūnaus krepšį, ne
tyčia užtiko tą blizgutį 
piemenuko tėvas. Jis tuo
jau pažino to žaisliuko; 
vertę. Paėmė iš sūnaus, ne-! 
numanančio, kokį lobį jis 
nešiojasi, ir nunešė tą ak-! 

Sultonas1 
nudžiugo, 
gražumo

būtų geras istorijos žinovas,!rinks geriausius, 
tai jis žinotų ir apie tokius kul-|bus skaitomi tos 
turingus kraštus, kaip Lietuva.' jime. Parašykite 
Latvija, Estija, kurie gražiai prieš balandžio 12 dieną šiuo krepšelį ir 
pasirodydavo savo aukšta kul- adresu: 
tūra ir pažanga Leipcigo ir Pa
ryžiaus pasaulinėse parodose.
Be to, 1937 metais Rygoje įvy-j 
kęs visos Europos istorikų su-J 
važiavimas, kuriame jam pa-į 
čiam tekę asmeniai dalyvauti, o' 
1930 m. Rygoje buvęs Europos 
Archeologų suvažiavimas ir a- 
pie kuriuos esą išleista įvairio
mis kalbomis knygų. O kas link 
reklamos publicity, tai Lietuva 
pati pirmutinė išdrįso 1934 m. 
iškelti bylą prieš hitlerininkus, 
už ką Hitleris ją viešai savo 
kalbose pasmerkė visai iškolio- 
aamas. Apie tai Bostono dien
raščiai rašė dėdami dideles ant- Į 
raštes ir todėl stebisi, kaip pro
fesorius tuo laiku gyvendamas’ 
Bostone, to negalėjęs pastebėti.

Profesorius greit apleido susi-'... ... , , , ' paraše kun. Dr. J. Prunskis.rinkimą, palikdamas nustebu-:1. . . . , ...I Antroji “Darbininko”sius klausytojus, kurie negalėjo 
suprasti kaip tokios garsios A- 
merikos mokslo įstaigos profe
sorius galėjo taip kalbėti

Buvęs.

BOSTON — Patriots’ Day 
Competition — Mayor’s Office, 
City Hali. Boston. Mass.

V A IROS SKELBIMAI

t

PATRIOTŲ DIENA

LANKOSI l
II

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukentėjusiems

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

THE BARGAIN OUTLETS
1939 Washington St.. Roxbury

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

meni sultonui, 
neapsakomai 
pamatęs tokio 
akmeni, ir gausiai apdova
nojo tėvą. O tą piemenuką 
Įsake atvesti i savo rūmus. | 
Čia jį pasilaikė, išauklėjo, 
išmokė ir padarė įtakingu 
i- dažnai mes

įtarime rankose vertingus! 
kurių nemokame 

Štai pavyzdžiui 
šiuo laiku yra plačiai gar-

i ijllidlllcto L7O.1 UlllllE'.ų ZVČIUlO 
■ Programos reng i a m a s 

Inter-: įoncertas juk mes vįsj įj. 
!type, kuri nesenai nupirkto, pir- nome? kad tas radio jabai 
f knygą surinko, tai — “švč. reikalingas. Kiekvienas į- 
. P. Marijos Apsireiškimai I ati-. vykis Šeimoje — linksmas 
moję”. Knygą parašė Tėvas Jo-1-----------------------------------------
nas Kidykas, S. J. Ji jau spaus-j Tą dieną lankėsi kun. Anta- 
amama. Tikimasi, kad su gegu- nas Jansonis. Atsilankymo pro

ga užsiprenumeravo Naują Tes-
1 tomentą, kuris neužilgo pasiro-

Penktadienį lankėsi kun. 
nas švagždys su 
Juozu Švagždžiu. 
proga, kun. J. Švagždys savo' 
broliui atnaujino “Darbininko" 
prenumeratą 5 metams, 

j Tą dieną lankėsi LDS Centro 
'pirmininkas kun. Pr. M. Juras. na§a __  K°in
į Atsilankymo proga jis Įteikė • į 
Į “Darbininko” spaustuvei labai us 
i Įdomų savo veikalą “PRANA-' įvertinti 
įšYSTES APaE PASALLIO pA-,§įuo laiku yra piaciai gar- 
; BAIGĄ . šiam jo veikalui iv»dą _ sįnamas Darbininkų Radio

Jo-
savo broliu i 
Atsilankymo'

SULLIVAN'S. Ine.
125 SI MMER ST.,

LIB 0138 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” CASSERLY,
69 G Street, Tel. ŠOU 2898

So. Boston Fumiture Co.

Bostono miestas kasmet iškil
mingai mini Patriotų Dieną ba
landžio 19. Bostono Viešų Mi-j 
nėjimų Komitetas ruošia gra-| Atsilankymo proga 
žią programą ir taipgi kontes-į “Darbininko" 
tą. Kviečia jaunimą ir senimą i kalendoriaus 
parašyti straipsnius temoje1---------------
“Patriotų Diena”. Mokyklinio' 
amžiaus vaikai gali rašyti įvai-j 

j riais būdais: straipsnių formo- j 
i je, eilėmis, pasikalbėjimo arba I 
J ir šūkiais.

Jau yra pakviesti teisėjai, ku
rie peržiūrės visų raštus ir iš-

žės pradžia, ją gaus visi “Žvaig-,
j ždės” skaitytojai.
i Šeštadienį lankėsi Kazimieras dys iš spaudos.
‘Marcinkevičius, ilgametis ‘Dar-j Lankėsi dailydė Antanas 
bininko' rėmėjas ir skaitytojas.. Sarpalis. Atsilankymo proga 

atnaujino' užsakė pasiųsti Lietuvos trem- 
prenumeratą ir' tiniams Angliškai - Lietuvišką 

fondui aukojo $1. j Žodyną.

Draugijų Valdybų Adresai

IVAHtOS SKELBIMAI
1

PARSIDUODA 13 kambarių I 
namas, buvęs “rooming house”. Į 
Geros įeigos. Arti jūrių maudy-! 
kliu. N St., City Point, Southi 
Boston, Mass. Šaukite — 
ŠOU 4008. (23)
--------------------------------------------------j
DIDELIS PASIRINKIMAS—i 

Mes turime didelį pasirinkimą 
VILNONĖS MATERIJOS, tin-j 
karnos vyrams ir berniukams 
siūtų, kelinių, švarkų; mergai
tėms ir MOTERIMS, drošiu ir 
kotų prieinamoms kainoms.

Mes taipgi turime didelį de
partamentą vatinių ir rayons 
materijolų dėlei pamušalų, 
bfiuzių, drošiu ir marškinių ir tt.

Mes esame tikri, kad galime 
Jums aptarnauti visuose reika
luose. Mums būtų malonu, kad 
pas mūs Tamstos ' atsikreiptu- ,. ✓

mete:
Harry’s Renmant Store, 
195-199 Commercial St., 

Worcestcr, Mass.

Visoki baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
3801/, West Broadvvay,

Tel. ŠOU 2758
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

• Pirmininke — Eva Marksienė.
625 E. 8th SL. So. Boston. Mass. 

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

440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Wir.field St., So. Boston. Mass. 

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

Tel. Parkvvay—1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtč.

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.

iomo ev t*< pašalė”-- 
□RAUGUOSVAlOvB/

I

įriiuniriAaj juuzas Svagzu/.-
601 6th St.. So. Boston. Mass 

vice-hTrmminkas Frarias Tuieik
'02 E. oth St.. So Boston. Mas>-

Hrot Raat Jonas GllaecKic
i thomas Bk So Boston

k'tn Rast Aleksandras ivaAka
440 E. Sixth St.. So. Boston. Ma*-

Iždininkas—Stasys K. Grlganavidų.- 
699 E. Seventh St., So. Boston. Mas.-

Maršalka Jonas Zaikis,
787 E. Broadveay. So Boston Mas

Draugija talko susirinkimus xaa u 
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi 
t vai po pietų FaraDljcs sak 

p ’rt ot ą, >». v> |

S. Barasevičius tr Sūnus ’
MOTERIS PAGELBlNINKf

Lietuvių Graborius 1» 
Balsamuotojas 

rurl Notaro Teise*

254 W. Broadvvay
30 BOSTON MASS

Tel. SOUth Boston 2596 
■‘fmaur gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
Tel COLumbla 258'

Užsisakykite Toniko Pas Mas
Pristatom geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

Myopia Cluh Beverage Co.
Grafton Avė., tslington Mass

Tel Dedham 13D4-W
PRANAS GERULSKIS. Namų Tel Dedham ttO'j-R

CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorohester Street 

South Boston, Mase 

loseph V.Caspet 
(KASPERA8) 

u a Mot u vi ų Direktorius • 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia 8ermenlme Dyka’ 
Tel. 8OU Boston 1487 

8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS 

O A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graborial Ir Batamuatojal 

Patarnavimas dieną tr naktį 
Koplyčia •armenlma dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. 8OU Boston 0813 

8OU Boston 2808



*
Antradienis, Balandžiu 9, 1946

T

^titeAaJtūhoA. SJupduA.
PALANGOS JUZE ČIČINSKAS

------------- Į Čičinsko puikų dvarą 
manęs jaunuolytės, kur as Nuo Mitriūnų ir Lenčių 
per šią dienelę uliavojau?
Motinyte, mano mieloji, 
prapudžiau ašai žalias rū
teles per šią dienelę. Nusi
pirkau sau didį vargelį, 
gailias ašarėles visam am
želiui. Suspausk, mano mo- 

Palai- tinėle, svarią galvelę, ar 
mano jaunuoly- 

žalias rūte- tės jaunos dienelės”.

(Tęsinys)
Suskink gi, motinyte, ža

liu rūtų kvietkelę. kurią 
ašai jaunytė per savo jau
nas dieneles gražiai nešio
jau.

Palaiminkit, visi kaimy
nai ir kaimynėlės, 
minkit visos sesutės, su nesugrįš 
kuriomis ašai 
les nešiojau”. Taip aičiodama išsirito

Taip vaitodama perprašė iš ratų, tėvai priėmę vedė 
visus vestuvėse buvusius, pirkion. Čion mergaitės su- 
o sėsdama vežiman dar at
siliepė prie motinos tary
dama:

“Išeik, motinyte, vidury 
dienelės į vidurį kiemelio, 
pasižiūrėk rūtų darželio; 
kada nuvys žalios rūtelės 
rūtelių darželyje, tada nu
vys rūtų vainikėlis ant ma
no galvelės.”

Tai pasakiusi sėdo į ra
tus drauge su viena didžią
ją merga. Sėdo taipgi visi 
svečiai, dainavo ir linksmi 
važiavo į Kupiškį. Piršlys 
paliko namie su moteri
mis. Domicėlė eidama prie 
šliūbo apsivilko gražiais 
žilais kailiniais: ant galvos 
turėjo rūtų vainiką ir gra
žų kaspiną arba platų spin
dintį galioną, apsagstytą 
plačiais kaspinais, kurių 
galai ant pečių tinteliojo. 
Prie šliūbo vedė viena svo
čia. vadinama 1___ ___ ,
kuri šliūbą duodant ” baž- Domicėlę ir pragydo 
nyčioje kepure apsimovusi ' -■ 
stovėjo, šliūbą davė pats 
klebonas Kozmianas.

Po šliūbo grįžtant namo, 
prikibo antra svočia, vadi-

Nuramint Upytės caro 
Suvažiavo daug svečių: 
Mantvydaitis juokdarys, 
Bartkaus posūnis kairys — 
Ožkabarzdis jaunikaitis, 
Aldadrikas Jonuška, 
Žvairas kūtvėla Tiška 
Ir naktibalda Valaitis.
Griežia smuiką rūpestingai 
Išsiskutęs vokietys.
Jam kimbolais melodingai 
Taiko Leiba šejietys. 
Kumščia drūta, apskrita 
Muša būbną Dabita.
Lig alkūnių atsiraitęs. 
Ant vaškuotų gi grindų 
Šoka plikos lig blauzdų 
Liaudos dukterys—dievaitės.
Bet Čičinskas apsiniaukęs 
Sėdi rūstus, nešnekus.
Ant plikos kaktos sutraukęs 
Rūkšlių gresiančius lankus, 
“šimtą rykščių toms mergoms 
Atskaityk. Kmita, nuogoms! 
Išblaškyt minčių nemoka. 
Veto. veto, kad naktis 
Man ta slėgtų kaip mirtis! 
Kaip negyvos lėlės šoka”...

8darbininkas

Tautiškų šokių lietuvių grupė, kuri savo laiku buvo nuvykusi Washington, D. C. ir ten Constitution Hali, 
vadovybėje Vytauto Beliajaus išpildė skirtą programos dalį. Tai vis kelia lietuvių vardą ir lietuvių meną.

Bet Čičinskui trūksta oro.

■ Ant alkūnės pasirėmęs. 
Sėdi rūstus, nešnekus, 

j Vien iš boso pasisėmęs, 
i Lenkia midaus kielikus. 
I. Jo nei plakamų klyksmai, 
Nei juokaudami linksmai 
Sėbrai nuramint nemoka. 
Veltui Liauda paklusna 
Puldinėja kiek gana: 
Visas Adventas kaip šoka!

Kai iš seimo piktas grįžo, 
Piktas, keistas, neramus, 
Tai lig šiolei neatlyžo: 
Verčia pragaru namus, 
šokiai, klyksmas per naktis. 
Nedorybių atmintis 
Jam užmigt vienam neduoda ? 
Ar lig šiolei nebylys 
Šventas sąžinės kvieslys 
Neprašneks į sielą juodą?..

Ginti skęstančios tėvynės 
Nuo Kazokų ir Maskvos 
Stojo sūnūs. Jos negynė 
Tik Čičinskas, Lietuvos 
Liaudos išrinktas balsais, 
Seime riejos su visais, 
Gavęs vardą išdaviko.

tiko ją, šiaip dainuoda
mos:
“Žiba, žiba žiburėlis, labs. labs

vakarėlis!
Ar čia visi sugulę, ar čia visi 

sumigę ?
Mano miela motinėlė man var

telius atkėlė.
Man vartelius atkėlė, už ranke

lių paėmė.
Ar su rūtoms, dukrelė, ar su 

rūtoms, jaunoji? 
Ne su rūtoms, matute, ne su 

rūtoms, senute:
Prauliojau vainikėlį per šį mielą 

vakarėlį”.
Ryto metą, beje pirma- Neša vargo užmiršimą 

dienį, Domininkas buvo Kūčių vakaras brangus, 
prie Šlapelio. Antradienį Žemei skelbia atpirkimą 
Domicėlė dar kaip mergai- Įsikūnijęs Dangus, 
tė aptaisyta dygt-dygt Gieda g 1 o r i a aukštai 
kas-žin kur išspruko. Po Angelų šimtų šimtai, 
valandos atrado ją tėvas Bet žmonėms tik gero noro!., 
svirne, suėjo tenai ir sve- Gieda štai antri gaidžiai.

hpčnvtine čiai. Tėvas ėmė už rankos šoka, linksminas svečiai!.. y ~ ’ ’ • ■ ■ ■ ’ » “Iš ---------------------------
verksmo stojos linksmy- duok mane, tėveli ir miela 

”, visi svečiai jam prita- motinyte, vaduokit, bro-i 
re ir vedė į pirkią. Įvedęs liukai, vaduokit, sesulės,'Nepermaldomas kitų 
pasodino už stalelio, pa- nors žalioms rūtelėms, arĮAnt sumany^11* aukšt,l 
dengto pas lovą. Tuojau neišvaduosite šį vakarėli į “Veto "velniškai suriko, 

narna nuleidėja, ir neatsto- stypt-stypt atėjo giminai- manęs jaunuolytės iš užĮgako, Maskvai parsidavęs!..

I Kad apgautas įtarties
■ Nuskandino savo mielą...

Žmonės skuba ant rarotų. 
Sjjengia šaltis. Dar tamsu.
Iš eglynų apšarmotų

! Staugia vilkas, bet baisu!
i “Klopai gali per naktis
Išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią. 
Dievą garbinti tamsoj 
Nepritinka, tik šviesoj!.. 

Įšok, Kmita. užkurk miestelį!
Nuo bakužių samanotų

' Skraido liepsnos... ir Kmita! 
Išvažiuoja ant rarotų 
Pats Čičinskas ir svita! 
Mantvydaitis juokdarys,

. Bartkaus posūnis kairys —
: Ožkabarzdis jaunikaitis,
i Aldadrikas Jonuška.
Į Žvairas kūtvėla Tiška
j Ir naktibalda Valaitis.
I
i

Į

I

jo tolei, kolei jaunoji neiš
važiavo prie vyro. Jaunoji 
grįždama namo’ei sėdėjo 
su ta načia drauge, su ku
ria išvažiavo. Dar turėjo 
priduotus taip vadinamus 
mitulius, kurie sergėjo, 
kad Domicėlė nepabėgtų. 
Kiti jaunikaičiai neapvežė
jo mitulių, žodžiuose ne
kartą jiems prikirsdavo, 
duodavo vietoje valgiui 
snaHus, bulvių nuolupas, 
riešutų kiautus ir taip t.

Namo parvažiavusį Do
mininką su Domicėlė, tė
vai pas slenkstį priėmė su 
duona ir druska, linkėda
mi jauniems viso ko gero.

Domicėlė vienok, nesės
dama iš ratų, pradėjo 
verkti tarydama: “Išeik,1 
miela motinyte, paklausk

Tik kad joj įsigyveno 
Svetimtautiška valdžia.
Tai Čičinską išgabeno, 
Dievas žino kur, nakčia. 
Užsiliko vien bala, 
Kyšo vidury’ sala, 
Jo atkrantėms auga krūmai. 
Iš po žemių kai kada 
Lyg girdėti ten skunda. 
Kur Čičinsko žlugę rūmai.

Maironis.

O tai buvo kitada!..
Jos galingas buvo žodis.
Bet ir ji!.. O, švento Jono 
Nelaimingoji naktis!..
I drobulę šilko plono 
Jo brangioji atmintis 
Įvyniota be skundos, 
Net be kunigo maldos!... 
Štai ir tiltas! Nuo to tilto!..

• O, Čičinskas niekados 
Keršyt neužmirš skriaudos 
Ir tikėjimo užvilto”.
Bet yra aukštai galybė! 
Net Čičinską ji pasieks: 
Nes prieš amžiną teisybę 
Neišliks nebaustas nieks. 
Štai jo darbus ir kelius 
Apmaudingai atkaklius 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina 
Ir atrodo, jog gana 
Žemė ašarų prigėrė.
Štai ant tilto be vežėjo 

i Stoja, Čičinskas sudrebėjo, 
Stebis, žvalgos jo draugai. 
Puikūs rūmai, kur linksmai 

i Šoko, trypė, šit ūmai 
| Į kiaurąsias grimzta, skęsta... 
| Spyrė griaudamas dangus,
Kaip į priešą neapkęstą.
Žmonės iš bažnyčios grįžta; 
Dairos, krapšto sau akis. 
Kas tai ? Vietos nepažįsta! 
Norint brėkšta jau naktis, 

j Iš po žemių, atidžiai
Klausant, girdis gied' gaidžiai! 
Kur Čičinsko buvo rūmai, 
Tviska sklidina bala.
Kyšo vidury sala.
Jos pakrantėms auga krūmai.
O ant tilto guli kūnas.
Tai Čičinskas. Koks baisus! 
Žiemą nutrenkė perkūnas. 
Rūbus nudrėskė visus!.. 
Dievobaiminga minia, 
Net su kunigų žinia. 
Jį palaidoti mėgina. 
Veltui kasa į žemes.
Tik žiūrėk — jos vėl išmes, 
Net ir žemė nuo jo ginas.

Bėgo metai, amžiai slinko. 
Daug užgydyta žaizdų!
Net didžiausio kaltininko 
Žmonės netmena skriaudų. 
Vien tik žemė, niekados 
Neužmiršdama skriaudos. 
Nuo Čičinsko palaidūno 
Gynės! mėtė iš kapų! 
Veltui žmonės ant varpų 
Davė, kad paimtų kūną.

Į

! —Į Net Akis Išvertė!
1898 m. vieno Paryžiaus 

turtuolio žydo prieškam
baryje ilgai laukė eilės ir 
[vienuolis Kapucinas. Tur
tuolis su nepasitenkinimu 
[į vienuolį pažiūrėdavo ir 
1 vėl užsidarydavo savo ka
binete su interesantais.

I

Atėjus eilei, vienuolis įėjo 
į turtuolio priimamąjį ka
binetą ir jam tarė: •“Atne
šiau tamstai 40.000 fran
kų, kuriuos grąžina tams
tai vienas nuodėmių išpa
žintojas”. Turtuolis net a- 
kis išvertė. Bet kol susi
griebė ką pasakyti, Kapu

cinas dingo. — Panašus į- 
! vykis buvo Sardinijoje.
Ten ilga laiką pasitaiky
davo didelių vagysčių. Pa
galiau po kelių metų Itali
jos laikraštis “Fanfulla” 

! paskelbė, kad kanaunin- 
; kas X Sardiniios ūkio ban- 
i kui įteikęs 20.000 frankų, 
; kuriuos grąžinęs vienas 
nuodėmių išpažintojas.

' ____ ________________________________

Prieš bažnyčią pasitinka 
Juos klebonas su stula, 
Į didžiausią kaltininką 
Tokia prašneka byla:

! “Tavo darbus ir kelius
Taip skriaudingus, atkaklius 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina
Ir atrodo, jog gana 
Žemė ašarų prigėrė.

I

: Tu apniaukei visą šalį 
Savo vardo baisumą!

f

Žemė jau pakelt negali 
Tavo keršto slegiama. ,

Į Nors ganytojui skaudu.
Dievo gimusio vardu 
Neįleidžiu į maldyklą. 
Lig atlyginsi skriaudas

tis ar dieveris jaunojo, balto stalelio, iš gailių aša- 
priegalvį ir lėkštę nešda- relių.” 
mas. Ant priegalvio paso- Tai girdėdamas tėvas su 
dino jaunąją, o lėkštę gimine brinkt-brinkt metė; 
tarkšt padėjo ant stalo ir pinigus į lėkštę. Kiekvie-Į 
greta pats sėdosi. nam duodančiam jaunoji

Taip pasodinta Domice- sakė ačiū ir lenkė galvą, 
lė pradėjo aičioti, sakyda- Tuo tarpu jaunojo dieve- 
ma: “Vaduokit mane iš ris strapt stojos, visiems Į ar ieis nuimti vainikėlį ir Iki dvasiškas žaizdas 
vargelio, vaduokit! Va- nusilenkė, o tėvo paklausė,

Skleidžia Varšuva žinias. 
Kad už tai nuo priešų gavęs 
Gryno aukso statines. 
Tarp žmonių tačiau plačiai 
Eina gandas, kad stačiai 
Velniui bus užrašęs sielą. 
Nuo anos baisios nakties.

Vakaras
Ėjau keliu ir dainavau, kaip žvaigždės 
Tartum geltonos rožės byra, 
Kažin kur šūvis paukštelius pabaidė, 
Ii dūzgė bitės, tartum aukso lyra...
Rugių laukai kvepėjo šilta duona,
Ir vargo žemė meldės: “Tėve mūsų”...
Ir pro saulėlydį, kaip gintaras geltoną,
J duslų dundesį aukšti klevai įkluso...
Iš naujos Bernardo Brazdžionio knygos ‘Svetimi Kalnai’.

Tarp daugelių kitų sportiškų žaidimų ir Lietuvoje buvo įsigalėjęs jojimo žir
ginis sportas. Vaizdas parodo būrį ano sporto mylėtojų.

uždėti nuometą. Tiems lei
džiant, čikšt atsegė galio
ną. Nusegti vainikėlį ne
leido apsukui stovinčios 
mergelės. Jaunoji, paregė-Į 
jusi trečią svečią arba pir-Į 
šlienę ateinančią su nuo-! 
metu, sakė:

“Ateina iš užjūrių lau
melė su didžiu lauželiu, 
nusvers mano galvelę, kaip 
darže kopūstėlį.”

Dieveris, balta drobule 
apsisiautęs, tykojo pagau-, 
ti vainikėlį, jaunoji gynėsi 
ir kitos mergaitės dainuo
damos neleido to padaryti. 
Dieveris vienok pagavo, o 
trečioji svočia arba pirš- 
lienė, gaubine vadinamoji, 
uždėjo ant galvos nuome
tą.

Uždėjus nuometą, jauno
jo dieveris bėrė pinigus į 
lėkštę ir sušuko: “Jau mū
sų marti pirkta”. Visi atsi
liepė: “Garbė Dievui! Te- no jo metė pinigus į lėkštę,

Numazgos šventa maudykla!” 
“Gal Čičinsko nepažįsti?
Ir jo galios be ribos!.. 
Kad į jį šiandieną drįsti 
Atsiliept be pagarbos”... 
Krinta šūvis. Ir ramus 
Regi dangiškus namus 
Dievo pašauktas klebonas!.. 
O Čičinskas su draugais 
Grįžta žvangančiais žirgais 
Piktas, net melsvai raudonas.
“Kas prieš jį kada bedrįso 
Atsiliepti? Kur tas priešas?
Jo nebaidė seimo viso
Rustos kumštys, kerštas viešas 
Dievo teismas?.. Jei prieš jį 
Kas ir sudreba širdy,
To prieš žmones neparodys!..
Edą dar kita žaizda...

gul ilgai patenka!” Seno
vėje po apmartavimo tuo
jau pykšt-pykšt šaudė, 
šiandien to nebedaro. Iš 
šalies tėvų ir iš šalies jau-

Mes Ieškojom
Mes ieškojom nežinomų sodų,
Mes ieškojom šaltinių kitų, 
Mūsų soduose vyšnios pajuodo 
Nuo šalnų, nuo šaltų, nuo piktų.
Mes palikome Nemuną, upių
Nesuradę kitų pakely, 
Mūsų kojas nelaimės apsupo, 
Ir paklydom, kaip kurmiai, akli.
Mes ieškojom laisvųjų padangių
Ir palikom senelių kapus...
Ak, kada mus į tėviškę brangią 
Kaip lapus kilęs vėjas nunūs?...
Iš naujos Bernardo Brazdžionio knygos ‘Svetimi Kalnai’.

įtarsi lyrdamiesi, kam teks 
!marti. Ant p-alo atėjęs mi
tulys įbėrė į lėkštę iš sam
čio kelis skatikus, kuriuos 

i jaunoji tuojau laukan iš- 
: metė. Sulig tuo kartu Do
micėlė buvo laikoma per 

į Domininko pirktą. i
i Tuojau gaubėja ėmė už 
: rankos 
! nuvedė 
i sodino 
; vakare 
svočiai 
valgant, 
mergelės dainavo nuliūdu
sias dainas, per kurias la
bai barė gaubėją. Išgirdęs 
tai jaunojo dieveris pamy- 

Į Įėjo jas ir davė pyrago.' 
Tuokart pagerintos pradė
jo savo dainose girti svo
čia gaubėja. b. d.

Domicėlę, pastatė, 
į užstali ir vėl pa- 
greta Domininko, 
tėvai davė valgyti 
gaubėjai; tai be- 

susirink u s i o s

Pelės Išdavė
Vieno malūno 17 mt. tar

nautojas pradėjo nusemti 
iš maišo miltus. Pavogtus 
miltus jis nešė ant malūno 
aukšto ir pylė juos į pa
slėptą maišą. Maišą su 
miltais aptiko pelės ir ke
liose vietose jį pragraužė. 
Kada maišas jau buvo ar
tipilnis, vagyšius naktį ne
šės jį namo. Kadangi mai
šas buvo pelių pragrauž
tas. tai kelyje paliko pribi- 
rėiusiu miltų žvmė. Rytą 
atsikėlęs malūninkas pa
stebėjo miltu žymes, nuse
kė pas vagyšių, kuris tuo
jau buvo suimtas ir pas
kum nuteistas kalėti.




