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įvyks penktadienį, birže
lio 14 d., 7 valandą vakare. 
“Darbininko” ofise, 366 
W. Broadway, So. Boston. 
Šis susirinkimas svarbus 
— priešseiminis. Visi val
dybos ir komisijų nariai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuviai. Darbininkai!

Pereitą sekmadienį mes 
šventėme Sekmines, šv. ; 
Dvasios šventę. Sekminės 
yra tai katalikiškosios ak
cijos gimimo diena, diena, 
kada apaštalai pirmą kar
tą viešai pasirodė Kristaus 
gynėjais ir išpažintojais 
Apaštalai gavę šv. Dvasią i 
visiškai pasikeitė: anks- . 
čiau jie buvę slapukai, bi- ( 
ją kančių, tapo tikri dva- , 
sios galiūnai. Mes taip pat 
esame gavę šv. Dvasią. Ar , 
mes pasikeitėme? Kaip , 
gaila, kad šiandie yra ne
mažai miegančių katalikų. 
Mes ruošiame seimus, kon
ferencijas, bet kaip mažas 
skaičius tuo jdomaujasi, 
kaip mažas skaičius tuose J 
seimuose ir konferencijose 
dalyvauja.

Štai už poros savaičių į- 1 
vyks LDS organizacijos | 
seimas. Iki šiol labai ma
žas skaičius kuopų atsilie- i 
pė, kad į tą seimą siunčia ; 
savo atstovus. Rodos, vi
siems turėtų būti svarbu, 
kad organas “Darbinin
kas” lankytų visų lietuvių 
namus, kad kiekvienoje 
lietuvių kolonijoje gražiai 
gyvuotų LDS kuopa. Tai 
yra katalikiškosios akci
jos dalis. Katalikų akcija 
nėra politika. Bet ten, kur 
“kultūra ūkis ir politika 
paliečia tikėjimą bei do
ros mokslo sritis, tikintie
ji aiškiai ir tikrai turi va
dovautis katalikiškos pa
saulėžiūros pagrindais.”

Taigi labai svarbu, kad 
sekmadieni, birželio 23 
dieną ir pirmadienį, birže
lio 24 dieną, Šv. Juozapo 
lietuvių parapijoje, Water- 
bury, Conn., dalyvautų ne 
tik LDS organizacijos 
kuopų atstovai, bet ir ben
drai visi lietuviai katalikai 
ir išklausytų turiningų re
feratų, LDS Centro Val
dybos ir kuopų raportų ir 
padarytų pasiryžimą uo
liau darbuotis katalikiško
je akcijoje.

Bedievybės - komunizmo 
pavojus gręsia daugybei 
krikščioniškų kraštų, o y- 
pač mūsų tautai, kuri yra 
komunizmo ver gijoje. 
Darbininkija yra nuodija
ma bedievybės - komuniz
mo nuodais. Mes, lietuviai 
darbininkai turime būti 
uoliausi Kristaus Evange
lijos platintojai. Mes turi
me darbuotis ir melstis, 
kad mūsų tauta ir bendrai 
visas pasaulis atsinaujin
tų Kristuje.

Todėl nesigailėkime do
lerio kito aukoti, kad kiek
viena LDS kuopa būtų at
stovaujama sekmadienį ir 
pirmadienį, birželio 23 ir 
24 dd., Šv. Juozapo lietu
vių parapijoj, Waterbury, 
Conn., LDS metiniame Sei
me!

LDS Sekretoriatas.

Teisiamas Jugoslavijos Četnikų Vadas Mihailovičius
i

- Priesaikos prie degančių laužt’, prieš Šv. Raštę ir kardų. - Mihailovičius 
skambina mandalina ir mėgsta slivovicų. - Juodoji ranka. - Inspektuoja 
tvirtoves. —Premija už Mihailovičiaus galvų — gyvo, ar negyvo. - Persirengęs 
Mihailovičius žvalgyboje. - Slaptoji priesaika: išlaisvinsiu tėvynę, arba žū
siu.
- Kruvini susidūrimai tarp četnikų ir partizanų. - Kodėl sųjungininkai rė- 

Kaip buvo suimtas Mihailovičius. - Kų patyrė USA lakūnai pas

40,000 Vyry Dalyvavo
Pamaldose

Šv. Vardo Draugijų Šventoji Valanda
Pavyko - 55 Kapelionams Įteikė Į 

Pasižymėjimo Citacijas
Bostcn 

birž. 9 d., 
čiant, virš 40,000 Šv. Var
do draugijų katalikų vyrų- 
narių iš 360 Bostono arki
vyskupijos parapijų, susi
rinko milžiniškame Bra- 
ves Field viešai dalyvauti 
Šv. Valandos pamaldose.

Visi vyrai — dalyviai 
buvo sužavėti šiomis įspū
dingiausiomis pamaldomis 
ir minios susikaupimu lai
ke iškilmių.

Trečią valandą po piet 
nrasidėjo klierikų, vienuo
lių ir parapijų kunigų pro
cesija, kuri lydėjo virš 
oenkiasdešimts kaoelionų. 
Drelatų, vyskupą Keleher, 
Šv. Valandos celebrantą 
su asista, ir taip gi šių iš
kilmių globėją, J. E. Arki
vyskupą Richard J. Cush
ing, D. D.

Kunigai susėdo arti prie 
milžiniško altoriaus, o pre
latai ir vyskupai su asista 
laiptais užėjo į sanktua- 
riumą.

Šv. Jono seminarijos 
choras puikiai giedojo ke
letą bažnytinių giesmių. 
Po to prasidėjo Šv. Valan
da.

J. E. Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing asmeniš
kai įteikė šio pasaulinio 
karo kapelionams pasižy
mėjimo citacijas už jų išti
kimą dvasinį tarnavimą 
mūsų karo jėgoms visuose 
mūšių frontuose. Paaiškė
jo, kad iš Bostono arkivys
kupijos 109 kapelionai, de-

- Sekmadienį, 
saulutei švie-

• v

Jo žmona mirė išvaduota iš nacių arešto. - Turi dukterį ir tris sūnus.

mė Tito. - 
i 

šimtas nuošimtis visų ku- četnikllS. 
nigų, tarnavo šiame kare. * «
Jų tarne buvo ir kunigas— 
majoras Jonas Daunis,) 
Nekalto Prasidėjimo para-i 
oijos, Cambridge, vikaras, 
uriarn taipgi buvo įteikta 

Jtaciji. į

Visa minia vyrų sugie
dojo Šv. Vardo giesmę, su
kalbėjo rožančių ir atnau
jino Šv. Vardo užlaikymo 
ir pagarbinimo įžadus.

Susirinkusieji atydžiai 
klausėsi J. E. Arkivysku
po Richard J. Cushing 
reikšmingo ir įspūdingo 
pamokslo. Jis rimtai ragi
no visus vyrus “įgyven
dinti katalikybę, stiprėti 
savo tikėjime ir spindėti 
gražiu pavyzdžiu ir gerais 
darbais kasdieniniame jų 
suėjime su kitais”.

“Katalikai, kurie prieš
tarauja komunizmui ir fa
šizmui ir įspėja kitus dėl 
jų klaidų, dirba veltui, jei 
jie patys savo gyvenimu 
neparodo uolumo dvasi
niame savo gyvenime į- 
vykdinimui ir platinimui 
Dievo karalystės savo šir
dyse. Taigi, mylimieji vy
rai, gyvenkite ir stiprėki- 
te katalikybėje”.

Pamaldos užsibaigė gie
dojimu “Tantum Ergo” ir 
palaiminimu Švenčiausiu 
Sakramentu. Vyrai nuo
širdžiai patenkinti tokio
mis įspūdingomis iškilmė
mis ir dvasiškai sustiprin
ti uoliau veikti savo para
pijose, linksmai grįžo į na
mus. J. B.

SMARKI AUDRA PADARE 
MILIJONINIUS NUOSTOLIUS 

NAUJOJE ANGLIJOJE

Žuvo 15 Žmonių

Vaizdas Iš Katalikų Spaudos Seimo Bostone

Šis vaizdas parodo Katalikų Spaudos Organizacijos seimo sesiją, kurioje 
kartu su kunigais ir pasaulionimis dalyvavo ir Seserys vienuolės. Šiame vaizde 
matome ir laikraščio “Darbininko” du atstovu — kun. Pr. M. Jurą, LDS Cent
ro pirmininką, ir kun. Joną Bernatonį.
----—————————■ —  — ! .

J. V. Nusigindamas Turi Būti
Apribotas, Sako Eisenhower 

“Karas Neužbaigtas, Mūsų Tikslas 
Neatsiektas” - Austin

Slapti ginkly sandėliai 
kalnuose

— Spremte se, spremte Četnice 
Ljuta če borba da bude 

...Batcite bombe, Četnice.
— Pasiruoškite četnikai, 

bus baisi kova. Mėtykite 
bombas, četnikai, — šito
kios Mihailovičiaus četni
kų dainos skambėjo kal
nais ir miškais, atšaldyda- 
mos kraują ir drąsesniems 
naciams, kai jie 1941 me
tais įsiveržė į Jugoslaviją. 

Geležinė vokiečių armija 
juvo sugniuždžiusi iš
mankštintus Jugoslavijos 
pu'kus.

Sutelkęs dalelę regulia
rios Jugoslavų kariuome
nės, o dar daugiau sukvie
tęs kaimiečių, pulkininkas 
Draja Mihailovič išėjo į 
Tuodkalnijos kalnynus. 
Tam jau jis ruošėsi iš ank
sto, šlaituose, urvuose, į- 
rengdamas slaptus ginklų 
sandėlius. Tuose kalnuose 
jau nuo seniai četnikai 
prieš Šv. Raštą ir kardą 
prie pušinių laužų darė 
priesaikas kovoti prieš 
prispaudėjus.

Kruvinoji kova
Slaptąjį savo štabą Mi- 

hailovičius sudarė savo tė
viškės apylinkėse — Su- 
madijoje, 1941 m. gegužės 
mėnesyje. Greit jo parti
zanai pradėjo atakuoti vo
kiečių patrulius, griauti o- 
kupantams svarbių upių 
užtvankas, sprogdinti til
tus, užpuldinėti nacių 
sunkvežimių gurguoles, a- 
takuoti vokiečių įgulas. 
Jie pagrobė ginklų sandelį 
Karagujeve, četnikų dina
mito bombos sproginėjo 
paliai pačią nacių okupuo
tą sostinę Belgradą. Dau
gelyje vietų jie išsprogdi
no geležinkelius. Smede- 

i revkoje jie išsprogdino to
kį didelį ginklų sandelį, 
kad trenksmas buvo girdi
mas Belgrade už 40 (ang
lų) mylių. Išgązdinta italų 
įgula per radiją šaukėsi 
pagalbos.

Naciai pradėjo medžioti 
četnikus, bet jie kalnuose 
įsirengę kulkosvaidžių liz
dus pavaišindavo vokie
čius tokia kulkų kruša, 
kad šie nežinodavo, kur 
bėgti. Četnikai, savo pa
darytomis granatomis už
kirsdavo kelią pasitraukti, 
o gesolino bombomis degi
no nacių tankus.

Įniršę naciai degino Ju- 
jgoslavijos kaimus, ir iš jų 
dar daugiau vyrų bei mo- 

New York (LAIC)—Lie- terų bėgo į kalnus pas Mi- 
tuvoje įvesti atskiri mo- hailovičių. 
kesčiai viengungiams. Nuo 
to mokesčio atleisti karo 
invalidai, buvusieji rau
donarmiečiai ir panašiai. 1

Belgrade, Jogoslavija, 
i birž. 10 — Pranešama, kad 
šiandien prasidėjo gen. 
Draja Mihailovičiaus, bū- 

: vusio Jugoslavijos hero
jaus ir četnikų vado, teis
mas. Jis kartu su kitais 23 
četnikais teisiami už “ben- 
dardarbiavimą su naciais 
ir išdavystę.”

Kaltintojais yra Tito, 
Jugoslavijos komunistinės 
valdžios vadas, ir jo ben- 
dardarbiai.

Ši gen. Mihailovičiaus 
t suįdomino visus. 

'Jung. Valstybių ir Angli
jos karininkai ir kareiviai, 
kurie turėjo nrogą sueiti 
gen. Mihailovičių ir jo va- 

i dovaujamus četnikus, la- 
i bai gerai žino, kad gen. Mi- 
i hailovičius ir jo vadovau
dami četnikai kovojo prieš 
IVokietijos nacius už savo'

Northfield, VL, birž. 10 komunistų vadas, kuri ko- 
— Gen. Dwight D. Eisen- munistų partija išmetė ne 
hower, kalbėdamas Nor- tik iš vadovybės, bet iš- 
wich Universiteto 127-tose braukė ir iš partijos, sako, 
mokslo užbaigimo iškilmė- kad jo išvykimas į Jung. 
se, pareiškė, kad Jung. Valstybes yra suvėluotas. 
Valstybių nusiginklavi- Mirus Kalininui, jis nega
nias turi būti apribotas., Įėjęs pasimatyti su sovie-
Jis sakė: “Mes turim rem-.tų Rusijos vadais, su ku-! 
tis karo sistema, kad duoti riais jis norėtų pasimatyti b 
būtiną galybę kol šio karo' ir pasikalbėti, 
problemos bus išrištos.”) Vargšas Browder ieško 
Ragino teikti pilną para-Į užtarimo pas Staliną, 
mą Jungtinių Tautų Orga
nizacijai.

Senatorius Austin pa
reiškė, kad mūsų karo jė
gų sumažinimas “sukėlė 
baimę mūsų alijantuose,1 r“ 

Į mes nebegalėsime Prez.
- duoti tos pagalbos, kurią John W. Snyder nauju) Apie gen. Mihailovičių, 
į mes esame pažadėję.” Jis Jung. Valstybių iždo se- jo vadovaujamus četnikus 

Praneša, kad Nukryžiuo- įspėjo visus, kad “karas kretorium. Į ir Tito suruoštą teismą
to Jėzaus Seserų Vienuo- dar neužbaigtas, mūsų tik- Į John W. Snyder iki šiol plačiai rašo Dr. J. Pruns- 
lynas, Brocktone, skau
džiai nukentėjo. Padarė 
didelius nuostolius.

šeštadienio vakare, bir- Ne tik lietus lijo, bet iri^ad 
želio 8 d. siautė smarki au- ledai colio didumo krito irla„rti 
dra su lietumi, perkūnėliu išdaužė nemažai langų, 
ir žaibais. Toje audroje; 
žuvo 15 žmonių. Viesulas 
išvertė su šaknimis ir nu
laužė labai daug medžiu, 
elektros ir telephonų stul
pų.

ši audra padarė milijo-
nų dolerių nuostolius. Bos- htifijonas DoleriiĮ Streikui 
ton Edison kompanija sa-: 
ko, kad tokios audros nesą1

' Snyder Paskirtas Valstybės 
Iždo Sekretorium

tVashington, D. C.,
__ Truman paskyrė krašto laisvę.

’i 
slas dar neatsiektas”. Se- buvo rekonversijos de- ki. Šis raštas telpa šio nu-’ 
natorius Austin pabrėžė, partamento direktorium. »merio 1 ir 5 pusi.
kad “mes galime pralai
mėti jį, jeigu mes pasida
rysime taip silpni ir nebe
galėsime duoti pagalbos 
tiems, kurie mus atstovau-1

VĖL GAISRAS VIEŠBUTYJ

Juodukas Kunigas
Tėvas Bazilius Matthews, 

pirmas juodukas įšventin
tas kunigu - vienuoliu Be-

buvę nėr 60 metu kuri bū- Uashington, D. C. -CIO pasitarimuose dėl galu-' 
ouvę per w metų kun Du Jūrininku Uni- tmes taikos ir tiems, kurietų tiek daug sutrukdama ]“yrė uS dote- atstovauja Jungtinė- 

rių jūrininkų ir laivakro- se Tautose . 
vių streikui, kuris yra pa-| ^‘*- 
skelbtas birželio 15 d. -Austin yra paskirtas A- 

Federalės valdžios atsto- merikos atstovu į Jung. heaeraies valdžios atsto Tautų Saugumo Tarybą

!
i

ir nutraukus elektros vie- 
lių ir išvertus stulpų.

nediktinų Ordine, Trini
dade, prieš vienuoliką me
tų, dabartiniu laiku gavo vai stengiasi jūrininkus ir 
žinią iš Fordha Universi- laivakrovius sutaikinti su 
teto, kad jojo daktarato kompanijomis, kad is- 
disertacija buvo priimta, vengti streiką, šis strei- 
ir šį mėnesį jam suteiks.kas, jeigu įvyktų, būtų la- 
daktarato laipsnį. įbai žalingas visam kraštui.

15 Žmonių Mirė, 24 Dingo
viešbutyj gaisras prasidė-Dubuųue, Iowa, birželio

į 10 — Šio miesto Canfield jęs labai panašiai kaip La- 
Kalp žinoma, Senatorius viešbutyj anksti sekma- Šalie viešbutyj, Chicagoj,

dienio rytą, birželio 9, ki
lo gaisras. Raudonojo 

i Kryžiaus žiniomis, 15 žmo- 
------- ------- Į nių mirė nuo dūmų ir ug- 

Browder Tebesąs Maskvoje surasti2is žmonių sužeis- 
---- ;___ ________ta, iš kurių vienas yra bai- 

Maakva, birž. 10 — Earl gjai apdegęs.
Brovvder, buvęs Amerikos, Sakoma, kad Canfield

būtent, tuoj po vidunakčio 
ir rūsyj.

Pažiūrėjęs į drąsųjį čet- 
Tęsinys b-tame pust
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ĮVAIRIOS žinios A t A
LDS SEIMO RENGIMO 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS

LDS Seimo Tvarka

NMU Tvirtai Laikosi Reikalavimo 
Sumažinti Darbo Valandas

Washington, D. C., birž. nizmo agentai yra labai 
— Tautinė Jūrininkų gerai ištreniruoti sudrum-10

Unija aiškiai 
kad ji laikysis 
mo sumažinti darbo va 
landas iki 44 valandų sa-l 
vaiteje. Dabar dirba 56 va-; 
landas savaitėje. Unijos; 
vadai sako, kad jeigu jų 
reikalavimas nebus priim
tas, tai jiems nieko kito 
nelieka, kaip tik išeiti į 
streiką šeštadienį birželio 
15 d.

Jūrininkų Unijos komi
tetas sako, kad jie bandys 
ištraukti į streiką tanke- 
rių, ežerų laivų ir upių lai
vų darbininkus, nors jie 
prie tų septynių unijų, ku
rios skelbia streiką ir ne
priklauso, kad tokiu būdu 
visiškai suparaližuoti pre
kinių laivų judėjimą.

Tautinė Jūrininkų Uni
ja, vadovaujama Joseph 
Curran, jau esą pilnai pa
siruošus streikui. Sudarė 
iš trylikos vyrų Tautinį 
Streiko Politikos Komite
tą, kurio centras bus New 
Yorke, ir tas komitetas y- 
ra įgaliotas praleisti mili
joną dolerių iš unijos 
streikierių fondo streiko 
vedimui visame krašte.

Unijos komitetas užgin
čija, kad su šiuo gresian
čiu streiku būtų kokios 
nors politinės implikaci
jos. “Turėtų būti aišku-, 
kad mūsų reikalavimai y- 
ra grynai ekonominiai”, 
sako unijos komitetas sa
vo pareiškime.

Blogiausia yra tas, kad 
nėra kooperacijos tarp 
darbininkų ir darbdavių. 
Pragyvenimo kainoms pa
kilus, darbininkai yra pri
versti reikalauti didesnio 
atlyginimo. Kompanijos 
turėtų teisingus darbinin
kų reikalavimus patenkin
ti. Užsispyrimas labai ken
kia visuomenės gerovei.

Kai du pešasi, tai tre
čias naudojasi, sako prie
žodis. Taip ir dabar yra. 
Darbininkai reikalauja di
desnio atlyginimo, geres
nių darbo sąlygų. Darb
daviai nenori geruoju pa
tenkinti darbininkų reika
lavimų, arba jei patenki
na, tai kelia produktų kai
nas. Susidaro padėtis, kad 
dauguma žmonių turi nu
kentėti. Kyla nepasitenki
nimai. Komunizmo agen
tai tuojau pasiskubina su 
savo propaganda. Komu-

pasisakė, štame vandenyj gaudyti 
reikalavi-. žuveles. Ir jiems kai kur

pavyksta, nes dar yra ne
mažai žmonių, kurie visiš
kai nepažįsta komunizmo 
baisumo ir žiaurumo.

Misi jonieriŲ Šeimyna
Kun. Godfrey Cook, New 

Orleans provincijos Jėzui
tas, išvyksta į Ceylon, In
diją, darbuotis Tricomalee 
misijoje.

Per kelis metus kun. 
Cook mokytojavo ir ėjo 
viršininko pareigas katali
kų aukštesnioje mokyklo
je.

Pažymėtina, kad kun. 
Cook yra vienas iš dvyli
kos kunigų - sūnų jojo šei
mynoje. Jo vienuolika 
brolių taip gi yra Tėvai 
Jėzuitai tos pačios New 
Orleans provincijos.

Džiugu skaityti apie to
kią maldingą ir pavyzdin
gą šeimą.

Kietųjų Anglies Kasyklų 
Streikas Pasibaigė

New York, birž. 10 — Pe
reitos savaitės pabaigoje 
pasibaigė kietųjų anglies 
kasyklų darbininkų strei
kas. Darbininkai išsiderė
jo po 18 ir pusę cento prie
do valandai, po $100 atos
togoms, gerovės ir sveika
tos fondą.

Į gerovės ir sveikatos 
fondą kompanijos mokės 
po 5 centus nuo kiekvieno 
iškasto tono anglies.

Darbininkai grįžo dar
ban.

Suprantama, kaip papra
stai. kompanijos pareiškė, 
kad turės pakelti po vieną 
dolerį už kiekvieną anglies 
toną.

"Baltic Review”USA 
Universitetuose

Čikaga (LAIC) — Tarp 
kitų leidinių USA univer
sitetų bibliotekose, pavyz
džiui Chicagoje, galima 
matyti ir Švedijoje leidžia
mą “Baltic Review”. Vie
tomis bibliotekų vedėjai 
palikę pažymėjimus, kad 
žurnalas gaunamas tarpi
ninkaujant Amerikos Lie
tuvių Informacijų Centrui.

Vokietis Kardinolas Smer
kia Rusų Kontrolę

Kardinolas Joseph 
Frings iš Cologne, prane
ša, kad vokiečiai rusų zo
noje verčiami gyventi 
“žiauresnę vergovę negu 
belaisviai Belsen koncen
tracijos stovykloje”. Jis 
taipgi pareiškė laikraš
čiams, kad “alijantai išme
ta apie 10,000,000 vokiečių 
iš jųjų namų, ir tuo pačiu 
laiku spaudžia karo belais
vius kaipo vergus - darbi
ninkus.”

Pasirodo, kad tai nauja j 
mada žmones kankinti ir j 
paniekinti jų asmeniniasi 
teises.

Kardinolas Frings iškėlė 
tokį klausimą: “Kur dabar 
yra tie 36 Vokietijos Auk
ščiausiojo Teismo teisėjai, 
kurie buvo areštuoti rug
piūčio mėnesį, 1945 m. 
Leipzige, nors jie nebuvo 
susijungę su naciais, ir da
bar gal badauja stovyklo
se?”

Kardinolas kalbėjo susi
jaudinęs ir karštai, nes jo 
brolis buvo kartu su jais 
paimtas į nelaisvę.

Rusai Sako Bevin Pasiruo
šęs Hutraukimui Rysiy

Maskva, birž. 10 — So
vietų Rusijos valdžios or
ganas “Pravda” smarkiai 
kritikuoja Anglijos užsie
nių sekretoriaus Ernest 
Bevin, premiero Attlee ir 
Churchill kalbas, kuriose 
Anglijos vadai aiškiai pa
sisakė prieš komunistinės 
Rusijos imperialistinius 
siekius.

Rusijos rašytojas “Prav- 
doj” sako, kad Bevin kal
ba “buvo psichologiškas 
pasiruošimas visiškai at
sisakyti nuo sudarytų ben
dradarbiavimo principų 
tarpe alijantų.”

Rusai labai gerai žino, 
kad Anglija ir Amerika 
nusiteikusios visus taikos 
klausimus pavesti 21-nos 
tautos konferencijai. Rusi
ja kaip tik to nenori. Ji no
ri visus taikos klausimus 
apkalbėti ir išspręsti ketu
rių didžiųjų užsienių mi- 
nisterių konferencijose.

Kaip žinoma, keturių di
džiųjų užsienių ministerių 
konferencija yra numaty
ta birželio 15 d. Rusai turi 
maža vilties, kad toje kon
ferencijoje visi klausimai 
praeis sklandžiai. Todėl iš 
anksto pasiruošę ir kalti
na kitus.

Mykolas Abračinskas
mirė penktadienį, birželio 7 d. š. m., gyv. 148 
Ames St., Montello - Brockton, Mass. Laido
jamas iškilmingai iš Šv. Roko lietuvių parapi
jos bažnyčios antradienį, birželio 11 d., 10 vai. 
rytą, Kalvarijos kapuose.

A. a. Mykolas Abračinskas paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną Uršulę, sūnus kun. Al
bertą, Dr. Edvardą ir Petrą, dukteris Pauliną, 
Elzbietą, brolį ir daug giminių.

A. a. Mykolas Abračinskas gimęs lapkričio 
28 d., 1869 m., Marijampolėj, Lietuvoj. Ame
rikon atvyko 1888 m. ir apsigyveno Shenan- 
doah, Pa., kur per 20 metų dirbo anglies ka
syklose. Į Brocktoną atvyko 1908 m., kur pasi
statė tris namus ir biznį — valgomųjų produk
tų krautuvę.

Velionis buvo veiklus lietuvių katalikų pa
rapijose ir draugijose. Yra labai daug prisi
dėjęs prie parapijų ir draugijų organizavimo. 
Jis buvo vienas pirmųjų LDS organizacijos 
organizatorių ir narių. Būdamas LDS Centro, 
apskričio ir kuopos valdybose, ypač Centro 
pirmininku yra daug pasidarbavęs. Vesdamas 
pavyzdingą gyvenimą su savo mylima žmone
le Uršule, išauklėjo ir išmokslino gražią šei
mą. Sūnus kun. Albertas gražiai darbuojasi 
So. Bostone — Šv. Petro lietuvių parapijoj; 
sūnus Dr. Edvardas gyvena ir praktikuoja 
Holyoke; sūnus Petras yra vedęs ir gyvena 
East Bridgewater; duktė Paulina yra ištekė
jus už Dr. Prano Reynolds (Rimgailos) ir gy
vena Athol, Mass.; duktė (jauniausioji) yra 
taip pat ištekėjus už p. Kostanto Dauksevi- 
čiaus ir gyvena No. Abingtone. Turi daug gi
minių Pennsylvanijos valstybėje.

1937 m. Mykolas Abračinskas pardavė sa
vo biznį ir namą jaunam lietuviui, p. Leonar
dui Kumpai ir taipgi dėl susilpnėjusios sveika
tos šiek tiek pasitraukė iš visuomeninio veiki
mo. Jis buvo nuoširdus ir dosnus lietuviškų 
katalikiškų įstaigų rėmėjas, pp. Abračinskų 
namuose labai daug mūsų jaunų veikėjų ir 
studentų yra patyrę vaišingumą ir nuoširdu
mą.

Lai a. a. Mykolo Abračinsko vėlei Dievas 
suteikia amžiną ramybę!

£ £

LDS Centro Valdyba, “Darbininko” redak
cija ir administracija reiškia gilią užuojautą 
p. Uršulei Abračinskienei, kun. Albertui ir 
bendrai visai Abračinskų šeimai!

• v
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Gražiausių Liaudies Dainų 
Rinkinys

VAI LEKITE DAINOS”
Paruošė Kun. J. Dabryla 

Papildytą Rinklių Išleido 
KUN. P. M. JURAS

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

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

| DARBININKAS
I 3S6 We»t Broadway So. Boston 27, Mass.

Vilniaus Ir Kaunas Dabar 
Be Susisiekimą

New York (LAIC) —So- 
vietai vis nesugeba atsta
tyti karo metu sunaikinto 
susisiekimo Vilniaus ir 
Kauno miestuose. “Prav
da” Nr. 74 rašo, kad Kau
ne autobusai tevaikšto 
tarp miesto centro ir gele
žinkelio stoties, o Vilniuje 
tik tarp stoties ir vieno 
užmiesčio.

Tėvai Pasijonistai

Neužilgo Tėvai Pasijo
nistai, Birmingham, Ala- 
bama, pradės statyti ligo
ninę negrams. Tąją ligoni
nę aptarnaus vien negrai 
gydytojai. Joje bus 75 lo
vos.

Dr. John L. Rice,
Pavasarinis ‘išvalymas’ 

kūno jau seniai išėjo iš 
mados. Bet daugybė senes
nių žmonių pamena, kada 
jiems jauniems būnant, jie 
buvo priversti imti sirapą 
su siera, kuomet senesnieji 
vartojo sasafras arbatą 
sveikatai. Tą metinę “iš
valymo” praktiką žmonės 
sekė per gentkartes gal 
nuo tų dienų kuomet tikė
jo, kad tie vaistai išgydė 
visokias ligas. Anglijoje 
žmonės vartodavo “sira
pą su siera”, Vokietijoje 
“Hamburg arbatą”, kuo
met kitose šalyse patys 
maišė įvairiausias žalias, 
šaknis, sėklas, džiovintas 
kvietkas ir pan. kraujo iš
valymui. Stebėtina, kad 
net ir šiose dienose randa
si daug žmonių šioje šaly
je, kurie vis lanko “žolių” 
gydytoją.

i

1. Birželio 23 d. a) Seimas prasidės šv. mišiomis 
10-tą vai. rytą Šv. Juozapo par. bažnyčioje, b) Šv. mi
šias atnašaus LDS garbės narys, kun. kleb. Juozas J. 
Valantiejus. c) Pamokslą sakys LDS Centro pirm, 
kun. Pranas M. Juras, d) Laike pamaldų giedos Mote
rų S-gos choras, e) Šiose pamaldose dalyvaus “in cor- 
pore” seimo delegatai ir visi LDS 5-tos kuopos nariai, 
f) Po pamaldų, senosios mokyklos kambaryje, seimo 
dalyviai ir svečiai turės bendrus pusryčius.

2. Seimo pirmoji sesija prasidės 1-mą vai. po pie
tų, Šv. Vardo draugijos kambaryje, (Holy Name 
Room) senosios mokyklos patalpose.

3. a) 7-tą vai. vakare, Seimo dalyvių bei svečių pa
gerbimui, parap. auditorijoje įvyks bankietas. b) Lai
ke bankieto kalbės miesto mayoras John S. Monagan, 

LDS Centro pirm. kun. Pranas M. Juras, poetas ir žmo
na — Aleksandravičiai, “Darbininko” red. Antanas 
Kneižys, LDS garbės narys kun. Juozas J. Valantiejus, 
kun. Jonas Bernatonis ir kiti įžymūs delegatai ir sve
čiai. c) Muzikalę dalį išpildys Šv. Juoz. par. choras.

4. Birželio 24 d. a) 8-tą vai. ryto, gedulo šv. mišios 
už mirusius LDS narius, b) 9:30 vai. ryto, prasidės se
sijos, naujosios mokyklos patalpose.

5. Atvykstantiems delegatams bei svečiams apsi
stojimo dėliai rekomenduojame: Elton Hotel—$3.50 
už kambarį, Kingsbury Hotel — $2.50 už kambarį ir 
pas privačiai lietuvių šeimas.

Visokiais seimo reikalais prašome adresuoti: — 
LDS Convention, % Rev. Joseph Valantiejus,

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
Į Seimo Rengimo Komisiją įeina sekanti asmenys: 

Kun. Juozas J. Valantiejus — garbės pirm., komp. A. 
J. Aleksis — pirm.; Jonas Totilas — rašt.; Magdalena 
Karinauskienė — valgių gamybos pirm. Komisijos na- 
riai-rės: Juozas Bernotas, Kazys Dapkus, Marcelė Di- 
gimienė, Ona Girdzijauskienė, Petras Jokubauskas, 
Jonas Kairys, Mariutė Kašėtaitė, Petronė Laurinaitie
nė, Petras Liubinas, Dominikas Matas, Elzbieta Matu- ■ 
liunienė, Kazimiera Petrauskienė, Stefanija Sapranie- 
nė, Marijona Stankevičienė. Antanas Šambaris, Anta
nas ir Ona Šmotai, Nelė Totilienė, Vincas ir Ona Ur
bonai.

i

einama. Pasim i k 1 i n t i 
žmogus turi truputį anks- 
čiaus atsikelti kasdien, bet 
tas neturėtų patrumpinti 
miego laiką, nes lengva ei- 

i ti gulti ankščiaus kas 
’ nakt.

Taip, kaip kasmet mes 
pamainome mūsų drabu
žius su pavasariu, tai taip; 
ir mums vertėtų pamainy
ti sveikatos taisykles pa
vasaryje. Bet ir tame nėra 
daug skirtumo. Su gražiu 
oru ir ilgesnėms dienoms 
turėtume pasinaudoti pro
ga ilgiaus pasilikti ant lau
ko ir daugiaus pavaikščio
ti, gauti daugiaus šviežio 
oro ir saulės šviesos. A- 
part to, yra gerai pridėti 
daugiaus daržovių prie 
valgio, gerti daugiaus pie
no ir taip vartoti lengves
nius valgius.

I mėnesio lietūs turėtų 
mums priminti, kad kas
dieninis rytinis pasimau
dymas mus sudrūtins ir

FLIS.

Šiandien mes nereikalau
jame sezoninį kraujo išva
lymą. Žmonės nuolat 'pri
žiuro savo sveikatą, svei
kai užlaiko savo kūną ir 
retai reikalauja vaistų ar
ba tonikų.

Gamta visiems aprūpino 
daugumą tonikų, kurie kū
nui reikalingi, jeigu tik 
mes juos pasinaudotume. 
Tie tonikai yra saulės švie
sa, šviežias oras ir van
duo. Kuo daugiaus žmonės 
vartos šituose elementus, 
tuo geriaus tautos sveika
ta pagerės. Teisybė, kad 
jeigu žmonės daugiaus mi- 
klinsis šviežiame ore tai 
daugumas dabartinių ligų 
visai neegzistuos.

Kasdieninis sveikas kū
nas nereikalauja praleidi
mą jokių pinigų. Tik rei
kalauja truputį laiko. 
Šviežias oras ir saulės 
šviesa visiems lengvai pri-

metų bėgyje pakrikštyjo 
beveik 6.000 negrų.

Kristus, įsteigdamas Ka
talikų Bažnyčią, įsakė sa
vo Apaštalams: “Eikite ir 
mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan 
Tėvo ir Sūnaus ir švento
sios.”

Britų Darbiečiai Griežtai 
Smerkia Komunistus

Bournemouth, Anglija, 
birž. 10 — Šiandien prasi
dėjo Britų Darbo partijos 
metinis kongresas, kuria
me dalyvauja apie 1,200 
atstovų. Susirinkusieji 
triumfuoja rinkimų laimė
jimu pereitą liepos mėnesį. 

Kongreso išvakarėse šeši 
Balandžio ministerių kabineto minis- 

teriai pasakė karštas kal
bas. Jie griežtai pasisakė 
prieš komunistus.

Kongresas yra pasiruo
šęs priimti rezoliuciją, ku
ri uždraustų bet kokį su 
komunistais susidėjimą.

Do-Vyskupas Stephen 
nohue iš New Yorko, asis
tavo suteikimui Krikšto 
Sakramentą 80 suaugu
siems negrams šv. Karolio 
Borromeo bažnyčioj, Har- 
lem, New York.

Tos bažnyčios klebonas, 
Prelatas McCann, 13-kos

Aukos Informacijos Centrui
Už Sočiai Service patar

navimus į LAIC įplaukė 
$2. iš Mrs. A. Kurtinaitis 
(Newark, N. J.) ir $1. iš 
Kazimiero Reivydo - Rei- 
vyčio (Brooklyn, N. Y.).

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.
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Ekonominis Prieš Ameriką Karas

KALININAS IR STEBETINI 
BOr BEVECU IŠRADIMAI

Amerikos visuomenė negali atsistebėti, dėl kokios 
priežasties paplito iki šiol negirdėta streikų epidemija. 
Svarbiausia ir pateisintina priežastis tai, žinoma, pe
reiginis pokarinio susitvarkymo laikotarpis. Kilstan- 
tis pragyvenimo pabrangimas verčia darbininkus su
sirūpinti duonos kąsniu. Jei darbininkai nepastatys 
savo reikalavimų, tai suprantama, kad darbdaviai ne
pasiūlys jiems didesnio užmokesnio. Tad jie griebiasi 
vienintelės priemonės — streiko. Tai natūralu. Tačiau, 
prisižiūrėjus, kaip šių dienų streikai yra vykdomi, sa
vaime siūlosi išvada, kad čia kovojama ne vien už duo
nos kąsnį. Jau plieno, geležinkelių ir anglies streikai 
sudarė įspūdžio, kad jų užnugary slepiasi kažkokie 
neaiškūs sumetimai. Kuomet viens geležinkeliečių va
das, Whitney, įsikarščiavęs dėl strateginio Prezidento 
žygio, pareiškė, kad jis panaudos unijos turtą — 47 
milijonus dol. — Trumano pralaimėjimui 1948 m. rin
kimuose, tuomet visuomenė su pasipiktinimu pamatė, 
kad streikas siekia politinį tikslą atsiekti. Čia įsi vėlus 
Amerikos vidaus politika.

Bet dabar gresiąs naujas jūreivių streikas yra jau 
aiškiai tarptautinio pobūdžio. Jūreivių unijų vadai, 
Curran ir Bridges, atvirai pasisakė, kad jie sumobi
lizuos viso pasaulio jūrininkus streikuoti prieš Ameri
kos laivus, atvykstančius į viso pasaulio uostus. Vadi
nasi, kai Amerikos laivai atveš maisto badaujančiai 
Europai, tai Europos uostų darbininkai atsisakys tą 
maistą iš laivų iškraustyti. Čia tai jau tikrai bolševi
kiškas užsimojimas, nes streikieriams įsakyta nesi
skaityti ne su tuo, kad dėl jų streiko gali badu numirti 
milijonai lesgyvių Europos baduolių. Ir iš tiesų, pasau
lio jūrininkų streiką organizuoja Rusijos bolševikai, 
kurie duoda tiesioginius įsakymus Amerikos “tovariš- 
čiams”.

Dalykas toks, kad pereitais metais Europoj susi
organizavo Tarptautinė Darbininkų Unijų Sąjunga, ri
šanti visas bolševikuojančias pasaulio darbininkų uni
jas. Ta organizuotė mėginama išplėsti visose šalyse. 
Ji turi nekaltą iškabą: kovoti už darbininkų būklę, bet 
tikrenybėje tai politinis Maskvos įrankis. Šiuo momen
tu Amerikos politika, susidūrusi su griežtu, nepalau
žiamu ir besarmatišku Sovietijos imperializmu, prade
da apsižiūrėti ir suprasti, kad pataikaujant Rusijai, į
remiama vien komunizmą ir tuomi padedama jam kenčiamai kartus. Jie stengiasi atsimokėti, skelbdami 
knisti Amerikos gyvenimo pagrindų tvarką. Tad Wa-' ekonominį karą Amerikos pramonei. Taiko į pačias 
shingtono vyriausybė palaipsniui atslūgsta nuo mas- skaudžiausias vietas: plieną, anglį, susisiekimą ir 
koliško hipnotizmo ir vis dažniau pasako Maskvai tie- maistą. Darbininkų klausimas patogiausia tam prie- 
sos žodį, kurs išdidiems Kremliaus ponams yra nepa- danga. K.

Prancūzijos pirmojo ir antrojo karo veteranai laike metinės Pergalės 
šventės Europoje, paradu maršuoja į Are de Triomphe, kur pagerbs Ne
žinomojo Kario kapą.

PENKERI METAI VERGIJOS 
DARBUOSE RUSIJOJE

nos, rašo Kravčenko. Jų 
daugumai tenka eiti po še
šias - septynias mylias į 
darbą ir atgal, vadinasi, be 
dešimties ar daugiau sun
kaus darbo valandų, jie po 
trejetą valandų dar turi 
pėsčiomis eiti, ir tik ne
daugelis turi batus tiems * 
priverstiniems žygiams 
atlikti. Nepageidaujamų 
elementų trėmimas į pa
geidaujamas priverstino 
darbo vietas. Sovietų Ru
sijoje plačiai vartojamas' 
ir tenai vartojamas net 
torturos ir inkvizicijos liu
dija Kravčenko.

NKVD kolonijose Uralo 
kalnuose tie režimo vergai 
verčiami dirbti lauke, ne
paprastų šalčių nepaisant, 
nežiūrint, kad jie turėjo 
nušalusias, gangrenos ap- 

• imtas kūno dalis, 
į Dauguma jų apgyven-

New York (LAIC) — 
Keliasdešimts tūkstančių 
lietuvių, ištremtų į toli
mas rytinės Rusijos že
mes, sunkų darbą bedirb
dami, jau penkeri metai 
kaip vergauja. Kokiose 
sąlygose jie gyvena gali
ma spręsti iš tų žinių, ku
rias patiekia rusų inžinie
rius, buvęs raudonosios 
armijos politrukas ir ka
pitonas Viktoras Krav
čenko, kurs, nutraukęs ry
šius su Maskvos diktato
riumi, parašė labai įdomią 
knygą “I Chose Freedom”. 

i Bekeliaujant po įvairias 
'Rusijos vietas, jam teko 
matyti ir vergovėje laiko
mus lietuvius. Raudonojo 
režimo vergų stovyklas jis 
matė daugelyje vietų ir a- 
pie jas rašo: dauguma at
rodo mirtinai išvargę ir, 
beklampodami purvu, vos i 
pavelka kojas Daugely!^““ 

! vietų jiems tenka dirbti iki barakuose. jie laiko-
kelių vandenyje. Ten juos mj j tas stovyk.
apgula speeiai uodų nuo j £ fc nuo areštuo- 
kunų ir apsigint! nųma-l^ 4timamos knygos, 
noma. Atrodė lyg Dantės paišeliai, popierius, laiš-( 
aprašytojo pragaro sce- kai ir tt. Su namiškiais i

l i

jiems susižinoti, žinoma, 
draudžiama. Barakų virši
ninkais dažnai skiriami 
kriminalistai, nes jie esą 

į griežčiau ir noriau pildo 
jiems pavestus įsakymus, 
gi visos stovyklos virši
ninku neretai skiriamas 
už kokį nusikaltimą nu- 

■ teistas komunistas. Pa- 
1 grindinis kalinamųjų mai
stas — duona, kurios jie 
gauna nuo 11 iki 30 uncijų 
į dieną (priklauso nuo to, 
kur jie yra ir kaip jiems 
sekasi išpildyti darbo nor
mas).

Visų drabužių susinešio- 
ję, o vieton batų daugelis 
avi kokias nagines arba 
tiesiog kojas apsivynioję 
skarmalais. Mirtingumas 
jų tarpe yra toks didelis, 
kad kai kuriose stovyklose 
iš kalinių yra sudarytos 
specialios laidotojų briga
dos, kurių pareiga, dirbant 
12-14 darbo valandų, už
kasinėti mirusiuosius.

I
I

Pasimirė Sovietų Sąjungos prezidentas, M. I. Ka- 
linin. Pagal titulą atrodytų, kad jis buvo stambus, net 
vyriausias Rusijos pareigūnas, bet tikrenybėje tai 
bespalvė nieko nereiškianti žmogysta, tik pasaulinei 
propagandai bei iškabai papuošti. Jis turėjo savo “kan
celiariją” Kremliuje, kur ateidavo būriai kaimiečių iš 
visų Rusijos kraštų ieškoti ne tai suraminimo, nei tai 
paguodos savo sunkiam gyvenime. Kalininas kai ką 
paguosdavęs, kai ką užtardavęs ir su visais draugiškai 
bei tėviškai pasikalbėdavęs, bet jo įtaka buvo ne ką 
didesnė už nulių. Ūkių likvidavimo bei kolchoziduotės 
vajaus metu jį nusiųsdavo į kaimus nuraminti kilstan- 
ti ūkininkų nepasitenkinimą. Kartais Raudonosios aik
štės paraduose, bolševistinių iškilmių metu, jį pasta
tydavo greta tikrųjų Kremliaus ponų: Stalino, Molo
tovo, Kohanovičiaus, Vorošilovo, Ždanovo, Žukovo ir 
kitų sovietiškų tūzų. Nepastumsi gi į kampą “Vsero- 
sijskos” imperijos prezidento. Išskyrus tokius retus 
atsitikimus, apie Kalininą kaip ir nebuvo girdėti. Iš 
viso, tai buvęs ramios nuotaikos žmogelis, sugebėjęs į 
politiką nesikišti ir klusniai vykdyti tikrųjų valdovų 
įsakymus. Susi’aukęs žilos senatvės, ramiai pasimirė.

Palaidojo jį iškilmingai. Karstą nešė pats Stalinas 
su Molotovu ir kitais aukštais pareigūnais. Fotografi
nes laidotuvių nuotraukas išsiuntinėjo pasaulio spau
dai. žodžiu, viskas tvarkoj. Tačiau pamiršta vienas 
mažmožis: nepasirūpinta nabašniką atgaivinti. Daly
kas toks, kad neseniai suaidėjo pasaulio spaudoj žinu
tė, jog kažkoks sovietų stebukladaris gydytojas išra
do serumą (kraujo sultis), kurs atgaivino pastipusį 
šunį. Vienas iš dviejų: arba nutarta, kad Kalininas ne
vertas atgaivinti, arba tas garsus serumas vien šu
nims tetinka. Gaila, kad nepaskelbta, ar tai buvo d-ro 
Bogomolco serumas. Mat, dr. Bogomolec išrado seru
mą, kurs pailgina žmogaus gyvenimą 150-čia metų. Bet 
tas išradimas irgi turi vieną silpnybę: negali pagydyti 
paties d-ro Bogomolco širdies ligos...

Ryšiumi su “stebėtinais” bolševikų išradimais, 
tenka pageidauti, kad būtų išrastas toks vaistas, kurs 
išvarytų iš Sovietų pareigūnų žiaurumą ir melagystę.

K.

šia tremtinius, areštuotuo- Kodėl jie negrąžinami į 
sius, belaisvius. Kad aD- 
saugojus nuo oro puoli
mų, kaikurie fabrikai bu
vo įrengti po žeme, be mi
nimaliu ventiliacijos įren
gimų. Tose vietose “baise
nybės buvo šėtoniškai pa
augusios. Areštuotųjų vei-j 
dai — liguistai pageltę iri 
be kraujo — atrodė lyg 
baisios pomirtinės kaukės. 
Tai buvo vaikščiojantieji 
lavonai, beviltiškai užnuo
dyti chemikalais.

Kravčenko žiūrėjo į tų

savo tėvų žemę?
Savo pramonės srityje 

sovietai skelbia didelius 
laimėjimus. Vienok jie nu
tyli, kad tas atsiekta per 
upes kraujo ir milijonus 
lavonų.

1

Kravčenko, kurs karo 
metu buvo atsakingas gin
klavimosi pare i g ū n a s 
Maskvoje, o vėliau buvo 
paskirtas ginklų užpirki
mo komisijos nariu Jung.
Valstybėse, tvirtina, kad nelaimingųjų iš pervargi- 
karo metu Rusijoje, kaip mo, čia pat beeidama, su- 
ir Vokietijoje, ginklų pra- j krito. Du sargybiniai ją 
monė, svarbiausia, rėmėsi nutempė į šalį... 
vergų darbu. Ginklavimo- f 
si komisariatas savo fa- ma nemaža 
brikuose naudojo daugiau- kaltės ir teismo išvežtų.

Šitokiose sąlygose laiko- 
■ ir lietuvių be.

Padangės Aras

ŠV. ONA IŠ BEAUPRE
I. Šv. Onos Gyvenimas

17. ŠV. ONOS KASDIENINIAI UŽSIĖMIMAI
Šv. Onos prigimtis nė kiek nesiskyrė nuo 

kiekvieno iš mūsų. Jos siela irgi buvo pirma
pradės nuodėmės paliesta, ji turėjo kūną, ku
ris irgi buvo linkęs prie pagundų, kentėjimo, 
nelaimių ir vargų. Kaip ir kiekvienas žmogus 
šiame pasaulyje, visi šventieji irgi gimsta 
nežinystėje — neišmokslinime ir su visais pa
linkimais prie blogo. Panašiai kaip ir visi gy
vi sutvėrimai, jiems irgi reikalingas valgis, 
gėrimas, oras, miegas. Jie turi tas pačias pa
reigas, kaip ir mes visi, kaslink Dievo, artimo 
ir sau patiems, o kad jas visas išpildžius, jie 
irgi reikalauja dieviškos malonės. Jie taipgi 
turi vartoti tas pačias savęs tobulinimo prie
mones, kaip ir kiekvienas iš mūsų, ir vengti 
visų klaidų, netobulybių ir nuodėmių.

Taigi Dievas siunčia šventuosius ant že
mės, kad jie tarnautų mums skaisčiu ir kilniu 
pavyzdžiu, kurį mes privalome sekti, įgauti 
drąsos, pasiryžimo žengti tobulesniu ir šven
tesnių gyvenimo keliu. Todėl šv. Augustinas 
sako: “Jeigu tas ir toji galėjo tą padaryti, ko
dėl gi ne aš?” Bet tarpe šventųjų irgi yra di
delis skirtumas. Vieni iš jų darė didelius dar
bus, stebuklus, kiti gi vedė paprastą kasdie
ninį gyvenimą, viską tobulai jame pildyda
mi ir viską aukodami didesnei Dievo garbei. 
Toki tat ir buvo mūsų mylimoji šv. Ona.

Tat pažvelkime, kaip ji praleisdavo kiek
vieną savo gyvenimo dieną, panagrinėkime 
smulkiai jos gyvenimą ir pasimokykime iš 

jos didesnės sau tobulybės.
Pirmutinis šv. Onos veiksmas buvo — pa

kelti savo širdį prie Dievo. Nė vienos dienos 
ji nepradėdavo be karštos maldos prie Aukš
čiausiojo, prašydama sau asmeniškai ir visai 
šeimynai dangiško palaiminimo. Jai geriau 
būtų buvę būti be valgio kokią nors dieną, ne
gu be maldos. Sulyginant per neilgą gyveni
mo laiką su savo dukrele Marija (vos tik 3 
metus), ji niekad nedaleisdavo, kad viena iš 
tarnaičių pažadintų ją iš miego, aprengtų, 
pamokytų poterėlių, ar pavalgydintų. Tą dar
bą ir rūpestį ji pati sąžiningiausiai atlikdavo. 
Besirūpinant jos kūno reikalais, šv. Ona nie
kad nepamiršdavo dukrelės sielos reikalų, 
kalbėdama, mokindama apie Dievą ir šven
tuosius. Kas gali būti kūdikiui įdomesnio ir 
žingeidesnio, kaip pamokinantieji mylimos 
motinos žodžiai apie dvasinius dalykus! Tat 
ji dažnai ir kalbėdavo savo mylimąjam ange- 
lėliui-dukrelei apie busimąjį Mesiją ir kartu 
prašė jos sykiu melstis, kad Dievas greičiau 
atsiųstų visos žmonijos Išganytoją.

Jei tik visos krikščioniškos moterys ir mo
tinos norėtų ir mokėtų sekti šv. Onos, visų 
motinų globėjos, pavyzdį, oi, kiek daug gra
žių dvasinių dalykų, prakilnių dorybių ir gi
laus, širdingo pamaldumo, Dievo ir artimo 
meilės jos galėtų įskiepyti savo jaunų vaike
lių širdyse ir sielose! Juk labai gražiai yra 
pasakyta ir realaus gyvenimo patvirtinta: 
koki yra motina, tokie dažniausia ir vaikai; 
kokie vaikai, toki ir tauta; kokios tautos, to
kios ir valstybės ir pagaliau toks visas pa
saulis! Taigi, kiekviena krikščioniškoji moti
na privalo būti antroji šv. Ona, arba dešinio
ji paties Dievo ranka savo vaikučių auklėji
me ir vadovavime jų išganymo ir tobulybės 
keliais visame gyvenime.

Apart kasdieninių savo namų ruošos dar
bų, šv. Ona atkreipdavo savo dėmesį ir min
tis prie vargšų, nelaimingųjų, našlių ir naš
laičių, kuriems ji būdavo tikra ir pilna meilės, 
gailestingumo, tarsi antroji motina. Ji pati 
savo rankomis siūdavo jiems drabužius, val
gydindavo juos nuo savo namų stalo, kasdien 
aplankydavo ir saldžiai paguosdavo juos jų 
nelaimėse, priespaudose, ar ligose, visuomet 
ragindavo kantriai kentėti, pašvenčiant visas 
nelaimes pačiam Dievui su pilnu savęs atsi
žadėjimu. Tokie malonūs ir saldūs šv. Onos 
žodžiai būdavo tikras gydantis balzamas, 
vaistas nelaimingųjų kūnui ir sieloms. Taigi 
ir nestebėtina, kad kuomet aplankiusi ir su
šelpusi vargdienius, apleisdavo jų namus, vi
si su džiaugsmo ašaromis sakydavo: “Tebū
nie palaimintas Viešpats, kuris teikėsi atsiųs
ti, mums tikrąjį gailestingumo ir išmaldos 
Angelą! Tat ji tikrai užsitarnavo nešioti tą 
kilnų vardą “Ona”, kuris reiškia “malonę ir 
gailestingumą”. Kiekvienas žodis, paeinąs iš 
jos lūpų yra saldus, kaip medus, vien tik pa
žvelgimas į ją, sielai suteikia palaiminimą. O, 
kad ji niekad nepasišalintų iš mūsų tarpo!”

Šie ir panašūs aplankymai vargstančiųjų, 
buvo kasdieninis šv. Onos darbas ir poilsio 
valanda. Ji tą darydavo kasdien, išskyrus 
šeštadienį, kurį visuomet praleisdavo karšto
se maldose savo bažnyčioje — sinagogose.

Jos pačios namuose visuomet buvo paruoš
ti tinkami, skanūs ir sotūs valgiai. Prieš kiek
vieną valgį buvo atkalbama malda ir bėgyje 
pasistiprinimo, visuomet buvo maloniai kal
bama apie dvasinius dalykus, bei dievoti pa
šnekesiai.

Visi vakarai, panašiai kaip ir rytai, tapo 
pašvęsti maldoms prie Aukščiausiojo. Taigi 
šv. Ona ir jos dievobaimingas vyras šv. Joa- 

kimas buvo pasišventę didesnei Dievo garbei 
ir tą pasišventimą vykdė kiekvieną savo gy
venimo dieną ir valandą.

18. PAVYZDINGA ŽMONA
Sugrįžę iš Jeruzalės ir ten palikę savo 

vienturtę ir begalo numylėtą mergaitę Mari
ją, šv. Ona ir šv. Joakimas pasijuto ypatin
gai vienišu ir nuliūdusiu savo didžiuose ir 
turtinguose namuose. Tik dabar jie tesupra
to, kaip didelės aukos iš jų pareikalavo Die
vo Apvaizda. Koki begalinė dvasią sloginan
ti ir širdį perverianti vienatvė dvelkė jų na
muose, kaip tuščias tapo tas namas, koks 
nuobodus, monotoniškas likosi jų abiejų kas
dieninis gyvenimas! Nebebuvo girdima ma
lonaus ir džiaugsmingo Marijos balselio, kū
dikiško juoko, nebebuvo ką mylėti, arba mei
lius žvilgsnius, malonius glamonėjimus kam 
besuteikti, — Marija su savo tėvelius vilio
jančiu lipšnumu ir meiliu visus žavėjimu, bu
vo pranykusi iš jų akyvaizdos ir jų namelių! 
Vien tik gilus skausmas, kaip juodas debesys, 
apsupo tėvelių širdys ir visą namų apylinkę. 
Jie abu jautėsi, kaip vos tik sugrįžę palaido
jus savo vienatinę dukrelę... Tiktai karšta 
malda, nuolankus sutikimas su tokia Dievo 
valia, pareikalavusia iš jų tokios gyvenime 
didelės aukos, nuramindavo abiejų širdys ir 
išsklaidydavo juodus nusiminimo debesius.

Bet ir šiose širdgėlingose aplinkybėse, šv. 
Ona elgėsi kaipo gailestinga, giliai užjau
čianti žmona su savo nuliūdusiu ir nusiminu
siu vyru. Jinai jam buvo visuomet ištikima 
gyvenimo draugė ir tikra suramintoja, anet 
Išminties knygų: “Tikriausis auksas neatstos 
jos vertybės ir grynas sidabras bus pigesnis 
už jos brangumą. Ji yra brangesnė už Indijos 
šilkus ir vertingesnė už sardoniko ir safyro 
brangakmenius” Job., Ch. 18. (Bus daugiau)
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GERESNI SVEIKATOS DEPAR 
TAMENTAI KAIMUOSE

r DIBBIKINKAI

Vienas geriausių būdų ' kad panaikinus šią kliūtį, 
pagerinti sveikatą kaimų Pataria, kad mažesni aps- 
gyventojų Jung. Valstybė- -kričiai ir kaimeliai susi

jungtų į vieną “distriktą”, 
sudarytą iš nemažiau 50,-1 
000 gyventojų. Pagal žur
nalą, tai mažiausias žmo
nių skaičius, kuris išgalė
tų finansiškai išlaikyti šį 
reikalingą sveikatos pa
tarnavimą. Jeigu keli aps
kričiai susijungtų į vieną 
distriktą, centras šio su
sivienijimo neturėtų būti 
daugiau kaip 40 mylių nuo į 
tolimiausios vietos dis- s 
trikte. ;

Jau keli valstybių svei-‘ 
katos departamentai suti-Į 
ko šiam pasiūlymui ir jo 
patarimus jau įvedė į | 
praktiką, žurnalas paste
bėjo.

Kaimai ir apskričiai, ku- Užmigo žemė. Tik dangaus 
rie nori susidėti su kitais j Negęsta akįs sidabrinės, 
apskričiais šiame darbe: Ir sparnas miego malonaus 
bei veikime, gali pranešti į Nemigdo tik jaunos krūtinės, 
valstybės sveikatos biu
rui. Bet aišku, kad jeigu 
trūksta lėšų viskas niekais 
nueis.

Tikroji priežastis kodėl 
daug vietų Sveikatos De- Aušra saulėtekio užšvis, 
partamentai mažai tegalė- Ir užsimerks nakties šviesybės; 
jo nuveikti yra, kad taip Neras tik atilsio širdis: 
valstybės, taip ir vietinės Viltis nežvelgs į jos gilybes! 
valdžios neužtektinai šiam 
tikslui paskyrė pinigų. Iš 
viso galima sakyti, kad vi
soj Amerikoj, tiktai vie
nas doleris kiekvienam 
gyventojui yra valdžios 
paskirtas per metą užlai- 

i kyti visuomenės sveikatą. 
1 Kaimuose šis nuošimtis y-

se yra įsteigti ir užlaikyti 
stiprią, veiklią viešos svei
katos organizaciją.

Kad tokia organizacija 
galėtų tiksliai atlikti savo 
darbą, privalo turėti vieną 
gerą sveikatos valdininką, 
ir pilną štabą išlavintų 
darbininkų, kurie gautų 
tinkamas algas.

“Geresnė Sveikata Ame
rikos Kaimuose” Žemdir
bystės Departamento lei
dinys atvaizduoją ir išaiš
kina naujas idėjas kaip 
pagerinti šių gyventojų 
sveikatą, taip pat išaiški
na kaip minėtas štabas tu
rėtų būti sudarytas. “Ne
tiktai turėtų būti užtekti
nai viešos sveikatos slau
gių (nors viena dėl 5,000 
gyventojų, ir dar geriau, 
viena dėl 2,000 žmonių) ir 
ligoninių (nors vienas dėl 
10,000 arba 15,000 žmo
nių), bet ir privalėtų turė
ti ekspertus sanitariškos 
inžinierystės srityse, kaip 
ir ekspertų sveikatos mok
sle. maitinimo srityje ir 
dar kitų reikalingų padė
jėjų ir darbininkų. Dar 
reikia dantų gydytojų ir 
specialių klinikų gydyto-' 
jai.

Užlaikyti tokį štabą rei
kia daugiau pinigų negu 
kaimiški distriktai gali 
sukelti ir išmokėti. Todėl 
Žemdirbystės Departa
mentas duoda pasiūlymą.

i

Pritrūkus alaus gėrimui St. Louis, Mo., pardavėjai uždėjo užrašus, kad 
alaus galima gauti tik iš anksto užsisakius. Reiškia, jeigu nori stiklo a- 
laus, tai reikia iš anksto užsisakyti.

UŽMIGO ŽEMĖ

Neužmigdys naktis žvaigždės. 
Nenuramins širdis troškimų;

I Dvasia ko ieško, kas atspės,
’ Kad skęsta ji tarp atminimų!
I .

Maironis.

VETERANAMS PAGALBA

Kvietimas Visiems Lietuviams 
) Lietuvių Dieną 

LIEPOS 4-tą - PIKNIKĄ 

MARIANAPOLYJE!

Šiais metais Marianapolis uoliai ruošiasi švęsti 
j tradicinę LIETUVIŲ DIENĄ, kuri prieš karą su- 
' traukdavo tūkstantines minias.

Karas buvo sustabdęs LIETUVIŲ DIENOS — 
PIKNIKO rengimą.

Dabar šis brangus lietuviškas suvažiavimas, 
šioji tradicija vėl atgaivinama. Visi lietuviai iš ar
tesnių ir tolesnių vietų maloniai kviečiami- LIEPOS 
4-tą dieną atvažiuoti ir pasisvečiuoti Marianapo
lyje.

LIETUVIŲ DIENAI yra numatyta įvairi prog-
; rama. Iškilmingos šv. Mišios bus atlaikomos prie 
Liurdo Grotos lauke. Po šv. Mišių bus pamokslas 
svečio kunigo. Po pietų bus muzikalinė programa, 
kurią sudaryti, Švč. Trejybės par., (Hartford, Ct.) 
ir šv. Juozapo (VVaterbury, Conn.) chorai. Jauni
mui bus šokiai visą po pietį. bowling ir tt. Kiek
vienam bus džiugu ir miela pabūti Marianapolio 
gražioj gamtoj, pasimatyt ir pasišnekučiuoti su 
pažįstamais, pasiklausyti programos.

Programos dalį sudarys ir laimėjimų trauki
mas. Tikietai jau išsiųsti. Prašome savo gerų rė
mėjų ir geradarių jas išplatinti ir išpardavinėti. 
Tat, širdingai kviečiame visą lietuvišką visuome
nę: dvasininkus, nrofesijonalus, biznierius bei 
draugijas, rėmėjus lietuvius į LIETUVIŲ DIENĄ 
— PIKNIKĄ Marianapolyje Liepos 4-tą. Lauksi
me visų atvažiuojant.

Marianapolio Kolegijos Vadovybe.

ra dar žemesnis. Nežiū
rint to, kad tinkamai ap
saugoti kaimuose gyve
nančių sveikatą, nors du 
doleriai per metą turi būti 
paskirti, kaikurios vietos 
reikalauja dar didesnės 
sumos pinigų.

Jeigu patys kaimai pri
statytų vieną dolerį, prie 

I kurių Federalė valdžia ar- 
!ba valstybių valdžia pri- 
; dėtų kitą dolerį, darbas 
toli nužengtų, daug būtų 
nuveikiama.

“Tikrai galima sakyti, 
jei apskričiai dalyką su
prastų — anot patarlės — 
“sveikata galima nupirk
ti”, tai daugiau pinigų 
tam tikslui paskirtų, 
kai tik vietinės 
supras tą, bus 
gauti didesnės pagalbos

Ir 
valdžios 
lengviau

federalėsnuo valstybių ir 
valdžios. Be abejo, jei vie
tinės valdžios šiame daly
ke parodys didesnę atsa-

■ komybę, tai ir federalė 
j valdžia paskirs daugiau 
tam tikslui”.

Kad suvienytas veiki
mas būtinai yra reikalin
gas parodo sekantis fak
tas. 1941 metuose apie 

į 1,400 iš 3,070 apskričių A-
■ merikoj buvo be viešos
; sveikatos. Ir beveik visos 
! šios vietos buvo kaimyni- 
• niai apskričiai. FLIS. Į ——w —— ■ ■
Įmano gimtine
I

■

' Ten .kur Nemunas banguoja
I Tarp kalnų, lankų,
' Broliai vargdieniai dejuoja 
j Nuo senų laikų.
Į Ten močiutė užlingavo
i Raudomis mane,
i Į krūtinę skausmą savo
. Liepo nežinia.
i Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus, 
Kad Lietuvis netikėjo. 
Jog belaisvis bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai; 
Milžinų ten kaulai pūva. 
Verkia jų kapai.

Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio dūmas.

Maironis.

Klausimas — Buvusi 
Spar praneša, kad su savo 
vyru, buvusiu marinu, no
ri lankyti mokyklą pagal 
parūpinimą Public Law 
346. Ji nori žinoti ar abudu 
gali gauti po $90, per mė
nesį kaipo vedusi pora?

Atsakymas — Pagal į- 
statymą, abudu mokslo 
parūpinimais padengti ir 
gausite užlaikymo mokes
čius kuomet lankysite mo
kyklą. Vyras gaus $90. 
per mėnesį kaipo vedęs 
vyras, kuris užlaiko savo! 
žmoną, ir tamsta gausi tiki 
$75 per mėnesį. *

Klausimas — Našlė Is
panų - Amerikos veterano 
praneša, kad jos pensija 
yra $30. per mėnesį. Jai 
praneša, kad Veteranų 
našlės gauna $50. per mė
nesį. Ar teisybė?

Atsakymas — Ispanų- 
Amerikos karo našlės gau
na tik $30. per mėnesį, pa
kol pasieks 65 m. amžiaus, 
po tam gaus $35. per mė
nesį. Kiton pusėn. Pirmo 
Pasaulinio Karo veteranų 
nšlės gauna $50. per mėne
sį jeigu jų įeigos neviršija 
$1,000 per metus arba jei
gu turi užlaikomų vaikų, 
kad pajamos neviršija 
$2,500 per metus.

Klausimas —Motina, ku
rios sūnus žuvo veiksmuo
se Pacifike, praneša, kad 
jai nebuvo sugrąžinta jos 
sūnaus palikti daiktai, ką 
ji gali daryti?

Atsakymas — Parašyk 
laišką į Marine Corps, 
Headųuarters, Casualty 
Section, VVashington, D. C. 
pranešdama sūnaus pilną 
vardą, jo tarnybos nume- 
rą, laiką ir vietą kur žuvo 
ir prašyk, kad jie praneš
tų ar paliko ką nors, ir ar 
nebūtų galima jam jo 
daiktus pasiųsti.

Klausimas — Kareivis 
praneša, kad kada jis bu
vo pašauktas į kariuome
nę, jis ėmė chemijos kur
są. Praneša, kad po paliuo- 
savimo medicina jį intere
suoja ir jis nori žinoti ar 
pagal GI parūpinimą, jis 
gali pakeisti savo kursą?

Atsakymas — Pagal bi- 
liaus parūpinimą, gali pa
sirinkti kokį kursą ir ko
kią mokyklą nori. Valdžia 
nediktuos mokslo kursą. 
Suprantama, kad Vete- 
rans Administration turės 
užgirti mokyklą, su supra
timu, kad ta mokykla tave 
priims.

Klausimas — Veterano 
žmona praneša, kad kada 
jos vyras buvo kariuome
nėje, ji gavo šeimos pasky
rimą (mokestį). Pačiu lai
ku ji dirbo. Jos vyras da-
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bar paliuosuotas iš tarny
bos ir nori lankyti mokyk
lą pagal GI Bilių. Jos drau
gai jai praneša, kad jis 
negalės gauti vedusio vyro 
užlaikymo mokestį pagal 
GI Bilių. Ar teisybė?

Atsakymas — Nepaisant 
i fakto, kad dirbi, vyro pi- 
i nigai reikalingi. Veterans 
i Administration nesulai
kys mėnesinio mokesčio 
$90. Įstatymas ragina ve
teranus įgyti mokslą, 
jiems stengiasi padėti.

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

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin 
*as”, 366 W. Broadway, So
boston. Mass.
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. Lietuvos Generalinio Konsulato New
i Yorite Paieškomi Asmenys
I ADOMAITIENĖ - Raulinaity- Sasnavos par., Mariampolės ap. 
tė, Mary, iš Veiverių, gyv. New 
Yorke.

ALEXANDER (Aleksiūnas),
Petras, iš Padaugės, Daugų vi., 
gyv. Norwood, Mass.

AMBRAZAS, Juozas, gyv. Či
kagoje.

i APERAVIČIUS, iš šikšnių k.,
Linkuvos vai., Šiaulių ap.

: ARBAČIAUSKAI, Dominin
kas, Mykolas7 ir Stasys, kilę ar 
turėję giminių Tauragės ap., 
gyveno Čikagoje.

! AUGUSTINAS, Kazys, iš
Vaitkūnų k., Pašilės parap., j

l Ukmergės ap., gyv. Čikagoje.
; BAJORINAS, Dzidorius ir 
į Viktorija, iš Burgaičių k., Vidu-į 
klės vai., Raseinių ap.

BALČIKONIENE - Kanapec-
i kaitė, Adelė, iš Bliūdžiu km., 
Panlevėžio ap. gyv. Čikagoje.

BANAITIS, Tadas, buvo ve
dęs Mortą Preidytę, gyv. Pitts
burghe.

BARTAŠIENĖ - Žymantaitė,
, Jadvyga .duktė Jono, kilusi įš 
, Vejų k., Kražių vai., Raseinių 

ap-, gyv. Čikagoje.
BASTIS, Vincas, kil. iš Šim

kaičių vai.. Raseinių ap.
BAZIKAS, Antanas, ir Bazi- 

kaitė, Marytė, gal ištekėjusi, iš 
Pakalniškių k., Veliuonos vai.

BELKEVIČIENĖ - Steniuki-
naitė, Konstancija, iš Rudami
nos k., Lazdijų vai., ir jos sūnus 
Belkevičius, Antanas.

BERNOTAS, Augustinas, iš
Dimšių km. Gruzdžių v. Šiaulių
ap., gyv. Pittsburghe.

BLOCKIENĖ, Ieva.
BRAZDŽIONIENE - Ožalaitė,

Petronėlė, gyv. Brooklyne.
BUCERIENE - čečkauskaitė,

Zosė, kil. iš Šiaulių ap.
BŪRZILAUSKIENS - Kučin

skaitė, Magdalena, iš Kantališ-
kių km. Sasnavos par., Mariam
polės ap.

BUTKEVIČIENE - Jadviršy-
tė, Ona, gyv. Čikagoje.

CHINSKY, Eva, gyv. Cleve
land, Ohio.

ČEMERKIENĖ - Kučinskaitė,
Barbora, iš Kantališkių km., Tęsinys 6-tame puslapy j

ČERNAUSKAS, Jonas ir Sil
vestras ir Černauskaitė, Ona, 
kilę iš Vilkaviškio ap.

į DAILYDE, Juozas, kilęs Ra- 
moniškių k., Kidulių vai. Šakių 
ap., ir Bronius Klemensas, ir 
Violet Dailydės, gimę Čikagoje, 
visi gyvena Čikagoje.

DANIUNAS, Kazimieras, sūn. 
Petro, iš Papiškių km. Ramyga
los vai. Panevėžio ap.

į DEGUTIS, Juozas, iš Skriau
džių, gyv. Čikagoje.

DOUVAU - Čiurlionytė, Ste-
i fanija, gyv. Detroit, Mich. 

EUPARKO - Juodaitytė, Ona,
. gyv. New Yorke.

GEČAITE, Zosė, augintinė
! Kairevičiaus, iš Tauragės Nau
miesčio, gyv. New Yorke.

GEČAS, Vincas, iš Ciparių 
km. Naumiesčio vai. Tauragės 
ap. Tarnauja Amerikos preky
bos laivyne gyv. New Yorke.

GEGŽNIENE - Šapranaus- 
kaitė, Joana, gyv. Čikagoje. •

GOPAS (Hopp), Kazimieras, 
Mykolas ir Petras, kilę iš Mar- 
makiškių km. Biržų ap., gyv. 
Pittsburghe.

GRIKŠO, Antano, seserys, 
nuo Tenenių, prašomos atsiliep
ti.

GRIUNAS, Pranas, iš Gra
žiškių vai. Vilkaviškios ap. dir
bo automobilių dirbtuvėje, Det
roite.

GUMBREVIČIUS, Joseph, iš 
Preibių k., prie Krekenavos.

JANKAUSKIENE - Šaulytė, 
Bronislava, kilusi iš Stemplių 
k., Švėkšnos vai., Tauragės ap., 
gyv. Philadelphijoje.

JARAS. Frank, gyv. Čikagoje. 
JASIUKINAS, Jonas. Petras, 

ir Stasys, kilę iš Žaliablėkių k., 
Griškabūdžio vai., Šakių ap.

JESAITIENE - Mackevičiūtė, 
Ona, iš Degučių, Tauragės ap.

JULEVIČIUS, Klemensas. Ig
nas ir Balys, ir Julevičiūtė, Ele
na, iš Grinkiškio, gyv. Čikagoje.

JUODAITIS, Antanas ir Jo
nas.

JUODEŠKIENE - Raulinaity-

Labai Naudinga Knyga

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI t
Skaitymai Kiekvienai Dienai

Knyga turi netoli 1000 puslapių, gausiai paveiksluota, puikiais, 
stipriais apdarais su aukso kryžium ant viršaus. Kaina tik $4.00.
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paduotą kuponą, prisiųskite su $4.00 “DARBININKUI”, 366 W. Broad- ♦£ 
way, So. Boston 27, Mass. ir tuojau gausite ‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI’, 
o vėliau PRANAŠYSTES knygą.

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

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

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

Vardas

Adresas *
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Antradienis, Birželio 11 d., 1946 8

Teisiamas Jugoslavijos Četnikų
ftXfeSIKINKX8

I

Pradžia 1-mame puslapy) 
nikų vadą Mihailovičių, 
pasakytumei jis daugiau 
panašus į profesorių, kaip 
į karį: akinuotas, aukštas, 
liesas. Dabar jisai netoli 
55 metų amžiaus. Paskuti
niu metu jis retai benešio
davo savo juodais rėmais 
akinius, kuriuos turėjo, 
kai buvo Belgrado karinės 
akademijos profesoriumi. 
Jisai puikiai skambina 
mandolina, mėgsta jugo
slavų liaudies dainas ir 
tautinį serbų gėrimą — 
slivovicą.

Jis buvo jaunutis, kai 
mirė jo tėvai. Auklėjo jį 
dėdė, pulkininkas. Teturė
damas 15 metų stojo į ka
rinę kolegiją. Jau 1912 
metų kare su Turkija ji
sai aktyviai dalyvavo ir 
buvo sužeistas. Didžiojo 
karo metu Mihailovič bu
vo net tris kartus sužeis
tas ir gavo du ordenu už 
narsumą: Baltojo erelio ir 
karageorgijaus žvaigždę. 
Po pirmojo pasaulinio ka
ro jisai liko karališkosios 
gvardijos kapitonu Bel
grade. Čia jisai įstojo į 
slaptą karinę organizaci
ją — Juodoji Ranka. Tai 
buvo stipriai nacionalinė 
organizacija, bet jos tarpe 
buvo pastebėta demokrati
nių palinkimų, ji buvo lik
viduota, o Mihailovičius 
pasiųstas į vieną pėstinin
kų pulką.

ra tik pinigų eikvojimas ir 
kad Jugoslavija turėtų sa
vo dėmesį sukaupti kūri
mui mechanizuotos armi
jos. Tokie tvirtovių in
spektoriaus pranešimai 
baisiai uždegė tuometinio 
karo ministerio M. Nedičo 
pyktį — jis norėjo Mihai- 
lovičių atiduoti karo teis
mui, bet susilaikęs — at
leido jį nuo pareigų 25 die
noms, o paskiau pasiuntė į 
nežymią vietą. Visi manė, 
kad Mihailovičiaus karje
ra bus baigta.
Milijonai už Mihailovičiaus 

grivg
1941 m. balandžio 6 d. 

Vokietija užpuolė Jugo
slaviją. Po 12 dienų — jau 
jie buvo perėję visas tvir
toves ir jugoslavų armija 
padėjo ginklus, bet Mihai-

Edmund Alexander atvyko 510 britiečių jaunavedžių
Iš Anglijos į New Yorką atplaukė šis būrys jaunų motinų su kūdi

kiais. Tuo laivu 
ir 510 kūdikių.

lovičius ryžosi spirtis - siryzę nudobti kiekvieną 
jisai su savo šalininkų, vokleti; “ ku™ Judesio 
grupe pasitraukė j kalnus, Pa^YtU- kad gręsia pa- 
nXi^s™« dėm«in i i. VOJUS JU mielam vadui —nekreipdamas dėmesio į į- 
sakymus Nedičo, kurs pe- 
rtjojnaeių prikiausomy. siapH aerodromai kalnuose

Mihailovičiui.

Naciai greit pastebėjo, 
koks genialus vadas yra i

šytame Jugoslavijos kara
liui Petrui, prisipažino:
— Negaliu nuslėpti nuo 

Jūsų Didenybės, kad lig
šioliniai įvykiai išblaškė 
mano geriausias viltis ir 
kad Jugoslavijoje dabar 
daug kas darosi, ko aš gai
liuosi, bet ko negaliu sulai
kyti”.

Ino nuodijo cermnis 
dujomis?

Tito visų pirma pasirūpi
no likviduoti vienintelį 
ginkluotą pasipriešinimą 
jo raudoniesiems planams 
— četnikus ir Mihailovi
čių. Šių metų kovo 24 d. 
buvo pranešta Belgrade a- 
pie Mihailovičiaus sugavi
mą. Jugoslavijos Vidaus 
Reikalų Ministeris Ranko- 
vičius pranešė, būk Draja 
Mihailovičius buvęs su
gautas tik su 11 savo sekė
jų, išbadėjęs, kelinta die
na be būtiniausio maisto.

Tuo gi tarpu “New Lea- 
der” paskelbė nepatvirtin
tas žinias iš Londono, kad 
Mihailovičius buvo suim
tas tik po sunkių kovų. 
Kautynės prasidėjusios 
kovo 9 d. Po 2 dienų Bos
nijos kalnuose kritę su
žeisti ar nukauti apie 4,000 
četnikų. Tito šioje kovoje 
panaudojęs apgaulę ir 
žiauriausias priemones: 
Mihailovičiaus štabas bu
vęs apmėtytas dujinėmis 
bombomis, o vėliau buvo 
išmesti du eskadronai pa
rašiutininkų, apsirengusių 
britų ir amerikiečių uni
formomis, kurie ir suėmė 
Mihailovičių, netekusį są
monės.

Kokį teismą planuoja Tito
Visas pasaulis supranta, 

kad Maskvos auklėtinis 
Tito surengs Mihailovičiui 
teismą pagal tą pavyzdį, 
kurį parodė Stalinas, lik
viduodamas savo opozici
ją. Tačiau Mihailovičius 
turi daug simpatikų, visų 
pirma tuos apie 500-600 
amerikiečių lakūnų, ku
riuos četnikai išgelbėjo, 
kai su pašautais lėktuvais 
tie turėjo nusileisti nacių 
valdomoje Jugoslavijoje.

Jau š. m. balandžio 26 d. 
penkiolika tokių amerikie
čių ir du Kanados lakūnai 
atvyko į Washingtoną var
dan visų 600 išgelbėtų vy
rų, pareikalauti, kad

1. Jiems leistų stoti liu
dininkais Mihailovičiaus 
teisme.

2. Kad Mihailovičiaus 
bylai būtų sudarytas beša
lis teismas, UN globoje.

3. Kad būtų leisti pa
skelbti valstybės ir karo 
departamentuose esantieji 
dokumentai, paduodantie- 
ji faktus apie Mihailovičių.

r*
Taip marinų kapitonas 

W. R. Masfield, parašiutu 
iššokęs kur degė slaptas 
četnikų ženklas — penkios 
ugnys, liudija apie nacių 
užpuolimą prieš četnikus. 
Sąjungininkams atakuo
jant Italiją, Michailovičius 
pamanė, kad jau atėjo 
“D-day” ir davė per radią 
įsakymą visur pulti vokie
čius.

Britų pulkininko Bailey 
vadovaujami četnikai nu
galėjo italų diviziją, paim
dami į belaisvę 8,000 vyrų.

Amerikiečiai matė daug 
sykių kaip Tito partizanai 
atakavo Mihailovičių, ku
rio vyrams labai trūko 
ginklų. Kartais, kai četni
kai kariavo su naciais, 
partizanai juos atakavo iš 
užnugario.

Pusė mėty su četnikais
Lakūnas R. Eegan, Chi- 

cagietis, kurs buvo leite
nantu B-24 lėktuve, nu
muštame 1944 m. bal. 15 d. 
ties Bileca, Jugoslavijoje, 
pareiškė spaudoje:
— Penkis su puse mėne

sio buvau su četnikais. Per 
tą laiką jie darė visas pa
stangas padėti mums grįž
ti ir davė geriausį maistą, 
koks tik buvo galima, yisą 
laiką mus slėpė, nors vo
kiečiai visur šniukštinėjo.

Keletą kartų aš buvau 
liudininku kovų tarp Čet
nikų ir vokiečių... Četnikai 
kiek galėdami vengė kovų 
su partizanais, bet nuolat 
buvo partizanų atakuoja
mi iš užpakalio, kai četni
kai kovėsi su vokiečiais. 
Paskutines dvi savaiti aš 
praleidau su partizanais. 
Iš visų mano pasikalbėji
mų su partizanais ir civi
liais aš tikrai tikiu, kad 
komunistinė Tito vyriau
sybė buvo užmesta prie
varta, o ne daugumos no
ru.

Kitas lakūnas — B. J. 
Larrin, Austin, Texas, ku
rio lėktuvas B-24 buvo nu
muštas 1944 m. sausio 24 
d. ties Uzice, Jugoslavijo
je, spaudai praneša:
— Aš buvau 4j/ž mėnesių 

su četnikais ir niekada jų 
nemačiau bendraujant su 
vokiečiais. Mano nuomo
ne, pranešimai, kad Mihai
lovičius padėjo vokie
čiams, yra tik Tito ir jo 
partizanų propaganda.

Išgelbsti be sąmonės ; 
nukritusį lakųng\ J

St s Edgar Smith iš Eu
gene, Oregon, kurio B-24 
buvo numuštas 1944 m. 
kovo 6 d. ties Bor, Jugo
slavijoje, sako:
— Kai nukritau, mano 

sprandas buvo sulaužytas. 
Gulėjau be sąmonės. Kai 
atsigavau — serbas mane 
gelbėjo iš parašiuto raiš
čių. Atėjo jų daugiau. Gir
dėjosi vokiečių šūviai ir 
jie tuoj mane paslėpė. Vi
są laiką jie gelbėjo kuo ga
lėdami... Tikriausiai bū
čiau miręs, jei ne četnikų 
ir jų šeimų pagalba.

Michailovičius kelius 
kartus į mus kalbėjo, jis 
norėjo, kad būtų atsiųsti 
sąjungininkų laikraštinin
kai, kurie įsitikintų, kad 
četnikai su vokiečiais ne 
bendradarbiauja, o kovo
ja”. Dr. J. Prunskis.

da nešiojosi maršalo Alex- jo užmaskuoti; četnikuose 
ander jam padovanotus ■ jisai matė kliūtį ateityje 
žiūronus. Ant savo unifor- j įkurti sovietinę tvarką Ju- 
mos jis turėjo prisikabinęs į goslavijoje ir todėl, gana 
sidabrinius sparnus, jam:greit prasidėjo kruvini 
dovanotus vieno Amerikos susidūrimai tarp četnikų 
lakūnų, kuriam jis atsidė- ir partizanų.
ko jo atiduodamas auksinį i 
četnikų žiedą.

Jis ištvermingas, valgė [ 
paprastai ir duonos plutą i 
sukramtęs maršuodamas 
pralenkdavo nevieną jau-

i .

Nežiūrint aukštos atly
ginimo sumos, niekas vo- 

i Mi- 
hailovičiaus galvos. Tada 
jie pasiuntė gen. Nedičą 

Mihailovičius

četnikų priešakyje ir kiek^^e^aP^® nepristatė 
daug nuostolių jiems pa
daro. Jie paskelbė — kas
jiems pristatys Mihailovi- deryboms.
čiaus galvą, gyvo ar mirų- su Juo susitiko Valjeve, nikų. Jis mėgo ir amen- 
sio, gaus 10,000,000 dina- netoli Belgrado ir pareika- kiečių maistą bei cigare- 
rų (apie milijoną dolerių lavo> kad vokiečiai tuojau tęs. Kovos lauke jis ruko
atlyginimo)

Žvalgo nuotykiai
u X#. - •. < • Mihailovičius pasidarė ■VOS nOdtlddVC į kdro teismu Jugoslavijos žmonių myli-i

r «-» 11 -ii r-«■» i I «-» m k z\w»z>-isan A ’Tačiau jisai greit vėl grį-! 
žo į Belgradą studijuoti 
karo akademijoje, kurią 
baigė 1925 m. ir kaip ga
bus karininkas ten pat bu
vo pakviestas profesoriau
ti, netgi liko priskirtas 
prie generalinio štabo. Vė
liau jis buvo Dunojaus di
vizijos štabe karo atašė 
Bulgarijoj bei Čekoslova
kijoj, o 1937 m. liko Dra- 
vos divizijos štabo 
ninku. Jo politinės 
ros buvo kliūtimi 
aukštesnį laipsnį, 
kad jisai teturėdamas pul
kininko laipsnį buvo pas
kirtas generaliniu Jugo
slavijos įsitvirtinimų in
spektoriumi. Išstudijavęs 
tuos įsitvirtinimus Vokie
tijos ir Italijos pasienyje, 
Mihailovičius pranešė ka
riuomenės vadovybei, kad 
panašių fortų statymas y-

virši- 
pažiū- 
gauti 
taip,

mas herojus. Apie jo drą- i 
są plačiau sklido įvairūs! 
pasakojimai. Taip, sako
ma, kad jis kartą persi
rengęs ustačių (kroatų or
ganizacija, bendradarbia
vusi su vokiečiais) unifor
ma nuėjęs išžvalgyti vie
nos vietovės, padėkojęs 
ir... greit grįžęs su četni- 
kais pradėdamas ataką.

Kitą kartą Mihailovičius 
slapta įslinko į nedidelį Į 
Slovėnijos miestelį, kur 
stovėjo vokiečių įgula. At- i 
sisėdo vienoje tavernoje 
prie stalo, kur netoliese 
vokiečių karininkai kalbė
josi, kaip sugauti Mihailo- 
vičių. Kai jis išėjo iš tos 
smuklės, vienas iš jo drau
gų kaltino jį, kam taip ri
zikuoja. Tuogi tarpu Mi
hailovičius davė ženklą ir 
iš aplinkui subėgo ginkluo
ti četnikai, kurie buvo pa-

Lewis J. Valentine, buvęs New Yorko miesto 
policijos komisijonierius, dabar Tokyo, Japoni
joje, iškabino plakatą, kuris mokina japoniečius, 
kaip saugotis kelyje ir kas neatsargiems gali at
sitikti.

I Churchillio sūnaus atsimini
mai iš slapty misijų 

Neseniai viename Londo
no laikraštyje paskelbė 
savo atsiminimus Chur
chillio sūnus Randolfas, 
kurs daugiau kaip metus 

i buvo specialiu britų vy- 
įriausybės kariniu pasiun- 

knriuitiniu Jugoslavijoje, dau- 
ų; giausia prie Tito štabo. Ji

sai atvirai Tito vadina ko- 
Į munistu, bet duoda su- 
i prasti, kad pirmomis die- 
j nomis tie ideologiniai 
Į skirtumai nebuvo taip iš
ryškėję. Titui (Rusijos re- 

į miamui) pasisekė anglus 
1 įtikinti, kad jo jėgos di
desnės už Mihailovičiaus, 
kad jis nori atkurti stiprią 
demokratinę Jugoslaviją, 
kai tuo tarpu Mihailovi- 

ičius daugiau rūpinosi Ser- 
! bijos nepriklausomybe. Ti

vieną cigaretę po kitos, 
kurias užsidega ameriko
nišku žiebtuvėliu, 
turi du ar net tris.

Jo šeima
Kaimiečiai jį mėgo 

dinti “čiča” — tai yra — 
dėdė, ir tą vardą jis geriau 
mėgęs, kaip generolo titu
lą.

Mihailovičius, kaip ir 
daugelis kitų četnikai, ka
ro metu užsiaugino barz
dą, kurią žadėjo nusiskus
ti, kai visi priešai bus iš
vyti iš tėvynės. Mihailovi
čiaus žmona mirė^tuoj pojto propagandai pasisekė 

... '".perduoti anglams mintis 
būk Mihailovičius bendra
darbiaująs su vokiečiais. 
Be to — Tito žadėjo pra
dėti ofenzyvą tuojau, tuo 
gi tarpu, kai Mihailovičius 
buvo susirūpinęs dideliu 
skaičiumi išžudytų civili
nių gyventojų ir dėl to, 
vengdamas represijų, siū
lė didįjį puolimą pradėti 
tada, kai ateis “D-day” — 
sąjungininkų jėgų išlaipi
nimas Europoje.

Britai buvo karo gero
kai išvarginti, jie jau ne

sustotų žudyti civilinius 
gyventojus, atitrauktų ka
riuomenę iš Serbijos pro- 

• vincijų tepalikdami mažas 
įgulas Belgrade ir Nišė, o 
Serbiją paliktų gyventi 
savu gyvenimu. Naciai su 
tomis sąlygomis nesutiko. 
Mihailovičius tęsė kovą to- • 
liau — paskyrė slaptus sa- ’ 
vo valdininkus, pradėjo’ 
rinkti mokesčius, išleido| 
savo pinigus net įsteigė! 
savo teismus. Kalnuose į-j 
rengė aerodromus, kur 
kartkartėmis nusileidžian
tieji sąjungininkų lėktu
vai atveždavo jam ginklų. 

Četnikų prieteliai pra
nešdavo apie kiekvieną vo
kiečių kariuomenės pasi
judinimą. Netikėtais puo
limais četnikai jiems pa
darydavo daug žalos ne tik 
gyvybėmis, bet perkirsda
mi susisiekimą geležinke
liais, užblokuodami laivų 
plaukiojimą Dunojaus u- 
pėje, atakuodami aliejaus 
ir ginklų transportus.
Priesaika prie slapto radio

Londone susidariusioji
Jugoslavijos
Mihailovičių pakėlė į ge
nerolus ir paskyrė savo 
karo ministerių. Mihailo
vičius slapta kalnuose pra- ^_ ____________r__ v
dėjo eiti jam uždėtas pa- vįrįOi kaį naciaį pradė- 
reigas, pirma j------ - _
slaptą radio siųstuvą pa-. komįnternas nutarė gelbė- 
darydamas priesaiką: ’......................... . _
— Aš, Draja Mihailovi-: 

čius, pasižadu eiti man pa-• Jugoslavijoje, 
vestas pareigas iki kovoje 
žūsiu arba iki savąjį kraš
tą išvaduosiu nuo užpuoli
kų.
Mihailovičiaus kasdieninis 

gyvenimas
Prie jo štabo buvę pri

skirti USA karininkai pa
sakoja, kad Mihailovičius 
yra vidutinio ūgio, mėly
nų akių, garbanotais plau
kais iš kurių pradeda švy
tėti pražilsiantieji. Jis e- 
sąs paprastas, linksmas ir 
giliai religingas. Karo lau
ke jis dėvėjo anglų karo 
uniformą ir batus ir visa-

v •

va-

to, kaip buvo išvaduota iš, 
■ vokiečių koncentracijos 
! stovyklos, o jo duktė ir 
i trys sūnūs, visi apie 20 su 
i kiek metų, yra Tito areš
tuoti.

Maskvos auklėtinis Tito
Kai 1941 metų balandžio, 

gegužės ir birželio mėne
siais Draja Mihailovičius 
vedė mirtiną kovą su vo
kiečiais, Juozapas Broz, 
vėliau pasivadinęs Tito, 
Maskvoje tebetęsė savo 
komunistinį - čekistinį au
klėjimą. Stalinas tada bi- tiek domėjosi Tito ideolo- 

____i su Hitleriu, tai; gija, kiek jiems buvo svar- 
Tito nejudino piršto į bu, kad jis kovos prieš vo- 

Kitaip daly-!kiečius. Kadangi četnikai 
su partizanais ėmė protar
piais atkakliai kautis, bri
tai nusprendė, kad sunkiai 
galimi pristatyti kariniai 
transportai reikia palenkti 
į vieną pusę ir — pasirin
ko Tito. Ir taip daug šim
tų tonų britų ir amerikie
čių maisto, drabužių bei 
kito karinio turto buvo 
kas savaitė pristatoma 
Titui.

Churchillio prisipažinimas
Apleisti četnikai silpnė

jo. Ir taip — karo pabaiga 
išvedė Tito į Jugoslavijos 
viršūnes, o MihailočiUs to
liau liko su savo daliniais 
slapstytis kalnuose. Tito 
pilnu tempu pradėjo Jugo
slavijos sovietinimą ir jau 
1945 m. gruodžio 8 d. 
Churchilis savo laiške, ra

I

i 
f

vyriausybė

ir
i prieš nacius.

priešais j jo atakUoti Rusiją. Dabar

. įtis visais frontais. Tito ė- 
įmė organizuoti partizanus 

T . Jam buvo
lengviau, nes savo užnu- 

igaryje turėjo Rusiją, kai 
tuo tarpu Mihailovičiui 
nuolat labai trūko ginklų. 
Su Mihailovičiumi sąjun
gininkai tegalėjo susisiek
ti tik lėktuvais, artimiau
sioji bazė buvo Kaire ir ke
lias ten ir atgal buvo ištį
sęs net iki 3,000 mylių. Jei 
Mihailovičiaus četnikai 
buvo stiprūs Serbijoje, tai 
Tito gana sėkmingai ėmė 
telkti savo partizanus 
Juodkalnijoj, Bosni joj, 
Kroatijoj ir Slovėnijoje.

Komunistąs Tito savo 
tikruosius siekimus mokė-

i

m.

Leitenantas R. L. Feld- 
man iš New Yorko atsive
žė nacių skelbimą, pasira
šytą vyriausio komandie- 
riaus nacių dalinių Jugo
slavijoje, kur žadama 
100,000 aukso markių už 
Mihailovičiaus sugavimą.

Leit. MeCool iš Texas pa
pasakojo, kaip vokiečiai 
paėmė 20 įkaitų, kai nesu
rado USA lakūnų. Dešimtį 
įkaitų sušaudė, bet četni
kai lakūnų neišdavė.

Jungt. Amerikos Valsty
bėse susidarė komisija, 
siekianti nešališko teismo 
Mihailovičiui. Tarp jos na
rių yra — buvęs New Yor
ko gubernatorius Poletti, 
buvęs valstybės sekreto
riaus padėjėjas A. Berle.

Įvairūs USA kariškiai 
spaudoje pradėjo skelbti 
faktus ir liūdymus apie 
Mihailovičių ir četnikus.

AMERICAN 
RED CROSS +
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Jaunikaitis

I

Stacijos 
Sakykla 
Suolai

kalingų malonių.
Jums dėkingos, 

šv. Kazimiero Seserys 
Vilią Joseph Marie 

Newtown. Pa.

Marianapolio Idealus MUj, kop^,
r i ir padidinti pargyvenimo kam

barius. ir todėl pilni geraširdin- 
gumo prisidedate savo auko
mis, palankumu ir maldomis.

MALONUS LIETUVI, 
Mylėdamas Šv. Antaną, Prisidėk 

Prie Naujojo Amerikos Lietuvių Religinio, Tautinio Ir 
Kultūrinio Centro —

Paminklinio Lietuvos Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno 
Ir Koplyčios

STATYBOS
Aukodamas $1.00 — Nupirksi Vieną Plytą. 

Jei įstengi daugiau aukoti:
TAPK VIENOS VIENUOLYNO CELES FUNDATORIUM
Naujame Šv. Antano Vienuolyne bus 50 celių—kambarėlių, 

kuriuose gyvens vienuoliai. Kas paaukos $1000.00, 
to Vardas bus užrašytas ant Vienuolyno celės durų.

ŠV. ANTANO KOPLYČIAI REIKALINGI:
Monstrancija 
Keturi kielikai 
Bažnytinių rūbų

1JI 1B • 1 linui, 
Sk> IJLLUJtA

Mirtis, balandžio 22 dieną, pa
sirinko Marianapolio idealų jau-j širdingiausiai įvertiname Jū- 
r.ikaitį asmeny Br. Jono Pau- sų paramą ir pavedame Vilos 
laičio. MIC. 1939 metais Br. Jo- Statybos fondatorius ir Jūsų 
nas baigė Dievo Motinos Gimi- reikalus Saldžiausiai Jėzaus 
mo parapijos mokyklą (Chica- širdžiai. Karštomis maldomis 
go) su aukštu laipsniu, kad tuo- prašysime Jo laiminti mūsų ge- 
met aš pasiūliau jam stoti į radarius ir suteikti visiems rei- 
Marijonų Kongregaciją. Jojo 
klasoje buvo daug gabių berniu
kų. bet Jonas buvo pats gabiau
sias. Bet tuosyk jau jis buvo 
apsisprendęs stoti į Quigley 
Preparatory Seminarv. Chica
go je. Tik po trijų metų jisai, at
siminęs duotąjį jam pasiūlyji- 
mą. pats pasiprašė stoti į Tėvų 
Marijonų Kongregaciją. Matyt 
nujausdamas trumpą savo gy
venimo kelionę, jojo siela geidė 
geriau ir pilniau pasiruošti į 
amžiną buveinę.

Dievas pasirinko jauniausią ir <gTaę/ 
gražiausią g<"................
sodelio. Buvo skaudu skirtis su 
tiek daug žadančiu jaunikaičiu 
ir Mariar.apoliui ir Tėvams Ma
rijonams. Bet kaip už mirusius 
meldžiamės, jog mirtis Kristuje 
tik pakeičiama laimingesnių gy
venimu danguje, tikimės, kad ir 
Br. Jono siela, kaip ką tik pra
dedąs skleistis žiedas, bus ma- y 
loni Dievo ir Šventųjų akivaiz
doje.

Amerikoje Tėvai Marijonai
jau yra palaidoję daug garbin- Mrs / Lynsavage. Minersville. 
gų savo kunigų; <’ 
turi net po keletą įpėdinių, ku
rie jųjų idealais gyvena ir jųjų 
neužbaigtus darbus dirba. Tiki
mės. kad Br. Jono Paulaičio ne
užbaigtus darbus atsiras jau
nuolių drąsių juos atlikti. Jau
nuolio siela gal ne savo darbais 
•vilioja į pasišventimo gyvenimą.
kiek savo siekiamais ir nepa- _ -
siektais idealais. Jojo siela deg- n®s - ra dytoju. 
te degė būti kunigu. Dievo tar
nu. Užgeso jojo sieloje ta viltis.
mirties valandoje, bet tikimės. ^tobusu išvažiavimą i Crys- 
ta liepsna pasieks ne vieno jau
nuolio širdį ir uždegs tuo kilniu 
troškimu.

Tarnauk Viešpačiui, mielas 
brolau, kaip Angelai Jam tar
nauja amžinoje šviesoje!

Kun. Juozapas Mačiulionis,
M.I.C.

Pasižymėjęs išradėjas Armand 
Denis, augina šias beždžiones visiš
kai taip, kaip žmones, kad auklėjami. 
Su jų pagelba daro įvairius medici
nos tyrinėjimus Denis - Roosevelt 
Research Foundation, Dania, Fla.

Vila Juozapo Marijos Staty bos 
Fundatoriai

Sudėtos aukos — $255.; Šv. 
Pranciškaus Mokykla. Miners- 

iville. Pa. $123.27; Atminčiai a.a. 
J. Mažeika. Phila., Pa. $100.; 
Atminčiai a. a. Povilo ir Juozo 
Banių. Worcester, Mass. $100; 

ia.se Simonaitė. Worcester. 
,ėlę iš Marianapolio Mass. §30.; šv. Rožančiaus Dr..

________ 3__ _ __ ____________ ’

Minerscille. Pa. $25.; Maldos 
Apaštalystės Dr. Minersville. 
Pa. $15: Tretininkų Dr., Miners
ville. Pa. $10; Mrs. Uršulė Dau
kantienė. Brooklyn. N. Y. $10; 
Šv. Petro ir Povilo Mokykla. 
Chicago, III. $10; Mrs. M. Kra- 
likauskas, Newark, N. J. $5; 

Vaičiūnas. Brooklyn.
N. Y. $5: John Kusilavage, Mi
nersville. Pa. $5; Mokyklos So- 
dalicija, Minersville. Pa. $2;

daugelis iš jų pa §2; Mrs. J. Rumbage. Mi- 
nersville. Pa. $1; V. Margevage. 
Minersville. Pa. $1.

i HARRISON-KEARNY.N.J.
Lt. Vito Kemėžio šeima gavo 

žinią nuo jo. kad jis dabartiniu 
laiku yra Maniloj ir kariuome-

PADĖKA

Lietuvos Generalinio Konsulo
New Yorke Paieškomi Asmenys

Pradžia 4-tame pusi.
tė. Katrė, iš Veiverių, gyv. New 
Yorke.

KANAPICKAS. Jurgis ir Ma- 
teušas. gyv. New Britain.

KANOPA, Jonas, ir Juozas, 
kilę iš Generališkės k., Juodu
pės vai., Rokiškio ap., gyveno 
Čikagoje.

KARAŠKA. J., kil. iš Vilka-1 mieras »r Motiejus, 
viskio ap.

KARKLIUVIENE - Sunelai- 
tytė, Ona. kil. iš Kauno ap.

KASARAUSKAI, broliai, gi-

Į KUNSKAI, Jonas, Petras, 
Jurgisą Juozas, kilę iš Kniau- 
diškių k., Panevėžio ap. 

j KUPRIS, gyv. Brooklyne.
1 KVIKLYS, Stasys, sūnus Jo-

KAZLAUSKAS. Jurgis, kilęs nO( iš Leliūnų.
iš Notėnų k., Kretingos ap. Į LANKAUSKAI, Ignas, Ilde- 

KISIELIUS, Petras, iš Poli- fonsas įr Otonas, iš Šaltrorių 
gailių k., ir Kisielienė - Buivy- dy Kražių vL 
daitė, Marija, iš Žilaičių k., Ra
seinių ap.

KLEINAS,
Tauragės ap.

KRAUJAMS,

| LEKŠIENE - Šaulytė, Emili-
.. ... . , ja, kilusi iš Stemplių k., švėkš-is Vainuto k., J .

nos vai., Tauragės ap., gyv. Phi- 
. .. . ladelphijoje.Juozas. Kazį- i- j j

' j LINGEVIČIUS, Petras, iš 
Patumsėlio km. Luokės vai. 
Telšių ap.

i LION - čepaitytė, Magdalena, 
Vincas eyv' Iowa valst-

’ j MATUKIENE - Kairiūkštytė, 

j KUNCA, Kajetonas, iš Krikš-
______  i MATULEVIČIUS, Juozas, 

gyv. Bostone.
MICKUVIENE, Magdalena. 
MILINKEVIČIUS, Eugenijus, 

gyv. Detroit, Mich.

I

KULBAK - Aleksiūnaitė, Ona, 
iš Padaugės, Daugų vai., gyv., 
Pittston, Pa.

KULIKAUSKAS,

i

Didysis altorius 
Du šoniniai altoriai 
Vargonai 
Dvi klausyklos

TAPK ŠIŲ DAIKTŲ FUNDATORIUM!
Dėl čia paminėtų Fundacijų aukų sumos kreipkis į:

FRANCISCAN FATHERS
Maant St. Francis Greene, Maine

mę Amerikoje, gyvenę Šukonių Brooklyne.
k., Stačiūnų vai. Šiaulių ap. Į KUNCA, Kajetonas, iš Krikš- 

KAUNELIENE - Umarytė, AIytaus ap.
Veronika. j KUNDROTIENE - Ancerytė,

KAUZANAS. Pranciškus, iš Ona, iš Grinkiškio, gyv. Čika- 
Spitlių dv. Šaukėnų vai. Šiaulių goję, 
aps. I ——

i
I
I 
f 
I

MILKER - Rusteika, Albina, ( jų vai., Seinų ap. 
gyvenusi Brooklyne.

MINCEVIČIENE - Ancerevi- du broliai Petronėlės, iš Pašuš- 
čiūtė, Ona, duktė Adomo, iš vio - Vosiliškio parap., Kėdainių 
Mikniškių k., Rudaminos vai., ; 
vyrui mirus vėl ištekėjo, bet da
bartinė pavardė nežinoma. Sū
nus Vincas Mincevičius, Čikago
je tarnavo policijoje.

MINDERYS, Juozas, gyv.
Brooklyne.

MINKEVIČIUS, Viktoras,
gyv. Bostone.

MISEVIČIENE - Rizaitė, Elz
bieta, iš Oželių km. Panevėžio 
ap. gyv. Čikagoje.

MORAS (Moroz, ar Moritz), 
Ignotas, gyv. Cleveland, Ohio.

MOTEJUNAS, Adolfas, sū-j 
nūs Vinco, iš Jakonių k., Veisė-’

MUSTEIKA, ar Musteikis,

l
ap-

NACIUNIENE - Žvirblaitė, 
Marijona, ir šeima.

NATKUTE, Izabelė, duktė 
Domo ir Marcelės, gimusi Bos
tone, gyv. Hartford, Conn.

NAVICKIENĖ - Urbaitytė, 
Kotryna, gimusi netoli Skriau
džių, Veiverių vai., Mariampo- 
lės ap., gyv. Brooklyne.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.
(Bus daugiau)

Mūsų parapijos Seselės suren-

tai Lake. N. J. birželio 1 dieną. 
Važiavo virš 50 mokyklos vai
kučių ir motinų.

i Diena buvo graži, ir vaikučiai 
taip buvo patenkinti, kad se
kančią dieną vėl norėjo važiuo
ti.

Reiškiame širdingiausią padė
ką Vilos Statybos fondatoriams. 
Dėkojame Jums, kad užjausda
mi mumis suprantate būtiną

Birželio 1 dieną mūsų parapi
jos veteranai suruošė pirmus 
šokius, kurie buvo labai sėk
mingi.

Juozas Peters iš Kearny. N. 
J. laimėjo durų prizą Amerikos 
vėliavą.

Komitetas dėkoja visiems 
silankusiems. aukotojams ir 
siems. kurie prisidėjo prie 
vakaro pasisekimo.

at-
vi-
šio

Lietuvių Politikos klubas iš 
Kearny. N. J. mini savo 30 me
tų gyvavimo sukaktį koncertu 
ir šokiais birželio 16 dieną klu
bo svetainėje.

Sukakties minėjimas prasidės 1 
9 valandą šv. mišiomis. Dievo j 
Motinos Sopulingos bažnyčioj. 
Klubo vyrų choras giedos laike 
mišių.

Koncertas prasidės lygiai 6 į 
valandą vakare, o šokiai 8 va-1 
landą. Gros S. Mack ir jo RoyalI 
Commanders orkestrą. Įžanga| 
75c. Koncerte dalyvaus sekanti: 
S. Stuko — Rūtos Merginų cho
ras. vietinis mergaičių choras, 
vietinė solistė Genevieve Moro- 
šiūtė, dainininkai Čižauskai, ir 
Klubo Vyrų choras, vedamas V. 
Žuko. Taip pat bus duetų ir 
kvortetų.

Kviečiam visus atsilankyti.

Birželio 2 dieną Marion Gri- 
vertukė ir Casev Tunkevičius 
apsivedė mūsų bažnyčioje. 4 va
landą po pietų.

Kunigas L. Vaicekauskas su-! 
teikė šliūbą. p. Marijona Vele- 
vienė giedojo solo.

Stasys Jankauskas iš Kearny. 
N. J., 68 metų amžiaus, 
staiga birželio 3 dieną.

Pašarvotas namuose ir 
jamas birželio 6 dieną iš
Motinos Sopulingos par. bažny
čios Šv. Kryžiaus kapuose, No. 
Arlington. N. J. B. Šaukonis 

i patarnauja.

mirė

laido- 
Dievo

I 
I 
I

Ką musu Prezidento Nepaprastas Bado
Komitetas prašo mus daryti, kad
sutaupyti maisto:

1

2.

3.

TAUPYTI IR DALYTIS KVIEČIŲ IR RIEBALŲ
PRODUKTAIS Nevarto! perdaug maisto, kuriam reikia kviečių,

riebalų ar aliejų — taupyk duonų, makaronu* pyragu*, pyragaičius ir

taukuose spirgintus-keptu* valgiu*. Nugraibytus taukus vartok kepimui.

Salotom* padažų pagaminkit — aliejų taupykit.

PIRKIT IR GAM1NKIT MAISTĄ KURIO DAUGIAU
YRA Balansuokite savo valgiu* su ko daugiausiai tokiu maistu,

kaip bulvės, iviežų* vaisiai ir įvairiausio* daržovės.

NEEIKVOKįT MAISTO Padėkite šio* dieno* atlikusį maistų

Juozas Kasinsbs 
Ine. 

Laidotuvių 
Direktorius

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

Llmotlnal dėl vlaoklų relka'ų 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

IDEAL PHARMACY
(Lietuviška Vaistinė)

29 Kelly Sąuare 
(Vernon Sąuare) 

Worcester, Mass.
Visuomet taupykit savo sveikatą. 

Reikalui esant, palengvinkit ligos 
skausmus, vartodami vėliausius 
vaistus, kurie yra nuoširdžiai pa
gaminami Lietuviškoje vaistinėje.

Mūsų patarnavimas visuomet 
yra malonus ir draugiškas.

Mes taipgi užlaikome ir šaltų 
gėrimų ir ledų, šiltose dienose 
puiki vieta atsikvėpti ir susitikti 
su pažįstamais, kad pažintis su
stiprinti.

Savininkas —
Vytautas Skrinska, B. S. 

Reg. Pharm.
a

Nauji Kunigai
Vincas J. Svirnelis iš Kearny, 

N. J. ir Antanas P. Kasperas iš 
Harrison, N. J. bus įšventyti 
kunigais St. Patrick Cathedral, 
Newark. N. J., devintą valandą 
rytą — birželio 15 dieną. Arki
vyskupas Thomas J. VValsh su
teiks jiem 
mentą.

Vincas J. 
pirmutines
sekm. birželio 16 dieną, o An
tanas P. Kasperas laikys birže
lio 23 dieną.

Iškilmingi pietūs šių naujų 
kunigų pagerbimui įvyks birže
lio 23 dieną, antrą valandą po 
pietų, L.A.P.C. salėje, 134 
Schuvler Avė., Kearny, N. J.

A. E. S.

i
kunigystės Sakra-

Svirnelis laikys jo 
iškilmingas mišias

I
I »
I

rytojui. Skaityki* su kiekviena plutele, padarant ii jų melba toast, crumb-

toppings, duonos pudingų ir kepsnių kamsalam*. Imkite tik tiek, kiek ga*

lite suvalgyti. Nuvalykite lėkštes. Ne suvartotu* riebalu* tuoj parduokit.

Kaip Viešą Reikalą Remia

HAFFENREFFER & CO., INC.
BOSTON/ MASSACHUSETTS

BJtEWEftS OF

PICKVVICK ALE
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susirinkimas ir prakalbos liepos 
4 d., minėjimo reikalu. Kalbės 
panelė Budreikaitė ir vietiniai.Aukos. Salės taisai Jonas Ka

linauskas aukavo $5.
Dramos Ratelis uždirbo Ge

gužine ir paaukojo bažnyčios 
taisai $350. Ačiū.

ŽINUTES

Daug So. Bostoniečių lanko 
a. a. Mykolą Abračinską. Sek
madienį mačiau jų 
Dr. K. Urbonavičių, 
Vaitkevičių, MIC., 
Virmauskį, Daunių 
nūs Strigūnus, ponias Marksie- 
nę. Siaurienę, Nanartavičienę ir 
panelę Sakalauskaitę.

tarpe kun. 
kun. Dr. J. 
kun. P. A. 
šeimą, po-

Vyčiai sėkmingai atkartojo 
Minstrel Show, birž. 9 d. Vaidy- 
los dar geriau atliko savo už- 
duotis, kaip pirmuoju kartu. 
Kun. Virmauskis dėkojo Vy
čiams ir visiems Minstreiio va
dams, vaidintojams ir darbuo
tojams. Žūrovų tarpe buvo kun. 
Dr. K. Urbonavičius, kuriam 
programa patiko. Vakare taip 
pat buvo kun. Dr. J. Vaitkevi
čius, MIC ir kun. S. Saulenas.

Tipiška suaugusių mokykla lietuvių stovykloje 
Visose lietuvių tremtinių stovyklose yra įsteigtos ma
žiems ir suaugusiems mokyklos, kuriose jaunimas tę
sia nutrauktą mokslą, o suaugusieji mokosi svetimų 
kalbų ir specialybių.

IVaikams balius. Penktadienį,; 
birželio 14 d. tarp 9 ir 10 valan
dų rytą, parapijos salėje, E. 7th 
St., įvyksta “šaltakošės” balius 
dėl visų parapijos mokyklos 
vaikučių. Kviečiami yra ir jų 
tėveliai. Taip pat yra kviečiami 
ir būsimi mūsų mokyklos vaiku-, 
čiai.

Grįžo Darban
Pirmadienį, birželio 10 dieną, 

adv. Antanas O. Shallna, Lietu
vos Garbės konsulas, kuris buvo 
susirgęs ir pasidavęs Veteranų 
ligoninėn, West Roxbury, 
sveikęs grįžo savo ofisan.

pa-

LANKĖSI

Stalino Striečiaus Raportas

Metų bertainio pasninkai į- 
puola šią savaitę trečiadienį, 
penktadienį ir šeštadienį.

Trečiadienį, vakare bus laiko
mos Šv. Teresės nuovenos ir 
birželio mėnesio pamaldos.

Tuojau po šių pamaldų įvyks, 
po bažnyčia, svarbus lietuvių

DAKTARAI

Penktadienį lankėsi Mrs. Sof. 
Mass. 

Atsilankymo proga atnaujino 
“Darbininką” metams ir kalen
doriaus fondui aukojo $1.00.

šeštadienį lankėsi p-nia Ona 
i Zekevičienė su savo dukterimi 
Genovaite. Abi Cambridgietės. 
Atsilankymo proga, p. Zekevi- 

I čienė atnaujino “Darbininką” 
! ir kalendoriaus fondui aukojo 
' $1.00.

I

(Tęsinys) 
šlykštus Kaltinimas

Kalbėdamas, kaip bolševikų 
jaunesnieji broliai, sužvėrėję: 
naciai Lietuvoje masiniai sker-i 
dę žydus, metė šlykštų kaltini
mą pabėgusiems nuo bolševikų 
teroro Lietuvos gyventojams. 
Būk jie dalyvavę žydų skerdy
nėse. Tie “fašistai - smetonin- 
kai” nužudydavę žydus, jų pirš
tus nukirsdavę ir numaudavę 
žiedus ir auksinius dantis. Ir 
tai tokie tik “kriminalistai, su 
maža dalimi suklaidintųjų”, pa
bėgę iš Lietuvos ir dabar esą

ARBATĖLĖ

Tel TROwbridg« 8330

J.Rep$Ns,M.D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8 8-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.
Office Tel. So. Boston 0848

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mase.

TeL Parkway 1233-W

j Tą dieną lankėsi VVaterbu- 
; rietė Mrs. Ona Norbutienė, ilga- 
Į metė LDS narė. Ji vieši So.
Bostone pas savo gimines.

! šeštadienį lankėsi kun. dr. J. 
Vaitkevičius. MIC., kuris prieš I 
keletą mėnesių atvyko iš Ro
mos. Jis yra Marijonų Kongre-

: gacijos generalis sekretorius, 
; Romoje.
j Pirmadienį, bal. 10, “Darbi- 
I ninke” lankėsi Antanas Pum-
> pūtis, čikagietis, seniau gyvenęs 
i So. Bostone. Su juo buvo atvy- 
i kęs ir Kazys Vedluga. jo arti
mas draugas. Ta proga susipa
žino su “Darbininko” spaustu
ve ir įrengimais, p. Pumputis 
apsistojęs pas pp. Albiną ir O- 
ną Nevierus, pas kuriuos se
niau gyveno. Linkėtina linksmų 
atostogų po ilgos Dėdės Šamo 
karo tarnybos.

šeštadienį, birželio
BALF skyrius parapijos salėje 
rengia arbatėlę 7 vai. vak. Į- 
žanga 50c. Pelnas skiriamas pa
bėgėliams našlaičiams atvykti į 
Ameriką. Daugiausia šiuo rei
kalu darbuojasi veiklioji Petro
nėlė Svilienė.

15 d.,

STAIGA SUSIRGO
Pereitą penktadienį dirbtuvė

je staiga susirgo ilgametis LDS 
1-mos kp. narys ir nuoširdus 
“Darbininko” rėmėjas Vincas 
T. Savickas. Linkime greitai pa
sveikti.

Casper's Beauty Salon
JEWELRY and GIFTSJEWELRY and GIFTS

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

T.LSOU4C45

Priešo Parblokšta Lietuva Maldauja 
Pagalbos Ir Dievo Pasigailėjimo!

Todėl
Visi rimti, Dievą ir Lietuvą mylintieji lietuviai 

kviečiami į MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGOS 
MALDOS IR ATGAILOS KONGRESĄ

nueis šių laikų Nerono - Stalino 
ir jo batlaižių pastangos. Lietu
va prisikels šviesi, laisva ir gra
ži tik tvirčiau tikėkime, daugiau 
dirbkime.

Šalin Maskvos bernai iš mūsų 
tautos! Buvęs.

I ĮVAIRŪS skelbimai

Pristatome Alų ir Toniką
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. BauUoto:

J. ARLAUSKAS —
220 E St., Tel. ŠOU 3141

KORIS BEVERAGE CO.
J.

>

ELIS, Savininkai.
So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

258 We$t Broadway,

i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!
i!

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass. g

šių metų birželio 30 dieną
Iš Bostono apylinkės suvažiuos į

Šv. Petro Bažnyčią — VVest Fifth St., So. Boston, Mass.
KONGRESO TVARKA:

Lygiai 3 vai. po pietų:
1. Kongreso atidarymas bažnytinėje salėje su mal

da ir giesme į Švenč. Jėzaus širdį.
2. Vietos Klebono Gerb. Kun. Pr. Virmauskio žodis.
3. Pranešimai iš M. Apaštalavimo Skyrių veikimo.
4. Tėvo Jono Kidyko, S. J. paskaita:

“Maldos Apaštalavimo Nauda Šių Dienų Žmogui, 
Šeimai, Parapijai”.

5. Procesija į bažnyčią giedant Švenč. Jėzaus Širdies
litaniją.

6. Šventoji Valanda už Lietuvą:
Pamokslas
Atsiteisimo aktas
Promotorių ir narių ištikimybės atnaujinimas. 
Maldos už Lietuvą ir teisingą taiką... ir 1.1.

PAIEŠKOMAS
Jonas Kišonas, paeinąs iš Bety
galos valsčiaus, Kauno redybos, 
Lietuvos, gyv. Westfield, Mass. 
Prašomas atsiliepti adresu: — 
Mary Knapkus, 33 Dickens St., 
Dorchester, Mass.

šelpiami kaipo pabėgėliai. Kaip 
galėjo atsirasti ta “maža dalis 
suklaidintųjų”, kurie juk turėjo 
puikiausios progos pažinti ir 
nacius ir jų vyresniuosius bro
lius bolševikus, Bimba nepasa
kė. Taip pat nepasakė ar Dr. 
Repšio pabėgę iš Lietuvos švo- 
geriai priklauso prie tų, kurie 
“lupo žydams nuo nukirstų pir
štų žiedus” ar prie “suklaidin
tųjų”.

Kuomet Bimba meta tokiam 
dideliam skaičių pabėgėlių tokį 
šlykštų kaltinimą, tai pačių žy
dų išleistoji knyga “Black 
Book” atiduoda lietuviams kre-

■ditą už užtarimą ir teiktą na- 
! cių persekiojamiems žydams 
Lietuvoje visokią pagalbą.

Ko Bimba Labiausia Bijo
Bimba, tur būt iš netyčių, pa

sisakė ko jis labiausia bijo — 
tai tiesos.

Jis kuo energingiausiai grąsi
no. kad nei vienas nebandytų 
parsikviesti ką nors iš tų pabė
gėlių, nežiūrint kaip artimas1 
giminaitis būtų. Tą grąsinimą 

Jis rėmė absurdišku bauginimu.
• Kadangi tie pabėgėliai didžiu-
> moję esą kriminalistai, tai jūs 
: kurie kviečiatės esate už juos
> atsakomingi. Ir jei Lietuvos val-
• džia (tik įsivaizduokite!) pa

reikalaus jų iš Amerikos vai-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
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. Rozbury. Mass. 

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

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

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

•V JONO EV. B L. PAKALPINRš 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę.

PARSIDUODA pigiai 8-niy 
šeimynų namas ant kampo 
Ames ir North Montello gatvių, 
Montello, Mass. Kambariai la
bai šviesūs, visi moderniški įtai
symai, elektra, gasas, vanos ir 
taip toliau.

Taipgi prie šio namo parsi
duoda ir 5 kambarių namas su 
gražiu daržu. Namas turi steam 
heat ir kitus parankumus. No
rinčiam lengviau pragyventi ir 
turėti nuolatinių įeigų, pasinau
dokite proga, pasipirkite siūlo
mą namą. Kreipkitės pas: — 

ONA OKSIENE,
36 Ames St., Montello, Mass.

TeL Brockton 9359-M
(18)

džios, tai jūs kartu su tais par
sikviestais pabėgėliais eisite į 
džėlą.

Bimbos baimė pamatuota. 
Juo daugiau tų pabėgėlių at
vyks tuo plačiau pasklys gy
vas tiesos žodis kas dėjosi ir 
dedasi Lietuvoje. Ir ne vienas 
Bimbos pasekėjų gali (kaip ka-! 
čiukas devintoje dienoje) pra
regėti. Juk neveltui Lietuva, 
taip hermetiškai nuo pasaulio i 
uždaryta. Geri darbai šviesos, 
nebijo.

I

Trūksta Žmonių
i

Lietuvoje trūksta žmonių y- ■ 
patingai miestuose, sakė Bimba.' 
tik nepasakė kodėl. Nepasakė,■ 
šis Maskvos bernas, kad trūks-, 
ta žmonių todėl, kad Kremliaus' 
tironai nusėjo Sibiro pusnynus 
Lietuvos tremtinių lavonais. 
Per -pirmąją okupaciją išvežda- 

' mi 60,000 lietuvių, o kiek dabar 
išvežė ii- išveža, tai tik Dievas 
težino. Jei trūksta, kodėl gyvų
jų negrąžina iš Sibiro?

Tvirtino Bimba, ir drįso per 
akis meluoti, kad Lietuvoje jo
kio rusinimo nesą. Tuom tarpu 
ateina laiškai, atvirlaiškiai ir 
liudija ant jų uždėtos antspau- 
dos vien rusiški žodžiai. Net 
paties Bimbos parsivežta filmą j priskirta prie Leningrado rajo- 
turi rusiškus parašus. Su Bim- j no- 
ba vyksta rusų inžinierius Vii-; Pats Bimba sakė, kad Klaipė- 
niaus atstatymo planams dary-įdos mieste likę tik 8 gyvento- 
ti. (Galite suprasti kokiu sty- 
lium atstatys). B. garbinamoji 
artistė A. Staskevičiūtė apsive
dusi su rusu. Rotomskis vedęs 
rusę ir t.t. Be to Sovietai įsilei
do A. P. jiems prielankų kores
pondentą Eddie Gilmore į Rytų

NUO DIDŽIOSIOS 
KOPOS

Nuo didžiosios ko{x>s 
Tau parnešiu smėlio, 
O nuo marių krašto — 
Baltą akmenėlį.

Baltą akmenėlį 
Amžių amžiai plovė,
Ir didžioji kopa 
Čia nuo amžių stovi.
Ten žvejų kaimelis 
Miegti užpustytas.
Ten sapnų nedrumsčia 
Vakaras nė rytas.

Kai išdils mūs pėdos, 
Kai nuplaus jas putos, 
Žalioje girelėj
Vis čiauškės lakštutė.

REIKALINGA moterys po
pietiniam - naktiniam šiitui 
dirbti kaipo pakuoto jos.

Iš pradžių mokama 751/->c. į 
valandą. Patyrimas nereikalin
gas. Atsišaukite:

THE AMERICAN SUGAR 
REFINING COMPANY, 

47 Granite St.,
So. Boston, Mass.

(28-3-7-10)

IĮ

i

Pirmininkas — Juozas Svagždya, 
601 6th SL, So. Boston, Mass

Vlce-Pirminlnkaj — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th SL, So. Boston, Masa.

Prot. Ra£L — Jonas Glineckia,
6 Thomas Pk., So. Boston, M s—

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Masa

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

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

Draugija laiko susirinkimus Kas trt 
Cią sekmadienį kiekvieno mtaesk 
2 vai. po pietų. Parapijos sa»
492 E. 7tt BU 80.

REIKALINGAS
Exp. Buf fer on Brass and Copper

Gera alga, pastovus darbas.
TREMONT-OLD COLONY

PLATING CO
ŠOU 3784

135 Old Colony Avė. So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristotam geriausį toniką

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos. 

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 130Ą-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Vis kvepės čia smėlis 
Ir kvepės pušaitės...
Kas tada išvaikščios
Šiuos klonius, pašlaites?
Nulinkau prie marių. 
Prie Vilnių ir prūsių.
Ošia, ošia vandens 
Amžini ir duslūs.

A. Vaičiulaitis.
■ Prūsiją, kurs rašo, kad toji Lie
tuviška sritis skubiai apgyven
dinama atgabentais rusais ir

Kramtyk skanią gumą vidurių 
liuosavimui kuomet

NEVEIKIA VIDURIAI
• Galvą skaudą? Aitrumas? Kanki
niesi vidurių užkietėjimu ? Kramtyk 
Feen-a-mint apsaldintą kramtomą 
gumą vidurių liuosavimui. Turįs tuos 
pačius daugelio daktarų užrašomus 
vaistus. Milijonai jį naudoja. Imkite 
Feen-a-mint 
rodyta. Ant rytojaus’ 
milijonas!

jai. bet dabar ten esanti tik ru-■ 
sų kariuomenės įgula ir 8,000 
vokiečių belaisvių. Rusinimo 
atžvilgiu žinomi faktai iš Bim
bos darc didelį melagį.

ši Gentkartė Lietuvių Turės
Būti Sunaikinta

Galop Bimba pareiškė savo
baimę, kad šioje lietuvių gent-

I
REIKALINGA dirbti prie če-

verykų Russet Repairer; dar I

bas pastovus. Taipgi reikalinga

kartoje, vargiai pasiseksią ati-
taisyti tą moralinę skriaudą ko

ii
merginų prie pekiavimo. Atsi-
šaukite: French,

I

Shriner &
Urner, 63 Melcher St., Boston.

(21-24-28-4-7-11)

REIKALINGA merginos prie
lengvo darbo. 5 d. savaitėje.
Dieniniai šiftai, 7 a. m. iki 4 p.
m. Vakarinis šiftas: 4 p. m. iki
11 p. m. Hoague-Sprague Corp,
130 Ęąstern Avė., Lynn.

REIKALINGA pas
(11-28)

kią padariusi 44.fašistinė idėja”,
ki :ri esanti daug senesnė nei
Vokietijoj.
44

SEX- I
TON’S EMP. 224 Tremont St.,
Bostone, virėjai dirbti mieste ir

i
»

Čia reikia suprasti,
fašistinę idėją kaipo Lietu-

vos nepriklausomybės - laisvės
pamėgimą ir rusų priespaudos I
atsikratimą. Tuomi Bimba aiš
kiai pasako, kad lietuviško
kraujo Maskvos kvislingai ne
beturi vilties iš lietuvio sielos
išplėšti laisvės nepriklausomy
bės troškimo šioje gentkartėje,
o tokius žmonės sovietai likvi-
duoja. Bet Lietuvių tauta sena,
ji kovose užgrūdinta. Jos pusė
je Dievas ir tiesa, todėl niekais

vasarvietėse. Algos $45—$50. SV. ONOS NOVENA
Reikalinga virtuvėje vyrai. por- i

i teriai. bus boys. dišių mazgoto- 
' jai. $25—$35. Housemen, mies- 
! te ir vasarvietėse $25—$35 su 
| valgiu. Reikalinga dirbtuvėje 
pagelba. LIB 2259. (11)

f

einant gulti —kaip nu
jausite kaip

So. Bosten FumHure Co.
Visoki baldai, lovos, matracai 

ir vaikams pilnas 
pasirinkimas.

380Vz West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

GRABORUU

I

a

Jau išėjo iš spaudos NOVENA 
prie ŠV. ONOS ir Stacijomis. 
Išleido Tėvas Gabrielius Maria 

1 Jaskal, C. P. šių knygučių gali
te gauti Darbininko adminis
tracijoje. Knygutės kaina 15c. 
Su užsakymu įdėkite į konvertą 
15c. ir pasiųskite, DARBININ
KAS. 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. ir tuojau gausite 
minėtą knygutę.

REIKALINGA virtuvėje pa- 
gelba Bus girls, bus boys, nuo 
11 vai. ryte iki 8 vai. vak. Cush- 
man’s Restaurant, 196 Dart- 
mouth St.. Boston. Mass.

ZALETSKAS
FUNERAL HOMB

A

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MA88.

D. A. Zalctskas, F. E. Zatetskaa 
Oratoriai Ir Balaamuotajal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyėia Barmenlma dykai 

NOTART PUBLIC 
Tai. ŠOU Boeton 0818 

ŠOU Baatan 2800
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PALANGOS JUZE Akmer 'lis
basos nuo ankstybo pava
kario. rudenį dėvi medžio 
klumpes, nuėjusios į mies
telį apsiauna kailio kurpė
mis. Degtinės čia pirma 
nieks negėrė, bet dabar 
(1864 m.) atsirado per ne
laimę daug geriančių.

Reikia išpažinti, jog 
žmonės tos serijos yra la
bai geri, lipšnūs, žmoniški. 
Svečius priima su džiaugs
mu. Jei kuomet svečiams 
įvažiavus nuliūsta, daro 
tai ne dėl to, kad svečių 
Dievas davė, bet dėl to, 
kad neturi kuo taip priim
ti, kaip norėtų. Išvažiuo
dami svečiai, jei nori už
mokėti, ūkininkai pinigų 
nepriima. Todėl ir aš čia 
pakliuvęs gana ilgai tru
kau ir vos Verelės, antros 
Stasiulio dukters, neve
džiau.

Ilgainiui pasiilgau jūsų: 
man vien rūpėjo, ar gyvi 
tebesate, tėvai mano. Ar
tinaus prie Palangos. Pa
kliuvau ant galo į Kvedai
nės parapiją, pas turtin
gą žmogų Jor.ą Čiudą, nes 
tas daugel turi dukterų. 
Čia gavęs darbo siuvau, 
šeštadienių vakarais čirš
kinau su smuiku, todėl di
deliai įtikau mergelėms.

. Čiudo dukters: Uršulė,
Kelis vakarus praleidę. Petronėlė, Teklė ir Mare- 

namiškiai vėl susirinko.^ yra gra2įos> man, girdi, 
klausyti mano pasakų, o patiko ir ketinau vesti vi- 
as atsikrenkštęs, 
pradėjau belsti.

Reikia žinoti. ~~~ — 
ventojai parapijų: Viduk
lės, Eržvilko, ~ 
Gimkalnio, Skirsnemunės.1 
Veliuonos. Jurbarko ir 
Gaurės vyrai vos ne visi 
augaloti, su plačiais pe- EISIU IR PAKLAUSIU 
čiais. stiprūs ir derlingi it 
ąžuolai. Paprastai dėvi pil
kas sermėgas, siūtas su 
stačiomis apikaklėmis, 
pryšakyje be sagų, kabė
mis sukabinamas, užpaka
lyje didžiai raukšlėtas ar
ba kvolduotas. Vaikščioja 
persijuosę briedžio diržais, 
pryšakyje yra žalvario 
pendentas. Aunas vieni 
batais odiniais, kiti batais, 
kurių pėdai yra medžio, 
kiti vyžomis, dar kiti na
ginėmis. Žiemą dėvi kepu
res ausėtas arba lenktinė
ms, vasarą iš vilnų veltas 
skrybėles,

Moteriškės lygia dalia 
dėvi pilkas raukšlėtas ser
mėgas, vasarą strupkes su 
trumpomis apie liemenį 
raukšlėmis. Sijonus nešio
ja dryžus, pačių austus. 
Skepetų pirktinių čia ma
ža tėra. Audžia pačios žič- 
kuotus raiščius ir dangs
tos drobulėmis. Vaikščioja

VOS 
susi- 

dar ko-

ištižo mano švarkas, 
visi už- 

visi

(Tęsinys)

Aš per tas visas vestu
ves buvau, trypiau ir šo
kau kiek tinkamas. Pats 
dar čirškinau, kitus šokti 
mokiau ir jaunuosius ap
siuvau. Už tai davė man 
stiklo batus, sviesto skry
bėlę ir popieros švarką. 
Tomis drapanomis pasi
puošęs. išėjau oran, 
stojau ant akmens, 
kūlė mano batai,
ją perdūrė; įspindo saulė, 
sutirpo mano skrybėlė, su
tepė mano drapanas; nuli
jo 
Taip tai baigiasi
mokesniai pasaulyje, 
vyresnybės duoti papuoši
mai. O žmonės vienok jais 
džiaugiasi it vaikai, šukelę 
stiklo radę.

Atbuvęs vestuves ir dar
bą prie Stasiulio pabaigęs, 
panorau aplankyti savo 
tėvynę Palangą, nes pasi
ilgau jūsų. Perėjau keletą 
parapijų, niekame neuž
kliuvęs, ir apsistojau prie 
turtingo žmogaus Jono 
Čiudo Kvedainės parapijo
je. Kaip čia man klojos bū
ti, apsakysiu ateinantį va
karą, nugis eikim gulti.

Tai man pasakius, visi 
sukilo ir ėjo ilsėtis.

i

v •

Gražus aukštas berželis,
Gražesnis iovarėlis.
Užvis gražiausia rūtų daržely 
Jaunutė lelijėlė.
Gražus tėvelio dvaras,
Svirnelis dar gražesnis.
Vai tik gražiausia jauna dukre- 
Prie seni jų tėvelių. i lė

Daili ji. kain nendrelė,
Graži, ka:r> lelijėlė,
Žvainios akelės, kaip sakalėlio, 
Balselis, kaip lakštutės.
Pienu veideli prausia.
Vyneliu rūtas laisto.
Vainiką pina, auksu vadžioja. 
Sau kaseles dabina.
Oi ne vienam berneliui
Širdelė suskaudėjo,
Ne vienas šeria bėrą žirgelį, 
Aukso kilpeles šveičia.
Ne vienas šeria žirgą.
Aukso kilpeles šveičia,
Ne vienas deda tymo balnelį, 
Ne vienas kamanoja.
Žirgus šerkit—nešerkit,
Balnokit — r.ebalnokit,
Dar neužaugo jauna mergelė, 
Nesukrovė kraitelio.
Nesukrovė kraitelio,
Nepriaudė drobelių.
Dar nenubodo jai pas močiutę 
Didžioj laisvužėj būti.

& *

Dienelės greitai bėga.
Kaip upėj vandenėlis,

jau ją ir ji mane mylėjo. 
Bet senis tėvas vien sakė: 
“Et, kas gal duoti dukterį 
kriaučeliui? Kame gy
vens? Nejau vedžiosis su 

vo atiduota į mergaičių savim, per žmones vaikš-

šiaip Sų vyresniąją Uršulę, bet 
.nestikėtai parvažiavo iš 
Kražių Domicėlė, kuri bu- ” — — — * — w —

Raseinių, vienuolyną prasimokyti ką čiodamas.” Tą aš išgirdęs,
11 c-* 1 . ____ ____ ___

-reikiant.
r gau ir vesti ryžausi. Mylė-
”1

Eisiu ir paklausiu 
Marių ir kalnų: 
Kurgi mylimiausia 
Iš linksmų dienų?

Kalne mėlynasis. 
Ko taip nuliūdai — 
Ar negirksi žąsys 
Debesuos aukštai?

MES NAŠLAITĖLIAI... — Mažieji lietuviai našlaičiai vienoje lietuvių stovyk
loje Vokietijoje, Britų zonoje. Prie našlaičių, dvi mokytojos prižiūrėtojos ir anglė, 
UNRRA atstovė.

8
silenkė, tuojau kiti ant ju 
lusėdo ir jodė. Tokį vei
kalą vadino kazoko šoki
nu.

Vežė paštą šiain: šeši 
vyrai ėmė vienas kitam už 
rankos. Sekmasis gulėjo 
ant jų sunertų rankų, šeši 
siūbuodamiesi jį kratė.

Brylius vėlė šiaip: sėdos 
iu vyru, trečiasis ant laz
dų turėjo brylių, arba 
skrybėlę. Sėdintieji norė
jo pagauti skrybėlę, ne
santieji neleido ir mušė 
nėr sėdinčiųjų kojas. Tuo
du išsitraukė šakalius, ku
riuos už aulų turėjo, būtų 
tikrai susimušę, kad jų ne
būčiau perskyręs.

Su čigonu šiaip biaurio- 
josi: stoja dešimtis vyrų, 
vienuoliktas susitepęs, 
Dersijuosęs ir makarą ran
kose turėdamas sako: — 
“Pane dzala, davai drala,” 
rodo pirštai ko jas ir gai
nioja makaru kitus.

Vestuves šiaip atbūva: 
viena mergelė kėde nešina 
sušuko: “Vestuvės, vestu
vės!” Tai pasakiusi, sėdosi 
triobos viduryje. Tuojau 
vyras atvedė prie jos jau
nikaiti Juzę ir klausė: “Ar 
tinka?” Ta atsakė: “Ne
tinka, nes Juzė nemoka po
terių, neina į bažnyčią, ge
ria degtinę.” Vyras atsa
kė: “Ne taip yra, apsirin
ki, Juozukas gerai moka 
nevien poterius, bet ir įsa
kymus. Moka skaityti, 
bažnyčioje buvo ir kas 
šventa diena gieda rąžan
čių, degtinės niekuomet 
negeria”. Atsakė mergelė: 
“Kad tamsta sakai teisy
bę, tada tinka”. Tuojau 
Juozukui padavė rankas ir 
pradėjo visi šokti.

Paskiau sėdosi berniu
kas, atvedė jam mergelę ir 
klausė: “Ar tinka?” Tas 
atsakė: “Netinka, nes ne
moka poterių, nesumano 
skaityti, bažnyčioj žvalgo
si ir daug šneka”. Atvedu- 
sis tarė: “Netaip yra, — 
dievobaiminga, moka po
terius, sugeba gražiai gie
doti, gerų tėvų geras yra 
vaikas”.

Atsakė vaikiukas: “Kad 
taip, tad ją myliu”. Tai 
taręs, padavė rankas ir 
pradėjo vėl šokti visi. Tas 
veikalas man patiko: kelis 
kartus vestuvininkai taip 
darė.

♦ ♦ *

Pasibaigus vestuvėms, 
mudu su Domicėlė pradė- 
jova šeimininkauti kaip 
reikiant. Javai mudviem 
derėjo, sulaukėva sūnaus, 
apkrikštijus pa k ė 1 i a u 
krikštynas, prakutus vai
kui užsigeidžiau prie jūsų 
važiuoti ir atvažiavau. Tu
riu viltį ir tėvus kuomet 
nors mudu aplankysiant.

Tarė motina: “Sakeisi 
sugebąs giesmes rašyti, 
narašvk ir mums”. Atsa
kiau: “Čia nėra kame, bet 
aš seniai parašytą pagie
dosiu”.

Man šnekesį pabaigus, ė- 
jom gulti. Jau buvo trečia 
savaitė nuo mano atvažia
vimo į Palangą, todėl ryto 
metą pradėjau kraustyti 
savo daiktus ir meldžiau, 
kad tėvai mudu aplanky
tų. Ant galo pasodinau 
moterį su sūnumi ir išva
žiavau.

Tai atsitiko 1866 metais. 
Pabaiga.

Savo sparneliais, savo margai- 
Mūsų laimužę neša. | siais.

Mūsų laimužę neša,
Mūsų dalelę lemia.
Vai, tik neskundžia, vai, tik ne- 
Graudžiųjų ašarėlių. [ gaili
Mergelė lelijėlė
Linksmai jau nedainuoja, 
Tik kas rytelis, kas vakarėlis 
Gailiai darželyj verkia.
Niūri dienelė aušo.
Raselės žemėn krito. — 
Mirė močiutė, mirė senutė, 
Palikdama dukrelę.
Graudus gegutės balsas.
Kai beržyne kukuoja.
Bet daug graudesnis balsas 

našlaitės
Pas motinėlės karstą.

— Oi. mano motinėle,
Močiute sengalvėle.
Kam persikėlei vėlių šalelėn. 
Kam palikai dukrelę?
Kukuosiu, kaip gegutė.
Kaip girios paukštužėlė. 
Nebus kam jauną mane paguos 
Priglausti prie širdelės. [ ti,
Vai, senasai tėveli.
Vai, senas tėvužėli,
Parvesk tu kitą man motinėlę. 
Vargely paguodėlę.
— Cit, neraudok dukrele, 
Cit, neraudok, jaunoji, — 
Bus pamotėlė, bus raganėlė, 
Tik nebus motinėlės.

* * ♦

Ne Nemunėliai plaukia,
Ne dūnojėliai šnera, —
Liejas upeliais rinskas vynelis 
Ir gelsvasai midutis.

Ne paukštužėliai kliauga,
Ne gulbelės rypuoja, —
Tai skamba kanklės, gaudžia 
trimitai —

Senas tėvelis veda.
Dainuoja jaunimėlis,
Meiliai žodelį kalba,
Tik viena liūdi jauna mergelė, 
Rūtų daržely rymo.
— Praverk vario vartelius, 
Jaunoji mergužėle,
Eik iš darželio į jaunimėlį 
Meilių kalbų kalbėti. —

— Dainuok sau, jaunimėli, 
Kalbėk meiliai žodelį, — 
Man pamotėlė, man raganėlė 
Jau rūstų žodį tarė. —

į: sį: iį:

Auga slėny nendrelė,
Auga, graudžiai dejuoja: 
Ta ivargas augti tarp vandenė- 
Tarp gilių rūdymėlių. į lių,

I
j Man ant šaknų žvirgždeliai,
Per vidurį maureliai,
O viršūnėlę kas valandėlę 
Šiaurūs vėjeliai laužo.
Auga jauna mergelė
Auga, graudžiai dejuoja: 
Bėda man augti pas pamotėlę, 
Pas seną raganėlę.

Kas rytas vakarėlis
Man vis sunkūs darbeliai. 
Kas valandėlė rūstūs žodeliai 
Ir gailios ašarėlės.

Nėr kur priglaust galvelės,
Nėr kam atvert širdelės,
Vai eisiu, eisiu ten, kur močiutė, 
Kukuosiu, kaip gegutė. —
Ne tamsios girios ošia,
Ne šaltinėliai šniokščia, — 
Tai verkia, rauda jauna dukrelė 
Pas kapą motinėlės.

* * *
Daug gryno vandenėlio
Į jūreles nubėgo,
Daug prikentėjo jauna mergelė 
Nuo savo pamotėlės.
Kartą tarė dukrelei
Pamotė raganėlė:
Smus žluktelį eik į jūrelę 
Šventadienėly skalbti.
— Oi. mano motinėle,
Geroji pamotėlė,

Į Aš neisiu, neisiu šventadienėly 
Į jūrą skalbt žlukteiio. —
Supyko pamotėlė.
Rūstų žodelį tarė:
Eik ežerėlin, iš gilumėlės 
Atnešk perlų vainiką!
Nuliūdo mergužėlė,
Per ašarėles tarė:
— Aš ne narūnas, ne narūnėlis, 
Ežerėly plaukyti. —
Supyko pamotėlė.
Rūsčiau žodelį tarė:

— Gal užkukuosi, gal užde juosi, 
Kaip girios gegužėlė?
— Oi, mano pamotėlė,
Oi, mano sengalvėle, 
Prisiraudojau, prisivaitojau 
Pas kapą motinėlės. —

; Ne gaišios pašvaistėlės
■ Rytuos rūsčiai sušvito, —
Rūsčiai paraudo pamotės veidas 

i Akys žaibais liepsnojo.

, Rankas piktai sugniaužė,
Akis aukštyn pakėlė
Ir tarė baisų, rūstų žodelį

■ Mergelei našlaitėlei:
• — Pavirsk į akmenėlį,
Į šaltą akmenėlį,
Tai tu galėsi šimtus metelių

; Pas močios kapą būti! —
Ošia liūdnai eglelė,
Pakirsta kirtėjėlio,
Tik daug gailesnis liūdnas bal-

■ sėlis
Prakeiktos vargdienėlės:
— Už ką, už ką, močiute,
Pražudei našlaitėlę,
Už ką turėsiu virst akmenėliu

; Dar pačioj jaunystėlėj ?—
Išbarus pamotėlė.
Išstūmė iš grįčiutės,
O ir nuėjo jauna mergelė
Pas kapą motinėlės.
Kur žengė perlai švito,
Kur sėdo rūtos dygo,
Kur ašarėlės graudžios nukrito

i Ten deimantėliai žėrė.
I
Sėdo ji prie kapelio,
Lidūnai, graudžiai pravirko,
O ir pavirto į akmenėlį,
Į šaltą akmenėlį...

Tą užvis pamė- lig laiko tylėjau. 
Kažikuomet apsidrąsinęs! 

tariau Čiudui: “Tėvai, 
mudu su Domicėlė myli- 
vos, ar leisi sueiti į porą?” 
Tas atsakė: “Žinau judvie
jų norą, bet kur dėsi pa
čią? Juk tu vietos neturi, 
esi pereivis, nejau vedžio
si su savim moterį, vaikš
čiodamas po žmones?” Tai 
aš išgirdęs brabrakšt ati
dariau savo krepšelį, išė
miau ryšį popierinių, dar 
porą šimtų rublių sidabru, 
brinkt pabėriau ant stalo 

j ir sakiau: “Tėvai, su tais 
i pinigais aš galiu gyventi, 
yra čia daugiau ne tūks
tantis rublių. Aš degtinės 

i negeriu, pinigų nekleidžiu, 
į skatiką prie skatiko dėda- 
Įmas, per keletą metų su- 
į dėjau tuos pinigus. Dabar 

■ patark man, ką turiu da
iryti? Kaip apsiversti?” 
Tėvui tai pamačius ir iš
girdus, akys prašvito, pa
kinkavęs galvą tarė: “Ži
nai ką, žentai, čia mūsų 
kaimynystėje vienas ūki
ninkas parduoda gražų 
butą, nori gauti aštuonis 
šimtus rublių, pirk nuo jo, 
tuokart atiduosiu tau Do
micėlę”.

Aš taip ir padariau: su 
tuo pačiu tėvu nuėjau ly
gauti ir suderėjau už sep
tynis šimtus rublių. Pas
kiau viską pagal įstaty
mus padaręs persikėliau į 
gyvenimą. Pirkau gyvu
lius, įsikūriau ir vedžiau 
šią Domicėlę; tėvas davęs 
pasogą gana mudu sušel
pė. Gyvenova dvejus me
tus padoriai, rugiai mu
dviem augo it kanapės, nu
stojau siuvęs, šitai jau tu
riu ir sūnų, vaiką gražų ir 
sveiką.

i Per vestuves užlaikėm

Ar neklvkia gervės, 
Modamos sparnais — 
Jos man dalią perves 
Kloniais ir kalnais.
O. jūs plačios marios, 
Ko jums ošt niūriai: 
Štai dangus kaip varis, 
Žėri vakarai.
Vandenys liūliuoja 
Išskėstas bures.
Ir žuvelė kuoja 
Narsto po marias.
Neprabyla rūstūs 
Ir aukšti kalnai.
Tik vilnis sudūžta
Žuvus amžinai.

A. Vaičiulaitis

Lietuvių tremtinių stovykloje. Britų Zonoje. Sto
vyklos ambulatorijoje lietuvis gydytojas patikrina 
berniuko sveikatą. Ambulatorijoje be gydytojo ir ber
niuko yra slaugė, UNRRA atstovas (bitas) ir stovyk
los reikalų vedėjas.

I

Ne vienas bernužėlis
Dūmojo — sudūmojo

; Jot į mergelę, į lelijėlę 
Derėt margų skrynelių.
Ne vienas žirgą šeria,
Aukso kilpeles šveičia, 
Ne vienas deda tymo balnelį.

■ Ne vienas kamanoja.
• Žirgus šerkit — nešerkit, 
Balnokit — nebalnokit, —

i Jau nėra, nėra jaunos mergelės, 
Širdelei paguodėlės...

I ‘Ašarėlės”

Kitos
“Šarkele, kame

visas priimtas apeigas: per vestuves šioki buvo tūpė ir šoko šarką, 
buvo vedliai, ūkveizdžiai ir juokavimai. Du vaikiuku klausė: 
piršlys, kuri ant galo ko- ėmė ant savo sprando po buvai?” Ši atsakė: Turgu- 
rėm, vienok, girdi, išspru- vieną už save mažesnį vai- je buvau”. Kitos: “Ką pir
ko ir lig šiolei tebegyvena kiuką. Tuodu aukštai sė-;kai?” Ši atsakė: “Šilke- 
Žvingių parapijoje, Pajū- dedamu braižės tarp sa-įlius”, ir taip toliau, 
riškių sodžiuje, vadinasi vęs. Toks veikalas vadina- 
Benediktas Pikelis. si vanagėliu.

* * * i Viena mergelė apsikam-; druską svėrė.
Turiu dar pridurti, jog šiuši, apsivyniojusi, atsi-1 Paskui keturi vyrai pa-

I

I
Keturi vyrai siūbuoda- 

miesi į vieną ir antrą pusę Buy extrq Bonds in th«

VICTORY LOAN
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