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Al SmiHi Paminklui 
Dar $250,000

3 
d., So. Boston High School 
auditorijoj buvo tikrai ne
paprasta meno šventė. Da
lyvavo labai daug svečių 
ir viešnių iš įvairių Nau
jos Anglijos lietuvių kolo
nijų. Pažymėtina, kad ir 
Prelatas Jonas Ambotas 
buvo atvykęs iš Hartford,!Vakarienės pelnas $250,- 
Conn.

Šį koncertą suruošė LDS 
ir “Darbininkas” kun. Dr. 
Kazimiero Urbonavičiaus, 
“Vytis ir Erelis” knygos 
autoriaus, garbei.

Koncertas visapusiškai 
pavyko. Plačiau apie šį 
koncertą yra pasižadėję 
parašyti įžymūs rašytojai.

New York — Šiomis die
nomis suruošta milžiniška 
vakarienė, kad padidintų 
fondą Al Smith pamink
lui New York. Nutarta’ 
statyti ligoninę Al Smith, 
įžymaus kataliko demo
krato, buvusio kandidato į 
prezidentus, atminimui.

Nauji Šventieji Paskelbti
Roma — Spalių 20 prasi-! 

dėjo ceremonijos. 1

000. Tą sumą suaukavo to 
vakaro 2,000 dalyvių.

Kalbėjo J. E. Kardinolas 
Spellman: “Tą demokrati
ją, kurią Al Smith per visą 
savo gyvenimą stengėsi 
palaikyti ir skleisti, reikia 
visomis jėgomis ginti prieš 
visus ne-amerikoniškus 
priešus, stengiančius ją 
griauti.” Taip gi kalbėjo 
naujas Komercijos Sekre- 

v ___ i torus A verell Harriman,
kuriose Valstybės vice - sekreto- 

, Ber-
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LABDARIAI. — Šie Bažnyčios ir Valstybės vadai susirinko Waldorf 
Ascoria viešbutyj New Yorke, kad atidaryti Alfred E. Smith vardu į- 
steigtą labdarybės fondą. Iš kairės į dešinę: Charles H. Silver, W. Ave- 
rell Harriman, Kardinolas Spellman, Generolas Hodges ir Basil O’Conner.

Maria Teresa de Soubiran rius Dean Acheson, 
Marija, Krikščionių Pagal- ;nard_M. Earueh, . ir kiti į-
bos Draugijos įstegėja 
paskelbta šventąja.

Šios draugijos vienuolės 
darbuojasi Patagonijoie 
Pietų Amerikoje, kur jos 
globoja vaikučių prieglau
dos namus. Žiemos metu 
seselės auklėja vaikučius 
Vasaros metu, vaikučiai 
su savo tėvais, išsiskirsto 
po laukus ganyti gyvulius.

Spalių 22 d. antroji šven
toji buvo paskelbta, bū
tent, Eustochio Teresa 
Verzeri, kuri 1873 metais 
įsteigė Saldžiausios Šir
dies Dukterų draugiją, 
Antwerp mieste.

Ateityje, būtent, lapkri
čio 24, Palaiminti Kanki
niai, kurie paaukavo save 
gvvybes laike vadinamo 
“Boxer Sukilimo” Kinijo
je 1900 metais, bus pa
skelbti šventaisiais. Gruo
džio mėnesį, Palaiminta 
Maria Goretti, kankinė, 
bus pakelta į šventuosius.

Lai naujieji šventieji bū
na mūsų malonūs užtarė
jai prie Dievo Sosto!

17 Latvių
Londonas — Šiomis die

nomis pasiekė Anglijos pa
kraščius 17 Latvijos poli
tinių pabėgėlių. Jie atplau
kė mažu 40 pėdų lgio žvejų

žymūs pareigūnai. Valstv- 
jės Sekretorius James F.
Bymes negalėjo pribūti, laiveliu Šiaurės jūra.
Jis telegrama pareiškė, Paaiškėjo, kad pabėgė- 
kad jis “aukščiausioje pa- liai pirmiausia pasiekė 
garboje laiko Al Smith at- Švedijų, o iš ten plaukė į 
mintį”. Angliją.

TRUMAN UŽ PACIFIKO BAZIŲ 
PASILAIKYMĄ

Independence, Mo., 
kričio 4 — T 
Truman per savo sekreto- raritetas siūlo, kad Jung. 
rių Charles G. Ross pa- Valstybės sumokėtų pra- 
kartojo savo nusiteikimą, šomos sumos 49.89 nuo- 
kad Jung. Valstybės turi šimčių, Anglija 10.5 nuo- 
nasilaikyti Pacifiko bazes, šimčius, Rusija 6, Pran- 
kaipo būtinas krašto sau- cūzija 5.5, o kitos do ma
rumui. žiau negu 3 nuošimčius.

Prezidentas neįvairdino Šen. Vanderberg, kalbė- 
kurios Pacifiko salos yra damas Jung. Valstybių de- 
būtinai reikalingos, bet legacijos vardu, pareiškė, 
Laivynas rekomendavo kad J. V. atsisako mokėti

f

lap- ir 24 milionus dolerių 1947 
Prezidentas m. Laikinasis finansų ko*

OPA Baigia Savo Dienas— 
Uždarė 1642 Vietines 

Tarybas
Washington, D. C. —Šio

mis dienomis OPA (Kainų 
Kontrolės Administraci
ja) panaikino kainų kont
rolę įvairios rūšies gami
niams. Dešimt tūkstančių 
tarnautojų gavo praneši
mus, kad skaitant nuo lap
kričio 4 dienos, jų darbas 
OPA bus nereikalingas už 
30 dienų.

Nuo lapkričio 4 d. OPA 
uždarė 1642 vietines tary
bas. Galimas dalykas, kad 
neužilgo užsidarys ir cen- 
tralinė OPA įstaiga.

Namų savininkai reika
lauja, kad panaikintų nuo
mų kontrolę.

Molotovas Pagerbė 
Roosevettą

$

TIENIS (Tuesday), LAPKRIČIO (November), 5 D., 1946 M. TEL. SOUth Boston 2680 FTVE CENTS.

Gelbėkime Lietuvą

Bymes Pritaria Daugumos Pasiūly
mams - Sovietai Priešinasi Planui

Lietuva yra pavergta. Svetimos valstybės kariuo
menė ir slaptoji policija šeimininkauja Lietuvos žemė
je, persekiodamos, terorizuodamos ir išnaudodamos 
įjos žmones.
i Mūsų tėvų kraštas buvo pagrobtas karo metu, 
;nors jis buvo neutralus ir niekam nepadarė skriaudos. 
Tą smurto žygį Jungtinės Valstybės viešai pasmerkė 
dar 1940 metais, ir po to Amerikos valdžia daug kartų 
žodžiu ir raštu darė pareiškimus, kad ji nepripažįsta 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą.

Paskutinėmis dienomis šitą Jungtinių Amerikos 
Valstybių nusistatymą dar kartą patvirtino pats Pre
zidentas Trumanas, kada jisai priėmė Amerikos Lietu
vių Tarybos delegaciją Baltuosiuose Rūmuose, VVash- 
ingtone, š. m., spalių 29 <L, ir išklausė jos pranešimą a- 
pie Lietuvos padėtį.

Amerikos valdžios akyse, lygiai kaip ir Didžiosios 
Britanijos ir daugiau kaip keturių dešimčių kitų pa
saulio valstybių, Lietuva tebėra, teisės atžvilgiu, nepri
klausoma tauta.

Mes žinome, kad ji neatsižadėjo savo suvereninių 
teisių ir neketina jų atsižadėti — priešingai. Lietuvos 
žmones atkakliai kovoja prieš tuos, kurie užsimojo pa
versti juos savo vergais. Jie ir dešimtvs tūkstančių 
Lietuvos tremtinių Vakarų Europos kraštuose, šaukia
si mūsų pagalbos, kad padėtume jiems atgauti laisvę.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba, suvažiavusi 
ŠVashingtone. š. m., rugsėjo 21 ir 22 dd.. vienbalsiai nu
tarė paskelbti didelį aukų rinkimo vajų Lietuvos gel
bėjimo reikalui ir sukelti $250,000.

Apie tai jau buvo pranešta spaudoje visuomenei ir 
laiškais žymesnėms lietuvių kolonijoms. Vajus jau pra
sidėjo. Dabar atsišaukiame į visus geros valios lietu- 

Kiekvienas

I

I

New York, lapkr. 4 — kad jo visai neriša jokie t
Šiandien keturių didžiųjų oasiūlymai padaryti toje vius ir prašome paremti šį kilnų reikalą. _________
valstybių, būtent, Angli-; konferencijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, kiekvienas kolo-
jos, Rusijos, Prancūzijos .......... ................... - -
ir Jung. Valstybių užsie- laiko veto teises, 
nių ministeriai pradėjo mi- ----------------
tinkuoti Waldorf - Astoria Raudoiiefi Išveža Vokiečius i 
viešbutyj. fiMvteklS I

Pirmiausia rftarsto pa- ■ j
ruoštas taikos sutartis su n-rlvna. tankr 4—Pra-' Kaiija^ Rumunija Bul^-lJ^' masiniai 

kurios buvo išdiSkusuotos ^oįus Jpankow gri ® nančios Vasario šešiohktos. 
Paryžiaus konferencijoj ir pįreitą 6 ar 7v0_|
padaryta pasiūlymai. kiečiai gydytojai jau iš-

Mnt^iūiau?

Rusai išvežė tūkstančius darant, Lietuvos klausimas būtų apeitas.

Ministerių taryba pasi- nijos komitetas arba draugijų sąryšis, kiekviena drau- 
,b"' fc.>oAe gija, kliūbas ir kuopa ir kiekvienas paskiras asmuo

yra kviečami prisidėti darbu ir auka.
Šaukite susirinkimus, įgaliokite aukų rinkėjus, 

renkite prakalbas arba pramogas, skirkite aukas iš 
organizaciją iždų, kreipkimės į kitų tautų žmones, sim- 
'patizuojančius Lietuvai — žodžiu, dėkite visas pa
stangas, kad aukščiau paminėtoji ketvirtadalio miiio- 
no dolerių suma būtų sukelta ne vėliau, kaip iki atei-

Paryžiaus konferencijoj ir7yvJ 'j Dar kartą pabrėžiame, kad Lietuvos nepriklauso- 
padaryta pasiūlymai. „vaitofai i»,i iii mybė nėra žuvusi! Lietuva yra tiktai laikinai patekusi

. .. .. K- 1. * kiecim gydyt J 1 .1 į svetimą jungą. Ji turi tuo jungu nusikratyti kaip ga-Jung. Valstybių sekreto-.vežti į Rusiją Spėjama , .-į dar nėra Jaba6itos £ po^™,
nūs Byrnes pntana svar- kad ir daugiau bus išvežta. Euros sutvarkymo problemos. Jeigu, taiką Europoje 
styti daugumos pasiuly- Rusai išyeze tukstanems dara£ Lietuvos klausimas būtų įeitas. tai mūsų 
tas pataisas Paryžiaus.vokiečių technikų l,r me" gimtąjam kraštui tektų, gal būt, vargti ir kentėti ilgus 

laikus, pirma negu pasitaikys nauja proga jam išsilais
vinti.

Visi į darbą! Aukokime, kad mūsų tėvų žemė, Lie
tuva, būtų išgelbėta!'

Tegyvuoja laisva, nepriklausoma ir demokratinė 
Lietuvos Respublika!

ALT VYKDOMASIS KOMITETAS.
(Aukas prašom siųsti ir visais vajaus reikalais kreiptis šiuo 
adresu: Amerikos Lietuvių Taryba — Lithuanian American 
Couneil, 1739 South Halsted Street, Chicago 8. III. Čekius 
prašom rašyti iždininko p. M. Vaidylos vardu).

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA:

Leonardas šimutis, Prezidentas; Wm. F. Laukaitis, Vice
prezidentas; P. L. Pivaronas, Vice-prezidentas; Antanas Mi- 
Ileris, Vice-prezidentas; Dr. A. Montvidas, Vice-prezidentas; 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius; Mikas Vaidyla, Iždininkas; 
Wm. T. Kvetkas, Iždo globėjas; Dr. M. J. Vinikas, Iždo glo
bėjas; J. V. Stilsonas, Iždo globėjas; Kun. I. Albavičius, A. 
J. Aleksis, J. Arlauskas, S. F. Bakanas, Kun. J. Balkūnas, 
P. P. Dargis, E. Devenienė, S. Gegužis, J. Glaveskas, J. J. 
Grigahis, J. V. Grinius, Kun. Pr. M. Juras, K. Jurgeliūnas, 
P. Kručas, J. B. Laučka, S. Michelsonas, E. Paurazienč.

šias salas: Tinian, Saipan, beveik 50 nuošimčių Jung. konferencijoje. Anglija ir chanikų specialistų. Jie sa
lsva Jima ir Okinawa. Tautų administracijinių Prancūzija kol kas nepasi-;ko, kad vokiečiai “savano-i

Prezidentas Truman pa- išlaidų. sakė, o Rusijos ministeris riai” sutikę važiuoti į Ru-
darė pirmą politinį prane- —- ------------ Molotovas davė suprasti, siją darbams.
Šimą iš savo valstybės na- Smagus Žemės Drebėjimas 
mų. Jis buvo nuvykęs ap- _______
lankyti savo seną močiutę,; Londonas, lapkr. 4 —Va- 
kun baigia 94 metus am
žiaus.

Jungtinių Tautų Biudžetas

• Ikar buvo užrekorduotas 
smarkus žemės drebėji
mas Indijoj, kur užmušta 
300 žmonių.

Maskvos radio praneša, 
kad ir Turkestane įvyko

22 VALSTYBES PALEIDŽIA 
VAIKUČIUS Į RELIGINES 

PAMOKAS
Boston — Kun. Joseph mokyklos vaikučiams ga- 

_ ..... ų ' . Collins, Krikščio n i š k o Įima vieną valandą savai-
Mokslo Brolijos tautinio tėję pašvęsti religinėms 

nemažai medžiaginių Brolijos

Lake Success, N. Y. —
Jung. Tautų sekretotrius w ~ ___ ~
Je patiekė biudžetą. Jis.tęsėsi per 5 minutes. Padą-cenįro direktorius, laike pamokoms, vadovybėj pa
prašo, kad tautos paskirtų re nemažai medžiaginių Brolijos milžiniško Kon- rapijinių kunigų.
20 mlijonų dolerių 1946 m. nuostolių._____________ 'greso Boseone, savo pas-Į Dvasios vadai tikisi, kad

kaitoje pareiškė didį pasi- ateityje visos 48 valstybės 
tenkinimą, kad valdžia lei- įvertins tą reikalą, nuga- 
džia viešų mokyklų vaiku- lės visas kliūtis ir priešus, 
čius lankyti religines pa-(ir bus įvestos religinės pa
mokas mokyklos paskirtu mokos netik katalikams, 

į bet ir nekatalikams moki
niams.

ITALAI ŠUKELE RIAUŠES 
TRIESTE GATVĖSE

daugiau kaip 100 asmenų laiku, 
areštuota Ispanijoj ir juos 
kaltina už sąmokslą nu
versti Gen. Franco valdžią.

Ispanijos policija sako, 
kad sąmokslui vadovavo 
komunistų elementas.

—

Trieste, Italija, lapkr. 4 
— Vakar 10,000 italų su
darė demonstraciją Tries
te miesto gatvėse. Demon
strantai nuėjo prie Ali- 
jantų Militarės valdžios, 
kur susidūrė su policija. 
Įvyko riaušės. Civiliai po-
’^Š^ju“: Komunistai Bėga Nuo NKVD
tybių militarė policija.

Italai riaušininkai, nuė
ję prie laikraščių ir orga
nizacijų, kurios pritaria 
Jugoslavija, namų, akme
nimis išdaužė langus.

Hyde Park, N. Y., lapkr. 
4 — Vakar Rusijos užsie
nio ministeris V. M. Molo
tovas padėjo vainiką ant 
Franklin D. Roosevelto 
kapo ir po to padarė se
kantį pareiškimą: “Amži
na atmintis didžiajam Pre
zidentui.”

Per ilgą laiką ši Brolija 
to reikalavo, ir 1940 me
tais, Prezidentas Roose- 
veltas, atsižvelgdamas į 
tai, kad didis skaičius vie
šųjų mokyklų mokinių ne
lanko jokių religinių pa
mokų, pareiškė: “Labai

Jugoslavijos Kati 
Nenori Grįžti [Namus

Washington, D. C. — J. 
V. Karo sekretorius Pat- 
terson pareiškė, kad ketu*

Sęmoksla Prieš Franco

5,000 Imigrantų Atvyks | Ame

New York, N. Y. — Ed- rių tautų ir Įsitikinimų 
žmonių.svarbu kreipti dėmesį kaipr; ^“^^;^’.-T“ >or*’ \iriausiai trikti reikaUn-’n karininkai, win Rosenberg, Jungtinesgeriausiai tei i reika i ,)ęUrie atvyko į Jung. Vals- Tarnybos Dėl Nauju Ame- 

nimui”311^ 6Jimą J&U tybes karo moky* rikiečių pirmininkas, pra-
, * kloję dar tuo laiku, kada s neša> kad lapkričio ir gruo-

Štai 12 valstybių prave- Tito nebuvo diktatorium, ’džio mėnesiais iš Ameri- 
dė tuo reikalu įstatymus, atsisakė grįžti į namus. Jie ki^ių -
Kitose valstybėse kilo į-'nepripažįsta Tito režimo. (Vokietijoj ir Austrijoj at- 
vairių kliūčių ir pasiprie-Į Jugoslavijos karininkai vyks 5,000 išvietintų žmo- 
šinimų. Dar 10 valstybėse, j bandė gauti Jung. Valsty- nįų

Berlynas, Vokietija — 
Praneša, kad labai daug 
vokiečių technikų bėga iš 
Rusijos zonos į Amerikos 
ir Anglijos zonas, kad ap
sisaugoti nuo deportacijos 
į Rusiją.

Vokiečiai komunistai
taip pat bėga į vakarus, po smarkių ginčų, teismai j bių pilietybę, 
kad apsisaugoti nuo sovie- patvirtino įstatymą. 
tų NKVD agentų.

New York, lapkr. 4 — 
Britų radio pranešė, kad

kloję dar tuo laiku, kada;neša> kad lapkričio ir gruo- 
Tito nebuvo diktatorium. mėnesinis ifi A^neri- 
atsisakė grįžtij namus. Jie j kiečių -okupuotos zonos

Jung. Tautu Delegatai 
Pagerbė Rooseveltų

, bet teismas 
Tai i kol kas jiems pilietybės 

tose valstybėse viešios1 nedavė.
Rosenberg sako, kad at

vykstančių tarpe bus įvai-

Hyde Park, N. Y. — Sek
madienį, lapkričio 3 d. 
51-nos tautos delegatai nu
vyko prie Prezidento 
Franklin D. Roosevelt ka
po ir atidavė pagarbą.
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ĮVAIRIOS žinios
KOLCHOZO PRAGARE

New York (LAIC) — Vi
si ženklai rodo, kad ir Lie
tuvoje ruošiamasi netru
kus įvesti kolchozus, t. y. 
kolektyvinius ūkius. Tuom 
gi tarpu, privati žemės j 
nuosavybė, kad ir labai ri- išsiųstas į priverstino dar- 
botame plote, šiaip - taip bo stovyklą (koncentraci- 
toleruojama. Teoretiniai; jos stovyklą).
tebeveikia pirmajame bol-Į Kaip matome> gyvenimas 
sevikmetyje pravesta lietuviškajame kaime nū- 
zemės reforma, t. y. pnva- jįen darosi kas kart sun- 

i kesnis, kai kam visai be iš
eities. Okupantų daroma 
J viskas, kad individinių ū- 
kelių savininkas pastatyti 
į beviltišką padėtį, tuo pa
čiu juos ruošiant dėtis į

nimalio plotelio, o tai ir 
viską metant šalin. Vie
nok, ir tas ne visuomet 
lengva padaryti, žemė turi 
būt apdirbta, ne tai būsi 
apkaltintas “kenkime” ir

ti žemės ūkio nuosavybė 
pripažįstama iki 30 hekta
rų (apie 75 akrai).

To nepaisant, dvidesėtkį 
hektarų (apie 50 akrų) tu
rintieji ūkininkai vadina-, 
mi “buožėmis” ir tokius kolchozas, 
stengiamasi visokiais ap
linkiniais būdais sulikvi- 
duoti. O būdų tam yra vi
sokių: čia apdedant nepa
keliamomis duoklėmis 
(pyliavomis), ten užde
dant įvairias šalutines 
prievoles, atsisakant jiems 
nuomoti žemės ūkio maši
nas ir t.t. Savaimi aišku, 
už mažiausią nedateklių ar 
atsitikimą tokie “buožės” 
negailestingai baudžiami.

Samdyto darbininko, su
prantama, laikyti nevalia.

Labai dažnai nuo tokios 
nuosavybės Lietuvos ūki
ninkai stengiasi atsikraty
ti, apkarpant save iki mi-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis. sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą., šildydama ga
lingai. ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-o? $1.00: 4-oz 
$2.00. Ekstra didelė dėžė iS-oz. $5.00 

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

REIKALINGA dėl trijų suau
gusių žmonių apartmentas ge
riausioje So. Botsone vietoje. 
Mes patys persidekoruosime sa
vo lėšomis. Jei tik bus tinkamas 
apartamentas, renda kiek ne
būtų — nesvarbu. Telefonuoki- 
te: ARN. 6960. (1-4-8)

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę

STRĖNŲ GĖLOS
• Prisidėk prie milionų tų. kuri* 
prišūkauja Johnson s NUGAROS 
KLASTERIU—pagamintu taip, kad 
greit palengvintų nugaros skaus
mus Daktarų išbandymai šimtams 
žmonių Įrodo, kad jis” patarnauja!

• Vartojant š; plasterj. tai lyg 
naudoti kaitinamąja paduškaitę pa
čiame jūsų darb* Švelnūs vaistai 
južadma kraujo aplink taką, ŠIL
DO jums nugara atliuosuoja skau
smą ir sustingimą. Jis švarus. Jo 
jėga tęsiasi k*!ias dienas.

• Johnson s NUGAROS PLASTE- 
RIS saugo nuo užsišaldymo. Pasti
prina raumenis. duoda atramos pa- 
čioj skaudamoj vietoj. j- gamina 
Johason & Johnson — '.ardas k u- 
ris reiškė kokybę por 50 metų. Vi- 
sos*’ vaistinėse.

Lvgiagreta. okupantai 
kur tik gali steigia vadi
namas MTS (mašinų-trak- 
torų stotis), kur, už tam 

j tikrą atlyginimą, rinkti- 
’niai ūkininkai keliom die- 
inom gali išsinuomuoti ū- 
j kio darbams reikalingas 
1 mašinas.

Mat, ankščiau turėtų 
■mašinų mažai pas ką liko. 
Ką neišvokė vokiečiai, iš
graibė ruskeliai.

Ta pati padėtis ir su ark
liais. Vietomis veikia ir 
arklių nuomavimo punktai 
(ANP).

Yra tai pirmas organi
zuotas žingsnis prie kol
chozų įvedimo. MTS ir yra 
tie punktai, aplink kuriuos 
labai netolimoje ateityje 
bus steigiami kolchozai.

Mat, pamokyti Sovietų 
Rusijos priverstinos ko- 
lektivizacijos liudnu paty
rimu, maskoliški okupan
tai su ūkininkais pasidarė 
apdairesni ir šiandien prie 
to eina kitais keliais.

Kam gi sovietams reika
lingi kolchozai ? Atsaky
mas aiškus: Į kolektyvę 
bendruomenę suvarytus 
žmones kur kas lengviau 
politiniai kontroliuoti nei 
pavieniai gyvenančius.

Ir ne vien politiniai. Taip 
pat ir ekonominiai.

Sj= * *

Apie tai kokiu būdu tie 
kolchozai organizuoti, kaipi 
žmonės ten dirba, įdomių 
duomenų randame pasku
tiniame “Socialističesky 
Viestnik”. Apie tai rašo 
vienas politinis negryžė- 
lis—rusas.

Kolchoze dirbantieji 
gauna atlyginimą pasire
miant dienos darbo norma.

Rusai tą vradina “trudo- 
dien”. Tos normos nusta
tytos nepaprastai aukštos, 
mažai teatsižvelgiant į vie
tos sąlygas. Pav. vienra
giu plūgu išarti pusantro 
hektaro (apie 3.6 akro), 
arba dalgiu nušienauti vie
ną hektarą (apie 2.4 akro) 
r t.t.

Dienos darbo normos ne-

(prižiūrėtojo) 
Drausmė kol-

Fat Salvage Discussion

yh»f fiva ftntlemen discutted the cnticai fat* ana oiit aituanon ana 
*t««d for aec«l«rated fat salvage at the recent meeting of the New York 
N«wapaper Rapraaentabves Association held at the Waldorf Aatoria 
4n New York. teated atthe speakera' table they are from left to right: 
Joseph Healty, Newapaper Adv. Serviee; Robert Erath, Kenyon & 
Eekhardt, Ine ; Al Graham. American Preaa A»sn.; Alexander William*, 
American Fat Salvage Committee; Claude Hodgea, Department of 
Aariculturt.

atlikus, kolchoziniam ro
botui į knygelę įrašoma 
pav. i/2 ar % normos. Pa- 

' našiai užrašoma jei prižiū
rėtojai randa, kad ūkinin
kas savo darbą atliko ne
vykusiai. Kartais ūkinin
kas net baudžiamas: ap
kraunamas papildomom 
normom ,be įrašymo į kny
gelę. Darbo vertinimo sri
tyje kolchoze dirbantis ū- 
kininkas yra paliktas vi
siškai kolchozo adminis
tracijos 
nuožiūrai, 
choze nepaprastai žiauri, 
visai panaši į kariškąją. 
Pav. pavėlavimas į darbą 
svarstomas kolchozo susi
rinkime, pavėlavusio pa
vardė įrašoma į sieninį 
laikraštį (kolchozo biule
tenį). Pavėlavimui pasi
kartojus, nusikaltęs ati
duodamas teisman.

Kolchozo administraci
jos ūkininkai begaliniai 
bijosi. Nuo jos priklauso 
visa^ ūkininko gyvenimas.

Kaipo taisyklė, kolcho- 
zinykai neturi jokio as
mens dokumento: vadina
si, iš kolchozo pabėgimo 
atveju, nėr kur dėtis. Mat, 
Rusijoje be dokumentų 
(paso) — nei žingsnio. Net 
ir darbo negausi.

* * *

Kaipo taisykle, už darbą 
atsiskaitoma vieną kartą į 
metus: 1 sausio dieną. Iš
imties keliu, ketvirtdalį at-j 
likto darbo gali tikėtis ■ 
gauti avansu.

Sausio 1, kolchozo admi
nistracija suveda gauto 
derliaus balansą. Iš šio kie
kio pirmiausiai atidedama 
valstybei nustatyta duok
lė (kartais vadinama py
liava), toliau eina įvairūs 
mokesčiai (dalis neva lais
vu noru apsiimtų), toliaus 
eina administracinio apa
rato išlaidos, dar toliau — 
sekančiai sėjai skirta sėk
la. Tas kas lieka ir sudaro 
kolchozo tikrą metinį už
darbį.

Kiek gi faktinai ūkinin
kas už savo dienos darbą 
gauna?

Tas, žinoma, priklauso 
nuo žemės derlingumo ir 
nuo derliaus. S. V. infor
matorių žodžiais, viename 
pirmos rūšies žemės kol
choze dienos atlyginimas 
išnešė 2.2 — 3.3 lbs. kvie
čių, 2.5 uncijos sviesto, 3.5 
uncijos sūrio, 7.8 uncijos 
vynuogių ir 7 uncijos ry
žių. Kituose kolchozuose ū- 
kininkams išmokama pini
gais. Tas, pav., liečia med
vilnę ir tabaką auginan
čius kolchozus.

Aukščiau paduotos skai- 
tlynės yra aukščiausios. 
Vidutiniai, Rusijos kol- 
choznyko dienos norma iš-į 
neša: 1.1 lbs. kviečių ir iš 
gautos normos jis daugiau 
pusmečio pragyventi ne
gali.

Iš ko gi kolchoznykai gy
vena likusį pusmetį?

Autorius atsako: iš indi
vidinių sklypelių.

Apskritai gi paėmus, vi- roms - nenoroms, jiems tu
rėjo paskirti.

Paprastai, tie sklypeliai 
esti nedideli: teoretiniai ne 
daugiau 14 hektaro (apie' 
0,6 akro). Bet tikrovėje, 
gretimai įdirbtų dirvonų 
sąskaiton, kolchoznykai 
vietomis mokėjo juos pasi
didinti.- Valdžia su tokiu 
“nuosavybiniu pasireiški
mu” kovoja. Iš paskutinės 
Stalino kalbos spren
džiant, atrodo, kad toji ko- komunistinį režimą.

\

tau, ir čia du draugai pra
dėjo* nemaloniai kalbėti. 
Vienas iš jų šaukė prieš 
Evatt už pasipriešinimą 
“teisingiems” 
kalavimams, 
mas fašistu.

Rusijos rei- 
pavadinda- 

Antrasis 
kam kriti-

• y?

DĖDĖS LIETUVIO
AKTUALIJOS

i

j Gražiame rudens popie
tyje išėjau su dėde pasi- 

, vaikščioti. Kurį laiką tylė
jome ir žvalgėmės, stebė-į 
darni amerikonišką gyve-I 
nimą. Tik štai, visai ne
lauktai, dėdė nustebęs, ga-

' na garsiai, man sako: kaip prieš Byrnes, 
Į didelė ir graži Amerika! kuoja Molotovą. Pagaliau 
Žiūrėk! Laisvės kraštas, ir Bevin užvežė, 
'kilni, ideali, sumani ir darni proletarų išdaviku, 
iduosni tauta! Visada ko- Prie Canal St. išlipome, 
jvojo už kitus, vardan idea- palikdami Amerikos šmei- 
įlo, nieko neprašydama at- žikus.
siteisimui. Jau toks ameri
kono būdas.
— Taip, 1 

kiau kalbą, 
ir išdavikų, 
sugriauti Ameriką.
— Tiesa,— tarė dėdė, —į 

tačiau, jei dėdė Šamas pa
judės, bus vargas visiems, 
Titui ir Stalinui.
— Tylėk, tariau, dėl Die

vo meilės, kad neužgirstų 
i komunistai, tie pseudo a- 
■ merikonai, kurie šiandien 
įnoriai eitų prieš Ameriką, 
nes jie už pinigą pardavė 
viską ir aklai klauso Mas-- 
kvos žodžio. Prieš kelias 
dienas girdėjau, kaip vie
nas idiotas sušuko: mirtis 
demokratijai! Išliejo visus 
nuodus iš savo vidurių, 

i — Taip mano mielas, ta- 
irė dėdė, linguodamas žilą 
i galvą, Amerika priglau
džia ir parazitus, kurie, 

; šliaužiodami žeme, sklei- 
_________ , džia visur neapykantos 

vaizdui užbaigti, reikia nuodus, 
pastebėti, kad iš ūkininkui Bevaikščiojant, priėjome 
suimami ūkio produktai : Union Sųuare, raudonųjų 
įkainuojami pagal valdžios lizdą. Vienas “išminčius” 
kainoraštį. Tie patys pro- šaukė visa gerkle: “Šalin 
dūktai, supilti į valdžios a- kapitalizmas; pasikesini- 
ruodus, ten gi pat parduo- mas prieš didžiąją demo

kratiją, Rusiją; anglų - 
amerikonų sąmokslas t”

Dėdė, užgirdęs šį keiks
mą ir viešą Amerikos įžei
dimą, taip perpyko, kad 
jau norėjo bėgti ir už
čiaupti burną tam piem- 
berniui, bet aš jį sulaikiau, 
sakydamas: 
teršti pirštų, esame laisvės 
krašte, nors bolševikai te- 

Ais supranta laisvę kaip prieš- 
ku - ką nors iš produktų i ‘“TV 1
i-i-i__ j_______r-i-i-ą..- streteh girdle. Hitleris da

bar mokina Rusiją. Tai į 
nenuostabu, nes buvo 
draugai. Jis tiksi atgauti 
Vokietiją ir atsikeršyti 
anglo-saksams.

Nuėjome į subway trau
kinį ir atsisėdome, many-j 
darni, kad galėsime ramiai! 
grįžti į namus. Bet kur]

IIĮ

Motina skaito pasakaitę mažai dukrelei. Ji 
buvo vedusi amerikietį karį Anglijoje ir čia at
vykusi patyrė, kad jos vedybos buvo “klaida”.

Paprastai, kolchoznykai va vedama ir toliaus. Indi- 
perka paršiukus ir juos vidiniuose sklypeliuose 
maitina lašininėms kiau- kolchoznykai augina įvai- 
lėms išauginti. Iš turimų rias daržoves ir iš žemės 
vištų reikalaujama nuo 30 išspaudžia stebėtinai auk- 
iki 60 kiaušinių metams, štą derlių. Gautus produk- 

* * * tus parduoda laisvajame
To nepaisant, vienai žmo- turguje.

nių grupei kolchozuose gy
venasi neperpraščiausiai 
— tai visagaliai kolchozo 
administracijai.

Apskritai paėmus, kol
chozo administraciją su
daro bent 15% bendro kol- 
choznykų skaičiaus.

Į tą administraciją įeina: 
kolchozo pirmininkas, jo 
padėjėjas, sekretorius, se
kretoriaus kombranduolio, 
sandelių viršininkai, knyg- 90 kartų"ir tt

Kolchozinės nesąmonės 
vaizdui i

pavadin-

J. Edgar Hoover, Fede- 
ral Bureau of Investiga- 

tiesa, pertrau- tion pirmininkas, aiškiai 
bet atsiranda pasakė kas yra Amerikos 

, kurie norėtų priešai: komunistai ir kri
minalistai.

Hoover komunistus ir 
kriminalistus laiko ly
giais, nedaro jokio skirtu
mo. Ir ištikrųjų, visi tie, 
kurie sėja neapykantą, 
kiršina žmones, daro ne
tvarką, kaip gangster pa
pirktas, pasiėmęs revolve
rį, tamsoje tyko nudėti 
praeivį.
— Nesuprantu, tariau 

dėdei, kodėl Rusija turi vi
sur pirmenybę; Molotovas 
diktuoja, o kiti tik rašo. 
Nuostabi magija, visi nu
silenkia Kremlino valiai! 
Stalinas pagimdė dar ir 
kitą magą, Titą, kad tik 
geriau pavyktų trukas. 

į — Matai,— tarė dėdė, — 
Rusija galėtų turėti dar 
ir baisesnį ginklą už pačią 
atominę bombą! Tad rei
kia būti atsargiems ir nuo- 
laidiems — šiandien visa 
žmonija yra pasmerkta, 
ką bekalbėti apie mūsų Tė- 
įvynę Lietuvą, — užbaigė 
dėdė kalbą, įeidamas į na
mus.bran

giau. Pav. mėsa (kiaulie-i
na) 110 kartų brangiau,'prieš proletariatą! 

' tabakas — 120 kartų, med-; J -
“ ■ - ....

Ivedžiai, raštininkai, pri
žiūrėtojai, darbo grupių Net ir javai parsiduoda 
vadai (vadinamieji brigą- 25 kartus brangesne kai-; no TVilrcj lzainii clzirfiimucdieriai), mechanikai, įvai- na. Toks kainų skirtumas 
rūs prisišliejėliai, informa- ypatingai skaudžiai palie- 
toriai - šnipai ir t.t. čia tuos kolchozus, kur vi-

Šie visi gyvena linksmai įsas atsiskaitymas eina pi- 
ir pasiturinčiai. Visi jiejnigais (pav. tabako ir med- 
be išimties vagia, atskai-■ vilnės kolchozuose), 
tomybę sistematingai fal- ' 
sifikuoja ir viens kito lai
kos įkandin. Mažiausias 
bandymas pasiskusti, pa
prastai, baigiasi teismu ir 
koncentracijos stovykla. 
Aišku, ūkininkai, nors jų 
ir neapkenčia, bet bijosi.

žodžiu, administracijos 
į sauvalė didžiausia, iki ūki- 
! ninkaičių išprievartavime 
jImamai.
, Svetimšaliams į kolchozą 
atvykus, jie, paprastai, va- 
džiojami po admin. parei
gūnų butus. Savo aprašy
mams medžiagą dažniau
siai semia kaip tik iš įspū
džių patirtų iš kontaktų 
su adm. pareigūnais.

3^ 4c

Ankščiau buvo minėta, 
kad į kolektyvius ūkius 
suvaryti ūkininkai iš kol
chozinio darbo tegali pra
gyventi tik pusmetį. Kitą 
pusmetį jie turi verstis iš 
individinių sklypelių, ku
riuos sovietų valdžia, no-

V •

i

i čia tuos kolchozus, kur vi-

kolchoznykui dasipirkti — 
visiškai neįmanoma.

Iš to kas aukščiau pasa
kyta nesunku matyti, kad 
Rusijos ūkininkas, maža 
kad nustumtas į beteisio 
vergo padėtį, be to dar y- 
ra paverstas tikra melžia
mąja karve. Kad ir sulie
sėjusia, nususia, vos kojas 
pavelkančia... Prie tokios 
tai katastrofingos būklės 
šiandieninis Lietuvos oku
pantas yra užsimojęs pri
vesti ir Lietuvos ūkininką!

Franco Bylį Sulygino Su 
Tito

neverta

(Bus daugiau)
Paulius Rainutis.

Muštynės Arabų Su Žydais 
4 Užmušė

Jeruzalė, Palestina, lap
kričio 4 — Vakar arabai 
užpuolė žydus, kurie stato
si naują kaimelį, Neot 
Mordecai, arti Syrijos ir 
Trans - Jordano sienų. Kai 
tik žydai pradėjo arti ma
žą žemės plotą, tai susirin
ko arabai ir puolė žydus. 
Įvyko muštynės. Du ara
bai ir du žydai užmušti ir 
12 sužeistų.

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die
vą, sveika Marija!

si jie gyvena pusbadžiu, 
nudriskę, nežmoniško var
go sąlygose.

Tikri ‘Matuškos Rusijos’ 
vergai!

# $ *

Be duoklės grūdais kol- 
choznykai turi pristatinė
ti mėsą, paukštieną ir ki
tokius produktus. Vienam 
šeimyniniam vienetui vi
dutiniai nustatyta 176 sva
rai mėsos duoklė metams.

VVashington, D. C., lapkr. 
4 — Buvęs J. V. sekreto
riaus pagelbininkas Sum- 
ner Welles pasakė, kad šis 
kraštas turi sudaryti pa
grindą Jung. Tautoms by
lai prieš Jugoslavijos Tito 
valdžią, kaip kad Rytinės 
tautos sudarė prieš Ispani
jos Franco valdžią.

Tačiau Jung. Tautų čar- 
teris draudžia kištis į Is
panijos žmonių vidaus rei
kalus pagal dabartinius į- 
rodymus. Kaip žinoma, 
Rusijos kurstoma Lenki
jos delegacija jokių rimtų 
įrodymų prieš Ispanijos 
Franco valdžią neturi. Ru
sija tik nori atkeršyti 
Franco režimui ir įsteigti

SaJe Fat For TAese/

K you want more laūndry and cake soap, more c'ectrical appliances. 
plumbing auppliei, pamt and paoer, salvage sems used cooking fat 
every day. Render down ra\v fat, and seraps įeit on dinncr platės, 
akim .soups .and.stews. The meat dealer pays feur cer.ta for every 
pounį and every pound helpą makę the.things you
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MNervų Karo" Vadai Nervais

Mūsii organizacijos nu-:čių 1944 metais. Vieni bė- 
tarimu, jau 1945 m. liepos'go nuo fronto ugnies, savo 
mėn. buvo daromi žygiai i gyvybę apsaugoti, kiti gi 
mano kelionei į Europą, j bėgo nuo raudonojo siau- 
Buvo daug įvairių sunkė-jbo į vakarus ne vokiečių- 
nybių; reikėjo atlikti ne- , naciu globos ieškoti, bet į 
mažai formalumu ir nu- greičiau pasiekti ameri- 
galėti virokiu kliūčių ir kiečių ir britų karo zonas, 
todėl leidimai buvo gauti Jie jautė ir žinojo, kad na- 
lapkrič o mėn. 5945 m. cių galybė bus sutriuškin- 
gruodžio 12 d. išvykau į ta, ir iiems svarbu buvo 
Londoną. Ten su UNRRA pakliūti po didžiųjų vals- 
Centru Europos šalims bu- tybių (Amerikos, Anglijos 
vo atlikti kiti formalumai ir Prancūzijos) globa. 
Alijantų karo valdžios j-j y Uetuviai šiame
et o i rmcm inrlzimin i Irom

Bolševistinė Maskva labai domisi dabartiniais A- 
merikes rinkimais. Nors šiuo kartu Prezidentas dar 
nerenkamas, bet išsispręs Kongreso sąstatas: šie rin
kimai parodys, į kurią pusę krypsta visuomenės sim
patija — į esamą valdžioje Demokratų partiją, ar į 
Respublikonų. Sovetai mano, kad esamos vyriausybės 
laimėjimas bus Rusijos laimėjimu. Su ta mintimi jie 
nė kiek nesislepia. Oficialinė Rusijos spauda aiškiai 
pasisako, kad Demokratų partija bus daug sušneka- 
mesnė negu Respublikonų. Normaliai protaujant, at
rodo, kad to’-'s Maskvos pasisakymas suteikia meškos vonicupį muiar
patarnavimą Demokratų partijai, res ji kiek įmanyda-į kos> gritų ir prancūzu zo- 
ma nori ątsipalaidoti nuo tekiu atsiprašant talkininkų j nosį) Švedijoje, Danijoje, 
kaip Rusijos bolševikai. Laikai jau nebe tie, kaip kad Eel^ijoje, Austrijoje (A- 
buvo karo metu. “Rusijos Draugai” tuomet vyravo A-^merįkog Britų ‘ ~ 
merikos gyvenime. Bolševikų cenzūra, nors ir oficia
liai nepripažinta, veikė tokiu griežtumu, kad re tik 
prieš Rusiją nebuvo galima nė žodžio prasitarti, bet 
ir komunizmo nepatartina kritikuoti. Viens valdžios 
pareigi_________ —___________r--------v_ --------
laikraštininkams: “komunizmo verčiau tiesioginiai esančius Vokietijoje ir Aus-zuikelio darbininkas, uz- 
nekritikuokite; dėstykit demokratijos principus, taiitrijoje,.nesJųšiosešalyseklaustaskodėlapleidoLie- 
tuo pačiu ir komunizmas automačiai bus pasmerktas”, yra apie 65,000. Didžiau- tuvą, atsakė: 
Dabar dalykai tiek pakitėjo, kad smerkti komunizmą j sias jų skaičius yra susibū- “Man dirbant Šiaulių ge- ka(j jų įr dabartinė padė
jau skaitoma gero piliečio pareiga. Rusijos moralinis j ręs Vokietijoje, Amerikos ležinkelių stoty ant bėgių, įįs yra baįsįe 
kreditas Amerikoj tiek nusmuko, kad dėtis su Sovie-i Zonoje Frankfurte ir 1941 metais, mačiau sto-; * •
tais reiškia netoliesia tiek, kiek virsti krašto išdaviku, i Muncheno apylinkėse. Jų vinčius prekių T_______________
Įsivaizduokite, kaip gah jaustis ta politinė partija, skaičius čia siekia apie grūste prigrūstus lietu- verstiniems C_ 
prie kurios rinkimo metu nori prisiplakti diskredituota 35,000. Britų Zonoje Vo- viais. Jų tarpe buvo mote-, varytus žmones 
” .^-1___vkė. x kietijoje, Hamburgo, Lu-rys, maži vaikučiai, sene- siose

Rodos neįmanoma, o bet gi Amerikai tenka stebėti becko ir Flensburgo srity- liai ir senelės. Jie ne savo vykiose. Didesniuose kam-

Jševikų purtosi, juo tampriau bolševikai prie jų lim-jcūzų Zonoje Vokietijoje — 
pa. Atvykę čia Sovietų delegatai maloniausiais švps-įTubingeno — Ravensbur-

___________________
nesiais ir todėl jų laiškai 
gimines Amerikoje pasie
kia kartais per mėnesius 
laiko. Lietuvių, latvių ir 
estų kalbomis laiškų ne
priima, nes, būk, neturi 
cenzorių. Kam gi toji cen
zūra ten reikalinga, juk 
jie (tremtiniai) ne kaliniai 
ir ne alijantų priešai, bet 
prieteliai; jie bėgo per 
frontus ir ugnį pas savo 
'gelbėtojus ir globėjus a- 
(įnerikiečius, britus ir 
■ prancūzus. Todėl šia proga 
■siūlau, kad Amerikos lie- 
! tuviai siųstų rezoliucijas 
j ir prašymus Jungtinių A- 
įmerikos Valstybių val
džiai, kad toji laiškų cen
zūra būtų visai panaikinta, 
kad Amerikoje esantieji 
giminės ir pažįstamieji 
galėtų lengviau su jais su
sisiekti ir greičiau jiems 
pagalbą teikti.

Nesuprantama UNRRA 
taktika ir jų galvosena 
tremtinių atžvilgiu. Jie • 
žiūri į tremtinius, kaip į 
labai žemos rūšies žmo
nes; jie vengia jų drau
gystės; neduoda jokių ge- ; 
resnių tarnybų, nors trem
tinių tarpe yra ir geriau
siu specialistų. Vokietijos 
j UNRRA Centre (visoms

“AŠ ESU PASIRUOŠĘS” — Didžiojo Bostono
staigose vykimui į karo 
zonas Vokietijoje ir Aus
trijoje. Šios kelionės tiks
las — susipažinti su lietu
vių tremtinių būkle ne tik 
karo zonose, bet ir kitose j vienių žmonių, kad beveik 'dą, pagelbėsi 330 Red Feather patarnavimo įstaigoms 
šalyse gyvenančių lietu-L™ “_____:x Aoot; v™,o i-
vių. Todėl teko aplankyti 
šas šalis: Angliją, Pran- 
įcūzija. Vokietiią (Ameri-

Kare skaudžiai nukentėjo 
nuo žiaurių diktatorių vai-. u
ližių* vokiečių nacių ir so- Community Fund kampanijai, kuri prasidės lapkričio- 
vietų komunistų. Patyriau November 7 d., sako šis linksmas Red Feather “cover 
iš tremtinių šeimų ir pa- baby”. Ir būdamas pasiruošęs gausiai aukoti į tą Fon- 
—I___I-- X_________ I-- 1_____ 1 1________ II- ! r\n rrnlknoi 99f) Dzi/I 4" r»n tn nnnuirnrk 1 o 1 C*

nėra asmens Vokietijoje iš tęsti kovą prieš susirgimą, ligas ir skurdą, neatsižiū- 
kurio šeimos vienas ar net rint į rasę, spalvą ar tikėjimą, kuriems bus patarnau- 
keli asmenys yra išgaben- jama.
ti į Sibirą, nužudyti, kalė
jimuose, suimti darhams 
ar dingę be žinios. Prisi
menu daugelį pasikalbėji
mų su atskirais žmonėmis, 
kurie su didžiausiu pasi- 

j baisejimu prisimena sovie- 
Didžiausias dėmesis bu- tų ir nacių žiaurumus. Vie-

ir Prancū
zų zonose), Italijoje ir 
Šveicarijoje.

* * *

Kain žinoma, šiais metais užsimota surinkti,. . . »
$7,000,000. Biudžeto Komitetas apskaičiavo, kad tiek|^’ms zonoms) Arolsene, 
bus reikalinga ateinančiais metais. Taigi aukokite pa-|vie”5®,žymus dire torius 
gal išgalės į Didžiojo Bostono Community Fund. su gausiu nepatenkini---------------------- i------------------------------------------ 1 mu ir nustebęs pareiškė, 

kad aš drisau pasiimti sau
I

_____________ _______________________________________ ________ _______________ Lauz-iauDiao mle- *• ****^**^ «***v<w. « ■ 

ūnas buvo davęs štai kokį nurodymą Amerikos vo atkreiptas į lietuvius e- nas iš jų, paprastas gele- 
“tininkams: “komunizmo verčiau tiesioginiai pančius Vokietijoje ir Aus- žinkelio darbininkas, už- 

i

tėvai liko už “geležinės už- Taip pat trūksta apran- 
dangos” Lietuvoje. gos, :

Susidūrus su tain labaiJ

nukentėj u s i a i s tremti
niais, susidaro šiurpulin
gas įspūdis, tuo labiau,

prie
Sovietų vyriausybė. kietijoje, Hamburgo, Lu- rys, maži vaikučiai, sene-

Jie gyvena 
mediniuose barakuose, 

vagonus kur naciaį laikydavo pri- 
> darbams su- 

i ar buvu
siose koncentracijos sto-

“komedija be pinigų”: juo daugiau demokratai nuo je yra^apie 25,000 ir Pran- 
bol

niais pareiškia amerikiečiams savo “nuoširdumą“. Pri
ėjo net prie to, kad jie, užgrūdinti bedieviai, nuėjo į 
New Yorko Katedrą mišių išklausyti ir prisigrūdo 
Vyskupą pasveikinti! Čia veržte veižiasi H. Sinkevi
čiaus žodžiai, įdėti vieno tipo Zaglobos burnon: “kip
šas užsidėjo arnotą ir uodega mišioms skambina”.

Tačiau juokdarių bezdžionkavimas kaž-kaip nesi
derina su oficialia Sovietų politika. Kuomet lapė Vi
šinskis tūpčioja prieš katalikų Vyskupus, Stalinas 
Maskvoj ir Molotovas New Yorke atkakliai drasko A- 
merikos ir Anglijos politiką. Užsispyrė nuteisti — ne
legalizuoti atominę bombą: primygtinai reikalauja, 
kad Amerika ir Anglija paskelbtų, kiek turi kariuome
nės Europoje ir Azijoj. — Sovietai būk turį tik 60 divi
zijų okupuotuose kraštuose; (Churchillis į tai atsako, 
kad 60 divizijų gali sudaryti arba 300,000 arba 2 mili
jonų karių, nes viena divizija gali įtalpinti 5,000 arba 
35,000 kareivių); kaltina, kad Churchillis ir kiti kapi
talistų vadai kurstą į naują karą prieš Sovietų Sąjun
gą, kuri — nekalta avelė — vien taikos tebetrokštanti. 
Bendrai pastebima Sovietų viršūnėse kažkoks nepa
prastas nerimastavimas. Paskelbę pasauliui “nervų 
karą”, Sovietų vadai patys nervų liga sunegalėjo. K.

balsu maldavo nors van-; bariuose gyvena po 15—25 
dens lašelio. Norėjau žmonės ir jų tarpe 3—4 
jiems pagelbėti ir suradęs šeimos. Pasieniais ir vidu- 
vandens, per plyšius nore-kambario iš lentų su- 
jau paduoti, bet raudona-. kaĮtį trijų ar dviejų aukš- 
sis sargybinis greit mane'tų narai. lovos; tai trem_ 
nuvijo. Žinodamas tokius 
žiaurumus, kaip aš galėjau 
1944 metais pasilikti Lie-

go ruožte yrra apie 5,000.
Lietuviai temtiniai taip 

dideliam skaičiuje atsira
do Vokietijoje ne iš prie
lankumo vokiečiams; la
bai didelis jų skaičius čia 
atsirado naciams okupa- tuvoje ir laukti tokio pat 
vus Lietuvą (1941-1944 likimo, kaip tie nelaimin- 
m.). Jie buvo atgabenti gieji. Todėl, kiek ir kaip 
prievartos darbams, uždą- galėdamas, bėgau į vaka- 
ryti koncentracijos sto- rus’’. Prie progos paklau- 
vyklose. Nemažai jų atsi- siau ar jis priklauso ko- 
dūrė nacių kalėjimuose, kiai politinei partijai, ar 
Didesnė jų pusė apleido turėjo kokius turtus. Jis 
savo gimtąją pastogę ir atsakė: “Jokios nuosavy- 
savo mylimą tėvynę antru bės ir turto neturėjau ir 
kartu susidarius karo 
frontui tarp rusų ir vokie-

prie jokių politinių parti
jų nepriklausiau; buvau 
paprastas Lietuvos gele
žinkelių kelio darbinin
kas”.

Tremtinių tarpe yra 
daug dirbtuvių, žemės ū-

DARBININKES PIRMAME PO 
KARO METE

Kas atsitiko darbinin- National Women’s Trade 
kėms pirmais taikos me- Union League, kuri studi- 
tais- 1944 m .karo įstaigos javo samdymą moterų tai- 
ir fabrikai samdė 19,000,- kos metu, negali sakyti ką 
000 darbininkų, 6,000,000 tos moterys daro kada ap- 
daugiau negu dirbo 1940 leido savo darbus. Bet US. 
m. Saugiausia jos dirbo Cenzo skaitlynės rodo, kad 
lėktuvų, metalų, mašinų, daug tų moterų grįžo į sa- 
amunicijos ir 
industrijose, 
pasirodė mažiau darbinin
kių namų tarnybose.

Prieš pat karo pabaigą, parodo, kad net 2,000,000 
skaitlius moterų karo ir moterų 
fabrikų industrijose nu- darbų. Nuo balandžio 1945 
puolė. Nuo birželio iki m. iki bal. 1946 m. 236,000 
rūgs. 1945 m. fabrikai pa- metė darbus geležies ir 
liuosavo vieną iš 4 moterų; 
lėktuvų ir laivų statymo 
įstaigos paliuosavo 3 iš 4. 
Ir daug moterį) neteko 
darbų.

chemikalų vo namus, kitais žodžiais, 
Pačiu laiku jos daugiau nebedirbs.

Cenzo skaitlynės nuo 
rugp. 1945 iki rugp. 1946,

pasišalino nuo

plieno industrijose, 166,- 
000 elektros industrijoj, 

į 134,000 mašinų industri
joj, 396,000 transportaci- 
ijos įrengimų industrijoj,

*

ypač apatinių balti- už š°ferĮ D- p- Jis šiek tiek 
nių ir avalynės, net siūlo ir i nusiramino kada paaiški- 
adatos neturi savo suply- nau> kad mano šoferis yra 
šusius drabužius susiūti, Amerikoje gimęs^ Matyt 
pataisyti.

Skurdas, kuri jie turi’ 
kentėti nėra dar taip bai
sus, kaip jų nežinomas ry- niausią 
tojus ir nuolatinė baimė, dovybės į kai kurias sto- 
kad nebūtų prievarta su- vykias pasikviečia 
imti ir išgabenti vergijos policiją ir ginkluotus ka- 
darbams, ar ištremti į to- pįus, apsupa stovyklą ir 
limą Sibirą. Kai unifor-tDraveda griežtą kratą; pa- 
muoti kariai (Amerikos ir tikrina visą tremtiniu nuo- 
kitų) pasirodo, visi nusi- saVybę, iškrato kišenius. 
gąsta manydami, kad juos Ragtus pas tremtinius pi- 

ni?118, ar tai senus rusų, ar 
Lietuvos, ar tai auksas ar 
sidabras, ar popiera, vis
kas iš jų atimama. Bėgda
mi iš tėvynės jie savo su
taupąs — auksinius ir si
dabrinius pinigus, laimin
gai išsaugojo nuo nacių,

• I

kieno tai gudriai pravesta 
propaganda Amerikos zo
noje, nukreipta prieš 
tremtinius. Kas dar liūd- 

kad UNRRA va-

imti ir išgabenti vergijos
karo 

policiją ir ginkluotus ka
rius, apsupa stovyklą ir

kitų) pasirodo,

varys kokiems 1 
mams, ar kur nors išga
bens. Ne kartą asmeniškai 
patyriau, kad pamatę ma
ne uniformoje jie nusigąs
davo. Kartą nuvykus į vie
nos mokyklos aukštesnę 
klasę, įėjus į kambarį, vi-

itinių salionas, gyvenama
sis, miegamasis ir virtuvė. 
Tarp tų narų stovi iš dėžių 
sukalti staliukai, tarp ku
inų siauri takeliai, vos vie
nam žmogui pralysti. Vie
noje stovykloje — Neu- 
munster (Britų zonoje), 
radau 750 lietuvių tremti
nių, kurių tarpe buvo ne
mažai šeimų su mažais 
vaikučiais. Visi jie gyveno 
didelėse metalinėse stati- mano misijai, 
nėse,

sas jaunimas, tarytum nu- dabar gi iš jų tie pinigai 
____ __ Jei atranda tru
puti daugiau konservuoto 

dėžučių, kurias 
i susitaupo iš 

Raudonojo Kryžiaus gau- . 
tų maisto produktų ar sa
vo kasdieninio davinio ati
dėję juodai dienai, tokių 
kratų metu ir tą UNRRA 
atima.

Todėl BALF’as maisto į 
stovyklas, UNRRA žinio
je esančias, nesiunčia, o 
siunčia į tas zonas, kur 
tremtiniai Vokietijoje ir

tirpo ir susidarė labai ne- atimami, 
jauki nuotaika. Todėl ne- , - -
labai malonu buvo man ro- maisto < 
dytis kariškoje uniformo- tremtiniai 
je. Tik vėliau išsikalbėjus 
lietuviškai ir paaiškėjus 

______ ____________ jų baimė 
nėse, išmėtytose balose.! dingdavo ir nuotaika pasi- 
įTos statinės dar į skyrius taisydavo.
į padalintos, drėgnos, šaltos! Nestebino mane jų bai- 
ir baisios, prikimštos žmo-. mingamas, nes patyriau 
nių. Suprantama, tremti- į kaip daug jie, nuo jauniau- 
nio gyvenimas, švaros ir sį0 ikį seniausio, “ 
sveikatos žvilgsniu yra ne- kentėję nuo nacių ir komu- 

Da^igelis rjst

116,000 chemikalų įstaigo
se. ’ Bet tos industrijos 
skaitomos vyrų industri
jos.

Su moterų atleidimu ka- kio ir kitų darbininkų, yra r______
ro industrijose, pasirodė ūkininkų, mažažemių, yra tremtinių
daugiau darbų moterims profesionalų: advokatų,.kad visoki parazitai — va- tijų okupuotas

i pakenčiamas.
yra nu-

ų. Bėgimo metu, iki jie
nusiskundžia, pasiekė vakarų demokra- Austrijoje prancūzų zono

je negyvena stovyklose ir 
kur maisto reikalingumas 
yra didesnis.

(Bus daugiau)

__ x.___  zonas, tu- 
balai per naktis neduoda rėjo slapstydamiesi bėgti 
jiems poilsio. Maudyklių ir miškus, laukus ir ba- 
kitų sanitarinių įrengimų jas Kurie Vyko trauki- 
daugumoje irgi neturi, niais, rizikavo savo gyvy-

tekstilės, drabužių ir kai-j inžinierių, gydytojų, teisė- 
lių industrijose, tose sam-'jų, profesorių, dailininkų, 
doma 85,000 moterų nuo žurnalistų, rašytojų irr ki

tų. Didesnė tremtinių dalis 
yra baigę aukštesnį ar že
mesnį mokslą.

Jie visi apleido Lietuvą 
su didžiausia širdgėla, nes 
ten paliko savo tėvų ir 
protėvių ūkius, pastatus— 
visą turtą. Kai kurie atsi
vežė, kaip brangenybę, 
Lietuvos žemės žiupsne
lius ir laiko, kaip brangią 
“relikviją”. Daug šeimų 
išardyta; kai kurių tėvas, 
kitų motina, tai vaikai, tai 
brolis, tai sesuo likę Lietu
voje, ar kur kitur dingę. 
Sutikau nemažai berniu
kų ir mergaičių. Tokių 
jaunuolių apie 6,000 buvo 
prievarta gabenami sun- serga. Man pačiam užval- vadovybė ir perduoda cen- 
kiems darbams iš Lietu- gius tokio maisto tris die-(zūrai. -
vos, dalis jų pabėgo, bet jų nas teko gulėti ligoninėje..laiko savaitėmis,

pavasario 1945 m. iki pa
vasario 1946 m., ir balan
džio mėn., 1946 m. samdė 
120,000 daugiau moterų 
negu prieš karą (bal. 
1941).

Netik vyrams ,bet ir mo
terims sunkiau rast dar
bų. Krautuvės nenori sam
dyti moterų virš 30 m. am
žiaus.

Šiandien daugiau 
nių moterų

senes- 
ieško darbų 

negu praeityje. Priežastis 
to yra, kad moterys 35 m. 
amžiaus ir sesesnės suda
ro didesnę proporciją gy
ventojų skaičiaus. Ir tos 
senesnės moterys neturi 
tiek daug naminio darbo. 
Joms darbai reikalingi.

FLIS.

Skalbiniams, ypač žiemos nes daugelis lietuvių 
metu, trūksta vandens, o žuvo ne tik Berlyne, Vie- 

į muilo tik retkarčiais te- noje, Drezdene ir kituose
gauna. Bendrai, daugelyje miestuose, bet taip pat 

i vietų tremtinių patalpos - važiuojant traukiniais, nes 
butai yra baisesni r“* ; -___ L _ * ‘ ” ' *
nacių karo belaisvių bara-. bardUOiami 
kai.

negu jie buvo labai dažnai bom-

Lietuviai gyvenantys 
tiesa, stovyklose jaučiasi atskir-Maisto žvilgsniu, 

nebadauja, bet daugumoje ti nuo pasaulio. Tarytum 
aprūpinimas yra labai pra- belaisviai, jie negali susi- 
stas. Tremtiniai visai ne- rašinėti su savaisiais už
gauna daržovių, šviežio sienyje, jie priversti laiš- 
pieno ir kiaušinių. Visas jų kus rašyti anglų, rusų, 
maistas yra konservuotas, prancūzų ar vokiečių kal- 
Dažnai valgydami konser- bomis. Tuos laiškus sto- 
vuotą, maistą sunkiai su-(vykiose paima UNRRA

Cenzoriai laiškus 
net mė-

AMERICAN 
RED CROSS
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Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys

Jo-
Bronius. 
(Burgąs l.

Joachimas, 
gyv. Provi-

ALEKNOVICH. B., Mrs. gyv. Šiaulių aps., gyv. Čicagoje. 
Ridgewood, Brooklyne. 227 Lin- 
den St.

ALEKSIEJŪNAITĖ, Leokadi
ja. iš Molėtų vai., Utenos aps., 
ištekėjusi už amerikiečio, išvy
kus Amerikon apie 1935 m.

ALELIŪNAS. Vincas, iš Ra
guvos. ir jo vaikai Vaclovas ir 
Julija.

AMBROSE - Dilbaitė, Anelė, 
gyv. Montello, Mass.. Cary St.

AMONIENĖ (Amantienė) — 
Kalau (Kolevaitėi, Berta, iš 
Mickų km., Griškabūdžio vai.. 
Šakių aps. ir Amonas (Aman- 
tas), Leopoldas, iš Juškakaimio 
km., Sintautų vai., Šakių aps., 
gyv. Brooklyne ar New Yorke. 
Dorothy ar Dorothea St.. turi 
transporto (trokų) įmonę.

ANDRIŠIŪNAS. Jonas, iš Gli- nastazija. ir jos sesuo Uršulė
bonių km.. Smilgių vai.. Panevė- kurios vyro pavardė 
žio aps.. gyv. Čikagoje.

ANDRIULIS. V incas. 
mes parap.. gyv. Elizabeth.

ANDRIUŠKA - Andriuškevi
čius. Antanas ir Petras, iš Mon- 
telių vienk.. Radviliškio v. Šiau
lių aps.

APANAVIČIUS. Vincas, iš 
Bubelių vai., Šakių aps.. gyv. 
Brooklyne ar Čikagoje.

ANDRIJAUSKIENĖ - Kon- 
drotaitė. Veronika, iš Raginėnų 
k.. Šeduvos vai.. Panevėžio aps.

ASTRAUSKAS. Dominas ir 
Astrauskaitė. Elena, iš Saraš- 
čių km.. Deltuvos vai.. Ukmer
gės aps.

ATKOČAITIS. Juozas, iš Ša
kių aps., gyv. Wilkes-Barre. Pa.

AUKŠTAKALNIS. Povilas, ir 
jo dėdė Aukštakalnis. Motiejus, 
gyv. Mahanoy City. Čikagoje, ar aps.. Juozas gyv. Čikagoje. Vin-'rinkų km.. Sintautų vai., Šakių Vaikas kilstelė veidelį, 
Detroite. !1

BACEVIČIUS i Bačevičia).
Griškabūdžio vai.. Šakių aps.

BAČIULIS. Ignas ar Mykolas, 
apie 75 m., amžiaus, iš Dabušių 
km.. Malėtų vai.. Utenos aps.

BAČIULIS. Juozas, iš Dabu
šių km.. Malėtų vai.. Utenos aps.

BAČIULIS. Vladas, sūnus
Stasio, iš Malėtų vai.. Utenos a.

BAGDONIENĖ - Samulėnai- 
tė. našlė Juozo Bagdono, kilusio t 
iš Novapolio vienk.. Obelių vai., seserys ir brolis Augustas Rik-j DIDŽBALIENĖ - Skripkutė,
Rokiškio aps.. ir jos penki vai-'manas, kiię iš Švėkšnos vai., Kristina, iš Daukšių k., Žagarės 
kai. Velionis turėjo restoraną Tauragės aps.. gyv. George- vai., gyv. Čikagoje.
Čikagoje buvo banditų nužudy-■ tovvn. j DILYS, brolis Mykolo, kilęs iš
tas prieš kelioliką metų. : CIRVINSKAS, Ipolitas ir, Biržų aps.

BAKAITIS, Pranas, iš Plokš- Pranas, iš Kaltinėnų vai., Ra-j DIRGINČIUS, šeimos mirusių 
čių vai., šakių aps., gyv. Collins-!šeinių aps.. gyv. Čikagoje, bro-■ Kazimiero ir Jurgio Dirginčių.

BANAVIČIUS, 
BANAVIČIUS 

nas ir Juozas.
BANEVIČIUS, 

gimęs Amerikoje.
’ dence.

BARANAUSKAS, Dominin
kas. brolis Emilijos Jonušienės, 
iš Ylakių vai.

BARTKIENE. Marija.
BEDFORD - Urbonaitė, He- 

len duktė Barboros Urban, gy
venusios VVorcester. Mass.

BERTULIS, Juozas ir Kazi
mieras, iš Kalnėnų km., Jurbar
ko vai.. Raseinių aps.

BINDOKAS, Jonas ir Pijus.
BIRUTIS. Tadas, iš Meškučių į 

vai.. Šiaulių aps.
BRASIENĖ - Martinkaitė. A-

nežinoma.

Trys merginos iš Chicagos pabūdavo jo kaimelį iš vaikų žaislų, kurie 
pagaminti iš plastikinės medžiagos. Sakoma, kad iš tų vaikų žaislų gali
ma su pilnu matematišku apskaičiavimu padaryti miniatūrinį miesto 
vaizdą.

gyv. Čikagoje.
iš Kel- BRASLAUSKAS, gimęs Šiau

liuose. gyv. Philadelphijoje.
BUBELIS. Jeronimas, sūnus 

Adomo, iš Telšių aps.. ir jo sū
nūs Albertas ir Bonaventūras, 
gyv. Brooklyne. N. Y.

BUČNYTĖ. Ona. iš Balsių
km.. Klovainių - Pakruojaus v., 
Šiaulių aps.. vyro pavardė neži
noma.

BUDINSKAS i Dubinauskas), 
Juozas, iš Stanaičių km.. Ky
bartų vai.. Vilkaviškio aps.

BUDRECKIENĖ - Barkaus- 
kaitė. Marija, iš Musnikų. Uk
mergės aps.. gyv. Elizabeth.

BUDRYS. Jurgis, nuo Kaime
lio. Šakių aps.

BUKAUSKAS. Juozas ir Vin-į kaviškio aps. 
cas. iš Alvito vai.. Vilkaviškio1

B?

Debesys, sniegu pilni, 
r ., Rūstaudami vėjai kaukia.Lena, iš Lvg vilkai, kai alkani, iste-,

Ilgai Sniegas viesulomis lekia. 
Sukdams didelius ratus. 
Ūkiai pusnyje prasmegę; 
Temsta žemė ir dangus.

Užpūstu keliu per girią

Šakių aps.. gyv. Manchester, Ct. MOKINYS
DABRICKAS. Juozas ir Jur- -------------

gis. iš Bartininkų vai., Vilkaviš- Maišos, kūliais verčias, plaukia 
kio aps.

DAMM - Greisaitė.
iluvos va!., Raseinių aps., 
kėjusi už Petro Damm. 
gyveno Rutherford. vėliau išvy
ko Califomijon.

DAMOŠEVIČIUS. Kazys, iš
Deuderių km., Baisogalos v.,
Kėdainių aps., gyv. Brooklyne. Eina vaikas skubinai. 

DANIELIUS. .
Mahanoy City, Pa.

DANILIAUSKAS.
gyv. Vandergrift. Pa.. 100 Lovel Kepuraitė kaktą dengia. 
įSt.

•j DANISEVIČIUS. Juozas, iš
Remeikų km., Kybartų vai.. Vil-

Juozas, gyv. Sniego pluoštais apibirę 
Jo menki aprėdalai.

Juozas.

Ausys aprištos skara.
Sunkios klumpės kojas rengia, 
O krūtinę — serbėga.

, — Kur klampoji tu, vaikeli, 
DAUGĖLA. Prana s. iš Eže- Tokioj rūsčioj darganoj ?

cas Bostone. . aps. :Kurisai karščiu liepsnoj’.
BURNEIKIENĖ, iš Liudvina-! DAVIDONIS. Antanas, iš Gul-1 T. , ,,, ,, .. ,. , —Is mokyklos tolimosiosvo vai.. Mariiamix>les aps.. gvv. binų km. „ , , , .

Hazleton. Pa. ' ' DEKERIENĖ - Stepanavičiū- ^as tevus na^vot skubiuos;
BUŠAUSKAS, Antanas. tė, Antanina, iš Meištų km.,; 1 repse y nygos tosios,
BUŠMANAS. Povilas, gyv. j Naumiesčio vai., Šakių aps. j S uri^ as mo muos-

Dorchester. Mass., 975 Adams1 DEMIKIENĖ, Ona. gyv. Dow-į—Ar gerai tau mokslas eina? 
St., turi maisto dalykų prekybą, ners Grove, III., Belmont DrJ Vaikas įsmeigė akis;

BUTKUS - Žaliauskaitė, Ma-;Box 14. j—Mokslas man lengvai pareina,
ryte, iš Alytaus aps.. sesuo Mi-j DEMSKIENĖ - : 
ko. duktė Stasio. ^Ona. sesuo Veronikos, gyv. Det-

BYLIENĖ - Rikmanaitė. josroite.
DIDŽBALIENĖ

Šulinskaitė,' Tarė bešypsodams jis.
— Tai mokytis tu netingi. 
Vargdienėli mielasai. 
Kaip užauga tie laimingi. 
Kur mokinasi gerai.
Didžiais vyrais jie jie tampa, 
Žmonės stebis jų darbais. 
Jų žmonijoj vardas skamba 
Tolimų ainių laikais.

gyvenusių Waterbury. Conn., ir 
Worcester, Mass.

DOBILAS. Simonas, gyv. Phi
ladelphijoje, 1529 So. 2nd St.

__  ___ DRAGINIS, Motiejus. Vincas, 
konių km., Linkuvos vai., šiau-' duktė Darni no ir Marija, duktė'Petras ir Petro vaikai Petras, 
lių aps. Andriaus.____________________ Vincas ir Magdutė. gyv. Tor-

BALNIONIS. Antanas. ČIŽIENĖ - Mickevičiūtė, Mar- rington, Conn.
Balškių km.. Rozalimo ėlė, sesuo Jurgio, iš Sintautų v.,

ville. liai Adolfinos.
BAKEVIČIUS. Juozas ir Sta-j ČERNAUSKAS. Juozas ir Ka

sys ( ?), iš Skaudvilės. Tauragės zimieras. iš Sabuliškių km.. Ali- 
aps. zavos parap.

BALČIŪNAS. Juozas, iš Tris-! ČESNULEVIČIŪTĖS, Zosė,

Mrs. Thomss C. T»rOow. of ra,-iawr N J . reeds lots *o*P to «eep 
her house and family dean. Therefore she js espec.aiiy vig.lant about 
MlvaX every drop used coo^ng fat. She knovvs that .s the only 
way to mcrease her »upp « of scap. and other hard-to-get producto.

DUBAUSKAS, Antanas, bro
lis Vinco, gyv. Detroit. Mich. ir 

! Gilberton. Pa.
DUDQNIS. Stanislovas, gyv. 

Boston. Mass.
DULEVIČIUS. Adolfas, iš Di

džių km., Radviliškio vai., Šiau
lių aps.

į DUMBLAUSKAS, Jonas arba 
j Petras, kilęs iš Alytaus aps.

DURICKIENE, rodos Malgu- 
sė, išvyko iš Kauno 1938 - 1939 

1 m., giminiuojasi su Terese Do- 
rickaite - Koceniene, ir Brone 
Dorickaite - Maliukevičiene.

EITVYDAITĖ, Elena, gimusi 
Amerikoje, lankėsi Švėkšnoje, 
gyv. New Yorke.

FETTINGAS (Fettin), Ju- 
i liūs, sūnus Juliaus, gyv. Čikago
je. 4038 Archer Avė.

GABALIS, Antanas, iš 
kavos km., Mažeikių aps., 
Čikagoje.

GAILIūNAS, Juozas ir 
liūnas. Zigmas, iš Preibių
Krekenavos vai., Panevėžio a.

GAILIŪNAS, Vincas, iš Žy
delių km.; Krekenavos vai., Pa
nevėžio aps., gyv. Hartford. 
Zion St., 559.

GALMINIENĖ - Jonuškaitė, 
Magdalena, Galminas. Dominin-

Jei, vaikeli, netingėsi.
Mokslo noras nepaliks:

i Laimę ateityj turėsi.
Ir teks tau garbės vainiks.

Taigi, Dieve tau padėki — 
Mokslus pasekmingai eit, 
Uolų darbą pamylėti. 
Vaisių jo sulaukti greit.

Linksmas vaikas užsivožė 
Kepuraitę ant akių,
Ir savu keliu nudrožė. 
Vėjams sniego sūkurių.

Maišos, kūliais verčias, plaukia 
Debesys, sniegų pilni, 
Rūstaudami vėjai kaukia. 
Lyg vilkai, kad alkani.

Mažeikių
Čikagoje.

Rimkutė, 
gyv.

Lec-
gyv.

Gai- 
km..

iš 
aps., 
Gyv.

Mor- 
spėjamai

kas ir Galminaitė, Izabelė, 
Laižuvos va!..
Izabelė gimusi 
Čikagoje.

GARBENIS -
ta, sesuo Kazio,
Wakefield .ar Westfield. Mass., 
ar gal Kanadoje.

GARLA. Kazimieras, is Šven
čionių aps.

GAVRILOVIČ, Juozapas, na
mų pirklys, Čikagoje.

GAVRILOVIČ - Marcinnaus- 
kaitė. Valentina, iš Grinkiškio, 
ir duktė Julija, gyv. Čikagoje.

GEGZNAS. Jonas, sūnus Jur
gio, iš Pušaloto, Gegžnas, Pran
ciškus. gimęs Amerikoje, ir 
Gegžnaitės, Anelė ir Birutė, gi
musios Amerikoje.

GELGOTAS. Juozas, iš Bar
tininkų vai., Vilkaviškio aps.

| GERULAITIS, Vincas, iš Liu- 1 
kių km., Vištyčio v., Vilkaviš
kio aps., gyv. Brooklyne. 1

< 
GIMBUTYTĖ, Anelė, ištekė

jusios pavardė nežinoma, iš U- 
tenos aps., gyv. Philadelphijoj.

GIRŠTAUTAS, Adolfas, iš 
Smilgių, gyv. Čikagoje.

GODELIS, Ignas ir antras 
Godelis, kurio vardas nežino
mas, kilę iš Telšių aps.

! GOODMAN - Mažeikaitė, se
suo Juozo ir jos trys seserys. 

•Jos duktė Rozalija Goodman 
gyveno Vestaburg, Pa.

; GRABAUSKIENE - Mockevi
čiūtė, Ona, gyv. Worcester, 
į Mass.
I GRIGAS, Antanas, iš Starko- 
įnių km., Pašvitinio vai., išaulių 
i aps.

GRIŠKAITĖ, Matilda, gyv. 
Brooklyne.

GUTAUSKAS, Jonas, iš Giko- 
nių km., Leliūnų parap., Utenos 
aps.

GVAZDINSKIENĖ, iš Liudvi
navo vai., Marijampolės aps., 
gyv. Hazleton, Pa.

ILGŪNAS .Antanas ir Jurgis, 
kilę ar turėję giminių Vilkaviš
kio aps.

JACEVIČIUS, Česlovas, gyv. 
iNew Yorke.

JAKIMAVIČIENĖ - Astraus
kaitė, Elena.

JANKAUSKAS, Jonas ir Sta
nislovas, gyv. Mahanoy City, 
Pa.

JANKAUSKIENĖ - Milevičai- 
tė, Barbora, duktė Alekso, iš 
Papilės vai., Šiaulių aps., rodos 
ištekėjusi antrą kartą.

JANKAUSKIENĖ - Bukaus
kaitė, Ona, iš Alvito vai., Vilka
viškio aps., gyv. Čikagoje.

JANKŪNAS, Antanas, gyv. 
Montello, Mass.

JANUKAITIS, Edvardas, 
Gelvonų vai., Ukmergės aps. 

JANUŠEVIČIUS, Feliksas 
Į Liudvikas, sūnus Motiejaus, 
Šiaulių aps.

JARMALAVIČIŪTĖ, Petro: i 
nėlė, iš Kupiškio, ištekėjusios ’ 
pavardė nežinoma, gyv. čikago- i 
je ar apylinkėse.

JEKELAITYTĖ, Pranciška, ; 
iš Ežeriukų km.. Sintautų vai., ; 
Šakių aps.

JOKIMAITIENĖ - Atkočaity- 
tė, Juzė, iš Šakių aps., gyv. Wil- 
kes-Barre, Pa.

JONUŠAITIS, brolis Jono, iš 
Tauragės aps.

JONUŠAS, Vladislovas, iš 
Telšių ir dukterys Bronislava ir 
Stanislava, gyv. Čikagoje, 1818 
Union Avė.

JUODIS, Adomas, iš Nauja- 
laukio km., Aukštadvario vai., 
Trakų aps.

JUODKA, Adolfas, sūnus Vin
co ir Juodkienė, Antosė, gyv. 
Čikagoje, Wood St.

JUODZEVIČIUS. Jurgis, iš 
Leliūnų parap., Utenos aps.

JUODŽIUKYNAS, • Mikas, 
gyv. Čikagoje ar netoli.

JURŠĖNAS (Jurshan), Niko
demas, sūnus Mykolo ir Marijo
nos, iš Švenčionių aps.

K ALAU (Kolevas), Gustavas, 
iš Mickų km.. Griškabūdžio vai., 
Šakių aps., turėjo vištų ūkį prie 
Lisbon.

KAMINSKIENĖ - Launikony- 
, Veronika, sesuo Izabelės 

Krikščiūnienės, gyv. Brooklyne, 
ar gal Wisconsin valstybėje.

KANIŠAUSKIENĖ. 
gyv. Philadelphijoje.

KARALIUS (Zebrauskaitė), 
Brigita, gyv. Čikagoje, 835 W. 
32nd St.

KAŠĖTA, Jonas, sūnus Alek
so ir Marcelės, gimęs Ameriko
je, lankėsi tuomet dar lenkų o- 
kupuotame Trakų - Vilniaus ap
skrityje, vėliau grįžo Amerikon.

KATINAS, Petras ar Pranas, 
lankėsi Lietuvoje 1939 m., buvo 
nuvežęs dovaną Šaulių Sąjun
gai.

KATINSKIENĖ - Paukščiūtė, 
Matilda, iš Stanaičių km., Ky
bartų vai., Vilkaviškio aps.

KAZIUNAS, Mike, gyv. Rock- 
ford, III.

KELPŠA, Vladas, iš Kaltinė
nų vai., Raseinių aps., gyv. Či- 
cagoje.

KEMEŽA, du broliai Onos 
Narkevičienės, kilę iš Naumies
čio parap.

KEMEŽIENĖ. Anna, ir duk
tė Zinaida.

KETVIRTIS, Petronėlė iš Ei- 
džionių km., Rokiškio aps., gyv. 
Čikagoje.

KIJAUSKIENĖ, Marė, gimi
naitė ar pažįstama Onos Čemer- 
kienės - Šironaitės.

KINDERIS, Mykolas, iš Dir
gėlų km., Kaltinėnų vai., Taura
gės aps.

KIŠKIS, Jonas ir Kirkis, An
gelė, iš Eidžionių km., Rokiškio 
aps., gyv. Čikagoje.

KLIKŪNAS, Jurgis, Juozapas 
ir Pranciškus, iš Baluškių km., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio 
aps., gyv. Čikagoje.

KLIMAS, Motiejus, iš Puskel- 
nių km., Marijampolės aps., 
žmona Agota Radušytė ir vaikai 
Algirdas ir Emilija, gyv. Rich- 
mond Hill, N. Y.

KNATAITYTĖ, Marcelė, iš 
Jurbarko.

KOLAITIS, Vytautas, iš Sa- 
raščių km., Deltuvos vai., Uk
mergės aps.

KORLA, Antanas, iš Dūkšto 
vai., Zarasų aps., gyv. Čikagoje.

KOZLOV, Juozas, brolis Juli-
■ jos Aliukonytės, gyv. Los An

geles, Calif.
KRIKŠČIŪNAS, Juozas, iš 

Barklainių, Panevėžio aps., gyv. 
Brooklyne ar Bostone.

KRIKŠTOPAITIS, Antanas, 
iš Alatnės km.. Vadoklių vai.. 
Panevėžio aps.

KRIPIENĖ -
Rožė, iš Laumėnų
Panemunės vai., 
gyv. New Yorke.

KUBILIUS, Jonas, fotografas, 
gyv. Allentovzn, Pa. 1022 Hamil- 
ton St.

KULBICKAS. Andrius, iš Gu- 
ronių km.. Aukštadvario vai., 
Trakų aps. Jo vaikai Ona. Albi
na, Cecilija ir Edvardas.

KULIEŠIUS (Coolige), Simo
nas ir žmona Valeria Kuliešie- 
nė-Bubnaitė, kil. iš Leipalingio 
parap., Seinų aps.

KURELAITIS, Antanas, Jur
gis ir Viktoras ir Kurelaitytė, 
Ona, vaikai Mataušo, iš Bety
galos vai., Raseinių aps.

KURPE, Krisius, iš Rimšėnų 
km.. Ignalino vai.. Švenčionių 
vai., Švenčionių aps., gyv. Det
roite.

KVIETKIUS - Kvietkauskas, 
Jonas, iš Skaudvilės vai., Tau
ragės aps., gyv. Čikagoje.

LABANAUSKAS, iš Pilviškių 
km., Alizavos parap.

LAPINSKAS, Juozas ir La
pinskaite, Stasė, iš Žarėnų vai., 
Telšių aps., gyv. Čikagoje.

LEONAVIČIUS, Antanas ir 
Leonavičiūtė, Uršulė, iš Vilkenų 
km., Babtų vai., Kauno aps.

LEŠČINSKIENĖ - Kuliešiūtė. 
Rozalija iš Leipalingio parap.. 
Seinų aps.

Morta,

LEVESKIS, Bruno, gyv. 
Bronx, N. Y. ir Leveskis, G. J. 
gyv. Los Angeles, Calif. Broliai 
Vinco.

LINCEVIČIUS, Juozas, sū
nus Banado, iš Babtų vai., Kau
no aps.

LIŪTAI, lankėsi Palangoje ir 
ten susipažino su orkestro ve
dėju muziku Bronium Jonušu.

LUKŠAS, Jonas, iš Skuodo v., 
Kretingos aps., gyv. Čikagoje.

MAČIULAITIENĖ - Mickevi
čiūtė, Petronė, sesuo Jurgio, iš 
Sintautų vai., Šakių aps. gyv. 
Montello, Mass.

MAČIULIS, Domininkas ir 
Mačiulytė, Anelė, iš Palėpiukų 
km., Betygalos vai., Raseinių 
aps.

MAKAUSKAS, Juozas, iš 
Kurėnų km., Alytaus aps.

MANKUS. Andrius, iš Kalnė
nų km., Jurbarko vai., Raseinių 
aps.

MARCINKEVIČIENĖ, iš Liu
dvinavo vai., Marijampolės aps., 
gyv. Hazleton, Pa.

MARGAITIS, Juozas, dakta
ras. gyv. Čikagoje, dirbęs Kan- 
kakee Hospital.

MARGIEWICZ - štutaitė. Ve
ronika, sesuo Onos, gyv. Brook
lyn, N. Y.

MARTINAITIS. Augustas, 
Ignas ir Karolis, iš Graščių km., 
Krekenavos vai.. Panevėžio.

MARTINKAITĖ - Brasienė, 
Anastazija ir Martinkaitė, Ur
šulė, kurios vyro pavardė neži
noma, spėjamai gyv. Čikagoje.

MARTUSEVIČIUS, Feliksas 
ir Martusevičiūtė. Eugenija, iš 
Starkonių km., Pašvitinio vai., 
Šiaulių aps.

MASHTAITIS, gyv. New Yor
ke ar Čikagoje.

MATELIS, Dorothea, gyv. 
Baltimore, Md., 924 W. I»m- 
bard St.

MATULIS, Ignotas,' gyv. So- 
merville, Mass. 62 Centrai St.

MAŽEIKAITĖS, keturios se
serys Juozo Mažeikos, iš Šiaulių 
aps.. vienos vyro pavardė Good- 
man. Jos duktė Rozalija Good- 
man gyveno Westaburg, Pa.

MAŽEIKIENĖ - Bendaitė, O- 
na. iš Alsėdžių vai., Telšių aps., 
gyv. Čikagoje.

MAŽUNAITYTĖ, Kotryna, iš 
Smulkučių km., Jurbarko vai.

» MEDŽIUKAS. Pranas, iš Kur- 
, nėnų km.. Alytaus aps.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHL ANIA 

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

iš

ir 
iš

Raulinaitytė. 
km., Aukšt. 
Kauno aps.,

(Bus daugiau)

NEW ROLE FOR INGIU)—1 
Movia actress Ingrid Berf-j 
man pausei on inclinad 
(teps from airplanc M aha į 
arrived at LaGuardia Field. 
New York, to start rehearsal 
for her rtage appearanca ta
New York City thil Ufl, j
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Meksikos Žvejų Uoste Guaymas
— Pajūry, kur gubernatoriaus vila. — Pasikal
bėjimas su meksikiečiais studentais. — Sve
čiuose pas jų kunigų. — Meksikiečiams dainuo
ju lietuviškai. — Su darbininkais, mokytojomis 
vakaras prie stalo. — Jei USA kariautų su SSSR, 
kaip laikytųsi Meksika? — Lietuvis klebonas, 

kurs išėjo j tyrus.

BAKŪŽĖS: LIETUVOJ |laivų žvejai greit pažįsta 
svetimtautį ir pribėga siū
lyti savo motorinį laivą su 
visais žvejojimo įrankiais 
už 3 dolerius valandai. Ne-! 
toliese laivų statybos dirb
tuvės. Taip karšta, kad 

I daugelis darbininkų, su 
nurudavusiais kūnais, dir
ba maudymosi kostiumais. 
Kiti ištiesę platų brezentą 
viršum galvų ir pasidarę 
šiokį, tokį šešėlį. Nuosta
bu, kad nežiūrint tokio 

, j karščio ir vandens artumo, 
niekas nesimaudo. Tik ke
letas jaunuolių įlankos vi
duryje iš laivų į vandenį 
nardo. Pamatęs dar du 

, prie tos grupės beplau- 
. kiančiu, pamojau ir jie pri- 
į plaukę paėmė mane. Van- 
Iduo taip šiltas, lyg užkai- 
įtintas, o sūrus—tik spiau- 
dykis, jei pateks į burną.

KĄ PASAKOJA JAUNI j 
MEKSIKIEČIAI

Pasirodo, kad tie jaunuo-: 
liai, tai aukštesnės mokyk
los studentai.
— Mūsų mokykla turi ke

turias valtis ir mes čia! 
kasdien atplaukiame išsi
maudyti, — pasakojo jie.
— Kuo jūs rengiatės būti, 

kai baigsite mokslus? — 
bet kur medžio-1 klausiu tų meksikoniukų.

I — Aš būsiu advokatu, va
žiuosiu į Meksikos miestą 
teisių studijuoti, — aiški
nosi vyresnysis.
— O kodėl ne laivyno ka

rininku, prie jūros gyve
nate?’
— Sausumoj saugiau.
— Kokių pas jus pažiūrų! 

mokiniai?

IR MEKSIKOJ
Kai traukiniui riedant 

Pacifiko pakrantėms žiū
rėjau pro langą į tas Mek
sikos trobeles, manyje iš
augo žymiai didesnė pa
garba lietuviškoms baku- • 
žėms. Parvažiuoji būdavo 
iš užsienio į Lietuvą, net 
širdį susopsta — stogai 
šiaudiniai, grįtelės sukry- 
pusios. Tačiau daugeliui 
meksikiečių tokios lietu
viškai bakūžės būtų tikras 
dvaras, kur yra dūmtrau
kis, kur sienos stiprių rąs
tų, kur daugumoje yra 
grindys ir visur — langai. 
Dauguma Meksikos bakū
žių, pastatytų iš sukrypu
sių baslių arba sukrėstų iš 
molio, viso to neturi.
PALIAI KALIFORNIJOS 

ĮLANKĄ
Paskutinis mano sustoji

mas Meksikoje buvo žvejų 
uostas Guaymas, paliai 
Kalifornijos įlanką. Kai iš
lipau stotyje, mane ir kitus 
apipuolė vaikai, moterys, 
vyrai siūlydami virtus vė
žiukus, keptas žuvis į rudą 
popierį suvyniotas. Čia' 
daug statų kalnų, kur au-j 
ga nykūs krūmokšniai ir 
kaktusai, L " 1 
tojai atranda apsčiai zui
kių ir didesnių laukinių 
medžioklės gyvulių. Tarp 
šių kalnų giliai įsiterpu-| 
sios vandens įlankos. Kar-į 
šta labai. Vidurdienį nega-’ 
Ii pakęsti saulėje, glaudie-Į 
si prie baltai dažytų namų 
į šešėlį, bet už tat ramia
me ir šiltame vandenyje— 
apsčiai žuvų. Mėlyname! — Komunistų nėra; šiaip: 
vandens plote matėsi tolu- jau — gerai sugyvename, 
moj, sakytumei, netoli nors pasitaikytų kuris ir 
šimto žvejų laivelių. Jie iš- kitos tikybos. Beveik visi 
važiuoja į jūrą, kartais net moksleiviai sekmadieniais 
beveik po dešimts mylių. 
Bet žuvys nepigios — jas 
greit išveža į didesnius 
miestus, kur kainos neblo
gos.

PLAUKOME JUROJ SU 
STUDENTAIS

Popietėje išėjau pavaikš
čioti vandens pakrantė
mis, kur stovėjo daug žve- pi jos klebonu, 
jų laivelių ir net okeano i kiek

• v

Automobilių vežėjas - trokas, veždamas keturis naujus automobilius, 
užkliuvo už žemo tilto kryžminių juostų, foline, III., ir visiškai apgadino 
keturis naujus automobilius.

eina į bažnyčią.
— O mokytojai?
— Turime katalikų, tu

rime kitokių. Mokyklos di
rektoriumi — pastatytas 
toks iš masonų...

PAŽINTIS SU MEKSI
KIEČIU KUNIGU

Susipažinau su tos para-; 
meksikonu,! 

studijavusi♦/

New Meksikoje specialiai 
' meksikiečiams įkurtoje se- 
: minari joje. Kultūringas
žmogus. Kalba lotyniškai, 

j prancūziškai, savo biblio- 
' tekoje turi ispaniškame 
, vertime pasaulio klasiki
nių veikalų rinkinį. Pas li
gonį jam kartais tenka va
žiuoti daugiau šimto my- 

llių, nes visame mieste, su 
15,000 gyventojų, jis tėra 
vienas kunigas ir dar turi 
aptarnauti platoką apylin
kę. Žmonės gana pamal
dūs. Sekmadieniais kuni
gas turi teisę laikyti trejas 
mišias ir žmonių gerokai 
susirenka. Jis net suorga- 

Į nizavęs savo parapijoje 
keletą katalikiškų mokyk
lų. Meksikoje tai didelėj 
retenybė. Mokyt ojoms; 
duoda valgį, išlaikymą iri 
po šimtą pezų mėnesiui, 
taip, kad jos geriau aprū
pintos, negu valstybinėse | 
mokyklose. Keletas vaiku- Liūdnume kas nuramina? 
čių net iš tolimesnių kai-l Kas jus visko išmokina? 
mų atvežti ir apsigyvenę i Kas paguodžia, kas apdengia? 

‘ prie katalikiškos mokyk- i Rūpinasi, kiek įstengia ?
— Mamutė brangioji.

UŽTEKĖJO SAULĖ

Ei, jau užtvieskė ir šaipos 
Skaisti saulelė.

Ei, jau veizi pro šį langą 
Tau į lovelę.

Kelk, Petruži, nebgražu jau 
Miegot ligšiolei;

Nuo žolės seniai nukrito 
Rasos karoliai!

Išginė žąsis senai jau 
Sesuo mažoji;

Ir broliukas lauką arti 
Anksti išjojo.

Pusrytį jau tau pataisė 
Gera matutė,

Kelk, Petruži, kelk, miegali, 
Kelk gi širdute ’.

Margalis.

MATUŠĖ
■

I Kas, vaikučiai, jus taip myli ? 
(Rūpestingai taip prižiūri?
į Kas per dienas ir naktis
i Rūpinasi apie jus?

— Mamutė mieloji.

los. Jie sakėsi visi nori bū
ti kunigais. ~ “ 
Meksikoje trūksta, po Mi-

Pašaukimų j^as jUms ašaras nušluosto ?
Kaspalinksmin, kas paglosto?

šių net kalbamos specia- ; j^as ^1 jūs užmiršta ? 
lios maldos, kad Dangus i į^į jūs kenčia, dėl jūs vargsta ?
duotų daugiau kunigų 
Meksikai.

t I 
i

In addition to tncre«»<r>g the production of paekaged laundry f>jp 
and bar toap, accelerated fat aalvage w<!l mjke other »hort suppltea 
available aooner. the Oeoartment of Agrtculture points out. Eleotrieal 
appliances. plumbing aceeMoriea, paper, pamt. and fabric. hcrc bc;.ig 
cut into dresaea at a New York plant, all require Vata and oils in tneir 
tnanufacture. Save a'l uied cooking fat.

. s, .. i
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MEKSIKONŲ 
KLEBONIJOJE

Tas meksikietis klebonas 
?j buvo taip svetingas, kad 
------ | pakvietė:

; — Jei nebijai neturto, ap- 
1 sigyvenki pas mane ir jau- 
į skis kaip namie.

Dvi dieni pas jį pragyve- 
pome. Sekmadienį jisai su-j 
įsikrovė į automobilį treje
tą savo mokinių, trejetą 

i darbininkų ir visi nuvažia
vome į smėliuotą Kalifor- 

jnijos įlankos pakrantę Mi-i 
iramar, kur gubernatorius 
turi savo vilą, kur yra vieš
bučiai amerikiečiams tu
ristams. Benardant jūrų 
bangose meksikietis “wel- 
deris” pasipasakojo, kad 
jis uždirbąs savaitėje maž
daug po 30 pezetų, o pra
gyvenimas kaštuojąs neto
li dvigubai tiek, todėl jis 
dar dirbąs 4 vai. naktimis. 
Esančios darbininkų uni
jos, bet jos tik be naudos 
po tris pezus per mėnesį 
paimančios...
VAKARE DAINUOJAME 

PRIE STALO
Niekada nepamiršiu to 

paskutinio vakaro Guay
mas uoste. Susėdome prie 
vakarienės stalo. Centre —

sidabro. Kad tik mums ke- i 
liai nutiesus, pakėlus raš- , 
tingumas, apšvieta, — mū
sų gyvenimas būtų daug 
geresnis, — kalbėjo mano 
naujasis pažįstamas, jau
nas meksikietis elektro
technikas. Staiga jis ma
nęs užklausė:
— Mes mylime amerikie

čius, kodėl amerikiečiai 
nevisi mus myli?
— Sunku pasakyti. Žino

te, vieniems gal priklu at
rodo ta nešvara, kad, pa
vyzdžiui, parduodamus 
mėsgalius, spirgučius tau 
su pirštais ant blyno krau
na. Antra, nepergeriausio 
įspūdžio pasauliui, padarė 
ir tas persekiojimas, kada 
patys meksikiečiai tūks
tančius savųjų sušaudė dėl 
tikėjimo.
— Gal būt, — kalbėjo 

meksikietis. — Bet juk, ži
nai Tamsta, vis tie politi
kieriai. Mūsų žmonės ti
kintieji. Net kas liečia ko
munizmą, bolševikų žmo
nės nemėgsta, ir jei kiltų 
karas su Rusija, Meksika 
stotų demokratijų pusėje. 
Demokratija — geriausia 
valdymo forma.

Taip bekalbėdami — pri- v • ...važiavome pasienio mies
tą Nogales. Kelias buvo la
bai vingiuotas ir aš gy
riau meksikiečius šofe
rius, kad jie vieni iš pačių 
geriausių pasaulyje.
— Tikrai čia sunkūs vai

ruoti keliai. Kai vyriausy
bė treniravo kariškus šo
ferius, buvo juos atsiuntu
si į šį kelią mašinas vai
ruoti, — aiškino bendra
keleivis.

Meksikietis šoferis jau
tėsi patenkintas ir atsi
sveikindami paspaudėme 
kits kitam rankas.

PEREINU SIENĄ
Pasiėmiau savo lagamy- 

nėlius ir einu prie sienos, 
mąstydamas — kaip čia 
pasiseks pereiti, kai mano 

i sienai pereiti kortelę drau
ge su pinigais vagišiai per 

. susigrūdimą Meksikoj iš 
i kišenės buvo ištraukę.

Prieinu prie meksikiečių 
muitinės, sėdi trejetas vy
rų kariškomis uniformo
mis. Parodau pilietybės 

■ popierius, kurie, laimei, 
i buvo išlikę.

— Šiandien negalėsite pe
reiti, — kalba valdininkas.
— Reikės laukti ryto, ka
da atsidarys įstaigos ir ga
lėsite gauti naują sienai 
pereiti kortelę, sumokėjęs 
10 pezų.
— Bet gi aš tuos pezus 

jau Chicagoj sumokėjau. 
Ar aš kaltas, kad pavogė 
raštelį. Dabar pereiti būtų 
patogiau... Vistiek jums 
nebus kitos išeities, kaip 
asmenį, turintį USA popie
rius, pasiųsti į Jungtines 
Valstybes...

Sargybiniai pamojo ran
ka ir pratarė:
— Galite eiti.
Amerikos pusėje truputį 

pavartė bagažą ir be rū
pestingesnės kratos pra
leido.

Perėjus į USA pusę, kaž
kaip jautiesi, kaip namie. 
Trejetas savaičių nuolati
nio keliavimo, kai naktis 
kartais tenka praleisti be
važiuojant besikratančiu 
autobusus ar traukiniu, į- 
kvepia didelį norą pasie
kus gyvenamąją savo vie
tą gerai prisisrėbti rūgu
sio pieno ir miegoti kokias 
24 valandas...

VAU,, ARIZONA
Tačiau pirm negu tą pa

siekiau, turėjau dar vieną 
malonumą — aplankyti A- 
rizonoje, Vail’e įsikūrusį 
kunigą Jonaitį. Paskambi-

nūs — savo automobiliu 
jisai atvyko į Tucson stotį 
pasiimti. Drauge su juo — 
ir malonūs keliautojai iš 
Detroito p. Jančiai.

Toks tiesus, lygus meks- 
falto kelias, vedantis į jo 
bažnytėlę St. Rita in the 
Deserts. Šalia kelio skurdi, 
kaktusais apaugusi nedir
bama žemė. Juokaudamas 
kalbu į kun. Jonaitį:

— Matote, sako šiais lai
kais nėra Šventųjų, nagi 
vienas lietuvis klebonas, 
kaip atsiskyrėlis, apsigy
veno tyruose...

Jis nusijuokė. Žmogus 
jau apie 70 metų amžiaus, 
turėjęs kelioliką operacijų, 
o energija ir gyvumas tik 
trykšta.

ŽVAIGŽDĖTASAI 
VAKARAS 
ARIZONOJ

Buvo vakaras, žvaigždė
tas, kaip Lietuvoje. Ruk
los, bet modemiškai į- 
rengtos klebonijos priean
gyje susėdome ir ilgai, il
gai kalbėjomės. Tolumoje 
stūksojo tamsūs kalnų si
luetai, padebesiais kartais 
tarškėdamas praskrisdavo 
lėktuvas, ar dundėdamas 
prašvilpdavo traukinys, 
netoliese įrengtais bėgiais.

Kun. Jonaitis pasakojosi, 
kad jis čia vakarais ilgai, 
ilgai medituojąs į žvaigž
des bežiūrėdamas. Gyvena 
jis vienų vienas klebonijo
je, o ir visame jų “mieste
lyje” tik paštas ir mokyk
la, daugiau — pliki tyrai.

Nepertoliausiai— renčės, 
gyvulių ganyklos. Kun. Jo
naitis pasakojo, kaip tos 
bažnytėlės įkūrėja, į kata
likų tikėjimą atsivertusi p. 
Beach turi tiek tų tyrlau
kių, kad aplinkui aptverta 
tvora šimtus mylių išsitie
sia. Turi keletą darbinin
kų, kurie prižiūri gausius 
rencėje laikomus gyvu
lius. Teliukai, karvės čia 
laisvai vaikščioja po tūks
tančių akerių plotą. Vieto
mis įtaisyti šuliniai jiems 
atsigerti. Laukuose jie bū
na žiemą vasarą. Sunkiau 
su vandeniu. Patsai kun. 
Jonaitis vartoja lietaus 
vandenį, kurs subėga į ba
seiną ir pompa paleidžia
mas į namuose įrengtą 
vandentiekį.

6,000 MYLIŲ
Kelionėje išbuvęs netoli 

keturių savaičių, padariau 
virš 6,000 mylių kelią, dau
giausia traukiniu, paskiau 

(autobusu ir lėktuvu. Nei 
knygų skaitymas, nei pa
sikalbėjimai nepadės tiek 
pažinti naujus kraštus, su 
jais susigyventi, kaip ke- 

i liavimas po juos. Tai viena 
iš didžiųjų gyvenimo mo
kyklų. Su tuo sutiks kiek
vienas, bet kyla klausimas 
lėšų. Čia galiu atskleisti 
savo patyrimą: esu nusi
statęs niekada negerti 
svaiginamų gėrimų, nė 
cento neišleisti rūkymui ir 
niekada nelošti iš pinigų 
(ar tai kortos, ar arkliu
kai, ar kas). Per daugelį 
metų įsitikinau, kad nuo tų 
dalykų atsisakant sutau
pome tiek, kiek reikia pa
dengti susisiekimo ir pra
gyvenimo išlaidoms net to
limesnėj kelionėj.

Dr. J. Prunskis.

ir džiaugsmo. Visi jautė
mės kaip viena šeima ir 
buvo smagu kaip Lietuvos 
parugėse šventavakariais.
— Padainuokite mums ką 

lietuviškai, — ėmė jie pra
šyti manęs.

Papasakojau jiems, kad 
lietuvių kalba labai sena. 
Kad turėtų supratimą, 
kaip ji skamba, sukalbėjau 
“Sveika Marija” lietuviš
kai, o paskiau jiems padai
navau “Kas subatos vaka
rėlį” ir “Leiskit į tėvynę”. 
Jie sakė, kad lietuviškos 
melodijos jiems patinka. 
Reiškė daug simpatijų Lie
tuvos kančioms dabartinė
je bolševikų okupacijoje ir 
man ispaniškai padainavo 
atsisveikinimo giesmę.

Į USA PASIENĮ
Paskutinė mano kelionės 

diena Meksikoje buvo au
tobusu į pasienio miestą 
Nogales. Važiavome vis 
pro tuos skurdžius plotus, 
kur kalnai, uolos, akme
nys, padžiūvę krūmokš
niai ir aukšti kaktusų stie
bai. Jie taip neįprastai at
rodo, lyg milžiniški pliki 
rankų pirštai ištiesti į dan
gų lietaus maldautų čia 
Meksikoje to lietaus taip 
mažai, kad daugelyje vys
kupijų kunigams įsakyti 
per mišias pridėti dar vie
ną maldą — prašant lie
taus.

— Ar žinote, kad Meksi
koje viename kvadratinia- 

'me kilometre (mažiau kaip 
mylia) tegyvena tik 4 žmo-| 
nes pasakojo man telefo-j 
nistas, su kuriuo autobuse į 
šalymais važiavome.

i

f

— Vis tai ji mieloji,
Matušė brangioji.

Ąžuolynų Tauras.

klebonas. Nuo persekioji
mo jie čia kunigiškos uni
formos nenešioja, taigi ir 
■ jis — apsivilkęs šviesiais 
I marškiniais ir melsvomis 
storomis kelnėmis, kaip 
kad dėvi darbininkai eida- 

’ mi į darbą. Prie stalo sėdė
jo į svečius atėjęs siuvėjas, 
o taipgi “vvelderis” ir ban
ko tarnautojas, kurie čia

v •

— O kieno nuosavybė tie į 
ilikieji plotai?, — klausiu

XXV/ 1 11 lJCIO , IV Vz&CA> u

drauge visi valgo. Vaikus jJa
plikieji plotai?,

UIdUgC VISI Vftlgu. V<X11KUO|“ , .

i užmigdžiusios atėjo abidvij Visų žmonių, valdžios 
mokytojos ir susėdo kitos zmioįe* Jei kas non Pa*C

I

i

statyti namus, vyriausybė 
duoda jam žemės, duoda 
leidimą. Jei kas nori pra
dėti ūkininkauti, paskiria 
____ t ir neretai net pa-paklausiau, pama-;dr^0“‘
šalpos duoda, nes nori di
desnio skaičiaus ūkininkų. į

APIE KELIUS IR 
ŠOFERIUS

Važiavome per naujai 
kokią I tiesiamą vieškelį. Čia bu-

moterys: moksleivė, šeimi
ninkė ir patarnautojos.
— Kas ta gitara skambi

na
tęs padėtą ant stalo.
— Mūsų Padre, — atsakė 

rodydami į kleboną.
Pradėjome prašyti, kad 

paskambintų ką. Jis paė-i 
mė į rankas.
— Padainuokite I * *

meksikonišką dainą, — ė-|vo tiek daug išdžiūvusių 
miau raginti juos. ; brastų “vado” ir išsilenki-

Gitaros stygoms prita- mų, apvažiavimų, 
riant jie dainavo tas melo- — Mūsų vyriausybė da- 
dijas, kurias jie dainuoja bar labai 
anksti rytą užklupę bemie
gantį tėvelį, motutę ar ki
tą garbingą ir mylimą as
menį, kai ateina jų vardi
nės, kai nori linkėti laimės

rūpinasi kelių 
tiesimu. Prie geležinkelių 
tiesimo pristatomi net ka
reiviai. Meksika, turtingas 
kraštas — mes turime sa- 

|vo žibalo, turime aukso,

Juozas Masinsiąs
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595 
Llmoalnal Ml visokių reikalų 
Patarnavimas Diena Ir Naktį

I



DARBININKAS

1. NEVIENODAS naudingos kitoms gėry-
SUPRATIMAS Įbėms siekti, ar gaminti. 

Laisvė yra kasdieninis algykloje, gavęs valgių 
kalbos žodis, visiems atro- sąrašą, gali rinktis val
do labai suprantamas, ta- gius, arba visai nesirinkt, 
čiau pažvelgę į tai, kaip gali pasirinkt vienus ar ki- 
kas naudojasi laisve ir prie tus, viskas priklauso nuo 
kokių laisvių veržiasi, tu- J° vieno laisvos valios, 
rime pasakyti, kad ne visi; Tačiau tas galėjimas pa
jų tinkamai ir vienokiai 
supranta. Piktadariai nau
doja savo laisvę kitiems 
skriausti, plėšti, žudyti, 
kitaip sakant, kitiems lais
vę atiminėti, ar ją varžyti. 
Valstybė būna priversta

sirinkti dar nesudaro pil
no žmogiškosios laisvės 
vaizdo, juk ir bitė renkasi 
žiedus laukuose, iš kurių ji 
ima medų, ir avis renkasi 
žoles, kurios jai yra ska- 
nesnės, todėl bėga į javus, 

tokiems laisvę atimti ir.nes Javų žolė yra daug 
juos uždaryti kalėjimuose, minkštesnė

nėmis goriomis liūtus, tig- laisvę sudaro nevien gale
ras ir kitus panašius plėš-Ji^as rinktis gėrybes, bet 
rius žvėris.

Yra vėl kraštų, kuriuose 
paskiri žmonės, nors nėra

ir skanesnė, 
kaip kad uždaroma geleži- negu pievų. Žmogiškąją

ir jas gamint, ir tai įvai
riais būdais. Ūkininkui 
pav. reikia duonos. Jis au- 

nieku nusikaltę' i‘r‘niekam fna javas *r « » pasįdaro 
negręsia pavojum, verčia- duon°8' Bet ^am relkia ne 
mi yra dirbti ir pasišvęsti ?enu duonos- Pam re,k“ ,r 
kitu naudai, nieko už tai drabužio masmų, geležies, 
negaudami, kaip kad dirba ĮY.alrl? <*«m]kaįU lr Wų,

i

I

I

k

LIETUVIŲ LIAUDIES

MENO VAKARAS
Rengia Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupe 

SEKMADIENI,

Lapkričio-Nov. 24,1946
Munidpal Building Salėje,

East Broadway, (tarp G ir H gatvių) So. Boston, Mass.
Pradžia 3 vai. po pietų

I 
I

ir 'pasišvenčia ‘ arklys ar būtent, tų gėrybių, kurių r - Tuomet jis
parduoda savo gaminius, 
parduoda javus, gyvulius 
ir perkasi tai, kas jam yra 
reikalinga. Bitė pav. tokios 
operacijos padaryt negali, 
ji renka medų vien mais
tui, ji negali to maisto pa
vartot kitiems tikslams, 
negali jo parduot ir pirk-' 
tis avilį. Žmogus, tiesa, 
duoda bitei avilį, atimda
mas jai maistą, bet bitė to 
nežino ir gina savo medų, 
gildama grobonį. Kai jai 
prireikia avilio, ji laksto 
po laukus, medžius ir na
mus. o suradus kokią sky
lę sienoje, ar išpuvusiame 
medyje, ji tenai ir gyvena. 
Jeigu gi nesuranda, pri
kimba prie paprastos ša
kos ir tenai tūni, bet tai 
nėra tikslus pasirinkimas, 
ji tenai žūva, nebent žmo
gus ateis jai į pagelbą ir 
suteiks jai avilį.

A* V KJ U*.*. .. .

jautis. Tai vergijos ‘būklė. J*?*™1?*; 
žmonės, toje būklėje esan
tieji. yra vadinami ver
gais. Vergija yra buvusi ir 
čia Amerikoje iki Prezi
dento Linkolno laikų, bet 
pagaliau ji liko panaikin
ta. Yra dar ir šiandien 
kraštų, kuriuose vergija 
dar laikosi, o vergai yra 
pardavinėjami kaip gyvu
liai ant rinkos. Tačiau pa
maži ji yra naikinama, 
kultūringoms tautoms už
viešpatavus, nes gėda yra 
kultūrai elgtis su žmonė
mis kaip su gyvuliais.

Bet yra tautų, kurios sti
presnių apgalėtos, yra 
verčiamos dirbti ir auko
tis anų naudai, pasilie
kant varge ir skurde. To
kios tautos vadinasi pa
vergtos. kaip kad Lietuva 
liko bolševikų pavergta, 
nors veidmainingai skel
biama. kad Lietuva liko iš
laisvinta. Matome tad. kad 
laisvė nėra vienokiai su
prantama. kitaip ją su
pranta galingas, o kitaip 
silpnas: kitaip turtuolis,
o kitaip vargšas: kitaip 
bolševikas, o kitaip lietu
vis. Ateina tad į mintį 
klausti, nejaugi kiekvie
nam yra leista suprasti 
laisvę, kaip jam patinka, 
kokia kiekvieno yra padė
tis socialė, politinė ar eko
nominė?

2. LAISVĖS SĄVOKA MYLĖKI
Kas tad yra laisvė, iš kur 

ji plaukia, ir kam ji yra 
reikalinga ? Laisvė yra 
žmogiškosios prigimties 
ypatybė, kuri duoda žmo
gui galėjimą pasirinkti iš 
daugelio gėrybių tąsias,' 
kurios jam patinka, ar ku
rios jam yra reikalingos ir

“DIPLOMATAS”

Tai vyrutis pilnas takto. 
Šis pasaulyj nepražus...
Moka niekinti mažus.
Prieš didžiūnus lenkia kaktą: 
Ir j jų įeidams rūmą.
Kad nepliaukštelt kokio ‘nieko’, 
Jis už durų — dėl švelnumo — 
Saldžiakalbis ir lipšnus, —
Ne tik lazdą, kalošus. 
Bet ir nuomones palieka...

A. Jakštas.

Mylėki, vaikeli,
Gimtinę, šalelę.
Mylėki Lietuvą.
Mūs' brangią žemelę!

Kas tėvų nemyli —
Nedoras yr’ vaikas. 
Kam tėvynė — niekis — 
Tas išgama paikas. B.

Gražiausių Liaudies Dainų s
RinkinysrVAI LEKITE DAINOS

Paruošė Kun. J. Dabryla 
Papildytą Rinkinį Išleido 

KUN. P. M. JURAS

Kad koksai nors gyvū
nas galėtų gamintis gėry
bių įvairiais būdais, reikia 
proto, nes tik protas gali 
pastebėti tą sąryšį, kuris 
yra tarp gėrybės ir prie
monės, kuria gėrybė yra 
gaminama, tuomet valia 
yra laisva panaudoti tą ar 
kitą priemonę reikalingai 
sau gėrybei gamintis, nes 
gėrybė nėra gaminama 
vienu kokiu būdu. Protas 
parodo valiai tuos visus 
būdus, o valia pasirenka iš 
jų tą, kuris jai atrodo pa
togiausia.

3. LAISVĖS PAMATAS
Žmogiškoji prigimtis y- 

ra be galo turtinga ne tą
ja prasme, kad ji tuos tur-1 
tus jau turėtų, bet kad, j 
turėdamas protą, jis gali 
gėrybes daugint, jomis 
paskui užpildyti savo be-; 
galinį tuštumą ir tuo būdu 
kilti tobulybėje iki neapsa
komų aukštumų pagal 
mūs Išganytojo įsakymą: 
“Būkite tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas tobu
las.” Mato 5, 48. Žmogus1' 
tad pasiekęs kokią gėrybę, 
dar neužpildo savo talpu
mo, dar pasilieka jame 
tuštuma, kuri šaukiasi už
pildymo, verčia žmogų ne
pasitenkinti tuomi, ką tu
ri, ir spiria ieškoti dau
giau. Kai, sakysime, labai 
ištroškęs, gavęs lašą van
dens, nepasitenkina juomi, 

• neužgesina savo troškimo, 
•bet, jausdamas savyje 
karštį šaukiasi daugiau, 
taip žmogaus širdis neuž
pildo savo tuštumo bet ko
kia gėrybe, o tik ieško to
kios, kuri būtų taip didelė, 
kaip toji tuštuma, kad ją 
užpildytų ir nutildytų. To
ji tuštuma yra nepabaigtai 
didelė, nes žmogus yra su
tvertas pagal Dievo pa
veikslą ir panašumą, todėl 
tik nepabaigtai didelė gė
rybė,© tokia yra vienas 
Dievas, gali žmogų pilnai 
patenkinti ir nuraminti.

Čia tai ir glūdi žmogaus 
didumo ir laisvumo prie
žastis. Nėra ant žemės to
kios gėrybės, kurią žmo
gus pasiekęs, nieko dau
giau nenorėtų, ja viena bū
tų visiškai patenkintas. 
Čia pasibaigtų žmogaus 
laisvė, o su ja ir pažangaiauiYC1^ 
tobulybėje. Tik kitame pa- ’ paskutiniu metu visiškai 
šaulyje Dievo veido regė- ^ra užmiršti. Visuotinai 
jimas taip užpildys visą yianoma, kad, jei jiems bū- 
žmogaus talpumą, kad jis 
nieko daugiau nenorės.

Tą nepabaigtai <___ e
talpumą turi tik protingi i blĮkų 
sutvėrimai ,angelai ir žmo-: - . ,
nes, todėl tik jie turi lais- kos Konferencija bet taci- 
vumo ypatybę visi gi kiti consensa juos kaip to- das sukėlė didelį susido- 
sutvėrimai turi labai ma- kiu« būtų, konferencijos} mėjimą ir daugelis spau- į 

žą ir 
rį ir rūpinasi užpildyti sa
vo darbais, o užpildę, nieko 
daugiau nenori. Kadangi 
tas neprotingų sutvėrimų 
talpumas yra siauras ir 
mažas, menkos reikia gė
rybės jam užpildyti. Pati 
gamta nuteikia jų prigim
tį tos gėrybės linkui ir tai 
labai griežtai, nesuteikda
ma jokios laisvės, nes toji 
laisvė pražudytų gyvį. Jei
gu bitė turėtų laisvę ne
rinkti medaus, tai ji pra
žūtų, nes kitoks maistas 
jai nėra priimtinas.

Laisvė, kaip matome, y- 
ra protingo sutvėrimo dva
sios ypatybė, glūdi ji va
lioje, nes valia nėra suvar
žyta jokia gėrybe, kiek
vienos gėrybės akyvaizdo- 
je ji gali rinktis, arba ne
sirinkt, jos norėt arba ne
norėt. Bet valia yra akla 
galybė, jai reikia šviesos, 
kad pamatytų tas gėrybes, 
iš kurių ji turi rinktis. Tą 
šviesą suteikia protas. 
Protas yra lyg tas prekių

I
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J knygės formato. Labai paranku kišenėje nešioti. 
Joje telpo 233 gražiausios dainos. Kaina 75c.

Užsakymus siųskite:

Knyga turi 220 puslapių, nedidelio — malda-
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Rūtelė Kilmonytė

PROGRAMOJE DALYVAUJA 

GARSIOJI 
RŪTELE KILMONYTE 

IŠ MONTREAL CANADA.

kuri pernai pavasarį, tokiame pat pa
rengime, nustebino visus savo klasiš
kais šokiais, akrobatika, lietuviškomis 
dainelėmis, deklamacijomis, o savo 
vaidinimu ir šposais visus iki ašarų pri
juokino. Ji ir šį kartą išpildys įvairią ir 
įdomią naujai paruoštą programą. Bet 
visiems pageidaujant suvaidins ir Dai
navimo Profesoriaus' rolę.

Rūtelei pianu akompanuos McGill 
Universiteto studentė, Anelė Jokubaus- 
kaitė iš Montreal, Canada.

Todėl įvertinkime talentingus lietu
vių jaunuolius savo gausiu atsilanky
mu. Įžanga su taksais 750 ir $1.00.

Kviečiame atsilankyti — Rengėjai.

Sovietinių Baltijos “Ministerių” 
Dalyvavimas Paryžiaus Taikos 

Konferencijoje
LAIC specialus korės- misija tiems sovietiniams 

pondentas iš 
praneša:

Pradžioje šie “atstovai”

Paryžiaus atstovams “ministerių” ti
tulus nuėmė, tai tuo pačiu 
jiems atimtas visas politi- 

sukšlę'daug susidomėjimo, ir Jurldinl« svoris ir jų 
dalyvavimas konferencijo
je pasidarė visiškai be
prasmis, 

inanuiua, nau, JAViiio mu- x

- -'(tų pavykę Taikos Konfe-} Suomijos klausimą svar-
’ irencijoj įsitvirtinti, kaip stant, buvo pasklidęs gan- 

didelį i Baltijos sovietinių respu- das, kad Baltijos sovieti- 
“Užsienių Reikalų nių respublikų “pasiunti- 

\ Ministeriams” ir jei Tai-'niai” konferencijos plenu
me pasakys kalbas. Gan-

Pran-
“Le

dešiniųjų 
dienraštis

nes girdi, jokia valstybė 
dėl jų dalyvavimo nepro
testavo ir sekretorijatas 
juos atstovais patvirtino.

Po keletcs dienų, tas pats 
laikraštis, paskelbė vieno 
baltų žurnalisto Paryžiuje 
laišką, kuriame atitaiso
ma minėto straipsnio pa
skelbti netikslumui, ir pa
brėžiama, kad Konferenci
jos mandatų komisijoje 
buvo padaryta daug prie
kaištų dėl Baltios Sovieti
nių respublikų tariamų 
“ministerių” dalyvavimo 

: konferencijoje ir kad “mi
nisterių” titulai jiems bu
vo nuimti. Laiške, taip pat 
paaiškinama, kad didžio- 
isios valstybės niekad nėra 
| pripažinę Baltijos valsty
bių okupavimo.

Kraštutinių 
antimarksistų
“L’Epoque” rūgs. 13 d. lai
doje skelbia straipsnį: — 
“Pasaulis po nesutarimo 
ženklu”, kuriame įrodinė
ja tarptautinių santykių 
prieštaravimus, didžiųjų 
valstybių nesutarimus ir 
veidmainystes. Kaip viena 
iš ryškiausių nesutarimo 
pavyzdžių laikraštis nuro
do Baltijos valstybių ka
zusą. Iš vienos pusės, gir
di, konferencijoje daly
vauja tariamieji Balti ios 
valstybių atstovai, iš kitos 

i pusės Jung. Vai. ir toliau 
inrioažįsta buvusiąsias 
J Baltijos valstybes, kurių 
į diplomatinės atstovybės ir 
toliau veikia. Pagaliau, 
laikraštis klausia ‘Ką reiš
kia ši komedija?’ Ar Balti
jos valstybių klausimas 
jau išspręstas ar jis dar 
priklauso nuo kokios nors 
konferencijos nutarimo?”

Kiti dar laikraščiai, tiek 
Prancūzijoje, tiek kitur, 
paskelbė apie Baltijos val
stybių legalių diplomatų 
ir įvairių lietuviškų orga
nizacijų protestus dėl so
vietinių “ministerių” daly
vavimo Taikos Konferen
cijoje ir prieš kėsinimąsi 
neteisėtai atstovauti lietu
vių tautą tarptautiniuose 
organuose.

Molotovo 
kurs buvo 
Byrnes kalbą 
manoma netiesioginiai lie
čia ir Lietuvos problemą 

Taikos

v •

pareiškimas, 
atsakymas i 

Stuttgarte,

pabaigoje konstatuoja, 
kad “Baltijos problema vis 
dar lieka misterija, kurią 
iššaukė jėga ir didžiųjų in
teresai” ir teisingai tvirti
na, jog “Baltijos valstybių 
misterijos išsprendimas” 
yra kartu išsprendimas ir 
Europos likimo.”

Pusiau oficiozinis 
cūzijos dienraštis
Monde” rugp. 25-26 d. pa
skelbė straipsnį apie “Que būsimoje Taikos Konfe- 
signifio la presence dės rencijoje. Jei gi, pagaliau, 
Baltes a la conference de Lenkijos vakarų sienos ir 
la paix”. (Ką reiškia Bal- Rytų Prūsijos priklausy
tų dalyvavimas Taikos mas Rusijai galutinai yra 
Konferencijoje). Straips- išspręsta, tai nematoma, 
nio autorius teigia, kad kokiu būdu Būsimoje Tai- 
Molotovas tikrai neveltui kos Konferencijoje galėtų 
šiuos baltus atsivežė ir kilti klausimai liečią ir 
kad Maskva tuo siekianti Lietuvos sienų problemą.

ir siaura talmima ku suole ar tribūnoj toleravu- dos atstovų skubėjo j po-i pastatyti 21 valstybę susi- Rusijos taktika yra labai 
r rūpinasi užoildvti sa- si> Jie būtų ėmėsi daryti sėdį juos išgirsti. Bet ži-|™kusią i Taikos Konfe- aiški: Sį klausimą reikia

kai kurių pareiškimų tie- nia pasirodė netikra, o gal 
sioginiai ar netiesioginiai ir tikra, bet nieks iš jų jo- 
liečiančių Balitjos valsty
bių statutą ar problemą. 
Bet kadangi mandatų ko-

sandėlis, o valia pirkėjas, 
kuris renkasi iš sandėlio, 
kas jam patinka. Juo san
dėlis yra didesnis ir tur
tingesnis, pirkėjas turi į- 

1 vairesnį ir geresnį pasi
rinkimą, o kada jis tuš
čias, pirkėjas neturi iš ko 
rinktis. Panašiai darosi ir 
žmogaus viduje: juo pro
tas daugiau išlavintas, juo 
daugiau turi gėrybių sa-

kio pareiškimo nei šia pro
ga nepadarė.

į Sovietinių Baltijos res
publikų “atstovų” dalyva- 

' vimas Taikos Konferenci- Į 
!joje spaudos buvo komen
tuojamas.

Belgijos didelis laikraš
tis “La libre Belgique”' 
rugp. 19 d. laidoje paskel-Į 
bė straipsnį “Le mystere 
dės Etats Baltos”. Ilgose} 

i per visą puslapį kolonose 
straipsnis įrodinėjo Balti-1 
jos valstybių problemos 
sunkumą ir tvirtina, kad

'renciją prieš atliktą faktą, taip sukomplikuoti, supin- 
norinti išgauti iš konferen- ti, milijonus vokiečių išga- 
cijoje dalyvaujančių vals- benti, lenkus tose srityse 
tybių Baltijos respublikų įkurti, kad jokiai Taikos 
inkorporavimo pripažini- Konferencijai nebūtų gali
mą jei ne de jure tai bent mybės jau įvykdytus fak- 
de facto. Autorius, nebū- tus atstatyti ir persvars- 
damas dalykų kurse, tei- tyti.
gia kad tų “atstovų” daly-} Viskas priklausys, žino- 
vavimas Taikos Konferen- ma, nuo vakarų demokra- 
cijoje jau yra didelis di- tijų laikysenos ir vienin- 

i plomatinis pasisekimas, gurno.

vyje, tuomet valia darosi j jį yra daug painesnė negu} 
laisvesnė, nes turi didesnį,Trieste problema, nes Pa-, 
pasirinkimą. Kuomet gi saulis čia yra pastatytas 
protas yra dar tuščias, prieš atliktą faktą. Laik-} 
kaip kad tuščias yra pro-;raštis pabrėžia, kad Balti-} 
tas mažo vaikelio, valia jos valstybių problematas mažo vaikelio, valia 'jos valstybių 
neturi iš ko rinktis, ji yra Taikos Konferencijoj sa- 
suvaržyta. Augant gi ir vaime iškyla, nes joje da- 
tobulėjant protui, auga ir lyvauja susovietintų Balti- 
tobulėja žmogaus laisvė. įjos respublikų “ministe- 

Kun. J. Vaitkevičius, MIC. riai”. Autorius straipsnio
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ŽINUTES

Aukos. Morta Latvinskienė

VIETINES ŽINIOS
Milfion"' Dollarį Pen Shipment’Goes

— - ---V —__________— * — t —* «• * DVI NUOMONES
Pranešimas —

— “UNRRA tar- 
kadras labai mar-

me visuomeniniame susirinki-

Du parengimai, šeštadienio 
aukavo mokyklų fondan $2, vakare Paraljij°s moterų

_ klubas rengia parapijos mokyk
lų fondui puikų Whist Party. 
Galime tikėtis grožio ir links- 

ir didelės mo
ki ūbas tai 

Kryžiaus 
kiek šios 
daug yra

Zigmantas - Morta Bandzcvi- 
čiai $2.

Bažnyčios taisai aukavo N. N. 
$100., N.N. $20., Bronė - Julius 
Sinkevičiai $10., Karolina - Juo
zas Balkauskai $5., Uršulė Dre- 
jėtienė $5. Ačiū.

maus vakarėlių 
kyklai paramos. Šis 
buvusioji Raudonojo 
grupė. Visi, žinome 
moterys ir merginos
nuveikusios mūsų kareivių ge
rovei.

Kitas parengimas yra Amži
nojo Rožančiaus draugijos va
dovybėje. Šisai įvyksta sekma
dienį po mišparų. Tėvas Pran
ciškonas iš Italijos ką tik atva
žiavęs rodys paveikslus ir aiš
kins juos.

Du svarbūs susirinkimai. — 
Ketvirtadienį, vakare, vyčių 
kambariuose įvyksta ex-karei- 
vių susirinkimas. Veteranai no
ri tampriau susiorganizuoti lie
tuvių tarpe. Kas tik tuo reika
lu interesuojasi yra kviečiami 
susirinkti.

Penktadienio vakare, po Šv.
Valandai, bažnytinėje salėje,' 
W. 5th St.. yra šaukiamas visų 
So. Bostono lietuvių draugijų 
bei organizacijų atstovai, kad 
surinkti gražų ir naudingą vas. 
16 d. minėjimą. Draugijoms bu
vo rašomi laiškai šiuo reikalu. 
Jei kuri draugija ir negautų už- 
kvietimo šian susirinkiman vis- 
tiek ji ir visi veikėjai yra kvie
čiami ir pageidaujami būti šia-

DAKTARA1

TeL TROwbrldge 6330

J.Repshls,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD 8TREET 

Kampas Inman arti Oentral 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
i .

Veteranų Susirinkimas.
Daktaras Duserick ir komitetas 
kviečia visus Veteranus susi
rinkti Vyčių kambariuose lap
kričio - Nov. 7, vakare. 8 P.M.

Yra noras suorganizuoti visus 
Šv. Petro parapijos veteranus į 
vieną gru}>ę, kad jie galėtų link
smai praleisti laiką savo susi
rinkimuose, rekreacijoje, ir 
taip gi vieningai dirbdami nu
veikti gražių darbų.

I
Lauksime visų veteranų ket

virtadienį, lapkr.-Nov. 7-tą, 8 
vai. vakare, Vyčių kambariuose, 
(Broadwav ir I gatvėse).

I _________
Šiomis dienomis gelbėjo vieti

niams kunigams bažnytiniame 
darbe šie svečiai kunigai : kun. 
Vladas Jeskevičius, S. J., kun. 
Mikas Šmigelskis. MIC., ir kun. 
Jonas Vosylius, MIC.

i «

i

CHICAGO, ILL. — Shuttled from here to Indis by chartered 
Flying Tigers Line and British Overseas Airsrays Corporation, 
world’s largest single shipment of bąli pens from tto Revnolds Pen 
Company is piloted over the Atlantic, the Mediterranean ana the India* 
Ocean to pen-hungry India by Captain James Messenger, Veteran of, 
more than 200 Trans-Atlantic flights, in the British Overseas Airurays! 
Constellation Bangor II. 4
• This 11,000,000 Reynolds Pen shipment, part of a $10,000,000 bąli 
pen order, will soon have the natives of India writing under water, on 
eloth and in the air with the šame astonishment that all America isi 
esperiencing. x

Joseph Riley su Ona Bukaus
kaite. gyv. 154 H St., So. Bos
tone.

Petras Akušissu Ona Augus- 
tinavičiūte, gyv. 39 Story St., 
So. Boston.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A INSURANCE

414 W. Broadway
South Boston, Mass.

Offloa Tel. So. Boeton 094S

Res. 37 Oriole Street
Wett Roxbury, Maaa.

TeL Parkway 1233-W

!
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Eitos 
(LAIC) 
nautojų 
jgas visais atžvilgiais: išsi
lavinimu, gyvenimo patir
timi, amžiumi, politiniu ir 
religiniu nusistatymu, kil
me, pareigų supratimu ir 
t.t. Nenuostabu, kad UNR
RA darbas vietose labai 
nevienodas. Pasitaiko, kad 
ir apie vieną ir tą patį da-

Prie Naujai Supilto 
Veikėjo Kapo

lyką UNRRA tarnautojų 
tarpe susidaro nuomonių 
skirtumas. Vienas į daly
ką pažiūrėjo pro siaurą 
plyšiuką, o kitas jį išstu
dijavo iš pagrindų. Žino- 

Įma, daviniai nevienodi. Pa- 
■sitaiko, kad UNRRA tar- 
■ nautojai, Europoje kurį 
laiką pabuvę, grįžta namo 
ir šį tą parašo apie trem
tinius, su kuriais jiems bu
vo tekę susidurti.

Gu.ardian”

čiai? Ar jie yra fašistai? 
Ar jiems iš tikro “geriau 
patinka” gyventi ten, kur 
viskuo nemokamai aprūpi
na, išskyrus “savigarba”? 
Aš 9 mėnesius padėjau va
dovauti vienai UNRRA 
stovyklai, kurioje buvo 
globojami 32 tautų žmo
nės, bet nesutikau ne vie
nos tokios tvarkingos, de
mokratiškos ir darbščios 
tautos, kaip Pabaltijo val
stybių tautos.

“Man- 
vieno 

būvyje įsidėjo

Sekmadienį, lapkričio 3 d. 
Bostono žydai užbaigė savo pi
nigų sukėlimo vajų su dideliu 
kaupu, būtent, sukėlė $1,352,827 

i virš kvotos. Kvota buvo $5,425,- 
Tą dieną tapo pakrikštyta 000.

'Florencija - Patricija Frederiko, j Val8tybSse jyda, uml 
,ir Florencijos (Gerybaitėsl ;mojo jioo.oOT.OOO. Ne-

822 Dorchester, aĮ^jojamet jįe su dideliu
kaupu sukels, kaip sukėlė Bos- 

i tono žydai.
Kada mes, lietuviai išpildysi- 

ime savo kvotas? Amerikos Lie
tuvių Taryba yra užsimojus su- 

i kelti $250,000, Bendras Ameri
kos Šalpos Fondas — $525,000. 
Palyginamai yra tai mažos su
mos. Bet ar mes galime susily
ginti su žydais?

Aplankė mokyklą. Monsigno-, 
ras Jonas Ambotas, kun. Dr. K.! au^!l^’ SJ' •

A veUrbonavičius ir kun. Pr. A. Vir-j 
mauskis, pirmadienio rytą at
lanką Šv. Petro parapijos mo-j 
kyklą. Prelatas žingeidavo pa-] 
matyti mūsų mokyklą ir labai | 
dižaugėsi ją pamatęs. Išsinešė; Preskinienė. gyv. pas savo duk-

I didelį įspūdį iš mokyklos įrengi- į terį 28 Harvest St., Dorchester, 
' mo ir tvarkos. > kur ir yra pašarvota. Laidoja-

-. . . o ma trečiadienį, lapkričio 6 d., 9Šios poros apsivedė, lapkr. 3' e» i
i - 1 vai. rytą, iš Sv. Petro lietuviųd. Albertas Morkūnas su vla-i .

dislava Rakaite. gyv. 119 G St. Par' bažn-vdos Naujos Kalvan- 
_ I jos kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime; 
ftdvi dukteris — Marijoną Bro- 

niek ir Oną Preskinytę ir sūnų 
ff ■ Joną.Ii I
«! ------------------------------------------------------------------ I

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

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

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

Mus
Pristotam geriausį tonikų 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew Islington Mass.

Tel. Dedham 1304- W
PRANAS GERULSKIS.Namų Tel. Dedham 130}-R

Mirė Preskinienė

Lapkričio 3 d. mirė Louise

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

Sekmadienį, lapkričio 10 d., 
; 3 vai. po pietų, Šv. Petro para- 
i pi jos bažnytinėje salėje, West 
!5th Street, So. Eostone, bus ro
domi įdomūs paveikslai. Tuo 
parengimu rūpinasi ir ruošia
ma programa vadovybėje Amži
nojo Rožančiaus ir klebono ku
nigo Pr. Virmauskio. Paveiks-

!

Pavyko

“Darbininko" koncerto,

1-

į Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
. • VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

r
258 lest Broadwaj,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

o
i

Pas juos viešpatavo to
kia sveika ir giedri nuotai
ka, kaip kiekvienoje civi
lizuoto pasaulio bendruo
menėje. Priešingai Livesey 
tvirtinimams, aš dažnai 
trokšdavau, kad mano du 
vaikučiai būtų buvę drau
ge su manim stovykloje. 
Aš didžiuočiausi, kad ma
no vaikai galėtų draugau
ti su puikiausiais pabaltie- 
čių vaikais. Tie vaikai yra 
puikiai nuaugę, gero elge
sio ir puikiai išauklėti sa
vo tėvų vadovaujamose 
mokyklose... Aš pritariu 
tik vienai Livesay nuomo
nei, būtent, kad dabartinis 
neaiškumas 
Aš tvirtinu, 
tiečių būtų 
grantai. Aš
reikalu buvo tartasi su do
minijų vyriausybėmis.”

J chester 
i mėnesio 
į dviejų UNRRA pareigūnų 
laiškus, kurių turinys 

š viens kitam griežtai prie
šingas. UNRRA Team 74 
buv. direktorius J. Livesay 
rašo:I

“...Turėdamas galvoje 
; tai, kas reikia daryti, ir 
žvelgdamas į ateitį, aš ti
kiu, kad nuolatinis spaudi- 

1 mas versti lenkus ir pabal- 
jtiečius, esančius Vokietijo
je, grįžti namo būtų ge
riausia politika 
lemai išspręsti. Stovyklų 
direktoriai geriausiai pa
žįsta tas demoralizuojan- 
ičias sąlygas, kurios susi- 
idaro gyvenant stovyklose. 
Gal būt ir jie tiki, kaip ir 
aš tikiu, kad daug geriau 

j yra pakęsti tam tikrą nuo
skaudą tėvynėje (jeigu 

i toks politinis persekioji
mas ir būtų, kas nėra įro
dyta, jeigu pabaltiečiai bū
tų grąžinti), negu gyventi 
nužmoginančioje ir visiš
kai iš nervų pusiausviros 
išvedančioje aplinkoje, ku
ri vyrauja stovyklų gyve
nime.., Aš geriau norėčiau, 
kad mano duktė verčiau 
gyventų nekenčiamoje po
litinėje santvarkoje, negu 
šešis mėnesius tremtinių 
(DP) stovykloje... Reikia 
pasakyti, kad yra tokių 
žmonių, kuriems visada 
geriau patiks gyventi ten, 
kur viskuo nemokamai ap
rūpinta, tik, žinoma išsky
rus savigarbą... Kodėl jie 
turi būti geriau išlaikomi 
negu vokiečiai?... Jie (lat
viai) iš visų pabaltiečių 
yra daugiausia provokiško 
nusistatymo”. (Matyt laiš
ko autorius turėjo dau
giausia susidūrimo su lat
viais).

Tame pačiame laikrašty 
buv. UNRRA Team 124 
vice - direktorius Harold 
Ingham pirmojo laiško au
toriui šitaip atsakinėja: 

“Pirmiausia, yra visiš
kai aišku, kad tremtiniai 
(DP) pabaltiečiai baisiau
siai bijo, kad nebūtų ver
čiami grįžti namo ir gy
venti sovietų valdomi. 
Livesay, kaip ir aš, neturi
me iš pirmųjų šaltinių tik
slių žinių apie šių dienų 
padėtį Pabaltijo valstybė
se. Bet visgi jis lengvabū
diškai teigia, kad savo 
dukterį jis geriau grąžintų 
ten, negu leistų jai gyven
ti stovykloje. Juk yra fak
tas, kad daugelis tremtinių 
ant savo kailio patyrė 
1940-41 metų režimą ir jį 
gerai pažįsta. Man atrodo, 
kad atsirastų labai maža 
žmonių, kurie be rimtos 
priežasties pamestų šei
mas, draugus, namus, bal
dus, pragyvenimo šalti
nius, gimtąją šalį ir visa 
•kitą ir pasirinktų gyventi 
; ištremime ir netikrume. 
Tuo klausimu daug esu iš
sikalbėjęs su pabaltiečiais. 
Esu tikras, kad daugelis 
tremtinių pabaltiečių ver
čiau nusižudytų ir nužu
dytų savo vaikus, negu 
sutiktų gyventi bolševikų 
valdomoje tėvynėje. Kas 
per žmonės tie pabaltie-

• Vėlinių dienoje, lapkr. 2 d. 
m., mirusiųjų mieste, išdygo dar 

: vienas naujai supiltas kapas. 
Tas kapas žymaus veikėjo, a. a. 
Vinco Savicko, kuris per ilgus! 
metus nuoširdžiai veikė su jau-: 
nimu, darbininkais ir jų organi-1 
zacijose buvo vienas iš pavyz
dingųjų.

Tą pačią dieną. 9 vai. ryte.: 
laidotuvių iškilmingos šv. mi-i 
šios už a. a. Vinco Savicko vėlę 
buvo atnašautos Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Šv. mišias atnašavo 
kleb. kun. Pr. Virmauskis. jam 
pagelbėjo, deakonu — kun. Al. 
Abračinskas ir sub-deakonu — 
kun. S. Saulėnas. Ceremonijų 
vedėju buvo Tėvas Jeskevičius. 
S. J. Žmonių buvo pilnutėlė baž
nyčia. Altoriai papuošti gedulo 
rūbu. Prie pat altoriaus giliu 
nuliūdimo skausmu kovojo su 
savim velionio žmona ir ašaro
mis apsipylusios trys dukrelės- 
naslaitės. Pasibaigus pamal
doms ir sujudus procesijai į mi
rusiųjų miestą, velionio šeima 
sukrito... Tomis gailesčio ašaro
mis užkrėtė ir užuojautą reiš
kiančius palydovus. Tai ašarų 
procesija.

Tuo momentu nėra žodžių, 
kuriais galima būtų paguosti 
verkiančias širdis, nes jos jau-j 
čia, kad neteko tėvo, kuris buvo 
jų globėjas ir auklėtojas. Nete
ko tokio asmens tie našlaičiai, 
kuris buvo tik vienas jų pasau
lyj.... Nusiraminimas tik suklu-j 
pus poterėliui, kada pasivedama 
Dievo valiai — teesie Tavo va
lia...

Štai toji vieta. — mirusiųjų 
miestas - kapai, kur tas myli
mas tėvelis bus paliktas. Kars
tas leidžiasi į duobę žemėje, šei
mos narių verksmas riksmu 
reiškiasi pagalbos — sulaikyti 
tą, kurį mylėjo... Minia palydo
vų vilgo skruostus ir tyliai su 
Dvasios Vadu siunčia nuoširdų- 
jį ir maldingą — Amžiną atilsį... 
Aukščiausiajam, kad a. a. Vin
co vėlei būtų sutiekta amžina 
ramybė.

A. a. Vincas Savickas buvo la
bai darbštus ir nuoširdus veikė- 
ijas, bet ypatingo darbo savo 
įveikia jis įdėjo ir LDS organi-] 

būdamas jos valdyboje varė 
pirmutinę vagą.

Todėl nors šiais keliais kuk
liais žodeliais lai bus leista jam. 
palenkus galvą ištarti — Amži
noji šviesa tešviečia tau per am
žius, o jo nuliūdusiai šeimai nu

siraminimo Dievuje ir tvirtos 
I sveikatėlės! LDS narys.

1

Po 
Saldžiausios Jėzaus Širdies dr- 
ja turėjo savo metinį “šurum- 
burum’’, vadovybėje mūsų po-! 
puliaraus biznierio p. Vinco Ba- 
lukonio. Lietuvių salėje žmonių; 
prisirinko daug ir dalinosi įspū-! 
džiais iš “Darbininko“ koncer-Į 
to. Nuotaika buvo jauki.

Šis parengimas buvo įdomus zacjjoj jįs priklausydamas prie 
tuomi, kad pirmą kartą publika lds 1-mos kuopos ir nuolat be-
gavo progos pasigerėti lietuvai
čių orkestrą, vadinama Rhy- 
meers. vadovybėje p-lės Pranės 

lūs rodys ir aiškins vienas iš Tė- Baiukonytės. Kitos šios orkes- 
vų Pranciškonų iš Greene, Me. tros narės buvo p-lės Lillian 
Įžangos tik 50c. Visus nuošir- Romar.skytė, Veronika Ivanau- 
džiai kviečia dalyvauti ir pasi- skaitė ir Helen Cančiūtė. Nepa
naudoti puikia proga, šios pra- prastai gražiai panelės atliko 
mogos rengėjai. A.M. savo pareigą.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Pirmininke — Eva Marksicnė.

625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

I 440 E. 6th St.. So. Boston. Mass. 
8 tVinfield St., So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė.
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

«

•V JONO EV. BL. PAtALPINK* 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkaa — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Borton, Mana.

Vlce-Pirmlnlnkaa — Pranas TuleUdo
702 E. 5th SL, So. Boston, Mase. 

Prot. Ra£L — Jonas GUnackla,
5 Thomaa Pk., So. Boston. Maaa. 

Fln. RaiL — Aleksandras Tvaiko,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mase 

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

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

Draugija laiko •usirinklmun kas tre 
čtą sekmadienj kiekvieno mtaeslc 
2 vai. po pietų. Parapijos saHj 
492 E. 7tb SL, So. Boston, ltaaa.

Nauji Biznieriai
Whitkens broliia. Jonas ir Vy

tautas atidarė valgomųjų pro
duktų krautuvę 123 N Street. 
So. Bostone. Jie yra broliai pa
garsėjusio laikrodininko Frank 
G. Whitkens. Naują įstaigą jie 
gražiai atremontavo ir teikia 
malonų patarnavimą.

Jonas Whitkens yra laivyno 
veteranas, tarnavęs ant karo 
laivo Bunker Hill, kuris dalyva
vo 14 susirėmimų su priešu. Jis 
turi teisę nešioti 14 kautynių 
žvaigždžių. Jis taipgi yra gavęs 
Presidential citation.

Linkėtina jauniem biznieriam 
geriausio pasisekimo.

I

I

šiai prob-

turi baigtis, 
kad iš pabal- 
puikūs emi- 

tikiu, kad tuo

Štai kaip skirtingai pa
sirodė dalykai, kada vie
nas pažiūrėjo į dalyką per 
rakto skylutę, o antrasis iš 
pakilios vietos. Į Livesey 
laišką atsiliepė ir Londono 
Latvių parapijos klebonas 
Bobslokenbergs, suteikda
mas šias žinias:

“Latvijoje. Estijoje ir Lietu
voje kasdien tebeareštuojama 
šimtai paprastų žmonių, kurie 
ištremiami. Naujausiomis žinio
mis iš Latvijos, 1941 m. ištrem
tųjų tik labai nedidelis skaičius 
1945 m. grįžo namo. Bet grįžo 
tik tie, kurių sveikata buvo to
kia bloga, kad jis nebetiko jo
kiam darbui. Iš traukinių dau
gumą išnešė neštuvais, nes jie 
nebegalėjo paeiti.’’

9
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So. Boston FumitureCo. 
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

380y2 West Broadvay,
Tel. ŠOU 2758

»
Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubiu.

S. Barasevičius k* Šonas
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborlua ir 
Balaamuatojas 

Turi Notaro Teiaoa

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MAS8.

Tai. SOUth Boston 2N0
Sūnaus gyvenamoji vieta —• 

S3S Dorchester Avo. 
Tat COLumMa 2537

CASPER
FUNERAL KOME
187 Dorchester Street 

•outh Boston, Mana 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriui to 
Balsamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną lr Nokt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. BOU Boston 1437 

•OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL ROMI

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskaa 
Oratoriai Ir Bateamuotojal

Patarnavimas dienų lr naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

N0TARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0615 

•OU Boston 26M
L
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etitoutiuJtDA, SlupliuA,

Tajo Kalno Didvyris
Iš Tolimųjų Kraštų "Misijų" Apysakos Jaunimui

Balduin Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

Alfonsas nugali

(

K

(Tęsinys) , Kelias ėjo stačiu šlaitu
Minia atsakė garsiu rau- že”-vn' Či,arloJ čiurle.n° u’ 

dojimu, kaip varlių kvar- f*118’. ° klt?JPuseJ slubavo 
kimu šiltą vasaros nakti. jtamsios piisjs.

Baltagalvis Tapiras kai- Arklys žengę pakalnėn 
bėjo toliau: netytrtą zmgsnj. suklupo.
- Mes tave palaidojom. Pykoto ir jau nebesikele. 

narsusis Mmgle, kurį nu
šovė baltasis kipšas. —

Vėl suskambėjo kvar
kiantis riksmas.

Tapiras vėl prabilo:
— Mes pastatėme ant ta

vo kapo Di’ną mdą van
dens, kad tu amžinoje me- 
džioklės šalyje neke^tė- 
tum troškulio. Mes sukū
rėme ugnį ,kad tavęs mu- piovė kojų raiščius. Bc-t 
sės nekandžiotų. Mes tavo kojos buvo taio nuvežtos ir 
žuvusius priešus sumetėm sudraskytos, kad j s nega- 
į upės srovę, kad tu jų nie- Įėjo paeiti ir sugriuvo šalia 
kuomet nesusitiktum.

Tesaugo kiekvieną boto- 
kudą Okupli dvasia, kuri 
klaidžioja mi š k u o s e. o 
kiekvieną baltąjį tepražu- 
do. Jei išdrįstų baltasis 
medžiotojas įeiti į mūsų 
medžioklės šalį, tada pa
liesk jį, kad jis pražūtų: 
mirtų badu ar užtrokštų. 
Jei šautų baltasis vyras 
botokudui, tada sugražink 
kulką jam pačiam į širdį. 
Bet jei paleistų botokudas 
ietį baltajam kipšui, pa
kreipk tiesiai į jo širdį. 
Mingle, Juodasis Tigre, ta
vo siela tebus rudiesiems 
vyrams nalaima, o baltie
siems kinšams išgąstis.

Kaukdama minia pakar
tojo paskutinius žodžius, o 
šunys staugdami pritarė jo ranka draskė žolę ir že- 
jų riksmui.

aje sjc ji:

Neįžengiamas miškas re
tėja. mažėja ir nežymiai 
pasikeičia gausiai žole ap
augusiomis stepėmis. Pa
lengva joja mirtinai su
žeistas raitelis. Pasilenkęs, 
kaire ranka laikėsi įsiki
bęs į balno sagą. Jo veidas norėjo išplėšti 
iškraipytas ir dulkėtas. Pikčiausias priešas prašo 
Drabužiai ir balnas apte- vandens, 
kėję krauju ir sustyrę. O 
gyvybės sultys vis laša iš praslinko io sieloje. Visur 
perevtrtos peties ir stings- stovėjo plėšikų vadas Fe- 
ta. lippe Kapote

Užpakaly balno ir į vie- 1_____________ _
ną ir į kitą pusę linguoja bar jis prašo ji vandens. Snaudžia tamsūs miškai, 
be sąmonės Alfonsas. Po1 Kova, smarkesnė, kaip Lietuviai barzdočiai dūmo ja; 
mūšio sujaudinimų jis vėl drugio karštis, deginąs 
apalpo. Jeigu jo nelaikytų gyslas, užvirė Alfonso sie- 
raiščiai, jis būtų seniai nu- loję.
kritęs į žolę ir daugiau ne- ’ Ar jis neturėtų teisės pa- 
tesikėlęs. i likti mirštantį plėšiką?

Pavargęs arklys vos vii- Tūkstantį kartų užtarnau- 
kosi. Jo šonai buvo putoti, ta bausmė pasiekė paga- 
ir pentinai nebegalėjo pri- liau jį. Taip dangus nulė- 
versti jo bėgti. mė. Jis turėtų iškentėti

Felippe nusirito per arklio 
galvą į žolę. Alfonsas, kris
damas, atgavo sąmonę. 
Rankų raiščiai sutruko, 
bet kojos buvo tvirtai su
rištos ir dar po arkliu pri
spaustos. Alfonsas griebė 
sveikąja, nors taip pat bai
siai nuveržtąja, ranka už 
Deilio. kuris kabojo pr'e 
balno ir dideliu vargu n^r- 
piovė kojų raiščius.

Felippe.
Jis aiškiai mato prieš a- 

kis savo būklę. Ten guli 
vyras, kuri jis du kart per
spėjo prieš botokudus, my
lėdamas savo priešus, ir 
kuris jam kaip atlyginimą 
buvo pažadėjęs suplėšyti 
laukiniu arkliu. Kad gi ga
lėtų jis už šimto mvlių pa
bėgti nuo šio nemalonumo 
ir kentėti vienas dėl savo 
išžudytos tautos, dėl mir
ties. kuri jau siekė jam už 
gerklės.

Vėl pamėgino atsistoti. 
Veltui. Keliais ir alkūnė
mis nušliaužė jis trunutį 
toliau. Tuo laiku plėšikas 
sudejavo: vandens, van
dens’ Iš dideko troškulio 

mę. Alfonsas nustebo. Kas 
prašo vandens? Tai tas, 
kuris naleido ji upės kriok- 
lin. pririšta ant sienojo. 
t?s. kuris nž»mišė io tėv?. 
jį pati sužeidė ir visus ki
tus išblaškė po miškus, ku
ris jam blakstienas degino 
ir nežmonišku žiaurumu 

gyvybe.

l
Baisūs vaizdai skaudžiai

‘ j — jo jaunos
laimės sunaikintojas. Da- Kur b'^ūs laukai.

ALRK Nauj os Anglij os Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šv. N. P. 
parapijos svetainėje, 432 VVindsor g-vė, Cambridge. 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai delegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei 
kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas, Dvasios Vadas 
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

katali-

p

bausmę, tain pat išmėginti 
tuos kankinimus. į kuriuos 
'mėgdavo žiūrėti, kankin
damas savo keršto aukas.

Alfonso sieloje štai kitas 
praeities vaizdas. Jis šv. 
Liucijos bažnyčioje. Misi- 
jonierias aiškina vaiku
čiams penktąjį Dievo įsa
kymą. Kai jis pasakė, kad 
Išganytojas įsako taip pat 
ir priešą mylėti. Alfonsas 
prieštaraudamas nuleido 
akis.

Misijonierius kalbėjo to- nekentė Felippės? Ne. Jis 
liau: — Jei dabar blogas du kart ji perspėjo. Jo nu- 
žmogus. pavyzdžiui, plėši- tarimas buvo tvirtas: ką 
kų vadas Felippe Kapote Padrei pažadėjo, iki pas- 
ateitų, užmuštų jūsų tėve- kutinio akimirksnio ir 
liūs ir brolius ir padegtų vykdys.
šv. Liuciją, ar mes galėtu- Netaręs plėšikui nė žo- 
mėm jo neapkęsti? ožio, jis nušliaužė prie upe-

Vaikai skardžiu balsu lio. Rankos ir kojos bai- 
atšovė: šiai skaudėjo. Gyslose lyg
— Ne. Išganytojas paša- ugnis degė. (Bus daugiau)

Didysis kelias, kuris perkerta Kanados žemę ir vingiuoja į Alaską. Tai akmens grindinys, 
kuris Jung. Valstybėms kainavo $125,000,000. Per visą karo laiką tuo keliu vyko tik karinis 
transportas, bet šiomis dienomis buvo pervestas Kanados valdžiai ir leista ir civilinis trafikas. 
Šis kelias prasideda iš Dawson Creek, B. C. ir vingiuoja per kalnus, upes ir miškus į Fairbanks, 
Alaskon. Jo ilgis 1600 mylių. Laike karo su japonais šis kelias buvo labai svarbus karo reika
lams. Šiandien juomi naudojasi ir civiliai.

Milžinų Kapai

Galanda kirvius, 
Pentinus varinius 
Ir juodbėrį žirgą balnoja.
Nuo Prūsų šalies. 

iKaip sparnai debesies, 
į Padangiais gaisrų eina dūmai;
i Pakilo ugnis,
i Ir nušvito naktis: 
Liepsnoja ir girios ir rūmai.
Tarp tyrų plačių
Kaukia meškos vaikų;
Oi ne! tai našlaitės lietuvės: 
Gal verkia sūnaus. 
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegins, gal pražuvęs.

Kryžiuočių senai
Suprašyti svečiai
Į vaišes į Lietuvą traukia; 
Ištroškę garbės,
Kad aušra patekės.
Išvys, ko širdingai taip laukia.

Lietuvių pulkai.
Kaip apsako sargai,
Kaunu per Nemuną plaukia:

DARBININKAS 
f I

l.č: darykit gera tam, kurs, 
jūsų neapkenčia. —

Tik vėjavaikis Alfonsas 
suriko: į
— Nekęsiu jo ir nenurim-^ 

siu tol, kol mano strėlė jo 
r.epervers ’

Padre labai nuliūdo. Ei
nant vaikams iš bažnyčios, 
jis palaukė Alfonso prie, 
durų, pasitraukė jį šalin ir 
ėmė kalbėti jam nuošir-j 
džiai anie Išganytoją, kurs 
būdamas 
kryžiaus, dovanojo savo 
priešams, 
su pravirko, prašė misijo- 
nierių dovanoti ir iškilmin
gai pažadėjo laikytis Die- 
\o ž< džio. Dabar viskas 
taip ir įvyko. Atėjo laikas 
ištesėti savo pažadą. Ar jis

prikaltas ant

Berniukas bal-
v — ...

Po kaimus šauklys,
(Jo putotas arklys)
Į kovą lietuvninkus šaukia.

Kardu tarp miškų;
Vien tik ugnys gaisrų
Per Lietuvą kelią parodo,
Užtemęs dangus
Mėto tankiai žaibus;
Jau klaidžiot svečiams nusibodo

Sutrinko miškai,
Lyg Perkūnas aukštai, 
Ir štai netikėtai lietuviai, 
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užšvis, 
Apraitė kryžiokus, užgriuvę.

Ir buvo mūšys!..
Apsiniaukus naktis
Jį dienai parodyt bijojo!
Tik kūnų šimtai,

I Suguldyti aukštai,
; Ilgai ant tos vietos dripsojo,

Dabar ten baisu!
Ir nakties tamsumu
Girdėtis būk kartais vaidenas;

. Esą tai senų
, Būk kapai milžinų,
i Kaip apšneka prabočius senas.

Tik Paklausykit
s

Tik paklausykit, ką pasakysiu, 
Kas sviete daros jums parašysiu, 
Nors fricas - anglas nebekariauna, 
Eet bolševikas kiekvieną šauna.
Vargšeliai kinai karą užbaigę, 
Taip savęs šaudos tartum apsvaigę,
O anglai radę šiam karui galą, 
Vež dabar bombas į Javos salą.
Kad iš atomu biznį daryti, 
Stalinas prašo pasidalyti.
Nors Dėdė Šamas tik skolas rašo, 
Bet Maskvos saulė dar daugiau prašo.
Lenkas tai džiaugias, laisvę turėdams 
Ir į kacapą verkia žiūrėdams.
Visa Lenkija tik raudonuoja, 
“Ach Dože Bože” visi dejuoja.
O mūs lietuvių maža tautelė, 
Eet už tėvynę čia balsą kelam, 
Vieni kiek galint už ją kovoja, 
Antri mėgina pakišti koją.
Ką tik tu veiksi, ar ką darysi, 
Vis vien “fašisto” vardą įgysi, 
O tie kur nuolat šimtines maišo, 
Vargstančiai tautai tik centus kaišo.
Bet komunistams kiti aukoja 
Ir apie “rojų” sykiu dainuoja,
Tai gi kas skriaudžia tautą ir šalį, 
Lai tokį tiesas neša kur gali. Ps.

IMIGRACIJOS IR NATŪRALI 
ZACIJOS KLAUSIMAI

i»

Kur Siųsti "Affidavitsof 
Support"

Klausimas. — Noriu par
sitraukti brolio vaiką į 
Jung. Valstybes iš tremti- 

’nių stovyklos Vokietijoj— 
Amerikos zonoj, 
džiau reikalingus 
ivits of support”, 
:nau kur pasiųsti, 
i patarimo. 
| Atsakymas. — 
giminaičiui Vokietijoj. Te
gul jis įteikia arčiausiam 

I Amerikos konsului. Sena 
tvarka reikalavo pasiunti- 

, mą tų afidevitų į Washing- 
toną ir Valstybės Departa
mentas persiuntė arčiau
siam konsului Vokietijoje. 
Bet tada paštas nebuvo a- se apsivedė Europoje. Bu- 
tidarytas į Vokietiją ir vo Amerikos kareivis. Da- 

’Austriją. T ...................  2 ”

Aš išpil- 
“affida- 

bet neži- 
Prašau 

Pasiųsk

bar turi kūdikį gimusį Eu-
1 Dabar galima siųsti laiš- ropoję. Ar vaikutis Ame-

kus į Vokietiją ir Ameri
kos konsulai nori, kad afi- 
deivitai būtų giminėms 
Vokietijoj pasiųsti.

Nesiųskite afideivitus 
nei j Washingtoną, nei A- 
merikos konsulams užsie
nyje, bet pačiam imigran
tui, kurį nori parsitraukti. 
Konsulams sunku surasti 
gimines Vokietijoj ir jie 
tokiam darbui neturi lai
ko. Jau lig šiol Amerikos 
konsulatai Vokietijoje ir 
Austrijoj užkrauti afidei- 
vitų darbais.

Kareivio Sūnaus Pilietybė

Klausimas. — Mano sū
nus gimęs Jung. Valstybė-

8
— i ■

rikos pilietis? Mano sūnui 
buvo pranešta, kad tik vai
kai gimę tėvams, kurie bu
vo 21 m. amžiaus arba 
daugiau, kada vaikas gimė 
skaitomi Amerikos pilie
čiai, ir mano sūnus turėjo 
tik 20 m., kada kūdikis gi
mė.

Atsakymas. — Kongre
sas pravedė įstatymą, ku
ris duoda Amerikos pilie
tybę tam kūdikiui. Prieš 
pravedimą to įstatymo, pi
lietis — tėvas turėjo gy
venti Jung. Valstybėse 10 
metų prieš kūdikio gimi
mą, kad perduoti Ameri
kos pilietybę tam kūdikiui, 
ir penki iš tų 10 metų kada 
toks tėvas buvo 16 m. am
žiaus.

Aišku, kad po sena tvar
ka Amerikos pilietis netu
rėdamas 21 m. negalėjo 
perduoti Amerikos piliety
bę kūdikiui gimusiui sve
timoje šalyje.

Kongresas dabar tą pa
keitė, bet naujas įstaty
mas liečia tik vaikus gi
musius svetimose šalyse 
piliečiams, kurie tarnavo 
mūsų ginkluotose jėgoj ) 
Antrame Pasauli im » 
Kare ”is trr'jo g”- i 
Tj’.r.rr Volctvb'r0 "0 1 .

'prieš kūdikio glni/oą, ' 
(įstatymas sakn kad nen' į 
meta po dvylikto gimta
dienio piliečio - tėvo.

Klausimas. — Noriu par
sitraukti savo žmoną ir 
vaikus į Jung. Valstybes. 
Esu Amerikos pilietis ir ž - 
nau, kad mano žmona gali 
atvažiuoti kaipo nekvoti- 
nis imigrantas. Aš jau iš- 
oildžiau reikalingas blan
kas Form 1-133. Bet man 
reikalinga tolesnių infor
macijų. Kada žmona ište
kę io už manęs, ji buvo 
našlė s umaža dukrele. Ar 
ta jos dukrelė gali atva
žiuoti kaipo nekvotinis i- 
migrantas?

Atsakymas. Ne. Žmonos 
dukrytė skaitoma kvotinis 
imigratnas. Amerikos pi
lietis gali reikalauti ne- 
kvotinio stovio savo vai
kui jeigu dar nesulaukęs 
21 m. amžiaus ir jeigu ne
ištekėjęs, Amerikos įsta
tymas neduoda nekvotinio 
stovio “stepchild”.

Klausimas. —Mano žmo
na ateivė. Nori tanti Ame
rikos piliete. Aš Amerikos 
Dilietis ir jai nereikės išsi
imti pirmų popierų. Bet 
mano žmona buvo persi
skyrus nuo savo pirmo vy
ro, kada apsivedėm, ar tas 
kenks jos naturalizavimą?

Atsakymas. — Tamstos 
■ žmona gali prašyti antrų 

nopierų be pirmų popierų. 
Bet akdangi ji persiskyrus 
nuo pirmo vyro, naturali- 
azcijos teisėjas k’aus jos, 
kur ir kodėl ji atsiskyrė 
nuo pirmo vvro.

Aišku, kad ji privalo būti 
Tamstos legali žmona.

Jeigu ji išsiėmė persi
skyrimą toje valstybėje, 
kur turi legalę rezidencija, 
nebus jokių kliūčių, bet 
jeigu ji arba pirmas vyras 
išvyko į Reno arba Meksi
ką gausi ‘divorsą’, teisėjas 
norės žinoti, kad visi rezi
dencijos reikalavimai bu
vo iŠDildyti ir kad divorsa3 
yra legalus.

Natūralizacijos teisė in i 
neskaito Meksikos paštu 
gautus persiskyrimus le
galiais. FLIS.

Bonds in theBuy
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