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Prtoree Nrejų Mašinų
Šiomis dienomis “Darbi

ninko” administracija pir
ko dar vieną vartotą ma
šiną, kuri labai buvo rei
kalinga, būtent, Intertype 
(raidžių rinkimo mašiną). 
Šią *mašiną atvežė pereitą 
šeštadienį ir ją pastatė. Ti
kimės šią savaitę pradėti 
dirbti.

“Darbininko” adminis
tracijos ofisas persikėlė 
daugiau į priekį.

Kita INTERTYPE maši
na buvo būtinai reikalinga. 
“Darbininko” spaustuvė 
turi tiek spaudos darbų, 
kad su viena Intertype ma
šina negalėjo visų spaudos 
darbų atlikti.

Tikimės, kad “Darbinin
ko” rėmėjai įvertins admi
nistracijos pastangas pa
sitarnauti visiems ir siųs 
visus spaudos darbus ‘Dar
bininkui’, kurie bus atlik
ti skubiai ir gerai.

Žydres K Arijos Pasiūlyta 
Grįžti Į Lletuvų
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Mirė Naujas Kardinolas Glennon
Dublin, Airija — Pereitą Truman natvarkymu, per- 

šeštadienį, kovo 9 dieną tvarko kainas ir algas taip, 
mirė J. E. Kardinolas John kad greitu laiku bus už- 
Glennon, gimęs Airijoj, ku- verstos rinkos Amerikos 
ris tik ką buvo pakeltas gaminiais, kurie yra rei- 
kardinolu. Jis buvo 83 me- kalingi civiliam vartoji- 
tų amžiaus. * mui.

A. a. Kardinolo John ----------------
Glennon palaikai, jo pa- Tr««<»n Paskyrė fels- 
ties prašymu, bus parvežti 
į St. Louis, Mo. arkivysku
piją, kurio ganytojum bu
vo velionis.i

žinkeli*’ Faktit Tyrimo 
Komisijų

'VVashington, D. C.
OPA PatvafAv^i Ruc Prez. Truman paskyrė ko-
W'. aiv, misiją tyrinėti ginčą tarp

ubu Vyriškų Br

ĮNINKĄS
ANTRADIENIS (Tuesday), KOVO 12 D., 1946 M.

A

♦------- —--------- •
darbininkas

Lithuanian Semi-Weekiy 
New«paper

Publlah»*d every 
TUESDAY and FRIDAY

3M Broaway, S. Boston 27. Mare.

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

New York (LAIC) — . 
Dar pereitais metais, kaip 
praneša “Contemporary 1 
Jewish Record”, buvo pa
siūlyta dviem šimtam tūk
stančių žydų pabėgėlių, iš 
Lenkijos, Lietuvos ir Lat
vijos ruoštis sugrįžimui iš 
Uzbekistano į aukščiau 
gyventus kraštus.

Kalbama, kad kaiku- 
riems 1940-41 metams į Si-

Raudonieji Sukilėliai Bando 
Užgrobti Mukdeną

SVEIKINAME!

J. E. Vyskupas Petras P. Bučys, D. D.

Paskelbtas Karo Stovis

Eina žiaurios raudonųjų komunistų kon-

Chungkin.'*, Kinija, kovo Mukdeno, tai nėra išsi- 
11 — Praneša, kad Kinijos traukimas iš visos Man- 
valdžios kariuomenė susi- džiurijos. Miestus, kuriuos 
rėmė su raudonaisiais su- sovietai prižadėjo perves- 
kilėliais Mukdeno miesto ti Kinijos valdžiai, paliko 
gatvėse,
kautynės. Raudonieji ko- trolėje. 
munistai, 
gavo ginklų ir kitokią pa- gerai apginkluotus komu- 
ramą iš sovietų, bando už- nistus. Rusai apleido Muk- 
grobti miestą, iš kurio pa- deną nieko apie tai nepra- 

sovietų Rusijos nešę Kinijos valdžiai, kas 
valdžią pa

stovį tame

kurie beabejo Sovietai paliko Mukdene

r<l geležinkeliečių kompanijų 
ir dar’Vninku. Komisijon 

VVashington, D. C., kovo paskyrė teisėją Leit. E- 
11 — OPA pertvarkė ir rickso iš Montana. Frank 
nustatė kainas vyriškiems M. Swrcker iš New Yorko, 
drabužiams. Pagal naują ir Gordon S. Watkins iš 
patvarkymą bus paleista Kalifornijos.
apyvarton daugiau kaip Kaip žinoma, geležinke- 
700 tūkstančių • vyriškų liečiai buvo nutarę strei- 
drabužių (suits). kuoti. Streikas turėjo pra-

Vyriškų drabužių kainos sidėti pirmadienį. Bet ko- 
bus kiek pakeltos, bet bus misijos paskyrimas auto- 
prašalintas trukumas. mačiai atideda streiką 30 

J. V. valdžia, Prezidento dienų.

k" t i

sitraukė i 
ginkluotos jėgos. ir privertė

Mukdenas yra didžiau- skelbti karo 
sias miestas Mandžiurijo- mieste.
je. Sovietų Rusijos gin- Tai aiškus
kluotos jėgos staiga išsi- triksas. Maskvos raudo- 
traukė. Raudonieji komu- nieji išsitraukė, bet jie pa- 
nistai sukilėliai puolė ir liko taip pat raudonus, ge- 
užgrobė elektros jėgos į- rai apginkluotus vietinius 
staigą ir šiaurinį miesto kontroliuoti miestą. Nieko 

nauja. Taip Maskvos rau- 
kun. Dr. Kinijos valdžia paskelbė donieji elgiasi visuose 

mieste karo stovį. Sovietų kraštuose, kuriuos jie bu- 
, išsitraukdami vo ar yra užėmę. Pirmiau- 

laivu per 12 dienų. New Yorko uoste garbingąjį svečią iš Mukdeno miesto, išvežė šia viską iš okupuotų kraš- 
sutiko TT. Marijonų vyresnysis Amerikoje kun. Dr. visas mašinas ir kitą turtą, tų išveža, o paskui palieka 
Jonas Jončius, Marianapolio Lietuvių Kolegijos rėkto- Rusų išsitraukimas iš kvislingus kovoti, 
rius kun. Dr. Juozas Vaškas ir lietuvių dvasiški jos at-. 
stovai.

New York ir New Jersey lietuviai kunigai garbin
gąjį lietuvių dignitorių priėmė K. of C. viešbutvi, b” r 

VVashington, D. C., kovo ninkais, ne tik dirbti prie tarpe kitų dalyvavo kun. Jonas Balkūnas, kun. Dr.
_____ i------- T -------- i---------- t_ ------ kun R

mentas paskelbė draudi- jos, bet taip pat uždrausta Paulonis, kun. J. Gurinskas, kun. J. Kartavičius, kele-

komunistai negali būti ka-’su karo informacijomis,' . _
rininkais Armijoj ir taipgi švietimu ir orientacija. įčys ir jo sekretorius kun. Dr. Juozas Vaitkevičius, ly- 
negali užimti atsakomingųl Kongreso komitetas jau dimi T.T. Marijonų atstovams, atvyko į Marianapolį/ 
vietų. Komunistams ypa- seniai tyrinėjo anti-vals- kur jį iškilmingai sutiko vietiniai kunigai profesoriai 
tingai uždrausta dirbti tybinę veiklą šiame kraš- ir broliai Marijonai ir kolegistų būrys, 
prie Radar ir atominės e-te. Šis komitetas yra pa- -x-
nergijos. j reiškęs protestus prieš ka- dienų. Naujosios Anglijos lietuviai kunigai susirinks į

Šis Karo Departamento j 
draudimas, matyt, padary
tas po to, kai Kanadoje 
buvo susektas sovietų Ru
sijos šnipų lizdas ir jo 
veiksmai.

Kovo 6 d. J. E. vyskupas Petras P. Bučvs. D. D.,1 
Marijonų Kongregacijos generolas, atvyko iš Romos, distriktą. 
Kartu su vyskunu atvyko ir jo sekretorius 
Juozas Vaitkevičius, MIC.

Kelionę iš Italijos į New Yorką atliko Amerikos raudonieji,

raudonųjų

Armijos Vadovybė Paskelbė 
Draudimą Raudoniesiems t 

i
I 
į 

i 

mą, pagal kurį Amerikos .nuo visų pareigų, susirištų. tas jaunesnių kunigų, ir Marijonų atstovai. i
komunistai negali būti ka-’su karo informacijomis,' Tą pačią Whą, vėlokai vakare, J>E. Trakimas *Bh-

Britų Kardinolas Pasmerkė
birą ištremtiesiems lietu- 11 — J. V. Karo Departa- Radar ir atominės energi- Starkus, kun. Aleksiūnas, kun. Ig. Kelmehs, 
viams duota vilčių, kad 
jiems bus leista grįžti į 
Lietuvą. Kiek čia yra pro
pagandos, kiek tikrovės— 
sunku pasakyti. Tuom 
tarpu, žinome vieną—į pa- 
trijotų deportacijas iš Lie
tuvos, sovietai tebežiūri 
kaipo į pirmaeilės svarbos 
politinę priemonę Lietuvai 
galutinai pavergti.

Amerikos žydų organiza
cija gelbsti žydų tautybės 
žmonėms Lietuvoje. “Jew- 
ish Chronicle” pranešė, 
kad per penkius pereitų 
metų mėnesius Kauno, Vil
niaus, Rygos ir Talino žy
dų bendruomenėms buvo 
išsiųsta keturios daugiau 
kaip 2,000 svarų svorio 
siuntos, susidedančios iš 
500 vyriškų eilučių, 40 ri- 
šulių su 6,548 įvairiais dra
bužiais, žymūs kiekiai 
medvilnės, adatų, maisto, 
medikamentų ir t.t

i rininkų laipsnių davimą 
i komunistams, kurie anot 
i buvusio prokuroro Biddle, 
“siekia jėga nuversti Jung. 
Valstybių vyriausybę”.

Komunistai prieš šį drau
dimą baisiai šėlsta. BetKaro Departamento pra- j ’ valstybės turi' apsi- namini knmnnicni °nešime nemini komunistų. 

Tačiau visiems supranta
ma, kad šis draudimas y- 
patingai taikomas komu-

saugoti nuo svetimo ele
mento.

T

pauugdi idiAuniaa kuiliu- * y _____it
nistams, kurie yra partijos nliKIIIIIlKaS UZOTdiKIc 
nariais arba bendrakelei
viais. Komunistams už
drausta ne tik būti kari-

Londonas, kovo 11 —'J. kė*kad tai esą Danaudojo 
E. Westminster Kardino- “purvinus šmeižimo bū
tas Bernard Griffin, kalbė- dus”, kad “atitraukti žino
damas katedroje, pareiškė, nių dėmesį nuo dalykų, 

___ j kad pasaulio reikalai da- matomai blogų jų pačių
Marianapoly Vyskupas Bučys užtruks tik keletą1 ^ar Yra pavojingesnėje pa-- - --- - - - - - - - - j detyje negu jie buvo prieš

Marianapoli, antradienį, kovo 12 d. pasveikinti ir pa- Municho, ir jis kaltino 
gerbti aukštąjį lietuvių dignitorių. Po to, kartu su A-jkrast® politiką ir veiks- 
merikos Marijonų vyresniuoju kun. Dr. Jančiu, jis ™us,_ ,ku,ris taip daug atsi- 
vyks į T.T. Marijonų vienuolyną, Chicago, III., nuo ku-'fYme-]oJkare lr,ls kuno tl_ 
rio pradės formalę vienuolynų vizitaciją. iketasi daug taikos jgyven-

J. E. vyskupas Petras Bučys, D. D., yra plačiai ži- dimmUL 
nomas ir mūsų visuomenei, ypatingai tiems, kurie yra 
prisidėję prie išleidimo trečios laidos veikalo “Švč.

Tfttrta Drthffių Senų 
Reikmenų Lopymui

New York (LAIC)— 
Lietuvoje jaučiamas dide
lis trūkumas batsiuvių ir 
kitokių kasdienių amatų 
dirbtuvių. Gelbėdamas pa
dėtį, Vilniaus miesto pra
monės kombinuotas atida
rė kelias batsiuvių, kailia
dirbių ir minkštų baldų re-

monto (taisymo) dirbtu
ves. Neseniai suorganizuo
toji kooperatinė invalidų 
sąjunga Vilniuje atidarė 
siuvyklą, batsiuvyklą ir 
stalių bei laikrodžių taisy
mo dirbtuvę, šiokius to
kius patarnavimus toje 
srityje atlieka Vilniaus u- 
niversiteto ir miesto 
“promtorgo” įstaigos.

Kadangi naujų dalykų 
pirkti darbo žmogui veik 
neįmanoma, 
senųjų įgyja 
reikšmės.

VVuerzburg, Vokietija,— 
Kovo 11 — Jung. Valsty
bių kariuomenės pulkinin
kas Wuerzburge uždraudė 
savo kareiviams kalbėti 
arba skleisti nepasitikėji
mą prieš sovietų Rusiją. 
Jis yra reguliarės armijos 
karininkas iš Texas.

Sakoma, kad Winston 
Churchill kalba sukėlė la
bai daug ginčų.

Kariai, kurie nesilaikys 
pulkininko įsakymo, esą

Nors J. E. Kardinolas
__ Griffin neminėjo to krašto

Marijos Apsireiškimai Liurde” ir tą veikalą perskaitę, varck>’ bet buvo supranta-į 
ir kurį LDS ir‘T _
scelencijos vyskupo ____ ________ ______
Vyskupas Bučys turi lanksčią rašytojo plunksną. Jis 
taip gi yra plačiai žinomas kaipo mokslininkas.

Mes, darbininkai — LDS organizacijos ir laikraš
čio “Darbininko” vadovybė, nariai, bendradarbiai, 
skaitytojai ir rėmėjai sveikiname garbingąjį ganytoją, 
mūsų organizacijos stambų rėmėją ir džiaugiamės jo 
atvykimu!

Darbininkas” perspausdino su Jo Ek- ma’. ka4 kalbėjo apie; 
skupo Bučio nuoširdžiu leidimu. sovietU Rusiją.

Sovietų Budeliai Žudo 
Kiniečius Mandžiurijoj

namuose .
Sovietų Rusijos pareigū

nai sako, kad Kinija suti
kusi sutartimi, kad rusai 
pasiliktų ilgiau Mandžiu
rijoj.

Suprantama, rusai įvai
riais būdais bando išsitei
sinti. Bet rusų propaganda 
yra visiems labai gerai ži
noma. Rusija nieko dau
giau nenori, kaip tik turė

ki kontrolę visuose kraš
tuose, į kuriuos jos karo 
jėgos yra įkėlusios kojas.

t 
i I

žmogui veiK bus baudžiami militare 
tai taisymas bausme, net iki šešių mė- 

ja dvigubos nesįų kalėjimam

JersevGele&nkeliečiai 
Atšaukė Streikų

Įdomu, ar Rusijos kari
ninkai baudžia savo karei
vius, kurie kalba prieš 
Jung. Valstybes?

Mukdenas, Kinija — Ko
respondentai praneša, kad 
sovietų agentai žudo kinie
čius raudonosios armijos 
okupuotoje Mandžiūrijoje.

Šiomis dienomis nužudė 
Amerikos ir Anglijos taba
ko kompanijas tvarkytoją 
Soong Chu-sen prie jo na-į 
mų durų kovo ketvirtą die-; 
ną, o kovo antrą dieną bu-,ka^es . 
vo atvežtas nužudytas in- 

i i
-------- ---------- ------- v — ,o .uanuiiui i-j 
je, būtent, kovo 31 d. Rau- jos, bet taip pat jų agentai;

vra nusiteike kelti skunda ?°?ieji Pr.ie?*nasL Jįe reį- nužudė kiniečius, kurie ne- Eu T utu O v± kalauJa atldet?> buvo palankūs

Prezidento Truman spe
cialiam patarėjui, Dr. John 
R. Steelman’ui atsišaukus 
į Centrai Railroad of New 
Jersey darbininkų uniją, 
kuri buvo nutarus išeiti į 
streiką pirmadienį, kovo 

L, streikas tapo at-

Mnkimai Italijoj

Per visą šį mėnesį yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Nors karas 
pasibaigė, bet Raudonojo 11 d 
Kryžiaus karas nepasibai- šauktas, 
gė. Aukokime Raudona
jam Kryžiui pagal išgalės, vedamas taikiu būdu.

Pasitarimas dėl algų bus

Roma, kovo 11 — Vakar 
436 miesteliuose visame 
krašte įvyko rinkimai. Tai 
buvo pirmi laisvi rinkimai 
po 26 metų. Balsavimuose 
laisvai dalyvavo ir mote
rys. Tai buvo rinkimas val
dininkų kaimuose ir mies
teliuose.

IRANAS ATMETE SOVIETŲ 
REIKALAVIMUS

-------------------------------
„ , “ „ I Raudonieji Priešinasi

kva skelbia, kad Irano už- Rinkimams Graikijoje 
sienių ministras nepriėmė -----------
sovietų valdžios reikalavi- 1 
mų duoti žibalo koncesi- seniai yra numatyti ir pa-; 
jas.

Kaip žinoma, Iraniečiai donįgjį priešinasi. Jie rei- nužudė kiniečius" kurie ne
Suvienytų Tautų Organi- kalaUja r.I,nk.lmus a^et", buvo palankus okupan- 
zacijoj prieš sovietus dėl 

į neištraukimo kariuomenės 
iš jų krašto.

Sovietai paskyrė naują vo 31 d.
ambasadorių Iranui, ku
riam įsakė pagerinti san
tykius tarpe abiejų vals
tybių.

Neįmanoma, kad naujas 
sovietų ambasadorius ga- Jung. Valstybių zonoje mi- 
lės pagerinti santykius, litarė policija areštavo 12 , 
kada jų karo jėgos siaučia komunistų, kurie nesilaikė 
Irane ir areštuoja iranie- alijantų nustatytų taisyk- 
čius karius. -lių.

I

Londonas, kovo 11 —Jau žinierius Chang Shing-fu.
Taigi sovietai ne tik išve- 

skelbti rinkimai Graikijo- žė mašinas iš Mandžiūri-

nes esą piliečiai nesą pasi- tams, 
ruošę rinkimams.

Raudonieji sako, kad jie 
boikotuosią rinkimus

Berlyne Areštavo 12 
Komunistų

ko- Maskva Nervuojasi Dėl 
Prieš-Sovietinės 

Propagandos

Berlynas, Vokietija —

Pranešama,

"Juodosios Katės" Išėsdi
no Maskvos Valdžių

Maskva
kad Rusijoje siaučia “Juo
dosios katės”, o tos “ka
tės” esą plėšikų gaujos. 
“Juodosios katės” užmušė 
vieną milicijantą.

Milicija paskelbė me
džioklę ir visas “juodąsias 

areštavo. Vienas 
sušaudė, o kitas uždarė 
kalėjimuose.

Prezidentas Truman Grįžo 
Į Baltuosius “

VVashington, D. C., kovo 
11 — Prezidentas Harry S. 
Truman, praleidęs savai- 

-tės pabaigą ant laivo Wil- 
liamsburg, grįžo į Baltuo- 

isius Rūmus.

Vili A'

Londonas, kovo 11 — 
Maskvos radio anglų ir vo
kiečių kalba smarkiai kri
tikavo Winston Churchill 
kalbą Fulton, Mo. Tai esą 
triukšminga anti-sovietinė

Alijantai Pasidalins 
Vokiečių Laivus

Pranešama, kad Jung. 
.Valstybės, Anglija ir Ru- 
Įsija paliks vokiečiams tik 

------------ --------- ----------- :100 laivų, o visus kitus pa- 
kampanija Britanijoj ir sidalins ir padalins tarp 
Jung. Valstybėse ir pareiš-laliantų.
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ĮVAIRIOS žinios
Velykoms Ne Margučiai,

Bet Maistas Ir Drabužiai
nuo karo nu- 
lietuvių Euro- 
šventėms ga- 

maisto.

ir skausmo. Mūsų 
praskraidinti jų 

dienas, pasirūpin- 
Velykų šventės 

ir juos 1-----

nius galėtumėm įdėti ir 
šiek tiek cigarečių, paiše
lių. sąsiuvinių, rašalo mil
telių (dried ink), popieros 
ir kitų reikmenų, 
kinkime lietuvius 
nius drabužiais,

i 
i I

BALF sandelys laukia 
šių dovanų, kurioms per- 

įsiųsti jau visi žygiai yra- 
;atlikti. Kai šį atsišaukimą; 
(skaitysite, dalis velykinių! 
'dovanų jau bus pakuojama! 
•ir paruošiama išsiuntimui.j 
(Pridėkite ir savo. Siųskite! 
' savo dovanas į

Pasvei- 
tremti- 
batais, 

marškiniais, kojinėm, vai
kų žaislais ir kitais daik
tais.

LITHUANIAN RELIEF 
OTAREHOUSE
101 Graud St., 

Brooklyn 11, N. Y.
BALF Valdyba.

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS PADEDA 

VETERANAMS - INVALIDAMS

4

Prezidentas Truman linksmai sveikina Meksi
kos valstybės Krašto apsaugos ministerį, kuris 
sudėjo vizitą Prez. Trumanui Washingtone.

2

KlebonamsI

Šiandien kada buvęs ka-inius. parūpindami knygas, 
reivis serga arba jau'muziką ir kitus panašius 
sveiksta nuo žaizdų, kada! daiktus. Raud. Kryžiaus 
veteranui reikia eiti į ligo- darbininkai rašo laiškus 
ninę gydytis per kiek lai-į visiems, kurie negali var- 

|ko, jis visada gali kreiptis'toti savo rankas, skaito
- - -'prie Raudonojo Kryžiaus' 

dėl pagalbos ir nuramini--
- - mo, taip kaip galėjo kada' 

jis buvo kovos laukuose.
Ligoninėse visoje šalyje, 

kur tūkstančiai sužeistų 
kareivių atsidūria. Raud. 
Kryž. štabai veda tokią!

Daugelis 
kentėjusių 
poje Kalėdų 
vo nusiųsto jiems 
kurį paaukojo lietuviai a-
merikiečiai. Jūsų dosnu
mas juos tuomet suramino 
ir priminė jiems, kad Ame
rikos lietuviai jų neužmir
šo.

Dabar artinasi Velykų 
Šventė. Išvietinti lietuviai, 
išblaškyti po visą Europą, 
tegali prisiminti kilnią Ve
lykų nuotaiką Lietuvoje. 
Per Velykų šventę, lygiai, 
kaip per Kalėdas, praeities 
prisiminimai sukels juose 
liūdesio 
pareiga 
tamsias 
ti, kad
džiaugsmas 
kiek gaubtų.

Nepakanka palinkėti 
tiems vargtstantiems lie
tuviams “Linksmų Vely-1 
kų”, nepakanka juos ra
minti žodžiais, nepakanka 
margučio, bet jiems reikia 
maisto, reikia drabužių, 
avalynės ir kitų daiktų.

Patys ruošdamiesi Vely- pat programą kokią užlai- 
koms, neužmirškime ir sa- kė užsienyje karo laike, 

karo Raud. Kryžiaus darbinin- 
kraš tuose, kai padeda ligoniams išriš

ti savo asmeninias ir šei-

vo brolių ir seserų 
nualintuose
Skirkime jiems maisto, vi
taminų, muilo. ; _ 
servuotos mėsos, riebalų ir donojo Kryžiaus “poilsio” 
pieno. darbininkai su savanorių

Būtų gražu, jei į siunti- pagelba linksmina ligo-

■ akliems, ir tt.
Jeigu invalidas paliuo- 

suotas iš ligoninės, dar pil
nai nepasveikęs, Raud. 
Kryžius jam padeda. Kada 
jis paliuosuotas iš armijos 
arba laivyno ligoninės tos 
ligoninės tyrinėjimo tary
ba praneša Raud. Kryžiui 
apie jo paliuosavimą ir jo 
“disability”. Raud. Kry
žiaus darbininkai paaiški
na apie valdišką pašalpą ir

AR REIKIA JUMS 
PASNINKAUTI?

ypač kon- myninias problemas. Rau- jeigu veteranas prašo, iš-

t
i / f rI

Gražiausių Liaudies Dainų |
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOSV
Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS
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Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

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

DARBININKAS
366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

Kovo 19, 1946

Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine
PRASIDEDA IŠKILMINGOS 

ŠV. ANTANO GARBEI
13-kos Antradienių 

Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4—12 d.

ŠV. ANTANO NOVENA.

I

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

ŠV. ANTANO MYLĖTOJUS
Jungtis su Pranciškonais maldoje. Šv. Komunijoje ir Šv. Mi
šiose. kad }>er Šv. Antano užtarymą išprašius iš Dievo:

Teisingos ir Pastovios Taikos! 
laisvės Ir Nepriklausomu’Jūsn Tėvynei Lirtusai! 

ir — Padėkoti Di« viii (7 G autas Malones!
Iki Kovo-March 19 d. prašomr |-r įsiusti iiavo yĮiatingas inten

cijas sekančiu adresu:
FRANC1SCAN FATHEKS

Mount St. Francis Greene, Maine,

pildo pašalpai aplikaciją. 
Jam padeda padaryti kon
taktus su kitų organizaci
jų atstovais. Jeigu vetera
nas nori, paveda jo visą at
sitikimą vietiniui Raud. 
Kryžiaus skyriui, ten kur 
veteranas gyvena. Namų 
patarnavimas yra Raud. 
Kryžiaus dalis, kuri padės 
veteranui ir jo šeimai su 
visoms problemoms.

Daug paliegėlių veteranų 
negali tuoj grįžti prie ak
tyvaus civilinio gyvenimo, 
bet turi pasilikti ligoninė
se, ir todėl Raud. Kryžiaus 
veikimai veteranų ligoni
nėse vis auga. Pagal su
tartį su Veterans’ Admi- 
nistration, Raud. Kryžius 
parūpina pilno laiko apmo
kamus darbininkus padėti, 
raginti ir koordinuoti sa
vanorių tarnavimus vete
ranų ligoninėse.

Sausio mėn. 1946 m. šie 
Raud. Kryžiaus darbinin
kai dirbo 30 ligoninėse. 
Kartu su jais dirbo sava
noriai iš artimų apylinkių. 
Dirbo įvairiausius darbus, 
dalino knygas, žurnalus ir 
t.t., nupirko reikalingus 
daiktus veteranams, rašė 

t laiškus ir mokino lengvus 
Į rankų darbus.
. Pereitais metais savano
riai pagamino suvirs 680,- 
į 000 bandažų vartojimui 
namie ir užsienyje. Sava
noriai pagamino 1,000,000 

■apvalkalų, daug iš jų var
tojami kitų šalių ligoninė- 

!se.
Pereitais metais savano

rių slaugių pagelbininkės, 
Raud. Kryžiaus išlavintos, 
paaukavo 14,736,326 va
landas net 2,598 civilinėse 
ligoninėse kur jos buvo pa
skirtos. Red Cross Motor 
Corps važiavo 23,766,000 
mylių ne tik aprūpindama 
veteranus bet vežė sergan
čius vaikus į ligonines ir 
klinikus. A.R.K.

I
I

I

Pagal Bažnyčios įsaky
mą pasninkauja tik tas, 
kas vieną sykį per dieną 
privalgo iki soties, kitus 
du sykiu tik užsikanda. 
Pasninkaujantis pusry
čiams gali gerti vieną puo
duką kavos, ar skystos ka
kavos ir valgyti iki 2 unci-| 
jų duonos. Vakarienės ga-l 
Ii valgyti iki 8—10 uncijų.; 
Jei kam patogiau, pilną! 
valgį gali valgyti vakare, 
o per pusryčius ir pietus 
tik užsikas^^

KAM NEREIKIA 
PASNINKAUTI?

Bažnyčios pasninko įsta
tymas neliečia žemiau iš
vardijamų asmenų, todėl 
nepasninkauja:

I. Vaikai ir jaunimas, ne
baigęs 21 metus.

II. Suaugusieji pabaigę 
59 metus.

III Kam sveikata nelei
džia, t. y.:

1. ligonys:
2. dar nevisai pagiję iš li

gos, tebesveikstą;
3. nėščios motinėlės;
4. moters po gimdymo, 

iki pačios krūtimi maitina 
kūdikį;

5. tie, kuriems neprival
gius sopa galvą;

6. tie, kuriems pasninkas 
atima geroką dalį miego;

7. tie, kuriems gydytojas 
pasninkaut neleidžia.

IV. Nereikia pasninkaut 
dirbantiems žemiau išvar
dijamus, ar į juos panašius 
sunkius darbus:

1. Ūkininkai ir jų samdi
niai, kai dirba laukų, ar ir 
prie namų, bet sunkius 
darbus.

2. Miškų kirtėjai ir sta
liai ;
3. Geležies, plieno dirbtu
vių darbininkai ir kalviai.

4. mūrininkai;
5. batsiuviai;
6. žvejai:
7. plytų gamintojai;

»

SV. ONOS NOVENA

Komunistų “rojus”— vi
si lygūs ubagai.

Badaujančių Europos Vaikų Šelpimo Reikalu.
—

Brangus Tėve:—
Pradedame brangų Gavėnios laikotarpį, maldos 

ir pasiaukojimo laiką, mūsų Viešpaties kančiai ir mir
čiai pašvęstą. Pasaulis nemokėjo įvertinti tų tragingų 

!įvykių. Iš to pasekmės: neapykanta ir kerštas, karas 
ir neįmanomi vargai. Apverktiniausios to viso aukos 

i yra nekalti vaikeliai.
Šiuo momentu daugiau kaip milijonas apleistų 

kūdikėlių, kuriems trūksta būtiniausių gyvenimo reik- 
;menų, kenčia badą, šaltį ir visokias ligas. “Jų pašalpai 
!— rašo šv. Tėvas Pijus XII — mes įsakome visiems 
Vyskupams daryti rinkliavas ir dar kartą raginti iš
tikimuosius katalikus, kad tuos nelaimingus vaiku
čius kaip nors aprūpintų”.

Tiems išbadėjusiems nekaltiems kūdikiams aprū
pinti esamos pašalpos toli gražu neužtenka. Ne berei- 
kalo šv. Tėvas sako: “nesuskaitomos vaikų minios 

I miršta iš bado ir serga džiovos liga.” Tai nelaimei pa
šalinti ir daugelį kitų vaikučių išgelbėti nuo tinginia
vimo, vagišavimo ir kitokių nusikaltimų, mūsų Vy
riausias Ganytojas įsako Katalikų Bažnyčios Episko
patui panaudoti visas galimas priemones šiam uždavi
niui išrišti, ir paskelbti žmonėms specialią maldos die
ną, nes malda paskatina ir sustiprina labdarybės veik
lą.

Atsiliepdami į šv. Tėvo paraginimą, mes pasiūlo
me, kad Arkivyskupijos vaikai, jų klebonams ir dvasi
niams mokytojams vadovaujant, per ištisą Gavėnios 
laiką aukotų ypatingas maldas ir savo brangius skati
kėlius nelaimingiems sunaikintos Europos vaikučiams. 
Žinau, kad šiais laikais daug naštų ant jūs užkrauna
ma, bet kaip gi mes galėtume uždaryti savo širdis šiam 
vaikučių prašymui: “Kasdieninės mūsų duonos duok 
mums šiandie?”

Jūs galite laisvai pasirinkti būdus ir priemones 
tam labdaringam vajui Gavėnios metu padaryti. Su
rinktąsias aukas prašau man prisiųsti čekiu, tuojau 
po Velykų.

Jeigu mano pasiūlymas bei sumanymas pareitų į 
kelią kokiai kitai jau pirmiau padarytai Gavėnios pro
gramai, jūsų parapijos naudai, tai jūs galite išsidirbti 
kitonišką planą Europos vaikams sušelpti. Čia pride
du šv. Tėvo enciklikos kopiją.

Dėkodamas už bendradarbiavimą šitame šv. Tė
vo įsakytame ir Dangiškojo vaikelių Prieteliaus palai
mintame vajuje, lieku

Atsidavęs jums Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

8. virėjai, jei jie verda 
valgį daugeliui • žmonių, 
kaip hoteliuose, restora
nuose, ligoninėse kolegi
jose ir panašiose vietose. 
; 9. Keleiviai, jei keliauja
traukiniu, ar autobusu ko
ne visą dieną; jei pėsti ei
na apie 4 mylias kelio.

Prie jų galima priskirti 
darbininkus, kurie di
džiausią darbo dalį turi at
likti stati, ar darbo vietoje 
nuolat vaikštinėti.
• 10. “Stritkarių”, trauki
nių, auiobusų, trokų vai
ruotojai (draiveriai).

11. Laivų, traukinių, tro
kų ir kitų vežimų krovė
jai, jei tą darbą atlieka 
rankomis ne mašinomis.

12. Pašto ir kitų įstaigų 
tarnautojai, kuriems ten
ka nešioti apysunkius ry
šulius, krovinius.

13. Įvairių kasyklų (ge
ležies, anglies, druskos) ir 
prie žemės kasimo dirbę 
darbininkai.

14. Mokytojai, kurie mo
kina nors 4 vai. per dieną.

15. Studentai, kurie mo
kinasi 8 ir daugiau valan
dų per dieną.

16. Advokatai ir teisėjai, 
kai turi rengti, spręsti sun
kias, varginančias bylas.

17. Ligoninių tarnauto
jai: slaugės, sesers, gydy
tojai... Prie jų galime pri
skirti valgyklų patarnau
tojas, nešėjas į stalą.

18. Visi, 
ninkautų, 
likti savo profesijos dar
bų.

V. Dėl kitų sunkenybių: 
Gali nepasninkauti:
1. Žmonos ir vaikai, jei 

’už pasninką vyras ar tėvai 
juos smarkiai persekioja.

2. Neturtėliai, kurie ne
turi nė vieno gero sotaus 
valgio pavalgyti. Pav.: Jei 
neturi, nei mėsos nei žu
vies, nei kiaušinių, tik duo
nos, daržovių ir kokios 
skystos sriubos.

Jei jums dar neaišku, ar 
turi, ar neturi pasninkau
ti, tuojau atsiklausk savo 
klebono (galima ir telefo
nu) arba nuodėmklausio.

KAS GALI VALGYTI 
MĖSĄ PENKTADIE

NIAIS?
1. Neturtėliai, kurie ne

turi pinigų kitiems val
giams pirkti.

2. Ligonys. ■
3. Darbininkai prie labai

v •

Jau išėjo iš .spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 
Jaskal, C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutes kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę. 1

I
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sotaus

sunkių darbų: pav. plieno, 
stiklo liejyklose, ir įvairio
se kasyklose.

4. Keleiviai, jei negali 
rasti nemėsiško
valgio restoranuose.

5. Kareiviai ir jūrininkai 
gyvenantieji kareivinėse, 
laivuose ar kur kitur, jei 
jie minta valdžios duoda
mu maistu. Kai jie par- 
vyksta namo ar kitur į sve
čius, ar kai perka savo val
gį privalo susilaikyti nuo 
mėsos, kaip visi.

6. Žmona ir vaikai jei vy-

ras liepia valgyti mėsą. 
Bet jei vyras, tėvas liepia 
valgyti mėsą iš paniekini
mo tikėjimo, tai tuomet ne
galima. Tarnai ir tarnai
tės tuo atveju privalo ieš
kotis kitos vietos, kur jų 
neverstų laužyti penkta
dienius.

5. Gydytojo įsakomi.
Tas nepasninkaujančių 

asmenų ir profesijų sąra
šas sustatytas iš Ant. M. 
Arregui, S. J., Moralinės 
Teologijos vadovėlio.

J. Kidykas, S. J.

•T

kurie, jei pas- 
nebegalėtų at-

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. Broadvvay, So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administracija,

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

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS šiuo adresu: 

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

Gatvė .................    —

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

knyga(s)
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DARBININKAS
•66 West Broadvay, South Boston, Mum

Telephone SOUth Boston 2680 j

Tarptautinis Vajus Prieš Ispaniją

Aš sėdaus į eilę koridoriu
je. Tuo metu įpuolė toks' 
biaurus bernas, kurs betgi 
nebuvo dar pats blogiau
sias. Jis pagriebė vieną 
man pažįstamą moterį ir; 
reikalavo eiti su juo. Ji 
balsiai šaukdama kreipėsi 
į mane:

I •
I — Tėve, padėkit man,'; 
gelbėkite mane!

“Taigi aš atsistojau ir j 
daviau jam ženklą, kad tu
ri paleisti moteri. Jis taip 
ir padarė. Bet tuo negalė- 

į jau jos nuo vėlyvesnių iš-

YR' KRAŠTAS

v •

I J**1*

j PRANCŪZIJOJE — BALF pirmininkas kun. dr niekinimų apsaugoti. Tą 
I Končius Paryžiaus lietuvių tarpe. nakti ji buvo keturis kar-

— įtus išprievartauta, nors ji 
;buvo motina šeštame mė- 

••• jnesvje.
I “Reikia pasakyti, kad 

reiviai) į mūsų rūsį; buvo'mėginimas apginti moteris 
vakare, pusė aštuonių. Ši,neturėjo prasmės. Už tai 
kovos trupė, kurią vedė rusai daugelį nušovė. Ir 
vyresnis oficeris žydas, man kiti žmonės tuoj ėmė

ŠTAI K A DARO BOLŠEVIKAI
Redakcijos pastaba: Į mū

sų rankas pateko laiškas iš 
vienos bolševikų užimtos vie
tos Europoje. Rašo ne lietu-

Yr’ kraštas pilas gražumo 
Plati, graži lanka.
Ir viskas pilus gyvumo;
Tas kraštas Lietuva.

Gyvena ten žmoneliai.
Tikrai graži tauta.
Mergelės ir berneliai —
Tas kraštas Lietuva!...
Gražinus kas bent skambėtų 
Kaip jų sena kalba?
Kas bent gražinus aidėtų 
Kaip jų gili daina ?
Vėlai kad ūž vėjelis. 
Dienos kad dingst šviesa. 
Kad baltuoj tikt berželis... 
Myglos dengta lanka.
Kad svietas pilns ramumo 
Toli kur skamb daina...
Ak, niekur tiek gražumo...
Ak, susiprask, tauta! —Plis

3

Vienas iš kvailiausių žygių supainiotoj šių dienų 
politikoj yra tarptautinis vajus prieš katalikišką Is
paniją. To vajaus vadai, mėgindami prisidengti demo
kratijos skraiste, skelbia, kad jų pastangos nukreiptos 
tiktai į Franco, kurs esąs nepakenčiamas tautai dikta
torius. Bet ta nuomonė bei nusiskundimas išeina ne iš 
ispanų tautos, tik iš buvusių “lojalistų” vyriausybės, 
kuri, laikinai prisiglaudus Meksikoj, dabar norėtų 
grįžti atgal į Ispaniją ir toliau tęsti bažnyčių deginimo 
ir dvasiškių žudymo amatą. Reikia iš tiesų neskaniai 
stebėtis, kad tą susikompromitavusią pogromais vy
riausybę remia Britanija ir Amerika. Kad Rusijos ir 
Prancūzijos komunistai nori Ispaniją subolševikinti, 
tai natūralu, bet kokia iš to nauda Britanijai ir Ame
rikai? Juk Anglijos ir Amerikos vyriausybės puikiai 
žino, kad subolševistinimas Ispanijos reiškia ne ką ki
tą, tik Maskvos įsistiprinimą Ispanijoj ir apjuosimą 
Viduržemio jūros bolševikiška juosta, kas yra tiesiogi
niai priešinga britų interesams. Daleiskim, kad Ame
rika neturi savo interesų Viduržemyje, nors tai netikė
tina, bet daleiskim. Tačiau Amerika nenorėtų kenkti 
Anglijai, ypač šiuo momentu, kuomet jų abiejų santy
kiai su Rusija labai įtempti. Tad jeigu šios dvi valsty
bės (Amerika ir Anglija) rimtai užsimojo daryti Is
panijoj perversmą Rusijos naudai, tai jau kvailesnės 
politikos tektų su žvake ieškoti visoj pasaulio istorijoj I 
ir — surasti nepasisektų. Tačiau neįmanoma, kad britų 
ir amerikiečių,vadai to nesuprastų. Tad savaime siū-: 
losi išvada, kad čia buvo tik "naujas Rusijos “apyzini-ilykas jo klausimą išrišti. Savo poelgiu mes ar tik nei 
m3,S ( X4VZXAA«O 11 \ACAA Miliui VMU1U VC4U j _ _ _ _

_____ i________r__ i___ □ _— _ ------------- ‘ ’ *
tai pasisakius, vajus prieš Ispaniją, bent laikinai, bus.nę. Ką gi dabar mes darysim?., 
pamirštas. į Tasai poelgis su Ispanija yra tik vienes iš dauge-

Gi Amerikos visuomenės reakcija labai smarki, lio vergiškų mūsų nusileidimų. Suglaudę ;
J. BUJUUU rk<XL<liirk<a.i. uivmo nv uin. onauuu, Mtv 11 uo-i-,

mata dėl tokio Amerikos vyriausybės susikompromita- ■ mažasias tautas. Mes pripažinom daugelį vyriausybių, 
vimo. Dr. Swift visos Koliumbų Vyčių organizacijos sudarytų iš niekšiškų kvislingų — savo tautų išdavi 
vardu pasiuntė Prez. Trumanui energingą telegramą, kų ir bendrosios taikos ardytojų. Mes baisiai “storojo 
kurioje pasakyta, kad gėda Amerikai stumti visą ispa- mes”, kad Stalinas mus pamiltų. Labai vėlai ir bran- 
nų tautą į raudonojo internacijonalo nagus, tuo tarpu 
kai raudonieji išsijuosę darbuojasi nuversti tą vyriau
sybę, kurią Trumanas reprezentuoja. Ir katalikų laik
raštis “Pilot” paskutinio numario editoriale ypatingu 
ryžtingumu kritikuoja Valstybės Departamentą už jo 
politiką Ispanijos atžvilgiu. Tai esąs ne vien religijos 
klausimas. Čia įvelta ir Amerikos piliečių garbė. “Prieš 
tuos, kurie mėgina sukurstyti naminį karą Ispanijoj — 
rašo “Pilot” — mes turime protestuoti visomis sielos

vis, bet mums labai gerai pa- buvo drausminga,.,, neplė-'šaukti, kad to nedaryčiau,
xx z ________ 4. • ~ — •_____ x__ ______ ~ x~_________ m-:žįstamas dvasiškas asmuo, šė ir nevartojo prievartos, i nes jie šauna, 

kurs viską matė ir mato savo 
akimis. Nei vietos, nei kuni
go vardo nededame dėl visai sis būris paslinko toliau ir'norėjo. Iš tų kurios tuo lai- 
suprantamų priežasčių, štai dabar įsiveržė gaujos. Aš ku gyveno mūsų namuose, 
jo žodžiai: buvau vėl nusileidęs į rūsį, f ’ * ~ ’

_ _ ,— ------- Taigi jie
įtempė moteris į mūsų mie- 

“26 dieną po pietų pirma- į gamą jį rūsį ir darė ką jie

buvau vėl nusileidęs į rūsį. 
Kaip tik ruošėmės gulti,

Balandžio 25 dieną atė- kai atėjo naujas rusų pul- 
jo pirmieji (bolševikų ka- kas ir mus iš rūsio išvarė.j
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iš viso 17 buvo išprievar
tautų...

į “Daugeliui tie dalykai,
į kuriuos turėjo iškentėti, visą savaitę rytais išveda- 
ibuvo blogiau negu mirtis, ma, per visą dieną rusų 
į Todėl net katalikai, kiai- niekinama ir vakare vėl 
dingai manydami, kad to- pargabenama. Po to jos a- 
kiose aplinkybėse leista, bi pasikorė.
pasidarydavo sau galą. “Paskui mūsų namuose

■vo atgabenta viena mer- 
igaiL". rasta parke ant vi- 
jsai šlapios antklodės. Jai 
įb”vo peršauta galva. Mes 
sėdėjom šalia jos mano 

■ kambaryje, kurs buvo vir
tęs gydytojo ofisu. Staiga 
i atsidaro durys, ir įsigrūda 
laukinis totoris. Jis žval
gosi į mus ir žaidžia savo 
revolveriu, Bet vos tik jis 

[pamatė ta mergaitę, jo 
veidas pasikeitė, revolve
ris dinao ir jos man ženk

liais aiškino, jog jis ją anri- 
[šęs, nes jis sanitaras. Mer
gaitė buvo be sąmonės, iš 
abiejų gaivos žaizdų veržė
si smegenys. Pusiau lauki
nis dabar virto avinėliu, 
pasižiūrėjo dar kartą ir 
trreit spruko laukan. Atro
dė tartum jis buvo įsivėlęs 
i tos mergaitės peršovimo 
istoriją. Kitą dieną jis vėl 
atėjo sužeistosios pažiūrė
ti. Išėjo nusiminęs, rėkda
mas: “Kaput, kaput!” Se
kančią dieną ji ištiesų mirė 
ir palaidojome ją sode, ša
lia nusinuodijusios poros. 
Čia per naktį gulėjo dar 
kitos moters lavonas, net

slėpti. Ir vėl atsidaro du
rys, įsiveržia rusai, ir, ne
atsižvelgdami į ligonę mū
sų tarme, griebia tą mer
gaitę. Garsiai šaukdama ji 
kabinasi į mano ranką, bet 
bolševikai ją ištempia pas 
save.

“Kita mergaitė, vieno ----------------
mano pažįstamo sekretorė, i ir tas lavonas buvo karei- 1___ i t _ _   _ k •   _ ___ Y’i, i -i o i n t n obuvo kartu su motina per

pajėgomis. Bet protestuokime kaip amerikiečiai. Mes 
turime pasmerkti nedovanotiną įžūlumą, su kuriuo 
Valstybės Departamentas braunasi į vidujinę svetimos 
valstybės tvarką... Mes amerikiečiai jaučiamės prara
dę tautinę garbę, nes įžeidėm ispanus ne tik bereika- j Mūsų namuose mirė tą va- rusai įrengė žaizdų perri- 
lingai, bet ir bailiškai bei niekšiškai. Jei Ispanija būtų:karą du, vyras ir moteris, Šimo punktą. Nuo to laiko 
dvidešimt kartų didesnė bei stipresnė, nieko panašaus, nusinuodiję. Kai aš mėgi- kareiviams nebuvo valia
nebūtume išdrįsę padaryti... Mūsų Valstybės Departa
mentas padarė daug kainuojančią žioplystę ir turėtų 
atsiprašyti visus savo piliečius. Tas neįmanomai keis
tas “manifestas” bei pareikalavimas Franco atsista-, 
tydinimo buvo padarytos be galo išdidžiai ispanų tautai prie savęs ir pašnibždėjo, 
Ispanai turi savo nuomonę apie Franco ir jų vienų da-’ jog ir juodu išgėrę nuodų.

’ ’ j —Dėl Dievo meilės, kaip
(koks nelemtas žodis ir dar biaurešnis už žodį į būsime pastūmėję ispanų tautą į Franco glėbį daugiau 'galėjote tai daryti! Ir vai- 

darbas!) ir kad dabar, viešai opinijai smarkiai prieš, negu kada nors pirma. Jis metė mums paniekos piršti- kas?
— Irgi.
“Mano po kalbį nugirdo 

ausis mes moteriškė motina ir puolė 
Ypač sujudo katalikai. Jiems ne tik skaudu, bet ir sar-į stove jom ir žiūrėjom, kaip Rusija ryja vieną po kitos (teirautis, kas atsitiko... O 

“ j «-• ■ fcag dešimtis minučių
atsiveria durys, pasirodo 
rusai, ir iš tų bevilčių nusi- 

‘ minusių žmonių renkasi 
aukas savo įgeidžiams.

“Motiną su vaiku mes 
nugabenome į ša 1 u t i n į 
kambarį. Po ilgų pastangų 
pasisekė išsaugoti jų gy
vybę. Aš sėdėjau ten pat 
prie sienos ant matraco, 
šalia manęs jauna mergai
tė, kuri norėjo čia pasi-

|
“Tuojau pirmą dieną bu-j

nau juodu gelbėti, viena čia įeiti. Tik sužeistiems ir 
moteris, kuri ten su savo ligoniams.
vaiku sėdėjo prie sienos, 
patraukė mane už alkūnės

giomis lėšomis mes ištyrėm, kad “negalima su Hitleriu 
biznio daryti”. Kiek dar prireiks mums įrodymų, kiek 
dar Munchenų mes turime praryti, kol įsitikinsime, 
kad brutališkai nusiteikęs Stalinas tik jėgos ir prie-į 
vartos argumentą tesupranta?”

Stipriai pasakyta, bet turime pripažinti, kad tei
singai. Stalinas šaipėsi iš nesuprantamo jam Amerikos 
tupčiojimo. Bet dalykai jau taip krypsta, kad Amerika 
nebe tupčios ir Stalinas nebesišaipys. K.

vių išgėdintas.
“Taip pat pirmomis die

nomis prisistatė mūsų li
goninėn dvi moteri, motina 
ir duktė. Rusai, išprievar
tavę jas, perplovė kraujo 
į gyslas ir paliko gulėti. Ru
sai gydytojai rado jas, ap
rišo žaizdas ir atsiuntė pas 
mus...

“Ir bolševikai nori, kad 
pasaulis juos už tai mylė- ' 
tų!...”

In Vienna 300 extra calories a day help the aged to survive. Feeding 
in old pro p les- homes. orphanages. hospitals is directed by the Ameri

can Red Cross whose workers administer U. S. Army supplies.

■t t m n tM

Jonas Kmitas.

VYTIS ir ERELIS
APYSAKA

XXV.

Laisvės Kovotojai
Ir vėl jie susirinko, šiuo kartu kaip laisvi 

Lietuvos piliečiai savo tėvynę vaduoti. Trūko 
tik Kazelėko ir Pilvučio. Susibūrė kol kas į 
vieną kuopą, nes savanorių tik mažas skai
čius tebuvo. Iš buvusių belaisvių vos keletą 
eilinių kareivių susigraibstė. Apysenį išsirin
ko kuopos vadu, nors ir labai nuo tos garbės 
jis purtėsi, nes nenorėjo atsakomybės pasi
imti. Nieks jos nenorėjo. Savanoriui daug pa
togiau imti šautuvą ir eiti kur įsakoma, negu 
strateginius planus išdirbinėti. Apysenis iš 
prigimties buvo kuklus ir nemėgstąs vado
vauti, bet, slaptu balsavimu išrinkta, negalė
jo išsisukti ir, piktai protestuodamas prieš 
draugų “klastą”, sunkiai atsidusęs, pasiėmė 
vado pareigas.
— Aš būsiu tik būrininkas — griežtai pa

reiškė. — Karininku būti nesugebu ir neno
riu. Kai kuopa kiek paūgės, aš automačiai iš 
vadovybės išstoju. Daugiausia iki 49 karių. 
Kai susidarys 50, aš jau nebe vadas. Girdite?
— Gerai, gerai! — visi vienbalsiai pritarė.— 

Išugdyk mūsų pulką iki 50, tada pažiūrėsim,
— Nė vienu žmogum virš 49-nių! — ener

gingai riktelėjo Apysenis, — Ir kokia kvaily
bė vadinti tai pulku. Kuopa, daugiau nieko.

Visi nutylėjo, savo galutinį nuosprendį 
minty palaikydami. Jų buvo tik 25, ir tokį 
būrelį vadinti pulku, iš tiesų, vaikiška. Bet

vadui reikia pagelbininko. Kuopa, tai kuopa, 
bet ir ji rimtos organizuotės reikalinga. Va
das gali būti nukautas ar sužeistas, tai kas 
tada jį pavaduos? Taigi, vienbalsiai išrinko 
Patašką ir Storpirštį, buvusius puskarinin
kius, vado pagelbininkais. žodžio “karinin
kas” tyčia vengė ir diplomatiškai leitenan
tais juos pavadino.
— Koki čia leitenantai, kai vadas tik būri

ninkas! — purkątavo Apysenis.
Jis, mat, įtarė, kad jeigu jo padėjėjai lei

tenantai, tai jį gali kokiu kapitonu ar net 
pulkininku praminti. Atspėjo, kad jie tą min
tį kaip tik ir turi. Bet staiga jo veidas nušvi
to.

“Puiki mintis! Ir ko gi aš čia pavydžiu. 
Tegu bus leitenantai. Kai kuopa išaugs iki 50 
vyrų, tai man, būrininkui, bus lengva jiems, 
leitenantams, viršininkystę atiduoti. Ha! 
ha!”

Apysenis liovėsi protestavęs ir visi buvo 
patenkinti. Bet čia pat prikibo prie Andriaus. 
Užsipuolė ir jį jaunesniuoju leitenantu pada
ryti. Rusų armijoj Andrius yra buvęs tik eili
nis, bet jo drąsus ties Soldau žygis buvo vi
siems žinomas. Be to, visi belaisviai negalėjo 
atsidžiaugti, kaip jis apdaužė Bezicką. Dėl to 
Andriaus populiarumas kaip ant mielių iški
lo. Dabar, išmušus valandai dėl tėvynės lais
vės kovoti, jie būtinai norėjo pastatyti And
rių priekin, nes numanė, kad jis turi ir kario 
narsą ir vado sumanumą. Andrius ilgai ir ne
veidmainingai nuo tos garbės gynėsi. Jam 
daug lengviau būtų kariauti, negu planuot, 
bet kadangi jaunesniojo leitenanto pareiga 
nebuvo štabinio pobūdžio, tai jis galų gale ir 
sutiko būti jaunesniuoju būrininku, ne kari
ninku.

— Na, dėl vardo nesiginčysim, — tarė A-

pysenis. — Vadinkis kaip nori, tik gerai ri
kiuok penkis vyrus, kuriuos tau duosiu, ir pa
daryk juos tokius drąsuolius kaip pats.

Penkių vyrų vadas. Maža tai armija, bet 
Andriaus širdis džiaugsmingai suplasnojo. Jo 
būreliui teks eiti pirmaeilinės žvalgybos pa
reigos. Kiek čia galimybių! Tačiau kas tuo
jau reikėjo veikti, nuo ko pradėti, tai nei An
driui, nei jo draugams nebuvo dar aišku.

Priešas ir buvo ir nebuvo. Tai bertmonti- 
ninkai. Lietuvos priešais jie dar nebuvo pasi
skelbę. Priešingai, jie sakėsi apginsią Lietu
vą nuo vis artėjančio bolševikiško siaubo. Bet 
tariamai gindami mūsų tėvynę, bertmonti- 
ninkai patys elgėsi kaip lietuvių neprieteliai, 
šeimininkavo kaip tinkami ir plėšė žmonių 
mantą be atodairos ir pasigailėjimo. Antan
tės buvo jiems įsakyta trauktis iš Lietuvos 
tuojau, bet jie vis delsė, teisindamiesi, kad 
dar ne visai pasiruošę, kad demobilizacija 
ima laiko, kad blogi keliai ir tt. Tuo tarpu ne
rangiai neva traukdamiesi, bertmontininkai 
užimdinėjo strategines pozicijas. Jų apsuk
rus vadas, Bertmont Avalov, ne tai žydelis, 
ne tai rusas, ne tai vokietis, iš vienos pusės 
susižinojo su veikiančiu Estijoj “baltųjų” ru
sų vadu Judeniču, kurs rengėsi pulti “raudo
nąjį” Petrogradą; gi iš kitos — uostėsi su vo
kiečiais, žadėdamas jiems Lietuvą užkariau
ti. Sąjungininkai negalėjo suvokti tikrojo 
Bertmonto tikslo ir kol kas jį pakentė kaipo 
atspirtį prieš bolševikus. Bet jo armija susi
darė iš vokiečių, taigi, pagal paliaubų sutartį 
turėjo būti likviduota. Stambi ginkluota vo
kiečių jėga Lietuvoj Sąjungininkams buvo 
nepageidaujama, ypač dėlto, kad bertmonti- 
ninkų vadas buvo avanturistas, kuriuo nega
lima pasitikėti. Tad jam buvo įsakyta iš Lie
tuvos išsikraustyti. Bet ir Tarybai patarta

bertmontininkų nepulti ir kantriai laukti, 
kol jie gražumu išsikraustys. Lietuvos Ta
ryba buvo kantri, bet žmonių nusiskundimai 
dėl bertmontininkų groboniško sauvaliavimo 
buvo tiek griežti, kad ir kantrybės jau pritrū
ko. Žmonės patys pradėjo sukilti ir organi
zuotis. Savanorių būriai plačiu tinklu apsupo 
bertmontininkų armiją. Visi laukė tik poto- 
gios priekabės ofensyvai pradėti.

Tokio įsitempimo momentu susiorganiza
vo ir Apysenio kuopa. Savanoriams niežėjo 
rankos pulti tuos žmonių skriaudikus, bet Ta
rybos įsakymas užsilaikyti kol kas ramiai, 
laikė juos tarsi nekantrius žirgus ant apynas
rio. Visiems buvo aišku, kad bertmontininkai 
geruoju nepasitrauks ir užims visą Lietuvą. 
Kaip čia ką pradėjus?

Andrius gavo įsakymą išvykti su penkiais 
vyrais pasižvalgyti, ar nėra apylinkėj bert
montininkų ir ar jie plėšia žmones, ar ramiai 
užsilaiko. Andrius apžiūrėjo savo komandą. 
Jam teko patys smarkiausi vyrai, tik dėja, 
jų ginklai buvo prasti ir nevienodi: kas su 
šautuvu, kas su ragotine, kas su revolveriu. 
Vienas turėjo rankinę granatą. Tačiau dėl to 
menko apsiginklavimo jie neliūdėjo, tikėda
miesi vokiečius užpulsią ir iš jų ginklų prisi
grobsią. Jie išvyko jau sutemomis ir tylomis 
nusėlino į artimąjį kaimą.

Sustojo pakrūmėj kiek atstu nuo trobesių 
ir atidžiai klausėsi. Nieko ypatingo negirdė
ti. Paprastas ūkio triusinėjimas vakaro metu 
prieš einant gultų. Bet štai kiek palūkėjus, 
pasigirdo garsesnis bruzdesys, tarsi arklių 
kanopų dundėjimas. Suaidėjo griežtas bal
sas, lyg kariška komanda, paskui klegesys ir 
triukšmas. Andrius reikšmingai pažvelgė į 
savo būrį.

^Bus daugiau)
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GYVAIS REGINIAIS PAVAIZDUOTA LIETUVA

RYTIMI! 
VALSTYBIŲ ZIMBS

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY 
BES ŠVENTE LIETUVIŲ 

KOLEGIJOJE

Netikėtai iš Lietuvos atvykusios viešnios kalba 
buvo maloni staigmena.

Thompson, Conn. — Lietuvos'Vaitkevičius) aukštu tenoru 
Nepriklausomybės paskelbimo Šimkaus “Močiut, Močiutei" už- 
28 metų sukakties paminėjimas uojautą išlieja. Būrys vyrų su
pyko Tėvų Marijonų vedamojoj tartinai Šimkaus Kareivių mar- 
Marianapolio Kolegijoje vas. 16 ša traukia. Staiga, kai žaibas iš 
d., didžiojoj Kolegijos auditori- giedro dangaus, visą būrį sukre- 
joje. Šių metų tasai patrijotinis čia žinia, kad Vokietys pradėjo 
kolegistų parengimas atminti- antrąjį pasaulinį karą... Jauni
nas suruoštais gyvais Lietuvos mas griebia ginklus, rikiuojas,
vaizdais: tam tikslui užleista ar- ištraukia Tėvynės ginti. Tuštė
ti pusės ruimingos Marianapo- ja Lietuva. Kila nepriklauso- 
lio Auditorijos. Gyvuosius pa- mybei pavojai. Lietuvos vėliava 
veikslus nustatė ir jiems lirišką slepiama. Tėvas irgi griebias' 
dramą sukūrė Marianapolio ginklo, eina karan. Motina, me- 
High School skyrių vyresnysis tus darbelį, skausmo pilna, iš- 
kun. Juozas Dambrauskas, MIC. leidžia vyrus karan. pati gi, pa- 
Jis pats visą parengimą tvarkė keiia rankas į kryžių, ir puola 
ir vedė. ant kelių prieš Lietuvos Švento-

Kolegijos chorą vedė ir jam vių paveikslus. Likę maži vai- 
pianu pritarė Marianapolio mu- kai, suklaupia šalia motinos ir 
zikas oro. Jonas Banys. MIC.

Viso labo buvo keturi, milži
niškų išmierų. gyvi lietuvių tau
tos pergyvenimų vaizdai, prie 
kurių prijungta atatinkama 
veikla. įvestas dainavimas ir 
pridėtas orkestros efektas.

Limta Lietuva Prieš Karą
Pirmasis reginys vaizdavo 

Lietuvą nepriklausomybės lai
kais, prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą. Reginio fone gyvų pušų 
ir eglių šilas, berželiais atskies
tas. Pamiškyje sodelis, su gra
žiu kryžiumi. Šalia — grintelė. 
kurios atdaras galas leidžia ma
tyti jos jaukų vidų: uosinį pas
tatą. soslaną ir kėdes, meniškai 
smulkiai iškarpytą kryželį, pa
veikslus Pažaislio Dievo Moti
nos ir Aušros Vartų. Ant lenty
nos sustatyti iiepos ir gluosnio 
medžio išskaptuoti indai. Kertė
je. garbingoje vietoje, išplėšta 
Lietuvos vėliava vyrauja.

Viduj grintelės. ant suolelio 
triūsia motina. Lauke, grintelės 
priešakyj, ratu susėdę, žaidžia 
vaikai. Sodelyje jaunimas žai
džia. dainuoja. Jų vienas (moki
nys marijonas J. Nadzeikal sti
priu baritonu Maniuškos "Moti
nėlės“ sengalvėlės vargus atai- 
manuoja. Kitas (mokinys R.

susikaupia maldai. Tolumoj, vi
są laiką, girdėti atatinkama 
muzika.

Karo Siaubas Lietuvoje

Japonijoje amerikiečiai kariai turėdami daug liuoso laiko lanko specialiai jiems įsteigtą ko
legiją — “GI College of Knowledge”. Toji karių mokykla turi kelius skirtingus skyrius: 1) vaiz
das parodo einančius karius į mokyklą; 2) mokina meno; 3) mokina kepimo; 4) “Plumbing” — 
vamzdžių - paipų specialybės; 4) elektros dalykų amato. Iš to seka, kad kareiviai tarnaudami 
Dėdei Šamui kartu ir specialybės amato išmoksta.

ANSONIA, COHH.
Lietuvon NepriidauMMii) bės 

Sukakties Miaėjtaias
Vasario 24 d., Ansonijos lie

tuvių parapijos salėje įvyko iš
kilmingas Lietuvos nepriklau
somybės akto paskelbimo su
kakties minėjimas. Salė buvo 
pilna žmonių iš Ansonijos ir 
apylinkės. Klebonas kun. V. 
Karkauskas ryte atlaikė iškil
mingas šv. mišias už 
Po pamaldų, visiems 
vargonams grojant, 
Lietuvos himnas.

6 vai. vakare, Tarybos sky
riaus pirm. S. Bujanauskas, ati
darydamas programą, tarė šir
dingus padėkos žodžius klebo
nui kun. V. Karkauskui už at- 
laikymą iškilmingų pamaldų ir 
už visokią paramą, kaip tai: 
garsinimą bažnyčioje per du 
sekmadieniu ir raginimą vi
siems dalyvauti tautos šventė
je-

Programą pradėjo ir visą 
koncertinę dalį išpildė Šv. Juo
zapo parapijos choras iš Wa- 
terbury, Conn., vadovaujant 
komp. A. Aleksiui. Giedotos 
Amerikos ir Lietuvos himnai.

Kalbas pasakė: kun. V. Kar
kauskas, Ansonijos miesto ma- 
yoras Thomas J. Nolligan.

Nepribuvus principaliam kal-

Lietuvą, 
sustojus, 
giedotas

I
i
I mės. Priešakyje didelis kapas; ’ klausomybės 
tai negyvas baisių karo tragedi
jų liudininkas. Jokios gyvybės 
nematyt, tik sunaikinimas, nyki 
tuštuma. Ištolo, lėtu žingsniu 
atžingsniuoja. iš ištrėmimo grįž
tąs tėvas. Jis labai išvargęs, 
pirm laiko pasenęs. Klaikiomis 
akimis jis dairosi aplinkui....*

• Štai jis atpažįsta savo sunaikin- išlaisvinimą Lietuvos.
Rektoriaus Kalba

Marianapolio rektorius,
dr. Juozas Vaškas. MIC., atpa- 

i šakojo Lietuvos Nepnklauso- 
mvbes paskelbimo istoriją, įsą-.; momno

Įslenka dar trečiasis tremti- lietuvių Uutai ir jos'i Jonas Valait.
hys. Jis aklas; tai karo auka. metinio paminėiimo reįkalą. ta-f 
Tie trys invalidai, tai viskas kas r- viešą įvertinimo kun. j. 
liko iš džiaugsmingo jaunuolių, Dambrauskui> MIC„ kuris tai' 
būrio linksmai žaidžiusio nepri- pagamino dramatinį kū-
klausomos Lietuvos vaizde... — -r režisavo. Taipgi tarė pa- 
Bet, juk jie Tėvynėje; jų akys .....................
nušvinta, juose kįla pasiryži-į

■ mas. jie rįžtasi dirbti. Susiranda 
! jie karo metu medžio stuobryje’ 
užslėptąją tautos trispalvę, iš
skleidžia ją nušvitusiomis aki
mis, priglaudžia pagarbiai lūpas 
prie vėliavos, ir iškilmingu tonu 
prisiekia dirbti atstatymui Lie
tuvos.

Kur tai tolumoje jiems prita
ria Lietuvos himno garsai...

Scena uždarius, vaizdų pergy
venimas publikoje dar tęsėsi.

Šventės linksmą 
minėjimą garbingais Lietuvos 
Respublikos laisvės laikais. Tuo
met, sako, buvo džiaugsmas, 
krikštavimai, muzika, vaikšty
nės, linksmumas, o dabar?...

Tėvynės kančios, tačiau, tu
rinčios užgrūdinti lietuvių visą 
tautą į dar ryžtesnę darbuotę už

Heteras Nepriklausomybės 
Minėjimas

lienė Morta, Giratienė Ona, E-j 
Iena Zubrickienė, Vincas Lukas,

i A. Baranauskienė, T. Grybaitė, p j LaUČkait trumpas,

ištremptas, vaikų...
Vėliau įeina pabėgęs iš Kau

kazo nelaisvės tremtinys. Praži-

URL DOG—-Evc.i frcczing 
vveathc: can't keep ‘‘Ncddo" 
b; ck at Ine firehouse in Bos- 
lon, Mass., when firemen of 
K' sci'c Corr.pany 2 ansv.er 
call. Wrapped up in a coat, 
and hat provided by his inas- 
ters, “Neddo” keeps a n inter- 

ested tyc on aflans.

Žiugžda, Petras Pečiura, Vladas 
Žilys, Stasė Albauskienė, Laz- 
dynienė Pranė, Uršulė Grigas, 
Paulina Striupienė, Adelė Ku- 
lak, Luisą Copper, Valukonis, 
Kazys Jasaitis, J. Stulgaitis, 
Matas Stonis, Matas Smailys, 
Norbutienė Uršulė, Račkienė, 
Barbora Gabšytė.

i
N. J. L. Taryba nuoširdžiai;

dėkoja visiems programos daly-'mo reikalus. Pranas Lodą per- 
viams: kalbėtojams, kurie net įkaitė rezoliucijas, kurios buvo 
kelionės išlaidų neėmė, kaip adv. priimtos vienbalsiai.
Paulauskas, kuris atvažiavo’ Rinkliavos nebuvo, nes nese- 
specialiai iš Washingtono ir Jo- nei užsibaigė maisto vajus dėl 
nas Valaitis iš New Yorko, o tremtinių.
taipgi Elizabetho jaunuoliai at-1 
sisakė priimti bent kokį atlygi
nimą. Dainininkams - Muzikams 
ir Artistams pp. Cižauskams, 
kurie labai daug prisidėjo prie 

'šio minėjimo pasekmių. Taipgi

bet reikšmingas kalbas pasakė 
atsilankę svečiai: T. Matas iš 
YVaterbury, Conn. ir p-lė M. Ja- 
kubaitė iš New Haven’o, Conn.

Komp. A. Aleksis savo kalbo
je pasakė, kad jis dalyvavo 
Kongrese Chicagoje, kur daly
vavo virš 800 delegatų. Visi 
vieningai, be jokių užsigaulioji- 
mų, svarstė, Lietuvos vadavi-

Newark, N. J. —Lietuvių sa
lėje, vasario 17 d., N. J. L. Ta
ryba gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktį. Pro
gramą sudarė kalbos, dainos ir 
vaidinimas. N. J. L. Tarybos 
pirm. Vincas Ambrazevičius, a- 
tidaręs parengimą, programą 
vesti pakviestė p. Simoną Gudą 
iš W. Orange.

Kalbas pasakė: kleb. kun. Ig- 
• nas Kelmelis, adv. C. F. Paulau- 

tos tautinės šventės jskas įr BALF R R v vedėjas 
------- ------------ Dainavo Jonas 
ir Marijona Čižauskai, kurių 
dainos publikai labai patiko. 
Vaidino “Kaimo Mokyklą” Eli
zabetho lietuvių jaunimo grupė, 
vadovaujant Aldonai Liutvinai- 
tei.

Žmonių dalyvavo apie 300. 
Aukų surinkta $203.00. Aukas 
rinkti pagelbėjo BALF darbuo- ačiū visiems aukavusiems ir da- 
tojas Jonas Valaitis, pranešda
mas, kad Lietuvos pabėgėlių 
Europoje mokykloms reikalin
gas popieris ir paišeliai. Aukas 
rinko komisija: Antanas Ma- 
sandukas. Teklė Grybaitė, Ka- 

■zys Krumėnas ir Ona Lukošiū- 
nienė. Visos aukos perduotos N. 
J. L. Tarybos iždininkui Valin- 
tui Valickui. kuris išmokėjęs 
rengimo išlaidas. $100.00 sku
biai perdavė BALF vietos sky
riaus valdybai Europos lietuvių 
mokyklos reikmenims nupirkti. 
Kitos visos aukos bus sunaudo
tos Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Stambesnes aukas davė se-
J

lumnų. Seselių Marijonių Nekal-1 kanti: 
tojo Prasidėjimo, keletą svetim
taučių ir Kolegijos ūkio darbi
ninkai. J.J.J.

PRANEŠIMAS

kun.
Antrajame vaizde, tas pats re- tą ūkį. susmunka prie supilto 

ginys. karo paliestas. Kryžius kapo ant palaikų savo žmonos ir 
išverstas. Sodelis
Apylinkė išmirus. Rakandai iš-;
vartyti. Vidus ištuštėjęs. Grin
telė je ant grindų kraujuose guli lęs jis pirm laiko.
negyva motina. Priešakyje iš
mėtyti nužudytų vaikų lavonai.
Pamiškyje. įvairiose pozose guli 
nukauti Lietuvos nariai. Oku
pantas rusas veda nelaisvėn tė
vą. bet tas dar suspėja pasisem-

. ti rieškes Lietuvos žemelės, ir
ją. kai kokią brangenybę, pasle
pia po drabužiais, kad nusine
šus su savim į ištrėmimą...

Girdėti liūdni orkestros gar
sai.

Ištremtieji Lietuviai Sibire
1 Trečiasis vaizdas reiškė Lietu
vos tremtinių būklę Rusijos gi
lumoje. Paveikslo fone miškas, 
tik miškas, vien miškas. Tamsu. 
Šalta naktis. Priešakyje, iš mal
kų pagalių sukurta ugnis. Trem
tiniai nuo šalčio susikūprinę, su- viens, kitas slaptai šluostąs iš
stipę. Jie sėdi po vieną, po du trvškusią ašarą. Krūtinės tebe- 
ant kelmų, ant nuleistų medžių, banguoja patrijotiniais jaus- 
Kiti šildosi prie ugnies. Dar kiti. maįS) įr pasikalbėjimai, net plo- 
it šešėliai, slankioja. Tyla. Niū- jįmai, rodos ne vietoje...
ri tyla. Kankinių veidai pilni
nuovargio, ilgesio. Vienas trem- V iešnia Iš Lietuvos
tinių būrys ima niūniuoti, ir pe
reina į duslų dainavimą “Leiskit buvo, netikėtai atvykusi viešnia Vo svečių kunigų, kolegijos a-į 

| i Tėvynę, leiskit pas savus" 
i (bro. J. Banio komų>onuota).
! Gretimas būrys jautriai užtrau-
j kia “Į Tėvynę grįžt norėčiau".
Gimtinės prisiminimas pagyvina

į kankinius. *“

, gyrimo žodį kolegijos moki- 
. niams, kurie taip aktualų kūn
inį atvaidino.

Marijonų Viršininko Kalba
Kun. Juozas Kuprevičius, 

MIC., Marijonų vyresnysis prie 
Kolegijos, padėkojo rengėjams 
už suruošimą taip įspūdingo 
programo mūsų tautinės šven
tės paminėjimui, ir paskatino 
daugiau panašių

: ruošti.
Vakaras baigtas 

Lietuvos himnais.
Vaidinimą atliko

Brazauskas, J. Kripas. J. Na- 
dzeika, E. Dičkus, R. Vaitkevi
čius, M. Vestauskas, C. Kono- 
pinskis, Z. Brayall (prancūzas), 
P. Bogušas.

■ Be Kolegijos mokytojų perso-*

I t

parengimų

Amerikos irt

mokiniai: A.

DC TkOlUglJUi) iiiunyvujų ĮJVI : 
Maloni vakarėlio staigmena najo jr mokinių, parengime bu-Į 
ivo. netikėtai atvvkusi viešnia Va Izunicrn mc

iš Lietuvos — Aldone Grajaus-* 
kaitė Aleksandravičienė, Lietu
vos Universiteto medikė stu- 

įdentė. Jei teko pergyventi pir
moji rusų ir vokiečių okupaci-

• . Tremtinys atsinešęs'>• gi antru kartu rusams įėjus
! su savim saują Lietuvos žeme-i i Lietuvą, ji pasišalina: pereina 
Į lės, ją žiupsneliais dalina drau-'visą Vokietiją, 
įgams. Tie guodžias, kad jei tek-Įcū2*.^- ^en susituokia
»

Metinis Išvažiavimas (pienie) 
pasiekia Pran- TriiU Conn- valstybės apskričių 

___ ..j,,__ _ _______a su žino- ~ Lietuvių Darbininkų Sąjun
gų mirti ištrėmime, tai bus pa-‘mu lietuviu poetu Aisčiu - Alek- 80S- Lietuvių Katalikų Susivie- 
iaidoti su Lietuvos žeme... !

Kur tai toli girdėti i 
ilgėjimosi gandai...

Lietuva P«> Karo
Ketvirtasis paveikslas 

duoja Lietuvą karams praėjus. 
! Šilas labai apnaikintas; tik kur 
; ne kur vienas kitas spigliuotis. 
•Sodelio nebėra. Grytelės nei žy

Į sandravičiumi, ir šių metų sau- nymo ir Lietuvių Moterų Są- 
muzika. s*° mėnesiui baigiantis pasiekia jungos, įvyks šių metų birželio 

n • a -e e . T z

vaiz-»

laisvos Amerikos krantus.
Nepriklausomybės Šventėje, 

pirmoji }>okarinė viešnia iš Lie
tuvos pasakė patrijotingą kalbą. 
Kalba ji lengvai, ramiu tonu. 
Jos žodynas platus. Balsas 
skambus, bet jo nepakelia.

Gyvai dėsto Lietuvos Nepri-

I

30 d.. Linden Park, Union City, 
Conn.

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

Rengimo Komisija.

lyviams.
Už New Jersey Lietuvių 

Taryba, 
A. S. Trečiokas, 

Sekretorius.

Tasai kuris daug kalba, 
retai įgyvendina savo žo
džius. O išmintingas žmo
gus visuomet bijo, kad jo 
žodžiai nebūtų skaitlin- 
gesni už jo darbus.

Kinų patarlė.

Buvo leidžiamas karo bonas 
laimėjimui. Karo Boną, vertės 
$25.00 dol. laimėjo J. Bilskis, 
16 Pleasant St.; $5.00 laimėjo 
J. Mankauskas, 6-6th St.; $2.50 
laimėjo V. Simons (Ivanauskai
tė) ; $2.50 laimėjo E. Mikolai- 
tienė.

Karo Bono pelnas ir vajaus 
aukos, bus spaudoje pagarsin
tos vėliau. Po to buvo šokiai.

Šis minėjimas visais žvilgs
niais pasisekė ir publika buvo 
patenkinta. Šį minėjimą suren
gė A. L. T. Ansonijos skyrius.

x Rengimo komitetas širdingai 
dėkoja klebonui kun. V. Kar- 
kauskul už paramą ir gražią 
kalbą; taipgi komp. A. Alek
siui ir choristams už gražų 
koncertą. Taipgi svečiams kal
bėtojams. darbininkams ir vi
siems dalyviams.J. Kantautas, koresp.

$10.00 — Pranas Vileikis.
Po $6.00 — Adelė Laukžemy- 

tė, Vincas Dambrauskas, A. S. 
Trečiokai.

Po $5.00 — Jonas Liudvinai-, 
tis, Edward Petrauskas. Simo-J 
nas Gudas. Vincas Boreika-Bo-! 
rey, Vincas Bičkauskas, Kazys į 
Jasaitis, Juozas Cepreckis, Vla
das Dilis, Valentas Valickas, A- 
domas Paulaitis. Agota Pranie- 
nė. Ona Ralinienė, Antanas Ma- 
sandukas, Juozapas Skėmė, 
kun. Ign. Kelmelis, Pranas Pū
kas.

Po $3.00 — Andrius Šiugždi- 
nis.

Po $2.00 — Vincas Ambroze- 
vičius. . Barbora Budvydienė. 
Laukžemienė, Antanas Venc-' 
kus, Andrius Žiugžda, Ona Sto- 
nienė, Kristina Valickienė, Ab
donas Keršys. Kazys Kasaitis. 
Petras šatkus, Valantiejienė 
Petronė. Tamošiūnienė M.. 
Francis VVallace, Augunas Sta
sys, Pranas Švarbauskas. Vac- 
las Andruškevičius.

Po $1.00 — Uršulė Strolienė, 
Marijona Mikušauskienė. Akia-

Helen H«yee, the “flrat Indy” of atėjo, ocreon and radio. tuo.; 
eaved in her farm kitchen to her nelghtoorhood bvtcher. Man 
of N«Mk, N. Y. In «»ite of her bvay oareer m an ectrooo sht d-ce r.ot 
negtfet the job of oalvaginą kitchen ąreaae to help make the tį pa 
♦uį* pueb ohgft suoo'y -----
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Religinė Padėtis Lietuvoje, 
Sovietų Ir Vokiečių Okupacijoje

Tęsinys
Vis dėlto daugelis suvar

žymų, kurie buvo įvesti So
vietų režimo pasiliko ir 
prie nacių režimo. Organi
zacijoms veikti neleido ir 
jie. Nekreipė dėmesio tik į 
grynai maldos tikslu su
darytas brolijas, veikian
čias bažnyčių ribose. Bet 
tų nesugebėjo sukontro
liuoti ir Sovietinė politinė 
policija... Naciai taip pat 
neleido ir jokios religinės 
spaudos, teisindamiesi... 
popierio stoka (nors naciš
kai propagandai popierio 
niekad nestigo). Kėsinosi 
vokiečiai ir jaunimo auk
lėjimą pertvarkyti pana
šiai, kaip Vokietijoje, ta
čiau karo sąlygose jie to 
nesugebėjo padaryti, ka
dangi savo žmonių tam pa
siruošusių neturėjo, o iš 
lietuvių tarpo talkininkų 
tokiam darbui nors ir labai 
ieškojo, tačiau nesurado. 
Jų paruoštas
steigti jaunimo organiza
cijai, panašiai į Hitlerju- 
gend, taip ir pasiliko ant 
popierio, nors jau ir išvers
tas į lietuvių kalbą... Norė
dami pasirodyti geresni už 
komunistus, naciai leido 
transliuoti per radiją kata
likų ir evangelikų - liute
ronų pamaldas. Bet parei
kalavo, kad pamokslas bū
tų paduoti vokiečių cenzū
rai. Vyskupai nesutiko, 
tad transliuodavo pamal
das be pamokslų... Didelis 
spaudimas buvo daromas į 
vyskupus, kad jie įsijung
tų į “kryžiaus karą” prieš i 
bolševizmą. Dvasininkija, 
savaime suprantama, ne
vengė pasakyti tiesos žo
džio apie antireliginį reži
mą, tačiau naciams nepa
vyko vis dėlto ištraukti iš 
kunigų bei vyskupų lūpų 
raginimo lietuviams, kad

projektas

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje thip 
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 
)-aę” 366 VV. Broadway, So.
Boston. Mass.

jie imtų ginklą ir stotų ko
voti nacių pusėje. Nežiū
rint vokiečių visokių ma
chinacijų ir apgaulių, 
jiems nepavyko sudaryti 
nei vienos SS kuopos. Ant 
visos lietuvių išlikusios in
teligentijos krito daug 
skaudžių smūgių dėl tos 
priežasties, grėsė didelis 
pavojus ir lietuvių dvasiš
ki jai, tačiau kariniai nepa
sisekimai neleido jiems jų 
planų beįvykdyti...

O kaip dabar? Į tą klau
simą mūsų informatorius 
atsisako atsakyti ką nors 
konkretaus, kadangi jis 
galįs kalbėti apie tai, ką 
pats matęs. Antros sovietų 
okupacijos Lietuvoje jam 
neteko matyti, nes jis, kaip 
vokiečių deportavimų poli
tikos auka, yra toli nuo sa
vo tėvynės. Tačiau mano, 
kad skirtumo tarp to, kas 
buvo anksčiau, ir kas da
bar yra, greičiausiai yra 
maža. Sako, kad oficialiai 
ir anuo metu buvo labai 
gražiai kalbama apie įvai
rias laisves, bet praktikoje 
tai atrodė visai kitaip. To
dėl, sako, maža yra pama
to tikėti, kad dabar kitaip, 
kadangi absoliutinė politi
nės policijos diktatūra so
vietinėje sistemoje tebėra 
pasilikusi ir rusiškoje ko
munizmo pažiūros į demo
kratiją bei piliečių laisves 
neatrodo esančios pasikei
tusios... Sako, kad daugelis 
katalikų bei liuteronų va
dovų ir dvasininkų iš Lie
tuvos buvo vokiečių de
portuoti, ypač pasitrauki
mo metu, kiti ir patys pasi
traukė, turėdami galvoje 
ateinantį kitą pavojų, kurį 
jie jau pažino anksčiau, ir 
dabar jie nemato galimu
mo į ten grįžti, kadangi jų 
grįžimas jokiu atveju 
jiems negarantuojąs gali
mumo laisvai gyventi ir 
laisvai atlikti savo darbą 
religinio gyvenimo vado
vavime Lietuvoje. Iš to ir 
galima daryti išvadą, kad 
religinio gyvenimo padėtis 
šiuo metu tame bei kaimy
niniuose kraštuose yra gal 
dar sunkesnė, nei buvo 
anksčiau, kadangi labai 
žymi dalis vadovaujančio 
elemento yra iš jo vienu 
ar kitu būdu eliminuota.

(Pabaiga)

• v

Jurgio Washingtono g ikakties bankiete, kuris įvyko New
Yorke ir kai tuo tarpu Raudonarmiečiai minėjo savo armijos dieną, buvo 
tame bankiete ir aukštų svečių, kurių tarpe ir raudonųjų generolas (ant
ras iš kairės) Ilia M. Sarayev ir trečias iš kairės — Lt. Gen. Walter Bedell 
Smith, naujai paskirtas ambasadorius Maskvai.

PAIEŠKOMI ASMENYS

Lietuvių Gyvenimas Okupantų
Vergijoje Ir Ištremime

(Čia pradedame talpinti lis. pečiukas, dvi kėdės, kampe 
laišką lietuvio tremtinio, kurį'visas "turtas” — 3 čemodanai 
gavo Amerikos lietuvis. Nei ir dvi dviejų aukštų (viena ant 
rašė jo, nei gavėjo pavardžių kitos) lovos. Bet šitoki aparta - 
nepaduodame, kad nedavus mentai, kur gyvena viena šei- 
progos Lietuvos okupantams ma, dideliuose lageriuose rete- 
arba jų agentams terorizuoti i nybe, tam tikra prabanga. Pa-! 
likusius pavergtoje Lietuvo-' prastai susigrūdę po kelias šei- 
je. Kaip žinoma, Lietuvos o- mas. Gerai, jei žmonės tvarkin- 
kupantai arba jų agentai, gi ir švarūs. Bet jei pasitaiko 
sužinoję, kad tremti- gyventojų tarpe netvarkingų ir 
niai turi giminių arba arti- nešvarių (deja, to gero pas mus 
mųjų, tai juos ne tik perse- yra!). žmonėms tvarkingiems 
kioja, bet tremia į Sibirą ar- tikras vargas, galima sakyti, 
ba kalėjimuose kankina. To- kančia. Ir šiaip nepatogu to
dėl gavę laiškus nuo tremti- kiam būry — nepatogu nusi- 
nių iš Europos niekad nėra-į rengti, nepatogu atsikelti; ne- 
šykite į Lietuvą saviesiems, ’ patogu save apsižiūrėti. Tokio- 
kad tas ar kitas dabar gyve-’ 
na Vokietijoje ar kur kitur. 
Visai nutylėkite apie tremti-, 
nius. Šis laiškas yra ilgas. 
Talpinsime dalimis. Red.)

(Tęsinys).
Rašytas spalių 3 d., 1945

“Brangus Drauge:
i

Tokią salę mačiau Wiesba-] 
dene. Buvau su vizitą pas miš-j 
kininką docentą S. Jo šeima iš 5 
žmonių. Apsitveręs popierinė
mis pertvaromis. Visą “aparta
mentą” sudaro stalelis prie sie
nos ir aplink keturios lovos. 
Laisvos vietos kėdei pasistatyti 
nėra. Mes du svečiai gavome 
susėsti ant lovų. Arba, kitas 
apartamentas jau žymiai geres
nis, galima sakyti, gana retas. 
Spalių 21 d. buvau svečiuose 
Leligenstadto stovykloje K. šei
moje. kurią sudaro K., jų sūnus 
ir jos brolis. Kambarėlis kokių 
5 metrų ilgio ir 2-3 pločio stalė

l

T.T. Jėzuitų Misijos 
Gavėnioj

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

Brockton, Mass. — Šv. Roko 
l>arap., kovo 10—31 d., T. Jonas; 
Kidykas, S. J.

Lawrence, Mass. — Šv. Pran
ciškaus parap.. kovo 31 — bal. 
14 d., T. Antanas Mešlis. S. J.

Shenandoah, Pa. — Šv. Jurgio 
parap., bal. 1—7 d.. T. Jonas 
Kidykas. S. J.

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

Manchestcr, N. H. — Kated
roj. bal. 11—14 d., T. Pr. Aukš
tikalnis. S. J.

Philadelphia, Pa. — šv. An
driejaus parap.. bal. 8- 14 d.,| 
T. Jonas Kidykas. S. J.

Minersville, Pa. — Šv. Pran
ciškaus parap., bal. 15—21 d.,i 
T. Jonas Kidykas. S. J. I

I LINERTAS. Juozas, apie 50 
m. amžiaus, kilęs iš Eglupių 
km.. Pajavonio valšč.. Vilkaviš
kio apskr.. į USA emigravo 
prieš D. Karą.

LINKEVIČIUS. Juozas ir jo 
žmona Monika, spėjamai gyve- 

| na Philadelphia. Pa.
LENION. Wiliam (iki piliety-

i bes priėmimo vadinosi Vincas 
Rauba), spėjamai gyvena Phi- 
ladelphijoj. Penna.

LEPA (Liepa). Jurgis, kilęs 
iš Panevėžio apskr.. Pušaloto 
valšč.. Migonelių km., spėjamai 
gyvena Binghamton. N. Y.

LEVICKAS. Jonas ir Levic
kienė. Paliukaitytė. Marijona, a- 
bu kilę iš Kauno apskr., Zapyš
kio valšč.. Viliamų km., spėja
mai gyvena Scranton, Pa.

MAROZIENE, Kaminskaitė, 
’ Į Elžbieta, duktė Prano, kilusi iš

Panevėžio apskr., Smilgių valšč., 
Ažagų km., spėjamai gyvena 
Binghamton, N. Y.

MORKEVICIUS, Antanas, sū
nus Petro, kilęs iš Panevėžio 
apskr.. Naujamiesčio valšč.. 
Volkiškio km., spėjamai gyvena 
Kanadoje.

MEŠKAUSKAS. Petras. 
MICKELBART šeima (Pet-

■ | ronėlė. Anna, Helen, Frank ir 
Į Albert). spėjamai gyvena Pitts- 
I burgh. Pa.

Juozas, apie 26į MORKUS. Pranciškus, gyvena 
iš Kretingso- Log Angeles

džio, Kretingos apskr.. į USA i MILkaITIEN£. Zvingilaitė. 
emigravo 1937 metais. -Nastazija, kilimu iš Marijampo-

KOKsTAS, Stasys .apie 50 m.įlės apskr Antanavo vaišėiaus. 
amžiaus, kilęs iš Kiršių km..] MEYER, Ewald, gimęs 1892 
Telšių apskr. i m. Kudirkos Naumiestyje. Iš

KYLIAVAS, Julius, kilęs iš profesijos prekybininkas.
i Krakiškio km., Vainuto valšč.,' MEYER. Adoif, gimęs 1894 

- metais. Kudirkos Naumiestyje.
KIZIS, Ambrozas, sūnus Niko-jj^ profesijos siuvėjas.

demo. kilęs iš Užunevežio km.. Į MELKUNAS. Kazimieras ir 
Raguvos valšč., Panevėžio aps.. Melkunas> Sįmanas. į USA emi- 
spėjamai gyvena Detroit. Mich.į

KOGIUS .Simonas ir Kogius 
Viktoras, apie 
žiaus, abu kilę
Mosėdžio valšč.,
į USA emigravo 
šliejamai gyvena 
ter New York.

KAZOKAITIS,
kolavo giminaitis) spėjamai gy
vena Chicago, III.

KIJAUSKIENE, Bakšinskai- 
tė. Uršulė, apie 50-60 m. am
žiaus kilusi iš Šakių km.. Paja
vonio km., Vilkaviškio apskr.. į 
USA emigravo prieš D. Karą.

KRUNGELEVICIUS. M., spė
jamai gyvena Cleveland, Ohio.

RUDYS, Jonas ir jo žmona 
Barbora, iš namų Puleikaitė. A- 
bu kilę nuo Kvėdarnos. Taura
gės apskr.. spė jamai gyvena 
Chicago. III.

RUČINSKIENE. Juzefą (dau-'
giau nieko nežinoma).

(Tęsinys*
SESERS JAKUBAUSKAITĖS 

(už vyra Janušienė. Paužienė ir 
Borkevičienė l.

JARUŠAUSKAS, Liudas, ki
lęs iš Ušnėnų km.. Užvenčio v.. 
Šiaulių apskr., į USA emigravo; 
1937-39 metais, spėjamai 'gyve
na Chicago, III.

KAMINSKAS, Stasys, sūnus I 
Prano, kilęs iš Panevėžio apskr., I 
Smilgių valšč., Ažagų km., spė
jamai gyvena Binghamton, N.Y.

KELLNER, Adam, kilęs 
Batakių, Tauragės apkr.

KASPUTIS, Antanas, kilęs 
Upyno km.. Skaudvilės valšč., 
Tauragės apskr.. spėjamai gy
vena Chicago. III.

KUODIENE - Jankauskaitė. 
Marijona, kilusi iš Panevėžio 
apskr., Krekenavos mst. 
mai gyvena Chicago, III.

KAMINSKAITE, Kotrina, a- 
pie 40-45 m. amžiaus, kilusi iš 
Gailikiemio km.. Stakliškių vi.. 
Alytaus auskr., į USA emigravo 
prieš D. Karą.

KLIUKAS. Antanas ir Kliu- 
kas, Mykolas, abu sūnūs Kazio, 
kilę iš Stanislavavos kaimo, 
Daugėliškio valšč., Švenčionių] 

i apskr.. į USA emigravo prieš D. 
Karą, spėjamai gyvena Illinoisį 
valstybėje.

KUBILIUS.

iš

■

Išskirtį sudaro tik privačiai gy
veną Amerikos zonoje. Čia gau
namas tiesiog absurdas: priva
čiai gyveną gauna prastesnį ir 
už jį turi užsimokėti. Čia irgi 
viena iš daugelio smulkmenų, 
kurių plataus masto Amerikos 
žmonės negali įžiūrėti. Bet tai 
nedidelis dalykas. Kol kas pri
vačiai gyveną pajėgia nusipirk- m. amžiaus> kilęs

se patalpose nuolatos girdėti: 
prašau, mano pusėn nežiūrėti, 
nes rengiuosi ar drabužius kei-j 
čiu; prašau žiburį gesinti, nes1 
noriu gulti ir tt. Tik. ačiū Die
vui. dabar admihistracija daro 
l>astangų šeimas kelti į tokias 
stovyklas, kuriose žmonės gali 
gyventi šeimomis. Dideliuose 
kambariuose paliekami vienos] 
lyties viengungiai. Žinoma, vi-! 
sai patenkinamų rezultatų šiuo! 
atžvilgiu neteks pasiekti: peri 

• maža laiko ligi žiemos ir per 
daug žmonių, kad sutvarkius. 
Svarbu, kad daroma, bent ma
žiau liks to negero.

Prancūzų zonoje patalpų klau
psimas daug geresnis. Ten žmo
nės į stovyklas nebuvo varomi 

‘ ir dabar nevaromi. Visi turi vi- 
' sai pakenčiamus kambarius ar 
. butus. Šiuo atžvilgiu vargo ir 
kamšaties nėra. Prancūzai 
trumpai drūtai pareikalavo, kad 
DP nebūtų varomi iš butų ir kad 

i neturintiems jie būtų duoti, 
i Prancūzai gerai supranta vokie- 
rčius. nes patys jų režimą ant 
įsavo kailio yra ištyrę. Dėl to 
prancūzai nesiduoda įkalbami 
vokiečiams. Kas kita amerikie
čiai. Šie nepažįsta vokiečių ir 
kartais paklauso jų nusiskundi-Į 
mų svetimšaliais. Vokiečiai 
stengiasi įtikrinti amerikiečius, 
kad visi DP vyktų į savo kraš
tus namon. Amerikietis, iš vie
nos pusės, nesupranta tikrųjų 
vokiečio intencijų, kai šis taip 
kalba, o iš antros pusės, ameri
kiečio galvoje neišsitenka, kad 
daugelis, jų tarjie ir mes. neno
rime grįžti į Tėvynę, nes ameri
kietis nepažįsta ruso, ypač so
vietiniam kailyje. Šis amerikie-

ti maistą, neoficialinei kainos 
neaukštos. Už keturių savaičių 
maistą, gaunama pagal korteles, 
reikia sumokėti apie 40 RM. Tik 
visa bėda, kad to maisto žmogui 
nepakanka. Reikia nusipirkti. O 
juodosios biržos kainos labai di
delės, kartais tiesiog astrono-į 
miškos.

Kai rašau apie dovanai gauna
mą maistą ir butą, gali ateiti 
galvon visai pateisinama min
tis: vis dėlto negera nieko ne- 

j dirbti, o išlaikymą gauti, dykai. 
Iš tikro negera. Tai supranta 
mūsų sveikoji visuomenė ir ieš- 

| ko išeities. Daug kas. jei ne visi, 
■trokšta darbo, bet tinkamo nė
ra. Vokiečiai nuolatos prikaišio
ja svetimšaliams, kad jie ne
dirba. Bet kai paprašoma dar
bo. jie viena pasiūlymą teturi: 
eikite valyti mūsų miestų griu- 

į vėsių. Vadinasi, svetimšaliai 
; ketverius metus su viršum Vo- 
į kieti joje dirbę juodžiausius dar
bus, dabar vėl turėtų eiti vokie- 

I čio bernu būti — valyti sugriau
tus miestus. Vis viena, kas būsi: 

i advokatas ar inžinierius, gydy
tojas ar profesorius, vyras ar 
moteris, tau tik vienas darbas— 
griuvėsių kasti, geriausių atve
ju — laukų darbus dirbti. Rai 
paprašai darbo pagal specialy- 

jbės. negausi ne tik darbo, net 
.teisės tokį darbą dirbti. Saky- 
' sim, tam jiačiam name, kur aš 
įgyvenu, yra prisiglaudusios dvi 
lietuvių amatininkų (elektro
monterių) šeimynos. Tų šeimų 
vyrai daugiau, kaip du mėnesiu, 

į vaikščiojo po vokiečių įstaigas 
prašydami leidimo savo darbą’ 

' dirbti, ir negavo, nors tai geri 
savo darbo s[>ecialistai. Visur 
buvo sakoma: nieks jums ne
duos darbo, mes turime pakan
kamai savo s)>ecialistų. Ir tik 
amerikiečių komendantūros įsi
kišimu tuodu vyru gavo teisę 
savo specialybės darbą dirbti. 
Tad vokiečiai, prikišdami mums 
nenorą dirbti, meluoja. Mes 
dirbti norime, bet pagal savo 
specialybę. Tokį darbą kiekvie
nas mūsų žmogus mielai dirbtų, 
kad tik gautų.

(Bus daugiau)
II

I

60-65 m.
iš Vabalių km., j

Telšių apskr., 
prieš D. Karą, 
kur - tai Grea-

Antanas (My-
I
I
I

įgravo prieš D. Karą.
MICICNAS, Petras, spėjamai 

am" gyvena VVilkes Barre. Pa.
MACEVIČIUS, Adomas, spė- 

jamai gyvena kur-tai Greater 
New York.

MAURUTIS, Juozas, gyvenęs 
Leituvoje. Vilkaviškio mieste.

MOTUZIENE. Kotrina. kilusi 
iš Mažųjų Juodeikių km., Židikų 
valšč., Mažeikių apskr., j USA 
emigravo prieš D. Karą. Savo 
laiku gyvenusi Washington, D. 
C.

MYKOLOVAS, Antanas ir jo 
žmona Anelė, iš namų Kazo- 
kaitytė. spėjamai Chicago, III.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Lithuanian American Informa- 

tion Center, Sočiai Service 
Bureau, 283 Broadway, 

New York 7, N. Y.

Ginčų gali klausyti, bet
'čių nesiorientavimas mums da-lginče nedalyvauk. Saugok 
vė nemaža vargo. Ačiū Dievui.] tave Dieve nuo SUpykimo 
kad dabar amerikiečiai padėtyjedr karščiavimosi, net ir 
jau susiorientavo: neklauso nei' menkiausiame išsireiški- 
vokiečio. nei ruso Įkalbinėjimų, j me. Piktumui niekur netu- 

Jau sakiau, kad visi DP butąjri būti vietos, o labiausia 
ir išlaikymą gauna nemokamai, teisingumo dalyke, dėl to, 
Iki X. 1 tai parūpindavo karinė kad temdo ir drumsčia jį. 
valdžia, po tos h? tos—UNRRA.į Gogolis.

(Bus daugiau)
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Parapijos Vakarienė

Kovo 3, parapijos salėje 
ko šauni kalakutų ir kumpių va-

vedusias dukteris —
Leonardo

žmoną ir Marijoną karienė. Valgius gamino jauno- 
Adomo Statkaus sios kartos

m., mirė 
Žogelienė. 
Brockton.

6

GZRDEZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

dalyvavo apie 150 svečių ir vieš
nių. Jaunieji labai dėkingi tėve
liams ir svečiams už suteiktas 
puikias dovanas. i

I šešupis.'

AMERICAN 
RED CROSS

'sutiko laiminga mirtis. Todėl iri
i paliko nuoširdų atminimą.
' Nuliūdusiems reiškiame gilią 
južuojąutą. o velionei — amžiną 
'atilsį... l’žjaučiąs.
i_______________________________

I

"Dainos" 15 Mėty
Sukaktuvės

Po ilgos ir sunkios ligos, penk
tadienį. kovo 8 d., š. 
Marcelė (Voveriūtė) 
gyv. 187 Ames St.. 
Mass. Paliko dideliame nuliūdi
me dvi
Blanc-he Kumpienę. 
Kumpos 
Statkienę. Adomo Statkaus sios kartos šeimininkės, vado- 
žmoną ir tris anūkėlius: taipgi vaujant Onai Remeikienei. Vi- 
paliko du brolius — Juozą sos labai uoliai ir sumaniai dar- 
Brocktone ir Simoną Lietuvoje, bavosi. kad viskas geriausiai pa- 
Taipgi daug artimųjų giminių ir'sisektų. Na ir labai gerai pavv- 
nuoširdžių kaimynų, su kuriais ko. Gryno pelno nuo vakarienės 
a. a. velionė taip gražiai sugy- parapijai liko 8164.73. 
veno. Paėjo iš Smalių kaimo. Parapijos vakarienės vedėju 
Onuškio par. Trakų apskričio, bei visu-kuom rūpinosi kun. A. 
Pragyveno Amerikoje apie 40 Baltrušunas. vikaras. Valgius į 
metų. Buvo ištekėjus už Jono stalus nešiojo sodalietės. Jos, 
Žogelio. kuris jau keli metai taipgi, kogeriausiai visai miniai 
kaip ilsisi ramybėje. į patarnavo.

A. a. velionė Žogelienė pri- Susirinkusiems gerai užval- 
klausė prie Nuolatinės Pagalbos; gius. kun. A. Baltrušunas pra- 
P. švč. pašalpinės draugijos ir įdėjo muzikalę programos dalį. 
Moterų Sodalicijos. taipgi buvo: Keletą duetų sudainavo Marga- 
nuolatinė nuoširdi Šv. Roko pa- reta Grybaitė ir Kastantas Sa
ra pi jos narė. imalis. Akompanavo muz. M.

Palaidotas pirmadienį, kovo Karbauskas. Po to visa publika 
11 d., su trejomis šv. mišiomis'dainavo. Buvo taip vadinamas 
iš šv. Roko par. bažnyčios Kai-i “Community Smging”. Dainos 
vari jos kapuose. i išėjo puikiausiai.

Reikia pažymėti, kad a .a. ve-’ Antra programos dalis susi- 
lionė Žogelienė buvo labai nuo- dėjo iš kalbų. Kalbėjo vedėjas 
širdi ir gero charakterio mote-'— kun. A. Baltrušunas. dekoda- 
ris. Ji per visą savo amželį la- mas šeimininkėms ir aukoto- 
bai kruopščiai ir lietuvišku rū- jams. 
pestingumu krutėjo ir darbavo- Paskiausiai kalbėjo klebonas, 
si netik namų ruošos darbą, bet kun. P. Juškaitis. Jis pareiškė 
ir batų dirbtuvėje. Su visais gra- džiaugsmą ir padėką visiems ir 
žiai sugyveno, su visais ir mir- visoms, kurie kuomi nors prisi- 
ties patale atgulus dar turėjo dėjo prie sėkmingos vakarienės, 
progos paskutiniu 1___  r--- -------------------- -------------o ,
matyti ir atsisveikinti, nes ją už 10 dėžių toniko aukavimą. Konservuotų Valgiu

Taipgi įvertino ir kitų, kad iri 
‘ mažesnes aukas. Padėkos žodį Kuomet bux o daromas vajus 
tarė visoms šeimininkėms. į sta- konservuotus valgius, ba-

!lus nešiotojoms - sodalietėms. daujautiems Europoje, mūsų 
! vargonininkui - M. Karbaus- parapijiečiai suaukavo 32 dėžes, 
kui. M. Grvbaitei. K. Samaliui, kurios svėrė virš tūkstantį sva

ro vpač vikarui - kun. A. Bal-:1^- Klebonas gavo nuo kun. J. 
’trušūnui. Sugiedoję Lietuvos H- D°yle- Bostono vyskupijos 
himną, skirstėsi visi namo, ska- vado- Zraž,J laiškutį dėkojant! 
niai pavalgę ir gražių dainų už visus aukotus surinktus val' 

! pasiklausę. Sius ir drabužius.
Klebonas pareiškė, kad dar ------ ------

šaunesnė vakarienė bus rengia- Misijos
ma gegužės 12. pagerbimui su-Į Nuo kovo 11 iki 17 bus mote- 
grįžusių kareivių iš tarnybos. rlms * merginoms misijos. O 

1 Gegužės 12. 10 vai. bus atna-įnuo ,
jšaujama padėkos šv. mišios. ; va*k*nams' Pamaldos rytais 8 
!specialus pamokslas ir dedikuo-'val” ° vakarais 7.30. Misijonie- 

■ . - ! viiio i c* orcirin ličiu Iro

Baltimore, Md. — Sekmadie-i 
nį. kovo 17, Šv. Petricko dienoj,1 
Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija rengia didelį pokylį—' 
minėjimui savo 15-kos metų su-j 
kaktuviu. Iškilmės įvyks Lietu-! 
vių Auditorijoj, 851 Hollins St.1 
Nuo 6 vai. vakare bus koncerti- 
nė dalis. Dainuos gražiabalsis 
Klemensas Andreikus, tvirta- 

j balsis Jurgis Galkus, lakštutė 
i Elena Murchlandienė, ir visas 
I“Dainos” choras. Gros: gabi 
į pianistė, Elena Juškauskaitė;
žavinga smuikininkė. Lelija Gri- tosios Lietuvos lietuvius, taip 
žinaitė, ir vikri zailofonistė, Au- narsiai kovojančius su žiauria 

•drė Velžytė. O jaunieji dainie- rusų okupacija, pavergusia ne 
Įčiai ir gi pasirodys. Tai grupė tik laisvos ir nepriklausomos

Providence Lietuviu 
Rezoliucija

Lietuvos Dvidešimts Astuonių 
Metų Nepriklausomybės Sukak

ties Iškilmių Proga, 
Vasario 17 dienų.

Providence (R. I.) miesto ir 
apylinkių lietuviai, vasario 17 
d., 1946 metais, susirinkę Šv. 
Kazimiero parapijinėje salėje, 
348 Smith St., Providence. R. I.. 
į Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimts astuonių metų su
kakties minėjimą, nutarė:

1. Pasveikinti visus paverg-

CHANCES ARE you've partlv paid for 
this postvsar home alreadv in the 

munv V, ar Bonds you'v: bought.
And. if šou leep on buying Bonds, it 

uon't be long before the key to the front 
door is actually yours.

For, if you're likę most people, you've 
probably found you can save more monev. 
/nore easily through your regular Pavroll 
Savings Plan than by any other means 
you've ever used.

So... u ouldn't it be wise to build upon 
the fine investment you alreadv have in 
your War Bonds...v,iih a continued invest- 
tnent in U. S. Savings Bonds?

I Youcan buvyour U .S. Savings Bondsjust 

.as tasily as you bought your War Bonds

... through your Payroll Savings Plan or 
other official Bond outlets. You get the 
šame high retur n on them too—$25-for 
e»ery $18.75 you invest!

In fact, U. S. Savings Bonds are the 
šame as War Bonds m everything būt name!

So put all your extra dollars into U. S. 
Savings Bonds. You’ll be mighty glad you 
did... on the day they help you buy yout 
new home!

Buy iH Bonds you am... 
keėp «H Bonds you buy!

i

tarnyboje buvo 276 vyrai. Ne- puikų misijonieriaus darbą atli-( 
grįžo ir nebegrįš devyni jaunuo- ko Argentinoje, 
liai — žuvę kare. Tad ir už žu- nas 
vusius bus daroma atminimas.

V4<1I LL1I v jO Va v; iv ov v anai ivuvo.

kartu pasi- Dėkojo Cambridge Bottling Co.J

Drabužiu Surinkta
Iš mūsų kolonijos, praeitais 

: ir šiais metais drabužių surink
ta ir į BALF centrą išsiųsta su
virs keturi tūkstančiai svarų. 
Gaila, kad pirmas siuntinys, 
kiek teko girdėti, nepasiekė lie- 

, tuvius Lietuvoje.

pianistų: Jakelina Kašinskaitė, Lietuvos valstybę, bet ir nešan-

TO CARVE TONGUE

P-nas A. O. Avižinis yra išbu- 
Todėl nei vie- vęs klubo pirmininku 20 metų, 

neapleiskite šių misijų. Į Jis yra beveik visų katalikiškų 
Vietinis, draugijų valdybos narys. Jis y- 

ra vienas iš pirmųjų parapijos 
'steigėjų, daug padėjo klebonui 
dirbti parapijos darbą.

P-nas A. O. Avižinis atvyko į 
šią šalį prieš 43 metus. Kaip A- 
merikos pilietis 30 metų, Notary 
Public — 15 metų.

P-nas A. O. Avižinis yra kilęs 
iš Dubičių parapijos, Vilnijos 
krašto. Turi žmoną Liudvisę, 
tris dukteris: Marijoną, Antani
ną ir Heleną, kuri yra gabi pia
nistė.

Pp. Avižinių šeima yra labai 
pavyzdinga, simpatiška ir sve
tinga. Kokie tik veikėjai nepa
sisuka į mūsų koloniją, visuo
met apsistoja pas pp. Avižinius. 
Jie yra dideli katalikiškos spau
dos rėmėjai, ypač laikraščio

A. O. Avižinis “Darbininko”. Ilgiausių metų!

Sausio 27 d,. Klubiečiai savo Susituokė
pirmininkui A. O. Avižiniui pa- Sausio 12 d. kun. A. Kacevi- 
gerbti. Klaipėdos Parke, suren- čius neatmezgamu mazgu suri- 

kovo 18 iki 24 — vyrams- gė iškilmingą bankietą. Progra- šo Juozą Kotlarskį su Marijona 
Liudininkais buvo 
Avižinytė su John 

Mary Matuza su S. 
Helen Avižinis su K. 
Po šliūbo salėje įvy

ko vestuvių pokylis, kuriame

PROVIDENCE, R. L

Juozas Mačiulaitis, Tadas Ba- čią vergiją milijonams pasaulio 
kerekis, Ieva Bakerckytė, ir Ge- žmonių.
raidas Gelažela, kurie pavieni ir 2. Išreikšti užuojautą visiems 
visi kartu pateiks nepaprastas lietuviams, kur nors nukentė- 
melodijas. Vadovaus muzikos jusiems nuo rusų ir vokiečių o- 
mokytoja, Lelija Bakerckienė. kupacijų, o ypač kenčiantiems

Per penkiolika metų vyresnie- neapsakomas kančias Sibiro iš- 
ji dainavo ir grojo. Už jų nu- trėmime ar koncentracijos sto
gams per penkioliką metų sto- vykiose, 
vėjo uolūs meno rėmėjai: Sta
sys Butkus, Juozas Milūnaitis, 
Juozas Gutauskas, Juozas 
Kraučeliūnas, Vincas Lukos, 
Bronius Aleknavičius, Ona Žu- vikų planus, 
liūtė, ponia 
pulkas kitų, kurie rėmė ir remia Lietuvoje, 
muzikos veiklą. Žinome ir jau
čiame, kad jie ir toliaus su ‘Dai
na’ pasiliks.

Dabar ateina talkon jaunieji 
dainiečiai. Taika bus graži. Sus
kambės vilties dainos ir muzi
ka; su skaistėjančia pavasario 
saule gaivins nelinksmas lietu
vių širdis...

Ir jūs broliai ir sesutės, kurie 
mažai su lietuviais dalyvavote, 
būkite šiame parengime. Jūs iš
girsite skambias Lietuvos žemės 
dainas ir žavėjančius muzikos

to cerver', ritht. Remove »lices «t«rt- 
ing tt tip end of tongue.

2Sltnt knife—euttint from tip to 
thiek end to form uniform tlicet 

from entire tongoe. Be ture to skim 
the ftt off the tongue woter when it 
i, cool. or.d tr. cit <!cwn the tcr.Jue 
root, for talvaVe.

3. Protestuoti prieš Sovietų 
Rusijos valdžios pastangas lai
kyti Lietuvą vergijoje, ir griež
tai atmesti apgaulingus bolše-

po priedanga siū-
Aleknavičienė, ir lomos “autonomijos” įsitvirtinti 

kur aiški didžiuma 
žmonių nori pilnos laisvės ir ne
priklausomybės, be jokios kai
mynų “globos”.

4. Remti visus Amerikos ir 
Anglijos demokratijų žygius tei
singai ir pastoviai taikai įgy
vendinti pasaulyje, nes tik de
mokratijoms Atlanto Čarterio 
dvasioje tvarkant pasaulį, ma
žosios Europos tautos gali tikė
tis laimingesnės ateities.

5. Visomis jėgomis remti A- 
merikos Lietuvių Tarybos, kai
po vienintelės autoritetingos ir

aidus. Tėvų krašto muzikos ir Amerikos lietuvių pasitikėjimą 
dainos garsai padrąsins jums turinčios įstaigos, darbus Lietu- 
būti gerais amerikiečiais ir ge- vai išlaisvinti ir Suvienytų Tau
rais lietuviais. ; tų Organizacijos sąstatan į-

Ir jūs jaunuoliai, kurie mylite traukti._________
linksmus šokius, nepamirškite 
būti. Tą vakarą nuo 8:30 gros 
garsi Charles Paragon’s orkes
trą. Čia bus gera proga gražiai 
pašokti ir pasižmonėti.
Tai bus vakars žavingas. 

Linksmas ir gražus; 
Linksminsim lietuvius jaunus, 

Senus ir mažus.
Kol lietuviškai dainuosim, 

Lietuva nežus! Vikas.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnal dėl visokių relka'ų 
Patarnavimas Diena ir Naktį

mai vadovavo vietinis klebonas Avižinytė. 
kun. J. Vaitekūnas ir pasakė Antanette 

jama su kareivių vardais bron- rius vienas iš geriausių ką turi- kalbą. Be to. ir kiti pasakė kai- Kotlarski,
’ bas ir linkėjo p. Avižiniui ii- Kopak ir 

giausių metų. Įteikta nemažai Geidimas, 
nes jis turi daug patyrimo. Jis vertingų dovanų.

zinės lentos. Iš mūsų parapijos, me Amerikoje. Jo pamokslai 
. įvairiose šakose Dėdės Šamo ^us neperilgL bet labai svarbūs.
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DARBININKAS" AUKOjO LIETUVOS 
TREMTINIAMS UŽ $47100 KNYGŲ

Olandės moterys juodoj rinkoj. Amsterdame 
pardavinėja saldaines. •
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Gavėnios Knygutė — 
“ŠTAI ŽMOGUS”

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

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

“DARBININKAS”
366 West Broadway, • South Boston 27, Mass.

f 

w
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Kaip žinome iš Lietuvos tremtinių gautų laiškų, 
kad jie yra neapsakomai išsiilgę lietuviškos knygos. 
Ypatingai jie nori gauti angliškai - lietuviškų žodynų. 
Taigi, laikraštis “Darbininkas” kad nors dalinai juos 
sušelpus, pereitą savaitę BALF’ui pasiuntė 80 egz. 
vyskupo P. Bučio, MIC., Liurdo knygų, 118 egz. Jono 
Kmito Eilės; 20 egz. Angliškai - Lietuviškų žodynų ir 
20 egz. “Vai Lėkite Dainos”. Pasiųstu knygų vertė sie
kia $473.00.

Būtų gera, kad ir kiti kas gali pasiųstų knygų, y- 
pač Angliškai - Lietuviškų Žodynų, kurių “Darbinin- 

Ike” dar galima gauti.

<

j

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės’
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami 

“ŽVAIGŽDĖJE” 
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.



Antradienis, Kovo 12 d., 1946 t

Eietinės žinios?
A A

«

A A A A A

T f T ’T’ CC J*8 stebėtinai yra pasišventęs 
parapijos ir bažnyčios gerovei.

----------------- Gražina parapijai joje sutaupy
tus dolerius. Dievas jam atmo
ks šimteriopai. Ačiū, ačiū.

G f įteki Europos Vąikeitaa — 
Paraginti Šv. Tėvo, Arkivysku
po ir klebono, So. Bostono lietu
viai šelps Europos vaikus. Jie, 
penktadieniais, sueidami bažny
čion, vaikščioti stacijų, pasi
mels už Europos 
kūdikius ir sudės 
aukų.

Šis l&bd&ruig&s

alkstančius 
jų pagelbai

darbas jau 
pradėtas. Penktadienį per vai
kučių stacijų pamaldas vaiku
čiai, meldės ir rinko savo vargs
tantiems draugams aukas. Va
kare, tą pat padarė suaugę.

Prie to kaip vaikai taip ir tė
vai, eidami stacijų vaikščioti, 
suneš pabėgėlių vaikams moky
klų reikmenų: paišelių, rašomų
jų plunksnų, plunksnakočių ir 
kitų dalykėlių.

Laidojama draitė. Kovo 12 d., 
9 vai. ryte, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, Šv. Mykolo kapuose, 
bus iškilmingai palaidotas kū
nas Agotos Giraitės. Ši 27 metų 
mergina išėjo iš namų, 254 C 
St., So. Boston, Mass., praėjusi 
Fudenį, Padėkos Dienoje. Tėvai, 
broliai ir seserys ieškojo jos, 
bet veltui. Štai, kovo 6 d., jos 
kūnas pradėjo pluduriuoti Char- 
les upėje. Nėra žinių 
kaip a. a. Agota buvo 
dusi.

kada ir 
pasken- This baby’s mother, nourūhed on a diet of bread and beans, could not 

nune her child. Now hospitalized in Austria, the baby receives a 
spėriai formule under the direction of American Red Cross u orlcers.

‘ '''

i. ...

Aukos. Moterų ir merginų 
kareiviams remti skyrius auka
vo mokyklų fondan $100., Katrė 
ir Pranas Starinskai aukavo 
bažnyčios taisymo fondan 
$100., kun. Albertas Abračins- 
kas $500, Jonas - Ieva Galvy
džiai $100., Amelija Naudžiū
nienė su eks-kareiviu sūnumi 
Ernestu $100. j

Kun. Abračinskas užmanė au
ginti šį bažnyčios taisymui fon
dą ir jį labai sėkmingai ugdo.

Gavėnios Pamaldos, 
dienį, 2:30 vai. p. p., 
mišparų, buvo giedami “Grau
dūs Verksmai”. Žmonių į pa
maldas atsilankė labai daug. 
Jie visi giedojo. Buvo daug ir 
jaunimo.

Buvo platinamas kun. K. A. 
Vasio išleistas pamaldų vadovė
lis.

Gavėnios pamaldos yra veda
mos dar trečiadieniais ir penk
tadieniais.

Šią savaitę yra metų bertai- 
nio pasninkai: trečiadienį, penk
tadienį ir šeštadienį.

Sekma- 
vieton

AR ŽINAI? LANKĖSI

DAKTARAI

Tel TROwbridge 8330

J. Repshfc, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8*
CAMBRIDGE, MASS

į Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8

!

ĮVAIRŪS skelbimai
I
I A. J. NAMAKSY

REAL ESTATE A INSURANCE 
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.
Offlce Tel. So. Boston 0848

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Maa*.

TeL Parinrajr 1333-W

’miero par., misijos, balandžio par.. misijos, rugsėjo 16—22 d. 
15—21 d. — Tėv. Justinas Vaš- — Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. 
kys, O.F.M. į Scranton, Pa. — Šv. Juozapo

„ , . M par., Šv. Pranciškaus noveną ir
zonar gegužės £_12 d — Tretimnkųzo par., gegužes 3 1. d. 25 _ 4 d _ Jugti_

iTev. Juvenalis Liauba, O.F.M.
nas Vaskys, O.F.M.

Lewiston, Maine — Šv. Patri- Plymouth, Pa. — Šv. Kazimie- 
ko bažnyčios koplyčioje, gegu- ro par., misijos, rugsėjo 29 — 
žės 9—12 d. — Tėv. Justinas spalių 6 — Tėv. Juvenalis Liau- 

■ Vaškys, O.F.M.
Millinocket, Maine — Šv. Mar

tino par., gegužės 19—26 d. — 
i Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.

Brooklyn, N. Y. — Apreiški
mo par., Šv. Antano noveną ir 
Tretininkų vizitacija, birželio 4 

i — 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau
ba, O.F.M.

Cicero, III. — Šv. Antano par.
įšv. Antano noveną, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 

Į O. F. M.
i Newark, N. J. — švenč. Tre- 
I jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2—11 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo
to jo Jėzaus Seserų Vienuolyne, miero par., 40 vai. atlaidai, Tre- 

Į Moterų rekolekcijos, birželio tininkų rekolekcijos Pittsbur- 
23—25 d. — Tėv. Just. Vaškys, gho ir apylinkės Lietuvių Tre- 
---------  tininkų ir Šv. Pranciškaus My- 

lapkričio 
Tėv. Jus- 
ir Tėvas 
O.F.M.

“Pasaulinės spaudos su
judime ir įvairių nuomo
nių skleidime, katalikiš
ki laikraščiai yra kaip tie 
pranašai, tiesos ir dorovės 

’’ — Pijus XII.
I
skleidėjai.

įvairūs SKELBIMAI

•>

ba. O.F.M.
Sugar Notch, Pa. — Šv. Petro 

ir Povilo par., 40 vai. atlaidai, 
spalių 6 — 8 d. — Tėv. Juvena
lis Liauba, O.F.M.

Aasoaia, Cosn. — Šv. Antano 
par., 40 vai. atlaidai, spalių 13— 
15 d. — Tėv. Juvenalis Liauba, 
O.F.M.
New Britain, Conn. — Šv. An

driejaus par., 40 vai. atlaidai, 
Tretininkų rekolekcijos ir Con
necticut Valstybės Lietuvių 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus 
Mylėtojų Konferencija, spalių 
20—27 d. — Tėv. Justinas Vaš
kys, O.F.M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Kazi-

PALENGVINK KANČIAS

Maloniam palengvi
nimui bandyk Si 
švarų nauja patik
rinta būda atliuo- 
suot paprasta strė
nų gėla Tik uždėk 
viena Johnsons 
BACK PLASTERI 
ant pat skaudamos

vietos. Švelnūs jo pal-n g v a vaistai 
ŠILIMO jum nugara, sujudina kraujo 
apvtaka. sklaido jo pritvinima lengvi
na skausmu šilta multino priedanga 
laiko šilima viduj, šalti lauke — duoda 
nuolatine atramą —■ jautiesi puikiai! 
Reikalauk TIKROJO. Johnson A 
Johnson pagaminto. Arčiausioj vaisti
nėj.

1. Kad pirmoji knyga, 
kuri
Gutenbergui išradus spau- Centro pirmininkas, ir atvežė C™, 
sdinimo mašiną, buvo ŠV. spaudai naują tik ką parašytą jos par 
Raštas. Tai labiausiai labai įdomią knygą — 
skaitoma, daugiausiai lai- šystės Apie Pasaulio Pabaigą”. Liauba, O?F.M. 
dų susilaukusi ir į dau- Apie ją mūsų garsusis žurnalis- 
giausiai I 
knyga visame pasaulyje. skis šiaip yra išsireiškęs: “Ta ne, Seserų metinės rekolekcijos, džio 1-3 d. — Tėv. Juvenalis

2. Ar žinai, fJ X—............. • ............. ____
kalbon N. Testamentą iŠ- dalykus puikiai išvystyta. Ta najjs Liauba. O.F.M.

Ketvirtadienį “Darbininke”
buvo atspausdinta lankėsi kun. Pr. M. Juras, LDS o.F.M.

Chicago, III. — Dievo Apvaiz- lėto jų Konferencija, 
gruodžio 1 d. —Šv. Onos noveną, lie- 27 — g .. -- - -

Prana- poS yj—26 d. — Tėv. Juvenalis tinas Vaškys, O.F.M.
Agnelius Krasauskas,

Kazimiero Kingstoa, Pa. — Švenč. P. Ma-

Pavyzdingi vyrai. Sekmadie
nį, buvo Šv. Vardo vyrų drau
gijos bendra šv. Komunija. Vie
nų vyrų buvo beveik pilna baž
nyčia. Už tai, beabejo šie pavyz
dingi tyrai piaus gražų dvasiš- 

,ką derlių.
i -----------

Susirinkimai. Šios savaitės 
vykstą šie susirinkimai: Šv. Ka- 

’zimiero L. R. K. draugijos, sek- 
madienj, 2 vai. p.p.; Saldžiau- 

isios Širdies V. J. L. R. K. drau- 
pirmadienį, 7:30 v. v., 

E. 7th St.; 
draugijos,

( Chicago, iii. — šv. __________ ___ ... .....
kalbų išversta tas - rašytojas kun. dr. J. Prun- Seserų Motiniškame Vienuoly- rijos par., 40 vai. atlaidai, gruo- 

<<Ta _________„ ...

kad lietuvių sunki tema apie paskutiniuosius rugpjūčio 6—15 d. — Tėv. Juve- Liauba, O.F.M.
. ---- ---------------- ------------ i Delbi, Ontario — Šv. Jono

verte arkiv. Skvireckas ir kryptimi pasirinkus rašyti, ašį Chicago, III. — Švenč. P. Ma- par., gruodžio 5—8 d. misijos— 
spaudai paruosti jam pa- manau, darbas labai gerai atlik- rijOS Gimimo par., Šiluvos okta- Tėv. Jvenalis Liauba, O.F.M. 
dėjo garsieji Lietuvos vy- tas. Parašyta kondensuotai, įdo- ■ 
rai: arkiv. Karevičius, vys- miai ir naudingai...” 
kūpąs Paltarokas, rašyto- . _______
jai Jakštas - Dambrauskas Pereitą šeštadienį, kovo 9 d. 
ir Tumas - Vaižgantas. “Darbininko” redakcijoj lankėsi

3. Ar Žinai, kad N. Testą- ką tik iš Europos atvykusi stu-1 
mentas yra puiki knyga iŠ- dentę, p. Bronė Budreikaitė, ly-*__ .
mokimui grynos lietuvių dima p. Aleksandro Miškinio, ‘ naijg Liauba, O.F.M. ir Tėv. Ag- 
kalbos, nes lietuviško ver- giminaičio, gyv. Gtembridge. i nebus Krasauskas, O.F.M.

Sheboygan, Wisc. — Švenč.

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

I • Nekentė k šių skausmų! Palengvink 
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feen- 
a-mint. apsaldintą kramtomą gumą

• vidurių liuosavimui. Turįs tuos pačius 
daugelio daktarų užrašomus vaistus. 
Milijonai jį naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl

I jausitės puikiai. Pabandy
kite jį!

FOEN-A-MINT

i

į gijos, 
parapijos salėje,
Lietuvos Dukterų 
antradienį, 7:30 vai. v., parapi
jos salėje, E. 7th St.; Šv. Petro 
parapijos moterų - merginų ka
reiviams remti skyriaus, ketvir
tadienį, 7:30 v. v., parapijos sa
lėje, E. 7th St.; Seserų Jėzaus 
Nukryžiuotojo Rėmėjų sky
riaus, penktadienį, po Stacijų, 
bažnytinėje salėje, W. 5th St.; 
kitą sekmadienį bus susirinki
mai Vyčių ir Šv. Jono Ev. d-jos.

JEWELRY and GIFTS

Caspers Beauty Salon

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

3900

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

We$t Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

i

Kad Tėvų Pranciškonų misi
jos būtų pasekmingos, nuošir
džiai prašome visų kunigų pri
siminti (Memento) Pranciškonų

va ir Tretininkų vizitacija, rug
sėjo 8—15 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.
Waterbury, Conn. — Šv. Juo

zapo par., šv. Pranciškaus no- vadams misijas savo šv. mišio- 
vena ir Tretininkų vizitacija, 
rugsėjo 8—17 d. — Tėv. Juve-

kalbos, nes lietuviško ver- giminaičio, gyv. Cambridge. 
timo kalbą peržiūrėjo dide- Studentė Bronė Budreikaitė 
lis specialistas kalbinin- buvo išvietinta iš Lietuvos lie- p. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
kas pręf. Salys. !pos 11 d., 1944 yrieš išvyks-,--------------------------------

4. Ar žinai, kad N. Testą- tant į Jung. Valstybes gyveno
mento lietuvių kalboje jau ir studijavo Paryžiuje, Prancū- 
nebegalima gauti ir kad zijoje. Į Jung. Valstybes —New 
“Darbininkas“ išleidžia Yorko uostą atvyko vasario 22 
naują laidą. Visos keturios d. -— George Washington gimi- 
evangelijos, Apaštalų Lai- mo dienoje, 
škai, Apaštalų Darbai iri __________ ______
paslaptingasis Šv. Jono* _ ,vf
Apreiškimas sudarys kny-j l eVU PranClskolU} 
gą apie 800 pusi, didumo iri 
kaštuos 3.00 dol. su gerais' 
audeklo viršais. Bet už
sisakant iš anksto atiduo-į 
dame už $2.00. ’

5. Ar žinai, kad Naujasis d. — Tėv. Agnelius Krasauskas, 
Testamentas yra vertin- o.F.M. 
giausia dovana sau ir ki-l i»weH, Mass. — šv. Juozapo 
tiems. Ta knyga — būtina parapijoj, šv. Juozapo noveną, 
kiekvieno lietuvio namuo- kovo 10—19 d. — Tėv. Juvena- 
se. Jei tą žinote, tai, neabe- iįs Liauba, O.F.M.

mo dienoje.

Misijos 1946 m.
Westfield, Mass. — šv. Kaži-i 

miero parapijoje, kovo 10 — 17

se. Prašome visų tikinčiųjų ta 
intencija pasimelsti, klausyti 
šv. mišių ir per jas priimti Šv. 
Komuniją.
FRANCISCAN FATHERS

Mount St. Francis, Greene, Me.

t

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS $VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė. 
Prot. RaAt. — 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 Staniu liūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV BL PASALPAf 
DRAUGIJOS VALDYBA

Urmininkas — Juozas Svagždy»
601 6th SL, So. Boston, Mass

Vice-Plrmimnkas - Pranas TuleUo
702 E. 5th St., So Boston. Masa

■ Prot. Ra£t. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa

į Fin. Rašt. - Aleksandras Ivaška
440 E. Sixth St., So. Boston. Mas»

, Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
699 E. Seventh St., So. Boston, Masa

1 Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadvvay. So. Boston. Mas-

Draugija talko susirinkimus kas tt- 
i čią sekmadieni kiekvieno mėnesi. 
I z vai. po pietų. Paranljos salė
j 10? R ?th Rt Rr> Rostnn Mam

NAUJI DRABUŽIAI
Karo Nukertėjusiems

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

THE BARGAIN OUTLETS
1939 Washington St., Roxbury 

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

SULLIVAN'S, Ine
125 SUMMER ST.,

LIB0138 BOSTON. MASS.
MEN’S CLOTHIERS

Gatavai pasiūti drabužiai; 
Pasiūvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras.

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

So. Boston Fumiture Co.
Visokį baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380’/s West Broadvvay,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

jotinai, jau dabar, iš anks-į Bayonne, N. Y. — šv. Mykolo 
to užsisakysite lietuvišką- par., šv. Juozapo noveną, ir 
jį Naują Testamentą, Tretininkų vizitacija, kovo 10— 
kreipdamiesi adresu: — 19 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
“Darbininkas“, 366 West o.F.M.
Broadway, South Bostoni Elizabeth, N. J. — šv. Petro’ 
27’ ‘ '
spausdinimas surištas su _ 31 d. — Tėv. Justinas Vaš- 
dideliais sunkumais, todėl;kySi o.F.M.
N. Testamento bus spaus-į Worcester, Mass. 

kiek bus UŽ- Vartų par., _______________
sakymų. Pavėlavimas SU Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.

Mass. Dabar knygų įr Povilo par., misijos, kovo 24 .. .

i
I

Administrator’s Sale at Public Auction 
Re. Estate of Anthony Makluckas 
In Suffolk Probate Ct. r325483 

3 South Boston Houses
(1) 139 WEST SIXTH STREET. SOUTH BOSTON 
2-Family frame house consisting of 5 rooms each;To Be Sold Wednesday, March 13, 1946 at 11 A. M. on Premisos

I

i

GRASOMAI

dinama tiek,
Aušros

kovo 24—31 d. — I

užsakymu — rizika, kad
tos knygų knygos gali šei

Paterson, N. J. — Šv. Kazi

ma nebegauti.
Gr|žo Iš Karo Tarnybos

Šiomis dienomis grįžo iš karo
tarnybos garbingai atleistas
Sgt. Kazys Giedraitis, kurio tė

miero par., misijos, 40 vai. atlai
dai, Tretininkų rekolekcijos ir
vizitacija kovo 24 — balandžio
7 d.

i

— Tėv. Justinas Vaškys,
II
i

O. F. M. ir Tėv. Agnelius Kra
sauskas, O.F.M.

Schenectady, N. Y. Šv.
veliai Antanas ir Ona Giedrai-; Kryžiaus par., misijos ir 40 vai. 
čiai gj"v. 276 Washington St., atlaidai, balandžio 1—7 d. — 
Cambridge. Marinas veteranas Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M. 
buvo apie metus laiko PacifikeJ Harrison, N. J. — Sopulingo-

Kitas pp. Giedraičių sūnus’sios Dievo Motinos par., misijos, 
jūreivis Antanas, kuris yra bu-J balandžio 1—14 d. Tėv. Agne- 
vęs Pacifike buvo atvykęs ap-(lius Krasauskas. O.F.M. 
lankyti savo tėvelius ir rado sa
vo brolį veteraną Kazį namuose. 
Kovo 3 d. jūreivis Antanas grį
žo j karo laivyną New)»ort, R.I.

Džiaugiasi tėveliai, sesuo Ale
na ir švogeris Antanas Novo- 
selskiai ir jų dukrelės Sgt. Ka
zio sugrįžimu ir linki jam malo
naus civilio gyvenimo.

i

Šv.Indiana Harbor, Ind.
Pranciškaus par., misijos, ba
landžio 8—14 d. — Tėv. Justi
nas Vaškys, O.F.M.

Rochester, N. Y’. — Šv. Jur
gio par., misijos ir Tretininkų 
vizitacija, balandžio 8—14 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.

Providence, K. I. — Šv. Kaži-

(2) 221-223-225-227 ATHENS STREET. SOUTH BOSTON
12-Faniily brick house consisting of 4 3 room and 8 1 room apart-
ments. To Be Sold Mednesday, March 13, 1946,at 11:30 A. M. on Premises

(3) 123 D STREET! SOUTH BOSTON
3-Family frame house consisting of 2 4 room and 1 3 room apart-
ments 2 suites vacant.To Be Sold Wednesday, March 13, 1946, at 12 Noon on Premises

Terms: $500 cash deposit on each parcel at time of sale. Other terms 
at the sale.
Subject to confirmation by Probate Court.
By order of: John W. Schenck, Esq., Administrator.GĖRALO GERSTEIN & CO., Auctioneers19 Milk Street, Boston. H1 Bbard 0255

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį tonika 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiem? 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

M y opia Club Beverage Co.
Gralton Ave„ Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham

a*»iu«>far»Ur luito toliu*

1
I

S.Barasevičiusir Sūnus '
MOTERIS PAGELBININK* 

Lietuvių Graborius Ir 
Balsamuotojaa

Turi Notaro Telsea

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2500 
-sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
Tel. COLumbia 253'

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Booton, Maaa. 
8——A. Mf >-----------
JOSCpR 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* »» 

Balaamuotoja* 
NOTART PUBLIC 

Patarnavimai Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Booton 1437 
ŠOU Boston 3M0

O

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

A. Zaletskas, F. E Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PIT3LIC 
Tol. 8OU Boston 0815 

ŠOU Boston 2608



Antradienis, Kovo 12 d.. 1946

^tihhatiViDA. SlupiiuA.
PALANGOS JUZĖ

su klegėtko-
tas klaklakšt - klak-

; Matau aš Kristau Tavo kelių 
Ir karčia širdgėlą veide matau 
Tavam take erškėčiai želia. 
Pažeidžia šventas kojas Tau.
Eini tylus be nerimo, be skundo, 
Su kryžium |K*r usnių arimus. 
Ir gailestis žmogaus širdy pa

bunda
Kai Dievas eina mirt už mus.

tempti stygas. Tuojau jau
nuomenės akys prašvito: 
visų pirma pradėjo šokti 
avietėlę, paskiau blezdin
gėlę. dar paskiau grandi
nėlę; dešimtis porų susto
jusi wavė garo, kiek tinka
ma. Pirštai, girdi, mano 
suskubo begriežiant, pats 
pagaliau čirškindamas op- 
op šokti pradėjau. Apsisto
jus, kažin kas tarė: “Pašo- 
kime dar dują ir pradėjo 
kraipytis. Vyriškiai šoko 
kepurninką, pabaigoj mie- Matau aš Kristaus Tavo kelią, 
želį. Vėlybas tapo laikas. 
Rimkūnienė įėjusi atsilie
pė: “Gana, vaikai, gana 
kultis, duosiu valgyti; pa
valgę eikit gulti. Tatai nu-

DARBININKAS
išarto. Jūrė dar kaukšt į-Į 
sulaužė galva, taip jog 
Š-”'*?t jam žvžilpos iš akiu 
iššo’ o, na^aliaus kartelė 
t' ak.št sulūžo. Keldamasis 
Jūrė ir kasydamas galvą 
tarė: “štai tau penkios; 
J ad tu nrapultumei ir vij

iku nebuvęs; nutrūko uo- 
; dc^a ir galvą man sumu
šė”. To neveizdėdami ant- 

:r« kartą sutaisė vilko uo
dega, o Jonas priėjo prie 
stalo. Taip besigiaurioda- 
mi gana nužuvo ir ėjo gul-į 
ti. ;

Čia man beesant, atėjo 
Sekminės; tūli, girdi, šei- 
mvnvkščiai. ūkininkų iš- 
p’’-sti bažnvčion, nėjo į 
Dievo namus, bet pakliuvę 
į tinkamąją karčiamą, gė-j 
rė lig vakaro. Vakarop su
sirinko ir kiti į jaunimą,) 
žydas rendorius, lig laiku' 
pasitaisęs, turėjo viso ko 
valgomo ir geriamo.

Ryto metą stipresnieji
Pr. G-tis. grįžo namolei ‘ ir neidami 
---------  bažnyčion miegojo per

(Tęsinys)
Dar po užgavėjimo var

pų, vaikai, o kartais ir pa
augę bažnyčios tarnai, pe
reina namus 
mis:
lakšt brazdindami ar džir- 
džir tarškindami, meldžia 
dovanų; gauna pinigų, 
kiaušinių ar pyragų Vely
koms.

Vis tai užlaikė vaikai,
Kad geri buvo laikai.
Velykų vakarą išėjome 

visi į bažnyčią ir giedojo
me per kiaurą naktį. Ilgą 
pamokslą apie Viešpaties 
kančias sakė klebonas Ru
steika.

Pabaigęs darbą, kad ke- šilot, kaip žaizdą piovę, o kų pasiklausęs, pradėjau kiaurą dieną. Kiti ten pat 
tinau iš Rokiškio išeiti, triobą pridulkinote, kaip griežti. Šeimyna pirma šo- pas karčiamą miegodami 

ko kareiviuką. Paskiau sulaukė kito vakarėlio. Vėl 
patys tikt vyriškiai trypė gėrė, vėl šoko. Taip šventė 
smertelį, arba mirtelę, tai per tris dienas, 
yra — vienam gulint kiti 
aplink šoko ir kėlė gulintį.

Mergaičių nesant, vai-

tinau iš Rokiškio i
Mickus nenorėjo man už- jaują linus minant, 
mokėti. Vos per didelį var- išgirdęs lioviausi griežęs, 
gą kiek tiek išgavau ir išė- pavalgėme ir sugulėme, 
jau per šventes į Pandėlio 
parapiją
Rimkūną. 
nuomenės
Nuo ryto, girdi.
kiukai, vaikščiodami 
vandeniu, 
šeimininkų ir už tai reika
lavo velykaičių. Ir be to, 
šliukšt - šliukšt šlakštė

pas ūkininką 
Čia radau jau- 
šiokį paprotį, 

užvis vai
su 

laistė rankas

” Aš tai

Žengi, o akmenys takuose. 
Griūni ir maudaisi kraujuos. 
Tai kam Karaliau Žemės pasi

guodi,
Kad mirt eini kalnan už juos?..

Į kalną. Erodo namus.
Čia vien erškėčiai, usnės želia, 
Mc.tau eini numirt už mus...

Tai regėdamas dideliai 
pasipiktinau, peikiau jų 
paprotį.

Trečiosios švenčių dienos

Šventėms praėjus, siu
vau gana ilgai. Tuo tarpu 
girdėdamas šiokius tokius 
dalykus apie Biržus, užsi- kiukų šokimas buvo it pu- 
geidžiau ten eiti, o darbą tra be durskos, todėl išsi- rytą susiėję prie Valiulio
pabaigęs ir išėjau. manė traukti vilko uode- piemens ir sergėtojai ark-

Nuvykau į Biržų parapi- gą. Valiulio sūnus, Jonas, lių meldė nuo šeimininkės 
ją. į Kūtelių sodžių, pas vienok ėjo. Visi neveikė jo sviesto, sūrio, kiaušinių ir 
Justiną Valiulį, gavau dar- nuturėti. Bet Justinui taip toliau. Tų gavę nusi- 
bą ir vėl siuvau. Vieną šeš- brūkšt kartelę paleidus, vi- nešė į krūmus, susikūrė

vandenį ant mergaičių, o tadienio vakarą šeiminin- si traukiantieji būbt-būbt ugnį, kepė kiaušinius, val- 
sušlapinę ki-ki-ki juokėsi, ---------------------
nes tos. šventą dieną pado- plafonai 
riai apsidariusios, čažėjo. *

Rimkūną aD’ankė Kra
sauskai ir Uiti kaimynai. 
Jaunuomenė dirbo sunvnes 
ir suposi. Trečią dieną 
švęsdami linksminosi. Šei
myna su vaikais, iškasusi 
duobe’ę, ritinėio kiauši
nius: kurio kiaušinis riedė
damas užgavo kitą, duobe
lėje esantį, tuojau vaikiu
kas, ritinęs kiaušinį, atim
ti ■”•0 užgautąjį.

Ketvirta dar dieną, ledų 
c;,^"a vadinama, nedirbo 
darbo, todėl suėję į triobą 
šiaip rovė ridiką. Dauge
liui gretimais susėdus, vie-
ras lazda jodamas, išėjęs Oi KUR BUVAI 
iš kamaros, sakė: “Girkš”. 
Eitas klausė: “Kas čia 
vaisto kiemo vartus?” Jo- 
i’ias atsakė: “Aš. Kiburk- 
štaitis”. Kitas: “O ko rei
kalausi?” Jcjėjas: “Ponia 
užsigeidė Rvmo ridiko, at- 
jo’au rauti”. Kitas: “Išsi
rauk tinkamąjį.” Jojėjas 
t io pas vieną sėdintįjį, a- 
biem rankom padavė savo 
ramentą, tas įsikibo, jojė
jas traukė, kiti sėdintieji 
neleido, vienok pastatė ir 
vedė į kamarą ar kertę. 
Paskiau vėl atjodavo, rei
kalavo ridiko, rovė ir taip 
tečiau.

Aš, regėdamas tūliems 
jau tą veikalą įkyrėjus, 
brakšt atidariau savo 
krepšelį, išėmiau skripy- 
čias ir dzen-dzen pradėjau

Jau vėl liūdnai šlamėdami platanai 
Prie mano lango ims nusilapos...
Ir nerimas jau širdį vėl kutena, 
Kad metų metai nuslenka taipos,
Nunuoginę, nudraskę buitį maną, 
Lyg ant kokios kerštingos pašaipos, 
Kad nei svajonių, kur dar rusena, 
Neliktų nė mažiausios nuotrupos...
Tai reiškia — vėl anapus gatvės, lange, 
Matysiu moterį, ir truputį padangės 
Numėlusios, lyg žydintys linai...
Tai vėl širdis, nutolus nuo giminės 
Virpės, tarytum lapas paskutinis 
Už mano lango, uždaryto aklinai...

J. Aistis.

Lietuvos bakūžės primena ne vienam patriotin- 
gam lietuviui, kad yra pareiga kelti balsą dėl tė
vų žemės išlaisvinimo...

Senovės Lietuvių Buklumas
Oi kur buvai, dieduk mano. 
Oi kur buvai, dūšia mano. 
Oi kur buvai tu mano, 
Pilkas karvelėli mano?
Vilniuj buvau, bobai, mano. 
Vilniuj buvau, dūšia m ano, 
Vilniuj buvau tu mano. 
Raiboji gegele mano.
Ką parnešei, dieduk mano.
Ką parnešei, dūšia mano, 
Ką parnešei tu mano.
Pilkas karvelėli mano?

Užgurguliuok. dieduk mano, 
Užgurguliuok. dūšia mano.
Užgurguliuok tu mano. 
Pilkas karvelėli mano.
Gur-gur. gur-gur, bobut mano. 
Gur-gur. gur-gur. dūšia mano, 
Gur-gur. gur-gur. tu mano, 
Raiboji gegele mano.

VOKIETIJOJE — Hannau stovyklos lietuviško kry
žiaus įšventinimo iškilmės.

8

Laisvosios Lietuvos kariai-raiteliai šalies gynimo tarnyboje jodami dainuoja: “Sutems 
tamsi naktužėlė, nudrengs dargi dargužėlė. kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu?.. Greičiau, 
greičiau, žirgužėli, pasiskubink, juodbėrėli, į uošvės dvarelį, į margą klėtelę...”

gė ir gėrė tūli dar degtinę. LAIME 
Nuėjo prie jų kita jaunuo
menė, negananti galvijų, 
pavadino smuikininką ir 
šoko lig išvakarų. Man 
klausiant, dėlko tai daro, 
atsakė: “Visoj Lietuvoje 
toks yra parotys.”

&

Apsidirbęs prie Valiulio . 
užėjau į Liesiškių sodžių 
pas ūkininką Goščiūną, 
siuvau ir perleidau Dievo Taip tai žmonės šaukia, baras 
Kūno arba vainikų šventę. Vargo prispausti, — 
Ėjom į bažnyčią, nebeteko Bėga ieško, kur ta laimė, 
laiko pramonėms. j Lyg dangus skaisti.

Tuojau po šventės gimė Eina skersai žalią girią, 
Goščiūnui sūnus, kurį kū- Eina išilgai; 
mai nuvežę į Biržus ap- Būriais skub į puikią pilį... 
krikštydino. Tiems parva- Laimės nėr. — vargai !.. 
žiavus susiėjo į Biržus ap-!

Žėri laimė, lyg saulutė, 
Mirga spinduliais... 
Senas, jaunas bėga, žiūri. 
Kur ji nusileis...

; “Ji netoli, ji už girios, . 
“Ji pilyje toj!...
‘Ne, ji ten už jūrų marių 

“Žemėj svetimoj!..

Plaukia, irias laivan sėdę 
Per plačias jūres, —
Ale ir Amerikoje 
Laimės neatras.

Visa senovės lietuvių gos, skaptai, kirviai, skliu- 
i aukštaičių ir žemaičių gu- tai yra pačių dirbti. Lygia
• drybė buvo ta, jog visa, ko dalia dailidavo sau patys 
i vien reikiant, patys sau namų daiktus, beje: kubi- 
, steigėsi, kad svetimo ne- lūs, bosus, verpeles, pinti- 
i reikalautų, kaip moteris- nes, krepšius, rėčius, krė- 
■ kosios, taip ir vyriškieji, tilus, sietus, sėtuves, min- 
i Ir taip moteriškosios ver- kytuvus, lovius, rankines,
• pė, audė ir dažė savo dro- geldas. Taip pat ir kitus 
įbes įvairiomis spalvomis, buto padargus tiekėsi:
niekieno nemokomos, pa- plėškes, apinasrius, brizgi- 
čių dažais, savo prasme, lūs, strangus, tinklus, kry- 
Vyriškieji taip pat statėsi tis, kampus, venterius, 

! visus trobesius, svetimo kinkymus, pavalkus, ie- 
! meistro nereikalaudami, nas, — trumpai sakant — 
' dailidavo ratus, važius,) visa, ko butui reikia, visa 
šlajas ir roges. Vokiečiams sau patys savo prasme 
užgulus, pajūrio pilis, beje/dirbo. Perkaršęs senolis 
Klaipėdos, Liepojos, Liel-; lazdos nesipirkdavo, su ie- 

iupio ir Dauguvos, kad ne-,vine, liekne išsipiauta, 
begalėjo patys su svečia krūpštinėdavo. Lygia da- 
šalia per jūrą beprekiauti/lia moteriškosios pirkinių 
tad, nebegaudami iš niekur 
geležies žambių noragams, 
iš medžio juos dirbosi. To
dėl nuo senų laikų tariama 
yra: lietuvis išjoja į girią

pakelia vestuves. O Lietu
voje jaunieji renkas imti 
šliūbą paprastai šventą 
dieną atvažiuoja į bažny
čią po šventimo tankiai 
girti. Priėmę sakramenta, 
tuojau šmurkšt - šmurkšt 
sulenda į karčiamą. Geria, 
šoka ir biauriojasi toje per 
tris dienas, piktina pake
leivinguosius, kurie apsi
stoja prie karčiamos. Žo
džiu sakant, tikra lietuvių 
nelaimė su tomis karčia- 
momis, be- kurių nė kokio 
švento darbo negal nudirb
ti.

Kalmy- Draug su saule teka kilsta, 
gimdv- Toli leidžias ji. A. Jakštas, 
darė ir j-------------------------------

dovanų, šią vėl pasodinę ant akė- 
i

Bet grįžkim prie savo 
šnekesio. Pasiuvęs ka rei- 

i kiant prie Goščiūno, išėjau 
Į i Rastausko arba Pabir- 
jžės parapiją ir gavau dar- 
•bo pas Slavinską Bajoriš- 
jkių sodžiuje.
I 
I

(Bus daugiau)

Rykšte Padėjo

krikštydino. Tiems parva
žiavus susiėjo pakviestieji 
svečiai, o bobutė cant-capt 
atėmė jų kepures. Pagavo 
pagaliau ir mano kepurę. Nes ta žemiškoji laimė, 
nors jau seniai buvau atė- Lyg dangus meili, 
jęs pas Goščiūną. 
nai atėję sveikino 
tojus, žmonystas 
atnešė ką-ne-ką
Paskiau visi turėjome sa- čių parvežė namolei.
vo kepures nuo bobutės iš-‘ 
pirkti; gavo senutė apie visuose Žemaičiuose jau-‘jar vaįku būdamas rado 
pusantro rubliaus, bet kas nieji einantieji į moterys- kįeme darbininko švarka 
iš to? Vakarop vyrai atve- tės stovį važiuoja į bažny-'Q ie io ažų šilkinį kasi 
žė pas pirkios duris medi- čią darbo dieną ant tuščios pi Kaspinas taip patiko 
nes akėčias, padėjo ant jų širdies šliūbo imti, tą pat b^^ukui kad ėmė ir i- 
truputį šiaudu, pasodino dieną eina išpažinties .pri-Jd™aį savo kišenėlę. Gr . 
ant tų bobutę ir veze ją ima svenciausią Sakra-^s įarbininkas visur
patys be arklio !_karciamą,|mentą, kunigas juos sudo-įicškoti savo kaspino. Paname toji turėjo pirkti.roja ir grjzta namolei, ka- . . , . .
degtinės ir alaus. Nupirku-'me tėvai pagal išgalėjimą

Ar žinai, motinėle, šitai, 
gavo senutė apie visuose Žemaičiuose

Šv. Pranciškus Salezietis

=>UUV-lieškoti gavo kaspino pa.

Varpas
Vakarop, varpinėje suvirpęs, varpas 
Plaukdamas primins artėjimą nakties 
Ir laukuose, lyg rasa nukritus varpas, 
Vargo žmones susikaupti atities.
Ir stovės nutirpę—garsas gi tuo tarpu 
Nubanguos iki akiračio paties
Ir prikels, kas jų širdžių gelmėse tarpo, 
Lyg tyla neišsakytos paslapties.
Tęsis taip susikaupimas atidus, 
Ir ne vienas ims giliausiai atsidus 
Neįvykusiais troškimais ir svajonėm,
Kol nulinks ir vėl tartum pribrendus varpa... 
Virpa visata visa džiaugsmu, svajonėm — 
Ir žmogaus širdy tartum varpinėj varpas...

J. Aistis.

kaip mažasis Praniukas. 
Tėvas pasišaukė jį pas sa
ve ir ėmė egzaminuoti. Ne
beiškentęs Pranciškus 
verkdamas puolė po tėvo 
kojų ir prašė dovanoti. Bet 
tėvas buvo nepermaldau
jamas. Jis gerai žinojo, ką 
reiškia pirmos vagystės 
nenubausti. Visų namiškių 
ir darbininkų akivaizdoje 
jis paėmė šikšnelę ir leng
vai nuplakė savo mylimąjį 
sūneli, nors visi prtišė vai
ko nebebausti. Bausmė bu
vo taip vaisinga, kad Pran
ciškus niekad nieko nebe- 
imdavo, nepasiprašęs vy
resniųjų.

negeidė ir už visų didžiau
sią gėdą būtų turėjusios 
svečios drobės nuometą 
sau ant galvos vynioti ar 
rudine apsivilkti, nesgi jų 
staklės, skietai, mestuvai, 

.. lankčiai, vytuvai buvo jų 
kuriais namus statė ar dai- vyrų dirbti. Tą jų visokio 
lidavo, patys kalėsi, nie- amato gebėjimą galima 

į kieno nemokyti, nesgi šiandien dar regėti, 
šiandien dar taria žmogui,) S. Daukantas,
kurs nesugeba kokio daik-J ----------------
to pasidaryti: “akių pasi-Į ★ Vienintelis kelias ku- 
klausk” arba: “buklus ir’riuo prieiname laimę, kurs 
žąsinu moka arti”, nes, jų vertas tuo vardu vadinti, 
nuomone, žmogus ką pa- yra grynas, 
matęs, tą turi padirbti. Ir veiklus gyvenimas^ 
taip jų grąžtai, kaltai, sty-] C. _

ratias, o parvažiuoja va-| 
žiuotas. Taip pat įrankius,)

teisingas ir

O. Marden.

ŠIRDIS NERAMI

Plaukia, ritasi padangėm 
debesys žemi.
Vėjai baldosi palangėm, 
širdis nerami.

Varsto ją skausmų vilyčios, 
pinasi vaizdai.
O tenai, prie lango grįčios 
alpsta jau žiedai...

Kaip ant žemės—pilna dūšioj 
lapų geltonų...
Žiaurios vėtros šėlsta, ūžia, 
kur tiktai einu...

A. D-nis
ITALIJOJE — Lietuviai tremtiniai ant amžinojo !e- 

dyno Alpių kalnuose, Italijoje.




