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Madridas, Ispanija, geg.
21 — Ispanijos vyriausias 
vadas gen. Francisco 
Franco pasakė kalbą Val- 
ladolide. Jis pažymėjo Fa- 
langistų valdžios galingu
mą, kuri išlaisvino Ispani
ją nuo jos pačios civilio 
karo baisenybių.

Gen. Franco griežtai pa
smerkė komunizmą ir is
panus respublikonus ištrė
mime. Jis griežtai užgin
čijo, kad jis yra diktato
rius.

Gen. Franco kalba kelius 
I kartus pertraukė publikos 
(šūkiai: “Mes norime Fran
co, ne Rusijos.”

Gen. Franco pasakė: —( 
“Penkioliktame amžiuje 
Ispanija buvo pasaulio pir-: 
menybėje, ir būdama kata
likybės priedangoje įkūrė j 
tikrą, sveiką demokrati-j 
ją.” Toliau , jis pareiškė, 
kad Ispanija nėra diktato
riška. Jis pažymėjo, kad 
tautos ; « . = . ~ .
dalykas, tai jos vieningu- 21 — Prez. Harry S. Tru-1 karas, 
mas, ir kai tautos vienin- man įsakė užimti Cocker; Britanijos ir 
_,______„_______ __________, ______j and Foundry i Piečiams 1 _ . .
ji lengvai patenka į sveti- kompanijos dirbtuvę, Gas-l pasiruošusiems išsikraus- kuriame įspau s d i n t a 
mas ambicijas. Kai tautos ton, N. C., kmavo - - « - . ----

i vienybė yra puolama už- ninkai išėjo į streiką. Toji galima suprasti, kaip pa- nui.
dirbtuvė gamina mašinas,:v°j^ng°Je padėtyje yra Ju-j

KARO BONŲ VAJUS
Gegužės 14 dieną prasi

dėjo 7-tasis Karo Bonų va
jus. Lietuviai visuomet 
gražiai pasirodė gausiu 
karo bonų pirkimu masi
niuose susirinkimuose.

Sekmadienį, gegužės 27 
d., 2 vai. po pietų, Lietu
vių svetainėje, 309 E St., 
So. Bostone, įvyks Karo 
Bonų pardavimui lietuvių 
masinis susirinkimas, ku
rį ruošia So. Bostone Lie
tuvių Piliečių draugija. 
Bus graži programa. Lie
tuviai turėtų iš anksto pa
siruošti pirkti Karo Bo
nus, kad tuo ne tik sau
giai investuoti savo pini
gus, bet ir kelti lietuvių 
vardą.

Lietuvių masinio susirin
kimo rengėjai nuoširdžiai 
kviečia visus lietuvius a- 
teiti sekmadienį, geg. 27 d. 
į Lietuvių svetainę pasi
klausyti gražios progra
mos ir gausiai pirkti Karo gumas yra sugriautas, tabMachine 
Bonus.

i Laivyno Admiralas Chester W. Nimitz (kairėj) praeina pro apgriautą 
Okinawa salas tautinę šventovę. Su juo eina 5-tosios Laivyno grupės va
das Commander Admiral R. A. Spruance. Jie paskelbė, kad tuo laiku kai 
amerikiečių salos mūšiuose buvo žuvusių 2,337, tai japonų buvo nužudy
tų 33,562. Vėliaus šios skaitlinės žymiai padidėjo.

TRUMAN ĮSAKE UŽIMTI 
DIRBTUVĘ

tj ---------- ------------------- l Londonas, geg. 21— So-
yra brangiausias! Washington, D. C., geg.'sipratimų. Gali kilti tikras vietų Rusijos valdžia įtei

kė notą Švedijos valdžiai, 
■ Amerikos reikalaudama, kad ji su- 

įsakyta būti stabdytų laikraštį “CBS”, 
_______ ____ _ L S 
kurios darbi- Jugoslavijos. Iš to straipsnis nepatikęs Stali-

Maskvos Reikahvimas 
Švedijai

Japonai Sustiprino Pasipriešinimą 
Kautynėse

Guam, geg. 21 — Ameri- ruotojų 
kiečių trys divizijos kau- streiką, kad valdžiai nerei- 
jasi su japonais, kad už
imti dideles Shuri tvirto
ves Okinawa saloj. Ameri- 'sirinkimą ir 
kiečiai tikisi tas tvirtoves 'ruotojams užbaigti 
užimti, nežiūrint to, 
japonai sustiprino 
pasipriešinimo jėgas.

Philippinų karo kampa
nijoj užmušta arba paimta 
į nelaisvę apie 370.000 ja
ponų. Jung. Valstybių ka
ro jėgos užima daugiau 
pozicijų Mindanao ir Lu
zon, kur savanoriai labai 
daug gelbsti.

Amerikiečiai ne tik triu
škina japonų pozicijas O- 
kinawa saloj, Mindanao, 
Luzon, bet taipgi ameri
kiečių lakūnai didžiaisiais 
bombanešiais bombarduo
ja Japonijos sostinę Tokio 
ir kitus industrijos cent
rus.

Taika Galima Tik Atlanto 
Charterio Pagrindais

— Berno dienraštis Der 
Bund (4. II. 45) vedamaja
me , straipsnyje gvildena 
sąlygas, kuriomis galėtų 
būti išlaikyta taika. Laik
raštis išveda, kad taikos 
garantija galima tikrai 
Atlanto Chartos pagrin
dais. Tačiau praktika ro
do, kad Sovietų Rusija nu
ėjo kitais keliais. Tautų 
teisė apsispręsti dėl savo 
likimo ir iš viso tautų lais
vė nustoja, bet kurią vertę 
ten, kur Maskva uždeda 
savo leteną. Pabalčio tau
toms nė kiek nepadėjo, 
kad jos turėjo iškilmingai 
suformuluotas sutartis su 
lenininškąja ir stalinišką-; 
ja Rusija, lygiu būdu su
tartis dėl nepuolimo ir ne-j 
sikišimo į vidaus reikalus. 
Tos sutartys pasirodė tu
rinčios tokią pat vertę, 
kaip vokiečių-danų nepuo
limo paktas ir vokiečių- 
lenkų draugingumo sutar
tis, kuri buvo pasirašyta 
dešimčiai metų, o jau po 
penkerių meti] pasibaigė 
užpuolimu. Sovietų Rusi
ja tuomet turėjo glaudžią 
sąjungą su vokiškaisiais 
fašistais. Ji pasidarė “an
tifašistinė” tiktai nuo tos 
akimirkos, kai pati buvo 
užpulta.

Laikraštis prieina išva
dą, kad pastovi taika įsi
viešpataus tiktai tuomet, 
kai jėga nebus naudojama 
piktiems tikslams siekti.

— Tribune de Geneve (19. 
1. 1945) paskelbė ilgą 
straipsnį apie rašytojo Mi
lašiaus Šveicarijoje lei
džiamus raštus. Ta proga 
pastebima, kad Milašius 
yra kilęs iš Lietuvos ir bu
vo savo gimtojo krašto mi
nisteris. Velionis priklau
sąs prie 20-jo amžiaus įžy
miausiųjų poetų. Šveicari
ja turinti pagrindo di
džiuotis, galinti išleisti jo 
raštus.

” — — 
isienio priešų, tai yra aiš- 
kus įrodymas jos vertės ir reikalingas padangų in- goslavija. 
jos pajėgumo. dustrijai.

JUNG. VALSTYBIŲ KARIUO
MENE IŠSITRAUKĖ IŠ 

TRIESTE

Jugoslavai Apleido Karinti ją

ketų įsikišti. Unijos virši
ninkai sutiko sušaukti su- 

! sirinkimą ir patarti vai- 
'--- -------- strei-

kad ką. Jeigu streikuojantieji 
savo! vairuotojai nepaklausytų, 

j tai uždėti jiems bausmes.
: Streikas prasidėjo po to, 
kai darbininkams pakelta 
tik 8c. į valandą. Darbinin
kai reikalavo pakelti algas 
iki 47.00 ir 856.50. Darbi

ninkai gaudavo tik nuo 
842.00 iki $51.50 į savaitę.

Visiems yra žinoma, kad 
pragyvenimas yra pakilęs. 
Darbininkų reikalavimas 

į yra teisingas. Tačiau strei
ku sunku ką nors laimėti, 
nes karas nėra užsibaigęs. 
Maistas ir kiti karo reik
menys yra reikalingi karo 

.vedimui. Todėl darbdaviai 
ir darbininkai turėtų ko- 

i operuoti, kad ne susitruk
dytų karas su priešu ir 
kad pergalės laimėjimas 
būtų užtikrintas. Pasibai
gus karui, darbininkai turi 
gauti jiems teisingai pri
klausomas algas.

Įsakė Užbaigti Streikąi 

nori 
viso

■j Vadinasi, Stalinas 
Sovietų Rusija uždėti savo cenzūrą 

remia Jugoslavijos parti- pasaulio spaudai, 
zanus, kuriems vadovauja į ------------
Tito. js

Tito’s vadovaujamos par- dina skaitytojus 
tizanų armijos išsitrauki- kvos paskirtos 
mas iš Karintijos to pavo- Lenkijos 
jaus neprašalino. Karinti- dento” 
ja priklauso Austrijai. Ti- Laikraštis pastebi,

VVashington, D. C., geg. 
21 — Karo Darbo Taryba 
patarė Chicago Truck vjai-I Die Tat (23 II) supažJn- 

su Mas- 
Liublino 

“valstybės prezi- 
Bierut asmeniu, 

kad 
to politiniai veikėjai tebe- Bierut 20 metų buvo Ko- 

| veikia. ; minterno agentas ir tiek
1 Taigi nežiūrint to, kad pat metų išbuvo Sovietų 
karas su Vokietija užsi- Rusijos tarnyboje. Jis taip 

į baigė, bet karas Europoje pat ilgus metus tarnavo 
i dar neužsibaogė. Balkanai. GPU. Šis komunistas tik- 
Lenkija ir Pabaltijo vals- tai 1941 42 m. žiema Mas- 
tybės tebera sovietų Rusi- kvos įsakymu grįžo į Len- 
jos okupacijoj. Tos valsty- kiją, kur “lenkų darbinin- 
bės dar neturi laisvės sa-.kų partijos” vardu sutelkė 
varankiškai valdytis. komunistus.

karoLondonas, geg. 21 — 
Jung. Valstybių kariuome
nės pasitraukė iš Trieste, 
kurį yra užėmus Jugosla
vijos kariuomenė, Tito va
dovaujama. Trieste pri
klausė Italijai. Bet Tito su 
savo vadovaujama kariuo- 

^mene Trieste ir jo sritis ( 
i užėmė. Alijantai pareika
lavo, kad Tito kariuome-! 
nės iš ten išsitrauktų. Ki-: 
lo nesusipratimai, ir ne tik • priversti panaudoti gink- 
nesusipratimai, bet ir kru-'lūs prieš Tito partizanus, 
vinas susirėmimas tarp a-j Susidarė rimtas nesusi- 
lijantų ir Tito partizanų. 'praįįmas Amerikiečių di-

Jung. Valstybių karo jė- vizijos pasitraukė iš Tries- 
gos nenorėjo vartoti karo te, nes permatė, kad gali 
ginklų prieš Tito partiza- įvykti dar rimtesnių nesu-

I

I

nūs, bet jie nesilaikė 
taisyklių. Tito partizanai 
plėšė ir vežė gyventojų 
turtus, kurie buvo nuo jų 
atimti. Amerikos karo va
dovybė nurodė, kad karo 
įstatymai draudžia kariš
kiams plėšikauti ir vogti i 
svetimus turtus. Bet Tito 
partizanai neklausė ameri- į 
kiečių nurodymų ir reika-: 
lavimų. Amerikiečiai buvo:

Požemio Lenkai Rusijos

SOVIETŲ RUSIJA PARUOŠIA 
ČEKOSLOVAKIJOS ARMIJĄ

Londonas, geg. 21 — So-|daro viską, kad tos valsty- 
vietų Rusijos raudonoji 
armija organizuoja, apgin- Rusija turi užėmusi, būtų 
kluoja ir ruošiasi lavinti 

; Čekoslovakijos armiją to
kia pat tvarka, kaip ir rau- valdyti Balkanus ir cen- 

.donoji armija yla lavina-!tralinę Europą. Jeigu tik
Į jai pavyks tai padaryti, 

Rusi jos žinios j tai Europos valdovu liks 
kad Rumunijos!sovietų Rusija. Bet labai 

kad kitos di- 
valstybes į vie-į džiosios valstybės norėtų, 

kad sovietų Rusija įsigalė-

Z 
bes. kurias dabar sovietų

jos įtakoje.
Sovietų Rusija siekia

ma.
Sovietų 

paduoda, 
nremieras ragina sudaryti! abejojame. 
Dunojaus 
na federaciją.

Iš to galima suprasti, tų Europoje, nes tas reikš- 
įkad Sovietų Rusijos vy- tų kitą pasaulinį karą Eu- 
riausybė ir karo vadovybė ropoję.

San Francisco ALT Delegacijos 
Spaudos Konferencija

Wm. F. Laukaitis Turėjo Pasikalbė
jimą Su 80 Laikraštininkų

San Francisco, gegužės 
12 d. (Telegrama) — šian
dien priešpiet turėjome 
spaudos konferenciją, ku
ri tęsėsi ištisą valandą. At
silankė 80 laikraštininkų, 
tarp kurių buvo ir žymių, 
plačiai žinomų rašytojų.

į steigiamą čionai tarpiau-

valstybės, kurios tapo iš
laisvintos iš nacių vergi
jos. Pavyzdžiui, Pabaltijo 
valstybės tebėra sovietų 
Rusijos vergijoje. Ar Pa
baltijo valstybės gali tikė-

Amerikiečiai Užėmė Saša
Aerodromą Mindanao Saloj

Londonas, geg. 21 —Šio
mis dienomis Įeit. gen. Ta- 
deusz Komorovski, nese
niai išlaisvintos Lenkijos 
Londono vyriausybės karo 

ijėgų viršininkas, pareiškė,
j kad tūkstančiai lenkų, ku- tis iš Rusijos laisvės ir ne- 
rie veikė prieš okupantus priklausomybės?

į nacius, “dabar užpildo so- 
j vietinius kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas.”

Lt. gen. Komorowski pa- 
| reiškė viltį, kad gal bus 
Įgalima Lenkijai kaip nors 
susitarti su sovietų Rusi
ja, ir užginčijo Maskvos 
pareiškimą, būk Lenkijos

i Armija - Laivynas Pristatys 
ReikmenisI

t

įtinę saugumo organizaci- požemis buvęs priešingas 
ją, ir į Lietuvos bei kitų Rusijos jėgoms.
Baltijos valstybiij ateities 
problemas.

I ]

Kaip ten nebūtų, bet vi
siems yra žinoma, 1

I
Chicago, III., geg. 21 — praneša.

Čia sustreikavo apie 6.500 užmušė arba paėmė į ne- 
vairuotojų, kurie pristaty- laisvę Philippinuose a69.- 
davo svarbius ir reikalin- '318 japonus.
gus reikmenis. Kareiviams 
ir jūreiviams įsakyta už- 

kad imti vairuotojų vietas.

Manila, geg. 21 — Ameri- Fritz Kuhn deportavimo 
kos karo jėgos Mindanao laiką nustatys Amerikos 
saloj užėmė Saša aerodro- militariniai autoriteti Vo- 
mą ir įėjo į Panacan kai- kietijoje. 
mėlį. i __________

Mindanao sala yra antra 
didžiausia Philippinų salo
se.

Gen. Douglas MacArthur
kad amerikiečiai

Rusai Reikalausią Sachalino

Paryžius, geg. 21 — So- 
. vietų Rusijos valdžios kon
troliuojami laikraščiai at
spausdino šiaurės Sachali
no gyventojų laišką prem.

, ! Stalinui, kuriame pareiš-
DepOrtllOS Amerikos Naciy , kiama. kad šiaurės Sacha-

ODiemas. įsiems yra žinoma, Kaa vau umlmju v^uao.

Buvo plačiai paskleistos Į lenkai kovojo prieš nacius | Maistas ir karo reikme- z^ z-v vvn vs s s 1y zx w s i z'v ~ v • m « « m ttz-v vL X zn » T — Vv « v ♦ v n I 4 s s v»s Va iltį VA
Vadą linas priklausąs rusams.

Sakoma, kad sovietų Ru
sija ruošiasi įteikti Japo
nijai reikalavimą dėl Sa- 
chadino. Rusai esą reika
lausią viso Sachalino kraš
to. Be to. sakoma, kad ru
sai reikalausią, kad japo

nai besąlyginiai pasiduotų 
‘alijantams.

VVashington. D. C.,
21 — J. V. Teisingumo de- 
partmentas praneša, kad 
Amerikos vokiečių bundo 

'buvęs vadas Fritz Kuhn 
bus deportuojamas į Vo
kietiją, kaipo nepageidau
jamas svetimšalis.

nys būtinai turi būti pri
statyti. Todėl daugiau 
kaip keturi šimtai polici
ninkų iššaukti apsaugoti 

■ visus civilinius sunkveži
mius. kurie reikalingas 
reikmenis bandys prista- 

mybės ir laisvės ir kitos tyti.

Memorandumo kopijos ir ir už savo valstybės nepri- 
Amerikos Lietuvių Infor- klausomybę. Alijantai, 
macijos Centro išleistos i kaip ir Rusijos diktatorius 

Stalinas užtikrino Lenki
jai nepriklausomybę ir 
laisvę. Tačiau iki šiol Len-

geg.

Amerikos Lietuvių Tary 
bos delegacijos pirminin 
kas, Wm. F. Laukaitis, iš- laikraštininkai statė daug 
dėstė Tarybos pažvalgas, klausimų, į kuriuos jisai kija neturi nepriklauso- 

pareikštas Memorandume, atsakė. mybės ir laisvės i

brošiūros. Delegacijos pir-■ 
mininkui atsilankiusieji



Antradienis. Gegužės 22. 1945

Dalyvavo Iš Bostono Metropolijos Ir 
Apylinkės Kolonijų Visuomenininkai, 

Profesionalai, Biznieriai Ir 
Darbininkija

Dainininkai Žavėjo Publiką Dainį} 
Kibirkštimis

Sekmadienį, geg. 20 d.. 3:30 v.’ 
pietų. Jordar. Hali. Bostone. į- 
vyko Darbininkų Radio Koncer
tas. Ypatinga diena — Sekmi
nės. Rytas vėsus, bet gražus — 
saulė vienintelė dausų karalienė 
skrieja visa platybe ir viliote 
vilioja kiekvieno širdį išeiti iš 
kasdieninės gūžtos ir eiti nors 
kartą ten. kur gali žmogus pa
gyventi aukštesnių sielos jaus
mų gyvenimu, štai mes dar ke
lios minutės prieš laiką jau sė
dime patogiose kėdėse ir laukia
me pirmojo skambučio. Dairo
mės. matome eiles pažįstamų^. 
Vienus pasveikinam su galvos 
palenkimu, kitus su rankos pa
kėlimu. trečius su akies mirks
niu. o dar kitus tik mintimis, 
nes kitaip ir neįmanoma. Visa 
tai padaro ypatingo jausmo, kas 
nuteikia žmogų svetingai. Tai 
vis kieno nors sukviestas gra
žus būrys lietuvių į meno puotą, 
kur jie pajaus ir pakils 
čiau. negu tie. kurie 
užpylė akis kokiu nors 
bei paleidi plaučių 
traukia debesis dūmų, 
mi ten to. ko rasti negal

2

Iš Šveicarijos Spaudos
Daug Ūkininkų Ištrėmė Iš Lietuvos

ja — vadinama NKVD — 
surengė liūdnai pagarsėju
siųjų “žmonių medžioklę” 
ir tūkstančius žmonių gy
vuliniuose vagonuose nu
dangino į Kazakstaną ir 
kitas Sibiro pašvietęs. Ly
giu būdu sovietai dabar 
neprisipažįsta deportaci
jomis iš Lenkijos, nors a- 
pie jas turima visai tiks
lių žinių. Apie tokias masi
nes deportacijas dar visai 
neseniai buvo pateikti pa
klausimai anglų žemuo
siuose rūmuose.

— Iš patikimų šaltinių 
tenka patirti, kad sovietų 
valdžia yra pradėjusi ma
sinę gyventojų deportaci
ją iš okupuotosios Lietu
vos. Pagal gautas žinias, 
ypač daug žmonių yra iš
siųsta Į Sibirą iš Žemaiti
jos. Tarp deportuotųjų di
delį nuošimtį sudaro pa
prasti ūkininkai.

Neabejojame, kad sovie
tų agentai kiekvieną žinią 
apie gyventojų deportaci
jas iš Lietuvos apšauks ne
teisybe. Betgi savo laiku 
bolševikai neigė, jog dar 
1891 m. vasaros pradžioje 
jie išdeportavo iš Lietuvos 
dešimtis tūkstančių žmo
nių. Tų metų birželio vidu
ryje sovietų politinė polici-

Anna Kaskas. Ji kaip visuomet 
linksmutė lyg lankštingala ank
sti rytelį. Programa skelbia ita
lišką kūrinį — Una Voce Poco 
Pa. — Rossini. kurį ji atliko ga
lingai. Tūlas italas advokatas 
dainininkas per pertrauką su
tiktas pasisakė, kad jis pažįstąs 
italų kalbą ir muziką ir sakė, 
kad stebėtinu pasisekimu artis
tė išpildžiusi tą kūrinį... Mes. 
kurie pažįstame tik dalinai dai
nos gražumą irgi jautėme, kad! 
artiste išėjo su tuo kūriniu pii-; 
nu pasisekimu ir audiencija pa-: 
gavo. Už tai jai gražiai paplo
ta. Ji čia pat užtraukė antrą sa-' 
vo numerį— Divinites Du Styx. 
from “Alcuste” — Gluck. Irgi, 
gražiai sudainavo ir buvo gau
siai apdovanota katutėmis. Ar-i 
tistė ir nejuto, kad publika špo-j 
sų nekrečia... katutėmis nepalei-' 
džia jos ir prašyte prašo dai-i 
nuoti. Ir ji maloniai sudainuoja1 
apie vargus, kurie slegia žemyn,! 
kas nuramino audienciją ir lei-j 
do jai pasiliuosuoti nuo estra
dos.

Ketvirtuoju numeriu pasiro
do smuikininkė Albina Antanai
tytė. kuri išpildo solo — Csar- 
das — V. Monti ir Kur bakūžė. 
Begalo gražiai ir mitriai ir pa
traukliai stačiai jaudinančiai, 
išpildo tuos du kūrinėlius. Smui
kas tartum kalba muzikos bal
sais. Jai pilama katučių, kaip iš 
laimės rago, ko ji negali ir su
laikyti ligi pasislepia už kulisų. 

Pertrauka. Audiencija subyra. 
Čia erdviuose koridoriuose pa
žinčių patikrinimas eina pilnu 
tempu. Žmonių matosi iš visų 
kolonijų ir net iš tolimo Maria
napolio dvasiškių ir profesiona
lų. Rodos, turėtų būt salė per
pildyta. bet vienok yra skylių: 
vienur kitur tuščios sėdynės. 
Kas mano dėmesį vienok krei
pė. kad salėj matėsi patys rink- 
tiniausi lietuviai.

Ir vėl audiencija taisosi ir vėl 
šviesos sumirga ir vėl į sceną 
pasirodo visų laukiama artistė 
Anna Kaskas. Šiuo kartu ji tur 
būt panorėjo nukelti visų min
tis į tėviškės sodus, kur Nemu-I 
no atkrantėje močiutės pasislė
pusios širdies skausmo perim
tos dėl vergijos kančių ašarėlė
mis maitinasi ir raminasi... Nu- 

i trūksta daina. Publika sunkiai 
{alsuoja, nes jaučia, kad čia tur
būt atgarsis anų tėvynėje lieja
mų ašarų... Artistė traukia ant
rą dainą — Aguonėlės — ir štai 
šia dainele džiovina suvilgytas 
blakstienas 

jdžiais rodo.
! kurios raudonuoja tėviškės lau- 
(kuose. kaip ugnelės ir jų tiek 
daug, kad susidaro vaizdas kaip 
rojaus žvakelių ir neatskirsi ar 
ten žemė ar dangus... Sužavi vi- 

i są publiką ir norisi, kad toji dai-' 
i na nesibaigtų, bet čia jau ir nu
trūko... Katučių artistei nesi
gailima. Čia artistė ir vėl trau
kia iš gilumos krūtinės — Lie
tus — ir šia dainele nuteikia 
rimtumu. Atrodo lyg tai priren- 
gimas sekančiam numeriui. Nu- 

. rimsta visi ir po pasiuntimo gle
bių katučių artistė griausmingai 
Į>erspėta piano akompanisto už- 

I traukia — Maldą — Banaičio.
Artistė čia pakelia balsą su pra
šymu į Aukščiausiąjį. į Apvaiz
dą. tartum už mus visus su pra
šymu gelbėti vergijoj atsidūru
sią Lietuvą. Ji dainos žodžiais 
šaukia palaimos tam vargstan
čiam kraštui ir prašo leisti iš
augt laisvėj ir galybėj |>er am
žius. čia sujudina jausmus ligi • gijas. Artistė tartum matyda- 
giliausių širdies gijų, čia ji val-'ma tų mielųjų veidų širdis čia 
do visos audiencijos 
sujungus 
šauksmą 
Tam. Kuris yra Visagalis. Ir lai 
būna Jo valia...

į Publika ploja, čia pat artistei 
įteikiama iš publikos puikusis

| kautis, kuris uždegs krūtinę?
Antruoju programos numeriu 

' pasirodo visų pažįstamasis ir 
gan sėkmingas artistas Rapolas 
Juška. Jis tildo tik ką sukeltus 
jausmus reikšdamas savo dai
na. kad aplink tyla... Jis daina 
klausia mūs. ką mums žada ry
tojus — džiaugsmus ar rūpestė- 

1 liūs — ar tas ne misterija gvve- 
' nimo... Čia pat antrąja daina — 
Ne Margi Sakalėliai — nukelia 

' mus į Nemuno pakrantes ir lie
pia sekti pakriaušiais ir klausy
tis savo širdies stygų... Nutrūk
sta. Publika ploja. Ir vėl artis
tas. rodos, tęsinį dainų supynęs 
į vieną turinį tykutėliai — Ty
kiai. tykiai... paleidžia iš savo 
gilios krūtinės, tartum norėda
mas. kad mes irgi įsiklausytu
me į Nemuno tylų bangavimą, 
už kurį vienok dar tyliau mūsų 
Lietuvos močiutė verkia... Toji 
daina, tos dainos išreiškimas ar
tistui taip nusisekė, kad jis su 
ta daina atskleidė skaudžias 
mūsų tėvų žemės motinų liejan- 
čias ašaras, kurios nori tomis 
ašaromis sutrupinti vergijos 
pančius... Nutrūkus dainai pa
kyla debesiai katučių, bet artis
tas kaip karys sargyboje stovi, 
mandagiai dėkoja ir vėl traukia, 
ugningai ir karštai — Oi grei
čiau; greičiau... Nukriskit vergi
jos pančiai, kurie rišate mūsų 
tėvų žemės brolius ir seses... Iš
girskit perkūnai ir žaibai ir 
skelbkit pasauliui, kad mūsų 
tėviškė šaukiasi į pasaulį lais
vės... Laisvės, kuria gyvena kul
tūringas pasaulis... Ir vėl nu
trūksta ir vėl katučių glėbiai... 
Ir artistas, rodos, norėdamas 
atsidėkoti užtraukia linksmutę, 
kaip pavasario kregždutę — Ža
liojoj girelėj. Tai meilės daine
lė. rodos, lyg po skanių pietų ir 
dar skanių saldumynėlių. kad 
publika pamirštų anuos iššauk
tus prisiminimus apie tėviškės 
motinų ašaras... Publika lydi 
plojimu ir artistas pranyksta už 
kulisų.

aukš- 
mirksta 
raugai u 
dumples 
ieškoda-

Išeina
mergy-
instru-

Skambutis. Audiencija nutyla 
ir lėtu žingsniu išeina į vidurį 
estrados Darbininkų Radio 
Koncerto Rengimo Komiteto 
pirmininkas adv. Juozas Cūnys 
ir taria nuoširdų sveikinimo žo
dį. kartu paaiškindamas šio 
koncerto rengėjus ir praneša, 
kad šio koncerto visas pelnas 
skiriamas Darbininkų Radio 
programos valandai palaikyti.

Seka pirmas numeris, 
trys jaunos grakščios 
nos ginkluotos muzikos
mentais. šios merginos, būtent: 
Albina Antanaitytė. Mary Lou- 
ise Homer ir Elizabeth Harnett. 
daro simpatišką žvilgsnį ir štai 
jos išpildo tris dalykėlius. Tie 
muzikos kūriniai sudarė labai 
rimtą įžangą į patį koncertą ir 
gan gražiai nuteikė visą audien
ciją. Ypač paskutinysis — Jau
nimo giesmė. — tur būt kad tai 
lietuviškas J. Naujalio kūrinys, 
kad taip kilstelėjo jausmus ir 
dilgino žingeidumą, kas bus se

Trečiuoju numeriu pasirodo 
pro kairiąsias scenos duris švie
siaplaukė visų laukiama artistė

ir štai dainos žo- 
kad tos aguonėlės,

New Yorke po V-E dienos džiaugsmo paradavimų 
gatvėse matosi tik krūvos popierių palikę.

bukietas. Tai audiencijos gera- 
širdingumo išreiškimas... Bukie
tą Įteikė Priėmimo komiteto 
pirmininkė p. O. Ivaškienė. Bet 
publika nerimsta ir pila katučių 
kašes artistei, tartum siųsda
ma padėką už dainas išdainuo
tas ir prašymą dar sudainuoti 
lietuvišką dainelę. Artistė su
pranta tą be žodžių kalbą ir 
štai plaukia dainelė — Mano 
rožė. Ir toji dainelė nuramina 
sukeltus patriotingus jausmus 
ir pabaigus artistė dar palydi
ma su nuoširdžiomis katutėmis.

šeštuoju numeriu pasirodo 
mūsų Bostonieti  ̂artistas Rapo
las Juška. Jo stiprus balsas pa-! 
judina klausytojų žingeidumą. 
Čia jis pildo — Thus Saith The 
Lord — Handel. Po to sekė ant
ra jo klasiška daina — Si. Tra 
I Ceppi — irgi Handel. Jos bu
vo pareikštos pilnu dainos me
lodingumu ir gana puikiai pasi
sekė išlieti tai. kas autorių ir 
norima susilaukti iš artistų. Po 
pertraukos sekė nuoširdus ploji
mas. Artistas traukia toliau — 
Die Krahe ir — Der Erlkonig — 
abi Schubert’o. šios abi dainos 
yra klasiškos ir jos atliktos tik
rai gražiai ir įspūdingai. Čia ar- t 
tistas buvo tiek apdovanotas 
katutėmis, kad jis buvo privers
tas atsidėkoti su daina nenu
matyta programoj.

Septintuoju numeriu pasirodo 
ir vėl artistė Anna Kaskas. Ji 
sudainuoja J. Žilevičiaus — Nu
liūdimo valanda. Tai tikrai pa
sisekė artistei perduoti tą dai
noj išpintą skausmą į audienci
ją. Čia skundžiasi tūla asmeny
bė. kurios nieks nepaiso, nieks 
jos neišklauso ir ji turi vargt 
viena. Užuojauta iš audiencijos 
dainininkei,kad ji randa ir tokių 

i posmų, kurie kelia pasigailėji
mą tiems, gyvenimo nuskriaus
tiems... Plojama jai. O ji jau 
reveransu padėkojus traukia 
sekančią dainelę — Oi kas — 
Šimkaus. Bet ir ši dainelė pa
sakoja apie meilės jausmų netu
rėjimą kam pareikšti. Tai jau
nimėlio svajonių sapnai, kurie 
mėtomi jaunystės meilės ieško 
tos širdies, kur rastų nusirami 
nimą ir laimę... Čia artistė susi
laukia linksmų katučių _ir tai 
daugiausiai nuo jaunimo, nes 
ji pajudino jų širdelių plonąsias

gių plačiuosius laukus peržvelg
si, vis tik mėlyna akyse, tartum 
mėlyna žemė ir dangus... Čia ar
tistė pasirodė tokia lipšnutė, 
tokia lakštutė, kad jai buvo pa
siunčiama katučių galybės. Bet 
ji valdo audiencija. Štai ji už
traukia A. Dirvinskaitės —Nau
jas Rytas. Ji čia budina lietuvio 
jausmus, kad skamba rytmečio 
varpas, kuris žada laisvės ryto
jų... Kitais žodžiais tariant, pa
buskit lietuviai, nes jeigu budė
sime tai laisvę laimėsime... Ir 
katučių lydima pranyksta už 
kulisų. Bet publika ‘pranašus’ 
šaukia atgal ir prašo daugiau 
dainų. Artistė dar vieną nusira
minimui patiekia ir nutildo.

Aštuntuoju numeriu išeina a- 
bu artistai dainuoti duetą —Ra
polas Juška ir Anna Kaskas ir 
dainuoja — Nesek sau rožės 
prie kasų... Puikiai nusiseka du
etas ir čia pilama jiems gausy
bė katučių. Čia pat užbaigai pa
kyla visa audiencija ir giedama 
Amerikos ir Lietuvos himnai ir 
tuomi Koncerto programa baig
ta.

I

Motinos Dienai vėliavą pagamino ši trylikos metų 
mergytė Maxine Tvede iš San Francisco.

I

širdis ir 
visus į vieną didelį 

prašymą patiekia

jau traukia sekančią dainelę — 
Rugiagėlės. Ji priverčia pa
žvelgti mintimis į tuos tėviškės 
plačiuosius rugių laukus, kur 
ir rugiagėlė mėlynuoja ir palie
ka tas mielas mėlynumas, kad 
ir akis užmerksi, ar į akimis ru-

Kada ištisai kalbama apie ar
tistų sėkmingą dainavimą rei
kia kreipti dėmesio ir į tą as
menybę, kuri nuolatos artis
tams talkininkavo, būtent, a- 
kompanistą Mr. George Schick. 
kuris taip gabiai ir gražiai ar
tistų dainas prirengė ir palydė
jo. kad pasireikšdavo lyg dai
nos pranašystė ir palaiminimas 
muzikos akordais, kad tos dai
nos lėktų po šalis plačiausias.

Koncerto programa užsibaigė, 
bet mano rankose paliko gana 
graži šešių puslapių programa. 
Man metėsi į akis šalia koncer
tinės programos dar tas. kad 
šis koncertas turėjęs gana gra
žų skaičių Garbės Globėjų, Glo
bėjų ir Rėmėjų. Reikia pažymė
ti. kad tie visi prieteliai ir yra 
to gražaus koncerto šulai, ir tos 
Darbininkų Radio Valandos pa
laikytojai. Jeigu jų lietuviškos 
širdys nejaustų, kad juose sru
vena tėvų lietuviškas kraujas, 
tai toji Radio Valanda nebūtų 
lietuviška, nesigirdėtų tą valan
dą tos lietuviškos dainos ir lie
tuviško žodžio... Jeigu šiame 
koncerte artistai žavėjo ir ja i- 
dino lietuvio širdį tėviškės ai
dais tai irgi čia kreditas visiems 
geriesiems ir dūosniesiems prie- 
teliams...

Atkreipė mano dėmesį ir pui
kus Rengimo Komisijos sąsta
tas. Štai čia garbingieji šios val
stybės vyrai — Senatoriai, gu
bernatorius: mūsų garbingieji
visuomenininkai - vadai, profe- 
sijonalai. biznieriai ir darbinin-

kija. Tie suglausti į atskiras 
darbo grupes ir matomai jų 
dirbta sulig išgalės.

Programos pabaigoje skaito
me nuoširdžią padėką visiems, 
kurie kokiu nors būdu prisidė
jo prie šio koncerto pasisekimo. 
Už visą tą darbą ir paramą dė
to ja Darbininkų Radio Progra
mos vedėjas Antanas F. Knei- 
žys. Perskaičius paskutinius žo
džius ir pagalvojau sau, kas gi 
padėkos tam. kuris nešė viso 
darbo atsakomybę ir kuris rizi
kavo savo kešenium ir tai ne 
dėl biznio, kurio aiškiai matėsi, 
tad jo nebus, nes išlaidos siekė 
virš tūkstančio dolerių, kas jam 
atsidėkos už jo gal dažnai ne
miegotas naktis dėl susirūpini
mo. kad visi būtų įtikinti šio 
tikslo kilnumu, šio tikslo svar
bumu ir tai dėl labo lietuvybės. 
Čia negalima žodžiais išreikšti 
įvertinimo ir pareiškimo pagar
bos, kokios vertas pilnoje žodžio 
prasmėje šio koncerto tikrasis 
ir tai vienintelis “kaltininkas” 
—Antanas F. Kneižys. Lai šiam 
korespondentui bus leista tarti 
(be canzūros) padėkos žodis 
nuo visų patriotingų lietuvių ir 
lai būna suprasta, kad tas daro
ma tik dėl nuoširdumo, kurį tu
rėjo ne vienas lietuvis toje kon
certo audiencijoje, bet neturėjo 
progos tau gerbiamisis “kalti
ninke” — Antanai F. Kneižį, 
pasakyti. Tau priklauso didelė 
garbė, ir gal tą suprasime visi 
tada, kada aplinkybės pakeis 
laikus. Taigi nuo visų lietuviš
kas AČIŪ!

J. Km. — Koresp.

— Šveicarų laikraštis 
Gazette de Lausanne (1. II. 
1945) paskelbė straipsnį 
apie Lietuvą. Autorius at
pasakoja Lietuvos istori
ją ir pabrėžia, kad tautinė 
sąmonė yra giliai įleidusi 
šaknis visuose gyventojų 
sluoksniuose. Lietuvių 
tauta, visa šimtmečio ket
virtį džiaugusis laisve, iš 
pradžių buvo okupuota so
vietų, paskum vokiečių, o 
dabar vėl atsidūrė pirmų
jų okupacijon. Sovietai pa
gal savo žinomus metodus 
pirmoje eilėje ėmė naikin
ti, arba, jų terminu kal
bant, “likviduoti” šviesuo
menę. Straipsnio pabaigo
je pabrėžiama, kad Lietu
va yra patapusi slaviškojo 
imperializmo auka.

A. a. Karys Boleslovas 
Vaičiūnas, 

žuvęs karo fronte Italijoj, ba
landžio 26 d. š. m.

A. a. karys Vaičiūnas paliko 
dideliame nuliūdime savo tėve
lius ir žmonelę p. Oną (Skutelį.
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!Jugoslavija Naujas Karo
v •

ir v

Amerikiečiai ir amerikietės meldžiasi už žuvusius karius, kai žiauru
sis priešas-japonas saužudiškai puolė Amerikos Ligoninės laivą USS 
Comfort, prie pat Okinavva salos krantų.

3

JAUNA IR GRAŽI IŠVAIZDA
Jauna išvaizda nieko 

bendro neturi su amžiumi 
— ir seno amžiaus žmonės 
gali turėti jauną išvaizdą. 
Jaunystę ir grožį išlaiko' 

i skaidri ir kilni dvasia, nor
malus gyvenimas, tinka
mas maitinimasis, sveikas i 

[sportas. Štai keletas nau-; 
dingų patarimų jaunystei ‘ 
ir grožiui išlaikyti.

1. Nereikia vartoti labai 
' karštų valgių, nes tas ar
do ir naikina dantų emalį, 
sukelia skilvio katarą ir 

i veide atsiranda raudonų 
•dėmių.

2. Nereikia valgyti sun-

Jugoslavijoj vyksta smarkus susikirtimas tarp 
“maršalo” Tito partizanų ir Alijantų kariuomenės. 
Kiek laiko atgal buvo skelbiama, kad Tito užėmė Ad- 
riatiko jūros uostą Triestą, kurs pirmiau priklausė 
Italijai. Visiems žinoma, kad Tito yra Maskvos agen
tas, siekiąs prijungti Jugoslaviją Sovietų Sąjungai. 
Triesto uostas būtų tarsi “langas” į Viduržemio jūrą, 
tad Rusijai labai svarbu jį užimti. Bet Anglija turi 
kaip tik priešingas pažiūras ir jai labai rūpi turėti 
Triestą savo žinioje. Tad ir britų armija įžengė į Tries
tą. Tito, Maskvos diriguojamas, užprotestavo, kad bri
tai briaunasi į Triestą be jo, leidimo. Gi anglai sa
vo ruožtu pareikalavo, kad Tito turi iš ten išsikrausty
ti. Tuo tarpu ir amerikiečių armija iš Italijos atvyko. 
Tito, kurs jau buvo ir toliau į Italiją įsibrovęs ir užė
męs miestą Goriziją, pamatė, kad čia ne juokai ir lai
kinai iš užimtųjų vietų pasitraukė. Palankieji Sovie
tams komentatoriai pagyrė Tito, kad išmintingai pa
sielgė. Tačiau įdomiausią šio incidento dalį užtylėjo. 
Tik kai kurie bešališkesni komentatoriai išdrįso visą 
tiesą paskelbti.

Dalykas toks, kad Tito partizanai, perėję Italijos 
sieną, neleido laiko uždyką. Jie savo įpročiu skaudžiai 
apiplėšė tų apylinkių gyventojus. Kuomet amerikiečiai 
griežtai pareikalavo, kad Tito gaujos iš Italijos išsi
nešdintų, ir savo reikalavimą parėmė įspūdingu tan
kų vaizdu, titiečiai skubotai pasitraukė. Bet amerikie
čiai tuomi nepasitenkino. Jie privertė grąžinti užgrob
toji gyventojų turtą. “Narsioji” Tito “kariuomenė” 
atidavė grobį ir “išmintingai” pasitraukė.

Viens Amerikos komentatorius negali suprasti 
šių dalykų: kaip Tito partizanai galėjo imti svetimą 
nuosavybę? Kaip jie, taip “narsiai” kovoję prieš na
cius, pasirodė tokiais šiaudadūšiais? Ir kaip “marša
las” Tito leido savo kariuomenei plėšti ramius gyven
tojus? (Gal jis nežinojo? Bet grobis buvo toks stam
bus, kad jis negalėjo to nepastebėti). Girdi, Tito parti
zanai giriasi, kad juos remia visa tauta. Gal būt — sa
ko komentatorius — bet kam jie, nelaukdami teisėtų 
rinkimų, griebia valdžią ginklų pagalba? Čia kas nors 
ne taip. Jei žmonės jų nori, tai kam tie ginklai? Išeina, 
kad Tito partizanus reikia nuginkluoti, o paskui jau 
rinkimus pravesti, kaip kad Graikijoj buvo padaryta.

Tuos įvykius komentuojant, atrodė, kad susikir
timo pavojus jau pašalintas. Bet ne. Tito dabar jau at
sisako iš Triesto pasitraukti, nežiūrint britų generolo 
Aleksandro pareiškimo, kad Jugoslavijos partizanus 
teks varu išvaryti, kad ir priseitų su jais susikauti.
Tad susidaro padėtis, pilna kraštutiniausių galimybių. 
Rusija niekur nenori nusileisti. Bet šiuo kartu ji skau
džiai užmynė ant Britanijos liūto uodegos. K.

jie jaunučiai būdami yra 
išmokę bei paveldėję.

Kaikurie tėvai gali pasa
kyti, kad jų vaikučiai ne
kenčia, kad tėvai taip daug 
ko juos mokina — galvas 
jiems kvaršina. Katalikų 
Bažnyčia į tai atsakydama 
pabrėžia, kad toji neapy
kanta tėvus nuo tos jų pa
reigos tai daryti, anaiptol 
nepaliuosuoja ir nepateisi
na. Be to, jeigu priešingai, 
jie nori kalbėti apie šiuos 
dalykus, — tai bus sunku 
suprasti, — kad jie visam 
tam nėra paruošti ir pri
taikinti tai atlikti garbin
gai ir su gera intencija. 
Kaikuomet gali pasiteisin
dami atsakyti, kad jų tiks
las tai padaryti — yra tie- 

’sioginiai apie tuos visus 
dalykus savo vaikučiams 
švelniai ir nekaltai supras
ti, ir tuo būdu juos visa to, 
nors ir netiesioginiai iš
mokys. Bet čia pasireiškia 
klaidinga ir nesveika tėvų 
nuomonė! Juk tai reikštų 
tą svarbų darbą pradėti 
dirbti su varginga instink- 
tyve ir žemiausia nepro
tingų gyvulėlių meile. Rei
kia pradėti aukščiausiai— 
pradėti nuo žmogaus, o ne 
nuo gyvulėlio! Apart visa 
— tėvas ir motina geriau
siai žino ir mato tą meilės 
grožį, ir kaip tą meilę savo 
vaikučiams geriausiai rei
kalinga pritaikinti. Kodėl 
gi nepradėti savo vaiku
čių iniciatyva ir pavyz
džiu — parodyti savo vai- 

i kučiams, ką visa tai reiš-

i

Katalikė Motina-Krikščioniško 
sios Šeimynos Pamatas

Parašė Tėvas Bede Jarrett, O. P.

SIUNTĖ MANE

Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio. (2 k.)

Žalio vario naščiokėliais, 
Baltos liepos viedružėliais.
Man besemiant vandenėlj,
Ir atlėkė gulbinėlis,
Ir atlėkė gulbinėlis
Ir sudrumstė vandenėlj.

Man belaukiant nusistojant,
Ir atplaukė juods laivelis,

Ir atplaukė juods laivelis,
Tam laively jaunas bernelis.

Tam laively jaunas bernelis, 
Prašė sėsti j laivelį.

Eik šen, mano mergužėle, 
Aš perkelsiu per jūreles.

Gal tu būsi mums martelė,
Aukštais kalnais bevaikščiosi,
Aukštais kalnais bevaikščiosi, 
Žemuogėles berankiosi, 
Žemuogėles berankiosi, 
Serbentėles bebraukysi.
Dievas davė man proteli,
Kad nesėdau į laivelį.

Kad nesėdau į laivelį, 
Kad nebuvau jų martelė.

Aukšti kalnai — didi vargai, 
Žemuogėlės — šaunūs žodžiai, 
Žemuogėlės — šaunūs žodžiai, 
Serbentėles — ašarėlės.
Didžiam varge aš vaikščiočiau. 
Šaunių žodžių beklausyčiau, 
Šaunių žodžių beklausyčiau, 
Ašarėles bebraukyčiau.

kaus maisto prieš einant 
miegoti.

3. Nereikia vartoti per
daug rūgščios duonos, nes 
nuo to veidą išberia spuo
gai ir inkštirai.

4. Mėsiški valgiai neturi 
būti sūrūs.

5. Nepatariama valgyti 
stovint ar sėdint labai su
silenkus. Pirmame atsiti
kime vidurių raumenys y- 
ra labai įtempti, todėl blo
gai praleidžia maistą. Ant
rame atsitikime apatinė 
vidurių dalis yra labai su
spausta, suslėgta, dėl ko 
viduriai ir žarnos negali 
tinkamai atlikti virškini
mo proceso. Šito pasėkoje 

■ atsiranda vidurių pakriki
mas ir nešvari oda.

6. Nepatariama vartoti 
;daug riebalų, nes nuo šito
kūnas sunkėja, sąnariai 
stambėja ir atsiranda ne- 

1 reikalingi riebalų sluoks- 
; niai.

7. Vengti mažų ir varžan-

O?

i
prieglauda. Jos širdis pri
valo plakti savo vaikučių 
širdyj. Jos meilė turi būti 
jų paguoda ir džiaugsmas. 
Jos pasitikėjimas jais — 
jų paraginimas ir padrąsi
nimas šviesesnėmis aki
mis žiūrėti į gyvenimą. 
Motina turi stengtis taip 
elgtis, kad jų pagryžimas; 7 Vengti mažų ir varžan- 
prie jos, jeigu jie būtųjų apavų, nes jie trukdo 
kur nors nuklydę — būtų kraujo apytakai tinkamai 
jiems ir dvasinio jų pagrį- veikti. Dėl šito žiemą ko
šimo simboliu. — “Nors! jos tirpsta ir šąla, o vasa- 

Į motina ir apleistų sąvoką negauna oro ir kaista,

padarė, blogai beeidama 
motinystės pareigas ir ne
tikusiai auklėdama savo 
vaikučius. Taigi kiekviena 
protinga motina, iš širdies 
trokšta paaukoti bi kurią 
savo karjeros dalį arba, 
kaip yra sakoma, gyveni
mo lenktynes, savo auk
lėjamų vaikučių laimei ir 
jų gerbūviui; jos vaiku
čiai, o pagaliau ir anūkai 
po tam suteiks jei garbę — 
padarys dvasiniai ir mora
liai ją turtinga — didesnio 
žmoniškumo ir pagarbos 
verta, ir kurkas daugiau 
visokio gėrio ir laimės jos 
senatvėje inspiruota, ne
gu kas nors kitas, kad ga
lėjo jei suteikti. Be to, pa
saulis turi ir daugiau to
kių, kurie panorės daryti 
tai, ką ji jiems paves. Kiti Į 

I žmonės, kurie nėra moti- 
i nos ryšiais surišti — dar
buosis visuomeniniuose 
darbuose, motinos vietoje. 
Tačiau motinystėje,— nie
kur ir niekuomet nebesi- 
ras tokis žmogus, kurs mo
tiną kaip reikiant galėtų 
pavaduoti. Jeigu ji tai ne
padarys — tai ir liks tas 
darbas nepadarytas!

Pagaliau po visa kam, 
argi jos vaikučiai jos pa
vyzdžio nepaseks? — Argi 
pagaliau motiną apvils? 
Ištikrųjų — jeigu tik ji 
savo motinystės pareigas 
kaip reikiant atliko — jos 

: vaikučiai, kad ir norėdami, 
visuomet nebegalės jos ap- 
'vilti! Argi jos sapnai apie 
savo vaikučių ateitį nebe
bus tokie galingi ir realūs,

I

• gimimo gali būti parodo- 
j mas taip, kad vaikučiai 
' galėtų matyti ir suprasti

j kūdikį, Aš tavęs niekuo-|tas kliudo tinkamai vaikš- 
met neapleisiu!” —sakoj^įo^į
mums Išganytojas šv. E-j 8. Nepatartina vėlai eiti 
vangelijoje. Koks tai sura-; mįegOĮį arba nakties me-
minimas_ir paguoda moti-Įtu dirbti. Nemiegotos nak- 
noms gludi šiuose Jo žo- tyS atsiliepia į nervus, vei- 
j . sutejkia nuovargio,

su‘ prislėgimo išvaizda, kurio-

ikia ir kaip žmogiškoji mei-! galerų. matyti ir suprasit o pasaliau ir
ilė toje srityje, pagaliau į tą Aukščiausiojo palaimą, į «ad Jie jiems o pagaliau ir 
pati save susidievina, ir|kurią Jis kiekvienam Pa‘
kokius narodo vėliau iš sa- saulyj žmogui, iš teisėtos dar_ bus gyva tikrove ne-

(Iš anglų kalbos laisvai iš- būdą, polinkius ir elgė- 
vertė J. Butkevičius, škoti- sius, ir paskiau nustatyti, 
jos Lietuvių Katalikų žur- kaip daug ir kuriuose da- 
nalistas Glasgow’e). lykuose visa kas yra reika-

(Tęsinys) linga kurkas geriau ir nau
dingiau, negu kas nors ki
tas jiems paaiškintų ir 
juos pamokytų. Dažniau
siai tėvai ir yra kaip tik 
patys pirmutiniai mokyto
jai pradiniame savo vaiku
čių moksle ir ši dalis — y- 
ra tikroji vaikučių eduka- 

- . • - cijos dalis, ne mažesnė —
gera motina. Jie yra atsa- nežymi jo partija. Gali
kanti asmenys, pasakyti būtį, kad visas jų gyveni- 
savo vaikučiams visa, kas mas spindės tokia spalva,
yra reikalinga, nes ant kokja tėvai adėdami m0.
tėvų pečių guli visa uz sa- . ,. .. .. , ,
vo vaikučius atsakomybė.;kyb sav0 vaikutj. dabar 
Jiems taip gi pridera pilnai, pšvies. Vaikučių širdyse 
suprasti ir žinoti savo vai- paliks dabar ir vėliau visa 
kučius, — jų charakterį, atsispaudę, ką ir nuo ko

Katalikų Bažnyčia griež
tai reikalauja, kad vaiku
čiai visa to, kas būtinai 
gyvenime bus jiems reika
linga, krikščioniškoje švie
soje būtų mokinami. O tai 
geriausiai tegali padaryti 
vien tik geras tėvas arba

kokius parodo vėliau iš sa
vęs paeinančius vaisius ir 
išraiškas ir kaip kūdikis 
yra meilės aprubežiuotas, 
pasaulin ateidamas, ir ko
kie pagaliau yra vaisiai, 

‘tikrosios meilės išraiškos.
Ištikrųjų, tėvai turi ir 

l aukštesnį savo Vaikučių 
auklėjimą ir jų mokinimui 
pavyzdį, kai jaunos kūdi
kio lūpytės įstengia sufor
muoti pirmutinę frazę: — 
“Ir pagarbintas Tavo ys- 
čios vaisius—Jėzus”. Tė
vai dievotai papasakodami 
savo vaikučiams Jėzaus 
Kristaus, — mūsų Viešpa
ties ir Išganytojo Įsikūni
jimo Paslaptį — geriau
siai jiems gali išaiškinti 
tos paslapties grožį ir jos 
nuolankų nusižeminimą, 
kilnumą ir gilią jos reikš
mę. Juk ir Kristus, pana
šiu būdu (norint nuo kitų 
visų mirtingųjų žmonių, 
su visu skirtingu!) pasau
lin atėjo! Jo iš Nekalčiau
sios Panelės Marijos gimi
mo skirtumas tarpe Jo ir 
kitų visų žemės vaikučių

I

džiuose! O, kad kiekviena <jui 
katalikė motina tai r" 
prastų ir tinkamai įvertin- je dingsta gyvenimo ki
tų!

Baigiant šį ilgą straips
nelį, tenka nors ir neno- jaunystės išlaikymui rei- 
roms pabrėžti tą raktą, kalinga švara, kokios rei- 
kad šiandien veik niekas kaiau ja šių dienų higiena, 

”,------------ ------ racionalus gyvenimas ir
už savo darbą rei- judėjimas tyrame ore, 

kalauja vienokio ar kito- kiek leidžia sąlygos. “L-s”. 
kio užmokesnio. Taigi už 
šio straipsnelio parašymą,:
- norėčiau ir aš. vargšas ĮJŽ 2moną Atiko- 
vienuolis, dvasi n i n k a 3: v
žmogelis, gauti šiokį toki 
atlyginimą. Tačiau tą at
lyginimą niekas kitas vi
siškai nebegali man su
teikti, kaip vien Tamstos, 
brangiosios, katalikės mo
tinėlės (nuo savęs palinkė
čiau Tamstoms, gerb. ma
no tautietės, Amerikos lie- 

■ tuvės, katalikės motinėlės, 
—gerb. ‘Darbininko’ skai- 

, tytojas. — Vertėjas!), ku- 
jrios šį straipsnelį skaitysi
me. Jeigu Tamstos mano 
i žodžius visiškai nepaneig
site — kiek galint daugiau 

į visa tai, kas čia buvo paša- perleidęs tau, bet dabar aš 
kyta — sau į širdis įsidėsi- nieko nebeturiu: aš esu 

■te, ir visa tai stengsitės pasiryžęs pats save tau a- 
krikščioniškoje savo vai- tiduoti už žmonos laisvę”, 
kūčių auklyboje kiek ga- Kyrui taip patiko tokia 

1 lint daugiau panaudoti ir didelė Tigrano meilė, kad 
’ pritaikinti — tai Tamstos, jis tuojau abiem Tigra- 
; brangiosios katalikės mo-nam suteikė visišką laisvę.

birkštis — jaunystė. 
Dar tenka pridurti, kad

nieko veltui nedirba. Kiek
vienas

jasi Vyras
Persų karalius, sumušęs 

armėnus, paėmė į nelaisvę 
ir jų karalių Tigraną su 
žmona. Kyras su belais
viais elgėsi žmoniškai ir 
nei leisdavo jiems kartu 
prie karališko stalo pietau
ti. Viena dieną Kyras pa
klausė Tigraną: “Ką tu 
man duotumei, jei aš iš
laisvinčiau tavo žmoną?” 
Tigranas atsakė: “Kol tu
rėjau karalystę, būčiau ją

saulyj žmogui 
ir tobulos meilės 
šiam, suteikia.

MOTINYSTĖS 
LAIMĖJIMAI
Paliudijamai visi 

nos pasisekimai motinys-'vairias 
tės pareigose yra įrodomi nors ir į neįmanomą aukš- 
vien itk tuo — kaip ji, kai- tumą — tai ji padrąsina 

savo pareigas juos vis tik dėl to prilipti 
Jeigu ji suklups prie tos aukštumos kur- 

motinystės pareigose, —'kas arčiau, kur ir ji pati 
neabejojamai suklups ir Į visiškai nebesitikėjo, 
kitur visur! Ji gali turėti 
pasisekimą socijaliuose ir 
visuomeniniuose dalykuo
se; bet jeigu ji neturės pa
sisekimo motinystėje — ji 
neturėjo to pasisekimo ir nupultų gyvenime, — 
ten, kur pirmutinė svar- ypatingai krikščioniškame 
biausia jos, kaip motinos, gyvenime, 
pareiga glūdėjo, ir kur pa-. šame kame 
galiau ir jos pačios visa a- dėl to. — motinos meilė ir 
teities laimė pasitenkini-'jais rūpinimasis nieku bu
mas ir džiaugsmas talpi-du nebegali atslūgti — jos 
nosi. Niekas jei nebeį-j motiniškoji simpatija 
stengs bet kokia kaina at- jiems sumažėti. Ji privalo 
lyginti tą milžinišką visuomet juos užjausti, ar 
skriaudą, ypatingai vėles- jie būtų geri ar blogi. Ji 
niame jos gyvenime, kai turi stengtis būti visuomet 
jos šeima jau gal bus su- tikrasis savo vaikučiams 
augusi, kurią ji pati sau namais ir motiniškąja

gimu- galėtų virsti? Gal jie ir ne- 
I beįstengs pasiekti tos auk
štumos, apie kurią ji sva
jojo. Bet jeigu ji mano, 
kad jos vaikučiai yra pa

moti- kankamai tvirti sutikti į- 
; kliūtis ir siekti

' po motina, 
i atlieka.

tinos, tuo būdu suteiksite 
man, už mano darbą, visū- 
didžiausia atlyginimą!

(Pabaiga)

Nors kartais vaikučiai 
motiną ir apviltų — tai 
motina vis tik dėl to savo 
vaikučių turi stengties ne
apvilti. Jeigu jie sukluptų

tikėjime, ir vi- 
— tai vis tik

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J V. 
snrn Romi

Jungt. Valstybių Karo jėgų vadai sveikinasi su nau
ju savo viršininku Prez. II. S. Truman.
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Auksinio Jubiliejaus Iškilmės

Ritiniu 
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c

Pagarsėjusi mūsų tautietė art. Anna Kaskas 
meliodingu lakštingalos balsu sužavėjo ir 

kerėjo tūkstantinę publiką.

.Vcu- Britai*, Con*. — Auksi
nio Jubiliejaus proga, šv. An
driejaus lietuvių parapija praė
jusį sekmadienį garbingai minė
jo iškilmingąją Motinos Dieną, 
tuo pačiu džiaugsmingai at
šventė maloniausią ir įspūdin
giausią dainos šventę.

Tą sekmadienį. 4 vai. po pietų. 
Senior High School Auditorijo
je. pagarsėjusi Amerikos kontr
alto abejuose kontinentuose ir 
įžymiausia Metropolitan Operos 
artistė. Anna Kaskas. ne tik su
žavėjo, bet ir kerėjo tūkstanti- "dorinda”, 
nę dainą pamykusią publiką. Never Told Her Love”. 
kuri pamylo mylimiausią lietu- Saens "La Cloche Hector Ber- 
vaitę auksabalsę giesmininkę i’- 
gausiausiais aplodismentais at- "Air Champetre’ ir Aleksandro

Georgės “Myrnme au Soleil.”

na Kaskas, meiiodir.go lakštin
galos balso šventoje įkvėpiau 
čioje tyloje ir vėl griausmingais 
plojimais lydėjo kerėjančią dai
nos karalaitę, kuri žavinčiai 
dainavo klasiškas arijas, kaip 
Wolfgango Amadeus Mozarto 
Sextus Aria iš "Titus” (1791).; 
Giuseppe Verdes ariją O Don. 
Fatale iš "Don Carlos” arba' 
Rossinio ariją Una Voce Pocaj 
Pa iš “The Barber of Seville.” i 

Dainą pamylusi publika be ga
lo džiaugėsi R. Orlando Morgan 

Josef Haydn “She 
Sain.

vilkte

buvo stiprus ir aiškus. Aplodis
mentai įrodė, kad programos 
klausytojai atydžiai bų dainelių 
klausėsi. Baigiant prel. Jonas 
Ambotas ir kun. Povilas Sabu- 
lis kalbėjo. Programa baigėsi 
šokiais.

Reikia tikrai pasveikinti vi
sas Moterų Sąjungos 17 kuopos 
nares už jų pasidarbavimą ir 
gražų veikimą per tuos metus,

j Lai jų skaičius didėja ir toliau 
j tęsia savo darbuotę.

Garstyčios Grūdelis.

C. BROOKLYN, N. Y.

Amerikiečiai kariai patyrę, kad japonų submarinas tykoja juos torpe
duoti jie pirmieji paleido gilumos bombas ir štai tik skeveldros paliko iš 
to japonų laivo.

ir kitas klasiškas selekcijas.
Po to. kerėjanti dainos kara

laitė Anna Kaskas žavėtinai 
dainavo Gruodžio “Visur Tyla", 
Dirvinskaitės “Varpai” ir “Sap
nai”, Gruodžio “Rugiagėlės” ir 
Banaičio "Maldą”.

Reikia pastebėti, kad talentin
ga mūsų tautietė, Operos paži
ba, Anna Kaskas ne vienam iš- 

a- spaudė ašaras, suteikė skais- 
G. ■ čiausią viltį ir gražiausią pa- 

sios rinktinosios publikos, kuri Schick prie piano skambino' guodą lietuviams, kurie ištroš- 
per dvi valandas klausėsi talen- Dvorako “Walse in A Major”. j kusieji matyti numylėtą jų tė- 
tingosios mūsų taautietės. An- Brahms “Rapsody in G Minor”i vyne Lietuvą esant laisva ir ne-

sidėkojo už suteiktus maloniau
sius ir neišdildomus Įspūdžius.

MUZIKALĖ PROGRAMA
Niekas nesitikėjo tokios gau-

I

i

!

liozo "Žaidė" Francis Poulenc

LIETUVIŠKOJ! DALIS
Po trumpos pertraukos, 

' kompanistas muzikas H.

Gražiausių Liaudies Dainų Rinkinys
“VAI LĖKITE DAINOS

Paruošė Kun. J. Dabrila,
Papildytą Rinkinį Išleido Kun. Pr. M. Juras

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — maldaknygės formato. Labai pa- 
Kaina tik 75c.
So. Boston 27,

ranku kišenėje nešiotis. Joje telpa 233 gražiausios dainos. 
Užsakymus siųskite: DARBININKAS, 366 W. Broadvvay, 
Mass.

Aguonėlė
Aguonėlės Kazys Bink's 
Anoj pusėj Dunojėl: • 
Anoj pusėj Nemunėlio 
Anoj pusėj Nemunėlio 

ežerėlio rymojau 
kalno gluosny s 
kalno karkia: 
kalno Ramojaus, vertė P. Vaičaitis 
kaino mūrai 
kalno stovėjau 
melsvų ežero bangų 
Nemuno kranto 
tėvelio dvaro

Ar aš tau. sese. nesakiau 
žinai, berneli 
atsisakiau savo močiutei 
bernužėlis. Jonas Jonila 
išeisiu ant kalno 
jaunas bernelis 
nuėjau 
padainuosiu damų dainelę

is 
Atneša diedas kukulių viedrę 
Atskrend sakalėlis 
Audėja Balys Sruoga 
Augin tėvas du sūnelius 
Augo girioj ąžuolėlis 
Augo sode klevelis 
Ankštam berže gegulė 
Ankštas dantrus
Aukštai švietė mėnesėlis 
Ausk. močiute, drobeles 
Aušra. A. Strazdas 
Aušt aušrelė
Aušta aušrelė 
Bijūnėlis žalias 
Čiūčia liūlia, mažutėli 
Čiulba čiulbutė 
Dainuok
Du broliukai kunigai 
Eičiau girelėn 
Eičiau i sodą pas obelaitę 
E: Lietuvos kareivėliai. St. Šimkus 
E n. kur nėra
E na bernužėlis širmais žirgais arti 
Ema garsas nuo pat Vilniaus. Maironis 
Eisim., broleliai, namo
Ei *u. Domininkai. A. Strazdas 
Gaideliai pragydo 
Gale lauko toli
Garnys
Gi<-da gaideliai 
G.ėda gaideliai ryliuoj 
Gmdu dainelę A. Baranauskas 
Girt loki i o dama. Pranas Vaičaitis 
Gražių daim hų daug girdėjau. Žitkus 
Gražus mano juodbėrėlis
Grybai 
J karą 
I šilą ėjau 
Ilgesio žodžiai. A. Miškinis 
Ir išdainasau tisas daineles 
ir užaugo liepvteJė 
Išbėg išt..--t-o 
Išėjo tėtuži
Išjodamas mylimas i karą 
Iš rytų Salelės
Jaunystės daina. Putinas 
Jau pavasaris atėjo 
Jau slavai sukilo. Maironis 
Jau vakaras buvo 
Jojau dieną 
Jojau per dieną
Jūra motinėlė. Adomas Jakštas 
Kad . .i g s .ak u■ .
Kada noriu verkiu

Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
Ant 
A.
Ar
AŠ
AŠ
Aš
Aš
Aš
Aš . _____ ... .
Aš pas savo motinėlę
Ate.tir,inkų himnas. Tilvyti

priklausoma respublika ilgiems ■ naujos narės buvo priimtos ir 
amžiams ateityje.

Čia publika sutiko mylimiau
sią mūsų tautietę Anna Kaskas 
griausmingais aplodismentais ir 
Įteikta puošnusis raudonųjų ro
žių bukietas.

•pasižadėjo būti ištikimos drau
gijos veikėjas. Pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. Povilas Sa
bulis ir su palaiminimu Švč. 
Sakramento viskas baigėsi.

i
t

tėvynainiškųjų 
iš kurių “Lop- 
motinas Moti-

i

WATERBURY, CONN.
Gegužės 6 d. Marijos Vaikelių 

draugijos narės gausiai dalyva
vo šv. mišiose ir bendrai priė
mė šv. Komuniją. Tėvas Anta- 

: nas Mešlis, S. J. pasakė pamok- 
į slą. Ragino visus melstis, kad P. 
Švč. Marija išprašytų Dievo pa- 

i šauliui taikos ir Lietuvai lais
vės.

Po pietų įvyko procesija ir P. 
Švč. Marijos stovylos vainikavi
mas. Pamokslą pasakė tėvas 
Mešlis, S. J.

Vakare, šv. Juozapo par. au
ditorijoj įvyko svečių pagerbi
mo vakarienė su gražia progra
ma. Dalyvavo Sodalietės iš viso 
Connecticut apskričio. Tą pačią 
dieną įvyko masinis mitingas, 
kurį suruošė Lietuvių Nepri- 
kšlausomas klubas ir SLA 11 
kp. paminėjimui 25 metų Lietu- 
vas Steigiamojo Seimo sukaktį.

Muzikalę programą išpildė 
Šv. Juozapo par. choras, vad.

PARENGIMAS PAVYKO
Gegužes 13 d. Motinų Dienoje, 

buvo surengtas tinkamas vaidi
nimas, kuris atatinka minėtoj 
dienoj, toliau sekė deklamaci
jos, dainos, tautiški šokiai. Šį 
parengimą surengė tautiškų šo
kių šokėjų grupė, kuriai vado
vauja Bronė Brundzienė. Prog
ramą prisidėjo išpildyti ir vie
tos choras - choristės. Svarbiau
sia dalis buvo tautiški šokiai, 
kuriuos jaunos šokėjos gan ge
rai atliko. O. Zajankauskaitė 
pasakė juokingą monologą. 
Nors smarkiai lijo, kuomet 
žmonės rinkosi Į svetainę, bet 
vis tik gražios publikos susirin
ko ir visi atidžiai sekė progra
mą.

I
I

i

BROOKLYN, N. Y.

ŠTAI JOS TURINYS
aš augau pas močiutę 
aš buvau mažutėle 
aš buvau mažutėlis 
aš buvau mažučiukas 
aš jojau per ža'ua girelę 
aš turėjau 
pavasario rytelį

Kai 
Kai 
Kai 
Ka: 
Kai 
Ka: 
Kai . ________
Kaip ei gražus. srražus. Vienažindys 
Kam šėrei žirgelį
Kaiamoška ant iisorų 
Karvelėli mėlynasai 
Kas bus. močiutę, kas bus 
Keleiviai. B. Brazdžionis 
Kelkis, kelkis, mielas drauge 
Ko liūdi, berželi. Jovaras 
Ko liūdi, putinėli 
Kur bakūže samanota_ vert? Vaičaitis 
Kur banguoja Nemunėlis. Vanagėlis . 
Kur bėga Šešupė. Maironis 
Kur lygūs laukai. Ma.ronis 
Kur Nemunėlis. Dauguva 
Kur sapnų grožybė 
Kur tas šaltinėlis 
Lakštingalėli. gražus paukšteli 
Lakštute, paukštute 
Laikas, sese, jau 
Lauke berželis stovėjo 
L“ido išlaido tėvas sūneli 
Leiskit i tėvynę. Gudavičius 
L?k. sakalėli
Lietuva brangi, mano tėvyne. Maironis 
Lietuviai esame mes gimę Sauerveinas 
Lietuvos himnas. V. Kudirka
Mano rože. Faustas Kirša
Mano tėvelis 
Maniesiems, Vincas Kudirka 
Man per naktį. Faustas Kirša 
Mergyte jaunoji
Mrs Lietuvos jaunuomenė 
Miels tėveli. 
Miškas ūžia.
Myiėjau 
Močiut“. 
Močiute 
Močiute 
Močiute 
Motulė mane barė 
Motule mano 
Motule, širdele 
Mūsų dainos. A. Vaičiulaitis 
Mudu du broliukai 
Namo!
Nebeužtvenksi upės, Maironis 
Nors vėtros ūžia 
Nueisiu, nu- isiu 
Nurimk, sesut 
O. aš viena dukrel
O _________
O kai aš pas močiutę būva 
O rūta rūt
O tai dyva 
Oi dėkui, dėkui r nai m-čiutel 
Oi. kas sodai i>- r sodeliai 
Oi kur buvai, riied ;k mano 
Oi. lekia, lekia 
Oi. tu eglele .
Oi tu i“va. ievuž“ 
oi. ko žvengi žirgeli 
Oi. varge, varg“ 
Oi žiba žiburėlis 
Oi žirge, žirge 
Pasėjau kanapę 
Pasėjau linelius 
Pasisėjau žalią rūta 
I’ava.-arin - k-i hinu Y t tkus

Pavasario" vyrų t- ri ja:. Bradūnas 
per girią girelę
Pavasaris, grįžtis oras

motinėle 
Maironis 

mergele 
ka padarei 
mano
mano 
Širdele

atsimenu namelį. V. Nemunėli

DARBININKO ADMINISTRACIJAI,
Šiuomi siunčiu S 

“Vai lėkite Dainos”.
Vardas
Adresas

giružžlęPer šią žalią „ 
Per tamsią naktelę 
piaun broliukai
Piauna mano piovėjėlės 
Plaukiau per jūrą 
Plaukiau per jūrą 
Plaukia sau laivelis
Plaukė žąselė
Prašom, prašom paklausyti, Aleknav. 
Pupos. K. Aleknavičius
Rugiagėlės. Kazys Binkis 
Saulutė ” ''
Saulutė 
Saulutė 
Saulutė 
Senbernio skundas 
Sėjau rūtą, sėjau mėta
Šėjau rūtą 
Sidir vidir vidur dvaro 
Siuntė mane motinėlė 
Su daina. K. Bradūnas
Sudiev, kvietkeli. A. Vienažindys 
Sudiev. Lietuva. A. Baranauskas 
Sudiev, sesutės lietuvaitė 
Sunku gyventi. Maironi
Supinsiu dainuže. Rokas Prakeiktasis 
Susvarcyk, antela
Sutems tamsi naktužėlė 
Sveiki, broliai dainininkai 
šąla šaltinėlis 
šalia aukšto vienuolyno 
šalta žiemužė 
šaltyšius 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli 
šėriau žirgeli visą rudenėli 
šėriau, šėriau žirgužėli 
šerki. berneli, bėrą žirgelį 
š'ą naktelę miego nemiegojau 
fiięnapiūtė. Petras Vaičiūnas 
šiltas gražus rudenėlis 
šoko kiškis 
šv. Sakramento br-jos himnas.Girdenis 
Tai ne miškas šlama. St. Šimkus 
Tamsioj naktelėj
Tekėjo saulelė pro debesėli 
Tekėk, sauluže
Ten. kur Nemunas banguoja. Maironis 
The Star Spangled Banner 
Tykus buvo vakarėlis
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka 
Tykiai, tykiai
Tykus vakar? gražus 
Tyrlaukiais sušvilpė vėjas. Paparonis 
Toli, už mariu. J. K. Aleksandravičius 
Trijų seselių
Tris dienas, tris naktis
Trys sesutės 
Tūkstanti žingsnelių 
Turėjo bobelė ži’a oželį 
Už giružės t' ka up«' 
Už jūrelių, už marelių 
Už jūrių marių 
Už Raseinių, ant Dubysos. Maironis 
Užsiaugo obelėlė
Užtrauksim naują giesmę. Maironis 
Vai broli, broli
Vaikščiojo brolelis 
Vai pūtė, pūtė 
Va: tu. žirge 
Vai ūžkit
Važiavau dieną 
Vėjelis kyl’ 
Visi bajorai j Rygą jojo 
Vyčių himnas 
žalioji liepelė 
žiba žolelė
žirgeliai sukinkyti. A. Vienažindys

ir prašau prisiųsti man

nusileido 
raudona 
raudona 
tekėjo

egzempliorių

Penktadienį, gegužės 11 dieną 
po piet, parapijos mokyklos sa
lėje aukštesnės mokyklos stu
dentai ir studentės pagerbė Pa
nelę Švenčiausią ypatingu būdu. 
Su Seserų pagalba, jie prirengė 
vietelę, kur jie pastatė šv. Mo-'komp. A. Aleksiui. Kalbas pasa- 
tinos stovylą ir papuošė gėlė-1 
mis. Tai iš anksto buvo padary
ta. o šitą dieną jie susirinkę 
jos garbei keletą himnų ir gies
mių atgiedojo ir po jų pasiau- 
kavimo dangiškai Motinai, įvy
ko Panelės apvainikavimo cere
monijos. Tada klebonas, prela
tas Jonas Ambotas ir kun. Povi
las Sabulis keletą žodelių pasa
kė susirinkusiems.

UŽBAIGIANT
Operos pažiba taip pat atsidė-

i kojo gausiais 
' dainų enkorais,
šynė”, pagerbti
nos Dieną, buvo mėgiamiausia; 
taip pat ir “Kur Bakūžė Sama
nota”.

Sekančiai dainuota Čaikovs
kio “Pilgrim’s Song”, Glinkos 
“The Journey”, Paxsono “He 
Was Alone”, Hagemano “At 
The Well” ir daug kitų klasiš
kųjų selekcijų.

Užbaigiant, Anna Kaskas iš: 
publikos pakvietė talentingą 
pianistę Izabelę Degutienę a- 
komponuoti Lietuvos Himną, 

i kuris, publikai sustojus, žavin
čiai sugiedotas. Taip pat sugie
dotas ir “The Star Spangled 

I Banner”.
Bendrai, viskas puikiausiai ir! 

gražiausiai pavyko. Visi išsine-! 
šė maloniausius neužmirštamus,skaičius dalyvavo 
įspūdžius. .-------------------------- --------.
si ir džiaugėsi iškilminga ir ža-Įii* dvasios sustiprinimo, 
vinčia dainos švente. ■ Tėvas Geraldas, Pasijonistas.

Po viskam, geriausiame Vaga-1 vedė pamaldas ir kartu hetu- 
bondia Restorane buvo priimtu- i viu ir anglų kalbose sakė pa
ves. kuriose 90 rinktinųjų daly-1 mokslus per tas visas dienas. Jo 
vių gražiai pagerbė mylimiausią1 iškalbumas atsiliepė į visų šir- 
savo tautietę ir pagarsėjusią dis ir labai geras pasekmes tu- 
Amerikos kontralto abejuose rėj°- 
kontinentuose. Anna Kaskas, 
kuri sužavėjo ir kerėjo tūks
tantinę publiką. Kantata.
—

Keturiasdešimties Valandų 
atlaidai jau užsibaigė. Netik 
per tas tris dienas — gegužės 
6—8, bet irgi per triduum arba 
rekolekcijas žmonių prirengi- 
mui dėl atlaidų, didelis žmonių 

> ir proga 
Visi be galo gerėjo-j naudojosi Įsigyti Dievo malonių

HARTFORD, CONN. i

SUSITVĖRĖ NAUJAS BALF 
APSKRITIS

Gegužės 14 d. įvyko New Yor- 
ko ir Brooklyno kuopų atstovų 
susirinkimas 101 Grand St., 
sandėlio patalpose. Visi susirin
kusieji vienbalsiai nutarė su- 
tvert šios apylinkės apskritį, į 
kurį įeina 13 skyrių.

Naują valdybą sudaro: Pir
mininkas J. Brundza, vice-pir- 
mininkas P. Kubilius, raštinin
kas J. Kruze, iždininkė S. Čerie-

■ nė, korespondentė Ona Valaitie
nė.

Pasibaigus Europoj karui, 
bus greičiau galima pasiusti rū
bus kur reikiant, tad atlikim 
šventą savo pareigą, siųskim 
rūbus tiesiog į sandėlį, arba 
priduokit savo kuopų valdybai, 
kuri pristatys rūbus kus reikia.

kė miesto mayoras John S. Mo- 
nagan. adv. F. J. Bagočius, Dr. 
M. J. Vinikas, aldermanas Ed. 
Lasky. W. Kolbokas, adv. K. 
Balanda ir laidotuvių direkto
rius J. W. Stokes. Taipgi buvo 
atvykęs ir vietinis kleb. kun. J. 
Valantiejus, kuris buvo kvies
tas kalbėti. Buvo numatyta pra
dėti 3 vai., bet klebonas atsipra
šė. nes trečią valandą turėjo pa
maldas bažnyčioje. Programos 
vedėju buvo klubo pirm. Tarnas 
Matas. Aukų surinkta S150.00. 
Klubas pridėjo S50.00 Ir pasiun
tė Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Taipgi minėtas klubas davė sve
tainę dykai. Priėmė rezoliuciją 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu.

Moterų Sąjungos 17 kuopa 
minėjo savo 30-ties metų gyva
vimo sukaktį Motinų dienoje — 
gegužės 13-tą dieną. Paminėti 
sukaktį, kuopa surengė Įvairią

atl- programą.
Rytą, 8:30, Moterų Sąjungos 

bet ypač dangiškai17 kuopos narės bendrai ėjo su 
įvyksta'savo dukterimis ir su kitų mo- 

kad žmo-jterų draugijų pakviestomis na-

BRIDfiEPORT, CONN
Parapijos bazaras prasidėjo 

gegužės 17 dieną ir tęsis per 
tris savaites ketvirtadienių ir 
penktadienių vakarais. Visi pa
rapijiečiai kviečiami dalyvauti.

Ateinanti sekmadienį Įvyks 
parapijos mergaičių iškilmės 3 
vai. po pietų — vainikavimas 
P. švč. Marijos stovylos.

Gegužes mėnesį visi nori 
duoti garbę netik žemiškoms 
motinoms, .
Motinai. Taigi visur įvylr«ta! 
programos parodyti, k^r) žmn-l 
nių meilė dar netik gyvuoja vi-jrėmis. prie šv. Komunijos. Po 
sų širdyse, bet irgi didėja.

Taip ta meilė Marijai buvo 
bendru atžvilgiu pareikšta sek* 
madienį — gegužės 13-tą dieną, 
trečia valandą po pietų Šv. Tre- piet. penktą valandą. 

Ijybės parapijoje, kai Sodalietės* 
turėjo savo metinę Gegužinę 
procesiją ir Dievo Motinos ap
vainikavimą. 

! Buvo labai gražu matyti Ma- 
; rijos draugijos nares neužmirš
tant pareikšti savo meilę tai 
Motinai, kurios pavyzdį jos yra 

j nusistatę sekti, 
i Mišių tarnautojų lydimos, jos 
: bendrai įėjo į bažnyčią ir po 
1 Panelės švenčiausios litanijos 
atskaitymo, giedant giesmę — 
“Marijos Vardas”, Sodalietėsį 
apėjo aplink bažnyčią. Procesi
jai užsibaigus, paskirtos anrės 
padėjo gėlių puokštes prie Ma
rijos kojų, o Gegužinių apeigų 

1 karalaitė uždėjo karūną ant 
I Marijos galvos. Tai įvykus.

šv. mišių geras skaičius atsi
lankė mokyklos salėje dalyvau
ti bendruose pusryčiuose.

Toliau minėjimas tęsėsi po 
Tai buvo 

Visi susi- 
Amerikos 
Sąjungie-

įvairumo vakarėlis, 
rinkusieji pagiedojo 
ir Lietuvos himnus, 
čių grupė pridėjo Moterų Są
jungos himną ir dainelę “Oi 
Močiute”. O nebuvo užmiršta ir 
jaunoji karta — mažiukai turė
jo progos dalyvius sužavėti sa
vo gabumais: Loretta Mončiū- 
nas dainomis — Pranas Balsis 
deklamacija apie Motinas, iš
šoki kės, Dėl tu va i tės (sės utės) 
vikrumu.

Priėjo prie svečio dainininko, 
gabaus solisto, p. J. Vasiliausko 
iš Brooklyn, N. Y. Kai jis pra
dėjo dainuoti pasidarė tyluma 
salėje. Vien tik jo balso aidai 
žmonių ausyse skambėjo, nes 
svečio solisto išlavintas balsas

Gegužės 13 d. paminėta Moti
nos Diena ir taipgi buvo maldos 
diena, šv. Juozapo parapijoj 
Motinos dienos paminėjimas į- 
vyko 8 vai. rytą. Šv. Vardo ir L. 
Vyčių nariai “in corpore” priė
mė šv. Komuniją. Vakare, para
pijos svetainėje įvyko graži 
programa. Parapijos choras iš
pildė dainų ir vaidinimo prog
ramą. Suvaidino “Motinos Mei
lė”. Vaidino šie: Adelė Golas, 
Roy Vaičius, Celina Smolskytė. 
Edv. Kušlis, Marcelė Andrikytė, 
Jonas Lušas, Konstancija Jege- 
lyte, Jonas Kalinauskas, Alena 
Padaigytė, Povilas Kauneckas, 
Edv. Kazlauskas. Koncerto pro
gramą išpildė Studentų, Mote
rų Sąjungos ir L. Vyčių chorai. 
Kalbą pasakė kleb. kun. J. Va
lantiejus.

Visa programa buvo vadovy
bėje komp. A. Aleksio. Rengi
mo komisijoj buvo šie: Marcelė 
Andrikytė, Ona Dulskytė, Ane
lė Jenušaitienė, Petras Joku- 
bauskas, Alice Jonikaitė, Ane
lė Kanapkienė, Magdalena Ka- 
rinauskienė. Mary Kašėtaitė, 
Povilas Kauneckas, Juozas Lau- 
dinskas, Antanas Šambarys, 
Raimondas Vaičius, Julius Vil- 
čiauskas, Juozas žemaitis, Ma
tilda Bekerienė. p. Matulionie
nė, B. Šalkauskas, Jonas Gir
dzijauskas, Jonas Kairys.

Dalyvavo gausi publika ir vi
sa buvo patenkinta programa. 
Vaidintojai savo roles gerai at
liko.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą..

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

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas it 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su- 
Kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky« 
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.0U
“VYTIS”

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

(

Šiomis dienomis pp. Bakučių 
šeima gavo žinią, kad jų sūnus 
užmuštas. Giliai užjaučiame.

Korespondentas.

NEARING THE CENTURY 
MARK, Isaac W. Sharp, com- 
mander-in-chief of Grand 
Army of the Republic, will 
cclcbrate his 97th birthday 
March 9. The Warsaw, Ind^ 
resident was eleeted to the 
GAR's ranking office at De« 
Moines National Encampment

lašt year.------------ 1



Antradienis, Gegužės 22, 1945

WA$H INGTON. DC
Iš M. PEČKAUSKAITĖS raštų V-jo tomo.

Tiek dvasios, tiek kūno 
srityje mes gyvename tur
tais, sukrautais seniai mi- j 
rusių žmonių. Mūsų dėvi
mieji drabužiai, mūsų vai- : 
gomieji valgiai, visi mūsų 
vartojamieji dalykai — tai 
darbas ne tik tebegyvų, 
pagaminusių juos žmonių, 
bet ir tų, seniai šį pasaulį 
apleidusių, kurie palengva 
pančiojo gamtą, galvojo, 
krovė į krūvą savo patyri
mus. Taip pat ir dvasios 
srityje: visos tos doros, 
mokslo, dailės tiesos, ku
rių dabar mokomės, kurio
mis naudojamės ir gaivi
name sielą, yra ilgos kartų 
eilės sukrautas turtas.

Žinoma, daugiausia nau
dojamės turtais, paliktais 
didžiųjų žmonių — moks
linčių, rašytojų, valios did
vyrių. Seniai mirę, jie vis 
tebėra mūsų vadovai, mū
sų mokytojai ir pavyz
džiai, darydami mums daž
nai daug stipresnės įtakos, 
nekaip visi gyvieji žmonės.

Bet ir paprastieji žmo
nės, kad ir nieko neparašę, 
nenutapę ir neišgalvoję, 
neapleidžia pasaulio nepa
likę žymės.

Yra viena Tolstojo apy
saka, kurioje vaizdžiai pa
rodoma, kaip du -mokiniu 
sufalšavo kuponą ir kokie 
buvo to darbo vaisiai. Ro
dos, sufalšavimas nebuvo 
didelis: vieton 2 rb. 50 kap. 
padarė 12 rb. 50 kap., bet 
kokių baisenybių jis tapo 
pirmąja priežastim! Mo
kiniai iškeitė tą kuponą 
vienoje krautuvėje, apga- 
vę jos savininkę. Vyras, 
pamatęs kupono netikru
mą ir nenorėdamas turėti 
nuostolio, įkišo jį Mirono
vui, mokėdamas už mal
kas, o tasai norėjo jį iš
keisti arbatinėje. Bet čia 
jis buvo įtartas pats kupo
ną sufalšavęs ir nors pa
sisakė, iš ko jį gavęs, nie
ko nepešė, nes krautuvi
ninkas užsigynė niekados 
jo neregėjęs. Iš to nusimi
nimo jis pragėrė visus pi
nigus, visai nusigyveno ir 
pradėjo vogti arklius. Ir 
galų gale policija jį sugavo 
ir patys žmonės užmušė.

Krautuvininkas besigin
damas nepirkęs malkų nuo 
Mironovo, sugundino na
mų tarną Vosylių netei
singai prisiekti. Tas dar
bas taip sudemoralizavo stebuklingą

Vosylių, kad nuo to laiko 
jis pradėjo vogti ir paskui 
pateko į kalėjimą. Mirono
vas, bevogdamas arklius, 
išvedė trejetą ir nuo vieno 
dvarininko. Ponas, buvęs 
lig to laiko geras žmo
nėms, po to atsitikimo vi
sai atsimainė, giliai už
gautas žmonių nedėkingu
mo. Ir galas buvo toks, 
kad žmonės jį užmušė. Tų 
žudytojų du pakorė, kitus 
išsiuntė į Sibirą.

Mironovo žudytojų tarpe I 
buvo Steponas, kuriam 
Mironovas buvo pavogęs 
po kits kito trejetą arklių, 
pirktų už sunkiai uždirb
tus skatikus. Lig šiol ra
mus žmogus, išėjęs iš ka
lėjimo, jis visai sužvėrėjo: 
ėmė žudyti žmones, nejau
sdamas jokio sąžinės grau
žimo.

Tai tik stambesnės pasė
kos — smulkesnių visa ai
bė. Blogo darbo bangos, 
kaskart platesnius skrie- 
damos ratus, vis daugiau 
žmonių traukia į savo sū
kurį. Bet taip pat ir gero. 
Steponas žudo vieną labai 
gerą moteriškę, žmogžu
džiui priėjus prie jos su 
peiliu, ji nepakėlė rankų 
gintis, tik prispaudus jas 
prie krūtinės ir sunkiai at
sidusus, tarė: “Ką tu dir
bi? Argi galima? Ak, dide
lė nuodėmė! Pasigailėk sa
vęs. Svetimas sielas žudai, 
o labiausiai savą”. Ir pa
pjovęs žmogžudys pirmą 
kartą jaučia sąžinės grau
žimą, nebegali rasti vietos, 
nuolat mato tą savo auką 
ir girdi jos paskutinius žo
džius. Susitikęs kalėjime 
su vienu pamaldžiu sek
tantu ir ėmęs skaityti e- 
vangeliją, visai atsiverčia

■ ir tampa doru žmogumi.
Jo pavyzdys patraukia ki-

■ tą kalinį, einantį budelio 
• pareigas prireikus, ir tasai

atsisako vykdyti teismo 
nutarimą. Teismo tarnau
tojas. klausinėjęs Steponą, 
domis juo ir sako apie ne* 
paprastą kalinį savo myli
majai panelei. Tai daro jai 
tokio įspūdžio, kad ji nu
taria visą savo turtą išda
lyti pavargėliams.

Ir taip vis veikia toliau 
mirusios doros moteriškės 
pavyzdys.

Kad tiem dviem moki
niam būtų kas per kokį 

didinamąjį
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Kaip buvo paskelbta V-E Diena —Vokiečių pasidavimo ir Alijantų per
galės, tai New Yorkiečiai, kurių čia matosi tik dalis džiaugsmingai para
duoja.

Kaip Amerikoje Daroma
1944 m. Hood River mies

telį, Oregon valstybėj, A- 
i menkos Legijono Postas 
balsavo pašalinti vardus 
šešiolika kareivių japonų- 
Amerikos kilmės nuo aps
kričio karo paminklo. Vi
soje Amerikoje žmonės su
sidomėjo tuo įvykiu. New 
Yorko “Times” dienraštis 
atspausdino straipsnį apie 
Frank T. Hachiya, vieną iš 
tų šešiolika.

“Japonų užpuolimas Per
lų Uosto padarė tokį įspū
dį ant Hachiya lygiai kaip 
ant visų patriotiškų ame
rikiečių”, rašė New Yorko 
Times. “Teisybė, kad jo a- 
kys japoniškos, jo oda gel
tona, jo pavardė kitokia. 
Bet Hachiya buvo ameri
kietis. Jis tuoj įsirašė, ir 
gal buvo dramatiškas mo
mentas kada jis japoniš
kai tėvui pasakė, kad jis į- 
stojo į Amerikos armiją. 
Sūnus išvyko į frontą, tė
vas buvo suimtas ir išsiųs
tas į War Relocation Au- 
thority stovyklą.

“Kaipo kareivis, Hachiya 
dalyvavo Kwajalein, Eni- 
wetok ir Leyte kautynėse.

!

Jiems suskambėjo vedybiniai varpai. Jie linksmi.
Tai artimi giminaičiai buvusio Pennsylvania guberna
toriaus.

KAI AŠ TURĖJAU

Vienas gulėjo klonyje, ap
link japonų kulkos puolė. 
Visur vyrai krito, kiti su
žeisti. Atakas sustojo. Bu
vo būtinai reikalinga su
žinoti priešo stiprumą. Vy
riausias karys prašė pa
galbos. Hachiya pasisiūlė. 
Gerai pažindamas salą jis 
bėgo, slinko, puolė ir vėl 
bėgo priešo link. Bet stai
ga krito. Mirtingai sužeis
tas. Jis negalėjo ten gulė
ti. Turėjo grįžti prie savo 
žmonių, jiems informaci
jos buvo labai reikalingos. 
Vos pasiekė savo linijas. 
Mirštantis išdavė savo ra
portą. Ir mėnesį po iš
braukimo jo pavardės nuo 
Hood River paminklo, jis 
mirė.

“Gal Hachiya ir niekad 
nežinojo ką jo Legijono 
Postas padarė. Gal vieną 
dieną jį pargabens namon 
ir ten palaidos”.

Netik šis New York 
Times straipsnis, bet kiti 
atsiliepimai pakeitė įsaky
mą Hood River, Oregon. 
Legijono Posto išbraukti 
pavardes tų kareivių.

Visos pavardės, apart 
vienos, bus vėl sugrąžin
tos. Tas vienas kareivis ne
garbingai paliuosuotas iš 
armijos.

Ši pasakėlė tik parodo 
kaiD Amerikoj daroma.

FLIS.

I

Kai aš turėjau
Kaime mergelę,
Ėjau lankyti
Kas vakarėli.

Vai ly, vai ly—lia
Vai ly, vai lia—lia. 
Ėjau lankyti
Kas vakarėlį.

Kai aš nuėjau.
Ilgai stovėjau,
Prikelt mergelės
Aš negalėjau. Vai ir tt.

Aš atsikėliau
Anksti rytelį,
Radau pramintą
Sode takelį. Vai ir tt.

Radau pramintą
Sode takelį.
Žinau, kad buvo
Mano bernelis. Vai ir tt.

ŠALTYŠIUS

stiklą parodęs visas tas 
baisenybes, atsitiksiančias 
dėl jų dviejų to vieno blo
go darbo, juodu, be abejo, 
nebūtų jo padarę. Kaip 
gaila, kad nėra išminčiaus, 
kurs tokį stiklą išrastų! 
Gal tuomet žmonės būtų 
atsargesni bemėtydami į 
gyvenimo gelmes žodžius 
ir darbus ir gal labiau val
dytų savo mintis ir norus.

Niekados neužmirškite, 
kad kiekvienas žmogus — 
tiek pagarsėjęs, tiek pa
prastas — yra sėjėjas. 
Skirtumas tiktai tas, kad 
žmogus, pagarsėjęs protu 
ar talentu, sėja juos į tūk
stančius, milijonus šir
džių, o paprastas žmogelis 
į širdis tos saujelės žmo
nių, su kuriais jis gyvena 
ir susitinka. Jūsų elgima
sis namie, gatvėje — jūsų 
kalbos ir žaidimai — visa 
tai yra netik jūsų pačių 
sielų nauda ar pragaištis, 
bet kartu nauda ir pra
gaištis daugybės žmonių. 
Atsiminkite tai visados. 
Kas rytą pasiryžkite sėti nelius Krasauskas, 
tiktai gerus grūdelius, o 
kas vakarą klauskite save, ro parapijoje, 40 vai. 
ką per dieną pasėjote. Ne- rugsėjo 23-25 d. — 
sėkite piktžolių, kurios ve- nalis Liauba. 
šės lig pasaulio pabaigai, 
bet gražias gėles. “L-s”

Tėvų Pranciškonų Misijos 
1945 m.

Ncwark, N. J. — Švenč. Tre
jybės parapijoje, misijos ir 40 
vai. atlaidai gegužės 14-22 d.— 
Tėv. Juvenalis Liauba. |

Elizabcth, N. J. — Šv. Petro t 
ir Povilo parapijoje. Šv. Onos 
novena, liepos 17—26 d. — Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Chicago, III. — Visų šventųjų 
parapijoje, šv. Onos novena. 
liepos 17—26 d. — Tėv. Agne- 
lius Krasauskas.

Ncirtovn, Pa. — šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne, metinės 
rekolekcijos, rugpiūčio 6—15 d. 
— Tėv. Juvenalis Liauba.

Watcrbury, Conn. — Šv. Juo
zapo parapijoje. Šv. Pranciš
kaus novena ir Tretininkų vizi
tacija. rugsėjo 8-17 d. Tėv. Ag
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Plymouth. Pa. — šv. Kazimie- 
. atlaidai. 
Tėv. Juve-

Franciscan F atkers 
Mount St. Francis, Grecne, Me.

Šaly kelio, vieškelėlio 
Gyveno šaltyšius.

Vai dūda ir vėl dūda.
Vai tai dūda, dūdytėlė, 
Gyveno šaltyšius.

Jis turėjo tris sūnelius.
Visus tris kaip vieną...
Vienas Jonas, antras Baltrus, 
Trečias Matjošiųs...
Nuvažiavo į Alvitą
Pirkti Jonui dūdą...
Jonui dūdą. Baltrui skripką. 
Matjošiui pyrago...

Anei dūdos, anei skripkos, 
Anei pyragėlio...

MOČIUTE MANO
— Močiute mano, 
Senoji mano.
Oi noriu, noriu (2 k.) 
Saldaus miegelio.

— Dukrele mano. 
Jaunoji mano.
Eik j darželį (2 k.) 
Pas rūtytėles.

— Tėveli mano. 
Senasis mano.
Oi noriu, noriu (2 k.) 
Saldaus miegelio.
— Sūneli mano. 
Jaunasis mano.
Vai eik pas savo (2 k.) 
Tu juodbėrėlį.

Lietuvių ir kitų tautybių 
kilmės Amerikos kareiviai 
ir jūreiviai, vis dažniau 
kreipiasi į Raudonojo Kry
žiaus atstovus, tarnaujan
čius prie karo vienetų, 
prašydami patarimų įvai
riais asmeniniais reika
lais. Panašiai yra ir su jų 
šeimomis, kurios randa 
pagalbos jų vietiniam R.l 
Kryžiaus skyriuje tokiais 
reikalais, kaip karo pensi
jos, algos, kurių šeimoms 
skiriama užmokestį, ir ki
tais reikalais.

Tipiškas pavyzdys čia 
nurodomas, kokiu būdu ir 
kokiais atvejais Raud. 
Kryžiaus atstovai karo 
lauke ir namie patarnauja 
mūsų kariams.

Vienas kitataučių kilmės’ 
Amerikos karys užėjo pasi 
Raud. Kryžiaus direktorių! 
karo lauke. Jis pareiškė, 
kad jo tėvas menkai su
pranta anglų kalbą, ir ne
gali suprasti kaip išpildyti 
gautas iš valdžios pensijų! 
formas, kurias valdžios į- 
staiga pasiuntė jiems po 
kito sūnaus žuvimo karo 
fronte. Pensija kario tė
vams buvo reikalinga ir 
jie turėjo teisę ją gauti, 
bet nemokėjo išpildyti pri
siųstą blanką.

Raud. Kryžiaus atstovas 
tuojau pranešė R. K. sky
riui mieste, kur kario tė
vai gyveno. Skyriaus at
stovas, gavęs laišką, tuoj

Skaityk ir Platink
“ŽVAIGŽDĘ”

Jėzaus Širdies religinio 
atgimimo laikraštį!

“ŽVAIGŽDĖ” 
rimčiausias ir turiningiau
sias mėnesinis laikraštis! 

Metams tik $1.001 
Adresas: 

‘žvaigždės' Administracija 
488 E. Seventh St., 

So. Boston 27, Mass.

pasiuntė pas kario tėvus 
žmogų, kuris visą reikalą 
ištyrė ir pagelbėjo jiems 
išpildyti aplikaciją, ir ją 
pasiuntė, kur reikėjo.

Po kurio laiko kario tė
vai gavo pranešimą, kad 
jų aplikacija priimta ir 
jie gaus pensiją iki gyvos 
galvos. Jaunesnysis sūnus 
karys iš Amerikos išvyko į 
užjūrio karo frontą rames
nis, nes jis žinojo, jog jo 
tėvai gerai aprūpinti. Ne
gana to, jis taip pat žino
jo, kad jeigu jiems reikės 
pagalbos, Raud. Kryžius 
visuomet jiems patarnaus.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Limosinai dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

AUKA NAUJAI KOPLYČIAI IR NAMUI PADIDINTI

Įrengti groteles, langą, altorių; aukoju S ...................
Amžino Rėmėjo auka (S100 arba daugiau). Aukoju S 
Rėmėjo auka S(25.00 arba daugiau). Aukoju S 
Geradario auka (Kiek galima). Aukoju S.....
Vardas ir pavardė ............................................................
Numeris ir gatvė ............................................................
Miestas ir valstija ...........................................................
Aukas siųskite šiuo adresu:

Vilią Joseph Marie,
Holland Road, Newtown, Bucks Co., Pa.

PADĖKOS ir PRAŠYMO
Iškilminga NO VE N A prie SV. JUDE

“šventasis Negalimybių“

Dėl PERGALĖS ir TAIKOS
BIRŽELIO 2 d. kiaurai BIRŽELIO 10 d.

Siųskite jūsų PRAŠYMUS ir INTENCIJAS muin.« padr-fj 
ant šv. Jude altoriaus, kad būtų atmintos \i.«<>.«•• šv. Mi
šiose ir Pamaldos#• laik#^ šių specialių DEVYNIŲ DIENU 
Motinos—Žmonos—Mylimosios—Draugai Garbinkit*' ir dč- 
kuokit*' Dievui už greita pergalę ir melskitės apsaugos ir 
greito sugrįžimo jūsų MYLIMŲJŲ
Specialios pamaldos 3:15 vai. po pietų ir 3:00 vai. vakare. 

KUN. THOS. J. HOSTY. Pamoksiįninkąs.
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ŠV. Ji.'DE
Pažymėkite visus PRAsYMUS, kuriuos norite, kad būtų atminti — 

Pridėkite savo vardą ir adresą ir pasiųskite: —

ATIONAL SHRINE OF ST. JUDE,
Claretian Fathers. 3208 East 91st St.. Sec. 46. Chicago 80. III.

Pastovią taiką □ Belaisvius
I^aimingo grįžimo £2 Dingusius
Sužeistuosius □ Laimingų vedybų
Sveikatos □ Pasekmingų kvotimų

Lai Šv. Jude būna malonus priimti mano auką S
Vaidas
< Lr ve t
Miestą? Zone Valstybe —
š\. Jud»* BALSAS — Organas Tautinės šventovės—Prenumeratos kainos

Metam $3.00: Dviem—5.00 Penkiem—$10 00. Siųsk prenumerata ŠIANDIEN

N

□□□

i
i
lLenkiją ir kitus

□ Kitas intencijas e |
I
I
I
I 
I* 
k
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Užsiprenumeruokite Įdomiausi 
Du kart savaitinį laikraštį

'DARBININKĄ"
Laikraštis “Darbininkas” yra vienas rimčiau- 

ir geriausiai mėgstančių laikraščių, Amerikoje 
išeina du sykiu į savaitę — antradieniais

šių
Jis 
penktadieniais.

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

siųskite:—

DARBININKAS
> • *

3SG West Broadway, So. Boston 27, Mass.

$4.00
2.00

$2.00
.... 1.00

ir
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selės bus visuomet dėkingos, ir 
kasdien, ar lai motiniško namo 

ar tai parapijinėje 
a Motinos Marijos Į»en- bažnyčioje jos melsis jūsų gero- 

Joaas .4. StošAuzs.

Rėmėjų Šėtonas
—z-------------------- - . . I

Balandžio 1 • d. minėjome kil- koplyčioj, 
nios a. r

i *
k..; metų mirties sukakti. Lie- veiI 
tuv:ų laikraščiuose tilpo apra-Į 
šymai apie jos gyvenimą ir dar-j 
buotę Dievo garbei ir lietuvių 
tautes gerovei, šv. Kazimiero' 
Seserys vienuolės lietuvaitės dė- 

ir deda visas pastangas gra-' delphijoj 
žiame auklėjimo darbe. submarinas

Sekmadienį, geg. 27 d.. įvyks submarinas 
metinis šv. Kazimiero Akade- mo. Jis yra 
mijos Rėmėjų Seimas molinis- laivų pabudavotas Philadelphi- 
kame name, šv .mišios už jųjų joj nuo karo pradžios, ir jis 
rėmėjus ir geradarius bus lai- kainavo $6.500.000.00. Laivas 
komos vienuolyno koplyčioje. ■ buvo nupirktas laike 6-to Karo 
Seime bus aptariami bėgamieji Bonų Vajaus, ir jis yra vienas 
reikalai. Iš tikrųjų, jeigu visi i 
žmonės suprastų koks vargas 
spaudžia seseles ir kiek išlaidų 
reikia vienuolyno išlaikymui, 
tai tikrai visi lietuviai prisidė
tų prie šio darbo, 
kius. lietuviai yra auksašir- buvo pakviesti Domininkas 
džiai: jie davė praeityj ir tiki- Petronėlė Antanaičiai 
mės duos ateityj.

Rytinių valsty 
irgi gali prisidėti 
tūrinio ir dvasinio 
darni savo aukas 
tuomi tapdami dalininkais Sese- Valaičius, 1732 E. Moyamensing 
lių Kazimieriečių kasdieninių Avenue.
maldų. Mes galime taipgi prisi-į ★ S. W. Philadelphijos lietu-! 
dėti prie šio veikimo įsirašvda-'vės Motinos — Motinos Dienos! 
mi į kilnią Šv. Kazimiero Aka- proga — suruošė gražų pikniką 
demijos Rėmėjų organizaciją.' savo kareiviams sūnams pa- 
garbės ar amžinais nariais.' gerbti. Piknikas įvyko ponios 
Garbės nariai aukoja dvidešimt Bartašienės gražiame sodelyje, 
penkis dolerius, o amžini 
šimtą dolerių. Dabar mes turi- bai sėkmingas.
me geresnes pajamas,
me lengvai padaryti dvasinį in- tuviams kareiviams dovanas į- 
vestmentą, tapdami 
miero Vienuolyno ir Akademi-I ★ Gegužės 5-tą mirė 
jos Amžinais nariais.
galime 
Kazimieriečių Motinišką Namą centą ir brolį Albertą, 
sekančiai: 
simir.
Road. Chicago 29. Illinois.

Praslinko keturiolika 
kai aš užbaigiau pradinę 
kvklą. kurią vedė Seselės Kaži-! lankyti 
mierietės.
jyjy gražius pamokinimus 
lietuvių kalbos įvertinimą. Ke
liaudamas po įvairias lietuvių viška radio programa buvo skir- 
kolonijas. Amerikoj, man teko į ta Motinoms pagerbti. Išklausy- 
matyti jųjų šviteimo darbą ir ta gražių kalbų, daug sveikini- 
gerai suprasti jųjų gyvenimo 
reikalus. Karts nuo karto man 
tenka proga aplankyti Seselių 
vedamą mergaičių Akademiją. 
Šv. Kryžiaus ir Loretto ligoni
nes. ir tuomi gėrėtis jųjų pasi
šventimu visų žmonių labui.

Brangus lietuvi, prisidėk prie 
šio gražaus darbo; nelauk ilgai, 
s.ųsk savo auką šiandien, o se-

Trupinėliai Iš Philadelphi- 
jos Lietuvių Gyvenimo

★ Gegužės 13-tą dieną. Phila- 
buvo pakrikštytas 

■’Trumpetfish”. šis 
yra 1300 tonų didu- 
13-tas šios rūšies

Č? i

iš dviejų kurių nupirkimui dar
bavosi 235-ios moterų 
zacijos.
jo prie 
nes jie

♦
Tiesą paša- bonų.

Socijalio klubo — A. Milienė; 
Lietuvių Moterų klubas — P. 
Juozaitienė: Mot. Są-gos 5-ta 
kp. — M. Vaitekūnienė: Mergi
nų Sodalicijos — F. Aukštikal- 

Vvčių 26 kp. — O. Lu 
šv. Kazimiero cho- 
Jurgelionienė; Pi!.

— P. Mon-
Bonų Komiteto 
J. K. Žemaitis.

orgam- 
Lietuviai daug prisidė- 
submarino nupirkimo, 
išpirko dideles sumas 

Krikštynose dalyvauti 
ir

ir Prof.
Alfred Senn’as.

ių lietuviai' ★ Iš Italijos, po 28 
>rie šio kui- tarnybos. Corp. Vincas 
darbo, siųs- parvyko aplankyti 
seselėms ir liūs, ponus Vincą

nytė: I. 
kosevičiūtė: 
ras — M.
Blaivininkų 25 kp.
kus: Lietuvių 
vardu muzikas

Profesijonalai prisidėjo auko
mis ir buvo iššaukti pasakyti' 
kalbas. Kalbėjo: adv. Ant. Mile
ris. adv. Kaz. Tamulonis, kleb. 
kun. Aug. Petraitis, kun. J. Ba- 
kanas. P. Matilda Paulukonienė.1 
Dr. Fr. Weiksner. Dr. Ant. Kor- 
pawich, Dr. Peter A. Lauken- 
ner, Prof. Kaz. Paulukonis ir 
šeimininkė Elžbieta Kupstienė. 
Dalį programos išpildė daino
mis — p. Ona Graičaitienė. so
lo, ir dviem atvejais trijo — p. 
Anelė Thompson. p. Sofija 
Biekšienė. ir varg. žmona p. Ma
rija Žemaitienė.

Baigiant programą, pirm. P. 
Milius pareiškė didelį dėkingu
mą už gausias aukas ir skaitlin
gą atsilankymą. Užsibaigus 
programai, publika linksminosi 
iki vėlumos.

. ! menesių 
Valaitis 

savo tėve-j 
ir Veroniką

.
— 1822 Lyons Avenue ir buvo la- 

Visas tos pra- 
tai gali- mogėlės pelnas paaukuotas lie-

“ i 
Šv. Kaži-1 teikti.

★ Gegužės 5-tą mirė Juozas 
Amžinais nariais. Aukas Jargis. 633 N. 17th gatvė. Pali-

ųsti tiesiog į Seselių ko du sūnus. Kazimierą ir Vin- 
Pamal- 

Sister’s of Saint Ca- dos įvyko Šv. Andriejaus baž- 
2601 West Marąuette nyčioj.

: ★ Aviation Cadet Kazimieras 
metų ' Janušauskas, netikėtai parva- 

mo- ‘ žiavo iš Alabama Valstybės ap- 
savo tėvelius, ponus 

Sunku yra užmiršti Jurgį ir Petronėlę Janušauskus, 
ir Clarksboro. N. J.

★ Gegužės 9-tą WHAT lietu-

mų Motinoms ir gražios muzi
kos. “Bitelė”.

1VAK WORKKR olds flash 
light on smalJ dia) which 
gtiards the cight supercharg- 
ers on B-29 Superfortresses. 
It guarantees safe operatior 
of superchargers which pre- 
vjouslv were main trouble 
spots in high altitude control-

WORCESTER, MASS. 
Šv. Kazimiero Parapija
Lietuvių Labdaringa dr-ja 

šauniai paminėjo savo 25 metų 
gyvavimo sukaktį 6 d. gegužės. 
Rytą. 9:45. turėjo užsiprašę šv. 
mišias ir priėmė Šv. Komuniją. 
Klebonas kun. A. Petraitis pa
sakė pamokslą.

BANKIETAS
Maironio parko pavilijone, 5 

valandą vakare įvyko puikus 
bankietas su gražia programa. 
Pasisotinus skaniais valgiais ir 
gėrimais, prasidėjo programa.

Pirm. Petras Milius išdavė 
apyskaitą iš praeities gyvavimo 
ir supažindino susirinkusius su 
dr-jos tikslu ir stoviu.

Dalyvaujančios draugijos pri
sidėjo aukomis ir atstovybėmis. 
Atstovai buvo iššaukti pasakyti 
kalbas.

Šv. Kazimiero dr-jos — J. Na- 
žukaitis; Šv. Jurgio — A. Daili- 
da; šv. Vardo — P. Zarams- 
kis: Birutės — P. J. Zdradaus- 
kienė; Lietuvių Ckėsų klubas— 
J. Dirvelis; SLRKA 41 kp. — 
Kaz. Matulis; SLA 57 kp. — 
Šimkonis; Šv. Onos — M. Ščiu- 
kienč: Šv. Vardo Marijos — P. 
Bačinskienė: Šv. Petronėlės — 
O. Stalulonienė; Šv. Kazimiero

BROCKTON, MASS

Šie trys italai, matomai patenkinti, kai Milanas bu- 
itatų patriotų išlaisvintas ir kai Mussolini buvo nu-

6
liną, Pribušauskienė, RaiterisĮson Gertrude, Germanavičius, 
Jonas, Ross Mr. & Mrs. Allan,Į Kazimieras, Jeskevičius Anta- 
Rudokus Longinas, Saladonis;nas, Jeskevičius Marijona, Ka- 
Jokubas, Šaulytienė Kazimiera, > Šėta Jonas, Kašėtienė Malvina, 
Šatas Petras. Šilanskiai, Sinke-! Kasperavičius Lena, Kibartas 
vičius Juozas, Sinkevičiūtė Mar-: Stačia, Laucevičiūtė Elena, 
garėta, Svirskai, Skirmontienė, Looney John J., Looney Mary, 
Ona, Stripiniai, Sykes Mrs. Lukas Sophie, Macernienė Pet- 
Pauline. Tamašiūnas Lucy, Ta- ronelė. Mazgelis Jonukas, Mon- 
mosevičienė Antanina, Tamule- kevičius J., Naruševičius Mary, 
vičiūtė Agota, Treinavičienė Navickis Pranciškus, Pileckienė 
Bronė, Treinavičius Juozas, U-Į Petronėlė, Pileckas Petras, Po- 

Vicbalienė Mar džiūnas Mary, Povilaitienė K., 
B., Radzevičius. Rat- 
George, Rocevičiūtė, 

Audrey, Rutkauskas,

sevicius J. J., ,:-2- »»--•
cella, Vicbalis Izidoras. Vitkiū-jI 
te Ona, Jackevičienė Ieva, Yka- 
sala Juozas Jr., Juknienė Ona,! 
jaijellūnai Edmundai, Jurge-i 
liūnienė Marijona, Jurkevičiai,! 
Juškaitis Petras, Zagurskaitė 
Adelė, Zagurskienė Kazimira, 
Žemaitis Beatriče, N.N., N.N.

$4.00 — Laipeniūtė Anelė.
Po $3.00 — N.N., Čepulis Wal- 

ter, Fox Ona, Jezukevich Mari
jona, Jakimavičienė V., Mačins- 
kis Ciprijonas, Šarkis Antanina, 
Jarmolavičius Ričardas.

Po $2.00 — N. N., N. N., Anu
sevičius Jonas, Audiejaitienė E- 
lena, Česnulevičius Jurgis, 

iCampion Josephine, Chamber- 
lain Mr. & Mrs., Česnulevičius 
Petras, Clifford Josephine, Cza- 
ja Vincent, Dabravalskienė Ro
žė, Debsas Jonas, Densmonienė 
Natalija. Dombrauskas. Dubes- 
ki Mrs. W., Gatautienė Amilija, 
Laucevičienė D., Gecevičius Vla
das, Gennaco Joseph, Germana
vičius Vincas. Hollard Florence, ' 
Juozenaitė Juozapina, Kašėta1 
Juozapas. Kalpokienė J., Kerne-! 
žienė Uršulė, Kibartas Juozą-: 
pas, Latauskas Rozalija, Lau-| 
cevičius Juozas. Levonienė, Ali
cija, Looney Julia, Masaitienė, i 
Mazgelis Mikas, Mockusty S.,! 
Plaškus O., Pikelis Jonas. Ra-i 
dzevičiūtė Emilija, Roženaitė O-. 
na, Savickienė Stefanija. Sau-1 
lytienė Stefanija. Scanlon J. W., j 
Šarkis Juozapas, Sliažas Ado-! 
mas, Jakavoniai, Jarmolavičių-1 
tė Emilija, Junevičienė Juozą- Į 
pa.

Po $1.00 — Alexandravičius, 
Jonas. Aleksandravičienė J. W., 
Akstinas Josephine, Akstinas 
Sofija, Bakutis Edvardas. Bara
nauskienė Ona. Česnulevičius 
Jonas, Danilienė Bronė, Erick-

Poškienė 
kevičius 

Į Rozen
' Sargelis Petras, Sliažienė Kazi
mira, Stonkienė Liudvika, Stri
maitis Stella, Švagždys Juozas,

■ Svirskas Nellie, Tamulevičius 
Joana, Tamulevičius Marė, Trei- 
navičiūtė Albina, Vaitkevičienė 
Mary, Valantukevičienė Cellia, 
Jančiūnas Pranciškus, Janciu- 
nas Katarina, Ykasalienė Jen- 
nie, 19 asmenų be pavardžių.

Didis dėkų geraširdžiams. 
Šiuo pusketvirto tūkstančių 
paramos Brockton iečiai neuž
daro. dar yra, kurie žadėjo au
koti ir tai stambesniomis auko
mis. Beraštis.

vo 
žudytas, kuriuose veiksmuose ir jie ėmė dalyvumą.
kalniai Jr. Antanas ir Veronika, vičius Mykolas. Barry Francis, 
Baronai Julius ir Elena, Blaze- 
vičiai Jonas 
kas Adomas 
Mr. & Mrs.
Simonas, Chutiekis Mrs. P., i 
Debsienė Ona, Janauskaitė Ma- ] 
rijona. Janušienė Joana. Kons- J 
tantinavičiene Kazimira, Lau
cevičienė Agnieška, šemeta Le- < 
onas ir Ona. Matulienė Valerija, . 
Motekaitis Kazimieras, Mažaus- 1 
kaitė Elzbieta, Medžiai Pranai. 1 
Olson Mr. & Mrs. Harold G., Pa- 

, šakarnis Pranas. Paulauskas A- .
domas. Peldžiai Antanas, Racz- 
kowski Julius, Raiteriūtė Adelė, 
Račkauskienė, Aleksandra, Ra
dzevičienė Alena, Sankienė 
Grasilda, Sinkevičiai Antanaų 
Tamosevičius Juozas. Tamule
vičius Juozas. Tamulevičienė 
Marijona, Tamulevičius Vincas, 
Tautkiūtė Rita. Tamosevičiūtė 
Albina, Valatkevičius Antanas, 
Jankunienė Louise, Jukna Jen- 
nie. Zalatorienė Veronika.

• Rožė, Miliauskienė
i Miliauskai Petras 
Miliauskas Petras, 
Florencija, Monkevičius Alfon
sas, Moyninan Mrs. B., Moc
kienė Ieva, Naujaliai, Pašakar- 
nis Albertas, Pileckai Tarnai.

i Pileckienė Amilija, Pinnetti I
IMrs. Nellie. Pitman Mrs. Mary, 
Pitman Fred.. Pekarskiai Mar
tinai, Pliaškus K., Poškus Karo-

I

ir Morta. Česnaus- 
ir Jule, Chestnut 
Anthony. Čirukas 

Chutiekis Mrs.

I

Visiems žinoma, kad Jėzaus 
Nukryžiuoto Seserys perkelia 
savo motinišką namą iš Elmh-. 
urst’o. Pa. į Brocktoną. J. E. 
Arkivyskupas R. J. Cushing. 
suteikė joms tą galimybę. Joms 
pasitaikė gera proga įsigyti 
Brocktone labai tinkamą namą 
“Brockton Infirmary”. Daug 
sunkių kliūčių nugalėta kol pri
eita prie šio puikaus pastato. 
Viena kliūtis dar tebevargina, 
tai lėšų stoka už namą užsimo
kėti. padaryti būtinas pataisas 
ir supirkti reikalingus dalykus 
įsikūrimui. Pavyzdin įrengti ko
plyčią: ko čia nereikia. Arkivys^ 
kūpąs kreipėsi į Vyskupijos lie
tuvius. kad jie Seselėms suteik
tų pagelbos.Bostonas pirmas šo
ko darban. Ką nuveikė ir kaip 
veikė “Darbininkas” savo skil- 

I tyse pažymėjo. dabar eilė 
Brocktonui. Brocktonas geguž. 
13 d. padarė tam tikslui bažny
čioje kolektą. kuri nustebino vi
sus. Surinkta tik toje dienoje 
trys tūkstančiai ir penki šimtai 
dolerių ($3,500.00).

Tą sumą sudarė smulkesnės 
aukos ir stambesniomis auko
mis aukojusieji, kurių vardai 
šie:

§300.00 — N.‘ N.
$200.00 — Jakavonytė Julė.
Po $100.00 — Kun. F. Norbu- 

tas. Kun. J. Petrauskas, Jezu- 
kevičius Juozas. Kubiliai ir Ag
nietė. Jaskelevičiai Jonas ir 
Marijona, Petkus Adomas, Pet
kienė.

Po $50.00 — N.N.. Dr. Budres-
i kiai Alfonsas 
Kazimierai, 
Juozapas ir 
kus Antanas.
ga.

$45.00 — Kodis Povilas.
$40.00 — Aitučiai, Petkus' 

Pranas.
$30.00 — Juronis Petras. Pe- 

rekšlytė Ona.
Po $25.00 — Barkauskienė Ie

va. Danyla Petras, 
tė Rozalija, Kereišai 
Kumpai Leonardai, 
Klemensas, Puidokai 
Marijona. Trakinis 
Sviokla Silvestras, 
kienė Bernice.

Po $20.00 — Adomaitis Pra
nas, Adams Mr. & Mrs. John, 
Baronai Antanai. Bartkevičie
nė, Samsonai Vincentai, Siskio 
Sofija. N.N., N.N.

i Po $15.00 — Akstinas Anta
nas. Kilkus Jonas. Kilkienė Ma
rijona, Kubilius Petras, Oksie- 
nė Ona.

$12.00 — Zinkevičius Vincas. 
Po $10.00 — Alinskienė Sofi

ja, Andusienė Elenora, Aukšti-

I

$6.00 — Norkai.
S8.00 — Karionas Vincentas.
Po $5.00 — Adomaitienė Julė 

U., Akstinienė Teofilą, Aleknie
nė Barbora. Augis Betty, Auk
štikalnis Bronis, Aukštikalnis 
Jurgis. Bobulis Adolfas, Bagdo
nas Jurgis. Balsevičienė, Petro
nėlė. Balberienė Marijona. Bal- 
beris Stasys. Belkus Juozapas, 
Batakis Aleksandras, Bemata-

Bartkevičienė Marijona, Bel- 
kiūtė Elzbieta, Bielskis K., Bud-j 
reskis Antanas. Buinauskaitė 
Stanislava. Buivydienė Marijo
na, Cesnauskaitė Julė, Dauge- 
levičius Juozas. Bebšaitė Aldo
na, Damulienė Elzbieta, Dom- 
brauskis. Drevinskienė Grasil
da, Družinskas Longinas, Fabi- 
jonienė Agnieška. Gecevičienė 
Ona, Grandmont Virginia C., 
Gureckai Aleksandrai. Gutaus
kas Danielius. Guzevičiai, Jack- f 
son Jr. Mr. & Mrs. Thomas, Kc- 
dytė Agota, Kibartas Juozapas. 
Konstantinavičienė Alicija, Ka
šėtai Mikalina ir Marijona, Kaz
lauskienė D., Kielpša Pranas. 
Kenstavičienė Elena, Kibartie- 
nė Ona, Krisiukienas Sally, Ku- 
kauskienė Marijona. Kvaracie- 
jienė Antanina, Latauskas Jo
nas. Long Bernice Mrs., Mačins- 
kas Fabijonas, Mansfield Mr. & 
Mrs. Richard, Mather ir Miškis, 

. Miškinienė Marijona. Mičienė 
Antanina, 

ir Marcelė. 
Miškinienė

I

I

Iškilmingos Pamaldos Už 
Žuvusį Karį

Philadelphia, Pa. — Pirmadie
nį, geg. 7 d. Šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje įvyko iškilmin- 

] gos gedulo pamaldos — šv. mi- 
. šios už pusk. Stasio Sasnausko 
įvėlę. kuris žuvo metai atgal ka- 
i ro audroje, Italijoj. XX.

MEAT POINTS

LOW POINTS

1
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10
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10SHANK
4-54-7 iua

TOTAI S1DE 1007.

FROM ALI PARIS YOU CAN SAVE 
USEO Fat to exchange 

- FOR CASH ano EXTRa RATION POINTS

i

ir Ieva, Grigai 
Dr. Kvaraciejai 
Juozapina, Nor-
Statkiūtė Jadvi-

Eitavičiū- 
V. J., 

Mazgelis 
Jut gis ir 
Ant. mas, 
Virmaus-

Tai 
civilinis 
jūs tu- 
sakytu*

buvo varomas 
Darbas buvo pabaigtas laiku, 

kaip šimtas j vienus metus. A- 
160 tonų buvo suvartota kabe-

ir sujungiamas kabelis dėl kariuomenės.

Keli su jungė jai Čia priruošia dalis dėl Ja

ponų

Sujungimas Kabelio dėl Jūros: Telefono 

kabelio su junge jas turi sujungti kabelį vi

sur... po žeme, ant stulpų ir juroje, čia 

yra viena iŠ tų vietų, kur yra paruošiamas

’1| j) O Pearl Harbor mūsų inžinieriai 
pradėjo gaminti telefono kabelius 

per visą Naująją Angliją, išimtinai dėl 
kariuomenės. Su visokiomis sunkenybė
mis ir pavojais darbas 
pirmyn. 
Daugiau 
pytikriai
lių vienam darbui. Drauge daugiau kaip 
30 milijonų mylių po vandenį yra išties
ta. Tas reikalauna daug trūkstamo ma- 
terijolo. išdirbimo ir darbo jėgos, 
yra viena iš priežasčių, kodėl 
telefonas daugiau apleistas. Jei 
rėtumėte pasirinkimą, jūs tikrai
mėtė — “Duok kariuomenei kabelius ’.

Darbininko Išmintis: Priruošti 
sujungimą >r ajKlirbti plieno d ra ta. 
(\iela>. vienas mūsų darbininkas 
sugalvojo šią mašina”, kuri buvo 
priimta ir kariuomenės Signal 
Corps. Pirmosios Tarnybos Koman-

Vyniojimas: Šarvuoto submarino kabelis negali 

būti vyniojamas ant rolių, jis yra vyniojamas j 

numerio aštuomų figūra. Tokiu būdu ant Šių 

kabelio dokų galima suvynioti 18 kabelių, kiek

vienas yra 2500 p£<lų ilgumo.

kailio.

si
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Antradienis, Gegužės 22, 1945
ssses ss

DARBININKAS 7
9

VIETINES ŽINIOS
ZINUTĖS $15. — Kastantas ir Liudovi- 

ka Antanavičiai.
$10. — Kazys ir Monika Ple- 

vikai.
Po $5. — Dramos Ratelis, An- 

• tanina Nevieraitė, Barbora 
Meškeliūnaitė, Marė Paliukevi- 
čienė, Dr. D. Pilka.

Po $2. Katrė Paplauskienė, 
Vincas Amsie.

$4. — Leosė Vineckienė.

VAJUS EINA. šeštadienį, 
geg. 19 d., vajaus rodyklėje bu
vo $7,478.00. Su Piliečių klūbo 
dideliu čekiu ir sekmadienio au
komis bus daugiau. Ketvirtadie- j 
nio “Darbininke” rasi jau ma
tysime aštuonius tūkstančius. 
Valio!

J. E. Arkivyskupas R. J. 
Cushing, D. D., didžiuojas Sese
lių geradariais, tokiais, kaip Dr.1 vo vietinio vienuolyno tai- I 
Reynolds, ir kitais. “The Sisters saį Ačiū.
have some vvonderful friends”,) __________
rašo Jo Ekscelencija. į j g Arkivyskupas Richard

Štai daugiau prieteliingų žmo-jj Cushing, D.D., atsiuntė laiš- 
nių Seselėms aukavo jų namui 
pirkti, Brocktone:

$200.00 — Strand Cafe (savi
ninkai — Kazys Budreckis ir; 
Vincas Tautvaisa).

Po $100.00 — James ir Zofija' 
Strigūnai, Vladas ir Ona Mar-! 
cinkai, Antanas ir Ona Janušo- 
niai, atminčiai sūnaus Lt. Bro
nislovo, N. N.

$50. — Juozas ir Teklė Slani-
nai.

$25. — Ona Bačinskienė.

I

Vyčių Parengimo
Reikalu

i 
t 
t

Pirmadienį, geg. 21, “Darbi-j 
ninke” lankėsi biznierius Albi
nas Neviera. Atsilankymo pro
ga užsimokėjo LDS narystės 
duoklę, kalendoriaus fondan 
aukojo $1.00 ir įstojo į kun. Dr. 
K. Urbonavičiaus knygos — 
Vytis ir Erelis rėmėjus, auko
damas knygos fondan $5.00.

LANKĖSI

DAKTARAI

TeL TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Reš?37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel.~ Parkuay 1233-W

Lankėsi jūreivis Petras Kup- 
raitis, kuris yra dirbęs “Darbi
ninko” redakcijoje ir adminis
tracijoje. Atrodo puikiai ir tar
nyba patenkintas.

—

ADOLPH 
HAFFENREFFER
—

Adv. Jonas Grigaitis.
Lietuvos Vyčių Centro rengia
mo Bankietos, “Vyties" 30-ties 
metų sukakties proga, kvietimo 
komisijos narys visa širdimi ra

kai
ir pra- 
viešbu- 
Ten į- 

bankie-

Šiais metais Lietuvos Vyčių 
organizacija užsibriežė garbin- 

, gai atžymėti savo organizacijos 
organo 30-ties metų gyvavimo 

I sukaktį. Ta proga rengiama du 
i dideli parengimai: vienas jų į- 
vyks Chicagoje rugsėjo mėnesį, 
laike Vyčių Seimo, o antras — 
Bostone, birželio 6 dieną. 1945, 
viešbutyj Touraine. Ta proga 
bus išleisti ir dvi “Vyties” pa
didintos laidos — vieną birželio 
mėnesio, o antra rugsėjo. Ka
dangi pirmoji “Vyties" padi
dinta laida turi išeiti prieš ban- 
kieta, birželio 6-tą dieną, o toji 
diena jau visiškai priartėjo, to
dėl ir darbas varomas žaibo 
greitumu. Reikia pažymėti, kad 
daug jau nuveikta. Daug gauta 
Vyčiams komplimentų nuo biz
nierių ir profesionalų, kas jau
nimo veiklą žymiai sustiprina. 
Šis birželio “Vytis” pasirodys 
gausiai iliustruotas. Turės šim- 

1 tus paveikslų iš pasaulinių įvy
kių, lietuvių judėjimo, darbuo
tojų - rėmėjų ir taip toliau. Bū- kas tik Pajaučia jaunimui, siųs
tų labai malonu, kad dar per

------------- Kun, Al. Abračinskas,
Juozas ir Ona Kybartai auka- j Lietuvos Vyčių “Vyties” 30-ties 

metų gyvavimo sukakties proga 
rengiamo Jubiliejinio Bankieto 
kvietimo komisijos narys, nuo
širdžiai ragina ir kviečia atsi
minti jaunimą ir jų organizaci
jos organo Jubiliejaus proga da
lyvauti jų parengime, kuris į- 
vyks viešbutyj Touraine, Bos
tone, birželio 6 d. Kvietimo ko
misija daro pastangas, kad ne
tik per spaudą užkvietus visuo
menės nuoširdžius jaunimo 
prietelius, ir kiek galima pa
siekti laiškais.

ką į klebonus ir ragina pilie
čius pirkti karo bonus, kad 
7-tas karo bonų vajus pasisek
tų.

Dr. Juozas Antanėlis, 
Lietuvos Vyčių Jubiliejinio ban- 
kieto rengimo komisijos kvieti
mo narys atsidavusiai darbuo
jasi, kad Vyčių bankiete atsi
lankytų kuoskaitlingiausiai jau
nimo prietelių. Dr. Antanėlis 
mano, kad Vyčiai turės perpil
dytą vietą ir jo manymu, būtų 
geriausiai tam bankietui tikie-

Paskutiniuoju laiku gauta ži
nių. kad Pacifiko karo mūšiuo
se labai atsižymėjo kapitonas 
John Murphy iš Stoneham ir 
kapitonas Adolfas Haffenreffer 
iš South Svvansee, paimdami 21

i

I

Geg. 27 d., 2 vai. p. p., įvyks 
Lietuvių Piliečių klūbo salėje, 
E St., Karo Bonų pirkimo va
jus.

Kas nenorės eiti į Piliečių sa
lę, gali užeiti po bažnyčia 3 v. 
p. p. ir gauti boną. Tie patys 
pardavėjai bonų atsiųs savo Į reikalams susirinkimus penkta- 
darbininkus ir į bažnytinę salę, dieniais po šv. Valandai.

primicijų kun. Bematonio ir 
Janušonio. Ši komisija turi savo

I

16 d., tapo pakrikštytas 
Paulius, sūnus kareivio 
ir Ievos (Raškauskai-1 

gyv. 764 E. 8th'

Geg.
Juozas

I Jurgio 
' tės) Nausėdų,
St.

I Geg. 20 d., tapo pakrikštyta 
' Sandra Ona Antano ir Katrės ■
(Martinkiūtės) Masselli.

Geraldina - Ona Jono ir Aldo-' 
nos (Šilalytės) Ivoškų, gyv. 
501 E. 5th St.

Pilypas - Pranas Felikso ir O- 
nos (Rakauskaitės) Joneikių, 

i gyv. 254 W. 3rd St.
I _________

I

j

geriausiai tam bankietui tikie-
tus įsigyti kaip galima anks- kaln{* Cebu. savo dideliu drą 
čiau, nes reikalinga užsakyti 
tam tikras skaičius skanių va
karienių. kurios turi būti pri
rengtos iš anksto. Taigi visi.

I 
sumu. šioje kovoje dalyvavo ’ 
penki karininkai, įimant Mur- ■ 
phy ir Haffenreffer ir 75 karei-i 
vius.

- - ■ ■ ... t kime užsisakymus Vyčiams; kad
šias kelias dienas atsilieptų ir birželio 6-tą dieną kartu su vy-

čiais pasidžiaugtum kultūriniais

P ADĖKOS IR PRAŠY 
MO NOVENOS

TREČIADIENĮ, sykiu su ge- 
: gūžės mėnesio ir Šv. Teresės 
• Novenos pamaldomis, įvyks 
Tretininkų Brolijos pamaldos, 

į Paskutinin trečiadienin įpuola 
Atminimo diena. Tą dieną bus 
pamaldos iš ryto. Vakare pa
maldų nebus.

Po pietų. 3 valandą bus- “May 
Festival”.

Gerų 
komi-

PRIMICIJŲ RUOŠA, 
parapijiečių susidarė dėi 
sijos surengti primicijantams 
pagerbtuves. Viena komisija 
darbuojasi kun. Vlado Jeskevi- 
čiaus, S. J. bankietui. Ši laiko 
susirinkimus trečiadieniais, po 
Šv. Teresės pamaldų. Kita di
desnė komisija ruošia pietus

Sveikiname su koncertu. Šir
dingai sveikiname Darbininkų 
Radio ir jo koncerto vadovybę 
už metinę meno puikią puotą. 

, Tokis koncertas sutraukia gra- 
! žias minias žmonių, garsina lie
tuvių vardą ir pagelbsti Darbi
ninko Radio programai. Šis 
koncertas patiko visiems. Lauk
sime kito meto Darbininkų Ra
dio Koncerto.I

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Metų Bertainio pasninkai į- 
puola į sekamą trečiadienį, 
penktadienį ir šeštadienį.į Pristatome Vyną, Alų ir Tonikų

J Mes turime 11-kos rūšių alaus, įvairių vynų ir tonikų. Šiuos 
t gėrimus pristatome į namus: vestuvėms, krikštynoms, pa- 
t\ rems ir piknikams. Skubus patarnavimas. Šaukite: 

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

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

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

giai patarnauja. į

258 Vest Broadway, South Boston, Mass. j

Take Years From Your 
Looks.

Face looks younger 
when framed in the 

soft appealing 
Permanent Wave.

Tel. ŠOU. 4645

A New Style For Spring 
Take advantage of CASPER’S morning 

SPECIAL $10.
Soft., Cream-Oil Permanent $8.
Includes shampoo. Cutting and 

Individual hair Style.
Special from 8:30 A. M. to 10:30 A. M.

Other penmanents from $5. to $50. 
Luxurious Waves Sėt While You Relax in 

Glamorious Surroundings.

CASPER’S
BEAUTY SALON

738 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Experieneed Manicurist always present 
No Appointment Necesary

Hours 8:30 to 5. Open Thursday Evenings
i

tie biznieriai ir profesionalai,
kurie lig šiol dar nebuvo pasiek- Jaunimo laimėjimais, 
ti nei laiškais, nei asmeniškai to 
jubiliejaus komiteto narių. Tie
sa, pas mus lietuvius dar yra 
palikęs paprotys, budinti visuo
menę prie dalyvumo parengi
muose, kaip miegantį iš miego. 
Gal tas ir priskaitoma prie rei
kalaujamų mandagumo taisyk-

— 
lių, bet. nuoširdumas būtų virš 
visko, kad savanoriai imtų da
lyvumo jaunimo judėjime. Taigi 
ir laukiame dar porą dienelių su 
komplimentais Vyčiams, kurie 
galima siųsti adresu: “Vytis”, 
366 W. Broadvvay, So. Boston 
27. Mass. Rup.

Draugijų Valdybų Adresai
ŠV JONO EV. BL. PAŠALPINES 

DRAUGIJOS VALDYBA

gina jaunimo prietelius, 
birželio 6 d., rezervuotų 
leistų laiką su Vyčiais, 
tyj Touraine, Bostone, 
vyks didingas jaunimo
•tas - šokiai, kur suvažiuos daug 
jaunimo ir augusių jaunimo 
prietelių. Adv. Jonas Grigalus 
ragino kuogreičiausiai atsi
kreipti į Vyčių Centrą — 366 
West Broadvvay (“Darbininke”) 
ir padaryti rezervacijas į tą 
bankietą, nes viešbučio vadovy
bė iš anksto turi žinoti, kiek rei
kia pagaminti valgių ir kokiam 

■ skaičiui. Lai būna padaryta tas 
j darbas šiandien, kad užsitikri- 
nūs vietą dėl birželio 6-tos. pa
silinksminimui su jaunimu-Vy- 
čiais.

j 
i
I

sakys pa
po pietų ir

Šventovės

KARO BONŲ 
laimėjimo vakaras, kurį rengia 
Liet. Dukterų ir Sūnų draugija, 
įvyks gegužės 26 d., 7 vai. vak.. 
So. Boston Liet. Pil. Klūbo sa
lėje. kampas E ir Silver St. Į- 
žanga nemokama. Bus gera mu
zika ir užkandžiai. Visus kvie
čia Komisija. (Sklh.)

(21-25)

REIKALINGA skylinių (kil- 
įpinių) darbininkių siuvėjų dėl 
Kingston Clothing Co. Jei ku
rios moterys siuvėjos mokate 
skylias (kilpas) gražiai siū
ti, o negalite nueiti į dirbtuvę, 
tai mes nuvešime darbą į jūsų 

! namus. Atsišaukite į Kingston 
• Clothing dirbtuvę, 383 Albany 
Į St.. Boston, Mass. ant 3-čių lu
bų, arba pašaukite C. Petrauską 
po 6 vai. vakare. Tel. GENeva 
1208. (11-21)

$85.00 u p
32.00 up

Factory to you
Monuments
Markers

All lettering and delivery
anywhere in New England 

Write for catalog

Memorial Granite Co., Ine
159 Hancock Street

Quincy, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienfi, 

8 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. — Ona Ivašklenė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — B. Cunienė,

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą, antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
na» Drotokolu raštininke

Pirmininkas — Juozas Svagždyi,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Eoston, Mass.

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

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

iI
II

I
' Draugija laiko susirinkimus kas irę 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
j 2 vai. po pietų. Paranijos salė

492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
,366 W. Broadway, So. Boston

Clarentian Misijonieriai Tėvai 
laikys iškilmingą padėkos ir 
prašymo noveną prie Šv. Jude 

: Thaddeuso ir Saldžiausios Šir
dies Jėzaus. Novena prasidės 
šeštadienį, birželio 2 d. ir baig
sis sekmadienį, birželio 10 d. 
Gabus ir populiariškas kun. 
Thomas J. Hosty 
mokslus 3:15 vai. 
8:00 vai. vakare.

Kaipo Tautinės
dvasios vadas, kviečia visus, ku
rie turi už ką nors padėkuoti 

• Saldžiausiai širdžiai arba Šv. 
Jude, arba turi kokį prašymą 
beviltiškų bylų patronui, prisi- 

; dėti prie šių nuostabių pamal
dų.
1 Laike devynių diedų šios iškil
mingos novenos. mes dėkuosi- 
me Šv. Jude ir Saldžiausiai Šir
džiai už tą didžią pergalę su
teiktą mūsų ginkluotoms jė
goms ir už stebuklingą apsau
gą suteiktą tūkstančiams mūsų 
karių ir slaugių, kurie dar gali 
apie tas linksmias naujienas 
parašyti nemiškiams.

Mes maldausime greito ir sau
gaus sugrįžimo mūsų karių ir 
slaugių...

Mes atminsime ir melsimės 
už mirusius ir dingusius.

Baigdami kiekvienas novenos 
pamaldas mes suteiksime Šv. 

. Jude palaiminimą sergantiems 
j čia ir uz jūrių.

Man nereikia pasakoti apie 
tūkstančius tūkstančių, kurie 
maldavo Šv. Jude užtarimo bu-I
vusiose novenose ir apie dau
gybes tų. kurie sulaukė nepa
prastos ir stebuklingos pagel- 
bos, net tokiose aplinkybėse, 
kur žmogišku išrokavimu nebu-1 
vo jokios vilties. Iš tikrųjų, šis 
“Šventasis Negalimybių” sutei
kia pagelbą ir paguodą visiems, 
kurie yra apsunkinti ir prislėg- i 
ti nelaimių.

Prašome siųsti prašymus no- 
venai. kurie bus sudėti ant Tau-Į 
tiškos Šventovės Altoriaus arti 
šventų Šv. Jude relikvijų, ir už 
kuriuos melsis nesuskaitomi 
tūkstančiai Šv. Jude garbintojų, 
kur tik jie nebūtų. Apart to. i 
kad dalyvausite 
vaisiuose Novenos,
atminti visose šv. Mišiose Tau-' 
tinėje šventovėje ir Šv. Jude 
Seminarijoje.

Lai Saldžiausia Širdis Jėzaus 
pasigaili kraujuose paskendu
sios žmonijos ir per užtarymą 
Jo artimo 
suteikia mums 
ir

I

I

Rožančiai
“Darbininko” administracijoje galite gauti sekamų 

žančių:
Puikus baltas, sidabrinis
Juodas stiprus ..................
Rusvas stipriai padarytas

27, Mass.

$8.00
$1.25
$1.20

ro-

J.

Reikalinga moterų ir merginų, dirbti skalbyklo- j 
je (laundry). Patyrimas nereikalingas. Darbas pa- t 
stovus, sąlygos geros. Atsišaukite tuojau: J

Crown Coat & Apron Supply Co., Ine.,
39 Damrell St„ (Arti Andrew Square) <

So. Boston, Mass. J

> CMi ujS ura uas yįry

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham ĮSO^-R
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GEGUŽĖS MĖNESIO
| Knygutė, kurioje randasi labai 
gražūs skaitymai kiekvienai 

j dienai per visą gegužės mėnesį. 
Knygutė buvo išleista Šv. Kazi- 

Jmiero Draugijos, Kaune. Ji yra
■ versta Kun. Pr. Žadeikio. Turi 
184 pusi. Kaina 40c.

Užsisakydami šią “Gegužės 
Mėnuo” knygutę, įdėkite 40c į 
konvertą ir prisiųskite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston, Mass., ir tuojau ją gau
site.

Pirk Defcnse Bonds ir Stamps!

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

, Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta -

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

dvasiniuose ’ 
jūs būsite

Apaštalo šv. Jude.; 
visiems greitą! 

pastovią taiką.
National Shrinc of St. Jude

220S East 91st St.,
Chicago. 80. III.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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NAUJOS KNYGOS

1. Vai Lėkite, Dainos

AntradienLs. Gegužės 22. 1945 DARBININKAS

<♦>

O Rūta, Rūta

•5K- <♦> •»>•jk- <♦>

SJupduA.
Veda — Antanas Vaičiulaitis

’ brangiausius lietuvių poe
zijos perlus, bet tuos, ku-

• rie tuo tarpu yra mėgsta-’ 
miausi liaudyje.

Knygelės pasisekimas 
buvo nemažas. Per neilgą 
laiką išėjo net keletas lei
dimų.

♦

Dabar tas rinkinys štai

8
—■ ■■ s

tad, net ir mirtinai žudo
mų, mūsų balsą nelabai 
kas teišgirsta.

Clevelande padaryta gra
ži pastanga pulk. J. Pet
ruičio atsiminimus išlei
džiant anglų kalba, duo
dant naują antraštę: ‘Lith
uania under the Sickle and 

ĮHammer”. Čia yra su
trumpinimas, atpasakoji- 
Imas tik svarbiausių daly- 
Į kų.

Tik gaila, kad platesnio 
pasaulio šis vertimas ne- 

i pasieks, nes išleistas pa
čių lietuvių ir nepasieks 
didžiosios spaudos nė gau- 

jsesnio skaitytojų rato. Gal 
'geriau būtų buvę šią kny- 
j gą visą išvertus ir palei
dus į žmones per amerikie
čių kurią žinomą leidyklą.

Mes esame nusistatę, 
kad vertingas knygas apie 
Lietuvą reikia liautis pa
tiems lietuviams leidus ir 
savo tarpe platinus. Mums 
reikia eiti į didįjį pasaulį!

Nežiūrint šio nuomonių 
skirtingumo, reikia sutik
ti, kad šios knygos leidėjai 
ir vertėjai atliko tikrai 
reikalingą darbą.

A. Vaičiulaitis.

I

I

O rūta. rūta.
Rūta žalioji.
Neilgai žaliuok daržely. 
O sese, sese.
Sese šaunioji.
Neilgai būk pas močiutę. 
Baltų linelių
Verpk plonas drobes. — 
Žinai, reiks šalin eiti.
O aš palaužiau
Raudoną rožę,
Žaliais šilkais vyniotą, 
Tik nepalaužiau
Savo širdelės
Tam šelmiui bernužėliui.

Anais senais ir gerai lai
kais. kada žmonių nenai
kino karas ir persekioji
mai. aš girdėdavau namo 
parvažiavęs daug gražių 
dainų.

Vienos jų skambėdavo 
pavakare, kai vyrai ir 
merginos grįždavo iš lau
ko darbų. Kitos jų nuskar- išspausdintas Amerikoje, 
dėdavo nakčia, kai bernų Reįkia tikėtis, kad jis bus 
burvs, brisdamas per rašo- ]abaį naudingas mūsų dai- 
ta Žolę, užtraukdavo Oi n ne m5crpis»mc ainiu šalvie 
žirge, žirge” arba “Ar aš 
tau. sese, nesakiau”. Dar , 
kitas ju dainuodavo, vaka- ypač nelietuviško 
rais pirkion susirinkęs *džio, buv0 išmestos, 
jaunimas. {vieton ..—j-,.t— . ‘ ~ t ,v'

Beveik su visomis tomis liaudies dainų. Be to, buvo kad šiemet sueina savotiš-j 
dainomis, mūsų apylinkėje 
skambėjusiomis, vėl susi
tikau. besklaidydamas 
naujai išėjusį rinkinį “Vai 
lėkite, dainos”. Taip atsiti
ko. kad ši knyga buvo su
statyta iš tų eilių, kurios 
dažniausiai aplink mūsų 
tėviškę ir visoje Vilkaviš
kio apskrityje. Mat. kny
gos rengėjai buvo Vilka
viškio gimnazijos moki
niai su kun. J. Dabrila 
priešakyje. Jie tad ir sten
gėsi duoti pluoštą dainų, 
kurios dažniausiai liaudy
je praskamba, 
dairvdami. jie 
ka jų broliai, 
žįstami ypač

nos mėgėjams šioje šalyje, 
šis leidimas yra kiek pa

keistas. Silpnesnės dainos.
> pobū- 

----------------- , ojų 
vieton įdėta naujų, ypač

i

nale “Academy” buvo įdė
tas J. F. Naake straipsnis 
“Popular Songs of Lith
uania”.

Ta proga pažymėkim,

Lietuvoje yra daugybė ežerų, kurie turi romantiškų vaizdų ir dažnai primena tas linksmu
tes dieneles, kada jaunimas sapnais gyvena, štai, kad ir šis vaizdas tartum šnekėti šneka į ta
ve ir kelia, budina tuos prisiminimus, kurie jau toli, toli palik?: — Ant melsvų ežero bangų 
laivelis supas be irklų, o tu sėdėjai prie manęs ir skynei vandens lelijas. Buožei lelijoms krūti
nę, sakei, kad būsi mylima, dabar jau viską pamiršai, sau kitą mylimą radai...

I

mušų autorių daugiausiai mato- BIJŪNĖLIS ŽALIAS 
Būtent, me kartojantis Maironio’ 

vardas ir jo eilės. Ir iš tik- 
' * išleido vokie- rųjų vargiai kurį kitą mū- 

kad čių kalba studiją apie lie- SU poetą Lietuva yra taip 
šios naujos eilės tiktų aai-i^uvių kalbą ir priedo pri- dainavusi per visą kraštą, 
nuoti. Iš tikrųjų daugu- kergė tris mūsų liaudies kaip Pavasario balsų
mas jų jau turi melodijas, dainas grynai filologiniais autorių. Lietuvio širdyje 
o kitos yra tokio pobūdžio, į 
kad kompozitoriui lengvai 
duosis įvelkamos į muzi
kos rūbą.

Kiek naujajam, tiek pir- 
mesniuosiuose “Vai lėkite, 
dainos” leidiniuose ap
sčiausiai vietos duota mū
sų liaudies dainai. Tai yra 
visai teisingai: mūsų mo

daugiau vietos duota ir sa- kos sukaktuvės 
viems poetams, tiek vyrės- liaudies dainai, 
niems, tiek ir paskesnie- 1745 m. Pilypas Rugys, ar
šiems. Darant tuos pakei- ba Ruhigas, —ly

timus, buvo žiūrėta, 1
“Pavasario balsų”

tiesiog 
pačios

i

I
I
I

. . .J vieni iš

Ilgai nesi- 
nusiklausė,, 
seserys na- čiučių sengalvėlių dainuo- 
mėgsta už- tieji žodžiai yra 

traukti. — ir taip buvo nu- gražiausių lietuvių poezi- 
lemtas šio rinkinio pobū- Jos turtų, kuriuos taip 

duoti nebūtinai pačius brangino ne vien pati mū-dis

Išėjo Tėtužis

Išėįo t'tužis. iškūprino, 
pūčkelę prie šono ten dyrino. 

Įsteigęs betupint padvilbino, 
laužęs žvirblytį nubildino.

Parvežė brolyčiai, pargirgždino, 
į . Iko nuo rogių. įčiunčino.

Nupešė dukrytės, nudulkino, 
į kepė mamužė, iščirškino.

Iškepė žvirblytį, iščirškino. 
įnešė sesytės. įstyrijo.

Įnešė žvirblytį, istyrijo. 
pastatė ant stalo, parėplino.

Susėdo svetyčiai. susrioglino. 
suvaigė žvirblytį, sutraškino.

Bevalgant žvirblytį
nant.

išmaukė- aluko dvi pusbačkes.

d v.

. betraški-

'du, ar dešimt, bet šimtais 
;ir tūkstančiais nieku ne
kaltų, dorų lietuvių, vyrų 
ir moterų, jaunų, senų, 
darbininkų, mokytojų, ka
rių, profesorių. Tie šaudy
mai Červenės giriose am-j 
žiams pasiliks neužgyjantii 
kraujo žaizda lietuvių tau
tos istorijoje ir jos vaikų 
atminime.

Kas pulk. J. Petruičio at
siminimams duoda išski- 

į riamos vertės, kaip tik yra

Bijūnėlis žalias.
Bijūnėlis gražus,
Bijūnėlio žali lapai.
Raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenkiau.
Gražius žiedus skyniau. 
Gražių žiedų bijūnėlio 
Vainikėlį pyniau."

Ėjau per kiemelį
Pro vyšnių sodelį,
Ir sutikau bernužėlį 
Vyšnelių sodely.

Bernužėlis jai nas,
Bernužėlis gražr.s. 
Bernužėlio, ka:p bijūno, 
Raudoni veideliai.

Ėjau per kiemelį.
Pro rūtų darželį.
Ir sutikau mergužėlę 
Rūtelių daržely.

Mergužėlė jauna.
Mergužėlė graži.
Mergužėlės gelsvos kasos 
Mėlynos akelės.

Magometonų

j tikslais. Jis davė ir tų dai- Maironio dainos 
nu vokišką vertimą proza, lenktyniuoja su 
Šiuos vertimus perskaitė liaudies kūryba. Tai drau- 

I didysis vokiečių kritikas ir ge parodo, kokį gerą este- 
1 dramaturgas G. E. Lessin- tinį skonį turi lietuvių tau- 
gas, kuris mūsų dainas la- ta, pasirinkdama ir pamil- 
bai išgyrė ir sužadino kitų dama f 
susidomėjimą jomis.

Nuo tolei tiek mūsų pa
čių tautoje, tiek ir kituose 
kraštuose lietuvių liaudies 
daina buvo aukštoje pa
garboje. Taip pasiliko ligi! 
šiai dienai.

“Vai lėkite, dainos” rin
kinyje iš paskirų mūsų sų tautos daina.

I

šų liaudis ar mūsų pačių 
rašytojai, bet ir kitų tau- 

, tų poetai ar mokslininkai.
Ligi šiol iš lietuvių litera- 

; tūros žinomiausia dalis už 
{mūsų tautos sienų yra ne 
kas kita, kaip tik tos liau
dies dainos, kurias mūsų 

. motinos ir mūsų seserys 
I išsaugojo nuo žilų amžių 
t ligi mūsų dienų. Vokiečių.
prancūzų, čekų, rusų, len
kų ir kitomis kalbomis į 
lietuvių tautos sielą pir- 

■ miausia . buvo pažvelgta 
iper mūsų dainas, jos ver- 
. čiantis arba moksliškai 
1 tyrinėjant. įdomu, kad net 
; ir anglų kalba iš lietuvių 
dvasios lobyno pirmoje 
vietoje buvo paliesta mū
sų liaudies poezija. Tai 
atsitiko 1882 m., kada žur-

pačius geriausius 
savo poetus ir jų poeziją, 

į šiam gausiam dainų 
pluoštui, iš viso 233 viene
tams, linkime kuo plačiau
siai pasklisti šioje šalyje: 
tai paliudys, kad čia dar 
nėra pamirštos gražiau
sios ir vertingiausios lie
tuviškos tradicijos mū-

2. Pulk. J. Petruičio Atsiminimai 
Angliškai

KAI PAVASARIO 
RYTELĮ

Allachas (Dievas) sukū
rė pasaulį, visas jūras ir 
upes, kalnus ir dykumas. 
Jūrose knibždėjo daugybė 

riamos vertės kaip tik yra:nereSet«,,baįdykį1,»’. “P®se 
. , v- •’ ■ i . siautėjo krokodilai ir kitostas didžiausias jo pasako- , . , ...** * ihaiavhDC! kalnu įinlncn lin_, jimo paprastumas ir atvi
rumas. Antra vertus, au
toriaus esama pastabaus 
psichologo: jis sugeba įdo-^

1 miai. binuimai ix natuia- . ». r m-i- - . . {margosios žirafos. Tiki savo jaus- - ® ,J . i žmogus dar nebuvo sukur- mus, pergyvenimus, min- , ,. .r . ’. . . .tas. Tada Dievas nuvyko itis visų anų šiurpių įvykiui , . .... ev • i v t . garbingąjį tėvą Nilą ir ma
nė iš jo švento dumblo pa

; i baisybės. Kalnų uolose liū
tai ir tikrai grobio tykojo; 
viniojosi, raitėsi milžinai 
žalčiai. Dykumose švaistė- 

b „ •! . ■ si grakščios gazeles irsmulkiai ir natūra-!_______  mo
liai atžymėti

I

akivaizdoje.

GIVE NOW.
Virėjai ragauna ar skaniai išvirė pietums valgį

. Pulk. J. Petruitis buvo’ 
vienas iš tų retų žmonių, 
kurie gyvi grįžo iš mirties 
nasrų ir kuris savo akimis 
matė, kaip mūsų broliai 

i lietuviai buvo šaudomi ir 
i kankinami.

Šisai karas davė nemaža 
knygų apie žmonių perse
kiojimus ir mirtį diktato
rių naguose. Daug tokių 
autorių pasidarė plačiai 
žinomi, jų knygos virtu
sios savotiška sensacija.

Didžioji ligšiol pasiro
džiusių tokių veikalų dalis 
lietė nacių terorą ir jų 
vykdomas žudynes. Tai y- 
ra savaime suprantama, 
nes Himmlerio kruvina le
tena buvo palietusi dau-

SUSVARCYK, 
ANTELA______

Susvarcyk, antela, 
Greitai plaukiodama, 
Apdūmok. mergela, 
Už manęs eidama.

Nenardyk, antela. 
Giliai ažerėly. 
Nežadėk, mergela. 
Mani nepažinus.

Mani nepažinus. 
Nei mano dvarelio. 
Stonioj nesuskaičius 
Bėrųjų žirgelių.

■n■
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RED CROSS 
JJTHISSIDE

giau tautų, negu Maskvos! 
teroras; be to, nepaisant 
visų griežčiausių priemo
nių, rusų slaptoji policija 
pasirodė esanti gudresnė 
ir sėkmingesnė už vokiš
kąją. Tuo būdu Maskvos 
agentai lengviau sužiūrė
jo, kad apie jų darbus ži
nios nepaspruktų už Rusi
jos ribų.

Nežiūrint tos geležinės 
kontrolės ir to griežčiau
sio apsisaugojimo, turime 
nemaža tiesioginių liudiji
mų apie Kremliaus varo
mą terorą ir žudynes.

Vienas tokių, turėjusių 
progos apie savo ir kitų 
lietuvių kentėjimus paliu
dyti, buvo pulkininkas J. 
Petruitis.

Jis savo liūdnus patyri
mus sužymėjo lietuviškoje 

1 knygoje “Kaip jie mus su
šaudė”.

Pulk. J. Petruitis nebu- 
įvo naujokas raštų dirvoje. 
Jau prieš tai jis buvo išlei- 

, dęs porą knygų iš savo at
siminimų, ir tie jo veika
lai buvo mėgstami. To pa
sisekimo priežastis buvo 
toji, kad jų autorius mokė
jo labai paprastai, natūra
liai ir sykiu gyvai pasako
ti.

Šios jo stiliaus savybės 
ypač žymios 
jo knygoje 
sušaudė”.

Savaime 
no lietuvio
gaus dėmesį patrauks jau

Kai pavasario rytelį 
Saulutė tekėjo,
Pabalėliu. takužėliu (2)
Mergužėlė ėjo.

Mergužėlė ėjo.
Ąsotėlį nešė.
Pasitikęs ją bernelis (2)
Atsigerti prašė.

— Mergužėle mano. 
Žalia rūtvtėle.
Prašau duoti atsigerti (2) 
Šalto vandenėlio.

— Bernužėli mano, . 
Kam mane išjuoki. 
Tu nenori gerti — <2) 
Norai šie kitoki.

IŠEĖG IŠBĖGO

I.šbėg išbėgo
Iš Rusnės kiemo
Du jaunu žvepytėliu.
Jie leido plonus tinklelius 
Padumo vidurėly.
Ai drauge, drauge.
Drauguži mano,
Lipk stiebo viršūnėlėn! 
Rasi, matysi
Kopų kalneli
Ar laibąsias pušeles!
Nei matau kopų.
Nei kopų kalnų.
Nei laibųjų pušelių.
Aš tik matau
Mergytę savo.

paskutinėje 
“Kaip jie mus

aišku, kiekvie- 
ir šiaip žmo-

i Tos visos savybės pulk, daryti žmogų. Tik štai ka- 
J. Petruičio knygą iškelia j 
iš paprastų, kasdieninių ir 
pilkų atsiminimų virtinės. 
Jie savo žodžio ir stiliaus 
natūralumu, paties auto
riaus širdies atvirumu ir 
jo tikslui pastabumu gau
na patvaresnės vertės.

■ Nėra abejonės, jeigu jo 
i atsiminimai būtų išėję ku
ria plačiai žinoma kalba, 

j jie būtų atkreipę daug dė- 
I mesio į pati veikalą ir į jų 
\ autorių. Mūsų tautos var
gas, kad mes esame maži.

da Allachas ištiesė savo 
ranką ir kabino švento 
dumblo, tam dumble tūno
jęs krabas įsikibo į Vieš
paties ranką. Ir trys lašai 
švento kraujo ištriško iš 
Allacho piršto ir susigėrė 
i rankoje esantį dumblą. Iš 
šios dieviškojo kraujo pri
sisunkusios žemės Vieš
pats padarė motinos širdį. 
Prasmė: tėvų, ypač moti
nos meilė savo vaikams y- 
ra dieviško kilimo, ir ji 
dažnai skausminga.

Š

Surinko ir išleido

Kun. P. M. Juras
Maldaknygė turi 788 puslapius. Minkštas 

odos viršelis: papuoštas lietuvišku kryžiu
mi. Paauksuota. Išoriniai puiki, patraukli, 
bet viduje dar gražesnė. Joje telpa 106 pa
veikslėliai. Daug jų paimti iš Mišiolo.

Lietuvišku menu dabintų raidžių 22.
Evangelijos Sekmadieniams ir Bažnyti

nėms šventėms. Novenų 12. Litanijų 16. 
Vainikų maldų (Karunkėlių) 7. Giesmių 9. 
Trejos Mišios (Vienos Liturginės — mal
dos iš Mišiolo). Graudūs Verksmai. Arti 
šimto puslapių pašvęsta maldoms į Švč. 
Sakramentą.

Nurodoma geri darbai, už kuriuos galima laimėti atlaidus. 
Labai daug įvairių maldų su atlaidais. Nurodoma gyvenimo 
pagrindai — atspausdinta visi Poteriai. Raidės aiškios ir 
įvairios. Kalba graži. Iš priežasties karo spausdinta nedaug. 
Paskubėkit įsigyti. Kaina — $3.50. Rašyk:

DARBININKAS
366 VJ. Broadvvay, So. Boston, Mass.

patys dalykai, apie ku
riuos pulk. J. Petruitis ra
šo: kaip rusų policija jį su
ėmė, kaip tardė, kaip kan
kino, kaip sugrūstus juos 
vežė iš Kauno, kaip pės
čius varė per Gudiją ir 
kaip už Minsko, Červenės 
giriose šaudė, — ne vieną, L

Ii
!$i
i
i
$
$i
g Miestas ir Valstija

“Darbininko” Administracija,
Siunčiu S ....... ir prašau prisiųsti............ knyga (s)

DIDYSIS RAMYBĖS ŠALTINIS šiuo adresu:
Vardas ir Pavardė
Gatve .................


