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geriau tarnauja 
negu komunizmas, 
namie mindžiojami 

principai, tai

•

Stalinui naudinga mintis 
Prancūzų sąžinte jautrumas 
Depresijos belaukiant 
Maskvos birbynė aptilo
•

Jau nuo senai Amerikoje pla
tinama mintis, kad, girdi, ko
munizmas tai idėja, o idėjos 
jėga nenugalėsi. Girdi, negerą 
idėją tegalima nugalėti geres
ne idėja. Girdi, komunizmą nu
galėsime, parodydami, kad de
mokratija 
žmonijai, 
Girdi, jei
demokratiniai 
kaip, galime drįsti eiti į kovą 
prieš komunizmą. Bet juk ir 
akli mato ir dumi supranta, 
kad ir šlubuojanti demokratija 
yra geresnė už nešlubuojantį 
komunizmą. To nemato tik už- 
simerkėliai. To nesupranta tik 
tie, kurie nenori suprasti, šios 
minties platintojai nesakė, kad 
nacizmas yra idėja, kad todėl 
nacizmo jėga negalima išnai
kinti. Ir dabar taip sakyti bū
tų baisi erezija.

Platinamoji mintis, kad ko
munizmas tai idėja ir kad idė
jos jėga nenugalėsi Stalinui 
verta daug, daug milijonų do
lerių.

“Varpelis” gegužės mėnesio 
numeryje turi prancūzo R. Ba- 

• rrato straipsnį, pavadintą — 
‘ “Prancūzijos Katalikai ir Ko

munizmas”. Autorius primena 
apie savo atsilankymą Ameri
koj ir apie jam čia pasiūlytą 
būdą nugalėti komunistus. O 
tas būdas tai išnaikinti juos. 

^Bet, girdi, vargu tai derintųsi 

šią nugalėti radikalinėmis so- 
cijalinėmis reformomis.

Prancūzų sąžinės jautrumas 
dėl kovos su komunistais yra 
keistas. Prancūzai — ar tai 
katalikai, ar liberalai, ar so
cialistai nė kiek nesivaržė nei 
su sąžinės balsu, nei su krikš
čionybės dvasia, kai reikalas 
lietė Hitlerio kolaborantų lik
vidavimą. Dalis jų sušaudyta, 
dalis kalėjimuose pūva, dalis 
tebėra uždaryti ir tebelaukia 
teismo. Kodėl prancūzai nega
li pritaikinti Stalino kolabo
rantams — komunistams likvi
duoti tas pačias priemones, 
kurias vartojo Hitlerio kolabo
rantų likvidavimui ? Kodėl at
sižvelgti į krikščionybės dvasią 
kovoje su komunistais, o neat
sižvelgti kovoje su Hitlerio ko
laborantais? Gal tik dėlto, kad 
Hitlerio kolaborantai elgėsi iš 
prievartos, o komunistai kola
boruoja su Stalinu savo valia. 
Antras prileidimas gali būti 
tas, kad Hitleriui žuvus, jo ko
laborantai greit būtų persio
rientavę ir tapę ramiais nau
dingais piliečiais, o komunistai 
tokiais niekada netaps.

Bet jei prancūzai nenori 
prieš krikščionišką dvasią 
voje su komunistais, tai
dar kitas kelias. Tepaprašo ko
munistus vykti į savo garbina
mąją “matušką” Rusiją. Jei 
prašymo neužteks, tai tada 
juos deportuoti iš kapitalistiš
kos Prancūzijos į “darbininkiš
ką" Rusiją. Socijalinėmis re
formomis jų nepagydysi.

•

Greit po karo maskvinė pro
paganda drąsiai platino mintį, 
kad maždaug pusantrų metų 
laikotarpyje Amerikoj prasi
dės depresija. O ta depresija 
būsianti didesnė, negu buvu
sioji Hoover’io laikais. Tuo 
tarpu Europa nebus dar atsi- 
stačius. Tai manė, kad susida
rysiančios sąlygos užkariauti 
visą pasaulį bolševizmui. Bet

Korato'Berta Su
IbUglja

Vengri Įa yra stipriai 
katalikiškas kraštas. Ka
da Vengrija pateko į ko
munistinės politikos sfe
rą, komunistams sudarė 
didelį rūpestį, kaip kata
likiškai galvojančius ven
grus pripratinti prie ko
munizmo. Tam komunis
tai ėmėsi jau įprastų pro
pagandinių priemonių.. 
Laikraštis “Rei n i s c h e 
Post” rašo, kad dabar 
Vengrijoje komunistai 
stengiasi įrodyti; kad ko
munizmas yra suderina
mas su religiniu gyveni
mu. Tam tikslui paskuti
niu laiku Vengrijoje pa
sklido atvirlaiškiai, ant 
eurių yra pavaizduota, 
taip ministerio pirminin

ko pavaduotojas, komu
nistas Rakoši, nuoširdžiai 
sveikinasi su katalikų ku
nigu. Šis komunistas taip 
>at balsavo kartu su ka
talikais prieš įstatymą, 

draudžiantį religijos dės
tymą mokyklose, nežiū- į 
rint, kad jis pats buvo j 
vienas iš iniciatorių tam 
įstatymui išleisti. Dauge
lyje komunistų klubų pas
kutiniu laiku pasikakabi- 
no kryžius viduryje tarp 
Markso ir Stalino paveik
slų .Dabar Vengrijoje at
sirado naujas “pamaldaus 
komunisto” tipas šalę

<•
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Laikrodžio rodyklė slinko iš vienuoliktos valandos. Liko tik valan
da ligi prasidėjimo per visą šalį ge ežinkeliečių streiko, kaip V/ashing- 
toro "vyriausybė uždėjo įstatymais nustatytą valdžios kontrolę ant ge
ležinkelių judėjimo. Streikas liko atkauktas, valdžia užėmė geležinkelių 
judėjimo kontrolę ligi darbininkų uiijos susitars su kompanijomis. Šis 
vaizdas parodo tūlo traukinio valdininko -duodamą ženklą trauki
nio inžinieriui, kad važiuotų kaip važiavęs, bet jau po valdžios kontrole. 
Tai įvyko New Yorko traukinių stoties kieme.

Didelis Sprogimas Dujų Įmonėje'
Žuvo Vienas Darbininkas Ir Padary 

Nuostoliųta Apie 03,000,'
Geg toliau stovėjo laivas pil-

(Lot)
f—A-«. A-j- .AO MA Va- A jvvlclą AvMCIjOS vnSNMI*

kasSMgaMbė
Maskva Raudonoji

tmr ...........
dujų išdirbimo įmonėje į- 
vyko baisus sprogimas, 
sudrebinęs visą apylinkę. 
Išsiveržė gaisras ir sekė 
eilė mažesnių sprogimų.

šešta-

Arabų Armijos Veržiasi Gilyn

Kelis Kartus Bombardavo Tel Aviv
Cairo, Egiptas, geg. 17 

— Penkių arabų tautų in
vazijos armijos puola žy
dus iš oro ir artilerija ir 
Įbriaujasi gilyn į Palest
iną. Kautynės tęsiasi ir 
-Jeruzalėje. Žydų militarės 
! armijos vadovybė prane-

ir lavonas rodė apdaužy- 
mo žymes, nors remiantis 
gydytojų parodymu jis iš
buvęs apie 7 dienas van- . 
deny. George Polk yra ki
lęs iš Fort Worth, Texas 
ir čia atstovavo Columbia 
Broadcasting System. Vė- 
iausiame savo pranešime 
jis sakęs bandysiąs asme
niškai susisiekti su grai
kų komunistų gorilomis 
bei jų vadais, kovojan
čiais už raudoną Graikiją. 
Po to jis ir dingo iki da
bar, kada vanduo išplovė 
jo lavoną.

ša, kad žydai užėmė Lat- 
run, ant Tel Aviv - Jeru
zalės vieškelio, ir arabų 
legiono vadovybė pranešė, 
kad arabai užėmė Lydda 
aerodromą.

Iš Trans-Jordano šalti
nių oficialiai praneša, kad 
Egiptiečių armija okupa
vo Maidal miestelį; taipgi 
Sirijiečiai užėmė Samakb. 
Egiptiečiai, kaip praneša, 
jau yra sudarę civiles ad
ministracijas okupuotose 
srityse.

Arabų - žydų karas eina 
visu smarkumu. Arabai 
veržiasi į naują žydų val
stybę 
Jungtinės Tautos nesuda
rys jėgos toms kautynėms 
sustabdyti, tai galimas 
dalykas, kad jos taip greit 
nesibaigs.

Įsteigti naują valstybę

Izraelį. Jeigu

Naujas Rainys išteistas 
Vietoje Pi r T < T r to Kalinio

Atlanta, Georgia—Nau
jas kalinys J. J. Roberts, 
nesenai suimtas ir kalti
namas pavogęs ir parda
vęs 60 automobiliu vertės 
$100,000 ramiai išėjo per 
kalėjimo administracijos 
vartus į laisvę vietoje ki
to kalinio, kurs buvo pa- 
liuosuotas. Kalinys Ro
berts pavogęs nuo mie-

Berlynas — Geg. 14 d., 
čia širdies priepuolio iš
tiktas mirė pagarsėjęs ka- 
italikų kunigas Prelatas 
Edw J. Flanagan, į-

ip vadinamosdienis, tai vietoje 135 dar- ^usio^

yra vienas dalykas bei Kočiojo paliuotojo kali- 
-------- *-------------- nyi jr jo via* 

L tajeišėjo flrkslejlmo.laikyti yra kitas dalykas
VlOv

to.

žvaigždė, Sovietų kariuo- Liepsnos kilo iki 250 pė- 
menės organas, paskelbė, i padangę ir visai apy-t 

__ linkei erėse didelės kata-llinkei grėsė didelės kata
strofos nelaimė, nes tik 
už 200 pėdų nuo nelaimės

tad staiga miręs Įeit, ge-į 
nerolas Viktor Leonidovič
Jspenski. • -

Jis nuo karo pabaigos vietos stovėjo duj~ų tau
ravo Sovietų aviacijos 
tiekimo viršininkas.

kas, talpinęs 10,000,000 
{kubinių pėdų dujų, o dar

ĮSISTEIGE ŽYDŲ KARALYSTE

eiti 
ko- 
yra

Gegužės 15 d. Palestino- valstybės Israel paskelto
je buvo paskelbta žydų mas nepaprastai nudžiu- 
nepriklauso mos valsty- gino viso pasaulio žydus, 
bės, vardu, Israel, įsteigi- Visur šis paskelbimas žy
mas. Tą dieną Anglija o- dų sutiktas iškilmingais 
icialiai pasitraukia iš Pa- susirinkimais ir džiaugs- 
estinos kontroliavimo. tmo demonstracijos.

Nepriklausomos žydų į Prezidentas Trumanas 
tuoj oficialiai pripažino 
naująją žydų valstybę. 
Tą padarė 20 minučių po 
oficialaus tos valstybės 
nepriklaus o m y b ė s pa
skelbimo.

Bet žydams dar stovi 
prieš akis kruvinas ke
lias tą savo svajonę — ne
priklausomą vai s t y b ę 
praktikoje įgyvendinti. 
Tos jų valstybės nepripa
žįsta jų pusbroliai arabai. 
Jau dabar iš įvairių ne
priklausomų arabų vals
tybių žygiuoja būriai jų

binink'ų tedirbo tik 16, to-j'.'^V3 Town”, Nebrasko- 
dėl ir išvengta didesnio'J®*. *^ls ^vo atvykęs stu- 
skaičiaus žuvusių. Nelai-i dijuoti Vokietijos ir Aus
inėje žuvo Frank A. Ama- tr“Jos jaunamecių proble- 
to, gyvenęs 2nd St., South
Boston’e. Nuostolių pada-j Jo palaikai kariniu or- 
ryta, paviršutiniu apskai-j laivių bus pargabenti A- 
čiavimu apie $3,000,000. (merikon palaidojimui. Už

Įmonės prez. Eacher jo vėlę pamaldas atlaikys 
pareiškė, kad dėl nelaimės, pats Berlyno Kardinolas 
aptarnavimas vartotojų Conrad Von Preysing, Šv. 
dujomis (gasu) nebus su-! 
trukdytas. Taip pat nelai
mės priežastis sunku esą 
nustatyti dėl sprogimo 
vietos didelio sunaikini
mo.

Čekai Lakūnai Bėga Iš 
Savo Krašto

Rado Amerikos laikrašti
ninko Lavon; Graikijos 

Įlankoje

Sustrekavo tabtasiai

Vanduo

Rožančiaus bažnyčioje.

failace Neįsileido Spaudos 
Atstovų

Hollywood, Cal., geg. 17 
— Sekmadienio vakare į- 
vyko Henry A. Wallace, 
trečiosios partijos kandi- 
idato į prezidentus, priva-

Salonika
prie Niky gatvės Saloni- 
koje išplovė prieš savaitę 
dingusio Amerikos laik
raštininko George Polk 
lavoną. Jo rankos ir ko
jos buvo liuosai surištos

New York — Woodlawn 
kapinių esančių Brooklyn, 
N. Y. sustreikavo visi 
duobkasiai ir kiti darbi
ninkai, reikalaudami al
gų pakėlimo, atostogų ir 
atostogų ligoje. Atveža
mieji į kapines lavonai 
kraunami į spintas iki 
streikas pasibaigs.

JUNG. VALSTYBES ATŠAUKS 
UŽDRAUDIMĄ PARDUOTI 

GINKLUS VIDURINIAMS 
RYTAMS

reikalai taip nesirutuliojo, kaip 
Maskvos ponai skelbė ir nore- , 
jo. Maskvos ponai turėjo jausti 
apsivylimą ir turėjo pritrūkti 
kantrybės belaukiant sau rei
kalingos depresijos. Kad de-, 
prerija natūraliu keliu Ameri
koj neatėjo, tai Maskvos ponai 
sumanė ją čia sukelti. O tą da
ro tomis pat ku
rias naudoja Europos atstaty
mo sutrukdymui. Čia vartoja 
melus ir jais drumsčia visuo
meninę ramybę.

Kai Italijoj rinkimai į parla- kariuomenės tą žydų vals- 
mentą neišėjo pagal komunis- tybę panaikinti. Jie jau 
tų norą, tai Maskvos propa- pradeda vartoti modern iš
gandinę birbynė aptilo. Ta pro- kus ginklus ir lėktuvus 
ga kaikurie radio kalbėtojai 
ėmė reikšti džiaugsmą ir viltį, 
kad su Maskva jau būsią gali
ma susikalbėti ir taiką pada
ryti. Maskvos ponai, matyda- u uu4uu81, imj
mi tokį Amerikiečių minkštu-[taip pat organizuotų ir 
mą, supranta, kad galės ne tik'galingų savo rėmėjų viso- 
pasilaikyti viską, ką turi pa-jse pasaulio dalyse. Todėl 
grobę, o dar gali eiti prie kitų [kova gali būti ilga ir 
užkariavimų. P.G. | kruvina.

prieš žydus.
Arabai skaitlingi, bet 

žydai gudrūs, gerai orga
nizuoti, gerai militariniai 
pasiruošę ir turtingi, turį

Munich, Vokietija—Ka-idato į prezidentus, priva- 
rininkas tremtinys pasa-įtiškas bankietas. Kiekvie- 
koja, kad britų išlavinti nas dalyvis turėjo užsi- 
Čekoslovakijos lakūnai mokėti $10 už lėkštę, 
masiniai bėga iš savo' Spaudos atstovai bandė 
krašto į Vokietiją. įeiti į bankietą, bet jiems

Pabėgusieji pasakoja, durys buvo uždarytos, 
kad prezidentas Eduar- Kada paklausė kodėl, C. 
das Benes nebeturįs jo-,B. Baldwin, kampanijos 
kios galios valdyti kraštą.(vedėjas, atsakęs: “Tai y- 

Bavari jo j dabar esą ma- ■ ra mūsų reikalas”.
žiausia 1,000 buvusių Če-j Vadinasi, Wallace bijo 
koslovakijos karininkų. šviesos.

VĖL BANDYS SUTAIKINTI 
STREIKUOJANČIUS 

MĖSININKUS
4

Chicago, III. — Čia at
vyko federalinės valdžios 
mediatoriai ir bandys su
taikinti jau virš du mėne
sius laiko streikuojančius 
mėsos 
ninkus. Streikuoja 
100,000 
miausių mėsos apdirbimo 
firmų Swift, Wilson, Ar- 
mour ir Cudahy.

I Darbininkai reikalauja 
29c valandai algų pakeli- rybos prezidentu.

mo, o kompanijos tesiūlo 
tik 9c valandai.

apdirbimo darbi- 
apie 

darbininkų žy-

Žvdy Valdžias Tarytos
m-----rrezioenTu įsninuos 

W ClZlncN I j

Washington, D. C., geg.’nedy šiuo metu lankosi 
17 — Sakoma, kad Prezi- Europoje ir nelaimės me- 
dentas Trumanas svars- tu buvo Paryžiuje, 
tąs atšaukti draudimą* Iš visų pasaulio dalių 
parduoti ir gabenti gink- plaukia užuojautos pa
lus Viduriniams Rytams, reiškimai Kennedy’s šei- 
Uždraudimas galioja nuomai, 
pereito gruodžio mėnesio.

Jeigu uždraudimas bus 
atšauktas, tai arabai ir 
žydai galės pirkti karo 
reikmenų Jung. Valsty
bėse.

Gromyko Turi Grįžti 
j Masto;

Žuvo Kennedy's Duktė

Tel Aviv, Izrael, geg. 17 
— Dr. Chaim Weizmann, 
Izrael senioras vadas, iš
rinktas žydų valdžios ta-

Lyons, Prancūzija — 
Netoli nuo šio miesto, 
kalnuose, nukrito ir sudu
žo orlaivis. Toje nelaimė
je žuvo buvusio Amerikos 
Ambasadoriaus Anglijai 
duktė, ir lietuviams žino
mo kongresmono John 
Kennedy sesuo, našlė 
Kathleen Marchioness of 
Hartington. Jos vyras žu
vo taip pat oro nelaimėje 
karo metu. Jos tėvas žy
musis finansininkas ir fi
lantropas Joseph P. Ken-

Lake Success, N. Y. — 
Rusijos diktatorius Stali
nas atšaukė Andrei Gro- 
myko iš Jungtinių Tautų 
ir įsakė jam tuojau grįžti 
i Maskvą. Gromvko vie
ton paskirtas Malik, bu
vęs Rusijos ambasado
rium Japonijoj.

Kai kas spėlioja, 
Gromyko užsitraukė 
lino nemalonę. Pats 
myko sako, kad jis
siąs atostogų ir koki lai
ką pasitiksiąs Amerikoje. 
Bet gali būti ir taip, kad 
Gromyko visai nebegrįš į 
Maskvą, kaip kaikurie ki
ti Rusijos pareigūnai yra 
padarę.

kad 
Sta- 
Gro- 
gau-

\
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I įvairios žisios
SĖKMINGAS SEIMAS

Sekmadienį, gegužės 16 
d.. Putnam, Conn.. įvyko 
Naujosios Anglijos Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos seimas Seserų vie
nuolyno patalpose. Daly
vavo apie 80 atstovų iš 
Conn.. Mass.. Maine ir 
Rhode Island valstijų lie
tuvių kolonijų.

Iš dvasiškių dalyvavo 
šie: Prelatas Jonas Ambo- 
tas iš Hartford; kleb. 
kun. Pr. M. Juras. K. V. 
ir LDS Centro ^irm.: kle
bonas kun. Juozas Valan- 
tiejus iš Waterbury: kleb. 
kun. Augustinas Petraitis 
ir kun. Tamulevičius iš j 
VVorcester: kleb. kun. Jo-i 
nas Vaitekūnas iš Provi
dence: kun. J. Matutis iš 
New Britain: Tėvai Mari-i 
jonai — kun. dr. A. Jag
minas. kun. dr. J. Mačiu- 
lionis, kun. dr. J. Dam
brauskas: kun. Žalalis.
pranciškonas, iš Kenne- 
bunkport. Maine, ir kun. 
Stasys Būdavas. Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Vie
nuolyno kapelionas, kuris 
vadovavo seimui. Taipgi 
iš tolimos ir didžiausios 
lietuvių kolonijos — Chi
cago, III. — specialiai bu
vo atvykęs kun. 
zas Prunskis. 
ir nuoširdus 
“Darbininko” 
bis, kuris pasakė įspūdin
gą kalbą ir pamaldų metu 
pamokslą.

Seimas gavo daug svei
kinimų telegramomis ir 
laiškais su - stambiomis 
dovanomis. Iš viso seimas 
gavo aukų su dalyvaujan
čių aukomis apie 83.200. 
Padaryta daug naudingų j Du fizikai, 
nutarimų, kuriuos Centro 
valdyba ir visi rėmėjai 
pasižadėjo Įvykinti.

Seimas užsibaigė palai
minimu Švč. Sakramentu 
ir tikrai lietuviška vaka
riene. Nuoširdi padėka’ 
priklauso Motinėlei Sesu-į 
tei Aloyzai ir bendrai vi-1 
soms Sesutėms už kilnų į 
darbą Dievo garbei ir mū
sų išeivijos naudai.

Engetti ir D. Krushinski, 
abu iš New Jersey. Lai
mė. kad kiti vagonai su 
keleiviais nenušoko nuo 
bėgių ir nepasekė juos 
vilkusi lokomotyvą.

Fordo Unija Atmetė 
Aigy Mažinimą

Už Uralo Atomo Miestas

Detroit, Mich. — United 
Automobil? W o r k e r s. 
CIO. atmetė Fordo pasiū
lymą sulyginti algas For
do darbininku su General

»Motors ir Chrysler darbi
ninkų algomis..

Be to, Fordo 
600, nubalsavo

lokalas, 
skirti 

8125.000 Chrysler strei- 
kierių šalpoms.

Kaip vokiečių telegra-; 
mų agentūra iš Paryžiaus į 
praneša, prancūzų žurna
listas Fred Barclay laik
raštyje “La Batailie” ra
šo apie miestus, kurie y- 
ra pastatyti už uralo. ste-į Augustdorf (b. Detmold, 

, britų zona).
Šioje DP stovykloje mus. 
tremtinius, ištiko didelis

Liepsna Sukėlė Nuliūdimą

pėse. kurie prilygsta did- Vokietija.
miesčiams su milijonu gy
ventojų. Jis rašo: _______ ______ ______

Iki šiol Europoje veik; nu|įQjįmas, j^ai balandžio,
Y W 1 1 J J z-. w w A w w rlvnebuvo žinoma, kad šiuo- 1 d. sudegė mūsų stovyk- 

se miestuose sovietu lėk- los bažnytėlė kartu su vi-
■

jtuvų ir amunicijos fabri- su dideliu mediniu bara
kai minu temou dirba. Čia ku. fŠis skaudus įvykis 

aiškiai parodė, kaip ne-
kai pilnu tempu dirba. Čia ku. 
taip pat randasi ir pa; i ~ _
slaptingasis miestas X *71* saugu gyventi mediniame 
kuris gyventojų yra vadi- barake. Gaisras kilo pavai

jnamass “Atomlaipsnis”. 
šis miestas

I

Į

kary, beveik dienos metu

dr. Juo- 
žurnalistas 
laikraščio 

bendradar-

Šis miestas yra saugoja-pr tai kai kurie tremtiniai 
mas šešių sargybų apsau- ■ suskubo iššokti pro langą | 
gos juostų. Saugumo dali-pot 
niai MVD. kurie šią zoną 
kontroliuoja ir saugo, iš
leidžia tik tuos asmenis, 
kurie turi mokslinio tyri
nėjimo instituto 
patvirtintą karo

orderi, 
ministe-

Traukinio Nelaimėje 2uvo 
Du Darbininkai

Deleware YVater Gap, 
Pa. — Dėl e wa re ir Lacka- 
wana geležinkelio trauki
nio lokomotyvas su baga
žo vagonu nušoko nuo 
bėgių ir Įpuolė Į Deleware 
upę. nusinešdamas su sa
vimi du jo operatorius A.

DARBININKAS

Dvi grupės vyrų — geležinkelių kompanijų ir 
darbininkų unijų atstovai. Jie yra pasiryžę vesti 
derybas ir laikytis savo sąlygų bei pasiūlymų, Ne
atsižvelgiant Į tai. kad valdžia ir perėmė saVo 
kontrolėn geležinkelių judėjimą.

tavo draugui. Supranta
ma, kad tavo draugas turi 
prisilaikyti prie visų kitų 
imigracijos patvarkymų.

SCNAUS PILIETYBE

Įgg-- ---------------- 1

Tremtiniai Sveftina Ameri- 
msuctmiį įvyH

Klausimas — Atvažia
vau į Ameriką 1941 m. su 
sūnumi, kuris tada buvo 
7 metų amž. Sausio mėn. 
1947 m. tapau piliete. Ma
no vyras, kol kas, gyvena 
Vokietijoj. Lietuvos pilie
tis. Ar man galite praneš
ti ar mano sūnus yra A- 
merikos pilietis?

Atsakymas — Tauty
bės įstatymas iš 1940 m. 
duoda Amerikos pilietybę 
sveturgimusiam vaikui 
jeigu abudu tėvai yra A- 
merikos piliečiai kada vai
kui sueina 18-metų, ir jei
gu vaikas buvo legaliai į- 
leistas į Jung. Valstybes 
prieš tą' laiką. Išimtis pa
daryta jeigu vienas 
miręs arba jeigu 
persiskyrę. Tokiame 
tikime vaikas įgija 
tybę natūralizacija 
tėvo arba tėvo,
teismas davė vaiką. Tavo 
sūnus neįgijo pilietybę ta
vo naturalizavimu. Aišku, 
kad Tamstos vyras nega
lės įgyti pilietybę prieš 
sūnaus 18-tą gimtadienį ir 
tokiu būdu sūnus turės 
prašyti pilietybės pats. 
Jeigu paduosi sūnaus na
tūralizacijos 
prieš 18-tą 
jam nereikės pirmų popie- 
rų (declaration of inten- 
tion).

tėvas 
tėvai 
atsi- 
pilie- 
gyvo 

kuriam

Lietuvos Nepriklauso
mybės 30 metų sukaktis 
šiemet buvo ir lietuvių 
termtinių stovyklose Vo
kietijoje kiek galint iškil
mingiau paminėta. Ta 
proga didesnės lietuvių 
stovyklos atsiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybai sa
vo sveikinimus, kuriuose 
reiškiama padėka ALT ir 
visiems Amerikos lietu
viams bei organizacijoms 
už reiškiamą rūpestį ir 
darbą Lietuvos išlaisvini
mo reikalais ir teikiamą 
finansinę paramą. Šito
kius sveikinimus ALT 
Vykd. Komitetas gavo iš 
Hanau a/M, Dillingeno 
a/D, Seligenstadto b. 
Wurzgurg lietuvių stovy
klų ir Pabaltijo Universi
teto Hamburge Liet. Stu
dentų Evangelikų būrelio.

IMIGRACIJOS IR NATŪRALI 
ZACIJOS KLAUSIMAI

t be daiktų, nes per ke
letą minučių visame bara
ke viešpatavo ugnis, dū
mai ir karštis. Pora vaikų; 
ir keletas asmenų nudegė, i 
Daugelis liepsnai paliko “V “dorinįTšTkr^ 
savo iki šiol dar gelbėtos j - - -

“WAR FIANCEKS’ AUT’

Klausimas — .Kaipo ant
ro karo veteranas aš pla- 

I navau parsitraukti savo
patvirtintą Karo ministe-!^'v ... SIU1 uar geibus;bet laukiau norėdamas 
rijos. Kiekvienas šio mie- nuo karo mantos Hkueius. | žįnoti Kongresas da. 
sto gyventojas gyvena Keliems svdege svarbus su w FianCes’ jsta- 
“savanorio kalinio" gyve- asmens dokumentai. S* t'mu> kuris išsibaigė pra. 
nimą. Niekas neturi tei- gaisras labai sujaudino oifoie matais Slrairiaiinimą. Niekas neturi tei
sės savo zonos sieną per
žengti. Metodai. kurie 
tvarko šio tyrimo miesto 
darbą, yra ypatingi. Ato
mo tyrinėtojai yra su
skirstyti grupėmis, ku- 

vęs keičiasi, 
kurie sudaro 

vieną tokią grupę, yra 
priėję prie šiokio tokio 
tyrimo rezultato, tuojau 
yra pakeičiami kitos gru
pės mokslininkais, kurie 
nuo šio punkto tęsia dar
bą toliau. Pirmasis pasi
sekimas atomo branduo
lio suskaldymo buvo pa
siektas pagalba cyclotro- 
no. kuris buvo pagamin
tas Maskvos radiumo 
titute.

ins-

sūn 
išvy.

Anicetas Dembskis. 
Juozapo, kilęs iš Šiaulių, 
kęs Į Ameriką apie 1885 m. ar
ba jo vaikai prašomi atsiliepti 
Bronislavai Gintilienei (dukte
riai Monikos Dembskaites - 
GTinskos). gyvenančiai Augs- 
burg - Hochfeld. Von Richtho- 
fenstr. 26 Germany. 
Zor.e.

v •

stovyklos .
Laimei, kitLbarakai buvo 
atokiau, tad gaisras į ki
tus barakus neišsiplėtė

eitais metais. Skaičiau

ranų sužiedotinės turi at
vykti kaipo “svečiai” po 
bonu, trims mėnesiams. 
Jeigu per tą laiką vestu
vės neįvyksta tai sužiedo- 
tinė turės grįžti atgal į 
savo kraštą. Įstatymo vie
na sąlyga yra, kad vetera
nas turėjo tarnauti gin
kluotose jėgose kada nors 
tarpe rugsėjo 1 d., 1939 
m. ir gruodžio 31 d. 1946.

aplikaciją 
gimtadienį

ITALIJOS PILIEČIAI

gi vento jus. jaįkra§tyje kad įstatymas
K”'"' veiks B* bHKdto 30 d. Ar 

teisybė? Jeigu taip, tai 
-----1 lieka mažai laiko 

7 parsitraukti savo sužiedo-- — - - - o

Malonu i Jung. Valstybes kaip imi- 
\Var Fian- grantas lapkričio 11 d. 

veiks iki gruo- 1946 m. Mano žmona yra 
Laik- Amerikos pilietė. Kaip 

. , i,-* - įa-oviiį a.;'vonxxa.x, kad į- greitai as galiu tapti pi-
a ujjmem„:Matymas išsibaigs, buvoįliečiu?

Atsakymas — Jeigu ve
dei po sausio 13 d. 1941 m. 
gali prašyti natūralizaci
jos, jeigu įrodysi dviejų 
metų rezidenciją Jung. 
Valstybėse ir jeigu su 
žmona gyvenai 
tus prieš pat padavimą 
natūralizacijos peticijos. 
Amerikos piliečių vyrams 
nereik turėti pirmų popie- 
rų.

Tačiau degančios bažny- i 
teles vaizdas daugelio gy- Įf R turju d i? 
ventojų buvo palydėtas. .Įtsa^-mas _ m.i, 
su asaron-.is akyse Atro- Šti; kad. „ 
de, kad su bažnytėlės su-'*; , T„_.-
deginimu mes netekome m, dzio 31 d.. 1948 m.kažko brangaus ir mvli- ..._  .■__ -t , j u-x - rascių pranešimai, .3, C-
netekę dalies pačiu savęs.
Tai nenuostabu.Musu baz-',. j į.liete tik tas suziedotines,

! kurios buvo vietinės, ša
lių. kurių kvotos buvo iš
sibaigusios. naujas įstaty
mas liečia visas sužiedoti- 
nes veteranų, nepaisant 
gimimo vietos. Visos vete-

KAIP PILIETES VYRAS
gali įgyti pilietybę:

Klausimas — Atvykau į

Detroite nuo lietaus patvino gatvės ir štai 
vaizdas parodo, kaip detroitiečiai laiveliais susi
siekia su kaimynais ir krautuvėmis. Lietus pada
ręs daug nuostolių: patvindęs skiepus, nukirtęs 
elektros jėgaines ir t. t.

nytėlė buvo ta šventa vie
ta. i kurią susieidavome 
pasiskųsti Dievui dėl savo 
sunkios tremtinių dalios, 
dėl kenčiančios Tėvynės, 
pasimelsti už brangią Tė
viškę ir prašyti žmonijai 
taikos ir ramybės. Tą baž- 
nytėlę tremtiniai gražino £ į"”; ' jį^dane”'vie-
ir puošė per i'.gą laiką. Ji 
buvo mums tokia brangi,’ 
kokia buvo ir varginga. I 
Tremtinių piešti paveiks
lai, sukaltos klausyklos, 
gražiai piaustyta bet tik 
medinė monstrancija, iš 
dujokaukių dalių pasiga-i 
mintas kadylas (smilkin-{ 
ti). Mes esame per daug, 
neturtingi, kad galėtume-1 
me Dievą garbinti auksu 
ir brangiais akmenimis • 
papuoštais indais, bet j 
mūsų maldas stengiamės | 
papuošti savo nuoširdumu' 
ir vargais. Ugnies auka 
pasidarė viskas, kas buvo;
toje bažnytėlėje: visi įren
gimai, fisharmonija, kie- 
likai, amatai ir kt. Jų iš
gelbėti nebuvo Įmanoma.

Dar nebuvo užgesusios 
paskutinės žarijos, o žmo
nės jau galvojo, kur galės 
melstis rytoj. Ir čia pasi
reiškė tremtinio užsispy
rimas nepalūžti, ištverti, 
kaip tai jis pasireiškia 
tremties kelyje. Rūpestin
gas klebonas, kun. Star
kus. ir kapel., kun. Radvi- 
nauskas, su parapijiečiais 
ėmn rūpintis nauja mal- 

jdos vieta. Vienas atnešė 
seną kilimą, kitas staltie-

sę, trečias kryžių, atsira-

nintėlis išgelbėtas amatas 
ir t.t. Kitą rytą per gais
rą kaktą nusidegęs klebo
nas su aprišta galva laikė 
vaikų darželio kambary 
šv. mišias, o visas šis 
liūdnas pergyvenimas tai 
vienas žiedas benamio gy
venimo grandinėje.

J. B-čius.

Surado Nužudytą CBS 
Korespondentą

Athenai, Graikija i

nors me-

PRIVERSTINAS DAR
BAS VOKIETIJOJ

Jie Prašo Rūbų! 
Apr^nkiiitf Juos

Dabar vyksta BALF 
Rūbų Vajus. «Ne visur jis 
įsisiūbavo pilnu tempu. 
Rūbų reikia flaug dau
giau, nei jų gaunama. Va
jui plačiau išskelbti, yra 
pagaminti nauji posteriai- 
plakatai, kuriuos gali 
gauti BALF skyriai, va
jaus komitetai ir bendra
darbiaujančios draugijos.

Naujasis 
vaizduoja 
nuplyšusius 
Europoje.

Plakatui paveikslą piešė 
tremtinė menininkė pane
lė A. Veščiūnaitė.

Kurie BALF rūbų va
jaus komitetai, skyriai, ar 
draugijdš norėtų tokių 
plakatų (21x16 colių didu
mo) atspausdintų su jų 
centrelių - sandėlių adre
sais, malonėkite tuojau 
pranešti BALF centrui, 
pažymėdami, kiek jų ga
lėsite sunaudoti. Gavę už
sakymą, tuojau pagamin
sime ir nusiųsime.

Rūbų, avalynę ir kito
kius daiktus malonėkite 
ir toliau siųsti į BALF 
Centro sandėlį, adresuo
dami: United Lithuanian 
Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

plakatas at- * 
išbadėjusius, 

tremtinius

Klausimas —Noriu par
sitraukti pusbrolį iš Vo
kietijos. Bet jis gimė Fiu- 
me, kuris tada priklausė 
Italijai. Bet šiandien Fiu- 
me priklauso Jugoslavi
jai. Prie kurios kvotos 
mano pusbrolis priskai- 
tytas?

Atsakymas — Pusbrolis 
priskaitytas prie Italijos 
kvotos pakol Jung. Vals
tybių Prezidentas pa
skelbs pakeitimą kvotų į- 
vairių šalių, kurias liečia 
taikos sutartys (Italija, 
Bulgarija, Vengrija, Ru
munija ir Suomija), 
kios proklamacijos 
nėra, ir imigrantai visi 
priskaityti prie kvotų, ku
rios egzistavo prieš rugsė
jo 15 d. 1947 m. Pav. gy
ventojas Dodecanese Salų, 
kurios yra dalis Graiki
jos, yra priskaityti prie 
Italijos kvotos; lygiai 
kaip gyventojai Triesto, 
kuri dabar vadinama “In- 
dependent Free Territory 
of Trieste”.

To- 
dar

PAIEŠKOJIMAS
Antanas Narmontas ir Ona 

Narmontienė (iš namų Juozo 
Dembskio duktė), kilimo iš 
Šiaulių, išvykę Į Ameriką apie 
1891 m., arba jų vaikai, pra
šomi atsiliepti Bronislavai Gin- 
tilo (iš namų Glinska, duktė 
Monikos Dembskos), gyvenan
čiai Augsburg - Hochfeld. Von 
Richthofenstr. 26. Germany, 
U. S. Zone.

Klausimas — 1943 m. 
mano draugas buvo nacių 
atgabentas į Vokietiją 
kaip priverstinas darbi
ninkas. Nuo pat karo pa
baigos aš stengiuos jį 
parsitraukti į šį kraštą, 
bet man visada pasakyta, 
kad jis negali ateiti, nes 
Amerikos konsulai Vokie- 

t imigracijos 
aplikacijas tik nuo trem-

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
raštį “Daririninką”!

Į Jung. Valstybių generalis i
i konsulas Salonike prane-^7 .’ a™'aa 
ša. kad George Polk. 34 tinn».'J J®«u. J,e ^veno ® ! amerikoniškoj zonoj nuo

gruodžio mėnesio 1945 m. 
Mano draugas nuėjo į a- 
merikonišką zoną tik 1946 
m. Ar man galite padėti?

Atsakymas — Nesenai 
įvyko pakeitimas vizų pa
tvarkymuose ir dabar ta
vo draugas gali prašyti 
imigracijos vizos Vokieti
joj jeigu jis skaitomas 
tremtiniu. Tremtiniai da
bar turi būti išbuvę ame
rikoniškoj zonoj nuo ba
landžio 21 d., 1947 m. Tas 
pakeitimas buvo padary
tas padėti žmonėms kaip

Atliekame Spaudos Darbus
konsulas Salonike prane-

m. amžiaus Columbia 
Broadcasting System ko
respondento, kūną surado 
išplautą Salonikos įlankos 
pakraštyj.

Vietinė policija sako, 
kad Polk rankos ir kojos 
buvo surištos. Kiti prane- 

! Šimai sako, kad jis buvo 
nušautas iš užpakalio ir 
paskui įmestas į vandenį. 
Spėjama, kad jis buvo nu
žudytas keršto sumeti
mais, nes jis buvęs pasi
žadėjęs dalyvauti savano
rių - komunistų slaptame 
susirinkime.

Laikraštis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės: 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Maso.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Semi-WeekĮy except holiday weeks, when issued veekly. 
---------by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered m aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptaace for mailing at special rate of posftage provided for in Section 

1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.
SUBSCRIPTION RATES

Domestic yearly ______ _____ $5.00
Domeatic once per week yearly $3.00
Foreign yearly................  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

DARBININKAS
366 West Broadway,

Telephone SOuth Boston 8-2680

Tremtiniai Sveikina Amerikos Lietuvius GRĮŽTANČIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ DĖMESIUI

Brangūs Broliai, Sesės! i ti rusai kolonistai, čia už-j Jūsų doleriai rėmė ir re-
Jūsų kilmės kraštas ir gniaužtas žodis ir malda, imia nelaimės ištiktus 

mūsų Tėvyne tebelaukia i laisvas galvojimas, tuo la- tremtinius... 
išsilaisvinimo ’ valandos. ’ 
Kaimynų egoizmas, fizi
nės smurto jėgos remia- 
jmas, atėmė jai brangiau
sią vertybę— laisvę, o vy
raujanti nasaulyjo sauva-

South Boston, Mass. imperializmas ir teisės 
bei teisingumo principų 
išniekinimas tebelaiko ją

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ---------------- $5.00
Vieną kart savaitėje metams .... $3.00
Užsieny metams ......................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Daugelis grįžusių iš Eu
ropos Amerikos piliečių 

“ • BALF į- 
staigos pagalbos ir para
mos. To prašo ir nepilie- 
čiai. BALF įstaiga mėgi
na visiems pagelbėti, kiek 
galima. Bet naujai atvy- 
kusiems

biau veikimas. Svetimieji Šios didžiosios šventės— lietuvių prašo 
diktuoja -savo išgalvotas Trisdešimties metų Lietu- 
gyvenimo ir veikimo,!vos Nepriklausomybės — 
mąstymo ir elgimosi for- ’ nesuskaitomų praeities 
mas. Jie įsako garbinti kartų ir gyvenančių troš- 
smurtą, džiaugtis ten, kur kimų įsikūnijimo diena 
reikia ašaras lieti: vergiją mes siunčiame, deja, iš

'goję pilietis parodo doku- - 
■mentus ir būna apklausi
nėjamas: kur vyksta, ką 
moka dirbti ir tt. Jeigu 
pilietis neturi kur gyven
ti, duodamas kambarys. 
Jeigu pilietis prastai apsi
rengęs ir nori naujus rū-

piniginės pašai- bus įsigyti, duoda pinigų 
jie laisve vadina. Kiekvie- tremties Jums nuoširdžius pos BALF įstaiga negali rūbams įsigyti, duoda pi
nas atdūsis turi uždusti sveikinimus ir padėkos 1 " ’

Būkime vie-!savo varžtuose. Nieku ne- kenčiančioj krūtinėj, ne- pareiškimą.
:nusikaltusi, vien savo pasakytas žodis sustingti ningi, soHdarūs, Fain yra 
žmonių gerovę ir bendram jlūpose. Viešpatauja badas viena Lietuva, L J?

_. , , , . , _ T .. i, Ižmoniios labui kurianti ū* skurdas.Palestinos žydai paskelbė Izraeliaus nepriklauso- Uuta Udo a„rf.sijos auka .___________ _____
mą valstybę, kūną Amerika tuc tuojau pripažino. Kada ko H j šiol istori. karo a tėvynės išvarytu, 
Atrodo, kad Valstybes Departamentas truputi pasi-joje negirdėtos apimties'yra uždaros durys atgal, 
skubino ją pripažinti Tačiau Washmgtonas tai padą- kova Driėš rudąjį blogi,| Jų laukia kalėjimu, kon- 
re tam tikrais sumetimais. Visų pirma, nepriklauso- Uetuviu tallt mylinti icentracijos stovy 
ma valstybe ima j savo rankas valdžios vairą ir visą laisvę ir -teisingumą, sto- tai ir kankinimu

Didelis Džiaugsmas Izraeliuje
duoti. Tai būtų didelė ne- nigų maistui ir pataria 
teisybė ir skriauda Euro- kaiD susirasti darbą arba 
poje pasilikusiems tremti- pasiunčia į valdišką Dar- 
niams, kurie yra didžiau- bo Biurą, pagal žmogaus . 
šiame skurde. . Į profesiją. Jeigu pilietis

Amerikos piliečiai turi vyksta į kitą miestą ši į- 
žinoti, kad Amerikos šal- staiga, kartais uoste, kar

pa- r 
leis, kad kas nors reikštų gelbsti susižinoti su pilie- 
pretenzijų pavaduoti jas čio giminėmis, išperka 
Amerikos piliečių šelpi- traukiniui ar autobusui 
me... Amerika, juk, gelbs- (bilietą 
ti savo piliečiams pirmoje kaina, 
eilėje. Po to siunčia pagal- įstaigai nereikia mokėti 
bą į visus pasaulio kraš- mokesčių) ir Darašo reko- 
tus, kur tik tos pagalbos mendacinį laišką vietos, į 
reikia ir skatina įvairias kurią pilietis vyksta, šal

pos įstaigai, nurodydami 7 
grįžusio į Ameriką pilie- 

Įčio problemą ir paprašo 
jam pagelbėti ten įsikurti.

Pakelyje, jei reikia ko
kios nors pagalbos, pilie
tis (ir nepilietis) gali 
kreiptis į Travelers Aid 
Society — Keliaujantie
siems Pagalbos Draugiją.

kurios i5- 
labui kurianti skurdas. ; laisvinimas vra mūsų tik-

l Tūkstančiams lietuvių, slas. Vienvbėje - galvbė.
Jūsų meilė pimpiam 
kraštui bus apvainikuota pos įstaigų savigarba ne- tais savo raštinėje, 
laimėjimu. Ir mes džiaug
simės valanda, kada Jums 
galėsime iš Laisvos Lietu
vos siusti naujus padėkos 
ir amžino meilės ryšio pa
tikinimus.

Susirinkimo vardu:
Posėdžio Prezidiumas.

(seka parašai)
Scheinfield,

v •

centracijos stovyklų var-
i rūsiai. 

Jie ryždamiesi likti gy
vaisiais tos neteisybės liu- 
įdininkais pasirenka ištrė
mimą, nežinią sunku dar
bą svetimuose^ kraštuose. 
Jie betgi gaivina save vil
timi, kad neteisės ir smur- 
jto toleravimas kartą liau-, jgįg*m.‘vasario 16 d.

atsakomybę savistoviai tvarkytis ne tik vidaus rei-ijo kovon teisingumo pusė- 
kalų atžvilgiu, bet ir užsienio politikoj. Tuo budu, at- j į, ProDorcingai jos ;udė. 
puola rūpestis atnarplioti perdaug susipainiojusi Pa-'{ k viršiia n^t di- 
lestinos klausimą. Be to, kai kurie Amerikos politikai jdžiųj(J tautl) auk>as į ka. 
1 « a • 1 • a • a da, vienas blogis buvo nu-kad is dnimstos Palestinos padanges'.Įssivystis taika.; alėtas j, vietoj at udo 
Žinoma, tokia isspeliota viltis vien tik dėlto galima,'^ įnaS alikta ver. 
kad ji yra viltis. Gi viltis, ypač taikos viltis, net nej- ti nemažesniam blo-

a m/avmzszi/\ nnlv*rvz\HZ> vvma ymi ftriii/vrrkn tymum l/\m m t*-7

Pagaliaus Amerika visuomet tuomi di^uojasi kad 5™a”m‘ -giandiįn jj už siryžę byloti ir byloja,'raUDA
manomose sąlygose, yra pilna vaizduotės privilegija. |iui už nugalėtąjį _ rau- sis. Jie visur ir visada pa-į 
Pagaliaus Amerika visuomet tuomi didžiuojasi, kad jonaįam -• •• - ... , , • i
ji pirmutinė pasveikina bet kokios tautos nepriklau- geležinės’ uždangos' sukauk kad"ten,“kur‘ buvo “laisvi1
somybę.

Tačiau nuo nepriklausomybės paskelbimo iki

giminėmis, 
piliečių šelpi- traukiniui ar 

(gauna pigesne 
nes miesto šalpos

šalpos įstaigas teikti pa
galbą įvairių tautų žmo
nėms.

Amerikos piliečiams, 
kai tik atvyksta į Ameri
kos uostą ir nuo laivo nu
leidžiami, patartina tuo
jau kreiptis į ten pat uos-

Gimtąjį lizdą apleidžia 
Mažas paukštytis išaugęs, 
Jaunus sparnus išskleidžia. 
Skrenda padange ir džiaugias— te esantį Amerikos šal- 

Dūsauk, varge, rūsy, 
Kad tu žemė esi...

veikėjo, mokslininko ar kį darbą dirbs — jie visa- Driekdamas pieva šešėlį, 
darbininko, šaltoj Sibiro i da bus tuo šaukiančiu Tyliai iš tolo atėjęs, 
šiaurėje, badu ir šalčiu j balsu į pasaulio sąžinę, i Plaukia tolyn debesėlis, 
marinamas dirba koncen-j Jūs, J. A. Valstybėse Skrenda, kur varo jį vėjas — 
trkcijos stovyklose vergi-'gyveną lietuviai, savo 
jos kūrėjui sulinkęs nuo krauju tolimoj šiaurėj e- 
gyvenimo naštos senelis,! sančios Lietuvos sūnūs ir šykščiai iš amžių bedugnės 
nuplyšusi, alkana ir sting- dukters, nors ir gyveną žemės sutemos šviečia

styta barbariškumo gran- Lietuva, šiuo metu vergi- 
dinėmis, dešimtys tūks- ja viešpatauja. Jie savo

jos įvykdymo yra didelis tarpas, ypač tokioj padėty, įan^įy jos gyventojų kalė- esimu verčia pasauli ne-
kokioj dabar yra Palestina. Ten verda žūt-būtinė ko
va tarp žydų ir arabų. Abi pusės skaito Palestiną sa- jimuose, dar daugiau iš- užmiršti Lietuvai skriau- 

žudyta, išvežta į žiaurią dos ir neteisybės ir ją ati-
vo teisėta tėvyne. Didžiausią teisę į Palestiną rodos vergrįja Salia, visuomenės taisyti. Kur jie bus ir ko-i 
turėtų žydai, nes ji per kelioliką šimtmečių buvo jų -- - ........... :«-• —±—
tėvynė — “pažadėtoji žemė”. Tačiau beveik 19 šimt
mečių atgal (70 metais po Kristaus gimimo) Romos 
vadas Titus užkariavo Palestiną, sugriovė Jeruzoli- 
mą ir išblaškė žydų tautą. Nuo to laiko žydai apsigy
veno visose pasaulio dalyse, bet niekur nerado tikros 
tėvynės. Dabar jiems atrodo, kad po tiekio šimtmečių 
klajūniško gyvenimo, pagaliau vėl sugrįš į “pažadė
tąjį žemę”. Tad nereikia stebėtis, kad viso pasaulio stanįį nuo šalčio motina,' naujojo j savo Tėvynėje, Amžino aukuro ugnys 
žydai labai nudžiugo dėl savo nepriklausomybes pa- giausdama prie širdies sa- visada džiaugsmuos f“ 
skelbimo. Ir kilo didelis džiaugsmas Izraeliuje, tarsi 1
jie būtų nugalėję filistinus.

Filistinų jau hėber, bet yra kitas 'ne menkesnis 
žydų priešas — arabai, kurie taip pat daugelį šimtme
čių Palestinoj gyvena ir savo tėvyne ją skaito. Apie 
pusė šimtmečio atgal tarp žydų kilo tautinis bruzdė
jimas, sijonizmu vadinamas. Sijonistai turėjo pirmą 
savo kongresą 1897 m. Bazele, Šveicarijoj. Jų tikslas 
— apgyvendinti Palestinoj kiek galima daugiau žydų, 
ir pagaliau ten įkurti autonominę valstybę, leidžiant 
turkams ir globojant Europos valstybėms. Po pirmo
jo pasaulinio karo Palestina pateko Anglijos globon, 
sijonistams susidarė patogesnės sąlygos. Smarkio
mis pastangomis jie pastaruoju laiku sutraukė į Pa
lestiną netoli pusės milijono žydų, kurie apsiginklavę 

• stambiais kapitalais, veikiai išpirko nuo arabų der
lingiausias Palestinos dalis ir jas tiek sukultūrino, 
kad kaimyninės arabų bakūžės atrodė kaip gyvulių 
tvarteliai, o jų laukai kaip klajūnų dykynai. Arabai 
pamatė, kad Palestina slysta iš jų rankų ir pereina į 
žydų nuosavybę. Jie buvo bejėgiai prieš ateivių kapi
talą. Vienintelis būdas — fizinis kerštas. Ir prasidė-, 
jo kruvinos kautynės. Arabams pagalbon eina jų tau-

.ioaua džiaugsmuos i 
vo naujagimį kūdikį. Savo' varguos, kovoj ir laimėji- 
nukankintu kūnu, žaiz-' muose buvote jes dalinin- 
dom ir sustingusiom ran- kai. Jūsų pastangų didelė 
kom tos savo krašto mei-1 dalis įdėta Lietuvos atkū- 
lės aukos verčiamos kalti rime ir suklestėjime, 
sau ir savo broliams bei 
seserims naujus, dar sun- tikusios 
kesnius vergi .jos pančius. I Jūs lygiu 
Ne už bausmę, ne už nusi- stojate 
kaitimą, r -----
gimtajai žemei, jų kūno ir 
kraujo šaltiniui, už savo 
tautos papročius ir už tai, 
kad laisvi gyventi nori.

Lietuva paversta kon- čiai. ji ryškiau iškyla pa- 
centracijos stovykla lietu-j sauliniame forume, įgau- 
viams, o jų vietoje atvež- dama palankesnį pobūdi;5 ...........    — i 
tiečiai iš Saudi Arabijos ir Egipto. Prasidėjo tikras 
karas, kurs vargu sušvelnės su nepriklausomybės pa
skelbimu............................................................................ j

Izraelio džiaugsmas didelis, bet kaip ilgai tęsės?
K.

Tyliai verk, ilgesy, 
Nes tu žemė esi...

pos - VVelfare įstaigos at- 
stovą Keleivius uoste pa-gi įstai syra priva^Jji 
sitmkąs BALF pareigu- * & j i

nas pagelbsti susipažinti 
ir susikalbėti. Amerikos 
pilietį Welfare T 
ment of the City of New 
York pareigūnai nusiveža 
į savo įstaigos centralinę 
raštinę (skyriai yra visa
me mieste), 902 Broad- 
way, New Yorke (tarp 20 
ir 21 Streets — telefono 
numer is GRamercy

n* Dievo žvaigždynų spiečiai — 
Tavo naktis tamsi, 
Tii gi dumblas esi... 5-3500) .

Jurgis Baltrušaitis. New Yorko šalpos įstai-

Ir dabar, vėl Lietuvą iš-! 
nelaimės metu, ■ 

energingumu 
jos išlaisvinimo 

o už meilę savo'kovon, tiesiate pagalbos 
ranką išblaškytiems pa-! 
šaulyje tautiečiams. Jūsų 
darbų dėka Lietuvos bylai 
nebuvo palaidota. atvirkš-J

Lietuvaitė
Tu lauki, ir laukti nusibosta, 
Bet laukdama nelaukti negali... 
Akis nuleidi, it Keviltį mostą — 
Ir verda reibsta ratilai žali...
O gailesys — platesnis ir už žvilgsnį, 
Netilpdamas krūtinėj ima smaugt — 
Gyvenimo ir taip nešviesią pilksmę 
Juodžiausi debesys pradėjo niaukt.
Akimirksniui per šitą naktį juodą, 
Nors sunkiasi širdin aitriausi nuodai, 
Nusidriekia viltis, it žaibo gijos...
O kuo, o kaip gi man tave paguodus — 

Tave, gležnesnę už laukų leliją?...
Tikėk ir lauk — ne tai tikėjime atgijo.

J. Aistis.

pagelbsti keliaujantiems 
visame Amerikos kotinen- 
^BALF su šiomis ir kito
mis valdiškomis ir priva
čiomis įstaigomis palaiko 
glaudų kontaktą, vieni ki
tiems pasigelbsti. Norime, 
kad lietuviai Amerikos pi
liečiai pasinaudotų jiems ' 
priklausančiomis teisė
mis. Tuo pasilengvins pa
tys sau, savo giminėms ir 
lietuviu įstaigoms.

BALF įstaiga yra įsipa
reigojusi atlikti sunkiau
sias problemas: visais bū
dais gelbėti Europoje ken
čiantiesiems lietuviams. 
BALF įstaiga savo dar
bams ieško talkos iš vi
sur: įstaigų, draugijų ir 
asmenų, 
giausia 
lietuvių 
teikdami
kokios jiems daugiausiai 
ir neatidėtiniausiai reikia.

Talkininkaukite įstai
goms, kurios talkininkau
ja BALF-ui. ’ Naudokitės 
įstaigų patarnavimu, kurį 
iš jų galima gauti.

Norime ko dau- 
ko didžiausiam 
skaičiui padėti, 
tokią pagalbą,

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

17.
Pas Balaganova

Gražbilys ne didvyris. Trūko jam nzž- 
tingumo iš karto stoti į partizanų eiles. Pa
siūlė jam valdžia menką tarnybą koopera
tyve. Priėmė ir vargais negalais tą tarnybą 
ėjo. Vieną gražią dieną partizanai koopera
tyvą užpuolė ir visą tarnybos sąstatą į po
žemį nusigabeno. Gražbilį nelikvidavo — 
nebuvo už ką. Partizanai suprato, kad jis, 
kaip ir daugelis kitų, tik iš bėdos tarnauja. 
Paliko jį požemyje išbandyti. Gal ir būtų 
bandymą išlaikęs, bet nesusiprato ir pabė-. 
go. Dabar su partizanais baigta. Reikia vėl 
glaustis prie komunistų. Suprato žioplai pa
daręs, bet jau pervėlu. Sąžinė nerimsta. Jos 
balsą mėgina nuslopinti ta mintimi, kad 
daug kitų ramių lietuvių yra tokioj pat pa
dėty. Tačiau likimas ypatingai kietai su juo 
pasielgė, kad suvedė jį į pažintį su tuo Pa- 
chotinu. Su juo susidraugavimas sukėlė įta
rimą, kad jis vis dėlto, jei ne pilnas komu
nistas, tai bent komunistams palankus, ir tą 
nuomonę savo pabėgimu užantspaudavo. 
Reikia būtinai tą atitaisyti, bet kaip?

Tos mintys sugadino Gražbilio ūpą, ir jis 
jau nebedžiūgaudamas įžengė į Balaganovo 
raštinę. Balaganovas kaip tiktai buvo vidu
je, labai užimtas ir rūščiai susiraukęs. Ne
tinkamu momentu atsilankyta. Negerai.

— Ko nori? — Balaganovas šnairiai dėb
telėjo akimis į nuskurusią Gražbilio būtybę.

— Tovarišč viršininke...
— Ko nori? — nekantriai pakartojo Balaga
novas.

Tas “tovariščiavimas” gali būt jaukus ar 
' bent pakenčiamas saviškių komunistų tarpe, 

bet kuomet ot toks nususęs skurdeiva siūlo
si tau į glėbį, tai toks “lygybės” titulas kaž
kaip piemeniškai skamba. Tai buvo gera 
bolševizmo pradžioje, kada reikėjo drebant 
tūpčioti prieš driskiaus proletaro kumštį, 
bet dabar juk proletaras nustumtas žemiau 
už carišką mužiką. Kokiem čia galam tas 
“tovariščius”? Kvaila, pikta ir neskanu.

Balaganovas smauglio akimis žvelgė į 
sunaikintą nelaimingą driskių. Driskius, kad 
ir Gražbilys, kalbos nebeteko. Pagaliau, po 
labai įtempto momento, Gražbilys garsiai 
atšovė:

— Pabėgau iš lietuvių nelaisvės!
Ar tai dėl balso skaidrumo, ar tai dėl at

sakymo turinio, Balaganovas krūptelėjo. Ki
ti čekos pareigūnai reikšmingai susižvelgė. 
Vis dėlto tas suskis herojum pakvipo. Pri
reikė ilgokos pertraukos Balaganovui susi
tvarkyti ir atsiliepti:

— Bet, tovarišč, lietuviai čia nevaldo ir į

nelaisvę neima. Tai gal iš banditų nelaisvės 
pabėgai?

— Taip, iš pat... banditų! — jau drąsiau 
atsakė Gražbilys, nudžiugęs, kad jį tovariš- 
čiu pavadino. Reiškia, jo reikalas ūmai pa
gerėjo.

— Nu, molodec. Bet kur įrodymai?
— Įrodymai? Užtenka į mane pažiūrėti. 

Laisvi Lietuvos piliečiai taip nudriskę ne
vaikščioja, — diplomatiškai pareiškė Graž
bilys.

Balaganovas vos-vos sutramdė šypseną. 
Norėjo pasakyti: “jie visi tokie pat dris
kiai”, bet susivaldė. Vieton to pasakė:

— Taip, lietuvių apranga atitinka laisvų 
piliečių būklę. Bet juk galima iš tinginystės 
taip apsileisti. Ar gi neturi daugiau įrody
mų?

— Mano pabėgimą gali paliudyti tovarišč 
Pochotin, kurs kartu su manim pabėgo.

Balaganovas išsižiojo ir nepasijuto kaip 
sušuko:

— Pochotinas pabėgo?!
Bet tuojau prikando liežuvį. Ar gi ne 

keista, kad jis, vyriausias viršininkas, nie
ko apie tai nežino? Tad susitelkęs į norma
lią nuotaiką, ramiai pareiškė:

— Žinau, žinau. Tai tu su juo pabėgai? 
Gerai, mes tai patikrinsim. Tuo tarpu rei
kės tave aprūpinti. Beje, ar tu partijos na
rys?

— Žinoma. Kitaip būčiau nelaisvėje pali
kęs ir su partizanais susidėjęs.

— Atrodo, kad turi tiesą. Bet kodėl tavęs 
banditai nelikvidavo?

— Buvau tik ramus darbininkas. Tokių 
jie nelikviduoja, tik sunkiems darbams ski
ria.

— Reiškia, nepersmarkiausias komunis
tas. Kur buvai tarnavęs?

— N. miestelio kooperatyve. Banditai mus 
užpuolė ir visą aktyvą išsigabeno.

— Girdėjau. Ir tą mes patikrinsim. Tuo 
tarpu duosim tau tarnybą čia pat po šonu, 
kad banditai vėl neužkluptų, nes šiuo kartu 
jie tau nedovanos. Taigi būsi mūsų namų 
pečkūrys. Beje, kaip tavo pavardė?

— Kastas Gražbilys.
— Gra, gra... Fu, čort, kokia pavardė! Pa

sirašyk ant šito popierio.
Gražbilys pasirašė.

— Na, dabar gali sau eiti. Bachmanov! 
Parodyk jam butą.

Balaganovas įniro į savo darbą. Bachma- 
novas nuvedė Gražbilį į rūsį, kur buvo di
džiulė krosnis1 namams apšildyti. Prie kros
nies buvo padarytas aukštokas užtvaras su 
vienu langučiu. Vidury stovėjo siaura love
lė ir aplūžusi kėdė. Tai ir visi baldai. Beje, 
ant sienos kabojo Lenino ir Stalino paveiks
lai. Bachmanovas šyptelėjo, linktelėjo ir, nė 
žodžio neprataręs, išėjo. Gražbilys liko vie
nų vienas. Niūriai apsidairęs, krito ant lovos 
ir kietai užmigo.

{Bus daugiau}
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(Tikras Atsitikimas)
Parašė J. A. Sht ridon

<Iš Anglų kalbos laisvai 
išvertė J. Butkevičius. 
Škotijos lietuvių katalikų 
žurnalistas Glasgow'e).

Tęsinys
Savaime suprantama, 

kad pono Simono Hilor. 
perdidelė asmeninė jo ‘po
nybė’, ir pilnas tos pony
bes jo gyvenime vvkdy- 
mas. ne; 
jojo kišenių, 
jame padarė 
lę. Bet tai dar ne 
visokie dienos metu mo
dernūs bedieviški voh; - 
liai klube, o naktin 
riuose kabaretuose 
kusiuose girtų 
gijos. — .visa, 
turėjo, visą jo 
sus pinigus, ta

, ir pilnas 
gyvenime 
jučiomis pradili”0 

ir pagali 
nemažą sky 

viskas
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AMERICAN OVERSEAS AID 
VAJUS®Š-

■■

jis paėmė šiandie- 
ivo gyvenimo kė
nį... Ir dabar jis 
šaltame, apleistų, 
sudaužvtu namų

j
'■ - *

DARBININKAS

I
I

Šiuo metu savo didžiulį vajų rinkti aukas badaujantiems 
veda American Overseas^Aid— Europos vaikučiams.
Nnited Nations Appeal for! Providence, R. I. — AOA 
Children. Ši organizacija jun- Centro pirm. Lee Marshall kal- 
gia 26 šalpos įstaigas, kurių bes geg. 16 d. ir “I am an 
tarpe garbingoje rietoje yra ir American Day” bus skirta 
mūsų BALF.

Vajaus tikslas — surinkti 60 
milijonų dolerių, kurių didžio
ji dalis yra skiriama vaikučių 
šalpai.

Čia norime paduoti žinių, 
kaip ir kur vajus vedamas: į Omaha, Nebr. — Crusade

Bostone Ringling Bros. cirko for Children savaitė geg. 2-9, 
paradas geg. 
UNAC naudai.

Washington, 
Clark pasiėmė 
šalpai aukas iš pusės milijono 
sostinės valdininkų.

New York — Tūkstančiai do
lerių čia AOA naudai surenka- mo į namą, rinkti aukų.
ma, imant tik po 25c įžangos Detroit — Dy-Dee Wash 
už pamatymą naujo plieninio skalbyklos tinklas savo apara- 
moderniško namo. tą palaido į darbą rinkti kūdi-

New York — mokyklose vai- kiams aukas.
kūčių rinkliavoj numatoma su-į Maxwell Field, Ala. — Virė- 
rinkti net */» mil. dolerių. Ijoms patarimų knygos pelnas 

San Francisco — AOA va- skiriamas AOA ir leidėjų apa- 
jus pradedamas geg. 12 d. ratas pasiėmė rinkti aukas 
War Memorial Audirtorium. AOA.
Filmų artistai Don Wilson, Fib- Gary, Ind. — Naudota mil- 
ber McGee ir Molly, Margaret žiniška, per visą gatvę New 
Whiting, Clark Dennis, Jerry Yorko parado vėliava aukoms 
Colonna, King Sisters ir Frank rinkti, atsidūrė
Devol’s orkestras perduos pro- naudojama aukoms rinkti. Ma- 
gramą visai Amerikai iš ABC yorui vadovaujant, geg. 10 bu- 
radio tinklo. ;vo didelis paradas.

Oakland — Laikraščių išne-! New Hampshire. — 
šiotojai Motinų Dienoj išnešio- pyklos, įvyniodamas 
jo po namus 200,000 vokų, au- deda 
koms AOA.

Utah — Renkamos 
mokyklose. Visų tikybų 
čios skelbia pasninko 
Tos dienos maisto kainą aukoti the Crusade for Children”. 
AOA. Teatrai pažadėjo surink-1 Belgijoj AOA skyrius gauna 
ti $15,000.

Philadelphia — Spauda, ra
dijas, televizija, šalpos fondai 
ragina aukot. Kfautuvės ir 
dienraštis Inąuirer skelbė aukų 
blanką.

North Carolina — Motinų 
Diena buvo naudota rinkti 
AOA aukas.

Mississippi — Visų 248 orga
nizacijų pirmininkai gavo ragi
nimo laiškus, prašančius skirti 
aukas. 300 žemės ūkio mokyto
jų gavo raginimus padirbėti. 
Laišką išsiuntinėjo pačios val
stijos raštinė.

Arizona — Visos valstijos 
mokiniai mokytojų paprašyti

16 d. ir 
Day” 

tarptautinei šalpai.
I

New Hampshire. — Šioje 
granito valstijoj ėmėsi šalpai 
aukas rinkti Farm Bureau and 
Statė Grange. Vajus pradeda
mas geg. 17 d.

į Omaha, Nebr.

Ke’is kmtus kon vaisin
gai s"si aukęs. jis staiga 
pabudo iš miego ir atsisė
do ant grindų. Kas tai?! 
Tyliame nakties ore. mat 
vėjas, dabar visiškai jau 
buvo ”uti:ęs. pasigirdo 
aukštas, šiurpus drebąs 
balsas. Tai oro atakų sire
nų riksmas, daugelio An
glijos miestų ir miestelių, 
gailingas, jaudinantis ai- 
mar.avimas! Tačiau tas 
dalykas, daug jį negąsdi
na. Viena, kad jis su tuo 
riksmu jau yra apsipra
tęs. o antra, jis turi viltį, 
kad priešas šią naktį čia 
neatskris. Taigi nieko ne- 
beiavkdamas. be baimės, 
jis par’ irto art grindų, 
ir vėl iš naujo giliai užmi
go...

i v

LS
ištvir- 

svečių or- 
ka tik ju 
Tlir’TO VI'
p 

raiti šuoliais 
Dabar finansinė 
diena iš dienos iš blogo i 
dar blogesnį laipsnį ėjo... 
Jo turtas ir draugai šuo
liais raže jo: jo laimė bu
vo griežtai prieš jį nusi
stačiusi... Dabar, staiga 
jo akyse realizavosi šiur
pus tikrovės faktas: toji 
laimė, kurią jiš taip rū
pestingai visomis savo 
kūno jėgomis savo asme
niui ir karjerai gaude, dėl 
kurios ir V. Dievą ir savo 
sielos išganvmo reikalus 
visiškai pamiršo, dabar 
tepaliko vien tik fantas
tiškas mythas, arba iliuzi
ja! Visoms savo intenci
joms ir tikslams, dabar 
jis yra visiškai bevertis, pačioje jų, tamsią padan- 
nes jis likosi be vieno 

prie dūšios. Tai 
) prašalintas, iš 
s išėjęs fi’-fi.nsis- 

bandė įvairius 
irt i, ’-ad tik at-
r i’ mykščią su- 

savo karjerą, 
buvo veltui!
nieku1' visiš- 

-’jo. Praloštas, 
i° gyvenimas, 
taip baisią ir 

kad jis
'-ai minkštu

nubojo-— 
' būklė

£ į:

Transportinio lėktuvo lakūno kambarėlyje pasirodžius įtartiniems 
dūmams, o negalint sėkmingai nusileisti į LaGuardia Field, New York, 
lakūnas* nukreipė lėktuvą į pajūrio atkrantę ir nučiuožė į vandenį. Nei 
vienas iš pasažierių nesužeistas, tik lėktuvas smarkiai apardytas atsi
mušus į žemę. Oficialiai inspektuoja priežastį to nusileidimo.

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanota

kvse

Į -y-' ] ę:

Ilgai miegoti betgi jam 
r: prisėjo. Baisiausio nuo 
oro atakų apsigynimo ka- 
nu.olių šūvių trenksmo, jis 
bu”o staiga pabudintas iš 
miego. Orą. virš viso mie
sto, drebino daugybės, 
aukštai padangėje, berau- 
moja
bom bėrių 
dvėje, šit 
darni, raudoni, tarsi ugni-j 
niai sliekai, visur kurčiai 
sproginėjo šrapneliai, o a-

r*1

1-

14 d. AOA — mayorui vadovaujant, vaiku
čiams parade žygiuojant, davė 
gražių vaisių.

New Haven, Conn. — Demo
kratai ir Respublikonai savo 
mašinas paleido į darbą, rink
dami rinkėjus, kurie eitų iš na-

D. C. — Gen. 
pareigą surinkti; bu sprogimu, yra padary

tas didelis gaisras! Virš 
pašvaistės, padangę visur 
raižė prožektorių šviesos 
stulpai, o tarpe jų buvo 
'matyti šviesūs, iki šiol 
į dar jam visai nežinomi 
taškai. Kokios keistos ir 

’jam nežinomos šios žvaig
ždės! Bet štai, kasgi yra 
čia?! — Dangaus erdvėje, 
virš viso miesto staiga 
užtekėjo mažiausiai tuzi
nas pačio pilnačio mėnu
lių, kurie po dviejų, trijų ti be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽE SAMA- 
minučių, kaž kaip staiga NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
žemyn nusileido ir užgę- A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas. Šio- 
so... Tai “Parashute Fla- je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
res”. ~
staiga pasigirdo keletas IR VOVERE”, 
šiurpių ekspliozijų! Viena VA”,
bomba kirto kur tai arti-;Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
moję kaimynystėje ir nuo ” “ ’
trenksmo, viršutinio, kiek j 
toliau nuo jo esančio, ki-į 
to, skersai gatvę namo! 

j langai, visi su rėmais lau
kan išlėkė ir ištiško tuš
čioje tamsioje gatvėje. 
Tai simbolis, moderniško 
vandalizmo! Staiga jis 
kelis kartus, tarsi išgąz- 
dinta lydeka, smarkiai 
susinardė po tuščią kam
barį, kai viena bomba at
lėkusi kirto jau visai ar
ti. Jis aiškiai matė, kaip
visas nąmas, kuriame jis ną ir kūdikį... Geriau, kad Dizmo pavyzdžiu. Staiga 
tuo momentu rodosi, iš jis būtų visai negimęs! jo akys paplūdo tikro gai- 
;pat pamatų smarkiai su-i Geriau,

n

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA” ten mūsų mintys 
širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau

natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity-

ir

i

I

sunkiųjų priešo
Dangiškoje er- 

rpiai susiraity-

apy-’ar 
tas! J 
darbus 
stačius
gūuvusią
B?t viskas 
Pasisekimo 
kai nebetu] 
lauki'1 is 
suvaidino
žiaurią savo rolę 
pavirto lepšiškai 
nk'-'am "/betinkančiu iš- 
tyž’ iu: jo protas ir sme- 
gt ys, visiškai nub’uko ir 
su -ailėjo, — jis pasidarė 
■'isie ai beverčiu ir ne
raudi ~v gv’7erimui... Pa-‘čiaS?

čia. Ji bus

Netrukus po tam, gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
“OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE- 

“UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTE” ir tt.

galima atsigerėti.
Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 

šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00 į konvertą ir užsakymus siųskite:

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

I

i atsišaukimą,

Visos ke- 
duoną, į- 
prašantį

gelbėti badaujančiuosius.
Omaha, Nebr. — Valgyklų 

i išspausdino: ‘Save a 
dieną, į Child... Save the Future... Join

aukos 
bažny- Menu

gę visur įvairiai raiže
skaitlingi prožek torių
šviesos stulpai. Ant že
mės, tai šen tai ten. pasi- 
girsdavo baisingos, ausis 
pi“ iančios eksp! iozijos...
Jis buvo labai išgązdin- 
tas! Tiesa, sirenų aimana
vimus, jis? jau daugelį! 
kartų buvo girdėjęs, 1 
čiau r ikras bombardavi
mas. daba1' ji sutiko vos 
nirimu ini kartą: visas, 
tarsi lapas, drebėdamas; J
iš baimės, svdžiūvusiomis i 
lūpomis iš smarkiai pla-

■ kančia širdimi jis pažvel-
■ gė pro išmuštą langą lau-į 
> ’-an i ūkanotą šviesos pa-;
■ s riste, ‘••uri reiškė, kad 

r nors netoli, bom-

I

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti “Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas....................................... ......................................
Adresas................ ...................................... _............ .....

ISiGVK ANGL’šKAI - LIETUVIŠKA

Ž O D YNĄ
Engiish - Lithuanian Dictionary

Ž. lynas turėti savo knygyne yra be galo naudin-
. dalykas nes jis ę*ra geras kalbos mokytojas ir 

tiprus patarėjai
. ;es siūlome Jums Anglišaai-Lictuvišką žodyną, jo galva, staiga pasigirsta 

urk yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: pirmas, antras ir pagaliau 
■ c lai per i”. 400 puslapių: kietais, stipriais audeklo trečias, ;
< ak . Parduodavo po $1.00; dabar mes Jums siū- balso koks 

r - bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį!
. m turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia,
s ■ : k į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 

puikų Angliškai-Lictuviška Žodyną.

kasdien maždaug po $1,00*1
Britanijoj, ' Ūžsienio feikatų 

ministeris Bevin atsišaukė į vi
sus gyventojus aukoti badau
jantiems. Londone kasdien su
renkama nuo $700 iki $5000.

Šveicarijoj atsišaukimas iš
dalintas kiekvienam šalies gy
ventojui.

San Marino surinko $1,100.
Islandijos kiekvienas gyven

tojas aukojo, 
kad gauta iš 
gaus po $3.40.

Bulgarijos

kad jis žmoną irlesčio ašaromis, už savo 
, visai nebūtų ture-i kaltes. Jis verkė karčiai 

, “Dieve ma- 
nors jam ir no, Dieve .mano! Atleisk, 

: manęs 
” Iš pat jo 

arčiau ir arčiau... širdies gelmių išsiveržę 
I — At- žodžiai, nors ir neskam- 

leisk man!.. Kokia mano būs, bet tikri, nors ir bai- 
klaida, kokia mano klai- mingi ir susirūpinę, bet 
da!”... Jau tik viena minu- nuoširdžiai atgailaujan- 
tė laiko iki jo gyvenimo tieji, — pranyko tamsu- 
vakaro... Ką jis dabar ga- moje.
Ii daryti?! “Lucija, Luci-Į “Tin-n-n-n!”... pasigirs- 
ja! O, Jėzau, Marija, Juo- ta neapsakomai plonas, 
zapai šventasis! Jau aš šiurpus eksp 1 i o z i j o s 
pražuvęs! Gelbėkite, ma- pliaukštelėjimo balsas, — 
ne!..” šaukė jis, mirtina ir namas, kuriame jis tuo 
baime drebančiu savo bal-momentu radosi, visas iki 
su. Dabar jis aiškiai pa- pat savo pamatų, išlėkė į 
matė, kokį baisų nuode- orą... Kartu su namo griu- 
mių purvyną padarė iš vėsiais, jis tapo užtėkštas 
viso savo gyvenimo. Štai- ant kito sugriauto greti- 
ga jo širdis didžiausia' mais esančio 
meile ir gailesčiu už savo 
kaltes užsiliepsnojo... — 
Jis pasekė gerojo latro

tL3. oiiidi lYicti o u.“ | vjci lau

."įsiūbavo, tarsi laumė, klai- kūdikį
L''1” j kaus fantastiško juoko jęs!.. Bet, tikrenybėje, vi-Į ir nuoširdžiai, 

sukrėsta, vidurnakčio mė- sa tai buvo,
Jis taipgi atrodė, kad ne. Spiegimas man! Pasigailėk 

i aiškiai girdėjo, kaip čer-i girdisi vis garsiau ir gar- nusidėjėlio!., 
peš visur nuo stogų, tar-:siau...
įsi lietus skaitlingai byra,I“Lucija, Lucija!
■ ir namų viduje sienų ir leisk man!.. T’ 
lubų tinkai didžiausiais 
lopais žemyn krinta... Jo 
kūną tarsi peiliais suvars- 
tė baisiausios baimės 
šiurpuliai!... “Karas yra 
didžiausio žvėriškumo pa
daras”, rašė kitą kartą 
šv. Thomas More. Taip. 
Ištikrųjų. Ir pikčiausias 
ir nedoriausias padaras 
(pamastė jis.

Jis giliai atsiduso ir lie
žuviu suvilgino išdžiūvu
sias lūpas. Erdvėje, ties

l J ž sa k y mus si ų skite:

DARBININKAS
366 West Brocdway So. Boston 27, Mass.

tame $ ir prašome atsiųsti
mums Ar g!i kai-Lietuviską. Žodyną.

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

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

atskiras, žemo 
i tai keistas ir 

klaikus cypimas - švilpi
mas... Du, kiek toliau; o 
vienas, atrodo, veik visai 
virš jo galvos... Tai bom
ba iš erdvės, link jo atei
na!... Jis staiga parpuolė 
ant kelių ir abiem ran
kom tvirtai suspaudė sa
vo galvą. Tai baisumas! 
0, Dieve! Kur ši pastaro
ji kirs?! Nejaugi į tą 
namą, kuriame jis dabar 
randasi?!.. Baisu... Oi, ne, 
ne! Taip negalima... Bran
gioji! Nors tu mane gel
bėk, jeigu gali... Taip. Ji 
truputį turėjo silpnybių. 
Tą jis žino. Bet ką jis pa
darė?!.. — Visą savo gy
venimą, nuodėmių pelkėn 
paskandino. Pražudė žmo-

VYŠNIOS ŽYDI

Jau pražydo sodžiuj vyšnios 
Taip baltai, baltai.
Skanų kvapą net už mylių 
Paskleidė žiedai.
Vėjas vakarų į rytus 
Gainioja žiedus. 
Nuneša į Vilniaus žemę.
Pas tėvų kapus.

! Vilniaus žemėj taip pat žydi 
Vyšnios pakelės.
Balti žiedai kraštui kalba:
— Pasikelt reikės!
Kai atsisuka čion vėjas, 
Atneša garsus
Su pakvipusiomis vyšniomis, 
Kad dar žygis bus!

B. Gaidžiams.

namo griū
vėsiu krūvos, kur jis dar 
kelis kartus Viešpačiui 
širdingai, silpnai atsiduso 
ir ūmai jo gyvenimo už
danga užsiskleidė...

Paskutiniai pasigailėji
mo ir atleidimo maldau
jantieji jo žodžiai, per 
‘šviesos prožektorių bal
kius, per raumojančius ir 
mirtį nešančius priešo 
bomberius, per kurčius 
šrapnelių sprogimus pa
galiau per parako dūmų 
pripildytą erdvę, vienu a- 
kimirksniu, niekeno nebe- 
sukliudomi, nuskrido į 
Rūmus Visagalinčio Ka
raliaus ir stojosi prieš Jo 
Sostą! Ten jie ūmai atra
do trokštamą atsaką, ir 
nuoširdų visų jo kąlčių 
atleidimą!...

(Pabaiga)

Sudėjus, išeina, 
kiekvieno žmo-

kvota surinkti
$100.000. Gauta 2/3 kvotos.

Suomijoj rinkliava baigta. 
Surinkta $110,000.

Šiandien biznie
riai yra reikalingi 
gero aptarnavimo 
ir daug

Jei atsimeni tėvo laikais,'1910 m. buvo 
tiktai ketvirtdalfa telefonų Naujoje Anglijo
je, kaip dabar kad yra — ir toli gražu jų 
mažiau buvo padaroma.

Kad patenkinus dabartinį telefonų pa
reikalavimą, nes instaliavome naujų įtaisų 
537 centraliniuose ofisuose per paskutiniuo- 

• sius porą metų; mes pastatėme naujų pa
statų 86 vietose; ir pridėjome tūkstančius 
mylių dratų ir kabelių visoje teritorijoje, 
kurią mes aptarnaujame.

Darbas dar nėra baigtas. Bet mes aptar
naujame daugiau žmonių kaip bile kada ap
tarnavome ir mes stengiamės vis duoti di
desnį ir geresnį aptarnavimą.

NEW ENSLAND TELEPNONE TELEGRAFM COMFANT

r



Antradienis, Gegužės 18, 1948

Jeigu Jus prislegia kentėjimai
— Svarbus psichologo Carnegie ir Nobelio premi

jos laimėtojo Dr. Carrel žodis apie maldą. — Nuoty
kis su nusivylusiu advokatu, kurs rengėsi šokti iš 
viešbučio lango. — Ponia, kurios sūnelis grūmėsi su 
mirtimi.

KĄ PATYRĖ GARSUSIS 
GARNEGIĖ

Nedaug tėra pasaulyje 
rašytojų, kurių knygas 
būtų skaitę tiek milijonų 
žmonių, kaip kad skaitė ir 
tebeskaito Dale Carnegie 
veikalą 
friends 
people” 
draugų 
žmonėse), 
mėgsta tyrinėti gyveni
mus didžiųjų žmonių, ste
bėti — kas juos padarė 
dideliais ir tą suradus — 
skelbti žmonėms.

Naujausias ‘atradimas’, 
kurį Dale Carnegie pa
skelbė neseniai magazine 
“Your life” yra šis:
— Tikėjimas laisvina 

jus iš juodų gyvenimo 
momentų... Tamsiausi gy
venimo laikotarpiai daro
si pakeliami, jeigu turite 
tikėjimą į kokią vadovau
jančią galybę, didesnę ne
gu jūs patys.

Toliau Carnegie skelbia 
įdomius savo tyrinėjimų 
davinius:
— Per paskutinius šeše

tą metų aš surinkau šim
tus pavyzdžių, kaip vyrai 
ir moters malda nugalėjo 
baimę ir rūpesčius...

JAUNO ADVOKATO 
RŪPESČIAI

Ir jis, kaip pavyzdį, nu
pasakoja atsitikimą su 
advokatu Jonu R. Antho- 

dabar esančiu Hous- 
ton, Texas.

Tas jaunas vyras prieš 
24 metus, pasiryžo pamė
ginti naują darbą — par
davinėjimą knygų, reika
lingų teisininkams. Šiam 
darbui jisai buvo gerai 
pasiruošęs, iš anksto su
žinodavo advokatų palin
kimus, politines pažiūras 
ir tt., ir vistiek jam nesi
sekė parduoti tiek knygų, 
kad pasidarytų pragyve
nimą. Jis padvigubino sa
vo pastangas, ir — vis re
zultatai buvo nepatenki
nami.
— Aš nusivyliau, — pa

sakojasi jisai. — Manyje 
išaugo baimės jausmas. 
Aš pradėjau nebedrįsti į- 
žeAgti į advokatų rašti
nes. Pirm žengdamas per 
slenksti, būdavo, vaikščio
ju prieš duris, ar gatvėje 
apeinu apie visą namų 
kvartalą. Ir tada, prara
dęs daug energijos ir gūš- 
čiaudamas įeidavau...

Mano darbdavis prade- vertingesni už juos... Ieš-

“How to win 
and influence the 

(kaip laimėti 
ir turėti įtakos 

Dale Carnegie

s-

v • *

jo grąsinti nebefinansuo- 
siąs manęs, jeigu aš nepa
rūpinsiu daugiau užsaky
mų. Žmona namuose rei
kalavo daugiau pinigų, 
kad galėtų užmokėti bent 
sąskaitas už maistą sau 
ir mūsų trims vaikams”.

Ir taip adv. Jonas An
thony prigyveno to, kad 
jis nebeturėjo pinigų kuo 
užmokėti už viešbutį, ne
beturėjo lėšų nusipirkti 
kelionės tikėtą į namus, 
jis jautėsi taip pritrenk
tas, kad net neturėjo drą
sos begrįžti į namus.

PRARADO NORĄ 
GYVENTI

— Nusivylę, susikrim
tęs, prislėgtas aš nebeži
nojau ką daryti. Man jau 
nebebuvo svarbu, ar aš 
gyvensiu, ar mirsiu. Mąs
čiau, kad būtų buvę ge
riau jei aš iš viso nebū
čiau užgimęs. Vakarienei 
aš neturėjau nieko tik sti
klinę šilto pieno. Tą nakt į 
aš supratau, kodėl nusi
vylę žmonės atidaro vieš
bučio langą ir 
tin...

— Kadangi 
nieko kito, ką 
aš atsiminiau 
pradėjau melstis, — pasa
koja advokatas Anthony. 
Aš meldžiau Visagalį su
teikti man šviesos ir su
pratimo ir išvesti mane iš 

’ šių tamsių nusivylimo dy
kumų, kurios mane apsu
po. AŠ prašiau Dievo pa- 

, dėti man gauti užsaky- 
’ mus knygoms ir padėti 

man 
mai pinigų

, savę žmonos ir vaikų.
ATVERIA ŠV. RAŠTO 

KNYGĄ
Praslinko maldos valan

dėlė, atvėriau savo akis ir 
pamačiau Šv. Raštą, kurs 
gulėjo šiame liūdname 
kambaryje ant stalelio. 
Aš jį atvėriau ir perskai
čiau tuos puikius, nemirš
tamus Jėzaus pažadus, 
kurie šimtmečiais buvo į- 
kvėpimu ištisoms apleis
tųjų, susirūpinusių, nusi
vylusių kartoms. Tai bu
vo žodžiai, kuriuos Jėzus 
pasakė savo mokiniams 
apie tai, kaip gintis nuo 
rūpesčių: “Nesirūpinkite 
ką valgysite ir ką ger
site... Lauko paukšteliai 
nei sėja, nei piauna, o 
Dangiškasis. Tėvas juos 
maitina. Argi jūs nesate

šoka mir-

nebebuvo 
bedaryti, 
Dievą ir

užsidirbti pakanka- 
išmaitinimui

Gegužės Mėnesio Knygutė
Gegužės mėnuo yra skiriamas ŠVC. P. 

MARIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kai
muose rinkdavosi į berželiais nukaišytas 
seklyčias ir ten suklaupę prie Dievo Moti
nos paveikslo užtraukdavo SVEIKA MARI
JA, DIEVO MOTINA! Palaikykime tas 
gražias tradicijas ir čionai Amerikoje — 
melskimės prie Marijos per gegužės mėnesį.

“Darbininke” galima gauti GEGUŽES 
MĖNESIO knygutę, kurioje yra labai gra
žūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge
gužės mėnesį. Ji turi 184 puslapius. Kaina 
tik 50c.

Norintieji knygutę įsigyti, įdėkite į konvertą 50c. ir šį kuponą 
ir užadresavę:

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

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.

“Darbininko” Administracija:— 
šiuomi siunčiu 50 centų ir prašau man prisiųsti “Gegužės 

Mėnuo” knygelę.
Vardas ____ ............. .................................................. ..
Adresas............ .. ............._.........................................
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AUKOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

. $15.00 

... 75.00 
1.000.00 
... 40.00 
. 218.00 
.. 100.00

Judamųjų paveikslų organizacijos prezidentas, Eric Johnston (kai
rėj) įteikia dovanas — Colliers Congressional awards, — žymiausiems 
minčių pareiškėjams šios šalies reikaluose. Antras į dešinę Šen. Alben 
Barkley, trečias — Prezidentas Truman ir Rep. Christian Herter.

kokite visų pirma Dievo 
karalystes ir jo teisybės, 
o visa kita bus Jums duo- < 
te”.

ADVOKATUI MALDA 
ATNEŠA STIPRYBĘ

— Kai aš meldžiausi ir 
skaičiau šiuos žodžius, į- 
vyko stebuklas: mano 
nervų įtempimas atsilei
do, mano neramumai, bai
mės ir rūpesčiai persimai
nė į širdį šildančią drąsą, 
viltį ir pergalintį tikėji
mą. Aš jaučiausi laimin
gu, nors neturėjau pakan
kamai pinigų viešbučio 
sąskaitoms apmokėti. At
siguliau ir taip gerai iš
miegojau, kaip nebuvau 
miegojęs jau per daugelį 
metų. Sekantį rytą aš vos 
įstengiau sulaukti kol at
sidarys raštinės tų žmo
nių, kuriuos su pasiūly
mais rengiausi aplankyti. 
Įėjęs aš kalbėjau energin
gai, drąsiai... Ir tą dieną 
aš pardaviau daugiau ne
gu per pereitąsias savai
tes. Vakare su pasitenki
nimu grįžau į viešbutį, 
lyg nugalėtojas - herojus. 
Jaučiausi nauju žmogumi. 
Tikrumoje aš ir buvau 
nauju žmogumi, nes aš,____ , .. j— —
turėjau naują galingą nu-(kia Dievo valia, kad pasi- 
sistatymą. Tą naktį nebe-Įšauks mūsų mažytį, mes 
sitenkinau pieno stiklu Į atsiduodame jo valiai. Aš 
vakarienei. Šuva 1 g i a u {sukniubau bažnyčios suo- 
steiką su visais pridėčkais. 
Nuo tos dienos mano par
davimai augo kaip ant 
mielių. Tą nevilties naktį,

1 prieš 21 metus, aš atgi- 
1 miau tame mažame vieš- 
: būtyje Amarilio mieste,

Texas... Staiga aš sura-
■ dau ryšį su Dievu. Pavie

nis žmogus gali būti leng
vai nugalėtas, tačiau, tas, 
kurs gyvena su Dievo jė
ga jame, yra nenugali
mas. Tą aš patyriau savo 
gyvenimui, — rašo advo
katas Anthony.

TELEFONAS Iš 
LIGONINES

Štai kitas atsitikimas.
Dale Carnegie gavo laiš
ką nuo ponios L. G. Baird, 
1421 Eight Str., Highland, 
Illinois.

Ji taip laiške nupasako
ja savo pergyvenimus ir 
patyrimus:
— Vieną vakarą su

skambėjo telefonas. Aš 
žinojau, kad /ai bus iš li
goninės. Ten gulėjo mūsų 
sunkiai smegenių uždegi
mu sergantis sūnelis. Jis 
buvo bemirštąs. Jam davė 
penincilino, bet tas tik 
pakėlė jo temperatūrą. 
Daktaras bijojo, kad liga 
pasiekė smegenis, kad ten 
gali atsirasti tvinkinys ir maldoje nešame prie Die-

—mirtis. Telefonas skam
bėjo 14 kartų, kol aš įsi
drąsinau jį paimti. Žinia 
buvo kaip tik ta, kurios 
aš bijojausi — šaukė li
goninė, daktaras prašė 
tuojau ateiti.

Jūs galite įsivaizduoti 
tą susirūpinimą, kurį per
gyvenome mudu su vyru 
sėdėdami laukiamajame... 
Kai pagaliau mus pašau
kė į daktaro privatų priė
mimo kambarį, jo veido 
išraiška pripildė mūsų

vo, atsižadėdami savo va
lios, priimdami Jo lėmi
mą ir nuolankiai sakyda
mi: “Viešpatie, tebūnie 
Tavo valia, ne mano”.
AUKŠČIAUSIĄ GARBĘ 

LAIMĖJĘS MOKSLI
NINKAS

Labai svarbi ir ši Dale 
Carnegie pastabėlė straip
snio viduryje:
— Didelė daugybė žmo

nių vis atranda maldos 
galybę. Septynias dešimts

Per š. m. balandžio mėnesį yra gautos ALT Centro ižde šios 
aukos:

J. P. Kazakevicz % “Naujienos” ................. ............
Lawrence, Mass., ALT skyrius (M. M. Stakionis) 
Pittsburgho. Pa., ALT skyrius (J. Grėbiiūnas) ....
Vincentas Micevičius, Chicago, Di..............................
Hartfordo, Conn., ALT Skyrius (J. Leonaitis) .....
Baltimore, Md., ALT skyrius (Mrs. EI. Lazauskas) 
Lietuvai Remti Draugijų Centras, Worcester, Mass.

(J. Dvareckas) .... 200.00 
Worcester, Mass., Sandaros 16 kuopa ..................................  50.00
Worcester, Mass., 16 Vasario Rengti Komitetas .............. 105.00
Worcester, Mass., Lietuvai Remti D-jų sk. (J. Dvareckas) 50.00 
Cambridge, Mass., lietuvių kolonija 16 Vasario proga

(A. Valeika) ----- 54.80
Haverhill, Mass., ALT skyrius (A. J. Shaukis) ............... 44.00
Los Angeles, Cal., ALT skyrius (K. Lukšis) ..................  575.34
Paterson, N. J., lietuvių kolonija (J. Spranaitis) ........... 85.00
Rochester, N. Y., ALT skyrius (V. J. Apanavičius) ....... 207.10
Povilas Atkočiūnas, Chicago, III...................   5.00
Port Radium, N. W. T. Kanadoj liet, kolonija (J. Januška) 75.00 
New Yorko, N. Y., ALT skyrius (D. J. Averka) ........... 1,104.50
A. Kvederas 54 Detroito Liet. Org-jų Centras .................- 25.00
Waukegan, I1L, ALT skyrius (G. P. Bukantis) ..............  100.00
So. Boston, Mass., lietuvių kol. 16 Vasario proga

(Dr. A. L. Kapochy) ....... 1.391.01

Viso ......  $5,519.81
Visiems maloniems aukotojams reiškiame kuo nuoširdžiau

sią padėką.
ALT VYKO. KOMITETAS.

r
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CAMBRIDGE,
Vaikučiai Pasiuntė 360 

Svarų Siuntinį 
Tremtiniams

širdis baime, o jo žodžiai mĮhjonai amerikiečių ™ų 
mus pergązdino dar dau- Yra 
giau: jis pasakė, kad tik 
vienas iš keturių tokiame V. turėjome.
giau: jis pasakė, kad tik

atvejuje teišgyja. Jei mes 
žinome kitą mums patin
kamą gydytoją, galime 
pašauktu .

VYRAS PRAVIRKO
— Grįžtant namo mano 

vyras nebeišlaikė ir 
trenkdamas kumštimi į 
ratą kalbėjo: “Aš negaliu 
skirtis su berniuku!” Ar 
jūs matėte vyrą kada 
nors verkiant? Nėra dide
lio malonumo matyti. Ir 
taip, mes sustojome ir 
apsvarstę dalykus nutarė
me eiti į bažnyčią ir pasi
melsti, kad jeigu jau to-

le, ašaros riedėjo mano 
veidais ir aš tik pasakiau 
paprastai 
“Ne mano, 
tebūnie”.

Tą patį 
ištariau 
man pasidarė geriau. Ma
ne pripildė ramybės jaus
mas, kokio aš seniai ne
buvau patyrusi. Visą lai
ką grįždama namo aš 
kartojau: “O Dieve, tebū
nie Tavo, ne mano valia”. 
Pirmą kartą savaitėje tą 
naktį aš gerai išsimiego
jau. Po keletos dienų gy
dytojas pašaukė ir prane
šė, kad berniukui krizė 
praėjo. Ir aš dabar dėko
ju Dievui už tą stiprų, 
sveiką keturių metų ber
niuką, kurį mes turime”.

RAŠYTOJO ŽODIS
Paskelbęs tą laišką ra

šytojas Dale Carnegie pri
deda tokį savo prierašą:
— Ponia Baird susekė tą 

didelę tiesą, kuri atnešė 
ramybę milijonams susi
krimtusių ir gailiai pri
spaustų žmonių .pasauly
je per visus šimtmečius. 
Ji atrado tą nuostabią 
sielos ramybę ir rimtį, 
kuri nužengia ant mūsų, 
kai mes savo rūpesčius

ir nuoširdžiai: 
bet Tavo valia

momentą, kai 
šiuos žodžius,

į nariais — 
tai didžiausis skaičius, 
' *............ “ ■ . Net
mokslininkai ir tie kryps
ta prie religijos. Imkime, 
pavyzdžiui, Dr. Aleksį 
Carrefl, tą kurs parašė 
“Žmogus, tas nežinoma
sis”, ir kurs laimėjo aukš
čiausią garbę, kokia tik 
gali būti mokslininkui su
teikta: Nobelio premiją. 
Viename straipsnyje, ku
rį jisai davė “Readers Di- 
gest” magazinui, Dr. Car- 
rell pasakė:
— Malda yra galingiau

sia energijos forma, ko
kią tik žmogus gali pa
gimdyti. Tai yra jėga taip 
pat tikra, kaip žemės 
trauka. Kaip gydytojas, 
galiu patvirtinti, kad aš 
esu matęs žmonių, kurie, 
po to, kaip nebegelbejo 
gydymo mokslas, pakilo 
iš ligos ir melancholijos 
pasinaudodami skaidrio
mis maldos pastangomis...

Maldoje, žmogiškos bū
tybės siekia padidinti sa
vo ribotą energiją besi
kreipdami į Beribį ener
gijos šaltinį. Kai mes mel
džiamės, mes jungiamės 
su neišsemiama judinan
čia jėga, kuri suka pasau
lį. Net pačiu maldos pra
šymu mūsų žemiškieji 
trūkumai yra papildomi 
ir mes pakylame sustip
rinti ir atsinaujinę...

Kada tik karštoje mal
doje kreipiamės į Dievą, 
mes pakeičiame kaip sie
lą, taip ir kūną į gerąją 
pusę. Negali atsitikti kad 
bet kuris vyras ar mote
ris nors mažą momentą 
melstųsi ir iš to nebūtų 
jokių gerų padarinių.”

Dr. J. Prunskis.

Nekalto Prasidėjimo 
parapijos,

Lietu- 
Cambridge, 

Mass., mokyklos vaikučiai pra
dėjo puikų darbą, surinkdami, 
suaukodami, patys supakuoda
mi ir pasiųsdami 
tremtiniam bei jų vaikučiams, 
Europoje 250 svarų drabužių 
ir 100 svarų maisto.

Padėka priklauso malonioms 
seselėms - mokytojoms, klebo
nui, kun. Pr. Juškaičiui. kun. 
J. Dauniui, Waitkus Funeral 
Home, L. E. ir F. A. 1 
čiams už suteikimą finansinės 
paramos šių pirmųjų siuntinių 
pasiuntimui.

Rinkime ir pakavime pasidar
bavo šie smarkūs mokiniai: — 
Robert Buch, Robert Mills, 
Juozas Lukošiūnas, Robert 
Lenkauskas, John Kelly, James 
Manaffo, ir Antanas Kazins- 
kas (pats nesenai iš tremties 
atvykęs).

Nereikia nei sakyti, kad 
galbos siuntimas dabar 
svarbus reikalas, nes štai 
kias porcijas -----

I . ■ 1 '

lietuviams

čių. Persimainymui nieko netu
ri. Apie apatinius, bei kūdi
kiams drabužėlius — nėra nė 
kalbos. Todėl ligos, epidemijos 
ir džiova siaučia jų tarpe dėl 
stokos maisto ir medikamentų.

Gyventi susikimšus isbom- 
barduotose patalpose ir be pra- 
matomos šviesesnės ateities — 
yra labai skurdu. Mes turime 
jiems pagelbėti. Tik už $5.00 
Tamsta gali pasiųsti siuntinį 
susidedantį iš taukų, pieno, 
cukraus ir kavos. Tamstos 
siuntinys nueis Tamstos vardu 
į atsakomingą vietą ir bus į-

Plekavi [teitas labiausiai pagalbos rei
kalingai šeimai.

Ši pradžia yra puiki, todėl ti
kiu, kad su gerų žmonių pagal- 

jba ir kooperavimu šis darbas 
jbus tęsiamas. Siųskite ir toliau 
savo aukas į šią mokyklą.

Dėl informacijų siuntinių 
reikalu, rašykite bei kreipki
tės — Mrs. V. A. Shimkus, 30 
Belmont St., Newton 58, Mass.

pa- 
yra 
ko

Prato Pagalbos
Leopoldas Jaselskis, 38 me- 

gauna vaikučiai tų, turįs žmoną ir 18 metų sū- 
tremtyje: pusryčiams — 1 ga-Įnų, šiuo metu gyvenantis Ka- 
balėlį juodos duonos ir pusė'ssel - Mattenberg D. P. Camp 
puoduko skysto miltelių pieno. (540, U. S. Zone. Germany, pra- 
Pietums — 1 bliudelis bulvie- šo taurių Amerikos lietuvių 

šmotelis padėti jam atvykti į Ameriką, 
juodos duonos ir 1 vitaminų pi. L. Jaselskis ir jo šeimos nariai 
liulė. Ne visi ir šią porciją te- yra darbifigi ir moka gerą a- 
gauna. Su drabužiais tokia pat į matą, tad atvykę į Ameriką 
beda — turi tik tą, kas ant pe- ’ nebūtų našta, bet stengsis at-

nes. Vakarienei

silyginti savo geradėjams. Ra
šykite viršminėtu adresu.

Skaitykite ir platinkite

PRANEŠIMAS
Kazimieras Plonis, šiuo metu 

gyvenantis (16) Kassel - Mat- 
tenberg. Oberzvehren, D. P. 
Camp, Litauischess Lager, Tru- 
mann St. 4, U. S. Zone, Ger
many, ieško savo pusseserių 
Martos, Eugenijos ir Zofijos 
Verketaičių, kurios pagal jo tu
rimas žinias gyvenusios Chica-

raštį “Darbininką”!

goję, III. Jų motina buvusi Ma
rijona Verketienė, kilusi iš Na- 
varėnų valsčiaus, Telšių apskri-
ties. Rašykite aukščiau paduo. katalikišką spaudą- laik- 
tu adresu. ,^4. • • „t

oo



Antradienis Gegužės 15. 1945 DARBININKAS 6

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ 
MUZIKALINIO VAIDINIMO 

Lawrence, Mass.
Cegužės penkelioktoji. tai y- slėniai. Pilnu punktualumu su- 

ra nepaprasta data, ypač šiais juda uždanga ii- to parengimo 
metais, nes iš garsiosios 
jos pasitraukus Britams.

atstatą 
valstybę.

savo šv
____ i

i

litai pasiskelbė 
nepriklausomą 
Prezidentas Trumanas pripaži
nęs izraelitų teises, iššaukė A- 
merikoje gyvenančių žydų tar- 
]>e giliausią džiaugsmą, kokį jie 
turėjo nuo Moizešiaus laikų.

Tai pasaulinių žinių telegra
mų agentūrų ugnis, kuri plečia 
tas žinias po visą pasaulį. Bet 
mes šešiese sutūpę kapitono 
Wi!liam Shimkaus automobily
je, skrendam ponios Veroni
kos Shimkienės direktyva (jos 
slaptais keliais l į Lawrence. 
Mass. Ten mus traukia visų 
pirma išgarsintas jų rengiamas 
muzikalinis vaidinimas ir dar 
kas?... Ir tas KAS. lyg priedas 
prie to vaidinimo, kuris suda
ro privačią programos dalį daž
nai nulemia patį tiesioginį me- lių... Tai jaunųjų sapnų pa
namą tikslą. Gana greit mes ir saulis. Jie visi pir.a dainą įvai- 
prisistatome prie didžiulės St. 
Mary's svetainės, kuri jau ap
gulta irgi panašių žingeidauto- 
jų kaip mes. Čia pat prie durių 
ir sutinka mus žymios Law- 
rencietės veikėjos, būtent, po
nia Venčienė ir p-lė S. Raz- 
nauskaitė. Ten pat ir daugiau 
mielų veidų nulydėjo mus ligi 
estrados priekio. Salėje per 
šešis šimtus tik sėdinčiųjų, o 
ir laisvųjų klausytojų pilni pa- pilnai parengtas.

us

Judė- “maršalas" kun. Petras šaka- 
izrae- lys ir perstato įžangos žodžiui 

Pranciškaus par. kleboną 
kun. P. M. Jurą. Kun. Juras
puikiausiai žinodamas savo pa
rapijinio choro ir visų svečių 
vaidintojų ir dainininkų nenu
ilstamą darbą ruošiantis prie 
šio vaidinimo, pabrėžia, kad jis 
esąs tikras, jog šis parengi
mas neturėsiąs spragų. Taip ir 
buvo.

Štai prasiskleidžia scenos už
danga ir vaizdas mus iš karto 
nukelia į linksmą, žaliuojantį 
pajūrį, kuris yra skirtas links
mai čiulbančiam jaunimui. Ten 
sugūžia gausus būrys to links
mo mielų veidų vaikinų ir 
merginų. Ten kartas nuo karto 
praeina viena kita linksma ir 
juokinga staigmena. Ten mato
si ir bemaž- įsimylėjusių pore- 

sapnų

riais solais. duetais trio, kvar
tetais ir visu savo būriu sudai
nuoja taip melodingai ir jaus
mingai. kad rodos esi ten pat 
jų tarpe ir banguoji dainos- 
muzikos valco vilnimis 
draugiškiausių veidų.

Dingtelėjo mintis, kad 
kun. klebono žodis lyg
švstė čia pat atsivėrė. Jis tik
rai žinojo, kad tas vaidinimas

Bet kas gi

»

I

Atidarant Veteranų metini pardavimą gėle
lių vajų, organizacijos rei .a’ams, Prezidentas 
Trumanas Įsigyja pirmutinę pc-r mažytę 5 metų 
mergytę, kuriai asistuoja Kai o Veteranų Com- 
mander-in-Chief of the V.F.W.

CHICAGOS L. VYČIŲ CHORO 
KONCERTO ATGARSIAI

i Balandžio 25-ta diena skilia gražiai užsirekomendavo. Ji tu- 
Lletuvos Vyčių Cho’-o Koncer- ri malonų, varpo tyrumo, balsą, 
tui. Diena šilta, vasariška. Pu-, kuris, su rimta studija, 
blika lėtai

1 Auditoriją, 
rimtai, koncertiniai nusiteikusi.

Pasikelia užuolaida. Scenoje 
gražiai išrikiuota apie 50 dai
nininkų, visi dėvi mėlynus aka
deminius rūbus. Vikriai i see-

I
ną išeina jaunasis dirigentas 
Leonardas J. šimutis, Jr. Iš 
pirmo dirigavimo gesto, iš pir
mųjų gaidų, jaučiama, kad di
rigentas turi chorą pilnoje kon-

; trolėje, tartum virtuozas val
dąs muzikes instrumentą.
mosios
tariant i . .turimo
įvairių 
atitiko 
tą bet

Įima pareikšti, kad šis Vyčių 
Choro Koncertas apvainikavo 
Chicagos lietuvių scenos sezo
ną. Chorui ir jo dirigentui pri
pažinta pirmoji vieta rimtos 
muzikos srityje. Vyčiams ir "vi
siems lietuviams privalu jį 
remti ir stipriai palaikyti.

Jūratė.
— ..... - —j-. gali

į Lietuvių nuvest ją į žvaigždės jx>ziciją. 
Jai įteikta gėlių bukietai. Jai, 
kaip ir p. Braziui, pianu akom
panavo p. Zita Simutienė. Cho
ro dirigento žmona. (Viršminė- 
tus numerius Choras atliko be 
akompanimento — a capi>ella).

Pertraukoje J. Daužvardienėj_kleb^ny 
trumpai lietuviškai paaiškino!, 
sekančios dainos turinį. Efek
tingai užgesintos visos šviesos 
ir p. Daužvardienė angliškai at
pasakoja dainos turinį. Paaiš- j 
kinimas buvo vertingas dainos; 
reikšmės supratimui, kaip lie- į 
tuviams, taip nelietuviams, ku-1 
rių nemaža buvo publikoje. j

Publika laukia “Bočių Rau-Į 
dos” premjeros. i

Kaip pridera pasaulinei pre
mjerai, choristai 
“formai”, išeiginiais 

Suskamba piano 
liūdnai, 
Zita Šimutienė atlieka sunkią 
piano solo partiją šioje kanta
toje.

Algirdas Brazis šiurpulingai
į atsišaukia:

“Aš iš kapų, senų, senų kapų, 
Šaukiu į jus, lietuviai — 
Sukruskite visi!”

ir dainos žodžiais atpasakoja 
klaikiąją Lietuvos dabartinę 
būklę. Choras dainuoja, prime
na Lietuvos kryžius, gėles, ber-j 
žus... Piano garsai imituoja 
pikto vėjo ūžimą... žodžiai, mu
zika, jausmai, pinasi, liejasi... 
paveikia žmonių emocijas. 
Klausytojai, giliai susijaudinę 
ir susikaupę, atvirai šluosto a- 
šaras, pergyvena “Bočių Rau-J 
dą”, ir, pagaliau, reaguoja į i 
viltingą dainos pažadą ir užtik
rinimą — “Tauta dar nėra žu
vus... Tebėra ji gyva!”

Pasigirsta griausmingi aplo
dismentai ir “valio!” Publika 
pakartotinai iššaukia jaunąjį 
kompozitorių ir jo tėvą — plo-i 

■ ja, sveikina juos. Tai reti ir 
nuoširdžiai sveikintini koliabo-! 
rantai. Tėvas parašė lyrinius,' 
patriotinius žodžius, o sūnus į-Į 
kūnija jo žodžius į muziką pil-l 
niausiai išreiškiančią jų jaus-' 
mą. “Bočių Rauda", kaip ir ki--

lietuvių muzikos • 
skryniom |

Bendrai ir nedvejojančiai ga-

renkasi
Ne pergausi, bet

BR0CK10N, MASS

a eapix?lla).i
Pastarosios kelios savaitės 

Brocktoniečius kaž kaip par- 
i atsimainymo 

! staigmena. Taip ir jaučiama, 
. J kad lyg traukinys pradeda ir 

j vėl iš stoties judėti sekančiai’ 
Į distancijai, taip ir Brocktonie- 
čiai rengiasi didžiųjų darbų į- 
žangai. Pirmoji tos rūšies įžan
ga tai rengiamas sutiktuvių - 
pagerbtuvių bankietas, kuris į- 
vyks sekmadienį, geg. 23 d., 
vakare, Šv. Roko par. salėje. 
Nėra abejonės, kad Brockto- 
niečiai skaitlingai susirinks, 
kad savo dvasios vadą klebo
ną kun. Pranciškų Strakauską, 
pagerbus. Yra pakviesta daug 
garbingų svečių dvasiškių ir 
pasaulionių, kurie teiksis savo 
asmenybėmis prisidėti prie šio 
parengimo iškilmių. Tai retos 
progos tokiems parengimams 
ir juos galima vadinti istori
niais.

Šeimininkės naminiu vaišin
gumu ruošiasi svečius ir vieš
nias vaišinti visu lietuvišku 
vaišingumu. Todėl, tikimasi, 
kad plačioji audiencija bus pil
nai patenkinta. Seks ir pasida
linimas mintimis bei linkėji
mais, kas paįvairins * vakaro 
programą. Rap.

Pir- 
penkios dainos, geriau 
giesmės, buvo religinio 
įvairių komjx)zitorių, 

tautų. Jų interpretacija 
jų turiniui, sudarė rim- 
nenuobodų efektą. Pri- 

i giesmę, 
litų džiaugsmas... Mes dėl to j būtų buvęs pilnas, universalus 
pačio dalyko liūstame, nes mū-. religinis rinkinys.
sų tėvų žemė dar nepalygina-' Operos artistas baritonas, 
mai tolimame laipsny nuo anų i Algirdas Brazis, nereikalauja 
linksmųjų žydų. Eet mes irgi plataus aprašymo, nes, kaip vi- 
čia pat reiškiame momento pa-1 suomet, jo dainavimas, jo elg- 
sitenkinimą ir pasigėrėjimą, sena scenoje atitiko 
Mes žodžiais čia nekalbame, [ tistui. Jis gražiai 
bet jaučiame, kad šis gražusis Į Petrausko “Tykiai 
lietuviškas jaunimas ugdo sa
vyje lietuviško pajėgumo dva
sią ir kiekviena proga stos į 
eiles tėvų žemės laisvintojų. 
Mes čia įžiūrime lyg pajėgingą 
būrį lietuviškų partizanų, kurie p. Šimučiui, Sr. Ir daina ir in- 

mielais terpretacija publikai patiko.
Pasirodžius

syk, 
kyla 
jimo 

i tai,

pasipuošę 
rūbais.

akordai, 
išdidžiai, viltingai, p.

jam vadovauja. O štai progra- anos pasaulinės žinios ir izrae- dėjus vieną lietuvišką 
ma skelbia — Co-Directors — 
Miss Irene Libbey — Mr. Algis 
Shimkus. Tikrai buvo žingeidu 
žinoti judviejų įdėtas dideles 
pastangas šiame darbe. Nes 
nuo gerų vadų priklauso ir vi
sa paslaptis pasisekimo. Taip 
ir matai panelės Irene Libbey 
energingą dirigavimą. Ji lyg 
toji stiprybės dvasia duoda ti
po vaidintojams ir daininin
kams bei šokėjams ir tie atlie
ka savo užduotis puikiai. Kas 
dar metėsi į akis tai nepapras
tas akompanistės darbas ir pa
jėgumas — Mrs. George Ste- 
venson. Sr. Ji veda kiekvieną 
artistą į sėkmingą pasirodymą, 
ji lydi ir palydi.

tarpe
i Mes klausomės, žiūrime, gė
rimės gražia melodinga daina, 
ar tai juokiamės ligi ašarų kai 
pasipila meniškai patiekto ko
miško sporto numeriai.

Ir čia kažkodėl nepasimiršta laisvinti jų tėvų žemę iš raudo

tikram ar- 
padainavo { 
Nemunėlis 
“Suviltas”. 
lietuviams 

Šimučio,

Teka“ ir Sarpaliaus
Bis’ui, padainavo
dar negirdėtą Šimučio, Jr. 1 
“Troškimas”, kurią artistas de
dikavo dainos žodžių autoriui

i ......................................- - - . . -

vis tik 
prana-

visupirmiausiai savo 
veidais užkariauja plačiąją au
dienciją. kad jiems talkinin
kautų, kad padėtų jiems pasta
tyti paminklinį namą atmini
mui žuvusiųjų jų brolių kare 
už šios šalies ir žmonijos lais
vę. Jie statosi tvirtovę iš ku
rios didžiuliu garsu šauks dar 
platesnę minią padėti jiems iš-

I

NORI SUSIRAŠINĖTI

NAUJAS LIETUVIŠKAS RADIO

PROGRAMAS
PRASIDĖS SEKMADIENĮ,

Gegužes-May 23 d.
Ir Tęsis Kiekvieną Sekmadienį po tam 

Nuo 11 iki 11:30 vai. iš Stoties

W T A O

Chorui antru 
iš publikos nejučiomis pa- 
pasigerėjimo - pasigrožė- 
išsireiškimai, komplimen- 
ir spontaniškas plojimas

dėl choro žavėjančiai gražios 
išvaizdos: visi choristai pasi
puošę įvairiaspalviais tautiš
kais kostiumais. Teko išgirsti, 
kad choristai patys pasirūpino 

~ nosios vergijos. Štai tos ir ki- kostiumus, o choristės, daugu- 
*♦* tos mintys pro humoro juoką moj pačios pasisiuvo bei išsiu

vinėjo sau kostiumus. Jei tiesa, 
tai tikrai ir nuoširdžiai galima 
pagirt už prisitaikymą prie au
tentiškumo. Bravo, choristai — 
savo nauja “uniforma“ — tau
tiškais kostiumais. Jūs vykdote 
Vyčių šūkį bei užsimojimus, ir 
branginate jūsų paveldėtus lie
tuvių turtus — tradicijas!

Antroje grupėje, 
buvo sudainuotos 
dainos: “Augino
“Šių nakcely” 
me), ir nesenai 
ninku Sąjungos premijuotą L. 
Šimučio Jr., patriotinę “Į Nau
ją Žygį”. Publikai tiek patiko 
lietuviškos dainos, kad iššaukė 
chorą išpildyt dar 2-3 liaudies 
dainas.

Loretta Brazaitytė, jaunutė, 
daug žadanti dainininkė, išpil
dė penkias klasines koncerti
nes dainas, kuriomis publikai

740 "on on your dialn
MUZIKA:

Al Stevens’ Orchestra

ji Iššaukia ašaras.
T 
*♦* 
T
Y 1
Y
Y v i

X
Y
Y
X fl 
t

XI
AiA i Jau trečia savaitė kaip rim- 
A tos ligos parblokštas guli šv. 
A Rapolo ligoninėje Karolis Ra- 
«£♦, manauskas. kuris yra doras 
♦i* . parapijietis, malonus žmogus 

ir susipratęs lietuvis. Teko gir- 
j dėti kad jau sveiksta gerėja, 

j ' kas suteikia didelio džiaugsmo 
j ■ šeimai ir visiems draugams ir 
X draugėms. Ligonis yra lanko
ję mas savo šeimos ir visų drau- 
A £4 už ką yra visiems labai dė- 
A kingas.
A Visi parapijiečiai, į,;...l..C~ 

draugai ir draugės užjaučia p.
♦j* | K. Ramanauską,

I savo maldose prašo Aukščiau- 
cinirb crroitų laiku sugrąžinti 
jam sveikatėlę, idant galėtų 
grįžti pas savo šeimą, kuri lau
kia savo mylimo vyro ir tėve-

Du studentai - lietuviai Vo
kietijoje nori susirašinėti su 
Amerikos lietuvaitėmis.

Prašome rašyti lietuviškai 
arba angliškai šiuo adresu: 

Viktoras Lapenas, 
Lamontstr. 21, Munchen 27 

Germany — Bavaria 
US Zone.

THE AMERICAN LITHUANIAN YOUNG 
MEN’S ASSOCIATION

Programos Vedėjai
Alexander Chaplik Paul Lapenas, Jr
Michael Pluto Alphonse Stecke

Stephen A. Butkus

•5

Valandėlę pabuvoję vaišin
gųjų Lavrenciečių ir jų myli
mojo klebono globojami, vėlo
kai šovėme atgal į Massachu- 
setts sostinę ir toliau. Nors 
mes ir tolome nuo Lawrence, 
bet mintimis gyvenome kartu 
ir gėrėjomės jų didžiomis pa
stangomis. kuriomis juos ap
dovanojo Dievo palaima.

Svečias.

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

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

Llmosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

NEW KA VEN, CONN
Serga Karolis Ramanauskas
Jau trečia savaitė kaip rim-

Visi parapijiečiai, giminės

sveikina ir

*♦* šio jo greitu
t - ------- —
Y
Y -- — -

lio bei dieduko.
A Toje pačioje ligoninėje buvo
A i kelias savaites mūsų pramoni- 

ninkas Jonas Vaičaitis, bet jau 
kiek
namus, kur žmonos ir giminių 

♦j* priežiūroje sveiksta. Visi pažįs- 
t

kelias savaites mūsų pramoni-
______ _______ . jau
sustiprėjęs sugrįžo į savo

vykusiai • ti judviejų šedevrai, yra vertin- 
lietuviškos gas įnašas
Močiutė”,

(dzūkiška tar-
A. L. Vargo-

f

Y
Y
X 
T

tami, draugai ir draugės svei
kina Joną ir linki greitu laiku 
sustiprėti ir stoti j mūsų tarpą.

Nenutraukim šalpos Darbų
Atėjus pavasariui jau prade

dam mąstyti ir apie atostogas 
ir kur jas prakišim. Teko jau 
ir laikraščiuose skaityti, kad

nekurtose kolonijose vasaros 
metu Šalpos fondo susirinki
mai neįvyks, reiškia, kiekvie
nam vasaros metu reikalingas 
poilsis, tai yra labai teisinga. 
Bet, deja, brangūs New Ha- 
ven’o lietuviai atsiminkit, kad 
badas vargas, skurdas ir mir
tis mūsų tremtinių, išblaškytų 
po viso pasaulio kraštus tarpe 

I neturi atostogų, jie iškankinti 
I bado 
kurie 
mūsų 
taptų

Taigi stokim į darbą kiek ga
lėdami aukokim per vietinį šal
pos skyrių, kuris rūpinasi mū
sų brolių ir sesių šelpimo rei
kalais. Būtų malonu, kad kiek
vienas šios kolonijos lietuvis 
bei lietuvaitė pasistengtų tapti 
Šalpos Fondo nariais sumokė
dami nors $1.00 per metus. Ti
kiu 
lim 
nių 
tės 
rašt. J. Dičkienę.

ir ligų miršta ir dar tie, 
kiek stipresni, laukia 

pagalbos, idant ir jie ne- 
mirties auka.

-7

kad tą dar kiekvienas ga- 
padaryti. Norėdami plates- 
žinių šiuo reikalu kreipki- 

į pirm. M. Jokūbaitę, arba 
------- M.

Dėdė Šamas kariškuose manievruose užkin
kė vieną iš istorinių bandymų su parašiutais. Štai 
vaizdas, kuris parodo kaip 2,200 parašiutininkų a- 
tidengė 1,400,000 kvadratinių pėdų nylon audek
lo ir nusėjo lygumas prie Camp Campbell, Kentu- 
cky. Tai didžiausias šios rūšies bandymas nuo 
Antrojo Pasaulinio karo pabaigos.
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VIETINES ŽINIOS
• < Komedija “Šnipšnyčio Vestuves”

Dainos

ŽINUTES Taip. Čia yra ir merginų. Di
džiumoje gi mes tai moterys, 
Amerikoje augusios.

Reikia susipažinti. Iš kur gi 
jūs? Iš abiejų Worcesterio pa- 

Nashua, 
ir South

Geg. 16 d., tapo pakrikštyta 
Ona Petronėlė Jono ir Petro
nėlės (Miliauskaitės) Verbickų, įrapijų, iš Lawrence, 
gyv. 134 Belgrade avė., Roslin- n h. 
dale, Mass.

Norwood, na, 
Bostono.

Trečiadienį, penktadienį ir' 
šeštadienį įpuola metų bertai- 
nio pasninkai.

Garbė lietuvėms už 
vimąsi ir veikimą lietuvių ka
talikų dirvoje. Iš tokių susirin
kimų mums yra džiaugsmo ir

į vilties.

organiza-

I

MIKĖ

reiškė, kad veltui tie laukią, 
kurie tikisi, kad šis patvarky
mas būsiąs atšauktas. Tai e- 
sąs įstatymas, kurį tik legisla- 
tūra gali pakeisti.

Gegužės mėn. 17 dieną 
savaites sirgusi miesto

Kitas pavyzdingas susirinki-

1943 m. Balandžio

Caiifornia
Los Angeles, Mrs. Martha

Varkalis 50.00.
Florida

•
(

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa- ’ 
žiūrėti velniui i akis ir pa- 1 
sakyti: tu esi velnias.

Garfield.

JYAIROS SKELBIMAI

slaugėms pagalbon, 
trūksta slaugių visur.

Ketvirtadienių vakarais, 7:30 
vaL parapijos salėje, 492 E. 
7th St., prityrusios slaugės 
moko moteris ir merginas tap* 
ti slaugių pagelbininkėmis. 
mokos visoms dykai.

Pa-

Kunigai prašė giminių

Jo Ekscelencija Arkivysku
pas Richard J. Cushing, D. D., 
raštu prašė parapijų kunigų 
raginti moteris ir merginas eiti mas. Geg. 16 d., 3 v. p.p., Vy- 

Labai čių 17 kuopa laikė, savo kam
bariuose susirinkimą. Senai be
buvau buvęs Vyčių susirinki
muose. Šis buvo pavyzdingas, 
inteligentiškas, rimtas ir turi
ningas. Matėsi nauji žmonės, 
išimtinai Amerikoje augę. Kai-I 
kurie jų yra baigę aukštus 
mokslus. Vytė viešnia lankėsi 

eiti iš Providence, R. I. Svečias
prie sakramentų sykiu su savo vytis iš Worcesterio. Prieš su

pimui sirinkimą jie šnekučiavosi, rū- 
kartu išpažinties, šeštadienį, 2|kė, kortavo. Pradėjus susirin- 
v. p. p., ir, prie šv. Komunijos, į kimą, visi, lyg parlamente, 
sekmadienį, 9 vai. r. geg. 30 d., į rimtai svarstė įvairius reika- 
2 vai. v. p.p. Jie taip pat skel-įlus. Užklausus kiek kuopoje 
bė Dievo Kūno procesiją, 'yra narių. Atsakyta: apie 140.

________ Vytis Matačinskas aiškino, jog
Pavyzdingi susirinkimai Ge- Centras, Apskritis ir kuopa 

gūžės 16 d., 1:30 v. p.p. nueinu siunčia prašymus kongresma- 
į parapijos salę, 492 7th St. nams, kad ūmai priimtų bilių 
Randu pilną Vyčių buvusį kam- įsileisti Amerikon daugiau mū- 
barį žmonių. Klausiu ar tai čia:sų pabėgėlių. Jis gaminąs teks- 
mūsų didžiulės Šv. Jono Evan- tą kiekvienam nariui. Ant ku- 
gelisto BĮ. draugijos susirinki- rio pasirašęs, pasiųstų Wa- 
mas? Atsako. Ne. Jie laiko sa-;shingtonan.
vo susirinkimą didžiojoje salė-į Vytis Švelnis išdavė raportą 
je. Čia Moterų Sąjungos N. A. į iš apskrities suvažiavimo, 
apskrities susivažiavimas.

Tai, kad jus visos čia jau
nos. KoKos jūs čia motefys?

mažutėliais, kurie eis,

mirė į 
iigo-į 

ninėje Emilija Skamarakienė, į 
70 metų amžiaus, gyvenusi W. 
7th Street, South Bostone. 
Laidojama ketvirtadienį, gegu- 

Įvyks South Bostono High “S mėn. 20 dieną. 9 valandą 
School erdvioje salėje, geg. 23 ryt° iš Šv. Petro Lietuvių pa
ti., sekmadienį, 8 vai. vakaro, jrapijos bažnyčios, Šv. Mykolo 

“Šnip. Vestuves” parašė ta- kapinėse. Pašarvota pas laido-. .
lentingas komikas, pasižymėjęs tuyiU direktorių Juozą Kaspe- Mar 
lakūnas - Įeit. - kamanaorius r^’ 181 Dorchester St., ^outh! 
ex-Brocktonietis Juozas Lola.. Boston.
Jis mokina šias vestuves vai-į 
dinti apie 50 jaunuolių. Pats 
ima juokingiausią rolę. — Juo
kų pakaks visiems. Jis parodė 
šį didelį talentą Marianapolio 
kolegijoje, besimokydas, bevai- 
dindamas ir bemokydamas ki
tus vaidinti. Kalba “Šnip. Ves
tuvėse” bus lietuvių amerikonų 
arba amerikoniukų. Savaimi 
bus juokų. Antrame akte bus 
daug muzikos ir dainų.

i

Žemės “Praryto” Žmo
gaus Tik Kastuvas 

Surastas

i

DAKTARAI

TeL TROwbridge «330

J. Repshis, M. D.
(BEFSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Tnrnan arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valanda* ž—4 ir •—8.

ĮVAIRŪS SKHBIMAI

Nutarta lankyti ligonį Vytį 
Petrauską.<

Pirmininkas S.
kalbėjo apie Vyčių 
seimą. Ragino narius 
taikinti seimo laike, 
darius didesnę grupę

Kuopos veikloje 
j “šnipšnyčio Vestuvės”, 
į mokytojas Vytis Liola aiškino, 
kad komedijantai stropiai ruo
šiasi. Ir vakaras kitą sekma
dienį bus linksmas ir įdomus, 
i Tik reikią per šią . savaitę vi
siems padirbėti.
| Vytis Bakūnas išrinktas su- 
: organizuoti sviedinio ratelį.

Išrinkta komisija prisidėti 
prie diecezijos jaunimo šven
tės.

Pavyzdingas ir įspūdingas 
susirinkimas baigėsi malda. 
Po to teikiami buvo užkandžiai.

Kaikurie vyčiai nubėgo į Lie
tuvos Dukterų Whist Party 
Balto reikalams.

Kontautas 
visuotiną 
atostogas 
idant su- 

• delegatų, 
randasi 

Pats

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.

Indiana
Beverly Shores, Mis. A. Za- 

bukas 1.00.
Massachusetts

Brockton, Piliečiu
E. Weymouth,

Gailius'5.00.
Michigan

Detroįt, Juozas
i įoo.oo.

klubas
51 1 S.

ž

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

BOB1S BEVERAGE COJ
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

220 K St., TeL ŠOU 3141, So. Boston, Mass.
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Užsisakykite Tonika Jas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamose

Myopia Club Beverage Co.
GrafimAm blingtoB, Mass.

T*L Dedham 1304-W
PRANAS GKRUL8KI3, Namų Tel Dedham 1304-R

’ Connecticut
Hartford, EALF nr. 12 — 

;21&00; Neor Haven, BAL-' nr. 
32 1C0.0G; A.L.R.K. Mot. Są- 
gos kp. New Haven’e 15.09.

New Jersey
Paterson, Vasario 16-tos 

raketas 85.60.
New York

Amsteidam, BALF nr. 33 
300.00; Maspeth, Lith. Audito- 

:rium 25.03.
Pena;>y I vanta

Ashley, Joseph Balkus 
Kingston, LRKS nr. 34

: Phi’adelphia -jonas Baltaduonis 
10 00; Pittsburgh, BALF — 
32.00.

<

ko-

1.00;
5.00;

29 n

RLBBER CALENDER 
OPERATORIAI

Turi būti patyrę. Atsišaukite: 
DAVIDSON KL’BBER C O.

50 Brighton St.,
Charlestown, Mass.

(18-21)

Kitas “Šnip. Vestuvių” tū
zas yra kapitonas Juozas Ma- 
tačinskas. Jis gražiai veikė gy
vendamas Worcestery. Kariuo
menėje atsižymėjo. Afrikoje - 
Italijoje vyriausybei žuvus, jis 
tapo kapitonu ir vyriausiu va
du viso pulko. Vedė ir apsigy
veno So. Bostone, kaip ir J. 
Lola. Augina du kūdikiu. Mo
kinasi lietuviškai. Pats kapito- ‘ 
nas. apart anglų, italų ir lenkų, ! 
moka gražią tarmę kalbėti lie
tuviškai. Jis vaidins “Šnip. 
Vestuvėse”. Bus ko pamatyti 
ir pasiklausyti. “Šnip. Vestu
vėse” vaidins įžymūs Vyčiai: 
buvę kareiviai — Švelnys, Mit
kus, Jakavonis, Stakutis, Ste- 
pas ir Jonas Kontautai, moks
leiviai broliai Gailiai. Jakima
vičius, Plevokas. Scenacijos ar
tistas ir specialistas Bakšys ir 
kiti.

Vestuvių negali būti be mer-j 
ginų. Ir “Šnip. Vestuvėse” bus 
viena laiminga bet daug jų rei
kalinga — apie 30.

Vyčių kuopa ir “Šnip. Vestu
vių” kiti vadai deda pastangas, 
kad šios fiktyvūs ^vestuvės bū-į 
tų vykusios. Visi kviečiami į 
jas.

Padėkojo. Trečiadien.. geg. 
12 d., po vakarinių pamaldų 
kunigas Virmauskis dėkojo pa
rapijiečiams už praėjusio sek
madienio aukas parapijai vie
ton pikniko. J. Beleckas aukojo 
$20. ir Kontautų šeima, V. J. 
Paplauskas ir šeima $15; po 
$10. — VI. Jakštas. J. Gudaitė, 
Zigmas Strigūnas su žmona, 
Vincas Vosylius ir žmona, Juo
zas Kasperas.

Po $5—Ant. Kaunelis, Ba
nkinių šeima, Ona Bačinskienė, 
Vincas Skudris, A. Majauskai- 
tė, Ona Diksienė, Ona Brown, 
Elžbieta Dravinskienė, Juozas 
Slanina, Antanas Ašmenskas. 
Pastarasis, kasmet piknikui 
aukodavęs brangias dovanas. 
Viena ligonė atsiuntusi iš na
mų $3. Daugel auktiję įio $2.; 
po $1. — Viso tų aukų buvę 
$400. Tai esanti graži pradžia 
pikniko fondui. Jis taip pat pa
dėkojo žmonėms už gausų lan
kymąsi į gegužines pamaldas. į

•

Prieš savaitę laiko, Chelsea, 
Mass. užgriuvusio, bei “žemės 
praryto” vandens departamen
to darbininko Angelo Corsino, 

Į po savaitės kasimo ir ieškoji- 
i mo surastas tik jo užgriuvimo 
metu vartotas kastuvas. Jis su
rastas 33 pėdų gilumoje. Da
bar bus tęsiamas kasimas ir 
žemėje pražuvusio žmogaus 
ieškojimas. Pražuvusio jo žmo
na ir jo tėveliai nuolat laukiaį 
kasimo vietoje, kol jis bus 
rastas.

su-

r..

t Juozas Matačirskas

O nio
Akron, EALF nr. 32 65.00; 

CIeveland, Rev. j. F. Angelai
tis 5.00.

PAIEŠKAI? seserų: Marijo
nos Spakiūtės Algirmonienės ir 
Marcijonos Spakiūtės, sulig vy- 
'ro — Romekienė. Girdėjau gy- 
' vena Argentinoje.

Taipgi paieškau giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ameri
koje, paeinančių iš Raseinių . 

i parapijos, Prabaudos vienkie
mio. Atsiliepkite: Agota Spa- 

ikiūtė (našlė) Grinkaitis, 139
N St., So. Boston, Mass.

(ll-t-31)

BALF Centre Gauti Sky
rių hi Mokesčiai iS>46

. - Aprii Men. 
Connecticut

Hartford. BALF pr. 12 64.00.

l-'o

Turi Pašalinti “Pinball” 
Mašinas

atsilankydami jūs netik gra
žiai ir linksmai praleisite lai
ką, bet karth paremsite savo 
vargstančius brolius ir seses.

Tą dieną, t. y. sekmadienį, 
ų neva geSuz^s mėn. 23 dieną, pato- 

grąsindamas” kišenėje °laikomu j gesniam žmonių susisiekimui 
. įstaigos pareigūnas ’nuo “Barbinmkonamų. -366 

■ pabijojęs atidavė ĮW- Broadway, iki pikniko v;e- 
kurie buvo iš banko tos ir at?al važiuos specialus 

darbininkų algoms autobusai, kurie jus už 1 dole
rį nuveš ir parveš. K»ies^ys.

Apiplėšė Įstaigą

Geg. 7 d. . plėšikas įėjęs į 
New England Electrotype Co. 
įstaigos raštinę. 470 Atlantic 
Avė., pareikalavo pinigų

ginklu.
Hancock 
$7300.00, 
atgabenti 
išmokėti.

------------ -- -------------

Išduos Vairavimo Leidi
mus 2 Metams

Massachusetts Legislatūra iš- i" 
įleido įstatymą, kuriuo automo
bilio vairavimo leidimai (dri- 
vers license) bus 
dviems metams. Taipgi 
kestis padvigubinamas, 
je $2.00 reikės mokėti 

į Tas sutaupys daug laiko moto, 
rų registracijos raštinei.

išduodami 
ir mo- 
Vieto- 
$4.00.

Visi Vykime Į Pirmąjį 
Pikniką!

ĮVAIRŪS skėlimai
K EIK ALING 1 D i ’■ vdė 

binet makers ir millmen. 
ruoti fitting piuklą, 
reikalingas dirbti 
atlyginimas geras.
M-R MANIFACTI

7 Sherman Si., C
CH 2-4020

ca- 
ope- 

I
prie baldu;
Atsišaukite
F.iNG €0.

uarlesto»vn
' (14-18)

YOUR CLD FAVORITE ALE ’ND BEtR

A$K AT YOUR PACKAGE GOOGS SiOPE

Akordiono muzika links-į 

nuteiks susirinkusius, o 7 I 
muzika neleis nuobodžiau-j i

PAIEŠKAI’ brolio Wm. Vin
co Pakalniškio, kilusio iš Kur
šėnų parapijos, Ragainių kai- , 
mo, Šiaulių apskr. 1918 m. tar
navo Amerikos armijoje ir bu- 

į vo Panama Canal zonoj. Atsi- 
išąukite: Jonas Pakalniškis. 161 
■ N. St., So. Boston 27, Mass.

(14-1-14)

i

53.00.

19.00

24

IHinois
Chicago, BALF nr. 4

Florida
Miarni, EALF nr. 39

Ne»v Jersey
Elizabeth, BALF nr. 

116.50.
Aukojusiems ir mokesčius 

užsimokėju; ė-ms BALF Cent
ras n josirdžiausi.-ii dėkoja. Vi
sokeriopą pagalbą tremti
niam- ir toliau į rašome siųsti: 
I’nited I.’.thuanian Relief Fund 

of Ameriea,, Ine.
i 05 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Te':. EVergreen. 7-1422

Dovana Trem
ti

Į talką BALF"ui lietuviu:-. 
■ ■ ■ ■ ■ ■ atė
jo ir Pietį.; Amerikos lietuviai. 
Jų pastangomis surinkta ir 
jau išsiųsta į Vokietiją: 7,000 
svarų mėsos: 16.000 sv. miltų; 
keli šimtai potų batų, 100 mai
šų rūbų.

I >ziaugiasi tn mtmiai* 
tokią gražia dovaną, kuri 
išdalinta ir sunaudota.

i

gavę 
jau

sokęriopas dovanas ir te
prašome siųsti, adresuo- 

United Lithuaaiaa Relief 
c? Amerika, Ine. 105 

1 i oklyn 11, N.

I.

Kas norite Įsigyti Saulėtoje 
Caiifornijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė.,
Hollywood 38, Calif.

i ... - ■ ■

- SorBoston Furnitare Co.
i

Į

I

Matrasai naujai perdirbami
Kainos pranešama iš anksto

Justi kreditas geras
Pristatymas skubu*

1

i

i

IJ 
f

I

380’, t» West Broadvvay.
TeL ŠOU 2758

GRABO RI AI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoias 
Tari Notaro Teise?

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Bostcn 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
338 Dorchester Ase
Tel. COLumbia 2537

I

!

i

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass 

loseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius •’ 
Balsamuotojas

NOTARY PJJELIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 396C

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v.. GailiūnicnC,

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

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūmenč.

29 Gould St.. W. Roxburv. Mass.
Tel. Park-.vay — 1S6ŠAV 

Iždininkė Ona Šiauria.
51 Tampa St.. Mattapan, M.iss. 

Tvarkaarė — Ona Krasauskas,
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

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

Draugija savo susirinkimus laiko ) ■ 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Scventh St.. So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalai.-’ kreipkitės 
pas protokolu raštininke

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirn.’nink.is — Juozas Svagžiiys,
601 6lh St., So. Boston, Mass. 

Vice-I’irmininkas — Pranas Tulelkls.
702 K. 5th St.. So. Boston. Mass.

Pr-t. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 T’iomos Pk.. So. Boston, Mass. 

r .n. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
410 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

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

?4. ’!■ ■ O. Krasauskas.
11 Springcr St.. So. Boston. Mass.

Dratigiji* laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietą. Parapijos salėj 
492 E. 7th St. So. Boston. Ma.ss

I

i

YAKAVONIS
Funeral Ilome

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

Tremtinių Ratelio pirmasis 
PIKNIKAS įvyks sekmadieni, 
gegužės - May, 23 dieną. Ro
muvos parke, Montello. Mass., 
2 valandą po pietų. Pikniko 
metu bus labai tutrtinga prog
rama. Kalbės Lietuvos garbės 
konsulas. advokatas A. O. 
Shallna ir pats naujausias 
“grinorius", atvažiavęs į Bos-I 
toną visai nesenai iš Vokieti- ’ 
jos. Jis jums papasakos daug, 
įdomių dalykų. Dainuos sotis-> 
tai ir tremtinių linksmieji bro
liai, 
mai 
gera
ti. Visi galėsite linksmai pasi
linksminti ir pažaisti tautinius 
žaidimus, lygiai tokius pat. ko
kius žaisdavo jūsų tėvai ir jūs 
Lietuvoje. Daug juoko iki aša
rų jums suteiks komiško spor- 

Ito varžybos, kuriose galės da
lyvauti seni ir jauni. Tos var
žybos - lenktynės bus premi
juotos. Pirmųjų vietų laimėto
jai gaus gražius ir vertingus 

i prizus. Be to, jūs piknike ga
gėsite už kelis centus gauti 
gerų fantų.

Visas gautas pelnas yra ski
riamas tremtinių, likusių Vo- 

;kietijoje, šelpimui maistu. Tad

j
iI

Svaiginamųjų gėrimų įstai- i 
gos Boston’e turi pašalinti iš' 
savo patalpų visas, taip vadi-j 
namas “pinball” mašinas. Tokį: 
įspėjimą per policiją pakartojo 
Boston Licensing Board pirmi
ninkė, Mary E. Driscoll. Ji pa

}\*XXXXXXXXXXXXXXXXX-. »xxxx sxxxx»-.xxxxxxxxxxxxxx%^x

j / ' Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

I

Vincas Balukonis. Savininkas

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

giai patarnauja.

South Boston, Msss.

i

I
i
I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadwav
SOUTH BOSTON. MASS

A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal. 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

•O U Boston 2609

D.

i



Antradienis. Gegužės 1S, 1948 DARBININKAS

oLiteratura
Andrius Jogaudas

A. KUPREVIČIŲ I UŽJŪRI 
PALYDĖJUS I I 

tantų. virtuozas - pianis
tas. dar taip neseniai, sa
vo stebuklingais muzikos 
garsais kerėjęs bei guodęs 
mūsų širdis...

Įžymusis menininkas iš-

Su tremtinių miniomis, 
kurie, tarytum piligrimai, 
nenutrū k s t a m a srove 
plaukia į visus plataus 
Pasaulio kraštus, iške
liauja ir vienas kitas mū
sų menininkas. Mūsų me- klydo i platųjį Pasaulį ne 

vandravoti ir ne nuotykių 
ieškoti, bet vykdyti savo 
kūrybinę misiją. Jis ta
riasi, jog jau atėjo metas 
su lietuviškos muzikos 
menu išeiti už ankštų 
tremtinių bendruomenių 
ribų ir jį perkelti į tarp
tautinę areną, kad tenai 
ne tik pademonstravus 
lietuvio menininko suge
bėjimus, bet ir garbingai 
atstovavus pav e r g t o s 
Tautos kultūros garbę!

A. Kuprevičius laikinai 
apleisdamas sku r d ž i ą 
tremtinio pastogę mums,! 
likusiems čia vargti trem
tinio vargą, paliko <—• 
savo nuostabųjį skambi
nimo meną, prisiminimų 
ilgesį... Mes visada prisi
minsim jį ne tik kaip ne
palyginamą muzikos me
no burtininką, bet ir kaip 
pranašios asmenybės gra
žų pavyzdį, jog ir sun
kiausiose gyvenimo sąly
gose galima labai daug 
pasiekti, tik reikia žinoti 
ko ir kaip siekti bei norėti 
siekti!

Andrius Kuprevičius 
kūrybiniai augo, brendo! 
ir nuostabiais laimėjimo 
žiedais pražydo niūriose 
praėjusio karo bei sunkio
se tremties dienose. Meni
nių viršūnių jis pasiekė 
ne atsitiktinai, bet per 
kietą b^i įtemptą darbą, 
nenutrūkstamą treniruo
tę. per į vieną tikslą nu
kreiptą savo geležinę va
lią. Kad siekiant didžiųjų 
meno uždavinių A. Kupre
vičiui teko nugalėti nema- 

su tremtiniais žų sunkenybių bei peršok- 
atsisveikino ne eilinis me- ti aukštų kliuvinių, vaiz- 

bet vienas žy- džiai parodo jau suspėtas 
instrumen- nueiti jojo audringas gy-

Tik prisi-

r.ininkų atitrūkusių iš be
namių tremtinių tarpo, 
šiandieną randasi ir Jung. 
Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje, vienas kitas jų 
pasiekė Pietų Ameriką, 
neužilgo mūsų menininkų 
rasis net tolimoje Aus
tralijoje. Drąsiai galima 
teigti, jog, greit nebus to- 
l io žemės krašto, kuriame 
nebūtų mūsų tautiečių bei 
mūsų Tautos kultūros 
“ambasadorių” — meni
ninkų...

Štai, prieš mane, ant 
mažyčio rašomojo stalo, 
guli laiškas. Jis priklauso 
vienam, neseniai į užjū
rius iškeliavusiam, meni
ninkui. Savo atsisveikini
mo laiške, minimas meni
ninkas tarpe kita ko rašo:

“Mielas Brolau,
Dėkui už mielą laiškutį 

ir rūoestingumą. Deja, 
man jau nebeteks, turbūt, 
greitu laiku mindžioti 
švabų ž°mę. Už poros die
nų išvažiuoja ten. kur ma
ne esant kartą jau buvai 
beveik apskelbęs!

Išvažiuoju Argentinon. 
Susitvarkiau ir nutariau 
nebedelsti. Nusibodo defi
citas ir skurdas, 
labai gaila visus 
likti...

Tepadeda Jums 
Dievas laimingai
varp-ti dienas Vokietijoj 
ir netrukus atsikvėpti lai
svesniu ir geresniu oru. 
Maro mintys bus visuo
met su Jumis! Gero vėjo!

Tavo
Andrius Kuprevičius”.

Šį kartą

nors ir
Jus pa-

visiems 
baigti

nininkas, 
miausių mūsų 
falinės muzikos reprezen- venimo kelias.

Flushing, N. Y., perkrūustyto’ai nešdami pianą perkirto per neat
sargumą gaso vamzdį, ir iš to įvyko ekspliozija, kuri sugriovė namą ir 
kitus aštuonis apardė. Nukertėjo f žmonės. Sukrėtimas buvo jaučiamas 
visoje apylinkėje. Atrodo, kadžmogis kas žingsnis žengia per savo ne
laimu) vietas ir tik atsarga laimina žingsnius.

minkim jo pastarojo ne
pilno dešimtmečio gyveni
mo bei kūrybos raidą: —

Fortepiono studijas Kau
no Valstybinėj Konserva
torijoj jis baigė 1939 me
tų pavasarį, kai- ore jau'
buvo jaučiamas parako 

a?ie dūmų tvaikas. Tik pradė-
jus žengti savarankišką' 
menininko - artisto kelio-! 
nę, kilo Antrasis Pasauli
nis Karas, jo pėdomis 
greit atsekė ir kitos net 
laimės, visu svoriu užgu-' 
lusios mūsų Tėvynę. Jau- 
nasis pianistas, kuris, mu
zikos studijas baigė eida
mas vos devynioliktus sa
vo amžiaus metus, nuo toj 
momento karo audrų yra; 
blaškomas iš vienos į kitą į 

| vietą, verčiamas kaitalio-j 
įti ne tik savo darbo, bet! 
i ir gyvenamą ją vietą. “Ta-I 
rybiniais metais” i 
matom temokytojaujantį 
Vilniaus Muzikos Mokyk
loje. Trumpalaikio išsilai
svinimo momente, jis pe
rima vadovauti Kauno 
Valstybinio Radiofono repertuarą 

! muzikinį skyrių, kur dir- fortepiono 
lt____________________________________H.T______ Z___ ' • 1
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rėjo didžiulį kėjimas, o A. Kuprevičius 
laisvai kalba ir raštu nau
doja lenkų, rusų, vokiečių, 
prancūzų, anglų, pasta
ruoju metu neblogai yra 
susipažinęs dar ir su italų 
bei ispanų kalbomis, — 
geras išsiauklėjimas, į- 
gimtas malonus būdas ir, 
pagaliau, patraukli pia- 

lau’ iama, jijnisto išorė, — visos tos . ,---- -------------- ----
Mes neabejo-j testuoja ne tik kaip talen- 

kūrė-

L. Andriekus
Be Gimtųjų Namų
Sugrįžę paukščiai į tėvynę, 
Lizdelį savo mielą ras, 
Tik mes, gimtus namus atminę, 
Nešiosim ilgesį kaip šviną 
Ir jausim širdyje žaizdas.
Laimingos praeities minutės, 
Lyg brangūs deimantai žėrės, 
Ir skųsimės: nelengva būti 
Šaly be rūtų, be lakštutės 
Ir be gelsvos laukų svėrės.
O ten berželiai nusiminę 
Sugrįžt namo iš tolo mos.
Ir guosimės: pakils tėvynė, 
Kaip lelija, kurią nuskynė 
šalta ranka žiemos.
Pakils, pakils šalis gimtoji 
Ir jos pavasarį visi matys — 
štai jau laukai džiaugsmu alsuoja, 
Štai mūsų sielos gilumoje 
Vis šviečia ta viltis.

pasisekimą, 
—savo gilia menininko — 
kūrėjo prigimtim svajojo 
apie karo nepaliestus ar 
bent mažai jo tesužalotus 
kraštus, kur verda tikra
sis muzikos meno gyveni
mas, kur menininkas, ei
damas į estradą, yra tik
ras, jog jo kūrvba yra 
nuoširdžiai 
bus sunrasta ir reikiamai'teigiamos ypatybės ji 
įvertinta, mc.-5 nvaucjv- į 
iam, jo" mūsų pianistas tingą menininką 
jau senai gaUio išvykti į Ją, bet ir kultūringo pa- 
platųjį pasaulį ir iis, daug šaulio narį, džentelmeną, 
lengviau, negu eilinis DPj Tie, kuriems nors kartą 
būtu suradęs “spragų” iš- teko buvoti A. Kuprevi- 
trūkti iš ankštu “Displa-|čiaus koncerte, su liūdesiu 
ced Persons ramu neva- širdy jį palydi už jūru- 
Hos”, 
būt dėl to, kad jautės dar tarytum išsinešė ir dalį 
nesąs pilnumoj pasiruošęs mūsų džiaugsmų, kurių 
savo kūrybinei misijai, vargšas benamis tremti- 
Tik padaręs “v-meralinę nys tiek mažai teturi... 
repeticiją”, o tokią repeti-(Tik žinojimas, jog jis su 
ciją buvo jo dalyvavimas mumis atsisveikino laiki- 
Tarptautiniam Muzikų ir nai ir girtinai kokiai misi- 
Dainininkų Festivaly, Že- jai jis ten išvyko, paguo- 
nevoj, įvykusiam 1946 m. džia mus. 
rudeni, ir ten susilaukęs kindami su juo, 
europėjinio įverti limo beijrim tarti Aido žodžius: 
pripažinimo, — savo seną

bet neišvyko gal marelių. Jis išvykdamas

Todėl atsisvei-
mes no-

“Keliauk ir nugalėk!” 
svajonę įvykdė tik dabar, Savo stebuklinguoju me- 
— išvykdamas į Argenti- nu nugalėk tolimųjų kraš- 
ną, kurion iškeliauti susi- tų žmonių širdis, palenk 
darė palankios sąlygos jas, savo asmeniui mums, 
dar festivalio metu. Nors, tremties vargą vargstan- 
vizą ir rekomendacijas tiems ir užkariauk jų sim- 
Argentinos muzikinio pa- patijas mūsų nelaimingai 
šaulio vairuotojams, ku- kenčiančiai Tėvynei Lie- 
rios tikrumoj reiškia tą tuvai!
pat, ką ir koncertinis an-' Tad, gero vėjo, Mielas 
gažamentas, senai turėjo Andriau!
savo rubežių, — A. Kup
revičius, ten tuojau neiš
vyko, virš metų likdamas 
vargti bendrą tremties 
vargą. Pastaruosius me
tus pianistas dirbo ypa
tingai intensyviai, tik ret
karčiais atitrukdamas 
vienam kitam koncertui.:

v •
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mes jį se didmiesčiuose, susira
dęs savo srities meno au
toritetus, pas juos gilina 
fortepiono skambinimo 
technikos pažinimą arba 
savarankiškai studijuoja 

įžymiųjų

C z\: Di nos paradoje, Budepešte, Vengri
joje, vyko parados eisenoje ir milžiniška Dėdės 
; amo ro-&. kuries vaizdą čia matoma atvaizduo
dama “Vcice of America” perėjimą ir už geležinės 
uždangos. Ra j ioniesiems buvo dieglys, bet žmo- 
j ės matydami tą laisvės simbolį džiaugėsi pro a- 
taras.

_ - __ f _
kūrėjų kuri- kūrybą 

ba 1941-42 metais. Nacių nius, skverbiasi į jųjų pa- viškos 
režimui gniaužiant bet ko- slaptis, paveldi jų stilių 
kias lietuvių tautiniai - bei dvasią. Fortepiono 
kultūrinęs pastangas ir menui jis skira po 10 ir 
atsiradus pavojus jauni- daugiau valandų kasdie- 
mui būti prievarta išga- ną, vardan savo didžiojo 
bentam į Reichą bei į-į meno, pianistas pasitrau- 
jungtam į karo pramonę,'kia į Voralberg’o kalnus 
— A. Kuprevičius, ku- ir ten, gyvendamas vieni- 
riam taip pat grėsė tas šo “atsiskyrėlio” gyveni- 

Į pavojus, studijų priedan- mą, tarytum “apsėstas”, 
iga išvyksta į Berlyną, vė- anot vieno austrų muzikos 
! liau persikelia į Vieną, kritiko posakio apie mūsų 
i kur ir praleidžia audrin- pianistą, — visas pasine- 
Įguosius 1943 - 44 metus.-ria muzikos garsų stichi- 
Karo audroms artėjant joje! Tik besąlyginiai au- 
prie galo, mūsų artistas; kodamasis savo 
pasitraukia į Voralberg’o i A. Kuprevičius pasiekė 

tų spindinčių kūrybinių 
aukštumų, kuriomis gėrė
jomės mes, kitų tautų iš- 
vietintieji ir austrų, vo
kiečių bei šveicarų muzi
kos meno išlepintos audi
torijos.

■ Kad A. Kuprevičius yra 
į didis menininkas — “Kū
rėjas iš Dievo malonės”,— 
kaip sako mūsų žmonės, 
dviejų nuomonių nėra. 
Taip pat nėra dviejų nuo
monių, jog jis retų viršū
nių pasiekė ne tik savotuoti... 
talento, kuriuo menininką 
gausiai apdovanojo gera
sis Likimas, dėka, bet ir 
valingu darbu. Pianistas 
dar ir dar kartą įrodė, 
jog norint būti didžiu nie

kai galvoti apie meną, at-!nininku, vieno talento ne
rodė, esą beprasmiška, —; užtenka, kad jį turi lydė- 
A. Kuprevičius net tomis j ti kietas darbas bei kūry- 
siaubo valandomis neuž- binio darbo meilė. A. Ku- 
miršo savo didžiosios me- previčius 
no misijos. Griaunamuo- menininkų grupei, kurie į

Į

kalnus, kur jis gyvena 
nuo 1945 metų pavasario 
iki 1947 m. pabaigos. Ten 
jis sutinka ir karo pabai
gą, iš ten padarė nevieną 
savo koncertų tume po 
Austriją, Vakarų Vokie
tiją ir dviem atvejais kon-' 
certuoja Šveicarijoje. A. į 
Kuprevičius parodė nuos
tabią dvasinę savitvardą 
ypač karo audroms siau
čiant. Tuo metu, kai, tary
tum iš pragaro gelmių iš
trūkusios šėtoniškosios 
jėgos kėlė mirties puotą, 
— tūkstančiai mirtį ne
šančių bombonešių “žemę 
su dangum maišė”, kai vi
si buvo užimti tik savo 
gyvybės išsaugojimu ir

priklauso tai

savo pašaukimą žiūri ne i 
kaip į atsitiktinį reiškinį, 
bet kaip į šviečiantį tiks
lą, į kurį jie žengia, auko
dami visas savo fizines 
bei dvasines jėgas. Šitos 
kategorijos menininkai į 

žiūri kaip į Die- 
kibirkšties auką, 

dėl to jie nepakenčia pa
viršutiniško — “pigaus 
meno”, paverčiant jį leng
vo pasipelnymo objektu. 
A. Kuprevičius iš savęs 
reikalaudamas labai daug, 
nemažesnius reikalavimus 
stato ir auditorijai: jis 
koncertuoja retai, kai 
jaučia, jog, jei ir ne visa, 
tai bent didesnė pusė au
ditorijos yra pajėgi su
prasti jo meną. Gal būt 
kaip tik dėl to jis buvo 
“retas svečias” mūsų ben- 

menui,! druomenėse, lageriuose ir 
stovyklose, nes žiūrėda
mas visu rimtumu į savo 
meną, jis nenorėjo ir ne
galėjo bet kur ir betkokiu 
instrumentu groti. A. Ku
previčius jau senai yra 
praaugęs vidutinio muzi
kos mėgėjo lygį, juo la
biau mūsų tremtinių been- 
druomenių marga muziki
nio išsilavinimo visuome
nės skonį, todėl, būkim 
atlaidūs, jeigu nevisur ir 
ne su kiekvienu 
mentu šie sutiko

I vuvu...

A. Kuprevičius, 
damas nelengvas 
nio dienas, kurios meni
ninkui yra juo sunkesnės, 
visą laiką ilgėjosi norma
lesnių savo darbui sąlygų 
bei geresnių menininkui 
reikštis galimybių. Ret
karčiais koncertuodamas 
apgriautuose Austrijos 
bei Vakarų Vokietijos 
miestuose, kur visada tu-

K. Šimkūnytė - Suvaizdienė, 
kilusi iš Gučkampių vienkie
mio, Čekiškės valsčiaus, Kauno 
apskrities, ieško Venslauskai- 

____  tės Mikasės, gimusios Gučkam- 
Praėjusiu metų gale,aplei- *ien^eT3?.. vįį”
dęs Voralberg’o kalnus, !K*un°ap^rityjcA*dHep^ite 
kur išgyveno arti tnjų 
metų ir vykdamas Argen
tinon per Č—■’—
ten atliko antrą ir pasku-i 
tinę “generalinę repetici
ją” — Ziuriche davė vieną Į 
kohcertą, turėjusį, taip 
pat didžiulį pasisekimą.

Andrius Kuprevičius į 
užjūrius išvyko pasiruo-, 
šęs savo “kultūrinio am
basadoriaus” misijai dau
giau negu kuris kitas mū
sų menininkų. Jis išvyko 
pasiruošęs iki _ tremtinio 
gyvenimo sąlygose gali
mų ribų ne tik kaip meni
ninkas, bet ir kaip visa
pusiškai išsilavinęs kultu- Uepojaus, Latvijoj, 
ringos tautos pilietis. Pla- atsiliepti Bronislavai 
tus visapusiškas išsimok-'dabar gyvenančiai Augsburg - 
slinimas, kelių Rytų bei Hochfeld, Von Richthofenstr. 
Vakarų tautų kalbų mo- 26, Germany, U. S. Zone.

arti triiu ^kančhi adresu: K. Suvaizdie- 
J nė, Kreis Gifhorn ueber Wit- 

Šveicariją i tinfen’ Ded‘Worf D. P. litau- 
- * 1 isches Lager, Germany, Br. 

Zone.

Adomas Kneitas (Knitas) ir 
jo sesuo Jieva, kilimo nuo Pi
kelių, Mažeikių apskr. išvykę į 
Ameriką apie 1900 m. prašo
mi atsiliepti Bronislavai Ginti- 
lienei, Ignaco Gintilos našlei, 
dabar gyvenančiai Augsburg - 
Hochfeld, Von Richthofenstr. 
26, Germany, U. S. Zone.

Vladislovas Stungurą sūnus 
Vladislovo ir Kunigundos Nor- 
mantaitės * Stungur, kilimo iš 

prašomas 
Gintila,

instru- 
koncer-

gyven- 
tremti-

Ąrabų kariškiai saugo Jericho stotį, Palesti
noje, kad jų priešai - žydai neįeitų į stotį. Tarp 
arabų ir žydų prasidėjo atviras karas ir eina žūt
būtinė kova dėl krašto kontrolės.


