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LDS. SEIMO RENGIMO 
KOMISIJOS 

SUSIRINKIMAS
Penktadienį, gegužės 24 

d., 7:30 vai. vakare, choro 
kambaryje įvyks labai 
svarbus LDS Seimo Ren
gimo k-jos susirinkimas, į 
kurį yra nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti netik 
komisijos nariai bet ir kiti 
tos LDS 5-tos kuopos dar
buotojai bei veikėjos. Sei
mas įvyks birželio 23-24 
d.d., todėl nedaug laiko li
ko prisiruošimui. Tad iki 
penktadienio vakaro malo
niam pasimatymui.

Kvieslys.

Azerbaidžiano Premieras 
(spėja J. V. Konsulų

Pustrečio Milijono Raudon
armiečių Okupuotuose 

Kraštuose

A-New York (LAIC) 
pie savo okupacines ka
riuomenes ir jų skaičių so
vietai žinių neduoda, ta
čiau laikraštis “Socialisti- 
českij Vestnik” Nr. 4 pa
daro įdomių išvadų Rusi
joje 1945 m. spalių mėn. 14 
d. buvo paskelbta svetur 
esančios raudonosios ar
mijos ir karo laivyno ka- 
irams balsavimo tvarka. 
Jiems buvo sudarytos spe
cialios rinkimų apygar
dos, kuriose turėjo būti 
renkamas vienas atstovas 
nuo 100,000 žmonių.

“Izviestija” vasario 14 
d. paskelbė, kad tokių rin
kiminių apygardų buvo 
26. Iš to galima spręsti, 
kad rinkimų metu, tai yra, 
š. m. vasario 10 d. Sovietų 
okupacinės kariuomenės 
užsienyje buvo apie 2,600,- 
000.

Tačiau, Centrinės Rinki
mų Komisijos praneši
muose susirandame ir tik
slesnių duomenų: bendras 
sovietų rinkėjų skaičius, 
priskiriant ir “kariškas 
rinkimų apygardas”, buvo 
101,717,686. Be to, Komi
sijos pranešime yra iš
skaičiuota kiek rinkėjų 
buvo kiekvienoj iš šešioli
kos SSSR respublikų (į tą 
skaičių Rusija neteisėtai 
įskaito ir smurtu prijung
tas Baltijos valstybes). 
Tuo būdu, bendras rinkėjų 
skaičius visose respubliko
se paduotas — 98,952,533. 
Iš to matyti, kad okupaci
nės raudonosios armijos ir 
raudonojo laivyno karių 
apie š. m. sausio vidurį 
buvo 2,765,153. Rusų seną 
praktiką sekant, šiuos 
raudonarmiečių milijonus 
turi maitinti vietos gyven
tojai, patys kentėdami ba
dą.

Teheranas. Iranas, geg. 
20 — Jung. Valstybių kon
sulas Tabrize, kaip prane
ša Tabriz radio, prašęs' 
Azerbaidžiano valdžios Į 
leidimo vykti į tą sritį ir 
patirti apie sovietu Rusi
jos kariuomenės ištrau iri
mą, kaip ji buvo tai paža
dėjusi padaryti iki gegu
žės 6 d.

Azerbaidžiano premie
ras Jafar Pishevari, galva 
sukilėlių valdžios, pareiš
kęs, kad Amerikos konsu
las gali važiuoti į Iranie
čių Azerbaidžianą, jeigu 
iis nori, bet tos srities val
džia “nebus atsakominga, 
jeigu kas su juo atsitik
tų.”

Suprantama, kad Ameri
kos konsulas negali vykti 
į tokį kraštą, kurio val
džia neduoda apsaugos. A- 
merikos konsulas gali būti 
suimtas ir nugalabintas. 
Azerbaidžiano sukilėlių 
valdžia tada pasakytų: 
“Mes nesame atsakomingi. 
Mes iš anksto įspėjome”.

Studentu Streikas 
Lenkijoj

Varšuva, Lenkija —Apie 
10,000 Poznaniaus stu
dentų paskelbė streiką. 
Jie reikalauja policijos pa
leisti neteisėtai suimtus 
universiteto studentus.

Krokuvoj streikuoja a- 
pie 8,000 studentų.

Lenkų Emigracija Smerkia 
Lenkijoje Vedama Gin

kluota Kovų

New York (LAIC) — 
Artyma Lenkijos Prezi
dentui Raczkiewicz Lon
done politinė grupė “Ne
priklausomybė ir Demo
kratija” (Niepodleglosc į 
Demokracja) išleido spe
cialų atsišaukimą į lenkų 
tautą, kame įsakmiai 
smerkia šiuo metu Lenki
jos patrijotu vis tebeveda
mą prieš Maskvos okupan
tą ginkluotą požeminę ko
vą. Esą, tokios kovos tęsi
mas, toliaus sako atsišau
kimas, šiandieninėse ap
linkybėse, Lenkijos inte-
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Pirmas po karo padirbtas rotary web press, laikraščiams ir knygoms 
spausdinti mašina. Ją padirbo R. Hleir Co., dėl St. Louis Post-Dispatch.
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18 Tautu Konferencija Pa- 
ruošimuiPlano Kovai Prieš 

Badą
VVashington, D. C., geg. 

20 — Ryt prasidės 18 tau
tų ir keliolikos tarptauti
nių organizacijų konferen
cija, kurioje bus paruoštas 
planas kovai prieš badą 
pasaulyj.

šią konferenciją šaukia 
Jung. Tautų Maisto ir Ag
rikultūros organizacijos 
direktorius Sir John Boyd 
Orr. Pakviesta 22 tautų, 
tarp jų ir Evusįjos, atsto
vai, bet abejojama, kad 
Rusijos atstovai dalyvaus.

ARKIVYSKUPAS PRIEŠINASI 
VALSTYBES LOTERIJOS 

PLANUI
•---------------------------------

Sek-į — Vasario 2 d. suėjo 60Boston, Mass.
madienį, gegužės 19 d., 11 j metų Lietuvos rašytojui, 
vai. rytą įvyko iškilmin
gos metinės šv. mišios 
Fenway Parke, kuriose 
dalyvavo Amerikos Legio
no Suffolk Apskričio na
riai.

Kaip žinoma, valstybės 
kongrese yra įneštas bi
lius legalizuoti loteriją. J. 
E. arkivyskupas Cushing, 
D. D. savo pamoksle išėjo 
prieš loterijos bilių. Tuoj 
po šv. mišių pasakė trum- 
Dą pamokslą svečias, J. 
Kardinolas Griffin 
Westminster, Anglijos.

i

E. 
iš

— Vasario 16 d. suėjo 
metų poetui Paparoniui 
kun. Šmulkščiui.
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Keturi Didieji Susitarė Pakeisti 
Italijos Paliaubų Sutartį

f'
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Lenkų Armija Bus Demobilizuota

Britanija Gausianti Prekybos Kontro 
lę—Sovietai Laisvai Valdysiu 

Balkanus

Prezidentas Įsakė Perimti Gele 
žinkelius Valdžios Kontro'čn

Geležinkeliečių Vadai Atidėjo Streiką 
Iki Ketvirtadienio

VVashington, D. C., geg. tarpininkaujant, kompa- 
20 — Prez. Truman įsakė nijų ir unijos atstovai ve- 
perimti geležinkelius ge- da derybas, 
gūžės 17 dieną, jeigu kom-! 
panijos ir unijos vadai ne-Į 
susitaikins. 1 
ragino darbininkus pasi-; 
likti savo vietose ir dirbti, t

Geležinkeliečių vadai nu-) 
tarė atidėti streiką iki Prezidentas Truman krei- 
ketvirtadienio 4 vai. po. pėsi asmeniškai į Staliną, 
pietų. Per tas 5 dienas ve-1 prašydamas prisidėti šėl
damos derybos. Tikisi, kad. pimui badaujančių Euro- 
susitaikins.

Darbininkai 
pakelti algas 
čių. Valdžios

prezMentaši tai ja Atsisako Šelpti
"t“™ ( Badaujančius

IVashington, D. C.

reikalauja
18 nuošim- 
atstovams

pimui badaujančių Euro
pos žmonių.

Stalinas atsisakė prisi
dėti. Jis pareiškė, kad su
vėluotas atsišaukimas.

poetui Baliui Sruogai. Jis 
yra parašęs “Dainų poeti
kos etiudai”, “Milžino pa
unksnė”, “Saulė ir smil
tys”, “Baisioji naktis”, 
“Radvila Perkūnas”, “Ait
varas teisėjas”, redagavo 
“Dainavą” ir yra parašęs 
keletą veikalų iš teatro ir 
literatūros istorijos.

IRANO KLAUSIMAS VĖL BUS 
IŠKELTAS SAUGUMO 

TARYBOJE

I

60

—Vasario mėn. suėjo 50 
metų paskutiniam Nepri
klausomos Lietuvos užsie
nio reikalų ministeriui 
Juozui Urbšiui, kurį bol
ševikai, tuoj po įsiveržimo, 
išvežė į Rusiją. Apie jo li
kimą nieko tikro nežino
ma.

BALF Pirmininkas Kun. Dr. Kon 
cius Popiežiaus Audiencijoj

Pereitą savaitę kun. Dr.l 
J. Končius, Bendro Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fon-

1

do pirm., kuris lanko 
tremtinius ir rūpinasi jųjų 
šelpimu, atvyko į Vatika
ną. Jo šventenybė Popie
žius Pijus XII suteikė au
dienciją BALF pirminin
kui ir ilgai kalbėjosi apie

New York, geg. 20 —
Trečiadienį, geg. 22 d. su
sirinks Jung. Tautų Sau
gumo Taryba posėdžiautų. 
Tame susirinkime vėl bus 
iškeltas klausimas ar so
vietų Rusija ištraukė savo 
raudonąją armiją iš Ira
no?

Greičiausia, kad sovietų 
Rusijos atstovas Gromyko 
vėl išbėgs iš susirinkimo 
arba, sužinojęs, kad tikrai 
bus iškeltas Irano klausi
mas, gal visai neateis į tą 
susirinkimą.

Dauguma atstovų nori 
kogreičiausia užbaigti I- 
rano klausimą.

UN Sauqumo Taryba Priė
mė Taisykles Narių 

Priėmimui

Saugumo Taryba priė
mė Amerikos rezoliuciją 
atidėti naujų narių priė
mimo taisykles iki rugpiū
čio mėnesio. Tokiu būdu 
Albanijos narystės apli
kacija atidėta.

Streikieriai Privertė Užda
ryti Dar 10 Kasyklų

resų požiūriu, būtų toly
gus tautinei katastrofai.

Kova už tautos moralinį 
sveikatingumą ir jos tau-1 pavergtą Lietuvą ir jos 
tinio bei kultūrinio lygio, tremtinių vargingą padėtį, 
išlaikymą turi būt vedamai Jo Šventenybė, Pijus XII 
oačiame krašte likusių; laimina BALF vadovybę, 
žmonių. Gi kova už valsty- aukotojus, veikėjus ir ben- 
binę nepriklausomybę turi;drai visus Amerikos lietu- 
būt ir bus vedama laisva- vius, kurie aukoja ir dar- 
me pasaulyje atsidūrusios buojasi badaujančių šelpi- 
emigracijos. mu.

New York — Pereitos 
savaitės pabaigoje Jung. 
Tautų Saugumo Taryba 
priėmė tris taisykles priė- 
mimuj naujų narių į UN. 
Pagal tas taisykles UN 
taryba pirmiausia ištirtų 
naujų narių tinkamumą.

Australija buvo įnešus 
naujų narių priėmimo tai
syklių svarstymą atidėti, 
bet 10 balsų prieš 1 tą į- 
nešimą atmetė.

Roma, Italija, geg. 20 — 
Iš privačių šaltinių gauta 
žinių, kad keturių didžiųjų 
valstybių užsienių minis- 
teriai slaptai susitarė pa
keisti Italijos paliaubų su
tartį.

Pagal naują sutartį Bri
tanija turėsianti prekybos 
kontrolę Italijoj, o už tai 
sovietų Rusija turės lais
vas rankas Bulgarijoj ir 
Rumunijoj.

Kaip lengvai 4 didieji da
linasi svetimų valstybių 
teises.

Taipgi praneša ir apie 
kitą susitarimą, būtent, 
Britanija sutiko demobili
zuoti lenkų armiją Italijoj. 
Sakoma, kad toje lenkų 
armijoj yra 110,000 vyrų. 
Jie visi bus nuginkluoti ir 
suvaryti į stovyklas, kol 
jie susiras sau namus.

Jeigu šios žinios pasi
tvirtins, tai sovietų Rusi-

ja ir Britanija laimi sveti
mų turtą ir teises. Ameri
ka nieko negauna. Ameri
kos pinigai, maistas ir 
ginklai laimėjo karą, bet 
ji už tai nieko negauna.

Prezidentas Tniman Aplan
kė Savo Motkų

Hansas City, Mo., geg. 
20 — Prezidentas Truman 
lėktuvu iš VVashingtono 
(D. C.) nuvyko į savo na
mus aplankyti motinėlę, 
kurią jis tikėjosi rasti ser
gančią sloga. Motina savo 
sūnų Prezidentą pasitiko 
labai nuoširdžiai ir džiaug
smingai, nors dar nebuvo 
nusikračius tos slogos, ku
rią ji gavo Motinos dieno
je. Tačiau ji jaučiasi daug 
geriau.

Prezidento motina jau 
yra 93 metų amžiaus.

CIVILIS KARAS IRANE
____________ *■—-------------------------

Teheran, Iranas, geg. 20 Į
— Tabriz radio praneša, 
kad Irano armijos jėgos 
puolė Azerbaidžiano “au- i 
tonominės” valdžios gin- j 
kluotas jėgas. Sudaryta i 
provincijos militarė vai-1 
džia ir paskelbtas karo i 
stovis provincijos sosti- i 
nėję.

Puolimas pradėtas Kur-į 
dų srities pietvakarinėje 
dalyje apie Urmia ežerą.

Kaip žinoma, Irano vai-1 
džia vedė derybas su Ažer-: 
baidžiano “autonominės” 
valdžios atstovais. Bet de
rybos nutrūko pereitos sa- 40 metų kai pradėjo Su- 
vaitės pabaigoje. I valkijoje veikti garsioji

Skelbiama, kad civilis liaudies švietimo draugija 
karas jau pradėtas 150-į “Žiburys” (dabar bolševi- 
mylių fronte. ikų sulikviduota).

Vakh-ViMM Priešinasi 
Armijos-Laivyno 

Sujungimui

VVashington, D. C. —Se
nato ir Atstovų Buto Lai
vyno Komitetų pirminin
kai David I. Walsh ir Carl 
Vinson priešinasi sujungi
mui Armijos - Laivyno ir 
pranašauja, kad Kongre
sas atmes Prez. Trumano 
sujungimo planą.

Gegužės 15 d. suėjo

REZOLIUCIJOS

Pittsburgh, Pa. — Mink
štosios anglies darbinin
kai streikieriai aplankė 
anglies kasyklas vakari
nėje Pennsylvanijoje ir 
privertė sustabdyti darbą 
ir uždaryti dar 10 kasyk
lų.

Pakorė Japoną Už Ameri
kiečio Nužudymu

Tokio — Japonas Katsu- 
nori Tamura, 18 metų am
žiaus, nuteistas mirties 
bausme už Amerikos kario 
Robert C. Young iš Syra- 
cuse, N. Y. nužudymą.
/žmogžudys japonas pa

kartas.

priimtos Katalikių Moterų Lygos 10-ja m e Kongrese, kuris įvyko 
antradienį ir trečiadienį, geg. 14-15 dd.. Bostone.

1. The League of Catholic Women concludes its an- 
nual Congress renewing its unųualified loyalty to the 
Father of Christendom, the Vicar of Jesus Christ; we 
pledge ourselves to the translation into our community 
of the ideals for womanhood and the principles for 
peace which He has promulgated.

2. We support with enthusiastic gratitude the dyna- 
mic, constructive program of Catholic Action which 
our beloved Archbishop has given the unit of Christen
dom which is our Archdiocese; we call upon our mem- 
bers and our affiliated clubs to render him every devo- 
ted and generous cooperation.

3. Our constant preoccupation is with the preserva- 
tion of the peace. We therefore deplore any official 
policies or private activities calculated to provoke any 
people to civil war or to imperil the peace of the world 
by the isolation from the family of nations of any 
Godfearing people in Christendom.

4. Consistent with that šame preoccupation for the 
preservation of the peace and convinced that hunger 
and need are the stuff out of which revolution and war 
are made, we purpose to cooperate with all necessary 
rationing programs reųuired by the civil community— Vasario 19 d. suėjo 85 1 _ _ _ . . ____,

metai kaip rusų caro buvo and to contribute to the point of sacrifice to all collec- 
paskelbtas baudžiavos pa- tions for relief and reconstruction sponsored by the 
naikinimo manifestas. Church.Church.
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ĮVAIRIOS žinios
LIETUVIU KUNIGU
PASKYRIMAI

LIETUVIŲ RADIO KONCERTO
PROGRAMA PATENKINO j į

\7TQT ' baikime Dostojevskį
V13U3 bandė priskirti prie lenkų.

Apie tai jo duktė savo 
“Ne kiek 

netenka abejoti, kad man 
buvo išaiškinęs 
savo kilmę, nes 

aš dažnai girdėdavau, 
kaip mano tėvas, o vėliau 
ir mano dėdė, sakydavo: 
"Mes. Dostojevskiai, nesa
me jokie lenkai, bet lietu
viai. O Lietuva tai ne Len
kija”.

Sekmadienį, gegužės 19i torą Benderi ir smuikinin- knygoje sako: 
d. Lietuvių radio koncer- • ką Einar Hansen. 
tas . pavyko. Artistai 
Viktoras 
wig Juht, 
Hipolitas Valentinas ir a- nos lietuvaitės, mokytojos 
kompanistė Luise Vosger- p. Onos Ivaškienės vado- 
chian tikrai gražiai ir ar- vaujamos. kurios buvo pa- 
tistiškai išpildė programą.; sipuošusios originaliais

Koncerte dalyvavo kele-; tautiniais kostiumais ir 
tas dvasiškiu, daug profe-! ?'lslems dalyviams jteike 
sicnalų. biznierių, o dau-lkongrto ,^zl« ProS™- 
„rinsia šiain inteligentu irJos atkreipė visų de- 

mesį, ypač kitataučių, ku
rių buvo nemažas skaičius.

1 Naujos Anglijos lietuvių senelis 
Benderis, Lud-; meno šventė buvo tikrai vaikams 
Einar Hansen, įspūdinga. Ją puošė jau-

į

Kun. Jonas Daunis
tas dvasiškių, daug profe-] 
sicnalų, biznierių, o dau
giausia šiaip inteligentų ir 
veikėjų. Tai buvo tikrai 
graži ir rinktinė publika. 
Iš dvasiškių teko sutikti 
šiuos: kun. Pr. M. Jurą, 
kun. A. Baltrušiūną, kun. 
F. Norbutą, kun. J. Berna- 
tonį, kun. J. Žuromskį, 
kun. S. Saulėną ir vietinį 
kleboną kun. P. Virmaus- 
kį. Iš profesionalų: adv. 
Joną Grigalų, adv. K. Ka
linauską. Dr. A. L. Kapo- 
chy, adv. Juozą Cūnį. adv. 
Juozą Gailių. Dr. J. Repšį, 
art. Al. Kiškį, muzikos 
mokytoją E. Tataronytę, 
Dr. Wm. Duserick, Dr. J. 
Seymour. Dr. P. Luzeckai- 
tę, Dr. Pilką, prof. P. Gali
nį, art. Carl Lamp, art. 
Mrs. Ludwig Juht ir kitus. 
Taipgi buvo atvykę kelio
lika artistų ir artisčių iš 
Shubert teatro, kurie 
kartu su art. Benderių Įįg gerokai išvargę ir su
vaidina ir dainuoja. į nykę. Būdami Belgijoje,

Buvo nemažas skaičius jie leido savo biuletenį — 
dalyvių iš Hudson, Mass., į “Svetimoj padangėj”. 
Nashua, N. H., Lowell, —~ -------
Lavvrence, Norvvood, Cam- Garsus Rašytojas Uostoje*- 
bridge, Stoughton, Lynn, i 
New York, Brockton ir ki
tų lietuvių kolonijų. Dau-* 
giausia buvo iš So. Bosto
no (vietiniai).

Reikia pažymėti, kad pe
reitą sekmadienį (koncer
to dienoje) įvyko daug į- 
vairių parengimų ir ves-'no ištrauką iš Dostojevs- 
tuvių įvairiose kolonijose.j kio dukters Aimės Dosto- 
Jeigu ne tie visi parengi- jevski parašytos biografi
niai, tai šįmet Jordan Hali jos apie savo tėvą. Vienoje 
būtų buvus tikrai pripil-. vietoje, ji rašo: “nusiste- 
dyta dalyviais. ; bėjimo vertas dalykas,

Nesu muzikas. Todėl ne-; kad visi biografai mano 
siimu rašyti kritikos. Pa-į tėvą laiko rusu, ir tai dar 
žymėsiu tiek, kad su kuo ] pačiu rusiškiausiu iš visų 
tik teko kalbėti, tai visi i rusų. Tikrumoje, Teodoras 
buvo patenkinti progra- Dostojevskis 
ma, ypač pamylėjo naujus tiktai iš savo motinos pu- 
artistus, kurie pirmą kar-: sės, maskvietės. Iš tėvo 
tą pasirodė radio koncer-: pusės jo šeima yra lietu- 
te. būtent, dainininką Vik-iviško kilimo. Iš visų buv.

I
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Lietuviai Karo Belaisviai 
Perkelti Iš Belgijos 

I Vokietiją

Briuselis, Belgija (LAIC) 
— Britų karo belaisvių 
stovykloje Belgijoje laiky
ti lietuviai, (iš viso 1,846 
vyrai) išleisti į laisvę ir 
perkelti į Borghorst mies
telį prie Munsterio į vieną 
išvietintųjų st o v y k 1 ą. 
Tarp tų lietuvių yra 27 ka
rininkai. 54 asmenys ne
pilnamečiai — tarp 12 ir 

118 metų. Stovyklos patal
pos neapšildomos, o tie 
vyrai teturi tik po vieną 
antklodę, be to
trūksta drabužių. Dauge-

jiems

Garsus Rašytojas Uostoje* 
skis Buvo Lietuviu Kilmės, 

Sako Jo Duktė

New York (LAIC) —
Europoje lietuvių leidžia
mas laikraštis “Naujasis 
Gyvenimas” persispausdi-

yra rusas

Latviai Kariai Lietuviams

Kun. Jonas P. Bernatonis
Šiomis dienomis J. E. ar

kivyskupas Richard J. Cu
shing, D. D. paskyrė kun. i

iVokietija,]

Cedelghem (LAIC) — 
Britų zonoje leidžiamas 
latvių karių dienraštis, 
“Laika Griežos”, vasario 
16 d. laidoje pašventė edi- 
torialą, pavadintą “Lietu- 
vas Valsts Svetkos Latvie- 
ši Sveic Braliu Tautu.”

Priminęs pasaulio tautų 
troškimą į laisvę, laikraš
tis primena, kad 1918 m. 
vasario 16 d. kai policinės 
valstybės
Austrija ir Rusija sugriu
vo, lietuvių tauta, “savo 
garbingos istorijos stipri
nama”, pasiskelbė laisva. 
“Nors šiandien mes nega
lime Rygoje iškelti gelto
nai - žalios - raudonos vė
liavos, visvien sveikiname 
lietuvius jų šventės dieno
je.”

Savo broliams ir likimo 
draugams - lietuviams, 
mes draugiškai linkime 
laisvę atgauti. Tą pstčią 
laisvę, kurios ilgimės ir 
mes ir įgauniai... Pasaulis 
tik ką kovojo už teisingu
mą... Prievartos lemta mū
sų likučiams patekti į sve
timas rankas... Pasaulį į 
karą nuvedė nevykusiai 
suprasta tautybės idėja. 
Gimė šovinistiška arogan
cija, išdidumas... kitų tau
tų pavergimo užsigeidi-' 
mas, prievartavimas. Ka
ras būtų buvęs veltui ko
votas, jei žmonija ir to- 
liaus nesurastų gero 
venimo būdų”.

JOSIOS DIENOS

sugy-

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-

Deimantinę sagtį 
Prikaišiau žibučių. 
Šokau visą naktį. 
Lyg verpetas būčiau.
Už skaidraus muslino 
Alpstanti jaunystė 
Nuodėmių nežino 
Ir nemoka klysti.
Ir nuėjom dviese 
Į sodus rasotus, — 
Tu dabar ilgiesi 
Tėviškės nustotos.

čionai Amerikoje 
žės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽĖS MĖNESIO 
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 
j konvertą 40c. su kuponu užadresavę:

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

prisivykite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

A, naktine gėle! 
Nesulauksi ryto!
Ji kas valandėlę
Sprogo, augo, vyto.

A. V-tis.

Apskričio Suvažiavimas

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI
Šiuomi siunčiame 40c. ir prašome prisiųsti “Gegužės Mėne

sio" knygutę.
Vardas _ ____
Adresai

i
■ ■ 1 1

katekizmo ne tik privačiuose 
namuose, bet net ir bažnyčiose. 
Į mokyklas, kuriose anksčiau 
tikybos dėstymas buvo privalo
mas. kunigams nebuvo leista 
net įeiti. Visos knygų parduo
tuvėse ir suvalstybintose bib
liotekose rastos religinės kny
gos, netgi pačios geriausios ir 
rečiausios, buvo be išimties su
naikintos. Katalikiškų laikraš
čių, katekizmų ir maldaknygių 
spausdinimas buvo uždraustas. 
Kunigai buvo verčiami stoti į 

'NKVD ir sutikimui būti šnipais 
išgauti jie buvo sodinami į ka
lėjimus, kankinami ir kitokio
mis teroro priemonėmis kamuo
jami. Visos seminarijos buvo 
uždarytos, visi vyskupai ir daug 
kunigų išvaryti iš savo būsti
nių ir gyvenamų vietų be gali- 
mybės padoriai įsikurti kur ki
tur. Tokia, trumpai imant, bu
vo 1940-41 metų sovietinio reži
mo “religinė laisvė”.

Šiandiena kai Lietuva yra to
kiose sąlygose, kad ji negali 

i viešai ir laisvai pareikšti savo 
valios, o valstybių atstovų kon
ferencijose neprisimenama nė 
žodžio, — mūsų visų pareiga 
šioje šalyje organizuotai reika
lauti Lietuvai ir jos kaimyni
nėms tautoms valstybinio nepri
klausomo pripažinimo. Juk At
lanto Čarterio iškilmingame pa
skelbime buvo pareikšta, kad 
kai tik karas bus pasibaigęs, vi
soms tautoms be jokios išimties 
bus sugrąžinta laisvė.

Kun. Jonas Daunis, ku
ris karo metu įstojo į karo 

; tarnybą kapelionu ir ne- 
X P? B^rMtonr^Hs“bu! ®en*ai garbingai at-
vo vikaru Šv. Brigytęs pa
rapijoj, Maynard, Mass., 
vikaru į Šv. Pranciškaus 
lietuvių par., Lawrence, 
Mass., kurios klebonu yra 
LDS Centro pirmininkas 
kun. Pr. M. Juras.

Kun. Jonas P. Bernato
nis būdamas Marianapolio 
kolegijoj pasižymėjo kai
po gabus žurnalistas. 
Mums yra malonu praneš
ti Gerb. Skaitytojams, kad 
kun. Bernatonis yra pa
kviestas, ir J. E. arkivys
kupas Cushing, D. D., LDS 
organizacijos Garbės pir-

leistas iš tarnybos, paskir
tas vikaru į Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių par., 

i Cambridge, Mass., kurios 
klebonu yra kun. Pr. J. 
Juškaitis, LDS Kontrolės 
komisijos pirmininkas.

’ Dabar Lawrence ir Cam- 
bridge lietuvių parapijos 
turi po du vikaru.

Kun. J. P. Bernatonis ir 
kun. Jonas Daunis yra So. 
Bostoniečiai. Jų tėveliai ir 
dabar tebegyvena So. Bos- 

! tone.
_____ v_ _______ I Sveikiname kun. J. P. 

mininkas, jį paskyrė įeiti ’ Bernatonį ir kun. J. Daunį 
į “Darbininko” redakcijos ir linkime geriausių sek- 
personalą.______________’mių naujose vietose!

LIETUVA IŠNAIKINIMO 
ANGOJE

Moterų SąjungosA.L.R.K.
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 kuo|>os yra prašomos 
prisiųsti gausiai atstovių.

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

Raštininkė.

lietuvių Tauta Mirti Nenori
Gyvu Žodžiu Liudijo J. Savaitis Apie 
Bolševikų ir Nacių Terorų Lietuvoje

(Tęsinys)
Ypatingas nacių kerštas kri

to ant žydų. Žydams buvo įsa
kyta prisisiųti Dovydo žvaigždę 
ant pečių ir priešakyj: jiems 
buvo nevalia eiti šaligatviais ir 
nacis su žydu galėjo eigtis kaip 
jam patinka, nors ir nušauti. 
Taip Lietuvoje žuvo per du šim
tu tūkstančių žydų.

Kai naciai Lietuvoje panorėjo 
suorganizuoti Lietuvos SS pul
kus ir lietuviai tam pasiprieši
no. tuomet naciai paskelbė 
griežtą lietuvių persekiojimą ir 
jų mokslo ir kultūrinių įstaigų 
uždarymą ir išnaikinimą. Buvo 
uždaryti abu universitetai, auk
štosios mokyklos, išgriauta da
lis Lietuvos Enciklopedijos, iš
naikinta lietuvių tautosakos 
rinkiniai, areštuota visa eilė in
teligentijos — profesorių, mo
kytojų. vadų ir tt. ir ištremta į 
Vokietiją.

NAUJA TRAGEDIJA

Nauja tragedija užklupo Lie
tuvą 1944 metų liepos viduryje, 
kai Lietuvos žemėje susidūrė 
sovietų ir nacių jėgos ir kai rau
donoji banga, smarkiai įsisiū
bavus, iš naujo užplūdo lietuvių 
sodybas. Vokiečių kariuomenė 
pasitraukdama degino viską, 
kas tik pakliuvo po ranka, ir 
daugybė miestų, miestelių buvo 
visai sugriauta. Du sykius buvo 
nusistojęs frontas Lietuvoje, ir 
kiekvieną kartą tiek vokiečiai, 
tiek sovietai evakuodavo gyven
tojus iš tų vietų, į kurias vėl at
eidavo priešas. Tokiu būdu 
daug tūkstančių lietuvių buvo 
vokiečių prievarta iškraustyti į 
vakarus. Sykiu su karo belais
viais jie buvo verčiami dirbti 
kautynių zonose, kuriose gyve
nimo sąlygos buvo nepaprastai 
sunkios. Tą pat, ką vokiečiai, 
darė ir sovietai su į jų rankas 
pakliuvusiais lietuviais.

Nemaža lietuvių, vengdami 
išnaikinimo, kalinimo ir depor
tavimo į Sovietų Sąjungos gilu
mą, raudonojo teroro grąsomi, 
savo noru bėgo į Vokietiją. Ke
li tūkstančiai iš jų jau 1940-41 
metais buvo bolševikų tąsomi 
po kalėjimus vien už tai, kad 
jie nebuvo ir nenorėjo būti ko
munistais. Jie bėgo į Vokietiją 
ne dėl ko kito, kaip tik dėl to, 
kad kitur nebuvo kur bėgti ir 
kad Vokietijoj jie tikėjosi rasti 
prieglaudą. Ypač kai jau buvo 
jaučiama, kad naciams artinasi 
galas, tai buvo noras traukti 
toliausiai į vakarus, kad ten pa
kliūti britų ir amerikiečių ran
kose. Tuo būdu Vokietijon de
portavimų, evakuavimų ir bėgi
mų pasekmėje suplaukė apie 
200,000 lietuvių, daugiausia in
teligentų. Jų tarpe yra trys 
vyskupai ir 250 kunigų. Tiek 
lietuviai, tiek latviai ir estai, 
jei tik galėjo, bėgo kuo toliausia 
nuo bolševikų į Jungtinių Vals
tybių, Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos užimtas sritis. Kaip 
bendra taisyklė, nė vienas iš jų 
nenori grįžti į savo šalis, kol jos 
tebėra komunistų valdomos.

Jau šeštas metas kaip Lietu
va kenčia svetimųjų jungą ir 
mato draskomą savo tautos gy
vybę. Šimtai tūkstančių jos ne
kaltų piliečių skursta sovietiš
kam ar vokiškam ištrėmime ir 
jie nieko labiau netrokšta, kaip 
kuo greičiausiai sugrįžti į gim
tąjį kraštą ir nebebūti niekam 
našta, bet gyventi ir dirbti savo 
tėvynės ir visos žmonijos labui.

p. J. Savaitis, savo ilgoje ir 
turiningoje kalboje, nupiešęs 
Lietuvos ir lietuvių tautos tra- 

jgingą likimą, nacių ir bolševikų 
teroro veiksmus, su giliu nuo
širdumu ir kreipėsi į Amerikos 
lietuvius su prašymu, padėti 
Lietuvai išsilaisvinti ir lietu
viams tremtiniams sugrįžti į 
išlaisvintą tėvų žemę — Lietu
vą.

Amerikos Lietuvių Taryba
I

Jei mes nežinome, kas dabar 
dedasi užimtoje Lietuvoje, kuri 
panėši į rusų valstybinės polici
jos (NKVD) tvirtai saugomą 
didžiulį kalėjimą, mes mažų Į 
mažiausiai žinome, kad bedie
viškas komunizmas šiądien nė
ra geresnis, negu jis buvo 1941 
metais. Šiądien, kaip ir vakar, 
išskyrus komunistinę literatū
rą. yra uždraustos visos kny
gos ir visi kiti periodiniai leidi- 
nai.

Religinė laisvė pirmosios bol
ševikų okupacijos metu pasi
reiškė tuo, kad buvo uždarytos 
ne tik visos kultūrinės draugi
jos, bet ir religinės brolijos. Iš 
kunigų buvo reikalaujama raš
tiško pasižadėjimo nemokyti

suprasdama didį reikalą ir svar
bą šiose dienose, kada valstybių 
galvos planuoja naują pasaulį, 
budėti, ir nuolat klabenti, ir di
dį reikalą būti pasirengusiems 
kiekvienu momentu apginti mė- 

. ginimus išplėšti iš lietuvių tau- 
: tos nepriklausomos valstybės 
idėją, — ragina visus lietuvius 
rengti masinius susirinkimus ir 
tą klausimą laikyti gyvu ir ak
tualiu.

Ta kryptimi veikdamas ir 
Bostono Lietuvių Komitetas dėl 

; Lietuvos Nepriklausomybės 
rengia milžinišką masinį mitin
gą liepos 4, South Boston High 
School auditorijoj, So. Bostone, 
kur jau pasižadėjo atvykti ir 
pasakyti kalbą Kongresmanas 
O’Konski, mažųjų tautų užtarė
jas ir lietuvių prietelius.

Kalbės ir kiti žymūs asmeny
bės apie kuriuos bus pranešta 
vėliau.

Taigi liepos 4-tą dieną, lai šios 
kolonijos lietuviai, kurie dar tu
ri kibirkštėlę jausmo kenčian
tiems lietuviams, lai jie visi at
vyksta į tą garsų minėjimą ir 
ten savo kuklia dovanėle pa
duoda užjautos ranką broliams 
ir sesėms laukiantiems mūsų 
pageltos.

Baigiant susirinkimą buvo 
tęsta rinkimas aukų. Kaip ir 
visuomet parengimai turi savo 
išlaidų taigi ir šiam rengiamam 
parengimui jau pradėta surink- 
dinėti geraširdžių aukelės. Au
kojo — Kun. Dr. K. Urbonavi
čius $5.00; Po $1.00 — Kun. S. 
Saulėnas, p. Marcinkienė, Elz
bieta Kleponienė, Petronėlė Ya- 
kavonis, J. Arlauskas, Julija 
Yagminienė, Petronėlė Kasmau- 
skienė, Dr. P. Jakmauh, Dr. L. 
Kapochy, Kun. P. Virmauskis, 
S. Griganavičius, W. Martin- 
kus, Dr. P. Galinis, P. Svilienė, 
A. Mockienė. J. Kumpa, Ray- 
mond Paul ir Tarnas Yakavonis. 
Buvo ir smulkesnių aukų. Viso 
surinkta $34.20.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
liepos ketvirtos minėjime at
vyks lenkų, latvių ir estų dele
gacijos. kad pritarti lietuvių ju
dėjimui. Iš Chicagos pasižadėjo 
atvykti p. S. Peža, kuris apra
šys lietuvių troškimus ir reika
lavimus. Taigi liepos 4-toji So. 
Bostone žada būti milžiniškos 
demostracijos įvykis, kuris tu
rės savo pagrinde — Laisva ir 
Nepriklausoma Lietuva.

J. K-pa.
(Pabaiga)

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

<6ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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I; Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

“VAI LEKITE DAINOS
Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį 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:

z
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I Was ’ liews’’ i, McCormack, 
Martin, Sabath, Dingell, 
Lesinski, Eberharter, Mrs. 
Rogers, Link, Gorski, Gor- 
don, Rovvan, Bates, Reese, 
Feighan,z Traynor, Dale- 
sandro. Mrs. Douglas, 
Canfield ir Sacage pasakė 
kalbas 1791 m. geg. 3 d. 
Lenki ios - Lietuvos kons
titucijos sukakties proga. 
Kai’-urie jų (Mead, Ša- 
bath) anie lenkų praeities 
nuopelnus užsiminė labai 
nedrąsiai. Kiti drožė tei
singas kalbas ir puolė nuo- 

' laidumą.
i Atstovas Wasieiewski 
'tarp kitko, pasakė: “Jau 
įmetąs reikalauti I/enkiją 
apvalyti, taip pat ir kitus; 

į rusu n’^unuoti’s kraštus, j 
j kaip Estiją, Latviją, Lie-j 
tu va Čekoslovakiją, Jugo-Į 
slaviją, Korėją ir Kiniją. 
Kad rusų kariuomenė ir 
slaptoji policija tuos kraš
tus apleistų, kad jų gyven
tojai galėtų turėti laisvus 
rinkimus. Norint tironiją 
naikinti ir užtikrinti pa- 

! stovią taiką pasaulyje, 
netgi mažiausių tautų ap- 
siprendimas yra būtiniau
sia sąlyga.” “Nebeleiski- 

,me laikyti slaptų Didžiųjų 
Trijų ar Didžiųjų Keturių j 

'posėdžių. Teheranas, Yal-I 
ta ir Potsdamas turėtų 
mus pagydyti.”

Atstovas Thomas S. Gor- 
don (III.) griežtais žo
džiais pasmerkęs Atlanto i 

ĮČarterio ir kitų dorovės? 
j dėsnių nuolatinį laužymą 
taip pat ir rusiškąjį impe
rializmą, priminė, kad 
“prieš kelias savaites čia, 
Washingtone, susikūrė or
ganizacija, pasivadinus 
Federation of Americans 
of Centrai and Eastern 

į European Descent, kuri 
Įjungia veik 12,000,000 a- 
i merikiečių, kilusių iš atei- 

kianti pasiimti ne tik vadovybę, bet ir monopoliją bei sioginiai priešinga demokratijos principams. Ir patys' vių, kurie talkininkavo 
absoliutų viešpatavimą pasaulio tvarkyme. Elgiasi-gi bolševikai prieš rusų - vokiečių karą iš demokratijos i kurti šią mūsų didžiąją ša- 
kaip koks ponas, nes duoda tik įsakymus, kuriuos grę- tik juokus sau krėtė. Tik karo metu, kai bėda prispau- i Ii”. Supažindinęs su tos fe-i 
šia paremti dešimtmilijoninės armijos pajėga. Viską dė, jie tampriai prie demokratijos prilipo ir savo ca-1 deracijos tikslais, atsto- 
nori imti ir nieko neduoda, žodžiu, toks militarizmas, i rišku elgesiu ją suteršė. Dabar jie skelbiasi geriausiais į vas tęsė: 
kokio pasaulyje nėra buvę. Blogiausia tai, kad su bol-!pasauly demokratais, vilioja Europos tautas į savoj “Tai yra patriotiški tik- 
ševizmu negalima susikalbėti. Jis turi savotišką žody-spąstus ir prisivilioję, jas smaugia. Tokiu demokrati- ; šiai ir norai gerų ameri- 
ną. Keiščiausią jų žodyne prasmę turi žodis “demo- ‘jos išprievartavimu jie suardo visas sutartis ir suboi-į kiečių. Jie supranta ge- 
kratija”. Pagal savo graikišką kilmę, demokratija j kotuoja visas konferencijas. Su jais susitarti nėra jo- j riaus nei vidutiniškas a- 
reiškia liaudies valdžią. Gi Rusijoj esanti proletarų ’ kios galimybės. Civilizuoti žmonės jų žodyno nesu-1 merikietis Raudonojo fa- 
diktatūra. Jau žodis “diktatūra” griežtai priešingas ; pranta, ne dėlto, kad jis rusiškas — rusų kalba graži, šizmo ir totalitarizmo di- 

! 1 r* n**l^c»4-n t ■v* 4-ii v* i»/-*•<-* Ir r* /T Irilmii irl/Ain r\v»no i /4A*r»**4* -ii i

K. šia laisvei ir gyvenimo de-|

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metame_________ $4.00
Viena kart savaitėje metama— $2.00
Užsieny metams ...........  $5.00
Užsieny 1 kart aa-tėj metama $2.50

DARBININKAS
•66 We*t Broadway, South Boston, Masa

Telephone SOUth Boston 2680

Keistas Bolševikų Žodynas

I

Š s kino-artistas Errol Flynn apžiūri savo lai
ve1! kuriuo jis vyks ateinantį liepos mėnesį a- 
pie pasauli.

i

RAUDONOJO KRYŽIAUS PA
GALBA NELAIMINGUOSE 

ATSITIKIMUOSE

Jau metai, kai karas pasibaigė, o taikos kaip nėr, 
taip nėr. Po pirmo pasaulinio karo praslinko tik septy
ni mėnesiai ir kelios dienos, ir Versalio konferencija 
buvo jau užbaigta. Paliaubos tarp kariaujančių vadų 
įvyko lapkričio 11 d. 1918 m., Versalio sutartis buvo 
jau pasirašyta birželio 28 d. 1919 m. Gi reikalų ten bū
ta nemažiau kaip dabar. Kūrėsi naujos valstybės, dėl 
kurių sienų diplomatams teko laužyti savo galvas ir 
išnarplioti supainiotus įvairių tautų reikalavimus. Bet 
darbas vis dėlto buvo atliktas. Tiesa, padaryta daug 
klaidų, tačiau tuo metu buvo sunku permatyti, kad iš 
perdaug sunkaus Vokietijos prispaudimo išsivystys 
antras pasaulinis karas. Dabar jau tas klausimas aiš
kus. Istorijos pamoka yra ant stalo. Sena klaida ne- 
bekartotina. Toliau, naujų valstybių klausimas nebe
reikia rišti. Jos jau įkurtos ir sėkmingai tvarkėsi. Rei
kia tik joms nepriklausomybė grąžinti. O bet gi tie, 
rodos, lengvai išrišami klausimai nebesiriša. Ne tik 
prie taikos konferencijos dar neprieita, bet ir visi iš
bandyti susitarimo būdai ne tik nepriveda prie susita
rimo, bet ko toliau to labiau skaldo buvusių talkininkų 
vienybę. Iš kur gi kyla tie nenugalimi kliuviniai, kad 
per metus laiko dar nė ne pradėta svarstyti taikos 
klausimo?

Stambiausi kliuviniai yra du, kurie 1918 metuose 
dar nesuvaidino tarptautinės rolės, .nes jie buvo tik 
užuomazgoj. Tai — bolševizmas ir iškraipytas demo
kratijos supratimas. Rusijoj bolševizmas jau stipriai

LIETUVOS VARDAS JAV 
KONGRESE

Washington (LAIC) — klausomą Lenkiją.
30 d. atstovas Thad F. Wa-| 
sielewski (Wis.) į Congre-I 
ssional Record įdėjo Mil- 

■ vvaukee Journal bal. 21 d. 
įeditorialą. “Growing Rus- 
sian Imperialism”.

“Dažnai kartojamas pa
siteisinimas, kad Sovie
tams, girdi, reikalingi• 
draugingi kaimynai pasie-j 
niuose. Pasaulis jau pra-Į 

i deda klausti: Kur gi tos ou,.vMmv
s sienos? O kaip su kaimynų 'perializmo vaizdą. Irtai; 
•kaimynų kaimynais? Kur,yra imperializmo 
Į baigiasi SSSR teisė pri- kuris bematant nustelbia 
mesti komunistinės mažu- prieštaraujančių 

j mos vyriausybes, kurias; Rusi joje nėra Gandhi’ų. 
i saugoja sovietų ginklai ar- Dinamiško rusiško impe- 
ba jų priestižas, Sovietų rializmo kilimas proble- 

: imperializmas prieš kai- mos nelengvina. Betgi pir- 
„ „ mynus ir prieš kaimynų mas žingsnis būtų jį pa

buvo pasireiškęs. Vakarų Europoj jis jau buvo pabai- 'kaimynus?
sa, bet dar neaiški, tarsi koks tolimas gaisras. Į Ver-‘ 
salio konferenciją jis dar neįėjo ir savo i 
sąmyšių dar neįnešė. Dabar kas kita. Bolševizmas, ari 
verčiau jo vadai, figūruoja kaip pasaulinė pajėga, šie- , Tad sovietų valdžia bei tvarka yra diametraliai bei tie-

v •

“Mes matome visais at- 
intrygų bei ■ vėjais

Mes 
matome ir Suomiją, kurios 
kariškos bazės yra rusų 
laikomos. Mes nebemato
me Estijos, Latvijos ar 
Lietuvos — nes jos yra j 
Sovietų Sąjungą įkorpo- 
ruotos. Neturime nei lai
ko, nei vietos čia nagrinėti 
sovietinių pretenzijų pri
valumus ar silpnumus. 
Bet gi bendra santrauka 
teikia pilną sovietinio im-

Nors tvanai pavasario 
metu paprasčiausias pa
vojus žmonėms ir turtui, 
bet nelaimingas atsitiki
mas gali bet kada įvykti. 
I^riuvimai kasyklose gali 
’žmušti daug vyrų, eks- 
olozija fabrige gali šimtus 
darbininkų sužeisti. Kada 
tokios nelaimės įvyksta 
Raudonasis Kryžius, kuris 
oraeitais metais padėk) 
256 000 žmonių, net 270 
nelaimėse, teikia greitą ir 
sėkmingą pagalbą.

Kiekviename apskrityje 
Jung. Valstybėse yra A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius ir kaip tik 
kokia nelaimė užpuola, 
kiekvienas Raud. Kry
žiaus darbininkas pasiry
žęs tuoj stoti į darbą. Jie 
žino, kur ir kaip pradėti 
darbą, kaip gauti ir išda
linti drabužius ir maistą. 
Ir jie žino, kur kreiptis,

v •

rūšis,

balsus.

žinti.”
Geg. 3 d. Senatorius 

nuo Sovietu pri-'Mead (N. Y.) ir atstovai

demokratijai. Gi Rusijoj ir ta pati diktatūra nepri-1 lanksti ir turininga — bet dėlto, kad kilnių idėjų pras-į dėjantį pavojų, 
klauso proletariatui, bet vienam žmogui — diktatoriui.į mę bolševikai išprievartavo. K.’šia laisvei ir gy

mokratiniai’ santvarkai ne 
tiktai tuzinui Europos 
tautų, bet ne mažiaus ir 
mūsų amerikoniškai tėvy
nei. Būtų galima ir toliaus 
pinti kalbas kurios gar
bintų lenkų ar jugoslavų 
karžygiškumą, keltų aikš
tėn slovakų ir lietuvių, slo
vėnų ir chorvatų meilę lai
svei. Bet jei mes nesame 
tikrai pasirengę ką nors 
daryti šioms tautoms ir jų 
laisvei gelbėti, visos mūsų 
kalbos yra bergždžias pa
sireiškimas, vien laisvės 
priešams pataikavimas.

“Linkę duoti sutikimą 
laisvei užsmaugti vienoje 
tautoje ar tuzine tautų, 
mes, tuo pačiu, pataikau
jame toms pikto pajė
goms, kurios, anksčiau ar 
vėliau, puls ir mūsų laisvę, 
bei mūsų gyvenimo demo
kratiškos santvarkos pa
grindus. Ši aplinkybė pri
valo nuolat būti mūsų pa
sąmonėje ir privalo paska
tinti aktingą pagalbą vi
soms valstybėms ir tau
toms, kurių teisė į laisvę 
yra pavojuje arba yra lau
žoma”.

kad gavus kuogreičiausią 
paramą.

Raud. Kryžiaus nelaimių 
pašalpos darbas vis tęsia
si. Kaikuriems žmonėms 
reikia tik maisto, drabu
žiu, ar laikinė apsistojimo 
vieta, bet kada namai su- 

■ naikinti, vyrai suparali- 
žuoti, moterys be pagal
bos, tada Raud. Kryžiaus 

j darbas tęsiasi per ilgą lai- 
;ką.
į Reikia tik atsiminti
1 Pineville, Ky., eksplioziją 
, gruodžio mėn., arba eks- 
i plioziją VVest Virgin ia val
stybėj sausio mėn., kuri 

: sunaikino 22 butus. Kada 
butai sunaikinti, Raud. 
Kryžius pasiruošęs pradė
ti atstatymo darbą. Kada 
šeimos galva sužeista, R. 
Kryžius parūpina finansi
nę pagalbą šeimai pakol 
gauna pagalbos iš kitur.

Kartais Raud. Kryžius
turi parūpinti pašalpą per 
mėnesius ir net per metus, 
kada žmogus rimtai su
žeistas ir iš naujo turi iš
mokti naują užsiėmimą 
arba profesiją. Ir kada šei
mos visi pinigai išsibaigia 
ir ji negauna kitokios pa
galbos, Raud. Kryžius pa
rūpina namus, ūkių maši
neriją, ir tt., kad šeima ga
lėtų pramisti kaip pripra
tus.

Raud. Kryžius žino kur 
pagalba yra reikalinga. 
Bet kuriems pagalba tuoj 
nesiūloma, turi patys 
kreiptis prie arčiausio R. 
Kryžiaus skyriaus. A.R.K.

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. §v. Onos Gyvenimas
10. MESIJAUS VERTA SENUOLĖ

Tokios tai buvo jos karštos maldos, kurios 
pagaliau tapo išklausytos. Štai angelas iš 
dangaus, kuris nesenai jau buvo apsireiškęs 
Šv. Joakimui tyruose, pasirodė jai ir apreiš
kė, kad ji stiprintusi dvasioje, nes Dievas nu
sprendė išpildyti jos širdies maldavimų. 
“Ona”, tarė angelas, “Joakimo ir tavo mal
dos sykiu ir išmaldos vargšams pasiekė ma
no Viešpaties sostą. Tu esi išrinkta motina 
tos palaimintos Mergaitės, kuri ir bus atei
nančio Mesijo motina. Jos vardas turės būti 
pavadintas MARIJA. Aš jau esu pranešęs 
Joakimui apie jos užgimimą, bet tu užlaikyk 
paslaptyje tą jos, dukrelės Marijos, dievišką 
paskyrimą. Skubėk ir eik padėkoti Dievui 
šventovėje ir prie jos “Aukso Vartų” susitik
si savo vyrą Joakimą”. —

“Vaikų garbė dalinai priklauso ir nuo jų 
tėvelių. Jei nebūtų buvę prakilnių tėvų, ne
būtų gimę tokie garbingi vajkai”, sako šv. 
Raštas. Taigi šv. Ona buvo motina garbin
giausios pasaulyje Mergaitės Nfarijos, kuri 
savo ruožtu tapo paties Kristaus motina. Tat 
kokioje garbėje turėjo būti šv. Onos visatos 
Kūrėjo, Dievo Tėvo akyvaizdoje?! Koki tat 
begalinė pagarba priklauso jai nuo visos 
žmonijos, kuri per savo numylėtą dukterį 
Mariją, pasauliui davė Išganytoją! Taigi, šv. 
Ona yra tikra senuolė - bobutė mūsų visų ir 
viso pasaulio Išganytojo, Jėzaus Kristaus! 
Dangaus šventieji visuomet yra atvaizduoja
mi mums su specijalėmrs ypatybėmis, kurios

išreiškia jų savybinę garbę danguje ir kilnų 
sektiną pavyzdį žmonėms žemėj. Šv. Paulius 
— su kardu, kaipo įrankiu jo skelbto Kris
taus mokslo pagonims, tai yra tikras “Evan
gelijos kardas”; šv. Petras — su raktais, kai
po didžios jam Kristaus suteiktos valdžios 
danguje ir žemėj; šv. Juozapas — su lelija 
rankose, tai emblema, ženklas jo skaistybės; 
šv. Liudvikas — su erškėčių karūna, tai jo 
ženklas ypatingo pamaldumo prie Išganytojo 
kančios' ir Kristaus grabo.

Viduramžio dievobaimingi dailininkai ir 
skulptoriąi atvaizduodavo šv. Oną, turinčią 
ant savo rankų, arba pasisodinusią ant kelių 
savo garbingąją Dukterį, Mergaitę Mariją, 
kuri savo ruožtu, laiko kūdikėlį Jėzų rankose.

Taigi, šv. Onos tikras nuopelnas Dievo a- 
kyse yra ne tame, kad ji pagimdė Dievo Sū
naus Motina, Marija, — bet kad ji buvo ver
ta tos neišpasakytai didžios garbės. Panašiai 
ir šv. Bažnyčia pareiškia tą pačią mintį šv. 
Onos dienoje, liepos mėn. 26 dieną, mišiose: 
“O, Dieve, tu suteikei palaimintai Onai tą 
malonę ,kad ji tapo verta pagimdyti Dievo 
Motiną”... Ir kaip Marija buvo verta tapti 
Dievo - Žmogaus motina, taip lygiu būdu 
šv. Ona buvo verta būti Josios motina ir sy
kiu Kristaus senuole - bobute. Anose dienose 
moteriškė kreipdamasi į Kristų pasakė: “Pa
laimintas įščius, kuris Tave nešiojo ir palai
mintos krūtys, kurios Tave penėjo”. Jis gi 
jai atsakė kilniais žodžiais, kurie aiškiai nu
rodo, kad Jo motinos Marijos tikroji vertė 
telpa jos pačios šventume. Ji tapo išrinkta 
šiai didžiai kilnybei, kuri yra aukščiausi, ir 
kurios kiekvienas Dievo sutvėrimas tik gali 
tikėtis. Panašiai galima pasakyti ir apie šv. 
Oną, kad jos šventumas buvo tikrai didelis ir 
sykiu begalinės vertės Aukščiausiojo akyse.

Ar teko kada nors tau pačiam, brangus 
skaitytojau, labai arti įsižiūrėti į gėlę, leliją?

Pažemėje jos lapai yra tamsiai žali, platūs, 
stori ir gerokai šiurkštūs. Nei vienas jų, ro
dos, nenurodo apie žiedus, kurie išsivystys 
augalo viršūnėje. Bet juo aukščiau ant stie
bo auga lapeliai, tuo jie tampa mažesni, gra
žesni, šviesesnės spalvos ir malonesnės iš
vaizdos, tarsi lyg pati gamta prirengia visą 
augalą prie atsiradimo kvepenčių ir žavėti
nų žiedų. Evangelijos žodžiais kalbant apie 
V. Jėzų, matome, kad ir Dovydo karališkos 
giminės stiebas, iš kurio turėjo atsirasti pui- 
kiausis pasaulio gėlės Žiedas — Kristus, irgi 
turėjo pradžioje ne labai vyliojančius lapus, 
arba, kitais žodžiais sakant, asmenys, kurie 
buvo labai mažai verti to brangaus Žiedo. Jų 
tarpe buvo didelių nusidėjėlių, kaip Joramas, 
Ozias, Manasses, Amonas ir kiti. Bet juo ar
čiau prie Išganytojo atėjimo, tuo labiau tie 
“lapai” — žmonės buvo tobulesni, ypatingai 
priešpaskutinieji — Šv. Ona ir šv. Joakimas. 
Kitoniškai — užsispyrėliai ir fanatikai žydai, 
kurie gerai pažinojo Marijos tėvėlius, galėjo 
pasakyti ir apie patį Kristų panašiai, kaip jie 
sakė apie aną aklu užgimusį žmogų: “Tu esi 
užgimęs nuodėmėje ir kaip dar gali mokyti 
mus?” Taigi nėra jokios abejonės, kad Šv. 
Ona ir Šv. Joakimas buvo nusipelnę tą garbę, 
apie kurią kalba Šv. Dvasia, taikindama žo
džius Šv. Jono Krikštytojo (Kristaus pirmta- 
kūno ir pusbrolio) tėvams, Šv. Zakarijui ir 
Šv. Elzbietai: “Jie abu buvo teisingi Viešpa
ties akyse ir vaikščiojo Jo įstatymo keliais 
be jokios kaltės ir papeikimo”.

11. SUSITIKIMAS PRIE AUŠROS VA RTV 
arba Nekaltas Prasidėjimas

Begalvojant apie tobulai šventą ir kilnų 
Šv. Onos asmenį, kyla mintis ir gilus klausi
mas mūsų širdyse: Kodėl Dievas taip pano
rėjo, kad Šv. Panelės Marijos tėveliai ypatin

gai sunkiu ir žiauriu būdu buvo išbandomi?”

Krikščionijos amžių bėgyje, dievobaimingi 
rašytojai paduoda daug ir įvairių tam klausi
mui atsakymų. Beveik visi jie prieina išva
dos, kad to reikalavo kaip pačios palaimintos 
Dukters, taip ir pačių tėvelių garbė. Visupir- 
ma, labai priderėjo, kad užgimimas tokio kū
dikio, kaip Marija, turėtų labai paslaptingą 
ir net stebuklingą įvykio pobūdį, panašiai 
kaip ir užgimimas patrijarkų Izaoko. Jokū
bo, karaliaus Samuelio ir Šv. Jono Krikštyto
jo. Paskui, labai pritiko, kad Išganytojo Mo
tina turėjo užgimti per ypatingą Dievo ma
lonę, arba kitaip sakant, per specialų dieviš
kos galybės surėdymą, negu per paprastą 
gamtos įstatymo užgimimo būdą. Pagaliau, 
nežiūrint kaip šventi buvo Joakimas ir Ona 
priimant moterystę, jie visgi dar nebuvo pa
siekę tos tobulybės laipsnio, kad būtų bumę 
tapti vertais tėvais Nekaltai Pradėtosios 
mergaitės Marijos.

Taigi, nužeminta širdimi dauginant savo 
maldas, pasninkus, išmaldas beturčiams ir 
dar per tiek daugelį (20) metų, jie abu padarė 
didelę pažangą tobulybėje, buvo užsipelnę 
tapti vertais tos ypatingos malonės ir to 
skaistybės laipsnio, pagaliau ir šventumo, 
apie kuriuos ir kalba pati šv. Dvasia. Užtat ir 
V. Dievas, išklausydamas jų karštų maldų ir 
labdarybės darbų, pagaliau suteikdamas 
jiems šį palaimintąjį kūdikį, panorėjo, kad jie 
patys jaustų ir įvertintų, kokią brangią dova
ną Jis duoda jiems to mažyčio sutvėrimo as
menyje! Tuo pačiu laiku Dievas nurodė visai 
žmonijai tą didžios padėkos žymę — sko]ą, 
kurią mes esame skolingi Šv. Joakimui ir Šv. 
Onai. Kitaip sakant. Dievas skaudžiai juos 
išbandydamas, žmonių akyse pastatė juos la
bai garbingais ir per skausmingas gyvenimo 
valandas tikrai užsitarnavusiais tos garbės 
ir pagarbos nuo visos žmonijos.

(Bus daugiau)



Antradienis, Gegužes 21. 1940 bABfiiNlNKAS «

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke Paieškomi Asmenys

ALEKSA. Kazimieras, ir A- 
leksa. Martynas, broliai Juozo, 
kilę iš Veliuonos valsčiaus.

ARLAUSKAS. Antanas, bro
lis Zigmo, gyv. bene Rocheste
ryje.

ASTRAUSKIENĖ - Jocaitė, 
Marė. gyv. Čikagoje.

AUGAITIS. Julija, iš Sodelio 
k., Tauragės ap. gyv. New Yor
ke.

AUŠKALNIS. Jonas, iš Pajū
rio. Tauragės ap.

AUŠURIENĖ - Račylaitė. P.. 
iš Bajorų k.. Vilkaviškio ap.

BAGDONIENE - Kleizaitė. 
Ona. našlė Antano, ir jų vaikai. 
gyv. Brooklyne ar Čikagoje.

BAKŠYS. Petras, kilęs ar 
turėjęs giminių Šimkaičių vai.. 
Raseinių ap.. gyv. Čikagoje.

BAKUNAS (Hamasi. Kazys, 
iš Navininkų k.. Vilkaviškio 
ap.. gyv. Milwaukee.

BANIULIS. Alfonsas, ir Ba
niulis. Antanas, kilę Ežeraičių 
vienk.. Želvos vai.. Ukmergės 
ap.

BARANAUSKIENĖ - Vai- 
nauskaitė. Uršulė, iš Gindvylių' 
k., Kupiškio vai., gyv. New Į 
Yorke.

BARTKUS. Augustinas, gyv. 
Waterbury. Conn.

'BARTKUS. Tadeušas, iš Pip- 
lių k.. Grinkiškio vai.. Rasei
nių ap., gyv. Čikagoje.

BAUKIENĖ - Sarpaliūtė. 
Igliaukos. Mariampolės ap.

BEIŠTARTAS. Dzidorius.
jo šeima, kil. iš
Tauragės ap.. gyveno 
grift. Pa. ar Čikagoje.

BERNADIŠIENĖ - Liupšytė, 
Ieva. gyv. Čikagoje, turi anglių 
prekybą.

BERTULIS. Antanas, iš Vai-! 
dlonių. Troškūnų vai.

BRAZAITYTĖS. Agota ir į 
Marcelė, iš Auksučių k.. Barz
dų vai.. Šakių ap.

BRUNDZA. Motiejus, turėjęs 
giminių Mariampolės ap.

BRUNDZAITES. Elena. 
Marė, ištekėjusių pavardės 
žinomos. turėjusios giminių 
Mariampolės apskrityje.

BRUOŽIS, Matijošius. iš čič- 
kų k.. Alvito va!.. Vilkaviškio 
ap.

BRUŽAITĖ (BUCH). Nata
lija. kilusi Tirkšlių va!.. Mažei
kių ap.. gyv. Čikagoje.

BUKNAITIS. Liudvikas, ir jo 
vaikai Andrius. Liudvikas ir 

Kvietiškių vai., 
ap.. gyv. Cleve-

Mateušas. sūnus
turi siu-

VILKAS, Jonas, sūnus Juozo, 
iš Naujasodės k., Ramygalos v.

WAGNER (gal Vaičius?), 
Geo, kilęs iš Užlieknių k., Viek
šnių vai., Mažeikių ap., gyv. 
Čikagoje.

ZABLECKIENĖ (Zablocky) 
Luckytė, Ona, kilusi iš Narto 
k., gyv. Waterbury, Conn.

ZAKARAS, Aleksandras, ki
lęs iš Kaltinėnų parap., ir jo 
vaikai Aleksandras, Vladislo
vas. Sofija ir Bronislava, gyve
no Čikagoje.

ZELNEKIENE - Sarpaliutė, 
iš Ogliaukos, Mariampolės ap.

ZIGMANT, Walter, gyvenąs 
Cleveland, Ohio.

ŽEBRAUSKAS, Antanas, iš 
Mariampolės.

ŽILINSKAS, ar įpėdiniai, kil. 
iš Balabostų k., Rudaminos vai.

ŽILINSKIENĖ - Ivanavičiūtė, 
ar Ivanauskaitė, Konstancija, 
duktė Karolio, kilusi Pustapė- 
džių k., Vilkaviškio vai., gyv. 
Cleveland, Ohio.

ŽUKLEVIČIUS, Matas, iš 
Mačučių k.. Vilkaviškio ap., 
gyv. Los Angeles.

Ieškomieji ar apie juosžinan- 
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

| ŠELMYS, VValter Zigmant, 
gyvenęs Cleveland, Ohio.

ŠERNAI (CHARNO), gyv. 
Binghamtone.

ŠIKŠNIUS, Juozapas, sūnus! 
Juozapo, kilęs Budrikų k. Nau-' 
miesčio vai., Tauragės ap., gy
veno Pittsburghe, Kirkpatrick 
St., Nr. 34, ar 43, ar 143.

ŠUKIENE, Uršulė, su šeima, 
kilusi iš Šakių k., Pajavonio v., 
Vilkaviškio ap., gyv. New Yor
ke.

ŠULCIENĖ - Šidlauskaitė, Ju
zefą, ir jos vaikai, kil. iš Milai- 
čių k., Kaltinėnų parap., Tau
ragės ap., gyveno Čikagoje.

ŠVEISTYS, Vincas, gyv. Pro
vidence.

TAMAŠIUNIENE, Anelė, ki
lusi iš Kovarsko vai., Ukmergės 
ap., gyveno Detroite.

TEREBEIZYTĖ, Ivasė, ište
kėjusios pavardė nežinoma, ki
lusi iš Augmenų k.. Baisogalos 
v., Kėdainių ap.

TIDMANAS, Adolfas, iš Rai
tininkų k., Girkalnio vai., gyv. 
Čikagoje.

TUMŠIENĖ - Masiokaitė, 
lomėja, gim. Vadokliuose.

UKRINAS, Jonas, sūnus 
ono, gimęs Liepojoje, buv. ope
ros muzikantas Lietuvoje, išvy
ko Amerikon iš Varšuvos su o- 
peros ansambliu.

UZNEVIČIUS, ar Urnevičiū- 
tės, Elzbieta ir Kastutė iš Kido- 
liškių k., Mariampolės ap.

UŽUSIENIAI, iš Gristupio, 
Raguvos vai., gyv. Čikagoje.

VAIŠVILAS, Jonas ir Vaišvi-( 
las, Petras, gyvenę ir dirbę Či
kagoje, Midwest Armature Ser
vice.

VALINSKIAI, keturi broliai, 
kilę iš ševeliškės k., Kelmės v.

VALIUS, Pranciškus (WAL- 
LACE), Frank), gyv. VVestville, 
III.

VASILIAUSKIENĖ - Maci- 
kaitė, Juzefą, kilusi iš Kanapu- 
kų k., Kaltinėnų vai., jos vyras 
Petras Vasiliauskas, ir vaikai 
Juozas ir Petras, gyv. Čikagoje.

VEMBRIENĖ - Sarpaliūtė, iš 
Igliaukos, Mariampolės ap.

VENCLOVA, Feliksas, ir 
Venclovaitė, Ona, vaikai Zdana-

Vilkaviskio ap.. gyv. Brooklyne. ra (?) St. New Yorke (gal Bar-Įvičiūtės - Venclovienės, nuo Še-
RAGUCKAS, Kazys, iš Sargi- bour St., New Yorke. ar Barbey duvos. 

nės k., Šilavoto v., Mariampolės • St. Brooklyne). 
apskr.

| REIMARIENE, Kotryna, ki
lusi Tirkšlių vai., Mažeikių ap., 
gyv. nebe Rochesteryje.

REPČYS, ar Repšys, Aleksas, 
atvykęs Amerikon apie 1926 m. 
gyv. Binghamtone, kilęs ar tu
rėjęs giminių Pušaloto vai., 
Panevėžio ap.

RINKUNAS, kilęs Nosėnų k.,
Molėtų vai., Utenos ap.

RUBINAS, Kazimieras, sū
nus Antano, ir jo sūnūs Leonas 
ir Domininkas. Kazimieras ki
lęs iš Končaičių k., Sedos vai., 
Mažeikių ap., gyv. Čikagoje.

SČEGAUSKAS, Antanas, ir
Sčegauskaitė, Julija, gyv. Čika
goje.

SEDLICKAS, Stasys ir Sed- 
lickienė, Malvina, gyv. Roches- 
ter, N. Y.

SEMENAS, Marijona, duktė 
Kazimiero, kilusi iš Linkonių k., 
Adutiškio vai., Švenčionių ap.

SENKEVIČIENĖ - Sedlickai-
tė, Domicėlė, ir Senkevičius,, 
Antanas, gyv. Rochester, N. Y.

SERPAUSKAS, Juozas, kilęs 
ar turėjęs giminių Balninkuose, 
gyv. Brooklyne.

SKIBINIAUSKAS, Jurgis.
SLAVĖNAS, Juozapas, gyv.

Detroit, Mich.
SODAITYTĖ, Ona, sesuo 

Barboros, gyv. New Yorke.
SORIS, John, jo duktė Jean-

ne, gyv. prie Cicero, III., ir bro
lis Frank Šoris.

SPUDIENĖ - Ramanauskai
tė, Uršulė, kilusi iš Patašinės
k., Kvietiškio v., Mariampolės
ap., ir vyras Pranas Spudys,
gyv. Brooklyne.

STANKEVIČIUS, Jonas, sū
nus Petro, iš Skiemonių vai., 
gyv. Philadelphijoje.

STONIS, Vincas, iš šileikiškių
vienk., Skapiškio parap.

STOŠKUS, Antanas, Jonas, 
Klemensas, ir Liudvikas, bro
liai Onos Reivitienės, gyv. Či
kagoje.

SUTKAITIS, Jonas, sūnus
Kazimiero, gim. Stakiuose, gyv. 
Philadelphijoje, turi siuvyklą.

SUTKEVIČIUS, Vincas, gyv. 
Pennsylvanijos valstybėje.

ŠEDIS, Mykolas, gyv. Barbo-
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Olga. Kil. iš
Mariampalės
landė.

BULOTA.
Mateušo ir Uršulės, 
vykią bene Čikagoje ar netoli.

BURGAILIENĖ - Vaitkevi
čiūtė. Konstancija, gyv. bene 
Dės Moines. Iowa.

DOMINIENE. Petronė.
šeima, kilusi iš Šakių k., Paja
vonio vai.. Vilkaviškio ap. gyv. 
New Y’orke.

DOVYDAITYTĖ, ištekėjusios 
pavardė nežinoma, išvykusi iš 

■Barzdų vai.. Šakių ap.
i FLECK. Andrew. gyv. Brook- 
j lyne.
Į GALIA UŽKAS. Mykolas, ir 
Galiauskas. Povilas, iš Medžiū
nų k.. Panevėžio vai., gyv. Čika
goje-

GALMINIENĖ - Balda uskai-
tė. Stefanija.

GEČIENĖ - Radvilavičiūtė,
Elena, gyv. Iowa valstybėje.

GELGOTA. Bronius, kilęs
Vilkaviškio ap.

GESENEISTER - Timmleriū- 
tė. Adelina. gyv. VVaterbury, 
Conn.. nežinomoje gatvėje, Nr. delio k 

’ 88.
GORIS (Gaurys), Antanas, 

dirbęs laive inžinierium, ir jo 
žmona Veronika, gyvenę 810 
Macon St., Brooklyn. N. Y.

GRAŽULIENĖ - Mikelskaitė. ’
Marijona, iš Kauniškių k. Gra
žiškių vai.. Vilkaviškio ap., ir 
jos duktė Adelė.

GULGAUSKAS. Jonas, gyv. 
Bostone.

GUREVIČIUS, Antanas, iš 
Balabostų k.. Rudaminos vai.

I GUREVIČIŪTĖ. Ieva, ištekė
jusios pavardė nežinoma, iš Ba
labostų k.. Rudaminos vai.

IVANAVIČIUS. ar Ivanaus
kas. Juozapas ir Mateušas. bei

i jų sesuo Anastazija, vaikai Ka
rolio. kilę pustapedžių k., Vil
kaviškio ap. gyveno Cleveland, 
Ohio.

JANULIS. Alfas, ir Janulis, 
Edvardas, kilę Miškinių k., Už- 

■ palių vai.. Utenos ap. 
Į JANUŠAUSKAS. Jonas ir Ja
nušauskaitė. Julė, gim. Ameri
koje. vaikai Drupaitės - Janu
šauskienės, nuo Šeduvos.

JANUŠKA. Kazimieras, bro
lis Antano, kil. iš Veliuonos v.

; JASIKONIS. ar Jasiukonis, 
Antanas, ir Jonas, gimę Pitts- 
burghe. dabar gyvena Detroite. 
Gyveno Lietuvoje nuo 1921 m.

; iki 1931 - 32 metų.
i JAZOKAS. Jonas, iš Pakapės
k.. Troškūnų vai.. Panevėžio

■ap-. gyv. Čikagoje.
, JURGUTYTĖ. Petronėlė.

o?
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SW F.DISH ACTRESS- 
Hollyvood talent scouts 
found beautiful Viveca Lind- 
fors. 24, appearing in Stock- 
hoirn's Royal Dramatic Thea- 
ter in Shakespeare's “Twelfth 
Night,” and liked her. Warn- 
er Bros. signed her to a con- 
tract. and she will leave 
Sv.eden shortly for New 

York and Holly.vood.

.. From Shipivreck To Life Boat

HHiLE THE SS YUKOX was slouly disinteęratine amidships and 
bobbing helplesslv awin<.t rocks in heavy seas. a power launch carried 
first survivors to Coast Guard cutter and safety. Mrs. Arncll (arrowj 

fiat b« soaį įųdd!eį vjį floor oi boaį

Buvęs T Sgt. Bass H. Lewis, Jr., Columbus, 
Ga., 1944 m. buvo išsiųstas į užjūrį numeriu mi
lijonas. Ir štai jis grįžo garbingai paliuosuotas ir 
jam New Yorko miesto viešbutyj, patarnauja ar
batos pulk. Joseph Snyder. Jis to pageidavęs kai 
vyko į užjūrį ir štai sapnas išsipildė.

Le-

JUŠKIENĖ - Slavenaitė, Ona. | MARTINAVIČIENE - Valiu- 
gyv. Detroit. Mich.

KALVAITIS, Jurgis.
New Britain.

KALVAITYTĖ.
Cleveland. Ohio.

KAMINSKIS. Antanas, iš So-
___  ..., Tauragės ap., gyv.
New Yorke.

KANAPINSKIENĖ. Marija, 
gimusi ir gyv. Brooklyne.

KATAUSKAS, Bronislovas, 
sūnus Juozo.

KATINAUSKAS. Pranas...
gyv. Brooklyne ar Čikagoje.

KAVALIAUSKAS. Juozas.
gyx\ Philadelphijoje.

KAVOLIUKAS. Rapolas, iš!
Salako m.. Zarasų ap.. gyveno!
Čikagoje.

KAZIMIERSKIENĖ - Račy
laitė. M., iš Bajorų k.. Vilkaviš
kio ap.

KAZLAUSKIENĖ, susiraši- 
nėjusi su giminėmis ar pažjsta- 

I mais Ylakių vai., Mažeikių ap.
KESLIUS. Andrius, gyv. Pitt

sburghe.
KILIKEVIČIENĖ - Slavenai

tė. Antanina.
Ohio. Thames

i KIVERIS.
Jono, kilęs iš

KLIMIENĖ
KLIVICKAS.

liuose. Raguvos vai.
KONDROT, Frank, gyv. Phi

ladelphijoje.
KONDROTAS. Vincentas, iš

Kinkių k.. Papilės vai., Šiaulių 
ap.. gyv. Čikagoje.

KULBOKAI, kilę Kirmėliuo
se. Raguvos vai.

KUNICKAS. Pranas, sūnus
Juozo, brolis Onos Ivanauskie
nės.

KUNIUTYTĖ, Ona. gyv. pas
tetą Emiliją Bilžienę. Detroite
ar Čikagoje.

KVEDARAITĖ. Paulina, iš
vykusi 1936 m. iš Biržų gyv.. 
rodos, netoli New Yorko.

KVIETKUS, Dzidorius.
Šauklių k., Raseinių ap.

LEŠČINSKIENĖ. Antanina, 
duktė. Adomo, gyv. Čikagoje.

LIOBIS. vardas, rodos. Jonas.
iš Aluntos vai., Utenos ap., sū
nus Juoza|>o.

LOPINYS. Jonas, sūnus Pet
ro. kil. Ramoniūnų k., Adutiš
kio vai., Švenčionių ap.

MACIKAS, Antanas, gyv. Či
kagoje.

MACUDULSKIENĖ - Raguc- 
kaitė, Ona. iš Sarginės k., Šila
voto vai., Mariampolės ap.

MALINAUSKAS, Antanas,
j sūnus Kazimiero, iš Šiaulėnų.
Šiaulių ap., gyv. Čikagoje.

I tė, Viktorija, gyv. Čikagoje.
gyv.

Elė. gyv.

gyv. Cleveland, 
St.
Jeronimas, sūnus 
Mariampolės vai.
- Radušytė.

kilęs Kirmė-

MARTINKAITIS, Augustas, 
gyv. Naugatuck.

MARTINKUS. Pranciškus, 
brolis Magdalenos, kilęs iš Ra- 

įčių k., Sedos vai., ir jo sūnus 
Juozas Martinkus, gyv. Čikago
je-

MAŽEIKA, Pranas (Frank), 
gyv. bene Shenandoah, Pa., tu
rėjo giminių Alytaus apkrityje. 

i MEŠKELIAVIČIENE - Šuke- 
vičiūtė. Viktorija, gyv. bene 
Shenandoah, Pa.

MEŠKYTĖ, Ieva, jei ištekė
jusi, tai vyro pavarde nežino
ma, duktė Ievos Meškienė - Ja
rockytės.

MINAIKIENĖ, Kazimiera, 
turi farmą netoli Bostono.

M ULEVIČIENĖ .- čitavičiū- 
tė. Marijona. ' gim. Amerikoje, 
gyv. Cleveland. Ohio.

I MYKOLAITIS, Vincas, sūnus
I Jurgio ir Onos, brolis Antaninos 
ir Jurgio.

NARBUTAS, Leonas, sūnus 
Julijono, iš Lydavėnų m.. Šilu
vos vai., Raseinių ap., gyv. Či
kagoje.

NAVAGRUCKIENE, Elena, 
iš Žaiginio. Šiluvos vai., gyv. 
Čikagoje.

PALAIT. Rudolfas, gyv. Cle
veland, Ohio.

PALIONIENĖ - Kinderaitė, 
Juzefą, kilusi iš Milaičių k.. Kal
tinėnų parap.. Tauragės ap., gy
veno Čikagoje.

PAVILONIS. Johan. kilęs 
Kėdainių a p., gyv. Philadelphi
joje.

PETRULIS, Juozapas, ir Pet
rulis, Povilas, iš Vabalninko, 
Biržų ap. gyv. Bostone.

PINAS, Petras, gimęs Ameri
koje, gyveno Lietuvoje nuo 
1927 iki 1934 metų. Biržų vai., 
vėliau grižo Amerikon.

POŠKIENĖ. Ona. iš Ventos 
stoties, Mažeikių ap.. gyv. 
Brooklyne. rodos. Butler St.

PRANAITIS. Suzana, gyv. 
Brooklyne.

PROTASEVIČIENE - Zabloc- 
kvtė. duktė Onos Zablockienės 
gyv. Waterbury, Conn.

PULLOCK - Adomaitytė. Ie
va. kilusi Mariampolės ap.. gyv. 
Atlantic City.

PUŠKORIUS, Juozas, 
Baltimoreje. ir Puškorius, 
sys. gyv. Čikagoje, sūnūs 
no.

RAČYLA. Tomas, iš Ba jorų 
k.. Vilkaviškio ap.

RADZEVIČIUS (Roger), 
Viktoras, sūnus Tamošiaus, iš 

Sausininkų k.. Pajavonio vai.,

iš

T I X X X X T X t X t t
X X X X X T X t T tX ❖ 
I 
i 
t t t X X X X X

gyv. 
Sta-
Pra-

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas 

“VYTIS”
“VYTI” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Vyčiai.

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

“VYTY” rasi žinių iš viso pasau
lio.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

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

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

TAD, padarykime šūkį: “Tenelle- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neska^ytų “VYTIES”. 
Visi skaitykime “VYTĮ!"

“VYTIES” kaina metams tik $3.00
“VYTIS”

366 W. Broadway, 
So. Boston 27. 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 PRANAŠYSTES 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 PRANAŠYSTES knygą.

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

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

Vardas................................................................
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Pasikalbejinias Su Viena Iš WAVES
- Lietuvaite 31 menesį išbuvusi laivyno tarnyboje. - Gy
venimas stovykloje. - Kaip mergaites bausdavo. - Apie 
jų pramogas ir laisvalaikius. - Moterų barakuose. - “Ar 
Jūs grįšite tokios pat geros, kokias išlydėjome?” - Apie 
Penkių Pirštų ežerą, vynuoges ir ekskursijas. - Ar paten
kinta, kad išėjo į karinę tarnybą?

KODĖL JI IŠĖJO I 
LAIVYNO TARNYBĄ

— Kaip sugalvojote stoti 
į moterų dalinius?

— Aš jaučiau, kad tai bu
vo patriotinė pareiga, ant
ra — savotiškai įdomu. Vi
są savo amžių aš buvau 
gyvenusi su savo tėveliais, 
Chicagoje, daug važinėti 
neteko, norėjau pamatyti, 
kaip atrodo pasaulis.

Prieš įstodama turėjau 
gerą darbą Pullman kom
panijos ofise, gaudavau 
145 dol. į mėnesį. Nuva-

States Navy). žiavusi į WAVES gavau 
tik 54 dolerius į mėnesį

VIENA IŠ 75,000
Dažnai matyd a vo m e 

miestų gatvėmis žygiuo
jančias karinėmis unifor
momis apsitaisiusias mer
gaites. Nemažas jų skai
čius buvo tų tamsiai mė
lynais apsiaustais, su bal
tomis bliuskutėmis iš ku
rių spindėjo paauksuoti 
kariški guzikai, su balto
mis pirštinaitėmis ir tam
siai mėlyna valtuke ant 
galvos, kur prisegtas kai
rėje mažas inkaras su tri
mis raidėmis — USN 
(United
Tai, vadinamosios, WA- 
VES. Jų pilnas vardas: — (dabar atlyginimas žymiai 
Women Accepted for Vo- 
lunteer Emergency Ser
vice (savanorės moterys 
priimtos į nepaprastos 
pagalbos tarnybą), jos su
daro laivyno rezervą, iš 
kaikurių pareigų vyrus 
pavaduodamos fronto tar
nybai.

Jų iš viso yra buvę apie
75 tūkstančius.

Chicagoje kartą buvo 
šaunios vestuvės. Tarp pa
mergių buvo ir viena iš tų 
WAVES, lietuvaitė Elena 
Kaunaitė. Ji gražiai lietu
viškai kalba, nors jauna ir 
čia augusi; pasipasakojo 
atvažiavusi savaitgaliui 
pas savo tėvelius iš Great 
Lakęs, kur dabar jų (WA- 
VES) yra apie penketas

pakeltas), bet ką darysi, 
jei niekas nebūtų ėjęs, 
kaip mes būtume karą lai
mėję.

— Ar neverkėte, kai ma
mai sakėte sudie?
— Mama verkė... Davė 

savo palaiminimą ir išva
žiavau.
— Ar nebijojote, kad jus 

gali į frontą pasiųsti?
— Tada žinojau, kad ne- 

pasiųs, taip buvo pažadė
ta.

Apie trys šimtai mergai
čių iš Chicagos mes visų 
pirma buvome nuvežtos į 
New Yorką. Turėjome ke
lionėje Pullman vagone 
vietas miegot ir valgėme 
restorano vagone. Už vis
ką mokėjo Navy. New 
Yorke mus apgyvendino▼ AJU y X Cl Cl>£zXVš £/X^XXXxVŠ VCLO |

šimtų. Jos ten einamosios' specialiose kareivinėse, 
pareigos esančios Chiefi padarytose iš gyvenamųjų 
Yeoman (ištark “ jomen”), i apartamentų. Kambaryje 
civilinėj tarnyboj tai lyg 
būtų stenografė, sekreto
rė.
— Tamstos amžius, aš 

žinau, kad yra “military 
secret”, bet ar jau seniai 
tarnaujate kariniuose da
liniuose?

Ji šyptelėjo ir atsiliepė:
— Jau bus 31 mėnuo.

gyvenome po 6—12 mer
gaičių.
— Kad ir tiek daugely 

gyvenot, kariaut tada dar 
nepradėjote?...
— Aš esu išbuvusi be

veik trejus metus moterų 
kariniuose daliniuose ir 
nesu mačiusi, kad mergai
tės tarp savęs “faituotų- 
si”.

Eskimai stebi moderniškus paukščius jų pa
dangėse. Tai britų Šiaurės tyrinėjimo ekspedici
ja, kuri ten pribuvus nusileidžia.

NEW YORKE MOKI
NOSI MARŠUOT

New Yorke mus pamoki
no apie Navy, pamokino 
maršuot, saliutuot, davė 
uniformas, išegzaminavo 
kokiam darbui esame 
daugiau tinkamos ir po 
trijų savaičių išskirstė į 
dalinius.

Aš išvažiavau į Stillwa- 
ter, Oklahoma ten ir išsi
mokinau to Yeoman dar
bo — kaip reikia laikyti 
rekordus, kaip atlikti navy 
raštinės darbus. Iš ryto 
aštuntą valandą prasidė
davo pamokos, prasitęs- 
davo jos iki penkių po pie
tų. Tada turėdavau laisva
laikį, rašydavau laiškus, 
eidavau į krautuves, o va
kare nuo 7 iki 9:45 tylos 
valanda, kada turėdavome 
ruošti savo pamokas ryt
dienai. Mokino mus kolegi
jos profesoriai — vyrai ir' 
moterys. į
— Ar nenusibodo taip 

uždarytoms mokintis.
— Neperdaug. Ten turė

davome specialias progra
mas, bendras vaišes per 
Padėkos dieną, per Kalė
das. Į “mūvius” labai ne
nueidavome, bet kai atva
žiuodavo kokia įžymybė, 
turėdavome vadinamą ‘lai
mingąją valandą’.

MERGAIČIŲ 
STOVYKLOJE

— Nepabėgo mergaitės iš 
tos mokyklos?
— Ne, neatsimenu, kad 

kuri būtų pabėgusi. Gal 
kartais pavėluodavo su
grįžti. Už tai neleisdavo 
išeiti ateinančio šeštadie
nio vakarą, arba paskirda
vo ekstra pareigas. Tarp 
tokiu nemalonių pareigų 
būdavo nakties sargyba, 
kurią turėdavo mergai
tės pakaitomis eiti.
— Ar po daug valandų? 
Ji susimąstė...

— Matyt nedaug jums te
ko pavėluoti, kad bausmės 
neįsitėmyjote...
— Aš visada sugrįžda

vau laiku. Kartais, kai jau 
matydavome, kad vėlai, 
paimdavome taksi, suvirs- 
davome daugiau dešimties 
į vieną mašiną ir kai su
slėgtas bose žuvis mus vis 
dėlto atveždavo į laiką.

PRAMOGOS IR 
VIRŠININKAI

— Tai kur jūs eidavot 
šeštadienio vakarais.
— Kartais į teatrą, daž

niausiai į ŪSO klubą, ten 
turėdavo šokius, vakarie
nes. Bet dvyliktą valandą, 
būtinai kiekviena turėda
vome būti savo kambary
je. Buvo paskirtos mergai
tės, kurios pereidavo va
kare ir patikrindavo, ar 
visos jau atsigulusios.
— Kas buvo jūsų virši

ninkai?
— Visos mūsų tos jūri

ninkų mokyklos viršinin
ku buvo vyras, kapitonas, 
o mūsų tiesioginė vyres
nioji, į kurią mes kreipda- 
vomės, buvo lieutenant 
commander, apie 40 metų 
moteris.

* — Ir jos klausydavote?

Civilinis gyvenimas šiems vyrams pasirodė per sunkus: “Nėra mėsos, 
nėra gyvenimui namų, nėra drabužių. Civilinis gyvenimas stačiai nepa- 
’ ‘ :.s ” sako Morrison broliai iš Vernon, Texas. Todėl jie visi keturi
ir vėl grįžo kariuomenės tarnybą. Juos iš naujo prisaikina kap. Frank D. 
Crook, Fort VVorth stovykloje.

SAULES TEKĖJIMAS

Jau saulėtekis melsvas, spinduliais iškaišytas, 
Tvinksta, rausta ir dega, lyg kad veidas mergaičių, 
Kad po langu sužvengia žirgus jų jaunikaičių.
Štai ir saulė jau teka. Sveikas vasaros rytas!
Apsisupus puikiausiu rūbu aukso raudonu, 
Saulė eina per dangų karalienės gražybe!
Žiedas lenkia jai galvą, paukščiai čilba linksmybę; 
Jiems ji šypsos, pridengus veidą muslinu plonu.
Būk pasveikinta saulė, žemei nešanti dieną! 
Kam nebrangios auksinės tavo akys malonios?
Tavęs ilgis žolelė, rasa virkdai nevieną;
Marių stiklas atspendžia šviesų veidą valdonės; 
Ant! iš džiaugsmo mat rausta girių dunksanti siena. 
Nuo tavęs slepia veidą vien tik baltosios ponios!

Maironis.

— O, “definitly” — tu
rėdavom. Ta mokykla pa
liko man malonius atsimi
nimus. labai gražus oras— 
lapkričio, gruodžio, sausio 
mėnesiais buvo labai šilta, 
be apsiaustų vaikščioda
vome.
— Ar nepatekote į K. P. 

(“Kitchen police” — bul
vių skusti) ?
— Ne, mergaitėms tokių 

bausmių neduoda— mums 
tik buvo bausmės — arba 
trejetas valandų sargybo
je nakčia, arba — neišleis
davo miestan.

RENKA VYRUS, KURIE 
TIKTŲ Į KARININKUS
— Kur važiavote mokyk

lą baigusi?
— Gavau vieną straipą 

ir buvau nusiųsta į Samp- 
son, New York. Mano dar
bas buvo prie įstaigos, ku
ri ieškojo vaikinų, katrie 
tiktų į karininkus. Mūsų 
ofise buvo du karininkai, 
ir mes- dvi sekretorės. Į 
mūsų ofisą ateidavo buvę 
advokatai, daktarai, kiti 
išsilavinę žmonės, kurie 
patekę į navy norėdavo 
likti karininkais. Mes su
tvarkydavome jų pasima
tymus su tais karininkais, 
kurių uždavinys būdavo 
nustatyti, ar jie tinka į 
karininkus.
— Ir daug karininkų iš

rinkote?
— Šimtus, daug.
— O sau ncišsirinkot 

vieno?
— No, — pratarė ji ir nu

sijuokė.
— Ar čia buvo geriau, 

kaip mokykloje?
— Ir dar kaip! Nebuvo 

taip “dry”, (nebuvo taip 
sausa, nuobodu). Daug 
žmonių ateidavo, papasa
kodavo ką jie dirbę, kai 
reikdavo išpildyti klausi
mų lapą.

Dirbdavome nuo 8:30 iki 
5:00, kiekvieną dieną. Gy
venome barakuose. Naktį 
turėdavome, kartą į dvi 
savaiti, sargybą eiti, turė
davome kartkartėmis ko-

nei

ninkės sekretorė, parašau 
laiškus, kuriuos nori ma
no officer ir vedu sąrašus, 
kiek mergaičių kurią die
ną išleidžiama iš Navy, 
kiek atvažiuos į mūsų sto
vyklą, kiek išvažiuos. Mer
gaitės mūsų stovykloj su
stoja tik kokiai vienai die
nai. Labai linksmos, kai 
gauna savo atleidimo raš
tus. Jau gali tokią pažinti, 
linksmais veidais kai eina 
iš namų, kur duoda pasku
tinius nurodymus atsisvei
kinant.

kius kambarių valymo 
darbus atlikti per valandą, 
kitą.

75 MERGAITĖS MIE
GOJO VIENOJ SALĖJ

— Kaip atrodė gyveni
mas barakuose?
— Iš pradžių mes kaip 

nuvažiavome, mūsų buvo 
nedaug. Mūsų barakai bu
vo panašiai, kaip vyrų — 
dviejų aukštų, iš viso dvi 
didelės salės, kuriose mie
godavome po 75 mergai
tes.
— Nebuvo tokių, kur la

bai knarkia?
— Buvo..., pamažu pri

pranti. Kad pradeda labai 
knarkti, pajudini tą biskį 
ir aprimsta. Vėliau padarė 
mums užtvaras, tada gy
venome po šešias mergai
tes; nupirko geresnius 
baldus, piano, radiją, elek
trines skalbimo mašinas. 
Pačios savo drabužius ir 
išsiskalbdavome.

Ta vieta, kur mes gyve
nome, yra viena iš gra
žiausių New York valsty
bėje. Mūsų barakai buvo 
netoli, vadinamo Penkių 
Pirštų ežero. Galėdavome 
vasarą nueit maudytis.
— Nenuskendo katra?
— Ne. Mes turėjome pa

galbos laivelius. Turėjome 
ir dviračius. Ten augo 
vynuogės ir obuoliai, nu
skindavo ir duodavo pie
tums saldžiosios vieton. 
Ten bebūdama aš užsidė
jau apie penkioliką svarų.

Išbuvau toje vietoje dve
jus metus. Jau turėjau pa
kankamą taškų skaičių, 
kad paleistų namo. Tada 
išvažiavau į Great Lakęs 
ir čia dar pasirašiau pasi
likti šešiems mėnesiams.

SKIRSTO MERGAITES 
GREAT LAKĘS 
STOVYKLOJE

Dabar dirbu WAVES SE- 
PARATION CENTER. 
Mergaitės, kurios iš kari
nės tarnybos nori pereiti j 
civilinę, važiuoti į namus 
— pirma čia suvažiuoja.

Aš esu lyg vienos kari

— Nematau priežasties, 
kodėl jos būtų pasikeitu
sios blogojon pusėn.

— Ar nepasiilgdavote 
savo mamytės?
— Taip, aš negalėdavau 

dažnai parvažiuoti, gal tik 
kartą į keturis, penkis mė
nesius.
APIE LAISVALAIKIUS
— Ką mergaitės daryda

vo, ką kalbėdavo laisva
laikiais?
— Daugiausia šeštadie

niais ir sekmadieniais lan
kydavo kokias įdomesnes 
vietas. Kitos vakarais im
davo kursus — mokydavo
si stenografijos, kalbų.

Šiaip jau — mergaičių 
pasikalbėjimai laisvalai
kiais daugiausia būdavo 
apie dienos darbą, arba a- 
pie tas valstybes, iš kurių 
mergaitės suvažiavusios, 
kaip ten jos gyvena. Ap
skritai, pasikalbėjimai to
kie, kaip ir šiaip mergai
čių civiliniame gyvenime.
— Sulaukdavote ir sve

čių?
— Nedaug. Tik sekma

dieniais paskirtomis va
landomis jiems būdavo ga
lima ateiti, ir tai reikėjo 
gauti specialų leidimą, 
gauti “pesą”.

KAIP TOLIAU?
— Ką darysite, kada ap

leisi te karinę tarnybą?
— Tur būt eisiu keletui 

mėnesių į mokyklą, gal ją 
tęsiu ir ilgiau, o gal sugrį
šiu į tą patį darbą, man 
durys atdaros.
— Ar patenkinta, dabar, 

po viso to patyrimo, kad 
stojote į WAVES.
— O, taip. Daug Ameri

kos naujų vietų esu pama
čiusi. Iš stovyklos mes 
sudarydavome ekskursi
jas į VVashington, D. C., į 
New Yorko miestą.

Dabar turiu teisę gauti 
iš vyriausybės paramą 
per ketverius metus, jei 
norėsiu eiti į kolegiją. Įsi
gijau daug draugų. Jei da
bar keliaučiau, beveik 
kiekviename didesniame 
mieste sutikčiau pažįsta
mų. Svarbiausia — atlikau 
savo patrijotinę pareigą, 
tai buvo darbas ir atosto
gos, net ir pasenusi galė
siu papasakoti daug gau
sių savo patyrimų”.

Taip pasakojusi viena iš

MERGAIČIŲ KARINIAI 
DALINIAI IR DORO

VINIAI PAVOJAI
— Žmonėse, kiek žinau, 

yra paplitusi nuomonė, 
į kad buvimas karinėje tar- 
Inyboje mergaitei yra dau- 
Įgiau surištas su dorovi-i 
’niais pavojais.

— Tas daugiausia pri
klauso nuo atskiro asmens 
ir nuo to, su kokiais nusi
statymais mergaitė ateina 
į tarnybą. Gal tik mergai
tės elgesys uniformoje 
daugiau krinta į akis ir 
dėl to susidarė tokia nuo
monė. Atvirai kalbant, bū
dama laivyno tarnyboj aš 
daugiau turėjau progų bū
ti bažnyčioje, kaip civili
nėj tarnyboj. Kai buvau 
Sampson, N. Y., mes turė
jome savo stovykloje ka
talikų koplyčią, kur kas- tų WAVES. 
dien 12 vai. dienos būdavo 
mišios ir mes ne tik sek-. __ ,
nūdieniais, bet ir šiokio-L ?Iot,ln.os me,le brangesne 
mis dienomis eidavome ge
ras būrys į bažnytėlę mi
šių išklausyti. ‘Navy’ dau
giausia buvome katalikės 
ir net penktadieniais 
mums visoms neduodavo 
mėsos, o žuvį.
— Taip, kad mes galime 

tikėtis grįžtančias WACS 
ir WAVES sulaukti tokias 
pat geras, kaip ir išleido
me?

Dr. J. Prunskis.

iuž auksą.

i
i
i

Juozas Kasiusias
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmoslnai dėl vi»oklų reikalai 
Patarnavimas Dieną Ir Naktį

It Comes Out Clean

In the course of the hot rollinp. cold rolling. ancalinff, stretehinf 
ar.d eutting that gocs into the produetion of sheet aluminum. fre- 
<|jcnt!y oil. dirt and stain accumulate on its othervise Rlistening sur- 
face. So before it leaves the plant it goes throujth this bath -of hnt 
water where it is scrubbed and cieaned, as shoun in this photo fron» 
the Aluminum Association. When it comes out. a “aaueiree’’ arrant-e. 
taiuil dnu iU ‘ ~------1 * t



Malonūs Amerikos 
Lietuviai!

Kai savo rūpesčių

VAJUS

Paminkliniam Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 
Vienuolynui Ir Koplyčiai Pastatyti Statybos Fondo Vajus!

va- 
1 'Hiose mes kreipdavomės 
į Jus. Amerikos Lietuviai. 
Jūs visuomet ištiesdavote 
mums savo pagalbos ran
ką. Savo duosniomis auko
mis Jūs padėjote mums, 
ištremtiems iš Tėvynės, 
susukti Amerikoj e. 
Greene, Maine, lietuvišką 
pranciškonišką lizdelį. Jū
sų rodomu palankumu ir 
teikiama parama mes bu
vome tiesiog sujaudinti.

Nūn. pasitikėdami Jūsų 
duosnumu ir širdies geru
mu. mes drįstame vėl 
kreiptis į Jus su prašymu.

šiuo metu Italijoje, Aus
trijoje ir Bavarijoje ran
dasi apie 35 Lietuvos 
Pranciškonai kunigai ir 
klierikai, kurių, kaip ir vi
sų Lietuvos tremtinių pa
dėtis. yra labai sunki. Ne
galėdami grįžti į Lietuvą, 
jie atkreipė savo akis į vie
nintelį Lietuvos Pranciš
konų vienuolyną Mount 
Mount St. Francis. Greene. 
Maine, kuriame jie tikisi 
rasti pastogę. Baigę užsie
nyje mokslus ir pasiruošę 
misijų darbams, jie nori 
atvykti į U.S.A. ir trokšta 
čia dirbti tarp Amerikos 
ir Kanados Lietuvių.

Atvykus iš Europos dau
giau Lietuvos Pranciško
nų. jų visų negalėsime su
talpinti mūsų mažame, 
kukliame 12-kos kambarių 
vienuolyne Mount St. 
Francis. Greene, Maine. 
Esame priversti statyti di
desni Šv. Antano vienuo
lyną. kuriame sutilptų visi 
iš Europos atvykusieji 
Lietuvos Pranciškonai, ir 
kuriame rastų taip pat pa
kankamai vietos Ameri
kiečiai lietuviai, įstoję į 
mūsų vienuolyną.

Malonūs Lietuviai, nuo
širdžiai prašome 
vo malda ir auka 
prie Paminklinio 
Pranciškonų 
Vienuolyno 
pastatymo.

Lietuvos 
Vienuolynas, 
Lietuvių pastatytas Šv. , -
Antano garbei, taps tikru Ge^užes 
lietuviu religiniu, tautiniu 
ir kultūriniu centru Ame- 
r koje. kuriame apsigyve
nę lietuviai Pranciškonai todci V1SOS 
čirbs Dievo garbei. Amen- va 
Los. Kanados ir visu, lietu
vių. išsklaidytu po platųjį 
pasaulį, gerovei. Naujasis 
šv. Antano Vienuolynas 
ruoš taip pat Amerikos 
jaunuolius ateities apašta
lavimo darbams Lietuvoje.

Paminkliniam šv. Anta
no vienuolynui in koply
čiai pastatyti, Lietuvos 
Pranciškonai suorganiza
vo šv. Antano vienuolyno

'fundatorių ir rėmėjų fon
dą. Kurie Vienuolyno ir 
Koplyčios pastatymui au
koja $500.00. tampa Gar
bės Fundatoriais, kurie 
aukoja $100.00 — tampa 
fundatoriais, ir rėmėjais, 
kurie skiria kad ir mažiau
sią auką. Fundatoriais ga
li tapti ne tik gyvieji, bet 
galima įrašyti ir miru
siuosius. Savo aukas Fun
datoriai gali atsiųsti ir da
limis.

Ypatingai kviečiame vi
sas Motinas įrašyti savo 
mylimus sūnus, žuvusius 
įvairiuose karo frontuose, 
į šv. Antano vienuolyno ir 
Koplyčios fundatorius.

Malonūs lietuviai, prie 
šv. Antano vienuolyno ir 
koplyčios statybos galite 
prisidėti ir savo Karo Bo
nais. kuriais ateityje Tė
vai Pranciškonai galės iš
mokėti dalį skolų, už
trauktų dėl Šv. Antano 
Vienuolyno ir Koplyčios 
statybos. Aukojant bonus, 
juose tereikia įrašyti da
bartinio Lietuvos Pranciš
konų Amerikoje viršinin
ko pavardę ir vardą.

Prisiminkite paminklinį 
Šv. Antano vienuolyną ir 
koplyčią ir savo testamen
tuose.

Savo sunkiu prakaitu 
uždirbtais pinigais prisi
dėdami prie Šv. Antano 
vienuolyno ir koplyčios 
statybos padarysite kil
niausią darbą, pasistaty- 
site sau gražiausi nenyks
tantį paminklą. Mes. Lie
tuvos Pranciškonai, būsi
me Jums amžinai dėkingi, 

t Jus nuolat prisiminsime 
savo maldose ir šv. mišio-

■ I I 1 I 11111 
I I 111111

Šv. Antano Šventovė. Statomojo Paminklinio Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
projektas. Apie naująjį Šv. Antano Vienuolyną, Amerikos Lietuvių aukomis pastatytą, koncentruosis visas Lie
tuvos Pranciškonų religinis, tautinis ir kultūrinis veikimas. Vienuolyne bus įrengta ir didžiulė spaustuvė.

Mylėdamas Šv. Antaną, prisidėk prie Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios statybos. Au
kodamas §1.00— Nupirksi vieną plytą! Jei įstengi daugiau aukoti: Tapk Vienos Vienuolyno Celės Fundatorium. Naujame Šv. 
Antano Vienuolyne bus 50 celių - kambariukų, kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00 to vardas bus užrašytas ant 
Vienuolyno celės durų’ šv. Antano Koplyčiai reikalingi: Didysis altorius; du šoniniai altoriai; vargonai; sakykla; dvi klausyk
los: stacijos; suolai; Monstrancija; keturi kielikai ir bažnytinių rūbų. Tapk šių Daiktų Fundatorium!

se. Jūsų gi kilnius darbus 
lydės visuomet Dievo pa
laima žemės kelyje ir am
žinybėje.

Jau iš anksto už kiekvie
ną, kad ir mažiausią auką, 
Jums, Amerikos lietuviai, 
nuoširdžiausiai dėkojame.

šv. Antanai, gausiai at
lygink visiems, kurie tavo 
vardu daro mums gera.

Dėkingi,
Lietuvos PranciškonaiTėv. Justinas Vaškys, O.F.M.

norime padėkoti par. klebonui, 
kun. Pr. Strakauskui. kuris pa
rodydamas savo prielankumą, 
leido atvažiuoti ir tą kolektą 
padaryti. Tat, parapijos auko
tojams ir gerąjam mūsų rėmė
jui kun. Pr. Strakauskui šia 
proga norime padėkoti už jojo 
auką ir nuoširdumą ir visiems 
dar kartą tarti ačiū.

MARUNAPOUS

Aukotojų sąrašas:
; Kun. Pr. Strakauskas $35.00. 
po $5.00 — Kasniunienė, Kas
paravičienė. Nicholson — Mrs. 
Svenčonis, Drevinskų šeima, 
Versiackas T. ir K.. Blazevičiū- 
tė S. (4.00).

Jūsų sa- 
prisidėti 
Lietuvos
AntanoŠv. 

ir Koplyčios.

G1RAK2T UBTUVIU 
KOLONIJOSE *

t 
«
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N0RW00D, MASS
Moterų Sąjungos 27-tos kuo-

Ameriko •̂ P°s svarbus mėnesinis susirin- 
■ kimas įvyks antradienio vakare.

■ May 21 d.. 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėje. 26 
St. James Avė.

Susirinkimas labai svarbus
narės kviečiamos

Vi.idyba.

Pranciškonų i

EKSTR\
Moterų draugijos metinės šv. 

mišios narių intencijai įvyks 
ateinantį sekmadienį, gegužės- 
May 26-tą. 8 vai. rytą. Šv. Jur
gio lietuvių parapijos bažnyčio
je. Narės prašomos susirinkti 
prieš 8 valandą į bažnytinę sve
tainę. o iš tenais susigrupavu
sios maršuosime į bažnyčią.

Pageidaujama, kad visos at-

Po $3.00: Albinas Versiackas 
ir M. Andruskevičius.

Po $2.00: Perednai, Naranke- 
vičius, Matkevičienė, Zapnic- 
kas. Mrs. Kazlauskas, Narin- 
kaitė, Blažionienė, Stanevičius, 
Mary’ Buja, Miss Kavolowskas,

IDEAL PHARMACY
(Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Square
(Vemon Square) 

VVorcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palenąvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus kurie yra nuoširdžiai pa
gal- įnami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūs i patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
pėrimų ir ledu. Šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
s ; pažįstamais, kad pažintis su
si įprinti.

Savininkas —
Vytautas Skrinska, B. S. 

Reg. Pharm.

liktų iš vakaro išpažintį, kad 
sekmadienį galėtų bendrai pri- Casper šeima, Saulėn, Stanevi- 
imti šv. Komuniją. Valdyba, čius, Jr., Galubickas, Banevičių 

______________ šeima, S. Versiackas, Kraučiū- 
nas, Mr. Buja.

Po $1.00: Paulauskas. Stra- 
kauskų mamė, Grenda, Zaka
rauskas. Gumbris, Kavalaus- 
kienė. Kavalauskas, Kostesky, 
family.’Maray. Dulke šeima, A- 
damavičienė. Zebris, Dzedulio- 
nis. Kučinskaitė, Stanulonis A., 

Stanulonis R., 
vyko. Prie to vakaro pasekmių sievowski, Jurevičius, Čepaitis 
daug prisidėjo klebonas kun. J. šeima, Kraučiūnienė, Kaspara- 
Valantiejus. parapijos vargoni- vičienė. Bomil, Grenda M., Vo- 
ninkas. komp. Aleksis su gra- verįs yj Slevowski, V. Dzedu- 
žiai išlavintu choru ir vakaro lonis Sharron> v. Galubickas, 
kalbėtojas, kun. dr. \ incas An- gimonjs Jankevich, Valantuvie- 
driuška, MIC. , Vilkišienė, Janulienė, Biek-

Tat. norime šia proga širdin- ša, A. Bikša, Jankevičiūtė, T. 
i gai padėkoti visiems vienu ar Balkus, L. Zebris, J. Janulis, 
kitu būdu prisidėjusiems prie M. Krowchun. S. Krowchun, 
to vakaro pasisekimo. Kolegija Mrs. Voveris, L. Sabadauskienė, 
yra nuoširdžiai dėkinga, TT. J- 
Marijonų Rėmėjų Centro Pir
mininkui. kun. J. Valantiejui, 
vietinės kuopos valdybai, toms 
geroms šeimininkėms suruošu- 
sioms studentams puikią vaka
rienę. vakaro rengimo komisi
jai. aukojusiems valgius, tikietu ponavich, 
platintojams ir visiems atsilan- Muzykowski. 

j kusiems. visiems G—!.!_ *
kitokiu būdu prisidėjusiems J- Salakas, 
prie šio vakarėlio. Tat, lietuviš- Valentinas.

Marianapolio Kolegijos 
Padėka

Ryšium su įvykusiais Maria
napolio High School mokinių 
vaidinimais “Lietuvos Žemė“ 
Cambridge ir So. Bostone, Ma
rianapolio Kolegijos vadovybė 
širdingai dėkoja visiems vienu 
ar kitu būdu prisidėjusiems 
prie vaidinimo pasisekimo. Y- 
tingai čia reikėtų pirmon gal
von pažymėti malonų prasidėji
mą tam reikalui pritaikintomis 
prakalbomis, kurias pasakė 
kun. Juškaitis, Cambridge kle
bonas, kun. Virmauskis, Bosto
no lietuvių par. klebonas ir kun. 
Dr. Kazimieras Urbonavičius. 
Kolegija yra dėkinga TT. Mari
jonų Rėmėjų skyrių valdyboms 
ir nariams, pasidarbavusiems 
prie užkandžių primosimo, au
kojusiems valgius, šeiminin
kėms už padėtą triūsą ir rūpes
tį, tikietu platintojams ir vi
siems atsilankusiems ir kokiu 
nors būdu prisidėjusiems prie 
vaidinimo pastatytmo ir pasi
sekimo.

Aukos

Gegužės 12 d.. Aukštesniosios 
Marianapolio mokinių vaidini
mas. ‘Lietuvos Žemė’, buvo su
vaidintas šv. Juozapo par.. Wa- 
terbury. Conn. Vaidinimas pa- stanulonis F

Dariaus Girėno Paminklui J,;skevK™s ,rZorlando dirbtuves siuvėjai per 
pirmininką F. Ranharth, suau
kojo $34.00. S. Karvelis savinin-

Kaip visuomenei jau žinoma, kas siuvamos įstaigos aukojo 
Brooklyne ruošiama pastatyti 
paminklas mūsų tautos garbin
giems lakūnams, Steponui Da
riui ir Stasiui Girėnui. Šiuo rei
kalu vietinės ir apylinkės drau
gijos yra išrinkę komitetą, ku
rio pareiga sukelti reikalingą 
sumą pinigų ir veikiai užbaigti 
šį kilnų ir gražų darbą. Kadan
gi laike karo buvo nepatogu šį 
reikalą plačiai skleisti ir prieiti 
prie tikslo, tai psistenkime pa
skubėti dabar. Šia proga krei- 
kiamės į organizacijas, draugi- 

ljas( dirbtuves, ir pavienius as- 
• menis prašant nuoširdžios tal- 
Į kos. Aukas maloniai priimame 
čekiais ar Money Orderis, išra
šant “Darius Girėnas Monu-( 
mentFund“ ir pasiusti mūsų ^^$5^“^ 
Komitetuo iždininkui Mr. P. J. Maris S200 Per D Pelecką au. 
Montvila. 251 Etna St., Brook- ko jo po $2.00: A. Vikrikas, J. 
lyn, New York. Jis gavęs sumą 
skubiai prisius paliudymo kvi- Po $1.00 aukojo: J. M. Butkus, 
tą.

Pateikiame sąrašą gautų au
kų nuo vasario 28 d. š. m. Per 
kapitoną P. J. Šaltenį, Great 
Neck, N. Y., aukojo šie: lakū
nas kapitonas E. P. Gilles iš 
Mattick, N. Y., $20.00; laku-

$10.00. Jo darbininkai suauko
jo $13.00. J. Diržis, savininkas 
siuvyklos, aukojo $10.00. Jo 
darbininkai i>er savo atstovą 
Ratkevichų aukojo $5.50. A. 
Matulis ir V. Vaiginis, savinin
kai siuvimo dirbtuvės, aukojo 
$10.00. Jų įstaigos siuvėjai per 
savo pirmininką J. Bernotą pri
siuntė aukų $24.75, šioj sumoj 
gausiausią auką — penkinę tei
kė Mrs. Kivitienė.

Šv. Jurgio Draugija 
mininką J. Ambrozaitį 
ninką A. Čemiauce, 
$25.00. SLA 38 kuopa
kretorių P. Macį, aukojo $25.00. 
Lietuvių Namų Savininkų Susi
vienymas aukojo $10.00.

I Per S. Kulį surinkta, aukojo:

per pir- 
ir iždir 
aukojo 
per se-

j M

Garšva, kunigas J. Aleksiūnas.

ką ačiū visiems.

Kučinskaitė, A. Saulėnaitė, 
S. Balkus, A. Grenda, J. Saba- 
lauskas, M. Voveris, J. Norin- 
kavičius, K. Dzedulonis, S. Sau- 
lėnas, J. Zunka, M. Milienė, V. 
Vichacka, J. Balevičius, J. Bu- 
lauka. Valantinas, Jonis, Ste- 

L. Steponavich, T. 
J. Varanauskas, 

vienokiu ar P- Stanulonis. A. Stanulonis, 
B. Paulauskas. H. 
S. Tarada, B. No- 

rinkevičius, Kučinskas, J. Saba- 
lauskas, Kacinski, Dirsa, Shau-

Kartu pažymime, kad tą pa- ley Sadauskas z^^ienė.
čią dieną. Šv. Juozapo par., 
well, Mass. buvo kolekta. 
proga tam tikslui buvo nuva- 
žavęs kun. Jonas Petrauskas. 
Iš viso surinkta $187.00. Šiuomi

h®"; Balkus. 
Ta

Jums dėkingi,
Marianapolio Kolegijos 

Vadovybe.

I
Kartu pažymime, kad vaidi

nimas Kolegijai yra davęs gry
no pelno : Cambridge .. .65.00, 
Bostone — $176.11. Tą dieną 
padaryta kolekta Cambridge, ir 
surinkta iš viso 169.00. Aukavo' nas Julius Baranauskas $25.00 
sekantieji: ' ir jo tėvas James Baranauskas

Kun. Pr. Juškaitis $25.00, $5 00' abudu iš San. Matio, 
Teklė Banienė 10.00. '.CaL Mr‘ ir Mrs‘ Anthony Abo-

yas, Scranton, Penna, prisiuntė 
1 aukų $5.00. J. Vaivada, Roches- 
ter, N. Y., aukojo $2.00.

Seka Aukos Iš Brooklyno
Petras Atkočaitis ir sūnus, 

j savininkai siuvyklos aukojo 
Į $73.00. Jų įstaigos darbininkai 
1 per pirmininką J. Zabarauską 
suakuojo $27.00.

i F. Sullivan, savininkas siuvy
klos, aukojo $10.00. Jo dirbtu
vės darbininkai per'J. Yusaitį

Po $5.00 aukavo: Teklė En-1 
kauskas, Lenkauskų šeima, 
Mankus, Norbutas, Kapčius, 
Remeika ir Jakučio šeima.

Po $2.00 aukavo: Anuškevi- 
čius, Bingiel, Gintalas, Gillis 
šeima, Jasinskas, Luzeckas, 

i Mockevičienė, Puzinas, Skauda, 
Šimkus, Vinčiūnas, Strazdas 
šeima, Vaisiauskas, Raudeliu* 
nas, Sandai, Kopivardienė.

Po $1.00 aukavo: Četkauskas, 
Coady, Guzauskas, Jankauskas, 
O’Leary, Mockevičius, Bardaus- 
kienė, Skibauskas, Tamkutonis, 
Tamulynas, Vinčiūnas, A. ir H. 
Zulo, Skyrius, Wysocki, Gribai- 
tienė, Benuzis, Girdvainis, Da- 
briskienė ir Mockevičiūtė.

Tad visiems aukavusiems, pa
sidarbavusiems ir prisidėju
siems prie vaidinimo ir kolek- 
tos pasisekimo, ypač klebo
nams, kun. Pr. Juškaičiui iri l 
kun. Pr. Virmauskui tariame 
nuoširdų, lietuvišką ačiū.

Marianapolio Kolegijos
Vadovybė. |

i J. A. Paulei ir F. Dulkė. Per P. 
J. Montvilą aukojo: Mrs. J. 
Staskus $5.00; J. Simonaitis 
$2.00. J. Šertvites $1.15; po 
$1.00 aukojo: J. Mykolaitis ir 
J. Urbonas. Pribuvo aukų $394. 
40. Pirmiau ižde buvo $3.557.16. 
Viso Paminklo Fondui yra aukų 
$3.951.56.

Už teiktas aukas, dirbtuvėms, 
aukotojams, draugijoms ir pa
vieniams asmenims nuoširdžiai 
dėkojame. Ir atsiprašome darb- 
daviečių draugų, kad negalėjo
me patalpinti jų vardų prie au
kų. Dėkojame visiems šių aukų 
rinkėjams.
Dariaus Girėno Paminklinio 

Fondo Komitetas
Pirm. J. šaltis; vice-pirm J. 

Glaveckas; ižd. P. J. Montvila; 
iždo glob.: J. Kairys ir J. Am- 
brozaitis; sekr. Ch. Kundrotas 
ir A. Gudonis; fin. sekr. adv. 

Steponas Briedis, Jr.

i

Užsbakykite Toniko Pas Mm
Pristotam geriausį tonikq 

Piknikams. Vestuvėms.
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos 

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are- Islington Mass

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERUL8KIS, Nam* Tel. Dedham ISOk-R
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Aukos. Šv. Petro bažnyčioje, 
geg. 19 d., žmones suaukavo 
badaujantiems Europoje ir A- 
zijoje, apart konservuoto mais
to, pinigais $252.

Stambiai aukavę yra šie gera-

nyčios taisai aukavo po $100. 
Dominykas A. Zaletskas, ir 
N. N. Juozapas Račkauskas 
$25., Amilija Paulauskienė $10., 
ir Pranas Lingis $2. Ačiū vi
siems aukotojams.

ri Krikšto, bet negalime jų noro 
išpildyti, nes neturime priemo
nių katakistams išlaikyti.

Šiais metais kaip girdite iš 
laikraščių, čia irgi gresia baisi 
bado šmėkla. Be naujų misijų 
atidarymo. turime išlaikyti | 
5000 raupsuotų. Iš kur gausime 
pagalbos?

Ar negalėtume Tamsta mums 
padėti? Priemonės? Pasiųsdami 
kiekvieną mėnesį kokią aukelę 

! sulig išgalės; turėdami mišių
Vladas Marcinkus savininkas intencijų, prisiųsti atlaikymui; 

Walters Market su sūnumi ir patiekdami keletą antrašų tų, 
dariai: po $2. — O. Brown, po- kitais pasišventėliais surinko kurie mums padėti galėtų, ir 
nia Daunienė, Marė Sutkienė, 
p. Sinkevičienė, Karolina Šejef- 
kienė, Ona Grigaliūnienė, M. 
Žilinskienė, M. Ausikaitė, M. 
Volungevičienė, Ona Jakimavi
čienė, p. Marius, Marcelė Anta
navičienė, Elzbieta Grodienė, 
Feliksas Pažasis, Vincas Jurge
laitis.

Po $1. — p. Vasiliauskienė, 
A. Paulauskienė, Juozas Kavo- 
lynas ir Monika Barauskienė.

Po $3. — Agota Kalinauskai- Šv. Petro parapijos dramos ra
te ir p. Stravinskas.

Po $5. — Elzbieta Galvidienė, 
Juzefina Gudaitė, Ona Bačins- 
kienė, Povilas Baltrušiūnas, 
Margareta Jezukevič.

Mr. & Mrs. J. Strigunas au
kavo $25.

parapijos vardu keliolika tonų 
popieriaus ir nugabeno į gelžke- 
lio stotį. Esame dėkingi ponui 
Marcinkui už tokį pasišventi
mą.

šiaip drabužių ir valgio pagami
nimais.

Penktadienį, 4 vai. p.p., bus 
klausoma pirma vaikų išpažin
tis. šeštadienį, 9 vai. rytą, jie 
priims pirmą šv. Komuniją.

Prašome ir mūsų neužmiršti.

Mokyklų fondan Marijona 
Sakalauskaitė aukavo $25., Vin- 
cetnas Vosylius $10., p. Sado- 
nis $10., Amilija Paulauskienė 
$5.00.

Salės taisai aukavo N. N. $5., 
Lietuvos Dukterų Dr. $8. Baž-

telis su pagelba savo prieteiių 
rengia ypatingą Gegužinę, geg.
30 d., 3 vai. p.p., parapijos sa
lės kieme, E. 7th St. Ir labai 
prašo neužmiršti šio svarbaus 
jaunimo parengimo. Šiame pa
rengime bus labai daug įvairy
bių: Rožių darželis, Žydų barz
da. ir tt. Visi kviečiami atsilan
kyti ir praleisti linksmą dieną kai, lankėsi 
tyrame ore su jaunimu.

Iš tiesų manau Tamsta pasi
gailėsi šių vargšų ir dosniai pa
remsi mūsų taip vargingą misi
ją tęsti apaštališką darbą. Tam-1 
štai maža dovanėlė tai niekis, 
bet mums tai didelė pagalba.

Lai gerasis Dievulis Tamstai! 
gausiai atlygina už tai ką Tam
sta mums prisiuntėte. Širdingai 
dėkodamas ir už Tamstą mels
damas, pasilieku Tamstos,

Kun. Jonas Svirnelis, S.C.

Lankėsi
art.

DAKTARAI

TeL TROwbridgc 6330

shi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampan Inman arti Centrai 8ą 
CAMBRIDGE, MASS. 

Oftoo Valandos 2—4 ir 6—8

J.Re[

(VAIRŪS SKELBIMAI

Taip pat neužmirškime, kad 
penktadienį, vakare, laikomas 
labai svarbus So. Bostono lietu
vių bendras susirinkimas, tvar
kyli lietpos 4 d., apvaikščiojimą. 
Čia bus svečių ir vietinių kalbė
tojų. Bus pranešama kaip yra 
kviečiamos draugijos ir kaip 

: jos atsineša į liepos 4 d. didelį 
apvaikščiojimą Lietuvos gero
vei.

I _________
J Misionieriaus laiškas. Paduo
dame lietuvio kunigo misionie- 

i riaus laišką, kad žmonės apie jį 
ir jo darbuotę sužinotų ir kad, 
kas gali, ji paremtų:

Catholic Mission, Turą, 
Garo Hills, Assam, India.

27. 3. 46.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. 8o. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Rozbury, Mato.
TeLParkway 1233-W

♦

Įvyks Gegužės-3Uy 25
Š. rn., 7:30 vai. vakare, 

South Boston High 
School Auditorium.

“MINSTREL SH0W kad jo žmona nėščia ir no
ri žinoti, ar jis gali prašyti 
medikalės priežiūros žmo
nai ir kūdikiui.

Atsakymas — Taip. Mo
tinystės ir Kūdikių prie
žiūros parūpinimas juos 
padengia. Patariame žmo
nai nelaukti, bet dabar pa
duoti prašymą.

Klausimas — Skaitytoja 
mums praneša, kad ji bu
vo našlė veterano pirmo 
pasaulinio karo. Antrą 
kartą ištekėjo ir taip užsi
baigė jos pensija, nes ant
rasis vyras nebuvo vetera
nas. Dabar antras vyras 
numirė ir ji nori žinoti, ar 
gali prašyti pensijos kaipo 
našlė pirmo pasaulinio ka
ro veterano?

Atsakymas — Ne. Pen
sijos mokamos našlėms, 
jeigu jos vėl neišteka. To
dėl, kad vėl ištekėjai, ne
paisant, kad vyras numirė, 
pensijos negali vėl gauti.

Public Relations Bureau 
Catholic War Veterans 
Empire Statė Building 
New York 1, N. Y.

Didžiulis būrys jaunimo, ku
ris yra pasiryžęs suvaidinti pui
kų linksmo pobūdžio veikalą, 
L. Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
vadovybėje, vadinamą — MIN
STREL SH0W. Muzikalę prog
ramos dalį tvarko ponia Gus
toff (Šerantaitė), o vaidinimo 
direktorius yra p. Matačinskas. 
Biznio ir administracijos reika- 

! lūs nuoširdžiai tvarko p. Aldo- 
i na Žirolienė ir p-lė L. Markū- 
! naitė. Artistų būrys susideda iš 
! apie 75 asmenų: vaidintojų, dai
nininkų, mergaičių ir vaikinų, 
juokdarių ir šposininkų. Taipgi 
ir solistų bei duetų. Tikimasi, 
kad šis “Minstrel’is” padarys 
nepaprastą įspūdį, nes tikrai 
atrodo į viduramžių trubadū
rus, kurie paliko istoriniais. Ar 
reikia raginti žiūrovus tokiam 
gražiam ir linksmam vakarui 
ateiti ir patirti. Tai turėtų visi 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti su 
savo artimais ir paviešėti mano 
puotoje, kurią patieks mūsų 
kolonijos jaunimas. Mūsų jau-i 
nimas yra gabus ir pajėgus tik' 
mes sugebėkime jų darbuotę į- 
vertinti. Taigi dar kartą prime- ■O11UVV y
name. kad “Gala Minstrel aP“
Show”,
d., 7:30 vai. vakare. South Bos-! 
ton High School Auditorium.

Koresp.

Pirmadienį, geg. 20 d.
Viktoras Benderis, kuris lietu
vių radio koncerte labai puikiai 
užsirekomendavo gausiai publi- 

“Darbininko” re
dakcijoje.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA šefai, duonke

piai, virėjai, Kitchen vyrai, 
Housemen, Porteriai. Darbas 
pastovus, dirbti rezortų resto
ranuose ir viešbučiuose. Geras 
užmokesnis. Miss Bridges Em
ployment Service, 26 A Dock 
Sq., Boston. (21)

REIKALINGA dirbti prie če- 
verykų Russet Repairer; dar- 

1 bas pastovus. Taipgi reikalinga 
merginų prie pekiavimo. Atsi
šaukite: French, Shriner &
Urner, 63 Melcher St., Boston. 

(21-24-28, 31 & 3-7)

I

Didžiai Gerb. Kunigėli,
Esu lietuvis ir dirbu jau dvy

likti metai Indijoje. Kaip mato
te dirbu tarp “Garos”. Garos 
tai viena iš neprogresyviausių 

I mūsų misijos Indijoje genčių. 
Tačiau lengvai priima mūsų ti
kybą. Per šiuos 10 metus, tarp 
daugeli sunkenybių, galėjome 
pakrikštyti 4000. Daugybė no-

C. F. HOVEY (JO. reikalauja
Counter merginos. Atsišaukite:

Miss Brown, Employment
Office,

trečiame aukšte.

REIKALINGA

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTS

738 8C 740 E. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. — Tel. ŠOU 4645

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

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

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

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. I

(21)

patyrę Šilk Finishers, naujoje 
moderniškoje dirbtuvėje. Geras 
atlyginimas, nuolatinis darbas.

CADILLAC CLEANSERS, Ine.,
35 Damrell SL, So. Boston,

arti Andrew Square.
(17-21)

REIKALINGA dirbtuvėje 
prie lengvų darbų moterys. Pa
tyrimas nereikalingas. Kurios 
tik mokate prosyti, prašome at
sišaukti: MODEL PLANT, Ine., 
110 Main St., Kendall Sq., Cam- 
brige, TRO. 5510.

REIKALINGA
moteris 2-ji virėja. Darbas die
nomis, geras atlyginimas. Pato
gios valandos.

ESSEY FOOD SHOP,
1 Essex St., Boston.

(17-21)

B ATSIUVI AI
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. Boston.

(3, 7, 10, 14, 17, 21)

P-nia Leoną (serentaitė) Gustoff, 
į buvusi vargonininkė ir žymi muzikė, kuri vadovauja 
.Minstrel Show, muzikos programai, kuris įvyks sek- 
madienį gegužės - May 26, 7:30 vai. vakare, South 

j Boston High School Auditorium, So. Bostone. Minstrel 
i Show žada būti labai įdomus. Tame vaidinime daly vau-

įvyks gegužės May 26! Kad Parodžius įvertinimą jaunimo darbui ir kad 
i patyrus jų gabumus patariama visiems lietuviams 
i skaitlingai dalyvauti jų gražiame ir linksmame paren- 

Jgime- _____________________________ ____

Apsišvietęs žmogus yra 
tas, kuris žino savo šio gy
venimo uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį at
likti. L. Tolstoj us.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

ATMESTI PASAULIAI
U>

Nei sapnas nei mintis: 
Negimę ir negims,
Ir jųjų ateitis 
Ne žemės dukterims.
Nei kūnas nei dvasia: 
Sau skraido už buities, 
Ir ilgesys juose — 
Gimimo ar mirties.

Thomas L. McCormack,
Miesto Tarybos narys iš 19 
wardo sužinojęs apie Darbinin
kų Radio programos koncertą 
tuojau prisiuntė čekį sumoje 
$25.00 ir prašė, kad jį įrašytų I 
to koncerto Garbės globėju. Jis! 
pareiškė savo pasitenkinimą,', 
kad Bostono lietuviai nors kar-! 
tą į metus suruošia tokį kilnų 
darbą ir. pažindamas daug lie
tuvių, jis nori lietuviams padė
ti.

Thomas L. McCormack jau 
antrą kartą buvo išrinktas Bos
ton miesto tarybos nariu iš 
19-to wardo. Jis yra vedęs ir tė
vas keturių vaikų. Jis yra pri- 
siekusis advokatas Massachu
setts ir Jungtinių Valstybių! 
teismo.

Šiais metais, jis yra kandi
datas į Clerk of Superior Court 
for Civil Business, Suffolk aps- 
krityj.

Tamstų rajiorteris mano, kad 
lietukai demokratai palaikys 
jo kandidatūrą rinkimuose bir
želio 18-tą dieną už tai, kad jis! 
yra parodęs savo prielankumą 
lietuviams ir laiko už garbę pa
remti mūsų metinius koncertus, 
kaip kad remia Senatoriai 
Walsh ir Saltonstall, Kongres- 
manas McCormack ir Guberna
torius Tobin.

VETERANAMS PAGALBA
Buvusi notarizuotą pranešimą a- 

pie pametimą savo paliuo- 
savimo popierų. Paduok 
pilną vardą, dabartinį ad
resą, tavo armijos šeriai 
numerį, laipsnį tarnyboje, 
kada buvai paliuosuotas ir 
kur buvai paliuosuotas. 
Tavo vietinis Draft Board 
gali pristatyti nuorašą ta-

Klausimas
WAC mums praneša, kad 
ji ketina nusipirkti mažą 
krautuvėlę. Ji numato, kad 
bus gana sunku iš pra
džios vesti tą biznelį. Ji 

f klausia ar ji gali prašyti 
i savaitinės pagalbos iš val
džios, jai padėti geriau į- 
steigti tą biznelį?

Atsakymas — Bet kurį vo paliuosavimo iš tarny- 
mėnesį, kada asmeninės į- 

, eigos iš šapos bus mažiau 
$100., galėsi prašyti “read
justment allowance”. 
siųsk aplikaciją į U. 
Employment Service. Jie 
mokės skirtumą tarpe ta- jau užsibaigė. Ar aš galiu 
vo įeigų ir $100. per mene- vėl prašyti ‘readjustment’ 
sį.

Klausimas — Mano sū
nus lankė mokyklą nuo va- gal GI Šiliaus gali’reika- 
sario iki spalių mėn. 1944, lauti S20. per savaitę, kol 
kaipo narys Army Reserve sunaudosi visus 52 savai- 
Corps, po tam įstojo į ka- ■ čių mokeščius, jeigu ne- 
riuomenę ir alga prasidė-' dirbi.
jo. Ar tas mokykloje pra-j Klausimas 
leistas laikas bus rokuoja- praneša, 
mos prie jo “paliuosavimo 
punktų’’?

Atsakymas — Ne. Tas 
neskaitoma aktyvus daly
vavimas.

Klausimas — Pamečiau 
savo paliuosavimo popie- 
ras. Žinau, kad ima kiek tvarkymų vyrams ir mote- 
laiko gauti duplikatas iš rims, kurie dar atostogau- 
Armijos. Kaip galiu pra- ja. Užlaikymo mokeščiai 
šyti pensijos, kuri man 
priklauso dėl sužeidimo, 
be paliuosavimo popierų?

Atsakymas — Paduoda
mas aplikaciją Veterans 
Administration pristatyk

Jonas Keras.

Pa- 
S.

PARSIDUODA 2 šeimynų 
mūro namas, 2-jų karų gara- 
džius, vištininkas, 4 obelys, pu- 

; sė akerio žemės, visi imprumen- 
• tai. Atsišaukite pas A. Gervelis, 
i 9 Keefe Avė., Nevvton Upper 
|Falls, Mass. (14-17-21)

bos.
Klausimas — Aš priė

miau “readjustment” mo
kesčius iš valdžios per 8 
savaites ir vėliau pradė
jau dirbti. Bet tas darbas

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavintui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki- 

‘ niesi vidurių užkietėjimu ? Kramtyk 
Feen-a-rrunt apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
•pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint einant gulti—kaip nu
rodyta. Ant rytojaus jausitės kaip 
milijonas!

So. Boston FumitureCo.
mokeščių?

Atsakymas — Taip. Pa-

i
i

Kareivis 
kad jis dar turi 

septynias savaites atosto
gų, ir jis nori žinoti, ar tu
ri laukti pakol tas laikas 
išsibaigia, kad pradėti 
mokslą pagal GI Bilių?

Atsakymas — GI Bilius
neturi jokių apšvietos pa-

nebus mokami vyrams ir 
moterims, kurie gauna ak
tyvios tarnybos algą.

Klausimas—Jaunas ma
rinas bus paliuosuotas se
kamą mėnesį. Jis praneša,

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
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. Roxbury, Masa. 

Tel. Parkvvay—1864-W 
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 

antrų 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. PA8ALPIN4* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas ftvagždya
601 6th St, So. Boston, Mana

Vice-Plrmlninkas — Pranas Tuleikto
702 E. Sth St, So. Boston, Mana

Prot Rašt — Jonas Glineckis,
6 Thomas Pk., So. Boston, Mana

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas trs 
Clą sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos mUO) 
492 C. 7th St. So. Boston, Mass.

Visoki baldai, lovos, matras&i 
ir vaikams pilnas 

pasirinkimas.
380^2 West Broadvvay, 

Tel. ŠOU 2758 
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORUU

S.BaraseviausirSMi
MOTERI8 PAGELBININK9

Lietuvių GraboHue Ir 
BalsamuotojM

Turi Notaro Tetose

254 W. Broadvvay
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2980
Sūnaus gyvenamoji vieta 

838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbto 2537

CASPER I
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Booton. Mase.

Joseph W.taR 
(KASFERAS) 

uaitotuvią Dlriktartoi * 
Baleamuotetoe 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieno Jr Naktį 

Koplyčia Šermenims Dyka* 
Tol. ŠOU Boeten 1487 

8OU Booton 8880 .1
ZALETSKAS

FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASE

D. A. ZalctokM, F. E. Zatotokac 
Oratoriai Ir Balsamuatojal 

Patarnavimai dieną ir naktį 
Kopiyftia Šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tat ŠOU Babtam 0818 

ŠOU Boston 2808
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Žiie)iaijuJwA, SlupiiuA.
PALANGOS JUZE

(Tęsinys)

Ant galo griebia per au
sį. Jei muštasis nenuvirto 
nuo suolelio, klausia ant
rojo, kas čia sėdi ir taip 
toliaus. Paskiau daužia 
per ausį.

Teterviną muša šiain: — 
Du vaikiuku kojas suduria 
m apsimauna kepurėmis. 
Vienas ju ulba kaip tetir
vinąs. antras graibo apie 
jo pečius ir rori numesti 
kepurę. Nepasiklopus pats 
turi ulbėti, o antrasis sten
giasi jo kepurę nudaužti. 
Neretai užgauna ne vien 
per kepurę, bet ir per ausį 
tetirvinui.

šarką šoka šiaip: maži 
vaikai sutūpę muša del
nus, kaip paukščiai spar
nus. ir dainuoja:

Šarkelė šoka,
Tilvikas nemoka,
A š tilvikui
Per oilviuką — 
Tilviukas išmoko. 
Bepasakodamas paregė

jau mano klausytojus 
snaudžiant ir žiovaujant, 
todėl norėdamas juos pa
žadinti išėmiau skripyčias. 
Tuojau atgijo mano mer
gelės: šoko linksmai šeš
tinį, dūriną, voką, o ant 
galo žydas degė degutą. 
Nuilsus, nuplukus lioviau
si griežęs, pavalgoms ir ė- 
jom gulti.

ŽEMAIČIŲ VESTUV ĖS
Man prie Stasiulio besiu

vant. pakabakšt - paka- 
bakšt atjojo vaikinas, Ka
zimieras Pacelis iš Kem-» 
pelių sodžiaus. Apsivilkęs 
nauja sermėga, apsiavęs 
batais, persijuosęs brie
džio diržu, užsisegęs vario 
re^dentu, pasikirpęs, be 
barzdos, nes ta dar jam 
neaugo.

Jo žirgas buvo raudas, 
gražus, žemaitėlių veislės, 
mietukas raudonas, bal
nas šikšninis, granovinėlė 
prie uždėt inio pririšta 
šviesi ir skambanti.

Ves tas žirgą prie žiog
rio pririšęs į triobą įėjo, 
visos mergelės paraudona-, 
vo it gaidžio skiauterės.

v •

•Vaikinas įėjęs pasisakė 
kas esąs, pasisveikino su 
tėvu ir motina, o prieš 
dukteris tiktai galvą nu
lenkė. Stasiulis gerai jį 
priėmė, o Petronėlė gra
žiai apsidariusi išėjo iš al
kieriaus ir sėdos greta Ka
ziuką svečio.

Neilgai trukęs Kazimie
ras pasisakė atjojės prie 
merginos, o Petronėlė nors 
maža tepažino jaunikaitį, 
vienok iš lipšnaus šnekesio 
tas suprato Petronėlę te
kėsiant už jo. Po valandos 
kėlėsi ir sakė sudiev Sta
siūnams. o tuodu meldė, 
idant tankiai lankytųsi. 
Beregint išsigirdę žmonės
Pacelį vesiant Petronėlę, dama atsiliepė, 
apkėlė kalbomis. Šiuodu 

, vienok, tai girdėdamu, 
juokės, nes lig šiolei abudu 
buvo be įtarties.

Keletui dienų praslinkus, 
jaunasis drauge su piršliu 
vėl atjojo vakarop prie 
Stasiulio: tėvai žmoniškai

i

sta*o 
go i- 
naHi

gražiame upokšnio pakraštyje, kaip sapnas pasirodo pro medžius Lietuvos ū- 
ki d'-’ o vėjinis malūnas. Jo vaizdas sau:ėle:džio spinduliuose nusidriekia ant pa- 
vi šiauš vandens ir atrodo romantiškas reginys. Tokių vaizdų Lietuvoje yra la
bai daug, tik juos užtemdė roudonųjų priespaudos jungas.

’ Intas duris, rėmė tas lau- 
jkv”. iškėlė iš ’aškų ir iš- 
; '<vtė. Kiti brakšt - brakšt 
i' var.dmo į langus sakyda
mi: “įleiskit svečius.” 
I

Suėję nauji svečiai į trin
ka šaukė: “0<rla, apsisto
kit”. Namiškiai miear.^y. 
Sp Vriok-A; “ūžkit, ūžkit, 
šn’ it”. T’r'-ams vienok ]įe- 
u’"'t apsistojo, o piršlys 
o*- c- i i •
C1PS ?

niršl's
X ’ ' »** Y

d'iom nėr
ovpfJ S

* n* i

’ -n ’

’ es. kepurėms 
nlosčiams įdėlis, 
liams kamarą, o 
ram piršliui bert

įsistojo,
“Ar priimat sve- 

Tė”ni at k': “Pri- 
nūim?’*'". Tuokart 
balsiai tarė: “ 
už š’mto r

■ k7m. at Jojom 
jūres 
ir un<s 

nro flo”vni šim- 
dešimtvs de- 

tp-’-i+po <j”oti ark-
:S kėdes, bc’nams ^em- 

vagius, 
berne-

suolą. 
■H v»">uomenė iš trio- Nu, ką, ar žadėt vis tai 

duoti, mus svečius žmo
niškai priimti?” Tėvai at
sakė: 
imti, 
prigirdyti ir pripilt it ver- 
peles”.

Sušuko piršlys: “Nu, ge
rai neveltui žygiavom; ju
du, jaunasis su jauna ja, 
eikita į priemenę ir nasi- 
šnekėkita. o aš pabylosiu 
su tėvais”. Jauniesiems iš
ėjus, tarė piršlys: “Nu. ką, 
ar leisita savo dukterį Pet
ronėlę už Kazimiero?” 
Šiuodu atsakė: “Leisiva”. 
Piršlys: “O ar sveika yra 
Petronėlė?” Šiuodu; “Svei
ka, ačiū Dievui”. Piršlys: 
“O kiek duosita pasogos?” 
Tėvai atsakė; “Duosiva 
penkias karves, du arkliu, 
tris kiaules, tris žąsis su 
žąsinu, ratus, roges, ir da gyvulius ir ką reikiant, 
tris dešimtis rublių pini- Rods, Kazimieras bus nau- 
gais. Argi negana?” Pirš- jokas, vienok susišelpęs 
lys tarė: “Gana, gana, tu-j jūsų pasoga, galės dailiai 
rite ir daugiau dukterų”, (gyventi. Yra vaikinas šva-

Tuo tarnu jaunasis klau-: rus, išmintingas, degtinės 
sė jaunosios: “Ar tinku aš negeriąs, nepiktas ir lipš- 
tau!” Ši atsakė: “Tinki”.' rus. Sugebės mylėti savo 
Jaunoji tad klausė: “O aš moterį”.
tamstai ar tinku?” Jauna-' Atsakė Stasiulis: “Nu, 
sis atsakė: “Tinki, nes esi gerai, gerai, vis taiųjare- 
graži”. Tai vienas antram gėsinm. Rytą pat važiuosi- 
pasisakę padavė ranką ir me į Kempelius”. 
pasibučiavo. O sugrįžusiu Tą vakar;
į triobą pasisakė tėvams do. o Stasiuliai, ėmę ketu- 
su piršliu tarp savęs suti- ris ūkvaizdžiu 
kusiu.

■'U-•»viešės vienok 
nedėjo ant 

c;vinctr) nvra- 
P'r kiaurą 

ir h’crfsvo 
* kraiti. Sutikę 
"p tolesniam 

nronuši’S.
Q »'<>skirtai k^t'/ir- 

p’i'-jir-io n°- 
<"”'n'iai. rarsivadi- 

»-• į .. r>radėio

7^ H p

‘j. užrišo ir 
.Ta” brėkš- 
atvykęs su 

nradė io 
šaudyti.

Gy- 
nylėn at- 

atbraz- 
r-arTs, 

v ra

priem * v 
nedalė t

«' 1 
d-

anip d ,i; 
naskv’" d 
darh’’> i-

A t.ū i 
tad 
kvies4 i 
PO c’-r 
šokti

užkėl’ —r’-ns. 
ta”t i',,masis, 
dešimčia dra”"?’, 
paukšt - naukšt 
Vietos 
bos iš’ošusi. lv^a dalia 
pliaukšt - pliaukšt šaudy-

Tai pada
riusi šmurkšt - šmurkšt 
sušoko į triobą, užsklandė 
skląsčius, užraišiojo ir už
ramstė duris. Atkeliavę 
svečiai išdraskė žiogrius, 
atkėlė kankles ir bruzdu - 
bruzdu įsiveržė į kiemą. 
Atradę uždarytas ir užra-

t

I

Senovės Daina
Oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus 
Eis gintų brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks teismo dienos paskutinės!
Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad nelaužo užrūstintas vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antros neišverks, apgailėjęs.
Ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva. Danguje angelai 
Vainiką iš diemantų pina.
Daugel krito sūnų, kaip tų lapų rudens! 
Baltveidės oi verks, nes mylėjo!
Bet rei bus. nei tekės Nemune tiek vandens, 
Kiek priešų ten kraujo tekėjo.
Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus
Ir parlaužė priešų smarkybę,
Už devynias mares, už tamsiuosius miškus 
Išvarė piktųjų galybę
Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kad duobę kareiviai ten kasė,
Ir paguldė daug brolių greta milžinų, 
0 Viešpats jų priglaudė dvasią.
Oi, neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
Eis gintų brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės! Maironis

STOTY
“Žadam, žadam pri- 
išvaišinti. išdirbti, Dažnai aš vis stoviu stoty 

Ir laukiu kažinko brangaus... 
Žinau —• dūmai drieksis tiršti, 
Veidai svetimi bus languis...

Ir žvelgsiu akim alkanom. 
Nors niekas, vai. niekas negrįš, 
Smalinėm naktim ir dienom 
Rymosiu stoty pas duris...
Praeis traukinių daug pro šal’, 
Nuneš daug dienų, valandų — 
Kodėl vieno veido, kodėl 
Tarp daugelio vis nerandu?

E. M.ėius “A.”

retų būti renkami vie
niems metams: preziden
tas renkamas senato, rek
toriai atskirų tautybių 

susirinkimo,

PABALTIJO UNIVERSITETAS 
| HAMBURGE
i _________________________

Jau prieš kelis mėnesius tūtas ir paskirti laikinieji 
latviai, kurių profesūros universiteto organai, ku- 
didelė dalis buvo susisnie- rie mokslui prasidėjus ir 
tusi šiaurinėje Vokieti jo- fakultetų taryboms susi
ję, buvo pradėję tirti gali- rinkus, bus renkami sta- 
mumus organizuoti savo tuto numatyta tvarka. Pa- 
universitetines studijas, gal projektą, organai tu- 
Valdžios sluoksniuose su
silaukta pritarimo, bet bu
vo pasiūlyta prie to pri
traukti visas tris Pabalti
jo tautas. Po daugelio pa- profesorių 
sitarimų ir pasikalbėjimų dekanai ir prodekanai - 
su anglų valdžios orga- fakulteto tarybų, 
nais, padėtis ėmė aiškėti ir 
klausimas ėmė spręstis vis . 
palankiau. Rudenį anglai 
pasiūlė įsteigti Hamburge 
akademinį trijų Pabaltijo 
tautų lagerį, į kurį anglai 
pažadėjo savo priemonė
mis sugabenti iš savo zo
nos pabaltiečių profeso
rius ir studentus ir kuria
me būtų leista organizuoti 
aukštuosius kursus. Da- 

įbar gi leista steigti tikras 
universitetas, 

i Anglų valdžia rodo daug 
palankumo ir pastangų 

, šiuo reikalu. Universiteto' 
ą svečiai iss..y- auditorijoms ir kitiems !

su Petro- d.arbo k,a.mbari.aI?s.PaJsk?'- fakultetuose 
L ° re 3 aukštus labai dide-'

Atsiliepė Kotryna Sta- Atradę viską įmaningai, ^iRsc^er ^in^na-■t°'’arnS bUS ParenStos ?a‘
siulienė: “Nu, gerai, mudu sugrįžo namolei, ryžosi muose Be t vienasgUN.
su vyru darom ką reikiant, leisti dukterį ir taisėsi pa- rda>ao

b. «1 • V <1 a • 1 . -Tvav/I Ub P«AI lllicioet reikia žinoti, ką turi keiti vestuves.
Pacelis jaunasis. Pridera! (Bus daugiau)

ūkvaizdžius išleisti, o rasi 
ir patiems važiuoti aoveiz- 
dėti”. Piršlys Antanas 
Vaištara atsakė: “Vincen
tas Pacys duoda savo sū
nui atskirą gyvenimą, duo-

S
rele, ryto metą išvažiavo, jį^oge

i Paskaitos prasidėsian
čios dar sausio mėn. pa
baigoje šiuose fakultetuo
se: 1) filologijos - filoso
fijos, 2) teisės ir ekonomi
nių mokslų, 3) gamtos- 
matematikos ir 4) žemės 
ūkio. Jeigu neatvyktų lau
kiamas tu fakultetų stu
dentu skaičius, ir, tuo Bū
du, iki sausio mėn. pabai
gos numatomuose įrengti 
gyvenamuose butuose pa
sidarytų laisvų vietų stu
dentams, tai bus tuojau 
pat pradedamas moks’as 
ir architektūros bei inži
nerijos fakultete. Kituose 
__________e paskaitos 

.prasidės tada, kai klausy-

: talpos.
Apskritai, patalpų klau

simas yra kiek sunkesnis 
Hamburge, bet tikimasi ir 
jį pavyks tinkamai išsprę-

LIETUVA SPORTO PASAULYJE. — Laisvoji Lietuva turėjo pasaulinę sporto olimpijadą 1338 metais. Ten dalyvavo visų rūšių 
sportininkai. Paveikslas parodo kaikurių sportų rungtynes bei lenktynes.

ame-i 
rikietis yra atleistas nuo 
visų kitų pareigų UNR- 
RA'oj ir paskirtas specia- įHnjiivereitrto'prezidėnl 

tui, rektoriui, dekanams 
ir sekretoriui butai numa
tomi tame pačiame name 
— Deutscher Rmsv Gali
mas dalykas, kad čia ga
lės įsikurti ir profesūra. 
Studentams gyvenamo
sios patalpos rengiamos 
visai netoli nuo Deutcher 
Ring esančiame 260 — la
gery.

Taip mūsų tremtinių lie
tuvių ir kitų baltiečių vil
tys turėti trėmime savus 
mūsų kultūros židinius 
pradeda realizuotis.

liu steigiamojo universite
to akademiniu globėju 
(academic advisor), kuris! 
ėmėsi to darbo praktiškai, 
entuziastingai.

Š. m. sausio 8 ir 9 d. 
Hamburge įvyko universi
teto organizacinių komisi
jų ir kitų atvykusių profe
sorių konferencija, kurios 
atidaryme dalyvavo ir 
UNRRA’os pareigūnai. 
Konferencijoje buvo ap
svarstytas ir priimtas pro
vizorinis universiteto sta- i----------------------------------------
TRYS SESUTĖS
Trys sesutės ant kalnelio 
Laužė šakas nuo berželio, 

! Lylia, lvlia, oi lylia,
Laužė šakas nuo berželio.

i

Laužkit, laužkit šakužėles,
Tik palikit viršūnėlę,

Lylia...
Tik palikit viršūnėlę.
Tik palikit viršūnėlę 
Dėl raibosios gegutėlės, 

į Lylia...
Dėl raibosios gegutėlės.

Į

Gražiai kukuoj’ gegutėlė 
Žalioj beržo viršūnėlėj, 

j Lylia...
j Žalioj beržo viršūnėlėj.




