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Cambridge, Mass.—Sek
madienį, balandžio 28 d., 
Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos’ mokyklos 
svetainėje įvyko LDS 
Naujos Anglijos apskričio 
pirmas nuo 1942 m. suva
žiavimas. Dalyvavo šių 
LDS kuopų atstovai: 2 kp., 
Brockton; 3 kp. Norwood; 
8 kp., Cambridge, ir 97 kp., 
Lowell.

Suvažiavimą atidarė ap
skričio pirm. Antanas Za- 
veckas ir pakvietė kleb. 
kun. P. J. Juškaitį, LDS 
Centro valdybos ir Garbėj 
narį vadovauti maldai. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
šie: kun. P. J. Juškaitis, 
A. F. Kneižys, A. Peldžius, 
VI. Paulauskas ir A. Za- 
veckas (visi LDS Centro 
valdybos nariai.

Prezidiumą sudarė aps
kričio valdyba, būtent, 
pirm. A. Zaveckas, rašt. 
T. Versiackas ir vice-pirm. 
VI. Paulauskas. Mandatų 
ir įnešimų komisija: B. 
Jakutis, A. Peldžius ir A. 
F. Kneižys.

Nutarta ruošti išvažia
vimą - gegužinę Brockto
ne. Komisiją sudaro ap
skričio valdyba ir LDS 2 
k p., Brockton, atstovai. 
Komisija gaus išvažiavi
mui vietą, paruoš progra
mą ir paskelbs spaudoje 
ir radio programoje.

Atstovai, išklausę kun. 
P. J. Juškaičio kalbos dar
bininkų unijų klausimu ir 
p. B. Jakučio pageidavi
mų, kad darbininkai dau
giau rašytų žinučių iš dar
bininkų gyvenimo organe 
“Darbininke”, plačiai išsi
kalbėjo apie unijas ir dar
bo sąlygas.

Atstovas VI. Paulauskas 
rimtai atsišaukė į visus 
daugiau susirūpinti ir pa
sidarbuoti, kad suorgani
zuoti naujas LDS kuopas 
kolonijose, kur dar jų nė
ra, nusilpusias sustiprinti ( 
ir jas visas įtraukti į aps
kritį. Suvažiavimas įgalio
jo valdybą, kad parašytų 
laiškus klebonams, pra
šant jų pagalbos, o kur 
nėra parapijų, tai parašy
ti laiškus veikėjams.

Apskritis išrinko du at
stovu į LDS Seimą, kuris 
įvyks birželio 23 ir 24 dd., 
Waterbury, Conn. Atsto
vai yra šie: B. Jakutis ir J. 
Versiackas.

Suvažiavimas užsibaigė 
pakilusioje nuotaikoje ir 
pasiryžimu daugiau pasi
darbuoti LDS organizaci
jos naudai.

- Slaptasai USA raportas, kuri svarstė UN r ariat.- Kur dabar vyksta svarbiosios kominterno atakos.
- Rusija jau pavergė 24 mil. gyventojų. - Kas šeštas žmogus pasaulyje yra Sovietų kontrolėje. - "Bu 
čiuokime kojas, bet suriškime rankas".- Kontratakas trijuose frontuose.- Pakyla krikščioniškoji de

mokratija ir sotia'demokratija. - Bus komunistinio imperializmo atsitraukimas arba karas. -

Laivas S.S. Oneida Victory, susikūlęs su laivu - tankeriu Santsfigrba- 
ra, Calif. pakrantėse, įtrauktas į Port Hueneme, Calif., uostą pataisymui.

Atmetė Rusijos
Pasiaiškinimų

9

VVashington, D. C. — 
Kaip žinoma, Jung. Vals
tybių vyriausybė reikala
vo, kad sovietų Rusijos 
vyriausybė pasiaiškintų 
dėl grobimo turto Man- 
džiurijoj.

Rusijos vyriausybė tik 
šiomis dienomis prisiuntė 
pasiaiškinimą, kad Man- 
džiurijoj paliktas japonų 
turtas esąs karo grobis ir 
todėl sovietai jį pasiima.

J. V. Valstybės Depar
tamentas tokį sovietų Ru
sijos pasiaiškinimą atme
tė. Jung. Valstybės nie
kad nepripažins Rusijai 
šiaurės Kinijos kasyklų ir 
išvežtu mašinų iš Man- 
džiurijos.

I

U. N. Taryba Bando Įtikinti Rusi 
jos Atstovų Ispanijos Reikalu
Tik Rusijos Atstovas Priešinasi 

Australijos Rezoliucijai

-- -
; Raudonasis imperfel*zina$ , 
į Savo rusiškoje knygoje . 
‘Maskvos politikos komen
tatorius V. I. Lan dar 1934 
metais rašė:

1 — Pergalėtoja Lapkričio 
, revoliucija 1914-18 metų 
įkarę iškėlė “darbo vėlia- 
■ vą” plotuose, kurie užima 
šeštąją pasaulio dalį. Ant- 

i rasis pasaulinis karas 
.“darbininkų valdžią” iš
plės trečdalyje, pusėje, o 
gal net ir didesnėje pusėje 
visos mūsų planetos.” 

; Maskvos lūpose žodžiai 
j “darbo vėliava”, “darbi- 
ninku valdžia” reiškia ko- 

; munistinį sąjūdi ir jų sie- 
' kimą įsistiprinti pasauk”, 
je. Tas posakis gerai iš
reiškia Maskvos siekimus 
ir viltis.

Kai bolševikai 1939 me
tų pabaigoje įvedė raudo-, 

. nąsias savo įgulas į Lietu
vą,-norėdamas arčiau sek-į 
į-trjų siekimus, j-—

__ skaityti kiekvieną numerįi 
i kompartijos ’ ” 

L (“Pravda”.
|tai"wek užm“a“skuotarSibes- netgi pačią UN orga- 
kai kalbėjo apie pasaulinę 
revoliuciją. Jei dabar jų 
spaudoje panašių išsireiš- 

ikimų mažiau, tai darbai 
' jų siekimus atskleidžia.
Rusija, ta kominterno tė
vynė, pasinešė imperializ
mo kryptimi, ir šioj srity-

Tiesa, Maskva bando 
I dumti akis, kad tai “ga- 
1 rantavimas” SSSR sienų 
į saugumo, kad Maskva ne- 
sikiš į vidaus reikalus, o 

Įtik likviduos fašizmą, — 
i kad Maskva palanki de
mokratinėms vyriausy
bėms mažose tautose ir 
kad nesiinteresuoja komu
nistų partijomis užsieny
je. Kiekvienas supranta, 
kad tai tik priedanga, kad Į vyzdžiui Irane), 
tikrumoje Maskva varo' 
tokią pat žiaurią imperia
listinę politiką, kokią ve
dė fašistai su naciais, po
litiką, kuri privedė prie 

i antro pasaulinio karo.
I

Slaptas USA dokumentas i 
J apie Sovietų siekimus !

Kaikuriuose šio krašto' 
anglų kalba leidžiamuose 
laikraščiuose buvo at
skleista viena paslaptis: 
UN (Jungtinių Tautų) 

p‘radėjįu !*tetovai svarstė slaptą Ą- 
F J j merikos raportą, kaip So- 

ilikraščio™^ veržiasi,
l“Pravda”. Savo švenčių it,e™* “ netiesiog. kon- 
i proga jie tada tai aiškiau, itrohnoU užsienio yalsty-

I • v •

New York, bal. 29 — kar Lange esą sutikęs je ji pralenkia fašizmo ir 
Jung. Valstybių saugumo balsuoti už Hodgson’ o re- nacizmo užmačias, 
tarybos susirinkime pa- zoliuciją, nežiūrint to, kadį 

' aiškėjo, kad tik sovietų jis savo skundoje prieš Is-' 
i Rusijos atstovas Andrei panijos valdžią reikalavo 
IGromyko priešinasi Aus- tuojau nutraukti diploma- 
tralijos atstovo Hodgson’o tinius ryšius su Ispanija, 
pasiūlytai rezoliucijai, kad To tebesilaiko Rusijos at
būtų sudaryta komisija iš stovas Gromyko. 
penkių asmenų, kurie 
vyktų į Ispaniją ir ištirtų 
padėtį.

Lenkijos “atstovas” Os-

Nėra Rusijos kaimyno į kuij 
raudonieji nesikęsinty

Šiuo metu nėra nei vie
nos SSSR kaimynistėje e- 
sančios valstybės j kurią 
Rusija nesikėsintų: ar tai 
įvedė savo armiją, (Len-

l

bruktus aukštus valdžios 
žmones,

4. Reikalavimą reparaci
jų (vadinamų karo nuos
tolių atlyginimo),

5. Naikinimą įtartų as
menų,

6. Sovietų treniruotą ar
miją,

7. Sovietų karininkus 
krašto armijoje,

8. Karinį spaudimą (pa-

>19 NIEJI UŽĖMĖKINIJOS RAU 
TREČIĄ DIDESNĮ MIESTĄ 

MANDZIURIJOJ

AngRokasiy Streikas 
Tebesitęsia

New York — Minkštųjų 
anglių kasyklų darbinin
kai, kurie jau keturios sa
vaitės kaip streikuoja, ne
gali susitaikyti su kompa
nijomis. Streikuoja 400,- 
000 darbininkų.

Kai kurios dirbtuvės bu
vo priverstos vartoti kie
tas anglis, ir apskaičiuo
jama', kad ir kietųjų ang
lių beliko 31,000,000 tonų. 
Dėl anglių trūkumo gali traukiniai.

Nanking, Kinija, bal. 29 
— Ta Kung Pao laikraštis 
rašo, kad kiniečiai komu
nistai užėmė trečią didesnį 
miestą Mandžiurijoj, bū
tent, Tsitsihar, Nunkiang 
provincijos sostinę į šiaur- 
vakarus nuo Harbino. ,

Tsitsihar miestas yra 
svarbus geležinkelio cent
ras. Laikraštis sako, kad 
kaip tik Rusijos raudono
ji armija iš to miesto išsi
traukė, tai į jį ėjo ginkluo
ti komunistai.

Pereitą ketvirtadienį 
raudonieji komunistai to-

užsidaryti ne tik dirbtu
vės, bet ir geležinkelių

9. Špionažą, kaip Kana
doje.

Sovietų kontroliuojami 
kraštai

Pa^al tą slaptą Ameri
kos dokumentą tiesioginę 
kontrolę Sovietai vykdo 
tuose kraštuose:

Vengrijoje — Maskvos 
įtaka palaikoma ūkiniais 
grąsinimais ir buvimu ru
sų kariuomenės tame 
krašte.

Bulgarijoje — Ministe- 
rių kabineto pirmininkas 
Georgievas — komunistų 
agentas, Maskvos kontro
liuojamas; čia veikia ir 
garsusis Sovietų auklėti
nis Dimitrovas. Krašte y- 
ra raudonosios armijos 
įgulos.

Lenkijoje — vyriausy
bei vadovauja sovietų pi
lietis Bierut. Lenkų armi
ja turi rusų karininkus. 
Komunistams pavestos 

i atsakomingiausios vietos. 
, Raud. armijos įgulos kraš- 
Įte.
| Jugoslavijoje — vyriau
sybės galva — Maskvos 
auklėtinis Tito. Armija— 
rusų treniruota ir rusų 
apginkluota. Svarbiau
siuose postuose — komu- 
ninistai.

Čekoslovakijoje 
nisteris pirmininkas yra 
sovietų auklėtinis Fierlin- 
ger. Čekų armija yra rusų 
treniruota. Komunistai 
krašte užėmę svarbiausias 
pozicijas. Vienas žymes
nių raudonųjų vadų — 
Gottwald.

Rumunijoje 
vyriausybę 
Rusijoje treniruotoji Au
na Paulker. Krašte yra 
raudonosios Armijos įgu
los. Komunistai pasodinti 
į svarbiausias pozicijas.

Albanijoje — Sovietai 
vykdo savo kontrolę per 
raudonosios armijos tech
niškąjį Dersonalą ir slap- 

i tąją policiją.

Kraštai kur raudonasis 
imperializmas nukreipęs 

savo atakų
Prancūzijoje — Thorezo 

ir Marty vadovaujami ko
minterno agentai stengia
si savo jėgą ir įtaką išplės-

I 
I

tikslams. Tame slaptame 
dokumente išskaičiuoja
mos tokios rusų priemo
nės:

I. Siekiama netiesioginio 
kontroliavimo:

1. Psichologiniu karu, 
propaganda, kariuomenės: 
judėjimu,

2. Žemės reformomis,
3. Ūkinę priklausomybę j 

išplečiant.
4. Išplečiant savo įtaką 

opozicijos partijose,
5. Išgabenant pramonės 

įrengimus,
6. Atakuojant Vatikaną, 

katalikus,
7. Panaudojant tarptau

tinį darbininkų susivieni
jimą.

8. Panaudojant 
ganizaciją.

II. Tiesioginis 
kontroliavimas per:

1. Komunistų partiją,
2. Slaptą SSSR policiją,

i 3. Sovietų Sąjungos į-

Sovietų Rusijos atstovas _
Gromyko, pasisakęs prieš kija. Bulgarija, Rumuni- 
Hodgson rezoliuciją,^ krei- ja^ ar pastatė savo quis- 

linginę vyriausybę (Balti
jos kraštai), ar pasiuntė 
NKVD būrius (Albanija), 
kurie terorizuoja gyvento- 

i jus ar, pagaliau, sukėlė 
' pilietinį karą, kaip tas yra 
■ Kinijoj ir kaip tas buvo 
beprasiveržią Irane.

mi-

kiu pat būdu užėmė mies
tą Harbiną.

Iš to galima suprasti, 
kad Rusijos raudonoji ar
mija iš anksto paruošia, 
kad jai išsitraukus iš ku
rio nors miesto, jį tuojau 
užimtų komunistai. Rusi
jos raudonoji armija yra 
priversta ištraukti savo 
kariuomenę. Bet Rusija į 
vietas savo kariuomenės 
palieka kiniečius komunis
tus, kurie yra gerai ap
ginkluoti. Taigi toks Rusi
jos elgesys labai apsunki
na Kinijai atsistatyti. Ki
nijos valdžios karo jėgos 
turi kariauti su komunis
tais, Rusijos remiančiais.

pėsi į Maskvą, atsiklaus- 
damas ką daryti. Ką atsa
kė Maskva ir kokias ins
trukcijas davė savo atsto
vui U. N. taryba sužinos 
tik šiandien, kai susirinks! 
3 vai. po pietų posėdžiauti.;

Skundėjai Ispanijos val
džią vadina “diktatoriš
ka” ir gen. Franco “dikta
torium”. Jeigu dėl to gali
ma kištis į Ispanijos vi
daus reikalus, tai pirmiau
sia turėtų būti iškeltas 
skundas prieš sovietų Ru
siją, prieš žiauriausi dik
tatorių Staliną, kuris, su
sitaręs su Hitleriu, užgro
bė Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes. Alijantams 
sutriuškinus Vokietiją ir 
Japoniją, sovietų Rusija 
yra užgrobus ir kitus 
kraštus.

Šiame “Darbininko” nu- 
meryj, 3 pusi, telpa K. 
straipsnis, kuriame nuro
do kas yra didesnis kalti
ninkas — gen. Franco ar 
gen. Stalinas?

UN or-

kraštų

— Grozos 
kontroliuoja

SVARBUS LIETUVIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gegužės 5 
dieną, 6 vai. vakare, Šv. 
Roko lietuvių parapijos 
svetainėje, Brockton-Mon- 
tello, Mass. įvyks svarbus 
lietuvių masinis susirinki
mas.

Į tą susirinkimą kviečia 
visus Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserų vienuolyno rė
mėjus ir prietelius.

Kalbės įžymus kalbėto
jai. Susirinkimo dalyviai 
turės pasikalbėjimą svar
biais klausimais.

Visi dalyvaukime!

New York (LAIC) — 
Gauta žinių iš vieno kai
mo Sibiro gilumoje, kur 
gyvena aštuonios lietuvių 
tremtinių šeimos. Vieni jų 
verčiami dirbti prie kol
chozinio ūkio, kiti dirba 
miškuose. Visi kenčia nuo 
maisto stokos, nes ir duo
nos mažai temato. Bažny
čios neturėdami, šventa
dieniais renkasi tai į vie
nus, tai į kitus namus, gie
da giesmes ir kalba tėvy- Prezidentas Gouin dai
nėje išmoktas maldas. Tęsinys 5-tame pusi.
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įvairios žinios

stovykloje. 
1941 m. 
žuvo 76 
mokslei- 
smulkūs 

darbinin-
pavasarinin-

New York (LAIC) — 
Šią vasarą sueis penkeri 
metai, nuo tų pasibaisėti
nų dienų, kai bolševikai 
Lietuvoje išžudė šimtus 
žmonių, o dešimtis tūks- 
stančių išvežė į Sibirą. Di
džiausios skerdynės vyko 
ties Telšiais, Rainių miš
kely ir netoli Kauno — 
Pravieniškių
Rainių miškelyje 
birželio 24 dieną 
žmonės, jų tarpe 
viai. ūkininkai, 
prekybininkai, 
kai. šauliai,
kai, jaunalietuviai ir t.t. 
Buvo tai daugumoj politi
niai kaliniai, kurie nusi
kalto nepritarę Stalino re
žimui, iškeldami tautinę 
vėliavą ir t.p. Atkasus jų 
lavonus, buvo konstatuo
ta sulaužyti kaulai, išba
dytos akys, sumaišyti 
smegenys, durtuvu išmai
šytos gerklės ir tt. Liepos 
1 d. visi jie buvo iškilmin
gai palaidoti Telšių kapi
nėse.

1941 m. birželio 26 d. a- 
pie 400 Lietuvos ūkininkų 
buvo išžudyta Pravieniš
kių Priverčiamo Darbo 
Stovykloje. Jie ten buvo 
daugumoje uždaryti už ne
sumokėtus mokesčius, ne- 
dateklius pristatant py
liavas ir kitokius smul
kius “nusikaltimus”. Išve
dus į kalėjimo kiemą, juos 
pradėta šaudyti. Vieni-ki- 
ti kruvinomis rankomis 
dar kabinosi į spygliuotas 
tvoras vielas, ir dar kartą 
šaunami, smukdavo že
myn. Gyvais pasiliku- 
siems pribaigti. į sužeistų
jų krūvas buvo metamos 
granatos.

Kruvinos egzekucijos
vyko daugelyje Lietuvos' 
miestų. Nužudytųjų tar
pe buvo ir 15 kunigų. Ypač 
žiauriai buvo nužudyti 
Budavonės miške kun. Dr. 
Dabrila. kun. V. Balsis ir 
kun. J. Petriką.

Šiemet sueina taipgi pen- ‘

kęri metai nuo tos baisios 
1941 m. birželio 14 nakties 
kada Kaune, ir kitose Lie
tuvos vietose buvo suareš
tuota su viršum 35.000 
Lietuvos vyrų, moterų, se
nelių ir vaikų. Gyvuliniuo
se vagonuose užkalti, be 
reikiamos maisto, be gėri
mo, trokšdami nuo tvan
kumo jie buvo išvežti i Si
birą. Kazakstaną ir kitus 
tolimos Rusijos plotus. 
Daug jų, jau žuvo kiti su 
sutinusiomis kojomis ir 
rankomis, su iškritusiais 
dantimis dar tebekenčia ir 
tik, palyginti, nedidelė 
tremtinių dalis naudojasi 
kiek geresne dalia.

Siuskite Paketus Į Sibirą
Ycrk (LAIC) —

UNRRA pakenčiamai ap
rūpinti, Vakarų Europoje 
(amerikiečių, britų ir 
prancūzų zonose) esantie
ji tremtiniai mūsų maisto 
pagalbos šiuo metu nerei
kalauja.

Tačiau, visai kitoje pa
dėtyje randasi Sovietų 
Rusijon ištremti, o ypa
tingai Sibire gyvenantieji. 
Kaip žinome, siuntiniai į 
Sovietų Rusiją priimami. 
Visus siuntiniams siųsti 
patarimus duoda prie In
formacijos Centro vei
kiantis Sočiai Service (233 
Broadvvay. New York, 
Room 3012). Galima siųsti 
ne tik kenuotą maistą, 
kasdienio vartojimo daly
kėlius. bet ir rūbus net ir

Metinėms atėjus, pa- padėvėtus, jei tik jie bus 
gerbkime jų visų atmintį 
susirinkimuose, spaudoje, 
bažnyčiose. Labiausiai gi 
jų atmintį pagerbsime 
tęsdami kovą dėl Lietuvos 
laisvės, ael kuries jie žu
vo, kentėjo ar tebekenčia.

DARBININKAS
-■ ■ .................— ■ ......... .. ■ ""j1 ■- i-

Jūreivis, Roy Harold O’Hare, 21 m. amž., pa
sveikinamas garbingai atleistas 2.000,000 nume
riu. Jis ištarnavo 33 mėnesius.

išvalyti ir turės valyklos 
(cleaner) pažymėjimą. Si
biran ištremtųjų adre
sams gauti kreipkitės i 
Lietuves Generalini Kon
sulatą. Nevv Yorke (41 
West 82 St.)

i
IIIš Pavergtos Lietuvos

Ūkis

LENKIŠKA PROPAGANDA

Keturi Didieji Ruošiasi Spręsti 
Italijos Kolonijų Klausimą

Jung. Valstybes Siūlo Italijos Koloni
jas Pavesti Jung. Tautoms

Maskva Nori Valdyti Tripolitanijg
Paryžius, Prancūzija, — 

Bal. 29 — Suvažiavusieji 
keturių didžiųjų valstybių 
užsienio reikalų ministe
riai pradėjo svarstyti 
svarbius klausimus.

Nors oficialiai nepa
skelbta, bet sakoma, kad 
ministeriai susitarė uždėti 
Italijai reparacijas, bet 
jos nebus tokios didelės, 
kokių reikalavo Rusija.

Iškelta Austrijos ir Ruhr 
srities klausimai, bet so
vietų ministeris pareiškė, 
kad jis nepasiruošęs • tų 
klausimų svarstyti.

Kalbama, kad ministe
riai pradėsią svarstyti I- 
talijos kolonijų Afrikoje 
klausimą.Svarstant Itali
jos kolonijų klausimą, bus 
paliesta sovietų Rusijos 
interesai Viduržemio jū
roje.

Jung. Valstybės turi 
planą, kad Italijos koloni
jas pavesti Jungtinių Tau
tų globai, kol tos kolonijos 
atgaus nepriklausomybę. 
Tačiau neatrodo, kad so
vietų Rusija atsižadės sa
vo reikalavimo, kad Tripo- 
litanija būtų pavesta jos 
globai ir ji nori turėti in
teresus Eritrea’joj. Taigi 
dėl Italijos kolonijų gali 
kilti smarkių ginčų.

Anglijos užsienio reika
lų sekretorius Bevin turė
jo pasikalbėjimą su Domi
nijos premieru Londone, 
kuris pareiškęs pritaręs 
Amerikos planui.

Indijos Komitetas Priėmė 
Britų Kabineto Kvietimą

ministerių konferencijai. 
Todėl esą labai svarbu, 
kad Jung. Valstybės ir 
Anglija Sofijos valdžią 
pripažintų.

Kaip žinoma, Jung. Val
stybės ir Anglija reikalau
ja, kad Bulgarijos valdžia 
įtrauktų nors du opozici
jos vadus į ministerių ka
binetą, bet iki šiol ji to 
nepadarė. Todėl J. V. ir 
Anglija ir nepripažįsta 
valdžios, kuri yra tik pa
taikūnė sovietų Rusijai ir 
neatstovauja visų Bulga
rijos gyventojų.

Stalinas - Hitleris Buvo 
Pasaulinio Karo PriežastimiJersey City, N.J. (LAIC) 

Balandžio 5 d. ukrainiečių 
dienraščio “Svoboda” edi- 
torijalas skundžiasi nesi
liaujančia bu v. “Londono 
lenkų” propaganda prieš 
ukrainiečius.

Laikraštis pažymi, kad 
bolševikų propaganda to
lydžių! ukrainiečius pra
vardžiuoja “fašistais”, 
“banditais”. Amerikos uk
rainiečius įtaria bendra
darbiaujant su “lenkų po
nais” ir “vengrų feoda
lais”. Iš bolševikinės pro
pagandos atrodytų, kad 
visi ukrainiečiai šiandien 
bernauja buvusiai lenkų 
“Londono vyriausybei”.

Deja, pasiskaičius 
“Dziennik Zolnierza” ir 
vėl randame tuos pačius 
šmeižtus. Pav. “Ką daro 
ukrainiški fašistai”, kur 
rašoma apie ukrainiečius 
tremtinius Vakarų Euro
poje. Juos pravardžiuoja 
“naciais, fašistais, žudi
kais ir t.t. esą jie išžudę 
šimtus tūkstančių lenkų 
Volinėje. Padolėje, Zasia- 
ne, Zabuže. Liubelščiznoje 
ir Polesėje ir tt.”

“Būdinga, kad Londono 
lenkų vyriausybės orga
nas savo kaltinimus ima iš 
Varšuvoje leidžiamų laik

raščių, kuriuos rašo pro
sovietinė valdžia. Ko dau
giau’ Londono laikraštis 
pasiremia Bažano kalba 
UNRRA ir sako, kad tasai 
“Sovietinės Ukrainos vice
premjeras” taipgi pasisa
kė prieš “ukrainiečius ka
ro nusikaltėlius,” kurie 
slapstosi tremtinių tarpe 
Europoje.

“Kaip matome, tęsia to- 
liaus “Svoboda” šioje 
prieš - ukrainiškoje šmeiž
tų kampanijoje rankas su
jungė net tokie priešai, 
kaip Londono lenkų val
džia išvien su Ukrainos 
sovietine valdžia, su Sovie- 
tija, ir su varšuviške val
džia. Visi jie bendru fron
tu išėjo prieš “ukrainiškus 
fašistus ir gestapininkus”.

“Sunku suprasti, kas už 
to visko slepiasi, juo la
biau, kad šis rašinys pasi
rodė kaip tik per Rygos 
sutarties metines, — 1921 
metais Rygos sutartimi, 
Lenkija ir Rusija pasidali
no ukrainiečių žemėmis, 
ukrainiečių vardu privers
dama sutartį pasirašyti 
renegadą Manuilskį.

Šiaip ar taip yra būdin
ga, kad, šiaip mirtini prie
šai, ukrainiečių šmeižimo 
srityje, lengvai susirado 
bendrą kalbą.

New York — George 
Earle, buvęs Jung. Valsty
bių ministeris Bulgarijoj, 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybės turi būti pasiruošu
sios apsigynimui. Kai tik 
rusai išmes pirmą bombą 
Amerikoje, Jung. Valsty
bės turi išmesti atomines 
bombas kiekviename Rusi
jos mieste. Jis sako, kad 
Jung. Valstybės turi pasi
gaminti pakankamą bom
bų skaičių ir pastatyti ge
rų lėktuvų.

Jeigu Stalinas nebūtų 
pasirašęs sutarties su Hit
leriu, tai nebūtų prasidė
jęs pasaulinis karas, sako 
George Earle.

Sovietai Uždraudė Ameri
kiečiams Važmėti 

Vengrijoj

i ir Vilniaus radio. Miestuo
se šviesos taip pat nėra, i 

Ūkis vegetuoja. Trečda- ^avų Kaune elektrą gauna 
dirbamos žemės liko ne-;PartG°_s n.ajaaaV. ankstieji 

iseta. Ūkininkai turi duoti lPareigUI?al-.° slalP »’ven- 
pyliavas panašiai kaip vo-;“Jams J1 įjungta. Petra- 
kiečiams. Bet ūkininkų :siun4 st?t>s veikia. Pa- 
rykštė yra “istrebiteliai”, ,s?Ly?°SJ?.1!*
kurie dideliais būriais už
puola kaimus, ieškodami 

■partizanų... spintose, pini
ginėse, ir kai jie išvyksta, 
namai lieka ištuštinti.

Žemės “reforma” grą
žinta tokia pat kaip 1940 
m. Bet žemės imti maža 

! kas tenori. Apie kolcho
zus nekalbama, bet politi
ka taip vedama, kad patys 
ūkininkai turės po metų 
kitų rašytis Į kolchozus, 
nes privačiam ūkiui dideli 
mokesčiai ir pyliavos, o 
paspirties jokios. Kaimas 
be šviesos, tikriau su bala
nos šviesa, kaip patvirtina

lis dirbamos žemes liko ne- įPrijos nar*}ai, aukštieji

i

Šimams. Ir Kaune pavaka
ry jau pavojinga gatvėje, 
pasirodyti. Įsilaužia ir į; 
butus.

Bado nėra. Bet iš gauna
mo pagal korteles maisto 
neprasimaitina, ypač dar
bininkas, kuris gauna 
menkiausias korteles. Ei
na vieša spekuliacija, me
keno nepersekiojama. Tik 
žmonės neturi už ką pirk
ti. Ką gali maino.

Dešinieji Vokiečiai Laimėjo 
Rinkimus Bavarijoj

Šios dvi merginos reprezentuoja laikraštinin
kų besiartinančią konvenciją, kuri įvyks New 
Yorke. Jų ir drabužiai raidėmis dekoruoti.

Frankfurt On The Main,
Vokietija, bal. 29 — Va-

New Delbi, Indija, bal. 
29 — Indų Kongreso par
tijos veikiantis komitetas 
ir Moslemų Lyga priėmė 
Britų Kabineto kvietimą 
dalyvauti bendroje kon
ferencijoje diskusijoms 
Indijos padėties klausimu.

Budapeštas, Vengrija — 
Sovietų Rusijos okupaci
nė militarė valdžia Ven
grijoj uždraudė Jung. 
Valstybių ir Anglijos pi
liečiams važinėti be leidi
mo tame krašte.

kar Bavarijoj Įvyko rinki
mai Jung. Valstybių zono
je. Nors balsai nėra galu
tinai suskaityti, bet jau iš 
tų, kurie yra suskaityti, 
bet jau iš tų, kurie yra 
suskaityti, pasirodo, kad 
Krikščionių Socialė Unija 
laimėjo rinkimus.

Keturiuose miesteliuose 
įvyko netvarka. Didžiau
sios riaušės Įvyko Lands- 
berg srityje, kur 5,000 iš- 
vietintų žydų išsiveržė iš 
Diessen stovyklos ir už
puolė civilius vokiečius.

Užmušė Du Teherane

Į

Teheranas, Iranas, bal. 
29 — Vakar čia buvo at
vykęs Azerbaid.žiano “pre
mjeras” Jaafar Pishevari 
ir šeši delegacijos asme
nys iš provincijos, kuri pa
siskelbė autonomine, pa
sitarimui 
valdžia.

Atvykus 
delegacijai, 
ruošė demontraciją, 
virto riaušėmis, 
nės užmušti ir penki 
žeisti.

su centraline

Azerbaidžiano 
raudonieji su

kuri 
Du žmo- 

su

Mirties nebijo tie, kurių 
gyvenimas daug vertas.

Kantas.

IŠ KUR RUSIJA GAUNA GRŪ
DU PRANCŪZIJAI IR KT.

Sovietai Už Bulgarijos 
Valdžios Pripažinimą

Nevv York (LAIC) — 
Grūdai, kuriuos SSSR, su 
dideliu propagan d i n i u 
triukšmu, pasižadėjo duo
ti Prancūzijai ir kitiems 
kraštams, bus paimti iš tų 
rezervų, kuriuos prievar
ta suvežė kaimiečiai. Kaip 
žinome, ūkiai Sovietiškoje 
sistemoje apdedami dide- \ 
iėmis pyliavomis, 
praneša “Izviestija” «r. rius davė leidimą per- 
46, kaikurie SSSR kolcho-1 spausdinti 15 lietuviškų 
zai (komunistiniai dva- knygų, jų tarpe geografi- 
rai) vyriausybei turi duo- jos vadovėlį, Lietuvos is- 
ti po 50 pūdų (2,000 sva-1' 
rų) nuo kiekvieno hektaro 
(2,4 akro). Tai dideli kie
kiai, atmenant, 
žiau derlingose vietose vi
sas derlius nuo hektaro y- 
ra ne ką didesnis. Pavyz
džiui. “Izviestija” Nr. 53 
skelbia, kad Saratovo apy
linkėse kviečių ir miežių 
derlius buvo tik 14 cent
nerių (centneris — apie 3 
pūdai) ;.uo hektaro. Pažy
mėtina, kad Sovietų val
domose žemėse privatūs 
ūkiai apdedami dar dides

nėmis pyliavomis. Tačiau, 
sovietai nepaiso, kad jų 
valdžioje esantieji žmonės 
badaus, jei tik maistu gali 
patarnauti propagandai.

Maskva, bal. 29 — Sovie
tų komunistų laikraštis 
“Pravda” sako, kad Bul
garijos valdžios nepripaži
nimas sudaro nenormalų 
ir komplikuotą dalyką ke
turių didžiųjų užsienių

Areštavo 700 Žydą 
Palestinoje

Jeruzalė, Palestina — 
Anglijos karo vadovybės 
įsakymu areštuota 700 žy
dų Telavive. Jie yra tardo
mi dėl įvykusių riaušių.

Telavive buvo užpulta 
viena policijos stotis, kur 
nužudyta 7 anglai kariai.

Leidimas Lietuviškoms 
Kny

Britų Kariuomenės kor-
Kaip po švietimo reikalų sky- 

Nr. • rius davė leidimą

ICANS FOR WAR AND PEACE

kad ma-

toriją, Damijonaičio lietu
vių kalbos gramatiką, lite
ratūros skaitymas ir kt. 
Netrukus britų zonoje pa
sirodys “Aušrelės” pirma 
ir antra dalis.

Iš Italijos Atvyksta | 
Londoną

Roma (LAIC) — Gauta 
viza kun. Dr. Jonui Sake- 
vičiui atvykti vieneriems 
metams į Londoną. Jisai 
apsistos prie lietuviškos 
parapijos, kur darbuojasi 
kun. Dr. K. Matulaitis.

(ISS Destnyer Uffey, 'tan* in N avy stang, en* 
gnged Jap convoy single handed, puiverized super- 
stnet n re e f huge Jap battieship.

Fat aalvage cans wage and win 
peaeetime battlea just aa our 
destroyer “cans” did in war. 
Cans of used fat will liek the 
soap ahortage. Fili those cans 
and turn them in for 4c a pound.
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PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje metams_________ $4 .Oi

Vieną kart savaitėje metams... $2.00 
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBI N INK A S

I
i

Chicago. šv. K. A. R. 8 sk. — 
$1.00; Brooklyn. N. Y., Fed. 
apskritis — $50.00; Philadel
phia, Pa., šv. Kazimiero par. 
draugijos — $24.00; Rochester, 
N. Y., Šv. Petro ir Povilo dr-ja 
— $1.00; Laurence. Mass., Fed. 
skyrius — $20.00; Rochester, 
N. Y., Šv. Jurgio dr-ja — $1.00; 
Sioux City, Iowa, LRKSA kuo
pa — $1.00; Chester, Pa., Auš
ros Vartų par. dr-jos — $5.00; 
Sioux City, St. Ūselio šeima — 
$33.00; Cambridge, Mass., Fed. 
sk. — $73.00; Lawrence, Mass., 
Fed. sk. — $112.80; Maspeth, 
N. Y., Fed. sk. — $25.00; Lo- 
well, Mass., Fed. sk. — $10.00.

Organizacijos, draugijos, kuo
pos ir klubai prašomi užsimo
kėti savo mokesčius į ALRKF 
už šiuos 1946 m. Laikantis kon
stitucijos, centralinės organi
zacijos moka Federacijai $10.09 
į metus, lokalinės draugijos, 
kuopos bei skyriai — $1.00. Če
kius prašome rašyti kun. P. Ju
ro, iždininko, vardu ir siųsti L. 
šimučiui, sekretoriui, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago 8, III.

ningąjį darbą turime dirb
ti visi, dirbti organizuotai 
ir planingai.

Atsižvelgiant į tai Ame
rikos Lietuvių R. K. Fede
racijos centro valdybos 
suvažiavime, buvusiame 
Vasario mėn. 28 d., McAl- 
pin viešbuty Nevv Yorke, 
nutarta šaukti visuotiną 
Amerikos Lietuvi i Kon- 

kuriam vieta pa- 
o lai

kas — 1946 m. Rugpiūčio 
25 ir 26 dd.

Džiugu pažymėti, kad 
tokio kongreso šaukimo 
idėją jau užgyrė ALRKF 

| Nevv Yorko ir Chicagos di
dieji ir veiklūs apskritys 
ir ju sušauktos gausingos 

t konferencijos.
Į kongresą bus kviečia- 

į ma ne tik Federacijos sky
riai ar prie Federacijos 

^priklausančios draugijos, 
j bet visos katalikiškos or
ganizacijos ir draugijos 
Amerikoj.

NOMINUOKIME 
KANDIDATUS

Kadangi šiemet įvyks 
'ALRKF Kongresas, kurį 
; vadinsime Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresu, 
i todėl, sulyg mūsų organi- 
, zacijos konstitucijos, yra 
! reikalinga, kad Federaci
jos skyriai ir apskritys 
nominuotų kandidatus, iš 
kurių Kongresas išrinks 

i Federacijos Centro Val
dybą. Nominuotųjų var- 

____7ra“pasiryžę" kol \ dus (jų skaičius nėra ap- 
voti ir dėl savo tėvų kraš-' tuojau reikia pa
to išlaisvinimo ir savo da.įsiusti Federacijos sekre- 

. limi dėtis prie didžiųjų są-■ tonjatui.
judžių krikščioniškąją ei-; 
vilizaciją gelbėti, atsta
tant pasaulį ant stiprių, ALRKF centro valdybos 
krikščioniškosios demo- susirinkimas įvyko 1946 
kratijos pagrindų. Šį išga- m. Vasario 28 d. McAlpin

Antra iam Pasaulio Ka
rui praūžus, tikėtąsi ir te
besitikima, kad sugriautas 
pasaulis atsistatys tokiais 
pagrindais, kurie užtikrins 
pastovia ir teisingą taiką, 
kurie išlaikys krikščioniš
ką civilizaciją ir garan
tuos visoms tautoms, dide
lėms ir mažoms, laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. 
Jau dauy mėnesių praėjo,' gresą, 
kai karas baigėsi, tačiau ir rinkta New Yorke, 
Europos ir kitų kont'nen-Į 
tų ateitis tebėra miglota, 
nes vietoje nugalėto siau
bo — nacizmo, pakėlė gal
vą kitas — komunizmas, 
kuris taip pat, kaip ir pir- 
----- . užsimojęs ne 

co likviduotės. Savo uolumą kištis į naminius Ispani- tik fiziškai pavergti tau- 
jos reikalus bolševikai aiškina tuomi, kad jiems labai tas, bet iš pačių pagrindų 
rūpi ispanų tautos “išlaisvinimas” nuo Franco “dikta- sugriauti krikščioniškąją 
tūros”. Tikslas atrodo teisėtas, bet jis neprivalo būti civilizaciją, 
vienpusiškas. Kitais žodžiais, jei Franco diktatūra ne- k°l Bebus vienu ar ki- 
pakenčiama ispanams, tai tuo pačiu dėsniu Stalino tu būdu nugalėtas^ nauja- 
diktatūra nepakenčiama rusams, taigi logiškai elgian- c-~ 
tis, reikėtų įnešti į U. N. posėdžius svarstymą apie iš- mas, 
laisvinimą rusų tautos nuo komunistų diktatūros. Jei lauks taikos, 
Rusija elgtųsi kaip Ispanija, t. y. jei Stalinas pasi- j niškoji r -

kviestų tarptautinę komisiją ištirti vidujinį Sovietijos nuolatiniame 
gyvenimą, tai tuomet sakytume, kad viskas eina teisė-' J 
tu keliu. Jei pasirodytų, kad rusai ]

SUBSCRIP^iON RATE8:
Oomestlc yeariy___________$4.00
Oomestlc once per week yeariy 12.00
Forelgn yeariy____________ $5.00
Foreign once per week yeariy $2.50

DARBININKAS
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Amerikos lietuvių dovanoti drabužiai BALF san
dėlio sunkvežimiu vežami į uostą, iš kur jie siunčiami 
Lietuvos karo pabėgėliams ir tremtiniams Europoje.

Rusija per savo agentą, tariamą Lenkijos “atsto
vą”, Oskarą Lange, primygtinai reikalauja gen. Fran- rnasis, yra

sis siaubas — komuniz- 
tol pasaulis nesu- 

, tol krikščio- 
civilizacija bus 

> pavojuje.
_  _____ Lietuvių tauta nėra gau- 

______ ___  r_________________ pilnai patenkinti singa. Tačiau ji negali at- 
Sovietų bei Stalino diktatūrą, tai tuomet būtų galima s9jkti nuo kitų krikščio- 
ištirti ir Ispanijos klausimą, nes Rusija, norėdama bū- tautų, kovojančių
ti teisėju, turi pirma apsivalyti nuo to priekaišto, ku- T>ries ateistinį komunizmą, 
rį prikiša jos apkaltintam žmogui. Tuo tarpu ką gi ma
tome? Franco kviečia pas save tardymo komisiją, jau

i 
I

Kubaitį parašyti Ameri
kos Lietuvių Istoriią.

Kartu su ALRKF Kon
gresu nutarta šaukti Ame
rikos Lietuvių Kongresą 
New Yorkan rugpiūčio 25 
ir 26 dd. Jei bus galima, iš
reikšta pageidavimas, kad 
kongreso atidarymo pa
maldos įvyktų Šv. Patriko 
katedroje. Į Kongresą su
kviesti visas liet. kat. or- 

ir paskirus

Tėvų Pranciškonų 
Misijos 1946 m.

Hotel, New Yorke. Daly
vavo: Juozas Laučka, pir
mininkas; A. Aleksis ir A. 
Kneižys, vice - pirminin
kai; kun. Pr. Juras, iždi
ninkas; L. Šimutis, sekre
torius; kun. J. Balkūnas, 
M. Zujus ir K. Vilniškis — 
nariai. Dalyvavo ir rašy
tojas Antanas Vaičiulai
tis, kaipo svečias.

Iš pirmininko, sekreto
riaus ir iždininko praneši- ganizacijas 
mų paaiškėjo, kas buvo ir liet. kat. veikėjus. Su refe- 
yra Centro veikiama ir 
koks yra organizacijos fi- 
nensinis stovis. Federaci
jos ižde šiuo metu esą — 
$2,792.00.

Kiti valdybos nariai sa
vo pranešimuose lietė ir 
kolonijų veiklą. Iš jų pasi
rodė, kad šiais laikais vei
kėjai yra įsikinkę į Lietu
vai laisvinti ir šalpos dar- 
nansinis stovis. Federaci- 
veikimą stipriai tebepalai
ko.

Liet. Kultūrinio Institu
to, Federacijos autonomi
nės šakos, sekretorius p. 
J. Laučka padarė prane
šimą nusiskūsdamas, kad 
yra daug sunkumų dėl 
žurnalo “Naujoji Aušra” 
leidimo. Dėl spaustuvių 
apsikrovimo darbais ir po- 
pieros trūkumij vis dar ne
galima išleisti ir kitų lei
dinių.

Istorinė Draugija, šiame 
I susirinkime raportuota, 
i kad prie Liet. Kult. Insti
tuto steigiasi Istorinė

žymiasratais pakviesti 
asmenybes.

Nutarta taisyti 
cijos konstituciją, 
sų projektams prirengti
sudaryta komisija iš kun. 
Pr. Juro, J. Laučkos ir L. 
Šimučio. Projektas bus

Federa- 
Patai-

Tuo labiau lietuvių tauta, 
nes jai jau teko išgerti ko- 

tuo pačiu parodydamas, kad jis nekaltas; gi Stalinas munistinės vergijos kar- 
ir siūlantis, ir prašantis, ir reikalaujant, jokios komi- ^4 ^ur^’ Plekus po rusų 
sijos neįsileidžia.

Franco kaltinamas bendradarbiavimu su Hitleriu.
Prastas tai buvo bendradarbiavimas, jei jis neleido 
Hitlerio kariuomenei pereiti per Ispanijos teritoriją, 
kad galėtų pulti britų tvirtovę Gibraltarą, už ką Chur
chillis viešai jį išgyrė. Jeigu Alijantų vadS.s pagyrė 
Franco už suteiktą Alijantams patarnavimą, tai reiš
kia, kad Franco daugiau bendradarbiavo su Alijantais, 
negu su Hitleriu. Stalinas kaip tik priešingai, buvo pa
daręs su Hitleriu tamprią sutartį, kurią laikė, kol Hit
leris pats jį užpuolė. Ar dar reikia goresnio bendra
darbiavimo? Ir Stalinas, pats nusikaltęs tuo, kuo kal
tina Ispanijos vadą, nori būti jo teisėju! Tektų gar-______________________
džiai iš to pasijuokti, jeigu čia neglūdėtų baisi trage- H pagyvinti”. Prasidėjo deginimai bažnyčių, plė-
dija: noras pražudyti ne tik Franco, bet ir visą ispanų šj Ay-mai dvasiškijos ir tikinčiųjų žmonių. Fran- 
tautą, stumiant ją i bolševikų nelaisvę. I CQ su kai 'urjais armijos daIinias pasiryžo Duvalyti Is.

Bet daleiskime, kad Franco būtų pašalintas. Kam paniją nuo kriminalinių gaivalų. Kilo naminis karas, 
ir kokia iš to būtų nauda? Ispanų tautai? Pažiūrėkime.
Dešimt metų atgal, kai buvo nuverstas nuo sosto Al- atsitaisė. Ir dabar ta pačia kryptimi einama. Istorija 

naujos gali pasikartoti, dar su pridėčku. Vien naminiu karu 
Imant nebus baigta, nes Anglija labai susidomėjus Ispanijos Draugija, kurios priešakiu 

kun. J. Kara- 
, J. Balkūnas, 

buvo sąmyšio ir susikirtimų. Bolševikai, kaip visados, sivystyt žūt-būtinė kova už Viduržemio jūrą. Tai, jau į K. Jurgėla, A. Simutis ir 
ta suirute pasinaudojo ir įsibrovė į vadovybę. Paleis- pasaulio maštabo varžytinės. Lengva atspėti į kokį I p. Baltramaitis. Draugija 
tieji iš kalėjimų kriminalistai buvo nenaudoti “revo-' susirėmimą jos gali įtraukti. K. jau pakvietusi rašytoją E.

, totalitarinės diktatūros 
jungu. Lietuviai katalikai 
ypač turi būti ir yra jaut
rūs susidariusioje situaci
joje. Jie ’

CENTRO VALDYBOS 
SUSIRINKIMAS

i

nuo kurio baisių pasekmių Ispanija iki šiol dar ne visai

fonsas XIII ir Ispanija paskelbta respublika, 
vyriausybės rinkimuose dalyvavo 30 partijų.
dėmesin karštą ispanų kraują ir jų nepasiruošimą prie likimu ir trukdys Rusijos pastangas ją pavergti. Ispa- į atsistoję: 
demokratinės tvarkos, galima įsivaizduoti, kiek ten ni jos klausimas pats pavojingiausias, nes iš jo gali iš- j liūs, ir kun.

Padangės Aras

ŠV.ONAIŠBEAŪPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

1. EMERENTIANA, ŠV. ONOS MOTINA
Besibaigiant 4-m tūkstančiui metų nuo pa

saulio pradžios, t. y. lygiai apie šimtą metų 
prieš Kristaus užgimimą, Palestinos žemėje, 
mažame Sephoris miestelyje, vos 5 kilomet
rai nuo Nazareto, gyveno jauna, dievota mer
gaitė, vardu Emerentiana. Ji buvo kilusi iš 
garsios Judo padermės ir sykiu iš karališkos 
Dovido giminės. Jos gimtasis miestelis stovė
jo šiaurėje Karmėlio kalno pusėje.

Per visą savo amžių ji rūpinosi elgtis su
lig Dievo įsakymų ir vedė tikrai pavyzdingą 
gyvenimą. Emerentiana turėjo labai dievotą 
paprotį dažnai lankytis ant garsaus minėto 
kalno, kame senovėje gyveno mokiniai gar
siųjų Elijaus ir Eliziejaus pranašų, kurie, pa
gal padavimo, buvo betarpiški įsteigėjai da
bartinio tėvų Karmelitų ordino. Čionai ji daž
nai melsdavosi ir praleisdavo laiką giliuose 
apmąstymuose apie atėjimą busimojo Mesijo 
iš nekaltos Mergaitės. Ji taipgi dažnai stebė
davosi savo širdyje, kodėl gi Dievas taip ilgai 
neišpildo to visai žmonijai duotojo pažadėji
mo?

Tame pačiame kalne, tarpe daugelio dievo
baimingų atsiskyrėlių, gyveno labai visų pa
garboje laikomas senas, dievotas žmogus,

vardu Archos, kurį dažnai ir aplankydavo 
skaisčios sielos ir angeliškos nekaltybės mer
gaitė Emerentiana. Vieną gražią dieną ji ir 
pareiškė jam savo gilias abejones ir širdies 
paslaptingas mintis, klausdama: “Kokiu gi 
būdu paprastas žemės sutvėrimas — mote
riškė galėtų pagimdyti Dievo Sūnų? — Toki 
asmenybė, jos manymu, turėtų būti nepa
prastai šventa ir tobula. Jau besibaigią ketu
ri tūkstančiai metų nuo Dievo žmonijai duo
to pažadėjimo atsiųsti pasauliui tokią visų 
laukiamą moterį — mergaitę, bet iki šiol dar 
jokių ženklų nematyti ir nieko apie ją negir
dėti”.

Archos, besistebėdamas tokia mergaitės 
išmintimi ir sielos troškimais — aspiracijo
mis, giliai pažvelgęs į ją tarė: “Prakilnioji 
mergaitė, man išrodo, kad tu pati esi toji Ap
vaizdos skirtoji asmenybė, iš kurios užgims 
šventoji mergelė, busimoji Dievo Motina. 
Mes abu nenumirsime pirm negu regėsime 
tuos stebėtinus dalykus, nes per tavo asme
nį bus palaimintos viso pasaulio tautos”. La
bai susijaudinusi Emerentiana puolė ant ke
lių ir garbino Aukščiausiąjį, tikėdama greit 
išvysti pranašautus dalykus.

Čia išpuola pasakyti, kad ji pasižymėjo ne
tik savo šventumu, bet sykiu ir išoriniu gra
žumu, nekaltybe. Ji buvo taipgi labai turtin
ga ir gimusi iš garbingos ir kilnios tėvų šei
mos. Nežiūrint tų visų skaiščių privalumų. 
Dievo įkvėpta, ji atsižymėjo darydama griež
tą atgailą ir vengdavo pasaulinės dvasios 
žmonių draugystės. Labai dažnai atsiskyrusi 
nuo visų, užsidarydavo savo jaukiame kam

Rumford, Maine — Šv. Atana
zo par., gegužės 9—12 d. — 
Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M.
Lewiston, Maine — šv. Patri

ko bažnyčios koplyčioje, gegu
žės 9—12 d. — Tėv. Justinas 
Vaškys, O.F.M.

Millinocket, Maine — Šv. Mar
tino par., gegužės 19—26 d. —

patiektas Kongresui ap- Tėv. Juvenalis Liauba, O.F.M. 
svarstyti ir priimti. Brooklyn, N. Y. — Apreiški-

Centralinio Knygyno ir mo par., šv. Antano novena ir 
Archyvo vertė siekia tūk- Tretininkų vizitacija, birželio 4 
stančius dolerių, kaip pra- — 13 d. — Tėv. Juvenalis Liau- 
nešė jo organizatorius ir 
vedėjas kun. Pr. Juras. Į- 
staiga tvarkosi. Adresas 
— 366 W. Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Išklausyta raportų iš 
ALT ir BALF. Nutarta vi
sais galimais būdais remti 
šias svarbias organizaci
jas, kurios rūpinasi Lietu-■ 
vos laisvinimu ir šelpimu, tojojėzaus Seserų

_______ ___________

ba, O.F.M.
Cicero, III. — šv. Antano par., 

Šv. Antano novena, birželio 4— 
13 d. — Tėv. Justinas Vaškys, 
O. F. M.
Neuark, N. J. — švenč. Tre

jybės par., misijos ir 40 vai. at
laidai, birželio 2—11 d. — Tėv. 
Agnelius Krasauskas, O.F.M.

Elmhurst, Pa. — Nukryžiuo-
Vienuolyne,

Moterų rekolekcijos, birželio 
; ĮEIGOS Į ALRKF IŽD^. 23—25 d. — Tėv. Just. Vaškys, 

Nuo 1945 m. Spalių mėn. iki O.F.M.
1946 m. balandžio mėn. j ALR
KF iždą įplaukė šios pinigų su- į 
mos:

Rochester, N. Y., Tretininkų 
Draugija — $1.00; So. Boston, 
Mass., LDS Centras — $10.00; 
Chicago. Moterų Sąjungos Cen- j 
tras — $10.00; Dayton, Ohio,' 
L. Vyčių Centras — $10.00;

barėlyje ir atsiduodavo karštoms maldoms ir 
giliems apmąstymams. Šitokiu jos gyvenimu 
paslaptingumu labai stebėdavosi visi kaimy
nai ir apylinkės žmonės.

2. SUSIŽIEDAVIMAS
Emerentianos globėjai, draugai ir gimi

nės —-visi pageidavo, kad toki skaisti ir dora 
mergaitė gautų dorybėmis pasipuošusį gyve
nimo draugą — vyrą. Nepaniekindama jų vi
sų širdingo pageidavimo, jinai visupirma no
rėjo sužinoti, koki ištikrųjų yra Dievo valia 
ir noras jos atžvilgiu. Taigi jos skaisčioje 
sieloje ir širdyje buvo didelė abejonė: ar dėl 
nusižeminimo atsižadėti moterystės ir tuo 
pačiu pamesti viltį būti prosenele ateinančio 
Mesijaus, ar ištekėti už tinkamo vyro ir tuo
mi išpildyti kiekvienos žydų tautoje mergai
tės didį troškimą? Negalėdama pati išspręsti 
šio taip svarbaus gyvenimo klausimo, ji daž
nai skubėdavo ant Karmėlio kalno ir tenai 
sykiu su šv. atsiskyrėliais praleisdavo maldo
se, prašant Dievo pagalbos.

Vieną gražią dieną po karštų maldų, stai
ga prieš jos akis pasirodė didis medis su pui
kiausiais lapais. Bet deja! Didžiausioji jo ša
ka buvo nudžiūvusi. Neužilgo stebėtina gro
žio šviesa apšvietė medį ir ši sausa šaka išda
vė puikiausią atžalą. Kaip tik tuo laiku pasi
girdo dalykus išaiškinantis balsas: “Didysis 
medis reiškia Jokūbo padermę, kurio ainiai 
perviršins skaičių šio medžio lapų. Šaka buvo 
išdžiūvusi, o dabar žaliuojanti, — reiškia 
Emertianos buvusį nevaisingumą, kai išė
jusi už vyro bus pilna vilties susilaukti vai
kučių”. Iš šio apreiškimo ji suprato Aukš

FRANCISCAN F ATKERS 
Mount St. Francis Greene, Me.

AMERICAN 
RED CROSS

čiausiojo valią ir maldavo Jo padėti susirasti 
atatinkamą gyvenimo draugą-vyrą, ir tuomi 
pagreitinti laukiamo Mesijo atėjimą.

Tuo pačiu laiku Nazareto mieste gyveno 
jaunas, turtingas ir gero vardo jaunikaitis, 
vardu Stolanas. Jis taipgi buvo iš žydų kara
liškos giminės ir išauklėtas labai dievobai
mingoje dvasioje. Jis kaip tik ir buvo Ap
vaizdos paskirtas busimuoju Emerentianos 
sužieduotiniu1 ir tuo pačiu tapti tiesioginiu 
Kristaus protėviu.

Po įvykusių labai iškilmingų vestuvių Na
zareto miestelyje, laikui pribrendus, Dievas 
juos laimino užgimimu dukrelės, vardu His- 
mariana, kuri vėliau tapo Šv, Elzbietos, Šv. 
Jono Krikštytojo motinos, motina. Nors dar 
ir nebuvo jokio apčiuopiamo ženklo Emeren- 
tianai apie jai iš dangaus pažadėtą privilegi
ją, tačiau ji nenusiminė.

Jau daug metų praslinko nuo užgimimo 
pirmosios dukrelės Hismarianos ir pati moti
na pradėjo gerokai pasenti, tačiau ji vis ne
nustojo karštai maldauti Dievo ir darydama 
aštrias atgailas visa širdimi tikėjo į šv. atsi
skyrėlio Archoso pranašystę. Ir taip, vieną 
gražią dieną maldos metu, visai netikėtai jai 
apsireiškė nuostabi šviesa ir pasigirdo bal
sas, tariantis: “Emerentiana, aš atėjau tau 
pranešti, kad neužilgo didi linksmybė aplan
kys šį pasaulį ir pranašų pranašautas laikas 
jau yra visai arti. Jesses giminės šaka pra
žydės ir karaliaus Dovido sostą užims Valdo
vas, kurio viešpatystei nebus galo. Klausyk 
ir tikėk man, Emerentiana, nes tikrai Dievo 
dvasia kalba per mane.”

(Rus daugiau)
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Ką Mes Pergyvenome Arkliais 
Bėgdami Per Vokietiją

Lėktuvų atakoj už-

— Paskutinis atsilankymas tėvų namuose. — 
Pabėgėlių kolonos svetimuose vieškeliuose. — 
Per apšaudomą iš lėktuvų tiltą. — Suareštuoja 
ir pristato apkasų kasti
mušta lietuvė vienuolė. — Pabėgu. — Rusė ma
ne mokina dirbti ginklų fabrike. — Patranko
mis, kulkosvaidžiais apšaudomi, lėktuvų bom
bomis apmėtomi lietuviai nakčia bėga per už
šalusią jūrą. — Paskutinis namiškių laiškas.

Čia duodame labai talentingai aprašytus šiurpius 
lietuvių pabėgėlių nuotykius ir pergyvenimus. Laiško 
formoje juos gavo J. Oreška. Binghamton. N. Y. Pa
tartume juos kiekvienam perskaityti. Tik iš tokių, 
skausmo ašaromis ir kančių krauju aprašytų pergy
venimų. mes suprasime, kaip labai mūsų nelaimingieji 
broliai reikalingi užuojautos ir pagalbos.

Dr. J. Prunskis.
(Tęsinys)

Lovose miegodavom po 
du. t. y. vienas dieną, kitas 
naktį. Mano lovos draugas 
buvo kažkoks rusas, kuris 
dirbo kažkur kituose fa
briko kvartaluose ir kurio 
nė karto nemačiau. Ant jo 
visą laiką pykau, nes kaip 
aš neišvalydavau čiužini 
ir savo rubus nuo taip va
dinamų “desantų” kiekvie
ną kartą atsigulęs rasda
vau jų begales. Tiesa, su 
tais sutvėrimais jau apka
suose buvau apsipratęs, 
kur taip pat patys šalta- 

• me vandeny skalbdavomės 
savo skudurus, kuriuos 
vis tik baltiniais dar drįs- 
davom vadinti, bet drau
giškų ir net tolerantiškų 
jausmų jiems niekad netu
rėjau. O mano lovos drau
gas. matyt, jau buvo pilnai 
su jais susigyvenęs — šuo 
ir kariamas pripranta, o 
mes ten buvom ar ne šunų 
vietoj.

Pagaliau baigėsi apmo
kymas. Vieną rytą nuvedė 
mane į kitą skyrių, kur pa
skyrė man grąžtą ir aš 
pradėjau darbą. Tame 
skyriuje dirbo apie 80 
žmonių, daugiausia mote
rų ir visi gręžime “muter- 
kas” tik ne visi vienodo di
dumo. o prižiūrėtojas, kaž
koks barzdotas iš Lenki
jos repatrijavęs vokietis 
buvo dar žiauresnis negu 
prieš tai. Nepaprastai galima būdavo i 
mėgdavo mušti ir užtekda-Jose šio to užvalgyti.

I

I

I

*

vo tik ištiesti pavargusią 
nugarą, ar nusižiovauti, 
kaip ir gauni. Kartą per 
pertrauką atsisėdau kam
pe, už mašinų ir užmigau, 
už tai jis mane taip ap
spardė, kad aš vėliau prie 
grąžto nusprendžiau, kad 
su tokiu smūgiu jis galė
tų sau duoną užsidirbti ir 
futbolo komandoje. Kitą 
kartą jis taip užvežė per 
sprandą, kad mano akiniai 
nulėkė ant grindų cimento 
ir sudužo, bet kada griež
tai pasakiau, kad be aki
nių negaliu dirbti, šiaip 
taip išleido į miestą naujų 
nusipirkti.

Maisto klausimas visą 
laiką buvo aktualiausias. 
Tiesa, korteles vienokiu ar 
kitokiu badu išpirkdavau. boms buvo galima palikti į Eichstaff’ą. Ir po keletos 
bet tokio maisto j-1--*--- - - —...................... ......
ar butų užtekę gulinčiam, davo ir mūsų fabriką, bet 
o dirbančiam — niekuo- ypatingų nuostolių nepa-! 
met. Dirbdamas naktinėj darė, o aš taip laukiau,1 
pamainoj turėdavau die- kad jį sulygintų su žeme,; 
nomis laiko ir eidavau pa- nesvarbu, kad ir su mano' 
cii ne’ /-k4-1 m rj i o f- o i i1 m n • i _ . _ _ . _ _ _ _ _____ • I

Buvęs Amerikos Prezidentas prieš kurį laiką išvykęs i Europą lankėsi ir Lenkijos sostinėje, 
Lenkijoje. Štai vaizdai: Viršuje dešinėj — Hooveris apsuptas benamių vaikučių, kuriems yra 
būtina surasti prieglaudos namus, kad nesibastytų po Varšuvos apgriautas gatves. Viršuj kai
rėj — Hooveris ir su juo palydovais Amerikos ambasadorius Lenkijai, Arthur Bliss Lane ir Dr. 
D. A. Fitzgerala, Agrikultūros pasekretorius, apžiūri žydų Ghetto sieną, kurią naciai apšaudė. 
Žemai kairėj — eidamas pro senamiestį Hooveris pastebi senyvas moteris, kurios prašė išmal
dos. Žemai dešinėj — Hooveris apžiūri Varšuvos sugriautas.

Rusai bombarduodavo nam klebonui nupasako- 
daugiausiai tik naktimis, jau savo 1 
Jei būdavau lovoj, jausda- dėtį ir jis, sušelpęs 
vausi ramus, jei fabrike—' maistu pažadėjo 
tik pradėjus kristi bom- pinti ir mano išvažiavimu

I

verksmingą pa-'; 
mane 

pasirū-

Lietuvos Generalinio Konsulato
New Yorke Paieškomi Asmenys

ANDRIULIS, Antanas, ir An- DAUČIONIENĖ, Ona. kilusi; Mažeikių ap.,
abejoju darbą. Keliskart bombar- dienų nežinau kokiu būdu driulis’ Stasys; bei j^’ieju vai* iš Steigvilių, Žeimelio vai.

kil. iš Pumpėnų m., Pene 
ap., gyv. New Yorke.

JAKUBAUSKAITE, Alberti
na, gyvenusi Čikagoje.

JESKAUSKAS, Mikas, kilęs 
iš Balbieriškio.

JUDICKAS, Kazys, sūnus An
tano ir Juzės, gyvenęs Aston, 
ar panašiu pavad. mieste.

KAIRYS, Leonas, iš Girelės 
km., Kovarsko vai., Ukmergės 
ap., gyvenęs Pittsburghe.

KANTVILAS (Kantwill), Po
vilas, kil. iš Skrodlių km., Pa
gėgių ap., Klaipėdos kr. Jo žmo
na Račkauskaitė yra gimusi A- 

• menkoje.
KARACIEJUTĖ, Elena.
KAZLAS, Mikas, kilęs iš 

. Kazlų Rūdos, gyvenęs New 
Yorke.

KAZLAUSKO, Juozo, sūnaus 
; Antano, kilusio iš Palaukiškių 
; km. Svėdasų vai., Rokiškio ap., 
! šeima.
I KIVERIS, Jeronimas, ir Ki-
; veris. Jonas.
j KOLOSINSKIENĖ. Marija, 
kilusi iš Seinų, jos vyras Julius, 
ir vaikai Viktoras, Simonas ir 

! Karolina.
KRUČINSKAS, Jonas, sūnus 

I Stanislovo, kil. iš Eiginių km., 
Paežerėlių vai., šakių ap.

■ KUBILIENĖ - Myliunaitė, Te
ofilė, kil. iš Graužinių km., Gra
žiškių vai., Vilkaviškio ap ir jos 
vyras Kubilius, Antanas.

* KUNCAITIS, Vincas.
LELIENĖ. Grasė, kil. iš Pum

pėnų m., Panevėžio ap., gyvenu
si New Yorke.

j LIOGYS, Gustavas, spėjamai 
gyvenęs Clevelande.

MANIKAS, kilęs ar turėjęs 
, giminių Žyliškių km., Vabalnin- 
; ko vai.. Biržų ap., ir jo šeimos . 
nariai.

MARCINKEVIČIENĖ - Žei- 
mytė. Petronėlė, kil. iš Ylakių, 

, gyvenusi Brook- 
i lyne. 1939 metais lankėsi Lietu- 
. voje, 1940 metais grįžo Ameri- 
j kon.

MATULEVIČIUS, Vincas,
. Petras, iš Balsupių km., ir jo 

sūnūs.
MAŽEIKA, Antanas, sūnus 

Antano, kilęs iš Pašiaušės km.
MAŽUKNA. Motiejus.
MIEŽLAIŠKIS, Mikas, kilęs 

iš Avikilų km.. Liudvinavo vai., 
Mariampolės ap.

MIKUTAITYTE, Verutė, kil. 
iš Medininkų km.. Šimkaičių vi., 
Raseinių ap.

MONKAUSKAS. Vincas, ir jo 
sesuo Monkauskaitė, Aldona, 
kilę iš Vabalų km., Ylakių v. 

[Mažeikių ap.
NAUJUNAS, Antanas, ir 

Naujunas, Jurgis, kilę iš Kazlų 
į Rūdos, gyvenę New Yorke.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep- 

; ti:

ežio

kai Antanas ir Pranas, gyvenę
New Yorke.

AUGAITIS, Antanas, gyv. Į
Čikagoje.

AUGAITYTĖ. Anielė. gyv.:
Pittsburghe. ;

AUKŠTIKALNIS. Jonas, ir ’ gyv. Čikagoje.
Aukštikalnis, Antanas, kilę iš GATĖS (Išganaitis), Johan.
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lusi iš Molynų km., Pajūrio pa- &P- 
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jis iškombinavo iš Landra- 
to leidimą važiuoti į Eich- 
stattą. Džiaugiausi kaip 
mažas vaikas. Ryto metą 
jis nupirko man leidimą ir 
aš paskutinį kartą pakė
liau kepurę aprūkusiems 
fabriko kaminams. Ka
dangi tą dieną turėjau ofi
cialų leidimą išeiti į mies
tą, drąsiai vaikščiojau po 
traukinių stotį. Pagaliau 
įsigrūdau į traukinį. Reiš
kia važiuoju į Eichstattą, 
į Seminariją ir norėjau 
garsiai nusijuokti. Tėvai 
liks neaplankyti, bet ar ne 
Kristus pasakė, kad dėl Jo 
reikia atsižadėti visko.

Per degantį Berlyną to- 

dą, būti keikiamas ir mu-krin0 bilietus- bet kadanSj 
šamas. < 
aš vėl prisėsti prie knygų,; 
vakare pasėdyti su parke
riu rankose, choru kalbėti 
ryto ir vakaro maldas, ap-; 
sivilkti sutana... Dieve, tos 
svajonės man užnuodijo 
visas dienas, buvau išsi
blaškęs prie grąžto ir mu
šamas net negalėdavau 
pykti, priešingai — juokas 
ėmė, nes aš buvau tvirtai 
įsitikinęs, kad ilgai aš čia 
nebūsiu. Svajonėse jau gy
venau Eichstaff’o semina
rijoje, bet tik visi sunku
mai buvo kaip ten perkelti 
ir kūną. Bandžiau prašyti 
Arbeitsamto (įstaiga, kuri 
Vokietijoj tvarkė ir skirs
tė darbus), kad mane per
duotų Eichstaff’o Arbeit- 
samtui, bet iš tų pastangų 
nieko neišėjo. Bandžiau 
kombinuoti pabėgimą, bet 
ir tai atrodė sunkiai įvyk
doma, o pagaliau ir be 
prasmės, nes nubėgt gali
ma ne toliau, kaip ligi pir
mo žandaro.

Staiga man atėjo mintis, 
kodėl aš negaliu kreiptis 
patarimo pas vietos kata
likų kunigus. Vienam jau-

DAUKINTAS, Vaclovas, gy- 
! venęs Brooklyne.

DAWIOT. Anna. gyvenusi Ci- 
Į cero. III.

DOVGIALA, Bronislovas,siieškoti maisto ar tai už pačiu lavonu, nes gyveni- 
pinigus, ar tai elgetavimo: mas buvo sunkiai bepa- 
būdu pas vietinius gyven-' kenčiamas.
tojus, kad susidarius bent, 
kiek atsargų ateinančiai į PER DEGANTĮ
savaitei, kada reikės dirbti BERLYNĄ
jau dieną. Bet Elbingo! Susirašinėjau su saviš- 
žmonės nežinojo, kas yra kiais, kurie rūpinosi mani-' 
užuojauta, nežinojo kas y- mi. nors jiems aš ir nesi-' 
ra artimo meile, ir tokios skūsdavau, bet ypač smar- 
mano elgetavimo dienos kiai paveikė atsakymas iš 
būdavo labai mažai pelnin- Eichstaff’o kur rašė, kad 
gos. Kartais be kortelių jįe mokosi, kad yra apie 70 

*jr valgyk- lietuvių, jų tarpe net ma
no kurso draugų. Jie stu
dijuoja, o aš čia turiu grą- , . . - T- v iŽJ4i plieną, turiu

o'taip norėjau ‘ir’eidima* buvo parkoj k\.
r J tokių dokumentų niekas 

i nereikalavo. Visą kelionę 
stovėjau vagono karido- 
riuose, nes atsisėsti coupė- 
je bijojau, nors, rodos, 
prieš kelionę ir rūpestin
gai “desantus” apieškojęs, 
bet vistiek nebuvau tikras, 
kad koks nors ekskadro- tė, iš Eržvilko, gyvenusi čika-1 
nas negali pasirodyti man goje. . j
ant apikaklės. Važiuoda- DARGIS, Povilas, kilęs iš 
mas mačiau Vokietijos Viekšnių. Mažeikių ap. 
miestų skurdžius likučius,; 
kurie savo nuogais kami
nais buvo daugiau pana
šūs į kapus negu į miestus. 
Leipcige, stoties slėptuvėj 
praleidau peklišką bom
bardavimą. Išlindęs lauk 
nusipurčiau apibirusį tin- 

; ką ir jaučiausi, kaip Nero- 
nas žiūrįs į degančią Ro
mą. Pakeliui kitose stoty
se ir stotelėse mačiau tik 
gaisrus ir palei bėgius iš
guldytas lavonų eiles ir 
man atrodė, kad aš pats 
važiuoju per lavonus, gais
rus į ramią ateitį. Deja, ir 
čia apsirikau.

Seminarijoj, savo drau
gų tarpe užmiršau pirmu 
susitikimu visus savo var-

Kai pietų žmonės džiaugiasi saulės atokaitoje 
šiltu ir gražiu oru, o pas mus šalta, tai mes tur i
me ramintis, kaip tos dainos dainuojama: “Ateis 
pavasaris, barstys žirnius... barstys saulutė šil
tus spindulėlius, džiaugsimės ir mes.

i
I

Panevėžio ap.J IVANAUSKIEnĖ, Stefanija. ■

--------------------------------------- i i 
gus, o kada išsimaudęs, 
pakeitęs baltinius ir gavęs 
net naujus rūbus, kol išde
zinfekuos manuosius, atsi
guliau švarioje lovoje, vi
sa mano netolima praeitis 
atrodė tik kadaise siaubin
gai sapnuotu baisiu sapnu.

Prasidėjo naujas gyveni
mas. Mokiausi norėdamas 
pavyti draugus, džiau
giausi kiekviena diena, ir 
lietuvių tarpe gyvenant, 
atrodė, kad gyvenu pačio
je Lietuvoje. Tik visą laiką 
slėgė tas nevienodas mūsų 
traktavimas su vokiečiais 
tiek maisto, tiek mokslo 
atžvilgiu.

(bus daugiau)

i
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Pradžia 1-mame puslapy] 
nai yra priverstas daryti 
nuolaidas, kompromisus. 
Pavojus, kad komunistai 
gali pavartoti prievartą. 
Thorez yra valstybės mi- 
nisteris, Duclos yra žymus 
partinjos veikėjas, raudo
nasis Franchon veržiasi į 
darbininkų unijas.

Italijoje — Maskvos im
perialistiniams siekimams 
panaudojamas Kremliuje 
išauklėtas Togliatti, ko- Į 
munistų lyderis. Kol kas 
Italijoj komunistai neper- 
daug populiarūs dėl to, 
kad italai niršta ant Rusi
jos globojamo Tito, kurs 
nori paglemžti Trieste uo
stą. Pasirašius taikos su
tartį ir stabilizavus (nus
tačius) sienas Italija gali! 
būti derlinga dirva raudo
niesiems.

Belgijoje — komunistai i 
suėjo kcalicijon su socia
listais, kominternas stip
rina savo įtaką darbinin
kų unijose.

Danijoje — Maskvos 
spaudimas taipgi vykdo
mas per komunistų parti
ją, kuri stiprinasi darbo 
unijose.

Norvegijoje — paskuti
niuose rinkimuose komu
nistų partija turėjo sensa
cingus laimėjimus, jaučia
mas Maskvos spaudimas 
dėl gręsiančio sovietų rei
kalavimo Špicbergeno sa
lyne ir dėl bendros sienos 
šiaurėje.

Islandijoje — komunis
tai laimėjo 20 S balsų, iš 
penkių ministerių net du 
yra komunistai.

Vokietijoje, rytinėje da
lyje yra raudonosios ar
mijos įgulos; yra sudary
ta laikinoji vyriausybė, 
kuriai vadovauja Dr. 
Pieck, vienas iš vadų Mas
kvos globojamo Laisvos 
Vokietijos komiteto ir pir
mininkas Vokiečių komu
nistų partijos centrinio 
komiteto.

Austrijoje — sovietų į- 
gulos, kurių buvimas yra 
nuolat jaučiamasai Mas
kvos spaudimas palenkti 
vidaus gyvenimą jų nori
ma kryptimi.

Pietų Amerikoje, kaip 
pareiškė Meksikos komu
nistų vadas Toledano, 
Maskva tikisi pasiekti vy
riausybių kontrolės per 
tarptautinę darbo unijų 
federaciją.

Irane ir Ispanijoje — ko
munistai nori išplėsti savo

U N (Jungtinių Tautų or
ganizacijos), tai sovietai 
žodžiais kalba prielanku
mą, o gyvenime — kaišio
ja šakalius į tos tarptauti
nės mašinerijos ratus;, 
juk iki šiol kokius tik UN 
sunkumus turėjo (Veto 
teisė, Iranas ir tt.), vis jie 
paėjo, tiesiog, ar netiesiog, 
iš Rusijos pr:ežasties. Ru
sija čia elgiasi pagal aną 
garsų masonų posakį apie 
popiežių:
— Bučiuokime jo kojas, 

bet suriškime rankas.
Raudonasis imperializmas 

tautems atidaro akis
Jei, tačiau, karo metu 

rusų laimėjimas fronte 
(kad ir USA ginklais) bu
vo daug simpatijų laimėję 
sovietams, tai dabartinis 
Scvietijos imperializmas 
labai daugelį pradeda at-. 
šaldyti. Mes atsimenameI 
kokio pasipiktinimo pa
saulyje sukėlė Musolinio 
veržimasis į Abisiniją, o 
vėliau — į Albaniją. Ly
giai tokį pat pasibiaurėji- 
mą dabar sukelia bolševi-i 
kų pasikėsinimai Irane, jų i 
sukeltas civilinis karas 
Kinijoje, jų kruvinos dik
tatūros Jugosla v ij o j e, 
Baltijos kraštuose. Du di
dieji pasaulio galiūnai — 
USA ir Britanija kas kart 
stipriau permato Sovietų 
imperialistinius siekimus 
ir jiems kaskart griežčiau 
ima priešintis.

Raudonosios armijos ka
rių siautėjimas įvairiuose 
kraštuose, turtų grobi
mas, apskritai — bandy
mai įvesti sovietų sistemą 
sugadino tą, ką raudonoji 
propaganda buvo laimėju
si ištisais dešimtmečiais. 
Štai keletas faktų:

Belgijoje vasario 17 d. į- 
vyko rinkimai, kuriuose 
laimėtoju išėjo krikščio
nių demokratų sąjūdis, 
gaudamas atstovų rūmuo
se ir senate 143 vietas 
(socialistai — 104, libera
lai 32), o komunistai tega
vo 34.

i . Vokietijoje — buvo rim- 
Įtų spėjimų, kad komunis- 
;tai gali laimėti 30 ar net 
45% balsų, tuogi tarpu 
kai sausio mėnesyje įvyko 
rinkimai USA zonoje iš 
3,000,000 paduotų balsų už 

' komunistus teguvo 110,- 
; 000, mažiau kaip keturi 
procentai.

Komunistai jaučia savo 
partijos menkumą Vokie
tijoje ir visomis priemonė
mis stengiasi sueiti vieny- 
bėn su socialdemokratais, 
tikėdamiesi tą jungtinį 
vienetą palenkti savo įta
kon, tačiau socialdemo
kratų atstovai, susirinkę į 
Berlyną penkiais balsais 
prieš vieną (tokią propor
cija) atmetė tas “vestu
ves per prievartą”.

Vengrijoje — lapkričio 
4 d. įvykusiuose rinkimuo
se komunistų 
gavo tik 15% 
tarpu Mažųjų 
ninku partija 
veik 60% balsų, ir jie yra 
nuosaiki, krikščioniška 
grupė.

Austrija, sovietų oku
puotoji, kada rengėsi prie 
rinkimų, prieš pat balsa
vimus Maskvos radijas 
stipriai davė suprasti:
— Pasaulis laukia iš Au

strijos aiškaus ir stipraus 
posūkio atsirubežiuojant 
nuo praeities”.

Nežiūrint panašių pers
pėjimų Austrijos komu
nistai vos vos tesurinko

Broliai, Lietuviai!
Svarbus momentas mū

sų tautai. Supraskime jos 
kančias. Aš gaunu daug 
laiškų iš anapus vandeny
no ir iš jų gerai suprantu 
jųjų didžiausius vargus.

Mes gyvendami laisva
me demokratiškame kraš
te pamirštame tėvus, bro
lius ir seseris.

įtaką mūsų jau kasdieni 
girdimomis priemonėmis.

M kalba skaičiai
Dabar truputėlis apskai

čiavimų — Rusija pagro
bė ir prisijungė sekančias 
šalis:

Lietuva — 3,029,000 gy
ventojų; Latvija — 1,950,- 
000 gyv.; Estija — 1,120,- 
000 gyv.; Rytų Lenkija — 
10,150,000 gyv.; Besarabi
ja ir Bukovina — 3,748,- 
000 gyv.; Moldavija — 
2.200,000 gyv.; Karpato - 
Ukraina — 2,200,000 gyv.; 
Rytų Prūsija — 800,000 
gyv.; Suomijos Karelija— 
470,000 gyv.; Suomijos 
Petsamo — 4,000 gyv.; 
Pietų Sachalinas — 415,- 

i000 gyv.; Centr. Azija — 
65,000 gyv.; Kurilų Salos
4.500 gyv.

Taip, kad Rusija pa-į 
glemžė 278,974 kvadr. my
lių plotą, pavergdama
24.355.500 gyventojų.

Be šių kraštų dar turi
me atminti, kad Rusija 
šiuo metu kontroliuoja:

Lenkiją apie 34,700,000 
gyventojų; Jugoslaviją — 
16,200,000 gyventojų; Bul
gariją — 6,540,000 gyven
tojų; Rumuniją — 15,686,- 
000 gyventojų.

Iš viso 73,126,000.
Drauge su aukščiau su

minėtaisiais kraštais Ru
sija po šio karo savo kon- 
trolėn paėmė virš 97 mili
jonų gyventojų. Priskai- 
tant pačios Sovietų Rusi
jos apie 193 mil. gyventojų 
gauname, kad šiandien ko
minterno griežtoje kontro
lėje atsidūrė apie 290 mi
lijonų gyventojų.

Imant dėmesin, kad vi
soj žemėj gyventojų pris- 
kaitoma apie 2,139 milijo
nus, maždaug kas septin
tas žmogus pasaulyje yra 
Sovietų kontrolėje, o pris
kaičius komunistų ben
drakeleivius kituose kraš
tuose — kas šeštas žmo
gus yra SSSR kontrolėj.

(USA turi 131 mil. gy
ventojų, taigi tik kas sep
tynioliktas pasaulio žmo
gus yra USA žinioj).

Tolimesnės SSSR viltys
Bet Rusija tikisi dar 

daugiau. Rusija tyčia del- 
I šia taikos sutartis, kad jų 
okupacinė kariuomenė ir 

• Sovietų slaptoji policija 
I greičiau įvairius kraštus 
j “pribrandintų” dėl bolše- 
I vizmo tėvynės. O kai dėl

I

San Francisco muziejuj šios trys mergytės 
atsilankę turi malonumo pažaisti su gyvatuke. 
Koks keistas malonumas!

r
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Revolutionize Future Air Attack

Oįicial l/.S. Artr.y Photoįraph

Grcatly increa.sed accuracy in future bonibinjr attacks is forecast 
in Ihis remarkable, just-released photo of guided bombs at work. 
Taktn from 10,000 ft. during- a tęst raid on a Jap-held bridže iate in 
the war. it shovvs three guided bombs, called Azon. bursting squarely 
on target. To left, standard bombs simultaneously released explode 
wide of bridže; and scores of craters testify to failure of previous 
standard bomb attacks. Developed by Gulf Oil research for the Air 
Forces, Azon bombs are steered b.v the bombardier through radios in 
their ta ils right onto the target. Introduced in finai stages of the war. 
guided bombs have sincc been improved. The Razon bomb, an advanc.- 
over Azon, has b;cn deveioped, adding štili further precision to U.S. 
airpover.

partija te- 
balsų, tuogi 
žemės Savi- 
surinko be-

5% balsų, tuogi tarpu dau
gumą gavo krikščionys de
mokratai ir socialdemo
kratai.

Lenkijoje — komunistai 
nors turi kontrolę, bet de
mokratiniuose rinkimuose 
neturi jokios vilties lai
mėti, dėlto delsia rinki
mus, nori Mikolajezyko ir 
kitas partijas suvaryti į 
vieną kardą, kad rinkimai, 
Rusijos pavyzdžiu, eitų 
vienu sąrašu.

Tie faktai, o panašių 
reiškinių matyti ir Itali
joj, ir Norvegijoj, net ir 
Prancūzijoje bei kitur, ro
do, kad tautos atgauna 
sąmonę po baisaus karinio 
sukrėtimo, kurio metu Ru
sijos laimėjimai daugeliui 
buvo apakinanti šviesa.

Žinoma, faktus turime 
vertinti teisingai, komin
terno raudonoji tėvynė 
šiandien daugiau ar ma-; 
žiau, kontroliuoja gal net Į 
apie 300 milijonų žmonių; 
ir kominternas, išnaudo- ■ 
damas ypatingai privilegi-; 
juotą (palankią) Rusijos 
padėtį po šio karo, pradė
jo ataką visais frontais, 
bet iš kitos pusės raudo
nųjų kruvini ir despotiški 
darbai pradeda užtemdyti 
jų suspindusią žvaigždę, 
šimtai tūkstančių užsienį 
pasiekusių pavergtųjų 
tautų atstovų atskleidžia 
pasauliui kas darosi už tų' 
aklinų uždangų Rusijos o- 
kupuotuose kraštuose, kur 
Sovietai neįsileidžia ko
respondentų. Prieš raudo
nosios diktatūros užma
čias dabar organizuojasi 
atspara trijuose frontuo-
C O • 
O V •

Ideologiniame — stoja 
krikščionybė, visame pa
saulyje turinti 592 milijo
nus sekėjų, taigi daugiau 
kaip kas ketvirtas žmogus 
pasaulyje yra krikščionis; 
galingiausia krikščioniš
koji Bažnyčia yra katali
kų, turinti 329 milijonus 
sekėjų, ir jų nusistatymas 
despotiškojo kominterno 
atžvilgiu yra aiškus.

Politiniame fronte — su 
nauju gajumu valstybių 
gyvenime iškyla krikščio
niškosios demokratijos ir 
socialdemokratijos sąjū
džiai; Abi tos galingos 
grupės nusistačiusios pra
vesti toli siekiančias re
formas. abi jos atstovauja 
demokratiją, kuriai, kaip

trečias žmogus pasaulyje 
yra Britų - Amerikiečių 
bloke. Toliau, ir kitos val
stybės kaskart labiau ma
to raudonojo imperializ
mo suktus planus. Nerei
kia būti dideliu pranašu, 
kad pasakyti, jog ateityje 
— arba Rusija turės ap
valdyti savo apetitus, ar
ba visos demokratiją ir 
laisvę mylinčios tautos su
simes į vieną bloką ir rau
donoji diktatūra sulauks 
to paties likimo, kokio su
laukė nacių ir fašistų dik
tatūra.

Daug tiesos yra žodžiuo
se didelio specialisto Rusi
jos ir kominterno klausi
mais — D. J. Dailino, kurs 
rašo:

— Jei Sovietų vyriausybė 
artimiausioje ateityje ne
pakeis krypties, neišven
giamai ateis chaosas, sui
rutės, vargas ir nauji kon
fliktai!”

Ir atsakomybę už tai neš 
Rusija, o jos raudonieji 
diktatoriai, kaip tarptau
tiniai kriminalistai, turės 
atsakyti prieš teismą.

Bet dabar — abi pusės 
i rikiuojasi žūt-būtinai ko- 
: vai ir kiekvienas geros va
lios žmogus neturi pasi
likti nuošaliai, o privalo 
atnešti savo sugebėjimus, 
savo darbą ir savo lėšas 
demokratijos, žmonišku-

pagerbiančiai žmogaus as
menį ir teises, galūtinoje 
sąskaitoje bus užtikrintas 
laimėjimas prieš ruduo
sius ar raudonuosius des- 
■ potus, kurių viešpatavi- 
! mas, kaip moko istorija, 
lyra laikinis. Džiugu, kad 
daug kur jaučiamos pa
stangos abiejų tų grupių 
suderinti jėgas kovoje 

Į prieš raudonąjį tvaną.
Tarptautiniame fronte— 

dviejų didžiųjų demokra
tijos milžinų — USA ir 
Britanijos — jėgos koor
dinuotos (suderintos). 
Britų imperija savo kon- 
rolėje turi 558 milijonus, 
USA — su savo visomis 
posesijomis (valdomomis; 
žemėmis) — 150 milijonų mo, teisingumo ir tautų 
gyventojų, taigi iš viso — laisvės laimėjimui.
708 milijonai, arba — kas Dr. J. Prunskis.

a+a

tYYYYYYYYY i yYY

Amerikoje gyvena apie 
vienas milijonas lietuvių. 
Jeigu mes kiekvienas duo
tume nors po vieną dolerį 
Lietuvos ir mūsų tautos 
gelbėjimui iš vergijos, tai 
būtų didelė pagalba.

Tik įsivaizdinkime kiek 
mes prageriame
mose! Už tuos pinigus 
galėtume pastatyti 
džiausius fabrikus; 
galėtume paskleisti 
čiausiai žinias apie Lietu
vos pavergimą, jos kan
čias; mes galėtume sušelp
ti vargstančius ir badau
jančius mūsų brolius. Apie 
Lietuvą ir jos kančias ra
šytų spauda, skelbtų ra
dio, ir tokiu būdu mes su
silauktume pagalbos kitų 
tautų, nes jos pamatytų, 
kad mūsų tauta yra tikrai 
verta laisvės ir nepriklau
somybės.

Štai mes tik pažiūrėkime 
į žydus. Jie negirtuokliai, 
jie sušaukia susirinkimėlį 
ir, žiūrėk, sudeda po šim
tus tūkstančių dolerių žy
dų tautos gelbėjimui. Ko
dėl mes to negalime pada
ryti? Todėl, kad mes turi
me dideles gerkles, kai iš
sižiojame, tai niekad jų 
negalime pripildyti. Pas
kui viską pamirštame.

Supraskime ką mes da
rome, kad paskui nebūtų 
pervėlu.

B. P. šilkauskas,
Waterbury ,Conn.

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. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

Labai Naudinga Knyga -

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.
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Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 
gaus priedo — dykai be galo Įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTES APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto aoie pasaulio pabaigos tolimuosius Y 
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ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gaii įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

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

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

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

Vardas

Adresas
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ENTUZIASTINGAS L. VYČIU 
SUVAŽIAVIMAS

Brockton, Mass. — šeš
tadienį ir sekmadieni, ba
landžio 27 ir 28 dienomis. 
Šv. Roko parapijoj. Brock
tone. Įvyko L. Vyčių Nau
jos Anglijos apskričio su
važiavimas. šeštadieni, 
buvo taip vadinama links
moji dalis — vaidinimas 
ir šokiai. Tas supažindina 
jaunimą, r.es dabartiniu 
laiku daug jaunų vyrų yra 
sugrįžusiu iš karo tarnv- 
bos. taigi ir yra proga ar
čiau susipažinti.

Sekmadieni. 10 vai. ryte, 
Šv. Roko par. bažnyčioje 
buvo atlaikytos Vyčių in- 

šv. mišios i

vyčių tarpe 
kun. švagž- 
padėkota už 

kun. 
Ma-

Svečių bei 
matėsi: kleb. 
dys. kuriam 
nuoširdų priėmimą, 
Dambrauskas. MIC.,

.rianaoolio Kolegijos pro- 
jaunimo veikla į fesorįus įr Brolis Tadas

misijos smarkiai veiks tai 
generalė
bus apimta. Bet čia reikia; Margis. MIC., kun. Mažuk- 
nepamiršti. kad kuopos na Pranas Razvadaus- 
savo kolonijose turi atski-.kas> L. Vyčiu Centro pir- 
ras savo veikimo progra- mininkas/ Mykolas Nor
mas, taigi jaunimo veikla kūnas, Vyčių organizato- 

i verda kaip katile. Prie to rjus Filicija GrendelytėJ 
reikia priskaityti kolonijų l Vyčių Centro finansųi
linksmieji parengimai. — sekretorė. Jonas Kumpa.! 
šokiai, vaidinimai ir tt. dabartinis “Vyties” re- 

i Kadangi šis suvažiavi- daktorius. adv. A. Young,, 
mas buvo metinis, todėl ir L. Vyčių Centro vice-pir- 

įvaldybos rinkimai Įvyko, mininkas ir daug kitų ko-! 
! kuriuose buvo išrinkti — lonijų veikėjų.
pirm. p. Žvalioms, vice- Po sesijų Įvyko buffet 
pirm. — p. Totilaitė, iždi- vakarienė ir po to dainų ir 
ninku — p. Pinigas, r**" 

tencija šv. mišios ir ta P- Norkus, iždo globėjai —, 
proga kleb. kun. Jonas S. 
Švagždys pasakė jaunimui 
pritaikytą turiningą pa
mokslą.

1 vai. po pietų parapijos 
svetainėje prasidėjo sesi
jos. Sesijoms pirmininka
vo apskričio valdyba su 
vice-pirm. p. Totilaitė prie-, 
šakyje, nes apskričio pir
mininkas L. Švelnis išvy
ko karo tarnybon.

Pagrindinės mintys susi
rinkime vyravo. 1 
plėsti Vyčių veiklą visose visad būtų gyvas, 
kolonijose ir 
plėsti suorganizuoti

rašt. šokių “dessert”.
Vėlokas vakaras lydėjo 

Adelė Ivaškaitė ir p. Gi- veikliuosius vyčius Į na- 
i džiūnaitė. Dvasios vadu mus. net Į tolimą VVater- 

pageidauta kun. J. Jutke- būry. VVestfield ir tt. 
vičius. | Rap.

BLAIVYBES PLATINIMO 
PRIEMONES

Linksmumas taipgi yra kiek- kad linksmumas 
vienam žmogui kaip ir Įgimtas 
jausmas, kurį kiekvienas sten
giasi savyje palaikyti, deda vi- 

kaip iŠ- pastangas, kad tas jausmas 
j u.-.x.. ------- Dingus šir-

tai veiklai dyje linksmumo jausmui, jo vie- 
i keli ton tuoj skverbiasi nuliūdimas.

apskrities klubai ar kitaip nervmas. nepasitenkinimas 
tariant išrinktos 
jos. Iš jų stipriausia: Lie- kinęs g?
tuvos reikalams ginti, ku- linksminas — sakyčiau, jei jau tom pilnas

yra taip sau 
kokis medžiaginis, rankomis ap
čiuopiamas daiktas, ir kad jis 
galima rast medžiaginiuose da
lykuose. kaip tai gardžiuose 
valgiuose, gėrimuose, ir viso
kiuose kūno užgaidų patenkini
muose.

gy-i Kaipo pasekmė tokio prota- 
komisi- venimu. Kada žmogus pasiten-: vimo, mes ir matome žmones 

gyvenimu. Kitaip žodį ■ rengiant balius, vaišes. Mes ma- 
__ J— __  ,---__ > karčiamas girtau- 

riai vadovauja kun. J. Jut- tiesiog nebūtų galima pavadin-į jančių vyrų, moterų. Tas daro- 
kevičius ir jo pedėjėjai ti laime, tai jau jis būtų galima' 
L. Vyčių 116 kuopos vy
čiai. Antra komisija — ri
tualo pravedimui apskri- 

Joje išrinkta nauja 
dirbs kuo-

& J

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS kaltais to pilno vidujinio links
mumo nejaučiate, arba jei jis 
greit praeina, tada kiekvienas 
savo minty pamąstykite ar iš- 
pildote tas reikalingas sąlygas 
tam linksmumui įgyti?

SEKMADIENI.

Gegužės-May 19,1946 
JORDAN HALL

Huntington Avė., Kampas Gainsborough St., 
Boston, Mass.

 3:30 valandą po pietų.

Šį koncertą ruošia Lietuvių Darbininkų ra
dio programa, kurios Tamstos klausotės jau 
dvylikti metai kiekvieną šeštadienį nuo 1:15 
iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, Salėm, 
Mass. VIKTORAS BENDERIS, 

įžymus lietuvis tenoras, radio. kon
certų, operos žvaigždė, dainavęs Eu
ropoje ir Amerikoje. Dabar jis dai
nuoja "SHOWBOAT” perstatyme, 
new York C-rty, dainuos koncerte.

tyje.
komisija, kuri 
gyviausiai, kad užsivilkęs 
darbas būtų
Trečia komisija — debatų 
reikalu, kuriai vadovaus 
kun. F. Norbutas ir k. Ir 
ketvirtoji komisija, kuri 
rūpinsis apskrities vyčių 
soortu. Jai vadovauti apsi
ėmė kun. Al. Abračinskas 
ir Stan. Balbieris.

Jeigu šios apskrities ko-

pasivytas.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvią 
Direktorius 

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

Llrr»os«nal dė’ visokiu 
tarnavimas Diena ir Naktį

ma. kad turėt tą taip vadinamą 
“linksmą laiką”.

Laike tų vaišių gal ir jaučia
ma kiek linksmumo, tačiau tas 
linksmumas yra trumpai tve
riantis.

Vieną kartą į metus 
ruošiame koncertą, 
kad duoti progą Ger
biamiems šios radio 
programos rėmėjams sueiti į vieną vietą ir pa
siklausyti mūsų įžymiųjų artistų dainavimo. 
Mūsų tikslas suruošti tikrą meno puotą ir išre
klamuoti lietuvių vardą anglų spaudoje.

Kaip medžiaginis, gardus mai
stas neteikia mums malonumo, 
linksmumo, jei mūsų kūno ma
šinerija, organizmas nepajėgia 
gerai tą maistą suvirškinti, 
taip dvasios maistas — Komu
nija neteikia mums pilno vidu
jinio linksmumo, jei mūsų pro
tas yra nemankštomas. silpnas 
ir nepajėgia to dvasinio maisto 
suvirškinti, suprasti ką Komuni
jos priėmimas mums reiškia.

Man prisimena 24-tos Vasario 
dienos pamokslas, kuriame pa
mokslininkas prisiminė apie dvi 
merginas, kurios eidavo bažny
čion ir prie Komunijos, o vėliau 
ištekėjusios už nekatalikų ir 
pačios pametusios tikėjimą. Ir 
man yra tekę matyli tokių pa
vyzdžių. Žmogus per ilgą laiką 
gyvenęs kaipo katalikas, tik 
ūmai viską meta ii- lyg proto 
netekęs pradeda blevizgoti prieš 
Dievą ir pasidaro aršus tikėji
mo priešas. Tas įvyksta dėlto, 
kad žmonės pildo tikėjimo pa
reigas iš papratimo, o ne iš 
principo, supratimo. Tokie žmo
nės. suprantama, nejaučia to 
linksmumo, kurį tikėjimas žmo
gui teikia. Todėl aš visad sakiau

Einar Hansen, smuikininkas-virtuozas, Boston
Symphcny Orkestros narys, taip pat sutiko da
lyvauti šio koncerto programoje.
Hipolitas Valentinas, įžymus akordionistas ir muzi-'ir sakysiu, kad proto švietimas, 
kos mokytojas, gros šiame Lietuvių Radio koncerte. mankštinimas yra visad reika-

lingas. Tikybiniai jausmai, ne
paremti protiniu įsitikinimu, y- 
ra silpna medžiaga tikėjimo pa
matui išlaikyti.

Muzika — giesmės, dainos — 
yra kita svarbi priemonė links
mumo jausmui palaikyti. Evan
gelija. kur aprašoma Kristaus 
užgimimas, yra paminėta, kad 
“Prie angelo, kurs apreiškė pie
menims Kristaus užgimimą, at
sirado daugiaus dangiškų dva
sių. pasigirdo dangiška muzika 
ir giedojimas Hosanna! Dievui 
aukštybėse... Tad ir mes, blaivi
ninkai. kad palaikyti savyje tą 

jis į tą lukštą žiūrėtų ir bandv- jau persiritęs per savo gvveni- 
tų atgal į jį lįsti. Manau, kad mo pusamžį.
ne. Viščiukas, išsiritęs iš kiau
šinio atgal į jį nelenda, bet 
žvalgosi po pasaulį, ieško ko 
nors lesti. Ar-gi mes žmonės 
mažiau turim proto už viščiu
kus, kad šnekame apie tai. kaip 
mes čion šiame pasauly atsira
dome? Kodėl nešnekėti apie gy
venimą. darbus, biznį, politiką? 
Po to žmogus, matomai, supra
to. kad aš jo šnekos nemėgiu ir 
pradėjo rimčiau šnekėti. Todėl 
mes. blaivininkai turime daryti 
pastangų, įsigyti sugebėjimo, 
susitikę su tokiais žmonėmis, jų 
nešvarias pašnekas pakreipti į 
rimtų, turiningų pašnekų sritį.

seka. Galutinai jam sakau: —! Aš iš savo asmenio patyrimo 
“Tamsta matau esi jau gerokai apie linksmumą galėčiau tiek 
pagyvenęs ir turįs patyrimo pasakyti, kad aš niekad, net pa- 
žmogus. tad pasakyk man ar čiose ankstybose

Kviečiame visus iš anksto įsigyti tikietus. 
Tikietų kainos: $1.20, $1.80 ir $2.40, priskaitant 
valdžios taksas. Užsisakykite pas pardavėjus. 
Darbininko ir Radio Ofisuose, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston 
2680 arba NORwood 1449. Kviečiame įsirašyti 
radio ir koncerto rėmėjais, prisiųsdami dova
nėles radio programą paremti.

Visus nuoširdžius radio programos ir kon
certo prietelius ir rėmėjus kviečiame dalyvau
ti koncerte.

ii

pavadinti laimės brolis, arba ■ 
giminė, nes jie vienas be kito 
negalimi. Kur linksmumas, ten 
ir laimė. Net ir Dangus, iš tikė
jimo mokslo atžvilgio yra sų-, 
prantamas. Kaipo laimės, links-ko dažnai kitą dieną jaučiama' šiame koncerte gros daugiau lietu- 
mybės vieta. Kadangi linksmu-, viduriuose betvarkė, galva pil-:vlžkM liaudies muzikos kurinių, 
mo ir laimės kiekvienas žmo-'na sopulių, na ir tuščias kiše-' T-„ .. ,
gus visad ieško, tad šiuomi at- nes. 
vėju ir bandysime su tuo kiau- jausmo yra ta. kad tokiose vai-] 
simu geriau susipažinti. šėse. baliuose apsunkinamas'

kūno organizmas labai stipriais.' 
maistingais valgiais. Be to už
geriama stiprių alkoholinių gė
rimų. Alkoholis nusilpnina vi
durių veiksmą. Viduriai nepa
jėgia tokio stipraus, sumaišyto kiekvienas žmogus duodasi pa
su alkoholiu maisto greit su- kreipti į rimtą pašneką. Esant 
virškinti ir žmogus po tokių biznyje ir nenorint tokio kostu- 
vaišių per kelias dienas serga. I mierio įžeist, prisieina elgtis 
neturi noro valgyti. Jei tas daž- i atsargiai, diplomatiškai. Žino- 
nai pakartojama, tai tokie (ma- tokios pašnekos yra labiau- 
“linksmūs laikai" dažnai esti I šia mėgiamos tamsių, girtau- 
priežastim visiško vidurių suge- jančių žmonių. Pavyzdžiui užei- 
dimo ir rimtų vidurinių ligų. na Pas mane rimtos išvaizdos. 
Gi turint nesveikus vidurius, apyžilis, bet gerokai įsikaušęs 
negali būt ir linksmumo. Tad. žmogus ir pradeda nei šį. nei tą 
kaip matot, ieškot linksmumo j Paukšti. Bandau nukreipti jo 
valgiuose ir gėrimuose yra tuš-l šneką į rimtesnę sritį, bet nesi- 
čia. neišmintinga. Žinoma, žmo- ! 
gui reikia valgyt ir gert, kad 
gyvent, bet neieškot valgyme

i ir gėrime laimės, linksmumo, 
nes tas neatitinka (autoriaus 
manymu I protingai žmogaus! 
prigimčiai.

Kiti ieško linksmumo šokiuo
se. Berods, neturiu minty šo
kius smerkti. Padorūs šokiai y- 
ra leistini ir jie. ypač jaunimui 
teikia linksmumo. Tačiau ir šo
kiai nėra ilgai tveriantis links
mumo šaltinis. Gerai pašokt, 
kol jaunas, kol kojos stiprios iri 
gerai tarnauja.

J senesniem.
£ atsisako tarnauti? Ar jau tada 
J sėdėti susiraukus lyg Konfuci- 
/ jaus stovyloms. apgailestauti 

jaunas dienas ir laukti kol mir- 
/ tis ateis pasiimti? Aš manyčiau, 
J kad ne. Ir senesniem žmonėm 
J galima jaustis kupiniem links-

LUDWIG JUHT, 
kontrabasas-virtuozas. Bostcn Sym- 

Po tokio “linksmo lai-! P^ony Orkestros narys, grojęs Jūsų 
... .. . I radio programos koncerte 1944 m.

■ kfinr.prte nrnę lietu-

Kiti vėl ieško linksmumo ne- tamsta kada matei išsiritusį išftės dienose, nesijaučiau kupi- 
kiaušinio lukšto viščiuką, kad nesnis linksmumo, kiek dabar.

Didelėse metinėse šven-

Žmonės visad ieško progų, 
kur galėtų linksmai praleist lai
ką. nes linksmumas teikia jiems 
laimės.
tėse jie linki vieni kitiem links
mumo. i

Kalėdų”, 
panašiai, 
sada tą 
suranda, 
dažnai vartoja klaidingas prie
mones tam linksmumo jaus
mui įgyti. Toji klaida įvyksta, 
kuomet žmonės gerai nesupran
ta pačios linksmumo reikšmės. 
Matyt, daugelis dažnai mano.

sakydami — “Linksmų 
“Linksmų Velykų" ir 
Tačiau, žmonės ne vi- 

. linksmumą patiria ir 
Nesuranda dėlto, kad

Prašome Nerengti
Kovo 31 d . So. Boston, Mass., Įvykęs Jėzaus Nu

kryžiuotojo Seselių Rėmėjų seimas, nutarė birželio 9 
dieną rengti senelių prieglaudos statybos fondui pik
niką. Taigi, prašome gerb. draugijų, klūbų ir kitų or
ganizacijų tą dier.ą nieko nerengti, bet atvykti Į Sese- 
l’.ų Vienuolyno farmą. Brockton. Mass.. kur Įvyks Nau
josios Anglijos lietuvių sąsskridis — piknikas. Rap.
/ / 
$ 
I

/

J 
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Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 

Papildytą Rinkini Išleido 
KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 22C puslapiu, nedidelio — malda
knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c. 
Užsakymus siuskite:

į

i DARBININKAS i
366 West Broadway So. Boston 27, Mass. ;
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Priežastis to nemalonaus’. . „ .[svariose pašnekose. Man su to
kiais žmonėmis dažnai prisieina 
susitikti. Kadangi nesikenčia 
tokių nešvarių pliauškalų klau
syti. tai dažnai prisieina dėti 
pastangų, kad nukreipti šneką

jį koki nors rimtesnį dalyką. Ne

Bet kas daryt' 
kuomet jau kojos

mumo ir nešokinėjant.
Yra žmonių, kurie bando nu

duoti esą pilni linksmumo, nuo
latinių šaipimosi. dantų rody
mu. nors tikrumoje jokio links
mumo savyje nejaučia. Tokį 
paviršutinį, nuduotą linksmumą 
galima pažinti iš žmogaus vei
do, kurs neturi nieko bendro su 
tikruoju linksmumu.

linksmumo jausmą gyvu, aktu
aliu, su šiuomi susirinkimu įve
dame savo veikimo programoje 
ir muzikos dalykėlių — giedoji
mo, dainavimo. Linksmumu

Priežastys, dėl kurių tas link
smumo jausmas manyje pasi
laiko, vra sekančios: a) gera1 , .. .. ..mes lengvinus išsilaikysime sa- kūno sveikata, kuri pasilaiko is 
priežasties blaivumo, b) tikėji
mas, kuris palaiko mano min
tis. protą ir dvasią prideramoje 
tvarkoje. Linksmiausia man y- 
ra toji diena, kurioje, patvarkęs 
savo sąžinę, priimu šv. Komu
niją. Kitos' priežastys, kurios 
palaiko manyje vidujinį links-į 
mumą ir pilną pasitenkinimą' 
gyvenimu yra kasdieninis proto j jq 
mankštinimas — mąstymu, 
muzika ir nors trumpas kasdien 
fizinis (kūno) darbas.

Aš suprantu, kad ir 
kaipo katalikams-kėms 
miausia yra toji diena, kada 

savo jaunys- priimat Šv. Komuniją.

vo pasiryžime būti blaiviais ir 
tuomi sudainuosime, patrauksi
me ir visuomenę prie blaivybės 
idėjos.

(Skaityta kovo
i m. Blaivininkų 
; Worcester. Mass. i 
i I
I
i ----------------
i Darbininkas išleido “GYVO- 
_J ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės Kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Uarbinin- 

i kas”, 366 VV. Broadway, So. 
Bet. jei Roątnn. Mass.

8 dieną 1946 
susirinkime.

S. Bugnaitis.

t
i
iI
I

jums.
links-
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NAUJIENOS

ŽINUTES BROLIAI LIETUVIAI,

Nuoširdi Padėka
Vir- 
Šia- 

buvo

Lietuvių Studentu Atstovybės 
Atsišaukimas

VIETINES ŽINIOS

f

4. Po pamaldų žmonės žy
giuos salėn klausytis puikios 
patrijotingos programos.

5. Vienbalsiai nutarta kitam 
susirinkimui kviesti pakalbėti 
tremtini p. Jurgį Savaitį. Jei 
jis negalėtų, kviesti kitą.

Bal. 28 d., šios poros priėmė 
Moterystės Sakramentą:

Frederikas Strauskas su Bro- 
nislava Bernatavičiūte, 371 W. 
2nd St., So. Bostone, Mass.

Jokūbas Kralovec su Mikalina 
Sutkiūte, gyv. 380 W. 4th St., 
So. Bostone.

Šie jaunavedžiai paaukojo 
mokyklų fondan $10.

Tą dieną tapo pakrikštyti šie 
kūdikiai:

Jokūbas McPadden Prano ir 
Joanos (Gelžinytės), gyv. 28 
Lyons St., Dorchester.

Richardas Karolis Juozapo ir 
Agotos (Kasparaitės) Kaskevi- 
čių, 343 W. 4th St.

Alena Rūta Petro ir Benignos 
(Matulaitytės) Senutų, 58 F 
Street.

Malvyna Lorenzo ir Mari jo-; 
nos (Murinaitės) Bonitų, 56 j 
Baxter St.

Gražus Susirinkimas. Penk
tadienį, po vakarinių pamaldų, 
kurias vedė Tėvas Venckus, 
S. J., įvyko bendras Bostono 
lietuvių susirinkimas dėl liepos 
4 d. apvaikščiojimo. Kalbėjo 
svečias Tėvas Venckus, kun. 
Virmauskis, Komisijos pirmi
ninkas adv. K. Kalinauskas, ir 
red. A. Kneižys. Surinkta ALT 
aukų $40.00. Kun. Venckaus 
kelionę finansavo Tėvas Pranas 
Aukštikalnis, S. J., kun. 
mauskis ir Dr. Kapočius, 
me susirinkime kalbėti
kviestas p. Jurgis Savaitis, 
kurs yra apsistojęs Baltimorė- 
je. Jam buvo pranešta atvažiuo
ti sekančiam lietuvių bendram 
susirinkimui, kurs turi įvykti 
geg. 10 d., 8 vai. v. Po prakal
bų buvo laikomas trumpas su
sirinkimas.

Susirinkime:
1. Priimtas pereito susirinki

mo protokolas.
2. Pranešta, kad kongresma- 

nas Alvin E. O’Konski tikrai 
atvyks kalbėti liepos 4 d., So. 
Bostono High Schoolėje. Gauta 
jo paveikslas, kurs bus talpi
namas lietuvių ir anglų spau- i Aukos. Aukavo bažnyčios lai
doje. Jo kalba bus transliuoja- sos fondui po $100: Ona Tyle- 
ma per radio.

3. So. Bostono High School f i ja Žičkai, 
salė paimta.

DARBINĮKKA8

Nepriklausomoje Tėvynėje 
studentai visada būdavo sąmo
ningiausi, gyviausi ir nuošir
džiausi tautos troškimų ir vil
čių reiškėjai. Tomis tradicijo
mis mes, tremtiniai lietuviai 
studentai, gyvename ir dabar. 
Mes, lietuviai studentai, krei
piamės į Jus, šiaurės ir Pietų 
Amerikos brolius išeivius, nau
jo meto angoje, kuris turi at
nešti mūsų kraštui ir mums iš
sivadavimą iš vergijos pančių 
ir sunkios emigrantų dalios. 
Esame įsitikinę, jog nereikia 
Jums aiškinti tų priežasčių, dėl 
kurių mes apleidome save bran
giąją tėvynę. Mūsų vien Vokie
tijoje ir Austrijoje yra apie 

i 2,500, o iš to galite puikiausiai 
spręsti, jog pabėgusių tarpe y- 

’iūru ir 
visokių įsitikinimų akademinio 

Į jaunimo.
, XlUIlLlllįįLUli AVC., DUSLUlie.
i ■" ■ :
I

i Lietuvos Generalinio Konsulato New

EINAR HANSEN,
smuikininkas - virtuozas Boston Symphony Orkestros „ visų ,uomy vi 
narys, gros Lietuvių Radio KONCERfE, sekmadienj,. visokju lsidkinim„ aksfl( 
gegužes-May 19 d., 3:30 vai. po pietų, JORDAN HALL, iaummo' 
Huntington Avė., Bostone. Broliai tautiečiai, rr.es krei-

DAKTARAI

Tel TROwbrldg« 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas T n man arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8

nienė ir duktė. Vincentas - Zo- 
Julė Ambrozaitė, 

N.N.; po $50 — Ona ir Juoza
pas Kibartai, Juozapas Sarafa
nas; Juozas Vyšniauskas $8., 
Katrė ir Vincentas Vosyliai $5. 
Pirmiau yra davę, Pranas Lin- 
gis $2. pirmiau yra davęs. Ačiū.

Sekmadienį, 7 vai. v., geg. 5 
d., atvažiuoja Marianapolio Ko
legijos studentai suvaidinti vei
kalą. bažnytinėje salėje. W. 5th 
Street.

I _________

I

VAIRUS SKELBIMAI

Šv. Petro parapijos baseball 
ratelis šią savaitę praktikuos 
kas vakarą McNary parke.

I

Yorke Paieškomi Asmenys

iš

NORVILAITĖ, Elena.
NORVILAS, Jonas.
PEČIULIENĖ - Juščaitė, 

Eržvilko, gyvenusi Čikagoje.
PETRELAITĖ, Stasė, kil. 

Kalnėnų km., Ylakių vai., 
žeikių ap.

PRIALGAUSKAS, Boleslo- 
lovas, kil. iš Labardžių km. 
Kaltinėnų vai., Tauragės ap., 
ir jo žmona Petronėlė, sūnus 
Juozas ir duktė Petronėlė, gyv. 
Čikagoje.

PUPKUS, Juozas, kil. iš Men- 
kupio km., Kalvarijos vai., Ma- 
riampolės ap.

RALYS, Antanas, sūnus Si
mo, kilęs iš Krantagurų km.

ROGERS. Barbora, kilusi iš 
Pakarnių km.. Gruzdžių vai.,

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass

Office Tel. So. Boston 0948

PILIEČIŲ DRAUGIJOS 
“ŠURUM-BURUM” 
ATŠAUKTAS

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mato

Tel. Parkvay 1233-W

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija buvo nutarus turėti 
savo nariams “šurum-burum”, 
kurs turėjo įvykti gegužės 5 d. 
Bet dėl dabartinio alaus trūku
mo direktoriai buvo priversti šį 

‘ narių pasižmonėjimą atšauki

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS g

738 & 740 E. Broadway
į SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645

1 Pristatome Alų ir Tonikų | 
r Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 
jj toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems $ 
k ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite: $ 
l BORIS BEVERAGE CO. |

J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai. J
220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass. S

___________
Šiaulių ap., gyvenusi Broome 
St., New Yorke.

RUTE, Pranas.
SABIENĖ, Širvaitytė, Ona, 

kil. iš Subačiškių km., Gudeliųiš
Ma- vai., gyvenusi Pennsylvanijos v. 

SAMKUS, gyvenęs Portuge, Pa.
SAVICKIENE, Gertrūda, ki

lusi iš Steigvilių, Žeimelio vai., 
gyv. Worcester, Mass.

SIEBITIENĖ, Magdalena.
SIMANAVIČIUS, Stanislovas, 

sūnus Juozo ir Anelės, 
Igoriu km., Mosėdžio v., 
gos ap.

SIRUTIS. Matas, kil. 
tarų km., Ylakių vai.,
kių ap., gyvenęs New Yorke.

SKIRIUS, Juozapas, sūnus 
Zuozapo, kilęs iš Petkalnio km., 
Skaudvilės v., Tauragės ap.

SKREBIENĖ - Tinkunaitė, 
Anelė, kil. iš Gailiūnų km., Pu-

A. P. Neviera dr-jos sekr. saloto vai., Panevėžio ap., gy-

kilęs iš 
Kretin-

iš Dak- 
Mažei-

iki alaus padėtis pagerės. Todėl 
gegužės 5 d. “šurum-burum” 
neįvyks.

VIŽINIS (Vishin), Juozas, 
gyvenęs bene ūkyje apie Čika- 
g4-

ZAMALAITĖ (Ties ?». Emili
ja. kil. iš Kirkizų km., Vegerių 
vai., Mažeikių ap.. gyvenusi 
Bostone.

ŽOLYNAS. Adolfas, Žolynas, 
Antanas, ir Žolynas, Motiejus, 
broliai Pijaus: Adolfas gyve
nęs Newark, N. J., Motiejus 
turėjo ūkį.

ŽVALIAUSKAS. Aleksas.
ŽVALIAUSKIENĖ - Silvana- 

vičiūtė, Marytė, iš Aukštadva
rio valsčiaus.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti: —
Consulate General of Lithuania 

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

LANKĖSI
Ketvirtadienį lankėsi “Darbi

ninke” LDS Centro pirminin- las, Pranciškus, 
kas kun. Pr. M. Juras, Dr. Pash rių km. Ylakių 

jojo brolis klierikas Juozas.ir

LDS CENTRO SUSIRIN
KIMAS

Mes dėkojame Jums už mate
rialinę paramą, kurią artimu 
laiku tikimės gauti per Jūsų 
fondą. Nors ir sunkiose sąlygo
se gyvendami užtikriname, kad 
Jūsų nuoširdus dėmesys mus 

i dar tvirčiau jungia į vieningą 
; mūsų tėvynės atstatymo ir kū- 
; rybos bendruomenę.

Žengdami koja kojon ir dirb
dami ranka rankon tikrai su-

piamės į Jus šią mūsų istorijoj 
sunkiausią valandą, kuomet de
šimtys ir šimtai tūkstančių mū
sų brolių, seserų ir kolegų mirš
ta palengva ateinančios alkio į 
iššauktos giltinės naguose. Mes 
prašome jūsų, kad Jūs pirmuo- grįšįme j nepriklausomą Lietų
jų savo tikslu statytumėte pa- v^( jjUr masų jaukia iškankinti 
vergtų lietuvių brolių išvadavi- brojjaj įr milžiniški darbo dir- 
mą iš kruvinų rusų imperialistų vonaį Laimingam laisvam gy- 
nagų. Neleiskite, kad maskoliš- yenimui sukurti ir būsime mes 
kasis batas ir toliau tryptų ir reįj{a}ingii kurie jūsų padedami 
niekintų mūsų šventąją žemę. ( viso pasaulio aukštosiose mo

kyklose semiamės mokslo žinių.
Lietuvių Studentų Atstovybė 

Vakarų Europoje 
(Wuerzburg).Visos reiškiame širdingiausią 

padėką mūsų geradariams už 
prisiųstas aukas Vila Juozapo 
Marijos statybos fondui. Giliai 
įvertiname Jūsų aukas, ypač 
branginame Jūsų nuoširdžiai 
malonų palankumą mums. Vi
sados būsime dėkingos ir mal
dausime Jums tų malonių, ku
rių siela trokšta pelnyti iš Auk
ščiausiojo gerybių versmės.

Jums dėkingos, 
šv. Kazimiero Seserys, 
Vila Juozapo Marijos 

Newtown, Pa.
Krasauskas, 
Wisc. $200.

Lawrence, 
Dr. L. J. 
Md. $100.;

V "ROS SKELBIMĄ*
REIKALINGA BATH 

MAIDS, CHAMBERMAIDS, 
Atsišaukite į Housekeeperką, 

Įėjimas iš Neubury St., 
THE SOMERSET.

Mrs. J.
4, Brodhead. 
P. M. Juras, 
$100.; Kun.

Mr. 
Route 
Kun. 
Mass.
Mendelis. Baltimore,
Mr. Mrs. J. Treinavičius, Brock
ton. Mass. $50.; Nesigarsinąs— 
$50.; Mrs. O. Ridikienė, Wor- 
cester. Mass. 825.; Mr. J. Nau
jokaitis. Worcester, Mass. $10.; 
Mr. Baltramaitis, VVorcester, 
Mass. $20.; Mrs. M. Sopaila, 
Philadelphia, Pa. $5.; T. Machi- 
nist, Luzerne, Pa. 85.; Mrs. M. 
Kočienė, 
Mr. J. M.
III. $5.:

REIKALINGA merginos prie 
rišimo bundulių. Pilnas laikas. 
Atsišaukite: E. T. SLATTERY 
CO., 154 Tremont St., Boston.

(30-3-7)

I

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI ‘
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki
niesi vidurių užkietėjimu ? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 

, vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
j Feen-a-mint einant gulti—kaip nu- 
j rodyta. Ant rytojaus
milijonas:

Brooklyn, N. Y. $5.;
Shaitanis, Chicago, 
Mrs. Dambrauskas, 

V/orcester, Mass. $1.; Mrs. A.
■ Kirti klienė, Detroit. Mich. $1.; 
Mrs. J. Gaubis, Detroit, Mich. 
SI.

jausitės kaip

Draugijų Valdybų Adresai

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS. 

Savininkas

25S West Broadway,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

I
! 258 West Broadway, South Boston, Mass. 5

SULLIVAMS, Ine.
125 SUMMER ST.,

LIB 0138 BOSTON, MASS. 
MEN’S CLOTHIERS 

Gatavai pasiūti drabužiai;
Pasiuvama ir ant užsakymo — 

Siuts. Topcoats. Overcoats, 
Tuxedos. — Taipgi ir 

Moteriški Drabužiai
Siuts. Coats. Sport Jackets. Slacks 

Padaryta pagal mierą— 
Pritaikinta pagal figūras. 

“JOE” CASSERLY, 
69 G Street, Tel. ŠOU 2898•V JONO EV. BL PA8ALPIN8’

□ RAUGUOS VALDYBA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksicnė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 129S. 

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

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

Tel. Parkvay—1864-1V

177 IVest 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 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

venusi New Yorke.
SKREBUTĖNAS, Florijonas, 

su šeima, gyvenę Čikagoje.
SKUTULAS, Jonas, ir Skutu-’ 

kilę iš Šulpet-į 
vai., Mažeikių į Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

Antradienį, balandžio 30 d.,' 
7:30 vai. v. įvyks LDS Centro 
susirinkimas. Prašome 1 
Centro valdybos narių dalyvau
ti.

Lankėsi Svečiai Iš
Marianapolio

Penktadienį, balandžio 26 
lankėsi “Darbininke” prof. Jo
nas ir ponia Aleksandravičiai, ap.

ap.
STANKUS, Apolionija, iš Ak

menės miestelio, gyvenusi Au
rora m.

STELMOKAS, Vytautas, bu
vęs lietuviško laikraščio redak
torius.

, SVYRSKAS, iš Perlojos km 
X1SU Varėnos vai., Alytaus ap.

ŠALIUNAS. J. B., buvęs Lie-j 
tuvių R. K. Susivienymo sekre
torius. gyvenęs Wilkes-Barre. I 
Pa.

ŠEPETYS, kilęs iš Užušilių 
km., Biržų ap.

ŠLYŽIUS, Justinas, sūnus 
j Antano, iš Plungės m.. Telšių

d.

Br. Jonas Banys, MIC., ir “A- 
merikos” redaktorius p. Anta
nas Vaičiulaitis.

PADĖKA

p. Justina Pažasienė, j 
Dorchester, minėjo savo gimta-i 
dienį. Ta proga p. M. Kavaliau
skienė, pp. Niauroniai ir Savi- 
lioniai suruošė šaunią ‘party’ p. 
Pažasienę pagerbti.

Nuoširdžiai dėkoju rengė
jams ir taipgi visiems už dova
nas, sveikinimus ir linkėjimus, 
ypač šiems: pp. Gudaitienei, 
Kazlauskienei. Čaplikienei, Sas
nauskienei, savo sūnui '— An
tanui ir marčiai, sūnui Feliksui 
ir vyrui Feliksui.

Justina Pažasis,
Dorchester, Mass.

I

Pirmininkas — Juozas Svagždyk
601 6th St_. So. Boston, Mass.

Vlce-Pirmininkaa — Pranas Tuleik>
702 E. 5th St., So. Boston. Mase 

Prot. Rait. — Jonas Glineckls,
5 Thcmas Pk., So Boston. Mas»

Fln Rašt. - Aleksandras Ivaška
440 E. Slxth St., So. Boston. Masr 

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

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

Draugija laiko susirinkimus Kas tr»
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi"
4 vai po pietų ParaDljoe sal*

So. Boston FmHore Co.
Visoki baldai, lovos, matrasai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

3801/* West Broadvvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

GRABOB1AI
j

—f

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas 
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

5?
*

■ < i
ŠUKIENĖ - Noreikaitė, Vla- 

dislava (Šukio spaustuvė).
TIES - Zamalaitė. Emilija.« 

kil. iš Kirkizų km., Vegerių vai.. 
Mažeikių ap.. gyvenusi Bostone.

UMPIENE - Stankūnaitė. 
Marcelė, kil. iš Būdviečių km., 

gyv. į Lukšių vai., Šakių ap.
1 VALINTELIS, Petras, kil. iš 
Miegonių km., Vabalninko vi.,' 
Biržų ap., gyvenęs Philadelphi
joje.

VALIŠKIS. Jonas, sūnus My
kolo, iš Voniškio km., šakių ap. Į 

VASERIS, kilęs iš Mosėdžio, j 
gyvenęs Brighton, Mass.

VELŽYS. Vincas, gyv. Balti-! 
morėje, turįs foto studiją.

VILKAITIS. Agnės, gyvenusi 
Winter Haven, Florida.

VINGELIS. Vaclovas, sūnus 
Mykolo, kil. iš Rokiškio apskri
čio.

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti’ 

Kaina — SI.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

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

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms. 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham lSOį-R

f
I

S. Baraseričtas Ir Smb
MOTERIS PAGELU NINK8 

Lietuvių Gratorius Ir 
Balsamuotojas 

Turi Notaro Tetos*

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2580 
sOnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Avė 
rei COLumbia 253'
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CASPER
FUNERAL HOMB
187 Dorchester Street 

South Boston, Mm 

ephV.CMper 
(KA8PERA8)

uoldotuvlą Dlrektorim •- 
notary’hjSlic 

patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dyka1 i 

Tol. ŠOU Boston 14*7 
BOU Booton *880

i • ■ ■
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ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS

A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Oratoriai Ir Balsamuotojal 

Pataęiavimaa dieną tr naktį 
Koplyčia ftermenima dykai 

NOTART PUBLIC 
Tel. BOU Bocton 0819

BOU Boston 2808
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AUGO GIRIOJ

(Apmąstymai apie Juozo Kėkšto antrąją lirikos knygą 
RUDENS DUGNU)

Augo gii”oi ąžuolėlis. <3) 
Pas tėveli s’nužčlis. (2) 
Rūpinos^ tčvužėlis. 
Kad jo mažas sūnaitėlis. 
Nesirūp nlį tėvužėli. 
Užaugs tavo sūnaitėlis. 
Užaugs tavo sūnužėlis. 
Bus LieU’v^s kareivėlis... 
Man nereikia kareivėlio. 
Tik man reikia artojėlio. 
Nepabuvęs kareivėliu.

Tęsinys
TaiD, mums reikia saulės, reikia pavasario plačiai 

atidarytų durų! Poetas pasiryžęs minios priekyje vė
liavą nešti ir ant barikadų lipti... Bet jį apima baisus 
nusivylimas, kai mato, kad tas jo keliamas žmogus, tas 
homo sapiens. ne į viršų, o žemyn kopia, kad šios epo-' Nebus geras artojėlis, 
chos žmogus idealus pamiršo —

Mums sako: žmogus — gyvenimo ponas, 
homo sapiens. nuolat į aukštumas kopiantis. 
Dairomės: kopėčios, kopėčios, kopėčios — 
o žmonės tom kopėčiom žemyn, ne į viršų... 
Saulė rieda vėliau dangaus popiečiu, 
žmonės saulę pamiršo.

Žmonės ir vakaras. 13 p.

Pirmasis knygos skyrius baigiamas vieninteliu, iš

i
I

Augo kieme liepužėlė. 
Pas močiutę dukterėlė. 
Rūpinosi motinėlė, 
Kad jos maža dukterėlė. 
Nesirf p’nk. motinėle. 
Užaugs tavo dukterėlė. 
Užaues tavo dukterėlė, 
Bus drobelių audėjėlė.

—

(S'

Birštono kurorto vasaros vila» 
i

Pirmasis knygos skyrius baigiamas vieninteliu, iš va- nebuvo, tuo metu, dar gerai pažįstamas J. Kėkštui, 
sovietinių kalėjimų išsineštu eilėraščiu, kurios metri- Esame įsitikinę, kad tarp šių poetinių asmenybių yraJAXAAl£ lOOIKVOLU V 11V X ao v A M., 11U11VO lllVCll’ ------------------------------c----------------------------------J!----------------- -------------X------------ C X------- c V

kai surašyti Viatlage. Dabar visa ką poetas turi: “vie- kai kas bendro psichinėje prigimtyje: didelis dvasinis 
lų spygliai ir skundas sušalęs”. Už tai kad prisitaikinti maištingumas ir neorganizuotas gaivališkumas. Yra 
nemokėjo, kad laisvę sapnavo —

...juo valkata ėjo.
kuris “nemokėjo gyventi".
nes žmogaus laisvės norėjo.
gyvenimą laime paremti.

Žodžiai kalėjimo sienoj. 16 p.

panašumo ir eitame gyvenimo kely — vieno ir antro 
i kelias ėjo per kalėjimus...

Iki šiol mūsų poetas buvo didelis kosmopolitas. 
Pro savo tėvynę praeidavo tylomis, nors ne be meilės, 
kartais su sielvartingu priekaištu, ką galima vos vos 
jausti kai kuriuose jo, perdėm gilaus išgyvenimo, pa
sisakymuose. Bet vėliau jis sunkiai išgyvena jos nete- 

Matome, kad poetui laisvės troškimas daug kasta- kimą ir ilgesį jai.
vo... ! Poetas gyvendamas svajinguose Rytuose nepasi-

Antrame knygos skyriuje poetas rodo savo klaikią neria į erotinės meilės išgyvenimus. Net motinos pri- 
kelionę per Audros dykumą. siminimas jam yra tolimas. Iš karčios ir svetimos pa-

Turime prinažinti, kad poetas tvirtas. Nepalaužė dangės jis rašo laišką savo tėvynei. Laiškas labai pa- 
jo nė ilgas kalėjimų kebas, nė spygliuotų vielų užtva- prastas, bet jausmas nemeluotas ir gilus — 
ros. Tiesa, jis giliai skausmingas, net savo dainą norė
tų nukryžiuoti, kad tik atsipalaidavus nuo baisaus ne-' 
rimo, kuris jį verčia drebėti ir nuolat kaitria ugnim 
degti —

Savo dainą mėlynoj valtyje
temstančian aukštin noriu pakelti 
ir danguj, kaip kryžiuj, prikalti ją 

Ant Kaspijos kranto. 19 p.

nt

Iš čia pakliuvau i Mar- 
kiškius, pas Stanislovą 
Semašką, kurs gyveno 13 
moters, viengungiu. Ka
žin kokį vakara benšnekė- 
damas pasisakiau sugebąs 

< naujas giesmes parašyti, 
jšv. Stanislovo giesmė yra 
• Kantičkose, todėl ūkinin- 
; kas ir nereikalavo, kad a- 
' pie jo užtarytoją rašyčiau 
ką nau io. Bet užsiklimno 

'jo brolis, Motiejus, kurs 
: sakėsi, savo amžyje negir
dėjęs giesmės apie tą 
šventąjį, todėl ir turėjau 
parašyti giesmei.

Ta giesmė didžiai patiko 
Motiejui, todėl, girdi, iš
traukęs muštinį brinkt 
metė man ant stalo. Bet 
aš nepriėmiau ir sakiau: 
“Nereikia to. tėvai, aš ra
šiau tiktai Dievo garbei, 
užmokesnio nenoriu”. Pa
siuvęs čia ką reikiant lei
dausi i Viduklės paraniia, 
į Erdiškių sodžių, pas Juli
joną Stasiulį ir jo moterį 
Katryną, kame gavau dar
bo.

i Man, kaipo jaunam, ge- 
I rai čia atsiėjo būti, nes di- 
! džioj šeimynoje sukliau- 

Čia pasiuvęs ką reikiant darni galėjome ne vien 
išdūrinau į Raseinių para- • dirbti, bet ir pasilinksmin- 
piją, i Giedraičių sodžių, į ti. Buvo vasaros laikas, 
nas Petrą Klikną. Jo pati diena šilta, graži; pirmo- 
Ona. dievobaiminga mote- je šventadienio pavakarė- 
riškė, apgynė mane ruo je, iš bažnyčios sugrįžę, 

; visi gretimais 
Ponios eičiau drauge su Vaitkum ant vejos, ūksmėje klevo 
Vis tai mušti lenkų. Į ir pradėjome juokauti. Sė-

Vieną šventą vakarą, na- dėjo drauge Stasiulio sū- 
Šitai aš, miškėms mergelėms susi- .nūs Juozapas, Matas, Si- 

matydamas rinkus į triobą, padaina- manas ir Rapolas; dukters 
; Petronėlė, Veronika ir Ro- ; .. . --
i

į --. -

PALANGOS JUZE

! Domicėlei ištekėjus ir aš žmogus pats mane slėpė, 
nuėjau į Raguvos parapi
ją. Siuvau Užprūdžių, Ru- 
kiškės, Žiliškių ir Bajoriš
kių sodžiuose. Tuo tarpu 
ponybė pradėjo bažnyčio
se kažin kokias ten gies
mes giedoti, kurių vyrės- žmonių, kurie norėjo. 1 ad susėdome 
nybė neužkenčia. P ‘ ------ j------- ir.-,,
apsidarė juodai. —1
rodė juodą nelaimių debe
sį atslenkant, 
nors jaunas, 
tylėjau it žuvis vandenyje vau šiokią dainelę: 
ir tyčiomis ėjau siūti prie1 DAINA 
plikių žmonių, kad manęs Rūtų darželyj žyd' puikios 
bajorai nerastų ir neį-. žolelės.
trauktų į savo draugystę. Tenai vaikščiojo padorios 

j Pasibaigė 1862 metai.; mergelės.
Žmonės pradėjo pasakoti Norint nuo darbo pavargusios 
Žalioje girioje apie Korsa-i būtų.

v •

*

rūmų griuvėsiai, skęsta slaptingon mėnulio švieson, 
Poetas pasijunta užgrūdintas Dykumos audroje, poeto dėmesio, nei trumpai valandėliai, neatitraukia 

Toji psichinė stichija jį užvaldo ir. pasiduodamas ura- nuo pavergtos tėvynės laukų. Poetas dieną ir naktį, 
ganų dainai, jis aiškiai pasisako —

Myliu uraganų dainą.
Vėtra — gyvenimas mano.

Audros dykuma. 20 p.

Praėjo noras nukryžiuoti savo dainą, kuri išsilais
vinusi ištisu karavanu per Dykumą jį lydės —

Drauge su manim visur eina
laisvųjų dainų karavanas.

i

Ibidem. 20 p.

Eeje, paskutinieji pacituotieji posmai nedvelkia 
dideliu originalumu: kažkaip primena K. Borutą. 
I iums yra tekę įsitikinti, kad šis didelis poetas, kuriam 
nuolatiniu žmogaus ir poeto devizu buvo laisvės vėiia-

Lietuviai stato kryžkelės sargą...

Tėvyne mano.
mieloji mano...

nešu savo meilę.
Myliu, kaip anuomet. Miniu tavo dangišką grožį.
Aš meilės audrą, tvirtą ir gailią
krūtinėj nešu, kaip kruviną rožę. Laiškas, 21 p.

Nė mečetės su savo šauniais minaretais, nė kalifų kišką susirinkus daug jau- Bėga veikiausiai aplankyti rūtų
____-____ — __i____ -i__________a;_________ ___ —_____X_________ :________ — |

f Tenai atranda josios sau
! paguodą. 
Žemės tuštybei josios 

nepasiduoda.
Tenai atsimena jos Dievo

lyg vizijoje, vis mato —
...aš dieną ir naktį matau savo kraštą brangų 
ir aštrus ilgesys veria liūdinčią širdį.

Norėtum
grįžti į Vilnijos klonius? 

Jie šiandie pagelto.
nelaisvė nužudė ten laisvės pasėtą grūdą...

Rytų sonetas. 22 p.

1

zalija. Norėdams mergai
tes padrąsinti šiaip padai
navau:

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuviu 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS” 
"VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

“VYTIS” eina kas mčnesj gražiai 
paveiksluotas ir deda jdomių straips
nių. žinių iA Amerikos ir užsienio.

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio

"VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuviu jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasit* įdomių pasiskaity
mų tiška mų seniems ir jauniems 

“VYTI” redaguoja f žymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas it 
"VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD. padarykime šūkį: “Tenebe- 
sca nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus. kurie neska5*vtu “VYTIES”. 
Visi skaitvkime “VYTI!"

“VYTIES” kaina metams tik $3.00 
“VYTIS”

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

nuomenės po valdžia kažin 
kokio Liutkevičiaus. Įvai
rūs garsmai, pašnekesiai i 
gandino žmones. Kas die
ną galėjome girdėti: čia 
lenkus susimušus su ru- 
sais, čia sugavus ir kalė ji-1 „ga ybę’.............. ..
man išvežus, čia kurį pa., Kada pns.ve.zd,; zolehų 
korus. Vis tai girdint šiur- ’ grazy ‘ 
pulys ėmė, baugu buvo ir Bėda panelei, kuri pasileido,

Mergystės dorą už nieką 
paleido.

Rūtų vainikėlį po kojų pamynė, 
Kitą dėl savęs iš virkščių 

nupynė.
Sunku atminti ant tokio stono, 
Kursai velniuką, priima už poną

I
klausytis. Aš nuėjęs į Ka
ralių sodžių pas Joną Ka- 

Didelė kančia yra apėmusi poetą, nes didelė kan- raliu, ilgai tylomis siuvau, 
yra užliejusi mūsų brangų kraštą. Bet jis nenusto- Ir į bažnyčią, girdi, nugąs- 

tavom beeiti, kad sukilu
sieji į vargus neįtrauktų.

Naujiems kareiviams

čia
ja vilties ir ryžtasi pranašo lūpomis prabilti —

Krašte mano, tolimas, minamas krašte, 
kur be ašarų, skundo ir bado diena nepraeina, 
uždėjo tau ant pečių nežmonišką naštą, 
o vėjai dainuoja šiurpią kartuvių dainą — 

rūsčiai stovėk audroj, o laisvę prarastą 
ryt pamatysi vėl. nes ji su pavasariu eina.

Ibidem, 22 p.

I

pradėjus Karalių sodžiuje šioj žalioj girioj ir linksmame 
jautotis, aš šmakšt ištvy-i gojuj
linau į Šaduvos parapiją į Teka sriauns upelis, kaip links- 
Gelbogalės sodžių ir ga- mame rojuj, 
vau darbo prie gero žmo-l
_______  -r - t -i __________ T.inVarna ton h ii t i

I trumpinti. 
Kad tik dūšelę kaip nors 

išganyti.
Ta daina mano nevisai 

mergelėms tepatiko, dėlto 
ir sakė: “Et, kas čia per 
daina, kaip giesmė.”

gojuj

gaus Liudviko Milanaus- Linksma ten buti- amži 
Poetas nėra šūkaujantis patrijotas, bet giliai iš- ko- Apsiuvau jo sūnų My- i _ _ _ a _ j? j _ i • a _ _ _ •   i • • X__ ~ —  I o iv* /A 11 lzfavi o v/vlinlrngyvendamas tą didelį tragizmą, kurį išgyvena visa kolą ir dukterį Karolinką, 

tauta, jis netiki savo asmenine laime, kol bus ištremi- kuri buvo 
me—

Kalifų rimų griuvėsių 
šešėly, mėnulio šviesoj, 
mečečių pavėsy liūdesiu, 
kol būsiu šaly svetimoj.

Atsisveikinimas su svetimu krantu, 23 p.

Žino, nors ir rastų “griuvėsių šaly” namus, visvien 
laimės ten nebūtų... Ir, jei tėvynės krantų nepamačius 
reiks sulaukti Valandos, kuri visiems ateis, nusira-1 
minsi —

...kai gedulo himnais tau vandenys oš,
savo mirštančią širdį papuošk *
žaliom, lietuviškom rūtom. Keleivis ir rūtos, 44 p.

Mes nenorime tvirtinti, bet esame įsitikinę, kad 
tokių tyrų, tėvynės meile išskaidrintų, posmų visame \ „
mūsų patrijotinės poezijos lobyne nedaug teatsirastų. mėnesį Ankštinės sodžiu- 
Turime pripažinti, kad mūsuose perdaug jau banaliai 
būdavo nukalbama tėvynės meilės temomis.

Poetui pažįstama ir giliai išgyventa tautos trė
mimo drama —

Vežė vagonais jaunystę ir laimę, 
ėjo žmonės per sniego lygumas, 
pėdas jų žymėjo šiurpas ir baimė, 
durtuvais sekė į šiaurę lydimus.
Kiekvienas ant rankų nešė 
atimtą laimę ir šaltį aiškų.

(Bus daugiau)

► man giltiniop 
patikusi, bet ar tuokart 
galėjo kas mąstyti apie 
moterystę? Mirtis kiek
vienam buvo ant nosies, 
todėl apie tai ir nemąs-į Mergaitėms dainuoti ne- 
tėm. Kas galėjo numany- norint, aš smuiką ištrau- 
ti, kuri pusė, kuomet atė- kiau. Visi, pagaliau tėvas 
jusi, kokius padarys su- su motina, kaipo neseni 
mišimus? Juk tai tankiai žmonės, šokti pradėjo. Pa- 

, nedrįsom ir pirkioj nakvo- skiau išsimankštinę sakė 
’ ti. Aš, girdi, liuobu nuėjęs man ačiū ir tarė: “Et, šio- 
į daržinę įsikasęs į šieną ji gadynė nelaiminga; pa
miegoti. tys tiktai rūpesčiai mus

Čia jausdamas pavojų vargina, gražu bent per 
išsprukau į šidlavos para- valandą jų neminėti.” 
piją, perbuvau daugiau ne

Marijonu Misijos
Chicago, UI., šš. Petro ir Po

vilo bažnyčioje, Geg. 6—12, 
kun. Jonas J. Jakaitis. MIC.
Chicago, III., Visų šventų baž

nyčioje, Geg. 19—26, kun. An
tanas Mažukna, MIC.

Išprašymui V. Dievo palaimos 
misijų darbui, sielų ganytojai 
su savo parapijiečiais malonės, 
savaitę prie misijas, kasdien 
kalbėti po 1 Tėve mūsų, 3 svei
ka Marija ir Mišių aukoje misijų 
intenciją priminti.

Gerbiamieji klebonai yra pra
šomi misijų reikalu kreiptis a- 
dresu:
MARIAN MISSIONARIES, 

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Keleiviai, 52 p.

je pas išmintingą ūkinin- 
,ką Joną Laurynaitį. Pas
kiau nutekau į Bagušaičių 
sodžių, pas ūkininką Len- 
gaudą. Tytuvėnų miškuo
se mūsiškiams su rusais 
kariaujant ir audrą ver- 

Įčiant aš pašmurkšt pakry- 
įpau į Betygalos parapiją, 
į Bernotų sodžių, kame 
pas Aleksį Mačiulį darba
vausi. Tas išmintingas

Double Trouble—




