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Dr. Rakauskas Bus Įšventin
tas Kunigu Birželio U d.

Dr. Ant. Rakauskas, 
kurs prieš keletą metų ap
leido medicinos praktiką, 
pasirinkdamas kunigystės 
pašaukimą, baigia teologi
jos mokslus Saint Vincent 
seminarijoje Latrobe, Pa. 
Š. m. kovo 17 d. jis jau ga
vo diakonato šventimus, o 
birželio 16 d. bus įšventin
tas kunigu. Pirmąsias šv. 
mišias laikys Gimimo Šv. 
P. Marijos parapijoje 
(Marųuette parke), Chica
goje, birželio 23 d. 11 vai.

Lietuvių Radio Koncertas 
da Pat
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Ateinantį sekmadienį, 
gegužės 19 d., 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bosto
ne, įvyks Naujos Anglijos 
lietuvių meno šventė. Ar
tistai jau yra pasiruošę iš
pildyti programą.

Bostoniečiai, koncerto 
ruošėjai yra pasiruošę vi
sus svečius ir viešnias 
nuoširdžiai sutikti ir pa
vaišinti. Tikimės, kad į tą 
koncertą suvažiuos gau
sios delegacijos iš visų 
Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijų.

Šio numerio antrame 
puslapyj talpiname Lietu
vių Radio KONCERTO 
programą (anglų kalba, 
nes ji buvo atspausdinta ir 
išsiuntinėta anglų kalbą 
vartojantiems meno mė
gėjams, kurie jau yra už
sisakę tikietus ir pasiža
dėjo dalyvauti).

Kviečiame visus meno 
mėgėjus, lietuvių radio 
programos rėmėjus iš 
anksto užsisakyti koncer
to tikietus ir dalyvauti. 
Tamstos savo dalyvavimu 
padidinsite lietuvių garbę 
ir tuo pačiu paremsite ra
dio proeramą. Šis koncer
tas plačiai skelbiamas an
glų ir lietuvių spaudoje.

Pereitą savaitę, ‘PILOT’. 
Bostono arkidiecezijos lai
kraštyj, tilpo platus apra
šymas ir skelbimas. Šią 
savaitę taip pat tilps tame 
pačiame ir kituose anglų 
kalba leidžiamuose laik
raščiuose. Tuo mes rekla
muojame ne tik koncertą, 
bet ir lietuvių vardą. Kvie
čiame visus prisidėti prie 
šio kilnaus darbo. Gausus 
atsilankymas į koncertą 
įrodvs anglų kalba laik
raščiams, kurių atstovai 
jau pasižadėjo dalyvauti, 
kad mes įvertiname ir 
branginame meną.

Koncerto tikietų parda
vėjų sąrašas telpa 7 pusla
pyj-

Nanking, Kinija, geg. 13 
— Gen. Mao Tse-tung, ki
niečių komunistų partijos 
vadas, išvyko į Maskvą 
tartis su Rusijos viršinin
kais dėl Mandžiūrijos pa
dėties.

Komunistų vadas grįšiąs 
iš Maskvos su naujomis 
instrukcijomis gegužės 15 
dieną.

Raudonųjų derybos su 
valdžios atstovais vėl nu
truko. Kautynės tebeina. 
Valdžios karo jėgos kai- 
kur atgauna pozicijas. 
Ra u d o n i e j i priversti 
trauktis iš Szepingkai sri
ties.

B-29 Padarė Nauji 
Rekordu

Hamilton Field, Califor- 
nia, geg. 13 — J. V. Armi
jos B-29 lėktuvas padarė 
naują greitumo rekordą. 
Iš Hickham Field, Hawaii 
atlėkė į Hamilton Field, 
Cal. per 7 vai. ir 14 minu
čių.

Šį kartą tokio pat tolu
mo kelionę padarė 40 mi
nučių greičiau negu gegu
žės 5 d.

Amerika Suliko Pasiusti 
Tėmytojus Į Mkft

i

, . UmdoBM, geg. 13 —>
Jung. “Valstybių vyriausy
bė sutiko pasiųsti į Graiki
ją savo atstovus, kurie 
kartu su Anglijos atsto
vais prižiūrės plebiscitą 
(balsavimą) dėl Graikijos 
karaliaus sugrįžimo į sos
tą. •

Balsavimas įvyks rug
sėjo mėnesį.

Laiptams mihiziis 
Sužeidė 37

CK) PAK Ruošiasi 
Rinkimams

e
Pirmu kartu po šio karo buvo ir vėl atgaivinta tradicija— palaiminti 

žuvininkus su jų laivais kelyj į jūreles į mėlynas. Tas apeigas atlieka 
Kun. Daniel C. Hagarty, St. Augustine, Fla.

Į Popiežius Ragina Ginti Bažny 
čios

Pertraukė Angliakasių Streiką
Streikieriai Grįžta Darban

Prezidentas Reikalauja Susitaikinti 
Laike 5 Dienų

“kautynių 
laukus, kuriuose buvusieji 
alijantai manevruoja už 
pozicijas.”

Washington, D. C., geg.1 bumą kaipo 
13 — John L. Levis, Ang
liakasių Unijos preziden
tas, pasiūlė 2 savaičių pa
liaubas ir kasyklų savinin
kai tą pasiūlymą priėmė.

Pirmadienį dauguma 
darbininkų grįžo darban. 
Prezidentas Truman re- 

i reikalavi
mus įsteigti apsaugos ir 
gerovės fondą, ir įsakė u- 
nijos ir kasyklų savininkų 
vadams atnaujinti dery
bas ir susitaikinti laike 5 
dienų.

Nežiūrint paliaubų, kai
kurie unijos lokalai nuta
rė negrįžti darban kol ne
bus galutinai susitarta.

Lenku Tautininkai Svetfmy 
Žemiu Neišsižada

mia mainierių_ • • A • 
i

Darbieėiai Rekalauįa Pa
naikinti Potsdam Sutartį

Washington, D. C., geg. 
13 — Lenkų valdžia, kad 
išgauti paskolą iš Jung.
Valstybių davė pasižadėji-, Roma, Italija, geg. 13 —Įgino visus atlikti šventą 
mą parvesti laisvus ir ne-i Vakar į Šv. Petro Baziliką. pareigą, būtent, dalyvauti 
varžomus ri likimus 1—I—.halcovirnnnco txrxrlra

taipgi informuoti Jung. dauguma mergaičių ir mo- 
Valstybių vyriaūsybę apie terų, dalyvauti padėkos 
sutartis su kitomis vate- _ 
tybėmis. Bet kol kas tų garbei.
pasižadėjimų neišpildė. 1—1.1— ---------o,r__™

Taigi Jung. Valstybių Idos po karo P. Marijos, 
ilrižia jrrpirimisia nnžn- M.rhpi.

ir susirinko 40,000 asmenų,

pamaldose P. švč. Mari jos
Tai buvo pirmos 

I tokios iškilmingos pamal-
i ' - - .j valdžia greičiausia paža- garbei.
: dėtų 90 milijonų dolerių I Jo Šventenybė popiežius

j f i _ 1 _ f •• __ _ *|Y^* • X^YY — — _ 1 • a.  - -- * - -
I ‘neduos lenkams, kol jie ne- l Pijus XII pasakė turinin- 
išpildys pažadėjimų.. Igą pamokslą. Įspėjo ir ra-

PATARIA RACIONUOTI 
MAISTĄ

Galveston, Texas, 
13 — Vakar uoste 
laiptai ir sužeidė 
šia 37 žmones.

Ši nelaimė įvyko Galves- 
tono kurorto atidarymo 
metu.

geg- 
lūžo 

mažiau-

Washington, D. C., geg. poje. Todėl esą reikalinga 
13 — Stabilizacijos direk- racionuoti mėsą, sviestą 
torius Chester Bowles ir sūrį, ir gali būti duoną, 
planuoja pasiūlyti Prezi-] Direktorius Bowles pa- 
dentui Trumanui, kad vėl sireiškė apie maisto racio- 
racionuotų maistą, prade- navimą buvusiam Prezi- 
dant rugpiūčio mėnesį. [dentui ‘ Herbert Hoo- 

Maisto racionavimas esą ver’iui sugrįžus iš Euro- 
reikalingas dėl bado Euro- pos ir Tolimųjų Rytų.

SIBIRE MIRĖ KAPITONAS 
JUOZAS GINEITIS

balsavimuose, kurie įvyks 
birželio 2 d. ir balsuoti už 
tas partijas, kurios tvirtai 
pasižada respektuoti -Die
vo ir religijos teises.

Popiežius pabrėžė, kad 
balsavimas yra ne tik tei
sė, bet ir pareiga, ir taipgi 
pareiga balsuoti už tuos,' 
kurie palaikys ir gins re
ligiją.

Londonas, geg. 13 — An
glijos parlamentas reika
lauja, kad Potsdame trijų 
didžiųjų padaryta sutartis 
būtų panaikinta ir kad 
Britanija pripažintų Vo
kietijos ir Austrijos svar-

New York (LAIC) — 
Prieš akis turime Ameri
kos lenkų tautinio Komi
teto (Komitet Narodowy 
Amerykanow Pochodze- 
nia Polskiego) balandžio 
mėn. biuletenį. Jan Wolny 
slapyvarde prisidengęs, il
game “Valdžia ir Rinki
mai Lenkijoje” straipsny
je autorius vienoje vietoje 
sako: ...dabartinė Varšu
vos valdžia su lengva šir
dimi pirmiausia išsižada 
visų plotų į kuriuos kuo
met nors pretendavo šovi
nistinio plauko lietuviai, 
baltgudžiai ar ukrainie
čiai...

Suprantama, čia įeina ir 
Vilnius į kurį tarp kitko, 
“šovinistinio plauko” lie
tuviai “pretenduoja”.

PRATĘSĖ NAUJOKŲ ĖMIMĄ 
MILITARĖN TARNYBON

VVashington, D. C., geg. I UNRRA Mažina Išrietin-
J — Jung. Valstybių Se- « M * *

Washington, D. C. —Pe
reitos savaitės pabaigoje 
CIO Politinės Akcijos Ko
mitetas, Tautinis Piliečių 
PAC ir Nepriklausomų Pi
liečių Komitetas, kurį su
daro dailininkų, moksli
ninkų ir profesijų vadai, 
turėjo bendrą susirinki
mą. Tarėsi apie tų komite
tų veiklos subendrinimą 
laike rinkimų kampanijos, 

šių komitetų atstovai 
taip pat pasisakė ir už 
“glaudesnį Jung. Valsty
bių, Britanijos ir Rusijos 
kooperavimą.”

Iš tų trijų organizacijų

New York (LAIC) —Iš 
Sibiro gavome žinių, kad 
tenai mirė buvęs Lietuvos 
armijos kapitonas Juozas 
Gineitis, apie 45-50 metų 
amžiaus. Karinę tarnybą 
Gineitis buvo pradėjęs 
anksti, stodamas savano
riu į besiformuojančią 
Lietuvos armiją ir daly
vaudamas nepriklausomy
bės kovose. Vienoje iš pir
mųjų laidų baigęs karo 
mokyklą, o vėliau aukš- 

sudarytas koordenacijos 
komitetas, būtent, CIO- 
PAC — Philip Murray, 
CIO prezidentas; Sidney 
Hillman, CIO - PAC pirmi
ninkas; James B. Casey, 
CIO sekretorius.

NC - PAC — Dr. Frank 
Kingdom, Elmer Benson ir

13
natas pratęsė naujokų ė- 
mimą militarėn tarnybon 
iki liepos 1 d. š. m.

Kaip žinoma, Selective

tiems Maisto Davinį

Frankfurt a. M. (LAIC)įneša “Pravda” Nr. 307, 
i sovchozai, tarp kitko, į- 
steigti Milašaičiuose, Kur
šėnuose, Lentvaryje ir 
Kaišedoryse. Esą jie visi 
išpildę jiems uždėtąją grū
dų duoklę.

Nesusitarė Dėl Indijos
Simla, Indija, geg. 13 — 

Britanijos misija ir dviejų 
Indijos vadovaujančių 
partijų atstovai nesusita
rė dėl Indijos nepriklauso
mybės.

Hindų ir moslemų parti
jų atstovai negalėjo susi
tarti ir patiekti bendrą 

Vilniaus Sovchozų (vai-1 planą nepriklausomybei, 
džios dvarų) treste pri-Į Derybos pertrauktos. Ki- 
skaitoma nemažiau kaip tas susirinkimas įvyks 
tl3 tokių dvarų. Kaip pra- antradienį, geg. 14 d.

Service įstatymas išsibai-1— Mūsų korespondentas 
gia gegužės 15 d. Senatas iš amerikiečių okupuotos 
rimtai svarstė to įstatymo,Vokietijos praneša, kad, 
pratęsimą, nes be to kraš- pradedant gegužės 15 d. 
te gali kilti dar daugiau maisto davinys bus keliais 
nenormalumų. Atstovų i šimtais kalorijų sumažin- 
Butas priėmė Senato pri-1 t-as ir» vietoje dabar vidu- 
imtą pratęsimą ir jį svars- i tiniai gaunamų 2,300 ka- 
to šiandien. Beabejo, tas^orijų, išvietintieji gaus
pratęsimas bus užgirtas ir į2,000.
atiduotas Prez. Trumanuij Tas aiškinama visuotine 
pasirašymui. maisto krize.

Lietuvos Sovchozai
New York (LAIC)

tuosius karininkų kursus, 
kurį laiką dirbo mechani
zuotuose daliniuose. Pas
kutiniu laiku, išėjęs iš ar
mijos, lankė Lietuvos Uni
versiteto technikos fakul
tetą studijuodamas dau
giau chemijos mokslus ir 
planuodamas užsiimti sin
tetinių medžiagų gamyba.

Iš Lietuvos, Gineitis bol
ševikų buvo išdeportuotas 
1941 metais. Jo mirties 
aplinkybės tuom tarpu nė
ra žinomos. Jo žmona 

, Wanda su dukterim ir to- Senatas šį paskolos bilių 
liau laikomi trėmime.

Milžiniškas Naujos Anglijos 
Lietuviu Suvažiavimas

Hfllmang Nominavo Ribsiu- 
vh| Unijos Pirmininku

Senatas Užgyrė Paskolą 
Britanijai

Visi ruoškimės prie didelio PIKNIKO, kurs įvyks 
Brocktone, Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vienuolyno 
kieme —

LABOR DAY, 
Rugsėjo 2 d., 1946

Seselės ir Rengėjų Komisija kviečia visus Naujo
sios Anglijos lietuvius, senus ir jaunus, atvažiuoti pa-

Washington, D. C., geg. 
13 — j. v. Senatas 46 bal
sais prieš 34 užgyrė $3,- 
750,000,000 paskolą Brita
nijai.

perdavė Atstovų Butui, 
kurio Bankinio ir Valiutos 

1 Komitetas pradės svarsty
ti šią savaitę.

“ Atlantic City, N. J., geg.
C. B. Baldwin. ICC - ASP.13 — Amalgameitų Rūb- 
Harold L. Ickes, Jo David-' siuvių unija vėl nominavo 
son ir Miss Hannah Dor-Į Sidney Hillmaną tos uni- 
ner. I

"Lietuvos Dovana 
DontauT

jos pirmininku.

New York (LAIC) — 
Lietuvos miškai okupantų 
iškertami urmu. Miškų

eksploatacija yra Les-’ silinksminti, susitikti su savo draugais ir prisidėti prie 
promchoz’o (Miškų Pra- į labdaringo darbo. Kviečiame lietuvius ne tiktai iš Bos- 
monės Okio) priežiūroje. * “ 22 2 J
Lietuvos miškas gabena
mas į Rusiją, ir nustaty
tos kirtimo normos kas 
kart didinamos.

“Izviestija” Nr. 37 pir
mame puslapyje praneša: 
“Lietuvos miškų kirtėjai 
Donbaso šachteriams iš
siuntė dovaną — 10,000 
virš norminių kubinių me
trų (353,000 kub. pėdų) 
miško medžiagos). Lietu
vos miškai tikrai naikina
mi “stachanovišku” tem
pu.

tono Arkivyskupijos, bet taipgi ir iš tolimesnių koloni
jų, kaip tai: Providence, Hartford, VVaterbury, New 
Haven, Ansonia, Bridgeport, Westfield, Athol, Wor- 
cester ir Nashua. Daugumas jūsų dar nematėte Seselių 
Naujo Motiniško Namo. Yra kas pamatyti!

Tai yra tik pradžia jų gyvenimo mūsų tarpe. Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas Richard J. Cushing labai 
pageidauja, kad Nukryžiuoto Jėzaus Seselės ko grei
čiausiai pradėtų ugdyti Fondą Senelių Prieglaudai pa
statyti. Šis išvažiavimas atidarys vajų tam tikštai.

Apie Nukryžiuoto Jėzaus Seselių gyvenimą ir dar
buotę bus daugiau parašyta keliuose sekamuose “Dar
bininko” numeriuose.

Visi keliai veda j Brocktoną, į Naujosios Anglijos 
didingą Lietuvių Suvažiavimą —- Labor Day, Itagsėjo 
2 d., 1946. RENGĖJŲ KOMISIJA.



Antradienis, Gegužės 14, 1946

ĮVAIRIOS žinios
MIRĖ SESUO KAZIMIERIETE
Chicago, III. — Gegužės 

10 dieną mirė Sesuo M. 
Amabilis (Boleslava Už
davinyje), pp. Mykolo ir 
Boleslavos Uždavinių duk
relė, gimusi Providence, 
R. I.

Velionė išbuvo Šv. Kazi
miero vienuolyne 13 metų. 
Jos vienas brolis yra TT. 
Marijonų seminarijoj.

A. a. Sesuo M. Amabilis 
palaidota iškilmingai iš 
Seserų koplyčios Šv. Kazi
miero kapuose pirmadienį, 
gegužės 13 d.

Reiškiame gilią užuojau
tą Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolynui ir velionės tė
veliams ir šeimai.

Ukrainiečių Stačiatikių 
Bažnytinis Soboras

Esslingen (LAIC) —Ko
vo 14-18 dd. Amerikos o- 
kupuotoje zonoje įvyko 
Ukrainos stačiatikių vys
kupų - tremtinių suvažia
vimas. Šiam Soborui pir
mininkavo metropolitas 
Polikarpas. Dalyvavo U- 
manės arkiv. Ihor. Mikola- 
jevo ark. Michailo, Sičes- 
lavo ark. Henadij, ir vys
kupai : Perejaslavo Mstis
lavas, Lubnos Silvester, 
Žitomiro Hrihorij, Novo- 
Mirhorodo Volodimir, ir 
Rovnos Platonas. Dėl ligos 
ir susisiekimo kliūčių ne
atsilankė tiktai Kijevo ir

Čihirino arkiv. Nikanoras 
ir Melitopolio vysk. Serhi- 
jus.

Išklausius įvairių prane
šimų ir pagerbus žuvusius 
nuo okupantų (vokiečių ir 
maskolių) vyskupų, susi
rinkimas svarstė religijos 
padėti tiek tėvynėje, tiek 
trėmime. Pasirodo, kad 
Ukrainos autokef alinė 
bažnyčia 1942 m. sovieti
nėje Ukrainoje turėjo apie 
2000 parapijų, nors metais, 
ankščiau, ten nebuvo nei 
vienos. 1943-4 m. visas e- 
piskopatas iš krašto pasi
traukė.

Nutarta užmegsti santy
kius su bet kur pasauly 
veikiančiomis ukrainiečių 
stačiatikių parapijomis, 
tikslu susijungti į vieną 
koordinuotą vienetą UA- 
PO (Ukrainska Avtoke- 
falna Pravoslavna Cerk- 
va). Soboras nutarė atsi
šaukti į visas laisvas krik
ščioniškas ba ž n y č i a s, 
krikščionybę įspėjant dėl 
pavojaus iš pusės “karin
gos bedievybės ir naiki
nančios materialistinės 
pasaulėžvalgos”, visus 
kviečiant vieningai stoti į 
kovą krikščionybei ginti.

Kai dėl priverstino unitų 
varymo į maskoliškąją 
stačiatikybę, Soboras pa
smerkė prievartą, demas
kuodamas politinius sam
protavimus ukrainiečių 
tautybei naikinti.

"Schwabische Landeszei-; 
tung” straipsnyje: *Wohn- 
raum fur Auslander’ 
smarkiai puolė pabaltie- 
čius. gyvenančius Augs-. 
burgo Holchfelde koloni- į 
joje, kad daugumas čia į 
gyvenančių yra nacių 
draugai.

i . i

Kitos Tautos Apie 
Lietuvius

CHURCHILL SIŪLO SUDARY
TI EUROPOS VALSTYBIŲ 

SĄJUNGĄ
Londonas, geg. 13 —Pe

reitą savaitę Winston 
Churchill, kalbėdamas o- 
landų parlamente, patarė 
susitarti ir sudaryti Euro
pos valstybių sąjungą.

Jis esą įsitikinęs, kad to
ki sąjunga nieku nesiprie
šintų Jungtinių Tautų or
ganizacijai.

Vokiečiu Nedraugiškumas
Užsieniečiams

diny “Vidaus Žinios” 1946 
I. 23 taip rašo:

“Paskutiniu metu žy
miai padidėjo vokiečių ne
draugiškumas užsienie
čiams. Jie užsieniečius 
skundžia, šmeižia juos sa
vo spaudoje, jų ginkluota 
sargyba braunasi net į 
stovyklas ir tt. Komitetui 
žinoma daug atsitikimų, 
kad ne vienam užsieniečiui 
teko atsidurti net kalėji
me ir turėti didelių nuos
tolių už plepumą santy
kiuose su vokiečiais, ar už 
mėginimą ką nors įsigyti,

Hanau lietuvių stovyk-! 
los vadovybė perspėja sa-i 
vo tautiečius atsargiau . _ _
elgtis su vokiečiais. Sto- siūlant išpūstas kainas. S. 
vykios informaciniame lei- m. sausio mėn. 15 d.

čionai Amerikoje

GEGUŽĖS MĖNESIO 
KNYGUTĖ

Gegužės mėnuo yra skiriamas 
švčš P. Marijos garbei. Lietuvo
je žmonės kaimuose rinkdavosi į 
berželiais nukaišytas seklyčias 
ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo Svei
ka Marija, Dievo Motina! Palai
kykime tas gražias tradicijas ir 

— melskimės prie Marijos per gegu-

Buenos Aires (LAIC)— 
Argentinoje leidžiamas ■ 
ukrainiečių savaitraštis; 
“Perelom” vasario 16 die
ną įsidėjo ispanų kalba! 
straipsnelį apie LietuvosI 
jraeitį, apie dabartį, apie: 
ištremtuosius į Sibirą, a- 
jie tremtinius kituose • 
kraštuose, tuo pačiu reikš- ' 
damas daug simpatijų lie
tuvių tautai.
— U. S. leidžiamas ukrai

niečių laikraštis “Svobo- 
da” kartoja USA senate 
pasakytus Lietuvą ir kitas 
)avergtas tautos liečian
čius žodžius: Mes negali
me sankcijonuoti, kad tos 
valstybės pereitų baisiau
sios tiranijos valdžion... | 
Mes kariavome ne tam, 
kad padidinti vergų skai
čių... Mes negalime tole
ruoti to, ko neleidome da
ryti Hitleriui ir dėl ko sto
jome į karą.

— Philadelphijos ukrai
niečių laikraštis “Ameri- 
ca” paskelbė tekstą tele
gramos, kurią to miesto 
lietuviai pasiuntė prez. 
Trumanui dėl Lietuvos 
laisvės.
— Ukrainiečių laikraštis 

“Amerika” įsidėjo paveik
slą neseniai į USA atvyku
sio rytų apeigų vysk. P. 
Bučio, paminėdamas jo 15 
m. vyskupystės sukaktį ir 
primindamas, kad jisai 
lankėsi ukrainiečių šven
tovėse Amerikoje.
— “Ameryka - Echo” ir 

kiti lenkų laikraščiai pla
čiai paminėjo kongresma- 
no 0‘Konski kalbas, pasa
kytas Chicagoje, Wash- 
ingtone ir kitur, kur kon- 
gresmanas gynė Lietuvos 
teises į nepriklausomą gy
venimą.

— “Ameryka - Echo” 
persispausdino Adomo 
Mickevičiaus eilėraštį a- 
pie mirtį Emilijos Pliate- 
raitės. Eilėrašty pažymi
ma, kad ji buvo sukilėlių 
pulkininke, lietuvaitė.

“Ukrainiečių “America” 
įsidėjo LAIC’o pranešimą 
apie priverstiną ukrainie
čių, gabenimą į Rusiją. 
Pranešimas įdėtas pirma
me puslapyje, stambiomis 
raidėmis, pažymint, kad 
jis imtas iš LAIC biulete
nio.

darbininkas

Velykų giesmininkai, kryžiaus ženkle, gieda:
Linksma diena mums nušvito... Alleliuja.
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RUSIJA PRIĖMĖ PRANCŪZIJOS 
PLANĄ PAVESTI ITALIJOS 

KOLONIJAS UN

žės mėnesį.
“Darbininke” galima gauti GEGUŽES MENESIO 

knygutę, kurioje yra labai gražūs skaitymai kiekvie
nai dienai per visą gegužės mėnesį. Ji turi 184 pusla
pius. Kaina tik 40c. Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite 
į konvertą 40c. su kuponu užadresavę:

Lietuvos Istorikai Renka 
Dokumentus

“DARBININKAS”
366 Mest Broaduay, So. Boston 27, Mass.prisiŲskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI

Šiuomi siunčiame 40c. ir prašome prisiųsti “Gegužės Mėne
sio" knygutę.

Vardas .................................................................

Adresas .................................... ........

JORDAN HALL
Boston, Mass.
C O N C E R T

May 19,1946 — 3:30 P. M.
VICTOR BENDER

TENOR

LUDWIG JUHT
CONTRA-BASS VIRTUOSO

i Boston Symphony Orchestra) 

EINAR HANSEN 
VIOLINIST VIRTUOSO

(Boston Symphony Orchestra)

HIPOLITAS VALENTINAS
ACCORDIONIST

Accompanist LUISE VOSGERCHIAN
PROGRAM 

LITHUANIAN FOLKSONGS
Ugdė Mchušė i Mother’s Bringing Up) .....
Tykiai. Tykiai Nemunėlis Plaukia 
(Softly Flows the Nemunas) ........................
Mano Sieloj Šiandien Šventė 
<My Soul Is Rejoicing) ...................................

LUDWIG JUHT
TYLUMA (Solitude) ........................................................
MAMYTE (Mother Mine) .............................................
MERGUŽĖLĖ MANO (Sueetheart Mine) ..........
GĖLĖS DAINA (Flowering Song from Carmen) 
I HEAR YOU CALLING ME ....................................
COME TO THE FAIR ............... .. .................................
AH MOON OF MY

■1’
LA CAPRICIEUSE 
ON WINGS OF SONG
VALSE LENTO 
L ANC BLANCHE 
BAVARDAGE .................

DELIGHT ..............................
VICTOR BENDER

EINAR HANSEN
HUNGARIAN DANCE No. 5 ............................................
KAS ANT ŽIRGELIO ...........................................................

HIPOLITAS VALENTINAS

INTERMISSION
•

TWO MOVEMENTS FROM SONATINA .................
Allegro Moderato 
Scherzino

INTERMEZZO ................. -.......................................................
VALSE MINIATURE .........................................................

LUDWIG JUHT
ARIA (Una Furtiva Lagrima) .........................................
RUDUO (Autumn) .................................................................
MANO GIMTINE (My Homeland) ..............................
INDŲ DAINA (Song of India i ......................................
MANO ROŽĖ (My Rose) ....................................................

Arr. J. Žilevičius

Arr. M. Petrauskas

Arr. E. Kornsand

Šimkus 
Vanagaitis 
..... Šimkus 
.........  Bizet 

. Marshall 
..... Martin 
... Lehman

Paryžius, geg. 13 — Ru
sijos užsienio ministeris 
Molotovas, kuris visą lai
ką ginčijosi dėl Italijos 
kolonijų, staiga pasidarė 
nuolaidus ir priėmė Pran
cūzijos pasiūlymą Italijos 
Afrikos kolonijas pavesti 
Jung. Tautų globai.

Molotovas padarė dar ir 
kitą nuolaidą, būtent, su
tiko palikti Alijantu ko
misiją Italijoj karo krimi
nalistų veiklos ir jų kalti
nimų tyrinėjimui.

Toks Rusijos užsienio 
ministerio staigus pakry
pimas ir nuolaidumas la
bai visus nustebino. Ma
tyt, papūtė naujas vėjelis. 
Rusija gali būti tikisi ką 
nors gauti už tą nuolaidu
mą.

Austrijoje taip pat rusai 
sutiko sumažinti savo o- 
kupacijos išlaidas, kad 
UNRRA galėtų aprūpinti 
Austrijos gyventojus alie
jumi, kuris jiems taip rei
kalingas.

Kaip žinoma, Rusija yra 
užgrobusi Austrijos alie
jaus įstaigas. Alijantu ko
misija reikalavo, kad ru
sai grąžintų aliejų Austri
jos gyventojams. Ginčas 
tęsėsi ilgai. Galutinai ru
sai buvo priversti nusi
leisti.

Rusija taip pat reikala
vo, kad Austrija sumokė
tų jai 400,000,000 šilingų į 
mėnesį už kiekvieną šių 
metų mėnesį kaipo okupa
cijos išlaidas. Bet alijan- 
tams pasipriešinus, Rusija 
tik pusę tiek tegavo už 
sausio ir vasario mėne
sius, o nuo to laiko nieko 
negavo.

Lietines Pratęstas Prieš 
Prievartą Rinkimuose

VICTOR BENDER
GRAND DUO CONCERTANT. for Violin and Contra-Bass 

EINAR HANSEN and LUDWIG JUHT

........... Elgar 
Mendelssohn 
... Mericanto 
............ Ibert 
....... Bazzini

Brahma 
Šimkus

E. Kornsand

E. Grenados 
S. Koussevitzky

...... Donizetti
T....... Chopin
Kačanauskas

Rimsky-Korsakoff
..........„. Kačanauskas

Bottesini

Tickets $2.40, $1.80, $120 (Tax included) 
VVrite or phone for reservations

DARBININKAS RADIO
366 West Broadway, South Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 or NORwood 1449

Vakarų Europa (LAIC)
— Lietuvos mokslininkai, 
kitiems tremtiniams pade
dant, kiek aplinkybės lei
džia, stengiasi laiką nau
doti Lietuvai naudingiems 
darbams. Ypač istorikai, 
besilankydami po įvairius 
archyvus, ieško medžia
gos lituanistikai. Vienas 
jaunas lietuvis istorikas 
turi planų pasiekti Vati
kano archyvus, kur kaip 
žinoma, yra daug medžia
gos apie Lietuvos praeitį.

NAUJAS ITALIJOS KARALIUS 
UŽĖMĖ SOSTĄ
 ♦-

Roma, Italija — Kaip ži
noma, Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis pasi
traukė ir savo sostą pave
dė sūnui Umbertui. Minis- 
terių kabinetas sutiko, 
kad Umberto užimtų sos
tą, bet pranešė, kad jo val
dymo galią pripažįsta tik 
iki birželio 2 d.

Birželio 2 d. Italijoj į- 
vyks balsavimas. Gyven
tojai turės progą pasisa
kyti kokios tvarkos jie no
ri savo krašte: respublikos 
ar monarchijos. Jeigu gy
ventojai pasisakys prieš 
monarchiją, tai karalius 
Umberto turės pasitrauk
ti.

VYTURĖLIŲ ŠVENTE

Vai, ką man, gegužės, išbursit, 
Vai, kokią kokią laimę ? — 
Šiandieną vyturėlių šventė 
Mažučiam rūtų kaime...

Stiklinėm saulėm nužydėję 
Visi langai seklyčių!...
Sodybų ir laukų žalumas 
Kaip pasakoj, sakyčiau...

Tai grįžkime atgal į sodžių, 
Nušvitę ir laimingi!..
Tegu, tegu dangus ir žemė 
Giliai į širdį sminga! —

Iš žvaigždžių gegužės išbūrė 
Man gražią, gražią laimę! 
Šiandieną vyturėlių šventė 
Mažučiam mano kaime...

J. 2-tb “A.”

daugelis nebalsavo arba 
padavė sugadintas balsa
vimo korteles.

“Izviestija” Nr. 40 ir So
vietų Ambasados Wash- 
ingtone leidžiamas “In- 
formation Bulletin” Nr. 
24 paskelbė rinkimų davi
nius. Iš jų matyti, kad ma
žiausias balsuotojų skai
čius iš visų SSSR sryčių 
ar jų okupuotų kraštų bu
vo Lietuvoje. Kai kitose 
respublikose (Sovietų duo
menimis) balsavo 99.90%, 
ar bent 98.71% (Estija), 
Lietuvoje balsavusių nuo
šimtis parodytas mažiau
sias iš visų — 91.78%.

Atsimenant ankstybes- 
nių “rinkimų” faktus, yra 
rimto pagrindo abejoti 
tais sovietų paduotais da
viniais. Tikriausiai, kad ir 
šiuose rinkimuose balsuo
tojų skaičius tesiekė 16-18 
procentų, bet ir tie neturė
jo pasirinkimo laisvės, nes 
turėjo balsuoti už vienos 
partijos sąrašą.

New York (LAIC)—Va
sario 10, kai vyko okupan
tų organizuota rinkimų 
komedija, Lietuvoje gau
siai paradavo raudonieji 
pulkai ir siautė NKVD- 
NKGB (Vidaus Reikalų ir 
Valstybės saugumo liau
dies komisariato) išlaiko
mi istrebitelių (naikinto
jų) būriai. Lietuvos žmo
nės negavo jokios laisvės 
pareikšti savo valią. Pro
testą pareiškė tik tuo, kad

Įtakingas Savaitraštis Apie 
įsnermnis

New York (LAIC) — 
New Yorke leidžiamas sa
vaitraštis ‘America’ smar
kiai užsistoja išvietintus. 
Redakciniame straipsnyje 
pavadintame “Europos 
liūdniausia žmonių proble
ma” laikraštis užstoja 
tremtinius prieš rusiškų 
repatrijavimo komisijų 
sauvaliavimą, reikalauja 
iš stovyklų išėjusiems su- 
teitki visokeriopą paramą, 
išvietintus aprūpinti tarp
tautiniais pasais ir pla
čiai jiems atidaryti emi
gracinius vartus.

Apskričio Suvažiavimas
A.L.R.K. Moterų Sąjungos 

Mass., Me. ir N. H. Apskričio 
pusmetinis suvažiavimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 26-tą die
ną, pirmą valandą po pietų, Šv. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėj, 94 Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Visos kuopos yra prašomos 
prisiųsti gausiai atstovių.

Antanina M. Wackell,
Mass., Me. ir N. H. Apskričio 

Raštininkė.

Buffers ir Polishers

RANDALL FAICHNEY CORP.

127 Heath St
I

Dirbti Surgical Instrumentus (smulkūs dalykai) 
Darbas Pastovus, Geras Atlyginimas 

Puikiausios Darbo Sąlygos

REIKALINGA

REIKALINGA

Merginos Virs 18 Metų

RANDALL FAICHNEY CORP.
127 Heath St., Roxbury, Mass.

(10-14-17)

Roxbury, Mass.
(10-14-17)

Dirbti Surgical Instrumentų
Darbas Pastovus, Atlyginimas Geras, 

Puikiausios Darbo Sąlygos
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KINIEČIO NORAS — 
NORS KARTA DIENOJE 

SOČIAI PAVALGYTI

Dabar Vokietija padalyta į keturias dalis — zo
nas. Britų, rusų ir amerikiečių zonos, dydžio atžvilgiu, 
yra netoliesia lygios. Britų zonoj yra 23 milijonai gy
ventojų, rusų — 21, amerikiečių 18 milijonų. Prancū
zų okupuotoj daly gyvena tik apie 6 milijonai žmonių, 
bet pramonės atžvilgiu ji labai svarbi, nes apima Ruh- 
ro industrijos sritį. Toks Vokietijos suskaldymas be 
galo tramdo jos ekonominį atsistatymą, nes kiekviena 
okupuota dalis yra savotiškai tvarkoma ir susisieki
mas tarp jų gerokai suvaržytas. Britų ir amerikiečių 
tvarka netoliesia vienoda, prancūzų kiek kitoniškesnė, 
o jau rusų tvarka, ar verčiau netvarka, visiems žino
ma. Užtenka pasakyt, kad ji bolševikiškai - azijatiška, 
vadinasi, tiesioginiai priešinga bet kokiai civilizuotai 
tvarkai. Tokiose sąlygose Vokietija panaši katorgos 
kaliniui, kuriam surišta rankos ir kojos. Jis bejėgis. 
Tiesa, jis kriminališkai nusikaltęs, bet jį reikia mai
tinti. Jeigu jis tik vienas, arba neperdidžiausia jų gru
pė, tai dar maža bėda, bet čia jų visa tauta, skaičiumi 
70 milijonų. Urmu mirtinai likviduojama ji nesiduoda. 
Ji gyva, tad privalo turėti visus gyvenimo reikmenis: 
namus, maistą, drabužius. To dar negana. Vokiečiai ne 
koki keturkojai — jie žmonės. Jie reikalingi ir intelek
tualinio bei kultūrinio gyvenimo reikmenų. Tad yra 
tik dvi išeitys: arba jiems duoti atsistatyti, prižiūrint, 
kad negrįžtų į militarinį nacizmą; arba pasmerkti juos 
išnykimui, įvedus Vokietijoj komunizmą, tą žemiško 
rojaus skelbėją, bet tikrenybėje, nelaisvės, netvarkos 
ir skurdo nešėją. Pirmosios nuomonės prisilaiko Angli
ja ir Amerika, antrosios Rusija ir dalinai Prancūzija. 
Rusija iš principo, Prancūzija iš baimės, kad Vokieti
ja nesustiprėtų ir vėl negręstų prancūzams nuolatiniu' 
pavojumi. Reikia apsidrausti, kad prancūzų tauta, ne-į 
žiūrint komunistų įsigalėjimo, nenori komunistinės! 
Vokietijos; jai tik rūpi, kad Vokietija būtų už Prancū
ziją silpnesnė, ypač militariniu atžvilgiu.

Anglijai ir Amerikai nusibodo dabartinė Vokieti
jos suirutė. Tos dvi demokratinės valstybės pageidau
ja normalaus tautų gyvenimo. Taigi Amerikos atsto
vas Byrnes pasiūlė sumanymą leisti vieningai Vokieti
jai atsistatyti, prižiūrint, kad ji nekryptų į militariz- 
mą. Atsistatymui gal prireiks 25 metų. Per tą laiką 
Vokietiją turės dabot bendra Alijantu komisija. Molo
tovas tam sumanymui priešinasi, nors Potsdamo kon
ferencijoj jis su panašiu projektu buvo sutikęs. Dėlko 
Maskva tam priešinga, Molotovas aiškiai nepasisako. 
Bet nė nereikia. Visi žino, kad Maskvai reikia ko dau
giausia netvarkos ir skurdo. Tai patogiausia dirva ko
munizmui plėstis. Pastoviai suskaldę Vokietiją į ketu
rias dalis ir savo dalį supančioję bolševizmu, Krem-

Apie 450 milijonų gyven
tojų, arba — apie penkta
dalį viso pasaulio žmonių 
turi Kinija.

Koks yra vidujinis gyve
nimas to didžiojo Azijos 
milžino?

Turėjau progos išsikal
bėti su vienu misionieriu
mi, kurs išbuvęs netoli še- 
šerių metų Kinijoje, nese
nai sugrįžo į Jungtines 
Valstybes.
— Kinijos žmonės — ma

tėvas pakmečn tarpinin
ką — piršli. Tėvas, maž
daug. nusako kokios mar
čios iis norėtų. Piršlys iš
eina ieškoti i apylinkę. Su
radęs jis grįžta pas jauni
kio tėvą, ir taip vaikšto

ta ir vartoja vieton nosi- laukia penkiolikos metų, 
nės.

Namus daugiausia daro' 
iš molio, kurį krečia mai
šydami su šiaudais. Sto
ros, sudžiūvusios sienos 
laiko neblogai, bet jei už
eina ilgos liūtys, nekartą
paplauna pamatus, kitas nuo jaunojo tėvo prie jau- 
dalis ir po lietaus tenka nosios tėvo, kol sutaria vi- 
namus taisyti. Vietomis 
yra medinių namų, o ply
tinių kaimuose beveik ne
simato. Grindys — iš mo
lio, už tat troboje visada 
daug dulkių, tuo blogiau, 
kad kinai gyvena susi
spaudę — tėvai, seneliai irlonūs ir nuoširdūs, bet jų a£ūkai _ vien„je 

gyvenimas sunkus, — pa-1 • 
šakojo misijonierius. - JNamai neapšildomij iš. 
Jeigu jie gauna kartą die- ekvrl)s Lcmhari kur vpr.

Į
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noje sočiai pavalgyti, tai 
jie yra patenkinti. Pagrin
dinis jų maistas, ypač pie
tinėje dalyje yra ryžiai, jei 
tik jų pakankamai turi. 
Augina jie nemažai kvie
čių, mėgsta labai cibulius, 
česnakus. Dirba sunkiai, 
bet maisto nevisada turi 
pakankamai užtat pamatę 
riebų žmogų jie laiko jį 
turtingu — jis turi už ką 
visada sočiai pavalgyti; 
juk valgydamas tik vieną 
sotų valgį dienoje riebus 
nebūsi.

I

i<

“APKŪRENAMA” MŪ
RINĖ KINIEČIŲ LOVA
Drabužius daugumoje 

patys pasidaro iš medvil
nės ar kitų namie suaus
tų audinių, o vaikai dažnai 
matosi pusplikiai ar net ir 
visai pliki. Kinijos mažy
čiai vaikystės beveik visai 
neturi — kiek paaugo ir

i jau turi sau duoną užsi
dirbti. Žiemą kojas nuo 

j šalčio gerai apsaugo kinų 
■ savotiškai padaromi vailo- 
• kai. Vasarą vyrai dažnai 
' nešioja tik vien kelnes, 
persijuosę rankšluosčiu, 
kuriuo nubraukia prakai-

i 

iš
skyrus kambarį, kur ver
da valgyti. Gindamiesi nuo 
šalčio — storiau apsivel
ka. Daug kur vieton lovų 
yra iš plytų sumūryti pa
aukštinimai. Jų apačioje 
yra tokios skylės į kurias 
primetus šakelių, stam
besnių žolių galima pakū
renus turėti sau šiltą guo
lį, tik visas blogumas, kad 
kūrenant ir dūmai rūksta 
į vidų, o kartais ir visokie 
vabalai, pajutę šiltesnę 
vietą, subėga “pasišildy
ti”. Pagalvėn kiniečiai de
da atatinkamai užklotą 
rąsto gabalą.

Kiniečiai, ypač žiemą,

sas sąlygas. Iki to laiko 
net nei jaunu ių tėvai nesi
mato, jei jie šiaip jau nėra 
pažįstami. Suradus porą, 
žiūrima, po kokiuo ženklu 
yra gimę. Pagal gimimo 
laiką vienas skaitomas gi
męs po jaučio ženklu, ki
tas — katės, kitas — kiau
lės ar pelės, ar dar kitaip. 
Jei jaunikis gimęs katės 
ženkle, o jaunoji — pelės, 
tokia pora vestuvių neda
rys, nes katė ėda pelę — 
vestuvės nebus laimingos. 
Taipgi žiūrima, kad vestu
vės įvyktų laimingoj die
noj. Kinų žiniuonys iš ank
sto pasako, kokia diena 
bus laiminga...

Vestuvių dienai atėjus, 
atatinkamai pap u o š t ą 
nuotaką uždaroje, iš visų 
pusių uždengtoje kėdėje 
nuneša į jaunojo namus. 
Tik tada pora pirmą sykį 
pasimato. Čia įvyksta ry
žių valgymas, prosenelių 
pagerbimas ir jaunoji įei
na kaip nuolatinė narė įneturi kur nusimaudyti, I Cja riausiu

| užtat prakaito ir česnakų lieka ne jU
■ kvapas juos lydi, ypač Ka- 
į ledų naktis bažnyčiose bū
na baisiai tvanki ir kuni-

1 i 
kad nesusirgus.

KINIEČIŲ VESTUVĖS
Kinijos gyventojų tarpe 

yra du didieji įvykiai: ves
tuvės ir laidotuvės. Ypa
tinga tas, kad ten jaunikis 
ir jaunoji neturi progos 
kits kito nė pamatyti iki 
pat vestuvių dienos. Pa
prastai, kai berniukas su-

(“bosu”) lieka ne ji, bet pasakyti “Taip”.

3
kiniečiai tiki į buvimą ge
rų ir blogų dvasių. Gero
mis jie nesirūpina perdaug 
— jos vis tiek geros, 
nuo blogų dvasių, 
kad sandari tvora apsau
go. Jie net toje vietoje, 
kur vartai prasiveria, pa
stato už jų sienelę. Jie ti
ki, kad ir vartams prasi
vėrus piktosios dvasios 
kai lekia, atsidaužia į tą 
vidaus tvorelę ir išlekia 
atgal. Už tat ir kinų mies
teliuose gatvės dažnai bū
na laužytai kreivos — kad 
dvasios atsidaužusios lėk

štų atgal. Žinoma, plintant 
įapšvietai, nyksta ir tie 
i prietarai.
I 
I
I

S 
bet 

tiki,

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

7. DORYBIŲ MOTERIŠKĖ
Šv. Dvasia Patarlių knygoje nurodo dar 

daugiau moteriškės dorybių privalumų, ku
rie kaip tik ir atatinka aiškiau apibudinti šv. 
Onos asmenį: “Vyro širdis turės pilną pasi
tikėjimą joje ir nesibijos jokios apgaulės. Ji 
pagamins vilną ir drobę, ir apdirbs šią me
džiagą savo rankomis. Ji suteiks jam gyveni
me viską, kas yra gero, o ne blogo. Ji bus 
tarsi tas pirklio laivas, kuris atgabena mais
tą iš tolimų kraštų. Ir ji kelsis anksti rytme
tį duoti darbą darbininkams ir maistą visai 
šeimynai. Ji apžiūrės visus laukus ir savo 
rankomis apsodins vynuogyną. Ji apjuos sa
vo strėnas pajėga ir savo rankose laikys stip
rybę. Ji rūpinsis ir žiūrės, kad jos šeimynin- 
kavimas būtų geras ir jos šviesa šviestų na
muose nakties metu. Jos rankos nesibijos 
sunkių darbų, ir jos pirštai bus miklūs prie 
verpimo. Ji išties savo ranką pavargėliams ir 
bus dosni neturtingiesiems. Jos namai nesi
bijos šalčio, nei sniego ir visa šeima bus šil
tai apvilkta. Ji pasisiūs sau rūbus iš gražių 
audinių, perkeliai, lininiai bus ant viršaus. 
Jos vyras bus pagerbtas susirinkime, kuomet 
jis sėdės tarpe tautos vyresniųjų. Ji pasiū
dins gražius rūbus ir parduos juos, taipgi 
nusius apsiaustą Kananietei. Jėga ir kūno 
gražumas yra jos drabužis ir ji juoksis, bus

liasdešimt USA dolerių, 
bet tik didžios nelaimės 
verčiami, nes kinai savo 
mažyčius myli kaip ir vi
sos kitos tautos.

Gelbėdami tas nelaimin
giausias katalikai steigia 
prieglaudas. Bet ir čia, kai 
jos išauga, sulaukia apie 
14 metų, reikia ioms suieš- 

Ikoti jaunikį. Kinijoje yra 
katalikų ir jie neseka tų 
“aklų vestuvių”, bet slap
ta taip sutvarko, kad jau
nikis ir jaunoji pirm ves
tuvių pamatytų kits kitą 
bažnyčioje ir nusistatytų, 
ar jie nori vesti. Jei sutin
ka, tada vestuvių dieną 
abu ateina prie altoriaus. 
Kadangi tai prasilenkimas 
su vietiniais kinų papro
čiais, tai mergaitės labai 
nedrąsios. Kunigas prie 
altoriaus klausia:
— Ar sutinki laisva valia 

tekėti už šio, kurs čia šalia 
tavęs stovi?

Mergaitė tyli. “Svočia” 
ją kumščiuoja iš užpaka
lio, ragina: “Sakyk — 
taip”, o ji tyli, arba prata
ria:
— Aš klausau, kaip kuni

gas sutvarkys.
Bet toks sutikimas ne

pilnas, ir buvo atsitikimų, 
kad jaunuosius teko pa
leisti nuo altoriaus nesu
tuoktus vien dėlto, 
mergaitė niekaip neišdrįso gi turtingieji tik padaro 

1 paveikslą žmonos, gyvu
lių, net automobilio, jei 
velionis turėjo, ir tie daly
kai vartojami laidotuvėse. 

, Turtingųjų laidotuvėse 
taip gi mėtomi pinigai. Jų 
metaliniai pinigai turi 
skylutes viduje, suveriami 
ant virvutės.

MOKYKLOS IR 
SUSISIEKIMAS

Kiniečių raštas — labai 
sunkus. Jei mūsų alfabete 
yra 33 raidės, tai jų — a- 
pie 40,000 ženklų, už tat 
mokymasis rašto — kali
mas iš atminties ir, jei 
žmogus moka trejetą, 
ketvertą tūkstančių jų 

Tęsinys 5-tame pusi.

i

LAIDOTUVĖS
Kinų tėvams viena iš pa

čių geriausių dovanų — 
jei sūnus dar jiems tebe
sant gyviems nuperka di
delį gražų grabą. Tėvai jį 
laiko savo puošniausiame 
kambaryje ir džiaugiasi 
žinodami, kad jų laidotu
vės bus gražios. Kinijoje 
gedulo spalva yra ne juo
da, o balta. Laidotuvėms 
pasamdomi raudotojai. Jie 
verkia, klykia, o kai cere
monijų 
jiems 
gana, 
kitas 
sriasi 
Kuo turtingesnis velionis, 
tuo daugiau grabnešių. 
Imperatoriaus lavoną, pa
gal ceremonialą, turi nešti 
net 128. Karstą užkasa ne
giliai — dvi ar trys pėdos, 

jo ant jo supila kapą. Se- 
i niau kai kur kur buvo pa
protys kartu laidoti velio- <• 

(nio žmoną, arklius, kaiku- 
kad riuos kitus dalykus. Dabar

I

vedėjas atėjęs 
praneša, kad jau 
tada ir jie smagūs, 
net su šypsena jun- 
prie visų dalyvių.

vyro motina (anyta)._ Ji Dar viena keistenybė iš 
j laiko ir piniginę, todėl ir Kinijos gyvenimo — mer- 

pirmas gaitės neklausk, ar ištekė
jusi. Ji paraus ir pabėgs. 
Klauski: — Ar jau turi a- 
nytą (mother in law).

Dar viena keistenybė iš

prieš vestuvesf ui reikia gerai laikytis, £lausimas yra ne apie vy
rą, bet — ar gera anyta.

liaus ponai nemato didelių kliuvinių visai Europai pa
vergti. Tačiau vienas kliuvinys vis dėlto atsiranda: yra 
tokių valstybių, kurios gali, jei tik norėtų, Maskvos 
politiką pažaboti. O noras jau pradeda pasireikšti. Ir 
ne tik noras, bet ir būtinas reikalas. K. I

patenkinta vėlesniu dienos metu. Ji atidarys 
savo bumą išminčiai ir malonumo, meilumo 
įstatymas bus jos lūpose. Ji apžiūrės visus 
takelius namuose ir nevalgys duonos veltui, 
neuždirbtos. Jos vaikučiai rytmetyje atsikė
lę prašys jos palaiminimo ir jos vyras gerbs 
ją ir šlovins. Daugelis tautos dukterų surin
ko įvairių turtų, bet tu perviršinai jas visas. 
Skonis yra apgaulingas ir grožybė yra tušty
bės, nes moteriškė bijanti Viešpaties, bus 
pagerbta ir pašlovinta. Parodyk jai vaisius 
jos pačios rankų ir jos darbas šlovins ją tau
tos seniūnų posėdyje”į (Prov. 30, 10-31).

Tai toki buvo moteriškė šv. Ona, kurią šv. 
Joakimas pasirinko sau už sužieduotinę ir 
moterį. Ja pasirinkdamas sau, jis labiau žiū
rėjo dorybių, negu gražumo, ar išvaizdos, nes 
gerai žinojo, kad “skonis yra apgaulingas ir 
grožybė yra greit pranykstanti tuštybė”. 
Dievobaiminga moteriškė visuomet bus ger
biama ir tikrai nusipelno tos pagarbos nuo 
kitų. Tat ir šv. Ona buvo toki, kad jos darbai 
patys už save kalbėjo prieš teisėjus — žmo
nių akyse. O jie gerai žino, kaip atskirti tik
rą nuopelną nuo teisingumo, arba klaidos.

8. DIEVOBAIMINGA PORA
Tur būt niekad pasaulyje nebuvo tokios 

laimingos ir pavyzdingos vienybės tarpe vy
ro ir žmonos, kaip tarp Šv. Onos ir Šv. Joaki- 
mo. Jie abu visur ir visuomet tobulai sutiko 
visuose jų noruose, troškimuose ir palinki
muose. Abiejų būdai - charakteriai, meilė prie 
dorybių ir ypatingai nužemintas tarnavimas 
Dievui, buvo labai panašūs. Sykiu su savo 
vyru, Šv. Ona darė didelę pažangą tobulybėje

BADAUJANTI ŠEIMA — 
r PARDUODA MERGAITĘ 
’"i1 Kinų šeimoje mergaitės 

■yra mažoje garbėje. Vai
kystėje auginti jas sunku 
kaip ir berniukus, o užau
gusias, kada jau pradėtų 
ką uždirbti, jas reikia ati
duoti į kitą šeimą. Todėl, 
jei šeimą užgula nelaimė, 
alkis, pirma nusikratoma 
mergyčių, ar jas parduo
dant, ar tiesiog išmetant. 
Mergaites parduoda už ke-

AR TVORA APSAUGO 
NUO... PIKTŲ DVASIŲ?

Po vestuvių mergaitė 
apsigyvena vyro namuose, 
kurie, dažniausiai, būna 
išaugę į tikrą kaimą, nes! 
čia draugėje gyvena tėvai, 
vaikai, dėdės, pusbroliai— 
visi giminės. Jų trobos pa
prastai aukštomis tvoro
mis aptvertos. Tas ne tikį 
apsigynimui nuo plėšikų,! 
bet ir nuo... dvasių. Mat'

ir šventume. Užbaigus namų ruošą, skaityda
vo Šv. Raštą, atlikdavo dievobaimingai medi
tacijas, pašvęsdavo daug laiko gailestingiems 
darbams savo artimui, — tas tai ir buvo jos 
kasdieninis ir mėgiamas užsiėmimas. Ji labai 
uoliai aplankydavo visus pavargėlius, slau- 
gydavo ligonius, net ir nelaimingus raupsuo
tus, ir gausiai pinigais, drabužiu, valgiu su
šelpdavo be jokio skirtumo beturčius, našles 
ir našlaičius.

Vieną gražią dieną, ji skaitė Tabijo knygo
je apie išmintingus patarimus, duotus vieno 
palaiminto patrijarko savo sūnui: “Duok iš
maldą iš tavo gerybių ir nenugręžk savo vei
do nuo tavęs. Pagal savo išgalės būk gailes
tingas. Jei turi daug, duok gausiai, o jei turi 
mažai, mielu noru duok mažiau. Tuomi užsi
pelnysi gerą atlyginimą dėl savęs tavo didžio 
reikalo dienose. Nes išmalda išliuosuos tave 
nuo visų nuodėmių, nuo mirties ir tavo sielai 
nereikės kentėti tamsybėse. Išmalda yra di
delė santaupa Dievo akyse tam pačiam žmo
gui, kuris ją duoda kitiems”. (Tob. 4).

Labai sujaudinta dvasioje, šv. Ona pamal
džiai sušuko: “O Viešpatie! Tu labai gausiai 
apdovanojai ir aprūpinai mano gyvenimo rei
kalus, o aš gi neužtektinai parodžiau Tau sa
vo atsidėkojimą”. Įeidamas į namus ir užgir
dęs tuos žodžius Šv. Joakimas, stebėdamasis 
užklausė: “Brangioji Ona, pasakyk man, ko
dėl tu išrodai toki nelinksma, nuliūdusi ir ka
me yra visa priežastis tavo širdgėlos?” “Ge
rasis Joakimai”, atsakė Ona, “mes abu neuž
tektinai išpildome Viešpaties patarimus, ku
riuos skaitome šv. Rašte”. Ji nurodė jam 
knygoje perskaitytą vietą, kurią peržiūrėjęs

Joakimas užklausė: “Tai ką gi mes turime 
daryti ir kaip pasielgti?” Jauna žmona tuo
jau atsakė: “Dievas suteikė mums abiems lai
kinųjų gerybių labai gausiai, taigi ir mes, se
kant mūsų prosenelių pėdomis, padalykime 
jas į 3 lygias dalis: viena — pačiam Dievui, 
antra — vargdieniams, trečia — mums pa
tiems”. Joakimas be jokio mažiausio priešta
ravimo sutiko su tokiuo žmonos kilniu pasiū
lymu. Dievobaiminga porelė tuojau ėmėsi iš
pildyti savo išganingą nutarimą: šventovė 
tapo gausiai apdovanota aukomis; vargšaų 
beturčiai ir reikalaujantieji likosi dar gau
siau sušelpti, negu pirmiau ir kas dar liko 
perdaug nuo trečiosios, savo reikalams pa
liktas, dalies, Šv. Ona tuojau išdalino naš
lėms ir našlaičiams, kuriuos jinai bent kur 
žinojo gyvenant.

Taigi, meilė Dievui, meilė artimui, uolus 
Jam tarnavimas, ir visos kitos dorybės, ku
rias turėjo Šv. Ona ir Šv. Joakimas prieš ves
tuves, dar labiau pražydėjo ir pasireiškė iš
ganymo vertais darbais po jų moterystės ry
šio. Teisingai galima pasakyti apie juos abu, 
kad tai buvo viena širdis ir viena siela. Jų 
kilniose asmenyse Aukščiausia davė žmoni
jai sektiną pavyzdį išorinio ir vidujinio tobu
lo, krikščioniškos gyvenimo. Šv. Joakimas 
mokėjo tobulai sujungti vienybėn darbą ir 
maldą, Šv. Ona gi stropiai ir uoliai atlikdama 
visus namų ruošos darbus, nuolat vienyjo 
maldą su kasdieniniu darbu. Abu jie vengė ir 
šalinosi nuo bereikalingo viešo savęs pasiro
dymo žmonių akyse, išskyrus didelį reikalą, 
Dievo garbės, arba atliekant gailestingus 
darbus. (Bus daugiau)
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fAIBBURY, CONN. veiklą pareikštų pilną pasitikė
jimą. Šį įnešimą parėmė L. N. 
Politinio Klubo atstovas Anta
nas šambaris. Neatsilankius vi
ce pirm., rašt. Mortai Zailckie- 
nei leidus balsavimui, šis pirmi- 

! ninkui pasitikėjimo įnešimas 
i buvo priimtas atsistojimu 
delnų plojimu.

A. J. ALEKSIO REIKALU
Į “I-zio" paskelbtus šmeižtus 

i prieš vietinės Tarybos pirm. A. 
' J. Aleksį, mes žemiau pasira- 
. šiušieji štai ką pareiškiame: 
į a) Vietinės Tarybos rengia
muose visuose Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose, ne
žiūrint kas pirmininkavo, komp.

tuV 1
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TARYBOJE “PERVERSMO” 
NEBUVO; “I-ZIS” NETIESĄ

SKELBIA
Pastaruoju laiku, tautininkų- 

“nmijonienų" spaudoje. “A. 
Lietuvis”. “Dina”, “Vienybė" 
ir “Margutis") kaip iš “gausy
bės rago”, papylė “straipsnius", 
kuriuose neteisingai aprašoma 
du vietinės Tarybos susirinki
mai ir ypatingai šmeižiamas 
Tarybos pirm. A. J. Aleksis.

Tikrumoje, dalykas štai kaip 
ištikrųjų yra. Nuo pradžios šių 
metų “I-zio" pagirtas dr. Col
ney misijonierių spaudoje ir su
sirinkimuose atakavo ALT Pil- a. J. Aleksis su parap. choru y 
domojo K-to narius, juos kal
tindamas neveikioje, eikvojime 
visuomenės pinigų ir ypatingai 
nenorėjime sueiti vienybėn su 
LVS vadovybe. Taigi, kovo 11 
d., Tarybos susirinkime. L. N. 
Politinio Klubo atstovas Juozas 
Bernotas davė paklausimą, ar 
Tarybos nariui dr. Colney pri
tinka spaudoje šmeižti ALT • 
Centro K-to narius ? Po trumpų ‘ a. J. Aleksiui 
diskusijų SLA V *" ’-------- 1
atstovas Petras Motiečius įnešė tuvos Nepriklausomybės minė- 
dr. Colney grąžinti mandatą.' ji m p 
nes jis yra šmeižikas ir “misi
jonierių” centro valdybos na
rys. Šį įnešimą parėmė Federa
cijos atstovas Juozas Žemaitis. 
Po to, L. N. Politinio Klubo

I ra visuomet išpildęs atitinka
mas muzikos - dainų progra
mas ir Lietuvos reikalams kas 
met savo auką pridavęs.

b) Prieš Lietuvių Visuotinąjį 
Kongresą A. J. Aleksis draugi
jų susirinkimuose ir šiaip nuo
asmenų surinko $300 ir kongre-1 
sui ypatiškai įteikė.

c) Šiais metais Tarybos pirm, 
vadovaujant ir

U-tos kuopos uoliam komitetui padedant. Lie-

i

įeigos pasiekė suvirs 
$1.000. Pelno liko suvirš $800. 
Į Tarybos Centrą jau pasiųsta 
$500 (o kiek dr. Colney į centrą 
pasiuntė nuo savo “garsaus” 
apvaikščiojimo ?). Taigi vietinės

atstovas bei pirm. Tanias Matas Tarybos trumpame gyvavime, 
įnešė, kad dr. Colney minėtus 
šmeižtus atšauktų. Šį įnešimą 
parėmė LDS 5-tos kuopos ats
tovas Petras Jokubauskas. Pa
starasis įnešimas didžiuma bal
sų buvo priimtas. Kadangi dr. 
Colney prieš ALT Vykdomojo 
K-to narius šmeižtų neatšaukė, 
todėl bai. 14 d.. Tarybos susi
rinkime, po trumpų diskusijų.
ALRKS 91-os kuopos atstovė ti. Taip pat pažvmėtina, 
Anelė Jenušaitienė įnešė dr. 
Colney mandatą grąžinti ir iš 
Tarybos prašalinti. Šį įnešimą 
parėmė Moterų Apšvietos Klu
bo atstovė Stefanija Sapranie- 
nė. Įnešimas tapo vienbalsiai 
priimtas. Čia pat ir “I-zio” 
šmeižtų atšaukimui tapo išrink
ta komisija iš trijų žemiau pa
sirašiusiųjų asmenų. Baigiant 
susirinkimą. Sandaros kuopos 
atstovas Antanas Orantas įne
šė. kad draugijų atstovai Tary
bos pirm. A. J. Aleksiui už jo

komp. A. J. Aleksis yra gražiai 
pasidarbavęs ir todėl buvo iš
rinktas Tarybos pirmininku. 
Tuo tarpu pažymėtina, kad dr. 
Colney (ir jo šešėlis “I-zis”) 
nuo to kada tapo LVS nariu ir 
centro iždininku, tai į Tarybos 
susirinkimus todėl lankėsi, kad 
“misijonierių” naudai bilietus 
platinti ir jų propagandą skleis- 

kad 
dr. Colney (ir jo šešėlis “I-zis”) j 
šiais metais į Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo parengi
mą neatsilankė ir savo aukos 
nepridavė. bet tame laike “pe
rėjo” šmeižtus prieš ALT va
dus.

Baigiant, mes komisijos na
riai, gerai žinome, kad dr. Col-

i [ u- i M* V s

Šis bulius 10-ties mėnesių, įkainuotas $10.000. Jis buvo išstatytas par
davimui Columbia, Mo.

AUKOS TREMTINIAMS IR BALTIJOS • Rockford, III. A. Savickas 11 
r t\tt\7EDCT’TCTT tt sv.; Lietuvių Katalikų Labda-UMVERSITETUI n5 sv.; balf skyrius 8

------------------------ 135 sv.
Scranton, Pa. F. C. Narish 2 

sv.; Sheboygan, Wisc. Nekalto 
Prasidėjimo par. 16 sv. Shenan
doah, Pa. Šv. Jurgio mokykla 
43 sv.; Springfield, III. skautės 
26 sv.; Stamford, Conn. BALF 
skyrius (maisto) 358 sv.

Tamaųua, Pa. Šv. Petro ir Po
vilo vienuolynas 6 sv.; Thomp
son, Conn. Marianapolio kolegi
ja 280 sv.; Thorp, Wisc. W. M. 
Urban 22 sv.; Toronto, Canada 
A. Frenzelis 26 sv.

Utica. N. Y. Šv. Jurgio par. 
1.384 sv.; Waukeesha, Wisc.

j Į atsišaukimą Velykų proga 
; aukoti tremtiniams rūbų, mais
to, knygų ir kitų dalykų, atsilie
pė visa eilė lietuvių, pavieniai 
ir per BALF skyrius.

Gauta taip pat aukų knygo
mis ir mokslo reikmenimis Bai-I ...

tijos Universitetui, pradėju- 
’ šiam veikti Hamburge kovo 13 
d., ir lietuvių tremtinių moky
kloms bei gimnazijoms.

Deja, tai tik lašas jūroje. To
dėl kviečiame ir toliau siųsti 

į mokykloms reikalingą medžia- 
i gą, maistą, muilą, vyriškus rū
bus ir batus, baltinių (jie grei- 

1 čiausiai susidėvi), vaikams ap- 
rėdalo.

Iš šeimų, kurios išleido vaikus 
į daktarus, inžinierius ar kito
kius specialistus, laukiama 
knygų anglų kalba, instrumen
tų Baltijos Universitetui. Stu
dentai lietuviai bus už tai ypa- 

i tingai dėkingi. Knygose prašo- 
j me pažymėti aukotojų vardus 
į ir adresus.

Balandžio mėn. aukų gauta: j

Altoona, Pa. Skautės 38 sv., 
Ansonia, Conr.. Rose Mačiulė- 
nas (mokyklos reik.) 2 sv.

Boston, Mass. BALF skyrius 
ir Šv. Petro par. 724 sv., (kny
gų) 168 sv., (mokyklos reik.) 
65 sv.; C. Kavoiienė 1 sv.; 
BALF skyrius 17 49 sv.; “Dar
bininkas” įvairūs aukotojai 
(knygų) 209 sv.; ‘Darbininkas’ 
(knygų) 78 sv.

klą aprūpins visų trijų srovių 
............................. į atstovai, 

yra arti LVS reikalų todėl lin-|kuriems Pasekmingai pirminin-
ney lir jo šešėlio “i-zio) širdys išrinktieji draugijų

kime su likusiais savo penkiais kau> komP‘ A; Aleksis „ Taip 
nariais prie Grand Street sėk
mingos darbuotės! Tarybos vei-

Draugijų Valdybų Adresai

pat gerb. Redakcijai reiškiame; 
savo dėkingumo žodį už mūsų į 

j pranešimo talpinimą ir šiuomi! 
; diskusijas baigiame, nes dr. 1 1

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St.. W. Roxburv, Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

•V JONO EV. BL. PA4ALPINC6 
DRAUGIJOS VALDYBA

■ Pirmininkas — Juozas Svagždya
601 6th St.. So. Boston. Mass

1 Vlce-Plrmininkas — Pranas Tuletki
i 702 E. 5th SL, So. Boston, Mass
j Prot. RašL — Jonas Glineckla,
j 5 Thomas Pk., So. Boston. Maas

Fin. RaSt. — Aleksandras Ivaška 
440 E. Sixth St.. So. Boston, Maas

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

MarSalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston. Mas»

I Draugija laiko gusi n n Kimus kas tr» 
Ną sekmadieny kiekvienu mtaear 
2 vai. po pietų l‘a raut jos saB
♦OS K vth >*» Mass

■> ♦

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misi jonie rius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA

48ti Ę. Seventh St., So. Boston 47, Mass.
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Colney (ir jo šešėlis “I-zis”) jau 
nėra Tarybos nariu, todėl atei
tyje i JU spaudoje tilpusius 
šmeižtus domės nekreipsime ir 
vien Lietuvos labui darbuosi
mės. Štai vasaros metu, rugpiū- 

. čio 18 d.. Linden Park. Union 
i City, įvyks Tarybas piknikas. 
;Taip pat gegužės 19 d.. Nemu- 
;no svetainėje. 48 Green St., kal-l 
bes Lietuvos tremtinis mokyto
jas Jurgis Savaitis. ir muzika- 
lę programos dalį abiejuose pa
rengimuose išpildys Šv. Juoza- 

I po parap. choras vad. komp. A. 
j Aleksiui. Visas šių parengimų 
i pelnas skiriamas 
j priklausomybės 
. tremtinių naudai. 
į broliai ir sesers 
terburiečiai!

T. Matas
J. Bernotas 
A. Shanibaris

Lietuvos Ne- 
ir lietuvių 
Tad į darbą 
lietuviai wa

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvią 
Direktorius 

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

Llmoslnal dėl visokių reikalų 
Patarnavimas Dieną Ir Nakų

Baltimore, Md. šv. Alfonso 
mokykla (mokyklos reik.) 60 
sv.: Buffalo. Wyo. J. Z. Pašinas 
1 sv.

Cumberland. Md. skautės 13 skautės 10 sv. Waterbury, Ct. 
sv.; Chelmsford. Mass. Mrs. A. 
Pieslak 52 sv.; Cleveland. Ohio 
BALF 1.685 sv.

Chicago, Iii. BALF skyrius 
108 48 sv.; per Marshall Field 
& Co. 10 sv.; Chicagos Lietuvių 
Moterų klubas 2 sv.; F. D. Ya- 
kas 140 sv.; N. N. 16 sv.; Šv. 
Antano mokykla 58 sv.; Šv. Ka
zimiero Seserys (mokyklos

• reik.) 1 sv.
Detroit.

sv.; BALF
(mokyklos 
BALF skyrius (per Brazį) 675j 
sv.

| E. Orange, N. J. T. M. Gry
baitė 11 sv.
I Girardville, Pa. V. Sarys (gai
dų) 2 sv.

Haverhill, Mass. BALF sky- 
’rius 59 39 sv., (mokyklos reik.) 
67 sv.

Jamaica Plains. Mass. Gert.
Yurėnas 40 sv.

Kearny, N. J. BALF skyrius
(maisto* 324 sv.; Lynbrook.
N. Y. J. Raudonaitis 257 sv.; J. 
Steponavičia 30 sv.; Lakewood, 

■Ohio F. J. Žuris 20 sv.; Lorain, 
i Ohio skautės 40 sv.; Los Ange
les. Cal. Prel. J. Maciejauskas 
620 sv.; Petras Žilinskas 13 sv.

Maynard. Ohio J. Grigaitienė 
i 20 sv.; Mt. Carmei, Pa. Šv. Kry- 
į žiaus mokykla 39 sv. 
j Naugatuck. Conn. P. Vileišis 
Į 21 sv.; Newark, N. J. H. Ber- 
i žinskis 83 sv.; BALF skyrius 35 
į 282 sv.

New Haven. Conn. skautės 8
sv.; New Kensington,
Bacėnas 12 sv.

i Omaha, Nebr. Šv. 
mokykla (mokyklos 
sv.; Ovensborough, Ky. Stella

’Ciral (mokyklos reik.) 1
Paterson, N. J. N.N.

I kun. J. Kinta 27 sv.
Pittsburgh, Pa. A. J.

ka 56 sv.; šv. Vincento parapija 
i 1.091 sv.; J. A. Senulis (gaidų) 
! 2 sv.; Pittston, Pa. BALF sky
rius 44 35 sv. Putnam, Conn.
Nekalto Prasidėjimo vienuoly
nas 30 sv.

ii i

i 
i
I

Mich. Paurazas 78 į 
skyrius 76 15 sv.. j

reik. > 145 sv.; j
I

Anna Narkevičius 23 sv.; A. J. 
Aleksis (gaidų) 18 sv.; Wor- 
cester, Mass. Šv. Kazimiero par. 
220 sv.; šv. Kazimiero mokyk
la 50 sv.; Mrs. A. R. Bakanows- 
ki 45 sv.; J. Dvareckas 130 sv.

New York, N. Y. Lietuvos 
Konsulatas 70 sv.; N. N. 11 sv.; 
Žvingilas 58 sv.

Brooklyn. N. Y. Apreiškimo 
mokykla 25 sv.; O Laurinienė 3 
sv.; Račkauskienė 12 sv.; Mrs. 
J. Marcus 15 sv.; F. Jodei 15 
sv.; J. Jakaitis 16 sv.; K. Vai
tiekūnas 7 sv.; E. Milukienė 16 
sv.; Misevičienė 4 sv.; “Ameri
ka” 52 sv.; Petrauskas 15 sv. 
B. Makarskis 17 sv.; Kazlaus
kienė 13 sv.; Tumsienė 4 sv.; 
E. Radzevičienė 28 sv.; 
Strumskis (gaidų) 15 sv.,
Šovelskis 13 sv.; B. Darlys 13 
sv. Šv. Jurgio par. 103 sv.; A. 
Juškauskas 29 sv.; T. Stučienė 
9 sv.; Mary Lamont 9 sv. P. 
Grisaitis 68 sv.; per Brundzą 15 
sv.; Narvydas 8 sv.: Mrs. 
Šablevičius 42 sv.

Jamaica, N. Y.
Ardle (mokyklos

Richmond Hill, 
niauskas 35 sv.

Todėl, kad Middle East ir pradėjo miestas lygintis 
laiko gyvybines linijas pa- su senovišku Jeruzalėje, 
šaulio susisiekimo ir todėl, Šiandien yra tarpe 150,000 
kad tenais lopšys trijų ir 200,000. Su atvykimu 
svarbiausių tikybų— krik- vis daugiau žydų, prie- 
ščionių, žydų ir mahome- miesčiai išsivystė. Bet ir 
tonų. Ką mes dabar skai- ten butų klausimas yra la- 
tome laikraščiuose apie tą bai rimtas.
pasaulio dalį tikrai nenu- Nuo pat pradžios, žydai 
piešia jo žmonišką ir isto- Palestinoj ėmėsi visai ne- 
rišką praeitį. National žinomais darbais ir juos 
Geographic Society, Wa- kuopuikiausia atliko. Ir 
shington, D. C. išleido la- nestebėtina matyti stu- 
bai įdomų straipsnį apie dentus, raštininkus, jau- 
moderninį miestą Tel A-.nūs vyrus ir merginas, ap- 
viv, Palestinoje. ............. ” "

Tel - Aviv, arba “i__
sario Kalnas” randasi Pa- darbo. Pastatai styliuoti 

naujausiais būdais. Čia jau 
yra apie tuzinas teatrų, 
muzėjus, dailės ir muzikos 
centrai, žaidimams vietos, 
didelė ligoninė, oro stotis 
ir puikios mokyklos.

Svarbiausias užsiėmimas 
yra komercija ir industri
ja, ir gali lygintis su Jaffa 
kaipo pirklybos centras. 
Palestinos didžiausias eks
portas yra — citriniai vai
siai. Prieš karą iš čia iš
siunčiama milijonai dėžu
čių apelsinų ir ‘grapefruit’ 
į Europos rinkas. Miestas 
gamina tūkstančius “sili- 
cate” plytų statybai. Ma-

i leidžiant savo profesijas ir 
Pa va-stoti prie paprasčiausio

K. 
J.

Pa. A.

Antano 
reik.) 2

sv.
5 sv.

Mažei-

A

Mrs. 
reik.) 
N. Y.

H.
15
A.

lestinoje prie Viduržemio 
pakrančio, tarpe miesto 
Jaffa (Joppa) ir Yarkon 
upės. Tik 37 metų senumo,! 
įsteigtas kada žydai, gy
vendami Arabų - valdomoj 
Jaffa, nutarė sau pasista-' 
tyti vietą. Dabar su jos 
plačiomis alėjomis, paimu 
medžiais, naujausios ma
dos pastatais, Tel Aviv pa
našus į bet kurį pietų Cali- 
fornijos miestą. Jos kli
matas, smilčiuota žemė,! 
pajūrų vietos, kur vanduo 
šiltas ir saulė teka tik pa
rodo panašumą šio naujo 
miesto sename pasaulyje į 
Californijos arba Floridos žesni fabrikėliai gamina 
miestus. Šioje linksmoje,'baldus, austinius, batus, 
gražioje vietoje apie 150,-cigaretus, saldainias ir 
000 žydų dirba ir gyvena,'vaisiams dėžes. Karo laiku 
užsiimdami svarbiomis ir pastangos pakreiptos į ga
vįs vystančiomis industri-minimą karo reikmenų, 
jomis. Atvyko čionai iš vi- Levant Paroda tarptau- 
sų pasaulio kraštų, jie su- tinė ekspozicija svetinių ir 
daro vieną iš kosmopolitiš-, vietinių reikmenų buvo Te
kiausių gyventojų grupių gularis taikos laiku įvykis, 
bi kur. Vartojama moder- Uostas gana gerai šu
ninė žydų kalba. Bet žmo- tvarkytas.
nės čia varto ja kalbas tų'i Prieš karą šapos Tel- 
šalių, iš kur jie atvyko. j Aviv siūlė visokius iš kitų 

Žydų Tautinis Fondas1 kraštų pirkinius, laivų ofi- 
pristatė pinigų pradėti šį sai garsino kainas į Euro- 
pavyzdingą žydų koloniją, pą ir Ameriką. Laike karo, 
Buvo tai 1909 m. Tel-Aviv buvo pasilinksminimo cen- 
pradžia buvo visai nepa- tras Amerikos kariams 

~ Tolimuose Rytuose. Mo
derniniai klubai, šokiams 
salės su ‘jazz’ muzika. Vy
rai. moterys ir vaikai pa
jūry maudosi, paprotis, 
kuris buvo visai nežino
mas Palestinoj prieš Tel- 
Aviv.

Sausio mėn. 1943 m. pra
dėjo ruoštis ateičiai. Sau
sio mėnesį Miesto Taryba 
ratifikavo $20,000,000 pro
gramą po - kariniams pa
statymams, iš kurių be
veik $4,000,000 bus varto
jama statyboms, $1,500,- 
000 naujoms mokykloms ir 
apie $1,000,000 parkams.

FLIS.

vyzdinga. Iš lėto augo. Per 
pirmą pasaulinį karą jos 
išsivystymas buvo sustab
dytas per keturis metus, 
nes Turkų valdžia įsakė e- 
vakuoti Tel-A vi v ir Jaffa. 
Gyventojai apleido miestą 
ir tik 1917 m. miestas vėl

* t

atsteigtas, kada turkai bu
vo išvyti iš to rajono. 1921 
m. Tel-Aviv tapo atskira1 
kolonija. 1934 m. tapo mie-l 
stinė korporacija.

Ją administruoja išrink-! 
ta taryba iš 15 narių; ma- 
yorą ir vice-mayorą išren
ka Taryba iš savo tarpo.

1941 m., Tel-Aviv buvo 
suvirš 140,000 gyventojų,

Mc-
sv.
Viš-

LITHUANIAN RELIEF 
VVAREHOUSE 
101 Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

Marijonų Misijos

Chicago, I1L, Visų Šventų baž
nyčioje, Geg. 19—26, kun. An
tanas Mažukna, MIC.

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

Gerbiamieji klebonai yra pra
šomi misijų reikalu kreiptis a- 
dresu:
MARIAN M1SSIONARIES, 

Marjanapolis College, 
Thompson, Conn.

jny two youngiters, ao I have to save tat every day to help 
make lt,” says Mrs. Jay McArdle, New York City..Used cm 
turned In to a mest dealer brings four cents a pound, and Mlp« 
•ut paints, fabrica. papjer,_aynthetic.rubbtr,teltcVicall8ppllinoo>JJI 
adddign to soap,



Antradienis, Gegužes H, 1SH6 eDARBININKAS

• v

nėra komunistai, 
komunistai savo

Paryžiuj, Prancūzijoje, atgaivinta prieškariniai tradiciniai ba’onų 
mktyniavimai. Minia stebi pirmutinį pasikelianti baliūną. Kiti seks.

Pradžia 3-čiame pusi, 
rašto ženklų, tai jau skai
tomas inteligentišku. Už 
tat mokyklose vaikai išlai
komi nuo ankstaus ryto 
iki vakaro ir vaikai nekar
tą net mušti gauna. Da
bar mokyklos modernėja 
ir Čiangkaišekas jų kas
kart daugiau steigia.

Susisiekimas tarp kai
mų, dažniausiai, palaiko
mas pėsčiomis, o kur įma- 
nomesni keliai — vartoja
mi ir dviračiai. Turtinges
nieji vartoja asilo traukia
mą vežimą, o vargšai, rei
kale, sukrauna savo man
tą į mažytį, vienu ratu, 
rankoms stumiamą veži
mėlį (Lietuvoj iš rusiško 
tokį “tačka” vadindavo), 
ir žmoną dar kartais ant 
viršaus pasodina ir “va- v • • «•ziuoja .

Misijonieriai, kurie turi 
greitomis vykti pas toli 
esančius ligonis, 
motociklus, ar, 
čiais, ir automobilius.

vartoja 
retkar-

ŠVENTĖS IR 
PRAMOGOS

kratiska. Daug sumišimo 
i Kinijos gyvenimą įneša 
komunistai. Gyventojuo
se jie neturi pritarimo, net 
ir jų valdomuose plotuose 
devyni dešimtadaliai ki
niečių 
tačiau 
propaganda ir prievarta 
apvaldo.

PLĖŠIKAI — KINUOS 
RYKŠTĖ

Apskritai, jei Kinijos 
didmiesčiai yra panašūs į 
Amerikos miestus, tai kai
me — daug neturto ir var
go. Kiniečiai dideli indivi
dualistai (kiekvienas sa
vaip linkęs galvoti ir apsi
spręsti), ir net sunku kitą 
kart nustatyti kur baigia
si ribos komunistų sričių, 
kur prasideda Čiangkaiše- 
ko. Ginkluoti būriai perei
na ir vienų, ir kitų. Daug 
kur siaučia net paprasti 
plėšikai, naktimis apgrob
dami gyventojus. Dėl to 
misijonieriai labai saugo
si, kad nesuvažiuotų dau
gelis misijonierių į vieną 
vietą; plėšikai mėgsta pa
grobti tokį didesnį būrį ir.

LAIKO PASLAPTYS

Po kiniečių kaimus kart-į reikalauti išsipirkimo. Ži- 
kartėmis praeina “specia-|no? kad visų misionierių 
listai”, kurie moka patai- į nepaliks mirčiai, išpirks’... 
syti prakiurusius katilus'o pareikalauja kartais iki
ir t. t. Kiekviename kaime 
nustatytomis dienomis bū
na turgai. Šventadienių 
Kinijoje mažai, gimtadie
nių jie nešvenčia, bet už 
tat Nauji Metai — visų 
gimtadienis ir juos šven
čia labai iškilmingai. Mėg
sta margaspalves lempas i 
ir visokias ugnis (fejer-į 
verkus). Kiniečiai mėgsta’ 
trukšmą iškilmingais mo-i 
mentais, net ir per mišių i 
konsekraciją jie duoda! 
būgnais. Šventadieniais, o j 
ir kasdien, kiniečiai mėgs
ta turėti geros arbatos.

ČIANGKAIŠEKAS IR 
KOMUNISTAI

Čiangkaišekas 
sumanus, geras 
vadas. Jo valdoma Kinija 
— ne diktatūra, o greičiau 
panaši į monarchiją, kaip 
britų, su pagrindinėmis 
laisvėmis, nors kinų san
tvarka ir nėra taip demo-

— yra 
Kinijos

ketvertos tūkstančių do
lerių.

Kur griežti provincijų 
valdytojai, kai pradeda 
šaudyt plėšikus, apvalo 
kraštą, bet tas nelengva.

JAPONAI DEGINO 
KAIMUS

Japonai, užėmę Kinijos 
sritis, nesunkiai būtų ga
lėję pelnyti gyventojų 
prielankumą. Kinijos kai
me nacionalinis jausmas 
nėra stiprus. Vargo pri
spausti žmonės, tik žiūri, 
kad būtų ramus ir sotes
nis gyvenimas. Tačiau, kai 
japonai pradėjo siausti de- 

į ginti kaimus, jie labai su- 
i vienijo kinus, kurie ėmė 
japonų labai nekęsti.

Įdomu, kad kinų komu
nistai, galima sakyti, ne
kovojo prieš japonus. Jie 
tik stengėsi daugiau plotų 
paveržti nuo Čiangkaiše- 
ko. Esą ženklų, kad japo-

tI
i 
I

Buvęs Armijos Gro Laivyno pulkininkas Jim- 
rny Stewart, kai įstojo į kino pasauli, tuojaus 
turėjo pasiduoti, kad atitiktų save rolei. Reiš
kia, turi klausyt Įsakymų.

I. p
Visi žmonės, visose šaly

se, kiekvieną dieną kalba 
apie laiką. Bet visuomet 
kalbama apie “esamąjį” 
arba “praėjusį” laiką.

Niekas nekalba apie tik
rąjį laiką, laiką, kaip gyve
nimo formą, laiką, kuris 
yra kasdieninio mūsų gy
venimo pagrindu, kuris 
tačiau mums yra daug: 
daugiau tamsesnis ir nesu
prantamesnis, negu bet 
kuri kita paslaptis.

Vienur ir kitur, paskai-

V. Į jo žvaigždė nusileidžia tik
! Mozė tarė Dievui: “Nes:tam, kad padaugėtų ir pa- 
fGi/otnntiu mntn tQ„n aVtr.: sidalintų į tūkstančius ki- 

■tų tolimųjų žvaigždžių; 
kiekviena aušra yra atsi
kėlimas, grįžimas nuo 
daugybės prie vieneto. Bet 
vakaras prasideda pusiau
dienį.

'■ Almanachų pardavėjas, 
; kuris labai neapgalvotai 
(kalba, Leopardi dialoge, 
i aišku neprakaitavo Vico 
degli Strami gatvėje ant 

1 dialektikos institucijų pus
kapių. Dėlto tad praeivis 
savo kvailais klausimais 
pagaliau jį priveda prašy- 

j ti iš Dievo, jei būtų galima, 
| naujo gyvenimo, “gyveni- 
i mo be jokių paktų be jokių 
pareigų”.

Almanachų pardavėjas
■ turėtų geriau pažinti kaip 
praeitį taip ateitį, o neap- 
įsistoti prie šio fatalizmo. 
Kas parduoda almanachus

■ turėtų pareigą žinoti kas 
tuose šlamštuose rašoma.

i Į Jis turėtų žinoti, kad alma
nachų kūrėjas yra vilties 
ir laimės pardavėjas.

Jei man būtų suteikta 
malonė prašyti iš Dievo 
kito žemiško gyvenimo, 
norėčiau pats jį išsirinkti 
ir jis būtų, jei nedaug lai- 

. . . - i----------- -«»-------------------mingesnis, daug turinin-
reiskimai ir pranasystes,proporcingas mirties nuo-igesnis, daug skaudesnis ir 
tam, kuris sugeba juos de-į toliui. daug šventesnis už tą, ku-
sifruoti. ,rTT_ r| ligi šiol gyvenau. Praei

tis artisto akimis visuomet 
daug gražesnė už esamąjį 

, bet begaliniai už 
praeitį yra gražesnė atei
tis.

tūkstantis metų tavo aky
se kaip vakarykštė diena, 
kuri praėjo, ir kaip nakties 

Įbūdynė; kas nieku laiko
ma tai yra jų metai”... (Ps. 

j 89, 4-5).
Jei viena dieviškoji diena 

i yra lygi tūkstančiui žemėsr, 
metų, tada aš įsivaizduoju; 

i tame aukštesniame pasau
lyje aušrą, kuri trunka, 
vieno žmogaus gyvenamą
jį laikotarpį, palydėtą pen
kių amžių saulėto vidųr-j 

dešimties lustrų 
vienos 

keturių amžių

dienio, 
prieblandos ir 
trumpos 
nakties.

Apmąstykite žmonių gi- 
i minės istoriją Mozės žo
džių šviesoje, sekdami die
diškosios dienos ribas, ir 
pamatysite tai ko nematė 

Giovanni Papini.puo amžinybes kaip vienas yįco jr Nietzsche.
♦

II
I

I

(ekstazės momentas.
! Tie, kurie skirsto ir da-
i lyja laiką, — astronomai, tose ir storuose tomuose,1 v , . , ,

kalba konceptų žaidėja., I fabrikaJai _ amži
ogologijos tekninkai .r fi- žudikai.
losofai. Bet niekas arba' įr išdavikat
beveik niekas, jų neklauso, J 
ir nesupranta. Užtektų ta-’ 
čiau visiems perskaityti’

nai net ginklų yra gavę iš 
komunistų.

JAPONŲ KALĖJIME
— Girdėjau, kad japonų 

(buvote paimti į kalėjimą,

VI.
Yra vienas dėsnis pana

šus gravitacijos dėsniui 
taip pat ir žmogaus gyve-į 
nimo bėgyje.

i Metai tampa daug trum-Į 
pesni kuo daugiau artina-! 

(mės prie tų, kurie mums: 
_ . . bus paskutinieji. Tai yra:į

vienuoliktą Šv. Augustino; Viduržemio mitai — se- kiekvienų žmogaus gyve-' 
“Išpažinimų” knygą. mųjų pasakos — vra an- --------x..

Bergson’as atrado skir
tumą tarp laiko ir tąsos ir 
yra pasakęs daug gilios 
tiesos, bet yra dar daug 
kitų problemų, kurių filo
sofai nesiryžta spręsti, o 
kurios vis dėlto pagaliau 
turėtų būti išrištos.

Labiau už viską baisus: 
laiko negrįžtamumas.

Argi niekuomet žmogus J 
negalės pasiekti tai, kad daug slaptesnė ir daug gi
tai kas įvyko praeityje bū-'Jesnė. Taipgi ir Dievas pa
tų visiškai išbraukta, būtų'aukojo savo sūnų — leido 
nebuvę? L_________ __
tuštybė stengiasi padaryti tų jo sūnų, kurie yra žmo- 
neišdildomas žymes ir net nės- Ir šis Sūnus, lygiai 
užsimiršimo neužtenka su-taip kaip Kronos sūnus, y- 
naikinti visoms pasitaikiu- rą velgomas bet ne tėvo, o 
sioms nepageidaujamoms sūnų tų, kurie jį nužudė, 
pasekmėms. dažnai taip pat jr tų’ kurie

Žmogus begalo greitai ’r šiandieną jį žudo, 
nugali laikotarpį, bet laiko 
neįstengia nugalėti net sa- A 
vo mirtimi ir tik dėlto žmo- 
gus ilgiau ar trumpiau pa- ♦♦♦ 
gyvena ant šios žemės, kad ♦♦♦ 
[surinktų gyvenimo laimė- Y 
jimu vaisius savajam tiks- Y 
>"•' X

II.
A

Iš visų civilių ir religinių X 
erezijų, priskirtų Britani-!X 
jos salyno gyventojams. A 
klaidingesnė ir gal daug y 
garbingesnė yra ta, kuri y 
geniališkai teigia laiko iri V 
pinigo tapatybę. i J*

Kokia negarbinga pigia X 
kaina tie baltieji salyno X 
gyventojai parduotų mūsų X 
neapsakomą ir neišmatuo- A 
jamą brangenybę. y

Pietų išminčiai žino, ta- Y 
čiau, kad laikas yra gyve- y 
nimas, yra dvasia, yra pe- *t* 
rėjimo tiltas ir vartai am- X 
žinybėn ir dėlto net viena X 
minutė negali būti apmo- X 
kėta, nei Anglijos banko 
auksu, nei Transvalio dei- y 
mantais nei Amerikos Y 
Jungtinių Valstybių ladies YY it tY t 

t ittame, tai yra matuojama- 
me. j Y

Nėra amžinas, kaip tiki Y 
prastuoliai, dienų valanda,’*!* 
amžių procesija, tūkstant-. X

begalybės

I

— paklausiau misijonie
rių.
— Taip. Buvo gana sun

ku. Kaip buvome iš badė- 
ję galite suprasti iš to, 
kad nuo rugpiūčio mėn 
kada buvome išleisti iš ka
lėjimo, priaugau 50 svarų. 
Žinoma, japonai juk yra 
pagonys, karo metu ir pa
tys maisto labai stigo, tai 
sunku iš jų ko geresnio 
reikalauti.

Mūsų, internuotųjų ne
mušė, bet stovykloje turė
jome po 6—8 valandas 
dirbti kasdienius darbus: 
duoną kepti, maistą ga
minti, švarą palaikyti.

KOMUNISTŲ VALDO
MOSE SRITYSE

— Ar buvote ir komunis
tų valdomuose plotuose.
— Buvau. Kai atėjo ko

munistai misijomis per 
keletą mėnesių daugiau 
žalos padarė, kaip japonai 
per keleris metus, nors ja
ponų žiaurumas žinomas. 
Kartą man einant pas li
gonį komunistai atkišę 
šautuvus geras varsnas ly
dėjo. Jų žinioje esą eiliniai 
kiniečiai — neblogos šir
dies žmonės, bet iš viršaus 
gauna kitokius įsakymus. 
Vienas tokio būrio vyres
nysis kartą verkdamas 
pas mus į misijų stotį atė
jo, sakydamas gavęs iš va
dų įsakymą liepti visiems 
misijonieriamsr išeiti, ap
leisti misijų stotį...
— Kaip Jums atrodo Ki

nijos ateitis?
— Padėtis gana pavojin

ga. Amerika, versdama 
Čiangkaišeką įsileisti ko- 
munlistus į valdžią, įneša 
daug maišaties. Ateitis 
priklausys nuo to, kaip 
laikysis Rusija, Amerika 
ir Britanija. Jei šios šalys 
pasitrauks iš Kinijos, Ki
nų žemė susitvarkys.

i Dr. Juoz. Prauskis.

• v •
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IV.

— yra ap- nįmo metų ilgis atvirkščiai

{toliui.
VII.

Kronos, laikas poetų yra H ašė Une
pavaizduotas kaip savojBeUe Journiei kur 346 pus. 

P-1 . . .vaikų žudytojas ir žmogė-;, iuose akoJa melan. laiką

aiški: žmonės gimę laike 
to paties laiko yra žudomi 
ir praryjami.

Bet yra viena reikšmė

Krimtimasis ir (kad jis būtų nužudytas ki-l

juokingą vieno 
" sekmadienio istoriją.

Ulysses Joyce, angliška
me leidime skaito 732 dide
lius puslapius, ir aprašo! 
dvidešimties keturių va-i 
landų gyvenimą.

Senovės poetai trumpa-. 
me dienos bėgyje, sumegz-’ 
davo ir atmegzdavo la-i 
blausia sunarpliotus, kom
plikuotus, mazgus.

Viena diena gali apimti 
įvykusią istoriją, epišką ir 
lyrišką ciklą. Ir niekuomet 
nėra naktis poetui. Didžio-

Vertė
T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

. i .. i * »

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys x

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 siuskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvvay, So. 
Boston. Mass.

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI

Skaitymai Kiekvienai Dienai
Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.

PRIEDAS
Kas pirks “ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI”, tie 

gaus priedo — dykai be galo įdomią Kun. Pr. M. 
Juro spausdinamą knygą PRANAŠYSTĖS APIE 
PASAULIO PABAIGĄ, kurioje autorius labai 
gražiai išdėsto apie pasaulio pabaigos tolimuosius 
ir artimuosius ženklus; apie Antikristų ir jo dar
bus. Nurodo kaip gali įvykti pasaulio galas; kur 
kaip ir kada kelsis numirėliai ir stos į Visuotinį 
Teismą; kaip užsiliepsnos pasaulis ir tt.

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

perlais, sukrautais vienon 
eilėn.

III.
i Laikas nėra kas kita 
j kaip tik kritęs amžinybėn 
(pagamintas, iškritęs, baig-

amžių procesija, tūkstant- i X 
mečiį suma, bet nebaigtas X 
ir nuolatinis esamas tęsi- «£♦ 
nys. '...........Visiškai skirtingas

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

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

Vardas

Adresas

X T ? T X X X X X X X i 
j 
I 
X t X X X 
t T T X X X X X x X T X X X T X X X T T X X X X i



Antradienis. Gegužės 14. 1946

Lietuvos Konsulato Čikagoje 
Paieškojimai

ACARODOVAI. Jonas 
rija (Mindervtė) ir jų 
Mykolas, iš Ukmergės 
Gyveno Chicagoje.

ir Ma-‘ BAJORAS. Mykolas, 
sūnus Pittsburghe.
apskr. daRVINSKAITĖ. Ona. gy

vena Chicagoje.
DAVILIS. Petras. 
DEGUTIENE. Ona. 
DOVYDAITIS. Julijus, 'sūnus 

Jono, gyvena Chicagoje.
DUDUTIS. Juzefą, iš Alytaus 

aps.. gyvena Lynn. Mass.
KLO\VER < Kvietkauskas). 

Los Angeles.

Anta-
I

AMBRASAI. Jonas ir
r.as. gyveno Bostone.

ARLAUSKIENE - Butvilai-
tū. Marijona, gyvena Chicagoje.

ARMONAS. Jonas, sūnus A- 
lekso. iš Biržų aps.. gyvena 
Neu Yorke.

AŠMONAITĖ. Agota, duktė Jurgis, gyvena 
Kasparo, iš Tauragės. Gyvena Calif. 
Chicagoje.

AUKSORAITYTĖ. Agota.
AUSTREVIČIUS. Petras.
BAGDONAS. Balys, gyveno vena Chicagoje.

Chicagoje. * GODVAIšA. Juozas ir Ceza-
BAGDONIENE - Kleizaitė. ris.

Magdė, ir vaikai.
BALČIŪNAS. Povilas, sūnus vena Chicagoje.

Petro.
BANIS. Jurgis.
BARTAŠIUS. Jonas, ūkinin

kas Philadelphia apylinkėje.
BARTKUS. Adolfas, ir jo sū- vena New Yorke.

nūs Albertas ir Edvardas. Gy
vena Chicagoje.

BENDIKIENĖ - Staškaus-
kaitė. Julė ir Pranė, gyvena talija.
Chicagoje ar Philadelphijoje.

BIELIAUSKIENE. Salomėja, 
gyvena Chicagoje.

BRAZAUSKAS. Stasys ir Vy
tautas. 1938 metais gyveno 
Brooklyne.

BRAŽINSKAITE. Marijona JEZUKEVIČIUS. Marijona, 
ir Karolina, gyvena San Cam- gyvena Massachusetts valsty- 
burg (?) mieste prie New Yor- beje, 
ko.

BRAŽINSKAS. Jonas, iš Aly- ras. gyvena Philadelphijoje. 
taus apkr. į

BUČIENE - Ilevičiūtė. Stasė.
gyvena Chicagoje.

BUDREVIČIUS.
gyvena Chicagoje.

BUDRIENE -
Filomena. Gyvena

BUDRYTE.
Chicagoje.

BUDRIONIS. Pranas, iš Ute
nos apskr.. gyvena Cleveland, 
Ohio.

BUKI AI. Kazys ir Petras, sū- vena Chicagoje.
nūs Augustino.

BULATA.
čius. gyveno

BULOTA.
Chicagoje.

ČERNIAUSKAS. Juozas. Gy
veno New Yorke.

ČIOČYS. Motiejus, gyvena 
Massachusetts valstybėje.

CIPLIJAUSKAS. Vincas, iš
Marijampolės apskr.. gyvena
New Yorke.

DACEVIČIUS, Vytautas.
vena Philadelphijoje.

s?

S?

GALINAUSKAS. Kazys, sū
nus Ignaco, gyvena Bostone.

GIEDRAITIS. Antanas, gy-

Į

GRIGALAITIS. Pranas, gy-

GREIČAITIS. Simas, gyvena 
Brooklyne.

GUDAVIČIENE - Rudaitytė. 
Ona. duktė Simono ir Onos, gv-

GUDONIS, Domininkas, tu
rėjo mėsos krautuvę Chicagoje.;

JAKŠTYTĖS. Marija ir Na-!

6

Motiejus,.
i
i
ii

RACHIMIENĖ. Marė, iš Ute-I 
nos. gyveno Bostone 
yne.

RADZEVIČIENĖ - 
kaitė. Rožė, duktė 
Kastės.

RADZEVIČIUS, Jonas, sūnus 
Felikso, gyveno Brooklyne.

RAKŠIENĖ
Marta, duktė Kazio ir Kastės.

RAMONAS.
Stasio, gy:z.
(Bensenville?).

RASČIAUSKAI, Kazys 
Henrikas, iš Kėdainių aps., 
New Yorke.

RAUDONAITIS. Juozas 
nūs Jono, iš Vilkaviškio.

RIMKIENĖ - Eražinskaitė, 
Karolina, gyveno netoli New 
Yorko.

RIMKUS, Nikodemas ir Pet- 
Kazio, iš Šiaulių apskr., gyve-' ras sūnūs Antano, gyvena Chi- 
no Chicagoje. vėliau Philadel- cagoie.
phijoje. ; RIMŠA. Vladas, iš Rokiškio

Jadvy-! al)S^-r-> gyv- Bostone, Chicagoje 
ar Brooklyn.

RUDAIČIAI. Jonas ir Pranas. 
11910 m. atvyko į Chicagą.

AKC riuj o 
MCAPEE CHILDBEN evacuated Irom Pacific IsUnds are frd milk at we%j 
MMt port. Tboufh III and miksint bis mother (sent on ahrad for medual 

attention). the child in basin just uouldn t ery.

KOJELAVICH - Babilov. Ju
lija. 1938 m. gyveno Connecti- 
cut.

NAGIN. Stefanija ir
! ga. gyveno Brooklyne.

NAUDŽIUS. Antanas ir Nau- j
— Skačkauskaitė. gyvena Chi- i d^iūtė, Agota
— " | ----------------I

i

KRIAUČIŪNAS. Vincas, gy
veno Lawrence. Mass.

KRIAUČIŪNIENĖ - Grinienėj 
. j

S?

ar Brook-

I JANKEVIČIUS. Petras, gy
veno Kenosha. tVisconsin.

JASINSKIENE - Beleškevi- 
čiūtė. Maria, gyveno Chicagoje. j

JAŠKULYTE. Ona. gyvena Į 
Chicagoje.

JEZUKEVIČIUS. Marijona, j

I
JOCYS - Jacevičius. Kazimie-

Danielius.

Šimanskaitė.
Racine. Wis.

Zofija, gyvena

JONUŠAS. Kazys, arba jo 
žmona ir vaikai, gyveno Balti- 
more. Md.

JURĖNAS. Antanas ar Jur
gis.

KAMINSKIENĖ. Veronika.
KARVELIENE - Liaudins- ’ 

kaitė. Stanislava, gyvena Chi-■ 
cagoje.

KATILIUS. Jonas ir Grasilda 
(Gaigalaitė), gyvena Chicagoje.

KAVOLIUKAS. Rapolas, gy-

. KAZAKEVIČIENĖ. Magdale- 
Mateušas. Kriau- na. gyveno Mahanoy City. Pa.. 

Chicagoje. paskui Chicagoje.
Antanas, gyveno KINDERIS. Jurgis.

KIRTIKLIENE - Abraitvtė.
Konstancija, gyvena ūkyje.

KIUDULAI. Domininkas ir 
Aleksandras, gyvena Chicagoje. 

KIŽIENE. Marė, gyvena Pitt- 
sburge.

KLIMAVIČIUS. Vladas.
I KOJALAVIČIŪTE. Jadvvka. 
1938 metais gyveno Connecti- 
cut.

gy-

cagoje.
KRIŠČIŪNIENĖ - Kriukaitė.

Valesė. gyvena Chicagoje.
KUGRIAI. Ignas ir Jonas, 

sūnūs Jono. ~ j OZECHAUSKAS.
K L KECKIS, Jonas, apie 50 g v vena Brooklvne. 

metų amžiaus, gyvena Chica- į * PAJUODIS.’ Jurgis. 
o°je- ! Chicagos apylinkėje.

KVAJAUSKAI. Vladas. Vin
cas. Stasys ir Juozas.

KVARACIEJUS.
nūs Juliaus.

KULIKAUSKAS.
sūnus Antano.

KURMAUSKAS.
KVIETKAUSKAS ( Flower).

Jurgis, gyveno Los Angeles. 
Calif.

LABANAUSKAS - Šulcas.
Petras, gyvena Philadelphijoje.

LAPŽINDIENĖ - Karečkaitė.
gyvena Chicagoje.

LASTAUSKAI. gyvena Chi- 
cagoje.

LAUCYTfi. Bronė.
LAZDAUSKAITĖ. Adelė ir

Lazdauskas. Vincas, gyvena 
Chicagoje.

LEKNICKAS. Klemensas.
gyvena Chicagoje.

LIUBINSKAS. Juozas.
LUBYTĖ. Stasė, pavardė }K> 

vyru nežinoma. Gyvena Chica
goje.

LUKOŠIUS. Pranas, gyvena
Chicagoje.

MACEVIČIUS - Misevičius.
Alfonsas, gyvena Detroite.

MAČIULIAI. Povilas
' Kar.iauskaitė). gyvena 
goję.

MACKELIŪNAITES.
ir Ulesė. gyvena Chicagoje.

MACKEVIČIUS. Antanas, iš

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristcrtom geriausį tonikg 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

M y opia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Tslinąton Mass.

Tel Dedham 1304-W

I

Dzetavec-
Kazio ir

AMERICAN 
RED CROSS

STANKEVIČIUS, 
gyveno Chicagoje.

STANKIENE - Šimanskaitė, 
Zofija, gyvena Ciiicagoje.

STAR (Startinskienė) -Dam
brauskaitė. Ona ar Kazimiera, 
iš Biržų.

STASYTĖ. Konstancija. 1928-
- Dzetaveckaitė, 1929 išvyko Amerikon.

STAŠKAUSKAS, Pranas, gy- 
Feliksas, sūnus vena Chicagoje ar Philadelphi- 

gyveno Benlenville joje.
STATKEVIČIAI, Jonas 

ir Kazvs. ir Statkevičiūtė, Kazė, 
gyv. iš Kauno.

I STEVENS - Stei>onavičiai, 
Konstantinas ir Juozas, gyvenaias, sa

VAITKEVIČIUS, Antanas, 
sūnus Petro.

VAITKIENĖ - Paukštytė, 
Kotrina, gyvena Chicagoje.

Į VAITONYTE, Ona, iš Kupiš-
ir kio.

' VALACKIS, Jonas, gyvena 
Detroit, Michigan.

VALANTINAS, Julijonas, 
sūnus Julijono, gyvena Brook-

, Chicagoje. turi pianinų įmonę, lyne.
i
f

)
I
iI
Į
i
I
I

VALIUKENAITĖ, Veronika, 
gyveno Chicagoje.

VARKULIENĖ - Vaitiekū
naitė. Teodora, gyvena Chica
goje.

V1SOCKIENĖ - Narkevičiūtė, 
Elena, iš Rozalimo.

VIZBARAITĖ, Akvilija ir 
Vizbaras, Kazimieras, iš Pane-

i vėžio.
VIŽINIS, Juozas, turi ūkį prie

STIRNEVIČIUS, Boleslovas,.
gyvena Brooklyne.

STREVINSKAI, Adomas ir
Agota (Bandzevičiūtė), Law- 
rence. Mass.

STRUMSKIS. Feliksas, gyve
na Chicagoje.

ŠTURAS - Ignatavičius, An-1 
tanas, iš Ukmergės, gyvena 
Chicagoje.

SUTKAITIS, Jonas ir Motie-'
i 1

RUDAIČIAI. Juozas. Simonas jus (sūnus Kazimiero), gyv. Chicagos.
Philadelphijoj. j VYŠNIAUSKIENE, Ona, iš

SUTKAITIS, Jonas, kapelos Panevėžio, gyveno New Yorke. 
griežikas, gyvena Chicagoje. j VYŠNIAUSKAS, Andrius, iš 

ŠVAGŽDŽIAI, Kazys ir Leo- Marijami)olės aps., gyv. Chica- 
nas, gyvena Bostone.

TAMOŠAIČIAI, Jonas. Anta
nas ir Vincas, gyv.

Meldra. gyvena Chicagoje. Brooklyne.
RUBIS, Julius, pramoninin- •

kas, gyvena New Yorke. 
SAMALEVIČIUS, Jonas. 
SAMKUS, Stasys, sūnus My

kolo. iš Raseinių apskr.
SAMOLIS. Antanas, gyveno 

Cicero, III.
ŠAULYTĖ, Ona. vienuolė, < 

buvusi Mariamjjolės Vargdie-' 
nių Seselių vienuolyne.

SEBASTIJONIENĖ. Marta,Į
gyvena Chicagoje.

SKAPAS. Mary ir Ted.
ŠIMAITIS. Aleksandras ar

Stasys, gyveno Bostone.
ŠIMKIENĖ - Bražinskaitė.

Marijona, gyveno prie
Yorko.

ŠIURKUS ir Šiurkaitė, iš 8 
Šiaulių apskr. j g

, SKRIDULIS. Stasys ir Skri-;£ i * 5dulytė. Liucija, gyvena Chica- 5 
goję- I |

SMALIUKAS. Jurgis ir Mari- £ 
ja. prekybininkai Philadelphi- £ 
joje. ! į

SMILGYS, Vladas, gyveno 
Chicagoje. J

ŠNIUIKA. Juozas, iš Ukmer- 
gės apskr. # ,8

ŠNIUKŠTIENĖ - Petraus- 
kaitė. Verutė (ištekėjusi už ki- J 
to vyro.) Chicagoje.

SOBIETZKI, iš Šiaulių apsk., J
Kaži- i93o m gyveno New Yorke. 8 

! SOGELIS. Mykolas, iš Ute- t 
gyvena nos. ls

• STANEVIČIAI, Antanas. >

, cagoje. ' į
, i STANEVIČIUS, Bronius. 32 5

PLRMNIS. Nikodemas, gy- metų amžiaus, iš Mažeikių. i S
.vena Nashua, N. H. I STANYS. Vincas.

NOREIKIENĖ - Normantai-, 
tė Ona. iš Kretingos apskr.

OKAS, Mykolas. 1938 metais, 
-------- gyveno Chicagoje.

I
apie 50

; ir Tadas, Simono ir Onos vai
kai. gyveno New Yorke.

I RUDAVIČIUS, Vladas, sūnus
i Antano, ir io žmona Mažeikaitė, Edvardas, I . .; gyvena Chicagoje.
■ RUDOKAI. Antanas ir Domi-; 

»>xtn° nikas ir Dominiko vaikai Petras
i i' ir Meldra. gyvena Chicagoje.
; RUBIS, Julius,

i
į

I
I
I

goje.
ZABARAUSKIENĖ - Budry-

Golt St., tė, Viktorija, gyvena Chicagoje.
ŽALYS, Jonas, gyvena Chica- 

Antanas, goję.
ŽEMAITAITIS, Antanas.
ŽEMAITIS. Antanas, gyvenęs 

Kaune.
ŽILIENĖ. Veronika, gyveno 

Patterson, N. J.
ZINGULEVIČIENĖ, Viktori

ja, iš Kėdainių, gyveno New

i
' vmicagos apyiinseje.
i PALIULIS. Jonas, iš Biržų 
'apskr.. turėjo ūkį netoli Chica- 

Jonas. sū-' o.os
. PALUBECKIENĖ. Ona. 1938

Antanas. m gyveno Bostone.
PAPLAUSKAS, Antanas. 
PAULIKAS. iš Mažeikių ap

skričio. gyveno Chicagoje.
PAVILONIS, Jonas, apie 52 

metų amž., gyveno Philadelphi
joje.

PĖČINIENĖ - Šaukaitytė. O-!
na. (jos tėvas iš Vilkaviškio). 

PEČIUKĖNAS. Juozas, gyve
na Chicagoje.

PEČIUKAITYTĖ. Stanislava.
gyvena So. Bostone.

PETRULIS, Alfonsas, sūnus
Zigmo, iš Rokiškio, gyvena Chi
cagoje.

PIKELIENĖ - Budriūtė. Va
lerija. gyvena Bostone.

PLIOPLIS arba Plioplienė. iš
Šakių apskr.

PODĖLIS. Jonas, sūnus Fe
likso. gyvena Bostone. 

POVILIONIENĖ - Čepaitė. 
Antanina, gyvena Philadelphi
joje.

PRALGAUSKAI, Antanas. 
Juozas ir Aleksandras, gyv. 
Bostone.

PULEIKIS. Antanas,
Pranė Chicagoje.

PUMPUTIS (Pitevski).
mieras. iš Šiaulių.

l PUPALAIGIS, Kazys. 
MAKUSKAS. Vladas, iš Kau- pittston. Pa

no apskr.. gyvena Chicagoje. i PŪRAS. Mikas, gyvena Bos- Juozas ir Vaclovas, gyvena Chi- > 
MARAŠKE\ IČIENE - Pečiu- £On arba Lowell. Mass.

kaitytė. Mikalina, gyvena So.;
Bostone.

MARKEVIČIENĖ - Povilaity
tė. Veronika, iš Raseinių aps.

MAŽEIKA. Jokūbas.
Jurgio, iš Biržų. Gyvena
lyn ar Rockford.

MAŽEIKA, Jokūbas.
Motiejaus. gyveno

■ Island. Calif.
MAŽONAS. Jonas, iš Mažei

kių apskr.
MEDEIŠA. Kazys, iš Ukmer

gės apskr.. gyvena
MIKALAUSKAS.

sūnus Bernardo.
MIKENIENĖ -

Sally. iš Rokiškio
Bostone.

MIKLOVA. Leoną, iš Telšių
apskr., gyvena Chicagoje.

MIKŠIENIENE, Elzbieta,
Valkinirfkų valšč., gyveno New
Yorke.

MIKUČIONIS. Aleksas, iš A-
lytaus apskr.

MILAŠAUSKAS. Antanas. 
MILINAUSKIENE - Pociūtė, 

Veronika, iš Raseinių apskr.
MORKŪNAS, Laurynas.

Ukmergės apskr.. gyvena Det
roite.

MYKOLAITIS, Rokas, sūnus

Juozas.

&J

TAMULEVIČIUS.
i iš Varėnos apskr. j
i TREPKIENĖ - Zumaraitė. E- 
lena. gyvena Moline. III.

TUPČIAUSKAS. Pranas, gy
vena. Chicagoje.

TVARANAVIČIAI. iš Kėdai
nių apskr.

URBANAS, Pranas, iš šiau- Yorke. 
lių. i ZORSKAS, Antanas, iš Aly-

L’RBONAS.-Motiejus, sūnus taus.
Motiejaus, gyvena Brooklyne. |

VAIČIKAUSKAI, Leonardas
i ir Julija (Lengvenaitė), gyv.
Chicagoje. i

VAITIEKŪNAS. Feliksas, gy-‘ 
New, vena Chicagoje. 1

iš C I

s?

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti j

Consulate of Lithuania
30 North I-a Šalie St. 

Chicago 2, IUinois.
t

Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOSY)

t

iII

PP4 V4S GERE LSK1R, Namu Te) Dedham 1Wk-R

ir Ona 
Chica-

i

sūnus
Brook-

sūnus 
Catalina

Detroite. i 

Antanas.

Greviškvtė, 
aps., gyv.

gyvena

Paruošė Kun. I. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

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

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

DARBININKAS \
366 West Broadway So. Boston 27, Mass. 1
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C koncertą. Vis sunkiau ir sun
kiau yra surengti lietuviškus 
koncertus. Jei visuomenė jų tin
kamai neparemtų, jų nebebūtų 

H galima nei turėti bei matyti. 
■ įTatgi visi nuoširdžiai paremki- 

_ _______ ____ 1______ ___

Pa- Savo gausiu atsilankymu įrody- 
Br. sime įvertinimą ir pareikšime 

dėkingumą.
, Įp»-

KUR GALIMA GAUTI RADIO 
KONCERTO TIKIETŲ?

Nutarta kviesti kokį nors sve- Į me Darbininkų radio koncertą, 
tį išvietintą pasakyti kalbą, 
geidauta turėti kalbėtoja p. 
Budreikaitę.Rimtas kalbėtojas. Penktadie

nį, įvyko eilinis So. Bostono lie
tuvių bendras masinis susirinki
mas prisirengti liepos 4 d. ap- 
vaikščiojimui. Apart vietinių, 
kalbėjo tremtinys mokytojas 
Jurgis Savaitis. Jis pasakė ilgą, 
rimtą ir įspūdingą prakalbą. 
Visi susirinkę džiaugėsi kalbė
to jumi ir visi gėrėjosi, jo gražia 
iškalba. Patariame kiekvienai 
kolonijai parsikviesti poną Sa- 
vaitį su prakalba apie Lietuvos 
reikalus.

Po prakalbų įvyko svarstymai 
bėgamųjų liepos 4 d. apvaikš- 
čiojimo dalykų. Buvo pasireikš
ta, kad daug svetimtaučių eisią 
klausytis gabaus Washingtono 
kalbėtojaus Kongresmano O’- 
Konskio ir kad visi norintieji jo 
išgirsti netilptų So. Bostono 
High School erdvon salėn. Įneš
ta iškarstyti pro langus garsia
kalbius. Tuomet visas South 
Bostonas galės girdėti svarbią 
oratoriaus Kongresmano kalbą. 
Pirmininkas adv. K. Kalinaus
kas su adv. A. Young, raštinin
ku apsiėmė garsiakalbiais rū
pintis.

Sekamas rengėjų masinis su
sirinkimas bus laikomas geg. pakrikštymo. Bažnyčios
24 d., 8 v. v., po bažnyčia, W. 
5th St.

Motinos diena Šv. Petro 
rapijoje. Didelės minios ėjo prie 
Sakramentų. Vietiniams kuni
gams gelbėjo kun. majoras Jo
nas Daunis ir Tėvas Vladas Jes- 
kevičius, S. J.

Po sumai, Sodaliečių gabioje 
vadovybėje, žinoma, ir dvasios 
vado kun. Alberto Abračinsko, 
patiekti puikūs pusryčiai. Val
gytojų buvo apie 200. Kalbėtojų 
ir daug. Malonu matyti jaunuo-_______________ ____
menę veikiančią senų darbuoto- mišių ir įvairybių ten turėti ir j 
jų vietose, ypač šiais tautų nai- jose vadovauti. Ne tik leiskime ‘ 
kymo laikais. | jaunimui veikti, bet ir padėkime ■

----------------- jam.
Geg. 12 d. apsivedė Stasys 

Pangonis su Pranciška Alasevi- 
čiūte, 
Plain

Aukavo salės taisai N. N. $2., 
N. N. $5.

Širdingai ačiū visiems už au
kas.

Padėkim jauaimuL Girdžiu, 
kad parapijos jaunimas labai 
ruošiasi prie Gegužinės, kuri į- 
vyks geg. 30 d., parapijos salės 
kieme, E. 7th St. Salė gal jau 
bus pataisyta iki tam laikui. 
Jaunimas labai daug ruošia iš-

•>

DAKTARAI

T«1 TROwbridg« 6330

I.Repshi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
S7S HARVARD STREET

Kampas inman arti Centrai 8q 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir •

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

F A. J. NAMAKSY į 

RE AL. ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvay 
South Boston, Mass.

Offloa Tel. So. Boston 0646

Res. 37 Oriole Street
Wwt Roxbury, Masa.

TeL Parkwajr 1233-W

45 Iffley Rd., Jamaica 
,Mass.

dieną tapo pakrikštyta 
gyv.

Tą 
Dijana Antanina Kūčių, 
1430 Columbia Rd., So. Boston.

Tuom pat laiku įvyko krikštas 
Aleksandro - Onos (Pivariūnai- 
tės) Ivaškų ketvirto sūnaus 
Vytauto Jono, porą savaičių 
tam atgal gimusio. Sveikiname 
tėvus su nduju sūnum ir už lai-

mokslas reikalauja, kad katali
kai vaikus krikštytų kaip tik 
galima tuojau po užgimimo.

Minėjo Vedybinio Gyveni 
mo Sukaktį

pp. Jonas ir Alena Balukoniai, 
gyv. Cambridge, minėjo savo 5 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. p. Jonas yra sūnus pp. 
Vinco ir Marcelės Balukonių — 
So. Boston Cafe savininkų. 
Sveikiname!

IHUHK SKELBIMAI

j

k ' 'L •. ■ - " i ■

IŠLIKĘ M1LL1ONS wh« eat for pleaaore, Europe’i peoples—suete m įbes. 
Khool ehlMroo—te tire. Widesprea4 lamine i» imminent because of
(a) low food prodscUon amonc nationa normali; dependent upon importą,
(b) dlarupUon of food distribution in war-torn nationa. Ked Cross chapters

aro telllnf American* how to save food.

Lietuviu Tauta Mirti Nenori

Lietuvos Valstybę
Išvietintieji Broliai Prašo - Padėkite 

Mums Išsilaikyti ir Tėvų Žemei 
Laisvužę Grąžinti

Gyvu Žodžiu Liudijo J. Savaitis Apie 
Bolševikų ir Nacių Terorą Lietuvoje

Aukos. Bažnyčios taisai jau 
yra žmonių suaukuota arti sep
tynių tūkstančių dolerių.

Badaujantiems vaikams Eu
ropoje ir Azijoje aukavo po 
$5. Ieva Jankauskienė, Juozas 
ir Teklė Slaninai, Vladas Jakš
tas, Petras Tamulionis ir N.N., 
N. N. aukavo $3.

Badaujantiems eina vajus 
konservuoto maisto. Konser
vuotą maistą galima nešti po 
bažnyčia, W. 5th St. Kas nori 
gali šiam tikslui aukoti pinigais. 
Šiam tikslui bus daroma rink
liava Šv. Petro parapijos baž
nyčioje, geg. 19.

į Tą dieną bus renkama popie- 
' ra. Šv. Petro parapijos kreditui 
popieras galima sunešti į para
pijos salę E. 7th St, ir į klebo
nijos garadžių.

Tą dieną taip pat yra Darbi
ninkų radio metinis koncertas. 
Viską į šalį atidėję sueikime į

I

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Antanas Straz

das, sūn. Juozą, gimęs Vačeikių 
k., Vaškų parap., 1940 metais 
gyvenęs Rochester mieste. Ieš
komasis prašomas atsiliepti ad
resu: “Vytis”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

REIKALINGA HAYES BICK-
FORD LUNCH SYSTEM, Ke-

pykloje ir Kuknioje pagelbinin-

kų. Geras atlyginimas ir valgis.

• Matykite: Mr. Yeywood, 32

I
I
Garrison St., Boston, tarp 9-5

vai. p. m. (14-17)

REIKALINGA Seamstress. 
Dalinai ar visą laiką dirbti. Siū
ti rankomis. Persiūti guzikus ir 
pataisyti išįrimus pamušaluose, 

i Atsišaukite: MODEL PLANT, 
Ine., 110 Main St., Kendall Sq., 
Cambridge, Mass. (14)

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

PARSIDUODA 2 šeimynų 
mūro namas. 2-jų karų gara- 
džius, vištininkas, 4 obelys, pu
sė akerio žemės, visi imprumen- 
tai. Atsišaukite pas A. Gervelis, 
9 Keefe Avė., Newton Upper 
Falls, Mass. . (14-17-21)

ii 
i’

!

738 & 740 E. Broadway
SO. BOSTON, MASS. — TeLSOU4S45

1

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

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

220 E S t., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

REIKALINGA Dirbtuvėje 
| prie lengvų darbų moterys. Pa- 
i tyrimas nereikalingas. Kurios 
! tik mokate prosyti, prašome at
sišaukti: MODEL PLANT, Ine., 
110 Main St., Kendal Sq., Cam
bridge, TRO. 5510. (14)

PAIEŠKO

!
!
1

i

I

Geriausia užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS.

Savininkas

258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

Gečaitės Julija ir Vincė, abi 
kilusios iš Raseinių apskrities, 
Nemakščių valsčiaus. Dabar abi 
ištekėjusios, viena po vyro pa
varde vadinasi Vitkauskienė, 
kuri nežinau, kitos pavardės 
neatsimenu.

Bronė Budreikaitė,
109 Inman St., Cambridge, 

Massachusetts.

Tėvynė pavergta!
Mums priešas pančius pina! 
Bet mes laisva karta,
Mūs rankos ginklą žino!

Mes priešui ne vergai, 
Mums svetimos dejonės, 
Kova mums ne vargai, 
Mes esame SAU žmonės.

Per mūsų skausmus,
Per kraują pralietą, 
Sugrįž į mūs namus 
Laisvužė numylėta!

“Svetur”

Daug kas klausinėja, kur ga- ens St.; p. Feliksas Zaleskas 
Įima gauti Lietuvių Radio Koh-' (Strand Cafe), 374 W. Broad- 
certo tikietų? Koncertas įvyks way; p. Felicija Grendelytė, 366 
sekmadienį, gegužės-May 19 d., W. Broadvay.
3:30 vai. po pietų, Jordan Hali, 
Bostone.

Čia paduosime įstaigas ir as
menis, kurie platina tikietus: 

“Darbininko”
ja, 366 W. Broadway, So. Bos- Romanas, 89 Franklin St. 
ton 27, Mass. Tel. SOUth Bos- Dorchester, Masa. — p. M. 
ton 2680.

Nom ood, Mass.
■ Pharmacy, 1140 Washington 
St.; p. Ona Pazniokaitė, 58 Hea- 
ton Avė., p. E. Kavolynaitė, 
19 Chapel St.; p. Ieva Tvaskie- 
nė, 5 Atwood Avė.

' Cambridge, Mass. — A Dau-
1 kantų krautuvėje, 187 Webster
1 Avė.
I

Brockton, Mass. — p. Alena 
Liolienė, 33 Sheldon St.; p. Ona 

{Kašėtaitė, 161 Ames St., ir p. 

Marijona Bartkevičienė, 42 
Vine Stret.

South Boston — p. Kudarau- 
skienė, 171 West 5th St; p. radio programose. 
Marijona Kilmonytė, 194 Ath-

I II................. ■ — i

pageltos sutartį, tiek visas ki
tas tebegaliojančias sutartis, $2600 (MOKANT įsigysi 150 
sovietų vyriausybė įteikė nie- akrų farmą, būdingai, elektra, 
kuo nenusižengusiai Lietuvai 
ultimatumą ir ją užėmė savo 
labai skaitlingos kariuomenės 
pagelta, nežiūrėdama visų iš
kilmingų pasižadėjimų, kuriuos 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
buvo davusi Lietuvai. Teisėta 
Lietuvos valdžia ir valstybės 
suverenumas buvo panaikinti ir 
kelių savaičių bėgyje Lietuvos 
valstybė drauge su kitomis 
dviem Baltijos respublikomis 
klastingu būdu įjungta į Sovie
tų

Nashua, N. H. — varg. Jonas 
Tamulionis, 6 Scripture St.

W«st Boabury, Masa. — p. 
Bronė Cūnienė, 29 Guild St.

Administraci-į ADston, Mass. — p. Jonas

Dorchester, Mass. — 
Gailienė, 38 Train St.

Balch i Loveli, Mase — Walter’s 
jMarket, Vladas Paulauskas, sa- 
jvininkas, 575 Laarrence St.

Chelmsford, Mase. — Hipoli- 
tas Valentinas, 54 Gorham St.

Norintieji prisidėti prie šio 
kilnaus meno darbe, kviečiami 
tuojau kreiptis į Darbininkų 
Radio ofisą, 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Tel. 
SOUth Boston 2680 arba NOR- 
wood 1449.

Tikietų platintojai-jos bus į- 
rašyti kaipo rėmėjai į gražią 
koncerto programą ir skelbiami

I

16 gyvulių, javai, padargai, len
gvi išsimokėjimai. Rašykite: — 
Mr. Douglas, Fort Plain, N. Y.

(2-6-10-13)

laisva ir nekariaujanti valstybė. 
Keliasi lietuviai bėgliai iš Nor- ’ 
vegijos šiaurės į Švediją per 
kalnus ir miškus... kiek tai var
go ir riziko gyvybei. Bet tiks
las pasiekta. Patenkama į Šve
diją. Čia jiems suteikiama prie
glauda. Vienok toji prieglauda 
nėra saugi, nes kiekvienu atve
ju gali būt perduoti bolševi
kams okupantams, ką vėliau 
švedai ir padarė su kaikuriais į 
Pabaltės išvietintais.

Lemta buvo p. J. Savaičiui 
sutvarkyti reikalą ir atvykti į 
šią laisvą Jung. Valstybių šalį. 
Ir štai jis taria savo netikėjimo 
žodžius, kad jam nesinori tikė
ti, kad čia gyvena žmonės be 
baimės, laisvi, kad atsigulę nak
ties poilsiui jie ir kelsis ramūs... 
Tas jam, kaipo Lietuvos sūnui, 
kur tokios ramybės ir laisvės 
jau nėra, nesuprantama ir todėl 
jis dar vis netikįs savo akims. 
Tai tur būt gilūs ir skausmingi 
bei baimingi pergyvenimai įrė
žė gilius bruožus į lietuvio sielą, 
kad ji ir laisvėje būdama negali 
atsigriebti. Tai ką kalbėti apie 
tuos mūsų brolius ir seses lie
tuvius, kurie ir dabar gyvena 
nuolatinę baimę!..

BOLŠEVIKAI KLASTINGAI 
OKUPUOJA LIETUVA

Sovietų Sąjunga, pasinaudo-

Sąjungą. IJ. K-pa.
(Bus daugiau)

LIETUVOS VYČIŲ 17-ta 
KUOPA RENGIA 

“MINSTREL SH0W”
Įvyks Gegužės-May 26 d., š. m., 

7:30 vaL vakare.
South Boston High School 

Auditorium.

BATSIUVIAI
REIKALINGI VYRAI IR

MOTERYS
Patyrę modelio A Perferatoriai. 
Patyrę Eyelet Machine opera
toriai dirbti prie aukštos rūšies 
batų.

FRENCH SHRINER £ 
URNER,

63 Melcher St, So. Bostoa.
(3, 7, 10, 14, 17, 21)

1 PARSIDUODA 3 familijų na- 
■ mas po 5 kambarius, karštas 
| vanduo, užpakaliniai piazai, vi
si įrengimai. Vidurinis pagyve
nimas tuščias. Pašaukite po 6 
vai. ir Sekmadieniais: Geneva 

,6743. (10-14-17)
Būrys jaunimo, kuris yra su- 

sispietęs po Vyčių vėliava, So. 
Bostone ryžosi suvaidinti puikų 
dalyką, kuris vadinasi “GALA 
MINSTREL SHOW”. Muzikalę 
programos dalį tvarko ponia 
(Šerentaitė) Gustoff, o vaidy
bos direktorius yra p. Matačin- 
skas. Biznio ir administracijos 
tvarkos darbus gražiai atlieka 
ponia Aldona Žirolienė ir panelė 
Lucy Markūnaitė, kaipo “co- 
chairmen”. Programoje yra la
bai daug linksmų numerių ang
liškai ir lietuviškai išpildomų.1 
Dainuos solistai, duetai ir cho
ro ansamblis. Jaunimas nuošir
džiai kviečia senus ir jaunus, 
didelius ir mažus ateiti ir pasi-j

So. Bastai hraihre C*.
Visoki baldai, lovos, matraaai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

SraVs West Broadvay, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymo* skubus.

X

Penktadienį, gegužės 10 d., š. 
m., 8 vai. vakare, Šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje svetainėje 
įvyko prakalbos ir Lietuvos ne
priklausomybei atsteigti komi
teto susirinkimas. Kalbėti at
vyko Lietuvių Tarybos Ameri
koje maršrutininkas p. Jurgis 
Savaitis, buvęs Švedijoj leidžia
mo laikraščio “Svetur” redak
torius, pergyvenęs Lietuvoje 
pirmąjį bolševikmetį ir nacių 
siautimą. Jis vaizdžiai nupasa
kojo minėtų dviejų diktatorių 
režimų okupacinės valdžios te
rorą tėvų žemėje Lietuvoje.

Neaukštas vyrukas, rodos, 
vaikas, žvelgiant iš salės gilu
mos. Tai menkutis lietuviukas... 
Bet jo pirmieji žodžiai prasi
skverbė iš jo tampriai sujaudin
tos širdies: — Kai 1944 metais 
liepos mėnesį pasigirdo smar
kūs šūviai iš rytų pusės, tuomet dama karo pradžia ir bendrinin- 
lietuviai suprato, kad artinasi kaudama su Vokietija, pasidali
nau jas pavojus. Kas daryti? no Lenkiją, 1939 metų spalių 
Ar keltis iš tėvynės į vakarus, mėnesį ta pati Sovietų Sąjunga žiūrėti bei pasiklausyti jų *nau- 
mėginant gelbėti gyvybę, ar primetė Lietuvai savitarpės pa- joviško vakaro, kuris žada būti 
čia pat laukti besiartinančio pa- galbos sutartį atiduodama neva iabai linksmas, 
vojaus ir žūti... Sunkus buvęs Lietuvai Vilnių, bet įvesdama į 
padaryti sprendimas. Net tris Lietuvą Raudonąją Armiją ir 
kartus pats kalbėtojas buvo pri- • tuomi uždedama ranką ant ne- 
siartinęs vokiečių rubežių ir vis priklausomo Lietuvos gyveni- 
sugrįždavęs, nes buvo skaudu mo. Praslinkus aštuoniems mė- 
apleisti tėvynę... Bet trečiu kar-; nesiams, 1940 metų birželio 15 
tu besiartinant prie rubežiaus dieną, prisidengdama melagin- 
tą sunkų ir galutinį klausimą,— 
eiti iš tėvynės, ar joje likti ir 
žūti, — padėjo išrišti vokiečiai. 
Prie pat rubežiaus jį sučiupę ir 
areštavę. Pristatę kasti apkasų 
ir vėliau aprengę kariškai nacių 
rūbais išsiuntę net į Suomiją. 
Suomijoj tekę neilgai būti, nes 
ten vokiečiai greit kapituliavę 
ir jiems buvo lemta pasitrauk- 

Įti į šiaurės Norvegiją, kur per 
ink,visą žiemos laiką vien tik išti

sa naktis nemielaširdingai bu
čiuoja kiekvieną gyvą sutvėri
mą. Lietuvis būdamas nelaisvė
je nenurims. Nerimsta ir p. Sa
vaitis su savo kitais keliais lie
tuviais draugais ir sugalvoja 
pabėgti į Švediją. kuri buvo dar

Į

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

o Nekentėk šių skausmų! Palengvink’ 
sau ūmai, maloniai. Kramtyk Feen-I 
a-mint, apsaldint* kramtom* gumą* 
vidurių liuosavimui. Turįs tuos pačius’ 
daugelio daktarų užrašomus vaistus. 
Milijonai jį naudoja. Im
kite kaip nurodyta ir vėl 
jausitės puikiai. Pabandy
kite jį!
FHN-A4MNT

gaiš kaltinimais, kad esą lietu
viai pavagia raudonosios armi
jos karius ir juos nusivedę į 
tardymo punktus kvočia iš jų 
militares paslaptis. Toks kalti
nimas iš Maskvos pusės sukėlė 
neramumą ir reiškė pavojų. Kai 
Lietuvos ministeris nuvyko į 
Maskvą išaiškinti dalykų sto
vio, kad tie iš stovyklų išėję ka
reiviai buvo užklydę pas iškry
pusio gyvenimo panas ir juos 
po areštu grąžino į stovyklas, 
tuomet Maskva paskelbė, kad 

sugrįžo pabėgę per 
Ir Maskva

Tikietus pata-; 
riama pirkti iš anksto, kad ne
reiktų stovinėti eilėse paskuti
nę minutę. Taigi dar kartą pri-, 
mename, kad “Gala Minstrel 
Show” įvyks gegužės-May 26 d., 

į 7:30 vai. vakare, South Boston 
i High School Auditorium.

ATSIIMKITE LAIŠKUS
j “Darbininko” administracijo- 
I je yra atėję laiškai: Mrs. & Mrs.
1 A. Wenskus ir C. Sveistys. Pra
šome atsiimti.

jų kariai 
atmatų vamzdžius, 
remdamosi tokiais šlykščiais 
ir melagingais kaltinimais ir 
sulaužydama tiek savitarpės

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

’a ant žemės ir apsigobia.! 
z;en3.s bestovįs palikęs,' 
'•4a i šalį nudrožtą naga- 

’• ir ^ako: Bruso. Gulintie- 
ii sukilę ieško pagalio. Ka
da atradęs atneša, metu
sysis klausia: “Kame ra
dai tą arklį?” “Pievoj, ja
vuose, kviečiuose.” “Kiek 
’enksmo padarė?” Kiek 
kiti nusDrendžia, tiek ne
radusieji gauna kirčių už 
tai iog r.eveizdėjo savo 
arklio.

Karalių garbina šiaip:— 
Jaunuomenė pastato pir
kine viduryje kėde’ę ir pa
sodinę viena vaikiuką sa
ko: “Garbinkim Karalių!” 
t\?o tarpu vienas vaikinas 

bliūdelį prisemia 
ir įmerkia į tą 

Paskiau eida-
Laisvosios Lietuvos laikais pastatytas moderniškas “Maisto” fabrikas. Dar ir 

šiandien yra atmenama tie Lietuvos ska lūs produktai, kurie net Amerikos rinko
je nukonkuravo panašius išdirbėjus.

(Tęsinys)

Piemens šiaip mokosi 
kantrybės: visi susėda 
ratą, o vienas gieda:

Rolio dirvolio,
Ginsime namulio.

O pro ką ginsime? 
Pro po{»o vartus. 

O ką popas veikia?
Kokelę verda.

O iš kokių miltų ? 
Iš trijų glindų.

O kuo pamaišo?
Varlelės koja.

O kuo užgrūdžia?
Kumelės galva.

O kuo užbalto?
Kumelės pienu.

O kur pastato?
Ant graužų kalnelio.

O kuo apdengia ?
Jaučio blyneliu.

O kuo apslėgia? 
Akėčioms, vežėčioms.

Kas tikt pirma prakalbės 
Tas tą košę suvalgys.

Am! grykšt! piu! 
Nevalia kalbėti.

Po tos dainos nė vienam 
nešnekant, pradėta kits starąją. ...
kitą kutulti. kolei prabils. mušti. vilko, tik šalin . ...................... .......r_ _____ v___
Prabilus sako: “Ee, jau tu stumti ir gynioti savąsias, lesiantieji vaikiukai sugu- turi rankoje baslį 
katiliuką popo košelės su
ėdei”, ir bado visi pirštais. 
Paskiau kitas pradeda 
dainuoti ir taip pat reika
las baigiasi.

Mokinasi tvirtybės rau
dami ridiką šiaip: susėda 
keletas vaikiukų greti
mais. vienas kitą kojomis 
apkabindami. Vienas iš di
džiųjų piemenų priešais 
atsistojęs sako:

“Boba, boba, kiaulės 
darže”. Užpakalyje sėdįs 
didis piemuo atsako: “Iš
varyk”. “Ar duosi ridikėlį 
parauti?” “O kur dėjai, 
kurį vakar rovei?” “Padė
jau ant lentynos, marga 
višfa numetė, degla kiaulė 
suėdė.” “O kur tu buvai?” 
“Svečius lydėjau”. “0 kur 
tavo vaikai buvo?” “Pas
kui mane sekė”. “O ko tu 
nelupai?” “Lupau, po ak-, 
meniu palindo”. “O ko tu 
jo nekasei?” “Kasiau, ka-' 
siau, kastuvas nulūžo”. “O 
ko tu nėjai pas kalvį”. ‘Nu-j 
ėjau pas kalvį, kalvis pupų i 
priėdęs, broges atsigėręs,* 
drynso pasuolėje’. “Rauk, 
rauk, lapų nenutrauk”.

Tuokart berniukas ima 
už rankos pryšakyje sė-

i

dintį ir kelia. Kiti sėdintie
ji neleidžia. Vienok pake
lia, ir skaitos išrautu. Pas
kiau kitus taip pat kelia, 
kolei visus sukelia.

Žąsis gaudo šiaip: susi
taria piemens: būkim žą
sys. Paskiria žąsiną ir vil
ką. Visi vaikai turisi žąsi
no, laikydamiesi už juos
tos. Žąsinas atsisukęs ant 
vilko sako:

“Padėk, Dieve!” Vilkas: 
“Gera-diev”. “Ką čia dir
bi? “Malkeles kapoju”. ‘O 
kam tos malkelės?’ “Ug
nelei kurti”. “O kam ta 
ugnelė?” “Vandenėliui 
kaisti”. “O kam tas vande
nėlis?” “šaukšteliams 
mazgoti”. “O kam tie 
šaukšteliai?” “Jukelei 
srėbti”. “0 kur tu gausi?” 
Vilkas pažiūrėjęs sako: 
“Ugi anoj pusėje jūrelių 
skraido pulkas žąselių.”

Žąsinas atsako: “Tai ne kojas, kiti šokinėja per karalium, 
tau!” Vilkas atsako: — tas. Sėdintieji gaudo. Su- 

j “Man, man”. P ’ ’ ...... • - ___ __ ~
dyti žąsis ir sugauna pa- tą ir patys šokinėja per įįį"'£na' žiužį įr stovi pry.

šakyje. Kitas užpakalyje

!
i

I t

K’ški a»*ba zuikį vaikai 
šiaip gaudo. Sustoja visi 
vaikai ei’ėn ir skaito, kam 
išpuls būti zuikiu, o kam 
šuniu. Vienas pirštu į 
kiekvieną rodydamas sa
ko:

“Ere’, perci, pomaguli, 
vilecieli no tši kūle, a ti 
pane kapitane, .čemu nie 
graš n? v*».rganie? En, duo, 
tres. a t i žaba. a ti pieš. En
duo žaba. a ti nies, a ti ža- ėmęs 
ba. Kvarta, kvinta kvies, a 
ti žaba a ti pieš. Kvarta, ' skudurėlį, 
kvinta žaba, a ti pieš, a ti mas aolinkui karalių, laši- 
žaba..” na ant J° galvos vandenį

Kuriam išpuola žaba, tas (būk tai aliejumi pate- 
yra zuikiu, kuriam pieš, P$s). Tas sako: “Garbin
tas šuniu. Išskiria kelis kim karalių, kad karų ne- 
zuikius ir kelis šunis. Zui-įkeltų • Kiti atsako: “Gar- 
kiai slapstosi, o šunes ap- binkim karalių”. Dar pir- 
sigobę drapana jų neserg- J048, * Kad mylėtų savo 
sti. Paskiau paleisti ieško žmones, kad teisybę dary- 
ir gaudo zuikius, kad į tų ir taip toliau. O visi 
dvarą nesugrįžtų. .šaukia: Garbinkim kara-

lių”. Jei lašinant vandenį,
Blusą šiaip gaudo. Sėda kurs prasijuoks, tas turi1 

ant žemes du ir suduria sėsti ant kėdelės ir būti
‘ ------------ |

Virasas. Berniukai susi- 1IPradeda gau- gautąjį sodina į savo vie- rinkę šiaip daro: Vyresny-

žąsinas negal kojas sėdinčiųjų. šakyje. Kitas užpakalyje
Brusą šiaip daro: prigu- stovįs imasi jo žambo ir

Poetos Noras
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų,
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų!
Gal poezijos naują pasemčiau šaltinį, 
Tik ne tą šiandienį,
Kftrs ir dvasią ir rūbą paskolintą gavo, 
Oi ne savo, ne savo!
Gal išklausčiau tada, kur tos kanklės auksinės 
Vaidilotų garsių;
Kad jas pirštais užgaučiau, užkaistų krūtinės 
Nuo balsų įstabių.
Sudrebėtų kapai!.. Ne kapai didžiavyrių 
Užmigdyti tarp girių!
Tik užmirusios mūsų krūtinės be žado,
Be idėjos, be vado.
Pranokėjų liežuvis ne svečias gal būtų
Po bajorų dvarus;
Gal tiek antkeliais brolių - lietuvių nežūtų
Po kraštus svetimus!
Gal suprastų tada, ką jiems Nemunas šneka, 
Kai nakčia mėnuo teka;
Ko tos tamsiosios girios graudingai vaitoja ? 
Apie ką bedumoja?
Veltui mano ti oškimai prikelti senelį
Iš kapų milžinų!
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senovės laikų.

arba
; mietą it šaudyklę. To žam-i 
bo turėdamas dar kitasj 
laiko taipogi pagalį. Su
stoja jų ilga eilė, kiekvie
nas turisi žambo ir laiko 
pagalį. Ką pirmasis daro, 
turi visi tai daryti, kitaip 
gaus žiužiu. Kad pirmasis 
pritūpia, šokinėja, raitosi, j 
rankas iškelia, dainuoja— 
visi tai darydami raitosi 
tarsi didelis koks žaltys.' 
Įpuola kartais į namus, į 
daržines apsisuka it viesu
lą, skrajoja. Nuvargę ap- 

•sistoja. Tokis tai žaislas 
vadinasi virasas.

Kopūstą šiaip kerta: du 
vyriškiu ant vieno suole
lio susėdusiu, suduria ir 
suneria kojas, kad arti 
būtų vienas nuo antro. 
Tuokart vienas sukryžia- 

įvęs ant krūtinės rankas, 
uždengia savo ausis. Ant- 

iras klausia: “Kas čia sė- 
Įdi?” Atsako: “Kopūstas”, 
i “Aš tave kirsiu.” “ 
i virsiu”. “Kirsiu”. “i 
siu”.

(Bus daugiau)

Maironis.

Senuko Daina sias seseles šviežiausiu 
maistu, knygomis, laik
raščiais. Dalinosi su jomis 
gautais iš namų saldai
niais. Sunkiai sergąs kuni
gas buvo aprūpintas vais
tais.

Kariai rodinėjo seselėms 
savo motinų, seserų, žmo
nų ir sužadėtinių paveiks
lus ir dalinosi su jomis sa- 

; vo pergyvenimais ir 
džiaugsmais...

Tikra džiaugsmo šventė 
buvo misijų stotyje. Sese
rys, išdirbusios misijų 
darbą 20-30 metų, pamir- 
šusios visus rūpesčius, 
vargus ir sunkenybes, 
džiaugėsi kaip kūdykiai...

Bematant draugiški A- 
merikos kariai ėmė tvar
kyti misijų stotį. Bažnytė
lėje, mokykloje ir vienuo
lyne žvakių šviesą jie pa
keitė elektros šviesa. Vie
tinius gyventojus jie išmo
kino kaip tvarkyt įrengtą 
mažutę elektros stotį, ku
rią jie padovanojo sese
lėms.

Matvdami, kaip seselės, 
jau nebejaunos, tempia ki
birais vandenį, joms įren
gė vandenteki su elektros 
pumpa! Geraširdžiai ame
rikiečiai padovanojo sese
lėms ir žybalu varomą re- 

i frigeratorių. Tai buvo se- 
“luksusas!” 

Jie niekuomet Vietos gyventojai tokio 
nesitikėjo tolimoje nežino- “stebuklo” savo gyvenime 
moję Pacifiko saloje, kur nebuvo matę. Pirmą kartą 
toks nepaprastas karštis, sesutės galėjo atsigerti 
kur gyveną tik puslauki- šalto vandens ir maistą 
niai žmonės, rasti misijo- laikyti visuomet šviežiu, 
nierius, kurie nuo pasaulio Amerikiečiai išmokino se- 
atsiskyrę, palikę visus pa- sutes kaip ice cream pasi- 
togumus, dirbtų tik arti- daryti!... Ir didžiausia bu
mo labui! vo seselėms dovana — ra-

Amerikiečiai pilnai su- dio, kurį padovanojo A- 
prato Apamamos salos se- merikos kariai. Nūn, da- 
serų vienumą ir jų pasi- bar, seserys nebuvo visai 
šventimą. Ir štai vieną 
sekmadienį misijų stotin 
sugužėjo šimtai amerikie
čių jeeps prikrauti dova
nomis seselėms!

Seselės amerikiečiams 
papasakojo, kad per 4 me
tus japonai nuolat landžio
jo po misijos stoties apy
linkes ieškodami maisto, 
slaptų radio stočių ar be- vanojo Šv. P. Marijos sto- 
sislapstančių Amerikos la- vylą, prisiųstą iš Chica- 
kūnų. šiaip, Seselėms jie gos, UI.

| Ir šiandien, praėjus me
tams ir daugiau po netikė
to amerikiečių arsPankv- 
mo Abemamos saloje, se
selės su dėkingumu prisi
mena geraširdžius Ameri
kos karius. Apsilanku- 
siems svečiams misijų sto
tyje seserys su pasididži?- 
'imu parodo amerikiečių 
mdovanotą elektros sto- 
elę, radio ir refrigerato- 

rių...
Jos kasdieną meldžiasi 

už Amerikos karius, kad 
jie laimingai sugrįžtų į 
savo namus... “Š.P.V.”

Ne taip senovės tėvai gyveno,
Kaip skurstame vargšai šiandieną; 
Paklausk, jei nori, tėvučio seno, 
Ar n’eina blogyn vis kasdieną?
Ne tiek jie turtų tada turėjo;
Ne taip ir žemes išbrangino; 
Bet savo šalį daugiau mylėjo: 
Amerikon nesidangino.
Nebuvo laisvės, bet neregėta 
Nei tiek be drausmės ištvirkimo;
Nebuvo rašto, bet negirdėta 
Nei tokio bedievių dūkimo.
Nelengvą nešė po ponais naštą 
Valstietis, retai nusiminęs;
Bet dainos skrido po visą kraštą, 
Skambėjo linksmai sutartinės.
O girios, girios!., atmint malonu: 
Jos buvo Dievo, ne dvaro:
Ten slėpės žmonės ne tik nuo ponų: 
Nuo dvaro, nuo maro ir karo.
Ne taip senovės tėvai gyveno, 
Kaip skurstame vargšai šiandieną; 
Paklausk, jei nori, tėvučio seno, 
Ar n’eina blogyn vis kasdieną ?

Maironis.

i
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Kai amerikiečiai visa jė
ga puolė Tarawos salą, da
lis karių submarinų nu
plaukė į Apamamos salą 
ir, nugalėję japonus, ją 
užėmė.

Kai Amerikos kariai ė- 
mė tyrinėti salą, salos už
kampyje jie rado tris vie
nuoles, kurios dirbo misi- 

Aš ne- jų darbą tarp vietinių gy- 
Nevir- ventojų. Su jomis kartu 

gyveno senelis * kunigas, 
kuris sunkiai sirgo.

Karių atvykimas visoje 
Energija ir tvirtas paža- misijos stotyje sukėlė di- 

das stebuklus daro. delį džiaugsmą. Per ilgus
Dickens. metus seselės buvo atkirs-

Užmirštoje Saloje...

I

tos nuo kultūringojo pa
saulio, ir koks didelis buvo 
jų džiaugsmas, kai jos vėl 
pamatė baltąjį žmogų, sa
vo gelbėtoją.

Nustebinti buvo ir ame- selėms tikras 
rikiečiai.

v •

Prieš pat antraąjį pasaulinį karą, 1938 m., Lietuvoje įvyko pasaulinė Olimpijadą. Visų rūšių sporto specialistai išėjo į lenktynes, į 
rungtynes ir tame dideliame sporto pasirodyme dalyvavo ir Lietuvos sportininkai ir amerikiečiai lietuviai sporto žvaigždės. Tai buvo 
Lietuvai didis prestižas, kuris skambėjo visame sporto pasaulyje.

t

atskirtos nuo pasaulio — 
ios gaudavo naujausias 
žinias iš Amerikos, Aus
traluos ir New Zealond’o.

I Bažnytėlės gėlėms daru
ti amerikiečiai išrašė iš 
A merikos spalvoto popie
riaus.

Vieną dieną nustebu
sioms seselėms jie pado-

nieko blogo nedarę. Per j 
du metu Seserys negavo 
jokios pagalbos. Joms trū
ko reikalingiausių daiktų, 
ypatingai vaistų. Jos nie
ko nežinojo, kas dedasi už 
salos ribų. Senelis kunigas 
ruošėsi mirti, ir, atrodė, 
nėra jokios vilties, kad jį 
galėtų kas nors išgelbėti!

Ir štai vieną dieną, visai 
netikėtai, į misijų netur
tingą stotį suvažiavo ame
rikiečiai. Ne seselių pa
vergti jie atvažiavo, bet 
jas gausiai apdovanoti. 
Jie apdovanojo nustebu-




