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Svarbus laiškas 
Bado streikai 
Paskutinis mizeriokų “demo

kratinis” pasispardymas

šiame Darbininko numery 
skaitytojai ras Lietuvos vysku
pų, esančių ištrėmime, laišką 
Amerikos lietuviams. Garbin
gieji Ganytojai rašo iš širdies į 
širdį, kaip broliai broliams, kaip 
lietuviai lietuviams. Kviečiame 
tą giliai žmonišką laišką per
skaityti su nuoširdžiu dėmesiu 
ir jį parodyti ar atpasakoti sa
vo pažįstamiems.

Lietuvių tremtinių būklė Vak. 
Europoje diena dienon darosi 
dramatiškesnė. UNRRA, kuri 
už kelių mėnesių likviduosis, 
laipsniškai vis siaurina ir maži
ną savo šalpą. Teisybė, dauge
liui tremtinių ji iš viso niekuo 
nepadėjo. BALFo pagalbos ga
limumai dar mažesni. Jei esame 
žmonės, krikščionys ir lietuviai, 
būtinai turime ištiesti paramos 
ranką vyskupų nurodomais bū
dais.

e
Sakoma, kančios žmones su

jungia. Ir tikrai, pasaulio lietu
vių vieningumas ir jautrumas 
dar niekad nebuvo toks gyvas, 
kaip Lietuvos dabartinės nelai
mės metais. Štai mus iš visų pu
sių pasiekia žinios apie lietuvių 
budrumą ryšium su Maskvos 
konferencija. Argentinos lietu
viai patriotai kovo 10 d. (kada 
konferencija prasidėjo) paskel
bė bado diena. Taip pat tą die
ną badaudami streikavo dauge
lis lietuvių tremtinių įvairiose 
Europos stovyklose. Kovo 9 d. 
visi Romos lietuviai, iškilmin
gai minėdami šv. Kazimiero , 
šventę, savo mintis sutelkė ties 
tėvynės vargais. Visi jie pasiry
žo kovo 10 d. maitintis tik duo
na ir vandeniu, o lietuvių kuni
gų kolegija nusistatė tą dieną 
visiškai nevalgyti .ir šį badą au- i 
ko jo Dievui prašydami Lietu-! 
vai laisvės.

Juo toliau, juo neramiau jau
dina ta visiška tyla, tas sąmo
ningas Baltijos kraštų tarptau
tinėse konferencijose užmirši
mas, lyg jie būtų kur į jūros 
dugną dingę, kaip Atlantida.

B
Kai tikrieji lietuviai, kur jie 

bebūtų, sielojasi ir dirba Lietu
vos išlaisvinimui įkvėpti laisvos 
mylinčios širdies, tai lietuviš
kai kalbantieji išgamos dar vis 
nesiliauja savo tėvynės pražū
čiai knistis pagal griežčiausius 
Maskvos budelių ukazus. Ir 
taip, pernai rudenį SSSR pa
siuntinys Urugvajuje, Gorelkin, 
lietuviškos kilmės Maskvos ver
gams buvo įsakęs Montevideo 
mieste surengti vadinamąjį P. 
Amerikos lietuvių kongresą. 
Menkas tas jų “kongresas” bu
vo, visokių Rasikų ir Brelingų 
vadovaujamas, tačiau jie nesi
gėdijo kalbėti P. Am. lietuvių 
vardu ir priimti nutarimus, ko
kius jiems padiktavo Maskva. 
Tos vergiškos “rezoliucijos” 
reikalavo panaikinti nepriklau
somos Lietuvos pasiuntinybę, 
neįsileisti tremtinių, pagirti pa- 
leckininkus ir t.t.

Dabar ta pati raudonosios 
diktatūros ranka dirigavo 
Brooklyne vadinamų “demo
kratinių lietuvių” suvažiavimą. 
Visi bimbininkai, mizeriokai ir 
vabalininkai, jiems žinomu ke
liu, gavo ukazą dar kartą ap
spjaudyti sukruvintą Lietuvą, 
dar kartą pasityčioti iš jos ko
votojų ir kankinių, dar kartą 
ištikimai palaižyti Kremliaus 
batą. Tuo pačiu laiku net trys 
“demokratiniai" suvažiavimai 
buvo suplakti į krūvą, kad tik

———-------------------- «
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. 
----------------------------- į
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Telephonų Streikas Prasidėjo

1
fe M0 i . i

Šios Graikijos moterys labai susirūpinusios savo ateitimi. Dėl komunistų ir jų pakeleivių 
vedamo civilio karo jos liko našlės. Šių ir kitų šelpimui Prezidentas Truman prašė Kongreso 
skirti $400,000,000. Jeigu Graikija ir Turkija negaus pagalbos, tai ir jos gali patekti į komuniz
mo žiaurią vergiją, kokioje yra Lietuva ir kiti kraštai. Demokratinės valstybės turėtų gelbėti 
ir tuos kraštus, kurie yra komunistinės Rusijos vergijoje, kaip pavyzdžiui Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. 

Tautinis Katalikų Mokytojų rezidentas trumanas 
Seimas Įvyksta Bostone;

Dalyvaus Virš 7,500 Mokytojų |
Is Visų Valstybių 'laišką, rašytą vasario 28

------------------------ i d. George H. Earle, buvu-
Šiandien, antradienį, bal. iSymphony Hali, įvyks'šiam Pennsylvanijos gu-

9 d. prasideda 44-tas Tau-!bendras susirin k i m a s. bernatoriui, kuriame tarp 
tinės Katalikiškos Auklė- Gros Symphony Orkestrą, kitko jis rašė: “Aš manau, 

" ■ j. • , gymi dainininkė, kad šis kraštas yra visiš-

Valdžos Atstovai Bandė Šutai 
kinti, Bet Nepavyko

Naujoji Anglija Kol Kas
Aptarnaujama

Darbininkai Reikalauja Pakelti Algas
VVashington, D. C., bal. 7iTaigi būtiniausioms gyve- 
- Šį rytą prasidėjo tele- nimo reikalams visuomet 

phonų darbininkų strei-'gausite telephonų patar- 
kas visame krašte. Tai 
pirmas toks telephonų 
streikas Amerikos istori
joj. Valdžios atstovai per 
naktį bandė sutaikinti 
darbininkus su kompani
ja, bet nepavyko. Jau išė
jo 340,000 darbininkų-kių 
į streiką. Prie telephonų į- 
staigų stovi eilės pikietuo- 
tojų J°J nebuvo

. ... , . , potvynio,Nauioji Anglija kol kas Grand Rcd Cedar 
nejaučia streiko.

Darbininkai-ės reikalai!- vanduo vis kyla aukštyn, 
ja pakelti algas $12.00 j į Nutraukė susisiekimą net 
savaitę. Taipgi reikalauja;ir automobiliais ir trauk i- 
pripažinti uniją, kaipo vie- niais. Tūkstančiai žmonių 
mintelę darbininkų atsto- 
vę; $100 mažiausia mėne
sinę pensiją (dabar moka 
mažiausia $50); 
atostogų .būtent, iki 4 sa? 
vaičių išdirbusiems dvide
šimt metų, ir keletą kitų tyti iš Battle Creek, Lan- 

į reikalavimų. '
_ ______ ____ __ ! Unijos pasiūlė kompani- 

P A AIŠKINO SAVO NUOMO- ! jai, kad darbininkai pasi- 
a nTr> t'* a t tta/aatt t/actt Tf,! liks dirbti, jeigu kompani-

navimą.

Dėl Potvynio Tūkstančiai 
Priversti Išsikraustyti 

Iš Namų
Detroit, Mich., bal. 7 — 

Michigan valstybės istori- 
tokio didelio 
kaip dabar.

■ ir Bat- 
tle Creek upės išsiliejo ir

liko be namų. Valstybės 
policija dirba dieną ir 
naktį, kad išgelbėti gy- 

ilgesnių Įventojus ir apsaugoti ju 
turtą. Ke’i tūkstančiai 
žmonių turėjo išsikraus-

sing, Mount Clemens. 
Grand Rapids ir Flint cen
trų.

Battle Creek mieste apie 
50 blokų, gyvenimo srity- 
!je, apsemta vandens, kai 

—“--- T-T”- - ■ . ■ - komnaniia” sutiko” tartis išsilieJ° Kalamazo° uPės-—Sio-ike, kad jis visai neturi ru-; Kompanija suliko carus 
pėsčio apie kpmunistų tik algų klausimu.

, kad ji paimtų šioj Dabar kyla klausimas, 
krašto valdžią. Jis tik yra.ar Prezidentas Trumanas 
priešingas asmenims. ku-|įsakyS paimti telephonų 
rie nėra lojalus Jungtinių į industriją valdžios kon- 
\ alstybių valdžiai ir dirba trolėn? Daugelis labai a- 

, valdžios įstaigose. Prezi- Nejoja, kad Trumanas ką 
dento Trumano akyse tik nors panašaus darytų. Bet 
pavieniai komunistai, ku- į Kongresas gali skubotai

NĘ APIE RAUDONUOSIUS^ suui^-tSSB
' '________________ i reikalavimais. T a ė i a u i

Washington, D. C.
mis dienomis spauda įtal-
'pino Prezidento Trumano:partiją, 
i, . ww i * x

jimo Sąjungos metinis sei- dainuos
mas su pontifikalėmis mi-IJessica Dragonette, ir pa- kai saugus kas liečia ko- 
šiomis, 1
Arkivyskupas Richard J. pas Cushing. 
Cushing, D. D., ir per ku-j 
rias pamokslą sako Arki-! 
vyskupas McNicholas iš- 
Cincinnati, sąjungos ge
neralinis pirmininkas. Mi
šios atnašaujamos 10 vai. kų auklėtojų paskaitų. 
Šv. Kryžiaus Katedroje, i 
Botsone.

Seimas tęsis per tris die- j 
nas. Įvairios paskaitos ir! 
diskusijos bus laikomos; 
First Corps Armory kam
bariuose, Statler viešbu
tyje, New England Mutu- 
al salėje, ir Šv. Jono Semi
narijoje. Iš viso bus arti 
šimtas posėdžių.

Trečiadienį, 8:30 vai.

kurias atnašauja skaitą skaitys Arkivvsku- munizmą — mes-
•7

turime 
perdaug sveikai protau- 

Visi, kurie domisi auk- jančių žmonių”.
Įėjimo klausimu, yra kvie- Komunistai, pasigavę tą 
čiami dalyvauti posė- Prezidento laišką, bando 
džiuose ir išklausyti įžy- jį sukompromituoti. Pre- 
miausių Amerikos katali- zidentas Trumanas spau

dos konferencijai pareiš-

rie yra valdžios vietose,: prjįmį-į įstatymą, kuris į- 
yra pavojingi ir jie turi sakytų Prezidentui gauti 

.teismo draudimą (injunc- 
įtion), kur tik kyla ginčai 
i ir gręsia streikas, kuris 
kenkia komunikacijai.

Streiko metu galima

būti prašalinti.

Kanadoje Komunistai 
Prakišo Rinkimus

Skilimas Ortodoksų 
Bažnyčioje

MAINE PIRMUTINE UŽGYRE 
APRIBOTI PREZIDENTA

VIMO LAIKĄ
I 
I 
I

i

I 
t

i 

t

kratijos žodelis atrodytų. Būti
nai stengiasi sudaryti įspūdžio, 
kad neramaus pavasario proga terminus, 
iš raudonųjų jie išsišėrė į demo-j 
kratus. Tačiau tuo desperatišku | 
manevru vargiai jiems pasiseks 
surasti nors vieną — už save 
kvailesnį...

Sekančių numerių pastabose 
turėsime progos paskelbti įdo
mių žinių apie Amerikos komu
nistų akliausią vergavimą dėdei 

storesnis pridengiamasis demo-|,Iuozui.

Augusta, Me., Pranešta, 
kad Maine valstybė pir
mutinė užgyrė pasiūlymą, 
kad prezidentavimo lai
kas turi būti apribotas. 
Naujas pasiūlymas sako, 
kad prezidentas išbūtų ne
daugiau kaip du pilnus

l
’ Tą patį padarė Michi
gan, Iowa, Kansas, New 
Hampshire, Illinois, Dela- 
ware ir Oregon valstybės.

bos darbininkų 33 vakari
nės Pennsylvanijos ap
skrityse iškovojo sau algų 
pakėlimą po 20c. valandai.

Dabar pakeltas algas 
gaus dailydės, vežikai, 
plytnešiai ir daug kitokių, 
dirbančių vienoj ar kitoj 
statybos srityj.

Ekspliozijoje Žuvo 12 
Darbininkų

Darbininkai Iškovojo Algų 
Pakėlimą

Pittsburgh, Pa.

Ottavva, Kanada — Ka-:naudotis telephonų būti- 
nados komunistai išleido'-1----------------- - •
labai daug pinigų, kad 
pravesti bent vieną atsto
vą į parlamentą, bet nepa
vyko. Jie turėjo vieną ats
tovą, Fred Rose, bet tas 
buvo nuteistas už šnipinė
jimą svetimai valstybei.

Taigi Kanadiečiai dau
giau nebenori rinkti to
kios partijos atstovų, ku
rie pažemina Kanados ge
rą vardą. Šnipo Rose dis- 
trikte išrinktas liberalas 
Maurice Hartt.

niems reikalams, kaip tai: 
pašaukimui gaisrininkų, 
policijos, gydytojų ir tt.

Šiaurės Amerikos rusu 
ortodoksų bažnyčios gal
va, metropolitas Theophi- 
lus nutraukė administra- 
tyvius santykius su ketu
riais rusų ortodoksų pre
latais dėl to, kad jie atsi
sakė susitaikinti su Mas
kvos Patriarchatu.

Kaip žinoma, rusų orto
doksų bažnyčia yra visiš
koje sovietų Rusijos val
džios kontrolėje. Todėl A- 
merikos rusai ortodoksai 
nenori pripažinti raudo
nos bažnyčios.

Trumanas Tvirtai Laikosi Už 
Teikimą Pagalbos Graikijai,

Washington, D. C., bal.
— Prezidentas Trumą-

Potvyniai Viduvakarinėse 
Srityse

t
»

I
I

I

i Jamestotvn, N. Y. — Iš
siliejęs vanduo iš Chau- 

Čia fire- tauųua ežero užliejo rū-Clinton, Mo.
works dirbtuvėje įvyko sius, gatves, kelius, 
ekspliozija. Užmušė 121 Pennsylvanijos kaiku- 
darbininkų ir 5 sužeidė, riose vietose taip pat išsi-

7
nas, Jefferson Dienos kal-! 
boję, stipriai pabrėžė, kad 
šis kraštas remia Jung. 
Tautas, bet lygiu stipru
mu pareiškė, kad yra tai 
mūsų atsakomybė kovoti 
priespaudą bet kurioje pa
saulio dalyje.

č-mis dienomis 75,000 staty- apdegimo.
Šio- Vėliau dar du mirė nuo liejo vanduo iš upių ir upe- 
"" — J--±—■. uju ir padarė daug žalos.

Prezidentas pakartojo 
savo planą teikimui pagal
bos Graikijai ir Turkijai.

Yra tai būtinas reikalas 
užimti pozityvę poziciją ir 
veikti laiku, sakė Prezi
dentas, kad užtroškinti 
bet kurio karo kibirkštis.

Prezidentas Trumanas 
kalbėjo ir apie šio krašto 
vidaus reikalus. Jis pa
reiškė. kad šis kraštas tu
ri būti stiprus militariai, 
ekonominiai ir dvasiniai. 
Pasmerkė tuos, kurie nori 
sumažinti jo $37,500,000,- 
000 biudžetą.
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LIETUVOS INKORPORAVIMO 
NEPRIPAŽĮSTA

ris bus pasiųstas Alijantų 
Kontrolės Tarybai. Berly
ne. peržiūrėjimui ir užgy- 
rimui.

___________________________________________________________________________________________

Angliakasiai Negrįžta Darban

Gavo drabužių ir avalynės. — Stovyklos sandėlyje

angliakasiai, pasibaigus 
gedulo periodui, grįš dar
ban į tas kasyklas.

Jeigu angliakasiai ne
grįš darban, tai dėl trūku
mo anglies turės uždaryti 
plieno ir kitas dirbtuves.

AAA Klubai Prieš Aukštas 
Gasolino Taksas

VVashington, D. C., bai. 7 
— Pasibaigus šešių dienų 
angliakasių gedului, ang
liakasiai negrįžta darban, 
nes John L. Lewis, anglia-j 
kasių unijos prezidentas, 
pareiškė, kad tik dvi ka
syklos yra saugios ,o kitos i 
vises turi būti uždarytos.

Valdžia atmetė Lewis’o 
reikalavimą uždaryti ka
syklas. Tačiau angliaka
siai laikosi Letvis’o “rei-į 
kalavimo”.

Sekretorius Krug. pirm 
negu jis gavo Lewis’o rei
kalavimą, Įsakė uždaryti 
518 kasyklų, kol bus pra
šalinta pavojinga padėtis. 
Dar liko daugiau kaip 
2,000 kasyklų, valdžios 
kontrolėje, ir tikėtasi, kad

maintains the 
there should be 
re natriai ion of 
persons who, because 
gious 
do not 
homes. 
the resolution to that effect 
which was passed by the Gene
ral Assembly in February of 
lašt year. These non-repatri- 
ables will become the concern 

International Refugee 
Organization \vhich is the new 
refugee body to be established 
under the auspices of the Unit- 
ed Nations.

positicr. that 
no compulsory 
tnose displaced 

of reli- 
beliefs, 

to their
or politicai

wish to retam
This eountry supported 

resolution

Katalikai Pirmieji Suteikė 
Pašalpą Kasyklos 
Nukentėjusiems

♦

i

I
i
I

Cer.tralia, Iii. — Kuomet

Šiomis dienomis kun. Pr. 
M. Juras. Kunigu Vieny- 
bes ir LDS Centro pirmi
ninkas gavo sekančio turi
nio atsakymą iš J. V. Val
stybės Departamento Lie
tuvos reikalu:

DEPARTMENT OF STATĖ 
VVASHINGTON

March 20. 1947
Mv dear Father Juras:

I ha ve received your ietter of of the 
February 14. 1947 on behalf of 
the New England Province of 
the Uthuanian Roman Catholic 
Priests' League of America.

The United Statės has not 
recognized the incoi jjeration of 
Lithuania. Latvia and Estonia 
into the Soviet Union and con- 
tinues to recognize the repre- 
sentatives of these nations ac- 
credited to this Government. ,

The United Statės firmlv.

I
Įvyko baisi anglių kasyk-! 

i los nelaimė, kurioje žuvo 
'111 darbininkų. Belleville 
i vyskupijos kunigai ir vie-; 
Įnuolės pirmieji suteikė pa- 
i I 
I

Sincerely vours.
For the Acting Secretary 

of Statė:
VValter Walkinshaw

Chief. Public Views and
Inąuiries Section

Division of Public Liaison

RUSIJOS ATSTOVAS ATSAKE 
PREZIDENTUI TRUMANUI

Dalyvavo Daug Klausytojų

galbą nukentėjus i e m s. 
Septynios vienuolės iš Šv. i 
Marijos ligoninės nuvyko gautas BALF’o drabužių ir avalynės siunta, čia maišai 
prie kasyklos su mediką- išardomi, surūšiuojami ir išdalinami tremtiniams pa- 
mentais ir bandažiais ap- gal reikalą. Daugiausia trūksta apatinių ir viršutinių 
rūpinti sužeistuosius. Ko- baltiniu vyrams, vyriškų viršutinių drabučių ir batų, 
lumbo Vyčių vyrai aprūpi- Savo auką siųskite BALF’ui — United 
no gelbėtojus maistu. Pen- Relief

Ikios vienuolės iš Šv. Elz- 18. N. Y. 
bietos ligoninės atsivežė: —————--------------------------------------------------

JAUNAS LIETUVIS IŠRADĖJAS 
' ligoninės taip gi aptarna- GAVO STAMBIĄ DOVANĄ 
{vo nelaimingus darbimn-; *
Ikus. Dešimts kunigų grei-i _ ‘ ‘
tu laiku’pribuvo su pasku- Anglų ^a1^'
tiniais Sakramentais. .račiuose stonus dienomis 

I Vyskupas Althoff atvy- tuP° . P^tus aprašymas 
kęs. per radio kreipėsi į vi- aP*e jauno lietuvio naują 
suomenę aukoti maldas už j*s š-av0
žuvusius.

Lithua nian
Pund of America, 19 West 44th St., Nevv York

Lake Success, N. Y., bai. taryba 
7— Šiandien kalbėjo Jung. 
Tautų Saugumo Taryboje 
Rusijos atstovas
A. Gromyko. Jis atsakė Į 
Prezidento Trumano rei
kalavimą skirti $400.000.- 

ir Turkijai 
antitotalita-

užgynė nutarimą: 
išmesti iš partijos vadus, 
kurie priešinosi Mikolaj- 

Andrej czyko politikai.
Kiek laiko atgal prašali-! 

no buvusi švietimo minis-! 
terį Czeslavv \Vycech. Jo- 
sefą Niecko. Jan Bomans- 
ki ir kitus.

tiabar greičiausia praša
lins ir minėtų vadų šali
ninkus.

Demokratai laimėjo 
lenkimus

Mayoru Išrinktas Martin 
H. Kennely

pareiškė iš
i
t

000 Graikijai 
kovoje prieš 
rini puolimą.

Gromyko 
anksto, kad jis kalbės ne
tik apie Prezidento Tru-, 
mano pianą, bot taip pat 
palies ir bendrą nusigin
klavimą.

Rusijos užsienių minis
teris Molotovas jau yra 
pareiškęs protestą, nors 
neformaliai, kaip jis sakė, 
už “kišimąsi” i Graikijos*
vidaus reikalus. Gromyko I kiečių 
atsakymas yra oficialus. KUrj ^us kaipo 
Plačiau apie jo kalbą tilps 
sekančiame “Darbininko” 
numeryj.

Keturi Didieji Sutarė Suda
ryti Vokiečių Centratinę 

Valdžių

Chicago, UI. — Balan
džio 1 d. Įvyko miesto ma- 
yoro rinkimai. Demokratų 
partijos kandidatas Mar- 
tin H. Kennelly laimėjo 
rinkimus.

$1000.00 čekį.
Tuo išradėju yra Juozas 

Antanavičius, Šv. Pranciš- 
‘ kaus lietuvių parapijos 
narys ir bažnyčios kolek
torius. Per kiek laiko jis 
bedirbdam a s P a c i f i c 
Mills, savo laisvą laiką 
praleidžia begalvodamas 
kaip pagerinti audinyčių 
mašineriją, ir jau kelis 
kartus buvo apdovanotas 
už jo patarimus ir nurody
mus.

Jo vėliausias išradimas 
yra tai pertaisymas audi-

mo mašinos, kad ji be pri
žiūrėjimo audžia. Už tokį 
išradimą kompanijos vy
resnieji jam įteikė $1000 
dovaną.

Linkime jaunam išradė
jui ir mechanikui geriau
sio pasisekimo ir ateityje.

Nauja filmą Apie Sv. Pran- 
cistos taunių uyvcnnng

Maskva, bai. 7 — Užsie
nių Ministerių Taryba ga
lų gale sutarė 

patarėjų

PREZIDENTAS TRUMANAS 
SVEIKINA KOLUMBO VYČIUS

VVashington — Tuojau 
po Velykų, pirmą kartą 
viešai bus rodoma nauja 
filmą “Šventa Pilietė”, ku
rioje bus atvaizduojamas 
Šv. Pranciškos Cabrini gy
venimas ir nuveiktieji 
darbai Amerikoje.

Filmą jau užbaigta Nevv 
Yorke.

Jaunimo Dėmesiui!

Įsteigti vo- 
tarybą, 

laikinoji . . 
mėnesių 
adminis- 
suorga-

Išmetė Iš Partijos Mikola) 
czyko Priešus

Varšuva. Lenkija—Len
kijos valstiečių partijos

valdžia po trijų 
nuo centralinės

i t racijos agentūrų 
inizavimo.

Tų agentūrų sudarymas, 
pirmiausia buvo pasiūlyta 

(Potsdame, taip pat pastū
mėtas pirmyn. Taryba pa
ruošė keturių punktų pla
ną jų organizavimui, ku-

■ lausosi” koncerto, ši New Yorko 
miesto mokyklos mergaitė yra kuria. Ji “klau
sosi” smuikininko Louis Kaufman grojimo per 
u.''o piršau Taitis.

VVashington — Ameri
kos Prezidentas Truman 
sveikina Kolumbo Vyčius, 

' į 65 metų gyvavimo 
sukakties proga.

Kolumbo Vyčiai 
džiausią katalikų 
brolija pasaulyje. 
700.000 narių 3000 kuopo
se. Per tą laiką labai pa
garsėjo savo veikimu.

Bostonas tai vienas iš 
didžiausių Vyčių centras, 
kur gyvuoja organizacijos 
seniausios ir veikliausios 

i kuopos, kurios vadovauja 
'ne tik politikoje, bet ir au
klėjimo srityse. Pažymėti
na. kad Teisėjas John E. 
Swift, Massachusetts auk-

yra di- 
vyrų 

turinti

štesniojo teismo teisėjas, 
:yra Vyčių vyriausias va
ldas Amerikoje. Ir rudenį, 
i Kolumbo Vyčių tautinis 
Į seimas Įvyksta Bostone.

Vyčiai atsižymėjo ne tik 
karo metu, bet taip gi ir 
jaunamečių aukl ėjimo 
programoje, bendruose pi-

1

Artistės Polyna Stoska (Stoš- 
kaitė). soprano, ir Birutė Sme
tona (Nasvytytė), pianistė, yra 
jaunosios kartos artistės. Art. 
Polyna Stoska vaidina vado
vaujamoje rolėje ir dainuoja 
muzikaliame dramatiškame 
vaidinime “Street Scene”, New 
Yorke. jis jau daugiau kaip 16 
metų koncertuoja ir savo gra-I r1 UVMV pi jhiULU ftVUUCl lUUJd II dtlVU gi d”

jlietybės reikaluose ir ypač žiu soprano balsu žavi kiaušy- 
tikėjimo klausimuose. tojus.

i

Laurence, Mass. —
James N. Keefe, Massa
chusetts Federacijos AAA 
klubų pirmininkas, daly
vaus Valstybės Taksavi- 
mo Komiteto susirinkime, 
kuriame bus išklausyti už 
ir prieš pakėlimą gasolino 
taksų. Jis priešinsis pakė
limui.

RUSAI TRUKDO MASKVOS 
KONFERENCIJOS DARBĄ

Maskva, bai. 7 — Jung. 
Valstybių ir Britanijos 
vyriausieji delegacijos na
riai Užsienių Ministerių 
taryboje sako, kad Vokie
tijos ekonominis suvieno- i 
dinimas yra atidėtas ma
žiausiai šešiems mėne
siams.

Rusija užsispyrusiai rei
kalauja pirmiausia svars
tyti karo nuostolių atlygi
nimą. Rusija reikalauja iš 
Vokietijos 10 bilionų dole
rių iš dabartinės apyvar
tos. Jung. Valstybės prie
šinasi Rusijos reikalavi
mui. Taigi Rusija trukdo 
sudarymui taikos sutar- į 
ties Vokietijai ir jos atsta
tymui. Vienintelis būdas 
priversti Rusiją nusileisti,,

tai laipsniškai pagerinti 
gyvenimo standardus su
vienytose Jung. Valstybių 
ir Britanijos zonose.

Rusija Atšaukė Savo
Atstovę Iš Graikijos

Athenai, Graikija — Ru
sijos valdžia atšaukė savo 
atstovą Graikijai, admiro
lą Aleksandrą A. Rodiono- 
vą-

Sumažino Valdžios Darbi- 
ninku SkaiČHį

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis iš Federalės 
valdžios įstąigų atleido 
9,713 darbininkų.

JUGOSLAVIJA REIKALAUJA
^150,i .000 IŠ AUSTRIJOS

Maskva, Rusija — Jugo
slavijos premjeras Edvard 
Kardelj reikalauja, kad 
Austrija atlygintų Jugo
slavijai $150,000,000 karo 
nuostolių. Tą sumą ji nori 
gauti dabartine produkci
ja ir industrijos mašino
mis.

Kardelj taip pat reika
lauja, kad Karintija, Aus
trijos provincija, būtų 
grąžinta Jugoslavijai.

Rusija ir Jugoslavija no
ri visai Austriją apiplėšti.

711,117 Darbininkę 
Priklauso Unijose

Toronto, Kanada— Dar- 
ministerija praneša, 

711,117 darbininkai 
tame

Jung. Valstybės tokiam’ 
reikalavimui pasipriešino, j 
nes pagal Potsdamo su-’bo 
tartį Austrija neturi mo- kad 
kėti reparacijų iš savo in- priklauso prie unijų 
dustrijinės produkcijos. i krašte.

Art. Birutė Smetona (Nasvy
tytė) yra tai Lietuvos produk
tas. baigusi Kauno muzikos 
konservatoriją, koncertavusi 
Lietuvoje ir Europoje, ir taip 
pat dainavusi Jung. Valstybėse.

Abi artistės maloniai sutiko 
dalyvauti Darbininkų Radio 
metiniame koncerte ir išpildyti 
programą sekmadienį, gegužčs- 
May 11 d., š. m., 3:30 vai. po 
pietų, -Jordan Hali, Bostone. 
Visiems ir visoms bus proga 
pasiklausyti mūsų įžymiausių 
artisčių dainavimo ir skambini
mo pianu.

Darbininkų radio metinis 
koncertas nėra tai paprastas, 

tu ką, pritaisytą prie sėdy- kasdienis koncertas, bet tikrai 
nės rankenos, galės klau-!artistinis’ 
sytis vienos iš keturių į garbei. . 
programų.

Kolumbo Vyčiai buvo 
pirmoji organizacija pa
kelti balsą prieš komunis
tus ir protestą prieš Rusi
jos užgrobimus.

Sveikiname Vyčius ir 
linkime jiems pasisekimo 
užsibrėžtuose tiksluose.

UŽMUŠĖ 2, SUŽEIDĖ 100 
GELEŽINKELIO NELAIMĖJE

—
Chicago, III. — Balan

džio 3 dieną Burlington 
geležinkelio Zephyr trau
kinis nušoko nuo bėgių 
Downcr’s Grove apylinkė

je. Toje nelaimėje užmušė 
du asmenis ir apie 100 su
žeidė.

—
Traukiniuose Bus Įtaisyti 

Specialūs Radio Setai

Taigi moderniški trauki
niai neužilgo turės tokius 
radio setus. Keleiviai, pa
spaudę pirštu radio spus-

Buvęs Episkopatas 
Įšventintas Kunigu

Philadelphia, Pa.—Budd 
kompanija išrado naujus 
radio setus, kuriais gali 
naudotis pavieniai kelei
viai sėdėdami šalę viens 
kito ir klausytis skirtingų 
programų be jokiu truk
dymų.

SENATO KOMITETAS RAGINA 
BEATIDELIOJIMO TEIKTI 

PAGALBĄ GRAIKIJAI
Vtfaashington, D. C., bai. suvėluota akcija gali būti 

7 — J. V. Senato Užsienių žalingesnė negu jos visai 
Reikalų Komitetas vien- nebūtų.
balsiai priimtame raporte Graikijos ir Turkijos ne
siūlo kaip galima greičiau priklausomybė ir pilnu- 
priimti bilių. Įtraukiant Į mas yra pavojuje, » ir pa- 
jį Prezidento programą galba, jeigu būtu duoda - 
teikimui pagalbos Graiki- ma, tai turėtų būti duoda- 
jai ir Turkijai. ma tuojau, sako vienbal-

Komitetas Įspėja, kad šiai priimtame raporte.

Rusija Kaltina Ameriką Dėl 
Kinijos Apginklavimo

, ruošiamas lietuvių
Jį skelbiame anglų 

(spaudoje ir |>er radio. Kitatau- 
j čiai. meno mėgėjai, atėję į tokį 
I koncertą, tikrai susižavės. Kaip 
su lietuviais? Mes tvirtai tiki
me, kad į šių metų koncertą at
eis visi lietuviai - lietuvaitės, 
kurie yra tikro meno mėgėjai.

Koncerto tikietų kainos: — 
$240. $1.80, ir $1.20, priskai- 
tant valdžios taksas. Jų galima 
gauti “Darbininko” Adminis
tracijoj, 366 W. Broadvvay. So. 
Boston. ir pas kitus pardavė
me

1

Rockrord — Kun. James 
Vanderpool. buvęs episko
pai as ministeris, ir sūnus 
episkopalų minis t c r i o, 
Vyskupo John Boylan Į- 
šventintas katalikų kuni
gu Šv. Jokūbo katedroje. 
Rtjckford. U!*,,'j’s.

Maskvos radio komenta
torius smerkia .Jung. Val
stybes dėl Kinijos Chiang 
Kai-shck’o armijos apgin
klavimo ir neištraukimo 
savo karo jėgų iš Kinijos.

Rusijos užsienių minis
teris Molotovas sako, kad 
Jung. Valstybės neišlaikė 
uasižadė iin'/? išLimkli sa-

ivo karo jėgas iš Kinijos.
Suprantama, kad rusai 

(norėtų susilpninti Chiang 
Kai-shck’o karo jėgas, 
kad komunistų karo jė
gos, kurios gauna pagalbą 
iš Rusijos, galėtų nugalėti 
valdžios jėgas ir krašto 
valdymą pasigriebti į savo 
» auliiiij.
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dojo griuvėsiuose šimtus ir tūkstančius jų gyventojų.
Jūs negirdėjote tūkstančių patrankų gaudimo, ku

rios griovė karinius sutvirtinimus ir skleidė baimę ir 
mirtį visur ,kur jos siekė.

Jūs negalite įsivaizduoti kulkosvaidžių ir kitokių 
karo pabūklų tratėjimo karo laukuose. Dievo Apvaiz
da Jus saugojo nuo to siaubo ir tų vaizdų, kuriuos per
gyveno Europos kraštai, kuriuos iškentėjo ir mūsų ne
laimingoji Tėvynė — jos gyventojai: nemaža jų dalis, 
bėgdama nuo šūvių, ieškojo sau prieglaudos ten, kur 
tikros prieglaudos nebebuvo ir kur nevienas iš jų tu
rėjo atiduoti savo gyvybę kaip auką viską naikinan
čiam karo Molokui.

Tų nelaimingų lietuvių vardu, kuriuos karas iš- 
or’ sklaidė vokiečių gyvenamuose kraštuose, kreipiamės 

mes čia į Jus, Mylimieji Kristuje.
Nekartą Jūs jau esate girdėję apie juos, nekartą 

Jūs visi žinote ,kad buvo pasaulinis karas, nes apie buvo jau kreiptasi į Jus besišaukiant Jūsų paramos ir 
jį visi kalbėjo ir visi rašė. Į karą buvo šaukiama dau- pagalbos lietuvių tremtiniams, vadinamiems pabėgė- 
gybė Amerikos piliečių ir nemaža buvo pašaukta Jūsų liams. Daug tos paramos iš Jūsų jau susilaukta, bet 
broliu lietuvių. Toli gražu ne visi jie begrįžo.

Bet tikro karo ,visų jo baisybių, visų nelaimių, ku
rių jis atnešė žmonijai, Jūs nematėte ir vargiai tegali
te visą tai įsivaizduoti. Ant Jūsų galvų neūžė šimtai 
lėktuvų bombonešių, kurie savo bombomis griovė di
džiausius Europos miestus, griuvėsiais vertė gražiau- 
■sius jų pastatus ir vertingiausias jų šventoves bei lai-

Lietuvos Vyskupų, Esančių Trem 
tyje, La’škas Broliams Lietu

viams Amerikoje
FRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams _________ $5.00 ;
Vieną kart savaitėje metams.... $3.00 I
Užsieny metams ...................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Unconditional Surrender, Mister

MALDA UŽ 
TĖVYNĘ

GARBĖ JĖZUI KRISTUI!
Mylimieji Kristuje, Amerikos Lietuviai: 
Tėvai ir Motinos, Broliai ir Seserys, 
Darbininkai ir Darbininkės, 
Kilnusis Jaunime: Vyčiai ir kitų garbingų
ganizacijų nariai, Kolegijų ir visų kitų moky
klų auklėtiniai.

Laikraštyje “The Catholic War Veteran” yra įdė
tas atviras Stalinui laiškas, kurio autorius, vienas pas
kutinio karo veteranas, pataria Rusijos diktatoriui 
gerai apsvarstyti, kur veda jo prieštikybinė, žiauri, 
nežmoniška politika. Laiško rašytojas matyt giliai ti
kintis žmogus. Jo žodžiai plaukia iš tikros širdies. Štai 
koks laiško turinys:

“Brangus p. Stalinai: Yra žmonių, kurie niekad i
nieko neišmoksta. Aiškūs nepasisekimai ir nelaimingi gyba tą laišką perskaitys. Ji skaito viską, kas tik ko- 
nuopoliai praeityje stoja prieš akis kai kuriems žmo- kiu nors būdu paliečia Sovietų Sąjungą ir jos diktato- driems tremtinių reikalams aprūpinti, 
nėms ,bet jie jokių perspėjimų nepaiso. Tamsta kaip rių. Stalinui, žinoma, jo neparodys, kad nesusierzintų. To nežiūrėdami, Mes, Lietuvos Vyskupai, esantys 
tiktai esi toks žmogus. Amžių bėgyje atsirado visas Bet jei kokiu nors būdu tas laiškas patektų į Stalino taip pat tremtyje, kreipiamės į Jus dar atskirai ir štai 
legijonas tokių, kurie norėjo sunaikinti katalikybę, rankas, kaip jis į tą reaguotų? Veikiausia jis tik su kodėl: kiekviena pašalpa yra artimo meilės pasireiški- 
Arius, Liuteris, Kalvinas, Knox, Wycliffe, Hussas, Hit- išdidžia panieka į tai nusispiautų, kaipo į atgyvenusį mas, bet tobulesnė yra ta artimo meilė, kada gelbstan- 
leris, — tik keli iš daugelio čia paminėti, — pasiėmė buržuazijos prietarą. Iš surembėjusio materialisto ir ti ranka tiesiog ištiesiama tam, kuriam pagalbos rei- 
ant savo pečių tą visų sunkiausią Herkulio uždavinį; o sukietėjusio bedievio sunku ko geresnio tikėtis. Bet, kia. Išganytojas sako: “Aš buvau išalkęs ir jūs mane 
kur šiandien jie yra! O žiūrėk, kokia garbinga šiandien kita vertus, Stalinui, kaipo realistui ir galvojančiam pavalgydinote; buvau ištroškęs ir jūs mane pagirdėte; 
Bažnyčios padėtis! Tie visi nevykėliai savo griovimo žmogui, gali paklabenti į galvą štai kokia labai realis- buvau svečias ir jūs mane priėmėte; buvau nuogas ir 
pastangomis tik sustiprino Katalikų Bažnyčią; nes 
kai auksas nusivalo ugnyje, taip kančiose ir persekio
jimuose aiškiau sužiba katalikybės tiesa. Ir tamsta, p. 
Staline, būsi sunaikintas! Ot! valandėlę gal tau seksis, 
bet galutinis pralaimėjimas tikrai tavęs laukia.

Tamsta, be abejo, manai, kad mes neapkenčiame 
tamstą ir Rusijos žmones. Priešingai, mes mylime 
tamstą ir rusų liaudį. Argi ne Dievulio įsakyta “mylėt 
nusidėjėlį ir neapkęsti nusidėjimo”? Taip, p. Staline, 
mes mylime komunistą, nes ir jis sutvertas Dievo pa
veikslu ir panašumu, bet neapkenčiame nuodėmę... ko
munizmą.

Kai aš žvelgiu į kybantį mano kambaryje paveiks
lą Kristaus verkiančio dėl Jeruzalės, tai aš nejučiomis 
skrendu mintimis į šį liūdną vaizdą, Kristus, vienų vie
nas, pasaulio apleistas, žiūri į miestą ir atsidūsėjęs sa
ko: “Rusija, Rusija! tu žudai pranašus ir akmenimis 
mėtai į tuos, kurie pas tave yra atsiunčiami! Kiek kar- komunizmo varžtus, bet varžtai braška. Rusai, lyžte- 
tų aš norėjau priglaust tavo vaikus po savo sparnais, Įėję tautinės dvasios, gali pamanyti, kad pakaks jau 
o tu nenorėjai! štai tavo namai bus ištuštinti. Ir aš svetimtaučiui gruzinui Rusiją valdyti. Pasauly išdygs- 
tau sakau, kad tolei manęs nematysi, kol tu pati neiš- ta visokių visokybių. Jei Stalinas to nemato, tai jis pa
tarsi: palaimintas, kurs ateina Viešpaties vardu!”

Ponas Staline, mums nerūpi, kokios rūšies valdžią 
jūsų šalis turi; mes tik meldžiamės, kad jūs turėtumėt 
tokią vyriausybę, kuri pripažįsta žmogaus vertingu
mą. Žmogus, kilniausias Kūrėjo padarinys, yra sutver
tas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tad ne tavo ir 
ne keno kito galioj duoti ar atimti jam laisvę, nes 
niekas negali duoti to, ko pats neturi. Laisvė tai Dievo 
brangiausia dovana, visiems žmonėms suteikta; tik 
pats Dievas gali savo dovaną atimti. Pagalvok apie tai, 
tamsta”. Pasirašęs Max H. Sorensen.

Netenka abejoti, kad propagandinė Sovietų žval-

daug dar jos reikia ir ilgai dar jos reikės.
Jūs buvote kviečiami į šalpos fondo vajų, kurį yra 

užgyrę Jūsų Vyskuoai. Už tai mes esame be galo dė
kingi Jūsų Garbingiausiems Ganytojams. Jie, įvertin
dami kilnias Jūsų pastangas, kurias Jūs šelpimo reika
lais esate atlikę tūkstančių Lietuvos kenčiančių žmo
nių ir vaikų kančioms ir sunkumams palengvinti, ir to
liau kviečia Jus remti nelaimėje esančius.

Mes tikimės, kad vajus atneš gausių aukų ben-

v •

tinė mintis: kas eina aukštyn, tas kada nors turės jūs mane pridengėte; ligonis — ir jūs mane aplankėte; 
kristi žemyn. Ryškus tam pavyzdys Hitleris, kurs mū- buvau kalėjime ir jūs atėjote pas mane”.
sų akyse nudardėjo į pražūtį kartu su savo didingais Klausiamas, kada šelpiantieji tai jam padarę — 
užsimojimais. Stalinas gal šyptels: Aš ne Hitleris. Ži- atsakė — “kiek kartų jūs tai padarėte vienam šitų ma
nau, kur einu. Viską tiksliai apskaičiuoju ir neklystu, no mažiausiųjų brolių, man padarėte”. Reiškia, kas šel- 

Nežinia, ar Stalinas taip pasisakytų, bet nėra abe- pia atskirai savo artimą, tas pasitarnauja pačiam Iš- 
jonės, kad jis taip mano. Hitleris taip pat viską gerai ganytojui ypatingu būdu.
apskaičiavo, bet jį suklupdė Amerikos pagelba Rusi- Mes tad norėtume, kad Jūs, Mylimieji Kristuje, 
jai. To Hitleris neapskaičiavo ir — pražuvo. Stalinas šelpimo reikale dalyvautumėte visi, be jokios išimties, 
taip pat neapskaičiavo keleto dalykėlių, kurie rusų Mes kviečiame Tėvus ir Motinas pažvelgti tiek 
tautoje staiga pasireiškė karo metu: religinio atgyji- kiek tai galima, kad ir vandenynu atskirtiems, į atski- 
mo, išbujojusio nacionalizmo, cariško imperializmo, rų lietuvių tremtinių — tėvų ir motinų skurdą ir aša- 
Buvo priverstas nutylėti savo maršalų vardus ir vie- ras. Tėvas geriausiai supras, ko reikia šeimos tėvui, 
šai iškelti Suvorovo ir Kutuzovo nuopelnus, kad šukei- kad jis galėtų padėti šeimos reikalams; motina geriau- 
tų masėse daugiau rusiško patriotizmo prieš Hitlerį at- šiai atjaus motinos širdį, kaip ji galėtų geriausiai ap- 
sispirti.

Dabar, pavojui praslinkus, mėgina vėl užveržti
• v a X a V a • 1 - VI ^.2 1 - 4 -

Viešpatie, pažvelk į mū
sų tautą, kurią amžiais 
mylėjai ir laiminai. Argi 
Tau, Dieve, negaila tų siū
buojančių javais derlingų 
laukų, tų ošiančių miškų, 
tų sriauniųjų upių, tų ža
liųjų kvepiančiu šienu lan
kų, tų gražiųjų sodybų, tų 
akį veriančių ir širdį gai
vinančių sesučių gėlynų?..

Pasigailėk, o Dieve, senų 
tėvelių, kurie taip gražiai 
ardavo Lietuvos žemelę, 
pasigailėk žilagalvių mo
tinėlių, kurios taip mėgo 
verpti ir austi baltuosius 
linelius, pasigailėk gra
žiųjų mergaičių ir drąsių
jų vaikinų, pasigailėk ir 
taip meilių vaikelių!

į Pažvelk, o dangiškas Tė
ve, į sugriautus miestus, į 
sudegintus kaimus, į sė
dinčius kalėjime nekaltus 
žmones, į Sibire mūs mirš
tančius brolius lietuvius! 
Atsimink jos galingą se
novę, garbingą jos praeitį 
ir dabartį sužvėrėjusio 
priešo rankose, ir pada
ryk, kad ateitis vėl būtų 
mūsų žinioje!

Neleisk, kad ji (Lietu
va), kuri dabar kenčia ir 
verkia, žūtų amžinai, bet 
kad prisikeltų ir gyventų 
ilgai!

Dar kartą maldauju Ta
ve, o Dieve, palaimink Lie
tuvą ir jos sūnus, kad pa
žindami Tavo šventą va
lią, lauktų su pasitikėjimu 
prisikėlimo dienos.

K. Barnabas M.

rūpinti savo vaikus, kurių yra ir didesnių ir visai ma
žučių. Mes norėtumėme, kad Jūs tarsi pasidalintumėte 
tarp savęs visas tremtinių šeimas. Taip pasidalinus sa
vo tarpe tas šeimas po vieną bus geriausiai galima 
joms padėti tame, ką Jūs patys gero padarote savo na
miškiams, savo šeimoms, o ko negali padaryti savie
siems tremtiniai, atsiradę svetimoje šalyje.

Mes kreipiamės į Jus, Broliai ir Seserys, kad Jūs 
uodegą įkanda. O kas paskui? Paskui — generalinė kiekvienas rastų sau tremtinių tarpe brolį ir seserį, 
apyskaita. Atsiras Toksai, prieš kurį diktatorius visą laukiantį Jūsų paramos, kurios brolis broliui, sesuo se- 
savo amžių kovojo. (Tur būt Jis yra, jei prieš Jį kovo- serei suteikti niekad neatsisako.
ja; jeigu Jo nėra, tai kokia prasmė prieš nieką kovo- Mes kreipiamės į Jus, Amerikos Inteligentus, Ku- 
ti?) Taigi Tas Visuresantis ir Visagalis vieną gražią nigus, Darbininkus ir Darbininkes, kad kiekvienas iš 
dieną šitaip prakalbės į nebevisagalį diktatorių: “podi Jūsų pasirinktų tremtiniuose sau panašų darbininką, 
siuda, golubčik” (eik šen, balandžiuk, atsiskaitysim). darbininkę, inteligentą ar kunigą, kurie čia nebegali 
Arba, kur kas griežčiau, angliškai: Unconditional žmoniškai apsirūpinti savo reikalų, savo rankų darbu. 
Surrender, Mister. Ir atsiskaitymas bus ne prastesnis, Mes juk žinome, kad niekas geriau nesupras, kaip dar- 
kaip su Hitleriu. K. Į Tęsinys 5-tame pusi.

seno, arba sunegalėjo.
Pasenusiai ar sunegalėjusiai meškai ir zuikis į

ATAROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Hovena
Ką tik išėjo iš spaudos Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinos 
garbei. Pradžioje novenos įdo
miai aprašyta stebuklingojo 
Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil
niuje paveikslo istorija. Kny
gutės kaina 25c. Užsakymus 
siųskite:

“Darbininkas”, 
3G6 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Massį

Valstybės jėga yra ne jos 
ginkluose, tvirtovėse ar laivyne, 
bet — žmonėse.

Tukididas.

PARTIZANAI
kFiSKRA

Parašė

Jonas Kmitas

1.

Komisarų Mitingas

— A!., šitaip... Tai kaip gi tamsta...
— Bet jis paliegėlis. Aš po du Jis po vieną. 

Man nė kam ko, o jis vargšelis nusilesė. Ne
maniau, kad toks viščiukas.

— Bet vis dėlto tovarišč esi neapdairus. 
Negalima gi pareigūną iš pareigų taip iš
stumti.

Kutiaginas tik ranka numojo.
— Koks jis ten pareigūnas. Mums dar ge

riau, kad jis protiniai neatsakingas. Pame
nat Krylovo pasaką apie vieną Persijos val
dovą? Kai po mirties teisme jo paklausta: ką 
tu veikei ant žemės begyvendamas? Jis at
sakė: valgiau, gėriau, miegojau ir viską pasi
rašiau, ką raštininkas man pakišo. Tuojau 
vienas teisėjas nusprendė, kad reikia ko grei
čiausiai siųsti jį į rojų. Bet kitas teisėjas už
protestavo: kur gi čia teisingumas? Et, bro
lau, — atsakė jam pirmasis — tu visai šio 
dalyko nesupranti. Ar gi nematai, kad velio

nis kvailas? Jeigu jis tokią valdžią turįs, bū
tų valdęs kraštą pagal menką savo protelį, 
tai tiek nelaimių būtų pridirbęs, kad tau ir 
man pritruktų ašarų jas apverkti. Už tai mes 
ir siunčiame jį į rojų, kad savo proto nevar
tojo. Taip ir čia. Juo Lečkys girtesnis, juo 
greičiau pasirašys viską, ką mes jam paki
šim.

— E! su tuo nėra bėdos. Mes turim priemo
nių ir blaivą priverst pasirašyt. Tik kas iš to 
gera? Įsakymų duodame daug ir tikslių, bet 
kad jie nevykdomi.

— Na, bečkys čia nieko negelbės — girtas 
ar blaivas.

— Ne visai taip, tovarišč Kutiagin. Blai
vas ,ar bent pusblaivis, jis geriau galėtų sa
viškius paspausti, kad nors šį tą veiktų. Da
bar jie visai užmigę. Tovarišč Snaigiau, būk 
geras paaiškinti, kodėl tiek daug banditų 
Lietuvoj priviso?

Snaigius nervingai krūptelėjo ir sparčiai 
atšovė:

— Kodėl jų yra, aš nežinau, o kodėl jų ne
išnaikinama, tai jūs patys geriau žinote.

— Įdomu. Gal ir mums paaiškintumėte, 
kodėl jų neišnaikinama, nes mums tai paslap
tis, — pikta pašaipa tarė Balaganovas.

— Tovarišč pirmininke! — beveik riktelėjo 
Snaigius. — Baimė įsibrovė į enkavedistų 
širdis! Štai dėlko.

— Baimė... hm... Lengva tai prikaišiot, pa
čiam užpečky besėdint. Bet šiuo momentu bū
tų įdomu sužinoti, kodėl jūs lietuviai komu
nistai neprisidedat prie banditų išnaikinimo?

— Mes savo uždavinį atlikom, nurodydami, 
kas jie ir kur veikia. Gi juos išnaikinti mes 
neturime pajėgos. Pajėga jūsų rankose.

— Aš net galiu pasakyti, kas yra tas pasi
baisėtinas Genys, — pasisiūlė Čeverykas.

— Perdrąsiai, tovarišč, perdrąsiai! — pa
stebėjo Balaganovas Snaigiui, ignoruodamas 
Čeveryko išsišokimą. — Informacijų jūs duo
date, bet kur jūsų aktyvus prisidėjimas?

— Ką gi mes galime padaryti? — patraukė 
pečiais Snaigius.

— Ką galite padaryti? O kur jūsų įtaka į 
Lietuvos kaimiečius? Kodėl jų neįtikinat, 
kad taip vadinami partizanai yra paprasti 
žmogžudžiai - banditai, ardantieji ramų So
vietų gyvenimą?

Snaigius užtruko su atsakymu. “Ramų 
sovietų gyvenimą”... Savo širdyje atsakymą 
į tai jis turi, bet kaip išdrįsti jį pareikšti?

— Na, ir ką, tovarišč? — ragina jį Balaga
novas.

Snaigius pasijuto prispirtas prie sienos. 
Reikia gi kas nors atsakyt.

— Kaimiečių auklėjimas, ar, anot tamstos, 
įtikinėjimas ,tai sudėtingas ir ilgametis klau
simas, kurio mes vieni lietuviai išrišti negali
me. Reikia ir jums prisidėti, ir tai su pačiu 
svarbiausiu dalyku: padėt ant stalo savo ta- 
vorą, parodyt, ką bolševizmas duoda. Iš tolo 
bolševizmas buvo patrauklus. Dabar...

— Ką tuo nori pasakyt? — piktai susirau
kė Balaganovas.

— Tą, ką pasakiau. Jei bolševizmas būtų 
patrauklus, tai nereikėtų žmonių įtikinėti. 
Patys galvotrūkčiais už jo griebtųsi.

— Ar žinai, kuo šie žodžiai kvepia? — pri
merkė akis Balaganovas.

— Nebūčiau bolševikas, jei nežinočiau, — 
šaltai atsakė Snaigius. — Bet savikritika juk 
leistina, ar ne, tovarišč pirmininke? Gi aš 
prie jos dar ne nepriėjau. Aš tik išdėščiau lie

tuvių kaimiečių pažiūras. Pagaliau, visi jas 
puikiai žinome. Kam save apgaudinėti?

Visi susirinkimo dalyviai neramiai susi- 
žvelgė. Nejučiomis išlindo pats opiausias 
klausimas, kuriuo nė vienas neišdrįsta atvi
rai pasisakyti. O bet gi klausimas toks teisin
gas ir taip mikliai pastatytas, kad su juomi 
kas nors reikėjo daryti. Balaganovas pradėjo 
gailėtis jį išprovokavęs. Tiesioginiu būdu jį 
rišti neįmanoma. Balaganovas mėgino jį už
gniaužti.

— Tovarišč sakaisi esąs bolševikas. Tai la
bai naivus pareiškimas ir dar naivesnis įsiti
kinimas, jei iš tiesų esi taip įsitikinęs. Tikre
nybėj tai esi tik nublukęs bolševiko šešėlis. 
Tikrasis bolševikas nė momentui neabejoja, 
kad bolševizmui lemta paveldėti pasaulis. Tą 
tiesą jis skaito ne tik savo gyvenimo pagrin
du, bet ir visus kitus žmones visomis pajėgo
mis stengiasi iki to lygio iškelti. Ar gi jūs, 
lietuviai, taip elgiatės?

“Stengiasi iki to lygio žemyn nustumti” — 
pamintyjo Snaigius.

— Ko gi tyli? Ar manai, kad netaip klausi
mą pastačiau? Gal man reikėjo pasakyt, kad 
stengiasi ir kitus iki to lygio susmukdyti? — 
aitriai pašiepė Balaganovas.

Snaigius net išsižiojo. “Tur būt biaurybe 
pats taip mano, kad mano mintį lengvai at
spėjo” — pamintyjo Snaigius. Garsiai gi ta
rė:

— Kam ta pašaipa? Tovarišč pirmininkas 
puikiai gi žinai, kad sovietų propagandą mes 
varėm ir tebevarom, kaip šuneliai liežuvius 
iškišę.

Aukštyn iškilo Gūžio ranka.
— Prašau balso.

(Bus daugiau)
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(paAaulu)
dvaihjujnjcu
Rusams Pašeimininkavus— -nelaimėje jokios pagalbos 

n .. - ii _ • .i; • iš žmonių, jis patsai su eg-Rcikes Nugriauti Patociy , į^s sakomis susirišo savo 
----------- palaužtą koją ir vilkosi į 

Gl-n Co’-e. N. Y. Sovietų pirmosios žmonių gyvena- 
Rusiios vyriausybė buvo mos vietos pusę, 
čia išsinomavusi dviem 
metam nepaprastai puoš
nų buvusio multimilionie- 
riaus .J. P. Morgano palo- 
cių. vertą $1,500.000 ir tu
rintį 57 kambarius. 35 
maudynes. Jį supa puikūs 
sodai - parkai. Palocius 
buvo vartojamas, kaipo 
poilsio vieta aukštiesiems 
Rusijos komisarams, esan
tiems šioje šaly įvairiais 
reikalais. Bet rusai, vis 
rusai, kad ir rinktiniausi 
Stalino pasiuntiniai. Tuo
se palociuose pradėjo šei- pradžių pamaniau, kad e-į 
mininkauti sovietiškai.
Pradėjo net palociaus apy
linkes apšiukšlinti. primė
tyti tuščiomis vodkos bon- 
kornis ir pagaliau, kaip ko
kioje pavolgėje visai nuo
gi maudyti ir vaikščioti. 
Kaimynai pradėjo kelti 
viešus protestus prieš tokį 
komisarų elgesį. Matyt. 
Sovietų vyriausybė tų per 
spaudą protestų neapkęs
dama. neišlaikius rūmų 
nei dviejų metų, savo ko
misarus iš ten iškraustė.

Kuomet savininkų atsto
vas adv. J. J. Kramer ap
žiūrėjo dabar tą nuosavy
bę. Ai rad^- ją pagrinGiniai 
apgadintą. Nuostolių pa
daryta apie 25.000 dol. Ir 
ją atremontuoti tiiiAainai 
beveik nebus galima, rei
kėsią nugriauti.

Taigi, kur tik rusai bol
ševikiškai ar sovitiškai 
“pašeimininkauja”, tai ta 
šalis ar namai virsta šiuk
šlynu ir griuvėsiais. A.

DARBININKAS

Nesuprato

Soo linijos prekinio traukinio lokomotyvas trenke į stovintį prekinį 
vagoną ir Granville, Wis., geležinkelio stotį. Liko tik krūva šipulių.

tarė 
ant

I
Į

i
i

Kartu

dvi die-

vilko ant diržo pririštą i 
maisto tarbą ir šautuvą. 
Taip jis vargo net <--------
nas, kol vėl neužėjo sniego j 
pūga. Audra jį privertėt 
ieškoti prieglaudos arti-1 
miausioje vietoje. Beveik 
jau be sąmonės nuo nuo- 

viename 
užmi- 
įspū-

vargio atsidūrė 
urve, kur tuojau ir 
go. Dabar jis savo 
džius taip aprašo:

“Kai aš pabudau, paju- 
tau per veidą glostant šil
tą ir drėgną medžiagą. Iš i

Susimaišė

Viename Urve Su Lokiu

su išgelbėtas. Norėjau! 
juoktis .bet skausmas bu-:miną> kurio b 
vo to.Ks didelis, kad nega- ■ padengta vielos tinkleliu, žinoma, dar niekas neįro- 
lėjau ne aKių atmerkti.• kad nejtų kibirkštys. Gan- dė, kad jis būtų buvęs' 
Matyt, aar labai ilgai mie- draį uoĮįaj pradėjo nešti kvailesnis už dabartinį 
gojau. Kai pabudau, vėl bzdą Pamačiusi gandrų žmogų... 
pajutau ant savo ^)sumanynią fabriko vado-
keistą medžiagą. Negaliu !Vyį^ įsakė smarkiau kur- 
aprašyti tos baimes, kurią krosnis kad būtų dau- 
patyriau tada atvėręs a-! giau dūmų Buvo mano_ 
kis. Prieš mane buvo mil- ma kad dūmai prįvers 
žiniskas lokys, kuris savo gandrus pasitraukti, ta- 
liezuviu laižė man veidą..čįau buyQ Jabaį apsirikta, 
Lrve buvo tamsona. Is)Rai gandrams dūmai |ky. 
baimes sustingo mano są- ,rčj0? jįe nieko nelaukdami 
nariai ir negalėjau ne Pa_ prjnešė tiek daug šiukšlių, judėti. Atsmpikpips il^ait , ° -
laiką gulėjau kaip negy-i 
vas. nes kitaip būčiau. žu_-! 
vęs. Kai lokys iš urvo išė-i 
jo ieškoti maisto, sukau
pęs visas jėgas išsivilkau 
iš urvo, tikėdamasis pa
bėgti nuo žvėries. Visai 
netoli nusivilkęs, pastebė
jau vėl lokį šalia savęs. 
Jis ramiai atbėgo šalia 
manęs ir ristele lakstė ap
linkui. dažnai į mane keis
tai

»

4

Žmogus (teiephonu): Heilo! 
Palaikyk man vietą dėl keturių 
žmonių.

Panelė (atsakydama telepho- 
;ną): Labai gaila, mes neturime 
'čia vietos keturiems žmonėms.
■ Žmogus: Neturite vietos dėl 
keturių žmonių? Klausyk, ar ne 
čia Olympijos teatras?

Panelė: Ne, čia yra Kazmaus-—
i Ponia aiškina savo naujai tar- ko graboriaus namas, 
inaitei, kad kiekvieną vakarą a- 
pie septintą valandą atneštų 
stiklą šilto pieno.

■ Pirmą vakarą Morta... (tai 
buvo tarnaitės vardas) atnešė 

'stiklą drūčiai suspaudus.
Į “Niekad, taip nenešk.”
i ponia I “Visuomet atnešk 
padėklos.

Sekantį vakarą Morta vėl atė-
1 jo nusigandusi, nes jos veido iš- 
reiška parodė, kad ji begalo 
daug mąsto. Ji negalėjo supras
ti kaip jos ponia tą dieną išgers.

Su atsargumu padėjus padėk
lą ant stalelio, ji tarė:

i “Atsiprašau, ponios, ar jūs 
šaukštu srėbsite, ar liežuviu 
laksite?”

Sumanus Vyras
Kaip?(savo vyrui)Ji

Šiandie mano varoj dienoje tu 
pareini tuščiomis rankomis?

Jis: — Visiškai teisingai’ 
Tam. kad geriau galėčiau tave 
apkabinti ir pasveikinti.

Atsargus
Kodėl tu. Pianai, nevedi?

— Tiesą pasakius, man tavo 
žmona iš galvos neišeina!

— Tu ją myli? Nori mano žmo
ną paveržti?

: — Dieve saugok! Aš tik bijau, 
kad pats tokios žmonos negau
čiau!

’žiūrėjo aukštą fabriko ka- smageninės talpumas bu- sisteb’ma, nes juk jiems: 
skylė buvo vęs 1,475 kūb. centimetrų, reikia per dienų dienas 

šaukti ant gyvulių, iš toli 
vienam su i
Man vieną vasarą teko su ii.

Į jais pagyventi VVyomingĮ Dovidas: Nepamiršk... kuo-

' rieniau jant atrodydavo, 
kad jie kelia revoliuciją, 

i Bet jie patys nesijausdavo 
esą taip triukšmingi. Per 
daug apsipratę.

Motina Kovojo Su 
Krokodilu

Skirtumas Viešbuty

Edmundas: Kuomet vyrai ne-
kitu kalbėtis.;turi ką sakyti, jie paprastai ty-!

valstybeje.Su jais bevaka- met moterys neturi ką sakyti.

Šiomis dienomis 
lijos provincijoj, 
vienoje nedidelėje 
Įėję, stovėjusicj netoli u- se, 

tųpės, miegojo trijų metų 
vaikas. Jį prižiūrėjo moti-: 
na. Bet pagaliau ir ji nuė-' 
jusi gulti. Durys pasiliku-į 
sios neuždarytos. Vos tik: 
motina užmigusi, ją tuoj! 
pažadinęs nepaprastas 
vaiko kliksmas. Motina 
baisiai išsigandusi: pama-

paprastai ką nors šaukia 
phonu.

teie-

Klientas skaito valgių sąrašą, 
ir pats nežinodamas, kas jo iš
lepintam gomuriui 
dėsnio malonumo, 
tarną:

— Būk malonus
man reiktų pasirinkti.

— Kitas viešbutis, malonus 
pone. — atsako tarnas.

suteiktų di- 
kreipiasi i

patarti, kas

Spauda aprašo retai ka
da tepasitaikantį įvykį. 
Tūlas aukso ieškotojas iri 
medžiotojas Gammonas' 
Kanados 
Burr.so 
čia i 
tr' 
ren 
les.' 
d-Y-; 
eglė 
sę 
aeši 
ras 
Aplinkui n bu"o nė 
dvasios, nė vieno

Nesitikėdamas savo

miškuose
ežero nore 

isitaisvti *• •/ 
robelę .Tar 

gėsi n t
be
audra, 
išv i 
mlavždama Gammono 
niąją koją. Gammo- 
čia buvo vienų vienas.

gyvos 
žmo-

.i nakvynės 
reikalui jis 

xpiauti kelias eg- 
nelaimei. kilo di- 

Dėl to viena 
rto i priešingą pu-

Daryk Sprendimą
Benga-
IndijojJ ^es lietuviai vargiai no- 

trobe- retume, kad čia, miestųo- 
mus kas nors palaiky- 

covvboyais.
Pranas Bekampis, nori ?

Tėvas: “Klausyk pusberni. 
Tamsta kiekvieną valandą vis 
slankioji aplink mano namus. 
Tas begalo man nepatinka. Ko

—Gavęs laikraštį aš pirmiau
sia ieškau kronikoj automobilių 
katastrofų. dj

— Galima sužinoti, kodėl?
— Paprastas dalykas. Aš. ma

tai. dar iki šiol neįsigijau auto
mobilio. ir todėl kiekviena žinia 
apie Įvykusias su jais nelaimes

nepaprastai guodžia.

Atsipeikėjęs ilg?Kad gražiai Užu’jo kan£
- ne§A‘ ino skylę ir dūmai nradejones Kitaip ouciau zu-Įeiti } į fabrik ‘ Tuo. 

Kai lokys is urvo ise-Įmet fabriko vadovybė,
i gailėdamosi ištvermingų 
i gandrų, pastatė antrą lai- 
’kiną kaminą. Išvedus vai
skus lizdas nuo kamino bų- 
jvo nuimtas ir netrukus 
) viskas pamiršta. Koks di
delis buvo visų nustebi
mas. kai kitą pavasarį vėl 
ant to paties kamino par- kadangi 
skridusi gandrų porelė ė- ginklo, 
mė sukti lizdą...

i Porą kieliukių Anglijoj 
apsigyveno prekių trauki
nio vagone, prie ratų ašių.

; Kai geležinkeliečiai tai pa- 
olaRS-i/-, ]jUVO jaU

ikimų su pauk- , susuktas ir padėti keturi 
vakarų !^aušiniukai. Įdomu, kad 

miestelyje gan- Per ^4 laiką vagonas pada- 
pasirinko sau rė gana ilgą kelionę. Kaip ) 

”ietą senovinio paukšteli 
mūro vartus, SUk^ lizdą 
didelis judėji- traukiniu nuolat keičiant visį iaukia vakaro, kada. 

"Y paslaptimi, galės pabūti namų ramy-

Hitlerio Motinos 
Pranašystė

pažiūrėdamas’’.

Nuostabus Paukščių 
Užsispyrimas

Paukščių tyrinėtojas

Jaunuolis: “Aš.... aš noriu 
i susitikti su Tamstos duktere ir 
įvesti ją į kiną. Kad žinotume 
. mano meilę prie jos.

Tėvas: “Ar šitaip.
I Tamsta greičiau 
prašyk jos rankos arba 
tėvo lazdą.”

i
I• mane

tai!
apsispręsk...!♦ gausi j

Na.Katalikė Hitlerio motina; 
mirties patale, Braunau' uaioiai udiua- ... -.. . , f ... parapijoje , susikvietę vi-ciusi savo vaiką krokodilo r J J. . .. _. sus savo vaikus prie sa-nasruose, kuris u noreięs m-, * , ,, u.. . ui- - J vęs. Tik Adolfo nebuvo,įssinesti iš trobeles i pau-;T? . . . m-., >. T. . . k • b, JJis kaip grandims 1914 m.
pasauliniame kare tuo me-j 

į tu buvo fronte. Hitlerio! 
į motina kalbėdama apie 
i savo sūnų, jau tuomet 
pradėjusi savo nacionalso
cialistinį judėjimą, pasakė 
šią visu 100'i išsipildžiu-i 
šią pranašystę: “Adolfas' 
sujudins visą pasaulį iš' 

Į pamatų, bet jo galas bus 
baisus”.

į Žinia yra iš betarpiškų 
į liudininkų buvusių prie 
' • • t • • j •

Irgi Žvejys
Ko tu vis šauki: “kabina, 

kabina’” Aš juk nekurčias, — 
bara Įmetęs upėn meškerę tė
vas sūnų.
— Atleisk, tėveli, bet juk tu 

miegojai...
— Nemiegojau, kvailuti, tik 

taip buvau užsimerkęs ir nuda
viau bemiegąs, nes bijojau iš- 

i gąsdinti žuvis.

nasruose, kuris jį norėjęs 
išsinešti iš trobelės į pau-, 
pi. Ji puolusi pabaisą. Bet 

neturėjo jokio 
todėl krokodilą' 

mušė kumščiu. Krokodi
las užpuolė ir ją. Motina 
kovėsi kiek galėdama, bet 
mirtinai sužeista apalpo, i 
Krokodilas niekeno ne-; 
kliudomas su vaiku dan
tyse, pabėgo upėn.

Teisme
Į — Vadinas, tamsta kaltini sa
vo vyrą dėl to. kad jis pakėlęs 
ant tamstos savo ranką?

— Ne. ne dėl to. kad pakėlė, 
bet dėl to. kad nuleido. — pasi

didžiuodama pataiso kaltintoja.

netoli Moislenas aprašo keletą į- stebėjo, lizdas
ėjo nak- domių at

ščiais.
Vokietijas
drų porele
gyvenamą 
miestelio

mas ir daug triukšmo. Ne-:v^^4, paliko paslaptimi, galės pabūti
paisant visų tų nepatogu- Geležinkelių bendrovė, pa- beje. Karo metu lėktuvų ir ________ _o____ , r__

tyrusi apie nuotyki. įsakė kitų ginklų bildėjimas ka- kvietę talkon Maskvos pa-: vscrnna mo7nir>_ _____A- :__ ;_ i___ i L. • i_  _ • t • - i-._ • I

siti 
Viename i

mų. gandrai laimingai iš-

Pasmerktus mirties bausme — Fernard de 
Ermon (kairėje), buvęs Vichy ambasadorium 

upuo.oje Prancūzijoje, atydžiai seka teisėjus 
Versallvj, kur jis buvo kaltinamas ir teisiamas 

j i-- - Jis nut/;istčis miities b-itisnie.

iai sugebėjo susi-: Niekas nemėgsta triukš- Hitlerio motinos mirties. 
;dą ir nepaklysti, mo Fabrikuose nusidirbę. ----------------

Įkliuvo Su Parašais
I

Kremliaus agentai, pasi-

augino savo keturių vaikų va£on4 pastatyti mažoje reiviams taip įgriso, kad'triotus 
šeimą. stotelėje, _ kad paukšte-, jje to bildesio nemėgsta ir Į parašu

Kita gandrų pora nusi- ^ams nebūtų toli lėkti į dabar.

Klevo Sulčių Laikas — Maža Philetta Clif- 
ford, 2 metų amžiaus, atydžiai tėmyja, kaip Fred 
Wellsman traukia sultis iš klevo medžio ūkyje, 
Wcstwood. Mass. Dabar yra sulčių traukimo lai
kas.

~ ,----,vxWvv«;, rinko iš lietuvių:
paukšte- jįe į0 bildesio nemėgsta ir Į parašus Urugvajaus vy-!

’ iriausybei, tikslu prašyti
Yra daug žmonių, turin- ją, kad releistų veikti iš 

i garsiai Buenos Aires persekelian- { 
Jiems ne tik sun-jčiai Lietuvos Pasiuntiny-i

mą Maskvos bernams bu-) 
vo davęs SSSR pasiunti-: 
nys Gorielkin. Keli šimtai i 
suklaidintų galvų, įskai-' 
tant nepilnamečius ir vi-į 
sai nelietuvių kilmės žmo-i 
nes, pasirašė ant “antifa-! 
šistinio memorandumo”,| 
ir įklimpo .Dabar Urugva-į 
jaus policija turi tikslius 
lietuvių komunistėlių ir jų 
sėbrų adresus, kurie labai 
pravers, kai čia prasidės 
raudonojo gaivalo valy
mas. Esą, tai įvyksią jau ( 
greitai, kai tik Washing-' 
tonas duos pavyzdį...

Pagal Pietų Amerikos 
papročius, komunistai, 
kai suimami, prievarta iš
siunčiami į jų kilimo kraš
tus. Tokiu būdu kai kas 

Įgalės turėti nemokamą bi
lietą net į patį ‘‘rojų”. L.L.

laukus maisto, ir palaukti,! "
kol jie išaugins mažyčius.'čių, įprotį° labai 
Taip tas vagonas ir stove-j kalbėti.
jo 2 mėnesius, 
teliai su savo 
išskrido.

kol paukš-i ku išlaikyti paslaptį, bet bei. Sakoma, tokį parėdy- 
šeimynėle;savo triukšmingumu įgrį-

Ar ŽmoniŲ Smegenys 
Didėja, Ar Ne?

Sako, kad žmogaus pro
tingumas priklauso nuo jo 
smagenų dydžio. Moder
niųjų žmonių viršenybės 
šalininkai net sako, kad 
šių laikų žmogaus smage- 
nys didesni už smagenis 

)senovės žmogaus, tačiau 
įrodyti faktai kitaip mums 
pasakoja. ?4ūsų laikų vyro 
smagenų, vidutiniškai i- 
mant, talpumas yra 1,450 
įkūbiškų centimetrų, o mo- 
jters — 1,300 kūb. centi- 
jmetrų. Tuo tarpu seniau
sio mums žinomo Europos 
žmogaus, kurs vadinamas 

H'Ip) t h 71 b ♦ Zhink’lim• --------------------- -J——«

sta ir kitiems. Su tokiais 
gatvėje kalbėtis net gėda. 
Ir nemandagu. Tokiam no
risi priminti posakį, kad 
tylėjimas yra auksas.

Teko nekartą stebėti, 
kaip du lietuviai gatvėje 
susitinka. Ar iš džiaugs
mo. ar nemandagumo jie, 
paprasta', taip šaukia, 
kad net praeiviai pasižiū
ri. Kiti spėja tuos žmones 
besibarančius...

Paprastas mandagumas 
reikalauja gatvėse, visur, 
kur tik yra daugiau žmo
nių, per daug kakarinės 
nepaleisti. Tokių rėksnių 
niekas nemėgsta, už akių 
iš jų juokiasi.

Kai vakarų piemenys 
(co wboy a i) ; >as i žy m i sa vo 
l':ill><> "jc.ipfin ii l«> nr. ---- — - į,.------- ----- ------- -
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Antradienis, Balandžio 8, 1947 DARBININKAS S

Lietuvos Vyskupų Laiškas
Pradžia 3-čiame pus).

bininkui, norinčiam nusiplauti po sunkaus darbo savo 
veidą, yra svarbu ir muilo gabalėlis, kurio tačiau jis 
čia negali gauti, nes ar jo visai nėra ar jis neturi daž
nai visai negaunamos kortelės.

Niekas geriau nesupras darbininkės, kuriai kad 
ir gražūs batukai, bet jei be padų, neturi jokios vertės, 
nes ji neturi galimybės jų pasitaisyti nerasdama bat
siuvio ar negaudama reikiamos batukams pataisyti 
medžiagos.

Inteligentas geriausiai supras, kokioj sunkioj pa-i 
dėty atsiranda inteligentas tremtinys, kuriam nesma
gu net klausiamam prisipažinti ir pasisakyti, kad jis 
neturi kuo pakeisti savo nudėvėtų baltinių...

Mes kreipiamės Į Jus, Mielasis Amerikos Lietuvių 
Jaunime, kad Jūs paimtumėte savo ypatingos globon 
panašius į Jus jaunuolius, jaunuoles, pasidalintumėte, 
taip sakant, juos savo tarpe, įžvelgtumėte Į jų reika
lus, kurie yra tokie pat, kaip ir Jūsų — namie esančių
jų — ir sustiprintumėte juos ir moraliai ir galima me
džiagine parama. Jie laukia Jūsų broliškos širdies pa
sireiškimo. Tačiau Jūs jiems nepasiekiami — Jūs gi be 
didelio vargo galite juos rasti ir santykius su jais už- 
megsti. Tas mūsų jaunimas tremtyje turi savo orga
nizacijas, savas mokyklas. Mes žemiau nurodysime 
Jums jų adresus ir, taip sakant, padarysime pradžią 
tarpininkavimui tarp Jūsų ir jų.

Jūs daug kuo galite padėti jiems ir medžiaginiai. 
Jie gyvena tremtinio gyvenimą krašte, pergyvenusia
me baisų karą. Jie neturi mokykloje rankvedžių, jiems 
trūksta rašomųjų priemonių, jiems trūksta visko, ko 
taip labai reikia mokyklą lankančiam jaunuoliui, jau
nuolei. Jums gal ir į galvą neateina, kad kam nors ga
lėtų tų dalykų pritrūkti. Čia, deja, taip yra. Todėl kai, 
parašę vienam kitam laišką siųsite, neužmirškite pri
dėti atsakymui atitinkamą pašto ženklą, jei tokių yra, 
ar bent rašykite atvirukus su apmokėtu atsakymu, nes 
daugelis tremtinių neturi nei pieštuko, nei popieriaus 
laiškams rašyti, nei lėšų pašto ženklams pirkti.

Kilni krikščioniška lietuvių šeima Amerikoje, ku
ri gal mažiau teturi savo šeimos narių, argi negalėtų
parodyti savo kilniaširdiškumą ir dosnumą, rasdama į 
tremtinių tarpe šeimą su daugeliu vaikų,- kurių bent* 
vienas kitas galėtų rasti sau Amerikoje krikšto tėvą ar 
krikšto motiną, kurie pavaduotų paliktuosius Lietu
voje šiokius ar tokius pasiturinčius giminaičius.

Mylimieji Kristuje, jei šitaip Jūs savo kilnų ir iš-j 
garsėjusį dosnumą bendriems tremtinių reikalams pa-į 
pildysite mūsų čia paminėtu asmeniniu artimo šelpimu Kartą buvau nuvykęs Į stebėjimu. 
— Jūs būsite įvykdę Dieviškojo Išganytojo pamoky-1 Karaiiaučių. Sustojau vie‘-l _ Matote 

nelaimingųjų brolių „uolių viešbutyje. Naciai Lenkai i '

i 
i
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DIDELIS SKAIČIAVIMAS —Walter Nimz (kairėje) ir Charles 
Cc’.ve (viduryje), atvykę Į miesto iždinę, verčia ant stalo iš maišų pinigus 
apmokėjimui taksų ledų ir pieno kompanijos iš Manitovvoc, Wis. William 
Hermanu, miesto iždininkas, turės suskaityti daugiau kaip 100,000 cen
tų, kuriuos jie surinko ir atvežė $1,153.19 taksų bylos apmokėjimui.
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— Atsiminimai iš Karaliaučiaus. — Vienas 
slaptas atsilankymas lenkų okupuotame Vil
niuje. — Pasikalbėjimas jaunoj lietuviškoj šei
moje— "Mūsų širdys yra būgnai, mušantieji lai
dotuvių maršus j kapus". — Ištraukos iš garsio
jo Fulton Sheen raštų.

mą. Jūs pakelsite aukštyn savo i 
suspaustas širdis. Jūs mokėsite padėti jiems geriausiai 
gal ir mažmožiais, bet duodami atskiram. Jūsų numa
tytam asmeniui ir, jei visi dėsitės prie šito pašalpos 
būdo, tikrai geriausiai paremsite tremtinius ir pelnysi- 
tės Dangiškojo Tėvo atsilyginimą, kuris būdamas visų 
Tėvas, visus myli ir laimina, ypač tuos, kurie myli savo 
brolius ne žodžiu, bet darbu.

Mūsų baigiamasis prašymas Jums, Mylimieji 
Kristuje, yra tas, kad patys gavę žinią apie šį mūsų 
raštą, pasirūpintumėte pranešti visiems savo pažįsta
miems kaimynams, kurių šis mūsų raštas gal negalė
tų pasiekti, kurie gal jau pamiršę savo tėvų kalbą mū
sų rašto nesupras, ar Į kuriuos niekas ankščiau su pa
našiais klausimais nebuvo kreipęsis, nes mes kviečia
me visus, kieno krūtinėje plaka krikščioniška širdis, 
kviečiame i ŠĮ darbą, o Aukščiausis, visų malonių Da
vėjas, palaimins visus amžinuoju atsilyginimu.

Visagalio Dievo malonė. Tėvo ir Sūnaus ir Šven-, 
tosios Dvasios palaima tebūna su Jumis ir tepasilieka Į 
visuomet.

Dr. Juozapas Skvireckas, 
Kauno Vyskupas Pagelbininkas, 

Vilkaviškio Vyskupas. 
Vilkaviškio Vyskupas.

Zams b Landeck, Tirolio Austrijoje 
1947. III. 4 d., Šv. Kazimiero šventė.
P. S.
i. a) Gerbiamieji Amerikos lietuvių Klebonai prašomi su šio laiš
ko turiniu supažindinti savo parapijiečius, jei galima, paskelbiant 
ji iš sakyklos, pasirūpinant, kad būtų atspausdintas vietos laik
raščiuose. Taip pat platinant atskirus su laiško tekstu lapelius 

parapijiečių tarjie per katalikiškas organizacijas.
Gerbiamieji Amerikos Lietuvių laikraščių Redaktoriai pra- 
įdėti šį laišką i artimiausiąjį jų redaguojamo laikraščio nu- 
ii, jei galima, paraginti laikraščio skaitytojus prisidėti prie

savo
b)

šom i
merį
lietuvių tremtinių šelpimo laiške nurodytuoju būdu.

c) Amerikos Lietuvių katalikų Organizacijos, ypač jaunimas.

i
i
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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 — $2.00 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

tas knygas

GYVENIMAS
PRASMINGESNIS...

— Ji seniai tuos dalykus 
norėjo mokytis, kai tik 
baigė aukštesnę mokyklą, 
— atsiliepia Stefanijos 
mamytė Emilija Mikutie- 
nė, toliau tęsdama: — Aš 
jai sakau, tokius mokslus 
tik kunigai eina, bet ji su
žinojo, kad gali ir pasau
liečiai, tai ir pradėjo.
— Kad labai Įdomu, — 

atsiliepia Stefanija.— Kai 
nepradedi studijuoti, ro-l 
dos pakankamai nusima
nai, bet kai pradedi lanky-i 
ti tą kursą universitete, 
pasirodo, kad dar daug 
daug Įdomių dalykų yra iš 

i mūsų tikybos, kurių mes 
nežinome. Galiu tik pasa
kyti, kad džiaugiuosi pra
dėjusi tas studijas. Gyve- 

' nimas atrodo vertinges- 
nis, prasmingesnis.
— Ir dar ilgai studijuosi- 

jte tuos teologinius moks
lius?
Į — Aš noriu kaip ilgiau, 
kad tik sveikata leistų ir 
sąlygos.
— Galėtumėte ir daugiau 

laiko pašvęsti. Jums nėra

būgnai mušantieji laido
tuvių maršus Į kapus”.

“Kas valandą mes noks- 
tame, kas valanda mes... 
pūname”. Gyvenimas gali 
būti didi upė, išsiliejusi iš 
neišsiamiamos amžinybės 
taurės, bet mums yra leis
ta tik keletas lašų į mūsų 
pačiu gyvenimo puodelį...”

TIKROSIOS TIESOS 
BEIEŠKANT

Mokslas atidaro tūks-* i

itanti naujų alėjų,, abiem 
Į pusėm medžiais nusodin

ėtų, kuriomis mes galime 
keliauti visą amžių, net jei 

įmes turėtume tūkstantį 
gyvasčių. Kuris žmogus, 
pašventęs savo gyvenimą 
mokslui, atvirai nepripa- 

ižins, kad jis tikrai dabar 
! mažiau žino, negu kad jis 
įmanė žinąs, kuomet jis ga- 
įvo gimnazijos diplomą?...
Didi mokslininkai, kaip 
Nevvtonas, yra prisipaži
nę, kad visi jų mokslai ro
dėsi palikę juos bestovin
čius ant tiesos pajūrio, 
prieš kuri tęsėsi begalinės 
tiesos vandenynai. Tomas 
Akvinietis, galingiausio 
protavimo žmogus, kokį 
tik pasaulis yra matęs, pa
reiškė savo gyveninio pa- 

; baigoje, 
! parašė, 
Į šiaudas, 
jgėjimais,
koji Tiesa buvo jam sutei
kus”.

KIBIRKŠTĖLĖ IK 
LIEPSNA

Tikroji Tiesa. Gyveni
mas ir Meilė glūdi

, kaip toliau
Sheen rašo:
— Jei yra tokių 

kuomet džiaugsmas 
venti beveik perneša jus Į 

versti kitas karalystes: jei yra 
[tokių valandų, kuomet at- 

Štai's^leidimas žmogiškos rie
jos

I

— Kas gi 
skaito ?

O gi mano žmona, Ste-:rejka|o beejti kasdieną Į 
fanija, — atsiliepia Anta-, darbą, tuo aa pasirūpin- 

namų šeimi-|sįu, — atsiliepia ją mylin
tis vyras Antanas.

I VERČIA GARSIAUSIO 
! KALBĖTOJO VEIKALĄ

” a sužinojau,
kad ji geroką dali Fulton 
Sheen veikalo “Divine Ro- 
!mance” (Dieviškas roma
nas ) yra išvertusi Į lietu
viu kalbą. F. Sheen vra 

’ garsiausis kalbėtojas A-

I
I

aš pasirūpin-nas Jonutis, 
ninkas.

— Kaip jūs sugalvojote; 
šią knygą skaityti?
— Gal prieš kokį vienuo-' Besikalbant 

liką metų buvau religinių ... 
knygų parduotuvėje. Už
tikau paties Tomo Akvi
niečio garsiąją “Summą”. 
Pavarčiau, susidomėjau, 
paskiau, kaip patyriau 

,kad yra išėjusios tos Far- 
Įrell’io knygos, jas ir Įsigi
jau. 
Į — Kaip sekasi skaityti? < 
; — Biškį yra ko! Keturi;
tomai. Paskubomis per
skaičiau, rengiuosi turė
dama laiko nuodugniau. 
jas pastudijuoti.
— Ji lanko ir universite-; 

j tą, kur klauso tos rūšies 
bažnytkaimiuose paskaitų, — atsiliepia An-

tuos mokslus
— paklau-

SLAPTAS PASIKALBĘ- I — Kodėl
JIMAS NACIŲ VOKIE- į pasirinkote ?

TIJOJE įsiau su džiaugsmu ir nusi-

aš lietuvaite.
Naciai Lenkai mali mokykloje 

tada šeimininkavo Vokie- dirbti neleis, bet baigusi 
teologini paruošimą galė
siu aš 
jaunus lietuviukus tiky-'tanas, 
bos mokyti, o drauge ir 
lietuvybės dvasią juose, 
ugdyti. Daug mūsų lietu- 

į esame ta 
muose, kuriuos mes semi-į kryptimi pasinešę, 
narijoje mėnesių mene- į 
siais studijavome. Jis man, 
tvirtino, kad Vokietijoje! 
yra apsčiai katalikų inteli-j 
gentų, kurie giliau i religi
nius klausimus yra gilinę-: 
si.

tijoje ir atviriau tik priva- 
įčiai kambarėlyje buvo ga
lima išsikalbėti. Susėdome 
su vienu kataliku inteli
gentu. Nustebau išgirdęs, 
'kaip jisai puikiai išsilavi- ~ ______
nęs tuose religijos klausi- J studentų

i

TARP VILNIAUS 
LIETUVIŲ

I

LIETUVAITE KLAUSO 
TEOLOGINIUS MOKS
LUS UNIVERSITETE
Belankydamas parapi

jiečius Chicagoje mėgstu 
padaryti “kratą”
gynuose. Taip “bekalėdo- 
jant” nuvykau į 1120 E.

ju kny-

> oicLHolo l'.dlUvlUjdo

merikoje. Jo kalba turtin-
ga ir sunki versti. Argi 
galėtų rastis lietuvaitė. A- 
merikoje gimusi ir augusi, 
kuri tiek mokėtų lietuvių 
kalbą, kad galėtų 
Fulton Sheen ?

Pasirodo, kad taip, 
posmelis jos vertimo, 
pačios padarytas:
— Mes trokštame gyve

nimo, 1

v

Kitu kartu, pusiau slap- 42 pi. Bevartydamas kny-; 
j tai perėjęs sieną, nuvykau gas atrandu Farrell’iO; apaštalų
lį lenkų okupuotą Vilnių. | knygą “Companion to the 
(Apsistojau pas vysk. Ma-į’ 
tulionio giminaičius. Pa
augusi šeimininkų duktė 
pasisakė studijuojanti te
ologiją (mokslai apie reli
giją).

Summa”, visi keturi to
mai. Tai teologinis - filo
sofinis veikalas, komenta
rai (aiškinimai) garsiojo 
katalikų mintytojo Tomo 
Akviniečio.

I

yra prašomi su šio laiško turiniu supažindinti savo organizacijų 
narius ir paraginti juos laiške nurodytu būdu šelpti Lietuvos 
tremtinius. Taip pat jie prašomi surasti norinčius šelpti savo ir 
tolimesniųjų pažįstamųjų tarpe ir padėti jiem prisiminti šelpimo 
darbą parašant jų pavedimu laiškus tremtiniams.
II. a) Šelpimo santykius ir susirašinėjimui su šelpiamaisiais už- 
megsti nurodoma.šis kelias:

Visi, kurie nori laiške nurodytu būdu dėtis prie lietuvių 
tremtinių šelpimo, prašomi kreiptis laišku (geriausiai atvirute su 
apmokėtu atsakymu) j vieną iš žemiau nurodytų lietuvių trem
tinių komitetą, kurių adresai čia duodami:

1. Lietuvių Raudonojo Kryžiaus Centro Valdyba 
Tuebingen. Karlstrasse 11. Deutschland. Germany

2. Austrijos lietuviams tremtiniams rašyti šiuo adresu:
Rev. Kl. Razminas. Zams b/Landeck 44 Tirol. Austria

b) Laiške šel|>ėjas pasisako, kas jis yra pats, kuo galėtų
šelpti tremtinį ar tremtinę ir ką iš tremtinių norėtų sušelpti. Ko
mitetas gavęs laišką |>erduos jį atitinkamam pašalpos reikalin
gam tremtiniui, kuris pats praneš apie save šelpėjai Amerikoje ir 
pats toliau su juo susirašinės.

Pastaba: Laiško iš Amerikos turinys galėtų būti toks:
“Aš... N... N... (vardas, pavardė, profesija ir gyvenamoji vie

ta) esu pasiryžęs ir galėčiau sušelpti vieną asmenį mano profesi
jos (užaugusį, vaiką, studentą, mergaitę, berniuką, inteligentą ir 
t. t.) Aš lauksiu pranešimo, kas bus man nurodomas šelptinasis 
ir gavęs atsakymą, pradėsiu savo pažadą vykdyti".

SU

kad visa, ką jis 
jam rodosi lyg 
palyginus su re- 

kuriuos Dieviš-

Dievu-
Fulton

laikų, 
i gy

sos pakelia mus Į ekstatiš- 
kos ramybės aukštumas: 
jei yra tokių momentų,--  vi LCClllV-, g V V V- j e , 

nimo. tiesos ir meilės, bet!Kada žmogiškoji širdis sa- 
ar mes juos randame jųiv0 prakilniausiuose sie- 
gausume ant šios žemes? i L''uose.. ’r gryniausiuose 
Ar mes turime savyje e-iPrisirisimuose gali mus 
nergiją. galią ir spėką į-pškelti į didžio džiaugsmo 
gyvendinti jas aukščiau- .ekstazes. tai kokia gali 
siarne laipsnyje? Ar mes b';tl ta sirdžil-' sirdis! Jcl 
esame tokie " savo likimo (žmogiška Širdis gali padi- 
viešpačiai, kad galėtume |dintl gyvenimo džiaugs- 

čbJmą. tai kokia turi būti didi saiką šių S.rdis D.evo, Je. kjb.rk._
tele yra tokia skaisti, tai

KUNIGIŠKI MOKSLAI
— Ar ištikrųjų tokius 

“kunigiškus mokslus" jūs 
klausote?
— Daug laiko neturiu,

kasdieną dirbu, bet du va
karus savaitėje einu i Lo-
yolos universitetą (jėzui-.sau duoti pilną 
tų). Pirma klausiau kurso (brangiausių dovanų? Mes 
apie evangelijas, dabar!turime trupinį gyvenimo, 
tęsiu antrą kursą—“lėkei-j trupinį tiesos i .
jų” (apie Apaštalų laiškus!meilės, bet ar mes turime 
naujajame Testamente). |jų pilnumą?
— Kaip patinka? įmas nėra
— Labai, tik kursas apie kontrolėje. Gyvenimo pa- 

Isisekimai greit 
' Garbė nyksta 
imirštama. Sumanymai tu- 
įri savo valandą ir dažnai 
j nueina niekais. Mokslas 
jvieno amžiaus pamaino 
mokslą kito amžiaus. Sko
nis vieno amžiaus, kitam 
amžiui atrodo 
tingas. Poetas 
Kiekvienas laikrodžio tak- i nusistovėjusią 
sėjimas artina 
grabo. “Mūsų

laiškus daug 
sunkesnis negu apie evan
gelijas.

— Kodėl jūs nusistatėte 
paimti tą gilesnį religijos 
kursą?
— Religiniais mokslais 

aš esu susidomėjusi. Prieš 
i tuos Šv. Rašto kursus aš 
dar išėjau universiteto 
kursą apie krikščionišką 
Dievo garbinimą, liturgi
ja

ir trupini furi būti ta Lieps
na!”
VAKARAIS SU KNYGA 

RANKOJE
Šiedu posmeliai, tai pa

vyzdys vertimo, kurį iš 
Fulton Sheen knygos pa
darė Stefanija. Ji atsto
vauja jaunajai. Amerikoj 
jaugusiai lietuvių kartai, 
i Kas drįstų sakyti, kad jų 
Į tarpe nėra daug rimtų 
Ižmonių, kurie Lietuvą my- 

jau nepro-Ji, kurie lietuvių kalba do- 
nutyla.'misi ir kurie turi rimtą, 

' 1 pašau lė
mus prie Įžiūrą ir kultūrinį veržlu- 
širdys yra imą?’ Dr. J. Pnmskis.

Juk gyveni- 
visiškoj mūsų

išblėsta, j 
ir greit už-i 

j

• • ♦
“PRANAŠYSTĖS APIE PASAULIO PA-

Visada buvo daug kalbų ir spėliojimų apie pasaulio 
pabaigą ir Antikristų, kuris turėsiąs prieš tai ateiti. Jei 
norite apie tai plačiau sužinoti, užsisakykite be galo Įdo- 

|mią knygą 
| BAIGĄ”. Knygoje yra surinkta pranašų ir Paties Kris
taus žodžiai apie pasaulio artėjantį galą ir kaip jis baig
sis. Knyga labai gražiai išleista ir paveiksluota: turi 111 
puslapių. Kaina tik $1.00. Užsakymus siųskite tuojau, 

■nes jų neperdidžiausį kiekį turime. Siunčiant užsaky
mą, nėra reikalo laišką rašyti, tik įdėkite šią iškarpą į 
konvertą su $1.00 ir atsiųskite sekančiu adresu ir tuo
jau gausite minėtą knygą:

I “DARBININKAS”
i 366 W. Broadway South Boston, Mass.

Pranašas Elijas
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Cecilijos choras ėjo bendrai 

I prie Dievo Stalo, ir po šv. mi- 
Misijai Pavyko K *• P°ni<“. ŠimkUS ir

šv. Andriejaus parapijoj. ko-,^*z suruos® pusiycius. 
vo 17 d. prasidėjo misijos ir! 
baigėsi kovo 23 d. Vedėju buvo 
kun. Jonas Borevičius, S. ‘J. Pa- 1 
mokslininkas savo pamokslais 
bei pamokinimais traukė dėme
sį visų klausytojų. Nemažai pa
sakė taip pat apie pavergtą Lie
tuvą. Parapijiečiai gausiai lan
kė pamaldas ir daugelis priėjo 
prie Dievo Stalo.

Kovo 23 d., vakare taip pat 
prasidėjo anglų kalboje misijos,' 
kurias vedė Tėvas Pranas Jaki
mavičius, S. J., iš Auriesville, 
N. Y. Jaunimas taip pat naudo-' 
josi proga išgirsti svarbiausias ; 
tiesas apie savo tikybą.

NEW BRITAIN. CONN

Kovo 31 d. kunigas Čebato
rius aplankė parapijos kunigus. 
Kun. Čebatorius yra kariuome
nės kapelionas, turintis kapito
no laipsnį. Dabartiniu metu ei
na savo pareigas Govemor’s 
Island, Nevv York.

Įthough Russia’s former part- 
ners have been justly punished 
by the International Military 
Tribūnai at Nuremberg. The 
Soviets apply the ever harsher 
methods of oppression and an- 

įnihilation of the indignous Bai
gtie populations and rob Rus
sia’s good Buitie neighbors of 

and 
the manpouer. Arrests, executions 

aggression against and mass dejiortations for 
and Estonia! slave labor in Russia threaten 

planned and j to destroy the Balde nations 
in conseąuence of Į completely.

Under these circumstances. 
the mere deniai of a juridical 
rec-ognition of annexation of 
Lithuania. Latvia and Estonia. 
vvhen not ac-companied by posi- 
tive action by the United Statės 
to back its stand, 
the catastrophe. 
such a situation 
the harder vvill it

i the conseąuences of an interna
tional crime.

NVashington. D. C. Įthough Russia’s
March 11, 1947

The Honorable
Dean Acheson.
Acting Secretary of Statė,
YVashington. D. C.

S i r .

I

The Govc-rnment of the Unit 
ed Statės, in a statement of Ju- their material resources 
Iv 23. 1910. denounced
crime of a56.~ 
Lithuania. Latvia 
vvhich had been 
perpetrated 
the Ribbentrop - Molotov deal. į1 I
That statement left no doubt 
regarding the identify of the' 
Statė guiltv of “predatory acti-į 
vities" by “devious processes” Į 
directed against the political j 
independence and territorial in- 
tegrity of the Buitie Statės. 
President Truman, as vvell as 
his illustrious predecessor in 
office. faithfully adhered to the 
aforesaid jx>licy declaration. re- ■ 
gardless of the temptations in 
the exigencies of vvar to aban- 
don its stand.

Since July 23. 1940. nothing 
b.2s happened vvhich vvould 
justify the deliberately planned 
and executed aggression by the 
povverful Soviet Union against 
its friendly neighbors. Russia 
cannot adduce any plausible ex- 
cusę for continuing its occupa-'that legal international 
tion of the Buitie Statės. She be restored in the Buitie count-į—- 
has no security. ethnographic. Iries.
historic. economic. cultural ori We respectfully submit that That

tion. The continuing armed re- neetion with the Moscow Con-1
sistance to the Russian terror! ferenee of Foreign Ministers of Truman’s 12 points, and all his- 
refutes any pretensions af 
allegc-d "self - expression” 
the indigenous population 
July 1940.

Unfcrtunately.

Atchison, Hansas — šis vaizdas parodo tris vaidintojus vadovauja
mose rolėse. Šv. Benedikto Kolegijos vaidintojų grupė suvaidins “Every- 
man”, dramą kovo 28-29 dd., Montecassino Akademijoj, Tulsa, Okla. Iš 
kairės į dešinę — Charles McKenny, King City, Mo., senior; Richard Kla
jot ic. sophomore iš Joliet, III.; Patrick Dennihan, senior iš Elkhart, Ind.

Vaidintoju grupei vadovauja kun. Anselm Llewellyn, O.S.B., Atchi
son, Kansas, mokyklos dramos departamento viršininkas.

cannot avert
The longer 
is tolerated,

be to correct i

įsist that Lithuania be treated 
as an independent nation whose 
sovereign 

įored. in
: Atlantic
i

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš
Arkivyskupo 

Juozapo Skvirecko 
Šv. Rašto vertimo

Šią be galo naudingą knygą 
sąvo lėšomis išleido

Kun. Juozapas J. Valantiejus.
Visas tekstas kirčiuotas.
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne. 
Knyga stipriai įrišta. 

Kaina $3.00. 
Užsakymus su čekiais ar money 

orderiais siųskite: 
“Darbininkas” 
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

Kovo 28 d., 8 vai. vakare, į- 
vyko vietinio ALT skyriaus su
sirinkimas. Pranešta, kad para
pijos kunigų pastangomis, mie
sto Mayoras sutiko paskelbti 
“Lithuanian Tag Day”. Dienos 
numatytos tam tikslui gegužės 
2, 3 ir 4 d. Tikimės tokiu būdu 
dar sukelti pinigų šelpimui Lie
tuvos tremtinių. Reikės daug 
darbininkų per tas dienas. 
Lauksime pagalbos iš visų 
draugijų bei organizacijų Nevv 
Britain’e.

i BYTINIU
I VALSTYBIŲ ŽINIOS I
i t- ?

1

rights mušt be rest- 
aecordance with the 
Charter vvhich has 

been subsciibed to by all the
members of the original United 
Nations.

At the šame time, we express 
our concern over the plans for- '■ 
mulated at the Potsdam Con-' 
ferenee regarding the disposi- 
tion of the territories of East 
Prussia. The Soviet proposal, 
tentativelv approved at Pots
dam. to annex Koenigsberg and 
the adjacent territory to Rus
sia. if effected. vvould gravely 

and free- 
order ‘d°m l^e nations lying to the 

north of that area, — and of 
Į Lithuania in the first place.

Wherefore, the Lithuanian 
American Council most urgent- 
ly reęuests the Govemment of 
the United Statės to demand in 
an international forum, when 
occasion arises or presents it- j 
self, that all conseąuences of( 
the Ribbentrop - Molotov divi-j 
•sion of spoils be nullified and|*mPer^ the security

I

proposal disregards 
any other grounds of justifica- one such occasion arises in con-!compieteiy the principles of the 

Charter, President
i

the the great Povvers. 
ofĮ Although the problem of re

Vokietijos šešios savaitės atgal. 
Į VVaterbury atvyko pas savo 
gerą draugą, Joną Raugalį.

VATERBURY. CONN.
LDS Parengimėlis Pavyko ; 

Kovo 30 d., pietų, Šv. Juo
zapo parap. senos mokyklos pa-!I 
talpose įvyko LDS 5 kp. “card j 
party”. Šios pramogėlės suren-; 
gimė pasidarbavo p.p. M. Digi-j 
mienė, O. Šmotienė, M. Beke- į 
rienė ir- D. Matas.

Į parengimėlį atsilankė daug! 
LDS narių ir svečių, kurių tar
pe buvo ir laikraštininkas, Ste
pas Zobarskas su žmona. Pp. i 
Zobarskai ir jų devynių metų į 
dukrelė atvyko į šį kraštą iš. 

the East Prussian territory be Į 
torical. ethnographic, security allocated or annexed to Russia Į 
and economic considerations. vvhich has assumed a treaty ob-! 

to seek no self - ag-l 
existent in grandizement. territorial or 
fact. the othervvise.

Most important of all, the' 
Russia. has rights and integrity of small

defended and restored. The' 
_  Lithuania. long - suffering Peoples of the' 
administrative neutral Baltic Statės štili avvait; 

designation during the long their liberation, and it is our 
period of German domination country’s moral right and duty 
had been. until recently, 
uanian District” or “Lithuanian 
County”. This section of East 
Prussia štili preserves 
Lithuanian characteristics — 
in its place narnės, in the narnės 
of the inhabitants and. to šame 
extent. in their language. In 
the lašt ąuarter of the 19th 
century and the beginning of 
the 20th century. the Lithua
nian - speaking population of

i that area vvas I
:enough to elect its representa-; accredited 
■tives to the Prussian Landtag 
'and one deputy to the Reich- 
stag. Koenigsberg, vvhich lies 
just belovv the "Lithuanian Dis- 
triet”, used to be the center of 
[Lithuanian culture. In fact. the 
;400th anniversary of the first

inĮstoration of the legal order in>Xo indigenous Russian popula- ligation
įthe neutral Baltic Statės is said>tįon fracĮ ever been 

the United jtą be not on the agenda of that jEast Prussia. 
Statės, the country vvhich more Conference. 
than any other member of the 
United Nations 
tary vietory over the Axis Povv- 
ers possible. has failer to ex- frontier of Germany and in dis- Minor or Prussian 
tend a positive or effective help posing of the claims of several an<j jts official 
♦ „ --- „r ----------:— ,—---- ----- ----- which j ’ ’

prior to :
emboldened by 1939. it is impossible to avoid 

of this country mentioning the Reich's immed- 
of the Western Powers inĮiate neighbor. Lithuania.

It is respectfully submitted 
that the Moscovv Conference ■ 
offers an opportunity for the 
United Statės Delegation to in-

In
— the problem will northern section of East Prus-

Hni-irirr + ri • n • m , v-v • >unavoidably arise during the;sia< claimed by 
made the mili- discussion of Germany’s front-

iers. In delineating the eastern Under the
been knovvn for centuries past and peaceful coųntries mušt be 
____  „.j name of Lithuania

I

to victims of Soviet aggression. nations to territories 
Russian occupation authorities have been Germany’s 
are. in effect. 
the passivity 
and 
the face of the Soviet attempt 
to enjoy the fruits of the Nazi- 
Soviet conspiracy against 
Peace and Humanity — even

I t

PADEKITE l STORAGE
Kailinius ir Paltus

Nelaikykite kailiniu ar drabužinių paltų namuose. Įdė
kite juos j STORAGE, kad kandys ir šiluma jų nesugadintų. 
Kaina maža — tik nuo jūsų pačių įkainavimo. Minimumo 
kaina už kailinius $3.00, už paltus — $1.50.

M CSV KAINOS YRA ŽE
MIAUSIOS N. ANGLIJOJE. 
DfiL STORAGE. PAŠAUKI
TE MUS: LIBERTY 8393 ir 
mes maloniai atvažiuosime 
pas Jus kailinių ar palto pa
imti.

Aš užtikrinu, kad jūsų kai
liniai ar paltas bus mano as- 
meniai prižiūrėtas. Aš atsar
giai ištirsiu jūsų kailinius ar 
paltą. Jei reikės, pataisysi
ma. suglensuosime. atlagus 
pataisysime, užkabinimus ir 
kitus dalykus apžiūrėsime, 
kad būtų gerai.

PERMODELIl O JAME IR 
PATAISOME DABAR 

UŽ ŽEMIAUSIA KAIN A

I

ANTANAS MEIZIS

JACKETS, CAPES, ŠALIKAI
Didžiausias ju pasirinkimas žema kaina

RELIABLE FUR CO. INC
11 RRIERS NUO 1920 METŲ

5-tam aukšte.
59 Temple Place Boston, Mass.

A. t A.
STASYS ALUBALSKAS, 

46 Russell St., “Darbinin
ko” skaitytojas ir LDS 5 
kp. narys neteko savo my
limos žmonos — Marijo
nos. Ji mirė kovo 23 d., 
VVaterburio ligoninėje; pa
laidota kovo 27 d., iš šv. 
Juozapo parap. bažnyčios 
Kalvarijos kapuose.

Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą — Stasį ir tris 
dukteris — Marijoną, Oną 
ir Aleną, pastaroji yra 
slaugė VVaterburio ligoni
nėje. Taip gi paliko brolį 
Antaną Steponaitį, Lietu
voje. Apart LDS dar pri
klausė prie sekančių drau
gijų : Apaštalystės Mal
dos, Trečio Ordino šv. 
Pranciškaus ir Šv. Onos.

Reiškiame gilią užuojau- 
t, likusiai šeimai, o miru
sios vėlei lai Dievulis su
teikia amžiną vietą dangu
je.

Kovo. 19 d., šv. Juozapo die
noje, Tretininkės ėjo bendra? 
prie šv. Komunijos, ir po to į- 
vyko bendri pusryčiai svetainė- Rime i '
je. Kun. Matutis gavo gražių BALF’ą Lietuvos tremti- 
dovanų ir linkėjimų savo varda- niams. 
dienio proga. Dalyvavo kun.! 
klebonas M. A. Pankus, kun. 
Benesevičius, T. Borevičius, S. 
J’ __________ I

Sekmadienį, kovo 30 d., šv.

♦

Dabar yra vedamas Ben
dro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo vajus. Dirb- 
___ ; ir aukokime per

A. Gumauskasi
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PROVIDENCE, R. I.
lei. Plantations 0753

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

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo-' 
demiškais įrengimais. Atlie-: 

i kame visokius darbus namų 
I I
taisymo.

I 
i________________________________________________________ .

“Lith- to insist on their liberation.
There is no reason why Lith- 

uania and the other two Baltic 
many Republics should be subjected, 

nearly two years after the ces- 
sation of hostilities in Europe, Į 
,to an unspeakably brutal alien 
regime maintained by the arm
ed might of one oue former 
Allies. 

| Furthermore, there is no rea- 
son vvhv the legitimate spokes- 

numerous men for Lithuania — the dūly
Minister at Wash- 

ington and the Supreme Lith- 
;uanian Committee of Libera- i Į
,tion — and the respective legi-. 
timate spokesmen for Latvia 
and Estonia. are or should be' Kovo 26 d.'. Šv. Marijos ligo- 
excluded from presenting in'nįnėje, mirė Pranas Butkus, 25 

Įfull their vievvs and aspirations metus ištarnavęs miesto polici- 
iprinted book in the Lithuanian before the Peace Conference on njnku. Paliko dukterį Oną Scar- 
ilanguage is observed this year: e,.,™™,. ! ------ t .
Įthe Lithuanian Lutheran Cate- 
chism was published at Koen
igsberg on January 8, 1547, for 

i the ūse of the native population
of East Prussia.

I Consequently, Li t n u a n i a 
icould have a more valid to the 
northern part of East Prussia 

j vvhich Russia claimed at Pots
dam.

In the settlement of this pro
blem. serious regard should be nia vvhose neutrality has been Į • - 
paid to historic, < 
economic and cultural consider- Soviet conspiracy in aggres- 'sijOnieriaUs 
ations, the vvishes of the indi-! sion. 
genous inhabitants concerned, 
and the fundamentai human 
rights. Some territorial adjust- 
ments in favor of the imrr.edi- 
ate neighbors might be justi- 
fiable, and some form of inter
national status might be ac- 
corded to the port of Koenigs
berg. Būt in no event should

i 
i

I 
i

Germany.
, We entreat you. Mr. Secret- 
>ry of Statė, to give your un- 
•divided attention and sympa- 
ithetic consideration to the 
|Views presented herein. We ask 
;you to speak up on behalf of 
i the Government of the United

I

LDS 
reiškia 
Stasiui 
šeimai.

Centras taip pat 
gilią užuojautą p.
Alubauskui ir jo

Kovo 27 d., staiga mirė Myko
las K. Dumša. Palaidotas iš Šv. 
Juozapo parap. bažnyčios kovo 
31 d.. Kalvarijos kapuose.

Paliko nuliūdime žmoną, sū
nų, dvi dukterį, anūkus ir žen
tą.

ipą, Orange, N. J. Palaidotas iš 
Šv. Juozapo parap. bažnyčios 
Kalvarijos kapuose, kovo 29 d.

J. T.

SCHENECTADY, N. Y.
Nuo kovo 24 d. iki 30 d. Šv.

Statės and to take proper steps |Kryžiaus parapijoje buvo laiko- 
for hastening the restoration j mos misijos ir 40 valandų atlai- 
of freedom and independence įdai. Kiekvieną dieną pilna baž- 
of Lithuania, Latvia and Esto-Įnytėlė žmonių, ypač buvo ma

styti daug vyrų, kurie rinkosi 
ethnographic. brutally violated by the Nazi-kiausyt j pamokslų, sakomų mi- 

; T. Barnabo Mika- 
llausko, O.F.M.
i šioje nedidelėje lietuvių para- 
pi joje, labai sumaniai ir gražiai 
kun. A. Orvido vedamoje, visi 
yra giliai susipratę lietuviai ir 
geri katalikai. Parapijoms.

Respectfully submitted.
LITHUANIAN AMERICAN 

COUNCIL, INC.
1739 So. Halsted St.,
Chicago 8, III.
BY
Leonard Simutis, President 
Dr. Pius Grigaitis, Secretary 
Michael Vaidyla, Treasurer.

Kai ir dvasia, kai ir širdis 
Trečiam gal’ leist tave išvysti.

Fr. Pesendorfer.

TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas 

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA” 
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

♦

1

I

t

Gražiausių Liaudies Dainų

2
“VAI LEKITE DAINOSM

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkini Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda- 
1 k n y ges formato. Labai paranku kišenėje nešioti.

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

DARBININKAS j
366 West Broadway So. Boston 27, Mass. <
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VIETINĖS ŽINIOS
ŠV. PRANCIŠKAUS SESELIŲ 
VIENUOLIJOS SIDABRINIS 

JUBILIEJUS
ŽINUTES K. Rūta Jono - R. Marijonos 

Pavydžių, 106 Pleasant St. 1922-1947
Bal. 5 d., mirė ligoninėje po! 

sunkiai operacijai, Izabelė Ta- 
mulienė, 60 metų, gyv. 175 Bo- 
wen St., motina sportininkų 
Vytauto ir Juliaus. Ji paliko nu
liūdime dar dvi dukteris. Laido
jama iš Šv. Petro lietuvių baž
nyčios, 9 v. r., bal. 9 d., Šv. Kry
žiaus kapuose.

Bal. 6 d., apsivedė Juozas Sa- siems Švč. 
tikas su 
gyv. 2 Melfourne St., Dorches
ter.

Vietiniai kunigai sveikino su 
Šv. Velykomis visus ir labai dė
kojo Seselėms mokytojoms už j 
papuošimą Didžiojoje savaitėje 
ir Velykose altorių, už prirengi- 
mą puikių procesijų. Dėkojo 
chorui, mergaitėms, bernai
čiams ir altaristams dalyvavu
siems procesijose ir garbinu- 

Sakramentą. Taip 
Valerija Petrulyte, Pat dėkojo visiems už taip gau

siai lankymą Didžiosios Savai
tės ir Velykų pamaldų — ypač 
Šv. Vardo Vyrų draugijai.

(Tęsinys)
Per tris metus jaunasis vie

nuolynas plėtė savo veikimą, 
prisiglaudęs prie Šv. Pranciš
kaus Seselių (vokiečių). Po įsi
kūrimo trečiuose metuose vie
nuolyne buvo jau 59 narės ir

Tą dieną pakrikštyti šie kū- 
dykiai: Ronaldas Prano - Eleo-į 
noros (Jenulevičiūtės) Sulli-, komos Šv. Teresės no venos
van, gyv. 8 National St. jSodalicijos pamaldos.

1
I

Trečiadienį, vakare, bus lai- 
ir

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seynww
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Šeštadienį, parapijos salėje, 
j 492 E. 7th St. įvyksta didelis— 
'metinis parengimas Seselių Jė
zaus Nukryžiuoto Rėmėjų. Nuo 
pat šių Seselių susiorganizavi- 
mo So. Bostonas esti jų didžiu 
rėmėju. Dabar nors kiti asme
nys Rėmėjų Skyriui vadovauja 
ta pati dvasia labdarybės tebė
ra ir uolumas veikime dar di
desnis. Trokštame ir šeštadie
nio parengime didžiausių pasi
sekimų.

Penktadienį po šventai valan
dai įvyks skyriaus ekstra susi- 
! rinkimas dovanoms rinkti ir tt.

simo iškėlimą. Turime pareikš
ti, kad iki šiol niekas neatėjo į 
pagalbą platinti Darbininkų ra
dio koncerto tikietų. Tačiau 
mes jau įdavėme tikietus plati
nimui Darbininko Administra
cijai ir p, Feliksui Zaieskui, ku
rie pirmieji ;
koncerto tikietus platina p. A. Sraaumu- 
Daukantas. 187 Webster Avė., 
.Cambridge, Mass.. ir Balch 
Pharmacy, 1140 VVashington 
St., Norwood, Mass.

Kaip tik gausime kitų sutiki
mą platinti tikietus, tuojau pa
skelbsime, kur ir kaip galima į- 
sigyti Darbininkų radio metinio 
koncerto tikietus.

Darbininkų Radio 
Koncerto Vadovybė.

Į septynios vedamos parapijinės 
mokyklos. Prie finansinio vie
nuolyno palaikymo daug prisi
dėjo geraširdžiams klebonams 
leidžiant ir padedant, po įvai
rias kolonijas nenuilstantis ko-: 
lėktų darymas. Seselių skaitliui 
taip greit didėjant, jau mūsų 
Seselėms pasidarė stoka vietos 
vokiečių vienuolyne. Tas sukė
lė rūpestį greičiau statyti sa
vąjį vienuolyną. 1923 m. bal. 
mėnesį, kun. M. Kazėno ir p. L. 
Snyder triūsu netoli Pitts-. 
burgh’o surasta 33 akrai že-

CARE Siuntiniai Tremtiniams ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PAIEŠKAI' Mike Grendos, 

kuris turėjo Lawrence, Mass. 
bučernę. Turiu biznio reikalą. 
Prašau skubiai atsišaukti pa
čiam. Jei kas žinote kur jis gy
vena, labai prašau man praneš
ti. Būsiu labai dėkinga.

A. Dvareckienė,
49 Elum St., Dennison, Conn.

(1-4)

Kuomet Nežmoniškai 
Pentas Pabrango, 

Ar Užsimoka
JŪSŲ NAMAS PENKTI?
Jeigu namas labai apleistas, 

tai nesvarbu, kad pentas pras
tas ir brangiai reikia mokėti, 
vis vien pigiau atsieis negu kitą 
metą pentytute pigiau pirkdami 
ir geresnį pentą.

Kreipkitės prie mūsų, o mes 
atvažiuosime, apžiūrėsime ir pa
sakysime ar reikia pentyti ar 
ne. Už tokį draugišką pasikal
bėjimą Jums nieko nekainuos.

| Mes atliekame pento, popiera- 
vimo ir medžio darbus viduje ir 
iš lauko, taipgi taisome stogus 
ir kaminus, penkiasdešimt milių 
nuo Bostono.

Reikale kreipkitės ypatiškai, 
laišku ar telefonu:

JOHN PETRUS 
( Petruškevičius) 

131 Pond St., Randolph, Mass.
Ofisas:

.409 Broadvvay (Room 4), 
So. Boston, Mass.

Valandos: vakarais nuo 5 iki 7
Tel. Randolph 1177-J 

(28-t-7)

iPaul Comly French, Cooperative for American 
in»ui «.u- ............... • Remittance to Europe, Ine. (CARE) egzekutyvis di-
atsišaukė. Taipgi mes’ kuri a^sižymėjus gamtos rektorius, praneša, kad Vengrija ir Rumunija yra 12 ir: 

loji vieta šiandien ^3 kraštas, kur CARE, nepelninga ir valdžios užgirta 
. vadinama “Dievo Apvaizdos organįzacįja, aptarnauja išvietintus žmones.
, Kalnelis . žemė netrukus ap-1 Paul C. French praneša ir apie naują CARE siun- 

mokėta ypatingomis kun. M. “įnj, įš trijų ir pusės jardų vilnonės medžiagos, su vi- 
Kazėno pastangomis, pačių Se- saįs reikalingais daiktais, padarymui vyro ar moters 
sėlių ir parapijų vajaus sėkmė- į kostiumo 
mis. Nebuvo galima reikalauti: Naujas maisto pakelis susideda iš — 12 uncijų
iš Seselių (vokiečių), kad jos:mėSOSj i svaro “braised” jautienos, 1 svaro kepenų, 2 
dar ilgesniam laikui duotų mū- svarai cukraus, 2 svarai daržovių riebalų, 7 svarai mil- 
sų Seselėms vietos. Jau jos pa-“ų, 1 svaras aprikotų, 1 svaras džiovintų slyvų, 2 sva- 
čios davė suprasti lietuviams raj šokolado, 1 svaro kavos, pusė svaro džiovintų kiau- 
kunigams ir pačioms Seselėms, šinių pudros, 2 svarai pudruoto pieno, 6 uncijų muilo, 
kad neilgai galėsiančios jas glo- • Trečias siuntinys — blanketai — du vilnoniai ar- 
boti savame name. Dabar reikė-' mįjos blanketai. kartu su siuvama medžiaga, taipgi pa- 
jo sparčiai veikti, planus daryti jaį įr kurkos vyrų ir moterų batams.
ir juos vykdyti. Kiekvienas pakelis kainuoja $10.00. Pristatymas

1924 m. spalių 24 d. Motiniš- garantuojamas. Užsakymus siųskite šiuo adresu: — 
kojo namo statymui vieta jau CARE, 50 Broad St., Nevv York, N. Y. arba
buvo paskirta ir kontraktas iš- CARE, 140 Clarendon St., Boston, Mass.
kasimams padarytas. 3 d. lapk. 
iš Diecezijos Statymo Komisi
jos susilaukta specifikacijų,: 
statomojo vienuolyno planų už- 
gyrimas ir leidimas daryti nu-) 
matytas lėšas ir paskolas. Sta-j 
tyba prasidėjo 1925 m. vasario i 
mėn. Gautos paskolos, Seselių 
uždarbiai, rinkliavos, 
klebonų dosnumas ir 
no išleisti paskolos 
kuriam laikui sudarė 
statybai progresuoti.

3 d. gegužės įvyko kertinio 
akmens pašventinimas. Apei-

Naujas Dantų Gydytojas

I
i

i

PADAROME NAUJUS IR
Taisome Senus 

PAKLOK SETUS 
Darbą pilnai garantuojame. 
LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI 

Ronon Upholstering Co.
112 Pleasant St., 
Dorchester, Mass.

Tel. GEN 7576

Šiomis dienomis .neseniai už
baigęs mokslus, Dr. Jurgis F. 
Galės (Glazauskas). dentistas, 
atidarė ofisą 554 E. Broadway, 
arti H Street, So. Bostone. Ofi
so valandos: nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. po pietų. Vakarais pagal 
susitarimą. Tel. SOUth Boston 
2020.

Dr. Jurgis F. Galės (Glazaus
kas) taip pat yra ir inžinierius, 
buvęs karo tarnyboje. Jis yra 
vedęs p. Eleonorą Zaletskaitę, 
pp. D. A. Zaletskų, laidotuvių 
direktorių, dukrelę.

Sveikiname naują profesiona
lą, Dr. Jurgį F. Galės (Glazaus- 
ką) ir linkime geriausių sėk
mių!

gas atliko kun. J. Sutkaitis. pa
mokslą pasakė kun. Garmus.

Grįžusios iš įvairių misijų va
saros laike, Seselės naujame 
name dar negalėjo apsigyventi 

“ I vovėl visos prisiglaudė Šv. Ka
zimiero parapijos Seselių na
me.

lietuvaitės seselės
SAVAME NAME

1925 m. rugp. 12 d. Šv. Kla
ros dienoje, atsidarė durys nau
jojo vienuolyno ir mūsų Seselės 
keletą metų išgyvenusios kita
taučių globoje. įžengė į savo 
pastogę. Naujoje pastogėje su
tiko daug nedateklių. bet 
džiaugsmas ir laimė, kurią jau
tė nuosavame name, skatino 
perkęsti 
Kadangi rugp. 15 d. 
vykti vienuolyno 1 
profesija ir įvilkimai, 
dėti 
mai 
mei. 
Kas 
džiaugsmą, kai šviesi ir laimin
ga atrodė ateitis. Apart viršmi- 
' nėtų iškilmių, tą pačią dieną 
i vyskupas suteikė kanonišką lei
dimą įkurti savnme name nau-. 
jokyną. j PAIEŠKAI’ sesers Jadvygos

Kad užtikrinus dvasinę nau-i Gudonienės ir sūnaus Stivio
jojo vienuolyno pažangą lietu-1 Wilson. Seniau gyveno Phila -

delphijoj. Pa. dabar nežinau
kur gyvena. Prašau skubiai at
sišaukti. nes turiu labai svarbų 
reikalą tau sesute ir sūnau. Esu 
sunkioje padėtyje todėlei noriu 
su jumis pasikalbėti. Kviečiu 

i už ką 
labai dėkingas. Petras 

Velza. 184 I St.. So. Boston 27, 
(7-11)

Sekmadienį, bal. 13 d.. Šv. Mi- 
1 šiose 9 ir 10 valandomis, pa- 
, mokslus sakys svečias kun. Jo- 
! nas Švagždys. Brocktono lietu- 
•vių klebonas ir Seserų vienuoly- 
I no kapelionas. Svečio kunigo 
(klebono pamokslininkavimas 
■ kaimyninėse parapijose reiškia 
j jo didelį pasiaukojimą. Jis ne- 
sveikuoja. Bal. 13 d. pas save 
turi 40-ties valandų atlaidus.

kyklų vedėja. Už dviejų metų 
vyskupas vieniems metams pa
skyrė lietuvaitę viršininkę, Se
selę M. Baptistą.

(Bus daugiau)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

•9

Vincas Balukonis, Savininkas.

►5^

t

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Mass. 
Tel. Parkvvay 1233-W

ĮVAIRŪS skelbimai
I

258 Vest Broadway,

T 
IA, J. NAMAKSY

REAL ĖSTATE & 
INSURANCE 

414 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Kur Darbininkų Radi 
Koncerto Tikietai?

Vietinių žinių rašytojas iškė
lė klausimą, kodėl nėra platina
mi Darbininkų radio metinio 
koncerto tikietai?

Nuoširdžiai dėkojame Vieti
nių Žinių rašytojui už to klau-

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

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

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

kai kurių 
vienuoly- 
bonai kai 
galimybę

LIETUVIŠKAS BALIUS

Pagamina gerus lietuviškus pietus, J 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti- 
nę, ir visiems draugiškai ir manda- J 

giai patarnauja.
South Boston, Mass. 1 

j

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W i
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R ?

Šeštadieny, Balandžio-April 26,1947
STRAND SALĖJE

376 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ruošia

Bostono Lietuvių Tautinių šokių Grupė

PAIEŠKOMA išnuomavimui 
vienos šeimos. 6 kambarių na
mas. Žymi biznio šeima nori ap- 

Isigyventi Bostone ar priemies
tyje. Prašome pranešti “Darbi- 

jninko” administracijai. (8-11) 

i

name, 
visus nepatogumus, 

turėjo į- 
dedikacija, 

reikėjo 
visas pastangas kad tinka- 
prisiruošus istoriškai iškil- 

Išaušo rugp. 15 d. rytas, 
apsakys Seselių dvasinį

E. T. SLATTERY CO.
Reikalauja BILLERS — įei

namų sąskaitų vedimui. Reika
linga retail krautuvės patyri
mas. Atsišaukite.

E.Kpert Watch Kepairing 
3 to 7 Days Serviee 

Ketvirtis and Co.
Watches-Jeweiry-Diamonds 
Radios-Electrical Appliances

379 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 4649

I 
I
i

i

I
I

I

I 

!
PAIEŠKAI savo dėdės Juozo ’ 

Kiveno, kilusio iš Panevėžio ap
skrities, Ramygalos valsčiaus.

I Girdėjau gyvena New Yorke. 
ĮPrašau atsiliepti: A. Pabalęs, 
į 3359 So. Lowe Avė.. Chicago, 
III. (7-11)

So. Boston Fumiture Co.
PERSONNEL OFFICE,
154 Tremont St., Boston, 
prieš Boston Common.

(7-11)

Matrašai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

į vaitėms tapo paskirta viršinin
kė Motina M. Chrvsostoma iš 
globojamo šv. Pranciškaus vie-

• nuolyno, trejiems metams. Se
kančiais 1926 m. sulig vyskupo 
patarimo, vokietė viršininkė į

I

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

■

Nuo 7 iki 8 vai. programa, kurią pildys Grupės daly- vienuolyno tarybą paskyrė se- atvažiuoti arba atrašyti 
viai. Po to, apatinėj salėj užkandžiai - vaišės, O viršų- kančias Seseles: M. Prancišką, būsiu 
tinėj šokiai visiems. Bus Suktinio ir Valco kontestai. m. Baptistą, m. Dovydą, M.
Gražų Lietuvių Tautinį šokį Kalvelį išmoksime ir šok- paulą. o Seselę M. Aloizą mo- Mass. 
sime visi — jauni, seni. Todėl visus ir kviečiame atsi
lankyti.

B. L. Tautinių šokių Grupė. Draugijų Valdybų Adresai
■

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas i

323 W. Broadway, So. Boston, Mass. t
Tel. ŠOU 9772

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th St.. So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. B. Cūnienė.
29 Gou’d St.. W. Roxbury. Mass.

Tel. Parkway — 1861-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pa* protokolų rastauakę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai — Juozas švagždys,
601 6th St., So. Boston. Mass.

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk., So. Boston. Mass.

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

Iždininkas— Stasys K. Griganavičius.
i 699 E. Seventh St.. S. Boston, Mass.
, Maršalka — Jonas Zaikis,

787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

■ Draugija, laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio) 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, Į 
492 E. ’th St., So. Boston. Mass.
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CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsarnuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną ir nakt|. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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Apie Nedainuotas Kojas

I

^Literatūra

Einu gatve ir vis galvoju,
Kiek daug, kiek daug pasauly kojų,
Visokių formų, įvairių spalvų.
Kodėl jų niekas nedainavo, kodėl poemų neaukojo, 
Nors kojų daug daugiau negu galvų?
Poetai amžius gieda apie širdį. 
Tą mėsos kąsnį, krauju aplietą, 
Jie storas knygas skiria meilei,
Kuri pasauly kaip dvasia be vietos,
Ir visiškai užmiršta kojas,
Kurios visus, vadinasi, ir juos nešioja.
Seniau, tiesa, dainavo kojas geriausiųjų šokėjų, 
Iš jų batukų kartais gerdavo šampaną,
Bet niekas, nedainavo, sakysim, dramblio kojų,
Ar arklio, kuris dirba, vargsta, kenčia, žodžiu — 

gyvena.
Kodėl gi niekas, niekas nedainavo kareivio kojų, 
Kurias dažnai nupiauna ligoninėj ar frontuos?... 
O kiek minčių jos mums suteikia,
Kai trypia žydinčius laukus,
Kai mindo rūtų darželius,
Ar valstybes su dulkėmis sumaišo.
Tikrai, širdis dabar — bevertė,
O kojos — aukso maišas.
Tad būk pasveikintas, drambly,
Nors tu ir ne šokėja.
O! Tavo puikios kojos.
Jos man tuoj primena tėvynės ąžuolus,
Juos man tuoj primena pažįstamus artojus, 
Kurie tėvynėj kenčia, laisvės laukia, aria ir akėja. 
Jie tokie pat stambūs, meilūs, nuo darbo vis pilki 
Ir švelniai lėti, kaip ir tavo kojos.
Matai, seniai pasauly gyveni,
O to dar nežinojai.
Klausyk, drambly!
Tu —didelis, galingas ir taurus,
O aš toks vienišas, klajoju ir svajoju.
Tėvynė man toli, taip pat kaip tau...
Bet mes — abu tokie, vis ilgimės jos.
Mielas'. Važiuokime į Lietuvą.
Mes paaukosime tėvynei savo kojas,
Kad tik nelenktų niekam Lietuva galvos!

Petras Babickas

V - ’.e! u sodinimo šventė. Peniau laisvoje Lietuvoje anksti pavasarį moksleiviai vieną dieną išeidavo tėvynės laukus apsodinti 
mede iais. Dabar Lietuvos miškuose su žiauriu pavergėju kovoja dešimtys tūkstančių partizanų.

w c

A. Giedrinsi j SAULUTE

Saulutė raudona.
Vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle. 
Su saule namolei.

NUOSTABUS GENIJŲ 
DARBŠTUMAS

Kai Sodai Žėruos...
Kai sodai žydės ir balti žiedai linguos... 
Kai vyšnios bus nuotakų baltam rūbe...
Kai gegutė medy ties tavo kapu kukuos — 
Lenksis tau. mano galva, baltam sidabre.
Kai kris žiedų migla ir medžiai jau megs vaisių. 
Kai suneš vėjas kalną baltų lapų ties tavim... 
Aš savo ilgesingus žvilgsnius ten susmeigsiu. 
Ir liepsnosiu širdinga malda, kaip aukuras ugnim. 
Kai jau noks raudonos vyšnios it kraujo putinai... 
Kai links ties tavim vis sunkesnės šakos — 
Aš glausiu prie lūpų kryželį taip mielai... 
Apjuos tave rožančiais mano svajonės lakios.
Ir kai jau tie sodai rudeniu žėruos.
Kai gelstantys -anai prieglaudos ieškos: 
Aš ateisiu ir pabūsiu pas tave svečiuos — 
C-al čia aukso lapai ir mane užklos?

Marija Aukštaitė.
4. II. 47.

Nuostabus darbštumas ro direktorium ir žurnalo 
ir kantrybė yra didžiųjų redaktorium, 
žmonių, kurie yra daug 
pasaulio kultūrai nudirbę. Šekspyras 
Geriausia nušviečia pa- gas, parašė ištisas 
šaulio garsenybių gyveni- tekąs. Balzakas, sulaukęs 
mą ir kaip jie dirbo rašv- 51 metų, buvo jau 90 ro
tojo Bittercho knvga. Žy- manų autorius ir daugelį 
mus graikų filosofas Pla- kitų raštų vėliau parašė, 
tonas, pav., savo “Dialo- Garsus rusų rašytojas 
gus” rašė net 18 metu, o Levas Tolstojus, nors ir 
Kopernikas, kuris nusta- vėlai buvo pradėjęs rašy
to, kad žemė sukasi aplink ti, tačiau parašė 100 tomų 
saulę, o ne atvirkščiai, knygų. Dostojevskis dau- 
kaip anksčiau buvo many- giausia yra parašęs, kai 
ta, vieną iš savo knygų ra- išėjo iš katorgos (ištrėmi- 
šė per 36 metus. Tyrinę- mo).
jant genijaliųjų žmonių Mocarto kūriniams, ku- 
kūrybą, pasirodė, kad ge- rių yra apie 1000, reikėtų 
nijalumas yra drauge ir 50 metų perrašinėti, 
darbštumo stebuklas. Visi ”—_ 
dižiojo vokiečių poeto

Goethes kūriniai sudaro 
net 33 tomus knygų.

Goethes laikais dar ne
buvo rašomųjų mašinėlių. 
Dėl to perrašinėti galėjo 
tik labai į savo amatą į- 
pratęs perrašinėtojas per 
60 metų visus jo veikalus, genialus, nes 
Tačiau Goethe ne tiktai pasižymėjo, 

įrašė, bet ir galvojo. Be to, dailininkas, 
dar buvo ministerių, teat- skulptorius, 

----------------------------------  išradėjas,

Buvo šviesu, ir buvo gyvybė. Ir žmogus vaikščiojo 
plačiais žemės vieškeliais labai patenkintas. Ir buvo jis 
žemės kara’ius, ir gar bino tik vieną dangaus Viešpatį.

Ir švietė jom iš dargaus dieviškoji saulė, žemai ža
ibavo dideli plotai laukų ir girių, plačiai mėlynavo bc- 
jkraštės jūrės, ir visokia žemės gyvybė lankėsi žmogui 
i karaliui.

Ir leido jam Viešpats nuostabiu būdu pakilti į dan
gaus aukštybes ir nusileisti į marių gelmes, ir regėti 
taip, kaio nė jokia kita gyvybė negalėjo regėti.

Bet pavargo žmogus, plačiais žemės keliais be- 
_______ ; sugniužo, begalines erdvės neaprėpda- 
apsvaigo, dangiškos šviesos apsuntas.X 77 7 <7 X X

Ir sušuko žmogus:
Viešpatie, gelbėk! Skęstu Tavo ddybėj.

Paėmė Viešnats saują spalvotų grūdelių ir pažėrė 
,į žemę. Ir pilna žemė prisklido skaisčių skaisčiausių 
į žiedų.

Ir aprimo žmogus, ir buvo dėkingas Viešpačiui.!
■ Kai dabar, pakilęs į didžiąsias erdves, slopo Viešpaties 
į didybėj, galėjo vėl nusileist į žemę ir kaip kūdikis 
(džiaugtis skaisčiais žiedeliais.

t. j Bet kai žmogaus akis gėrėjosi žiedais, jo širdis
nieko ne iautė ir buvo tarsi tuščia.

Ir vėl sušuko alkdamas žmogus:
— Viešpatie, pasotink mano širdį!

Ir pasišaukė Dievas angelą, ir padavė jam indą su 
stebuklingu skystimu, ir nusiuntė į žemę:

— Eik ir palaistyk žiedus, kad kiekvienas išduotų 
kvapą.

Ir angelas taip padarė.
Ir patenkintas liko žmogus ii-labai dėkingas Vieš

pačiui, kuris taip padarė.
Ir dabar dažnai jis. žemės žieduose susikaupęs, vi

sai pamiršta didingą Viešpaties karalystę.
i * ♦ ♦

Aukštuose kalnuose jau seniai sužydo ankstybo- La viena ištisa giesmė...
sios gėlės, ir plačios pakalnės apsidangstė nepaprasta 
ranka nertais kilimais, o greitasparniai giesmininkai 
nuo aušros lig aušros virpina aukso stygas, žadindami 

i jautrią širdį. Milijonai__ t___£
ja saulę, milijonai žalių lapelių stiebias į ją nuo žemės,; . .
milijonai skardžių balselių gieda vieną himną, iš šir- mano sielą drumsčia neramios mintys, 
dies kylantį ir į širdį einantį. a i aiškinama nenaprastu tu

Didžiuosiuos žemės plotuos nieko daugiau nema-neis^otos giesmes, kurias^taip 71,.įžymiųjų žmonių susikalu
pimu, darbštumu ir kan- 

* * * trybe. Dėlto teisingai vra
i Pasitaisiau naują sparnuotą vežimą ir pasiren- 'Pasakes Robertas Bat
ikų skristi. .terš: “Genijalų žmogų ne-

Eik šen, mano mylimoji, ir sėskis šalia manęs. Pa-j“n*a. nenermaklo-
likime žemę ir pakilkime ten, kur sparnuotoji mintis įma 
visada laisvai skraido.

Deja, neišsieksime tos didžiosios erdvės nuo kraš
to iki krašto, nuo viršaus iki dugno, bet visu savo kū
nu pajusime vėjo bangas, švelnaus oro sroves, ir negir- 
dėsime kasdieninio žmogaus balso, kai iškilsime aukš
čiau debesų.

Ten pamatysime, kaip šviečia saulė, nepasiekus 
audringos žemės; išgirsime, kaip kalba didžiosios erd
vės be žmogaus balso; pajusime, kaip plaka širdis, toli 
palikusi žemę.

Eik šen, mylimoji, ir sėskis šalia manęs. Paliksi- 
ime žemę ir skrisime ten, kur sparnuotoji mintis visada 
i laisvai skraido.
i $ ♦ «
i
■ — Užkilo audra, dangus su žeme susimaišė, o štai
rūmo langai atdari!

— Neuždaryk jų, mylimasis! Neužsklęsk manęs ru
ime, kai yra sukilusios didžiosios galybės! Atvira teesie 
Ita begalinė erdvė, kur siaučia žaibai ir griausmai judi- 
Ina dangų ir žemę!

Tiktai pridėk savo ranką prie mano širdies — ko-! 
•kia ji nerami! Pažvelk į mano akis — kaip dega jos 
žail?ų liepsna!

Aš einu į audrą, į patį sūkurį, kad pajusčiau ir 
dangų ir žemę!

Eisiu į darželį,
Skinsiu tris gėleles: 
Vieną tėvui, vieną broliui, 
Ir šelmiui berneliui.

Žymūs rašytojai, kaip
ir Strindber- 

biblio-

|
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i vaikščiodamas: 
imas:

i

Tėveliui metelę, 
Broleliui rūtelę.
O tam šelmiui bernužėliui 
Dilgėlių šluotelę.

Į

i

Eisiu į stainelę.
Skirsiu tris žirgeliu: 
Vieną tėvui, vieną broliui, 
Ir šelmiai berneliui.

Tėveliui žabotą. 
Broleliui bali.otą.
O tam šelmiui bernužėliui 
Oželį kuprotą.

Saulutė raudona.
Vakaras netoli,
Paleisk mane, motinėle.
Su saule namolei.

Eisiu į dvarelį,
Rinksiu tris mergeles: 
Rinksiu broliui ir dieveriui 
Ir šelmiui berneliui.

!

. Al. 
Humboldto mokslo darbai 
tilpsta į 30 didelių tomų 
knygas. Matematiko Eile- 
rio tiek pat yra parašyta 
knygų... Tačiau

darbštumo milžinu yra 
laikomas italas Leonardo 

da Vinči.
Šis žmogus

Broleliui mergelę. 
Dieveriui našlelę.
O tam šelmiui bernužėliui 
Juodą čigonėlę.

buvo labai 
jis ne tiktai 
kaip žymus 
bet buvo ir 

inžinierius, 
architektorius,

širdies himnai ir himnai. Kaip aukštas dangus, kaip fizikas, matematikas, gy- 
platūs žvaigždžių takai ir gili žmogaus širdis — skam- dytojas ir gamtininkas; 

; jis spėjo tiek daug pada- 
* * ryti, jog paprastas žmo-

Kaip šiandien dangus pragiedruliais išrašytas, ^us būdu negali su-
kvapių"žiedelių'žiūri įdiėVŪkv taip mano siela šviesiais atminimais. • ^tei'darbųF buvo'galima

“ - ' Bet pilki debesys dideliais plotais dengia dangų, o 77 , 7- - - - - • . ; surasti tiek daug laiko ir
ui uiiiovia įiLiaiAiivo iaiauvvo. į . . _ . . v

Vai kam pasiliko man tie neišsakyti žodžiai, tos e^e.r?1'*os' ^lsa tai yra iš-

Nėra tuščias dalykas apie 
tabaką... tik Rūkymo 
Kokybč jus galit patirt!

tyti, tik žiedai ir žiedai: aplinkui nieko negirdėti, tik dabar ieškoti atilsio, kad širdis visur tavo balsu atsi- 
—--------------------------------------------- L-------------------------------------------  liepia!...
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traukia į darbą, 
kuriam jis yra leistas. Ne
žiūrint visokių sunkumu, 
nežiūrint to, kaip maža 
žada tie palinkimai ateity
je. tas darbas yra vienin
telis, kurį jis nori dirbti 
su meile”. L.K.

Vertinga Spaudos Naujiena

vietoje TKEATMENT

. BandykJūs matote, jogei mes esame beveik 200 me
tų tabako patyrime. Mes sudedame puikiausius 
tabakus. Mes juos sumaišome dėi nepaprasto ma
lonumo rūkyme.

Bet ne Old Golds. Vienatinį dalyką ką jie pa
daro. tai puikų malonumą.

Ar jūs užgiriat tai? Tuomet bandykit švel
nius. kvepiančius Old Gold šiandien!

Jūs girdėjote apie juos... yappity-yappity 
J apie stebuklingus e iga retus. kurie padaro 

jus tabako ekspertu, jei jūs rūkysite juos. Dėlei TREAT

Padaryti
augios tabako firmoj*, žinomu- jx*r 20H nidų

i

Tik išspausdinta KRISTAUS 
SEKIMAS, nepalyginamos ver
tės knyga. Jau keli šimtmečiai, 
kai ši knyga yra verčiama į vi
sas pasaulio kalbas ir laikoma 
labiausiai panašia į Naująjį 
Testamentą. Rimtas skaityto
jas joje randa krištolinius min
čių šaltinius.

Labai graži vertimo lietuviš
koji kalba ir spaudos darbas, 
patogus maldaknygės formatas, 
kieti dailūs viršeliai. 424 pusi. 
Kaina tik 2 dol. Kreipkitės į 
Darbininko administraciją.


