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Trečiadienį, kovo 6, Pe
lenė — Gavėnios v pradžia.

Gavėnios Taisyklės—1946

Bostono diecezijos arki
vyskupas, J. E. Richard J. 
Cushing paskelbė Gavė
nios pasninko taisykles. 
Štai jos:

1. Visos Gavėnios dienos, 
išskyrus sekmadienius, y- 
ra pasninko dienos. Gavė
nios pasninkas baigiasi Di
džiojo šeštadienio vidu
dienyj.

2. Visi, kuriem suėjo 21 
metai amžiaus ir dar netu
ri 59 metų amžiaus turi 
pasninkauti, išskyrus ser
gančius ir gyjančius; mo
terys silpnos sveikatos ir 
padėties; tuos, kuriems 
pasninkavimas labai pa
žeistų sveikatą, arba iš
šauktų tokį susirgimą ar 
nusilpnėjimą, kad kenktų 
atlikti kasdienines parei
gas; ir tuos, kurie labai 
sunkiai dirba. Tačiau visi 
tie, kurie abejoja ar jie y- 
ra laisvi nuo pasninkavi
mo, turi atsiklausti nuo
dėmklausio.

3. Visi tie, kurie privalo 
pasninkauti, gali tik vieną 
kartą į dieną sočiai paval
gyti, per pietus ar vakare.

4. Gavėnios metu kiek
vieną trečiadienį (išskyrus 
trečiadienį Didžioje Savai
tėje), kiekvieną penktadie
nį, antrą šeštadienį ir Di
džiajam šeštadienį iki vi
dudienio yra pasninko die
nos. Tačiau, Šventojo Sos
to specialiu leidimu, darbi
ninkai ir jų šeimos privalo 
susilaikyti nuo mėsos tik 
Pelenų dienoj, penktadie
niais ir Didžiajam šešta- 
dienyj iki vidudienio. Viso
se kitose pasninko dienose 
tos šeimos, kurios privalo 
pasninkauti, gali valgyti 
mėsą, tik vieną kartą į 
dieną, per pietus ar vaka
re; tos šeimos, kurios ne
privalo pasninkauti, gali 
valgyti mėsą bile kada.

5. Nedraudžiama vartoti 
mėsą ir žuvį laike to pa
ties valgio.

6. Visi tie, kurie yra at
leisti nuo pasninko arba 
abstinencijos Gavė n i o s 
metu, turi nuo ko kito sa
ve sulaikyti, būtent, atsi
žadėti kokio nors malonu
mo.

Kaip matome, Bažnyčia 
nereikalauja kas negali
ma. Gavėnia mums prime
na Jėzaus Kristaus kančią 
ir mirtį už mūsų nuodė
mes.

VVashington, D. C. — Se
natorius Vandenberg, grį
žęs iš Suvienytų Tautų 
Organizacijos susirinki
mo Londone, padarė pra
nešimą Jung. Valstybių 
Senatui. Jis reikalavo, kad 
Amerikos užsienių politika 
būtu atviresnė ir griežtes
nė link Rusijos, jeigu no
rima užtikrinti Suvienytų 
Tautų Organizacijos gy
vavimą.

Sen. Vandenberg sakė, 
kad visas pasaulis šian
dien klausia: “Ką Rusija 
dabar daro?” Jis sakė bū-

tų ve’tui nematyti fakto, 
kad dvi skirtingos idealo- 
gijos — demokratija va
karuose ir komunizmas ry
tuose — susiduria su dide
liu bendro susipratimo rei
kalavimu, surasti bendrą 
pagrindą, kuriuo abi galė
tų ieškoti sau taikos.

“Amerika ir Rusija gali 
sugyventi, jeigu Amerika 
visais reikalais kalbės taip 

kaip Rusija; 
pat 
sie- 
rei- 
sa-

pat aiškiai, 
jeigu Amerika taip 
vikriai nalaikys savo 
kius ir idealus visuose 
kaluose, kain Rusija”, 
kė Šen. Vandenberg.
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INTERPELIACIJA ANGLŲ
PARLAMENTE DĖL LENKŲ

____________
New York (LAIC) —At-,panijos problemos išspren- 

sargos kapitonas, ir anglų dimas. Reikalauja Rusijai 
parlamento narys Mac- balso dėl sudarymo val- 
Cleod, nepersenei užklau- džios Ispanijai, 
sč kiek lenkų kanuome-j Vadinasi Rusija kišasi r 
nes kanų šiuo metu tar- ispanijos vidausJ reikalus;.

. i • ko nenori daryti nei Jung.prieš tai tarnavo vokiečių valstybės, įįei Anglijl' 
kanuomeneje? J Jeigu taip Rusija nori, tai

Į tą paklausimą atsake j Įnija £ali pareikalauti, 
britų karo ministras, pa-;k^d ?įiktatoriaus! 
rmkšdamas, kad apie 28,-iStaIinį būtų pastatytas* 
500 tarnavo vokiečių ka-demokratini/ v£das 
nuomen^e, dalinu orgam-.Rusijos skandališkų rei_!

• a Ikalavimų ir grobimų jai;Milžiniška jų dauguma turė v?ai a
buvo Įkorporuota pnevar- balsas visuose klausimuo-į 

, . ... ise, nes jos žygiai nesuderi-:Tarnybai pas sąjunginio- nami SUJ kaIį6laimėjimu ir; 
kus perejo jie savo noru, ir demokratija.
tai anksčiau nei vokiečiai 
sukapituliavo. ----------------

I Dėl šios interpeliacijos ir! .
►s tono, didelio nepasiten-1 ATIMTC OrpmiRKd*

vimo Maną
jos tono, didelio nepasiten-; 
kinimo rodo lenkų emigra-j 
ciniai sluogsniai. Ypatingo* 
susierzinimo jie rodo karo į Detroit, Mich., kovo 4 —
ministro atsakyme pavar-General Motors korpora- 
totu žodžiu “milžiniška”, cija atmetė unijos pasiūly-' 
lyg implikuojant kad buvo tą planą, būtent, pasiduoti’
ir tokių, kurie į vokiečių Į valdžios* arbitracįjai. GM 
kariuomenę galėjo stoti sako, kad dėl cento nerei- 
savo noru. (kalinga arbitracija. GM

i korporacija siūlo leisti pa- 
' tiems darbininkams bal- 
; suoti.I

Unijos prezidentas sako, 
kad korporacija taip nuto- 

; lo nuo senos sutarties, kad 
įdabar bijosi arbitratorių.

Sovietai Reikalauja Balso 
Ispanijoj

Londonas, kovo 4 — So
vietų Rusijos oficialus lai
kraštis “Pravda”, kuris y- 
ra valdžios balsas, kaip ir 
visi kiti komunistų laik
raščiai, šaukia, kad atsta
tymas monarkijos į vietą 
gen. Franco negali būti Is-

v •
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Telephonų Derybos Ne
pavyko. Streikas paskelb
tas kovo 7 d. Dar bus ban
doma susitarti.

MANDZIURIJA GALI BŪTI 
NAUJO KARO PRIEŽASTIMI

Kaip žinoma, Rusija yra 
pasirašiusi sutartį su Ki
nija. Rusija yra pasižadė
jusi iškraustyti savo ka
riuomenę iš Mandžiūrijos 
iki sausio 10 d. Ji to nepa
darė. Kinijos vadas gen. 
Chiang Kai-shek pailgino 
laiką iki vasario 2 d. Rusai 
neišsikraustė ir, atrodo, 
kad visai nemano kraus
tytis.

Rusija sutraukė daugiau 
kariuomenės į Mandžiūri- 
ją. Iš Mandžiūrijos ir kitų

Per visą šį mėnesį yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Nors karas 
pasibaigė, bet Raudonojo miestų išgabeno į Rusiją 
Kryžiaus karas nepasibai- didžiosios industrijos vi
ge. Aukokime Raudona- sas mašinas ir kitą gyven
tam Kryžiui pagal išgalės, toji] turtą.

I ŠV. KAZIMIERĄ
Garbingas Šventasis, globotojau mūs! 
Sakyk, ar jau aušta aušrelė?
A.r grįžti galėsim į savo namus 
Ir laisvą matysim mūs šalį?
Ar žiaurūs bedieviai pabūgę išbėgs
Iš mylimų mūs Aušros Vartų?
Ir Katedros Vilniaus daugiau nebeslėgs, 
Kurią tu apgynei tiek kartų?
Ar jau pasibaigs mūs Tėvynės vargai, 
Nušvis jai geresnis rytojus?
Pakriks ir išnyks raudonieji sargai ? 
Ar jau tauta liausis vaitojus?
Atgis jau dirvonai, derlingi laukai. 
Dabar aptuštėję, nususę?
Ir laimės pilni pirmesnieji laikai 
Linksmai vėl pasuks į mūs pusę?
Kada mūsušjponės laisvai sualsuos, 
Nudžiugs jų bemerdinčios širdys? 
Kada pasirodys šviesa debesiuos ? 
Lietuviška saulė vėl šildys?
Teisingą atsakymą tu jau žinai, 
Kazimierai mūsų Šventasis!
Nelaimės negali užtrukt amžinai, 
Tik laiką nuskirtą jos tęsis.
Tad melski Dievulį, kad Jis ko greičiau 
Nepriklausomybę grąžintų;
Kad žmonės, maldų pasiilgę, karščiau 
Jo vardą viešai išpažintų.

I
I
1 —u
Rooseveltas Ir Churchill Sutikę Grę- 

i žinti Rusijai Išvietintus Žmones, 
Kurie Buvo Ašies Karo Tarnyboje

Šiomis dienomis iškilo!da, kad pabėgėlių grąžini- 
viešumon, kad Jung. Vals-’mo klausimas paliktas esą 
tybių Prezidentas Roose-(Karo Departamentui, 
veltas ir Anglijos premie-Į Jung. Valstybių okupaci- 
ras Churchill, sovietų Ru-’nių jėgų vadas gen. Joseph 
sijai reikalaujant, Jaltoje T. McNarney griežtai nu- 
sutiko grąžinti visus Rusi- ginčijo gandus, kad Pa
jai pabėgėlius, kurie yra baltijo valstybių tremti- 
buvę Ašies karo tarnyboje niai bus prievarta grąžina- 
ir kariavo prieš Alijantus, mi į Rusijos okupuotus 
būtent, lenkus, rusus, uk- kraštus. Gen. McNarney 
rainiečius, lietuvius, estus, taip pat pareiškė, kad jei- 
latvius ir kitus.

Dėl tokio trijų didžiųjų 
i susitarimo Jaltoje kilo di- 
■ delis susirūpinimas ir 
skandalas. Visiems yra ži
noma, kad nei vienas lietu
vis, nei latvis, nei estas, 
nei lenkas ir kitos kurios 
Tautos pilietis neįstojo sa
vanoriai į Vokietijos ar I- 
i talijos karo tarnybą. Jie 
'buvo prievarta išvežti ir į-, 
j traukti dirbti sunkiuosius

igu šių tremtinių tarpe at
sirastų ir tokių, kurie buvo 
nacių bendradarbiai, tai ir 
jiems nebūtų taikomas 
prievarta grąžinimas. Jie 
esą būtų atskirti nuo kitų 
ir būtų traktuojami kaipo 
karo belaisviai.

J. Kmitas.

GRĮŽTA KARDINOLAS 
SPELLMAN

Šveicarai Sutiko Kalbėtis 
Dėl Hadų Turto Perleidimo

______________ ___________ VVashington, D. C., kovo 
{darbus ir ginklu kariauti. 4 — Šveicarijos valdžia su- 
Gavę progą, jie visi pabė- tiko kalbėtis dėl nacių tur- 
go, kurie tik galėjo, į Jung. to perleidimo 
Valstybių, Anglijos 

i Prancūzijos zonas.
į Be to, Pabaltijo valsty- siunčia specialų 
Ibių žmonės nėra sovietų Washingtoną.
i Rusijos piliečiai. Jun^.j Pagal Amerikos tyrinė- 
' Valstybės, Anglija ir kitos tojų pareiškimą, Vokietija 
demokratinės valstybės turi apie $750,000,000 įdė- 

: nepripažįsta tų valstybių lių 
i užgrobimo Rusijai. Reikia 
. žinoti, kad Rusija okupa-' 
vus Pabaltijo valstybes 
šimtus tūkstančių žmonių; 
ištrėmė į Sibirą, o kari-i 
nio amžiaus vyrus įtraukė j 
į raudonąją armiją taip; 
pat prievarta.
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su Jung. 
ir Valstybių, Anglijos ir 

Į Prancūzijos valdžiomis. Ji 
atstovą į

Šveicarijoj.

EXTRA
Atvyksta J. E Vyskupas 

Bučys

Madridas, Isnanija, kovo Visuose kraštuose Kar- 
4 — J. E. Kardinolas Spell- dinolas Spellman buvo iš- 
man iš Romos atvyko čia, kilmingai sutiktas ir pri- 
kur praleido tris valandas, imtas. 
Turėjo pasikalbėjimą su 
Jung. Valstybių amabasa- 
dos nariais ir su Ispanijos 
užsienių ministeriu Alber
to Martin Arta jo.

Kardinolas Spellman ap
lankė Msgr. Cayetano Ci- 
cognani, Popiežiaus Nun-

j Msgr; Eij° Garay, me pačjame leidinyje kuni- 
Madndo vyskupą.

Pirmadienį, kovo 4 d., 
kaip praneša. Kardinolas me straipsnyje daugiau-; 
Spellman ir kiti lėktuvu iš šiai dėmesio buvo kreipia- 
Lisbono, Portugalijos, vyk
sta į Jung. Valstybes.

Kaip tik buvo paskelbta, 
kad Kardinolas Spellman 
vyksiąs į Ispaniją, tai Ka-

Red Rule In The Baltic
St. Benedict, Oregon — 

(LAIC) — Tokia antrašte 
tilpo p. m. lapkričio St.j 
Joseph Magazine Kun. Dr.' 
J. Prunskio rašytas straip-. 
snis. Yra tai jau antras ta-’

Raudonieji, išvežė iš 
Mandžiūrijos japonus be
laisvius į Sibirą. Dairen 
stato tvirtoves, taipgi ir 
kituose strategi n i u o s e 
punktuose, kuriuos raudo- talikų7 Bažnyčios priešai 
nieji yra okupavę. Aišku, tuojau paleido žinias, kad 
kad rusai ruošiasi naujam Kardinolas vyksta politi- 
karui.

Be to, Rusijos karo jėgos 
paleido šūvius ir į Jung. 
Valstybių lėktuvus. Vė
liausios žinios paduoda, 
kad Rusijos karo vadovy
bė nusprendė išdeportuo- 
ti visus užsienių korespon
dentus iš Mandžiūrijos ir 
kitų kraštų.

niais sumetimais. Bet Kar
dinolas Spellman pareiškė, 
kad jis vyksta pas Ispani
jos vyskupą kaipo svečias. 
“Nėra daugiau politinės 
reikšmės dėl mano lanky
mosi Ispanijoj ir Portuga
lijoj, kaip kad buvo mano 
lankymąsis Airijoj ir 
Prancūzijoj”, sako Kardi
nolas Spellman.

Kun. P. M. Juras. LDS
Šiomis dienomis kun. Jo- Centro pirmininkas, tele- 

nas Balkūnas kartu su ki- phonu praneša, kad antra
šais lankėsi J. V. Valsty- dienį ar trečiadienį, kovo 
bes Departamente dėl lie-5 ar 6 d. J. E. vyskupas 
tuvių pabėgėlių saugumo Petras P. Bučys, MIC., jau 
reikalų. Valstybės Depar- bus New Yorke, kur jis 
tamente tikrino, kad joki, bus sutiktas Tėvų Marijo- 
lietuviai nebus prievarta 
grąžinami po rusais, nes 
Lietuva nėra laikoma Ru
sijos sritimi, ir pabėgėliai 
lietuviai yra Lietuvos pi
liečiai.

! Vėliausios žinios paduo-

i

nu ir vietinių veikėjų.
Kovo 12 dieną, Mariana- 

polyj, Thompson, Conn., į- 
vyks Kunigų Vienybės 
Bostono Provincijos susi
rinkimas Garbingąjį Ga
nytoją sutikti ir pagerbti.

IRANAS ŠAUKSIS UNO 
PAGALBOS

go tilpęs straipsnis.
Kiek, atsimename, pirma-:

Puola Rusiją
Teheranas, Iranas, kovo

4 — Dr. Mohammed Mos-
ma į bažnytinę būklę pir- isadegh, įžymus parlamen- 
mojo bolševikmečio metu. narys» kalbėjo apie savo 
Šiame antrajame straips- krašto įtemptus santykius 
nvje nušviečiama sovietų isu RusUa- Jis sakė, kad I- 
“žemės reforma”. Be to, ranui £resia. civihs karas 
duodamas vaizdas vokiš- *r ka^ rusai nori pasilik-j 

ti visai”.
Kaip žinoma, pagal trijų 

j didžiųjų susitarimą sovie-

Irano valdžia vėl turės 
kreiptis į Suvienytų Tautų 
Organizaciją ir prašyti 
jos. kad ji imtųsi žygių 
prieš Rusiją pasireiškė di
delis pritarimas.

Dabartiniu metu Irano 
premjeras yra Maskvoje. 
Bet jis tik esą įgaliotas 
kalbėti su Maskvos vy
riausybe dėl ištraukimo

kosios okupacijos (1941
1944) ir antrojo bolševik 
mečio pradžia.

Straipsnis baigiamas pa- tų Rusija turėjo ištraukti (rauTonosior arijos *iš L 
sitikėjimo pareiškimu į A- savo kariuomenę iš Irano 
merikos idealus ir ištrau
ka iš Lietuvos himno.

Straipsnis pailiustruotas 
keliais Lietuvos vaizdais.

Niekam nieko bloga ne
padaryti dar maža.

Vaižgantas

rano. o Maskva teigia, kad 
iki kovo 2 d., bet ji to ne- jj ištrauks kariuomenę tik 
padarė. Jung. Vastybes ir pO SUsitarimo Maskvoje. 
Anglija ištraukė, bet Ru
sija yra. matyt, nusiteikus' Iš viso, atrodo, kad Mas- 
savo karo jėgas palikti ta- kva, įkėlus koją į Iraną, 
me krašte. j visai nenori iš ten jos iš-

Kalbant Irano parlamen-, kelti, kaip ji neiškelia iš 
to nariui, ir pareiškus, kad kitų jos okupuotų kraštų.
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AR ZINAI?

ĮVAIRIAS žinios
“LAI GYVUOJA LIETUVA,” 

Sako Richards
Gavėnios Knygutė

thirty letters from 
my articles in the 
and othez- Catholic journals.
You can’t imagine how 
that

Kup. Pr. V. Strakauskas, 
Lowell’io lietusių parapi
jos klebonas, perskaitęs 
straipsnius žurnalisto ka
pitono Aleck Richards, 
kurie tilpo žurnaluose; 
“The Apestle” ir “Catholic. 
Digest”, parašė jiem padė
kos žodi.

Redaktorius ir autorius; 
nuoširdžiai dėkoja kun. Pr. < 
Strakauskui už padėką, dėkingi redaktoriams 
Autorius straipsnio ‘Three autoriams. 
Crosses' savo laišką užbai
gia šiaip: “Lai gyvuoja 
Lietuva ir lai ji nugali rau
donąją baisenybę.”

Štai ką rašo kun. P. Stra
kauskui redaktorius:
Reverend Francis W.

Strakauskas
St. Joseph's Lithuanian Rectory
151 Rogers Street
Lowell. Massachusetts

them
APOSTLE

much 
does for an author.

Long live Lithuania and 
she prevail against the 
monsters.

Respectfully yours.
Aleck Richards.

Dear Father Strakauskas:
Thank you for having written 

about the artiele on Lithuania. 
Your commendation is a great 
source of encouragement. It 
really doesr.'t take much cou- 
rage for us to print the truth 
about a countrv- that has been 
so badly treated.

Yours cordially.
Paul Bussard

Mes, lietuviai turime būti 
ir 

kurie nuošir
džiai užjaučia pavergtos 
Lietuvos kančias ir mūsų 
tautos sunkią kovą su prie
šais dėl nepriklausomybės 
ir laisvės. Pasekime kun. 
Pr. Strakausko, Amerikoje 
gimusio ir augusio patrio- 
tingo lietuvio, pavyzdį. Pa
stebėję kur nors straipsnį, 
užjaučiantį Lietuvai, para
šykime padėkos laiškus.

Parsitraukimas Brolio 
Sūnaus Į Ameriką

may 
Red

“ŠTAI ŽMOGUS

1. Kad pirmoji knyga,; 
kuri buvo atspausdinta, 
Gute^bcrgui išradus spau-; 
sdinimo mašiną, buvo Šv.) 
Raštas. Tai labiausiai 
skaitoma daugiausiai lai-i 
dų susilaukusi ir į dau-' 
giausiai kalbų išversta: 
knyga visame pasaulyje, i

2. Ar žinai, kad lietuvių; 
kalbon N. Testamentą iš-! 
vertė arki v. Skvireckas ir) 
spaudai paruošti jam pa
dėjo garsieji Lietuvos vy
rai: arkiv. Karevičius, vys
kupas Paltarokas, rašyto-; 
jai Jakštas - Dambrauskas1 
ir Tumas - Vaižgantas.

3. Ar žinai, kad N. Testa
mentas yra puiki knyga iš
mokimui grynos lietuvių 
kalbos, nes lietuviško ver
timo kalbą peržiūrėjo dide- 

i lis specialistas kalbinin- 
kas prof. Salys.

4. Ar žinai, kad N. Testa
mento lietuvių kalboje jau

Senai žmonės reikalavo; nebegalima gauti ir kad 
“Gavėnios Knygutės”, ku-i “Darbininkas” išleidžia
ri patiektų jiems kiekvie- naują laidą. Visos keturios 
nai dienai apmąstymus a-! evangelijos, Apaštalų Lai- 
pie Kristaus kančią, šiąįškai, Apaštalų Darbai ir 
spragą užpildė kun. Jonas paslaptingasis 
Vaitekūnas, Providence, Apreiškimas sudarys kny- 
R. I. lietuvių par. klebonas, gą apie 800 pusi, didumo ir 
perspausdindamas labai į-i kaštuos 3.00 dol. su gerais 
domiai parašytą gavėnios! audeklo viršais. Bet už- 
knygutę 
GUS”. Knygutė nedidelės! dame už $2.00. 
maldaknygės didumo —j
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!
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DOBROVOLSKIS, Stasys, 
spėjamai gyvena Chicago, Iii.

DUSIUNAS, Augustas, sūnus 
Antano, kilęs iš Antatiltės km., 
Žemaitkiemio valšč., Ukmergės 
apskr., į USA emigravo po D. 
Karo.

DŪDA. Antanas, spėjamai gy
vena Chicago, III.

DAMBRAUSKAS (vardas ne
žinomas), kilęs nuo Kalvarijos, 
Marijampolės apskr., jo duktė 
Marija ištekėjusi už Sasnio.

DŽIAUGIS, Martynas ir 
Džiaugis, Kazimieras, abu kilę 
iš Kybartų, km. Raudons valšč., 
Raseinių apskrities, į USA emi
gravo prieš D. Karą, spjamai 
gyvena New Haven, Conn.

DOSINIENE, Marijona, iš na
mų Džiaugytė, kilusi iš Kybartų 
km., Raudonės valšč., Raseinių 
apskr., į USA emigravo prieš D. 
Karą, spėjamai gyvena New 
Haven.

GRINIUS, Juozas, kilęs iš 
Ukmergės apskr. Pagirio valšč., 
Jačiūnų km., spėjamai gyvena 
Chicago. III.

GUDAUSKAS, Kazimieras.
GROSS, Adolph, kilęs iš Dit- 

kiemio, Tauragės apskr.
. GIBS, Anna (iš namų Gesch- 
;wandtner), apie 60 metų am
žiaus, paeinanti iš Lanckaimio, 
Vilkaviškio apskr., spėjamai gy
vena California.

GEČIENĖ, Elena, iš namų 
Radvilavičiūtė.

GALAITĖ, Petronėlė apie 60 
metų amžiaus, kilusi iš Gribže- 
nų km., Gargždų valšč., Taura
gės apskr. spėjamai gyvena 
Chicago, III.

HESS, Juozas ir Hesienė, Au
gusta iš namų Vegneraitė .spė
jamai gyvena Pittsburgh, Pa.

IZOKAITIS, Pranas ir Izokai- 
tis, Antanas, abu kilę iš Degė
sių km.. Kidulių valšč., Šakių 
apskričio.

ILJINEC, Juozas, spėjamai 
gyvena Pittsburgh, Pa.

JUŠKEVIČIUS, Antanas, spė
jamai gyvena Boston, Mass., į 
USA emigravo iš Anglijos (po 
D. Karo).

JAKNIUNAS, Albertas.
JAZOKAS, Anicetas, kilęs iš 

Ukmergės apskr., Kovarsko val
sčiaus, į Kanadą emigravo 1933

Šv. Jono

Buvęs amerikietis karys sutikęs savo paliktą 
žmoną Anglijoj, kuri tik ką atvyko su sūnumi į 
Miami, iš džiaugsmo glėbiuojasi, o mažytis krik- 
štauja bendru džiaugsmu.

PAIEŠKOMI ASMENYSBet už- 
“ŠTAI ŽMO-jsisakant iš anksto atiduo-Klausimas — Noriu par

traukti j šią sali savo bro
lio sūnų, 15 metų amžiaus. 
Abu tėvai mirę. Man pra
nešta, kad aš turiu išpildy
ti taip vadinamą “affidavit 
of support”. Ką tas reiš
kia?

Atsakymas — Žmonės, 
norėdami parsitraukti gi
mines i šią šalį, privalo iš
pildyti “affidavit of sup
port”. Reikia prie notaro 
prisiegti, kad affidevite 
paduotos informacijos yra 
teisingos. Tamstos atsiti-

Francois. kime, išpildymas tą affide- 
vitą, prisiegti užlaikyti

Cros-Autoriaus “Three 
sės” laiškas:
Rev. Francis W. Strakauskas 
St. Joseph s Lithuanian Rectory 
151 R.ogers St.
Lowell. Mass.
Dear Father:

Father Adelhard
Editor of the APOSTLE has 
sent me the letter you wrote brolio sūnų, jeigu bus įlei- 
him about my artiele "Three stas į Jung. Valstybes, ir 
Crosses” which appeared in the čia būdamas niekad netaps 
APOSTLE. visuomeniška našta.

I want to thank you for writ- Tas afidevitas reikalau- 
ing such splendid things to Fa- ja duoti informacijas apie 
ther Frar.cois on my behalf. It savo — adresą, pilietybės 
makes me feel very proud and stovį, darbą finansinį sto-' 
honored. You can be sure that vi, ir tt.
v.-hatever I can do at any time Sunku trumpai paaiškin- 
for Lithuanias cause I shall do ti apie tą afidevitą. Jeigu 
with all my might and main. pageidauji tolesnių infor- 
The Lithuanians certainly are macijų, apie jį, prašome 
fighting hard and they need all kreiptis prie Common 
the friends they can muster es- Council for American Uni- 
pecially here in the U. S. to dis- ty, 20 West 40th St., Newj 
i>ell the dense ignorance and in- York City, N. Y., ir mes 
difference of the general public. i pasiusime, tavo kalboje,

Lithuanians ar
most appreciative 
hearted I received

_________ _____ ___ Tas afidevitas reikalau- 
such splendid things to Fa- ja duoti informacijas apie

į 5. Ar žinai, kad Naujasis 
pocket size; 208 puslapiai, Testamentas yra vertin- 
gražiais stipriais odos imi- giausia dovana sau ir ki- 
tacijos apdarais su aukso tiems. Ta knyga — būtina 
raidėmis užrašu, kaina kiekvieno lietuvio namuo- 
$2.00.

Reikia pasakyti, kad ap- jotinai, jau dabar, iš anks- 
mąstymai labai įdomiai j to užsisakysite lietuvišką- 
parašyti. Jie tinka skaityti jį Naują Testamentą, 
dideliems ir mažiems; dar-1 kreipdamiesi adresu: — 
bininkams ir prof esi joną-• “Darbininkas”, 366 West 
lams. Taigi, nelaukite, už- Broadway, South Boston 
sisakykite ją tuojau. Ga- 27, Mass* Dabar knygų 

ič J spausdinimas surištas su
dideliais sunkumais, todėl 
N. Testamento bus spaus
dinama tiek, kiek bus už
sakymų. Pavėlavimas su 
užsakymu — rizika, kad 
tos knygų knygos gali šei
ma nebegauti.

vėnios Knygutė iš knygri
šyklos išeis kovo 9 diena 
ir tuojau bus užsisakiu
siems išsiuntinėta. Užsa
kymus prašome su pini
gais siųsti: “Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

į

se. Jei tą žinote, tai, neabe-

Prancūzija Uždarė Ispanijos 
Sieną

BIELIONIS, Vincas .spėjamai
i 

BOFELTAS, Adolfas, apie 37-! 
39 m. amžiaus, kilęs iš Varnių; 
m. Telšių apskr. į Kanadą emi-

i

i

re certainly a į paaiškinimus. Pasiųskite 
and warm-Į penkių centų štampą pa- 

over dengti pasiuntimą.

Paryžius, Prancūzija, —' 
Kovo 4 — Prancūzijos val
džia nutarė uždaryti sieną 
tarp Prancūzijos ir Ispani
jos ir tai padarė nuo pe-

bet tos valstybės taip greit 
nesiskubina. Jung. Valsty
bės siūlo tik pageidavimą, 
kad gen. Franco pasi
trauktų.

reito ketvirtadienio į penk-’ Iš viso, matyt, kad Rusi- 
tadienį. įja daro didžiausį spaudi-

Prancūzijos valdžia daro'mą, kad Alijantai nu
spaudimą, kad Jung. Vai- trauktų santykius su da- 
stybės ir Anglija tuojau bartine Ispanijos valdžia, 
nutrauktų santykius su Rusija greičiausia nori at- 
Ispanija, kol jos valdžios ‘ keršyti ispanams dėl nepa- 
viršūnėje bus gen. Franco, vykusio civilio karo.

PROFESORIUS EKBLAW VĖL 
RAŠO APIE LIETUVĄ

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

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

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

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

nai melsis.
KVIEČIAME VISUS 

sV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis si Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir šv. Mi
šiose. kad jkt Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos Ir Pastovios Taikos! 
laisvė-. Ir Nepriklausomybės Mūsų Tėvynei Lietuvai! 

ir — Padėkoti Dievui Už Gautas Malones!
Iki Kove-Mare h 19 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FKANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis Greene, Maine,

Yra susipratusių lietuvių, ku-;10 d., 1945 m. Vyčių kitu pra- 
rie deda įvairias pastangas, kad šymu, profesorius malonėjo ki- 
Lietuva atgautų nepriklauso- į tą straipsnį parašyti Lietuvos 
mybę. Taipgi yra svetimtaučių,!nepriklausomybės šventės mi- 
kurie savo raštais bei kalbomis j nė jimo proga. Šis aprašymas til- 
daug gelbsti mūsų tautos nepri
klausomybės atgavimo kovoje.) 
Iš tų svetimtaučių yra vienas) 
garsus Clark Universiteto pro-' 
fesorius. Daktaras Ekblaw. kurs 
savo raštais kelia Lietuvos 
klausimą visų Amerikiečių aky
se.

Lietuvos Vyčių 116-tos kuo- 
pos Lietuvių Reikalų Komisijos, 
Aušros Vartų par., Worcester, 
Mass., prašymu, profesorius 
malonėjo parašyti straipsnį a- 
pie Lietuvą du mėnesiu atgal. 
Tas straipsnis tilpo Worcester 
Telegram laikraštyje, gruodžio

ARLAUSKAS, Antanas, sū
nus Juozo, kilęs iš Židikų valšč.,! gyvena Detroit, Mich. 
Mažeikių apskr. į USA emigra-; 
vo prieš D. Karą.

ARLAUSKAITE, Aleksandra, 
ištekėjusi. Pagal pirmąjį vyrą gravo p. Karo. 
Vilkienė (Vilkas). Kilusi iš Židi
kų valse., Mažeikių apskr. į U.! 
S. A. emigravo prieš D. Karą.

ARLAUSKAS, Aleksandras ir 
Arlauskas, Kleofas, abu sūnūs 
Aleksandro, kilę iš Alsėdžių — 
Gadunavo, Telšių apskr., į U. S. 
A. emigravo prieš Dš Karą.

ARDZIJAUSKIENE, Milkai-
tytė Ona.

BALANDIS. Danielius, spėja
mai gyvena Brooklyn, N. Y.

BRIUDERIENE. Marija, iš 
namų Stolytė, kilusi iš Šakių 
apskr., Sintautų valšč., L____ ,
kalnių km., į Kanadą emigravo i aPskr-> Kaltinėnų valšč.. Kiškių metais. 
1927-28 metais. , km - spėjamai gyvena Kanadoje. JEKELIS. Albertas. Gustavas

■' " 1 ) BUTKAUSKIENE, Lukosevi- ir Hermanas ir jų sesuo Emili-
nimas lietuvių yra toks žvėris- j čiūtė Ona. duktė Igno, kilusi iš ja. Visi kilę iš Slavikų km., ša
kas ir nežmoniškas, kad lietu-| Panevėžio apskr., Smilgių valšč., kių apskr., į USA emigravo tarp 
viai pačioje Lietuvoje neišdrįsta Dragonių km., spėjamai gyvena 1914 ir 1916 m.

: Binghampton, Y. N. | JUŠKIS, Martha.
ČILVINAS, Izidorius, kilęs iš _

, ... , Ieškomieji ar apie juos zman-Mankaicių km., Skaudvilės vai- x. .. , . , A
... , .. tieji maloniai prašomi atsilieptisciaus, Tauragės apskr., spėja-
mai gyvena Chicago, III. :— Lithuanian American Infor-

DAPKUS, (Dapkienė) Elž- mation Center, Sočiai Service 
bieta, spėjamai gyvenanti Dėt- Bureau, 233 Broad way, New 
roit, Mich. j York 7, N. Y.

I 
n

BUIVYDAS (vardas nežino- 
įmas), kilęs nuo Žagarės, tarna
vęs US laivyne. Spėjamai gyve
na New York ar Brooklyne.

i BUBELIENE (vardas nežino
mas ), iš namų Balandytė, spėja
mai gyvena Brooklyn, N .Y.

BURGAILIENĖ, Konstancija. 
BIVAINIS, Petras, kilęs iš 

Drobiškių km., Salako valšč., 
spėjamai gyvena Detroit, Mich.

BALČIŪNAS, Kajetonas iri 
Balčiūnas, Nikodemas, sūnus 

Kauka- Antano, abu kilę iš Švenčionių

j
i

po pirmadienį, vasario 18 d., 
Worcester Telegram.

Aprašyme, antrašte ‘‘Lietuva 
ir Laisvė ’, profesorius mini, 
kad lietuviai per tinkamus ap- 
vaikščiojimus vas. 16 d. šventė 
savo 28 metų nepriklausomybės 
sukaktį, šios šventės proga, jie 
atnaujino savo pasiryžimus drą
siai. ištikimai kovoti dėl laisvės 
atgavimo ir teisės būti tarpe ki
tų nepriklausomų tautų.

Jis pasmerkia Rusiją už su- 
laužimą visų sutarčių su Lietu
va padarytų. Jis primena, kad 
Rusijos traktavimas bei kanki-

protestus kelti, nes žino kas jų 
laukia. Vergija, kurioje Lietuva 
dabar randasi, tokia biauri, ko
kia buvo seniau Babilonijoj ir 
Romoj.

Profesorius toliau rašo, kad 
laikai persimainys, kad atsi- j 
skaitymo diena ateis, gal netaip 
greitai, kaip kai kurie lietuviai1 
mano, bet visgi ateis, nes tiro-' 
nija ir neteisingumas negali ii-j 
gai viešpatauti. Jis prašo, kad' 
Dievas suteiktų, kad Amerika ir j 
Anglija ir kitos laisvę mylinčios! 
tautos pasaulyje nepajudina
mai stotų Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybių atstatyme, 
kaip ligi šiol stojo. Užbaigda
mas, jis rašo: “Garbė visiems 
lietuviams, kurie taip didvyriš
kai išdrįsta stoti už savo teises. 
Lai jie jas visas atgauna”.

Šis straipsnis yra didelės ver
tės. Mes lietuviai galime džiaug
tis, kad garsus mokslininkas 
Lietuvai gelbsti. Mūsų širdys 
turėtų būti pilnos padėkos pro
fesoriui už jo turiningą aprašy
mą. Jei svetimtautis šitaip sto
ja už Lietuvą, tai ką kalbėti a- 
pie mus lietuvius? Mes labiau 
turėtume prisidėti prie Lietu
vos išgelbėjimo. Kitaip, tai būtų 
mums didžiausia gėda.

Mes lietuviai galime taipgi 
džiaugtis, kad mūsų tarpe yra 
Vyčių, kurie stengiasi viso
kiais būdais gelbėti Lietuvai ir 
kurie rūpinasi, kad garsūs sve
timtaučiai rašytų apie Lietuvą 
ir keltų jos reikalus viešai Ame
rikos žmonėmis.

Auksas ir Sidabras.

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.

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

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė

į
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Antladienis, Kov<> j d., 19-46 m. DARBININKAS o
• t

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------- by----------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
Cntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for maiUng at special rate of postage provlded for in Section 1108 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIP^iON RA TĘS:

Oomestlc yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly  ................$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams___________ $4.00
Vieną kart savaitėje metama___$2 00
Užsieny metama ________ __ _ $5 00
Užsieny 1 kart aa-tAJ metama $2.50

— Apie divorsus ir jaunuosius kriminalistus.
— Kokį jam įspūdį yra padarę lietuviai. — Apie 
Lietuvos laisvę. — Senatoriaus patarimas lietu-' 
viams darbininkams. — Apie taiką ir Rusiją.

Iš STOKIARDU I 
ILLINOIS SENATĄ

Viekas iš simpatingiau- 
šių Illi-Tois valstybės sena
torių yra Richtird Daley. 
Jis av^o lietuviu apg v Ven
toje Cbica^cs dalyje Brid- 
genori^. Neturtingos šei
mos sūnus, kai baigė aukš
tesniąją De La Šalie kata
liku mokyklą, turėjo stoti 
į garsiąsias Chicagos sto- 
kiardas sau pragyvenimą 
užsidirbti, 
masis 
lankė 
tą.

Jau
Illinois atstovų rūmus, o už 

nas bei Persija. Pagal sutartį, su gen. Čiang-Kai-Šeku, Por°s metų— į senatą. Da- 
tarpininkaujant Amerikos gen. Marshall’ui, rusai turė- ar *^au Pcn: 1 me aiP što istoriją, toliau paša ° 7 vro cnnotnrm (rrnnpc _ __

DĄRBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Vos pasibaigė karas, o jau vėl aidėja griaustinio 
atgarsiai, tarsi pranašauja naują artėjančią audrą. Tą 
nepageidaujamą sūkurį suka atkaklus, su nieku nesi- 
skaitąs Rusijos elgesys. Ji eina savais keliais, kišasi į 
visų tautų ir valstybių tvarką, visur ardydama esafrius 
socialinius pamatus ir klasta bei smurtu mėgindama 
įvesdinti kruvinąjį bolševizmą. Buvusieji jos talkinin
kai priėjo kantrybės galą ir yra priversti šiokiu ar ki
tokiu būdu jos žygius stabdyti. Visus su netvarkingais 
Sovietų užsimojimais tenka alijantams susidurti, bet 
opiausios vietos šiuo momentu yra Mandžiūriją ir Ira
nas bei Persija. Pagal sutartį, su gen. Čiang-]

o

j— tenka dažnai susitikti 
.su teisėjais, lankytis teis- 

. Pastebė
jau, kad tų nepilnamečių 
nusikaltėlių yra daugiau
sia iš pairusių, divorsuotų 
šeimų. Mano giliu įsitikini
mu čia daug padėtu grįži
mas prie gyvo religinio gv- 
venimo, prie tvirtų krikš
čioniškosios dorovės dės
nių ir atnaujinimas sveiko 
šeimos gyvenimo. Pagarba 
tėvui, motinai žymiai pa
dėtų įvesti daugiau draus
mės į mūsų jaunesniųjų el
gesį.

1936 m. išrinktas į PRIVATINĖS
MOKYKLOS

I

— Skaitydami mūsų kra-

tačiau veržda- 
į mokslą, naktimis 

De Paul universite-

jo išsikraustyti iš Mandžiurijos sausio 10. Jiems vis te- 
bedelsiant, Čiang-Kai-Šek, ramybės dūliai, pailgino iš
sikraustymo laiką iki vasario 2 d. Bet bolševikai nė ne
mano kraustytis. Kaip tik priešingai, 
kariuomenės Mandžiūrijon gabena ir ten šeimininkau
ja tikrai maskoliškai: visas dirbtuvių mašinas ir šiaip 
jau gyventojų tu<ą gabena į Rusiją.

Tuo tarpu Kinijos vadas Čiang-Kai-Šekas nori su-'
sitvarkyti su kinų komunistais, kurie taip pat turi — Nemažą susirūpinimą 
apetitų į Mandžiūriją. Jie eina iš vieno su savo pusbro- sukelia dabartiniu metu 
liais rusų bolševikais, skriausdami, grobdami, žudyda- paaugęs nepilnamečių nu- 
mi ramius gyventojus. Kinijos vadas nori juos sutram- sikaltėlių skaičius. Man,— 
dyti, bet kinų komunistai turi didelę kariuomenę, pasakojo senatorius Daley, 
Jiems suvaldyti Čiang-Kai-Šekui reikia turėti taip pat 
didelę armiją, kurią atgabenti iš Kinijos vidaus padeda 
amerikiečiai. Tarp Kinijos komunistų ir Čiang-Kai-Še- 
ko reguliarės kariuomenės įvyksta dažnų susišaudy
mų, nežiūrint to, kad abi pusi, tarpininkaujant gen. 
Marshallui, pasirašė taikos sutartį. Rusai kol kas į

I 
yra senatorių grupės va- ko jo klausinėjamas ‘sena- 
das — minority leader ir torius Daley,

Amerikos submarinos sustatomos taikos po
ilsiui. Bet jos gali būti paimtos ir naudojamos 
labai greitam įsakymui pašaukus. Jos aprūpin
tos, kad nerūdytų ir nesigadintų.

natoriau, gyvenate lietu- VERŽKITĖS f MOKSLĄ!
— mes ran-jviškoj miesto daly. Kokį į- _ Girdėjau, kad Jūs rū---- - - -- - - W

u -ū xxe- • daugiausia rūpinasi darbi- dame didelius nuopelnus 'spūdį esate susidaręs apie pinatės darbininkijos gy-
, jie dar daugiau katalikų mokyklų. Jos a.u-llietuvių kilmės žmones?

Styti charakterį. Savo pa- ---------------------------
i ties vaikus leidžia į katali- turime Amerikoje pi- _ _ __ _ __ gingri » 
’ 4 piečius, kurie tiki krikščio- ZiItUt.14

' niškosios filosofijos prin- Šėriau žirgelį visą rudenėlį, 
(cipams, mes neturime nie- 
iko bijoti. Lietuviai malo- 
;nūs, gailestingi, stengiasi

davyste, ypač grįžstančių- 
jų karių aprūpinimu.

I
I NEPILNAMEČIAI 

NUSIKALTĖLIAI

klėja pagarbą ir meilę
kraštui, jos padeda išvys- *^ie atstovauja 
ityti charakterį. Savo pa- 1S genausių piliečių.

jvenimu. Koks būtų Jūsų 
vienus patarimas lietuviams dar- 

KOi bininkams?

kų mokyklą.
LIETUVIAI — DRAU
GIŠKI KAIMYNAI, — 
SAKO SEN ATORIUS

— Tamsta, gerbiamas se-ųsigyti savo nuosavybę — 
Į namus; aš visada lietuvius 

y. kol bus stipriai įgyvendinta Maskvos paskirtoji ko- randu draugiškais kaimy- 
munistinė valdžia. Tokia negirdėta diplomatijos isto-jnais. 
rijoj Sovietų politika išsėmė Alijantų kantrybę. Ligii 
šiol besiūbuojąs Valstybės Sekretorius Byrnes labai Į 
ryžtingai pasisakė Rusijos adresu. Šiuo kartu Valsty-

LIETUVOS ATEITIS
— Ką Tamsta, pone Se

kautynes nesikiša, bet savo kariuomenę nuolatos stip- bės Sekretoriaus reikalavimai aiškūs ir griežti. Štai natoriau, manote apie Lie 
rina. Amerikos marinų divizija taip pat atvyko į Man- jie: 1. Jungtinės Valstybės nori elgtis pagal Suvienytų tu vos ateitį?
džiūrijos frontą. Ji ten yra atgabenta apginti Ameri- Tautų čarterį ir prižiūrės, kad ir kitos tautos taip pat ■— Lietuva interesuojuo-

Ir nujojau pas mergelę
Vėlai vakarėlį. (2 k.)
Mergele mano, balta lelijėle.
Oi ar eisi už manęs
Šitą rudenėli ? (2 k.)
Eiti tai eisiu, būti tai būsiu.
Tik pavelyk, bernužėli.
Man pauliavoti. (2 k.) 
Ūliavok. mergele, ūliavok. jau- 
Tik r.eūliavok. mergele, Į no ji.

j Tamsioje naktelėj. (2)
I
Išjojo bernelis i didžią karelę.ViZul OI VV/II. N 1 <X CC L/£į CL k LCl y ----------- — ------------------ ------------------- ------------- AOjvyjvz nvii.? i

kcs piliečius ir jų nuosavygę: misijas, kompanijų tur- elgtųsi. 2. Amerika turi būt stipriai apsiginklavusi, kol.si, skaitau nemažai litera- ir paliko mergužėlę 
tą ir tt. Neprietelingų žingsnių tarų rusų ir amerikiečių kitos valstybės savo armijų nesumažins. Z. A----- ------------------z
dar nėra, bet santykiai labai įtempti. Rusai labai įšir- mano, kad jokia valstybė neturi teisės laikyti savo ka-ldiniais mane aprūpina mū-

T f I -1 • V* • • Y 7* • 1 • 1 4 • * M i XX • T« 1 X * m 1 1 1iri

■ — Visų pirma — pasiti
kėti mūsų krašto demo
kratine santvarka, demo
kratine konstitucija, kuri 
suformuota pagal krikš
čionybės filosofiją (pasau
lėžiūrą). Tikėti, mylėti ta, 
ką mes čia turime. Palygi
nus su pasaulio sunkeny
bėmis, mūsų gyvenimas — 
be pavoju.

Darbo žmonas skatinčiau 
daugiau skaity.i ir siūly
čiau vaikus leisti į mokslą. 
Buvo laikai, kada pradžios 
mokykla buvo būtenybė, 
dabar jau aukštesnioji vir
sta būtenvbe. Tik per auk- 
štes^įji išsilavinimą ir iš
siauklėjimą mes pilnai 
nrieisimn prie naudojimosi 
demokratijos laisvėmis.

KĄ ŽADA ATEITIS
— Tamstai dažniau t°nka 

sutikti sostinės. VVashing- 
tono žmones. Kaip atrodo 
taikos pastovumas? Dau
geliui kelia susirūpinimo 
Rusijos laikysena...

i — Negalima sakyti, kad 
tie susirūpinimai neturėtų 
pagrindo. Tačiau mes turi
me gerų vilčių. Pasaulio ir 
mūsų krašto ateitis labai 
daug pareis nuo to, kokiais 
nrincipais mes gyvensime. 
Mano giliu įsitikinimu, 
krikščionybės dėsnių vy
ravimas gyvenime yra vie
na iš tikriausių šviesos a- 
teities garantijų.

: Taipgi labai svarbus 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių piliečių vieningumas. 
Kai bus gera tvarka mūsų 
valstybės viduje, namuose, 
mes parodysime visam pa
sauliui, kad mūsiškis gy
venimo būdas yra pats ge- 
riausis, — baigė senato
rius.

Malonu pastebėti, kad se
natorius Daley mielai lan
kosi i lietuviu parengimus 
ir prietelingai globoja į jį 
besikreipiančius lietuvius.

Dr. J. Prauskis.
3. AmerikaĮtūros apie Lietuvą. Spaus- Rūtelių daržely. (2»

- i Sugrįžo bernelis iš didžios kare-
dę. kad amerikiečiai padeda Čiang-Kai-Šekui gabenti į riuomenę kitos valstybės sienose, nebent šioji valstybė Įsų lietuviškos kilmės poli- Ir nerado mergužėlės jlės, 

Rūtelių daržely. (2)
Berneli mano, baltas dobilėli.
Ar tu imsi mane
Šitą rudenėlį? f2)
Cliavojai dieną, ūliavojai naktį, 
Cliavoki. mergužėle.

liuos, kad Lietuva bus at-; L)“r šimtą metelių. (2). 

šeimoje, bus nepriklauso-! O ar tu neūliavojai 
ma. j Svetimoj šalelėj... (2).

Mandžiūriją kiniečių kariuomenės dalinius. Buvę atsi- to pageidautų. 4. Karo pavojaus niekad nebus, jei vals-^iniai bendradarbiai. Aš 
tikimų, kad rusai šaudę į amerikiečių orlaivius. Laimė, tybės panaudos ginklus vien savo apsigynimui. Jei ku-jtvirtai tikiu, kad visos tau-' 
kad nepataikė, nes kautynės jau savaime būtų prasidė- ri valstybė griebiasi ginklo puolimo ar grasinimo tiks- tos privalo turėt teisę pa-' 
jusios. Žodžiu, Mandžiūriją tai tarsi parako sandėlis, lu, “mes negalim nuošaliai stovėti”. 5. Stambiosios vai- 
kurs bet kuriuo momentu gali sprogti. stybes gali rišti savo klausimus konferencijose.

Iranas taip pat opi vieta. Buvo susitarta, kad šio- 6. Jokia valstybė neturi teisės savintis okupuotų; 
mis dienomis visų alijantų armijos — rusų, britų ir kraštų turto, kol jos dalis bus nuskirta Alijantų nuo- 
amerikiečių — veikiai iš Irano išsikraustys. Britai ir sprendžiu, 
amerikiečiai savo pasižadėjimus išlaikė, rusai — ne.į Kaip matome, visi tie punktai vien Rusijai pritai-
Sakosi ištrauksią kai kuriuos armijos dalinius, bet kiti kintini. Kaip Rusija į tai reaguos ir ką į jos reagavimą 
Irane pasiliksią, kol ten bus įvesta galutinė tvarka, tepasakys Sekretorius Byrnes, įdomu bus pamatyti. K.

Mandžiūriją kiniečių kariuomenės dalinius. Buvę atsi- to pageidautų. 4. Karo pavojaus niekad nebus, jei vals- tiniai bendradarbiai.
• y 1  -y • _________ _ Y • •_ •  T • T i Lrvv lrozl Trinko

čios išsirinkti savo vyriau
sybę ir pačios valdytis. 
Lietuva nusipelno būti ne
priklausoma. Tikiu ir vi
liuos, kad Lietuva bus at-;
statyta į savo Vietą tautų Berneli mano, baltas dobilėli.

j Svetimoj šalelėj... (2).

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXIV.

• Nelauktas Išgelbėjimas
— Kur aš rasiu tą silpną pamatuose vietą?

Kazelėkas nuvedė jį prie sienos ir pradėjo 
čiupinėti urvo pamatus. Kiek pagrabalioję,, 
jie užčiuopė vieną kampuotą akmenį, kurį pa
judinę, įsitikino, kad liuosas. Smarkiau pa
vartalioję, išėmė jį iš pamato, kuriame liko 
skylė, pakankamai didelė žmogui išlysti. Pil
vutis vos nesuklyko iš džiaugsmo. Jau buvo 
bebandąs tuč tuojau išlysti, bet už sienos už
čiuopė vielotą tvorą.
— Turėsi kiek darbo po tvora pasikasti — 

tarė Kazelėkas. — Jei neturi čia jokio įnagio 
žemei kasti, tai priseis tą darbą rankomis at
likti. Įkyrus darbas, bet gyvybė už viską 
brangesnė. Dabar jau viską žinai ir ruoškis 
prie žygio. Aš turiu eiti. Mane čia atsiuntė 
kapelionas, kad tave prika’binčiau prisiimti 
dvasinį patarnavimą. Aš apsiėmiau tai pada
ryti, bet žinau, kad esi sukietėjęs bedievis ir 
to' iu trumpu laiku negalėsiu tavęs atversti. 
Tad sugalvojau pla-ą duoti tau galimybės 
pabėgti, kad paskui sugrįžtum į gerą kelią.

Pilvutis pašiepiančiai šyptelėjo.
— Aha! Tai tokiais sumetimais atėjai mane 

išgelbėti. Nebūtum Kazelėkas, jei į svetimą 
sąžinę nesi brau tum. Bet vis dėlto geriau negu 
būti šnipu Tačiau, kas tave žino? Ar tas ta

riamas uolumas nebus tik kaukė, po kuria 
slepiasi šnipo veidas? Man vis dėlto ne viskas 
čia aišku. Kad įėjai su sargo žinia, tai su
prantu: kapelionas atsiuntė. Bet iš kur žinai 
apie tą neįmūrytą akmenį? Tik šnipas ir pro
vokatorius gali tai žinoti.

Per Kazelėko veidą perėjo skausmo šešėlis.
— Taip ir žinojau, kad mane įtarsi. Ir kiti 

mane įtarinėja, bet visai be reikalo. Aš ne šni
pas, tik įsigijau kapeliono pasitikėjimą, ir jis 
mane įpareigojo kiek galint stabdyti revoliu- 
cijonierišką tarp belaisvių prčpagandą. Aš 
mėginau tai daryti, bet, neturėdamas reikia
mos iškalbos, nieko negalėjau atsiekti. Iš ma
no pastangų tik tokios pasekmės, kad jūs 
pradėjote mane įtarinėti šnipinėjime. Man 
tai labai skaudu, nes turiu jausmus, kaip ir 
kiti, o gal dar gilesnius.
— Tai visa labai puiku, bet neatsako į mano 

klausimą: kokiu būdu sužinojai, kad kalėjimo 
pamatuose yra liuosas akmuo?
— Dėl saugumo dabar negaliu to pasakyti. 

Kada vėliau sužinosi.
— Vadinasi, esi šnipas ir provokatorius. Tai 

aišku kąip ant delno.
Kazelėkas gūžtelėjo pečiais.

— Vadink mane kaip nori. Bet ar tamstai 
svarbu, kas siūlo išsigelbėjimą: šnipas, ar ne 
šnipas? Jei pabėgti nepavyks ir tave nušaus, 
tai galėsi mane ir šnipu laikyti, bet koks čia 
tau skirtumas, jei viena valanda mirsi pir
miau? O kokia man iš to nauda? Taigi, mesk 
šalin tą tuščią klausimą ir imkis darbo. Da
ryk kaip nori. Turi gerą būdą išsigelbėti. Tie
sa, jie gali pastebėti ir nušauti. Taigi, žinok, 
kaip elgtis. Pradžioje šliaušk kaip kurmis. 
Nušliaužęs kokią pora šimtų pėdų, pasileisk

bėgti. Jei išgirsi šaudant, pulk ant žemės ir 
vėl šliaušk. Paskui vėl bėk. Na, jau pats susi
voksi. Tegu Dievas tau padeda. Bet atsimink 
grįžti į gerą kelią. Tai būtina mano sąlyga. 
Na, lik sveikas. Man metas eiti.

Kazelėkas jau buvo beeinąs, bet Pilvutis jį 
sustabdė.
— Palauk!
— Ko nori? Ar kas dar neaišku?
— Man viskas čia neaišku. Aš vis negaliu ti

kėti, kad nuoširdžiai nori mane išgelbėti. Juk 
aš idėjinis tavo priešas.

Kazelėkas liūdnai nusišypsojo.
— Tu to nesuprasi, kol įsigysi krikščioniš

kos meilės. Dabar tu bedievybėj paskendęs 
ir nesupranti jokio aukštesnio tikslo, tik as
meninę naudą.
— Nors dabar jau neskystimauk. Kalbėk 

kaip vyras. Iš viso aš matau, kad nesi toks 
kvailas, kaip atrodai. Kaip tik priešingai, ta
vyje daug gudraus sumanumo. Kad tik ne
veidmainiautum ir neskystimautum, tai be
veik būčiau palinkęs tave sunaudoti revoliu
cinei propagandai.
— Nebūk vaikas! — nekantriai nukirto Ka

zelėkas, — Reikia gelbėt gyvybe, o jis tauš
kia nesąmones. Aš šiaip, ar taip, man jau lai
kas eiti. Su Diev! Linkiu tamstai pasisekimo, 
bet atsimink, kad mestum šalin tą bedievišką 
revoliuciją!
— Ne tik nemesiu, bet dar daugiau jai dar

buosiuos, — atšovė Pilvutis. — Bet kai tap
siu Lietuvos revoliucijos vadu, tai už šį gerą 
darbą tavęs nepakarsiu. Tik, žinoma, jei tik
rai ištirsiu, kad nesi šnipas ir provokatorius.

Kazelėkas tik ranka numojo ir nieko neat
sakęs išėjo Taip juodu ir persiskyrė.

Nakties tyloje pasigirdo šūvis. Kiek pa
laukus, trinktelėjo antras, trečias, ketvirtas. 
Sukilo toks triukšmas, tarsi būtų įvykusios 
kautynės. Kažkas riktelėjo: kazaken! Ir tas 
dar daugiau sumišimo nadarė. Belaisviai su
gužėjo į kiemą pažiūrėti, kas čia darosi. Sar
gyba šen ir ten. mėčio josi, negalėdama belais
vių nuo tvoros nuvaryti. Grasino šauti, bet 
tai nieko negelbėjo. Pagaliau pasirodė kul
kosvaidžių komanda. Tai pagelbėjo. Belais
vių minia tuojau pakriko. Kiemas ištuštėjo 
ir tvarka greit sugrįžo, šaudymas pasiliovė ir 
stovykloj užviešpatavo paprasta nakties tyla. 
Tik aplinkui kalėjimą siautė karštligingas 
sąjūdis. Ten bėgiota, kažko ieškota. Veikiai 
paaiškėjo, kad trūksta vieno belaisvio — Pil
vučio.

Nieku būdu negalėjo suprasti, kaip jis pa
bėgo. Durys užrakintos, sargai savo vietose. 
Jiem nė galvoje, kad kas būtų pabėgęs. Nieko 
nematė, kad ir visą laiką aplinkui vaikštinė
jo. Jie nė nesupranta, iš kur ir kam tas šau* 
dvmas prasidėjo. Paaiškėjo, kad šaudė sio- 
vmtriji už tvoros sargybiniai. Viens tamsoj 
pamatė kažką krutant ir paleido šūvį. Kiti dėl 
v sa ko atsil epė ir iš čia "risas triul šmas ir 
prasidėjo. Ieškota miške, bet nieko nesuras
ta. Pagaliau susiprasta apžiūrėti kalėjimo pa
matus ir tada viskas paaiškėjo. Vis dėlto na- 
bėgė is turėjo sąmoks'i inkų. Tai palikta to
lesniam ištyrimui, o tuo tarpu suorganizuota 
gaudytojų būrys. Jis išieškojo visus 'rūmus, 
tankumynus, rūsis ir pakrantes — nieko ne
rado. Pagaliau, susiprato paleisti šunis, kad 
jo pėdsakus surastų. Nuo jų tai didžiausias 
Pilvučiui pavojus.

jBus daugiauĮ
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Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

¥

(Čia pradedame talpinti Įima gyventi, bet žiemą — men- ;•> >■

___________________________________ 4

Maldų Vajus Ūž Lietuvą!

laišką lietuvio tremtinio, kurį kas malonumas: pečiukų nėra, 
sienos dažnai kiauros, plyšiuo
tos. Kareivinėse sąlygos atro
dytų bent kiek geresnės. Bet1 
visa bėda, kad retos kareivinės.

Aliantų boni-

Mįsigavo Amerikos lietuvis. Nei 
rašėjo. nei gavėjo pavardžių 
nepaduodame. kad nedavus 
progos Lietuvos okupantams
arba jų agentams terorizuoti išliko nepaliestos 
likusius pavergtoje Lietuvo- bų: be langų, be stogų, apgriau- 
je. Kaip žinoma. Lietuvos o- 
kupantai arba jų agentai, 
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 kitas dabar gyve
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti
nius. Šis laiškas yra ilgas. 
Talpinsime dalimis. Red.l

tos. Sakysim. VIII. 15 esu buvęs 
VViesbaden. Ten stovykla di
džiulės kareivinės — kokia 20 
didžiulių namų: jų daugumas 
be stogų, be langų, kai kurios 
per pus bombų nugriauta. Buvo 
lietingas laikas: varvėjo ne tik 
trečiam, bet ir antram aukšte: 
kai kuriuose kambariuose buvo 
vandens klanai.

Z a.

♦
4
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Kanadiečiai sportininkai žaidžia s" Amerikiečiais, 
aisčiai pasirodė geri žaidėjai.

New Yorke. Kana-

Su baime žiūrėjome, kas bus 
žiemą. Tokiose sąlygose gyventi ■ 
ne juokai. Jaunam ir sveikam , 
dar šiain tain. Bet mažiems vai-

* * j

kams. ligoniams ar paliegu- , 
siems ir seniems — tikra žūtis.
Ii ilgai nebuvo mauti tuo rei- ( 

Rašytas spalių 3 d., 1945 kalu susirūpinimo žymių. Tiesa. , 
kai kur buvo šis tas daroma, tie 
griuvėsiai remontuoiama. bet 
tai buvo ne darbas, tik snagudi- . 
ūmas. Buvo matvti. kad ameri-»■ •*

kiečių įstaigos neturi aiškios di
rektyvos iš aukščiau. Kurie nie
ku nesirūpino. Priešakin stovėjo 
baisi žiema. Su neviltimi į ją žiū- 
rėjome. T:k staiga ėmė sklisti 
gandai, kad prezidentas Tru- 
manas atkreipė į tai akį. Ir iš 
tikro pasirodė žinomas jo laiš
kas. o paskui ir gen. Eisenho- 
v/erio parėdymai. Tų parėdymų 
esmė: kiekvienas DP turi būti 
aprūpintas ne prastesniu butu, 
kaip vidutinis vokietis, žodžiu— 
kiekvienas DP turi būti aprū
pintas žiemai pakenčiamomis 
gyvenimo sąlygomis. Nušvito 
svetimšalių akys, atgijo viltis. 
Nuo šio mėnesio pusės viskas 
ėmė krypti gerojon pusėn: gali
mos pataisyti stovyklų patalpos; 
imta energingai taisyti, iš nie-' 
kam netikusio žmonės imta kel-' 
ti i žmoniškas, susirūpinta ku- 
ru. Kur nebuvo tinkamų stovyk-; 
lų. Amerikos valdžia konfiska-1 ^gius ? 
vo iš vokiečių ištisus kvartalus |mano laiškas 
ir į juos kraustė DP. Vadinasi. dų pasikeitė; 
įvyko griežtas posūkis ir toliau tog sargybos 
jis eina gera kryptimi. Ateinan- tvorog įmonės atsikvėpė, 
čioji žiema, jei nebus per saldi.' 
tai bus bent pakenčiama. Žino-, 
ma. vienur kitur iiks gana sun-. 
kios gyvenimo sąlygos, tai bus Į 

ys, kurias galėsime kar-

(Tęsinys)

“Brangus Drauge:

bū-

Man. gyvenant Am. okupac. 
zonoje, geriausiai pažįstamos 
Amerikos zonos gyvenimo są
lygos. Amerikiečiai, niekad ne
turėję kolonijų, niekad neadmi
nistravę svetimų kraštų ir
darni plataus masto žmonės, ge
rai nesiorientavo. Jie manė 
geriausia visus D. P., negrįžta 
čius namon, suvarius į lagerius 
juos maitinti. Buvo ir paskelb
ta: kas nori gauti pagerintą 
maistą ir aprūpinimą pastoge, 
teeina į stovyklas: kas to nepa
darys, bus paliktas vokiečių 
nemalonei. Vokiečiams buvo pa
ranku. kad svetimšaiiai būtų su
varyti į stovyklas. Tad ir viso
mis keturiomis rėmė Amerikos 
valdžios nusistatymą. Varymas 
į stovyklas ir buvo vykdomas. 
Tai vyko birželio ir lieiios mėne
siuose. Tuo būdu Amerikos zo
nos dauguma D.. P. atsidūrė sto
vyklose. Prancūzų zonoje vary
mo į lagerius nėra; ten žmonės 
palikta, kur jie buvę. Maistas 
visiems įsakyta duoti pagerin
tas. kai kur įsteigtos bendros 
virtuvės svetimšaliams. Anglų 
zonoje, galima sakyti, per pus 
gyevnama privačiai, per pus 
stovyklose. Kad ir yra įsaky
mas visiems, ir ne stovykloje 
gyvenantiems duoti maistą, tai 
vis dėlto ne visur ir nevisuomet 
— tai įvykdoma. Į stovyklas 
žmonės ėjo nenoriai, nes ten gy
venimas buvo iš 
patogus.

Kas buvo tos 
Barakai, statyti 
darbininkams arba belaisviams, 
ir kareiviams. Barakų statymą 
labai paprasta, standartinė. Sie
nos — dvilentos su viduje j>er- 
tiestu folium, lubos — viena ei
lė lentų, stogas — vėl tokios 
grindys — taip pat lentos, šiek 
tiek pokilai nuo žemės įtaisytos. 
Vasarą tokiuose, namuose “ga-

bus
J).

viso labai ne-

stovyklos? — 
svetimšaliams

I
l

I

ėjimas ar išėjimas tik su leidi
mu. Pavyzdžiui paimsiu Seligen- 
stadt’o stovyklą. Ji nuo VVurz- 
burgo tik 17 kil. Joje gyvena a- 
pie 1100 lietuvių: apie pusė ūki
ninkai ar darbininkai, paskui 
tarnautojai ir nežymi dalis su 
akademiniu išsilavinimu. Ją su
daro kokia dvidešimt medinių 
barakėlių, jie visi vieno aukšto. 
Daug žmonių dar gyvena gara
žuose. buvusiuose tvartuose, ant 
tų tvartų palėpėse. Žiemai pa
statyta apie 10 naujų, gana di
delių. barakų, 
geresnė, kaip 
juose gyventi 
garažuose ar 
grindys nebus 
rėš geležinius 
vykia ligi šio mėnesio pusei bu
vo aptverta spygliuota viela ir 
tai labai sandariai. Jos gyvento
jai buvo labai saugojami: be lei
dimo nebuvo galima įeiti ar išei
ti. Leidimas gauti, buvo labai 
sunku. Čia viešpatavo ir dar 
viešpatauja jaunas leitenantas, 
kuris labai griežtai žiūrėjo tvar
kos. Kitur leidimus išeiti ar įei
ti komendantai paprastai pave
da išdavinėti pačių gyventojų 
komitetams. Šis ponas pats visa liatės džiaugiasi: —

: darydavo. Komiteto pirminin
kas. pulk. Svilas. man skundėsi. ■ dvidešimt penkis 
kad labai sunkiai gaunąs leidi- artino mažyčius 

jmą iš
kalbėti apie paprastus mirtin- Juozapina kilus iš Šv. Juozapo 

pasirodė p. Tru- 
Viskas iš pagrin- 
tuč tuojau nuim- 

pašalintos

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖJE 
JUBILIEJUS

Bet jų vertė ne 
senųjų. Tačiau 
bus geriau, kaip 
tvartuose: bent 
cementinės ir tu- 
pečiukus. Ši sto-

CHICAGO, ILL. — Devintą'vavo šv. Petro mokyklai. Ros- 
valandą ryto jubiliejaus varpoj well, New Mexiso. Dabar dar- 
balsai lydėjo šešias šv. Kązimie-1 buo jasi Shenandoah, 
ro Seseris prie altoriaus Vie-! 
nuolyno koplyčioje. Jubiliatės 
džiaugėsi ištesėjimu ir sidabro 
Juziliejaus apvainikavimo lai
me. Pagerbtuvės prasidėjo šv. 
mišiomis, kurias laikė kapelio
nas. kun. B. Urba. Seselės, pasi- 
puošiusios sidabro vainikais, vėl 
pakartojo savo profesijos aktą. 
Iš jų džiaugsmo pripildytų šir
džių kilo pagarbos ir dėkingumo 
himnas Viešpačiui “Mano siela 
garbina Tave. Viešpatie, ir ma
no dvasia 
mano Išganytojuje.’’

Dvidešimt penki 
nuaidėjo — buvo tai metai dide
lių aukų 
kartu ir 
Kristaus 
kė joms 
Saldus 
jungas! Tad, šia garbinga Šven
to Kazimiero švente šios Jubi-

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

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

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

d rf* s *
MALDOS APAŠTALAVIMO CENTRAS

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

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

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

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

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

I

Pa., šv. 
Jurgio parap. mokykloje.

Sesuo M. Petronėlė įstojo į 
vienuolyną iš Nanticoke, Pa., 
Šv. Juozapo parap. Mokė šv. 
Baltramiejaus mokyk.. Wauke- 
gan, III., šv. Kazimiero, Phila., 
Pa. Ilgus Duetus mokytojavo ir 
vedėjos pareigas ėjo šv. Jurgio 
ir Gimimo Panelės Švenč. moky
klose Chicagoje. Nuo 1942 metų 
įgijus slaugės mokslo laipsnį 
sėkmingai ėjo gailestingosios 
seselės pareigas ligoninėse. Nuo

džiaugiasi Dievuje:1944 metų seselės sveikatai nu- 
jsilpus, seselė tebesigydo Vie- 

metai greit1 nuolyne.
j Sesuo M. Ignacijų kilus iš Pitt- 

bet sburgh. Pa. Į Vienuolyną įstojo 
šv. Baltramiejaus parap. 

į. Waukegai, III. Ilgus metus auk- 
i Įėjo aukštesnių skyrių vaikus 
katalikiškoje bei lietuviškoje 
dvasioje, mokydama šv. Anta
no mokyk.. Cicero. Illinois, šv. 
Mykolo. Visų Šventų, šv. Al- 
phonso. Balti.. Md., Nuo 1934-36 
m .Seselė studijavo Vyt. Didžio-

ir pasišventimo, __
gilaus džiaugsmo, nes !S 
meilė stiprino jas. tei- 
paguodos ir drąsos...

ir malonus Kristaus

Sesuo M. Juozapina. kuri per
metus uoliai

įaoai sunKiai gaunąs įeiui- artino mažyčius vaikelius prie
š stovyklos išvykti. Tad ką meilios Jėzaus Širdies! Seselė LIETUVIŲ KANČIOS

(Bus daugiau)

vielų

' „o l/iinc ič Čir
| -- ----------------- X------------ ■ ■ ’ ~ - ----------------- X j

parap., Scranton, Pa. Chicago-: 
je mokė: — Dievo Apvaizdos1 
mokyk.. Aušros Vartų ir Šv.!

■ Kryžiaus! šv. Pranciškaus, In-' 
diana Harbor. Ind.: šv. Kaži-; 
miero ir šv. Andriejaus. Phila..i

! Pa.; Šv. Kazimiero, Worcester,l

Tėvynė kenčia prispausta, 
Plėšikai trypia žemę jos.
Mirties angoj reik stovėt. 
Lietuvis moka dar kentėt.

jo universitete, Kaune, lituanis-J loję. Rytuose darbavosi Šv. An
tikos skyriuje. Grįžus iš Lietu-j driejaus mokyk.. Phila., Pa. ir 
vos mokytojavo šv. Kazimieroj šv. Juozapo, Scranton. Pa. Nuo 
ir Vilos Juozapo Marijos Aka-’1941 m. darbavosi Šv. Kazimie- 
demijose. Vyresniosios parei- 1 ro Akademijoje istorijos ir ang- 
gas ėjo šv. Mykolo ir Gimimojlų kalbos skyriuose.
Pan. Švenčiausios mokykloms.; Sesuo M. Sylvia kilus iš Šv. 
Nuo 1942 metų sėkmingai vado- Kazimiero parap. Worcester, 
vau ja Š. K. A. Rėmėjų Draugi-į Mass. Mokė vidutinių skyrių 
jai ir taip pat eina Vienuolyno: vaikučius Šv. Antano mokyk.. 
Gen. Sekr. asistentės pareigas. Į Cicero, III., Dievo Apvaizdos, Šv.

Jurgio, Aušros Vartų. Nekalto 
Prasidėjimo. Dar mokytojavo 
Šv. Kazimiero mokyk., Phila.. 
Pa.. Šv. Kryžiaus. Mt. Carmel, 
Pa., Šv. Kazimiero. Gary. India
na. Šv. Antano, Rockford, III.. 
Šv. Antano. Omaha. Nebr. ir 
nuo 1942 iki 44 darbavosi Lo- 
retto ir Šv. Kryžiaus ligoninėse 

įX-Ray aepartmente. Seselė 1944 
m. vėl grįžo mokytojauti Šv.

• Kryžiaus parap. mokykloje. 
Chicago je.

Linksmoj Jubiliejaus dienoj, 
laimės ir sveikatos linkime ir 
jungiame savo džiaugsmo gies
mes su Jūsų giesmėmis, dėko-

Sesuo M. M ech t i Ida įstojo į 
vienuolyną iš šv. Antano parap., 
Forest City, Pa. Per šiuos me
tus kilniai auklėjo žemesnių 
skyrių vaikelius ugdydama jų 
širdyse Dievo ir artimo meilę. 
Darbavosi Chicagos mokyklose: 
Šv. Mykolo, Dievo Apvaizdos, 
Šv. Antano, Cicero, šv. Baltra
miejaus. Waukegan, III. Mokyk.’ 
vedėjos pareigas ėjo šv. Pran
ciškaus mokyk., Indiana Har-, 
bor, Indiana. Šv. Jurgio. She-^ 
nandoah, Pa., Šv. Kryžiaus, Mt. Į 
Carmel, Pa. ir dabar vadovauja' 
Šv. Kryžiaus mokyk. Chicagoje.'

Sesuo M. Ildefonsą kilus iš’
Šv. Kazimiero parap. Worces-j damos Visagaliui už dovanas, 
ter, Mass. Seselė auklėjo jauni-j kurias Jums suteikė. Be to, nuo
mą Kristaus meilės dvasioje be
sidarbuodama Šv. Kazimiero A- 
kademijos pradžios mokykloje, 
Visų Šventų mokyk., Šv. Kry
žiaus, Aušros Vartų, Nekalto 
Prasidėjimo, Šv. Kazimiero, Ga
ry, Ind. ir Šv. Kazimiero. Chica
go Heigts. Seselė ėjo vedėjos pa
reigas Dievo Apvaizdos mokyk-

Nors širdį skauda taip labai. 
Kankina sielą nežinia.
Su vilčia reikia tik žiūrėt. 
Lietuvis moka dar kentėt.

■ širdžiai linkime didžiausiame 
' malonume, džiaugsme ir laimė- 
! je tęsti kilnius darbus Dievo 
i garbei, mūs nuvargusios ir pa
vergtos Tėvynės gėriui, ir kad 
laimingai sulauktute auksinio 
Jubiliejaus!

I Komunistų “rojus”— vi- Mass.; Šv. Antaęo. Omaha. Ne 
, , i- , !si lygūs ubagai.tiK išimtys, Kurias gaiesime kar-j J °_______
tais ir patys taisyti arba vėliau j 
pačių Aliantų bus pataisytos. į 
labai svarbu ir tai. kad dabar 
žmonės jau nevaromi į didžiules Į Gerbiamuosius Amerikos 
stovyklas, bet apgyvendinami! Lietuvių Dvasininkus ir 
atskiruose dideliuose trobesiuo- Į V isuomenę.
se. be- to. nuo stovyklų nuimti
vielų aptvėrimai ir karinės sar- nesį Jo Eminencija. Kardinolas ' 
gyb°s- Dougherty. supratęs Vilos Juo-

Iki šio mėnesio pusės visos ai- zapo Marijos Įstaigos reikalus, 
džiosios stovyklos buvo tary- davė leidimą kreiptis prie mūsų 
tum koncentracijos stovyklos: lietuvių Kunigų ir Geradarių 
aptvertos spygliuotomis vielo- ■ prašant piniginės paramos sta- , 
mis. apstatytos sargybomis. į-tybos reikalams. i

■ ■■ " ™ i \ įenenems ixxv_vcx.xx*<j
kus pasirodo, kad nors daug kil-j 
nių ir auosnių širdžių atsirado,' 
kurie šiam tikslui nesigailėjo 
pastangų, darbo, ir aukų, visgi 
surinkta suma pinigų neužtek-! 
tina pradėt; gerinti bei didinti 
patalpas. Dėl to, Jo Eminencija 
atnaujino leidimą aukoms rinkti 
dar vieneriems metams.

Tad. drįstame ir vėl kreiptis į 
duosnias jūsų lietuviškas širdis. ■ 
Praeityje atjautėte ir supratote 
Seselių reikalus. Tikimės supra
site ir dabar, ypač patalpų trū
kumą. Širdingai prašome Jūsų 
paramos ir pagalbos. Be Jūsų. 
Geradariai, Seselių darbai neį
manomi. Turime vilties, kad su
rasite būdą; nesigailėsite laiko; 
ir malonėsite suteikti mums 
medžiaginės pagalbos. To nega
lint. prašome Jūsų maldų. Pra-! 
šykite Dievą Laiminti Seselių 
žygius ir užsimojimus.

Gražiausių Liaudies Dainų |

“VAI LEKITE DAINOS

braška. Buvo vyresnioji ir vado-

ATSIŠAUKIMAS
Nors smūgiai krinta it lietus. 

Pagalbos lauktis negali.
Ir dar reikia vis tikėt. 
Lietuvis moka dar kentėt.

Praeitais metais, vasario mė-

Lietuviai Geradariai, paveda
me Visagaliui ir Jums visus mū- j 
sų reikalus! Kiekvieną pastan-; 

'gą, darbą .auką, kad ir mažiau
sią. giliai įvertinsime. Teatlygi
na Dievas kiekvienam 
Geradariui gausiomis Savo 
lonėmis!

Jums dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys, 
Vilo Juozapo Marijos.

Nors tautą griaužia slibinai. 
Paguodos niekur nerandi. 
Pernešti skausmą reik mokėt. 
Lietuvis moka dar kentėt.

i
š. K. S.,

Chicago, Illinois.

Paruošė Kuil J. Dabrylcz 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio 
knygės formato. Labai paranku kišer

Joje telpo 233 gražiausios dainos. K;
Užsakymus siųskite:

\

* JOO vvesi Dicacway oo. c.:, x«xum.
DARBININKAS

366 West Breadwoy So. Bos’on 27, Mass.
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Nors kala grandis, retežius 
Ir veržia rankas budeliai. 
Užčiaupta burna tur tylėt, 
Lietuvis moka dar kentėt.

j Nors slegia jungas it uola, 
Našta-gi lenkia tau pečius. 
Nariai ir siela im sopėt, 
Lietuvis moka dar kentėt.

Rėmėio auka
I
i giau. Aukoju

Geradario auka
i

į
I
I
I

Įima. Aukoju
Vardas
Pavardė

Adresas

S .

KF

Nors pūdo purve, urvuose, 
žvaigždžių nei saulės nematai 
Jaunam pakliuvus susenėt, 
Lietuvis moka dar kentėt.

Nors ledų kalne, Sibire, 
Be rūbų, maisto ištremtiems 
Priseina šaltyje drebėt. 
Lietuvis moka dar kentėt.
Nors tautai rengia kapines, 
Palaidot nor ant visados.
Ne laikas kaulams ten trupėt 
Lietuvis moka dar kentėt.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius 

602 Washington Blvd.
BALTI MORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dėl visokiu reika'ų 
Patarnavimas Dieną ir NaktĮ

Lietuvio niekas nepalauš. 
Per amžių amžius jis ištvers. 
Pajėgs į laisvę prasikalt, 
Lietuvis moka atsikelt.

I

Lietuvis niekam netarnaus, 
Jis laisvei gimęs ne vergaut, 
Jis laisvę myli, laisvas bus 
Lietuvis niekad nepražus.

U.

ACTION, NOT ACTING

Marguerite Chapman, movie actress, makes aure that ro used f.-.t ia 
allowed to go down the drain in her kitehen. She ij very buay ac'.irą, 
būt never too busy to save and turn in every drop cf uscd fat, bec 
the knowa the present shortage of soap vvon’t te hekej unt.J 
American housezife consistcntly savęs and turns her g ,J(;,
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Religinė Padėtis Lietuvoje 
Sovietų Ir Vokiečių Okupacijoje
Nesenai mes turėjome i 

progos pasikalbėti su as- j 
meniu, kuris yra pergyve- i 
nęs viena po kito du totą- 1 
litarinius režimus: Sovietų 
Rusijos ir nacių Vokieti- i 
jos. Tai yra buvę viename i 
iš Baltijos kraštų, būtent, < 
Lietuvoje, kuri nuo 1940 ; 
metų birželio 15 dienos bu- ; 
vo užimta sovietų, o nuo : 
1941 m. birželio pabaigos 
tapo užimta vokiečių ir jų 
valdoma ligi 1944 metų 
vasaros. Čia perduodame, 
ką tas asmuo pasakojo a- 
pie religinę laisvę Lietuvo
je tų dviejų režimų metu.

— Jūs gerai žinote, — sa
ko mūsų bendrakalbis, — 
kad lygiai komunistų, ly
giai nacių režimas oficia
liai pripažįsta religijos 
laisvę. Bet taip pat gerai 
žinote, kad nei vienas nei 
kitas iš tų režimų niekad 
neslėpė savo antipatijos 
religijoms. Aš galiu papa
sakoti, kaip toji antipatija 
pasireiškė vykdant religi
jos laisvės principus prak
tikoje.

Visų pirma, kai 1940 me
tų birželio 15 d. Sovietų 
Sąjunga, realizuodama sa
vo slaptą susitarimą su na
ciška Vokietija, okupavo 
Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes, oficialiai buvo 
skelbiama, kad Sovietų Są
junga visai nemano įžeisti 
šių valstybių nepriklauso
mybės ir nemano kištis į 
jų vidaus reikalus, o nori 
tiktai jas apsaugoti nuo 
pavojų ir padėti joms nu
sikratyti nuo “Sovietų Są
jungai priešingų elemęn- 
tų,” t. y. padėti tiems kraš
tams sudaryti pas save to
kias vyriausybes, kurios 
“garantuotų nuoširdų ben
dradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga savitarpinės pa
galbos pakto ribose”... Ta
čiau toji vyriausybės su
darymo pagalba pasireiškė 
tuo būdu, kad Sovietų Są
jungos specialus atstovas 
Dekanozovas ir pasiunti-

nys Lietuvai Pozniakovas 
padiktavo Lietuvos vy
riausybės sąstatą. Paskui 
buvo įsakyta visose šiose 
valstybėse padaryti naujus 
rinkimus. Jie buvo suorga
nizuoti panašiai, kaip tai 
daroma ir Sovietų Sąjun
goje. Komunistų Partija 
sudarė kandidatų sąrašus 
ir prisidengusi “Darbo Są
jungos” vardu juos paskel
bė. Jokia kita partija ar 
organizacija kandidatų 
statyti negalėjo, nes Mas
kvos delegatų sudarytoji 
vyriausybė, tų delegatų į- 
sakymu, tuojau paskelbė 
visas lietuvių organizaci
jas, išskyrus komunistų 
partiją, uždarytomis. Tuo 
būdu liko uždarytos visos 
religinės organizacijos, jų 
tarpe ir tikinčiųjų piliečių 
politiniai bei kultūriniai 
susivienijimai. Kandidatų 
buvo pasiūlyta tik tiek, 
kiek reikia išrinkti (apie 
80), nei vienu ne daugiau. 
Ir buvo paskelbta, kad visi 
privalo už juos balsuoti, 
nes kas nebalsuos, tas bus 
skaitomas liaudies priešu. 
O liaudies priešams buvo 
atvirai grasinama sunaiki
nimu... Aišku, kad koks ne
būtų balsavimas, vis vien 
turėjo būti išrinkti tik tie 
kandidatai, kurie komu
nistų partijos buvo pasiū
lyti. Jeigu jų tarpe ir buvo 
ne komunistų, tai jie buvo 
pastatyti į tokias sąlygas, 
kad jie savo valios vis vien 
negalėjo pareikšti. Šitaip 
parinktas, ne išrinktas, ne
va “seimas” gavo iš Mas
kvos įsakymą nubalsuoti 
rezoliuciją, kurioje turėjo 
būti prašoma priimti Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą. 
Tas ir buvo padaryta 1940 
metų liepos 21 d., o rugpjū
čio 3 d. tas “prašymas”, 
žinoma, buvo priimtas.

Bet jau ir prieš tai, kada
■ formaliai Lietuva skaitėsi
■ dar neprijungta prie Sovie- 
; tų Sąjungos, kada pati So- 
• vietų delegatų pastatytoji

UARBINISKAS
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Japonijos imperatorius Hirohito ir jo sūnus, sosto princas, skaito ame
rikoniškus laikraščius. Jie tą daro kas rytą.

vyriausybė dar veikė rem
damosi nepriklauso mos 
Lietuvos konstitucija, jau 
buvo gana aiškiai matyti, 
kaip bus žiūrima į visas 
konstitucijoje garantuotas 
laisves, jų tarpe ir į religi
jos laisvę. Lietuva, kaip 
dominuojančiai katalikiš
ka šalis, turėjo sudariusi 
su Vatikanu konkordatą. 
Ši sutartis, turinti galią, 
kaip ir kitos tarptautinės 
sutartys, tapo tuojau at
šaukta paprastu vidaus 
reikalų ministerio praneši
mu Vatikano Nuncijui... 
Kaip to išvada, tuojau se
kė panaikinimas religijos 
dėstymo visose mokyklose, 
atleidimas visų tikybų ka
pelionų iš kariuomenės, 
kalėjimų ir t.t. Teismuose 
tuojau tapo panaikinta re
liginė priesaika. Kiek vė
liau buvo konfiskuoti visi 
religinių bendruomenių ne-į Niaugi man neskirta 
kilnojami turtai, uždaryti Į Meilės laimė šventa, 
visi vienuolynai ir vienuo-Į 1 „ . .
liai pašalinti iš vienuolynų j Juodos mintys—šalin! 
patalpų. Visos religinio po-Į Aš tikiu ateitin —

NUBUDO GAMTA
Nubudo gamta, 
Ir drauge su ana

Nubudo krūtinėj jausmai — 
Bet ne linksmi, oi ne! 
Taip jie slegia mane.

SOAP ON THE WAY!
s

Jane Froman, popular stnger, dore not negleet fat aalvage in her New 
York aportment. Career women are houaewives too. and they alto 
know how important it i» to turn in used fat to help make the eoap 
that everyont peede.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys

ASEVYČIUS, Mikas, kilęs iš 
Sasnavos valsčiaus, Mariampo
lės ap., gyv. New Yorke.

AVIŽIENIS, Martynas, kil. iš 
Alytaus apskričio, gyv. Mt. Car
mel, Pa.

BAGDONAI, Jonas, Kazys ir 
Petras, Lietuvoje gyvenę Tala- 

jtiškių km., Musnikų vai., Uk
mergės ap.. dabar gyveną Jung. 
Amerikos Valstybėse.

BALKUS. Vincas, sūnus Mo
tiejaus. išvykęs Amerikon apie 
i 1905 m.. Lietuvoje gyvenęs
Dusmenėlių km., 
Trakų ap. 

! BALVOČIUS.
Valerijonas. 

BOLOVIENE
tė. Salomėja, gyv. Brooklyn. N. 
Y.

BULOTAS. Juozas, kilęs iš 
Jučionių km.. Raudondvario vi.. 

! Kauno ap.
' DIRGINTIENE. Ona. gyvenu- 
įsi VVaterburv, Conn.
1 ENDRIUKAITIS, Antanas. 
; kilęs iš Pelenų km.. Sintautų vi.,

... ... .. . - 'gyvenęs Čikagoje iki 1922 m.,ciosiąs j bažnyčias ir me- vėUau gal m ar Tren.
kas nebenorėsią klausyti ton IU ar N j 
jų pamokslų...

Į Bažnyčios Lietuvoje per 
tuos vienerius Sovietų re
žimo metus tikrai nebuvo

Onuškio vai..

ar Bulvočius.
I

- Sabaliauskai-

skąitė, Petronėlė, kilusi iš Da- 
marackų km., Kazlų Rūdos v., 
Mariampolės ap. gyvenusi Čika
goje-

NOVOGRODSKIS. Mykolas, 
išvykęs iš Šiaulių 1936 metais 
Čikagon kur dirbęs siuvykloje.

NOVOGRODSKIS, Stasys, iš
vykęs iš Lietuvos 1937 metais 
Čikagon, tarnavęs Amerikos ka
riuomenėje savanoriu.

PEČIULIENE (vardas neži
nomas), gyv. New York, N. Y.

POŠKIENE - Balvočiūtė, Va
lerija, gyvenusi Brooklyn, N. Y.

POVYLAITIS. Marcelinas, 
gyv. Pittsburgh, Pa.

PULOKAI, Albinas (kuni
gas). Albertas ir Vincentas.

PUODŽIUKAITIENE. Morta, 
gyv. Detroit. Mich.

PUOD2IUKAITIS. Antanas, 
gyv. Detroit, Mich.

SIDERSKIAI, Antanas ir 
Petras, kilę iš Jučionių km., 
Raudondvario vai.. Kauno ap.

SKURKIENE - Juliavičiūtė, 
Bronė, kilusi iš Grinkiškio Kė
dainių ap., gyv., New Yorke.

STAŠKEVIČIUS. Juozas, ki
lęs iš Radviliškio valsčiaus. 
Šiaulių ap.. Amerikon išvykęs 
1936 metais.

ŠAKINIS, Stasys, kilęs iš 
Plungės, gyvenąs Čikagoje.

ŠIMKUS, Jonas ir Petras, gyv. 
Čikagoje.

ŠIRVAITIENE - Kasputytė, 
Ona, kil. iš Paiko jų km.. Gaurės 
vai.. Tauragės ap., gyv. Čika
goje.

ŠTRIMAVIČIUS, Stasys, gyv. 
Jungt. Amerikos Valstybėse ki
lęs iš Kybartų kaimo, Vilkaviš
kio ap.

ŠVEDAS. Jonas, kilęs iš Pai- 
kojų km.. Gaurės vai., Tauragės 
apskričio.

TUKIENE - Balvočiūtė, Juze-
! fa, su šeima, kilusi iš Pumpurų 
km.. Tirkšlių vai.. Mažeikių ap.

TUTINAITE. Marija, ištekė
jusios pavardė nežinoma, kilusi 
iš Girelės kaimo, Jūžintų vai.. 
Rokiškio.

TUTINAS. Jonas, kilęs iš Gi
relės kaimo. Jūžintų vai.. Rokiš
kio ap.

URBONAS, Klemensas, gyve
nęs Čikagoje.

VAIČIULIONIENE, Ona. gy
venusi Mt. Carmel, Pa.

VIDR*A. Mikas, kilęs iš Giri
ninkų km.. Tauragės vai., ir ap. 

įgyvenęs Čikagoje ar Sheboy- 
’gan, Wis.

VIDRIENE - Gavėnikė ar Ga- 
|venaitė, Urtė, kilusi iš Rimšų 
km., Tauragės ap.

VOVERIS. Mečislovas. Ameri
kon išvykęs apie 1905 m. Lie
tuvoje gyvenęs Dusmenėlių k., 
Onuškio vai.. Trakų ap.

WOJDAT. Frank ir Vladas.!
sūnūs Petro, gyvenę Čikagoje, 
kilę iš Kauno.

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

CONSULATE GENERAL 
OF LITHlTANIA

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

!

JASEVIČIUS. Juozas, kilęs iš 
Jučionių km., Raudondvario vi., 
Kauno ap.

JULIAVICICTES. Genė ir 
Vladislava. ištekėjusios, bet vy
rų pavardės nežinomos, kilusios 
iš Grinkiškio. Kėdainių ap.. gyv. 
New Yorke.

JUŠKAUSKAS. Julius, gyv. 
Mt. Carmel, Pa

KAM. Anthony, kilęs iš Sin
tautų vai., šakių ap., gyv. San 
Francisco, Calif.

KARB. J. G. (Mrs.) gyv. Ore- 
gon City. Oregon.

KISIELIUS, Baltramiejus. 
KYMANTIENE. Barbora, 

didesnis”Įkaičiusi®'''
l KLIMKEVIČIUS, Krisius ir 
įjo žmona Klimkevičienė - Saka
lauskaitė. Marija, spėjamai gy
veną Worcester. Mass.

KLIMKEVIČIUS. Pranas, spė
jamai gyvenąs VVorcester. Mass. 

KRISTUPIENE - Gudaitytė. 
lOna. gwv. Jungt. Amerikos 
Valstybėse. Lietuvoje gyvenusi 
Aguskiškės km.. Kazlų Rūdos 
vai., Mariampolės ap.

KUDIRKA. Justinas. Jono 
sūnus, gimęs Murinų kaime. Ša
kių ap.. gyvenęs Brooklyn. N.Y. 

LAPINSKAI. Jonas ir Stasys. 
Lietuvoje gyvenę Rusių - Ragų 
km.. Musnikų vai.. Ukmergės 
ap.. dabar gyveną Jungt. Ame
rikos Valstybėse.

LEONAVIČIUS, gyv. Phila- 
delphia. Pa.

MARINIENE. Monika. 
MAŠALAIČIAI. Antanas, gyv. 

Brooklyn. Tarrington, Conn.. ir 
Juozas, gyv. Čikagoje.

i MAURUKAS. Vytas, gyvenęs
Į Philadelphia. Pa. >

<<p . . MEŠKAUSKIENE - Rytme-
enm Marijona, kilusi iš Radžiū-

Inų kaimo, Kupiškio vai., gyv.

menj bylą ir apstatyti jp mizerevičiaus, Prano, ki-j 
šnipais, sekti kiekvieną jo|lusio iš Kvesų km Vilkijos val Į 
gyvenimo žingsnį ir iš tos Kauno ap 
medžiagos sudaryti jam 
kaltinimą dėl “kontr-revo-1 
bucinio” veikimo.” Prakti-į 
ka parodė, kad kiekvienas 
tokion “apyskaiton” paim
tas asmuo per kelis mėne
sius dažniausiai jau pa
kliūva į kalėjimą, iš kurio 
išėjimas yra tik vienas: jei 
ne tiesiai į kitą pasaulį, tai 
į Sibiro darbo stovyklas 8 
ar 10 metų... Mat politinės 
policijos užverbuotieji a- 
gentai, noroms nenoroms, 
privalo apie jiems pavestą^ 
asmenį patiekti “kompro
mituojančios” medžiagos, 
kitaip jie patys gali būti 
apkaltinti, kad slepia nuo 
vyresnybės kontr-revoliu- 
cionierių nusikaltimus...

(Bus daugiau)

Nors pavasaris šypso linksmai, uždarytos: jose buvo gali- 
ima laikyti pamaldas ir pi-į 
liečiai galėdavo pamaldose! 
dalyvauti. Bet, jeigu ma- 

! sems tuo tarpu šioje srity
je dar nebuvo daroma kliū- 

jčių, tai to negalima pasa- 
I kyti apie tuos asmenis, ku
rie turėjo kokias nors tar
nybas valstybinėse ar eko
nominėse įstaigose. Atitin
kami agentai stebėdavo, 
kas lanko bažnyčią ir to- 

> liau vis < 
į tarnautojų buvo šaukiami! 
pas savo sovietiškus virši-- 
ninkus arba net ir tiesiai į 

į politinę policiją, kur turė
davo aiškintis ,kodėl jie ei- 

|na į bažnyčią ir tuo būdu 
į duoda “blogą pavyzdį” ma- 
i sems, pasitarnauja “liau-!

Kvepia žemė gardžiai.
i Dvelksi oras saldžiai —

Pasaulis lyg giedras dangus... 
Oi, pavasari, tu 
Dvelkimu tuo šventu

Nuramdyki ir mano vargus!
Niaugi tu neturi
Tokios galės, kuri

Už nelaimes didesnė būtų?— 
Niaugi niekad aš jau 
Nekvėpuosiu liuosiau.

Neužmigsiu ant tavo krūtų?.
I

• Niaugi monai tai vis —
, Ir jaunystės ugnis.
> Ir galingi troškimai širdies ?
. Niaugi laimė dainos
. Iš krūtinės jaunos

Jau pavasaris nebegirdės?..

XCXAXAXXz ’ X

Niaugi junktųs taip baisiai da- dies priešams”...
I lia?..

I

Kiek vėliau, nuo rudens, 
jau buvo pradėta imtis ir Į

būdžio organizacijos tapo i Dar ateis Juk man laimės eilia! I tiesioginio spaudimo į dva- 
likviduotos, ju ne tik tur-j, ... , . • siškiją. 1940 m. spalių 2 d.
tas, bet ir dokumentai pa-lkintl V1,sas. sąlygas palan-; instrukcijoje iš Maskvos 
imti policijos žinion. Visos!kias rellS1Jos palaikymui.-atsiųstas politinės polici- 
religinio turinio knygos išlRellSines organizacijos, re-l jos viršininkas Gladkov 
visų bibliotekų tapo ne tik !h^ine sPauda- religinis mo-; (spėjama, kad tai ne tikra 
pašalintos, bet ir sunaikint k>’™as ir auklėjimas, nau- pavardė, bet jis oficialiai 
tos. Trvs kunigų seminari-1dvasininkų parengimas taip save vadino) įsakė po- 
jos tapo tuojau likviduo-i 
tos, o ketvirtoji Kauno se
minarija iškraustyta iš pa-

— visa tai religiją gali sti-l utinei policijai “paimti j 
įprinti, todėl laikoma tiks- . formuliarinėn apyskaiton” 
linga to neleisti. Tik anti-, visus kunigus, katalikiškų

■ organizacijų bei brolijų va-
XXX XXXXICX xx X XX LXKj V* V Vz XX IkJ XX « # • • • • • 4 • 1

talpu atiduodant tas patai- organizacijos, tik; organizacijų bei brolijų va
pas ‘sovietų kariuomenei, antireligine spauda, tik an- dovybių narius bei bažny-i 
Kitų patalpų nebuvo duo- ^Ilginis auklėjimas su- čių tarnautojus (vargoni-J 
ta. Seminarija tylomis per fz 

metus veikė, tačiau dėsty-;. 
mas buvo atliekamas pri-i« x. • • ,. .. ,Vaciuose butuose bei baž-i fa r!mtL, JeU^si— reiskia užvesti apie as-
nyčių zakristijose...

Kaip visa tai buvo deri
nama su “religinių kultų 
laisvės” garantijomis? At
sakant į tą klausimą reikia 
prisiminti, kad Lietuvai 
padiktuotos Sovietiškos 
konstitucijos 96 str. kalba 
ne tik apie religijų, bet ir 
apie antireliginės propa
gandos laisvę. Sovietų val
džia laikosi to principo, 
kad religija yra žalingas 
dalykas ir todėl laiko rei
kalingu proteguoti ne reli
giją, o kovą su religija. O- 
portunistiniais sumetimais 
ji mano esant nepatogu o- 
ficialiai uždrausti religijos 
praktikavimą, bet ji mano, 
jog ji yra teisi, sudaryda
ma visas sąlygas, palan
kias religijos išnyk’mui. Iš 
to išvada, kad reikia nai-

uas
tampa su Sovietinės vai- ninkus, zakristijonus, var- 
džios tikslais, todėl tik pininkus ir kt.).
juos laikoma esant tikslin- j formuliarinėn apyskaiton”

laisvė praktiškai ten atro-l 
do lygiai taip, kaip laisvė 
augti augalui, kuriam ne
duodama saulės šviesos, 
kuris nelaistomas vande
niu, kuriam žemė netrę- 
šiama, kuris išstatomas 
tik prieš jam kenksmingus 
vėjus ir šaltį... Augalas ne
nukertamas iš karto, sako
ma, kad jam paliekama 
pilna laisvė gyventi ir aug
ti, bet ar jis tokiose sąly
gose gali išlikti ilgai gy
vas?

Kai vienas Lietuvos vys
kupas kreipėsi į sovietų 
pasiuntinį Pozdnįakovą dėl 
kunigų seminarijos likimo, 
tai tas jam atsakė, kad be 
reikalo rūpinamasi: ligi 
klerikai baigsią mokslą, 
tai kunigams Lietuvoje 
jau nebūsią ką veikti, ka
dangi jau nieks nevaikš-

i

<

I

mirusio, vaikai.
NACEVIČIUS, Antanas, gy

venęs Maine valstybėje.
NAUJOKAITIENE - Palubin-

Skundas — silpnų žmo
nių ginklas.
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HAVERHILL, MASS

Kumštininkų sportininkų susikirtimas. Tai n illie Joyce, dešinėj, ir Al- 
lie Stolz’s. Jie kumščiavosi New Yorke. Joyce išėjo laimėtoju.

Patrijotingi Lietuviai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę, vasario 17 d., š. m.

G

Dariaus Girėno Paminklo Komiteto 
Veikla Ir Aukos

GZRJDJEI7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

Minėjimą suruošė Haverhillio 
Lietuvo P,. Katalikų Veikimo 
Centras. Programą vedė p. Pet
ras Svirskas. Kalbėjo LDS Cen
tro pirmininkas ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos narys, šv. 
Pranciškaus parapijos klebonas 
kun. Pr. Juras iš Lawren.ce, 
Mass., ir vietinis kur.. Jonas Žu- 
romskis.

Damų ir muzikos programą 
išpildė muzikas p. Povilas Sa
kas ir p.p. Izabelė Zolubaitė ir 
Stella Raznauskaitė iš Lawren- 
ce. Mass. p. Povilui Sakui vado
vaujant. visi sugiedojo Lietuvos 
ir Amerikos himnus.

Žmonių atsilankė nemažai, bet 
galėjo būti ir daugiau.

Kalbėtojai ragino žmones vie- 
ningai laikytis veikti ir gelbėti 
Amerikos Lietuvių Tarybai ko
voje dėl Lietuvos 
mybės. Ragino
drabužius ir maistą išvietin- 
tiems lietuviams.

Lietuvos vadavimo reikalams 
susirinkusieji aukų sudėjo $78.- 
60. Lėšas padengus liko $72.00. 
kuriuos ir pasiuntė Lietuvos 
gelbėjimo reikalams.

Aukotojų vardai: po $5.00 — 
aukavo: kun. J. Zuromskis. P. 
ir A. Amsiejai.

Po $3.00 — P. ir A. Svirskai. kltaip 
A. ir

Po
ras. A. ir H.
M. Matonis, 
čiai. K. ir A. 
Kuliešai.

; Visi susirinkusieji buvo paten
kinti ir reiškia savo patrijotin- 
gumą ir meilę Lietuvos vadavi
mo reikale. Iš to galima supras
ti. kad mūsų kolonijos lietuviai 
dirbs ir aukos lietuvių ir Lietu
vos reikalams kol Lietuva bus 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė.

Visiems labai patiko dainos, 
kurias sudainavo Lawrencieėiai. 
Teko išgirsti, kad kaikurie sakė 
rengėjams: "Kodėl jūs nepa- 
kviečiate. kad dažniau atvažiuo
tų padainuoti”. Dalyvis.

ke savo, vėliau duos daugiau. 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas, Brooklyne, aukojo šimtą 
dilerių, pinigai bus išmokėti šio 
birželio mėnesį.

Lietuvių Postas No. 154, Bal-

radio koncerte, Newark, 
per P. J. Montvilą, auko- 
Gudas. W. Orange, N. J., 

Mrs. Barkus. Hoboken,
$1.00. Per J. Stuką po 

Mrs. J. Videika,
J. Stukas

Siuvėjų] $1.00. visi Newark, N. J. F. Su
aukojo 

pribuvo

Pranešame gerbiamai visuo
menei mūsų darbuotę. Po įvy
kusios konferencijos 1945 spa
lių mėnesį Komitetas užsibrėžė 
dėti pastangas pastatyti pa
minklą Brooklyne šįmet, mūsų
didvyriam lakūnam Dariui ir.timore. Md., per W. L. Kvedar, 
Girėnui. Komiteto nariai pasi-Komandierių ir J. A. Bush. ad- 
jungė save darban sukelti dau- jutantą. prisiuntė $5.00 Jack J. 
giau pinigų. Lankė draugijų su- Stuko 
sirinkimus ir prašė aukų remti N. J1., 
paminklo statybai. Čia pateikia- jo: S. 
me gautų aukų sąrašą nuo sau-!$2.00: 
šio pirmos dienos š. m. ;N. J.,

Amalgameitų Unijos lietuvių ' $2.00 aukojo: 
54 skyrius Brooklyne aukojo ; Mr. ir Mrs. Alseika, 
$5000.00; Lietuvių C" 
Dirbtuvių Savininkų Associaci-! ranka, Paterson, N. J. 
ja Brooklyne. per S. M. Karvelį $2.00. Šiuo laikotarpiu 
prisiuntė aukų $100.00; Lietuvių aukų $665.00. Iš pirmiau yra 
Atletų Klūbas Brooklyne auko- de $2.892.20. Viso paminklo fon- 
jo $25.00; Lietuvių Piliečių Klū- de yra aukų $3.557.20. 
bas, Maspethe, N. Y., per adv.

A-

LOS ANGELES, CAL.
Vasario 16 dieną Los Angeles 

buvo nepaprastai iškilmingai 
paminėta. Šv. Kazimiero parapi
jos choras per kelis mėnesius 
ruošėsi prie tų iškilmių. Todėl 
savo dainomis žavėjo iškilmių 
dalyvius, o jų buvo didelis skai
čius. Iškilmes pradėjome nuo 
maldos ir Amerikos himno. O 

enr’klauso Pava^ skanią kalakutų 
dirbt? m aukoti rienę‘ Pijome kalbas, 

prisėjo pirmam prabilti, 
kalboje aš padaviau tokį 
nymą: norint gelbėti Lietuvą, 
reikia visų pirma gelbėti pabė
gėlius iš Lietuvos ir juos per
traukti į Ameriką, ir antrą min
tį pądaviau. kad Amerikos lie
tuviai auklėtų savo vaikus lie
tuviškai. kad jie mokėtų ir lie
tuvių kalbą ir mylėtų Lietuvą.

’ * i senesniems lietuviams 
mirus Amerikoje, lietuviai pra
nyks. Po manęs kalbėjo Garbės 
Konsulas Dr. Bielskis. Jis savo 
gražia kalba skatino visus dirbti 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimui ir parodė knygą, kurio
je buvo užrašyta lietuvių patri- 
jotų, jų tarpe ir Dr. Bielskio re
zoliucija. reikalaujanti Lietu
vai nepriklausomybės. Tai buvo 
vasario 19. 1917. Tai buvo metai 
pirmiau negu Vilniuje buvo pa
skelbta Lietuvos Nepriklauso
mybė.

Trečias kalbėtojas buvo Los 
Angeles Universiteto profeso- 

jrius. J. B. Ramsey, kuris labai
A. Subačius J simpatingai atsiIiel* aP>e Lietu- 

ivą.
Ketvirtas kalbėtojas buvo 

Prof. Kazvs Pakštas, kuris su- *■
žavėjo visus, nes kalbėjo netik- 

Jurgelevičienė, S. tai ^kalbingai. bet ir jausmin
gai. užakecentuodamas kaip 
brangi yra kiekvienai tautai 
laisvė, ir visus klausytojus įtik- 
rino. kad Lietuva atgaus laisvę, 
nes negali diktatorius paversti į 
amžinus vergus 124 milijonus 

is. S. Biekša. S. Kazlauskie- g-’ventoj4’ kuI*uos nūn£i Iaiko 
i užgrobtus. Kalbėjo dar Dr. La-

Amsiejai.

M. Selkevičiai.
$2.00 — Kun. Pranas Ju- 

Klimauskai. M. ir 
B. ir A. Jurkevi- 
Mikonis. M .ir M.

Jonas ir Alena Čapli
kai. A. ir A. Marčulionis. V. Ča
plikas. J. Karpavičienė. A. Stan- 
-čienė. V. ir J. Bakanauskai. A. 
ir M. Kancevičiai $1.50. A. ir J. 
Euitkai $1.25.

Po $1.00 — A. Lukšis, J. Ja- 
kavonienė. A. Dubinskas. A. ir 
A. Radzukinai. J. Aladavičius. 
F. ir M. Macai. M. Nedzinskienė. 
M. 
nė. 
P.

Valukevičiūtė. A. Kreučur.ie- 
I. Lekevičius. J. Uždarinis.

Radišauskienė.
Prakapienė. A. Musick. E. 

Jurgelevičienė. P. ir R. Yankau- 
skai. J. Belskienė, M. ir A. Lu- 
činskai. S. Dzingelevičius. D. 
Lukšienė. R. .
Paplauskienė. F. ir P. Verbickai. 
A. ir J. Naudžiūnai. J. Zavads- 
kas. A. Daučiūnas. J. Vitkaus
kas. A. Aibikienė. J. Šilanskas.
- -■ J. CaUAiO.

Po 50c. — S. Zaremba, J. U.'- 
bačius._ ______ ~.__________
r ė. J. Akstinas.

banas ir perskaitė savo kurinio 
eiles. Baigiant buvo pakviesta 
kalbėti seniausia (81 metų) Los 
Angeles veikėja. Ona Luzienė.
kurios kalba visiems patiko ir kienė. Emilija Mitkienė. Monika 
paskatino dirbti Lietuvos nau
dai.

1 pakviečiau visus pietums, ku- sūnaus 
riuos suruošė mūsų geros šeimi- Prancūzijos karo 
ninkės: Martiną Warkalienė. E- 
milija Masonienė. Uršulė Galec-

vaka-
Man
Savo

•užma-

Už gautas aukas nuoširdžiai 
S. Bredį, prisiuntė $25.00 ir lais- dėkojame draugijoms ir pavie- 

... I niams asmenims. Nors pažymė-
U a jus jtog sumos 4a r neužtenka pasta-

Ga\ę žinią nuo BALF Fondo paminklui. Mūsų pradėtas 
pirm. kun. Dr. Končiaus, kad darbas buvo sutrukdytas laike

Daktaro, kuris žuvo apverktinas padėjimas mokslo'karo. Taigi dabar kreipiamės į 
fronte eida- priemonėmis pabėgėlių lietuvių i visuomenę, organizacijas, drau- 

mas savo gydytojo pareigas vaikučių Vokietijoj, kur keletas gjjas" klubus. kuopas ir visus 
1944. Jis tuoj buvo pašauktas į vaikučių dalinasi vienu paišeliu, s-mPatlzuoJan^lus šiam i ciklui 
, . , ... , . - , , , . _ • i plačioj Amenkoi. prisidėti au-karo tarnybą, vos tik baigė kleb. kun. Paulionis pats pirmas ,Į.om:s 
daktaro mokslus. Paliko lietu- paaukojo keletą desėtkų paišė-] Mūsų iždininkas Gerb J 
vaitę jauną žmoną su kuria tik lių ir ragino kitus, kad paauko- ] Spurga savanoriai pasitraukė iš 
18 mėn. gyveno. Tėveliai džiau- tų. Netik paišeliai, bet ir rašo-] pareigų ir dabar atostogauja 
giasi nors tuo, kad Juodaičių mos popieros labai reikalinga.' saulėtoj Miami. Floridoj. Drau- 
žentas St. Ruginis, kuris dabar Kas tik gali — prašomi sunešti Konferencija išrinko naują 

kaip ir dar randasi karo tarnyboj Vo- eidami į bažnyčią ir įteikti ko- ^ždimnką.^ Amalgameitų Lnijos
Dar girdėjau tokią kietijoj, valdžios pareigūnų lei- lektoriams. Neateikim, tad. tuš-' į1sk\riaus narį braok- 

kad kitais metais, jei dziamas. nuvyko į Prancūziją į ciomis rankomis eidami sekma- metu veikėją P J Montvilą J's 
Dievas duos sulaukti, 16-to va- tuos karių kapus, kur daktaras dienį į bažnyčią. Nupirkim de-! sudėjo užstatą $500.00 ir pasi- 
sario. tai darysime ne kokiam Bertulis palaidotas, uždėjo ant šimtukų krautuvėse tų dalyke- žadėio nuoširdžiai darbuotis na- 
hotely arba restorane, bet pa- jo kapo gėlių vainiką ir nufoto- lių. kurių čia pilna yra. Jeigu! minklo pastatymui. Fondo pini- 
samdę didesnę salę, lietuvės šei- ] grafavęs prisiuntė tėvams, už visi Amerikos lietuviai tik po dedami bankon iždininko ir 
mininkės paruoš lietuviškus ką jie begalo dėkingi savo gimi- vieną paišelį ir popieros lapą 'dviejų iždo globėjų v arda.s.

. . ........ i x x >• , -i . 1 Aukas teikitės siųsti čekiais arvalgius. įnaiciui Rūgimui. paaukotų tokiam kilniam ^ks-'Money Orderiais i
Duok Dieve, kad ateinančiais! Ta proga ir šių žodžių rašyto- lui, tai ta spraga tuoj būtų už-į^y barius Girėnas 

metais mes galėtume 16-to Va- jas linki p. Bertuliams geriau- kišta. Tas turėtų būt vykdoma 
sario sulaukti su džiaugsmu, sios laimės ir sulaukti nors 
kad mūsų tėvynė bus laisva, m. — auksinio jubiliejaus. 
Melskimės, Dievas galingas! į “ --

Prelatas <J. Macie jauskas Gražiai Pasirodė
j Tautinių šokių jaunamečių
kėjų grupė, kuriai vadovauja 
B. Brundzienė, tikrai gražiai pa
šoko tautiškus šokius Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime, 
Webster Hali, New Yorke, va
sario 17 d. Jos buvo pasiruošu- lu* Jau prasidėjo ir aukos plau- 
sios daugiau pašokti, bet per il
gai programai (geriau sakant 
kalboms) užsitęsus teko su- 
trumpint šokius. Jaunos šokė
jos vėl turi pakvietimą išpildys

Slaterienė, Jocienė ir Slanienė, 
tiktai mūsų šeimininkės nedavė 
kalakuto, bet gerą kumpį su ko
pūstais ir
(kugelio, etc.), 
nemažiau užganėdinti, 
kalakutu, 
kalbą.

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misjonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystcs!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

U

Nenusibodo kalbų klausyti, 
nes po kiekvienos kalbos buvo 
dainos arba muzika. Kaip minė
jau. choras atsižymėjo savo 
gražiu prisiruošimu ir atliko 
gražiai savo užduotį. Apart pil
no choro dainavimo, buvo due
tas garbingų mūsų dainininkių. 
Bronės Starkienės ir Stasės 
Šimkiūtės.

Muzikalę dalį išpildė mūsų ko
lonijos du jaunuoliai: Ričardas 
Masonas, 15 metų Jėzuitų kole
gijos studentas, ir Violė May 
Svytaitė. 12 metų. Abudu jau
nuoliai nepaprastai gabūs mu
zikai. kurie ateity bus papuoša
lu mūsų tautos. Bet reikia ati- 

t 

duoti garbę ir senesniams muzi
kui. smuikininkui. Jonui Žemgu
liui. kuris teisingai buvo publi
kos įvertintas ir sulaukė nepa
prastai daug aplodismentų. A- 
kompanavo mūsų Hollywoodo 
artistė p-lė Gene Gražiūtė. Buvo 
padaryta Lietuvos reikalams 
kolekta. kuri atnešė gana gra
žią auką tautos naudai: 157 do
lerių. Vakaro vedėju buvo Ka
zys Lukšys, kuris savo pareigą 
labai taktingai išpildė. Užbai
gus. choras ir visa publika at
giedojo Lietuvos himną, ir aš 
užprašiau visus į pamaldas už 
Lietuvą, kurias 
rio 17.

i Turiu atiduoti 
jiečiams. kad 
Šv. Kazimiero par. bažnyčią iš
klausyti šv. mišių. Ta proga pa
sakiau pamokslą 45 Psalmės žo
džiu: Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė, nurodydamas maldos 
reikalingumą už Lietuvą. Po šv. 
mišių visi giedojome suprikaci- Netikėta Puota
jas. Šventas Dieve, pridėję “Mū-‘ Vasario 17 d. Kaz. ir Janinai 
sų Tėvynę išlaisvinti ir saugoti Bertuliam buvo suruošta jos se- 
teikis, meldžiam Tave, Viešpa
tie”. Po palaiminimo atkalbėjo
me visi bendrai maldą už Lietu
vą.

i Po pamaldų visi maloniai pa
sikalbėjome ir atminčiai 16-to 
Vasario padarėme nuotrauką 
prie bažnyčios durių. Nuotrau- minėjimą, bet juos išviliojo į 
koj matytis netiktai mūsų Gar- rengiamą jiems pokilį. Dalyva- 
bės konsulas, bet dar pora auk- vo gražus būrys Bertuliu gimi- . 
štesnės rangos Amerikos laivy- nių ir draugų ir buvo įteikiamos 
no asmenų lietuvių. dovanos. Bertuliai ir šioje puo-,

I Nenorėdamas, kad mano pa- toje jautė širdyje skausmą, ap- 
rapijiečiai grįžtų namon alkani, sidairę. kad nėra jų vienintelio

visokiais priedais, 
ir svečiai buvo

Ona

turėjome vasa-

kreditą parapi- 
visi atvyko j

C. BROOKLYN, N. v
Ištekėjo

Vasario 16 d., ištekėjo
Šarkaitė už Heron. ir Petronėlė 
Spaičytė už VVeick. Dabartiniu 
laiku padaugėjo vestuvių, tik 
gaila, kad. jau yra retenybė, 
kad abudu jaunieji būtų lietu
viai. Kaltos aplinkybės, kad nė
ra progos jaunimui sueiti, o ir 
tas. kad jaunieji nesistengia 
lankyt lietuvių parengimus, 
nors ir tuos, kurie yra. Kiekvie
nam tėvui ir motinai 
loniau matyti savo 
marčią lietuvi. Kokia 
ateitis iš tokių porų? 
kintinas dalykas yra.
gelis lietuvaičių susipažinę 
vaikinu, ir patyrę, kad 
katalikas, atsisako tekėti už jo. 
kol jis netampa pats kataliku, ir. 
tas daugelį lietuvaičių apsaugo
ja nuo divorsų.

~ »
I «

• Lietuvių 54 skyriaus narį brook- 
jlynieeiams gerai žinomą ilgų 
metu veikėją P. J. Montvilą. Jis

50 per visą Ameriką.
JJ .... -

Altoriaus Pagražinimas
i Norima prie didžiojo altoriaus 
šonuose įtaisyti naujas elektros 
šviesas, kurios vaizduotų ange
lus. Tas suteiktų altoriui daug 
pagrąžinimo. Beabejo, tas su
rišta su lėšomis, kurių susidary
tų apie $300.00. Vajus tam tiks-

šo-
i Į 
I

išrašant var- 
j Monument 

Fund ir adresuokite Komiteto 
iždininkui. Mr. P. J. Montvila, 
251 Etna Street. Brooklyn. N. 
Y. Už gautas aukas iždininkas 
skubiai prisius paliudijimo kvi
tą. Apart to aukas ir vardus 
paskelbia laikraščiai. Laukiame 
Jūsų nuoširdumo.

Dariaus Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas:

Pirm: J. Šaltis, vice-pirm.: J. 
Glaveckas; iždininkas — P. J.JO.U* U01UVJU 11 aunvo |71CLl_4 . '

kia. Gal rasis keletą asmenų, ku- Montvila; finansų sekr. adv.
S. Briedis. Jr.; sekr. Chas. Kun
drotas ir A. Gudonis; iždo glob.

i J. Kairys ir J. Ambrazaitis.
! Komitete dalvvauia keletos 
jdraugijų atstovai. Finansų Ko- 

programą vienur-kitur. Geriau- Velykoms jau tas sumanymas] misija ir Komiteto } 
šio joms pasisekimo. . įsikūnys. Pasiskubinkime.

rie norėtų didesnę sumą tam pa
aukoti yra graži proga. Priima-! 
ma ir mažesnės aukos. Kadangi] 
nedidelė suma, tai tikimasi, kad:

pagelbin in
kai. Viso 30 asmenų.

būtų ma-
žentą ar 

lietuvybei 
Tas svei- I
kad dau

sų
f

jis ne

I 
sers Aleksandros Jaudaitienės 
rūpesčiu ir savo namuose sur- 
prizo puota 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakčiai 
Bertuliai gyvena 
Yorko ir
Lietuvos nepriklausomybės pa-

$1.00 metams.

ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

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

Kaina

Si

Uu-ėCt CJL

paminėti.1 
viduryj New 

buvo pasirengę eiti į
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B VIETINĖS ŽINIOS
& t

ŽINUTES
Penktadienį, po rekolekcijų 

pamaldų, įvyko Maldos Apašta
lavimo draugijos susirinkimas. 
Kalbėjo “Žvaigždės” redakto
rius Tėvas A. Mešlis, S. J. At
sišaukė į promotorius.

Susidarė antras maldų 
kas dėl Lietuvos laisvės.

vaini-

Kovo 3 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: .

Janet’a Elžbieta, duktė Jono 
ir Elžbietos (Tamulevičiūtės) 
Kumpų, gyv. 19 Lyon St.

Barbora Ona, duktė — Vin
cento ir Onos (Gaputytės) Kle- 
ponių, gyv., 4058 Washington 
St., Roslindale, Mass.

•
rui maldų ir medžiaginių dova
nų. Jis nuoširdžiai padėkojo sa
vo geradariams ir pažadėjo už 
juos atlaikyti šv. mišias.

Kiin. Albertas Abračinskas 
kalbėjo apie Šv. Kazimiero die
ną, jos minėjimą, apie Kazimie
rą asmeny kun. Dr. Urbonavi
čiaus ir apie bažnyčios taisymo 
vajų. Prašė pasilikti tų žmonių,! 
kurie tuojau nori ką nors vajui 
paaukoti. . į

Kun. Virmauskis rėmė kun.
Abračinskio kalbą ir jo užma
nymą. Tik jis pabrėžė didelį 
reikalą, pirma patalpinti visus 
lietuvius vaikučius parapijinėn 
mokyklon. Vaikučių registracija 
prasidėsianti pavasarį. Ir jiems 
reikalinga patalpa mokykloje 
bei mokyklose privalo būti pa
rūpinta.

Kalboms užsibaigus, pirmas 
geradaris aukojo $1,000.00, kiti 
sudėjo $800.00, N. N. aukojo 
$200.00.

AUKOS LIETUVOS 
KOVAI DĖL NEPRI

KLAUSOMYBES
I

vasario 
masinis 
dalyviai 

Lietuvos 
Aukas

Hof Cross Buns For'Lenf
One a penny, two a per.ny Hot Cross Buns! It’s the traditional EotKread 
that ushers in the Lenten season—light, deliciously flavored yeast dough, 
cnriched with spites, candied orange peel and raisins. Here’s a hot bread 
that can pinch Eit for dessert any dąy—try it with a wedge of cheese orą 
bit of homemade jelly. “Swell change” the family will say—“sugar aav- 
ing, and easy to make,’’ you’ll gratefully say. Clip this tested recipe and 
try it tomorrow.

«

dienė, M. Stanilionis: E. Mark
sienė. M. Čepunienė.

PASTABA: Kai kurios pavar
dės gal pasikartoja. Tai yra dėl
to. kad daugelis žmonių aukavo 
iš dviejų sykių, o visų tokių 
žmonių aukas nebuvo galima su
jungti. Taip pat 
greitųjų pavardes, 
briovę pavardėse 
rinkėjai atsiprašo.

I

AMERICAN 
CROSS 
+

RED

2 cake s compressed yeast 
3z4 cup lukewarm water

1 tea^jtoon sugar 
% cup Spry

2 teaspoons salt
2 teaspoons cinnamon 

teaspoon nutzneg

užrašant ant 
gal bus įsi- 

klaidų, už ką

Komisija.

Tikybinis Vaidinimas

gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So 
8oston. Mass

Daug lengviau numirti 
už moterį, negu su ja gy
venti. E mest Dowson.

I 
į 
f

Ketvirtadienio vakare, Šv. Al
fonso svetainėje, Mission Hill, 
Roxbury, Mass. prasidės vaidi
nimai tikybinio veikalo “Pilate’s 
Daughter“.

Šis veikalas yra išveistas ir į 
lietuvių kalbą. Tačiau tik kelio
se vietose tas veikalas buvo vai
dinamas, o Roxbury, Mass. sce
nos uždanga šį metą 
vaidinimui 1150-tą kartą.

“Pilate’s Daughter“ veikalas 
bus vaidinamas ketvirtadienio 
vakarais. ir kiekvieną šeštadie
nį ir sekmadienį po pietų.

Patartina visiems nueiti ir pa
matyti.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Palengvink Kančias Nuo

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO 
su skania kramtoma guma 

vidurių liuosaviniui 
Viduriai neveikia? Aitrumas? Gal- 

Kramtyk 
kramtomą

e
vą skauda? Be gyvumo? 

pasikels Feen-a’mint apsaldintą pasinvio gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti 
— kaip nurodyta. Jausi
tės puikiai ant rytojaus.

Minint Lietuvos Nepriklauso
mybės 28 metų paskelbimo su
kaktį South Bostone

!10 d., buvo sušauktas
i mitingas. To mitingo 
' sudėjo gausiai aukų 
laisvės kovai paremti 
sudėjo sekami žmonės

Kun. P. Virmauskis — $30, J.
Januškis — $20, V. Balukonis 
— $13.

Po 11 dolerių aukavo J. Ar
lauskas ir K. Sirbikas.

Po $10 aukavo: A. Rapalienė, 
F. Girulskis, J. Jakštas, Z. Po
cius, S. Zavadskas, U. Letukas, 
F. Razvadauskas, J. Yankus, 
Mr. & Mrs. Vitkai.

I Po $6 aukavo: J. Petrauskas, 
Mr. & Mrs. Lazetskai.

I Po $5 aukavo: A. Neviera, S. 
Rimkus, G. Kropas, J. Kan, P. 
Toleikis, M. Mazgelis, J. G. Wil- 
lis, Irena ir Gertrudė Jurėnai- I 
tės. A. Asnmenskas, Mr. & Mrs.' 
Gailius. Paulina Voega. K. Pran- 

. kūnas, D. A. Zaleckas, J. Aus-
_________ ! kelis, K. Minkienė. J. J. Jankau- 

Kovo 3 d., Paulina Juškevičiū-' skienė, S. Dirsa. J. Banionis, J. 
tė ištekėjo už ex-kareivio Leono Kazlauskienė, Baltic Florists,! 
Haugh.______________________s. Smigelskienė, F. Lindens, A.

’ Plekavičienė, A. Smaižys, A.
Sv. Kazimiero dienoje buvo ~ ,, 0 o. ... Sapalis, Mr. & Mrs. Sutkai, Mrs.

sv. misios, Lįyįięevičienė, O. Bačinskaitė,
T. Zareskaitė, S. Mockus, A. J. 
Namaksy, J. Tuinila, Andr. Re- 
nelis, P. Baltriušiūnas. Mr. & 
Mrs. Šiugžda, S. K. Griganavi- 
čius. J. Grigalius, K. Kilinaus- 
kas, M. Kalvelis, Kitkus, Zokas. Į 

jCh. Miscleca.
j Po $4: Julia Kasper ir Bratė- 
nas.

Po $3: Ieva Norkūnas, Berna
tonis, kun. Saulėnas, V.T.G., Mr. 
& Mrs. Barysai, K. Mereškevi- 
čius, Mr. & Mrs. Kaulonis, J. į 

barstomi Stankevich.
Po $2: J. Lasevičius, P. Kibu- 

ris, Martinkas, P. Pocius, Ap
šega, D. Shapelienė, M. Baku- 
niūtė, J. Bernatonis, Mr. & Mrs. 
N. Januška, Mrs. V. Grines, A. 
Stasius, J. Smith, J. Račkaus
kas, A. Kanevičius, M. Naujos, 
V. Savickas, Mrs. A. Flynn, K.

šv. Kazimiero paminėjimas.—
Šv. Petro (So. Bostono) lietu
vių parapija puikiai minėjo Šv. 
Kazimiero šventę. Tėvas A. 
Mešlis, S. J., laikė rekolekcijas, 
kurios užsibaigė sekmadienį, 
per sumą. Po to buvo Vyčių vie
ši pusryčiai.

Po Mišparų, parapijos jauni
mas davė gražią dainų ir muzi- laikomos penkerios
kos programą bažnyčioje, vienos salėje ir vie-

Prie progos buvo sveikinamas nos, seserų vienuolyne. Bažny- 
varduvėmis kun. Dr. K. Urbona
vičius. Parapijos vaikučiai ir 
bažnytinės draugijos aukavo 
mūsų mylimam kunigui dakta-

DAKTARAI

čioje, pa paskutinių šv. mišių, 
Tėvas Mešlis, S. J., pasakė pa
mokslą.

Parapijos mokyklos vaikučiai 
turėjo pusė dienos laisvės nuo 
mokslo.

HOT CROSS BUNS
cup sugar

1 cup scalded milk
2 eggs
S tablespoons candied orange 

peel, chopped
1 cup raisins or eurrants
5 eups sifted all-purpose flour

Crumble yeast into cup. Add lukevarm water and one teaspoon sugar 
and sėt in wanr. place until it becomes light and spongy (about 15 min
utes). Combine Spry, salt, spices and *zs cup sugar in large bowl. Add 
scalded milk and stir until Spry is melted. Cool until lukewarm. Add 
yeast and blend.

Reserve a small amount of egg white for glaze. Beat eggs, and add 
with orange peel and raisins to yeast mixture. Mix well. Add flour and 
knead to a smooth dough. Cover and let rise until double in bulk (about 
2 hours). Form into 2-inch balls, place in two Spry-coated 8 x 8 x 2-inch 
pans, allowing a small space between rolls. Put in warm place and let 
rise to 1!^ times original size.

A.fter rolls have risen, brush with small amount of egg white beaten 
v.-ith 1 tablespoon water and snip a deep cross in each bun with scissors. 
Again let rise until very light. Bake in moderato oven (350°F.) 30-35 
minutes. When done, fili cross on top of each bun with Royal Icing, 
using a spoon or pastry tube. Makes 2 dozen buns.
Royal Icing. Beat % cup sifted confectioners’ sugar gradually into 1 
unbeaten egg white. Add 1 teaspoon lemon juice and beat in Įj cup 
sifted confectioners’ sugar gradually. Continue beating until stiff.

PADĖKA i
Nuoširdžiai dėkoju savo gimi

nėms ir draugėms už lankymą 
manęs ligoninėje ir suraminimą 

dovanas ir gėles, 
vyrui 
Aldo-

Tel TROvvbridge 6330

I. Repshis, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
27B HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass. 
Office Tel. So. Borton OMS

Trečiadienį jau Pelenė — Ga
vėnios pradžia. Šv. Petro par. 
bažnyčioje pelenai bus šventina
mi privatiškai anksti rytą. 9 v. 
r., pelenai bus iškilmingai šven
tinami. Pelenai bus t—— i 
žmonėms po kiekvienų šv. mi
šių 4 v. p.p., ir vakare. Po Šv. 

.Teresės novenos, Gavėnios ir 
Sodalicijos pamaldų.

I ------------: Per Gavėnią, šv. Petro par. 
j bažnyčioje, bus laikomos pamal- 
! dos trečiadieniais, penktadie
niais ir sekmadieniais 2:30 vai. 
po pietų. I

FIZIKOS KVOTIMAS

Res. 37 Oriole Street 
We*t Roxbury, Maaa.
TeL Parkway 1233-W

f

— Jei laikysim geležį il
gesnį laiką ore, kas pasida
rys?
— Geležis surūdys.
— Na, o jei tai padarysim 

su auksu?
— Jį pavogs.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 & 740 E. Broachvay

LSO. BOSTON, MASS. — TeL ŠOU 4645

Jurėnas, J. Grubinskas, V. Pa- balinskas, V. Petrutis, J. Jakevi- 
plauskas, R. Karsokas, J. Tru-' čius, B. Grigazune, P. Grigas, 
sas, J. Sangaila, Mary V.. Alena M. Valantukevičius. Mary West- 
Lykas, Ig. Grobinskas, Stapolie- field, J. Šidlauskas, N. N., A.

Linksmų Sv. Kalėdų švenčių!

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH
VINCAS BALUKONIS,

r \

E ■
ė ' I

Savininkas

258 West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Maloniam palengvi
nimui bandyk Al 
Svarų, naują patik
rintų būdų aUiuo- 
suot paprastų strė
nų gėlų. Tik uždėk 
vienų Johnson’s 
BACK PLASTERl 
ant pat skaudamos 

jo palen g v a vaistaivietos. Švelnūs ,____ _ ______
ŠILDO jum nugarą, sujudina kraujo 
apytaką, sklaido jo pritvinimą. lengvi
na skausmą, šilta multino priedanga 
laiko šilimą viduj, šaltį lauk^- — duoda 
nuolatinę atramą — jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO, Johnson 4L 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

STRĖNŲ GĖLOS

korčiukėmis.
Pirmiausia dėkoju savo 
Boliui Masiuliui. dukterim 
nai ir Adelei ir jos vyrui Jonui 
Mažeikam. Taipgi dėkoju kun. 
Al. Abračinskui, kun. A. Janu- 
šoniui. Seselei M. Incarnatai, J. i 
C.. Seselei M. Bernadetai. J. C., 
pp. B. Galliūnienei, O. Keršans- 
kienei. C. Chapas, O. Janušonie- 
nei, K. Kunsevičienei, J. & B. 
Pozarka, J. ir M. Jeskevičiam, 
M. Vasiliauskienei. M. Petraus
kienei. M. Bendzevičienei. C. 
Pakalnienei, S. Jenuškevičienei.

Taipgi dėkoju ir tiems, kurie 
lankė namuose, būtent, Kaj?elio- 
nui kun. C. Charles Jenkui, pp.

Lykas, Ig. Grobinskas, Stapolie- field,
nė. A. Rinkevičius, A. Geruls- Kalikauskas, Ig. Grubinskas, M.

■ kas, Grendelis, A. Smelgis, Q. 
Jarašas, A. Kraunelis, S. Straz
das, P. Pocius, A. Flynn, Mrs. 
Amsie, V. Lepaskas, M. Kuda- 
rauskas, Balčiūnas, B. Masiulis. 
S. Samolis, Andriunas, P. Ray- pas, J. Klimavičius, James Kar- 

jmond Valangevičius, P. Klepo- lonis, Petras Chapas, K. Jurge- Ivaškienei. O. Staniulytei, M. i 
nis. Stakulienė, Stakulis, P. Pra-

linevičius, V. Yurgilaitis, A. Nat- 
kis, Z. Pocius, A. Gendrolis, S.

Sangaila. K. Vasiliauskas, Mar- Ge<iamavičius, S. Razvadauskas,
ta Arlauskienė, B. Gailienė, A. j Venis, Bukata, Matulienė, A.
Bartkus, P. Masiulis, A. Lauru- staniliūtė, J. Geležinis, J. Gu-
tis. A. S. Mešlis, Mr. & Mrs. J. jeij<a Simon, P. Kazlaus- ,

i Stukas. Limantas, K. V ileišis, J. kienė, m. Žilinskienė, V. Savic- gis, J. Letickienė,
! Variakojis, Mr. & Mrs. Burdins, Į{aSi Balčiūnienė, Bresakas,
Į J. S. Petrauskas. J. Yankaus- Kulinskienė, J. Gudinskas,
j kas. F. Galinis, Mr. & Mrs. Tu-, Kasparavičienė, A. Savilonis,
ravičius, P. Teritis, Al. Mizara, Gudavičienė, V7. Glenauskas,
F. G., Mr. & Mrs. P. Varžinskas, Babinskienė,
p. Kirtiklis, kun. Abračinskas,
J. Yanušas,

Pilvinis. C. Pratapas, J. Baku- 
nas, Fr. Lukas, D. Barauskie
nė, J. Grimas. Ona Plutienė. Ka- 
therine Janushonis, Mr. & Mrs. 
Kengris. A. Martin, Uršulė Cha-

i

A. Grabijoias,
Grabijolienė, A. Antanelienė.

ŠULUVAN'S, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą — 
Pritaikinta pagal figūras.

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

liūnas. A. Petelchus, I. Jakavo- Pašakarnienei. K. Šatienei, O 
nis. G. Palaima, M. Neseckas.. Goločkienei ir S. Samuiliui. 
V. Ivanauskas, Ig. Stega, Jos.
Šokas. Petras Gelžinis, J. A jau-s 
skas, J. Galinis, A. Vačaitis. J.l

’ !

Smigias, S. Balutienė, H. Bud-į
ra. V7. Calonis. M. Vilkienė, Mor-'

A. Varžins
kas. E. Dizniūtė. A. Caplikienė,
A. Gailienė, V. Valkauskienė. V7.
Banulis. S. Ūsas. T. Jagickas.
S. Vaitkevičius. A. Stigas, B.
Sykes, M. Petravičius, K. Kase-

P. Ben-

Lai Dievas visiems ir visoms 
atlygina už manęs suraminimą 
sunkioje ligoje.

Katrina Masiulienė,
So. Boston. Mass.

So. Boston Furnitūra Co.
D.
J.

N.
K.
G.
A. vičienė. M. Kilmoniūtė,

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

I
I
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W. V. Anesta, W.; purnskienė, A. Mockapetris. Ya- zinienė. E. Galventienė. K. Nau- 
Jazukonis, M. Karvelis, A. And-.zuskas Alčinskas, E. Lačins- dinskas. A. Lutkus. M. Straz-
rius, R. Usavikas, Mr. & Mrs. > ^as Kiškis. M. Nierus, A. Ja- > 
Kairaičiai, V. Žitkus, O. Diksie-' ^jeng^ j Baltušis, M. GaputisJ 
nė, F. Dzervienė. Gaputis, J. Audick, D. Nor-

Po $1: F. Janiūnas, J. Einikis., vįiįs j Kapočiūnas, Kalausius.
A. Naujunienė, M. Valungevi- g Kontautas. P. Kirtiklis, J. An-

C. Kavolis, A. Ross. V.
K. Pranckūnas, K. „

M. Grubinskas. S.j Bgon.
P. Mockapetris, Vice-Pirmininkė B. Gailiūnier.ė. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 

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

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

177 West Tth St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas.

11 Springer St.. So. Boston. Mass. 
P Kali- ^aaos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.

A. Naujunienė, 
čienė, J. Uždavinys, J. Peškus, drjus 

■A. Sangaila, S. Barzalis. S. Būt- Gedrimas, 
j kus, E. Mazailonis, S. Glazaus- visockienė 
■kienė, A. Vasilius, S. Mikevich, Tamulionis
Į S. O Halloran, F. Simanavičius, ■ Romska-S. a. Skirckus. 0. Šlup- 
įMajauskaitė, Ausikaitė, B. Dra*.tikas, St. Kristaponis, Z. Šalnie-

Darbininkas išleido “GYVO 
JO ROŽANČIAUS PASLAP 
TYS” knygutės formoje. Kiek 
viena paslaptis iiiustruota pa 
veikslais. Šioje knygutėje taip

Visoki baldai, lovos, matrasai 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380% West Broadtvay,

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVc.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

•V JONO EV BL PA8ALPINF> 
DRAUGIJOS VALDYBA

I

GBABOR1A1

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKf 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta

S3S Dorchester Ava
Tel. COLumbia 2537

Pirmininkas — Juozas Svagždy*
601 Sth St.. So. Boston, Mass

Vice-Pirmlninkas - Pranas Tulei*)
702 E. 5th St.. So. Boston, Mas*

Prot. Ra£t. — Jonas Glineckls, 
o Thomas Pk.. So. Boston. Ma**

Fin. RaSt. - Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St., So. Boston, Mas*

Iždininkas—Stasys K. Grigatiavlčiu* 
609 E. Seventh St., So. Boston. Mas*

Maršalka — Jonas Zaikis.
78“ E. Broadvvay. So. Boston. Mas>

Draugija laiko susirinkimus kas tr» 
člą sekmadienį kiekvieno mėnesi- 
Z vai. po pietų Parapijos aal# 
4ft2 E 7th St Ro Ro.oton

gunienė, B. Chitaitienė, 
kalskienė, P. Karvelis, 
čas, V. J. Yocius, A. Povilonie-! 
nė, Mary Janeliūnas, 
Meškauskienė, 
Žiurolis, A. Dravinskienė, 
Komicienė,

' Saveikineė, 
Karbauskas, 
kėnas. J. Kesis. 
Jurienė, Palionis,
K. Žibikas, L. Petkin, M. Trečio-1 Gedraitis, W. Gedvilas, Masilio- 
kienė, M. Antanavičienė, Mr. &
Mrs. Petrui. S. Paltavičienė, V. čiug g Petruiis,
Barkauskas. S. Sakalauskas. P. Gremalda, Mrs. Grimes, Vincent 
Dumša. L. Švelnis. V. Švelnis,
F. Kesler, P. Trečiokas, A. Pa
laima, Mr. & Mrs. J. Januškevi- 
čiai, O. Gegužienė, P. Jankus, J. 
Lekys, B. Stravinsky. Magdale
na Kavoliunas. S. Klinga, B. 
Jukevich, B. Dabrovolskas, A. 
Shallna, P. Shopa, J. Casper, J. 
Roman, S. Jakubauskas. F. Ra
manauskas. P. Pečulis. A. Yuga, 
Mrs. Janušonis. Kudarauskas. J.
»

J.
s.
A.

**• $a" i nė, J. Savačionis, V. Vėliauskas,
D. Bu-; švelnis, M. Valatkevičius. V. 

į Vespelienė, P. Zajauskienė, A. 
Jocienė. į g , a. Drainis. A. Malukienė, K.

P. Sedarya, P-i Čiurlionis, A. Klinga, L.
- - - ir : _ ° 110 H St.. So. Boston. Mass.

■al* i nauskas, Lillian & Vincas N.N., Draugija savo susirinkimus laiko kas 
A.w AiKHKtfinaitis Mar- antrą antradienį mėnesio. 7:30 vai.į Al. rvasas, AU_,USL.inaillS, Aiar . vakare. Parapijos salėje. 492 E. 

garet Danuels. Gerulskienė, J.'
Neviera. J. Mi- į Petrauskas, A. Šlikas, Marcin-
A. Zintelis, M. j kevičienė, A. Pigaga, S. Banas, 

Kudrevičius,. gaikis. Buikas. Martinkaitienė,

Savickienė, 
Jankauskas. J. 1 Seventh St.. So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i

!

I

Į 
i

’ inis, Draskinas. J. Jankanevi-
J. Yankunas?

Trakelis, P. Grūda, A. Valskas. 
Elena Balčiūnienė, Garbotavi- 
čienė, P. Damickas, M. Tamulu- 
tane, Janelunas. K. Karsauskas. 
Janusas, Veronika Meškauskie
nė. Mrs. Sykes. S. Yanuškas, J. 
Zinkus, A. Bandortas, Helen 
Waichun, B. Miliauskas. H. 
Marcilionis, Gudienė, Galeckie- 
nė, Ona Kadzevich, Victor Me- 
donis. Marcelė Galinis. Al. Ka- 8i*iWiWia*»^ X

Užsisakykite Tanike Fas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

8outh Boston, Masa. 

Joseph W. Casper 
(KA8PERAB) 

Laidotuvių Direktorius H 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną tr Naką 

Koplyčia Bermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boeton 1437 

80U Boeton 3M0

1

PRANAS GERULSKIS. Namų Tel. Dedham IMlf-R

I
I 
i

E

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS. 

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną lr naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boeton 0815 

ŠOU Boeton 280B
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Vieną šeštadienio vaka
rą tariau vyresniajai duk
teriai: “Ar, žirai ką, Užga
vėnės. būtų gerai pasilink
sminti; aš moku griežti, 
paklausk motinos ar leis?” 
Duktė tuojau šoko
motinos ir klausė. Tą at
sakė: “Nu gerai, reik kai
mynų jaunuomenė pakvie
sti.” Duktė beregint iš
siuntė tarnaujančias mer
gaites. Tuo tarpu aš pra
dėjau jau džiržginti. Su
stok) trys dukters ir šoko 
vadinamą šieną. Susirinko 
astuoni vaikiukai ir 
mergelės: klausiau:

‘šoksit?” Atsakė: 
Man tą griežiant, 
visi kiek tinkami: 
kai vos grindų neišmušė 
kulnimis, nes visi buvo ba
tuoti.

Pailsę sėdosi: tuo tarpu 
viena m*-rge'ė atėjusi tarė: 
“Pagriežk mums Marcelės 
šokį, šoksime be vyriškių”. 
Man džiržginant. šokinėjo 
šešios mergelės gana ilgai.

Toms pailsus, vienas vai
kinas man tarė: "Kad mer
gelės šoka vienos ir mes 
vieni pašoksime: pagriežk 
sums spi-ga”. Man pradė
jus tą džiržginti. sustojo 
perki vaikiukai: vienas tos 

ieškojo, o keturi 
Ir taip pakarčiui

O’*

Ca. !

v

spilgos
S^OVėjO 
šoko.

Tiems
jus. sustojo try? 
kuries už ran’-ų

O

vakarienę ir iš’eido svečiu 
namolei.

Labai įtikau Dau jenų Va 
jaunuomenei, kuri man 
ir išleisti nebenorėjo: vie
nok darbą pabaigęs kelia- 

prie vau to-iau. Užėjau į Remei- 
kių sodžių Vabalninku pa
rapijoj. bet darbo ragavęs na si 
leidausi toliau. Nutrau- ki 
’ iau i Skapiškio parapiją nr 
ir radau šį tą siūti pas Svi- išleido, 
lą. Krepšių sodžiaus ūki
ninką.

Atvykau čia pačiame į- 
ka.itirm Užgavėnių pirma
dienį: tą dieną niekas ne
kliudė darbuotis, bet ant
radienį vos r^ m.<o pa" 
pradėjome keltis. < 
Svilienė iškepė blynų 
gė • : paskiau davė šiupi
nį ir tą perėmėme. Paval
gius. aš džiržginau smui
ku, Petronėlė ir Marijona, 
Svi’os dukterys tuojau 
pradėjo tūpčioti ir šokti, 
pristojo i?- sūnus Karolius. 
B reviet. tarsi užuodusi,

šešios
“Ką 

anglėzą. 
spardės 
vaikiu-

šokinėti apkyrė- 
mergeles 
susikibu

sios šoko vadinamą žy dul
kelę.

Apsistojus, du vaikinu 
padėjo kryžmais ant grin
dų du šakaliu ir šoko šoki, 
vadinamą žir’ Išmis.

A~- gėlo ”isi kartu sus- 
t ję šo ?q priegalvėlį. Pad

era Pyragien e davė

iii

DU BROLIUKAI

sodžiai’? jauruomenė pa- 
daugir -> ’ rū'-ą šokančiųjų. 
Pirma vo 

s sviroli.
ir e.n'T’ciu.

rv>v>

1

■v .'-aičių su vaikais 
t Morę. Kurs tiktai 

-n nmeipr.
- w f' t"'****

per šu
lu. Išėjome to- 
s"tikti °":,~

?Icrės

b i

ęs jus dicži.-
būrį ia 
b -vr-ža 
vaikas
ti^o. tas "a'7o bent
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Kalnėnų Ir 
Žemaičių 

Pramonė
Girios buvo jiems ne tik 

pirmoji pastogė ir uždan
ga nuo žiauraus oro, bet 
dar visų jų turtų klėtis, 
kurioje pavalga, apdaras 
ir lobis buvo paklėstas. Bi
tės buvo jiems visų nau
dingiausias girių gyvulys, 
nesgi nešė medų ir vašką į 
dreves. Iš medaus jie darė 

i midų, o vašką dažnai leis- 
davo į svečią šalį. Giriose 
taip pat augo apyniai, ku
inuos paupiais rinko ne 
vien alui ir midui daryti, 

, r .. bet dar atmenamai vežda-Trakų pilies griuvėsiai. Tai didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio buvusio- vo į mueę parduoti.
,_x - i paukštiena ir žvėriena

patvs maitinosi, o nuo 
speigų ir darganų žvėrių 
kailiais dangstėsi ir siaus
tėsi; tų negavę, tad iš lie- 
oos lunkų demblius drabu
žiui ausdavosi arba avalus 
vyžodavosi, iš mauknų pa- 
lagus, pūnes ir lapines dir
bosi, apynių virkščiomis ir 
iolaušomis bei vytimis siū- 
įlėjo ir raišiojo. Iš tų pačių 
i lunkų vijo taip pat virves 
ir namų padargą tiekė, tai 
ir šiandien dar daugely 
vietų tebedaro. Iš tošių, 

i žievių, šaknų ir vyčių py
nė ir siuvo namų rykus, 
beje: rakandus, kraiteles, 
rėčius, sėtuves, pintines, 
kretilus ir taip toliau.

Žilvyčių, blendžių vytis 
virbgalių vietoje dėvėda
vo. Iš beržų ar klevų sulą 

Įleido, sakus, dervą ir degu- 
no Verbos. Eidami į baž- tą žiburiui tiekė, 
nyčią prisirinkome kada- Lokių, lūšių, briedžių ir 
gių, bruknių, žalių laumės taurų kailiais ir patys, 
šluotų, ąžuolų šakų su per- kaip sakiau, dangstėsi ir 
nykščiais lapais, blendžių, ’ " .........
karklų šakelių su avelė
mis. Tas visas pašventino
me. Vaikai paprastai turė
jo tikt žilvičius. Po mišių

; vai
kai, girdi, kits kitam 
šmaukšt- šmaukšt per nu
garas čaižydami sakė:

“Ne aš mušu, rykštė mu
ša, patol muš, kolei suluš; 
už nedėlios didi diena, pa- 

! linksmins kiekvieną.”
“Būk toks pat, kaip bu- Jfu taure," 

vęs, būk sveiks kaip žu- tebevadina, 
vis”. į Uogos pačios ir grybai

Ar visur toks paprotys, girioje augo, 
nežinau. j

Didžiosios savaitės tre-.vos ir putinai ten pat vai- 
čiadieni, ketvirtadieni ir šių davė, kuriais ir žmonės 
penktadienį kunigąį^ieda ir paukščiai maitinosi, 
ar kalba bažnyčiose ilgus( o kas dar yra didžiausia 
poterius, kuriuos pabaigę,—girios juos šildė ir ne tik 
bents - bents muša knygo- nuo biaurių darganų, lietų 
mis į klaupkas ir eina na- ir speigų bei vėtrų, bet ir 
mo. Vaikai, tai žinodami, nuo pačių neprietelių glem- 
lyg laiku gauna lentelę su žė. Kaip kad kitas tautas 
skyle, reikalinga virvei i-............................ "
verti; ant lentelės išrašo 
kreida ar anglim silkę; 
vienas velka tą lentelę ap
linkui bažnyčią, trečiadie
nį tik vieną kartą, o kiti 
čiakšt - čiakšt plaka žilvi- žemaičiai, apsikanėję savo 

giriose ir versmėse it pily
se ilgus amžius laimingai 
gyveno, savo senolių laisve 
džiaugdamiesi ir vieną pa
saulio dievą, Perkūną, gar
bindami. S. Daukantai.

i

Svila
^ovus ir * ~ ~

* ji sostinė. Iš čia jis valdė vakarinę Lietu ą. Čia gyveno garsioji Birutė ir čia gimė 
] jiems sūnus Vytautas, didysis Lietuvos kunigaikštis, kurs sumušė su savo vado

ms atvy..o v-ujama armija kryžiuočius ties Žalgiriu.
s raeais, 

~u vo buvo giltinė, 
usi išverstais mar-

3 Jos nlaukai buvo ? 
padirbti, burna už- 

pat ryto Jeng: a kvtkailiu, akims 
Graži paliktos skylės, barzda

£1- baisi iš arklio uodegos, ū- 
sai iš naršo šerių, derva 
prie lūpų priklijuoti, ir il
ga uodega iš virvės. Tiems 
pirkioje besisukant, kyšt į- 
kišo ilga savo s^apą gervė 
ir kivykšt pradėjo cypti. 
Vaikai grobstė gervei už 
snapo ir ki-ki-ki juokėsi. 
Šitai regėdamas pradėjau 
griežti. Tuojau gervė savo 
snapą brūkšt-brūkšt, ka- 
bakšt - kabakšt puošdama 
Įniko šokti, ožys taipgi pa- 
keperst stra-strapt ėmė šo
kinėti. o giltinė su savo 
draugais šokdama daina
vo: “ei, onsa, opsa, opsa, 
— visi nešokantieii žiopso: 
ei. ipsa. ipsa, ipsa, — visi 
nešokantieji vypso”. Taip' 
lig pusnakties biaurūs gy-į 
vuliai siautę išėjo į prieši
nę, nusimetė apdarus, pa
birto i žmones ir sugrįžo į 
pirkią. Ant galo riebiai pa
valgę, gurkšt - gurkšt a- 
laus atsigėrę, grįžo namo
lei.

Ryto metą Svilos šeimy
na kėlėsi neišmiegojusi. 
Viena mergelė, buvusi 
Skapiškio bažnyčioje, par-į 
nešė žiupsnį švęstų pele-j 
'■•u. kuriais šeimininkas ap- pagaliau bent 
sūdė visų galvas. Sulig tuo* 
kartu ne vien žmonės, bet 
r mano skripyčios lig Ve- 

!ykų tylėjo.
Pas gerąjį Svilą besidar

buojant, pakvietė mane į 
Skapiškio miestelį drūtas 
ūkininkas Venclavas. prie 
Mirio gana ilgai siuvau.

Čia man bebūnant loki- 
ninkai. katalikai, atvedė 
vieną didį antrą mažą lokį; 
bet kadangi buvo gavėnia, 
todėl lokių nešokino. Tik
tai savo patrūbočiais pa
giedojo giesmę: Atmink, 
krikščionie, ką Jėzus ken
tėjo, — gavo dovanas ir 
išsivedė toliau.

Nuo Venclavo išėjus 
traukiau lig Rokiškio ir 
gavau darbą prie ūkininko 
Mickaus. Viskas klojosi, 
bet gavėnia, girdi, įkyrėjo, 
negi Rokiškio žmonės, ne
gaudami žuvies, per visą 
gavėnią valgo pupienę, žir
nienę, bulvienę ir putrą. 
Visus tuos viralus baltina 
kanapių pienu.

Verda bulves apvalias, 
kurias valgo su druska ar
ba dažo silkių sultyse, jei 
tų gauna. Kartais bulves 
nuluptos ir sugraižytas į 
ritinėlius deda į katilaiti 
įmeta apsčiai druskos su 

jsvogūnais, apvožia bliūdu 
J r šutina be vandens. Taip 
virtos bulvės yra gardes
nės. Verda taipki žiūrę, ko
pūstus su grybais džiūvu
siais ar su žirniais ir batvi
nius su pupomis Tūlos ge-

n b c v*.
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Du broliukai kunigai. 
Du broliukai urėdai. 
Tik aš viena vargo dieną 
Grėbiau lankoj šienelį.
Man šiene !į begrėbiau' 
Kirtimėiį bekertant. 
Ii- nulūžo grėblelis, 
Naujo grėblio kotelis.

Bėgsiu greitai tekina. 
Pas broliuką urėdą. 
Mesk, broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti.
Mesk, broleli, rašyti. 
Imk grėblelį taisyti — 
Kyla juodas debesėlis. 
Sulis lankoj šienelį.
Nei aš mesiu rašyti.
Nei grėbleli taisyti • 
Tekvl juodas debesėlis.

eneli.

L,

šeimininkės turi slėgtų 
rudmėsių, kitos perka sil
kes ir aliejų, iš kanapių ar 
sėmenų spaustą. Tą virina 
su svogūnais, pila po tru
putį į valgius ir tuo paska
nina. Tokį aliejų valgo 
taipgi su duona; kartais 
iškepa pampuškas aliejuje, 
bet tų neduoda šeimynai, 
nes tos skaitosi už brangų 
valgį. Sukrušę kanapes ke
pa su toms kepaišius. Ver
da taipgi košes iš miltų,' 
kurias valgo ar su alieju
mi ar su kanapių pienu. 

1 Kartais iškepusios mažus 
įkukulėlius duonos, piauna 
j pusiau, apsūdo druska ir 
: kmynais, paskiau vėl kiša 
ii krosnį ir sudžiovina. Tie 

i sausainiai yra gardūs už
švis su alumi valgant, bet 
reikia turėti gerus dantis. 
Regėjau vieną senį, kurs 
triaukš - triaukšt tokius 
sausainius bevalgydamas 
prarijo savo du dančiu. Li
kusį kąsnelį brinkt pametė 
ant stalo ir tarė: “Kad jūs 
prapultumėt, aš ir liežuvį 
savo prarysiu, ne vien dan
tis”.

i

Atsiskyrė nas • v
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Kiekvieną kart, kai tik mai reikia skirtis — 
Vis tiek su kuo ir kaip ilgam bebūtų — 
Su žmogumi, miestu, šalim ar butu — 
Skaudžioj nostalgijoj jaučiu, tarytum mirtį, 
Šaltai palytinčią nykiu šešėliu 
Ir ieškančią širdy kaulėtais pirštais.
Lyg bijančią kažko brangaus užmiršti, 
Sudžiūvusio į knygoje įdėtą gėlę.
Tada matau šiltus, malonius veidus 
Draugų, šalis bei miestus aplankytus — 
Kaip kur gėlė žydėjo, saulė leidos,
Lyg ta mergaitė džiovoje nuvytus, 
Kurios akyse žemės šauksmas klyko, 
Bet laiko bėgyje nykte išnyko.

J. Aistis.

A • i -
gv i 
pasaka,

I 
dingas paūksv

j. Apie ji y

r
•t*1-4- •

v •

sty a pai: sario svečias-gar- 
t tirpti, jau jis ir ka

biame lizde. Gandras yra nau- 
'•> apvalo pievas nuo Įvairių balinių 

-s biriu: : i: vaikams pasakojama 
s •;iikus gaudo, ir juos dalina.

septynerius metus amžiaus 
savo turintieji, nebenor su 
pienu valgyti. Nė ligonių 
negali priversti, kad įžag
tų. Toks tai pasninkas man 
įkyrėjo, nes čia Palangoj 
ir Klaipėdoje, kaip žinote 
patys, žuvys stintinės už
vis man tiko.

Rokiškyje būdamas vaik- • išėjome į šventorių; 
ščiojau į bažnyčią užvis ’ ’ ” ’
šventomis dienomis, ėjau 

Jei kuomet gyventojai pagaliau ir išpažinties, bet 
origauna žuvies iš kur ar- klebonas, didžiai žmonių 
ba nusiperka silkių, tada mylimas Viktoras Rūstei- 
jau yra Velykos. Pieno, o ka, baisiai man galvą iš- 
labiausiai mėsos gavėnioje trinko. Parėjau, girdi, su
nieks neragauja. Vaikai šilęs it pirtyj buvęs. Kad 

šešerius, anam šalta būtų! Prisiarti-

i

v •

i pluoštų ir valčių vietoje 
per upes keldamies naudo
josi. Vėbrų, sabalų, kiau
nių, ūdrų kailius leisdavo į 
svetimus kraštus, keisda- 
mies juos reikalingais sau 
daiktais, beje: geležim ir ’ 
druska.

Pačius žvėrių ragus vie
nus ant kesčių galų maus
tė ir ragotines dirbo, nes 
geležies dar nežinojo, iš ki
tų — gėrė, nuo ko iki šiol 

. geriamą rykelį senu įpro- 
arba tauragiu,

Tėviškės Žemelė
Ąžuolai, šermukšniai, ie-

Įkandin vis seka, lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti...
O sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus.
Lyg žolynų kvapą, nuolat neša vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.
Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių, tysant paslikam, 
Taip ir virš gimtinės mylimųjų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos vaikams. 
Teka Nemunėlis ašaroms pasruvęs 
Ir šilai dūsuoja aimana gilia, 
Tik negali atsidust lietuvis 
Anei pasiskųsti kruvina dalia...
O pilka šilainė, o gelti smėlynai, 
Prakaitu pasotint jūsų negali...
Kodėl nedalinga, o brangi tėvyne, 
Mums tavoji laimė yra taip meili?..■
Nepajėgs išplėsti iš krūtinės, 
Nebent tik išplėštų su pačia širdim — 
Nepakeis mums niekas mylimos tėvynės, 
Tai dėl to ir niekas jos mums neatims.
Jie išeis — nualinę kaip skėrės, 
Nenumins — ji kaip žolynas atsities, 
Ir užgis šios gilios žaizdos atsivėrę, 
Mums išėjus iš vergijos ir nakties.
Štai jau metai neramaus laukimo — 
Niekas nepalaužė, niekas nepalauš. 
O nelaimė liks tik atminimas 
Ir skaistesnis tautai rytmetys išauš.
Bet šiandieną seka, lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti.

čiais silkę, kaino jau nebe
reikalinga. Ketvirtadienį 
velka du kartu plakdami, o 
penktadienį tris kartus. 
Bet ir tą paprotį ne visur 
teužlaiko. b. d.

C
J, Aistis.

pilys, kalnai ir jūrės nuo 
neprietelių gynė, taip že
maičius ir kalnėnus, arba 
aukštaičius, traškančios 
birios ir versmės dengė. 
Todėl senieji kalnėnai ir

Beržij alėja per Lietuvos lauku:




