
NEKALTAI 
PRADĖTOJI

“Gražioji Ponia, kaip 
Jūs vadinatės?”, nedrąsiai 
klausė kukli piemenaitė 
nuostabiame regėjime.

“Aš esu Nekaltai Pradė
toji”. atsakė gražioje Po
nia. Ir nuo to laiko neper- 
stoja keliauti žmonių mi
nios j tolimą Pirinėju kal
nu kampelį pagarbinti Ne
kaltai Pradėtosios ir mels
tis i Ją.

Visa graži yra Marija. 
Pats dangiškasis Tėvas Ją 
išnuošė neapsakomais pri
vilegijų turtais, nepana
šiais į bet kokį sutvėrimą. 
Bet gražiausia privilegija, 
kuri Mariją padaro iš visų 
sutvėrimu labiausiai pa
našią į Dievą, yra Jos Ne
kaltas Prasidėjimas. Už 
tai Ji pasirinko tą privile
giją savo vardu.

MARIJA — PASAULIO 
CENTRAS

Nelengva tačiau vra su
prasti Marijos Nekaltą 
Prasidėjimą, kaip neleng
va yra suprasti Jos pra
kilnumą ir didybę. Per
daug mažai mirtingieji į 
Ją kreipia savo akis, ieš
kodami kitur išminties ir 
pasaulio mįslės išrišimo 
Tuo tarpu, Ji yra Išmin
ties Sostas. Ją sb pratęs 
žmogus įsigyja tos tikro
sios išminties, kuri parode 
žmogui jo gyvenimo tiesų 
kelią. Štai kodėl ir Jos Ne
kaltas Prasidėjimas yra 
taip sunkiai suprantamas 
nes žmogus yra papratęs 
viską matuoti savo paties 
mastu. Žmogus galvoja e- 
sąs pasaulio centras, apie 
kun viskas sukasi ir nuc 
kurio viskas priklauso, ne- 
išimant nė Dievo, nekal
bant jau apie Kristų ir Je 
brangiausią Motiną.

MARIJA IR ADOMAS
Mes esame dar vis pri

pratę galvoti, kad Marija 
priklauso nuo Adomo, kad 
Ji per Adomą gavo iš Die
vo malones, kad Adomui 
nusidėjus ir Ji turėjo pra
rasti malonę ir tokiu būdu 
ateiti į šį pasaulį su gim
tąja nuodėme. Toks gal
vojimas daugelyje dalykų 
mus suklaidina.

Tuo tarpu yra visai 
priešingai. Ne Marija pri
klauso nuo Adomo, bet A- 
domas nuo Marijos. Die
vas nebūtų galvojęs tverti 
mūsų Protėvio ir visos 
žmonijos, jei pirma nebū
tų galvojęs apie tą pir
mykštę Porą — Kristų ir 
Mariją, apie tuos tikruo
sius pasaulio Valdovus. 
Tik Mariją pamilęs ir no
rėdamas Jai paruošti Jos 
vertą buveinę, Dievas su
tvėrė šį nuostabų pasaulį. 
Tik iš meilės Marijai ir 
norėdamas, kad žmogus 
pasidarytų vertas save 
karalienės tarnas, Dievas 
papuošė Adomą tomis 
nuostabiomis dovanomis 
— Dievo malonėmis.

Šv. Bonaventūra eina 
dar toliau. Jo įstikinimu, 
Dievas būtų baudęs žmo-

—
Katalikas, kurs neremia 

katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru j 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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Vakarų Pusrutulio Valstybių 
Sutartis Įsigaliojo

Mirė Savaitraščio "i neri- 
ta" (steigėjasI
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New York — Šiomis die
nomis mirė kun. John J. 
Wynne, jėzuitas vienuolis, 
90 metu amžiaus. Jisai bu
vo katalikų savaitraščio 
“America” įsteigėjas ir 
pirmasis jo redaktorius.

Kun. John J. Wynne bu
vo įžymus mokslininkas ir 
žurnalistas.
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Bostono Arkidiecezijos Sv. Var 
do Draugijų Seimas Buvo 

Sėkmingas
J. E. Arkivyskupas Cushing pasakė 

įdomią kalbą
Boston, Mass-— Sekma

dienį, gruodžio 5 d., 3 vai. 
po pietų, Hotel Bradford, 

[įvyko Arkidiecezijos Šv.
» y j •• ••Washington, D. C. 

Gruodžio 1 d. mirė Frank 
B. Noyes, 85 m. amžiaus, 
“Evening Star” dienraščio 
leidėjų kompanijos pirmi
ninkas. Jis per 38 metus 
sėkmingai pirmininkavo 
spaudos agentūrai — As- 
sociated Press.

1 Frank B. Noyes už pasi- kurios bendradarbiauja su 
žymėjimus spaudos srity- komunistų organizacijo
je buvo pakeltas kelių uni- mis, prisidengdamos gra- 
versitetų garbės daktaru, žiais vardais.

Arkivyskupas stipriais 
žodžiais pareiškė, kad tai 
yra apgaulė kai ateizmas 
ir komunizmas dangstosi 
tokiais vardais, kaip libe
ralizmu arba progresyve 
demokratija.

“Jeigu žmogus myli ko
munizmą”, sakė jis, “jei
gu jis tiki į komunizmą,

i Vardo draugijos unijos 
ketvirtas metinis seimas. 
Vadovavo pirmininkas J. 
Frederick Harkins.

J. E. Arkivyskupas Ri
chard J. Cushing, D. D. 
buvo principaliu kalbėto-[jeigu jis stengiasi išplėsti 
ju. Jis pasmerkė tas or
ganizacijas ir asmenis,

WALLACE PRALAIMĖJIMAS 
BUVO 47 PRIEŠ 1

Shanghai, Kinija—Gruo
džio 4 d. Kinijos laivas, 
vežęs 4,000 pabėgėlių iš 
vidurinės Kinijos karo 
veiksmų srities, sprogo ir 
nuskendo Yangtze upės 
žiotyse. Su laivu nusken
do virš 3,000 kiniečių pa- 

Rio de Janeire konfe- bėgėlių. Išgelbėta tik apie 
rencijos nutarimus patvir- 700. 
tino Jung. Valstybės, Bra- —

Kolumbi- džiausiu Kinijos nelaimių

CostaŠiomis dienomis
Ricos valdžia patvirtino 
sutartį. Ji buvo 14-ta val
stybė.

Washington, D. C. —
Kaip jau žinoma, praeitais 
metais Rio de Janeire, 
Brazilijoj, įvyko 19 šiau
rės ir pietų Amerikos val
stybių konferencija, kur 
aptarė sutarties projektą, _ _
kuris įpareigojo visas vai-j žili ja, Meksika, --------<
stybes ginti Vakarų Pus- j ja, Venezuela, Hondūras, vandenyse, 
rutulį nuo priešo. -------- c-i

Toje konferencijoje nu
tarta, kad sutartis įsiga
lios, kai du trečdaliai val
stybių ją patvirtins.

Tai esanti viena iš di-

gų po jo pirmo nusikalti
mo amžina mirtimi, jei 
nebūtų galvojęs apie Ma- J! 
riją. Iš meilės Jai Dievas 
dovanojo Adomui, iš mei
lės Jai Dievas išgelbėjo 
Noe ir globojo patrijar- 
kus, kad jie paruoštų ke
lią tai dangaus ir žemės 
Karalienei.

Ir jeigu po Kristaus atė
jimo Dievas nebaudžia ir 
nesunaikina žmonijos, tai 
vien todėl, kad mes esame 
Marijos vaikai. Mylėda
mas Mariją Dievas myli ir 
žmogų, jam atleidžia ir jį 
apdovanojo savo malonė
mis.
NEKALTAI PRADĖTOJI

Iš čia jau lengva 
prasti, kodėl Adomas sa
vo nusikaltimu negalėjo 
pakenkti Marijai. Jeigu 
karalius, mylėdamas savo 
motiną., vieną kurį paval
dinį apdovanotų dideliais 
turtais ir padarytų savo 
motinos tarnu ir jeigu tas

Tęsinys 2-rame puslap.

v •

Nicaragua, Panama, Sal- ----- ---------
vadoras, Paragvajus, Do-! Kariuomenės Sekretorius 
mininkonų Respublika, 
Haiti, Uragvajus ir Costa 
Rica. Tai ir sudarė dau
giau kaip du trečdaliu.

Vyksta Europon
Washington, • D. C. — 

Praneša, kad J. V. kariuo-.
Pagal šį susitarimą, jei- [ menės sekr. Kenneth C. 

gu bent viena sutartį pa- Royall gruodžio 11 dieną 
sirašiusi valstybė būtų išvyks Europon ir lanky- 
užpulta ,tai kitos turi gin-(sis okupuotose srityse 
ti užpultąją. ‘Graikijoj ir Turkijoj.

Washington, D. C. —Ką 
tik praėjusiais prezidenti
niais rinkimais iš visu, 
turbūt, Henry Wallace, ir 
jo rėmėjai liko labiausiai 
nusivylę. Wallace ir jo 
Progresyve partija pralai- 

— maio santykiu 47 prieš L 
Už Truman, Dewey ir 

kitus kandidatus buvo pa
duota apie 47,000,000 bal
sų, o už Wallace tik apie 
1,000,000. Jis skelbėsi esąs 
“žmonių kandidatas”, o 
Truman ir Dewey esą 
Wall Stryto ir reakcijos 
kandidatai. Wallace, ku
rio kandidatūrą į prezi; 
dentus visomis jėgomis 
rėmė komunistai, gavo 
mažiausią skaičių balsų, 
ir mažiausią nuošimtį bal
sų, kaipo trečios partijos 
kandidatas, už bet kurį ki
tą reikšmingesnį trečios 
partijos kandidatą. Jis 
taipgi gavo mažiausiai e- 
lektorinių balsų, būtent, 
nulį.

Iš 100 Wallace’o remia
mų kandidatų į Kongresą, 
99 pralaimėjo. Laimėjo 
tik vienas Vito Marcanto- 
nio, New Yorke.

Iš 7 kandidatų į Senatą, 
kuriuos
Progresyve partija 
pralaimėjo.

Skaudžiausias pralaimė
jimas buvo, tai specialiuo
se rinkimuose išrinkto 
1947 m. Bronxe, N. Y; 
kongresmono Leo Isacson. 
Dėl jo išrinkimo nepa
prastai džiūgavo “raudo
nųjų pasaulis”. Dabar jo 
pralaimėjimas Demokra
tų - Liberalų kandidatui 
buvo raudoniesiems labai 
skaudus.

Koks didelis Wallace’o ir 
jo trečios partijos pralai
mėjimas buvo, galima aiš
kiau matyti palyginus su 
pirmiau rinkimuose daly
vavusiomis ‘trečiomis par
tijomis’.

Pavyzdžiui: 1912 m. Te- 
ddy Roosevelto vadovau
jama trečioji partija gavo 
4,1199,507 iš 15,036,442 
balsuotojų; 1924 m. Ro- 
bert LaFollette ir jo tre
čioji partija gavo 4,822,-

856 balsų iš 29,090,926 
balsuotojų, o 1948 Henry 
A. VVallace tegavo 1,117,- 
154 balsus iš 47,349,457 
balsuotojų.

Amerikos liaudis - bal
suotojai atmesdami Wal-

komunizmą, tai lai jis taip 
ir pasako. Lai jo ‘taip’ 
būtų ‘taip’ ir jo ‘ne’ būtų 
‘ne’ komunizmo reikalu”.

J. E. Arkivyskupas Cu
shing ragino visus narius 
įtraukti į Šv. Vardo drau
gijas daugiau jaunimo. 
“Be jaunimo, be naujų va
dų organizacija laipsniš
kai mirs”, sakė Arkivys
kupas.

Jis nurodė, kad katali
kai turi būti tolerantai. 
Jeigu jie mato gerus dar
bus kitų įsitikinimų žmo
nių, tai jie tuos gerus dar
bus turi pripažipti.

lacfi, atmetė ir tą progra- Sv. Vardo draugijos turi
mą, už kurią jis stovi, bū
tent, už Amerikos visišką 
nusiginklavimą, kencelia- 
vimą Marshallo Plano, iš
sitraukimą iš Europos, 
bendradarbiavimą su Ru
sija, nusileidžiant visuose 
jos reikalavimuose, ir, ži
noma, I 
su komunistais.

bendradarbiavimą j liuci ja

Balkanai Laužo Taikos 
Sutartis

rėmė Wallace’o 
visi

Trys Valstybės Įspėja Rusiją
Reikalauja, kad Sovietai išsižadėtų 

komunistinės Berlyno valdžios
Paryžius — Jung. Vals-(“nelegalė valdžia” Sovietų 

tybių, Britanijos ir Pran- sekcijoje nebus panaikin- 
cūzijos valdžios pareiškė, ta, tai jos turės imtis 
Rusijai, kad ji išsižadėtų' griežtų priemonių prieš 
komunistinės valdžios, ku- tuos, kurie nesilaiko vie- 

{rią komunistai sudarė suningumo Berlyno valdy- 
su* jos pagalba Rusijos sekei- me. Vakarų valstybės aiš- 

joj, jeigu nori išspręsti kiai įrodo, kad Sovietų 
Berlyno ginčą. j Rusija sistematiškai laužo

Kaip žinoma, Berlyno 
ginčas dėl valiutos paves
tas svarstyti Jung. Tautų 
Saugumo Tarybos “nei- 
tralių” valstybių nariams.

Vakarų valstybės stip
riai pareiškia, kad jeigu

visas keturių - šalių su
tartis.

Taigi trys valstybės pa
smerkė Rusijos valdžią nė 
tik už tai, kad leido, bet 
kad ji pati vykdė nelega
lius Veiksmus Berlyne.

Roma — Italijos Užsie
nių Reikalų Ministeris 
Carlo Sforza apkaltino 
Balkanų valstybes Bulga
riją, Rumuniją ir Vengri
ją, būk jos laužančios sa
vo taikos sutartį su Itali
ja.

Minėtos valstybės su 
Rusijos pagalba didinan
čios savo apsiginklavimą, 
ir kariuomenės skaičių, 
peržengdamos taikos su
tarty nustatytą ginkluotų 
jėgų dydį. Panašus apkal
tinimas buvo iškeltas ir 
Anglijos Parlamente.

471,000 nariu, šiais mo
tais padidėjo 15,000 narir.

Teisėjas Thomas F. 
Quinn iš Natick, rezoliuci
jų komisijos pirmininkas, 
perskaitė keletą rezoliuci
jų, kurios vienbalsiai bu
vo priimtos. Viena rezo- 

■ uuvija pageidauja, kad 
valdžios, darbdavių ir dar
bininkų vadai Jung. Vals
tybėse bendrai stengtųsi 
Įgyvendinti socialį ir eko
nominį gyvenimą, kaip y- 
ra nurodyta Popiežių — 
Leono XIII enciklikoj ? 
“Rerum Novarum” ir Pi
jaus XI enciklikoje “Qua- 
dragesimo Anno”.

Seimas taipgi pasisakė 
išvietintų žmonių įkurdi
nimo reikalu ir Rusijos 
atvertimo.

"Darbininko" Šeima 
Padidėjo

Reikalauja Prašafoti Ko- 
niniiitiii K Unijos

Chicago, m. — Trans- 
port Workers Unijos, CIO, 
seime, kur dalyvauja 200 
atstovų, reikalau j a m a, 
kad iš unijos būtų praša
linti visi komunistai ir jų 
pakeleiviai.

Praeitą pavasarį atvy
kęs iš tremties ir kurį lai
ką pailsėjęs pas savo gi
mines ir pažįstamus Wor- 
cester, Mass., 
gruodžio mėn. 
pradėjo dirbti 
ko” redakcijoj 
tas teisininkas, 
M. Lapinskas.

Sveikiname ir linkime p. 
Lapinskui stiprios sveika
tos ir ištvermės, dirbant 
sunki? laikraštininko dar
bą.

nuo š. m. 
pradžios 

“Darbinin- 
diplomuo- 
p. Juozas

UŽUOJAUTA
Mirus a. a. Elzbietai Mendelienei, gyv. Bal

timore, Md., kun. dr. Liudviko Mendelio, Šv. 
Alfonso lietuvių parapijos klebono ir “Darbi
ninko” uolaus bendradarbio ir rėmėjo, ma
mytei, reiškiame jam ir visai Mendelių šeimai 
gilią užuojautą.

“Darbininko” Redakcija ir 
Administracija.
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ĮVAIRIOS žinios
JUNG. VALSTYBIŲ KABINETE 

NEBUS PERMAINŲ
Hashingtou, D. C. — Sugautas pabėgėlis kąrią- 

Prezidentas Truman pra- mas ant didžiųjų stovyk- 
nešė spaudos atstovams, 
kad tuo tarpu jo kabinete 
nebus permainų. Jis kvie
tęs dabartinius sekreto
rius ir toliau eiti pareigas.

Spaudos atstovai už
klausę Prezidento apie 
gandus, kad valstybės se
kretorius Marshall, Fores- 
tal ir Krug atsistatydin
sią. Prezidentas pareiškė, 
kad visi sutikę pasilikti 
valdžioje.

IK VU BUCHENWJU
DAS PILNAS

Paskelbus rinkimus Vaka
rų sekcijose, Sovietai ir 
jų agentai vedė smarkią 
propagandą, kad vokie
čiai neitų balsuoti; komu
nistai puolė vokiečių 
prieš - rinkiminius susi
rinkimus, sukėlė mušty
nes. Bet visos raudonųjų 
pastangos nuėjo, kaip sa
ko, ant šuns uodegos.

_ - . . Balsavimo dienoje ko-
menesius kai kurie gauna mUn.ista.i bandė sulaikyti 
pasiskaityti Lenino ar 
Markso raštus.

Du kartus per mėnesį; munistus ir jų pakeleivius 
rusų karininkai skaito po
litines paskaitas kuriose 
liečiami rusų vokiečių 
santykiai, o ypač girįąma 
Bismarko rusiškoji politi
ka.

Vyrų mirtingumas yra 
didelis. Moterys, kuriomis 
ant nugaros ištatuiruotas 
pjautuvas ir kūjis, yra 
geresnėje padėtyje. Kai 
kurios jų priklauso vadi
namam “elitui” ir turi tei
sę nešioti plaukus. Jos y- 
ra stovyklos karininkų 
dispozicijoje. Dienos metu 
jos skuta karininkų val-

los medžių.
Suimtieji neturi jokio 

ryšio su likusiu pasauliu. 
Artimiausiems jie yra 
dingę be pėdsakų. Per tris

i
I 
!

vokiečius balsuot o j u s. 
Trisdešimt devynius ko-

DARBININKAS

i
w * w *

priima. Mėginsiu ten pir
madienį prisistatyti.

Kokia žiauri tikrove! 
Gabumai, pasišventimas 
pašaukimui. ilgam e t i s 
mokslas ir praktika ir, pa-

NEKALTAI 
PRADĖTOJI

Pradžia 1-om pust

žaliau, jsitobulinimas. kad tarnas iš savo kaltės pra- 
rankose "smuikas dainuo- rastU tuos turtus ir su-
ja". Ko gi dar trūksta? - 
Brangios tėvynės, laisvos KenK

teptų savo vardą, jis pa-

tėvynės trūksta? Trūksta!°.?e Pa<-'iai karalienei. Ma- 
Ud » Mūzų "ja yra ta karąhene,, o n

areštavo Jung. Valstybių 
sekcijoje, trylika Britų į 
sekcijoje ir trylika Pran-j 
cūzų sekcijoje, kaip pra
neša policija.

I

“Die VVelt” nr. 83 rašo, 
kad Buchenwaldo garsioje 
koncentracijos stovykloje 
šiuo metu prigrūsta de
šimt tūkstančių politinių 
kalinių.

Barakuose baisus susi
kimšimas. Suimtieji dėvi 
specialius kalinių rūbus ir 
medines klumpes. Vyrams .. . , , 
ir moterims kepami Plau-!^klal bulves' 
kai. Daugumas moterų čia;,* . .. . ,
uždarytos todėl, kad jų ŽUVO 37 LcktUVO 
vyrai ar sūnūs yra pabė-Į -----------
bę į vakarines zonas. ; Honolulu, gruodžio 6 —

Nuo 7 vai. ryto ligi 22 Lėktuvas, priklausąs — 
vai. vakaro gyvenimą • 374-th Troop Carrier 
tvarko švilpukas. JSųuadron, C-54, lėkdamas

Jeigu kuris dirbantysis Į iš Okinavva (Pącifiko) į 
pabėga ir jo nesugauna-1 Spokane, VVash., nukrito į 
ma, tada rusų sargybiniai j Pacifiko vandenyną, 
sučiumpa bęt kurį pašalie-'- Visi 37 vyrai, važiavę 
tį, nes jiem turi atitikti;tuo lėktuvu, žuvo Pacifi- 
saugojamų galvų skaičius.1 ke.

f

Jung. Tautos įsteigė 
Komisiją Palestinai

Uetavaitė tremtinė Mtatąva per radio. Pereitą 
! ketvirtadieni, gruodžio 2 d-, apie 4 vai. po pietų iš 
i WNAC radio stoties, Boston, turėjome progą kiaušy-, 
tis lietuvaitės tremtinės, p. Veronikos Romikaitės pa
sikalbėjimą su stoties pranešėju p Ken Rapieff. Kun, 
Pr. M- Jwns, LDS Centro pirmininkas, buvo perkal
bėto jjų. p-Iė Veronika Bomikąitė, tremtinė iš Lietuvos, 
neseniai atvyko iš Vokietijos laivu “Ceų. Omai ūun- 
dy” kartu su kilnia 802 jšvietmtais žmonėmis.

Ir kairės j dešinę: kuą Pr. M. Juras, P- Kea Ra- 
pieff, WNAC klausinėtąja* Špie specialius įvykius, ir 
p. Veronika Romikaitė. 

Jungtinių
susirinkimas

Paryžius
Tautų susirinkimas 25 
balsais prieš 16 nutarė ir 
įsteigė tarpininkavimo ko
misiją, kuriai bus pavesta 
spręsti ginčytinus klausi
mus dėl Palestinos.

Sovietų Rusijos blokas 
ir arabų valstybės balsavo 
prieš, o 17 tautų susilaikė 
nuo balsavimo.

- ‘THOSE LOVELY 
LITHUANIANS”

Sovietai Gavo Skaudų Smūgį 
Berlyno Rinkimuose

Balsavo 84 Nuoši utis Vokiečių. - 
Nepaisyda mi Raudonųjų Grasini mų 

Pasirinko Demokratijų

launaz Lietuvis Artis
tas Nupiešė Gražius 

Šokėjų Paveikslus

Ateities Šokėjų Draugovės 
pirmininkas, Bob Trejonis, y- 
ra nepaprastas lietuviškų šokių 
mėgėjas. Jis netik gražiai juos 
šoka, bet ir meniškai piešia 
lietuviškų šokių scenas.

Bob Trejonis vadovauja 
draugovei ir yra nepaprastas 
idealistas. Jis šiuo laiku pa
šventė suvirs tūkstantį dolerių 
savo sunkiai sutaupytų pinigų 
išleidimui spalvuotų reproduk

cijų savo šokių paveiksluose.
Į Šie paveikslai Trejonio nu- 
! piešti yra nepaprastai gražūs, 

keturių

“Tboae Lovęly Litbųą- kilmės milijonierių širdis, 
niana” tokia antrašte »til- į Bandydamas į tai ataą- 
po dviejų puslapių straipa^jhyti, autorius iškelia ąikž- 
nis, paradytas Dąvįd Ca- tėn gerąsias lietuvių būdo 
melon, Hearst’o Sekmadie- ‘ ypatybes:. rasės senumą, 
ninių laikraščių priede — paprastumą, grožį, priaj- 
“The Ąmerican Weekly”,’rišimą prie savo žemės, 
kuris turi arti 10,000,000 
skaitytojų.

Straipsnis ilįųatrųotąs 
su Ievutės Pąųlekiūtėa, 
Polly Rųčionytės p- ViFfV 
nia Nickiūtės atvaizdai*, 
kurios praeitais metais iš-, 
tekėjo už Amerikos žino
mų mdunnierių, būtent, 
Wintroph Rocbefelfer, Bd- 
ward H. Winslow ir Thor- 
ne Donnelley.

Straipsnio autorius pra-

Berlynas — Sekmadie-;nistinė valdžia jos sekei-, 
nį, gruodžio 5 d. Jungėjoje, nė komunistų grąsi-.pui . 
Valstybių, Britanijos ir nimai ir puolimai. kambarį.
Prancūzijos sekcijose,; Beveik 85 nuošimtis vo-

■ Reprodukcijos yra 
spalvų ir 14x17 colių didumo. 
Rėmai yra ypatingai

l kinti ir šie paveikslai 
papuošia 

L Ir visi Amerikos lie
tuviai turėtų įsigyti nors vieną 

na-

pritai- 
tikrai 

kiekvieną
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Berlyne. įvyko miesto vai-'kiečių balsuotojų balsavo S€tą sių paveikslų savo 
dininkų rinkimai. Rinki-;Vakarų sekcijose Berlyne.;m .
mams nepakenkė nė So-J Vokiečiai savo balsavimu; Bob TreJ°ni° paveikslai at- 
vietų blokada, nė Sovietų į pasmerkė Sovietų Rusi ją | vaizduoja po vieną sceną is 
Rusijos sudaryta komu-į ir pasirinko demokratiją.!Ka veWo ir Suktinio šokių
------ ~ ■ ---------------------- :_____________________ į suderinimas keturių spalvų šo- 

kėjų rūbuose ir fone tikrai 
^džiugina kiekvieno lietuvio šir
dį.

Kai piešėjas išpardavinės 
j šiuos paveikslus .tai jis pradės 
'ruošti kitus du paveikslus iš 
! lietuviškų šokių. 
! Paveikslai parsiduoda 
IS5.00 be rėmų ir $10.00 už 
tą paveikslų su rėmais; jei 
veikslai bus siunčiami už Chi- 
cagos su rėmais .tai reikia pri
dėti $2.00 už ypatingą persiun
timą. O jei tik norite persiųs
ti paveikslus už Chicagos be 
rėmų tai užtenka $5.00.

Žemiau matote sumažintą 
atvaizdą Bob. Trejonio paveiks
lų; šiuo laiku paveikslus galite 

siunčiant užsaky
mus šiuo adresu:

Bob Trejonis 
r, V. Beliajus 

1028 E. 63rd St. 
Chicago 37. 111.

Malonu Yra Melstis iš
Lietuviškos Maldaknygės!

"DarbiMRlio" Knygyne Galite įsigyti hdkiausig
Uehivtšky Sekančių MaMŪnygiy:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko’’ spau
da. 788 puls................. .............................................. $3.75
RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių .............. .......................................  $3.00

3. MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J.
Koncevičius, baltais ceteloido ajKlarais, 336 pusi.
Kaina .......... ........................... $1.50

4. ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi. $1.50 nusipirkti
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Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broaduay, So. Boston 27, Mas*.

Šiuomi siunčiu $ ir prašau prisiųsti maldaknygę

B
Vardas

«

Adresas

tarivės narnėsima, ir nėr 
ilgus amžius vedimą ko
vos už ją. Taipgi iškelia 
lietuvių kalbos senumą. 
Čia cituoją filologo -. poe
to ėcMeiėberio išsireiški
mą; “Jeigu 
pasauly Vutų vertinamos 
sulig jm kalkes gmric, tai 
lietuviai užimtų mrrną 
vietą Europoje”. Cituoja
mas ir filosofas Emanue
lis Kantas. Vėliau prime
na ir Metropolitan operos 

džioje stato klausimą, kas (žvaigždę Polyną Stoską - 
yrą ta lietuvių tauta, ku
rios dukros, kilusios iš pa
prasčiausių darbini n k ų 
ateivių šeimų, sugebėjo 
pavergti tokių garsių a- 
merikonų, anglo - saksų

tautos visamev“ “ TT® v

Stoškiūtę. Taip pat pri
mena lietuvių nuolatinę 
kovą su rusais ir tuos lai
kus, kai lietuviai valdė 
nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų. A.

VAIZDAI I§ TREMTINIŲ 
BŪVIO i

.vilties gauti čia savo pro
cesijoj dąrbą.
| — O kitur?

už, 
po
pa-

tci-Stipri tauta neturi 
sės primesti savo valios 
silpnai tautai, vien tik dėl 
to, kad ji yra stipri.

H. S. Truman,
JAV Prezidentas.

I.
Užeina pas mane buvęs I 

BALF stipendiatas, smui
kininkas ponas M. Jis nuo 
mažens pamėgo muziką. 
Baigė Kauno Konservato
riją ir kaip pasižymėjęs 
gabumais, buvo pakvies
tas ten pat mokytojąuti. 
Pabėgęs nuo bolševikų iš 
Lietuvos, atvyko į Salz- 
burgą ir stojo į Mozarteu- 
mą 1 
Dabar jis baigė tą garsią
ją muzikos meno 
miją.
— Sveikinu! Skaičiau a- 

pie Tamstos smuikavimą 
kritiko Dr. W. recenziją. 
Gražiai parašė! Man pati* 
ko jo posakis: “pono M. 
smuikas visose tonose 
dainavo”. Gražus termi
nas: smuikas dainuoja.
— Ačiū. Labai ačiū.
— Ką Tamsta manai da

bar daryti?
— Ieškau darbo. Kaip 

Tamstai yra žinoma, kol 
mokinaus, gavau BALF’o — Teiravaus, 
stipendiją. Dabar stipen- galėjau. Visur buvau, bet

kur tik lengvesnis darbas 
— svetimšalių nepriima. 
Prieš porą dienų susitikau 
su tremtiniu G.; jis dirba 
prie autostrados; už kubą 
skaldos gauna 3 šil. 80 
grašių; sako, kad ten dar

r

tobulintis muzikoje. Patenkintas,

— Kitur tas pats. Mo
kytojauti — reikia krašto 
kalbą gerai pažinti: į or
kestrą svetimšaliui taip 
pat sunku gauti angaže- 
mentą. Gavau laišką iš 
Australijos. Draugas —ir 
muzikas — rašo, kad ga
vo darbą — bulvių kasti;

, kad nesun
kus darbas. Tokios prote-

sąlygų, kad aamius muzu 
sužadintas, galėtų tautie
čiams dainuoti!

O kol Tėvynę atgausim, 
brangūs muzikai, gal grį
ši su L . " 
čįam rankom ir 
graibysi stygų.

U.
— Ar žinai, ponia, kad 

mes renkam BALF’o va
jui informacinę medžia
gą?
— žinau.
— Atsimeni, Tamsta sy- 

ki praeitą žiemą, atėjusi 
čia pasakojai:

Nomnoji kambarį pas 
malūnininką. Po kamba
rio grindų upelis teka, 
kambarys šaltas, drėgnas, 
kuro, nėra ir nėra kuo pri
sipirkti' Mažas Petriukas 
verkia nušalęs, pribėga 
prie mamos, ištiesia pa
mėlynavusias rankutes ir 
sako: “mamyte, užpilk 
šalto vandens ant ranku
čių, kad šilčiau būtų”, O, 
kaip tiktų tokia nuotrau
ka BALF’o vajui!
— Ir dar kaip! Matytų 

mūsų sesers ir broliai A- 
merikoje, kaip mūsų vai
kučiai tremtyje kenčia. 
Vaje, jei tuomet kas nors 
būtų nuotrauką padaręs!
— Q dabar, ar negalima?
— Kaip dabar atvaizduo

si žiemos skurdą? Būtų 
melas! Dabar vasara; ma
žas Petriukas bėgioja sau
lužė® nudegęs, džiaugiasi 
šiluma ir grožiu.
— Gaila, gaila! Tokia 

puiki medžiaga ir negali
ma pasirodyti.
— Kam pasirodyti? Gar

bingi žmonės, kilnūs žmo
nės, ar su kibirkštėle 
krikščioniškos meilės šir
dyje, nereikalingi propa
gandos gailest i n g u m o 
jausmui sužadinti: jie in
tuityviai atjaučia varg
dienio buitį ir duosnia 
ranka švelnina skausmus. 
O rodyti savo skurdą bet 
kam, labai atsiprašau. 
Mes varge ir skurde užsi
grūdinom. Būna, kad šir
dis tau iš skausmo plyšta, 
o tu rodai šypseną. O, jei 
kas pamatytų tave ašaro- 
jant, kaip dar pasityčio
tų! “Ašarotą veidą ir žvir
bliai kapoja”, patarlė sa
ko.

sa kita yra Jai sutverta. 
Dievas nuo amžių Ją pa
milo, išrinkdamas Ją savo 
sūnaus motina, todėl nuo 

nuo Jospūslėtom, dreban-Įam^^ nenuleido
nebesu-1savo aklų’ apdovanoda-

mas Ją nuostabiais malo
nių turtais. Ta nuolatinė 
ir niekad nęnutrūkusi Die
vo meilė Marijai, išreikšta 
dieviškomis dovanomis ir 
yra Marijos Nekaltas 
Prasidėjimas.

MŪSŲ ŠVENTE
Apie tų malonių didumą 

pačiame Jos prasidėjime 
negalime net abejoti. Šv. 
Bernardinas sako, kad tos 
malonės buvo taip didelės, 
kad jos nepalyginamai 
viršijo visas visų laikų 
šventųjų ir Dievo išrink
tųjų malones suimtas kar
tu. Tą šventojo iš Sienos 
pranciškono 
šiandie jau 
mas teologų.

Kitaip ir 
Juk Ji yra visų malonių 
dalintoja, Ji yra visų savo 
Sūnaus turtų iždininkė. 
Per Ją visi gauna malo
nes, neišimant angelų ir 
Adomo. Jai visi yra sko
lingi, Ji yra visų sutvėri
mų dvasinė Motina.

Štai kokios gilesnės 
prasmės gauna Nekaltas 
Prasidėjimas. Tai reiškia, 
kad Dievas, pamilęs Mari
ją Jos prasidėjime ir ap
dovanojęs Ją malonėmis, 
pamilo ir mus, sudėdamas 
mūsų dvasinius turtus į 
Jos rankas. Štai kodėl 
Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventė neša tokio kū
dikiškai skaidraus džiaug
smo visai žmonijai. Tai 
nėra vien tik Marijos di
džiausia šventė, bet kartu 
ir kiekvieno krikščionio 
dieviško prasidėjimo šven
tė, nes Jojo pa jaučiame 
sudėtus mūsų dieviško 
gyvenimo pradus — ma
lones.

T. B. Grauslys, O.F.M.

nu o m o n ę 
seka daugu-

negali būti.

Airi ja Pratęsė Kainų
Karink

akade- ?U°J žmonių, kaip j°ks
kraštas neįsileidžia; nori 
išvažiuoti, rašykis padie
niu darbininku, kalviu, 
siuvėjų, bet kuo, tik ne 
muziku. Tikrai sakant, tu
riu šiokį tokį kabliuką: 
koresponduoju su viena 
Pietų Amerikos opera; 
gal kas išeis. Bet kol susi- 
rašinėji, kol kontraktą at
siųs, kol jį patvirtins ir 
kol išvažiuosi, daug laiko 
praeis. O gyvent reikia.
— Suprantu.

—■ — 111 -JI-

Tautos žūna, kai jos nu
stoja noro gyventi. Lietu
vių tauta, nors ir sunkiau
siose sąlygose, nori gy
venti ir gyventi laisvėje.

Dr. K. Grinius,

Dublin, Airija — Airijos 
Parlamentas (Dail) pratę
sė vyriausybės įgalavi- 
mus kontroliuoti kainas 
ir racionuoti kaikurias 
prekes iki gruodžio 31 d., 
1949 m.

Svarbiausias prekės, ku
rios Airijoj yra racionua- 
jamos, yra: duona, miltai,

buv. Liet. Resp. Prez. ąrbata, sviestas ir muilas.

kur tik

dijai galas. Reikia kaip 
nors savarankiškai vers
tis. O verstis nėra kuo.
— Gal čia bus šansų į 

orkestrą įsitaisyti?
— Austrijoj muzikų per

teklius. Neturiu Jbkios

KLAUSYKITE
"UttwK AhMnimg" IMk VaMg

SESTADIENIAIS. 5:00 iki 5:30 v.v.

Stotis WEVB (A.M.) 
1330 kil., 5000 watts

TREČIADIENIAIS. 5:30 iki 6:00 v.v.

Stotis WGYN (F. M.) 
97.9 mcg., 20,000 watts

Direk.—Jokūbas J. Stukas
429 WALNUT ST., Newark 5. N. J.

Tel. MArket 2-5360
PASTABA: Trečiadienio ladijo prog- 

ramo* prandts Spalių (Oct.) 20 d., 

1948 Tat bus pirmosios Lietuviškos 

l kultūriškos programos leidžiamos per

■ p. M. Radijį Jungtinėse Valstybėse! 

i jos bus pritaikinto* Amerikiečiams

■ ir Lietuviėkam Jaunimui...
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Nekaltas Prasidėjimas
Adventai — prisiruošimas prie Kalėdų. Tai rim

to susikaupimo ir dvasinio susitvarkymo laikotarpis, 
kad tinkamai paminėtume Kristaus gimimo šventę ir, 
apskritai, kad taisytume bei tobulintume savo gyve
nimą galutinam tikslui — sielos išganymui. Tad Baž
nyčia stato mums prieš akis tą didingą Šv. Jone 
Krikštytojo asmenybę, kurs, “nežiūrėdamas į žmo
gaus ypatą”, skelbė atgailavimo misiją visiems luo
mams: vargšams, turčiams, praščiokėliams ir aukš
tiesiems pareigūnams. Misijos buvo labai sėkmingos. 
Visų luomų žmonės ne tik gausiai jas lankė, bet* ir 
parodė atgailos vaisius — taisė savo gyvenimą ir at
lygino padarytas viens kitam skriaudas. Uolųjį misi- 
jonierių Šv. Joną Krikštytoją pats Kristus labai iš
gyrė ir pastatę aukščiau už kitus “iš moteriškės gi
musios” žmones. Šv. Jono darbuotė ir pavyzdys ir at
gailaujančios minios vaizdas labai tinka Adventams.

Tačiau dar ir kitą labai reikšmingą dalyką Kata
likų Bažnyčia iškelia Adventų metu. Tai Dievo Moti
nas Nekaltąjį Prasidėjimą. Kadangi Kalėdos primena 
Kristaus Gimimą, tai savaime kyla klausimas: kam 
Kristus atėjo į šį pasaulį ir kaip Jis gimė? Į tuos klau
simus kiekvienas katalikas turi atsakymą, nes tą su
žinojo dar mažystėje katekizmo pamokose. Žino taip 
pat ką reiškia Nekaltas švenč. Panelės Prasidėjimas. 
Tačiau kartais ir tarp katalikų yra nepilnai supran
tančių tą džiaugsmingą paslaptį, kurią Šv. Tėvas Pi
jus IX 1854 m. paskelbė tikėjimo dogma bei tokiu ti
kybos dalyku, kurį jei kas atmeta, tas įkrinta į here- 
ziją bei klaidatikystę. Tad kas gi iš tiesų yra Nekal
tas Prasidėjimas ir kodėl jis taip vėlai paskelbtas vi
siems privaloma tikėjimo dogma?

Trumpai tariant, Nekaltas Prasidėjimas tai iš
laisvinimas Šv. Panelės Marijos iš pirmapradės nuo- 

. dėmės, t. y. iš Adomo ir Ievos nusikaltimo, kuriame 
gimsta kiekvienas žmogus šv. Panelė Marija sudaro 
išskirtį, dėl visiems suprantamos priežasties: Kris
taus — Dievo Motina negalėjo gi būti nuodėmės įta
koje. Tą tiesą Katalikų Bažnyčia nuo pat pradžių pa
laikė kaip tikėjimo dalyką, tik Pijus IX ją aiškiau pa
brėžė ir Nekalto Prasidėjimo šventę paskelbė pirmo
sios klasės iškilme. Lyg sutvirtinimui to Bažnyčios 
nuosprendžio, 1859 m. Šv. Panelė apsireiškė Prancū
zijos miestely Lourdes ir pasisakė esanti Nekaltai 
Pradėtoji. Garsas apie Lourdo stebuklus pasklido vi
sam pasauly. Nekaltas Prasidėjimas tapo vilties šal
tiniu, kad Dievo Motinos gailiaširdystė, globa ir galy
bė vis ryškiau šioj žemėj pasireiškia. Amerikos kata
likai viešai Ją paskelbė šios šalies globėja. Lietuvoj 
Marija turi keletą stebuklingų vietų, tarp kurių ge
riausiai žinomos — Vilniuje Aušros Vartai, Šiluvoj ir 
Pažaisly. Ir visa Lietuvos žemė pavesta Marijos glo
bai. Nekaltas Prasidėjimas tiek yra malonus ir žino
mas žmonijai, kad per jį kaip tik vyksta pačios Mari
jos pranašystė: “Palaiminta mane vadins visos kar
tos”. K.

Ir Vanduo Akmenyse
Ir vanduo akmenyse, ir vėjelis šile 
Nepaliauja kalbėt stebuklingai, 
Tai tik mano jau tokia dalia, 
Kad tau kalbinti žodžio pristinga>•••

O atsimenu kartą — epušėlė žalia 
Visais lapais prašneko džiaugsminga, 
Jog pasenusi liepa, rymojus šalia, 
Atsiduso giliai, sielvartingai...

O tėvyne brangi, kad galėčiau 
Taip švelniai tave šiandie paguosti, 
Kad galėčiau prabilti jaunyste žalia,

Kaip vanduo akmenvse, kain vėjelis šile, 
Kad galėčiau tau veidą nušluostyt
Ir išvesti iš laiko erškėčių...

ŠIRDIES ŽMONES
Nepaprasto dosnumo ir geraširdiškumo 

parodo JAV broliai - lietuviai

rasti tremtini 
kuris mažiau 

tos paramos 
būtu nepaty-

tikšmenos yra įelektrin
tos. Dalykas, mat, yra 
toks: vanduo, krisdamas 
žemyn, atsimuša į akme
nis ir to dėka jis ištykšta 
į milijardus dalelyčių, ku
rios lėkdamos viena kitą 
daužo, ir tokiu būdu tos 
dalelytės trinties keliu į- 
sielektrina. Tą bandymą 
Lenardas pakartojo 
naorasfu 
•ni ir čia 
f ikšmenos

daugiau griaustinių; negu 
žaibų. Pilkas pilietis, pa
matęs didelį žaibą, susty
ra iš baimės. To piliečio 
baimė, kaip iš žaibo susi
darymo matėme yra ne 
vietoje. Griaustinis žmo
gų niekumet negali nu
trenkti. Jam tas gamtos 
reiškinys yra visai nepa
vojingas. Jeigu milžiniš
kas žaibas aplenkė tą pi
lietį, kitaip sakant, paliko 
jį ramybėje, tai jam nėra 
ko baimintis dėl to griau
stinio, kuris bus įvykusio 

j žaibo pasėka. Mat, žaibas

su
pulverizatoriu- 

pastebėjo, kad 
yra įelektrin

tos: smulkesnės 
— neigiama, o 
nės — teigiama elektra.

Lenardo ištirtu reiški-1 pasiekia žmogų daug grei- 
niu salima išaiškinti, kaip 

Į susidaro elektros srovės, 
j'rurios duoda žaibus.

Br. Ketaraoskas. ORO SBOV£
1

Vėjas visada neša 
savimi dulkes ir garus, 
kurie visą laiką oro sro-

J. Aistis.

dalelvtės 
stambes-

čiau, negu jo griaustinis, 
kadangi šviesa nepalygi
namai daug greičiau le
kia, kaip garsas. Tokiu 
būdu matome, kad milži
niškam žaibui sužaibavus, 
nereikia piliečiui sielotis 
dėl jo ateinančio griausti
nio, bet gali tik džiaugtis, 
ir, kas yra religingesnis, 
gali Dievui dėkoti, kad ji 
žaibas nenutrenkė. Tokiu 

čiau ji yra beveik ketu- būdu žmogui yra pabaisa 
rius kartus stipresnė už ne griaustinis, o žaibas, 
laidumo takus. Pažiūrėsi- Vadinasi, negalima tų in- 

Įme, kas darosi, kada oro 
i srovė, prisotinta vandens 
<rarų ir dulkių, su didele 
jėga kvla į viršų. Garai 
sutirštėję įgauna debesies 
pavidalą ir krenta žemyn 
lietaus lašais, tačiau ky
lančioji oro srovė nelei- 

įdžia lašams iš karto nu
kristi ant žemės. Ji tuos 
lašus išskaido į smulkiau
sias dalelytes ir nuneša 

i vėl su viesulu į viršų, 
i Taip kartojasi ne vieną 
kartą. Smulkios vandens 
tikšmenos ir dulkių dale
lytės trinties keliu įelek
trintos yra nešiojamos de

jos milžinišku

su

ugynė nuo hado, išsaugo
jo savo sveikatą, priden
gė savo kūną naujai gau
tu drabužiu, kas priešin
au atveju prie geriausių 
norių būtų buvę neįmano
ma padaryti. Amžinai liks 
dėkingas jaunuolis moki
nys ar studentas BALFui, 
nes per jį gauta parama 
įgalino tęsti pradėtą tėvy
nėje mokslą, geru žodžiu 
minės visuomet BALFą 
senatvės nalenktas trem
tinys ar buvęs dažnas li
gonis, nes gautoji para
ma maistu, Pinigais ar 
vaistais padėjo senukui 
tremtiniui apsiginti nuo 
bado, o ligoniui — grei
čiau r o sveikti — išgvti. 
Sunku būti) 
Vokietijoje, 
ar daugiau 
iš BALFo
ręs. Žinoma, dažnu atveju 
ji buvo menka, bet tuo 
kartu apsiginti nuo vargo i 
ar alkio padėjo. Gi visos 
tos gėrybės suplaukė į 
BALFa iš geraširdžių ir 
dosniųjų JAV lietuvių, 
kurie gal būt dažnu atve
ju nutraukė nuo savęs 
kąsnį ar atsisakė vieno 
kito malonumo, kad tik 
galėtų padėti saviesiems 
tremtyje. O kiek gi para
mos susilaukė tremtiniai 
tiesioginiu keliu iš savo 
giminių, pažįstamų, o daž
nu atveju ir iš visai nepa
žįstamų tautiečių, gyve
nančiu Jungtinėse Valsty
bėse. Maža dar to, ne tik 
šelpė ir tebešelpia JAV 
broliai lietuviai tremti
nius, bet dar 'visokiais 
būdais stengiasi juos at
sitraukti pas save, parū
pindami iiems įvažiavi
mui į JAV dokumentus, 
išduodami ar- parūpinda
mi buto ir darbe) sutartis, 
apmokėdami kelionės iš
laidas ir pan. JAV lietu
viai parodo savo tautie
čiams pasaulyje retai kur 
užtinkamo tokio dosnumo 
ir geraširdiškumo. O su
ku JAV lietuviai yra su
dėję savo kraštui ir sa
viesiems jau labai daug. 
Tik prsiminkime 1918 me
tus bei pirmuosius Nepri
klausomos T " 
Didž. Karo 
žingsnius. 1___ ______________« _____,
padėjo tada atgauti Lie- žaibas susidaro, kaip jis 
tuvai nepriklausomybę bei 
atsistatyti. Nuo pirmosios 
bolševikų okupacijos die
nos 1940 m. USA lietu
viai nepertraukiamai ko
voja vėl už Lietuvos išsi
vadavimą iš pavergėjų ir 
savo gausia parama re
mia mus čia tremtyje. E- 
sam mes šventai įsitikinę, 
kad USA lietuviai ir to
liau išties tremtiniams 
dosnią savo ranką, padės 
iškovoti Lietuvai laisvę ir 
nuniokotam kraštui atsi
statyti. Garbė ir nuošir
džiausia padėka visiems 
dosniesiems ir gerašir
džiams USA broliams lie-

‘ L. Rytas.

mą 10 omų, šlapios dirvos j vėje trinasi vienas i kitą, 
toks pat sluogsnis turiį;r todėl jie įsielektrina. 
10,000 omu. o sausos dir- Tuo keliu gimstančio ji

Žaibas ne vienam žmo
gui ir ne vieną sykį yra 
sukėlęs ir sukelia siau
bingų pergyvenimų. Jis 
taip pat yra padaręs ir 
Dadaro daug nuostolių 
žmonijai. Žaibas yra sa
vos rūšies dangaus rykš
tė žmonijai. Nuo žilos se
novės tas dangaus reiški
nys yra žmoniiai pažįsta
mas. Stabmeldžių religi
nėse apeigose randame 
žaibą pagarbingoje vieto- sniu. Tokiu būdu žemė ir 
je. Mat, pagal jų galvoji
mą žaibas ir ypač griaus
tinis yra tam tikro dan
giško dievo pasireiškimo 
forma žmonėms. Tie die
vai baisius siaubus įvary
davo žmonėms su savo 
pasirodymais. Stabmel
džiai daugiausiai garbin
davo tuos dievus, kurie 
turėdavo galią, pasak jų, 
griaustinį bei žaibą pa
leisti. Ir tas reiškinys yra 
visai natūralūs. Mat, jų 
gyvenime tas gamtos 
reiškinys sukeldavo jiems 
didžiausią baimę. Dabar 
šitoji “pabaisa” mokslo 
šviesoje kitaip atrodo, ne
gu stabmeldiškos tautos 
manė, tačiau ir dabarti
niais laikais daug apie jį 
yra visokių padavimų. To
kiu būdu, kaip matome, 
tas gamtos i

vos —100,000 omų. A tmo- . srovė vra labai silpna, ta-
sfera žemesniuose sluogs- 
niuose yra geras izoliato
rius (nelaidininkas) e- 
lektrai. Tuo tarou jos 
teigiamai įelektri n t a s. 
80-100 km. aukštyje oras 
stipriai yra jonizuotas. 
Tas oro sluogsnis yra va
dinamas Heaviside slvog-

griaustinis, o žaibas.

Heaviside sluogsnis suda
ro natūralų sferini kon-| 
densatoriu, susidedantį iš 
dviejų laidininkų, tarp 
kuriu yra izoliatorius — 
oro 80 - 100 storio sluogs
nis. Potencialo skirtumas 
(įtampa) tarp to konden
satoriaus laidininku sie
kia anie 213,000 voltų. To
kiu būdu, nors atmosfera______
yra geras izoliatorius, ta- besyse. 
čiau joie veikia 1 
elektrinės iėgos. Tų jėgų j Tokių įelektrintu dalely- 

ii veikimo dėka tarp žemės čių yra milžiniškas kie- 
i ir Heaviside sluogsnio kis. Nors kiekviena iš jų 
• nuolat juda ten ir atgal į- turi mažą įlydi, .tačiau su- 
. elektrintos dalelytės, va- sumavus ju didelį kiekį, 
dinamos ionais, kitaip ta- gaunasi milžiniško didu- 

i riant, tame sferiniame mo elektros kiekis. Ir ati- 
kondensatoriuje nuo 1 a t tinkamam įelektrintų da- 
veikia elektros srovės. Šia į lėlyčių kiekiui susirinkus, 
proga reikia

, kad ionai yra

strumentų, kurie apsau
goja žmones ir jų turtą 
nuo žaibų sunaikinimo, 
vadinti perkūnsargiais, 
kas dažnai mūsų kalboje 
pasitaiko, bet reikia juos 
vadinti žaibuolaidžiais. 
Juk juo apsisaugo jame ne 
nuo perkūno, bet nuo žai
bo. 1

Anksčiau buvo galvoja
ma, kad išlydis vyksta tik 
tarp dviejų skirtigai įe
lektrintų debesų ir tarp 
žemės ir debesies, tačiau 
iš tikrųjų yra visai ne 
taip. Išlydis gali vykti re 
tik tarp debesų, žemės ir 
debesies, bet gali vykti ir 

Kaip 
grupuojasi debesyje įvai- 
riavardžiai išlydžiai, to 
tiksliai dabar dar nežino
me.

Anglų tyrinėtojas Boi- 
sas, fotografuodamas žai
bą, pirmas įrodė, kad 
kiekvienas žaibas suside
da ne iš vieno išlydžio im
pulso, bet iš daug impul
sų, vykstančių vienas po 
kito per tūkstantines se
kundės dalis. Šia proga 
pažymėsime, kad pagal 
naujausius mokslo davi
nius paprastas elektros 
srovės tekėjimas metalu 
taip pat turi impulso po
būdį.

Prieš žaibą lekia plonu
tė kibirkštis, paruošdama 
jam kelią, kuriuo eina jau 
pats išlydžio branduolys. 
Tos kibirkšties paprasto
mis akimis negalima ma
tyti. tik galima pastebėti 
ją iš fotografijos. Ji yra 
vadinama vedamoji.

ŽAIBO ILGUMAS
Žaibo ilgumas būr.a į- 

vairus — nuo keleto met
rų iki kelių dešimčių kilo- 

i metrų. Vidutiniškai žai
bas turi nuo vieno iki 

: dviejų kilometr j ilgio. 
| Žaibo skersmuo siekia iki 
60 centimetrų.

Pasirodo kartais žai
bas ir šviesios ugnies ru
pulio pavidalu. Jis lekia, 
plaukdamas oro srovės 
kryptimi beveik ant pa
ties žemės paviršiaus. Be 
to, jis lėkdamas kilnojasi, 
didėja, keičia spalvą iš 
balkšvos į melsvai raudo
ną, fioletinę. Paskui neti
kėtai su traškėjimu su
byra ir išnyksta.

| Atsitinka, kad toks ug- 
'nies rutulys įlekia per a- 
įtidarytas duris arba lan
gą, į kambarį ir, varomas 
oro srovės, išlekia iš kam
bario, nieko neužkliudęs.

Tęsinys 8-tame pusi.

visada greitumu tenai sukinėiasi. debesies viduryje.
• • ■ • • J 8 -J

pažymėti,! elektrinės jėgos pasiekia 
tokios ma-!tokio didumo įtempimą, 

reiškinys žos dalelytės, kurių su kad oras ionizuojasi, tai 
"* ’ ’instrumen-'yra, jo molekulos įsielek-

i ir tampa elektrai 
Per tą orinį 

tam tikrais instrumen- laidininką metasi milži- 
tais (galvanometrais, e-.niško didumo srovė. Tas 
lektrometrais). įvyksta akimirksnio grei-

_ __ ____ ‘ čiu. Toji srovė kartais sie- 
LAIDUMO TAKAI ' kia. iki 200,000 amperų.

Tos be galo silpnos sro- Jos kelyje pasirodo aiški 
vės, kurios atsiranda dėl šviesa, o tai ir vadiname 
žemės ir Heaviside sluogs- žaibu, 
nių potencialų skirtumo, 
yra vadinamos laidumo

Lietuvos po mums yra gerai pažįsta- dabartiniais i 
gyvenimo mas. Tuo tarpu mažai kas (tais negalima matyti, tik trina 

USA lietuviai iš mūsų težino, kaip tas galima jų esimą nustatyti laidininku.
- - - - - ..Ii A •!______ • — •______A._________________ 1 • T • • 1

vyksta, kaip nuo jo reikia 
apsisaugoti ir t. t. Vadi
nasi, atrodo, kad būtų 
naudinga apie jį čia pla
čiau pakalbėti.

ŽAIBAS YRA ELEK
TROS REIŠKINYS

Antrasis Pasaulinis Ka- nos nepertraukiamai šau- 
ras skaudžiai paliečia mū- kia pasauliui, kad mūsų 
sų tautą bei valstybę, kraštui yra: padaryta di- 
Nors jau daugiau kaip džiausią skriauda, klebina 
trys metai prabėgo po ka- didžiųjų valstybės vyrų 
ro, o mūsų kraštas tebe- duris ir prašo, kad kaip tuviams,
skendėja vis dar žiaurioje galima greičiau šį mūsų —
priespaudoje: gyventojai kraštui padaryta skriau- K
be pasigailėjimo žudomi da butų atitaisyta, kadi 
bei tremiami mirčiai ir Lietuvai vėl būtų grąžin-' 
vergo darbams į Sibirą, tos laisvės dienos. O kiek 
visas kraštas skendėja gi širdies ir dosnumo pa- 
kraujuje ir 
miglotas ir tremtinių ry- niams? Jei ne broliai ame-( 
tojus, atsidūrus tarp sve- rikiečiai, kažin kaip čia Kurią aš mylėjau, 
timųjų vakarinėje Euro- bebūtumėm ištvėrę tuos širdelėj turėjau, 
pos dalyje. Viena tik lai- tris su puse metų Vokieti- Kas naktelę per sapnelį 
mė, kad turime stiprų už- joje, ar kitose Vakarų žodelį kalbėjau. (2 k.) 
nugarį — JAV-se brangių Europos valstybėse. Kiek! 
savo tautiečių, kurie sto- paremta pinigais p“ 
ja į kovą už greitesnį mū- BALFą čia tremtyje besi- 
sų krašto išsivadavimą iš mokantis jaunimas, kiek 
žiauriojo okupanto ir iš- gauta paramos maistu, | 
tiesia mums i ‘ * ....................
dosnią savo ranką. Jie Tik vien per tą B ALFo j žirgą juodbėrėlį, 
nuo 1940 metų pirmosios teikiamą paramą daugelis į Vysiu, vysiu mergužėlę 
bolševikų okupacijos die-Įmūsų tautiečių dažnai ap- J Ir josios pulkelį. (2 k.)

I -------
Kur tas šaltinėlis, 
Kur aš jaunas gėriau ? 

aimanose, rodo jie mums tremti-^ur.te ”lano I?erJu^1®’
J Kurią aš mylėjau? (2 k.)

• v

Jau tas šaltinėlis
Žolele užaugo, 
Jau ta mano mergužėlė 
Už kito išėjo. (2 k.)

tremtiniams rūbais ir kitais dalykais. Balnosiu žirgelį,
T ▼ • < T TI A" —

Amerikos mokslininkas: takais.
Benjaminas Franklinas |
pirmasis išaiškino, kas 
tei yra per gamtos reiški- srovių, kurios l__ 
nys tas žaibas. Jis įrodė, kitų priežasčių, 
kad žaibas yra elektros susipažinsime su 
reiškinys. Tas įvyko maž- mjs srovėmis, 
daug apie 18 amžiaus vi-Jgjmdo žaibą, 
durį. Tuo tarpu kaip tas j 
žaibas susidaro, jis nega- būdamas 
Įėjo išaiškinti. Reikia pa- ] 
sakyti, kad ir šių dienų 
mokslininkai neįstengia 
visai išaiškinti to klausi
mo. Žinoma, žinių apie 
žaibą nuo Franklino laikų 
žymiai pagausėjo, tačiau 
jų neturima tiek, kad ga
lima būtų visus žaibo rei- 
jškinius tinkamai nušvies- 
jti. Taigi turėsime pasiten
kinti tomis žiniomis, ku-{ 
rias turime.

Žinome, kad žemės ka
muolys yra tai neigiamos 
elektros prikrautas laidi
ninkas, kurio įlydis siekia, 
apie pusę milijono kulo-' 
nų. Žemės laidumas yra 
nevienodas. Pavyzdžiui, 
vandens tam tikras sluog
snis turi elektros atsparu-

KAS PAVOJINGESNIS— 
ŽAIBAS AR GRIAUS

TINIS?
Metantis elektros srovei

Be jų atmosferoje yra 
ir kitokių rūšių elektros 

susidaro per orą, įvyksta dulkių 
Čia dalelyčių ir dujų išsiplė- 

tokio- timas, dėl kurio kyla 
kurios pa- sprogimas, tiksliau kal

bant, sprogimai, kuriuos 
Mokslininkas Lenardas, vadiname griaustiniu.

__ _____! prie vandens Iš gyvenimo žinome, kad 
krioklio pastebėjo, kad jo paprasti žmoneliai bijo

Mano Mylima Miela
Ak kaip traukia tavęsp, mano mylima, miela... 
Pilkas drėgnas ruduo, nostalgija skaudi 
Kalavijais susmigo į širdį ir sielą,
Nes jau dingo ana mūsų laimė graudi...

Tai nūn rauda ten vėtra draskydama stogus 
Ir isteriškai juokias ir varto medžius,
Tai užgriuvo jau mus ir nelaimės ir slogos — 
Kada ašaros tos beišseks, beišdžius?...

Taip norėtųs j žemę tą drėgną ir šaltą 
Nūn priglausti krūtinę ir jaust nuolatos 
Mūsų vargą ir skurdą, mūs džiaugsmą ir viltį...

Mano mylima miela, kaip nuotaką baltą 
Palydėčiau lauku — bėgtų kelias platus 
Ir mes eitume kalno rieškučiom supilti...

J. Aistis.

I
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LIETUVIAI RAŠYTOJAI TREM
TYJE LANKO STOVYKLAS

Gal vienas judriausių e- kon atvyko žinomas rašy- 
lementų .be žurnalistų, y- tojas Petras Babickas, 
ra rašytojai, kurie susi- Taigi, rašytojų šeima 
būrę į Lietuvių Tremtinių tremtyje mažėja ir arti- 
Lietuvių Rašytojų Drau- miausiu laiku dar suma- 
giją, vadovaujama žinomo žės, nes tremties gyveni- 
poeto Stasiaus Santvaros. .mas verčia mesti benamio 
Draugijoje šiuo metu yra ir bastūno j 
per 80 narių, kurių dalis ieškotis nors ______

————————— 
dą ir sunkų darbą ir kū
rybai laiką vogti, bet pats 
gyvenimas, kaip sako, pil
vo reikalai vers. Bet neki- 
tokia dalia ir tremtyje, 
kada su jais nenori skai
tytis nei komitetai nei jo
kie IRO pareigūnai, kurių 
dauguma žydai ir rašyto
jas pastatytas greta pa
prasčiausio darbininko, o 
tas spekuliantas pirmaei-gyvenimą ir jįu įr turį vįsas privilegi-i 

*S lfllkinOS i,' oronno nonilHnmo Ijas ir gauna papildomą!
jau pasiekė Ameriką: Ste- prieglaudos plačiame pa- maistą, o rašytojai nieko• i CIO > LVJ 1A illVIkV.

atSl' Sakytume taip, rašytojai;
227 2 ~7 ir tyli ar kaip sako, stena

matyti tų varžtų, kurie jr laukia geresnių dienų, 
supančioja tremtuų stovy- Ne ir ne ir rašytojai 
kimiame gyvenime ir kas- tremtyje itin kūrybingi

pas Zobarskas, Stasius 
Būdavas. Vincas Krėvė - 
Mickevičius, Leonardas 
Žitkevičius. Alė Nakaitė - 
Arbučiauskienė - Rūta, 
dar anksčiau — Jonas A- 
leksandravičius - Aistis, 
Antanas Vaičiulaitis.

Be to, neseniai Ameri
kon nuvyko vaikų rašyto
ja Vanda Simanavičiūtė - 
Janavičienė. Anglijoje ap
sigyveno— Fabijonas Ne- 
veravičius, Jonas Kuzmic- 
kis - Gailius, Stasys Lau
cius - Stela, Kazys Barau
skas - nendrė: Argentino- žemė, 
je— Juozas Adomavičius- visi, visi rašytojai, nors 
Kėkštas. Paskutiniu laiku jų dalia sunkiausia, kada 
iš Pietų Amerikos Ameri- jau teks įsimaišyti į juo-

šaulyje, 1 
kvėpti kiek laisve ir ne- ir tyli ar kaip sako, stena

dien vis tau grasina repą- jr davė vertingų kūrinių, 
triacija į bolševikų P&* nors dauguma rankraš- 
vergtą ^Y^^.^^^’^^įčiuose. Rašytojai aktyvūs 

ir periodikoje. Be to, vie
nas jų ryškus darbas, tai

ri atsikvėpti laisve ir ras
ti darbo, kad laisvės var-__  _________ ___
pui suskambėjus, galėtų literatūros vakarų rengi- 
vėl grjzti jau į laisvą te-
vynę, nors jr rastų tik pe- dauguma stovyklų. Vaka- 

bet vis,rų rengimas buvo pradė- 
įr niekuo dar 1945 metais rude-

vėl grįžti jau į laisvą te mas, kuriais aplankyta
lenus ar kaulus, bet vis 
sava, mylima i 
nepakeičiama lietuviška į

Skirstosi į pasaulį
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FRANK HOWARD, Ine.

Geležies reikmenys — Ūkiški padargai
St. —Tel. 2-1531

nį ir turėjo gerą pasiseki
mą, bet trukdė zonų per
važiavimas, o leidimus 
gauti buvo sunku ir teko 
dažnai, kaip sako, pereiti 
žaliąją zoną. Anuo metu 
trupę sudarė rašytojai: 
Bernardas Brazdžionis, 
Stasys Santvaras, Pulgis 
Andriušis ir Antanas Gus
taitis. Dar yra pasirodę: 
Juozas Balčiūnas - Švais
tas, Leonardas Žitkevi
čius, Liudas Dovydėnas, 
Petrė Orintaitė - Janutie
nė, Karolė Pažėraitė, Juo
zas Mikuckis ir kiti. Kurį 
laiką rašytojai buvo apri
mę, bet neseniai vėl pasi
rodo su gastrolėmis: Sta
sys Santvaras, Pulgis An
driušis, Antanas Gustai
tis, Liudas Dovydėnas ir 
Juozas Mikuckis ir tie va
karai turi gerą pasiseki
mą, nes gana įvairi, gyva 
ir aktuali programa, kur 
be poezijos, duodama fel
jetonas, satyra, jumoras 
irHnet drama. Tenka, tik 
sveikinti mūsų žodžio me
nininkus ir linkėti, kur 
bebūtų, lietuviškos atei
ties, o tremtis ar benamio 
gyvenimas laikinas ir mes 
grįsime į laisvą tėvynę, 
nors ir nevienas metas už
sitęstų. Bet grįšime, toks 
yra rašytojo motto.

A. Jankūnas.
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Dvidešimts Penki ir
Penkios Dešimtys Dovanų Vienoje!

Duokite vyrams cigarų, kuriuos jie 
mėgsta; dovana bus labai įvertinta 
Plat’is Pasirinkimas Havana Filler 
7-20-4 ir L>exter cigarai yra sudėti 
į Kalėdų dovanų dėžutes po 25 ir 
50. Prašykite jų. kur cigarus par
duoda.

i
i 
i!

— Pittsfield, Mass. i

Šie Mėgiami Cigarai

rasKaBEO

K. G. SLLUVAA 1AG.

Bemaž visiškai pasveikus rusė mokytoja Mrs. 
Oksana Kasenkina, lydima ligoninės patarnauto
jų — Roosevelt Hospital, New Yorke, eina laisvai, 
nors laikinai ir turės pasinaudoti lazdos pagalba.

PARSIDAVĖLIŲ KELIU

Laiks nuo laiko užklys- kais niekas nesistebi, nes 
ta į vieną kitą lietuvių jis jau nuo seno yra žino- 
tremtinių stovyklą Vokie- mas kaip tos srities “spe- 
tijoje rotatoriumi spaus- cialistas”. 
dintas laikraštpala i k i s
“Tautos Sargyba”, bolše-' Tačiau nustebau, kad 
vikišku tonu šmeižiąs ir tame laikrastpalaik y j e 

l juodinąs visus tuos, kurie bendradarbiauja jau ir i__i- —--- vienas iš tremtiniu tamn!tik kada nors yra sieloję- vienas iš tremtinių tarpo, 
si Lietuvos reikalais ar Per kelis to numerio pus- 
dabar vadovauja kovai lupius įdėta Dr. J. Kaške- 
prieš žiauriuosius rytų a- lk> kalba, pasakyta vienos 
zijatus už greitesnį mūsų lietuvių stovyklos gyven- 
krašto išsivadavimą iš jų tojams. Šioje Dr. J. Kas- 
vergijos. kelio kalboje puolamos

LTB vyr. institucijos, 
VLIKas, Bažnyčia, moky
klos ir kit Dr. J. Kaškelio 
kalbos tonas nė kiek nesi
skiria nuo Gabrio - Par- 
šaičio.Be to, tame pačiame 
numeryje yra ir žinutė iš 
tos pačios stovyklos, ku
rioje gyvena Dr. J. Kaške- 

pasirašyta kažkokio 
“Kempteniečio”. Šioje 

korespondencijoje į pa
danges iškeliamas Dr. J. 
Kaškelis, tiesiog dievinto 
išdievinamas. Kaip gi 
Gabriui - Paršaičiui Dr. J. 
Kaškelio negirti, jei jis 
pučia į tą patį ragą, kelia! 
nepasitikėjimą tremtinių j 
tarpe LTB vyr. instituci-Į 
joms, Bažnyčiai ir kiek 
pajėgdamas visa tai ap
juodina, apšmeižia. Čia 
jau komentarų plačių ne-

1

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

■ 1.1, — I —

DERENČIŪTES, Adelė, Al-Į GIMBUTYTE - Masionienė, 
bina ūr Levanarija, dukterys Anelė, iš Kaliekių km., Vyžuo- 
Marės Derenčienės - Sakalaus-: nų vi., Utenos ap. 
kaitės, kuri buvo kilusi iš* GIRNIUS, Mykolas, iš Debei- 
Graužinių km., Vaitkabalių vl., kių vi., Utenos ap., Kurtinių 
Vilkaviškio ap., gyveno Water- km.
būry. ' | GOSPORAWITS C H E N E -

DOČKUS, Justinas, iš Silai. Autsehute, Monika, iš Vismo- 
komy km., Šeduvos vL, ir par.. “* turej° farm*-

ų us l, n , GOŠTAUTIENE - Karabi-
Panevežio ap. ! naitė, Kasė, iš Šiluvos vi., Ra- 

DUDAITE, Rozalija, iš Da- ap
gios ynkm, Kovarsko vi, Uk- GRAJAUSKAS, Juozas, iš 
mergės ap. žemaičių Kalvarijos par.

DUMBLIAUSKAS, Jonas, s. QREENWALD (Gruenwald), 
Jono, iš Kaučiamiesčio vL, Sei- Eduard( Kauno sūnug 
nų »P- . Louis.

EIDUKEVIČIUS, Juozas, iš GRIGALAITIS, Jonas ir Gri- 
Obelupių km, Lankeliškių par.,' galaitienėj Ona, arba jų vaikai. 
Alvito vi., Vilkaviškio ap. • GRUMBINIENE - Kleinytė, 

ELBE, Gustavas, iš Gavau- Ona d Jurgio> Vainuto yl 
tuvos km, Sasnavos vi. Mari- Tauragės ap

I GUDAUSKAS. Pranas, iš Še-
ENDRIULYTE - Valiene, O- dyygų km Griškabūdžio vi, 

na, iš Gargždų vi, Kretingos šakįų ap
ap., duktė Anso ir Agotos Nau, HAAK, Paulina, iš Tytuvėnų. 

Raseinių ap.
ERNEST. Olga iš Jurbarko fflTAS Jokubas ir j^,^. 

T “ Kalvarijos, Marijampo-
E. 162 Street, New York ,N.Y. .

ERNST.as, P‘
New York.

EŽERSKIS, Jonas, iš Židikų
vi, Mažeikių ap.

FRANCKEVIČIUS, nuo Pu
nios, Alytaus ap, brolis Bronės; 
Jaruševičienės.

GALIAUSKAS,
vi, Utenos ap.

GARŠVAITE, Bronė, iš Še
duvos, Panevėžio ap.

GELEŽENSKIS, iš Aluntos v, 
Utenos ap.

GEMBUTAS, iš Ylakių mies
telio, Mažeikių ap.

GEŠVENTAS (Geschwendt), 
Leopold, iš šilgalių km, Šakių 
ap. .

GOBELIENE, Ona, sesuo
Vaičiulionienės.

F. A. Hiscox and Co
' į Retail Dry Goods
1 ■ 496 - 500 Essex St

Adolfas, gyv. | H0PAS Adolfas> įg Kalvari
jos Marijampolės ap.

j IGNAČIONAS, šeima, gimi- 
'nės Kotrynos Balčiūnaitės - 
Vitkuvienės.

I INDRIULIS, Jonas, iš Tito- 
nių km.

is Aluntos jAKSIBOGA, Julius, Kazys 
ir Povilas, iš Triburčių km, 
Daugėliškiu vi., Švenčionių ap. 

I JANUŠAITIENE - Kamaity- 
tė, Marijona, d. Pranciškaus, 
iš Balbieriškio vi., Marijampo
lės ap.

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

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Yra jau išaiškinta ir nu
statyta, tą neseniai pa
skelbė ir visa licenzijuota 
tremtinių spauda Vokieti
joje, kad paminėtojo ir ki
tų panašių laikraštpalai- 
kių leidėju ir platintoju 
yra Gabrys - Paršaitis, 
pasirašinėjąs ‘Tautvyrio’, lis, 
‘Tautino’ ir kit. slapyvar- tai 
dėmis.

Prieš keletą dienų pa
kliuvo man į rankas “T. 
S.” rugsėjo - spalių mėne
sių numeris. Ir čia nuo 
pirmojo iki paskutinio 
puslapio biauriausiais žo- 

! džiai iškonevbikiami, ap- 
; šmeižiami bei suminami į 
purvus visi tie, kurie dir
bo ar dabar dirba dėl mū
sų tėvynės išsivadavimo | f X — - • - - “
jų bei negailestingų mūsųiį,”~tarnauti'MaskVai,!

v •

; : LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
I i

iš žiauriųjų rytų^pavergė- reikia; j. Kaškelis nu-
• v * • tai ncąctvi avaoo a ▼ a t

tautiečių ir mūsų krašto patapo ir jis Maskvos žu-! 
teriotojų rankų. Maža to, _ kitaip!
čia kimbama ne tik prie išsiaiškinti to negalima. | 

!pavienių asmenų, bet taip žinoma, mes tokiems par-; 
pat pne visų partijų (iš- sidavėliams kokių nors y- 
skyrus, žinoma, komunis- patingų sankcijų pritai-

I

vac*U’ Bažnyčios, kyti dabar negalime. Da-
dvasiškių ir pan. Anot to 
laikraštpalaikio, visos bu
vusios Nepriklausomosios 
Lietuvos partijos, kari
ninkai, dvasiškiai ir kit. 
esą kalti, kad Lietuva 
praradusi laisvę, o apie 
tikrąjį kaltininką — bol
ševikus neužsimenama nė 
vienu žodžiu. Maskvos 
žmogžudžiams, jų agen
tams ir padlaižiams kitų 
juodinimas, šmeižimas ir 
koliojimas yra ne naujie
na. Jiems visi yra liaudies 
priešai, kurie myli savo 
kraštą ir kovoja už jo 
laisvę bei teises. Tokiais 
Gabrio - Paršaičio triu-

sidavėliams kokių nors y-

bar tik viena galime: jtios 
demaskuoti ir išskirti iš 
LTB tarpo. J. Kiškis-

.. - y

■

" '7 7' 2SS

$ ...... ’

M

“Mano avys klauso ma
no balso; aš jas pažįstu, 
ir jos seka mane. Aš joms 
duodu amžinąjį gyvenimą, 
ir jos nepražus per am
žius; niekas neišplėš jų iš 
mano rankos. Ką man da
vė mano Tėvas, tai už vis
ką didesnis dalykas, ir to 
niekas negali išplėšti iš 
mano Tėvo rankos. Aš ir 
Tėvas esame vienas.” (Jo
no 10, 27-30).

Po dešimties mėnesių pastangų išgauti ap- 
draudą už žuvusio vyro ir tėvo žuvusio Paryžiuje, 
laike lėktuvo nelaimės Mrs. John S. Powers, kuri 
vaikučiams pila pieno, galutinai išgavo pagalbos 
iš Veterans administration. Mr. Powers buvo ar
mijos ekonomistas.

%25c5%25a1ai%25c4%258dio.Be


Gyvenimas Argentinoje
«

- Ką pasakoja iš Buenos Aires atskri
dęs kun. Kazimieras Vengras. - Kaip 
gyvena lietuviai Argentinoje. - Ar
gentiniečiai mėgsta “ravijoles 
“matę”. - Gyvuliai ten žiemę vasarą 
lauke, tvartų nėra.- Kaip Maskva stu
dentų vardu atgabeno laivą agitato
rių, kurie išsislapstė. - Darbo žmonių 
padėtis Argentinoje. - Argentiniečiai 

mėgsta spardyti futbolą, bet neturi 
bulių kautynių.

” it

I

bAaiiiiiHiAS
Jonas Gailius.

£

panda garbės leidėjų, ku
rie paaukoja po penketą 
šimtų pezų numerio išlei
dimui. Spausdinama apie 
porą tūkstančių egzem-

TELEFONU PASIKAL
BĖJIMAS TARP BOSTO

NO IR ARGENTINOS
Iš Argentinos skridęs 

lėktuvu iki Miami, o pas
kiau traukiniu kun. Kaži- pliorių. ir vis pritrūksta— 
mieras Vengras pasiekė pareikalavimas toks dide- 
Chicagą. Kadangi lėktų- lis.
vai kasdieną skrenda, tai Atvyksta vis naujų lie- 
žmonių juose neperdau- tuvių iš Europos. Lietuvių 
giausiai. Lėktuvas gali Katalikų komitetas išrū- 
pakelti apie 50, o skrido pino įvažiavimo vizas 1200 
tik apie 20. Patogios atlo- lietuvių iš Vokietijos, 900 
šiamos kėdės, kurie tik iš Austrijos, 200 iš Itali- 
nori gali užsisakyti net jos, tačiau tuo tarpu teat- 
lovas lėktuvo uodegoje į- važavo apie 300. Kun. 
taisytas. Jomis mažai kas Garšva, marijonas, beveik 
naudojasi. Reikia truputį visą savo laiką skiria tam 
brangiau primokėti. Lėk
tuve duoda gerus pietus, 
vakarienę, net šiltą sriu
bą, gerai iškeptą “steiką”. 
Kun. Vengras Jungtinėse
Amerikos Valstybėse ma- bius turi

CIO Konvencijoj, Portland, Ore., susirinko visi darbininkų unijų va
dai. Šis vaizdas paduoda tik dalį čia matančių. Iš kairės į dešinę: išrink
ta - mayoras Dorothy Lee, iš Portland; Allan Haywood, Tautinis CIO 
organizacijos direktorius; PhilĄ) Murray, CIO prezidentas; Walter Reu- 
ther, United Auto Workers prezidentas; Emil Rieve, president of the 
Textile Workers Union; Van A. Bittner, director CIO southern organi- 
zation, ir Frank Rosenblum, secretary - treasurer of the Amalgamated 
Clothing Workers. Šioje Konvencijoje prezidentas Philip Murray griež
tai pasmerkė kąiriasparnius, kurie dirba organizuotų darbininkų tarpe.

reikalui. Atvykus i e m s 
darbo yra kiek tik nori. 
Sunkiau su kambariais, 
bet vis dar pasisekdavo 
surasti. Geresnius uždar- 

1 specialistai — 
no išbūti apie mėnesį, mechanikai ir kiti. Dauge- 
Mat, neseniai mirė jo tė- lis dirba tekstiles fabri- 
velis. Telegrama iškvietė kuose, kiti skerdyklose, 
jį, bet iš Argentinos sun- į Atvažiavusieji įsijungė į 
ku besuspėti laidotuvėms, parapijos gyvenimą, atsi- 
Taigi jisai iš Buenos Ai-* rado lietuviškas teatras— 
res pašaukė radijo telefo-i “Garnys”, vadovaujamas 
nu savo namiškius South , Valentino.
Bostone ir jiems pranešė, 
kad tik vėliau tegalėsiąs GYVENIMO SĄLYGOS

— KAIP APSKRITAI
atvykti. Nežiūrint taip di
delio nuotolio pasikalbėji
mas radijo telefonu buvo 
aiškiai girdimas. Jam te
ko iš Argentinos kalbėti 
telefonu su Roma ir su 
Chicaga. Aiškiai girdėti.

— KAIP GYVUOJA 
LIETUVIAI BUENOS 

AIRES MIESTE?
— Nuotaikos geros, 

pasakojo kun. K. Vengras. 
— Lietuviai turi savo pa
rapiją, čia dirba aštuoni 
tėvai marijonai, su para
pija aprūpindami išviso 
tris pamaldų vietas. Pra
dėtas leisti lietuviškas 
žurnalas. Būtų nelengva 
su lėšomis, bet vis atsi-

ARGENTINOJE?
— Gyvenimas tenai ge

rėja. Yra infliacijos* bet 
algos geresnės. Tik klima
tas gana žiaurus. Butai, 
paprastai nekūre narni. 
Nors žiemą ;
bet drėgna. Šalta, sėdi 
žmogus ir drebi kambary
je. Beveik visi turi, vadi- 

—i namus, primusus, ant ku
rių gamina valgį. Valgo 
daug mėsos, 
vartoja vyną.
niausiai kepa. Verda tik 
retai. Mėgsta 
tai makaronus

geliai supasi ant žolynų 
žiedų. .

Vabalas aižo rugių var
pą, dantimis kramsnoja 
grūdelius ir prisimerkęs 
žiūri į spinduliais apiber
tus javus.
— Padėk, Die! Bene ru- 

giapiūtei baudies?! — Va
balas išgirsta pažįstamą 
balsą.
— Ačiū, ačiū, kaimyne! 

Ką čia sapnuot apie rugia- 
piūtes. Atėjau pažiūrėti, 
kiek turto niekais nueis,— 
ir tvirtai suspaudžia Ja
nuškos platų delną.
! — Ir man taip rodos, su
siėdė! Ana, buvau pas se
niūną klaust, ką su ta gi
ria veikti. Nesinori nei 
pačiam vargti, nei gyvulio 
tampyti — vistiek velnia
va...

— Na, ir ką seniūnas pa
porino?
— Ką gi? Trumpai tepa

sakė, kad ruskis jau Vil
nių paėmęs, ir tiek! ...Nei 
aš važiuosiu į girią, nei 
ką. Tepasikaria tie zon- 
derfyreriai su savo grąsi- 
nimais! Velniai jų nema
tė!

Ir išsitraukęs didelę 
pypkę, prikemša titūno.

Grabaliojas po kišenių 
ir Vabalas.

—Gerai sakai: parūky- 
kiva, — sako. — Nors da
bar, kol savo žemės ponai 
esame. Paskum galėsim 
vyšnių lapus dumti. Na, ir 
prisigyvenome, brolau!
— Taigi, prisigyvenom! 

Vėl rėkalos apie kolcho
zus, vėl varys į raudoną
sias gurguoles, vėl “už 
nuopelnus” leis pussvarį 
druskos nusipirkti. Tai 
sakau — rupu...

Nespėja Januška nusi
keikti, kai staiga viršum 
plento pasirodo vienas, 
paskum antras lėktuvas ir 
pradeda tratyti kulkosvai
džiais. Motorų ūžesys pei
liais rėžia ūkininkų ausis 
ir jie įstigiškai pritūpia.
— Girdi, kaip šunės lo

ja! — sako Vabalas. — 
Matyt, nusižiūrėjo kokį

Ilgai žiūri > sūnų, einan
tį su lazdomis pas kaimy
ną, stebi tvirtus pečius, 
gražiai išaugusį liemenį ir 
čiulpia neramus pypkę.

Ne, niekuomet negalės 
pamiršti nei kaip sapnas 
praėjusio ramaus gyveni
mo, nei svetimų atėjūnų, 
sudrumsčiusių saldų dar
bą, nei šitų, paskutinių, 
kurie atėmė jam geriausią 
talkininką, kurie perėjo 
laukais ir miškais išdidūs, 
kaip Šėtonai, o dabar pa
vargę ir apiplyšę grįžta į 
namus.

Antanas jau valandėlė 
kaip pražuvo už balto ber
žynėlio ir senasis Vaba
las vis dar neatitraukia a- 
kių nuo tolumos ir čiulpte 
čiulpia pypkę.

šiandien nevažiuos į gi
rią.

Argi apsimoka? Arkliai 
pavargę; nusikamuos ir 
jis, o naudos nebus jokios. 
Vistiek jau nespės jo nu
bausti: štai, ir dabar jis 
girdi, kaip rytuose groja 
velnio katarinka, kaip 
bauginančiai drasko ryt
mečio tylą perkūniškas 
dundėjimas.

Iš lauko grįžta sušilęs 
Rudis ir cypdamas šokinė
ja apie Vabalą. Laižo šei
mininko rankas, jautriai 
unkščia ir vizgina uodega. 
— Nurimk, Rudi! — nu

bloškia nuo savęs šunį Va
balas. — Žinau pats, kad 
nėra gyvenimo. Greitai, 
galbūt, ir aš, kaip šian
dien tu, cypausiu.

Nusispjauna, įsideda į 
kišenę pypkę ir prieina 
prie rugių lauko.

Javų varpos nusvirusios,' 
geltonos kaip auksas ir 
kvėpia šviežia duona. 
Kur-ne-kur mėlynuoja ru
giagėlė.

Kai Vabalas ištiesia ran
ką, dumstelėjęs vėjūkštis 
sujudina rugių armiją ir 
jie ,kaip išsiilgę bičiuliai, 
vieni po kitų bangomis 
pradeda mandagiai lenk
tis ūkininkui.

Aukštai padangėje kly- 8unkvežimį. 
kauja paukščiai. Aplinkui — Kaip dar perkūnas to- 
smuikuoja žiogeliai . ir kių nenutranko! 
dūzgia bitutes, Margi dru- 8pjauna Januška. — Kas

tas, kur daug auginama Sidabro ar mediniame in- ir žymiai pagyvina tikybi- 
gyvulių. Tvartų tenai nė- de pastato ant stalo, yra nes priaugančios kartos 

Galvijai žiemą vasarą toks ilgas cibukas ir visi nuotaikas. Diecezijų vado- 
iš eilės . tos arbatos pa- vai daug dėmesio kreipia 

Tai savotiškas į katalikiškąją akciją. Plė- 
, ir čiasi jaunųjų katalikų 

jei atvykus į svečius esate darbininkų sąjūdis — JO- 
kviečiamas prie bendro C’istai. Yra vyrų, moterų 
stalo patraukti “matės”, ir jaunimo katalikiškos 
tai — gerai. Ją geria per akcijos padaliniai. Dažni 
pietus, vakare ir pavaka- susirinkimai, sąmoningų 
riai« • katalikų skaičius auga.

Dabar iie iau gana dažnai - KO“OS?^AIKOS pasiekia atsSomin g a s 
VYRIAU^BME- i™*8® *r valdžio-’e- kur
VYRIAUSYBĖJE. taipgi jaučiama jų jtaka.

— Perono valdžia — au- į Argentina turi stiprų ka- 
toritatyvinis režimas. La- talikų dienraštį, diėcezi- 
bai pabrėžiamas tautinis jos ir parapijos turi vėl 
momentas. Pavyzdžiui, po savo laikraščius. Nemažai 
karo atimta beveik viskas išleidžiama religinės lite- 
. ....... raturos.

— KĄ TEN KALBAMA 
APIE KARĄ?

— Dėl karo tai žmonės 
Argentinoje labai nesibai
mina. Iki šiol argentinie
čiai per karus vis jaučiasi 
laimėję: Anglija, papras
tai, karo atveju superka 
jų mėsą, javus. Tada ‘atsi
daro didelė rinka. Brazilai 
šiame kare kovėsi, o ar
gentiniečiai — ne. Argen
tina pasiliko neutrali be
veik iki galo, tik paskuti
nėmis dienomis perėjo į 
amerikiečių pusę. Šiaip 
jau Argentinoje nuotaikos 

: nėra palankios amerikie-

ra.
— lauke* atvirame 
Be gyvulių, auginama dar traukia, 
kviečiai, kukurūzai. Ple- draugiškumo ženklas, 
čiasi taipgi pramonė. 
Daug dėmesio kreipiama 
į ugdymą sunkiosios pra
monės — mašinų gamybą, 
tačiau automobiliai yra 
beveik visi importuoti iš 
Amerikos. Augi n d a m i 
daug avių, argentiniečiai 
gerokai turi vilnų. Tačiau 
audimo pramonė dar nėra 
reikiamai išplėsta, 
jie nėra 
audeklų 
daug vilnų išgabenama į 
Anglją, o iš ten atgal at- 
žama audeklai. Dėlto dra
bužiai gana brangūs. Ge
ra drabužių eilutė kaštuos 
apie 50 dolerių, ar dau
giau.

SPEKULIACIJA 
DOLERIAIS

Argentinos piniginis vie
netas yra — pezas. Pa
remtas doleriais ir anglų

ore.

ypač 
išsispecializavę 

dažyme, todėl

sniego nėra,' svarais. Paskutiniu laiko-

prie valgio 
Mėsą daž-

tarpiu vyriausybė iš ang
ių ir amerikiečių atpirko 
Argentinoje buvusius jų 
geležinkelius, telefonus. 
Atidavė dolerius. Dėlto 
krašte didelis dolerių trū
kumas. Normali dolerio 
kaina — 6 pezai.
juodoje rinkoje moka ir

tariau

iš vokiečių kilmės žmonių: 
bankai ir kitos reikšmin
gesnės įstaigos. Peronas 
studijavo Musolinio liniją 
ir daug kur jos laikosi, 
bet jisai skelbiasi Musoli
nio klaidų nepakartosiąs. 
Visgi reikia pripažinti, 
kad krašte dauguma gy
ventojų jį remia. Jis ne
mažai dėmesio kreipia į 
darbininkiją. Pirma buvo 
komunizmo pavojus. Da
bar — kompartijos veiki
mas suvaržytas, nors jie 
mas suvaržytas, nors jie 
žinoma, kad gauna para
mos iš Rusijos. Buvo toks 
atsitikimas, kad iš Rusi
jos atvažiavo laivas neva

v •

smuikuoja — nusi

tokius ne L
— “ravio- P° 8, todėl valiutos spe- 

les”, pataisytas su daržo- kuliacija gana išsiplėtusi, 
vėmis. Argentina — dau- Kiti tuo reikalu net daro 
giausiai žemės ūkio kraš-

šauly taika — pas juos 
pramonės veikimas nėra ’ 
platus. Argentina net ir

su studentais. Kai jie išii-įčiams. mat, paskutiniu lai- femės turtais atrodo, e- 
po j krantų, taip ir ištirpo!įtarpiu ne vienas Amen-

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin
gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas ir 
stiprus patarėjas.

Me3 siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į kcmvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway So. Boston 27, Mass.

šiuomi siunčiame $................ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas...................................................................
Adresas .m.m**.m....m•*••••••»•*

specialias keliones į Jung
tines Amerikos Valstybes, 
ir jiems gerai apsimoka. 
Aukso prekyba suvaržy
ta: buvo išleistas įsaky
mas užregistruoti kur ir 
kiek aukso turima. Jo ne
atėmė, bet spekuliantams 
sparnai šioj srity apkar
pyti.
— KOKIE ŽMONIŲ PA

PROČIAI ARGENTI
NOJE?

— Tenai žmonės labai 
nesiskubina. Nueini net į 
valdinę įstaigą, tai valdi
ninkas dažnai pasakys — 
manana — ateik rytoj. 
Galbūt tas iš dalies yra 
karšto klimato padarinys 
— karšta ir drėgna. Vasa
ra ten tada, kai čia yra 
žiema. Karščiausia būna 
apie Kalėdas, temperatū
ra dažnai siekia virš šim
to, o kai drėgna, tai nėra 
didelės energijos spaustis 
prie darbo.

Įdomi smulkmena žmo
nių papročiuose yra “ma

lte”: išverda tokią arbatą.

krašte. Nežinia, kur jie 
dabar yra, nors nesunku 
atspėti, kad jie čia atvy
ko su specialia Maskvos 
misija. Perono vyriausybė 
pakėlė darbininkų atlygi
nimą, skelbiasi vykdanti 
socialinį teisingumą.

— KOKIA KATALIKŲ 
PADĖTIS ARGEN

TINOJE?
— Iš vyriausybės pusės 

suvaržymų nėra. Tačiau 
didelė kunigu stoka, para
pijos didelės. Kad ir tėvų 
marijonų aptarnaujama 
parapija turi 25,000 žmo
nių. Dėl viso to žmonės 
nėra gavę reikiamo religi
nio išauklėjimo ir tikybi
nė praktika daugelyje at
vejų nėra uoli, nors žmo
nės save laiko katalikais. 
Vis dėlto, net ir iš lietu
vių, randasi kandidatų ir 
kandidačių net į vienuoly
nus. Tėvai marijonai pla
nuoja steigti savo naujo
kyną Argentinoje. Gerą 
religinės kultūros įtaką 
mūsiškių tarpe turi ir į- 
steigtoji lietuviška para
pijinė mokykla, kuri auga

kos ambasadorius kišosi į santi gausesnė. Neseniai 
ėmė plėsti ir'savo anglių.

Argentinos vidaus raka- ka8ykias. Nors ^giu nė.|
liici v* v * _ __ _____ _ •lūs, norėdami paveikti į 
valdžios formas, kas kraš
te nėra populiaru.
— O KAIP SU SPORTU 

ARGENTINOJE?
— Plačiausiai pasklidęs 

tai kojomis spardomas 
futbolas. Daug komandų 
šio žaidimo. Ir mažieji jį 
mėgsta. Truputį žinomas 
ir krepšinis. Mėgstamos 
arklių lenktynės. Yra šiek 
tiek bokso. Bulių kauty
nės nėra įvestos.
ARGENTINA — PIRMOJ ! 

VIETOJ PIETŲ
AMERIKOJ

— Jeigu lietuviai iš trem
ties rengtųsi važiuoti į 
Pietų Argentiną, kur la
biau patartumėte?
— Uragvajus svetimša

lių nepriima. Brazilijoje 
prastesnės sąlygos. Todėl 
pirmon vieton statyčiau 
Argentiną, paskiau jau 
Braziliją, Chili. Chilė — 
neturi perdaug darbų. Jų 
didžiausis turtas — varis 
ir nitratai. Kai karas — 
jie daug uždirba, jei pa

kariauja, o kas vargą ir 
baimę kenčia... Ir už ką 
visa tai? Et, nenoriu nė 
burnos aušinti, Vabale! 
Lik" sveikas!

Ir nueina.
Vabalas apsidairo.
Valandėlę vėl tylu. Lėk

tuvai kažin kur nuskridora aukštos rūšies, bet vis

' (Tąsa 8 pusi.)Df. J. Prauskis.

Dėdės Šamo Oro Laivynas išbando teikimą 
pagalbos jūroje su B-17 sparnuočiu. Bomberis ne
šasi su savim vietoj bombų išsigelbėjimo kilpas.



I§ ATEITININKŲ GYVENIMO 
TREMTYJE

j A. Densman 2.00, Leonard 
’Shakis 5.00, Rose Estavičiūtė 
'10.00, Mrs. W. Baronas 5.00;
Boston, Mrs. F. Palionis 5.00, 
Mrs. B. Karvelienė 5.00; Cam- 

įbridge, J. Gurskis 5.00, Frank
A. Plekąvich 100.00;
■jewater, ’ M r. &
10.00; Ilolyoke, 
2.00; Lawrence 
|)er kun. Pr. M.
J. Grenda 2.00;
L. Kochnawicz 10.00; V/altham
K. Galinauski 5.00; VVestfield 
BALF nr. 96 172.00 iš prakal
bų per kun. V. Puidoką; Wor- 
ccster, A. Gritaitė 2.00.

Miehigan
Gerulis
10.00,

Mrs.

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo

Į

i
I i

....Ateitininkų judėjimas trem- balandžio mėn. A.ugsburge įvy- 
tj’je gana didelis, jau neminint ko ateitininkų sendraugių (bai- 
gimnazijos. kada skaičius yra gūsių universitetą I visuotinis 
smarkiai padidėjęs, net ir jau- suvažiavimas, bet dėl tolimo ir 
nesniųjų ateitininkų pradinėse sunkaus susisiekimo negalėjo 
mokyklose. Kiek buvo menkes- atvykti iš anglų zonos atstovai 
nis Vokietijos 
bet pastaruoju 
čius padidėjo,
deminis jaunimas šventė ir sa- gyvenimas anglų zonoje, 
vo įsikūrimo metines. Spalių 
mėn. 3 d. Baltijos universiteto 
studentai ateitininkai atšventė 
savo įsikūrimo dvimetį, šventė 
buvo gana įspūdinga. Pradėta 
iškilmingomis pamaldomis, ku- kuriame dalyvavo apie 70 atei- 
rias laikė ir šventei pritaikin- tininkų sendraugių. Į suvažia- 
tą pamokslą pasakė kun. dėka- vimą atvyko ir Ateitininkui 
nas Dabažinskas. Buvo pašven- Sendraugių Sąjungos Centro 
tinta ir draugovės vėliava, ku- Valdybos pirmininkas dr. VI. 
rios kūmais buvo ateitininkai Viliamas ir Vyr. Lietuvos Iš- 
sendraugiai O. Krikščiūnienė ir laisvinimo Komiteto atstovas 
dr. Valteris. Iškilmingojo akto buv. finansų ministeris dr. P. 
metu 22 nariai kandidatai pa- Karvelis, kuriuodu, be gražių 
kelti tikraisiais nariais 
vintą prieš du metus įsikūru- paskaitas. 1 
sios korporacijos ”Gaja” (me- gracija tautos kovų perspekty- vykių komitetuose, 
dikų), “Grandis” (technikų) ir voje” ir antrojo — '
“Šatrija” (menininkų), kurios valstybės s 
buvo apmirusios dėl narių išsi- su ideologiniais visuomenės su- nutete. Lietuvos Raudonojo na valstybė jau spėjo duoti ir 
sklaidžiusių po pasaulį. Buvo sigrupavimais”. Be to, buvo Kryžiaus Vyr. Valdyboje, Vyk- mokslininkų ir šiaip įvairių sri- 
gauta daug sveikinimų. Drau- aptarta visa eilė klausimų, su- domojoj Taryboj, Lietuvių čių specialistų ir darbininkų, 
govė puikiai veikia ir savo vei- sijusių su visuomenine veikla ip Tremtinių Bendruomenės Vyr. Jie atvyko ir įsijungė į visuo- 

ateitimi. Į zonos valdybą iš- Komitete ir kitur. Juk gera da- meninį darbą, kurie išauginti ir 
rinkti: kun. Adomavičius. Ku- jįg jau ateitininkų sendraugių išmokslinti lietuvių mokykloje, 
dirkienė 
paminėti, 
sveikino

universitetuose, ir pasitenkinta vienu atstovu, 
metu jų skai- Kad būtų kiek judresnis ir gy- 

Kaip kur aka- vesnis ateitininkų sendraugių 
nes

iki šiol buvo palaidas, neorga
nizuotas, lapkričio mėn. 2 d. Į 
Diepholzo stovykloje įvyko an
glų zonoje gyvenančių ateitinin
kų sendraugių suvažiavimas.

Nuoširdus pasisveikinimas laimėjusio rinki
mus Prez. Trumano su tik ką iš Europos sugrįžu
siu Valstybės Sekretoriumi George Marshall, Bal
tuose Rūmuose, VVashington, D. C.

I

E. Brid- 
St.iuku: 
Dijris—

Mis.
Anrųi 
,BALF n r. 15
Jurą 25.60, M. 
Maynard, Mrs

Detroit, J.
Martin A pa ng 

ikauskas 2 00,

———— ———------- - - - ——------- ------ —------------------------- ■
'• Atgai- nuoširdžių sveikinimų, turėjo ir įad gimnazijose užima vado- ma žymias vietas, kiti įsikurią.

Pirmojo — “Emi- vavimą. ar profesūroje, ar sto- Tai gražus ir svarus įnašas į
, bet ir vai- mūsų brolių išeivių gyvenimą,

Lietuvos domuose organuose, kad ir kada ir jie kitaip atsineša į
atstatymas ryšium Lietuvos Išlaisvinimo Ko- mus tremtinius, kad mūsų jau-

i
I 
II

i
10.00,1

A. Žu-‘
A. Arba-! 

čiauskas 1.00, BALF nr. 76 per! 
Elizabeth Paurazas 251.00, Vin- 
cent Zline 2.00; Grand Rapids, 
A. J. Eernot 5.00, K Kunigėlis 
10.00; Jackson, Su^an VVens- 
kus 2.00; VVhite Cloud, J. Ka- 
zūnas 5.00.

Kissouri
Ix>uis, E. Mačiulis 

New Ilampshire
Londonderry, J. V. Vienys—i 

5.00.

St. 5.00.

1:1a turi pasisekimą ir gera var
dą tarp kitų korporacijų ir 
profesorių. Specialiai buvo at
vykęs ir Spakenbergo lietuvių 
gimnazijos ateitininkų scenos

I •P“’* w •• “ O
ir Griškėnas. Tenka pasiekė ir Ameriką: prof. dr. lietuviškoj dvasioj ir atsparūs 

kad suvažiavimą jnį Ad Damušis, prof. dr. A. prieš visokį nutautinimą. Gra-
VLIKO pirmininkas Qy|yS< prof. dr. V. Jasaitis, žu ir džiaugtis tokia sveika.

Kazimiero Amžinam Paminklui
Tėvo Kazimiero Kapucino parinktes maldos

1, Iš spaudos išeina maldų knyga 
“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausių maldaknygių, nes jo
je surinktos maldos yra sukurtos gar
sių šventųjų ar kitų Dievo moksluose 
išmintingų žmonių, ir didžiuma maldų, 
esanti toje maldaknygėje, .vra paties 
jiopiežiaus apdovanota specialiais at’ai- 
dais.

2. Lietuviams šią maldaknygę parinko, spaudai 
paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū
di. Jis mirė 1941 m. gruodžio 26 d. Kaune, Lietuvoje. 
Jo kapa mindžioja svetimųjų bolševikų kojos. Įsigy
damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa
minklui tam misijonieriui, nuo kurio mirties šiemet 
sueina 7 metai.

3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių mal
dų į Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai
mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova
notos atlaidais.

4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide
lėmis raidėmis.

5. Maldaknygė “Atlaidų Šaltinis” turės net 560 
puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir
šeliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi- 

: sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 
I to — bus įskaitytas į Rėmėjų-Leidėjų skaičių ir gaus 
a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo.

6. Ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadu ay South Boston 27, Mass.

j į

wf

Tėvas Kazimieras 
Kat>u< 'nas

nėgė jų būrelis, kuris davė tau- kun. prof. M. Krupavičius, sto- kun dr A Sidaravičius, prof. kultūringa ir išmokslinta aka-jterson, BALF 
tinių šokių ir dainų montažą, vykios vadovas Janušonis, ko- geografas A\ Bendrorius, dr. demine jaunuomene. kada ir Kinder 71.00.

New Jersey
Belle Mead. George Sleder — 

5.00; Elizabeth, Charles Pa vai
kis 4.00, Casimir Valusis 2.00. 

,L. Sliozis 5.00; Fairview, J. Pli- 
jkun 7.00; Linden, Stanley Zur- 
ilis 2.00, Mrs. T. Budres 10.00, 
Charles Aitutis 5.00; Merchant- 
ville, Mrs. B. Embres 5.00; 
Newark, A. P. Žalis 5.00; Pa- 

nr. 86 per E.

poeto Juozo Krumino. 
dalyvavo Baltijos uni- 
rektorius prof. dr. J. 

prof. dr. V. Maciūnas, 
prof. M.

“Darbininko” Administracijai: —
Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 

didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

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

miteto pirm. Pimpė ir 1
\ LIKO atstovas dr. P. Karve- Kazlauskas, dr. Danilevičius, 
lis padarė politinį pranešimą prof. dr. A. Salys, prof. J. Ku- iš lietuvių tautos. Taigi, tik da- 
vietos stovyklos gyventojams ppionis. dr. St. Petrauskas, lis pasiekė Ameriką mūsų atei- 
ir be to. aplanke pakehin jrja- dipl. teis. P. Minkūnas, poetas tininkų sendraugių - akademi

kų, bet svarus Įnašas, kartu 
svarus įnašas ir tautinių srovių į 
akademikų, kurie ir apsišarva
vę mokslu, kultūra, tautine są
mone ir giliu patriotiškumu ir 
rūpi tiek tėvynė ir visas jėgas 5.00. Robert Best 5.00, BALF 

, per V7m. Wolf, 
pui išmušus, vėl grįžti ir su-' Samuel Katz 5.00. K. J. Mc- 
jungtomis jėgomis dirbti, dirb- Nally 10.00; Spring Valley, M. 
ti tik Lietuvai. Mūsų akademi- (Vitkus 1.00; Rochester, Robert 
nė jaunuomenė neištiš, ištvers,' Sherelis 10.00, Kun. Jonas 
laimės: Tepadeda Dievas! j Bakšys 100.00, R.L.K.Š. Dr. K.

A. Jankūnas, pgp Kun. J. Bakšį 500.00; New 
York City. Manhattan, John 
W. Anseli, Esq. BALF nr. 20 
25.00; Brooklyn, J. Pečiukaitis 
1.00, Mrs. Thomas 1.00, A.'
Vingelis 1.00, Ella Vilchinskas 
5.00, R. Andriuszkiewicz 2.00, 
Marija Žvirblis 1.00. A. Kisie-

parašytą
šventėje
versiteto
Puzinas,
j rof. M. Biržiška.
Mackevičius ir kiti ir kitų tau
tų korporacijų
Baltijos universiteto
veikia ateitininkai:
' lur.cheno, Bonnos.
Erlangeno universitetuose.r A*.. AMO, V4i. W. • “P* ’ J —■** “ . --------------7  -----------------

Kaip jau anksčiau buvo šio ryški ir tremtyje vaidinanti jr enė kitų, kartu kunigų, vie- jos atvadavimui, o laisvės var-'nr. 20 125.00, 
laikraščio skiltyse rašyta, kad žym: vaidmenį, jau neminint, nuolių, 0 kiek anksčiau *'”5 ”S1

kiti. med. P. Kazlauskas, dr. jur. B. svetimtaučiai gali pasidžiaugti, 
pasididžiuoti ir paimti pavyzdį

I 
» • 

lis pasiekė Ameriką mūsų atei-
I
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atstovai. Be 
dar gerai 

Tubir.geno. 
Insbruko,

tas stovyklas. padarydamas Leonardas 
politinius pranešimus.
ir šiaip pasikalbėjimus su žy-'A 
mesniais asmenimis 
siais klausimais, 
sendraugių veikla 

ir tremtyje

Žitkevičius, rašyt. 
Turėjo kUn st. Būdavas, gimn. mokyt.

. ... Kairys, dr. Pr. Padalskis,
bėgamai- kun prof. dr. Ražaitis, dr. VI. 

Ateitininkų Juodeika, dr. A. Trimakas, dr. 
yra gana A starkus, dr. inž. J. Kuodis

New Y7ork
Amsterdam, Zigmont Karutis 

5.00; Buffalo, Walter Aperones 
5.00; E. Setauket, L. I., B. J. • 
Čeponis 1.00; Delmar, Kun. B. Į 
Molekaitis 50.00; Huntington 
St., Mrs. J. Sinusas 5.00; Va
terlo, Mrs. Eva Danniels 10.C0; 
Great Neck, L. I., Mrs. J. Mu- 
sara visi per BALF nr. 20 —

Adresas

nuvy-
žumalistas kun.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!

GLOBĖ FURNITURE
COMPANY OF LAWRENCE, Ine.

Complete Home Furnishers
178-192 Essex St.— Tel. 23815— Lawrence, Mass.

------ I
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kę: žymusis
»•! dr. J. Prunskis. rašvt. A. Vai-

i
4 kas -

čiulaitis, žum. kun. K. Baraus-
Baras. kurių dalis ir uži-

i
i

BALF Centre Gautos Aukos Per 
1948 m. Spalių - October Menesį

I 
rant 3.00; Pleasant Mount, M. 
Mačiulaitis 5.00; Port Carbon, 
Mrs. Helen Stockūnas .
Philadelphia, Mrs. Angelą Bal-jSheboygan, Mrs. Charles 

. chaitis 5.00; Pittsburgh, Julia Schultz 5.00; Raice. Alex Bres- 
j Marchishunas 5.00, Anthony.ke 5.00; Kenosha, Mrs. T. Bal-

Zdankus 1.00. E. Vazgis 5.00, 
V. Budnik 1.00, A. Waraskis— 
2.00, Paul Minickas 6.00, Kos
tas Pūkas 1.00. Mrs. Agnės 
Šinkūnas 2.00, A. Ziaukas 1.00, 
V. Jucevičius 1.00; Montrose, 
Peter Labzentis 5.00; Quaker- 
town, Agnės L. Graff 5.00; 
Scranton, Mrs. Stella Reso- 
nasky 1.00, Helen Chesek 2.00; 
Wilkes Barre, Adelė Bendorai- r I

i.rv « - i on/A t tt- •’ttis 5.00; Wexford, Leonas Kai-A. Andri- O- Parazinskas 2.00. J. Užupis
P. E. 5-00, Julia Vence 5.00, Anna 

Žilinskas 5.00, N. Kulbak 2.00,
A. Kazlauski 2.00, John Steven
2.00, J. Pranckus 5.00; Flush- 50.00 per Kun. J. A. Vaitekūną gracijos darbui, nuoširdžiai dė- 
ing, Joseph Elvis 5.00; So. O- iš prakalbų; T7_. — ■ • ■
zone Park, Domas Norvilas —įCarl Mascis 1,00. 
4.00; Jamaica, Z. Kavaliūnas—’ 

15.00; Woodhaven. Chas. Lang!
■ 10 OO; Sunnyside, Mrs. M.

J. M. Schiek 1.00; Kings Park, Ve-į
Queens i

VVisconsin
Frement, A? Kudoba 2.00; 

2.00;|Ringle, Henry Steinbach 5.00;

čaitis 5.00.

BALF MOKESČIAI:
Illinois

i
ja

Linksmų Šv. Kalėdų!

Southbridge Finishing Co
Finishers, Eleachers and Mercerizers 

Also — Dyeing and Printing

Southbridge, Massachusetts

!

Connecticut llespie, John Ditchman 2.00; Į
Bridgeport, J. A. Pudin $5.00. Maywood, B. J. Budas 10.00;

Gustav Fiehler 5.00. Frank Ži- Rockford, F. Bagdon 2.00, Mrs. bus 2.00. Elena Žilinskas 2.00,' 
laitis 3.00. W. Seperack 1.00; J. Servinskas 1.00. - ——’ °M T TT

5 Brooklyn. Aniceta Gingras — jauskas 5.00; Chicago,
Ž 5 00:

Linksmų Šv. Kalėdų!
UNHED D AIRY SYSTEM, INC. |

294 Plainfield Street Springfield, Mass.
9

»!
i! LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ!
č
«!
č
•I Great Road

J.

Chicago, Vyčių Seniorų Dr- 
per Mrs. Nora Gugis 5.00.

New Jersey

Elizabeth, BALF nr. 24 per 
Žilevičių 66.00.

BALF Seime Chicagoje su
aukotos aukos įteiktos BALF 

rys 10.00. , j Centro iždininkui Albinui S.
Rhode Island j Trečiokui: $460.00.

Providence, BALF nr. 107 —J Už aukas tremtiniams ir mi-
Bristol, K. Boice 2.00; Kraulikis 1.00, W. A. FruehauŲ 

5.00, F. Kundrot 2.00. E. Bes-j 
teher 1.00, S. J. Kamensky —* 
10.00, Algert Baukus 20.00, F.
& P. Kayris 5.00. Mr. & Mrs.
Mackevich 5.00, Mrs. Eugenia 
Markun 10.00, Elena Bertcher 
1.00. Susan Balsis 10.00. Kun.įĮO.00;
A. C. Martinkus 100.00, 

•Šaltenis 25.00, Kun. J. šaulins- ronika Banaitis 1.00;
Immaculate kas 400.00. Elena Bertcher — iVillage, Paul Stirna 5.00; Ker- 

Oakville, E. 1.00, Barbora Vaišnoras 5.00, houkson. August Antpusat 
__  _________ ____ Kau-|1000: Utica, BALF nr. 104 — 
Wa- pas 15.00; Chicago Heights.— 20.00 per S. Kkmaitį iš prakal- 

2.00; i Mrs.

E. Norvalk, Mrs. B. Raila — 
4.00; E. Hartford. Juozas Guo
ba 1.00; Hartford, BALF nr.

112 47.00, Wm. Zolner 5.00; 
New Britain, Liet. Rėm. Dr-ja 
50.00; Norwich, K. Szalkowski 
5.00; Stamford, Mrs. M. Bart- 
nik 1.00, Adam Delyanas 2.00, 
Mrs. A. Bartweck 1.00; Thomp- 
son, Sisters of 
Conception 1.00;
Radauskas 10.00, Dora Kubilie- C. Kentuiskas 1.00. 
nė 5.00. L. Žuraitis 1.00;

Al. Maželis

» i

’• I ,tertown, Al. Maželis 2.00; i Mrs. K. Banis 3.00, George bų.
T Rite T Tnr* $ Woodbury. Henry Waike 5.00;įDzikas 10.00, Mike Zaukus —
mVcll DUS UnCSj ±nc« jĮWaterbury, Jonas Liesūnaitis i 3.00; Melrose Park, P. Empo-

Mavnard- Mass. Į500’ John w- **“*>“« 5.00,'lis 5.00.

Telefonas 340-W2 į Agr.es Kudirka 200- K' Blin%
♦i! trubas 5.00, V. S. Stankevičius

I

KĖDŽIŲ IŠDIRBĖJAI

Linksmų Šv. Kalėdų!

Jį 82 Logan Street, Gardner, Mass.

District of Columbia 
„ ■ Washington, P. Žadeikis,5.00. Mrs. Anna Szurkus 2.00, t .. . . .,, „ tuvos Min.stens 100.00.George Selokas 2.00. Mrs. B..
Petrauskas 5.00; J. S. Strun-i 
gys 3.00, Mrs. T. Varkalas 5.00.' 
Jonas Klikna 5.00. M. Rushins- 5.00.
kas 5.00, Mrs. M. Digimas 3.00,, 
St. Bajorūnas 1.00. S. Baka-j Sioux 
nauskas 2.00. Kun. P. Prane- 3.00.
,kus 20.00, Frank Žukauskas —• 

gK i 2.00, Mrs. A. Enamaitis 5.00. į 
t? i Vitas Stravinskas 2.00, J. Vir-j

L j byla 3.00, Mrs. T. Varkalas —!
Įr- ~ t,-------- a—

Indiana

»

Telefonas 280

Lie-

5.00;
5.00;
5.00; Į
5.00,

No. Pawtucket, i kojame. Aukas ir toliau prašo
me siųsti:

Tennessee į United Lithuanian Relief Fund
Dyersburg, John Sakalas — of America, Ine., 105 Grand 

St., Brooklyn 11, New York.

Ohio
Okron, BALF nr. 34 44.10 iš 

prakalbų per J. V. Ramošką; 
Dayton, M. J. Petkus, Jr. 
Chardon, Walter Custer 
Chardon. Walter Custer 
Cleveland, J. Macyauskas
Agnės Murauskas 10.00. Helen 

San Pierre, S. Wasiliewski—jMatukaitis 2.00, Jos. Kunie- 
vvicius 5.00.

Pennsylvanla
Allen, P. Miciuta 5.00; Eddy- 

stone, Kath. Mitchell 5.00; 
Grove City, Julian Dumbroski 
5.00; Inkerman, Frank Kaza- 
kevige 5.00; Kingston, K. Ku
činskas 2.00; Luzerne, J. Vo-į 
raitis 5.00, Jos. Buzūnas 5.00; j 
Marš, A. Waitekūnas 1.00; j 
Nanticoke, Mrs. K. Dargužis—, 
2.00; Olymphant, Mrs. Wilku- 
tis 5.00; Plains, Veronika Bah-

Iowa
City. Patricia Dopp —

Maryland
Baltimore, J. Paskoris 

Mpssac'.insetts
Brockton, V. Tamoshaitis — 

Vargulis 5.00, K. 
Julius Baro

nas 5.00. A. Strumskis 2.00, M. 
Ambrose 5 00, Albina Cerbulė- 

* įas I’atinskas 1.00,

/15.00, E. Barkauskas 5.00, Anna 2.00, Adam 
LLesūnaitis 5.00, Uršulė Statke-Cerbutėnas 1.00, 
iLvičia 5.00.

Illinois
Benld, Eneck Klora 5.00; Gi-'nas 1.00, Jon

5.00.
Šiomis dienomis Jungtinių Valstybių Mari

nai išvyko iš Guam salos į Kiniją— Tsingtao. Ten 
yra amerikiečių išvykimo centras. Raudoniesiems 
stumiant nacionalistinę Kinijos kariuomenę ar
čiau sostinės Nanking, valdžia pavojaus atveju 
pasiruošus keltis i Canton. Bet kol kas to nepa
daryta, tas liūdyja, kad raudonieji susilpnėjo.



ŽINUTES

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

bažnyčios Naujos Kalvarijos 
capuose.

'KAMAITYTfi - Janušaitienė, 
Marijona, d. Pranciškaus, iš 
Balbieriškio vi., Marijampolės 
apskr.
tieji maloniai prašomi atsiliepti 

Ieškomieji ar apie juos žinan- 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

VIETINES ŽINIOS

Naujas Veikalas. Gruodžio 12 
d., 8 vai. vak., Patrick Gavin 
mokyklos gražioje salėje, ren
giama Advento dvasiai tinka
ma programa. Programos skai
tlingi dalyviai bus Moterų So
dalicija, Merginų Sodalicija, 
choristai, Šv. Vardo Draugijos 
nariai, altaristai ir svečiai bei 
viešnios dainininkų - daininin
kių. Kun. Albertas Abračinskas 
yra šio relegiško veikalo auto
rius. Sesuo M. Inkarnata mo
kytoja, Prelatas Dr. Kazimieras 
Urbonavičius koautorius. Mi
nios pardavinėja įžangos tikie- 
tus. Smalsiais žiūrovais bus vi
sas So. Bostonas — ir daugiau.

Parengimui praktikos laiko
mos pirmadienį, parapijos salė
je, 492 E. 7th St. Ketvirtadienį 
ir penktadienį Patrick Gavens 
mokykloje.

Didžiulė Marijos Nekalto Pra- 
sidėjimd metinė šventė įpuola 
trečiadienį. Visiems katalikams 
ir jų vaikams reikia išklausyti 
šv. mišių.

Tą dieną šv. Petro parapijos 
bažnyčioje bus laikomos šv. mi
šios šiomis valandomis: 5, 6, 
7, 7:30, 8 ir 9; salėje, 6 ir 7:30 
vai.

9 v. r., šv. mišias giedos už
Onos Stočkienės sielą, ir pa
mokslą sakys kun. Kazimieras 
Vengras.

7:30 v. v. bus laikomos šv. 
Teresės novenos ir Sodalicijos 
maldos.

Pirmutinis tremtinių laivas atvykęs Bostone 
atgabeno viri astuonių šimtų tremtinių įvairių 
tautų, šie du DP — tremtiniai dėkoja Dievui kai 
jų kojos palietė šios laisvės šalies žemę.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Gruodžio 5 d., miesto ligoni
nėje, staiga mirė Valerija Liu- 
dovika Palionis, 54 metų am
žiaus, gyv. 335 E St. Paliko 
vyrą ir brolį.

Velionė pašarvota D. A. Za- 
letskų, laidotuvių direktorių, 
koplyčioje, 564 E. Broadway.

Laidojama iš šv. Petro para
pijos bažnyčios, gruodžio 9 d., 
9 v. r., Naujos Kalvarijos ka
puose.

Sekmadienį, 9 v. r., Šv. Var
do Vyrų Draugija eis prie Šv. 
Komunijos. Po to laikys susi
rinkimą.

Bus laikomas susirinkimas ir 
LRKSA kuopos.

2:30 v. p.p., bus naujų narių 
įrašymas į Marijos Vaikelių 
Draugiją.

SUŠELPKIME KALĖDOMS 
TREMTINIUS

JANKAUSKAS, Augustas.
JANKUTE - Jankaitė, sesuo 

Marcijonos ir Uršulės.
JANUŠEVIČIUS, Bronislo

vas ir Leonas, sūnūs Juozo ir 
Emilijos Buolytės, iš Linkuvos, 
Linkuvos vi., Šiaulių ap.

JANUŠEVIČIŪTE - Kerna- 
gienė, Ona, d. Juozo ir Emili
jos Buolytės, iš Linkuvos vi., 
Šiaulių ap.

JARAŠIŪNIENfi, Ona, iš Še
duvos, Panevėžio ap.

JEKAT - Birkuben, Karoli
ne.

JOKŠAITfi - Paužienė, Mari
ją, iš Jurkšų km., Pilviškio vi., 
Vilkaviškio ap., ir vyras Pau
ža, Juozas.

JOKYMAITIS, Antanas, iš 
įLembudžių km., Šakių vi., ir a.

Gruodžio 4 d., mirė, vaikų li
goninėje?' tris mėnesius sirgusi, 
penkių metų Rūta Janulytė. Ji 
paliko savo tėvelius Florijoną 
ir Leokadiją, ir sesytę, gyve
nančius 23 Cameron §t., Dor
chester. Laidojama antradienį. 
9 v. r., iš Šv. Petro parapijos

DAKTARAI

Pageidavo religiško perstaty
mo, Panelė Andrušiūnaitė, ga
bi tikietų platintoja, išsitarė, 
kad mes per mažai turime tiky
binių perstatymų. Ta mintimi 
susiorganizavo “Catholic Thea- 
ter”. Taipgi ta mintimi Mote
rys ir Merginos Sodalietės, va
dovybėje savo dvasios vado 
kun. Alberto Abračinsko, ren
gia Kalėdų dvasioje perstaty
mą.

Šis perstatymas įvyks Patrick 
Gavin mokykloje, gruodžio 12 
d., 8 v. v. Vaizduos Panos Ma
rijos Apreiškimą, Kristaus Už
gimimą, šv. šeimą, Kristaus 
Mirtį ant Kryžiaus, Švenčiau
sio Sakramento įsteigimą ir tt.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repdtfs. M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sa. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8.

Lankėsi

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
! - 1 — -

A.J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass.

TEL. PA—7-1233-W

Pereitą savaitę lankėsi “Dar
bininko” redakcijoj kun. VI. 
Karalevičius iš.Bayonne, N. J. 
Jis buvo nuvykęs ir į Kenne
bunk port. Maine, pas TT. 
Pranciškonus.

Pirmadienį, gruodžio 6 d. iš 
Bostono išvyko atgal į namus. 
Kun. VI. Karalevičius yra gi
męs šiame krašte, bet mokslus 
baigęs Lietuvoje. Žiauriems o- 
kupantams užplūdus Lietuvą, 
kartu su kitais turėjo pasiša
linti iš Lietuvos, ir karui pasi
baigus, atvyko iš tremties į sa
vo gimtinį kraštą.

Nuo pat atvykimo darbuojąsi 
Šv. Mykolo lietuvių parapijoj, 
Bayonne, N. J., kur klebonu 
yra kun. M. Kemėšis.

Pereitą šeštadienį lankėsi

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

g 220 E SL, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

i Grafton Avė., Islington, Mass.

L Tel. Dedham 1304-W
ĖRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Kruvinojo bolševizmo letenas 
prispausta mūsų tėvynė, mūsų 
broliai ir seserys su ašaromis 
lauš kalėdinę plotkelę ir su 
skausmo pilna širdimi sės už 
kuklaus Kūčių stalo, su tyliu 
atsidūsėjimu atsimindami savo 
artimuosius, brangius savo šei
mos narius, kuriuos iš jų tar
po išplėšė žvėriškoji NKVD. 
Ne viena sena motina skarelės 
kampu šluostys per raukšlėtą

JONELAITIS, Albertas, iš 
Plokščių km. ir vi., Šakių ap.

JOZUPAITIS, Augustas ir 
Leopoldas, iš Kalvarijos, Mari
jampolės ap.

JUDINSKAITfi - Milkintie- 
nė, Janina, iš Gerčalų km., Kal
tinėnų vi., Tauragės ap.

JUOČYS, Narba, s. Kazio.
JUODAITIS, Jonas ir Kazys, 

iš Panemunės dv„ Naumiesčio- 
Vladislavovo ap.

JUŠKA, Jonas, iš Šilalės, 
Tauragės ap.

JUŠKA, Kazys ir Marcelinas, 
s. Jokymo, iš Vilkijos vL, Kau
no ap.

KACIULIS, Stasys, iš Kybar
tų vi., Vilkaviškio ap.

RAČKAUSKAS, brolis Kazio, 
iš Liudavenų vi., Raseinių ap.

KALĖDA, Andrius, iš Ky
bartų.

KALĖDA, Jonas, Juozas ir 
Kazys ,iš Šutronių km., Leipa
lingio par., Kapčiamiesčio 
Seinų ap.

KALEDAITS, Mikalina, 
Felikso, iš Kapčiamiesčio 
Seinų ap.

KALVAITIS, Jonas, iš Kau
no ap., jo žmona ir vaikai.

KALVAITIS, Jonas, s. Jur
gio, iš Vaišvilės km., Pajevonio 
vi., Vilkaviškio ap.

KALVAITIS, Vincas, s. Vin
ce, iš Kybartų.

KEPĖJAS
Reikalingas kepėjas. Geras dar
bas tinkamam žmogui, puikus 
atlyginimas. Sekmadieniais ir 
šventadieniais nereikia dirbti.

ALBER8 BAKEBY
1311 Massachusetts Avė., 

Arlington, Mass.
TeL AK 5-2038

(7-t-28)

vi.,

d.
vi.,

Kas norite įsigyt' Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes

kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Avė.,
Hollywood 38, Calif.

Draugijų Valdybų Adresai
GRABORIAI

S. Barasev

Artinasi Kalėdos. Kalėdos 
visai krikščionijai yra didžiau
sia ir daugiausiai džiaugsmo 
suteikianti šventė, nes visa 
žmonija šiame pasaulyje nusi- 
laukė gražiausios dovąnos: Jė
zaus Kristaus, mūsų Išganyto
jo.

Pasaulio krikščionija, minė
dama Kristaus gimimo šventę, 
kasmet prisimindama tą bran
gią dovaną, kurią mums sutei
kė Dievas, pasidarė gražiu pa- skruostą riedančią ašarą, pa
pročiu, duoti dovanas savo ar-žiūrėjusi į vieną - kitą tuščią 
tintiesiems, padaryti džiaugsmą j vietą prie stalo, 
vienas kitam.

Laimingi žmonės laisvoje A- 
merikos šalyje ir šįmet džiaugs
mingai sutiks tą Kristaus gimi
mo šventę. Kiekvienuose na
muose stalai bus apkrauti val
giais ir gėrimais, vienas kitą 
pagal išgalės ir sugebėjimus 
apdovanos, jauki šeimos šiluma Tėvyn&}
maloniai nuteiks kiekvieną ir į artimųjU; sumtelkę 

mins Tą, kuriam priklauso di
džiausia padėka už visa tai.

Tačiau ne visi geri krikščio
nys turės progos džiaugtis tais 
šiltais kambariais, gražiais ir 
šiltais rūbais ir sočiu maistu.

Tūkstančiai mūsų brolių ir 
sesių tremtyje — Vokietijoje, 
Austrijoje, Italijoje ir kitose 
pasaulio šalyse taip pat švęs 
tą lietuvių tautai taip brangią 
šventę, tačiau visiškai kitose 
sąlygose negu mes čia Ameri- 

ikope. Tie mūsų broliai ir sesės, 
‘ , turto ir 

__ ___________ < ankštose 
visų širdys su dėkingumu prisi-J vokie-jų kareivinėse, Kūčių

'" karą susirinks prie simboliškai 
papuošto Kūčių stalo ir, tyliai 
lauždami paptotėlę, atsimins 
savo brolius ir seses visame 
pasaulyje, alkani kaip ir kiek
vieną dieną, sunkia širdimi iš
siskirstys į savo vargingus 
guolius, tikėdamiesi geresnės 
ateities. Alkani ir nuplyšę jų 
vaikučiai plačiai išplėstomis a- 
kimis žiūrės pro svetimus lan
gus į papuoštas eglutes ir kar
čios ašaros byrės jų išblyšku
siais skruostais...

Broliai ir sesės lietuviai! įei
kime į jų padėtį, supraskime jų 
širdies skausmą. _ Ištieskime 
savo dosnią brolišką ranką ir 

Į suteikime ir jiems, kad ir ma
žą kalėdinį džiaugsmą. O jie, 
pajutę brolišką širdies šilumą 
netik, kad geriau jausis, bet 

į amžinai neužmirš tų, kurie 
juos atminė ir jiems pagelbėjo. 

Tremtinys.

kun. Jonas S. Švagždys, Nu
kryžiuotojo Jėzaus Seselių Vie
nuolyno kapelionas.

LANKfcSI

lan- 
narys ir 
prietelius

šeštadienį, “Darbininke“ 
kėši LDS 3-čios kp. 
didelis “Darbininko” 
ir rėmėjas Jurgis Versiackas.
Atsilankymo proga pasipirko 
Naująjį Testamentą ir atvežė 
J. Pauplio užsakymą — “Atlai
dų Šaltinis“.

Pečių plaateriai yra iėirbiniu 
darytu 3-jogai palengvinti skausmin
gą muskulinę pečiųgėlą.

(1) Sis plasteris paakstina cirku
liaciją, atgabena gydantį ir Šildantį 
kraują į skaudamą vietą. Tuomet 
muskulai atsileidžia ir skausmas 
palengvėja. (2) Suvaržo muskulų 
trūkčiojimą — _ sumažina skausmo 

P«-

Daro
3 darbus 
greitai

pa-

pervėrimus. (3) Apsaugojanti 
duškaitė neprileidžia šalčio.

Daktarų išbandymai parodo. 
Johnson’o PEČIŲ PLASTERIS 
gelbsti arti 9 iš 10 kentančių. Jį 18- 
išduba Johnson A Johnson — fino- 
per 61 metus puikių chirurgiškų 
produktų išdirbėjai. Galima jauti 
visose vaistinėse.

kad
P»-

Lietuva turi visas teises 
būti nepriklausoma.

PJiaardo, Kardinolą*.

LAJKĄS, SES0, JAV

Laikas, sese, jau
I darželį tau:
Jau pavasaris atvyko. 
Žemėj pasato neliko, 
Tik greičiau, greičiau.
Lyseles daryk, 
Rūteles sodink. 
Kad išaugtų, išklestėtų, 
Visų vasarą žydėtų. 
Viešpaties prašyk.
Rūtos sužaliuos. 
Gražiai garbiniuos. 
Vasarėlę nors nekartą 
Širdį liūdną ar išbartą 
Rūtelė ramins.
Eik tik, sese, eik,
Į darželį greit.
Kolei jaunos dienos šviečia, 
Visi mus prie darbo kviečia, 
Tik greičiau, greičiau.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

PlrmininkS — Eva Marksienė,
62S E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vlce-Pirmininkė — L. GailiOnienC, 

8 Wlnfleld SL, So. Boston, Mass.
Prot Rašt — Ona Ivaškienė, 

440 E. fth SL, So. Boston, Mass.
Finansų RašL — B. Cttnienš, 
29 Gould SL, W. Rozbury, Mass.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Maas. 
rvarkdaii — Ona Krasauskas, 

U Springer SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GI — Elzbieta Aukštikalnytė. 

110 H 8L, So. Boston, Mass.
Draugija tavo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.' 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

•V. JONO EV. BU PA6ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaiL — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

Fin. Rą&t — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 

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

Maržalka — O- Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
, čią sekmadieni kiekvieno mėnesi-

2 vai po pietų. Parapijos saMi 
40? K 7th St Ro Rneton. Mase

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuvįskus pie- S 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir j 

degtinę, ir visiems draugiškai |
ir mandagiai patarnauja. į

lway, South Boston, Mass. į

ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČH S 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

Joseph W.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral • Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Maso, 

hteard J. Waht 
(Waitekūnao)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Nekalto Prasidėjimo Seserų Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Projektas

---------- 14 -. M-----
SIOS nOpiyCNS

Koplyčia bus statoma Nek. Pradėtosios Marijos 
garbei. Maloniai kviečiame Jus tapti Naujosios Koply
čios Marijos garbei Statytoju. Jei galite, tapkite Jau
niausios Amerikoje Lietuvaičių Kongregacijos Garbės 
ar Amžinuoju Nariu. Garbės Nariai aukoja $50.00; 
Amžinieji — $100.00. Kas paaukos $500.00 ar daugiau 
to vardas bus įamžintas Naujoje Koplyčioje.

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

BalaamuotojBB
(Notary Public) 1

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.Aukokime Marijai už Lietuvą!
Visi geradariai, gyvi ir mirusieji atmenami seserų 

maldose. Už visus Kongregacijos Rėmėjus atnašauja
mos Šv. Mišios, laikomos novenos, kalbamas rožančius, 
einami kryžiaus keliai. Ir mažiausia auka su dėkingu
mu minima.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo Vardo 
daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Inunaculate Conception Convent

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Esat Broaduay
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0615 

SOuth Boston 8-2609



*

paimsime
kuris įvyko

Didžiojo Karo 
Raseinių aps-

R

Pradžia 3-čiame pusi. medžiu arba stovėti netoli 
„ . . . , , jo liemens; geriausiai nuoBet galas tam. kas uz- Jmedžio stovfti M me. 
kliudo ji. Įtikinamo deluu, PastebėU kad auk- 
pasakysime vieną kitą|.tį smailQs daiktai> kurie 
nuotykį. ... gerai praleidžia elektrą,Kartą vienas berniukas,Įt,coll<z^Q nuo

trenkimo daiktus, kurie 
yra netoli jų. Tuo princi- 
įpu yra sukonstruotas žai- 
buolaidis.

Juo aukštesnis yra žai- 
buolaidis, juo didesnį plo
tą apsaugoja nuo žaibo, 

i Jeigu nuo žaibuolaidžio 
pagrindo išvesime apskri- 

... timą radiusu, lygiu žai- 
1 ą buolaidžio aukščiui, tai to 

_ P0:skritulio plotą žaibuolai- 
dis aDsaugos nuo žaibo 
įtrenkimo. Bet čia reikia 
dar pažymėti, kad kartais 
žaibas iškrečia tokius 
šposus, nuo kurių visai 
saugiai apsisaugoti dar 
nėra galima.

Aplamai kalbant, norint 
apsisaugoti nuo žaibo į- 
trenkimo, reikia turėti 
arti gerą laidininką, su
jungtą su žeme. Mau
dantis laike perkūnijos, 
patartina būti vandenyje, 
o neeiti prie krašto.

Pagal Anglijos tyrinė
tojo Brukso apskaičiavi
mus. ant žemės kamuolio 
paviršiaus per metus į- 
vvksta 16 milijonų griau- 

.. .. stinių. Jeigu skaityti, kad 
. 1S IS^S‘ kiekviename griausme vi-

belakstydamas ant kiemo;t^nV;^ 
laike audros, pamatė ug-j 
nies kamuolį prie daržo 
besisukinėjantį ir, nieko 
nelaukdamas, atbėgo prie) 
jo ir sovrė į ji, kaip vik
rus futbolininkas į sviedi
nį. Rutulys su trenksmu; 
sprogo, o berniukas krito 
negyvas.

Arba 
nuotykį, 
pirmojo 
Lietuvoje, Raseinių aps-į 
kritvie pas vie^ą ūkinin
ką. Vasaros laiku apie 23 
vai. šeimininkė kepė ant 
skaurados kiaušinienę sa-į 
vo vvrui. kuris buvo tik 
sugrįžęs iš kelionės. Tuo 
laiku lauke audra siautė 
su griaustiniu. Tuo tarpu 

to įvirto 
pro ka- 

ir. atsi- 
skaura-

nei iš šio nei iš 
ugnies kamuolys 
mina i virtuvę 
trenkdamas ruo 
dos. išdegino kiaušinienę,
sutirpd’’dam a s pačią 
skauradą. ir, vėjo srovės 
traukiamas pro išdaužtą 
langą, laimingai pralėk
damas per šeimininkės 
tarpkojį, išlėkė vėl i lau
kus. Šeimininkė 
čio vos nenumirė. 'dainiškai įvvksta 100
. ru.t',ho nav‘dal" žaibu, o vieno žaibo ener-
zaibai susidaro ir kodėl ,ajk kai ta( daro 
jje rutuho formą Palaiko |A£rik^ mokslininkas

Ti^a nS^sPtokh PikaS' 10
ns liesa passR.vs, tokių valandą, tai išeitu, 
žaibu retai pasitaiko. kad metus

Žaibas sm™ žemes; d£a milijardu 
pavirsiu re taip kaio pa- , ., l . . , vat - valandų energijos,puo'a. be* nasire^ka sau.
taikini. Mat. elektra ren-! GALIMA IŠNAUDO- 
kasi sau kelią tokį, kur! TI ŽAIB^. ENERGIJĄ? 
yra mažiausias nasiprie-’ Nejučiomis kyla klausi- 
šinimas. Pavyzdžiui, žai-mas ar negalima išnau- 
bai trenkia geriau į molį,Į^°5^ energijos šaltinį 
kain i smėlį, net ir tuo 
atveiu, kaip molio sluogs-į 
ris yra žemiau, kaip smė-i 
lio, kadangi molio laidu
mas yra didesnis, kaip“ 
smėlio.

ŽAIBUOLAIDIS
Labai noriai žaibas tren

kia į aukštus ir smailius 
daiktus. Tokiu būdu, kuo
met
Tepatariama

Vienas iš dviejų šioje šalyje laike karo netekusių visių kepurių ga
lūnių — abiejų kojų ir rankų, Frederick Hensel, 30 metų amžiaus vete
ranas matomas vairuojant savo ūkyje, arti Birmingham, Ala., su juo 
matosi jo žmona ir brolio sūnukas.Kas įdomiausia, sulig Veterans’ Ad- 
ministration pranešimu, kad šis veteranas pajėgia save užlaikyti, ne
žiūrint baisių jo kūno sužalojimų.

mūsų gyvenimo reika
lams. Reikia pasakyti, 
kad apie žaibų energijos 
sunaudojimą dar dabar 
yra per anksti galvoti. 
Reikia pirmiau gerai iš
mokti nuo jų apsisaugoti, 
kad jie žmonijai nedarytų 

; nuostolio, o tik po to, gal 
i būt, bus galima galvoti 
apie žaibų energijos įkin- 

griaustinis gaudžia Į kymą į produktingą dar- 
sėdėti po*bą.

Tas Pats
Tas pats dar veidas — atviras ir sveikas — 
Dar aisčių motinos akių giedra,
Nors keitė visa ką beširdis laikas, 
Nors blukino ir lietūs ir kaitra.
Panemuniais vis baltos drobės balo, 
Vėjelis žaidė gintaro plaukais.
Ir sielvartas ir dąiaugsmas, it metalas, 
Dainuojamas skambėdavo laukais.
Sesuo iš amžių ūkanos atėjus, 
Paniekinus ir sielvartą ir vėjus, 
Tu eiki aisčių motinos keliu.
Budėki apleista, budėk našlaitė, 
Nuliūdusi ties rūtų darželiu — 
Tu mūs garbė ir šlovė, lietuvaite... J. Aistis.

GIMTOJI ŽEME

Į Ne, jam neteks rugių! išsiima nedideli., ryšulėlį 
pjauti. Šviežia duonele ‘su pinigais ir reikalingiau
siais metais nesigerčs. Ne-jsiais dokumentais. Eida- 
aidės talkininkų dainos, i mas dar kartą apsidairo 
nežvangės pustomi dal- ir pamato ant stalo pa- 
giai. ijuodusį kryžių. Griebia iį

i Širdyje pasidaro sunku. į rankas ir nešasi į veži- 
j ir akyse tartum aptemsta, ma.
‘Atsisėda, kaip anąsyk. 1 Kareiviai tebesikolioja. 
■ant žolės ir susidedu, ant(Vienas puola prie jo ar- 
■kelių rankas.
i Jis nieko nenori girdėti, 
bet jo ausis pasiekia šiū
ruojančių javu čežėjimas; 
smilgos stiebeliu keliauja 
Dievo karvytė ir pačioje 

j viršūnėje pakelia sparnus. 
Ji nuskrenda viršum ja- 

(vų, o nuo šilo grįžta me- 
■dum aplipusios bitės. Vie- 
įna bitelė nusileidžia ant jo 
rankovės ir pavargusį ilsi
si.

Žiūri Vabalas i mažutę 
bitę, stebi jos virpančius 
sparnelius ir medum apli
pusias kojytes.

Atsargiai įsikiša į kiše
nę rožančių. Persižegnoja. 
Pakelia kairę ranką ir sa
ko: -
— Na, pasilsėjai, gali to

liau skristi! Aš neturiu 
laiko ilgai laukti...

Kai bitelė nuskrenda, 
Vabalas pasiverčia ant šo
no ir pradeda rausti žemę. 
Paskum patiesia nosine ir 
prisinila juodžemio. Rū
pestingai suriša nosinai
tės kampus, įsideda į ki
šenę ir grįžta į kiemą. , » ♦ ♦

Bet koks ten triukšmas? Dabar Vaba|as S>1 
Kas ten barasi. gyvena vienoje stovyklo-

Vabalas jau mato kelis je. Vaikai lanko mokyklą, 
ginkluotus vokiečių ka- žmona namuose triūsiasi. 
rius, kurie šautuvų buožė- Tačiau Vabalas nenu- 
mis grąsina jo klykiančiai stigsta benamių žmonių 
žmonai. skruzdėlyne. Jam čia nuo-

Tartum pabudęs iš mie- bodu jlgu ir neramu.
go, tekinas pribėga prie Jis atsikelia anksti rv- 
žmonos ir liepia sėstis į tą, užsidega pypkę ir iš
vežimą. eina į laukus. Ten stebi
— Raus! Raus šie...! — javus, daržus ir pievas, 

, rėkauja vokiečiai ir kiloja glosto pribrendusias ru-
šautuvus. gių varpas ir kažin ką
— Tuojau, jūs pasiute- šnabžda.

— piktai rikteli Va- O kai būva jam labai 
balas ir tekinas įbėga į sunku, kai gimtosios že- 
namus. mės ilgesys užgula jo šir-

Kambariuose didžiausia dį, atsargiai išsiima nedi- 
netvarka. Visi daiktai iš- dėlę dėžutę, žarsto ranko- 
mėtyti, sujaukti. mis gimtųjų laukų žemės

Jis nueina į miegamąjį, kruopeles ir jo akyse žvil- 
atsirakina savo dėžutę ir ga didelės ašaros.

• v

tyn, bet, pamatęs rankose 
kryžių ,sustoja.
— Jei man nėra namuos 

ir tėviškėle vietos, tai ir 
Dievas čia nepasiliks! — 
sako žmonai ir paduoda 
jai krvžiu.
— Ačiū Dievui! — nusi

ramina moteris. — O ma
nau, kad jau blūdvii!
— Visi mes blūdyjam, 0- 

ra! — atsako Vabalas. — 
Tik vieni greičiau atsikvo
ši, o kiti visą laiką kvai
lioja. Na, persižegnokim, 
vaikai!

, Visi sudeda rankas ir 
ner«ižegnoia.

Kai vežimas išvažiuoja 
i vieškeli, prapliumpa pa
trankos ir atsigrįžęs Va
balas pamato degančią 
daržinę.
— Ana, išprotėję žmonės 

mūsų namus degina! — 
parodo botagu ugnies pu
sėn. ir nubraukia didelę 
ašarą.

Žmonių prisigrūdusių 
keliu Vabalas su savo šei
ma pasileidžia į nežinomą 
kelionę.

I

Kyla klausimas, ar ne
galima padaryti laborato
rinėse sąlygose žaibus, 
panašius į gamtinius. Rei
kia pasakyti, kad tas da
lykas mokslininkams iki 
šioliai dar nebuvo visai 
pasisekęs. Nors jų pada
ryti žaibai buvo panašūs 
į gamtinius, tačiau dega
mieji kūnai nuo dirbtinių 
žaibų neužsidegdavo. To
kiu būdu jais nebuvo gali
ma uždegti nei medžiu, 
nei šieno ir nei kitokio 
panašaus pobūdžio kūno. 
Tuo tarpu su jais buvo 
galima sugadinti elektros 
energijos perdavimo lini-! 
jas, išlankstyti storus i
metalo lapus ir tt. Toji i _ w _
paslaptis, dėlko dirbtiniai. Pradžia »•«•"* 
žaibai r.euždegdavo kūnų, pušvnelj. Matyt, kas nors 
greitai buvo iššifruota.! de^a.
Pasirodė, kad dirbtiniai į Dar kartą paliečia ran- 
žaibai trunka labai trum- |ęa bręstančias varpas, pa
pą laiką, vos 0,000,000,01' glosto jų šiaudus, įsitrau- 
sekundes. Ir dėl tos prie- kvapaus oro. Kažin 
žasties jie negali padegti ■ kaip ypatingai jautriai 
degamųjų kūnų. į apžvelgia laukus, pašily

_ . . .... .. . i besiganančius galvijus.
Taigi reikėjo rasti būda, beržynS.j ir nuleidžia ran- 

kurio pagalba butų gali- kas
ma palėtinti dirbtinų žai-! šįtas> saIdus ramumo 
bų vyksmą. Paskutiniai- jausmas pradeda kutenti 
siais laikais sugalvotas šjrdį. Rodos, niekas nepa- 

/P^8 sikeis, nieko naujo nei-Du-btmis elektros išlydis vyks _ viga ir ateit je 
yra leidžiamas y— 
špūlių, kurios JTS pa- 
merktos alyvoje. Tų spu-i
lių induktyvinis pasiprie-: Bent jis niekur neis iš 
šinimas trukdo srovei di- savo žemės. Jei reikės, čia 
dėti, ir tokiu būdu pasise- pat, savo lauke, numirs... 
ka gauti “lėtesnį” ir “kar- Be šito lauko, be pievų ir 
štesnį” žaibą. Toks žai- beržynėlio jis niekaip ne- 
bas užtrunka nuo 100 iki .galės gyventi...

yra leidžiamas

Prieš kurį laiką Jersey City, N. J., bu”o su
laikyta porelė su automobiliu, kurie buvo įtarti 
t ai art žygius iškeisti padirbtą “traveler’s check”. 
«ų automobilyje buvo rasta šios paveiksle matc- 
r.ios brangenybės — kameros, pistoletai, rankinu
kai, brangūs kailiniai ir t.t. Jų vertė siekė $50.000. 
Tas parodo, kad yra įvairių būdų pasipinigauti, 
bet parodo ir tą, kad blogieji darbai turi savo ga
lą kelio ir jie visuomet išeina aikštėn. Tokiems 
ir bausmė neišvengiama.

— Žmogau, ar iš proto 
kraustaisi? Girdėjai, ka 
vokietys sakė? Nori, kad 
sugrįžęs mus visus iššau
dytų? Jurgis jau pakinkė 
vežimą. Eikš, padėk ką 
nors išnešti!
— Sakiau, kad niekur 

neisiu, tai ir nekeisiu žo
džio! — Vabalo balsas ait
rus ir prikimęs. — Jei 
mirt, geriau savo namuo
se. Į svetimą kraštą nei
siu bernaut, — gana jau 
ir taip mano kraujo atsi
gėrė!

— Kalbi ,kaip mažvaikis!
• verkšlenančiu balsu 

sako žmona. — Matai, pil
ni keliai žmonių. Po die
nos kitos mūsų namų vie
toje pelenai ir anglys dū
lės. Kelkis, padėk mums!

Tačiau Vabalas tyli, tik 
jo kaktoje toks gilus siel
varto brūkis, kad visas jo 
veidas atrodo kaip didelis, 
neapsakomas skausmas.

Kai už lango krinta keli 
sviediniai ir namai susiū
buoja kaip ant spyruoklių, 
jis atsikelia, pasiima ro
žančių ir išeina į kiemą.

Žmona ir vaikai laksto, 
Jurgis prie arklių nekan
trauja ir žiūri, ką darys 
tėvas.

| Ne, jis neina prie arklių. 
”-J-- j—t visai nerūpi 
nei šelme, nei gyvuliai, 

įvairių gėrybių Kai Jurgis šūkteli jam, — 
vežimai ir di- numoja ranka ir patrau- 

kad tižiausios kolonos pėsčių- kia tiesiai prie javų lau
ko.

per eilę plauks nuo amžių nusisto- sa]

t

I
!

1000 kartų ilgiau, kaip ta-| Motociklas sudūzgia, pa- 
da, jeigu jis vyktų, nelei- žeria žiupsnelį smėlio iri 
džiant jo per špūles. Jau .išnyksta iš kiemo.
yra daromi bandymai su! Anapus šilo tęsiasi pra-, 
aparatais, kurie duoda gariškas triukšmas. Ug-! 
1,500,000 voltų galingumo nies kamuoliai piausto 
elektros įlydžius, trun-jdangų, lėktuvai dūzgia, 
kančius 0,000001 sekun-; patrankos griaudžia.
dės. Tokie dirbtiniai žai
bai uždega šieną, medžius, 
trobesius, tirpdo 
Vadinasi, reikia 
kad greitu laiku 
kai bus galima 
žaibus, panašius 
nius. Tai parodo, 
žmonija dar žengia vieną jų. 
žingsnį pirmyn gamtos 
paslaptims pažinti.

i

• v

liai!

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ, ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius, stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
M« W. BROADWAV. SO. BOSTON. MASS.

R
Vienas kitas atklydęs 

šovnys krinta į rugių lau
ką ir guldo prinokusius 
rugius.

Keliais ir vieškeliais Rodos, jam 
traukia sunkvežimiai, mo- nei šeima, 
tociklai,

metalus.
tikėtis, 

praktiš- 
gaminti 

į gamti-’ prikrauti
II

Vabalas sėdi prie lango Eidamas numeta į šalį m 
rūko. Jo veidas gražiai ant tako pakliuvusias ša-, g

T A. Ą • 1 t • 1 • V 1 V v • • V I -dfl

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Limoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų.

1 Vabalas sėdi prie lango Eidamas numeta į šalį į 
ir rūko. Jo veidas gražiai ant tako pakliuvusias ša-, g 
nuskustas, reti plaukai su- kės, iš daržų ežios išvaro' $ 
lyginti, batai žvilga. Pa- žąsis.
tys geriausi atlaidiniai rū-j Patrankos aptyla, tik m 
bai, taip rūpestingai sau- lėktuvai dūzgia ,sukinę ja- g 
gojami ir žiūrimi, byloja, si kaip bičių spiečius. 
kad šiandien ypatinga die
na.

Žmona su vaikais laksto

Vabalas sustoja prie ru
gių lauko. Stiklinėmis aki-

The supply of small electric appliances 
such as toasters, irons and other household 
aids, is catching up with demand. Very 

• likely you can find what you wish in stock.
There’s a place in every home for some of 
these work and time-saving appliances. 
And Christmas is a good time to buy them 
as gifts for those whose household tasks 
wii! be lightened by them.

Shop early while stocks are štili at their 
best.

Žmona su vaikais laksto! mis žiūri į nulinkusias $ nn/\^l/TAkl FAICAkl PA 
iš kambario į kambarį,;varpas, ranka paglosto $ KKl II K I ( IN H11\( IN 1(1
nešioja drabužius, mėsą, Jas. Ten toliau kelios duo- W
miltus ir neiškentusi pro bės ir vainiku sukritę ru- 
ašaras sako: lgiai.

I


