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Didins Komunistinių Dvarų 
Skaičių Lietuvoje

New York (LAIC) —So
vietų vyriausybės laikraš
tis “Izviestija” Nr. 289 pa
brėžia, kad sovietų šalyse 
komunistų partija vado
vauja visoms valstybi
nėms ir visuomeninėms or-1 
ganizacijoms. Tain sovietų 
konstitucija, girdi, nusta-' 
čiusi (panašiai ir naciai 
vadovavo visoms organi
zacijoms Vokietijoje, o fa
šistai — Italijoje). Be kitų 
dalykų, Lenino - Stalino 
partijos politika, rašo to
liau laikraštis, yra ir ko-i 
lektivizacija, tai yra že
mės iš privačios nuosavy
bės išėmimas ir jos suko-^ 
lektyvinimas, t. y. jos dir
bančios bendruo menės 
bendru turtu pavertimas.

Ta linkme šiandien eina
ma ir Lietuvoje. Į priva
čius ūkius žiūroma kaipo 
į laikiną reiškinį.
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■ *Sausio mėnesio pabaigo
je iš BALF sandėlio, 101 
Grand St., Brooklyn, N. Y 
išgabenta 180,634 svarų 
drabužių ir batų siuntinys,' 
skirtas nuo karo nukentė-1 
jusiems lietuviams Vokie-' 
tijoje. Šis yra didžiausias 
BALF’o siuntinys ir susi-į 
deda iš šių drabužių ir kitų 
reikmenų: vyriškų drabu-; 
žiu 649 ryšuliai — 51,767į • a n i t t* •
svarai, moteriškų drabu-J IsG3.V3 AtOfTių R<isi<lptis UzSIClllU 
žiu 1,044 ryšuliai — 81,631 
svarai, vaikams drabužių 
284 ryšuliai *— 20,668 sva
rai, patalynės 82 ryšuliai 
— 4,051 svarai, maišytų 
drabužių: — marškinėlių, 
megstinių kepuraičių, no-

Kalifornijoj, Laivų statybos kiemas išgriaunamas ir visa medžiaga 
bus suvartota namų statymui. Čia buvo statoma 14 laivų iš karto. Iš vi
so pastatyta 467 Liberty ir Victory laivai. Iš šios išgriautos medžiagos 
bus galima pastatyti 5000 namų. Taigi, matomai, namų statymas žengia 
prie realaus įsikūnijimo.

Lenfonzs, vas. 18 —Bai
giantis Suvienytų Tautų 
Organizacijos susirinki-| 
mui. kilo daug ginčų dėl į- 
sileidimo Darbininku Uni
jų Pasaulio Federacijos ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos atstovų i ekonominę ir 
sociale tarybos komisiją 
patarėjais.

Sovietų Rusijos ir sovie
tinės Ukrainos atstovai la
bai nrieširosi įleidimui A- 
merikos Darbo Federaci
jos atstovo. Jie tik norėjo, 
kad būtu ilesti Darbinin
kų Unijų Pasaulio Federa
cijos atstovai. į kurią įeina 
ir sovietų Rusijos “uni
jos”. Toji Federacija yra 
“raudonųjų” kontrolėje.

Visiems yra žinoma, kad 
sovietų Rusijoje nėra lais
vų unijų, kokias mes turi
me Amerikoje arba kokios 
yra Anglijoje. Rusijos 
darbininkai ir iii “unijos” 
yra pilnoje valdžios kon
trolėje. Jie negali kelti rei
kalavimų dėl algų ar dar
bo sąlygų, negali streikuo
ti.

Kaip pereitais metais, 
taip ir šįmet Massachu- 
setts valstybės Gubernato
rius Maurice J. Tobin, į- 
vertindamas L i e- 
tuvos ir lietuvių pastangas 
kovoje dėl nepriklausomy
bės, išleido Lietuvos Res
publikos Dienos proklama
ciją, kurios tekstas yra 
šioks:

Misijai

Areštavo 15 Asmenų

A PROCLAMATTON ‘
February 16th, 1946 

marks the 28th Anniver- 
sary of the Independeuce 
of the Republic of Lithua-

GuhernatoriuH Maurice J. Tobin nia This memoraWe date 

uiti be appropriatly observed throughout the Unite! 
Statės and in all parts of the world aherever Lithua- 
nian jieople live.

From 1918 when Lithuania regaiued her indepen- 
dence up to the time of the German occupation, Lith
uania had proved herself a progressive, efficient, cap-Londonas — Pereitos sa

vaitės pabaigoje atsistaty
dino Egipto ministerių ka
binetas. x 
'kabinetas, 
į yra Ismail Sidky Pasha. ja būtų priimta į Suvieny- 
| Jis taipgi pasiliko vidaus tų Tautų Organizacijos 

Jung. Valstybės pasiun-įir finansų ministerių pa- komisiją lygiomis teisė- 
reigas. .mis, kas ir buvo padaryta.

Naujas premieras sako, Ir jeigu atsiras daugiau 
kad kraštas vieningai sto- panašių organizacijų, tai 

j ir jos bus priimtos.

V*

Ottawa, Canada, vas. 18
— Pereitos savaitės pabai- tė daugiau FBI vyrų sekti

kS’ 5^ KanadoS P°liciJa SU-
kltų ,127 * “ -t™, sekė raudonųjų šnipų liz- -----
bltk., * ta-pgi pen- Ma *
ku bitu 800 Uu batu vai.l klol,.ka ,Zyml" Vald?lok Pa’. Vtnori

loaigoje aus y- able nation. She had stabilized her economic, iedustrial,pto ministerių ka- Todėl Jung. Valstybių at- .... . . s___ .
Sudarytu nauju tvirtai, P“^‘CT ’ ■*“•*
s, Jrane premieru Amerikos Darbo Federaci- happiness* of liberty.

Rusija Nenorėja Išleisti j 'i už nepriklausomybę. 
Vengrijos Prelato

I

The present situation of Lithuania is one more of 
the vicissitudes endured by that noble nation, būt every 
lover of freedom uill join in the prayerful hope that as 
in the past her heroic people will never lose faith in 
their destiny, būt will regain their rightful place in the 
uorld.

Į

TUMVTT rENTUD/VT A C DACMCD t Therefore, in recognition of the unconųuerable 
uAolVlcK- spirit of Lithuania, and in tribute to the more thau 

' 75,000 persons of Lithuanian descent in the Common* 
— - wealth of Massaehusetts ivho contributed vvholeheart-

edly to the vvinning of the war for the preservation of

kų batų, 800 p<frų batų vai- . - . - kaltina-'
Uqyytc nnm k a lineli idėžės’ zuzik^ sasu virba- ’mi dėl ?įšdavir?° slaPtl* ,ir? Roma, vas. 18 — Rusijos o A TTT T V' A T -UTKTT A AT TC
lu siūlu ir kitu smulkme į^ormacMy” užsienio misi- militarė valdžia nenorėjo Ko RAUDONŲJŲ KALTINIMUS 
nu 500 moterišku rXijaiO«awoj. Tačiau kol kas duoti leidimo Vengrijos Į 
nuku (handbacsi Bendra'n9va^di^° kas “užsie_ arkivyskupui Josef Mind- Roma vas ie Kaip ži- Lenkiioi k k -
.. . % į’ , _ „inio misija” vra. bet auto- SZenty kuris yra paskir-' /r - ’ i v d !*• • civilizattan throughout the uorld, I |>roclaim as Rėpusio krovinio vertybe yra; .... .__ , , . - kuhu yid pasui nOma, Varšuvos lenku vai- ciai vra laisvus Amerikoje 1 '

«ifinnnn " .ntetingai sakoma, kad tai į?s kardinolu, vykti j Vati-Ls;<> nn^n.-niovA t-ori Ano-Jiv <>kcri<>; Ar.a-u-i^-i^” blic of Lithuania Day, Saturday, Feb. 16, 1946, and I
(sovietų Rusijos ambasada, kaną

Roma, vas. 18 — Kaip ži-. Lenkijoj, kaip amerikie-

per $180.000.
Visas krovinys pakrau

tas į laivą “SS Roswell 
Victory” New Yorko uos
te. Laivas išplaukė tuojau 
po pakrovimo.

Ši Amerikos pagalba nuo 
karo nukentėjusiems lietu
viams Vokietijoje turėtų 
juos pasiekti apie vasario 
mėnesio pabaigą.

Šis siuntinys sudaro di
desnę dalį drabužių su
rinktų Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo va
jaus metu, pereitą rudenį, 
kiekvienas BALF skyrius, 
parapijos ir kitos koope
ruojančios draugijos yra 
prie to vajaus prisidėju
sios.

?s kardinolu, vykti į Vati-^įa pareikalavo, kad Ang- jr anglai Anglijoje”.
zrž,...... --------------------- Iii ja demobilizuotų lenkų: Toliau gen. Anders sako:

- - . - ,url yra "Aš norėčiau žinoti, kasgen. Anders vadovybėje.| ruošiasi karui, 107 
lenkų ar milijonai rusų?” 
Gen. Anders sako, kad 
Lenkijoj yra milijonas ru
sų lenkų uniformose arba 
civiliai apsirengusių, ir jie 

I ten yra prisidengę neva 
|tai pagelbėjimui valdžiai

Yra kaitinimų, kad iš- Vėliausios žinios Prane”Sargią Italijoj*
duota atomų energijos pa- ša, kad * -i.:.-.—i------ J J J’
.slaptys. Vedamas tyrinėji- Mindszentv
mas.

Rusijos ;
Spauda neganu
nių ar komentarų iš Rusi- Jung. Valstybių militarė 

i jos amba sados. fT'—:----
Imas gali iškelti daug s va r- -i 
'bių dalykų.' ti.

kuri vra,1 * — * •
Arkivyskupas ^en Anders vadovybėje. norėčiau 
gavo leidimą Rusįja sako, kad toji len- 

Valstybių karo armįja Italijoj sudaro 
ambasada tyli, lėktuvu buvo išvežtas į Va-i ‘vojų taikai. Kaip lenkai 
avr/i v kių zi- tikaną. Greičiausia, kad .raudonieji, taip ir sovietų

Tyrinėji-1 valdžia padare spaudimą 
lug svar- ir raudonieji turėjo sutik-

i raudonieji fašistai reika
lauja, kad lenkai kareiviai 
būtų grąžinti Lenkijon.

Lenkų gen. Anders pa-» palaikyti tvarką, 
nerkė raudonųjų fašistų' ‘________

1

Žemės Drebėjimas Seattie
Seattle, Wash. — Ketvir

tadienio vakare, vasario 
14 d. įvyko žemės drebėji
mas, kuris sukrėtė 120,000 
kv. mylių plotą Pacifiko 
šiaurvakarinėje srityje. 
Padarė nemažai nuostolių.

Tačiau, tik keliolika žmo
nių sužeidė.

Kardinolais Kartu Su Kitais 28
___________________ ♦-------------------------------------------------------------------

Vatikano Miestas, vas.1 Kitas UNO Susirinkimas 
18 — Šiandien Jo Švente-; 
nybė Popiežius Pijus XII 
oficialiai paskelbė ir įves-, 
dino trisdešimt du naujus Penktadienį’, vasario 15 d.

New Yorke
Londonas, vas. 18

AMERICAN
REDCROSS

♦
rrr.T r t i n .

smerkė raudonųjų fašistų 
kaltinimus, ir pareiškė? 

ikad Lenkija yra bejėgėj
Rusijos žnyplėse. Jo vado
vaujami vyrai yra pasi-’ 
ruošę grįžti į Lenkiją, sa-' 
ko jis, “kada Lenkija bus 
laisva ir lenkų valdoma” 
Bet ne dabar.

“Mes norime būti laisvus

Generalis Streikas 
Lancaster Miestelyj

f

blic of Lithuania Day, Saturday, Feb. 16, 1946, and I 
call upon all interested persons, groups, and organiza- 
tions to coojierate appropriately in its observance.”

Given at the Executive Chamber in Bos
ton this T’nirteenth day of February in 
the year of our Lord one thousand nine 
hundred and forty-six, and of the Inde
pendente of the United Statės of Ameri
ca. the one hundred and seventieth.

MAURICE L TOBIN
Bv Uis Excellencv the Governor

F. W. COOK 
Secretary of the Commonueaith

GOD SAVE THE COMMONVVEALTH OF
MASSACHUSETTSi 

i 
i

Lancaster, Pa., vas. 18— 
Čia streikuoja Conestoga 

’. Transportacijos kompani
jos darbininkai. Tačiau 
kompanija nesulaikė tran-. 

I m Įsportacijos. Dalinai tęsia-
»TTT|OS aptarnavimą. 
" -I

Detroit, Mich., vas. 18 — 
General Motors korporaci
jos darbininkų streikas tę-

Automobilių Ii
“ y’: Strofas Dar Neužbaigta

Taip tai proklamavo Lietuvos Respublikos Dieną 
mūsų valstybės Gubernatorius Maurice J. Tobin, nuo
širdus lietuvių draugas.

Visi patriotingieji lietuviai iškilmingai minėjo 
I Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį bažny
čiose ir svetainėse. Minėjimuose sudėjo aukų kovai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo ir priėmė rezo- 
liucijas Lietuvos gelbėjimo reikalu.Bepikietuojant, įvyko 

streikierių su policija susi
kirtimas. Policija areštavo 
du unijos viršininku. Juo
du kaltina kurstymu riau
šių.

Amerikos Darbo Federa
cijos nariai paskelbė gene- 

sie- tose, nes dar nesusitaikin- ralį streiką tame mieste- 
nos. j ta algų ir kitais klausi- lyj, ir, sako, streikuosią,'

UNO sekretorius Lie, be- mais. į kol galutinai Conestoga '-
i tebevedamos.'Transportacijos kompani-,____

. **«* 5*vuu io-ikv. darbininkai laimės'se centų valandai. Tik ke- plieno gamyba įeis į nor-
jsusitaikins. streiką. įlios korporacijos tebeveda' malins vėžes.

Dabar yra 27 italai ir 42 mas, kuriame dalyvavo 51 
įvairių tautybių Kardino- tautos atstovai. j
lai. Jo šventenybė, Popie-’ Suvažiavimas pasirinko, 
žius Pijus XII, kalbėdamas laikiną vietą New York, siasi. Buvo gandų, kad jau 
slaptoje konsistorijoje, pa-į kur įvyks sekantis susi-eina prie užbaigos, bet uni- 
reiškė: “Ši Bažnyčia ne-1 rinkimas šių metų rudenį.'jos vadas pareiškė, kad 
priklauso vienai rasei ar-'.Pastovi vieta bus prie New<streikieriai būtų savo vie- 
ba vieniem žmonėm ar tau-1 York ir Connecticut ! * 
tai, bet visiems žmonėms 
vienos šeimos, kurie yra
Kristaus dieviškuoju krau- siruošdamas keltis j New; Derybos _____ . ,.
ju atpirkti ir bendrai Die- Yorką, jau pasirinko ke-| Yra viltis, kad greitu laiku 'jos 
viškos Sielos rišami”. liolika pagelbininkų.

Washington, D. C., vas. derybas su darbininkais. 
18 — Plieno gamybos kor- Tūkstančiai darbininkų 
poracijos sutiko pakelti jau grįžo darban. Bet už- 

' darbininkams po 18 ir pu- ims mažiausia savaitė, kol

f
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LIETUVOJE DAR GYVAIS
IŠLIKĘ KULTŪRININK AI

t
Į

tar- 18
H'ashington, D. C., vas. 

Teisėjas James M.New Y’ork (LAIC) —Vii- čių ir prancūzų karių
niaus radijas pranešė, kad pe nemažai sutinkama bu- Proctor nuteisė James M. 
eilei mokslininkų ir meni- vusių tų šalių skautų są- Curley, Bostono miesto 
ninku suteikti garbės titu- jungos narių. Jų adminis- mayorą, nuo 6 iki 18 mėne- 
lo laipsnis. Liaudies moks- tracija noriai leido veikti šių kalėjiman ir $1000 pi- 
linimo srityje: prof. J. skautams lietuvių stovyk- nigine bausme už sąmoks- 
Krikščiūnui, doc. D. Ru- lose. Šios žiemos pradžioje lą ir panaudojimą pašto 
dzinskui, prof. V. Ruokiui buvo sudarytas koalicinis apgaulei, kada jis buvo 
(visi Dotnuvos Akademi- lietuvių skautų štabas iš į- taip vadinamos Engineers 
joje), J. Žemaičiui, prof. R. vairių pažiūrų T -----  ~
Ivanauskui, Dr. Grybaus- skautų veikėjų.

Tarptautiniu 
Biuru Londone, 
žygiai Lietuvių Skautų Są
jungą išeivijoje pripažinti 
teisėtu bolševikų likviduo
tos Lietuvos Skautų Są
jungos tęsiniu. Vietomis

Lietuvos 
Susirišta 

Skautų 
Daromi

gui, prof. A. Purėnui ir su 
prof. P. Šivickiui, medi
kams: prof. Mažyliui, Dr. 
J. Staugaičiui ir Dr. A. Di
džiuliui: menininkams: — 
komp. J. Bendoriui, muzi
kui K. Galkauskui, diri
gentams J. Tallat-Kelpšai turima jau ir uniformuotų 
ir M. Bukšai, liaudies an- lietuvių skautų, 
samblio vedėjui J. Švedui, 
dail. P. Kalpokui, (nesenei 
mirė), skulptoriui P. Rim
šai ir J. Mikėnui, Vilniaus 
valstybinio teatro vyr. rež. 
B. Daugelevičiui, rėžis. A. 
Sutkui, baletininkams M. 
Juozapaitytei - Kelbaus- 
kienei ir B. Kelbauskui. o- 
peros solistams A. Sodei
kai ir J. Mažeikai ir dra
mos aktoriams J. Šipariui, 
D. Rymaitei ir K. Juržiui.

Kaip matome, vis tai a- 
politinio pobūdžio mokslų 
atstovai. Kiti vėl meno at- kričio mėn. 1 d. prasidėjo 
stovai, vadinasi, ir vėl apo- mokslas Aukštojoje Parti- 
litinės manifestacijos reiš- nėję (komunistų) mokyk- 
kėjai. Treti — stačiai ko- loję. Į pirmąjį kursą buvo 
medijantai. priimta 400 žmonių. Kur-

Juos sovietai laiko ne tik sai pradėti propagandisto 
reikalingais bet ir nepavo
jingais...

Apdovanotųjų sąrašuose ta iš bolševikų partijos is- 
veltui ieškosime nepriklau
somybės veteranų. Jiems' 
šiandieninėje Lietuvoje 
vietos nėra. Daug jų Sibi
re. kiti vakaruose, treti 
kapuose. Gyvais likę, dan
tis sukandę tyli ir... laukia.

Jaunieji išėjo į miškus.
Visi jie yra mirtini oku

panto priešai ir Nepriklau
somos Lietuvos viltis. Jų 
pavardes rusiškuose laure
atų sąrašuose mes nema
tysime.

Neseniai LAIC yra gavęs 
sveikinimą iš Danijos e- 
sančių lietuvių skautų.

Group, Ine. prezidentu.
James M. Curley savo 

dramatiniame atsišaukime 
į teisėją Proctor, pareiškė, 
kad jis tiki, jog prisaikin- 

(tieji teisėjai būtų pripaži
nę jį nekaltu, jeigu jie “bū
tų supratę šią bylą.”

Curley apeliavo į U. S. 
jcircuit teismą. Jis pasilie
ja laisvėje su ta pačia 
$2500 kaucija iki užsibaigs 
apeliacijos teismas.

DAUU1NINKA8

Adm. Thomas C. Kinkaid, komandierius 16- 
tojo Laivyno ir komandierius Rytinių Vandenų 
fronto, išjungia iš jėgos kruiserį USS Brooklyn, 
Philadelphijos Laivyno uoste. Tuomi pradedama 
išaktyvinti Dėdės Šamo Laivyno karo laivai.

r
F I w

Lietuvių Skautų Draugovės 
Europoje

Nevv York (LAIC) —
Anglų, o taipgi amerikie-

6

Fedosejev, Pospolev, Tam* 
bovcev—Komunisty 
Agitatoriai Lietuvoje

Penki Institutai Prie Lietu
vos Mokslų Akademijos

Nevv York (LAIC) —Da
bartinės kvislingės Palec
kio vyriausybės laikraštis 
“Tarybų Lietuva” 1945 m. 
lapkr. 4 d. rašo, kad lap-

I
I

P. N. Fedosejevo ir P. N.
Pospolevo įžangine paskai-

tori jos.
— Tas pats laikraštis 

praneša, kad revoliucijos 
šventei Kaune suruošti su
manymus patiekė Bieliau
skas ir Tambovcevas, Liet. 
Komunistų Partijos Mies
to Komiteto sekretoriai. 
Pastebėta, kad eilėje įstai
gų ir organizacijų, gretai 
nominalaus lietuvio, yra 
pastatytas rusas instruk- 

į torius ir vadovas. Tas dvi- 
ilypiškumas prasideda nuo 
i pat Paleckio.
i — Kauno universitete 
Marksizmo - leninizmo se
minare. bolševikų teorijas 
skaitė karys Prichotka, 
stud. Judelevič ir pan.

New York (LAIC) —
i Bolševikai labai stropiai 
j kontroliuoja ir tolydžiui 
i pervaro per marksistinius 
i kursus visus mokslinin
kus, prisibijodami, kad jų 
galvosena nenukryptų nuo 
vadinamos “partinės lini- 

i jos”. Savo kontrolę raudo
nieji organai vykdo ir per 
Mokslų Akademiją. Į ją 
užsimota sutraukti visų 
šakų pasižymėjusius mok
slo žmones.

“Izvestija” praneša, kad 
prie Lietuvos Mokslų A- 
kademijos yra įsteigti pen
ki nauji institutai: chemi
jos, geologijos - geografi
jos, biologijos - eksperi- 
mentalinės medicinos, et
nografijos ir istorijos.

Browder Išmestas

New York — Komunistų

•Šiauduten

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

Kreipkitės su užsakymu:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

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

-3E- •:

ARKV. SKVIRECKAS 45 MINU. 
TĘS KALBĖJOSI SU PIJUMI XII

i
ĮI

Alkio, šalčio, teroro, ne
tikro rytojaus ir despera
cijos veikiamiami, žmonės 
metasi į juodąjį turgų, į 
spekuliaciją, į vagišiavi- 

pažadėjo visą galimą pa- mą. į plėšikavimą ir šiaip į 
galbą lietuviams.

Kaip žinome, Romoje 
veikia lietuvių kolegija, 
tuom tarpu prisiglaudusi 
prie Collegio Pio Latino 
Americano, kur jau yra a- 
pie 20 lietuvių teologijos ro mažiau pavojingu. Nuo 
studentų. Jie yra Vatikano; ' *- ’ ■—- —
Studijų Kongregacijos ži

rnio je, kuri lietuviams rodė 
į nemaža palankumo.

Romos lietuvių tarpe gy
vas kultūrinis gyvenimas. 
Kas savaitė ruošiamos pa
skaitos, literatūros pobū
viai ir tt.

Sekmadieniais atlieka-I 
mos lietuviškos pamaldos.

New York (LAIC) —
Kauno arkivyskupas met
ropolitas J. Skvireckas bu
vo priimtas Pijaus XII au
diencijos metu. Popiežius

I Lenkų Kilnojimas

Įvairius nelegalius užsiė
mimus.

Ypatingai pelninga pasi
rodo naminių svaigalų ga
myba, kuri dažnai oku
pantą apkvaišina, jį pada-

VETERANAMS PAGALBA
•-------------------------------------------------------------

Klausimas — 23 metų 
amžiaus veteranas turi ži
noti, ar pagal GI Biliaus 
parūpinimų jis gali stoti į 
seminariją, kad tapus ku
nigu. Ar pagal Biliaus Val
džia užmokės už tokį mok
slą?

“Buvau Lietuvišku Nuešr 
durnu Priimtas Ir BALF’o 

Vardu Aprengtas

! New York (LAIC) —
I Vietinės lenkų spaudos ži- 
Įniomis, iš anapus Kurzono 
Linijos į “Naująją Lenki
ją”, iki šiol, liko perkelta 
apie 585,000 lenkų iš Uk-
r^nos, 140^000 iš Baltgu- dukcija
dijos ir 40,000 iš Lietuvoj. 
Tuo pat metu iš Lenkijos į 

Į rytus “repatrijuota” 300,-' 
i 000 ukrainiečių ir 30,000 

Rašytojas Petras Babic- įbaltgudžių. Apie 600,000' 
anapus 
ženklo

I
I | 
kas, gruodžio pabaigoje lenkų vis‘laukia

I_____________________________ _______

Atsakymas — Taip. GI ciui apie Amerikos lietuvių pajudėti (t. y. likę lenkai 
Biliaus parūpinimai pave- teikiamą lietuviams trem- Ukrainoje, Baltgudijoje ir 
liną veteranams pasirinkti tiniams pagalbą, tarp kito Lietuvoje).

i—i_i_ --- pačįu metu, eina gy-
_____v metų spalių iventojų kilnojimas ir pa-j 

į mėn. aš atvažiavau į Itali- čioje Lietuvoje. Iš centri-! 
Klausimas — Kitas-vete- ją be pinigų, su drabužiais, n®s Lenkijos lenkai urmu 

ranas klausia, ar reikia kuriuos, ištisus metus ne- keliami į vakarus, 
jam gauti nuo žmonos lei- šiodamas, sutryniau ir su-^°kieęių apvalytus ir prie 
dimą jeigu jis vėl stos į ar- į čiurinau, nes su tais vie-1 ‘‘Naujos Lenkijos” pris- 

ninteliais drabužiais bu-i kietus plotus. Iki šiol,_per-

Čia, Romoje, Pasiuntiny- ■ žmonių. Kiti 100,000 bus 
paskyrimai užlaikomiems ’ šv Sosto pasiju-geliami šį pavasarį. Lenkai tęsis su įstojimu P™ svtsosto^mju ..

Klausimas Skaityto-guvau lietuvišku nuo- I“

~ 1V111YU VIS AdUAld,
rašydamas kun. Dr. Kon- Kurzono Linijos,

kokią mokyklą jie nori rašo: 
lankyti ir kokį mokslą sek- Į 
ti.

miją?
Atsakymas — Ne. Šeimų

“Pereitų

pirmojo karo laikų, kai ru
sų - vokiečių frontas kurį 
laiką tabilizavosi Lietuvo
je, o Rusijoje buvo įvesta 
prohibicija, geriausiais na
minės vartotojais buvo ru
sų kariškiai. Iš tų laikų 
Lietuvos kaimo žargonas 
pasipylė nauju žodžiu “sa- 
mogonas” (suprask savom 
priemonėm varyta). Nau
jiems vargams Lietuvą už
plūdus, naminės pramonė 
ir vėl išsibujojo.

Vokiškosios okupacijos 
metu ji buvo vadinama 
“Mondschein” — kito oku
panto atneštu žodžiu — 

! (Mondschein reiškia mė
nesiena). Šis žodis gali 
reikšti, kad naminės pro- 

_ i yra atliekama 
slapčiomis, nelegaliai, nak
ties metu. Taip pat gali 
reikšti, kad jos paragavus, 

i akyse pasirodo mėnesiena. 
Trečiai iš eilės okupacijai 

i užėjus,Mondschein, grei
čiausiai, ir vėl netrukus 
virs samogonu.

Gaunami iš Lietuvos pra
nešimai rodo, kad rusiškas 
okupantas įtin sunkiai su
sivaldo nepamėginęs sa- 
mogono.

2 nuo Visiems BALF Skyriams
Pereitų metų gruodžio 29

išbėgęs iš Lietuvos? kelta daugiaus 1,300,000 d; «Centro visiems sky-
l»_______ tt;.' taaaoa i r-iomc nocincti vali laLrcroiriams pasiųsti žali lakštai, 

kuriuose skyriai prašomi 
pažymėti skyriaus numerį, 

gyvendinti Vislos žiotyse adresą, pereitų metų duok-
jas praneša, kad kada jo įrdumu priimtas ir BALF P™ Danzigo ir, apskritai, >es ir valdybos nanų pa- 
geriausias draugas buvo d „np„np+a, >• Pamaryje. ivardes ir adresus,
užmuštas automobiliaus varau aprengtas... ■_<_________  Iki šiol tik keletas skyrių
nelaimėje, jis paėmė jo sū- “Negaliu be susijaudini-į Hmiinr PrftdiAriia 'tuos lakštus grąžino,
nu kain savo, šis jaunasis* mo rašyti Tamstai apie HiRIIRIC i riruiniCIJU Į yįsį skvriaį kurie ikipartija pirmiausia nugin- nelaimėje, jis paėmė jo sti

klavo savo ilgametį vadą, 
Earl Browder, o pereitą 
savaitę ir visai išmetė iš 
komunistų partijos. Buvo 
žinių, kad Earl Browder 
ruošiasi pats vykti į Mas
kvą pas Staliną ir jam išsi
aiškinti, bet greičiausia, 
kad tai tik komunistų bur
bulas.
Ką gi tokio baisaus Brow- 

der padarė komunistams? 
Browderio didžiausias nu
sikaltimas esą jis išdavęs 
“marksizmo - leninizmo 
principus.”

Pažymėtina, kad
Browderiu daug kitų išsi
traukė iš komunistų parti
jos. Suklaidinti žmonės 
pradeda atsipeikėti ir ge
riau pažinti komunizmo 
žiaurumą.

SU

Lietuvių Liaudies Meno 
Pavyzdys Augsburge

New Y’ork (LAIC) — 
Lietuvių dailininkų- skulp
torių grupės iniciatyva, 
Bavarijos mieste Augsbur
ge pastatytas įspūdingas 
lietuviško stiliaus kryžius. 
Spalių pabaigoje kryžius 
buvo įšventintas. Įšventi
nimo programa buvo pra
dėta gedulo mišiomis už 
mirusius. Toliaus sekė 
bažnytinės muzikos kon- v
certas. vėliau ir svietiškos. 
Pats įšventinimas buvo at
liktas trečią iškilmių die
ną. ’

nu kaip savo. Šis jaunasis 
žuvo karo kautynėse. Ka-į 
reivio apdrauda paduoda 
šį skaitytoją kaipo “bene- 
ficiary”. Žmogui apdrau
da buvo atsakyta, nes jis 
legaliai neįsūnijo jaunąjį. 
Ką turi daryti?

Atsakymas — Pasiuntė
me tamstai form 535. Čia 
turėsi pažymėti kaip ilgai 
vaiką išlaikei. Taipgi 
smulkmeniškas informaci
jas apie kiek auklėjimas 
šio jaunojo kainavo, ir 
taip toliau. Du asmenys 
turi prisiekti prie šios for
mos. Jeigu turi laišką arba 
laiškų nuo jaunojo, kuria
me jis minėjo kiek jis lai
kė tamstą tėvu, tuos irgi 
pridėk. Kurie tik turi pa
našią problemą prašomi 
prie mūs kreiptis. Mes ne
tik padėsime išpildyti šias 
formas, bet atstovausime 
prieš rating board of the 
Veterans’ Administration, 
dykai.

Klausimas — Veteranas 
klausia, kaip ilgai turi 
laukti prieš paduodant' 
prašymą dėl mokslo pagal 
GI Biliaus?

Atsakymas — Gali pra
dėti mokslą laike keturių 
metų po paliuosavimo, ar
ba laike keturių metų po 
karo pabaigos — kuris lai
kas vėlesnis.

Public Relations Bureau 
Catholic War Veterans 
Empire Statė Buildtng 

New York 1, N. Y.

• X

mo rašyti Tamstai apie 
Į tai... Jūs galite įsivaizduo- 
|ti žmogų, kuris viską pali
ko tėvynėje: žemę, namus, 
su daugybe knygų, paveik
slų, skulptūrų, lietuviškų 
juostų ir liaudies meno rin
kiniais. Žmogų, kuris me
tus trankėsi Vokietijoje po 
bombų kruša ir žemai 
skrendančių lakūnų šau
dymais, žmogų, kuris bū
damas rašytojas, už duo
nos kąsnį bernavo vokie
čiui ūkininkui ir kuris išti
sus metus nežinojojo nei 
vieno teisybės žodžio apie 
savo tėvynę ir tautiečius, 
apie savo seserį ir brolį, 
pasilikusius Lietuvoje, ir 
kuris staiga be cento atva- 

. žiavęs į Italiją pasijunta 
ministerio (Lietuvos mi- 

. nisterio!) svečiu, apren- 
į giamas tautiečių (iš Ame-
> rikos!) paaukotais drabu-
> žiais... Iš tikrųjų — pasa
ka!”

“Dėkui! Nuoširdžiausiai 
dėkui Jums, kunige, ir vi
siems broliams amerikie
čiams, už Jūsų kilnų veiki-, 
mą. Jūs, tur būt, sunkiai į- 
sivaizduojate, koks skur-i 
dus yra tremtinio gyveni
mas Vokietijoje ir kitur ne; 
tik materialiniu, bet ir mo-! 
raliniu požiūriu. Tik viltis, 
kad pasaulį tvarko dides
nė už žmoniją, — Amžino
sios Teisybė Jėga, — gaivi

Lietuvoje
I Visi skyriai, kurie iki 
šiol tų lakštų negrąžino, 

į malonėkite paskubėti, nes, 
Y- • naujiems metams prasidė-New York (LAIC) —

ra žinoma, kad karų ir į-'jus, reikia tvarkingai va- 
vairių socialių sukrėtimų ryti naują darbo barą, 
metu, pakryksta ne tiktai 
administracinis aparatas,! 
bet ir žmonių moralė. i

Skundas — silpnų žmo
nių ginklas.i(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.

i

--
sios Teisybė Jėga, 
na mus visus ir teikia vil-j 
ties, kad sulauksime s va jo-• 
nių išsipildymo!”

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

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu: 
Vardas ir Pavardė .............. —........................
Gatvė ...............................................................
Miestas ir Valstija ............................................
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KUNIGAMS PRANEŠIMAS
3

mis maldomis ar giedamo
mis giesmėmis ir už tai 
pradeda rečiau lankytis į • 
tas pamaldas. Maldos po 
skaitytinių mišių už Rusi
jos, mūsų engėjos, atsiver
timą būtų daug įspūdin
gesnės, jeigu visa bažny
čia kalbėtų “Sveika Kara-

Jau išėjo iš spaudos nau-’ 
jas bažnytinis “Vadovė
lis”, Kunigų Vienybės sei- 
rno patvirtintas, kuriame 

I randasi Gavėnios, Gegu
žės, Birželio, Spa’ių ir ŠŠ. 
Sakramento pam a 1 d o s, 
taip-gi procesijose varto
jamos giesmės, maldos po,
skaitytiniu mišių ir kitos liene”. Visai kitaip jaučia- 
dažniausiai vartojamos si žmogus, jeigu Gegužinė- 
bažnyčioje maldos. jse pamaldose jis gali iš

Pamaldos, kokios ten ne- pilnos krūtinės užtraukti 
būtu bažnyčioje, žmonėms giesmę “Sveika Marija”, 
darosi šaltos. nežingei- Birželio pamaldose “Atsi- 
džios, jeigu iis jų negali teisimo” malda, arba Kris- 

• sekti, jeigu jų maldakny- taus Karaliaus šventėje 
gės nesutinka su kalbamo- “Pasiaukojimo ŠŠ. Jėzaus 

-------------------------------i Širdžiai” malda visai kito- 
: pabėgėliu visiškai nesu- kią reikšmę turės, jeigu ne 
prato dalykų čionai. Visi tik vienas kunigas prie al- 

| parodė didelio 
; Komitetas rado, 
’ norėjo sekti Amerikos gy- nigu kalbės 
jvenimo standarto. Rapor- Tam visam reikia vadovė- 
itai parodo, kad jie dalyva- lio, vienodų žodžių, ku- 
!vo visuomeniniame gyve- riuos visi turėtų ir kartu 
nime. Jie remia demokrati- kalbėti ar giedoti galėtų.

Kaikurie Amerikos žmo- mininkas Department of Fort Ontario, netoli Oswe- ją ir prisidėjo prie įvairių štai dabar tą spragą užpil- 
nės prijaučia tragišką liki- Sociology, Yale Universi- go, N. Y. — dėl kurių Pre- karo pastangų — ginkluo- do naujas “Vadovėlis”, 
mą pabėgėlių iš Europos, ty, vienas knygelės auto- zidentas Trumanas išleido tose jzgose, namų fronte,;
Kiti neapsipažinę su f ak- rių. Antrasis autorius yra jo direktyvą apie išvietin- ir t.t. 
tais, daro visokius užmeti- Samuel Koenig, mokyto- tų asmenų 
mus.

Koki yra faktai apie 
šiuos naujai atvykusius?

r - Ji . M

1

narsumo, itoriaus jas atkalbės, bet 
kad jie visa bažnyčia kartu su ku- -i— — --— įr pasiaukos

PABĖGĖLIAI DABAR AMERIKIEČIAI

I Mūsų jaunoji karta neį- 
pratus lietuviškai skaityti, 

Beveik pusė pabėgėlių bet kuomet iš “Vadovėlio” 
< jau tapo Amerikos pilie- kartu su vyresniaisiais 
čiais. Kiti laukia paskuti- gieda, kalba maldas, po 

{truputį įpranta ir išmoks- 
Nors prieš karą kaiku- ta gražiai lietuviškai skai- 

rios profesijos ir kaikurie tyti- Tai kartu ir šventas 
Į Komitetas rado, kad yra darbininkai, net ir apylin- ir patriotinis darbas. Šian- 

Cituoja tikras skaitlynes daugiau moterų negu vyrų kės manė, kad tie pabėgę- dien nerasi žmogaus, kad

______ ____ o, ___asmenų imigraciją.! 
jas sociologijos Brooklyn 164,000 žydų iš visų kraš-; 
College, New York.______ tų atvyko per vienuolika

Kiek pabėgėlių atvyko į metų, sako knygutė. Prieš . DOD;eru 
Jun8- Valstybes? juos buvo atkreiptas bai-=2 gaT paM Uos Tai pirmas kiausimas, sus nacių teroras, 

faktus, ir tokį tyrinėjimą kuri knygelė atsako.
mas gali parodyti tuos

Labai pasipiktino Amerikos visuomenė dėl pada
rytų Jaltoje slaptų sutarčių, tarp Roosevelto, Chur- 
chillio ir Stalino. Seniai žinoma, kad visose istorijoj 
įvykusiose taikų konferencijose atsirasdavo slaptų 
sutarčių, kurios tik tuomet aikštėn išeidavo, kai žmo
nija jomis jau nesidomėjo. Žinodami tokią taikos kon
ferencijų tvarką, Amerikos laikraštininkai tuojau po 
Jaltos konferencijos pastatė viešą klausimą: ar ten 
nepadaryta tokių sutarčių, kurias neparanku dabar 
garsinti? Užtikrinta, kad panašių sutarčių nėra buvę. 
Bet štai, vos tik metams praslinkus, išėjo aikštėn, kad 
Jaltos konferencijoj slaptų sutarčių būta, ir tai tokių, 
kurios paliečia pačios Amerikos gyvybinius interesus, 
ir vis Rusijos naudai. Atiduota Rusijai (jei ji stos į ka
rą prieš japonus) Kurilų salos, pietine Sdchalino da
lis, Port Arthuro uostas ir Mandžūrijos geležinkelis, 
kuris neva bus vartojamas bendrai su kiniečiais. La
bai keista, kad Kinija apie tokią sutartį nieko nežinojo, vedė Committee for the 
Reiškia, du “didikai” atidavė trečiajam svetimas že-'Study of Recent Immigra- atvykusių 
mes. " ” ' “ ' — _
principą. Pigu įsivaizduoti, kaip gali jaustis kiniečiai,!komitetas buvo organi- — 1944. 1
už kurių nugaros dalinama jų žemė, ir tai tokia, užduotas 1944 m. Jį sudaro -Skaitlynių dėl Didžios JS- įninkams.
kurią buvo kilę du karai: japonų su kiniečiais ir rusų penkios svarbiausios tau- Britanijos, Airijos, Švedi- Didžiuma imigrantų bu-;imigrantai save

jos uostą Port Arthurą. Maskva, suprasdama, kad rei- mo organizacijos su koo- rijos nepaduotos. Bet ka- to kalnieriaus darbininkai, kokį dirbo Europoje. i ir už tai kviečiu visus ku-
kia nors dėl akių išlaikyti sutarties sąlygą, t. y. kovoti! peracija daugiau negu 200 dangi daugumą šių kraštų Europoje. Sulyginus su Knygelė kreipia dėmesį nigus parsitraukti kiek 
prieš japonus, laukė paskutinės dienos ir vos jos nepra-; įstaigų ir komitetų, kurie nebuvo ašies okupuotos ar- pirmaisiais imigrantais,1 į faktą, kad šie pabėgėliai galima daugiau tų “Vado- 
žiopsojo.Kai krito ant Japonijos miestų atominė bom-Į imigracija interesuojasi, ba ašies dominuotos pra- šie yra gana turtingi. Tas šioje šalyje pradėjo naujų vėlių”, platinti žmonių 

ba ir buvo aišku, kad japonai bet kurią valandą pasi-.kaip ir pabėgėlių organi- džioje 1933 m. tie 318,235 ypač liečia tuos, kurie at-į rūšių užsiėmimus, pastip-įtarpe, patiems pamaldose 
duos, raudonoji armija galvotrūkčiais įsiveržė į Man-įzacijų visoje šalyje. To ko- imigrantai nevisi buvo pa- vyko 1930 m. Kada atvyk- rino egzistuojančius, iš-’ laikytis ir pamatysite, 
džūriją ir danu pliekti jau parblokštą ir pakrikusį prie-jmiteto tyrinėjimas gražiai bėgėliai. Pabėgėlių i 
šą. Bolševikų “karas” tęsėsi 48 valandas. Tai juokin- ■ aprašytas naujoje knyge- grantų buvo 243,862. 
gai pertrumpa. Kad bent pajuokimo išvengtų, jie pail- ■ Įėję “The Refugees are Rokuojama, kad į tą vo turto, 
gino “karą” iki 10 dienų, “narsiai” mušdami jau pasi- Now Americans”, išleista skaitlių, 243,862, neįeina 1"

Public Affairs Committee pabėgėliai, kurie atvyko daug sunkiau 
of New York. Direktorius su laikinomis vizomis, nei prie Amerikos gyvenimo 
to svarbaus tyrinėjimo bu- tas tūkstantis, kuris atvy- negu pirmiau atvyku- 
vo Maurice R. Davie, pir- ko 1944 m. ir apsistojo siems. Prievarta apleido 
 i savo namus ir paliko kitus 
raminta. Bet kai sužinota, kad Amerikos interesai narius savo šeimos Euro- 
paliesti, pasipiktinimo ir pagiežos audra smarkiai įsi-.poje. Juos visokia propa- 
siūbavo. O kas būtų, jei nors dešimta dalis Lietuvos ganda skundė ir baisiai 
kančių tik keletą dienų reikėtų iškentėti?... K. buvo persekiojami. Ir daug!cans”.

___  __ _____ ___ , imigrantų iš imigrantų tarpe. Didesnė;liai bus mūsų konkurentai, jis gailėtųsi 25 centų to- 
. Tuo būdu stambiai nusižengta prieš teisingumo’tion from Europe, kuris “refugee” kraštų nuo 1933 dalis imigrantų virš 45 m..bet perdaug buvo darbo ’-iam gražiam “Vadovė- 

..____________ ----- 1—!1---- ---------------------------:__________ Išviso 318,235. amžiaus. Dauguma ištekė-gioje šalyje visiems darbi-liui”, reikia tik jam išaiš-
l dėl Didžios įninkams. Beveik visi šie kinti, paraginti ir duoti

_____________ ________ „____._______«_______— užlaiko, progą tokį “Vadovėlį” įsi- 
su japonais, t. y. už Mandžūriją, ypač už labai svarbų Utinės pabėgėlių patamavi- jos, Portugalijos ir Šveica- vo profesi jonalai arba bal-! nors nedirba tokį darbą, gyti- Aš kalbu iš patyrimo 
• i -r^ i a a i______ ■» r i____  _____________ i_______ i______j____ r 1_____ ______________•______  • •___ ____1________ • •__________________«_______________________________________ i__ _________ •______ J_________ •__ 1___ • ' 1____J •________ 1___  r _ . i f ni Clio L*n_

“Vadovė-

davusius japonus. Jaltos laimikis buvo išgelbėtas, nes 
maskoliai vis dėlto 
jimą” reikia rusišku nachalumu patepti: 
kaipo “aktyvūs” karo talkininkai, pareikalavo lygių 
su amerikiečiais teisių Japonijos likimui spręsti’..

Nelaiminga ta J ii ta — vakarinė carų buveinė. Da
bar ji keiksmažodžiu virto. Kai Jaltoj buvo parduota 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir kitos šalys, pasi
girdo kiek smerkimų, apgailestavimų ir — greit nusi-

kariavo! To dar negana. “Laimė- 
bolševikai,

imi- stantieji imigrantai galėjo vysto naujas rinkas, įvedė kad mūsų pamaldos bus 
dar pagrobti kiek nors sa- naujus procesus. Autoriai gyvesnės, žmonėms malo- 

’ ' . nustebinti matyti kokiu nesnės, daugiau į jas lan- -
Šiem imigrantams buvo greitumu šie pabėgėliai kysis ir dvasinė nauda bus 

'■ i priprasti stengėsi tapti dalis šios didelė. “Vadovėlio” reika- 
; krašto. Į trumpą laiką toli 7ais kreipkitės pas mane, 
nukeliavo.

Public Affairs Commit- 
te, 30 Rockefeller Plaza,1 
New York City 20, išleido 
šią įdomią knygelę “The 
Refugees are Now Ameri- už moterį, 

FLIS. venti.

Kun. K. A. V asvs,
15 Highfield Rd., 

Worcester 4, Mass.

Daug lengviau numirti 
negu su ja gy- .

E mest Dowson.

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXIII.

Klasta
... Aš jums sakau, kad tie visi Storpirš

čiai, storpilviai ir storkakliai sudaro nepa- 
kenčiamiausią buržujų klasę, — karščiavosi 
Pilvutis. — Nėra bjauresnio tipo kaip stor
kaklis kūlokas. Tai begėdiškas išnaudotojas, 
akyplėša, raguota kiaulė... — Atsiprašau, — 
nutraukė jo kalbą Storpirštis — pirmiau ne
gu užbaigsi tų gražių vardų litaniją, aš norė
čiau iš tos buržujų klasės išsitraukti. Prie ko 
čia Storpirštis? Storpilvis, storkaklis — tai 
suprantu, bet Storpirštis, žmogus storais nuo 
darbo pirštais, juk tai proletaras, ar ne?

Tarp draugų pasigirdo jaukus kiksėjimas.
— Dar nepradėjo gerai įsišuoliuoti, o jau 

Storpirštis ant jo užsisėdo — čyptelėjo Apy
senis.

Pataška paniekinančiai nusispiovė.
— Tas engimas buržujų ir kaišiojimas mums 

proletarų jau pradeda gerokai nusibosti. 
Kirsčiau lažybų, kad Pilvutis iš knygų tai iš
skaitė. Gyvenime jis nemokėtų atskirti bur
žujų nuo proletaro, ypač Lietuvoj.

Pilvutis, iš visų pusių užpultas, dairėsi, su 
kuriuo oponentu susikirsti. Pasirinko Pataš- 
ką.
— Neatskirčiau Lietuvos proletarų nuo bur

žujų? Bet čia nėra kas atskirti. Lietuvoj kol 
kas nėra proletarų. Ten visi buržujai — ir 
storkakliai ūkininkai, ir kampininkai, ir dva
ro burnočiai. Patys nusknriausi driskiai bur-

žuiškai nusiteikę. Kai nieko neturi, tai jie 
klusnūs vergai, bet kiek praturtėję, tuojau 
virsta kitų išnaudotojais. Lietuvoj dar nėra 
klasių susipratimo. Ten varguomenė tai gyvi 
senosios Romos vergai. Proletariatas ten te
bemiega, ir mūsų pareiga jį pažadinti. Reikia 
sukelti klasių kovą.
— Bet kas iš to gera? — paklausė Pataška. 

— Mes tik sukeltume vargšus prieš vargšus. 
Kiltų nereikalinga suirutė ir savitarpinis žu
dymas. Lietuvoj kapitalistų nėra ir jokių ap
čiuopiamų klasių nesimato. Kam čia nauda, 
kad sukėlei berną prieš ūkininką? Tada skur
džius smaugs skurdžių. Ir koks čia socialis
tams džiaugsmas?
— Aha! — triumfaliai sušuko Pilvutis, — 

ot čia ir visa svarba, kad bežemis proletaras 
susipras, kas esąs, ir smaugs žemės paveldė- 
ją kūloką - ūkininką. Reikia nuslopinti kapi
talizmas pačioj užuomazgoj ir jo pradus iš 
pašaknų išrauti. Juk žemės savininkas jau ir 
yra buržujus bei smulkus kapitalistėlis. Tik 
duok jam gabumų ir progos, tuojau pamaty
si į ką jis išaugs.
— Gabumų ir progos! — su karčia pašaipa 

pakartojo Pataška. — Toks ir dalykas, kad 
jų niekad neturės. Jūs, proletarų vadai, mo
kate tik žodžiais žaisti, tarsi jų prasmės neži
nodami, Jūs, ne kas kits, tik prasmegę teore
tikai. Jūs mėginat įsakyt gyvenimui eiti siau
romis jūsų mokslo taisyklėmis, bet gyveni
mas iš jūs tyčiojasi ir ragožium apverčia kur
mių užsimojimus.
— Kurmių užsimojimus! — riktelėjo Pilvu

tis. — Kaip puikiai tie žodžiai apibūdina bur
žujų ideologiją! Tai jūs kurmiai, ne mes. Jūs 
nieko nematote, nes bijote iškišti nosį iš tam
saus savo urvelio. Jei jūs išdrįstumėte kiek 
pratrinti kurmiškas savo akis, tai pastebėtu
mėte, kad, karui pasibaigus, Lietuva iš visų 
pusių bus apsisupta revoliucijos bangų. Ir

kaip ji, tas buržuiškas nykštukas, galės išsi
laikyti?

— Įdomu, — tarė Pataška — kokiais davi
niais paremta ta keista pranašystė?
— Keista pranašystė! — šūktelėjo Pilvutis.

— Visai nereikia pranašo tam įžiūrėti. Tik 
kurmiai buržujai to nemato. Rusijoj revo
liucijos pradai tiek įsivyravę, kad laukia tik 
progos aikštėn prasimušti. Už poros metų 
pamatysite, kaip triukšmingai grius milžinas 
ant molio kojų. Vokietija...
— Šventojoj Rusijoj nėra kam griūti, sako 

Dostojevskis. Ten viskas pasileis į purvyną,
— nutraukė jo kalbą Andrius.

Pilvutis neskaniai nusispiovė.
— Ir vėl tas Dostojevskis. Nors sykį pamirš- 

tumei tą buržuišką piūklą. Pasileis į purvy
ną... Hm... O pagaliau gal ir tiesą pasakė tas 
buržuiškas neva genijus. Tik reikia pridėt: į 
kruviną purvyną. Taip, buržujų kraujas už
lies purvinus jų darbelius.
— Bet tai ne paties Dostojevskio mintis. 

Tuos žodžius jis įdėjo į vieno panašaus į tave, 
ciniko bumą — pataisė Andrius.
— Ha! Tai jūs mane ciniku vadinate! — 

kažkokiu žiauriu pasigėrėjimu tarė Pilvutis.
— Karčią tiesą jūs cinizmu užvardinot. Tegu 
bus ir taip, dėl žodžių nesiginčysiu. Bet mes 
nutolome nuo temos. Juk kalbame apie revo
liuciją. Rusijoj ji pirmiausia pasirodys. Pas
kui seka Vokietija.
— Nežinai ką šneki — pertarė Pataška. — 

Revoliucijos Vokietijoj nieks nesulauks. Juk 
nė pats nebeišdrįsti vokiečių kareiviams apie 
revoliuciją kalbėt. Manau, kad nepamiršai, 
kaip jie anąsyk tave aplamdė.
— Aplamdė, biaurybės — lyg į save prabilo 

Pilvutis. — Bet jau čia ir mano kaltė. Perdrą- 
siai pradėjau propagandą varyti. Iš pirmo 
karto taip negalima.
— Nė iŠ pirmo, nė iš antro, nė iš trečio! —

lyg mašina atreportavo Pataška. — Tu jų nie
kad nepasieksi. Vokietis iš prigimties prie- 
šingas tai gaivališkai netvarkai, kurią žmo
nės nežinia dėlko praminė revoliucija. Tur būt 
skambiu žodžiu nori pridengti neskanią sui
rutę. Revoliucija tik popieryje gražiai atro
do. Nemokšos, kiekvienam spausdintam žo- 
dyj įžiūri šventą tiesą, puola ant to žodžio, 
kaip musės ant pasaldytų nuodų. Bet susidū
rę su tikrove, išsižioja, lyg pakliuvę ant kar
tuvių pakaruokliai.

Pilvutis nejučiomis ir pats išsižiojo. Nesi
tikėjo tokių karčių žodžių iš to, kurį skaitė 
vienu palankiausių revoliucinei propagandai. 
Kas jiems šiandie pasidarė? Visi jį puola lyg 
susitarę, tarsi maži perkūnėliai prieš arte- - 
jančią smarkią audrą. Nemaloniai scenai pa
pildyti trūksta tik Kazelėko. Bet štai ir jisai. 
Pilvutis prievarta sutramdė savo pykti, kurs 
veržte veržėsi aikštėn. Pataškos puolimą ry
žosi juokais paversti. Tad prisivertė aitriai 
šyptelti.
— Kad nežinočiau tavo, drauge Valdemarai, 

prietelingo nusiteikimo ir karšto revoliucijai 
palankumo, tai manyčiau, kad nori mane per
kūnu nutrenkti. Žinau, kad tyčia mane erzi
ni. Ką gi, dėl įvairumo ir tai kartais reikalin
ga. Bet, rimtai kalbant, revoliucija tai stam
biausias istorijos padaras. Be jos sukrėtimų 
jokia pažanga neįmanoma. Žmonija susting
tų kaip supelėjusi bala. Darbininkai amžinai 
būtų pavergti.

Čia Kazelėkas neiškentė nenusispiovęs. Jis 
beveik niekad į ginčus nesikišdavo dėl nesu
gebėjimo argumentuoti, bet šiuo kartu neiš
laikė ir karštai Pilvučiui atrėžė:
— Tamsta sakai, kad be revoliucijos nebūtų 

pažangos. Tai netiesa. Kaip tik priešingai. 
Revoliucija pažangą sustabdo. Ji paneigia ir 
naikina valdžios autoritetą, o be autoriteto 
nėra tvarkos, tai ir pažangos būti negali.
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DARBININKAS

Typiški Amerikos indi jonai.

sv.
51 sv.

BALF skyriai, parapijos, draugijos ir pavieniai asmenys į 
BALF sandėlį įvairius daiktus tebesiunčia. Per sausio mėn. dau
giausiai gauta maisto. Gaila, kad kai kurie popierinėse dėžėse 
siųsti maisto produktai išbirę, o stikliniai indai sumušti. Siunčiant 
prašome gerai surišti, nes gauname pairusių dėžių, išbarstytų mil
tų. kavos, makaronų, cukraus ir tt. Vienu atveju siųstas stiklinia
me inde medus ne tik išsiliejo, kas jau yra nuostolis, bet didesnis 
nuostolis — su juo siųstieji rūbai buvo suteršti, sulipę net ir išva
lyti sunku.

Nežiūrint ką siunčiate, geriausias būdas viską siųsti gerai 
supakavus medinėse dėžėse. Praktiška siųsti sunkvežimiais - tra
kais tenka tik vietoje užkrauti, o prie sandėlio nukrauti: mažiau 
pavojaus siunčiamiems daiktams pabirti.

Per sausio mėn. į BALF sandėlį gauta iš šių vietų rūbų, mais
to, knygų svarais:

Amsterdam, N. Y.. P. Kadgienė......
Athol, Mass., Mr. A. Watkevich ....
Athol, Mass., Mr. P. Watkevich.......
Austin. Minn., Mr. ir Mrs. Mattzake 
Boston, Mass., BALF 17 skyrius ....
Bayonne, N. J.. BALF 61 skyrius ... 

Mr. Pranas J. Dudzenski
Šv. Mykolo parapija (maisto) ............................136 sv.

Binghamton. N. Y., BALF 51 skyrius................................... 910 sv.
Brighton. Mass.. Fr. Alphonsus (Meškerė) ............................2 sv.
Brockton, Mass.. Šv. Roko parapija.................................  820 sv.

Mr. W. Baronas .................................................  10 sv.
Chester. Conn., Mr. Treigys ...................................................25 sv.
Chicago, III., Melrose Park BALF skyrius........................... 500 sv.
Cleveland, Ohio, Neperstojančiosios Pagalbos parapija .... 600 sv. 
Clinton, Ind.. Mr. John Skinder............................................  85 sv.
Cambridge, Mass., Nekalto Prasidėjimo parapija ........... 985

(Pirmiau siųstieji rūbai 970 sv. ir 1600 sv. priskaitvti prie 
Boston, Mass. siuntinio.) 

Mrs. Rožė Ališauskas ..................................
Mrs. Uršulė Liurkus ...................................

Elizabeth. N. J., Mr. K. Baltramaitis...........................
E. Chicago, Ind., šv. Pranciškaus parapija...................
Frackville, Pa.. Kun. S. J. Norbutas............................
Gary, Ind., Kun. J. S. Martis........................................
Grand Rapids, Mich., Mr. Peter Medlin .......................
Haverhill, Mass.. BALF 59 skyrius .............................
Harrison, N. J.. Helen Karužas............................. . ....
Hudson. N. Y., Mr. John Jankauskas .........................
Indiana Harbor. Ind.. Mrs. P. Danusas ir Mrs. J .Jocis 

Mr. J. Jurgutis............. ..........
Mrs. Paulauskas ......... 1..........

. Kearny, N. J., Kun. Voiciekauskas..........
Kenosha. Wisc., BALF 103 skyrius.........
Kevvanee. III.. Mrs. Ursula Zalumski........
Kingston, Pa., Mrs. A. Kadish ................
Lawrence, Mass., BALF 49 skyrius .......

Mr. Peter Zarecki ..................
Louisville, Ky., Giri Scouts.......................
Macon, Ga.. Giri Scouts ............................
Madeira. Ohio, Mr. Justine Murray.........
Manchester. N. H.. Mr. J. A. Vaičiūnas .. 
Manchester, N. H.. BALF 53 skyrius......
Maplewood. N. J., Mr. ir Mrs. Skudria......
Melrose Park. III.. Mr. Brosmski .............
Miamisburg. Ohio. Mr. C. Senseman .....
Minersville. Pa.. Šv. Kazimiero Seserys ... 
Mount Carmel. Pa., Mr. J. Blevis (maisto) 
Newark, N. J.. BALF 35 skyrius............
New Britain, Conn., New Britain BALF skyrius 
Northampton. Mass.. šv. Juozapo Lietuvių Draugija 

Mr. A. Sadauskas ....................................
Ocean Side. L. I.. Mr. S. Overzat .......................... .....
Paterson. N. J.. Mr. A. Lauzim ...................................
Philadelphia. Pa., Mr. Kristupas Žemaitis.................
Pittsburgh. Pa.. BALF apskritis ..............................
Rochester, N. Y., šv. Jurgio parapija ........................
Rockford. III., šv. Juozapo parapija ..........................
Sioux City. Iowa, Šv. Kazimiero parapija 
Schenectady. N. Y., šv. Krvž. par. per kun. A. Orvidą

sv.

33 sv.
... 11 sv.
.... 45 sv.

28 sv.
.. 120 sv.

637 sv.
11 sv.

646 sv.
..... 5 sv.
. 159 8V.

v
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Ištiestomis rankomis, sopančiomis širdimis lie

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

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

h * 
MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS 

St. Kobert’s Hali Pomfret Centre, Conn.
☆ Mrs. K. Karpus, iš Brooklyno visų pirmiausiai at

siliepė j MALDOS VAJŲ UŽ LIETUVĄ, prižadėdama 
atkalbėti kas vakarą per mėnesį rožančių ir litaniją; 
trumpas maldas su atlaidais — 3,000; šv. Mišių su Ko
munija — 10; vieną noveną.

i ☆ Šv. Kazimiero par. Pittsburgh, Maldos Apašt. Sky- 
j rius žadėjo atkalbėti 225 rožančius; 225 šv. Mišias; 225 
į Komunijas; 225 stacijas. O tos parapijos mokyklos vai- 

A KirnTl/nc t TCTTI TVTT T TC'T’fAOTTfAC DCTU A T T T 'kučiai prisidės su 1500 rožančių; 1500 komunijų; 1500 AMERIKOS LIETUVIŲ IS IOR1JOS REIKALU įšv. Mišių; 1500 stacijų.
___________ ____________ i ☆ Šv. Vincento par., Pittsburgh, N. A. Skyrius suti- 

ir pavie- ko auk°ti Vajui — 500 rožančių; 500 šv. Mišių; 500 ko- 
1 munijų; 500 stacijų.
☆ Šv. Kazimiero par. E. Vandergrift, Pa. M. A. Sky

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

Per daugelį metų jaučia- arkyvuose, išleistose kny- metraščius, t.t.
ma didelė spraga informa- gose, brošiūrose, ir kitose nios organizacijos, parapi- 

vietose randasi neįkainuo- jos ir įstaigos yra taipgi 
jamai brangios medžiagos! išleidžiusios visą eilę savo 
apie mūsų tautos Ameriko-1 istorijos mažesnių ar di- 
je gyvenimą ir veikimą. Į- i dėsnių veikalų.
vairių srovių grupės yra’ Bet ta visa istorinė me- 
išleidžiusios savo veikimo. džiaga mūsų kalba yra iš- 

i sklaidyta ir nesujungta nei 
686 i vienam pilnam, bendram 
sv- i istoriniam veikale, jokioje

cinėj literatūroj anglų kal
ba apie Amerikos lietu
vius. Lietuvių kalba tokių 
veikalų, didesnių ir mažes
nių, tiesa, pusėtinai. Mūsų 
laikraščių ir kitų įstaigų

SV.
sv.
sv.

VVaterbury. Conn., BALF 2 skyrius ........
VVorcester. Mass.. Aušros Vartų parapija

Maisto ................................................................ 960 sv.. kalboje.
Aušros Vartų par. (megstiniai iš BALF centro 
vilnų) ....................................................................  65

Westport, Md., Mr. John Kazio..............................................11
New York City, N. Y., “The Catholic Worker”.......

Mrs. Violeta Tysliavienė..........................
BALF 100 skyrius ..................................
Aušros Vartų parapija ..........................
Kun. Liubauskas ....................................
Mr. Bladas Zoruba .................................

Brooklyn. N. Y.. Mrs. Marija Daugirdienė................
Mr. Jurgis Mačys................. ...................
Mrs. Brady ............................  ,........
Mr. Ražauskas ............................... .........
N. N...........................................................s
Mrs. Teofilė Cižauskienė .........................
Miss Marijona Barasevičiūtė ................
Mr. O. Gillen ............................................
Angelų Karalienės parapija per P. Dulkę 
Mr. S. Jakubčionis ..................................
per Mr. J. Brundzą .................................
Mrs. M. Strumskienė ..............................
Mrs. Barbora VVebster - Verbštienė ......
Mrs. Tony Genevich ...............................
Mr. Schultz ..............................................
Ona Bajerčienė .......................................
M. Kmieliauskienė...................................
Mrs. P. Rimkūnienė ................................
Mr. Šiugžda iš Scholes kepyklos.............
Ona Mackevičienė....................................
Moterų Sąjunga 29 kuopa (maisto) ....
Ona 
Mr. 
Mr.
Mr. 
Mr.

290

.... 23 sv. 

.... 14 sv. 

.... 86 sv. 

... 290 sv. 
2100 sv.

.....38 sv. 

.... 10 
... 585 
.... 22
.... 16 sv. 
.... 12 sv. 
.... 45 sv’. 
.... 10 sv. 
... 500 sv. 
.... 205 sv. 
....21 sv. 
.... 55 sv. 
.......4 sv.
... 250 sv. 
..... 71 sv.

210 sv. 
625 sv.

...  10 sv. 

....  49 sv*. 
.....27 sv.

162 sv.
29.050 sv.

1515 sv. 
214 sv. 
185 sv. 
103 sv.

Maisto ...................................................  1440 sv.
Springfield, Mass., Mrs. Wallace ...................................  22 sv.
Stamford. Conn.. BALF skyr. per S. Cibulskį (maisto» 210 sv.

(pereitą mėnesį 200 svaru) 
St. Louis. Iii.. Nekalto Prasidėjimo parapija 
Sugar Notch. Pa.. Šv. Petro ir Povilo parapija 
Tamaqua. Pa., Mrs. J. Wassel.................................
Tucson. Arizona, A. J. Gerzūnas 
Wanamie. Pa., Šv. Marijos Lietuvių parapija ...

.. 150 sv.
88 sv.

......16 sv.

........4 sv.
25 sv.

I

ir išleidimui yra jau pasi- gai svarbu gauti: 
rašyta.

Kaip pilna ir komprehen- vių draugijų, susivienymų, 
syvė ta istorija bus, pri
klausys nuo pačios suinte
resuotos Amerikos lietuvių 
visuomenės. Aišku, mes 

> nesitenkinsim vien pavie
nių asmenų paduotomis in- 

i formacijomis, nei taip pat 
nelaukiant, kad Amerikos 
lietuviai surinktų ir sura
šytų visą reikalingą me
džiagą vien mūsų sutvar
kymui. Bet, šalia visų au
toritetingų šaltinių, kurių 
bus mums galima surasti 

į ir naudotis, pasiliks daug 
informacinių spragų, ku
rias užpildyti turėsime 
prašyti Amerikos lietuvių 
visuomenės ir vadų ir vei
kėjų talkos. Tiktai tokiu•J *

būdu bus galima nupiešti 
visos mūsų tautos gyveni
mo ir veikimo šioj šalyj i darbui, kurios tikimės iš 
bendrą vaizdą. I Amerikos lietuvių visuo-

Kokios, tad, talkos pra
šome iš visuomenės? Su- 

1 gestijų, patarimų, mums 
1 gal būt nežinomų infor- 
! macijos šaltinių, prisimi- 
linimų, ir kokios tik spaus
dintos ar ranka rašytos 

1 i medžiagos turima, kuri bū- 
jtų naudinga ir reikalinga 
i ruošiant minėtų veikalą.

1. Visų Amerikos lietu-

I t
parapijų, mokyklų, vie
nuolynų, organizacijų, į- 
staigų, t. t. metraščių, ju
biliejinių leidinių, istorijų 
ir tt.;

2. Vardų (titulų) visų 
knygų — nežiūrint kokia 
kalba spausdintų — kurio
se Amerikos lietuviai yra 
minimi ar aprašomi, nežiū
rint kaip netiksli ar neob- 
jektyviška informacija bū
tų:

3. Pavienių asmenų pri
siminimų apie lietuvių vei
kimą, kūrimąsį, organiza
vimą, apie lietuvių vadus ir 
veikėjus, t. t. visose lietu
viško veikimo srityse.

Iš anksto, tariame nuo
širdų lietuvišką ačiū už 
moralinę paramą šiam

I

sv. j
. SV. ■

...... 52 sv.;

......  17
...... 13
.....  95
.... 108

....... 36sv.L
4 15
......  15
......  86
....... 31
.......... 2 sv.
.......  10 sv.

17 sv.
17 sv.
38
11
17
25
13
19

... 8

... 4
12 sv.
21 sv.
87 sv.

...... 2
...... 3
..... 39

18
.....  1

9
.... 19

2 -į .........
28 sv. ■ paduotų faktų, mes jau 
21’sv.

.... 203 sv.
.... 15

30
....... 7 sv.
....... 3 sv.
.... 120 sv.
........2 sv.

6 sv.
5 sv.

sv.
sv.

Tokios inf orm a c i n ė s 
17 \ knygos anglų kalba ypa- 
~ l tingai pasigendama. Ame- 
sv rikos nelietuvis, arba šiaip

* : asmuo, norėdamas gauti 
sv (tikslesnį bendrą vaizdą A-

’ j merikos lietuvių, neturi 
į kur kreiptis. Todėl dažnai 

prisieina tenkintis
' svetimtaučių trumpai pa-; 
įduotomis — ir labai daž
nai netiksliomis informaci
jomis apie mūsų tautą, 

į Tiesa, Amerikos lietuvių 
visuomenę pradžiugino ne
seniai pranešta žinia, kad 
didžiulė J. P. Lippincott 
leidykla šią vasarą išleis 
Vinco Rimošaičio knygą 
anglų kalba apie Amerikos 
lietuvius. Bet toji knyga, 
mūsų žiniomis, bus novelės 
(romano) formoje. Ji, nors 

; brangus ir seniai lauktas 
indėlis į literatūrą apie 
mūsų tautą, neatsakys 
grynai informacinės isto
rijos reikalui. Apie plačiai 

į išgarsintą valdžios agen- 
įtūros WPA ruošiamą A-__

svJmerikos lietuvių istoriją Kas tiktai liečia Amerikos 
sv. i jau keĮetą metų kaip nieko, lietuvius ir galėtų būt su- 
sv |negirdima.^ Tas pats su i-; naudojama šioje knygoje, 
sv.
sv.
sv.!
sv.i Akivaizdoje šių trumpai

sv. 
sv. 
sv. 
sv.

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

sv.
sv.

Pajaujienė .............................
A. Gudaitis........................
M. Saklyn ...............................
Lazauskas ........................ ......
Vaitkevičius ...........................

Mrs. Betty Valen ..........................
Mr. McGee .....................................
Mr. A. Lee ......... :.........................
Mrs. Edw. Holland (maisto) ......
Pranciška Plaktonienė ..................
Nursing Sisters of the Siek Poor 
Mr. Vyšnius ..................................
Mr. Stelmokas .............................
Mr. Samuolis ......................._......
Mrs. Antanina Andrišiūnienė 
Mr. Lucas ir Wytenus .................
Mrs. J. Misevičienė........................
Mrs. Baltrušaitienė ......................
Mrs. Veronika Ozalskis
Mrs. Elizabeth Strolis....................................... 29
Mrs. Pužauskienė ............................................. 47
Mr. M. Rašinauskas.....................................................10 sv.
Mrs. Blažaitienė ........................................   7 sv.
M r. Petraška ................................................... 27 sv.
Paul Klonis ............................  7 sv.

Maspeth. N. Y., BALF 16 skyrius ....................................  292 sv
Richmond Hill. N. Y., Mrs. Stella Subatienė ...............  10 sv.
Ridgewood, N. Y., Mrs. Eva Masonis.............................................18 sv.
Woodhaven. N. Y., Mr. V. Pūkas .................................... 59 sv.

Mrs. M. Gajauskienė ...................................... 16 sv.
Amžinos Atminties A. B. Strimaičio knygos 307 sv.
M. Kwasnauskienė ............................................... 11 sv.

Woodside, N. Y., Salasevičienė ..............................  21 sv.

Aukojusiems įvairius daiktus nukentėjusiems lietuviams Eu
ropoje, nuoširdžiausiai dėkojam. Viską ir toliau prašome siųsti:
UNITED LITHUANIAN REFIEF FUND OF AMERICA, Ine. 

HAREHOUSE
101 GRAND STREET, BROOKLYN 11, N. Y.

w •

Į Amerikos lietuvių
menės.

Meldžiame adre s u o t i 
laiškus ir medžiagą auto
riui šiuo antrašu:

EDWARD J. KURAITIS,
8800 South Archer Avenue, 

Willow Springs, III.

IŠ CIRKO GRIZUS
— Kodėl tu, Antanuk, ra

šai dramblį iš didžiosios?
„ . ,_____v_______v_ — Oo, mamyte, kad jūs

vairiais kitais paruostais į mums yra labai reikalinga, būtumėet matę, koks tai 
ar ruošiamais rankras- Pradžiai, mums ypatin- didelis gyvulys.
čiais ta tema.--------------------------------------------------------------------I

į pradėjome ruošti pirmuti
nę, pilną, bendrą Amerikos 
lietuvių istoriją anglų kal
ba. Tas veikalas apims iš-1 
imtinai Amerikos lietuvių i 
gyvenimo ir veikimo isto
riją. Jis pilnai ir objekty- 
viškai apims visas lietuviš- 

Įkas sroves ir ideologines 
! grupes. Kadangi ruošia-1 
mos knygos autorius netu
ri jokių pretenzijų prie is-1 
toriko titulo, jis tenkinsis 
vien objektyviškais fak
tais. Minimas veikalas bus 
tikrenybėje informacinė 
enciklo|»edija apie Ameri-' 
kos lietuvius kronologinės; 
istorijos formoje.

Knyga bus maždaug 500 
puslapių didumo. Veikalas 
bus paduotas į spaustuvę 
už apie pusantrų metų, o 
gal ir greičiau. Norėtume 
pabrėžti, kad ruošiamas 
projektas nėra tiktai vieno 
asmens išsapnuotas pla
nas, be jokio konkretaus 
pagrindo. Atitinkama su
tartis knygos paruošimui

pAI/L HM$,PRM>BCE 

ttTlONALS.AIAAZED 
THE FANE HAKJN6 
f IMT UNASStSTED 
TKJPLE PLAY IN 
BA6EBAU. RECOKDS 
Pf&VENcE BENT 
BOSTON 3T>1

HOUSEW!F£ ro MEST PEALEfZ 70 5OAP MAKER, TME UEEPTAT 

TRlPLE HJN UR6EP NOH&f THE PEPARTMENT OF AORlCULTuAE, 
W/LL HElP PEPLACE INDUSTR/AL. FATf ANO 0/L5 THAT CAVUOT YET 
BE IMP0PTĖD !N ANT OUANTITY FRDnA THE iSlANDB OP THE 
SOUTH PAClFiC. MEĄT DEALEHS OONTINUĖ TO PAT PPUR CENTRĄ 
PDUMD FOR USED COPk/NO PAT.
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Padėtį Sovietuose ■
— Pasikalbėjimas su kiemsargiu Rusijoje. —- 
Kodėl raudonojo generolo širdis pabalo?—Duo
na, kopūstai ir grikiai — kasdienė sovietų dar-! 
bininko puota. — Apie darbininkų unijas ir 
streikus Rusijoje. — Darbininkai Sovietijoje ir 

parijai Indijoje. —

RAUDONOJO GENEKO- ] 
LO KNYGA ATSKLEI- 1 

DŽIA DAUG PASLAPČIŲ
Viena iš pačių įdomiau- ' 

šių knygų, kurios buvo pe
reitais metais išleistos A- 
merikoje, beabejo yra — 
“One Who Survived”. Vos 
ji pasirodė knygų rinkoje, 
greit buvo išpirkta. Ją pa
rašė rusų generolas Alek- 
sander Barnik. Revoliuci
jos metu jis kovėsi su bal
taisiais, būdamas Raud. 
Armijos nariu, jis vėliau 
baigė rusų Generalinio 
Štabo Aukštąją Mokyklą, 
gavo brigados generolo 
laipsnį. Nuo pat jaunatvės 
priklausė komunistų parti
jai, taip, kad apie save ga
lėjo pasakyti:
— Nuo pat mano subren

dimo metų nebuvo nė vie
nos valandos, kad aš nebū
čiau buvęs komunistų par
tijos nariu“.

Bolševikai juo pasitikėjo 
ir paskyrė diplomatiniu 
atstovu į užsienį. Dirbda
mas Sovietų pasiuntinybė
je Graikijoje ir važinėda
mas po Europą, jisai pa
matė, kaip žmonės gyvena 
kituose kraštuose. Tada 
jam pasidarė aišku, kaip 
nepakeliamoje priespaudo
je gyvena Rusijos žmonės. 
Kai 1937 m. prasidėjo “di
dysis valymas” Rusijoje — 
šaudymas buvusiųjų revo
liucijos vadų ir generolų, 
kurie buvo kitokesnių įsi
tikinimų, negu Stalino re
žimas, Barminas nutarė 
galutinai atsisakyti tar
nauti tai kruvinai diktatū
rai. Palikęs Europą ir A- 
merikoje įstojęs į USA ka
riuomenę, jis ir parašė 
knygą, atskle i s d a m a s 
daug paslapčių iš gyveni
mo Rusijos, taigi tos ša
lies, kurioje jis keletą de-i 
šimtmečių diena dienon 
gyvenimą stebėjo.

KRUVINAS PENKIŲ 
VAIKŲ TĖVO SKUNDAS

Savo knygoje pavaizduo
damas Rusijos darbininkų 
gyvenimą, jisai pasakoja

____
kų, kas vakarą taisydavo 
batus. į
— Kodėl taip sunkiai dir

bi? — paklausė jo Barmi
nas, žinodamas, kad kiem
sargio darbo diena tęsėsi 
ne aštuonias, ne dešimts 
valandų, bet buvo be pa
baigos.
— Kodėl? — atsiliepė ta

sai. — Todėl, ..kad aš ba
dauju. Aš turiu pripildyti 
septynias burnas, o algos į 
gaunu 120 rublių.
— Betgi dabar, kada duo

damos duonos kortelės, ai-' 
ga yra padidinta 10 pro
centų, kad būtų kuo išly
ginti tą duonos kainos pa
kilimą. Tas turėtų padėti.
— Ar Tamsta tikrai taip 

manai?
kiemsargis. — Mes esame, begėdiškas tautos apiplėši- 
septyniese: penki vaikai irimas industrializacijos var- 
mudu su žmona. Mumsįdan... Paprasta darbo kla- 
reikia septynių kilogramų sės šeima turi išleisti 90 
(kilogramas — 2y2 svaro) procentų savo atlyginimo 
duonos kasdien, nes neį- maistui, ir kaip menkas 
stengdami nusipirkti ko tas maistas yra, palyginus 
nors kito, mes viena duona su gaunamuoju 
turime gyvastį palaikyti. Europos kraštuose, kur 

pakilo: už juodos buvau! 
kilogramą vienas' 
o už baltos — du
Tačiau visas ma-

I

vėl kalbėjo

DABBINiN KAS

Vice Adm. Louis E. Denfield, kairėj, Chief of Navy Personnei, sveiki
na naujai paskirtą WAVES direktorę. Capt. Jean T. Palmer, USNR iš 
Omaha, Nebraska.

galima tik nedaugeliui;1 AR ŽINAI 
tuogi tarpu milijonai žmo
nių sąmoningai buvo pa- 
smerkti neturtui ir skur-: 
dui... Ta naujoji politika 
nėra niekas kitas, kaip tik

vakarų
v i as

i1
I

Kainos 
duonos 
rublis, 
rubliai, 
no algos pakėlimas tėra tik 
8 rubliai. Neužmirškite, 
kad alga pakelta 10 r< ne 
nuo mano pilno atlygini
mo, o nuo tos sumos, kuri 
man, pagal korteles, lei- ryžiai 
džiama išleisti už duoną, sviestas — 22 iki 26 rub-. 
O man leidžiama pirkti ne lių, dešimts kiaušinių 10- 
septyni kilogramai, o trys. Į12 rublių. Taip, kad darbi- 
Taigi matai, drauge, aš tu- ninkas, kaip aukščiau mi-j 
riu arba dar dirbti nakti- nėtasis, gaudamas 100-200 
mis, arba vogti, arba žiū--rublių mėnesiui, beveik vi-Į 
rėti, kaip mano visa šeima• siškai negali nusipirkti! 
badauja. j nei sviesto, nei kiaušinių!
90% UŽDARBIO — KAS

DIENEI DUONAI
Apibudindamas savo į- 

spūdį po šio pasikalbėjimo 
| su kiemsargiu, Barminas 
rašo:
— Aš drebėjau iš pasipik

tinimo, kai patyriau, kad 
darbininkai, net penkioli
kai metų praslinkus po 
“proletarų” revoliucijos, 
buvo tokioje desperatiško
je padėtyje. Man buvo gė- 

šitokį pavyzdį: kiemsargis Ida. Vargingiausių pastan- 
tų namų, kuriuose aš gyve-lgų laikotarpis jau turėjo 
nau, savo mažame bute, Į būti praėjęs, o tačiau net 
kurs knibždėjo pilnas vai-1 ir dabar prabanga buvo

KAINOS RUSIJOJE 
PRIEŠ ŠĮ KARĄ

Mėsa kaštuoja 9—10,
rublių kilogramas, balta 
duona — 2 rubliu, juoda —' 
vienas rublis, cukrus —de-' 
šimts rublių kilogramas. < 

— devyni rubliai, •

l
I

RUSIJOJE NEVALIA
STREIKUOTI

maža paguoda iš to, kad tada, kai viską valstybe 
tie, kurie gyvena milijo- savinasi, kaip Rusijoje, ar 
nierių gyvenimą, Rusijoje kai viską smaugia, kaip 
nevadinami milijonieriais, Vokietijoje...
o “aukštais valstybės tar- Ir taip Rusų tauta savo 
nautojais”. krauju privalo mokėti kas

kart daugiau ir baisiau už 
bukaprotystę ir valdžios 
siekimą to trumparegio ty-

— Rusijos darbininkai, rono...”
kaip pavieniai asmens, ne- Tai vis mintys, žodis žo- 
gali protestuoti; kaip jun- din pakartotos, žmogaus, 
ginys darbininkų unijoje kur per 19 metų tarnavo 
jie negali streikuoti. Jo u- komunistų partijai kaip 
nija yra “kompanijos uni- karys, kaip Sovietų pra- 
ja” ir kompanija, jo darbo monės direktorius, kaip di- 
savininkė, yra valstybė, plomatas, kurio sugebėji- 
Taip kad valstybė yra mus patys sovietai įverti- 
drauge ir “bosas”, ir strei- no pakeldami jį į brigados 
kus uždraudžiančio ji įstai- generolus ir pavesdami 
ga, ir policija. Be to — vai- aukštus postus užsienio 
stybė yra tiesioginė ir vi- pasiuntinybėse.
siška unijų kontroliuotoja, • Dr. J. Prunskis.

; unijos Rusijoje pasidaro 
įtik dalis policijos masine-* 
’ rijos.

KO VERTAS BOLŠEVI- 
| KIŠKAS BANDYMAS 

RUSIJOJE
— Socialistinis bandymas 

Rusijoje, — rašo toliau Į 
liūtines išvadas Barminas Barminas, —

i Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

i
I

Naudingos Maldaknygei
ANIOLAS SARGAS, juodi odos apdarai, auksuoti 

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

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

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

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

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

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

RAMYBES ŠALTINIS — Kun. Pr. M. Juras. Juodi 
odos apdarai, auksuoti kraštai, lietuviško stiliaus 
auksinis kryžius ant viršelio, 544 pusi. Kaina

Su užsakymais kreipkitės — 
“DARBININKAS"

366 W. Broadway, So. Boston. Mass. jį

i

52.75 |

i

Ar žinai, berneli, 
kuriuo keliu joti, 
prie kurių vartelių 
žirgeliui sustoti? (2)

— Josiu, kur darželis 
tvorele aptvertas, 
aukštojo dvarelio 
langelis pravertas.

Josiu, kur mergelė 
geltonoms kaselėms, 
raudonais veideliais, 
mėlynoms akelėms.

Josiu, kur rūtelės 
garbiniais žaliuoja, 
kur jauna mergelė 
daineles dainuoja.

Joju per laukelį, 
aukštai saulė šviečia, 
mano juodbėrėlis 
vis sprandelį riečia.

Joju per girelę — 
jau mėnulis teka, 
mano mer gužėlė 
su rūtelėms šneka.

Joju per dvarelį — 
jau raselė krinta, 
mano mergužėlės 
širdis neberimsta.

Joju prie darželio — 
atviri varteliai, 
sutinka mergelė 
su rūtų šakele.

— Sveika, mergužėle, 
tu. žalia rūtele.
ar tau nepanūdo 
rūtelių daržely?

Ar tau nepanūdo 
rūtelių daržely.
o gal joms pašertum 
juodbėrį žirgelį?

— Dėkui, bernužėli, 
už tokius žodelius, 
tokių negirdėjau 
iki šios dienelės.

Man dar neprailgo 
'su žaliom rūtelėms.
ir jomis nešersiu 
juodbėrio žirgelio.

Yra avižėlių 
juodbėriui žirgeliui.
o žalia rūtelė 
rūtų vainikėliui.

nei sviesto, nei kiaušinių! 
(nekalbant jau apie vai-j 
sius), ir tik retkarčiais te-! 
gali paragauti mėsos. Juo-' 
da duona, bulvės, kopūstai! 
ir grikiai —tai Rusijos; 
darbininko kasdienis mai-' 
stas.
— Ta padėtis, — pabrėžia! 

Barminas, — rūpestingai 
sovietų spaudos yra slepia
ma ir niekas gyvenančiųjų i 
užsienyje to nežino... Skur-( 
das proletariato, kurs vie
šai skelbiamas krašto ‘vai-į 
dytoju’, pasilieka nesuma-^ 
žėjęs. Diktatūros išlaiky-1 
mui paaukojama viskas... :

ALGOS IR GAMYBA
— Rusijoje, — rašo toliau i 

Barminas, — darbinin
kams mokamos nepapras-, 
tai mažos algos. Tas nepa
prastas išnaudojimas tu-į 
retų padengti nuostolius ir 
išvystyti pigią gamybą, 
bet bloga biurokratinė sis
tema, eikvojimas darbo ir 
medžiagų, panaikina tą 
galimybę, taip kad tikru
moje gamyba Rusijoje 
kaštuoja daug brangiau, 
kaip bet kuriame kapita
listiškame krašte.

DARBININKŲ UNIJOS
Bet kaip gi su darbo uni-! • - - -

jomis? Rusijoje jos yra ir - - -............
jos vadinamos profesinė- 
mis sąjungomis. Barminas' .. į
kurį laiką buvo paskirtas 
direktoriumi bolševikų 
pramonėje. Jis turėjo pui
kią progą įsitikinti ko ver
tos Rusijos darbininkų u- 
nijos. Jis rašo:

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mėnesį 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 judėjimų.

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

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

TAD. padarykime šūkį: “Tenelie- 
kataiikiškos jaunimo

rašo toliau
— visiškai ne- 

i biuro- 
pasidarė visoje 

I pilnumoje išnaudotojų kla-(
___ v_ darbininkai sė... Valstybė, kuri liko i 

gauna daug mažesnę savo i pramonės savininkė ir ku-. 
[gamybos dalį, kaip kad,rĮ iš vardo yra socialistinė, 
darbininkai bet kuriame i tikrumoje yra nauju, daug 
kitame kapitalistinia m e! pilnesniu ir daug baisesniu 
krašte, netgi mažiau, negu irankiu darbininkų masių 
caro laikais. pažeminimo ir išnauSoji-'

Niekas užsienvie net ir mo sistemoje. Pagaliau r‘e* nei. 11 ■ J j- , , organizacijos, ar nors mažiausio sky-tie, kurie bandė daryti ap-; Stalinas mums parode , kad -riaus. kurie neskaitytų “VYTIES”, 
skaičiav i m u s, naudoda- gamybos priemonėse paša- vui skaitykime • vytį; ■ 

miesi suktais sovietų duo-ihnimas privatinės^ nuosa-j kaina meUr
menimis (statistikomis) įyybės, nepašalina žmogaus, 

i nežino iki kokio pasibaisė-, išnaudojimo. Rusijos ban- 
!tino vergijos stovio rusų'^ymas nėra ypatingas, bet; 
darbininkai yra nužeminti, jisai duoda bendrą pamo-
— Rusijos darbininkų pa- k4 visam pasauliui: tikra- į

’ (savo knygos 313 ir sekan- pasisekė. Sovietų 
įčiuose puslapiuose) griež- i trati ja p-—
tai skelbia:
— Rusijos

■ lVUOlJUc kieti JJCL i ** JL

dėtis karo išvakarėse, tai-įsa\£yven*,no ^ygV Pa?e'; 
gi po 20 metų socialistinio! r*n*mas mas^ms ga*i būti 
bandymo, sąžiningai kai-atsiektas tik demokratinė- 
bant. būtu salima palvsin- [J6 sistemoje, su privatine

______ kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

su privatine 
iniciatyva ir konkurencija 
(lenktyniavimu), kada pa
žangi socialinė administra
cija (valdžia) viską laiko 
Jšmintingose ribose, o ne

bant, būtų galima palygin 
ti tik su padėtimi parijų 
Indijoje ir felachų Egipte, 
— rašo Barminas. — Tik
rumoje, jų padėtis dar blo
gesnė, nes, nors Egipto ir 
Indijos darbininkai gauna 
menkutes algas, jie taipgi 
moka žemas kainas už sau 

į reikalingus pirkinius. Tuo
gi tarpu Staliniškoji kainų 

i ir darbo politika ne tik al
gas laiko neįtikimai že
mas, bet taipgi dalykų, 
kurie reikalingi darbinin- 

: kų šeimų pragyvenimui, 
kainas laiko nepaprastai 
aukštas. Taip, kad “darbi
ninkų valstybės” parijai 
apiplėšiami dvi guba i... 
“Darbininkų valstybė” vir
to totalitariška (visuoti-i 
na) vergija... Karas atnešė, 
dar sunkesnes gyvenimo i 
sąlygas... Rusijos darbi
ninkai — blogai maitina-' 
mi, bloguose butuose, iš
kamuoti persidirbimu ir 
nusilpninti nuolatiniu pus
badžio gyvenimu.”
SSSR ir USA DARBININ

KŲ GYVENIMO 
SĄLYGOMIS

Barminas skelbia dauge
liui nežinomą faktą, kad 
PM redaktorius, taigi so
vietams palankus žmogus, 
Ralph Ingersoll darė tyri-

■

— Nei fabrikų direkto
riai, nei mes — sovietų 
pramonės egzekutyvasĮ 
(vykdytojai) neturėjome 
sau sukti galvų su bet ko
kiomis darbininkų atsto
vybėmis. Darbininkų uni
jos lokalis i

i

vvuviiiis. L/ai uiiiiiiKU uiu- _. r
jos lokalis (vienetas) bu- nejimus kamų ir gyvenimo 
vo. bet jo veikimas ribavo- !
si pildymu komunistų par
tijos planų. Be tų dalykų, 
viskas ką jie darė, buvo

, kad “lais- 
įvos” paskolos (o tikrumo
je jos buvo priverstinos) 
j būtų laiku išmokėtos. Ne- 

ios ;-----------
i raštininkui ofise ir darbi
ninkui fabrike.

BLOGESNIS GYVENI
MAS Už PARIJŲ7 IR

Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikrašti

uDARBININKĄ"

f
1.-1

4
•i

Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau- • 
šių ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje. į 
Jis išeina du sykiu į savaitę — antradieniais ir ’ 
penktadieniais.

“Darbininko” kaina metams............$4.00
Pusei metų ........................................ 2.00
Imant tik vieną numerį į savaitę, 
metams kaina....................................$2.00
Pusei metų ........................................ 1.00
Užsiprenumeruodami money orderį ar čekį 

siųskite:—

DARBININKAS
366 West Broadwoy, So. Boston 27, Mass.
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į 366 West Broadway So. Boston 27, Mass. |

Gražiausių Liaudies Dainų 
| Rinkinys
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lankęs 1941 metų vasarą, 
ir kad priėjo išvados, jog 
vidutinio Sovietų darbi
ninko uždarbis savo per
kamąja galia Amerikos 
pinigais prilygtų dviems 
doleriams savaitėje, taip, 

;kad “paprasčiausis Ameri-
kos lėkščių plovėjas ne
mainytų savo gyvenimo 

(sąlygų su vidutinio mąsto 
jsovietų darbininku.” 

_ j Rusijoje nėra “1
FELACHŲ Irių”, bet, kaip rašo Barmi

Taip, kad darydamas ga-|nas, Rusijos darbininkams

tu. >■į milijonie- * 
So Barmi- *

VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. I. Dabryia 

Papildytą Rinkinį Išleido 
KUN. P. M. JURAS

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

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

14 DARBININKAS

malda-



Antradienis. Vasario 19. 1946

Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

a;(Čia pradedame talpinti mokyt. B. dirbo lentpiūvėje. jo 
laišką lietuvio tremtinio, kurį žmona taip pat: poetas A., di- 
gavo Amerikos lietuvis. Nei rektorius K., mokyt. T. pielyčių 
rašėjo. nei gavėjo pavardžių fabrike; mokyt. R. (Marijampo- 
nepaduodame. kad nedavus liškė) — geležinkelio stotyje bi- 
p.ogos Lietuvos okupantams lietų tikrintoja: gen. P. — raš- 
arba jų agentams terorizuoti tininkų. jo žmona bulves skuto 
likusius pavergtoje Lietuvo- ligoninėje. Ir taip beveik visi.! 
je. Kaip žinoma. Lietuvos o- Sakysite, reikėjo neiti į darbą, 
kupantai arba jų agentai. Žinoma daug išsisukinėjo, 
sužinoję. kad tremti
niai turi giminių arba arti
mųjų. tai juos ne tik perse
kioja. bet tremia į Sibirą ar
ba kalėjimuose kankina. To-

• dėl gavę laiškus nuo tremti
nių iš Europos niekad nera
šykite į Lietuvą saviesiems, 
kad tas ar ki^s dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius. Šis laiškas yra ilgas. 
Talpinsime dalimis. Red. t

(Tęsinys)

Rašytas spalių 3 d.. 1945 
"Brangus Drauge:
“Kokia buvo lietuvių padėtis 

Hitlerio Vokietijoje? 
mas taip pat trumpas: 
čiai beteisė ir vergiška. Kiekvie
nas žandaras galėjo su mūsų 
žmogum pasielgti kaip tinka
mas: iš apsigyvenimo vietos iš
mesti. suimti. į koncentracijos 
lagerį įmesti. Visi turėjo būti 
prie darbo. Niekas, žinoma, ne
galėjo nieko turėti prieš tai. 
kad reikia dirbti, bet mums vie
nas darbas tebuvo prieinamas 
— fizinis darbas. Išimtį sudarė 
tik gydytojai, kurių Vokietijai 
labai reikėjo, 
prievarta 
darbo, 
džiais.

Atsaky-
absolu-

i

vi
saip apgaudinėdavo vokiečius. 
Mes vokiečiams meilės neturė
jome. Jie mums buvo ir pasiliks 
žiauriais okupantais, tokiais pat. 
kaip rusiškieji okupantai. Tarp 
judviejų buvo ir yra tik tas 
skirtumas, kad vieni buvo rudi, 
antri — raudoni.

Kas sako kitaip, y* a arba su
klaidintas. arba piktai meluoja. 
Iš meilės į darbą niekas nėjo. 
Kiekvienas norėjo iš darbo išsi-. 
sukti, bet. savaime suprantama, 
tai pasisekė tik mažesnei daliai. 
Masė turėjo vilkti sunkią pri
verstino ir ne sau tinkamo dar-, 
bo naštą. Neinantiems į darbą 
nedavė maisto kortelių, metė iš 
butų ir sodino kalėjimuosna. To 
negana. Už darbą mokėjo maža, 
nors jis dažniausiai buvo sun
kus. o maisto kortelės buvo la- I 
bai menkos. Lietuvis, sunkiai 
dirbdamas, gaudavo daug ma
žiau maisto negu vokietis. Kito
kių dalykų, be maisto, lietuviai, 
kaip ir kiti, svetimšaliai, beveik 
nieko negaudavo. Jei kas gau
davo bent kiek drabužių, tai tik 
išimtinais atvejais arba per {la
žintis.

šauniai Pavyko Parapijos 
Bankietas

Tūlą kaltininkė gėdinasi parodyti savo veidą fotografams laike jos 
pirštų nuotraukos policijos raštinėje. Ji kaltinama nušovus asmenį nuo ko 
ji negali pabėgti. Dalykas vykstąs Washingtone.

jos gyvenimas, padeklamavimas 
eilių, padainuojama dainų. Jei 
girti suėję gali vieni kitiems 
reikšti linkėjimus, pagarbą, 
meilę, tai kodėl negalėtų tą pa- 

* - ve**; tį daryti blaivininkai blaiviu
; niukui. Taip dalykams esant, protu? Tai būtų daug gražesnis,

BLAIVYBES PLATINIMO 
PRIEMONES

6

VALSTYBIŲ ZIMBS 1

e

HfW HAVEH. COHH. parapijos iždo globėją ir veikė
ją p. Mykolą Medelį, kad jam 
padėtų sudeginti parapijos 
mortgage. Čia ant stalo prieš 
kleboną buvo padėtas gražiai 
papuoštas tortas su jienkiomis 
žvakutėmis, kai|>o ženklas mū
sų klebono penkių ir pusės me- 

j tų didehos ir našios darbuotės. 
I Klebonas su savo pagelbininkais 
j uždega skolų sąrašą ir degina 
tą sąrašą.

' Kalbas pasakė Prelatas kun. 
i J. Ambotas, miesto mayoras 

kun. M.
Cibulskas,

I

Šiaip visi buvo 
prie fizinio 

pavvz- 
dirbo 

lentpjūvėje: prof. V. imisinin
kas i dirbo ūkio darbus ūkyje;

varomi 
Pailiustruosiu 
Teisėjas X.

prof. V. i

_ ETERAN’S
-----------------

Šv. Kazimiero parapijos ban
kietas įvyko vasario 3 d., para
pijos svetainėje. Dalyvavo apie 
500 parapijiečių ir rėmėjų.

Kiekvienam atsilankius į sve
tainę darė didelį malonumą sko
ningai priruošti stalai. Tas vis
kas atlikta priežiūroje mūsų 
eksperto p. Kazio Deko.

Visiems susėdus, atsilankė ; VVilliam C. Celentano, 
garbės svečiai: Prelatas Jonas Pankus, kun. M. < 
Ambotas iš Hartford; kun. M.-kun. J. Kazlauskas, kun. J. Va-

I
Pankus iš New Britain, buvęs (lantiejus, kun. K. Parėdna, mū- 
mūsų parapijos klebonas; kun. sų
J. Valantiejus iš Waterbury; Norkūnas ir M. Medelis.
kun. J. Kazlauskas iš Bridge- 
port; kun. M. Cibulskas iš Na
shua, N. H., buvęs mūsų parapi
jos vikaras; kun. I. Abromaitis 
iš LeSallete Kolegijos; kun. J. 
Matutis iš New Britain; kun. 
Pranckietis iš Waterbury, ir 
kun. Benesevičius iš New Bri
tain. Miesto mayoras p. William 
C. Celentano atvyko kiek vė- 

jliau. Visi svečiai susėdo prie 
garbės stalo, prie kurio taip gi 
sėdėjo mūsų klebono sesutė po
nia Ona Eglen iš East Spring- 
field, Mass., ir p-lė Viola Gra- 
deck, mokytoja. Visi mūsų ko
lonijos karo veteranai, kurie yra 
jau grįžę sėdėjo prie garbės 
stalo su savo žmonomis bei my
limomis, taipgi vietos stambūs 
pramonininkai.

Malda prelatui kun. J. Ambo- 
tui atkalbėjus, visi sotinosi Die
vo dovanomis ir komplimentavo 
šeimininkes ir šeimininkus.

Pasisotinus, prasidėjo prog
rama. Parapijos choro grupė 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus. Po to klebonas kun. 
Edvardas Gradeckas prabilo į 
visus parapijiečius ir svečius, 
paaiškindamas šio vakaro tiks
lą ir laikydamas parapijos sko
lų sąrašą, pasikvietė sau į pa- 

1 gelbą ilgametį parapijos iždo 
globėją ir nenuilstantį kolonijos 
veikėją, p. Vladą Norkūną, 
taipgi antrą kuklų ir energingą

Gyvenimo klaidos šie- nepasikloniojus alkoholio 
los sparnus sulaužo”

Lazdynu Pelėda, kalbėti apie blaivybės platini- kultūringesnis pagerbimo būdas 
_____________ j m4. atrodo, lyg būtų bandymas ' negu girtavimas.

I PŪst* prieš vėją. Rengiant tokius vieni kitiem
Žmnnt i dabartinių laikų A- Tačį k aš čjonai pasakiau kultūrinius pagerbimus, mes į- 

menkos lietuvių visuomenes gy-'J prasime tvarkingai pa.
' ,a a ir kad jau nėra jokių priemonių i reikšti mintis ir tuomi patys
blaivybes idėjos platinimas tie- ... . . , . .. . ,,i -L ; blaivybei platinti. Anaiptol! įtapsime kultunngesmais. To-

j siogimu budu yra visai nejma-j , alkoholio dievai_> kius valgymo ir girtavimo pa
šomas. Girtavimo paprotis lyg vra skait.j gerbimo būdus, kokie dabar įė-
kokis visuotinas tvanas, rodos,',. .. . . . . i_, - TT. ........................ ... .. . ,. . lingi. galingi, gerai organizuoti, i j° madon rengti, as laikau ne-Pagalios sulaukėme Hitleris- Daigia jau užlieti ir paskandinti , , .... 7, .. i. i „ u , v v Ibet tas dar nereiškia, kad alko-; kultūringais,kosios \ okietijos sugriuvimo, alkoholio hunuose, ne vien lie- , ...

J L - Iholio įtakos plėtimuisi visuome- Nors, kaip pirmiau minėjau.Mus visų akys nusvilo, kad esa-.tuvius. bet ir kitas tautas, sūdą-, ma .y kuomet dabar uip
me vakariniu demokratijų glo- rančas Amerikos visuomenes^. esu Įsitikinęs ir! išsiplėtojęs, kalbėti apie blaivy-
nn litLr ir i vo 11 i * __________boję. Juk mes ir traukėmės į branduolį. i , ~ L..... . , . !/- „.• u - i -- drjstu sakyti, kad blaivybę butųVakarus ne dėlto, kad kas mus Girtauja abiejų lyčių pavie- , , . ...... . .. . ... ,. . . . ... . galima sėkmingai platinti ir pa-) Voluetuą butų vttojęs. ar Vo- n,a,. girtauja jaummaa. prtau-.^. pBttauisi.

prieglaudos butume ja organizacijos, girtuoja inteli- . .r J ® . jei tik blaivininkai, nors ir ne-tautinių gru- .....skaitlingi, pavartotų tą pačią 
taktiką ir priemones, kokios 
vartojamos girtybės platinimui.

Kokios priežastys patraukia 
žmones prie girtavimo? Man y-

kietijoje
ieškoję. Mums rūpėjo pabūti ar- gentija. girtauja 
čiau Vakarų, kad patektume į pių vadai, kurių pareiga, rodos, 
vakarinių aliantų rankas. Ba
landžio antroj pusėj ir gegužės 
pradžioje tai ir įvyko. Džiaugė-1 
mės visi.

(Bus daugiau)

būtų nurodyti
aukštesnių idealų takus. Rodos, 
jau nebėra galimybės išlaikyti 
ir Dievo garbei pašvęstų įstaigų, 
pirmiausia neatidaVus

savo sekėjams

bės platinimą, būtų lyg bandy
mas pūsti prieš vėją. Bet jei 
mes pažvelgsime į krikščiony
bės pradžios istoriją, tai pama
tysime. kad krikščionybė prasi
dėjo daug sunkesnėse aplinky
bėse. o vienok greit paplito po 
visą pasaulį.

Pagonys krikščionių neap
kentė, juos visaip kankino, žu-

parapijos vikaras, pp. V. 
Kun.

K. Parėdna pakvietė vietos vei
kėją p. Kazį Dėką pasakyti ke
lius žodžius,- kuris visų parapi
jiečių vardu sveikino kleboną ir 
jam įteikė piniginę dovaną nuo 
parapijiečių ir šios kolonijos ge
rų klebono draugų bei parapi
jos rėmėjų, sumoje $550.00 su 
knyga, kurioje tilpo aukotojų 
sąrašas su geriausiais linkėji
mais. Visi kalbėtojai teikė gra
žių komplimentų mūsų klebonui 
už jojo tokią gražią darbuotę 
mūsų parapijoj.

Klebonas tikrai buvo nuste
bintas šia dovana, ir pareiškė 
savo dėkingumą visiems, kurie 
prisidėjo prie

Programui
šokiai.

šios dovanos, 
užsibaigus, sekė

priklauso garbės 
visiems darbininkams, 

rengėjams.

*•£*<**? £. Of'

CATHOLIC W*l VtTfKANS

Kas supranta skirtumą, tas 
ima gerus daiktus... tai rodo 

kodėl taip garsus yra

PICKWICK
ALE that įs ALE

T«ADtMA*K «fCISTt«Et>

M

garbės, ra žinoma, kad daugelis žmonių. dė krikščionis, įvykdavo
kurie pradeda lankyti girtavi
mo užeigas ir laikui bėgant vir
sta nepagydomais girtuokliais, 
ne dėl to. kad jie turėtų prigim
tą norą vartoti svaigalus, bet 
dažniausia dėlto, kad jie nesu
randa priemonių, kaip susirasti 
draugų, su kuriais galėtų pasi
dalyti mintimis, kasdieniais į- 
spūdžiais. pasišnekučiuoti ir 
linksmai praleisti laiką.

stebuklų, kurie patraukdavo ne
mažai pagonių prie katalikų ti
kėjimo. Vienok didžiausias iš 
visų stebuklų, kurs labiausia su
domino pagonis krikščionybės 
mokslu, buvo tas, kad krikščio
nys buvo tarp savęs draugingi. 
Vieni kitus gerbė, mylėjo. ‘Ana, 
žiūrėk, kaip tie krikščionys vieni 
kitus myli, vieni kitiem užjau
čia, tad jų mokslas turi būt ge
ras, — sakydavo pagonys, ir 
tūkstančiais priėmė tikėjimą.

Taipgi ir blaivjninkai šiais 
girtavimo laikais, nėra mėgia
mi, bet visaip pašiepiami, pra
vardžiuojami. Tačiau mums gal
vų niekas nekapoja. Mes galim 
drąsiai veikti, platindami blai-

Čia tikrai 
žodis 
darbininkėms, rengėjams, Šv. 
Kazimiero parapijos choro na- 
rėms-riams ir Marijos Vaikelių 
draugijėlei už malonų patarna
vimą prie stalų, visiems aukau
tojams dovanų klebonui, taipgi 
p-nei M. Ramanauskienei, kuri 
daugiausiai aukų surinko. Taip
gi p-niai Šilinskienei ir p. Ka
ziui Dėkui, kurio priežiūroj ši 
vakarienė buvo rengiama. Vie
nu žodžiu nuoširdus ačiū vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie šio vakaro pasi
sekimo. M.

Man teko nevieną girdėt sa
kant: “Jei žmogus visai negeri, 
tai nėra kur pasidėt iš nubodu-

I

mo. Nei draugų tu turi, rodos, 
esi niekam nevertas, visų pa
neigtas žmogus pasaulyje. Bet 
užeini į klubą, saliūną, tuoj su
sirandi draugų, išsigert, pasi
šneki ir linksmai praleidi laiką.” į vybės idėją, kuri yra kaipo gra

žiausias krikščionybės medžio 
žiedas. Mūsų veikimas bus sėk
mingas ir atneš gražius darbo 
vaisius, jei mes būeime tarp sa
vęs draugingi, nuoširdūs, vieni 
kitiem užjaučianti, tada dauge
lis pamatys, kad prisidėjęs prie 
blaivininkų gali įsigyti gerų, 
nuoširdžių, patikimų draugų, ir 
kad jų ieškoti nėra reikalo gir
tavimo užeigose. Tada blaivinin
kų — tų žiedų, ant to krikščio
nybės medžio atsiras daugiau ir 
galutinai apsidengs jais visas 
medis.

Mes neturim klubų, bei užei
gų. Bet mes galim atidaryti 
kiekvienam ieškančiam gero, 
patikimo draugo savo namų du
ris.

Laikykim savo proto ir širdies 
lempas visad pilnas, to taip va
dinamo Dievo ir artimo meilės 
aliejaus, šviesiai liepsnojančias, 
o būkim tikri, kad šviesa nuga
lės tamsybes.

I
iPaskesnių laiku įėjo madon 

rengti vieni kitiem, taip vadina
mus "pagerbimus”. Skaitai laik
raščiuose. kad tokiam ir tokiai 
surengta pagerbimo vakaras, 
pasakyta kalbų. Bet dažniausia 
tie pagerbimo vakarai būna nie
kas daugiau, kaip tik girtavimo 
orgijos.

Kaip matote, girtavimo pa- 
protis prasideda nuo lankymo 
girtavimo užeigų, ieškant drau
gų. kad linksmose pašnekose 
praleisti laiką ir tuomi prašalint 
nubodumą. Tad blaivininkai ga
lėtų tuomi pačiu būdu kovoti 
prieš girtybę, būdami draugiš
ki. linksmus, šnekūs; tas blaivi
ninkams nieko nekainuotų.

Blaivininkai taipgi galėtų 
rengti vieni kitiem ir pagerbi
mus. Kiekvienas blaivininkų su
sirinkimas galėtų būti vieno, ar 

į kito blaivininko-kės pagerbimo 
, vakaras, kuriame galėtų būt 
Įkalbomis nupasakojama jo, ar S. Būgnams.

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

MB W. Broadway. So. Boston 27. Mass.

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

Žodyną: ' <
Vardas ...................................................................... .................
Adresas

Visų Lietuviu Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ZVAIGŽDę” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams
“ŽVAIGŽDRS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
<►— —S 

—■J '
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VIETINES ŽINIOS
T ¥ T ’T* C C ■ Penktadienio vakare bus lai-

* Er O koma šventoji valanda.

Sekmadienį, 10 v. r., šv. mi-į 
šios aukojamos už Šv. Petro' 
parapijos kareivius gyvus ir mi-, 
rusius.

4:30 v. p.p., įvyks specialės 
trumpos pamaldos už mirusius 
kareivius mūsų parapijos.

5 v. v., po bažnyčia bus trum
pa programa pagerbti visus mū
sų parapijos grįžusius kareivius 
ir kareives.

5:30 v. v., ten pat prasidės

Vas. 15 d., mirė, po operaci
jai. Salome Preskinienė (Kruko- 
nytė) 53 metų, gyv. 173 H St. 
Paėjo Druskininkų parapijos. 
Amerikoje pragyveno 38 metus. 
Paliko du sūnų. Iškilmingai pa
laidota vas. 18 d., 9 vai. ryte, iš 
Šv. Petro par. bažnyčios, Nau
jos Kalvarijos kapuose.

Vas. 16 d., miesto ligoninė 
pranešė Antaninai Dirmauskie- 
nei gyvenančiai 2 Flint Place, vakarienė kareiviams pagerbti. 
So. Boston, Mass., kad jos vy- Per vakarienę patys kareiviai 
ras Antanas randasi ten negy- galės mums pakalbėti.
vas. Nuliūdusi moteriškė su Į vakarienę kviečiami visi grį- 
dukrele rūpinasi Antano palai- žę kareiviai bei kareivės. Taip 
dojimu. Melskimės už mirusius.

Vas. 17 d., tapo pakrikštyti
šie kūdykiai:

K. Marijona Vlado ir Marijo
nos (Augustinavičiūtės) Zerau- 
skų, gyv. 22 Antwerp St., 
Brighton, Mass.

Richardas Jonas Vlado - Onos
(Radzevičiūtės) Adamonių, gyv. trispalvė vėliava Dėdės Šamo 
7 Milton St., Dorchester, Mass. šalyje: Washingtone, New Yor- 

Vladas A. Albino - Joanos ke, Chicagoj, Bostone ir Kali- 
(Kanarkevičiūtės) Marcinkų, f orai jo j. Mums Bostoniečiams 
gyv. 1530 Columbia Rd., So. tikrai buvo malonu žvelgti į tą 
Boston, Mass. laisvės simbolį, kuris kėlė civi-

___________lizuoto pasaulio mintis, kad yra 
Trečiadienį, vakare, bus laiko- žmonės, kuriuos atstovauja ši

mos Šv. Teresės novenos pamal- vėliava, bet jiems laisvė išplėš- 
dos.

pat yra kviečiama ir visuomenė. 
Tik iš anksto reikia apsirūpinti 
įžanga.

L. VYČIŲ MASKARADINIS 
BALIUS

Gausios Dovanos-Minia Jaunimo 
Ruošiasi J Šį Parengimą

LIETUVOS TRISPALVĖ 
SKELBĖ LAISVĘ 

šeštadienį, vasario 16 d., š. m. 
dar kartą suplevėsavo Lietuvos

DAKTARAI

TROwbridge 6330

LRep$his,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARO STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sci
CAMBRIDGE MASS

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—h

ta, jie išniekinti ir išniekintas jų 
laisvės simbolis. Todėl čia pat 
reiškėsi užuojautos jausmai a- 
niems kenčiantiems lietuviams, 
kad jie nenustotų vilties, nes jų 
laivelis, kad ir skandinamas pik
tų raudonųjų bangų, vienok ar
tinasi laisvės uosto.

Taip šioji trispalvė vėliava 
kalbėjo iš Garbės Konsulo adv. 
A. O. Shallnos ofiso lango į pra
bėgančius laisvos šalies pilie
čius. Rap.

»

• Pereitą savaitę adv. A. O. 
Shallna, Lietuvos garbės konsu
las, buvo išvykęs į Scranton,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. 60. Boeton 0*48

Res. 37 Oriole Street I
We«t Roxbury, M am

TeL Parkway 1233-W

Vakarėlis Lietuvos 
Našlaičių Naudai 

| šeštadienį, vasario 23 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
E St., Lietuvai Remti draugijos 
moterų komitetas ruošia ‘Whist

šeštadienį, kovo 2 d., š. m., 
vakare, Municipal Building sa
lėje Lietuvos Vyčių Centro val
dyba rengia milžinišką Msska- 
radlnj Balių. Tai metinė L. Vy
čių pramoga, kuri kitais metais!Pa. pas savo tėvelius, aplankyti 
įvykdavo Bostono didmiesty j, o savo sergantį tėvelį, kuris yra 
šis KOSTIUMUOTAS balius į- 83 metų amžiaus. Jis yra nu
vyks So. Bostone. Kadangi tai'vežtas ligoninėn.
bus didelė retenybė šios rūšies1 Adv. A. O. Shallna grįžo pir- 
balius, o prie to žada turėti gra- madienį.
žiu dovanų ir gerą orkestrą, tai. 
Naujos Anglijos ir iš toliau, jau- • 
nimas iš anksto teiraujasi ir ža-į 
da atvykti, kad padaryti pla-j 
čias pažintis. Tas yra šiuo laiku 
pilnai galima, nes dabar jaunų! 
vyrų yra daug, kurie nuoširdžiai į 
akimis seka ieškodami sau gy
venimo draugės. O merginoms 
pasirodyti savo visame puikume 
ir sumanume, kad atkreipus to 
ar kito, gal būt, mylimojo akį, 
irgi proga, tikrai sakant, auksi
ne. Todėl ar reikia stebėtis, kad 
ir senesnieji norės atvykti į šį 
stebėtinai puikų parengimą ir 
prisiminti anas dienas, kaip ir 
jų širdelės lapatavo, kaip zuikio 
ausys. Nesijuokite iš to, nes tai 
linksma ir kartu rimta gyveni
mo problema ir tik tas jaučiasi 
visą gyvenimą laimingas, kas 
tokiais atvejais sugeba pagauti 
“aukso obuolį”.

Ši žinia stačiai gundinanti ir 
viliojanti, kad kaip greičiau toji 
kovo 2-roji prisiartintų, o kas 
žino, gal čia ir įvyks ne vienos 
širdelės mūšis, laimėti visam gy
venimui draugą... Būkime liudi
ninkai anų širdžių kovų ir pa
dėkime savo žodeliu dalyką pa
lengvinti, kad lietuviški židiniai 
pražydėtą šiame po kariniame 
laikotarpyj.

Vykime į šį balių visi ir ten 
turėsime linksmą laiką su mūsų 
lietuviškuoju jaunimu! Rap.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
•avo skelbimais remiu rbininką”

GIRIA, GIRIA
Giria, giria tu senoji, 

Paslėptinių taip pilna, 
šlamždama ką pasakoji 
Savo dyvina kalba ?

Ar tu nori pasakoti 
Nuo pirmiausiųjų žmonių, 
Kaip reikėjo tiems kovoti, 
Užsigeidus šių šalių ?

Kaip kasdien’ tie čia kovojo 
Su meškoms ir vilkais, 
Kaip tarp medžių sau ieškojo 
Maisto ir vietų būdoms.

Ar tu nori pasakoti 
Apie tuos senus laikus. 
Kaip kareiviai apšarvoti 
Lysdavo tarp šių kalnų ?

Kaip senasis Nemuns skyrė 
Lietuvą ir vokiečius. 
Kaip ateivis prisispyrę 
Pergalėti lietuvius!

Kaip neprietelių suminta 
Tankiai mūsų Lietuva, 
Kunigaikščių kaip apginta 
Pasiliko vis laisva!

ITOSK SKELBIMAI

SUGRĮŽO

t

VETERANAMS PAGALBA
Maloniam palengvi
nimui bandyk it 
švarų, nauja patik
rinta būdą atliuo- 
suot paprasta strė
nų gėla. Tik uždėk 
viena Johnson's 
BACK PLASTERT 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistai

GREIT PALENGVINA
ŽIAURIA

PARSIDUODA SABALINTAI 
KAILINIAI

Išvažiuodamas į šiltą Califor- 
niją, savininkas nori parduoti 
gerus rusiškus sabalinius vyriš
kus kailinius. Juos matyti gali
ma nuo 8 ryto iki 7 vakaro, siu
vėjo Aiduko karutuvėj, 322 
Broadway, So. Bostone.

(19-22-28)

IŠSIRENDAVOJA nedidelė 
krautuvėlė .Gali būti tinkama ir 
ofisui. Krautuvė apšildyta. Ren- 
da $25.00 mėnesiui. Atsišaukite 
pas janitorių: 318 E St., So. 
Boston, Mass. (2-15-18)

Dujų Skausmai? Aitru
mas? Galvą Skaudą? 
nuo vidurių užkietėjimo

• Nekentėk šių skausmų! Palengvink 
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feen- 
a-mint, apsaldintą. kramtomą, gumą 
vidurių liuosavimui. Turįs tuos pačius 
daugelio daktarų užrašomus vaistus. 
Milijonai jį naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl 
jausitės puikiai. Pabandy-

1»! (pB

STRĖNŲ GĖLA

Kaip jos karžygiai kovojo 
Su visais po dangumi, 
Ir kaip viens iš jų pastojo 
Lenkišku karaliumi’. —

Kodėl medžiai susisiekę 
Šnibždat lapais ir šakoms. 
Vėjai iš toli atlėkę 
Gaudžiat dyvinoms kalboms?

Giria, giria — tu geidauji 
Tos senovės mylimos, 
Tu dejuoji, tu dūsauji 
Oėl žavinimo kalbos. G-nas.

Party’, šokius ir šurum-burum. 
Kviečia visus dalyvauti. Pelnas 
skiriamas Lietuvos našlaičiams 
ir bendrai tremtinių vaikeliams 
— nupirkimui jiems drabužėlių.

Lietuvai Remti draugija pa
skyrė $100.00 drabužėlių nupir
kimui. J. M. Tumavičienč.

Draugijų Valdybų Adresai

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

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

£

$ Linksmų Šv. Kalėdų švenčių!
| Pristatome Alų ir Tonikų
v Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
v- toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
v ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

BORIS BEVERAGE CO.
£ J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
Ji 220 E Št., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

8 Winfield St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. —- B. Cūnienė,

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass. 
Tel. Parkway—1864-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdare — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H SL. 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.

i! 
i!
1! 
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Ką tik gavome iš knygrišyklos kun. Pr. M. Juro naają 

maldaknygę RAMYBES ŠALTINIS. Knyga turi 544 pusią- f 
pius, gražiais odos apdarais, auksuotais kraštais, traukiau- J 
čios išvaizdos. Kaina $2.75.

Užsakymus siuskite su money orderiu ar čekiu: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass. r

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

į 258 West Broadmy,
BSSXXKSStK»CKXM)a0CXX^

Pagamina gerus lietuvišku pietus. J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- { 
nę, ir visiems draugiškai ir mauda- į 

giai patarnauja. į
į South Boston, Hks. i

Užsisakykite Tanike Pas Mus 
Pristotam geriausį tanikę 
.Piknikams, Vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

įkuuiu* pmuunnos.
Myopia Club Beverage Co.

Grafton Avė. Utegton Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1SO).R

Gruodžio 28 d., 1945 m. įstojo į tokią tarnybą. 
Prezidentas Trumanas pa- Įstatymas, kuris parūpi- 
siraše po HR 3749, priedas na numušimą bet kokių 
prie GI Biliaus, kuris išme- kompensacijos sumų nuo 
tė kelis negeistinus punk- apdraudų pagal GI Bilių, 
tus.

MOKSLAS: Mokslo kur
sams apribotas laikas yra 
pratęstas 4 metams po pa- 
liuosavimo arba po karo 
pabaigos, kuris laikas vė
lesnis.

25 metų amžiaus riba yra 
panaikinta kaip ir mokslo 
pertraukimas. Šiuom me
tu, visi vyrai ir moterys 
garbingai paliuosuoti gali 
reikalauti vieną metą plius 
laiką praleidusį aktyvioj 
tarnyboj, bet nedaugiau 4 
metų. Mokslo parūpinimai 
dabar visus padengia.

HR 3749 parūpina “ko
respondencijos kursus” 
studijai, bet pragyvenimui 
neskiria pinigų. $500. di
džiausia suma paskirta to
kiems kursams.

Mėnesiniai pragyvenimui 
mokesčiai pakelti iki $65. 
veteranams be užlaikomų 
asmenų, ir iki $90. su užlai
komiems asmenims.

PASKOLOS: Visi vete
ranai gali prašyti paskolos 
į 10 metų po karo užbaigi
mo, ir paskolos paskolų a- 
gentūrų duotos automatiš
kai garantuojamos iki 
50%. j

Veterans Administration 
automatiškai garantuoja 
paskolą, jeigu veteranas ir 
skolintojas prisilaiko pa- aoje Ba| s_14 kun 

tvarkymų. mas Morkūnas. MIC.
Bei kada federale val-j Mkh.. S. JurgK, baž-

džia arba valstybių agen- Č1OJ(? 15_21 kun 
, turoK nępnpazysta stata- nas Mažukna MIC
I tojų reikia gauti leidimą: chicaK„ m Petr0 k Po. 
; Veterans Administration. |vilo čioje ^g. 6-12, 

Paskolos ant nejudinamo kun Jonas} Jakaitis Mlc
; turto garantuojamos iki, Chicae„ IIL visų Šventų'baž- 

$4,000; kuomet judina-1 čioJe 19_2g
. mo turto paskolos garan- ^ Mažukna. Mc 
MSjr08 lk‘ nedaUglaUj Išprašt-mui V. Dievo palaimos 

A , i misijų darbui, sielų ganytojai Nejudinamo turto pasko-'susavo ijječiais nalonSs 
los negali tęstis ilgiau kai Mvait^ rie misijas kaadicn 
25 m.; t"1-— —--J1-------- ’
turto 40 m., judinamo tur
to paskolos 10 m.

Dabar paaiškėjo, kad ve
teranas gali pirkti žemę su 
paskola gauta finansuoti 
namo pastatymą. Nuošim
tis yra 4%.

GI Biliaus parūpinimai 
padengia Jung. Valstybių 
piliečius, kurie tarnavo A- 
lijantų ginkluotose jėgose 
ir kurie buvo piliečiai kada

pakeistas.
CATHOLIC WAR VETERANS 

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

rieto?. Švelnūs jo palen g v a vaistai 
ŠILDO jum nugara, sujudina kraujo 
apytaka, sklaido jo pntvinima. lengvi
na skausmą Ailta multino priedanga 
laiko Šilima viduj. Šaltį lauke — duoda 
nuolatine atrama — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnaon * 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

tvarkymų.

Marijomį Misijos
Noru-ood, Mass., š. Jurgio baž

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

Binghamton, N. Y., Š. Juozą-; 
po bažnyčioje. Kovo 10—17, j 
kun. Antanas Mažukna. MIC.
Chicago, UI., Dievo Apvaizdos 

bažnyčioje. Kovo 11—17, kun. 
Adomas Morkūnas, MIC.
Cambridge, Mass., Nekalto 

Prasidėjimo bažnyčioje, Kovo 
11-24, kun. Jonas J. Jakaitis, i 
MIC.

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

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

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

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

j Chicago, UI., Š. Kryžiaus baž- 
■ nyčioje, Bal. 1—14, kun. Jonas 
J. Jakaitis, MIC. ir kun. Anta
nas Mažukna, MIC.
Chicago, III., Š. Juozapo baž- 

. Ado-

SULLIVAITS, hc
125 SUMMER ST.,

L1B 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S ( LOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats, Overcoats, 
Tuxe<los. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets, Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE” CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2SM

30. BOSTOli rumiTure vo.
Visokį baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380V2 West Broadvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORUUGBABORIAI

t •

ūkių nejudinamo kalbėti jX) j jėve mūsų, 3 svei-
ka Marija ir Mišių aukoje misijų 
intenciją priminti.

Gerbiamieji klebonai yra pra
šomi misijų reikalu kreiptis a- 
dresu:
MARIA N MISvSIONARlES,

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Remkite tuo* profealJOMlua Ir bte- 
nlerlus. kurie savo skelbimais remia 
-Darbininką”.

Visi skelbkite* ■‘DaibMnke".

i

»

ZALETSKAS
FUNERAL HOMfi

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

O- A. Zaletakas, F. E. ZatotekM 
Graborlal Ir Balsamuctojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
—»-■«- m------- 4 ,, ihfkalv\wJ>iyCwl MJI IHCIIIrTlB oypiaju 

NOTART PUBLIC 
Tai. BOU Boston 0*19

BOU Booton MO*
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Antradienis. Vasario 19. 1916 darbininkas
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PALANGOS JUZĖ
’ LIETUVA

Tęsinys
Čia diegia paprastai ko- 
CjtlKS

b'U- ;
<’!Ž:Ū'"'
C 1 1 ’

/-T-'; T 1 ]
1 - T

S Ii " C
i Žydų 
viso.

t ■” i v Į ■ ’ <; ęppes *

' ?• daug. Valgo 
mėsą: kiaulių 
Pasninkus sti- 

o. Žtries ne- 
j »•>£>■• y o silkes Ti- 

't iliku vra stin
tų. ••'^katalikų čia 
tiktai visur pri

a

Ini’
7° v

siėdęs bimpt įdėjus, aš 
stvpt į tas įšokės persi
žegnojau ir šiaip prabilau:

“Geri?ms žmonėms mir
tie vra daiktas geras ir ga- 
’~s žmogus vargu bei aša- 

*”• ri’ts žmogų Dievo a- 
r'’C't?tvs. kur Dievą 

e rv ri--s ir matys.

“Šitai tinime ir pakastu- 
vesų numirė geras Jonas. 
Jo mirtis pergandino mus

Pirr a. vyskupui ir kuni- visus, nes atsitiko ne laiku, 
gams draudžiant, visi buvo vos pusėje amžiaus. Gailis 
blaivi, degtinės nė ragaute jo motė, gailis vaikai, naš- 
neragavo, nugis jau (1862) laičiais palikę, gailis ir vi- 
atsirado ir geriančių. si kaimynai. Dėlko tai gai-

Žmonės. karališkiais va- lis? Dėlto, jog moteriai bu- klausytojai, amžiną atilsį 
d^narni, užvis Viekšnių ir vo geru vyru, su kuriuo Jonas ar įvedė kurį jūsų į

' Tu buvai i’d di ir galinga 
j Kunigaikščių plati Lietuva.
Ir drėbė:o totoriai, Maskva
Ir kil; r?.ū -u ,>r:. š :: gausingi.
T. galybe i j <r*.d ’<i d ngo — 
N ikar ivo n ’y *' kova — 
Ir buv 1 ~r‘; i n- laiminga 
Kruvh.ų ba Jš ?vų Lietuva.
At kė-ci i ir d ii g issin 5 
Nors pr ū k—u’Jai.s, b t 

lais ra —
Iš vergiją išėjus gyva —

Taip tu esi ^v/enimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga 
Arižinų amžina Lietuva.

J. Aistis.

pirma sudiev tau, gera ma
ro moterėle, su kuria de
šimtį gyvendamas metų, 
’-n^o ir nelaime dalinausi; 
oud’ev jums vaikai, ku- 
’ ’"os mvlėjau ir norėjau 
iš?”vinti į gerus žmones; 
‘•’idie'm tau. mano šeimy

nėle. kuri ištikimai man 
į tarnavai; sudievu jums, 

’ aimvnai, su kuriais be 
1 nrr»ių gyvenau, n iei kurį 
ka:n norint užrūstinau, 

dovanokite, 
ir aš mirdamas nė ant 

nonvH”. loi kuomet 
"ab i ;ai iš'ko. man 

’■>'» i r’*Ži. ?t,oIS-
i’ ' "''s ir iūsu gyvuliai į 

i'" įb’15-
n nas’’i’4:’ i ka*”+'i 

:sa’au jums- sudiev. Jūs 
manės sugrįžtant nebesu
lauksite. hot aš iūsų atei- 

įnnnt sulauksiu. Miriau pu- 
jsėie mano dienu, ir jums 
tn»n pat mali atsitikti; to- 

I dėl gyvenkite pagal įstaty
mo švenčiausio katalikų 
tikėjimo; nors jus, kaip

8

Poetų apdainuotos Šešupe s vyliejanti krantai,..

NERIMO ŠEŠĖLIAI kT AR? ŽOLIŲ

Triškių parapijų didžiuo- niekuomet nesibarė; gailis karčiamą ir apgirdė? Ar Lauryną, kurį čia
jasi. tankiai kišasi į ne sa- vaikai, nes jiems buvo ma- namuose savo vaišino kurį "
vo reikalus, gebia bylinė- loniu tėvu; gailis kaimy- lig girtybės? Ar pasisavi- 1 „•
tis, nesupranta gautos lais- nai, nes buvo padoriu ūki- no bent mažiausią svetimą tikėjimo, 
vės ir tariasi viską galį da- ninku, lipšniu kaimynu ir daiktą? Ar leido savo gal-'

t . • —— —— — — v . » . J M .J £ . A— ■ ..... ^. . V . A . . . , — »•»«

Bet jau grįžkime vėl prie lis dar dėlto, jog nustoda- pasiskolinęs nuo ko pini-'m!es* v^so Pikto, pakliūsite 
Butkaus. Krikštynoms ir mi Jono pritrūko gero sau gus neatidavė? . 
mano darbui pasibaigus, naveizdo. Pasakykit patys šeimyniškiams nusuko ar 
gavau užmokesnį. Butkaus čia susirinkę į laidotuves, nutraukė? Nieko to neda- 
sūnus Izidorius palydėjo 
mane lig Kuršėnų; ėjau 
kiaurai per Šiaulius ir Ly
gumų parapiją ir pakliu
vau į Stačiūnų sodžių pas 
Antaną Zajenčkauskį. Čia

Stačiūnuose garbiname, 
uenvie keptų, nepameskite 

, nes atstodami 
gu.- nuo, kataliku būsite tikrai, 

išmintingu žmogumi. Gai- vijus į svetimą rėžį? Ar prakeiktais. Taip saugoda- 
- - — - - ... i miesi viso pikto, pakliūsite

Ar algą * dangų ir su manim pasi- 
64 regėsite, ką duok Viešpa

tie. Amen”. 5, d.
....................—- - — ... ............ ..

Į 'a:rios spalvos degė 
Spindėjo žiburiai, 
0 rinkosi, o ėjo 
Linksmi, jauni būriai.
Kaip beržas tarp arimų. 
Čia rymau be draugų. 
Ir ko ir ko taip liūdna. 
Taip liūdna ir baugi'?

O žiburiai, o dainos 
Ir mėlyna naktie, 
Kodėl, kodėl jau metai 
Ne tie, jau nebe tie?!...

DAINA

Ir auginom, ir kraitelį krovėm, 
Ir laimužę jai žemelėn lenkėm, 
O varteliuos nusiminus stovi,

i re, nes buvo geru katali- 
; ku. Jo arkliai, į Šiaulių tur
gų nuvažiavus, neskambi
no dantimis lig iš vakarų, i 
'nes degtinės negerdamas,: 
vos pabaigęs mieste reika-!

MALDA UŽ LIETUVĄ

u tA.. f VO jJavCLLgYO iiuvotv luinu • 
apsčiai gavęs darbo, siu- Rankeles gūdžiai sunėrus verkia iUs grįžo namo. Neužkliuvo;

1 1 • v • *•««*»••vau per keletą savaičių.
Besidarbuojant sunkiai 

susirgo artimas kaimynas, 
Jonas, žmogus padoriai 
gyvenąs, pusamžis, turįs 
moterį ir vaikus. Jo pati 
parvežė 
nų, Baranauską _______
rą iš Šiaulių, bet tas nieko Kad raselž krito ant kaselių... 
nepagelbėjo. Ligoniui kas- Vai tu neverki, vai neraudoki, 
kart silnnyn einant, viena Vai nežiūrėki, miela, namolei— 
davatkėlė skaitė Vadovą. 
Sergąs nedaug tegirdėjo, 
nes jau žmonių nebepaži- 
ro. Kartais ai-ai-ai-aičiojo, 
1 aitais kniost tarsi pakir
do ir trūkt-trūkt rankas 
traukė. Kad gėrė kliukš- 
kliukš vanduo tarsi į kubi
laitį krito. Kartais tarsi 
pūkus dviem pirštais nuo Tik tenerauda, tik tenešaukia 
sa-ęs lasė. Dar namų šu- Jūsų sesutė, raiba gegelė... 
res per visą ligos laiką 

kaukė. Vis tai
ą mirtį, todėl

Tai ir nuleidom, tai ir įkūrėm * kumelės nė prie vienos 
Tave, vyriausią mūsų dukrelę, i karčiamos, nes tų nedorų 
Tai ir nurinkom šelmį vienturį}, namų nelankė. Kurs pa- 
Tai nudaigojom žalią rūtelę...
Nežinojom, kad vargelis laukė, 

kunigą iš Stačiu- ^a^ anta vi*§o kelio.
ir dakta- sau^utę debesėlis niaukė.

Kalne kvieteliai byra nunokę— 
Negali palikti barelio broliai...

O ji verkia, rankeles vis grąžo— 
O skruosteliuos ašarėlės žvilga. 
Tai ji keikia likimą negražų. 
Tai rūgoja usneles ir dilges...
Grįžkit, sūneliai, iš lygaus lauko 
Tegu ten byra, kalne, kvieteliai,

1

I

: Guliu au-štiolni^kas, vį- eina mažutis vabalėlis, o 
sas paskendęs žolė je. Dide- rodosi, lyg koks didelis lo- 
lė žolė. Lyg koksai miškas kys. Kai eina, net medžiai 
aplinkui mane nustojęs, linksta, net šakos siūbuo- 
Žiūriu pro jį pačiu paže- ja. Ateina tiesiai į mane, 
miu, pakreipęs galvą. To- visai jau nebetoli. Staiga 
Ii matyti. ; sustoja ir pakelia aukštyn

• štai smilga, sunkiai pa- savo smailą snukutį. Ūsus 
virtusi. Visai nugriūtų, kraipo. Nustebo, iš kur čia 
kaip vėjo išrauta pušis, jei tas kalnas pievoje atsira- 
rebūtų atsirėmm i į storą dęs. Palypėjo ant palinku- 
šakotą dobilą. Stinriai lai- sios smilgos ir žiūri kur 

A. Ramrikis ko dobilas, net įlinkęs. O viršum manęs. O smilga 
------------ ten dvi pievos dirsės, arti- dreba. Galvoja gal vabalė- 

mai susiglaudusios tęvais lis, kaip perlips mane, kal- 
liemenėliais. Tolėliau kiek ną?..
— henvksta žal:°j2 ūkano-, Ant kitos „
įjc plačiai issikesnoję kmy- marga Dievo karvytė. LipaViešpatie Dieve, Aukščiausias Valdovai. 

Tavo vaikeliams — mums žodį leisk tarti! 
Aukos, šventajai paskirtosios kovai, 
Širdį sugruvintą turi, Vadovai, 
Rūpestį vieną! Leisk širdį atverti!

Žodį leisk tarti!
Vieno dalyko negalim iškęsti, 
Vieno dalyko negalim tylėti!
Laisvę Tėvynei vėl teko prarasti!.. 
Viską, vai viską Tau trokštam pašvęsti, 
Teikis tik. Tėve, jos pasigailėti!

Teikis padėti!
Ji mus, brangioji, pagimdė, augino; 
Ji mus jautriausiai globojo, mv’ėjo; 
Grožio ir džiaugsmo tiek suteikė gryno!.. 
Vargas, nelaimė dabar jai užtvino.
Širdys mums plvšta, beklausant jos dėjo. 

Reikia gynėjo.
Reikia, oi reikia gynėjo — galiūno. 
Mes esam tvirti ir trokštame veikti! 
Nepagailėsim nei turto, nei kūno! 
Meldžiam tik Tėvo, Aukščiausio Galiūno, 
Teikis Tėvynės nelaimę užbaigti,

Saulės suteikti!

nai. Vos vos krūpčioja po 
[truputį, matyti, ramus vė
jelis siaučia per jų viršū-

taip rūpestingai, apeidama 
apsukui. Laukiu jos pa
siekiant viršūnę. Ne! lipo, 
lipo ir perėjo ant kitos žo
lelės. Pabuvusi ant jos tru- 

, v - pūtį, leidžiasi žemyn. Ne-
* .11 — 1 , 1 • - — 1 patiko ar ne ten pataikė,zemen. O dar toliau, | šoną F 6jo Nusivylus! grįžta, 
ir aukščiau, tik mainosi, 
tik žvilga skaisčiai žalsva! 
siaura juostelę. L___ __

nes, skaito jų pribrendu
sius grūdelius, laukia, ka- 
:da, smarkiai papurtęs se-vargelis į jo namus atėjęs, 

negavo duonos griežinėlio 
ar saujos miltų? Kuomet 
Jonas rinkliavų ir mokes
čių neužmokėjo, kuomet su 
kuo bylinėjosi? žodžiu sa
kant, gyveno amžiną atil
sį Jonas, kai pridera gy
venti geram katalikui. To
kiam tai žmogui, kaip sa
ko giesmė mūsų: mirtis y- 
ra daiktas geras, galas 
vargų bei ašarų. Toksai 
stosis Viešpaties akivaiz
doje ir džiaugsis Jį regė
damas.

i “Teisingai tad gi visi jo 
į gailėdamiesi su atdūksiu 
sakome: “Amžiną atilsį jo 
dūšelei”!

Nors, kaip žinome Jonas 
numirė su kunigu ir su 

• šventais sakramentais,
vienok, kad darbai jo, kai
po žmogaus, nekliudytų 
dūšelei įeiti į amžiną atilsį, 

i jisai nori pasakyt jums, 
geri kaimynėliai, paskuti
ni kartą: sudievu. — Dėl 

Į tos priežasties šitai per 
“Visų

<

M. V.

Vai tai paliksi anytos dvarą —
Vai tai mes duosim valių valelę,
Kad tau būt linksma, kad tau

būt gera.
Kad nem.; lytum niekad varge

lio... J. Aistis, mano lūpas sako:

O dukrele, o vyrių vyriausia.
Va: tu nustoki kruvinai raudo

jus —
Per laukei’, per lygių lygiausią 
Išvaduoti broleliai atjoja...

LIETUVIŲ GYVENIMAS

dau. dingt a- 
1"3 pasakyti 

kūną, 
u anie numi- 

ir briežt- 
au, ką saky- 

atėjus, 
Graba į

O čia, štai, visai pagal 
Kas ten mano ranką narsiai tempia 

auga ir ar auga kas — ne- skruzdėlė kažin kokį sva- 
žinia, o gal tik taip švie- rų daiktą. Pakrutinau pir
su? Gal prasideda kokios štą, ir palindo po lapu. Pa- 
naujos karalijos miškas, sislėpė...
gal dar didesnės?.. i Iš krūmų išsirovęs pūste-

Va, nuo tolo, nuo tolo at- rėio smarkesnis vėjelis. 
Sušvilpė pievos, miškai. 
Paskui palinko ir nutilo. Ir 
staiga vėl atsistojo ir dar 
žemiau palinko. Ir švilpė ir 
nerimavo.

s Pabarbeno man per kak
tą nusvirusi dirsė. Tartum 
šaukia keltis ir eiti iš čia.

i Aš nenoriu keltis, nenoriu 
eiti. K^liu dabar akis į 
dangų. O daigui? kur-ne- 
kur klydinėja palši debesė
liai. Ne visi palši. Klydinė
ja, kuopiasi, tai vėl sklais
tosi. skirstosi. Nesutaria. 
Va. vieloj vietoj, aukštai 

■aukštai įstebėjau nublan- 
;kusį mėnulį. Debesėlis bu- 
•vo jį apglėbęs: paleido — 
tai ir įstebėjau. Kam jis 
rodosi dieną? Ir d r tuo
met, kada saul” šviečia! 
Užtat ir išblyškęs toks...

Kodėl toks didelis, toks 
begalinis dangus?.. Ir nie
kur niekur jo galo nėra ir 
nėra! Ir kokia mažutė že
mė tose erdvėse! O koks 1 š 
mažas trupinėlis, pri ipęs 
prie žemės! Ir niekas ma
nęs neįžiūrės.

Ir lekia, ir sukasi ta že
mė, ir niekas nežino, kad 
aš prie josios prilipęs...

Ig. šeiniu u

I

DŽIAUGSMAS

» GAL palangėj auga 
Laimė įstabi —
Pas mane vėl džiaugsmas 
Ir žiedai balti...

I Senieji lietuviai girias di- nyčių neturėjo, bet jų vie- 
džiai gerbė ir augino, ža- toje buvo ąžuolynai ir liek- 
lius medžius laikė, o pusią- nai, kuriuose šio pasaulio 

■sausius tiktai namų me- Dievą. Perkūną, garbino, 
džiagai ir padarynei tekir- todėl ir tas girias, it šven- 

ito, o sankrytomis ir sausa- tas vietas, gerbė ir godojo. 
į šakėmis namie šildėsi ir

Pro mažutį langą
Veržias spinduliai...
Kur kitur tiek džiaugsmo. 
Tiek šviesos matei?
Linksmas mano veidas
Ir širdis linksma.
O. kad šitas džiaugsmas 
Būtų visada!...
Užu lango auga 
Laimė įstabi...
O, kad ji nebūtų
Pasaka graži!...

Tai dar yra stebuklin- 
i taip, juo naudingesnis me- giausia, jog tose giriose il- 
dis žmogaus gyvenimui gainiui įsikūrė atsikiemi- 
buvo, juo didžiau jį saugo- nedarni vienkiemiais, per 
io; ne tik atskirus me- gerą šaukimą nuo kiti ki- 
džius, bet ir ištisas girias to, taip idant savo kaimy- 
taupė ir šventomis laikė, iš no baidžio ar šunies balsą 
kurių be girių kunigo ži- galėtų girdėti, ką darė čia 
nios niekas ne vien žalio barniams išvengti, kurie 

į virbelio išlaužti, bet ir į- —---- -------------------------
žengti tenai negalėjo, negu LIETUVA DIDŽ. 
galą daromas kaip šventoj KARO METU 
vietoj globos sau veizdėjo. 
Ąžuolus ir ąžuolynus visų 
didžiausiai gerbė, kurių 
malkomis, jų nuomone, 
reikėjo šventą ugnį tuo į- 
tempimu Dievo garbei kū
renti iki šio pasaulio pa
baigos, todėl ąžuolus kirs-1 
ti, kaip šventus medžius, > 
patys kunigai šventais 
kirviais tegalėjo. Ne vien' 
buvo paskirti toms girioms 
kunigai, kurie jas saugojo, 
be dėl didesni* jų orumo 
visų didžiausiojo ąžuolo, 
uoksuose palapine uždeng-l 
tus savo dievų stabus lai-* 
kė ir tenai meldėsi, šventą 
ugnį kūrendami; nesgi, 

Gkaip tuojau regėsime, baž-

i
j
i

Lietuviai sportininkai, teniso čampijonai. Lietuvių sūnūs ir dukros visuomet ir 
visur pasižymi savo gabumais ir sumanumu ir jie yra civilizuoto pasaulio pagerb
ti. Tik šiaurės barbaras pagieža ir pavydo kerštu degdamas kerta laisvę mylin
čių žmonių gyvybės siūlą ir be laiko varo į kapus... Gelbėkime Lietuvą!

i

Sunkūs be galo laikai 
Lietuvą brangią suspaudė: 
Žūsta vergijoj vaikai;
Daugel jų priešas iššaudė.

Sodžių šimtai pelenuos 
Vėjo nešiojami sauso!.. 
Žmonės tuščia aimanuos: 
Niekas negirdi, neklauso. 
Kui^clidžiavyriai tautos ? 
Veltui jie mums besapnuos? 
Nėra jų! Gal kitados 
Bočių tėvai jais didžiavos!
Daug išbėgiojo!.. Kai kas 
Rusijoje skursta iš bado; 
Mes gi sau laužom rąnkas. 
Likę našlaičiais be vado.

Maironis.

B. Siliūnas

veikiai galėjo kilti, turint 
lygiai pievas, laukus ir 
daržus, čia saugodamies 
nuo gaisru, idant, vienam 
trobesiui užsidegus, nega
lėtų ugnis prigauti kaimy
no trobesio, arba nutikus 
viename kaime kokiai bė
dai, kad antrasis, girdėda
mas savo kaimyno šunis 
lojant, pats galėtų tuo tar
pu pasitiekti ją nuo savęs 
remti ar antram pagalbą 
duoti, jei to būtų reikėję. 
Ir taip išmintingai susi
tvarkę, aukštaičiai ir že
maičiai pagalbą ir atsargą 
vienas antram įsteigę, nes- 
gi taip gyvenant nebuvo 
tarp jų nei žodžiui, nei įta
rimui, neigi skriaudimui 
vietos. Santaika tarp jų 
buvo jiems visų pirmasis 
daiktas... S. Daukantas., Pasvirę IJrtnvos Sargui...




