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Kaip žinoma,

“Niet”
Marshallo planas 
Maskvos įžūlumas 
Kortos rodo karą 
•

Kas norėjo, kad Molotovas 
pagaliau vieną kartą atidengtų 
savo kortas, tas galės sakyti, 
jog tai jau įvyko prieš keletą 
dieną Paryžiuje.
ten buvo anglų, prancūzų ir so
vietų pasitarimai sekretoriaus 
Marshallo planui apsvarstyti. 
Anglams ir prancūzams JAV 
planas patinka, Molotovui — 
ne. Visa laisvoji Europa nori 
kuo greičiausio ūkinio atsista
tymo, Sovietai — ne. Prancūzi
jos užs. reik, ministeris Bidault, 
kaip jam įprasta, bandė surasti 
bolševikams pataikaujančias 
nuolaidas, Molętovas vistiek — 
“niet”. Taip ir iširo trijų dičkių 
konferencija, kuri bus atnau
jinta liepos 12, bet jau be So
vietų Sąjungos ir ne didžiųjų 
vardu, nes į ją pakviestos ir 
mažosios Europos valstybės.

•
Gen. Marshallo planas yra 

Prez. Trumano doktrinos pra
plėtimas. Visi supranta, kad 
gelbėti tik Graikiją ir Turkiją 
nuo komunistinio pavojaus per- 
maža. Tas pavojus eina potvy
nio bangomis per visą Europą 
ir Aziją, tad ir kova su juo turi 
būti platesnė. Amerikos para
mą Graikijai ir Turkijai bolše
vikai apšaukė dolerio imperia
lizmu, jankių kišimusi į kitų 
valstybių vidaus reikalus, ken
kimu jų nepriklausomybei ir 
pan. Gen. Marshallo plane pa
brėžiama, kad europiečiai patys 
stengtųsi vieningai atsikelti iš 
karo griuvėsių, o tada ir JAV 
jiems padės. Bet šitoji parama 
jokiu būdu nebus primesta iš 
šalies ar apribota kai kuriomis 
politinėmis sąlygomis. To įrody
mui, naujuoju amerikiečių 
siūlymu pasinaudoti buvo 
kviesta ir Sovietų Sąjunga.

pa- 
pa-

gerybes savomis 
pavergtose šalyse
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Katalikas, kurs neremia ! 
katalikiškos spaudos, ne- ! Į 
turi teisės vadintis geru ■! 
Bažnyčios vaiku. ;I
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4;!

DARBININKAS
VOL. XXXII — No. 50. Tel. SOUth Boston 268'

r

I

(Tuesday), LIEPOS (July), 8 D., 1947 M.

i

Valerein kalno tvirtovė — Prancūzai, minėdami Dunkirk kautynių metines sukaktuves, at
vyko ant Valerein kalno, kur vokiečiai laike okupacijos nužudė 4500 prancūzų. Kairėje mato
me moterį, kuri meldžiasi laike pamaldų už žuvusius. Dešinėje matome suraizgytas spigliuotas 
vielas, kurios tebelaikomos kaipo vokiečių begailestingumo ženklas.
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RUSAI UŽSIMOJO UŽSMAUG
TI LAISVŲ SAVO ZONOJE ----------- •-----------------------

Tautų Konferencija Be Rusijos

Vatikano Miestas — Va- bendrai politinė padėtis y- 
tikano miesto dienraštis ra gera.
“L’Osservatore Romano”, Vietinė administracija, 
birželio 24 d. laidoje griež- kurią sudaro daugumoje 
tai pasmerkė Jugoslavijos mosulmonai, pravedė grie-

< komunistų režimo vadą už žtus įstatymus, ir į tą 
masinį žmonių žudymą, kraštą neįsileidžia komu- 
kankinimą ir religinį per- nistų.
sekiojimą. Raudonųjų dik-;----------------

. tatoriaus budeliai gali bū- ’ Ispanijos VadiS FrMCO 
ti nužudė 400,000 žmonių. 1 r- 9 ----- -

I Tito’s valdžia nužudė ir 
j įkalino šimtus kunigų ir 
j vienuolių ir persekioja 
šimtus tūkstančių pasau- 
lionių.

Šias žinias “L’Osserva
tore Romano” persispaus
dino iš Jėzuitų Tėvų žur
nalo “Civilta Cattolica”.

Bešališki observatoriai 
sako, kad 85 nuošimtis Ju
goslavijos žmonių “visiš
kai nesimpatizuoja komu
nistams”. Taigi esą “pa
prasta sakyti, kad nuo 
pradžios Tito’s komunisti
nio režimo nužudyta 400,- 
000 jugoslavų.

“L’Osservatore Romano

I

Bilbao, Ispanija, liepos 7 
— Vakar įvyko Ispanijoj 
balsavimas už įpėdinystės 
įstatymą, kurį birželio 7 
d., 1947 m. užgyrė parla
mentas.

j Ispanijos radio paskelbė, 
kad 80 nuošimtis pasisakė 
už įpėdinystės įstatymą. 
Šis įpėdinystės įstatymas 
duoda teisę gen. Francis- 
co Franco valdyti kraštą 
ir taip pat, jeigu jis norė
tų pasitraukti arba mirtų, 
iš anksto paskirti kitą į 
savo vietą.

1 Baskiėčiai susilaikė nuo 
balsavimo.

Berlynas, liepos 7 — Ru
sijos militarė valdžia ryti
nėje Vokietijoje pasiūlė, 
kad visus svarbiuosius į- 
statymus paruoštų ir pra
vestų maža pro-komun iš
tinę grupė.

Rusai šį pasiūlymą įtei
kė visoms ne-komunisti- 
nėms partijoms, kad jos į 
porą dienų priimtų arba 
atmestų tą pasiūlymą. Vi
siems yra žinoma, kad ir 
dabar tik komunistai turi 
komunistinę laisvę, o visi 
kiti turi labai mažai lais
vės. Priėmę Rusijos pasiū
lymą, visai ją prarastų, 
bet ir atmetę, beveik to pa
ties susilauktų.

Politinių vadų grupė bū
tų sudaryta iš tokiu, kurie 
nilnai pataikauja Rusijai. 
Taigi rytinė Vokietija nie
kuo nesiskirtų nuo Rusi
jos. Gyventojai būtų pri
versti vergiškai dirbti Ru
sijai.

Browderj Nubaudė Už 
- Spiaudymą Traukiny)
New York — Municipa- 

lis teisėjas nubaudė Brow- 
derį, buvusį komunistų 
partijos sekretorių, dviem' 
doleriais už spiaudymą 
New Yorko traukinyj.

Brovvder’is prisipažino 
kaltu.

____________________ rašo, kad OZNA, Jugosla-'
Britai ir Prancūzai Pakvietė 22 Vals- ^°l^nkųa’Pam?kTiusViri

tybės Į Konferenciją bando įduoti savo mintis, 
kad jas pasakytų bažny
čioje. Raudonieji uždarė t

Vienuoliką jau Pasižadėjo Dalyvauti “ “» d«į’j
Paryžius, Prancūzija, lie

pos 7 — Kaip žinoma Ru
sijos užsienio ministeris 
Molotovas atmetė Mar- 

ishall’o planą Europos ū- 
kiui atstatyti. Jis atmetė 

j britų planą tarptautinei 
i komisijai sudaryti, ir taip
ogi atmetė prancūzų planą, 
j Rusai, matyt, užkariavę 
.v. v. Europos,

ambasado-' jaučiasi galingi, ir kaip to
jau Varšu-jį varlė pučiasi prieš jautį. 

_ i Didžiosios Britanijos ir 
,_______ministeriai

Važiuo- visai nesiskaito su Rusi- 
Jzs pasipriešinimais ir 

kai su dideliu pasišventi- grasinimais. Tuojau ėmėsi 
mu ir energija bando at- darbo ir išsiuntinėjo 22 
o o MF 1 *«rk<3 lof tyknTYl Lvintimlia

Griffis Varšuvoje
Varšuva, Lenkija, liepos j p__ ;

7 — Stanton Griffis, nau-:du trečdalius 
jas Amerikos 
rius Lenkijai, 
voje.

Jis atvyko iš Pragos, Prancūzijos
i Čekoslovakijos. v
[damas pastebėjo, kad len- jos
, 1----- • -------- J? --------------- —--------------

statyti savo kraštą.

trukdyti, išnaudoti ir apgaudi
nėti. Na, sakysim, kas gi būtų 
išėję iš Marshallo plano, jei jį 
ir bolševikai parėmę? Tada jie 
tą planą būtų apraizgę tokiom 
pinklėm (kaip jie padarė su 
UNRRA ir UN), kad Europos , 
atstatymas būtų vis delsiamas, 
Amerikos gėrybės visais kana
lais tebeplauktų į Maskvą, iš 
kur jos būtų siunčiamos komu
nizmo plėtimui visame pasauly
je. Ir išeitų taip, kad Dėdė Ša
mas viena ranka remtų, pa
vyzdžiui, Italiją ir Prancūziją, 
kita gi Sovietus, kurie Italiją ir 
Prancūziją sprogdina iš vidaus.

Trumpai, Paryžiuje įvyko tai, 
kas jau seniau buvo matoma ir 
jaučiama: Europa suskilo į dvi 
priešingas dalis — laisvąją irį 
bolševikų pavergtąją, ir šitoj 
skilimo jau negalima sulipdyti' 
jokiomis dirbtinomis priemonė
mis. Tiek Maskvos, tiek Pary
žiaus konferencijose bolševikai 
akivaizdžiai įrodė, kad jie ne
suinteresuoti nei taika, nei kitų 
šalių ūkine gerove, nes jie lai
kosi dėsnio: juo kam blogiau, 
juo jiems geriau. Bolševikai jau 

kurios 
Č.

I

I

valstybėm kvietimus daly
vauti Europos valstybių 

Nantasket Laivas Užplaukė I konferencijoj, liepos 12 d.,
Ant Seklumos Paryžiuje.

Danija pirmoji pasižadė
jo dalyvauti. Norvegija,

Argentina Pažada Pagailų 
Nutemtiems Europos 

Kraštams
į Buenos Aires, Argenti- 

uždarė katalikų draugijas, na, liepos 7 — Prezidentas 
ir katalikus prievarta iš- Peron pažadėjo bendrai

Bet kodėl Maskva taip griež
tai nesutiko? Kai visos Euro
pos žmonės į Ameriką žiūri kaip 
į vienintelę galimą iš bado ir 
griuvėsių išgelbėtoją, bolševi
kai šioje gelbėjimo politikoje 
mato Europos skaldymą į dvi 
dalis, pasaulinį imperializmą ir 
pranašauja, jog Marshallo pla
nas, jei jį Vakarų valstybės pri
ims, neves į gerus rezultatus ir 
gali baigtis blogomis išvadomis. 
Šitas Sovietų priekabes gen. 
Marshallas pavadino piktu tie
sos iškraipymu. Maskvos vieš
pačių įžūlumas toks didelis, kad 
jie ir toliau norėtų Amerikos 
paramą gauti, bet su ja nesi
skaityti. Ir toliau jie norėtų a- 
merikiečių 
rankomis
mainikauti, darydami sau dvi
gubą biznį: remdami tik komu
nistus ir girdamiesi, kad tai 
Sov. Rusijos parama. Bet JAV 
jau apsisprendė, kad iš jų para
mos Europai bolševikai nedary
tų sau biznio, kad europiečiai 
žinotų, jog amerikiečių parama 
yra Dėdės Šamo, o ne dėdės 
Juozo parama. Kas šiandien iš
gelbės badaujančią Europą, į tą 
ir nukryps europiečių dėkingu
mas ir pasitikėjimas. Štai kodėl 
bolševikai nenori, kad šitas kre
ditas priklausytų Amerikai.

•

Kad Molotovas nesutiko prisi
dėti prie Europos atstatymo, 
mūsų manymu, čia daugiau ge
ro, kaip blogo. Pagal lietuvišką 
patarlę: “boba iš ratų, ratams 
lengviau“. Dabar Vak. Europa 
galės organizuoti, ir, su Ameri
kos pagalba, atstatyti savo ūkį 
ir be Sovietų Sąjungos, kuri 
tarptautiniuose santykiuose iki|atgkjeidė kortas,
šiolei tesugebėjo tik delsti, terodo tik vieną — karą.

šeštadienio vakare, lie
pos 5 d. laivas “Allerton”, Belgija, Italija, Portugali- 
grįždamas iš Nantasket ja ir kitos valstybės, viso 
Beach, ties Bumpkin sala vienuolika jau pasižadėjo 
užplaukė ant seklumos, dalyvauti. Suomija pritarė 
1500 ekskursionistų išbu- Marshall’o planui, bet da
vo 5 valandas, kol sulaukė!bar, kada Rusija jo nepri- 
pagalbos. ėmė, tai prisibijos siųsti

NAUJOSIOS ANGLIJOS LDS 
APSKRITIES PIKNIKAS 

PAVYKO

atstovus į konferenciją. trėmė į tokias vietas, kur dirbti su Amerikos respu- 
Suprantama, kad visos tos nėra katalikų bažnyčių, blikomis ir kitais taiką 
valstybės, kurios yra rau- Katalikų bažnyčias paver- mylinčiais kraštais, kad e- 
donosios Rusijos replėse, ^ė sandeliais, o kitas uždą- konominiai atstatyti 
bijosi ir pasijudinti, ir dėl 
to jų negalima kaltinti.

Čekoslovakija, kuri prieš nesiskaito su konstitucija, ką.
Rusijos išsitraukimo už- Konstitucija užtikrina re-Į Jis atsišaukė į visus, kad 
gyrė Marshall’o planą Eu- ligi jos laisvę, bet yra fak- teiktų ekonominę pagalbą 
ropos ūkiui atstatyti, da-tas, kad tos laisvės visai nuteriotiems 
bar, prisibijodama 1_ ~ ‘
kos, atsiklausia ar galima’ 
siųsti observatorių.

Prancūzijoje ir Italiioje 
komunistai suskilo. Pal- 
miro Togliatti, Italijos ko
munistų partijos vadas, 
kalbėjo palankiai apie pla
ną, tačiau padarė kažku
rias rezervacijas. Partijos 
laikraštis, negalėdamas 
nukrypti nuo Maskvos, 
pasmerkė planą. 

I Tačiau Britanijos f“ 
Prancūzijos ministeriai 
paliko atdaras duris į kon
ferenciją ir Rusijai. Bet 
jeigu jos atstovai neat
vyks, tai mažai kas ir pa
siges. Ir be Rusijos demo
kratinės valstybės gali 
tvarkytis.

o

Pereitą sekmadienį, lie
pos 6 d., Romuvos parke, 

• Brocktone, įvyko Naujo- 
!sios Anglijos LDS apskri
ties piknikas. Dalyvavo 
daug žmonių iš visos Nau
josios Anglijos ir net buvo ________ ________
atstovų iš New Yorko irįir iu pagelbininkai dirbo 
New Jersey valstybių.

su- 
rė. (griautus pasaulio kraštus

Tito’s valdžia visiškai ir užtikrinti pastovią tai-.v •

> kraštams, 
meš-nėra. i respektuojant jų tautinį

I Visame krašte raudonie- suverinitetą.
• ji įvairiais šūkiais ir
' straipsniais puola katali
kų kunigus ir pasaulionis.

Neįleidžia Komunistų 
I KHji

Peiping, Kinija — Ame
rikiečiai ir Europiečiai ke
leiviai, kurie lankėsi 

. Šiaurvakarinėje Kinijoje, 
^'sako, kad tame krašte -i______________________

Sąmokslas Prancūzijoje
Paryžius — Šiomis die

nomis buvo susektas są
mokslas nuversti dabarti
nę Prancūzijos yyriausybę 
ir įkurti karinę diktatūrą. 
Sąmokslui vadovavę deši
nieji.

Areštavo visą eilę asme
nų, tarp kurių yra keletas 
generolų.

LDS APSKRIČIŲ IR KUOPŲ 
VALDYBŲ DĖMESIUI

Dėl svarbių priežasčių LDS metinis seimas nukeltas 
j rudenį

Šiomis dienomis kun. Pr. M. Juras, LDS Centro pirmi-
Mirė475 Žmonės Jum. į ninkas, susitarė su kun. Jonu Vaitekūnu, šv. Kazimie-

ro lietuvių par., klebonu, Providence, R. I., seimą skelb
ti rugsėjo - Sept. 21 ir 22 d.d. š. m.

Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir LDS 11 kuopos 
valdyba ir nariai nori seimo metu suruošti iškilmingas 

* _ į pamaldas ir šeimines pramogas, ko negali padaryti dėl 
dienas užmušė. svarbių priežasčių, jeigu seimas įvyktu, kaip jau buvo 

_______ ____  . -----, ix 1" . ’ . ..................
pademonstravo p. Onos 1- 230 užmušė automobilių
____ * 1 •_____• _ ____J________ •__________ __ v\nl n ■

Valstybėse

Associated Press prane
ša, kad per tris Liepos 
Ketvirtos <ša, nesenai atvykęs iš Eu- _

ropos. Tautinius šokius ąpĮe 475 žmones, iš kurių skelbta, rugpjūčio 3 ir 4 d.d. š. m.
Tikimės, kad šį seimo datų pakeitimą LDS apskri

čiai ir kuopos priims nuoširdžiai ir gausiai bus atsto
vaujamos seime. Kleb. kun. Jonas Vaitekūnas ir LDS

Anglijos Parlamentas Svar.' 11 kuopa priėmė LDS seimą su ta sąlyga, kad seimas 
Indi i M Nrnriklainnmv- i būtų gausus dalyviais. Ruošia iškilmingas pamaldas, 

5Tv hiw|V) RCpi mlOIDUnlJ* , koncertą ir kitas pramogas seimo dalyvių intencija ir 
bes Įstatymą

Vaškienės vadovaujama nelaimėse, 
grupė .

Oras buvo ideališkas. 
Šeimininkai - šeimininkės

sušilę, patarnaudami vi
siems dalyviams užkan- 

Programą vedė p. Kazys [džiais ir gėrimais. LDS 
Čibiras, “Darbininko” re-(apskrities valdybai ir pik- 
daktorius. Lietuvos trem-įniko rengimo komisijai 
tinių vardu pasveikino priklauso kreditas už to jos 
darbininkiją p. A. Norvai- pikniko suruošimą.

garbei.
LDS Centro Valdyba atsišaukia į visus apskričius 

Londonas — šiomis die- ir kuopas tuojau pranešti kiek atstovų dalyvaus seime, 
nomis Anglijos parlamen- Taipgi kviečia paruošti įnešimų ir iš anksto paskelbti 

■ tas pradėjo svarstyti Indi- organe “Darbininke”, kad visi LDS nariai galėtų su 
1 nepriklausomybės į- jais susipažinti ir pasiruošti juos svarstyti seime.

statymą. I LDS Sekretoriatas.
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Mirė Kapitono Labanaus 
ko Tėvelis

ĮVAIRIOS žinios

šiomis dienomis kapito
nas - inž. P. Labanauskas 
gavo liūdną žinią, kad 
tremtyje, Vokietijoje, mi
rė jo tėvelis.

_______ Reiškiame gilią užuojau- 
New York - Birželio 30 j? kap;-inž. P. Labanaus. 

d. “Gripsholm” laivu atvy
ko iš Švedijos Dr. Pranas 
ir Janina Bagdonavičiai.

Dr. Pranas Bagdonavi
čius yra medicinos dakta
ras įr buvęs Vilniaus Uni-

VVashington, D. C.—Pre
zidentas Truman pranešė, 
kad Jung. Valstybės per 
pastaruosius 12 mėnesių 
pasaulio badaujantiems 
žmonėms pasiuntė 18,433,- 
000 ilgų tonų arba apie 
41,275,1)00,000 svarų mais
to.

Tačiau ateiįyje maisto
SžkrtaT'dtl prtvfrių! F“™.?‘,j?_La±’ !

kurie sunaikino labai daug * ' "
derliaus.

Atvyko Vilniaus Universi 
teto Chirurgas

kui.

Mirė Redaktorius Bajoras
Liepos 2 d. š. m. mirė

Pranas Bajoras, ‘Tėvynės’
m.

Jung. Valstybių agrikul
tūros sekretorius Ander- 
son pranešė, kad Amerika 
siųs 3,600,000 tonų grūdų 
ir kitų maisto produktų į 
vakarinę Vokietiją.

Siųs po 300,000 tonų kas 
mėnuo per 12 mėensių.

tentas. Jo žmona yra stu- ninėje, New Yorke. Palai-1 fe J* • • . - X - - - . w 1 —dijavusi <____ _____ __
mokslus. Dr. Pranas-Bag
donavičius yra artimas 
vyskupo Pr. Bučio gimi
naitis.

Atleido Iš Tarnybos 
Gen. Laminai

ekono m i n i u s dotas šeštadienį, liepos - 5 
dieną.

Velionis gimęs gruodžio 
14 d., 1890 m. Mediniškių! 
kaime, Jėzno valsčiuje. Jis 
buvo plačiai žinomas kai-į 
po rašytojas ir patriotin- 
gas lietuvis.

Likusiai nuliūdime velio
nio žmonai, p. Ievai Bajo- 
rienei reiškiame gilią už
uojautą.

Amerika Pasirašė Sutartį 
Su Italija

darbininkas 2
kuriems irgi pa-bado artintojai. Maisto viškiais, 

Ministeris Įspėja, “jeigu galbos reikia.
pirm rugpiūčio mėn. šių1 Lietuviams tremtiniams 
metų derliaus, i Prancūzi- lieka . vienintelė viltis — 
ją nebus galima Įvežti Į patys lietuviai, ir kiek-mes 
700,000 torų kviečių, kas- iš kitų sugebėsime saviš- 
dieninės duonos davinys,kiams gauti.
mažiau pusės svaro (250 Už jūsų auką, BALF 
gramų — lašas gryno van-1 Centras čia pat New Yor- 
dens sveria gramą) busĮke papiginta kaina nuper- 
dar sumažintas”. Ir niekas ka maisto ir greičiausiai 
nežino, kur Prancūzija siunčia Į Europą, BALF 
gali nusipirkti tiek kvie- pavyksta gauti leidimus 
čių! greičiau - persiųsti badau-

Anglijoje maisto mažiau jantiems maisto papigintu 
negu karo laiku. i būdu iy pagreitintu keliu.

Kiek žmogus gali maisto Tad, skubėkite savo aukas 
mažiausiai sunaudoti, kad siųsti:* United Lithuanian 
nemirtų, tik tiek jo buvo Reličf Fund of America, 
skiriama kiekvienam as- įnc-> 105'Grand-St., Brook- 
meniui Anglijoje karo me- lyn 11,.N/Y.
tu. Karas baigėsi. Maisto; Šiandien pasiųsta jūsų, 
nėra, nėra net derliaus Lauka — už dviejų savaičių 
Anglijos vyriausybė kari-linksmins ir sotins tautie- 
nį maisto davinį buvo ori-[U Europoje. . - 
versta sumažinti 4 nuo-j PERMAŽA KALORIJŲ—

DAUGELIO LIGŲ 
PRIEŽASTIS

Per 8 metus naikintos

versta sumažinti 4 nuo-j 
šimčiais... Ir tokia maisto! 
tvarka būsianti palaikoma1 
per eilę metų.

Kaip mes Amerikoje tu
rėdavome cukrui i 
linui ženklelius, taip da
bar tebepardavinėja drą

Paryžius, Prancūzija — 
Premjeras Ramadier atlei
do iš tarnybos gen. Edgar 
Larminat, kuris ėjo užjū
rio kariuomenės inspekto
riaus pareigas. Jis yra pa
sižymėjęs karininkas ka
ro metu.

Kai kas mano, I 
Larminat buvo prisidėjęs 
prie sąmokslininkų. Ta-' 
čiau jo atleidimo priežas-! 
tis gali būti ir kita.

Washington, D. C. —Šio
mis dienomis Jung. Vals
tybės pasirašė sutartį su 
Italija.

Jung. Valstybės pasiža
dėjo duoti Italijai para
mos už 125 milijonus dole
rių.

Jugoslavijos Raudonieji 
Puola Austriją

Rusija Apginkluoja 
Komunistus

kad,?en- džios

Be Gaide Pranašauja Karį
Paryžius, Prancūzija — 

Šiomis dienomis gen. De 
Gaulle, buvęs Prancūzijos 
prezidentas, savo kalboje 
pareiškė, kad su Rusija, 
kuri yra užgrobus du treč
dalius Europos, gali kilti 
karas. Jis pageidavo, kad 
jo krašto vyriausybė savo 
politiką derintų su Vaka
rinėmis Valstybėmis, o ne 
su Rusija, kaip to nori ko
munistai.

t

Arthur E. Graham (dešinėje), kuris kontro
liuoja lėktuvų trafiką New Yorko LaGuardia 
aerodrome, rodo kelią lėktuvo, kuris susidaužė 
gegužės 30 d. Toje katastrofoje žuvo 42 žmonės.

Demokratijos Tikrasis Ginklas

ir gaso- Europos pramonės trečda
lis tik kai kur pradeda at
sistatydinti. Pramonin- 

bužius, tik nagai kuponus, giausios valstybės Euro- 
Ir kuponus sumažino. Ir P»je stinga žaliavos, kitos, 
drabužių pirktis teleidžia-, kaip Vokietija ir Austrija, 
ma rečiau, mažiau ir brau- suskirstytos į keletą zonų, 
gesne kaina. net negali viena su kita su-

Kūras Anglijoje taip pat, sisiekti, kas irgi trukdo, 
suvaržytas. Šilumai nau-'ne tik pramonei, bet truk- 
doti elektą visai uždraus- do ir paties maisto išvežio
ta. Citrinų, apelsinų nuoijįmą, net to maisto, kuris 
1939 m. negaunama. Pava-'iš Amerikos nusiunčia- 
sario potvyniai vien Ang- mas. Dėl ne laiku ir per 
Ii joje sunaikino augalų, mažą pasiunčiamo maisto, 
jei juos būtų galima pirk-i rytų Europoje, Austrijoje 
ti, už 80 milijonų dolerių, ir Vokietijoje vaikučius 
Prigėrė šimtai tūkstančių užpuolė odos ligos, 
gyvulių. Maisto atsarga Tokioje Lenkijoje, ra- 
oavojingoj būklėj, artėjaįportuoja CARE, vasario 
tikras badas! Tnėn. dar būdavo duodama

Nekariavusioje Airijoje 2060 kalorijų žmogus, ko- 
inet nėra maisto! Įvo mėn. jau nupuolė iki

Potvyniai t.............„ „

Vienna, Austrija — Ju
goslavų ginkluotos gaujos 
įsiveržė į Austriją, prie 
Schlossbergo, užpuolė po
licijos centrą, užmušė du__
žmones ir kelis sunkiai su- žemės Ūkio Departamen-1 numato badu mirti! Nega- 

tas, CARE atstovai ir iš! Įima net tikėtis, kad pa- 
Per visą naktį vyko su- Europos nuolat atvyksta; saulis per 8 metus naikin- 

i su ginkluoto-!įvairių organizacijų žmo- tas, būtų atstatytas tik 
ir gink-mis jugoslavų raudonųjų nės kasdien raportuoja, (per 2 metus. Jeigu mes no- 
listams ęraninmis ■c’..—____

I

I

Nanking, Kinija — Vai- žeidė.
----- > atstovas Tong tei-į F
gia, kad Rusijos valdžia sirėmimai 
duoda amuniciją i
lūs Kinijos komunistams, gaujomis.

Milijonai žmonių Euro- kratijos likimu Europoje 
jpoje beviltėje laukia ru- 
jdens. Jie nemato kaip ga
lės bado išvengti. Ameri
kos Jungtinių Valstybių

labai susirūpinę.
Juk negalima laukti nei 

demokratijos, nei taikos iš 
žmonių, kurie badauja ir

tas, CARE atstovai ir iš'Įima net tikėtis, kad pa-

kad bado pavojus Europai J rime pasaulį išgelbėti de- 
_ _ _ _ ___ . - . z-ia-ii-^- tzx šiais metais gresia dau-'mokratijai, turime tai da-POLITRUKAI KASSELIO D. P. giau, negu grėsė pernai !ryti tikrais ginklais, kurių 

. Pavasaris baigėsi, su juo1 žmonėms reikia — maistu,
STOVYKLOJE

Geguzės 14 d. Kasselyje esan-’ — “Važiuokite namo, nes da- 
čią D.P. lietuvių stovyklą aplan- bar gera proga jums taikosi — 
kė politrukai. Politrukų apšilau- kalbėjo ponas UNRRAos direk- 
kvmo tikslas — repatrijacija. torius — ten laukia jūsų apleisti 
Suruoštame tam tikslui stovyk
los gyventojams mitinge pirmas 
kalbą pasakė UNRRAos distrik- 
to direktorius grasinamai ragin
damas tremtinius grįžti į savo 
kilmės kraštus nežiūrint kokios 
ten sąlygos ir tvarka bebūtų.

Potvyniai sunaikino ir 1880. (Mažiau 1500 kalori- 
Airijos 75F maisto. Nors jų žmogus badauja). Kovo 
valstybė ir gyvena norma- mėn. jau tik trims savai- 
lų gyvenimą, bet baisūs tems buvo kviečių atsar- 
potvyniai išmušė ir neką- »os- Džiova tebesiplečia. 
riavusiąją Airiją. Į Mokyklos ir maisto dalini-

Olandijoje sumažintas punktai maitina 1,193,- 
maisto davinys ketvirta-000 vaikučių. Bet tai tik 
daliu. ‘ * vietinių gyventojų. Vieti-

Greičiausiai po karui at-pių vaikų dar reikia mai- 
sigaunančioj turtingojoj tinti 3,315,000. Bet... nėra 
Olandijoj maisto davinys 
nuo pusės svaro savaitei
— sumažintas visu ketvir
tadaliu. Kavos racijonavi- 
mas dar suvaržytas, nes 
sumažintas jos importas. 
Karo metu nebuvusios ra- 
cijonuotos bulvės ir mil
tai, kruopos ir jų gaminiai
— pirmą kartą racijonuo- 
jami. Kiaušiniu, sviesto,! 
riebalų, maisto — visai 
Olandijoje jau

baigėsi ir europiečių vii-Į rūbais, šiltomis patalpo- 
tys pramisti iš jų pačių mis. 
derliaus, kuris juos bent 
dalinai būtų galėjęs iš ba- mės, dar baisesnės, kai ži- 
do išgelbėti. Po didžiausių noma, kad bus dar blo- 

* bėgy, jau baigėsi, kol vy-
Europa neteko šimtų tūk-' riausybes ir visas Ameri- 
stančių gyvybių dar žie- kos šalpos organizacijas, 
mą. Pavasario potvyniai ir į kurios savaisiais rūpinasi, 
netikėtos šalnos sunaikino; bet to nepakanka. Reikia, 
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pytuščiai aruodai — visai 'visuome nė. Didžiulė 
ištuštėjo. Ir tas įvyko, ne į CARE įstaiga yra pasiun-

Itusi 60 milijonų svarų 
maisto ir tūkstančius 
siuntinėlių. Visų tautų šal
pos fondai išsijuosę dirba. 
Bet dar vis permažai. Ne
malonu BALF įstaigai 
nuolat tik blogas žinias 
teikti. Bet faktas juk rei
kia žinoti. Reikia žinoti ir 

baigė’Fvo kalį'UNRRAos'po- !*• kad “a*Pto1.dar "f*®'
nas direktorius. . ............

Po UNRRAos direktoriaus’ ................... - • • - —
kalbėjo rusų politrukas. Testuoti ir išvežti vyskupai Ra-
— “Draugai, — pradėjo rusas, manauskasir Matulionis, kodėl 

aš atvykau, draugai, pono daug kunigų areštuota ir išvež- 
UNRRAos direktoriaus pakviesta? 
stas jus paraginti važiuoti na-

namai ir ūkiai, ten laukia jūsų 
giminės ir pažystami, ten laukia 
ir kviečia jus ir jūsų valdžia. 
Čia jums nėra kas veikti. UNR-

šalčių šimtmečio

Baisios Europos nelai-

i t

ra toliau jūsų nebeglobos. čia augalus ir žiedus. Buvę a- kad tą suprastų plačioji . . ._ . . .. n o i,-,badas ir vargas jūsų telaukia. 
Grįžtantiems mes sudarome
puikias sąlygas. Būsite aprūpin- tik vienoje valstybėje, bet 
ti drabužiais ir apavu, o svar-jvis°je Europoje.
biausiai kiekvienam duosime pa-i Amerikiečiai net demo- 
gerinto maisto šešiasdešimčiai!
dienų. Tas badaujantiems yra 
labai svarbu. Aš siūlau visiems 
be išimties šia gera proga pasi
naudoti. Negrįžtančiųjų likimas 
ir ateitis yra liūdna ir baisi’’, —

statyti, tai yra propaganda.
Iš publikos. — Ar galimos pa

maldos Lietuvos bažnyčiose ir 
ar tikintieji nepersekiojami?

Politrukas. — Taip, galimos »

negalima 
gauti. Pramonę sunaikino 

kurio
jdabar grąžinta tikėjimo laisvė. Įima pasigirti, jog nuken- 

Iš publikos. — Jei Lietuvoje tėjusius tremtinius lietu- 
jyra tikėjimo laisvė, tai kodėl a- viai bent dalinai aprūpina.

Kai UNRRA gyvenimas 
jau veik 
riausybės 
kutuoja, 

Politrukas. — Čia yra propa-; pagalbą 
mo. Aš esu estas. Nuo 1941 m. ganda. Prašau klausti tik tai žmonėms, 
nebuvau nei Estijoje, nei Lietu- kas liečia išvažiavimą.
voje ir nežinau kaip ten yra. Iš publikos. — Ar galima į ne jūsų parama, girdėtu- 
Bet, draugai, mes visi žinome, Lietuvą nuvažiuoti pasižiūrėti ir me tik pranešimus 
kad kiekvienam malonus sava
sis kraštas ir savojo krašto 
žmonės. Jūsų tėvynėse per karą ma. Kas nori važiuoti prašau to, skubėkite gelbėti, kol 
daug sunaikinta: sugriauti mieįtuojaus pas mane užsirašyti.
štai, sudeginti kaimai, nėra gy- Iš publikos. — Iš Lietuvos čia savo BALF skyriams arba 

(siųskite tiesiog:

po to vėl atgal sugrįžti? 
Politrukas. — O, taip.

susisiekimas, 
nuošimčiai palaikomi 
nalais. O ^analai 
niai per savaitę 
buvo užšalę, nena 
Ir taip buvo 
pradžios iki

75 
ka- 

viduti- 
4 dienas 
udojami.
gruodžio 

balandžio 
saviš-

. nėra 
! kuo maitinti. Lenkijoje 
našlaičių tik suregistruo
tų yra 1,600,000. 300,000 
šeimynų visai be namų, 

11,350,000 asmenų visai be 
jokios prieglaudos, be dar
bo ar vilties ko nors užsi
kabinti.

Panašiai gyvena daug 
lietuvių tremtinių. Juos 
reikia kam nors gelbėti. 
BALF’ui tenka rasti bū
das ir per atitinkamas į- 
staigas jiems teikti pagal
bą. Siųskite aukas Lithua- 
nian Relief Fund of Ame
rica, Ine. 105 Grand St., 
'Brooklyn 11, N. Y.

baigėsi, kol vy- 
svarsto ir dis- 

kaip dar teikti pradžios. Olandai 
kenčiantiems;kiams iš Amerikos siunčia 

lietuviai trem
tyje jau badauja, ir jeigu

apie 
mūsų tautiečių mirtį... O 

gali-įto girdėti nenorime. Dėl

dar galime. Siųskite aukas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Įrašyk Savo Biznj Pas 

Veteraną
Biznio Brokeris pageidauja, 

kad įrašytumėte savo visokius 
biznius, kaip tai: Cafes, taver- 
nus, package stores. variety

Rytu Euro- stores, gaso stotis ir tt. KLI- 
JANTAT LAUKIA — GREI
TAS PARDAVIMAS. NUOŠIR- 

i

si vakarų Afrikos didžiulė beždžionė (gori
la) antrą kartą užpuolė savo prižiūrėtoją Phila- 
delphijos zoologijos kieme. .Ji yra 21 metų senu
mo ir sveria 400-svarų. Vėliausiai ji užpuolė 
prižiūrėtoją, Samuel Giuntą, sulaužė jam abi 
rankas ir nuplėšė nuo galvos odą su plaukais. 
Dabar ji sėdi uždaryta ir žiūri pro geležines štan
gas. ir gali būti norėtų pačiupti fotografą.

vulių. Bet jūs tėvynes globoja atvažiuoti ar galima ar ne? Į siųskite tiesiog: United 
Stalino saulė, jūs? tėvynės yra! Politrukas. — Iš Lietuvos čia'Lithuanian Rclief Fund of 
galingosios proletariato tėvynės atvažiuoti negalima. Bet tokių: Amerika, Ine., 105 Grand 
nariai, tai yra tos tėvynės, ku
rios vadu išsirinko Staliną. Ten 
jūs labai laukiami ir reikalingi. 
Kas nori važiuoti prašau pas 
mane užsirašyti ir aš pasirūpin
siu jūsų parvežimu.

Iš publikos. — Kur yra 1941 
manauskas ir Matulionis, kodėl 
jie į Lietuvą negali grįžti?

Politrukas. — Daugelis grįžo, 
bet tokių klausimų prašau ne-

Bet tokių Amerika, Ine.,
klausimų prašau neklausti, taiįStreet Brooklyn 11, N. Y. 
yra propaganda.

Publika. — Jei negalima iš 
Lietuvos čia atvažiuoti, tai mes 
ir į Lietuvą nevažiuosime.

Publika, kurios buvo susirinkę 
vos 48 žmonės iš daugiau kaip 
3000 gyventojų išsiskirstė.

Politrukas liepė apsigalvoti ir 
žadėjo atvažiuoti dar kitą kar- vinėti. 
tą- Gnas. džiami,

I MAISTO PADĖTIS 
EUROPOJE

Prancūzijoje draudžia
ma pardavinėti duoną. — 
Prancūzijoje vyriausybė į- 
sakė krautuvėms sekma
dieniais duonos neparda- 

Pardavėjai bau- 
kaip valstybėje

daugiausiai: riebalų, kiau
šinių, muilo, cukraus, šo
kolado. mėsos, sviesto, sū
rio.

Blogiausiai 
poje.

Bet pa*i blogiausia bado 
forma rojskiasi Austrijo
je, Lenkijoje, Lietuvoje, 
Graikijoje, Italijoje. Jie 
neturi savo maisto, neturi 
derliaus, neturi priemonių; 
sau maisto įsivežti. UNR
RA nustojo gelbėti, žmo
nės desperatiškai laukia 
pagalbos iš kitur. O visur 
kitur — badas, ar arti to.j 
Kas lieka? Viena. Ameri
ka. O Amerikoj kas pasi-į 
rūpins? Juk visos Europos 
tautos Amerikoje turi sa-j 
vo kilmės žmonių. Jie, aiš-; 
ku, pirmiau rūpinsis sa-

DŽIOS PASTANGOS.
Frank D. Laverty
99 St. Botolph St., 

Boston, Mass. Com: 9260
(—8—)

Juozas Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTI VIV 
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

I imosinai rlčl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakt].
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Jugoslavijos "Liaudies
Demokratija"

3
kas... Atleistieji iš darbo 
“liaudies priešai” nebe
gauna niekur darbo, net ir 
fizinio. Dėlto tūkstančių 
tūkstančiai i 
gųjų nuskurdę elgetauda-Kitam“krašte pasauho 
mi blaškosi per visą kraš- j^įĮa man rodos, žemė, 

i tą, kad tuo tarpu nuo karo-j£jįa man rodos, saulė, 
į žiauriai nukentėjusi šalis padangių žvaigždės šviečia, 
taip šių jėgų prie savo at-|jįujuo — be pikto gruodo

Bernardas Brazdžionis.1

!

i ■ t

• -y

Tenai Gimtam Kraštetūkstančių! _______
Šių nelaimin-j'renai gimtam krašte.

Kalbant apie įžymius jau apie tris ketvirtadalius 
■žmones .paprastai teirau- viso krašto privataus tur- 
} jamasi, kas buvo jųjų auk- to nusavinti iš teisėtų jo 
lėtoju ir mokytoju? Gabūs savininkų ir suvalstybinti.i 

i ir sumanūs auklėtojai duo- Visa krašto žemė, visi fa-- 
,da žmonijai gerus ir mo- brikai, kinai, restoranai, 
į kinius. visos importo ir exporto

Visi tokie, kaip Bulgari-firmos buvo suvalstybin-? _ 
įjos Dimitrovas, Lenkijos tos. Net ir smulkūs krau- ,. 
Bierutas, ūekoslavakijos tuvininkai negali savaran- 
Gottvvaldas, Prancūzijos kiškai išsilaikyti ir užsiim- 
Thorezas ar Lietuvos Pa- ti privačia prekyba. Tito 
leckis su visa gauja Gedvi- valdžia yra įsteigusi taip

Pasitarimai Paryžiuje susmuko. Ekonominiai ir ly, ar"i tai nėra Stalinui vadinamus zadrugus 
politiniai santykiai su Rusija kaip ir nutraukti. Ang-’j^/en atves pasididziavi- valstybinius kooperaty- 
lija ir Prancūzija kviečia visas Europos tautas į talką mas-- Visi jie yra raudo- vus. Šių kooperatyvų va- 
darbuotis Europos atstatymui. |ni* visi atkaklus despotai dovavime; stovi komunisti-

Visi tie sakiniai tinka į antraštes ilgiausiems ir a y? eso®' . . 'vidurini?*
straipsniams ir kraštutiniausiems spėliojimams. Ir iš Žymiausias betgi jųjų, * Tn«rrM»i«vSL ciJ? yra įpareigoti paimti iš sa- 
tiesų čia kažkas bręsta. Kažkoks paskelbimas nervų į? abejo, bus Jugoslavijos J " vo namo gyventojų butoL: Tv^iniai
karo, po kurio paprastai seka karo veiksmai. Jei iš tik-i^°; Uz partizaninę kovą J ^raktus, jei šis nori kur dar vnrnnn;stiniam
rų jų prie to prieitų, tai negalima kaltinti demokratijos nr,AS nnp,nts ’«“™- -------------------------- ----------------- komunistiniam
vadų. Jie išbandė ir išsėmė visas priemones palenkti 
Rusiją prie žmoniškų taikos sąlygų, ypač pralaimėtojų 
atžvilgiu. Didžiausią problemą sudaro Vokietija. Ne
galima gi ją visuomet taip suskaldytą laikyti ir badu 
marinti. Karas tai karas. Jo tikslas žudyti ir naikinti, 
bet karui pasibaigus, grįžta žmoniškumo jausmas. 
Parblokštam bejėgiškam priešui paduodama ranka, 
padedama jam atsistoti ant kojų ir duodama ekonomi
nio ištekliaus naujam gyvenimui pradėti. Toks nusitei
kimas ir žmoniškas ir ritieriškas. Civilizuotoms ir de
mokratinėms tautoms toks jausmas yra įgimtas. Jis 
ir nustato demokratijos poelgio gaires. Pagaliau ir ci-

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama  ................ $5.00
Vieną kart savaitėje metama ... $3.00 '
Užsieny metams ..................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50
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Telephone SOUth Boston 2680

Galime Ir Staigmenų Susilaukti

Raudonasis Jugoslavijos dik
tatorius Tito, kuriam, sakoma, 
Maskva pavedusi sukomunistin- 
ti kaimyninę šalį Italiją.
I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čia žinias apie pavienius 
asmenis į centrinę kartote
ką Belgrade. Ir visos “po
litinės charakteristikos” 
apie kiekvieną pilietį lai
kui bėgant būna “papildo
mos”... Visi Belgrado ir ki
tų Jugoslavijos miestų di
desniųjų namų sargai po 
dešimtos valandos vakaro

prieš nacius iš savo “mo- BAISIOJI “TETA O”... 'iš namo išeiti. Tokiu būdu 
kytojo ”, Kremliaus di
džiojo maršalo”, gavo jis Didžioji Jugdslavijos 
raudoną maršalo lazdą, ir gyventojų dalis Tito “liau- 
kartu Vakarų alijantų pa- dies demokratine” san- 
sitikėjimą. Eet kai dabar tvarka yra labai nusivilus 
tas “maršalas” Tito ir pa- ir laukia perversmo. Deja, 
čius savo tautiečius žiau- to perversmo kaip nėra, 

taip nėra!... Žinoma, jo kol 
kas ir negali būti. Tito 
valdžia savo rankose turi, 
visuotiną krašto kontrolę.
Ji kontroliuoja kariuome
nę, valdininkiją, paštą te
lefoną, radiją, visą krašto 
spaudą ir net pavienius ša
lies gyventojus. 1______
rius Titas turi gerą savo 
bičiulę, vadinamą “Ozna”. 
Ozna — tai slaptoji Jugo
slavijos policija. Ozna — 
tai tas pat, kas sovietų Ru
sijoje MVD. Visi šios or- 

milici-

statymo reikalautų... Bet 
taip nori šalies despotas 
Tito: jo valia neklaidinga! 
Visame krašte viešpatau
ja nusivylimas ir neviltis. 
Niekas negali tvirtinti, 
kad jis ateinančią naktį 
“tetos O” nebus areštuo
tas.

«■Daug gabiu ir mokvtų 
Jugoslavijos žmonių, kaip 
inžinierių, techniku, profe
sorių ir orėkvbin inkų bu
vo vokiečių išžudvta. Ku- 
irie betgi nuo nacių išsigel- 
ibėjo ir grįžo i tėvynę, jei 

nenntarė 
režimui, 

vėl turėjo grįžti i kalėji-
v •

Ir rožes — be erškėčių.
Tenai gimtan kraštan
Kaip paukščiai mintys renkas, 
Benamę širdį neša
Ii- tuščios tiesias rankos.
Metus be kelio eitum 
Ieškot šventos teisybės, 
Kur jos žibintas žydi 
Tamsioj naktyj sužibęs;
Be skundo koptum kalnus. 
Upes be tiltų bristum, 
Kad tik tėvynės žemę 
Prieš mirtį dar išvystum; 
Kad savanorio kapui 
Nulenktum galvą žilą, 
Giesmės kad paklausytum 
Aukštaičių žalio šilo.
Ir amžiais alkanam

lengvai yra kontroliuoja- mus įr koncentracijų lage- Piktų dienų likimui

riai persekioja, į kalėjimus 
ir koncentracijų stovyk
las kiša, o amerikiečiams 
ir anglams už paramą, at
siprašant, špygą rodo, čia 

vilizuoto pasaulio interesai nepakenčia tokios padėties, Jau Yra kitas dalykas... 
kad Europos centre gulėtų parblokšta didžiulė tauta, ,era per daug ko stebėtis: 
kurią reikia maitinti, nes neleidžiama jai iš karo griu- visas sias_ gudrybes iš
vesiu atsistatyti. Tokia neįmanoma padėtis paraližuo- moko PĘ 1S savo didžiojo 
ja normalų žmonijos gyvenimą. (mokytojo maršalo Juoza-

Deja, prie demokratijos prisiplakė bolševistinė P°» kada Tito per istisą 
Rusija, su savo azijatiška pasaulėžiūra. Ji kaip tiktai metų eilę gyveno Maskvo- 
prisilaiko tiesioginiai priešingos demokratijai politi- Je- . . ,
kos. Ji negali pakęsti greta savęs bet kokios kultūrin-l Apie dabartinį gyvenimą 
gos tautos. Kai bolševikiška Rusija okupuoja kokį Jugoslavijoje paduoda j- 
kraštą ,tai pirmiausias jos uždavinys — nustumti to domių dalykų neseniai ten gamzacijos.a__ į
krašto kultūrą taip žemai

mas gyventojų judėjimas. 
Ministerijų ir kitų viešųjų 
namų pastatai dieną ir 
naktį yra apstatyti sargy
biniais, turinčiais automa
tinius šautuvus ir net pa
trankas.

I

, Tenai gimtam krašte,
i Kitam krašte pasaulio.
'-----------------------------------------------------------------

AMŽINAS VALYMAS
NUO “REAKCIJONIE-

RIŲ”
Despotas Tito savo reži

mą remia šalies jaunimu.
Diktato- Jaunuomenei sugebėjo jis ^m“a“'

visko pažadėti ir tokiu bū
du padaryti jąją fanatiš
ka komunizmo šalininke.

rius. Tik ši kartą n^he į Numestum viską tu. 
Vokietiją, bet savo pačioje Net lazdą piligrimo, 
tėvynėje, kur kalėjimo Už žvilgsnį jos vienos 
vartai yra saugojami jų Kaip Dievo duotą saulę 
pačių tautiečių.

ŽEMES REFORMA
Komunistinė Tito vai- žemę savo piliečiams, nely- 

džia yra labai išdidi, pra- ginant kaip koks gaspado- 
vedusi Jugoslavijoje že- rius išnuomuoja ją kuriam 
mes reformą. Visi dvarai laikui kokiam nuominin- 
ir ištisi ūkiai buvo vai- kui. Nepatiks gaspadoriui 
džios nusavinti ir padalinti po poros metų nuominin- 
________ i ar mažaže- kas ir — gaspadoriškai iš- 
miams. Deja, tie “laimin- sireiškiant, “pašol von... 
gieji”, kurie veltui gavo 8 aš ieškosiu geresnio nuo-

remia diktatoriaus Tito 
valdžią.

S Šveicarijos žarna- jos smogikai yra fanatiški! Bet tūkstančiai Jugosla-
munistine kultūra. Kitais žodžiais, Rusija Įgyvendina ^tan vieną kitą ryškesni ų p ij ą J gy h,r„4J.?kai

M „ 10 h & & sklypą, ne- mininko. o tu gali sau eiti,
Sis, su šautuvu ir durklu, savo “ge-kur sveikas išmanai”...
apginkluotas jaunimas^ ir ^dariasms,. pri(«ingai. tt. p. Ažutis.

di IzTGTnrioiia l itn ° ’

netvarką, nelaisvę ir visuotinį, nepakenčiamą civili
zuotam žmogui skurdą. Dėlto jai reikalinga sunaikin
ta, parblokšta ir badaujanti Vokietija. Tad nė kiek ne
tenka stebėtis, kad Maskvos valdovai sabotažuoja vi
sas Alijantų pastangas Europai atstatyti, nes tai 
reikštų rusų okupacijos pabaigą visose jų pavergtose 
šalyse. Bet už tai reikia labai ir labai stebėtis, kad Ali- 
jantai pirmiau leido Rusijai svetimose žemėse įsistip
rinti, o tik dabar susiprato su ja susikalbėti. Deja, per- 
toli jau nueita nabašniko Čamberleno takais.

Taip neįmanomai savo uždavinį apsunkinę, Alijan- 
tai pasiryžo liautis kalbėję ir pradėjo veikti. Visą to

dabartinės Jugoslavijos Paprastai krašte ją vadina 
“liaudies demokratijos”, “teta O”.
bruožą norima ir gerb.’ Šios “tetos” rankose yra 
“Darbininko” Skaityto- tikrumoje kiekvieno Jugo- 
jams pateikti. slavijos piliečio likimas.

TITO SITVAI STYRINI iKiekvienas šalies gyvento- 
11 T°wr MA vija IM Jas’ Rusijos pavyzdžiu, y- 

H.AAUA |ra registruojamas į tam
Nuo karo pabaigos iki tikras politines kartote- 

šiai dienai Jugoslavijos kas. Atskiros provincijų 
diktatorius Tito suskubo politinės kartotekos siun-

sirado daug tokių “neiš
manėlių”, kurie žemę ati
davė vėl valdžiai. Pasta-: 
rieji mano, kad visas že
mės “dalinimas” yra tik

Paieškojimas
KASNIKAUSKAS Romual- 

laikinas dalykas, kad visa das. dabar apie 55 m., išvykęs 
tik Tito sumani propagan- apie 1912 m.
da: noras įsiteikti netur- KASNIKAUSKAS Stasys, da- 

Paskinu bar apie 68 m., išvykęs prieš 50 
manymu, vis- metų.

valdžia Kilimo abu iš Papemės km., 
“atsi- Musninkų valse., Vilniaus apsk.

” ir krašte įves kolho- Iš profesijos abu kirpėjai ir tu-

__r___ _________ ____negalėtų ir taikos finansuoti? Visas klausimas, ką da- 
žygio atramą sudaro Amerika. Su ja susijungė Angli-'bar pradės Rusija? Ar ji ką naujo pradės, nežinia. Bet 
ja ir Prancūzija ,kuri matomai tikisi nusikratyti ko-į netenka abejoti, kad ji dar smarkiau dirbs savo eilinį 
munistine sloga. Manoma kovoti doleriais. Ką gi —į darbą: knisis po visų valstybių pamatais. Tačiau ir 
pinigai sudaro pajėgą, kuri finansuoja karus, tai kodėl staigmenų galime susilaukti. K.

tiesiog herojiškai, akty
viai ar pasyviai, priešinasi 
dabartinei diktatūrai. Ti
to valdžia krašte maža tu
ri pasitikėjimo. Ir tai ge- tingesniesiems, 
rai diktatorius žino. Dėlto, gyventojų 
nepaliaujamas valymas vien komunistinė 
valdininkijos aparate. Visi žemę iš gyventojų 
režimui nepritarią iš vai- ims 
diškų tarnybų atleidžiami, žus, kaip tai įvyko ir pas rėjo savo nuosavas kirpyklas, 
pakeičiant juos ištikimais 
režimui valdininkais. Bet 
jei šie “ištikimieji” dažnai 
dėl krašte esančio dar di
delio beraštiškumo nemo
ka net savo pavardės pasi
rašyti, tai jau kitas daly-

Tito “mokytoją” Rusijoje. IEŠKO: Lėlys Romualdas, ki- 
Pagaliau, jei Žemė ir buvo les iš Kaimynų km., Musninkų 
Jugoslavi joje gyvento- valse-, Vilniaus apskr.
jams padalinta, niekas ne-' Dabartinis adresas: Linz /D. 
gavo jai nuosavybės doku- BindermichI— Morikeweg Nr. 3 
mentų... Taigi, valstybė iš 
malonės šiuo metu duoda1

Osterreich—Austria
USA Zone.

PARTIZANAI
mSNLk

Parašė

Jonas Smitas

11.

Partizanai
— Andrius Sakalas, — skambiu balsu pa

sisakė jaunesnysis.
— Politrukas Kukuškinas, — labai rimtai 

atsirekomendavo Gegužis.
Viktoras nejučiomis čiuptelėjo revolverj. 

Labai sumišęs, atsiprašė.
— Dovanokite. Ranka taip įprato prie to 

vardo griebtis už revolverio, kad...
Viktoras tiek sumišo, kad negalėjo baigti 

sakinio. Išvadavo Geniukas.
— Aš paaiškinsiu. Dėdė negali pakęsti ko

misarų. Su eiliniais raudonarmiečiais dar 
šiaip taip, bet pamatęs komisarą ,tuojau šoka 
muštis. Tokia jau prigimtis. Bet tikrenybėje 
dėdė turi aukso širdį. Gi ponas Kukuškinas 
visai ne Kukuškinas ir ne politrukas, tik pui
kių puikiausias lietuvis, vardu Gegužis. Ir 
mano dėdė ne Perkūniškis, tiktai Viktoras 
Tautgėla, bet to vardo niekam nesakoma, dėl 
suprantamų priežasčių. Visi jį vadina tie
siog Perkūnu ,o jo būrį Geležiniais Vilkais, ar 
tiesiog Vilkais. Mano brolio Andriaus taip

pat pasiimta pavardė — Sakalas, o jo būrys 
— Sakalai. Ir — tikėkite man — tikri Sakalai.
— Malonu susipažinti, — tarė Viktoras. — 

Bet ilgiau čia kalbėtis nepatogu. Turime 
trauktis į girią, ten plačiau pasikalbėsim.

Ir jie skubotai nužingsniavo į mišką. Pen- 
kiesia jie įsėdo į sunkvežimį, ir visas partiza
nų būrys skubiai vyko į saugesnę vietą, už 
keliolikos kilometrų atstu. Kelyje šnekučia
vosi. Gegužis labai domėjosi partizanų veik
la. Ypač jam buvo nesuprantama, kuriuo bū
du jie taip skubiai atvyko jam į pagalbą.
— Kaip jūs taip greit sužinojote, kad mums 

gręsia toks ūmas pavojus, ir kaip, iš viso, 
tiksliai atspėjote laiką ir vietą?
— Matote, mes veikiame labai vieningai, — 

atsakė Viktoras, — ypač tos pačios apskrities 
partizanai. Susisiekimas pas mus skubotas— 
radijas ir telefonas. Kaip mes sugebam tuos 
dalykus naudoti, tai jau mūsų paslaptis, ku
rią tik žino vadai ir žvalgybų viršaičiai. Apie 
kiekvieno žygio pasekmes tuojau vieni ki
tiems pranešam, ypač jei išsivysto pavojus, 
kurį bendromis pajėgomis tenka likviduoti. 
Štai mūsų trys būriai veikia vienoj neperpla- 
čiausioj apylinkėj, taigi susisiekti lengva, 
ypač jeigu jau iš anksto numanu, kad vie
nam ar kitam būriui prireiks pagalbos. Taip 
ir buvo šiam atsitikime. Apie jūsų pastatytas 
čekistams pinkles mes seniai žinojome. Taip 
pat mums buvo skubotai pranešta, kad žy
gis ne taip pavyko, kaip buvo planuota, ir kad 
iš to gali išsivystyti rimtas pavojus dviem 
mūsų bendradarbiam, esantiem sovietų val
dybos sąstate. Tuomet jau teko veikti sku
botai. Susibūrėm visi trys daliniai ir ir ko 
greičiausiai nuvyko į tokią vietą, kur numa- 
nėm, kad čekistai gali jus užklupti. Žinoma,

čia viskas rėmėsi vien spėliojimu, kad tams
tai pavyks pabėgti. Jei nebūtų pavykę, tai 
būtų buvę daug sunkiau, bet mes buvom pasi
ryžę vis vien jus iš jų nagų išgelbėti. Na, ačiū 
Dievui, viskas gerai pavyko.
— Kokia puiki organizuotė ir vieningas, su

manus išplanavimas! — gėrėjosi Gegužis. — 
Ir kiek drąsos! Juk jūs žinojote, kad bolševi
kai gali sutraukti iš netolimų apylinkių porą 
divizijų. ’
— Kur čia nežinosi. Bet visa partizanų veik

la pagrįsta vikrumu, atkaklumu ir netikėtu
mu. Kovoti prieš visą diviziją neįmanoma. 
Mūsų dideliems būriams ir pulko perdaug. 
Bet prieš tokius enkavedistų dalinius, kaip 
dabar, tai mums tik paduok. Gi šiandien ir 
persvara buvo mūsų pusėj. Jų apie 40, mūs — 
75. Beveik du prieš vieną. Retai kada tokios 
laimės susilaukiam. Dažniausiai būna kaip 
tik priešingai: jų dusyk ar tris syk daugiau. 
Šiandien nenumatėm, prieš kokį skaičių reiks 
kovoti, tai ir daugiau vyrų pasiėmėm. Ir visi 
ryžtingi, užgrūdinti.
— Mačiau, mačiau. Kad jūs žinotumėt, kaip 

bolševikai jūs bijosi! Eina paskalos, kad pats 
kipšas vienam jūsų būriui vadovauja.
— O kaip gi, — nusišypsojo Viktoras. — Tu

rim ir kipšą. Štai jis.
Ir mostu parodė Geniuką, kurs vaikiškai 

užkaito. Gegužis abejingai pakraipė galvą.
— Bet jis toks gražus jaunutėlis vaikinas. 

Jie tur būt ką kitą kipšu paskaitė.
— Taigi kad ne. Sako jis, ir gana. Kipšas, 

mat, mokąs bet kuo apsimesti. Ir ne be rei
kalo bolševikai taip jį praminė. Juk šis jau
nutėlis vaikinas tai pagarsėjęs partizanų va
das Genys.

Gegužis net krūptelėjo. Jis žinot žinojo,

kad Geniuks yra lyg ir vadas, bet mane, kad 
tai tik koks vado pagelbininkas, vien dėl man
dagumo vadu vadinamas. Nė jo vardo tinka
mai nenugirdo — ne tai Veniuks, ne tai Ge
niuks. Bet kad jis būtų tas garsusis enkave
distų pabaisa Genys — tai jau to nė sapnuote 
nesapnavo. Gegužis buvo manęs užvesti kal
bą apie tą garsųjį Genį, kur jis dabar yra. 
keliems partizanų pulkams vadovauja, ar bus 
galima kada jį pamatyti — ir štai jis čia kuk
liai sunkvežimy sėdi, jaunutis, vos prasikalu
siais panosėje gyvaplaukiais, visas nurau
dęs, lyg kokia pensijono auklėtinė, ir mato
mai iš širdies varžosi dėl teikiamų jam pagy
rimų.

Gegužis negalėjo į jį ats’žiūrėti. Ne tai, 
kad būtų susižavėjęs Geniuko išvaizda— gra
žus vaikinas, ir tiek — bet ieškojo jo veide 
didvyriškumo požymių ir — nesurado. Na. 
kūnas, galėjo būt atletiškai kiek raumeningas 
— per drabužius sunku tai atspėti — bet vei
das... Jame gi turi atspindėt Jupiterio perkū- 
niškumas. Ne. Nieko panašaus, nė mažiausio 
tos neprieinamos didenybės pėdsako. Tiesa, 
akyse lyg kas blygstelėjo, skruostai vos-vos 
susiraukė. Kažkas nepatinka. Matyt pajuto 
teiraujantį Gegužio žvilgsnį ir tuo nekantriai 
bodisi. Matyti nemaža jautraus susivokimo ir 
kiek išdidumo. Tai ir viskas. O kur didvyrvs- 
tės ir demoniško atkaklumo požymiai? Ne, 
jų nesimato, čia glūdi kažkokia paslaptis. 
Reikės jį stebėti kautynėse, jei proga pasitai
kys. Tiesa, pastaroj kovoj jau pastebėjo ja
me daug judrumo, bet galutiniam apribūdini- 
mui to neužtenka. Reikia tinkamesnės pro
gos. Ilgai laukti nereikėjo. Proga pasitaikė 
veikiai.

(Bus daugiau)
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Pikto Pavojus Graso Visai

linkėjimus ir 
išreikšti kelias 
kurios slysta iš

i
t

Iškilmingoji Akademija Vysk. Munch 
Pagerbti Hanau Stovykloje

’ — šitoje saulėto džiaugs
mo valandoje, kokių retai 
mums tenka sulaukti, tee
sie leista mums pareikšti 
Jūsų Ekscelencijai kuo ge
riausius 
drauge 
mintis.
mūsų sujaudintos ir jums 
didžiai dėkingos širdies.

Sunkus mūsų gyvenimas

Dažnai kaliniai neišlaiko 
tokio -vargo ir nusižudo, 
pasikaria ar išprotėja.

Kartu gyvena (geriau 
sakant merdi) ir dirba 
prancūzai, vengrai, italai, 
pabaltiečiai ir daugybė į- 
vairių kitų tautų žmonių. 
Paskutiniu laiku kai ku- 

■riuos pradėjo atleidinėti į 
i namus, tačiau lietuvių ir 
: dabar dar nepaleidžia. Aš 
ipati buvau visa sutinusi ir 
ižaizduota. Dirbti negalė
jau, o mirti dar nemiriau.

65° C. Apsirengti i 
siauti nėra kuo. Dirbti rei--

I

Iš Dancigo j Sibirą... ir atgal
Nesenai iš .Sibiro į Vo-lgus vyrus ir moteris kar- 

kietiją grįžo viena lietuvė,!tu su karo belaisviais’ iš- 
kurios išgyvenimus, 
pačios papasakotus 
paduodu.

“Iš Lietuvos

ijos j gabeno į Sibirą. Ten teko 
čia!išdirbti tas pačias normas 

kaip ir vyrai. Darbas taip 
pat vienodas . Kas neišdir
ba nustatytų normų, ne
gauna maisto pilno davi
nio. Tokiu būdu silpnes
nieji miršta, o stipresnieji 
dar kankinasi.

Sibire šalčiai siekė iki Po ilgesnių tyrinėjimų jie 
65° C. Apsirengti ir ap-įmanė, kaip karo belaisvę, 

su visais atleidimo doku
mentais persiuntė į Vokie
tiją. Atvykusi į Augsbur
gą aš netoli susiradau sa
vo vyrą, o sūnaus ir dabar 
dar nesurandu”.

Syt.- Buteika.

pabėgę 
1944 m. pasitraukėme iki 
Dancigo, kur apsigyveno
me. Artėjant bolševikams 
mano vyrą ir sūnų vokie
čiai išvarė kasti apkasų. 
Bolševikų puolimas buvo 
toks staigus, kad aš ne
spėjau pasitraukti, ir jie 

. užėmė mūsų gyvenamą 
'vietą; Toje vietoje buvo

(Tęsinys)

DP teatro salėje Cord- 
\velio g-vėje Įvyko akade
mija, skirta didžiajam sve
čiui pagerbti. Kai jis at
vyko, gražiai papuošta sa
lė buvo pilnutėlė žmonių. 
Didysis svečias, gausaus 
palydovų būrio lydimas, 
buvo sutiktas džiaugsmin
gomis ovacijomis.

Akademija pradėjo Ha- ir neaiškus likimas gyvai 
nau LTB komiteto pirmi- mena mums nuolat vyks- 
ninkas A. Survila. Jis į tančias rungtis pikto su 
garbės prezidiumą pakvie- gėriu. Piktas, atrodo, kar
te J. E. vyskupą Dr. Aloy- tais net laimi .tačiau mes, 
zą Munch. jo prakilnybę kaip kirkščionys, giliau- 
Šv. Sosto delegatą kan. Fe- šiai tikime, kad jis niekada 
liksą Kapočių. Amerikos negali nusverti, 
kariuomenės divizijos ka- šiuo metu organizuotas 
ro kapelioną kun. Jankų, piktas, kaip visi aiškiai 
stovyklos vadovą Bergs. matome, plūsta į pasaulį, 
exekutivę officer Schiltze, sumaterialintą Rytų Euro- 
Hanau vokiečių parapijos pos dvasia. Jis laiko už- 
kleboną Giel. LTB Vyr. gniaužęs ir pavergęs mūsų 
komiteto narį kun. Dr. Si- tėvynę, daug kitų nekaltų kovos už laisvę ir žmoniš- 
daravičių. LTB vyr. komi- tautų: fizinė jėga yra įsi- kurną, šiandien stoja ginti 
teto narį Dr. Jasaitį. Ha- spraudusi ligi vidurio Eu- viso pasaulio tautų laisvę, 
pjlll lietuviu Y91 inc molu lzloc+o tnicinoruma ir» 1

boną kun. A. Klimą ir Ha- sidengdama stengiasi įsi- luotą demokratiją. Mes žmoniją? visas tautas ir ra^ vo tauta ir Katalikų Baž-! Ir be epidemijų kiekvie- 
nau lietuvių stovyklos va- vyrauti ir kiekviename ki- lenkiame galvas f-------
dovą prof. Dr. A. Gylį. tame krašte. Tačiau mus me Aukščiausiojo prieg- stovauja tautų susivieniji- negali įveikti.

Hanau LTB komiteto džiugina ir ramina, kad lobsties Jungtinių Ameri-'mo įjojai, prie kurios žmo-' Mes esame didžiai dėkin- mi į lauką ir voliojasi, nes
pirmininkui A. Survilai priešais piktą stoja tradi- kos Valstybių kariams, nės po karų vis grįžta, bet gi Jūsų Ekscelencijai už giliai įšalusioje žemėje;
paprašius, pirmasis prabi- sinio humanizmo, krikš- kurie atgulė ne savoj že- klirio„ natvariai apsilankymą, kuris paliks sunku iškasti duobes. To-!
lo lietuvių stovyklos vado- čioniškų principų ir geros mėj, kovodami už gėrį ir rnaiįZUoti i i.;..
vas prof. Dr. A. Gylis. Sa- valios vakarietiškas pa- žmoniškumą. N''’“'”"’'’ ___
vo kalbos pradžioje jis pa- saulis, kuris ilgisi stiprios atminimas mūsų dėkingo-!doje*° Jūsų^Ekscelencijos, rins mus mūsų varguose prasti, kad 
brėžė, kad jam tenka reta taikos, teisingumo ir ne- se širdyse siejasi su giliu!kaip popiežiaus Pijaus XII kovoj su piktu. Teikitės!žmonės, n< 
.r airioia u........— j--------- gėrio. įsitikinimu, jog visi geros atstovo> prisiminti Švento- perduoti Šventajam TėvuiĮžmonių gyvenami butai y-

ios ži- valios žmonės aiškiai ma- jo Tėvo’ žodžius, kad tik mūsų sūnišką prisirišimą' ra žmoniškesni. Tuose ur- 
ašing- to, ko yra tikėjęsis Wod-, krikščionybė gali duoti ’r reiškiamą meilę, o kil-jvuose nėra nei stalo nei 
s da- row Wilsonas, kad Jungti-:tikrą turinį demokratijai ni&i *r narsiai Amerikos kėdžių ar suolų. Neleidžia- 
>asau- nės Amerikos Valstybės )jr tvirtą pagrindą taikiam tautai mūsų nuoširdžią pa- ma turėti nei peilio nei 
iziltvs; išlcplip JHiIcŠpiaii visa _ _____ 1___ :__ i T*_ dnlza Ii4 iclaicvinimo i y caiilrfitn SJyiiiha voloTMYia

Vaizdas šeimos — J. V. iždo sekretorius 
John Snyder pataiso savo dukrelei, Drucie, gra- 
duantei, kepurę laike mokslo užbaigimo apeigų 
George VVashington Universitete, Washington. 
Jo duktė gavo bachelor of arts laipsnį.

i — ................................................................I
tenkinimą sveikinti Jūsų simbolis visų žmonių bro- 
Ekscelenciją kaipo atsto- liškumo ir laimės, 
vą abiejų tų didžiųjų sosti- F“ 
nių. iš kurių visi tikisi su- visada kovojo ir kovoja už 
laukti paramos ir apsau- Amžiną Gėrį ir i 
gos nuo gręsiančio pikto.

Gerai visiems yra žino
ma, kad Jungtinės Ameri
kos Valstybės iškilusios 
tiktai dėka savo kruopš
taus darbo ir išaugintos

I

I

kia nuo tamsos iki tamsos.
Maistą sudarė miltų ir 

daug kitataučių. Visi tuo- bulvių buiza. Riebalų ir 
mėsos negaudavom. Dėl 
darbo ir sunkių maitinimo 
sąlygų daug belaisvių ir!
• w v . • • * « ■«

jau buvo suimti kaip karo 
belaisviai.

Aš pati spėjau sunaikin-

!
t

■

ti visus lietuviškus doku- išvežtųjų mirė badu. ------------
mentus ir pasisakiau, kadi Gyvenamos patalpos yra PER ŠIA ŽALIĄ 
esu vokietė iš Augsburgo. įrengtos žemėse. Iškasa- GIRUŽĖLĘ

Iš antros pusės, Roma Bolševikai visus darbin- mas gilus griovys, priden- 
----------------------- giamas balkiais ir apipi-

• •. nenyks- mūsų gyvenimas yra sun-lamas žemėmis. Tokia
tarnas vertybes. Ji gynė ir kus ir ateitis netikra,; “zemlianka” yra visai 
jAhM»wpna DIpvo ir žmn- mums vis dėlto lengva šir- tamsi, be langų. Tokiametebegyvena Dievo ir žmo- mums vis dėlto lengva šir- tamsi, be langų.  ,
nių teises, kiekvieno pa- <tyje, kad galime liudyti į “name” yra mediniai na-i 
skiro asmens ir kiekvie- tiesą ir kovoti dėl gėrio ir rai, ant kurių miegamai 
nos, net ir mažiausios tau- laisvės. Mes esame įsitiki- vienas prie kito. Parazitai 
tos ’ nelygstamą vertę, so- ne» kad gėris laimės, kad eina visur. Jokiomis prie-i 
cialinj teisingumą, prigim- pikto diktatūra supliukš,1 monėmis negalima jų ap-; 
tą teisę visiems gyventi, kad žmonija ir kartu mūsų siginti. Jeigu tokioje gru-; 
kurti ir tobulėti. Romos tėvynė sulauks tikros tai- pėje įsimeta liga, tai be-; 
Katalikų Bažnyčia dvasi- kos ir ramybės. Už tai mes i veik visus grupės gyven-j 

nau lietuvių parapijos kle- ropos, o melu ir klasta pri- teisingumą ir tikrai neme- niu apįmdama visą pasiryžę kovoti su visa sa- tojus nuvaro į kapus.

• v

ir prašo- „pa nat pradžios at- nyčia, kurios joks piktas ną naktį miršta keletas 
t prieg- stoyauia tautu susivieniji- negali įveikti. žmonių. Lavonai išneša- I

ir didelė garbė Hanau lie- nykstamo dvasinio j 
tuvių tremtinių vardu pa- Į du šios taikios dvasios ži- 
sveikinti jo ekscelenciją, dinius — Romą ir VVašing- 
kaip Šv. Tėvo atstovą ir toną — yra nukrypęs da
žymų Jungtinių Amerikos bar karo iškamuoto pasau- 
Valstybių katalikų baž- iio dėmesys ir viltys, 
nyčios vyskupą. Toliau jis Mums ypač džiugu, kad 
kalbėjo:

uz gėrį ir realizuoti nepajėgia, mūsų širdyse kaip skais- kių zemliankų yra pilnas 
Nemarus jų Mums yra malonu akivaiz- tus pragiedrulis ir sustip-Į Sibiras. Iš tolo sunku su- 
cn riavino-rk_< - . Lrn/4 ten gyventų

;, nes 20 amžiuje
1 X

iškelia, aukščiau visa koĄauįų sugyvenimui. Iš sa-' 
žmoniškumo teisę ir kad vo patirties mes karčiai' 

■ turime laimę ir didelį pasi- jųjų vėliava yra kartu; patyrėme kad ne istorinis 
_ __ ; materializmas, neigiąs)

■■ ■ ■ ■ Dievą, o Kristaus mokslas

Per šią žalią giružėlę
Saulutė tekėjo.
Lygiais keliais, vieškelėliais 
Daug bernelių ėjo.
Liūdnas dainas dainuodami 
Į vakarus traukė.
Kur mirtis ir pražuvimas 
Jų jaunystės laukė.
Stov žirgeliai pabalnoti 
Mūsų brolužėliams
Ir kardeliai išaštryti 
Kirst priešų galvelėms.

Iš svirnelio išeidamas. 
Gailiai raudodamas
Savo mielai mergužėlei 
Sudie sakydamas:

Te tau šitą aukso žiedą, 
Bus jis atminimui.
Jei nežūsiu šitoj kovoj. 
Neiki už bernelio.
Jeigu žūsiu šitoj kovoj. 
Eiki už bernelio
Ir padėki aukso žiedą
Ant mano kapelio.
Bernužėli, dobilėli.
Negraudink širdelės. 
Nepadėsiu aukso žiedo
Ant tavo kapelio.

dėką už išlaisvinimą ir tei- ; 
kiamą globą.'

Lietuvių Tremtinių ben
druomenės vardu aukštąjį 
svečią pasveikino LTB 

tegali padėti pašalinti ne-! vyr-. Komiteto narys Dr. 
apykantą ir atsiginti pi k- Jasaitis. Jis savo kalboje 
t0 nušvietė tas priežastis, dėl

Mūsų maža tėvynė Lietu- kurių ,mes čia vargstame; 
va. kurią mes dėl priešų tremtyje ir negalime grįžti! 
savavaliavimo turėjome į savo tėvynę. Jis taip pat 
palikti, teikė prieglobstį nušvietė ir mūsų vargstan- 
kiekvienai kilniai idėjai ir čios tautos kančias. Jis 
priešinosi prievartai. Tee- prašė perduoti Šv. '------
šie leista čia priminti, kad nuoširdžią visų lietuvių 

į viduramžiais lietuviai 200 padėką už jo rūpinimąsi 
j metų gynė vakarų Europą tremtiniais.
Į nuo totorių bei islamo ir Po to aukštąjį svečią 
500 metų stabdė germanų sveikino ir dovanas įteikė 
veržimąsi niokoti rytų Eu- visuomeninės ir kultūrinės 

Įropos tautas. Po pirmojo organizacijos ir įstaigos: 
i Didžiojo Karo Baltijos LTB Hanau apylinkės ko- 
'tautos: lietuviai, latviai, mitetas, “Dainavos” an- 
estai ir lenkai atrėmė bol- samblis, studentai, Lietu- 
ševikus ir apsaugojo vaka.-;vių moterų taryba, gimna-j 
rų Europą nuo baisių pa- zija, ateitininkai, skautės 
šėkų. Dėl to Baltijos tau- ir skautai. Iš dovanų pa- 

i Rūpintojėlis ir 
įmosios užpultos ir sunio- lietuviško kryžiaus mode- 
Įkotos, o jų nepriklauso- lis. 
Įmybės panaikintos. Nė da- 
jbar jos neturi laisvės, o už dovanas nuoširdžiai dė- 
! mes negalime sugrįžti na- ko jo. 
Įmo, nes tenai mūsų laukia 
j kerštas, mirtis ir žmogaus | 
išniekinimas. - :

■
J

FORDO MUS!
TIKTAI FORDO D/LERIAI

DUOS JUMS KETVERIOPį

FORDO APTARNAVIMU

■
 senų. CU OcllLIJVS La, U- onaucai

tos per šį karą buvo pir- minėtinos

9

j Tikros Fordo Dalys, tokios 
*• pat. kaip pirmą sykį buvo j 

jūsų Fordą įdėtos- jos pa
darytos. kad ilgiau tesėtų 
ir geriau tiktų.

3 Specialus
• tam tyčia 

kinti Fordo
Tas sutaupo daug laiko ir 
Pinigų.

Fordo
padaryti pritai- 

> aptarnavimai.

įrankiai

šaukšto. Sriuba valgoma 
iš šukės, o duona laužoma.

KĄ BOLŠEVIKAI GAVO IR 
KAIP ATSITEISIA

Darydamas pranešimą kongrese prezidentas Tru- 
manas yra atskleidęs, kad pastarajame kare Amerika 

i yra suteikusi šitokią pagelbą, vertinant ją doleriais: 
Amunicijos už........................................... §481,953.000
Artilerijos ir priešlėktuvinių patrankų už 301,795,000 

1,189,200,000 
. 375,168,000 
618,129,000 

1,150,806,000 
689,205,000 

1,726,023,000 
28,885,000 

1,576,674,000 
878,996,000 
134,160,000 

1,314,248,000 
473,819,000 
120,442,000 
81,967,000

Tėvui H!‘!uvų už
Lėktuvų motorų ir dalių už 
Tankų ir šarvuočių už......
Automobilių, dalių už 
Laivyno ginklų už
Maisto už ..........................
Kitų ūkio gaminių už

® Mašinų už.........................
Metalų už ............. ..........
Žibalo produktų už...........
Kitų išteklių už ................

į Skolino laivų ir tt. už....
1 Laivų remontas už
Įvairūs dalykai už ..........

jiėra geresnės vie ■
4Fordo Užgirti Metodai.

• suplanuoti Fordo inži
nierių, kad davus jums 
geresnį, greitesnį ir tau
pesnį patarnavimą.

'» • ordo It.Mvmfi Mechant-
kai pažysta jūsų Fordą 
perdėm. Dirbtuvės išla
vinti vyrai duos kaip 
dirbtuvėje aptarnavimą.

GREITAS APTARNAVIMAS... LENGVI IŠSIMOKtlIMAI 
Pamatykite Savo Draugišką Fordą Dylerį

Mes norėtume ypač už
akcentuoti, kad klajokliš
kas mūsų gyvenimas pa
čiame vakarų Vokietijos 
pakraštyje, prie Reino, gal 
būt yra ne atsitiktinis, o 
Dievo nužiūrėtas ir įspėja
masis. Nuo čia, Fuldos ir 
Mainco, katalikybė dau
giau kaip tūkstantį metų 
vis sklido į Rytus. Lietuva 
yra pati kraštutinė katali
kiška šalis rytų Europoje. 
Atrodo, ne be Dievo Ap
vaizdos esame atblokšti 
čion atgal, kad liudytume, 
koks pikto pavojus graso 
visai Europai. Dėl to, nors

Iš viso už................................................$11,141,470,000
Taip, kad šio karo metu SSSR gavo iš Amerikos į- 

| vairių karo medžiagų už 11 bilijonų 141 milijoną dole- 
įrių ,ir be abejo, tas nulėmė, kad ji nebuvo sumalta na- 

knlhnin karinės mašinos ratų. Sov. Rusijos atsiteisimas už
džiaugės lietuvių darbštų-!^ .‘lend-lease’ gėrybes buvo tik labai nežymus: tik 
mu, ištvermingumu ir or-i^i®^ /ertes, arba: tesugrązino tik vieną
ganizuotumu. Jis palinkę-i5570’“* dal‘ t0' ką buv° Savusl Is USA' 
jo ir toliau būti ištvermin- 
'giems, nenusiminti, nenu
pulti dvasia ir tikėti, kad 
Apvaizdai padedant mes 
pasieksime to, ko visi 
trokštame ir ko savo dar
bais ir mintimis siekiame.

Meninėje dalyje “Daina
vos” ansamblis padainavo' 
keletą ljetuviškų dainų ir į 
vieną anglų kalba, prof. Į 
Motekaitis pasmuikavo, 
muz. Z. Nomeika paskam
bino partefijonu, mokiniai 
pašoko keletą tautinių šo-1 
kių.

Po akademijos lietuvių, 
salėje įvyko arbatėlė. A.M.|

Vyskupas Dr. A. Munch

LIETUVIO K t MEČIO VAIKO
Kelias

PREZIDENTO KĖDĖN

KANKINIO MIRTIN...
Skaitykite Knn. Mykolo Krnpaviciaus atsiminimus apie 

Aleksandrą Stulginskį, buvusį Lietuvos prezidentą.
Kun. Mykolo Krupavičiaus atsiminimai spausdinami 

‘Amerikoje’’ nuo liepos 12 dienos.
Sekite “Ameriką”, kuri visada turi labai įdomių žinių, 

turiningų straisnių. naudingų pasiskaitymų
“AMERIKA”

222 So. NinĮh Street, Brnokivn 11, N. Y.
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SSSR Ruošiasi Trečiam Karui
— Taip pareiškė buvęs sovietų karo žvalgy

bos valdininkas. Raudonosios Armijos karinin
kas Guzenko. — SSSR šnipus mokina. kaip_ 
pasmaugti piano stygą. — Jaunieji komunistai 
prie vynelio išsipasakojo. kodėl jie-. dėvi rusą 
vienuolių rūbais. — Rusą karo žvalgybos pa
slaptys.

BLONDINĖ — SOVIETŲ 
ŠNIPĖ AMERIKOJE

Igor Guzenko, buvęs rau
donosios armijos leitenan
tas,. o. vėliau — slaptojo

doms į Sovietų pasiuntiny
bę, čia juos slapta nufoto
grafuodavo ir vėl nežy
miai nugabendavo į vietą, 
pirma negu bus pastebe- 

šrifto raštininkas Sovietų. 
Pasiuntinybėje Kanadoje, 
metęs tarnybą Stalinui, 
žurnale “Cosmopolitan” 
atskleidžia daug 
paslapčių.

Pasirodo, kad 
slapta ruošia 
Jungtinėms Valstybėms.
— Kai aš gyvenau Rau

donosios Armijos žvalgy
bos būstinėje (Znamenski 
g-vė 19 Nr., Maskvoje), — 
rašo Guzenko, 
dieną aš pamačiau valgo
majame patrauklią blon
dinę, kuri buvo pasipuošu
si puikiais drabužiais. Pa
siteiravau apie ją ir suse
kiau, kad ji buvo (raudo
nųjų) agentė iš Jungtinių 
Valstybių. Ji atrodė ir el
gėsi lyg būtų knygyno 
tarnautoja. Po keletos mė
nesių ji išnyko, sugrįžda- 
ma į Ameriką ,kad ten to
liau tęstų špionažą sovietų 
naudai.”

AGENTAI YPATIN
GIEMS UŽDAVINIAMS:

LIKVIDAVIMUI
Špionažo centre Maskvo

je buvo užsienyje gimusių 
agentų, kaip britų, ameri
kiečių, kiniečių, italų ir 
prancūzų, kurie ten nuolat 
buvo, bet su niekuo neben
dravo ir atrodė neturį jo
kio užsiėmimo. Kartais jie 
pradingdavo porai mėne
sių ir vėl atsirasdavo. Gu
zenko sužinojo, kad tai vy
rai, tarnaujantieji specia- jaus ,kad jisai išduotų ki
lių uždavinių skyriuje tus.
(OSZ). Jų specialybė bu
vo, vadinamieji “šlapieji 
uždaviniai”: likvidavimas 
įtariami; sovietų agentų 
užsienyje ar kiti ypatingi 
žygiai užsienyje, kai daly
kas būdavo perdaug sudė
tingas paprastiems agen
tams. Tam žmonės būdavo 
specialiai parengti. Pavyz
džiui, kaip rašo Guzenko, 
Sovietų šnipų i 
lavindavo net kaip.

v • Sovietų

Maskva 
agentus

vieną

tas jų pranykimas.
SLĖPTUVĖS ŽINIOMS 

PERDUOTI
Kaip liudija Guzenko 

kiekvieno Sovietų šnipo i 
pirmasis uždavinys yra Į 
surasti slėptuvę žinių per-Į 
davimui. Tam reikalui i 
raudonieji šnipai dažnai; 
panaudoja Washingtone,! 
Londone ar Paryžiuje len-i 
tyną aukštai įtaisytą vie
šojo telefono būdelėje, 
kartais panaudoja kokį 
plyšį kur nors už statulos 
bažnyčioje. Taip dalykai- 
suorganizuojami, kad to
kioj slėptuvėj, kurią ru
sai vadina “dubok” šnipas 
palieka žinią ar kurį kitą 
slaptą dalyką, o kitas, gal 
net jam nepažįstamas šni
pas, prisilaikydamas in
strukcijų — ateina pasi
imti. Viena rusų šnipė Ka
nadoje kaip tokią slėptu- 

! vę panaudojo prausyklą 
dentisto įstaigoje: kai ji 
nueidavo taisyti dantų, ji 
įsmukdavo į tą prausyklą 
ir žinią (slaptu šriftu) pa
likdavo už vamzdžio paliai 
dėžę su vandeniu, gi bolše
vikų kapitonas Gurškovas 
ateidavo vėliau pas tą pa

ltį dentistą, įslinkdavo į 
'prausyklą ir paimdavo ži
nią. Šnipės, ponios Woi- 
kin, kuri ten žinias palik- 

Jdavo, jis nepažinojo ir nie- 
'kada nebuvo matęs. Šitaip 
•—daug saugiau, vieną šni- 
<pą sugavus, mažiau pavo-

darbininkas

( 
J

z

pasitarimuose 
Departamente 

keli daly-

perduoti
Departamento

Darbai

Potvynio vaizdas — Mimai upei išsiliejus, Dayton, Ohio miesto gat
vės virto ežeru. Gyventojai buvo priversti išsikraustyti iš namų. Čia ma
tome gelbėtoją - darbininką, kuris atnešė vaikutį ir jį duoda tėvams, sė
dintiems laivelyj.

s

Per paskutines kelias sa-|proga pasisakant tarptau- 
vaites Amerikos LietuviųL-iancimnic 
Taryba atliko visą eilę1 
darbų, rūpindamasi Lietu-, 
vos išlaisvinimu ir tremti
nių reikalais.

Gegužės mėnesį susirin
ko Paryžiuje Pasaulio Paš
to Sąjungos Kongresas, 
kuriame Sovietų delegaci
ja pasiūlė, kad į Pašto Są
jungą būtų priimtos, kaipo 
nariai, Lietuva, Latvija ir 
Estija, ir jos pasiūlymas 
buvo perduotas komitetui. 
ALT Vykdomasis Komite
tas pasiuntė telegramą J. 
A. Valstybių delegacijai; 
pašto kongrese, įspėdamas 
ją nepritarti jokiam sovie
tų sumanymui, kurio priė- 

' mimas reikštų netiesiogi- 
jnį Baltijos valstybių anek- 
ciina nrino’7inim9 Ri ir-.

tinęs politikos klausimais. 
Gen. Hildring žadėjo ši
tuos Vykdomojo Komiteto 
pageidavimus

■ Valstybės
: galvai.
' šituose
Valstybės 
buvo pajudinti 
kai, liečią Lietuvos tremti
nių padėtį. Jau prieš tai 
ALT Vykdomasis Komite
tas buvo pasiuntęs raštą 
Valst. Sekretoriui Marsha- 
llui ir Karo Sekretoriui Pa- 
ttersonui, protestuoda
mas prieš gen. Clay (Uni
ted Statės Military Gover- 
nor in Germany) pareiški
mą spaudai apie Displaced 
Persons repatriaciją ir dėl 
puJk. Findlay pranešimo 
stovyklose esantiems iš

rastą
sijos pripažinimą. Birželio
6 dieną buvo gautas pra-! viešintiems. I šitą 
nešimas iš Pašto Departa- Seg. H dieną atsakė karo 
mento, kad Vykdomojo Sekretoriaus padėjėjas 
Komiteto telegrama pasie- Howard C. Peterson, užti- 

■ kė J. A. V. delegaciją Pa- krindamas, L_d

padėjėjas

kad JAV val-
voną, tuo tarpu iššaukda-J šalinti ,jie mane sustabdė'vietų vyriausybe ruošiasi į ryžiu je ir kad ji užtikrina, ;džia padeda tremtiniams, 
mas kitą vyrą. Kai išsiri-:ir ėmė klausinėti apie ma- trečiajam pasauliniam ka-Įjogei tuo reikalu bus pa- j norintiems sugrįžti į savoAlldO rVlLCį Vjltį, į XX V Ali V XV1CI L1O111k> L1 d £71 V/ UlvV" |

kiavusieji pamato du ar į no drabužius. Aš turėjau 
tris nušautus, tada jie lai
svai sutinka atlikti bet ko
kį uždavinį, kokį tik jiems 
bepavestumei... Aš skai
čiau tuos, kuriuos nušo-

50 NUŠAUTŲ, SVYRA
VUSIŲ EITI ŽVALGY- 

BON
Špionažo darbui paren

kami žmonės 
pasiryžę, štai, 
vadovaujančių 
špionažo asmenų Kanado
je, Romanov, vienu metu 
pasipasakojo, kaip jisai 

raudonarmiečius į

— viskam 
vienas iš 

Sovietų

mokykloje siunte raudonarmiečius į 
......................... kaip... pa.lvokiečių užnugarį: 
smaugti žmogų iš piano ~ ?a'bu''° lyg sauzudy- 
ištraukta viela ("drata"). „ jetojo kad

kas nors tą atliktų. As is- 
SLAPTŲ DOKUMENTŲ įšaukiau keletą iš eilės, kai 

IŠVOGIMAI j tuo tarpu kiti buvo išsiri-
Rusų šnipų buvo taip'kiavę. Kai aš jiems pasa- 

prilindę Kanadoje, kad jie 
išvogdavo slaptus doku
mentus iš įstaigų, tyrinė
jančių atominės bombos ir 
kitų slapti; ginklų garny- a..^, 
bą, atnešdavo 3—5 valan-! liepiau vyrams išnešti la-

kojau, ką jie turi daryti, 
laikiau rankoje revolverį. 
Jeigu kuris parodė bet ko
kį abejojimą ar nervingu
mą, aš paleidau kulką ir

rui. Gal jis dar nepra
pliups per eilę metų, bet 
jei neįvyks griežtų ir pa
grindinių pasikeitimų gal
vosenoje Politbiuro (tos 
mažos komunistų vadų ta
rybos, kuri vadovauja So
vietų politikai), karas aU 
eis. Kiekvienas Sovietų su
krutė jimas tą išduoda. 
Kiekvienas Sovietų pilie
tis užsienio diplomatinėje 
tarnyboje pramato karą”.

UŽSIENIO KOMUNIS
TAI RUSIJOS TAR

NYBOJE
Ir, kaip toliau Guzenko 

* pabrėžia, Rusija tam ruo- 
jšiasi visų pirma stiprinda- 

Rusijoje nėra nė tik- ma Kominterną, tą Sovie- 
ros religinės laisvės, . nors tų vyriausybės 
paskutiniu laikota r p i u ranką, kuri i 
Stalinas rodėsi grąžinąs saulinei revoliucijai, 
žmonėms bažnyčias. Kada į — Kiekvienas rusas žino, 
Kulakovas, slaptojo šrifto jęa(j Kominternas niekada 
raštininkas atvyko į Ka-'nebuvo panaikintas, — ra- 
nadą 1945 metais, jis pasi- §o Guzenko. Komunistų 
pasakojo, kad traukinyje partijos užsienyje: Ame- 
jis drauge važiavo vienoje rikoje, Kanadoje, Britani- 
pertvaroje su trimis jau-joje> Prancūzijoje... pa- 
jnais vyrais, kuriuos jis naudojamos kaip penktoji 
pažinojo iš bendros veik- kolona.
los Jaunųjų Komunistų' — savo patyrimo tar- 

; Sąjungoje. Jie dėvėjo rusų naujant Raudonosios Ar- 
i stačiatikių vienuolių dra- mįžvalgyboje aš žinau, 
bužiais ir turėjo barzdas, kaip Sovietų Sąjungos va- 
bet gurkšnodami^ vyną su^aj yn palinkę į pasaulio 
jKulakovu jie nė nebandė užvaldymą, užkariavimą, 
pasirodyti esą tikinčiais. — perspėja Guzenko. Apie 
Jie pasisakė atlieką zval- savo atsimetimą nuo Sta
tybos darbą vy riausybės iino> jis pareiškia: 
naudai. Komunistai sten-j — Aš nebenorėjau su- 
:gėsi panaikinti Bažnyčią'grįžti į Maskvą, nes aš pa- 
' Rusijoje, kaltindami, kad:~;i~« 
aristokratinės klasės ją; 

į vartoja žmonių išnaudoji-į 
mui. Dabar jie patys pa-!

« . A c . i naudoja ją tiems patiemsSovietų Sąjun.(tiksla^s.^

Įsigyk Angliškai-Lietuvišką Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadwa.v, So. Boston 27, Mass.

Siuomi siunčiame S........... ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas...................... ..............................................................
Adresas...................................................................................

parodyti savo dokumen
tus, kad išvengčiau arešto. 
Pažymėtina, kad ta drabu
žių eilutė nebuvo gaminta 
Rusijoje. Ten fabrikai ne- 

viau: savaitės bėgyje jų gali gaminti tokios pra
buvo lygiai penkios de-1 bangos. Drabužiai buvo 
šimts...” gaminti Estijoje ,kur juos
GYVENIMAS RUSIJOJE ĮPirk° ar konfiskavo ,™sų

— KAIP KALĖJIME
Guzenko rašo, kad tokie 

vieno iš Sovietų špionažo! 
vadų pasipasakojimai sa
vųjų tarpe, jam šiurpą į- 
varė. Guzenko atvirai pa
sisako, kad jeigu jisai me
tė tarnybą Stalinui, tai, 
prie to daugiausiai prive
dė tokie slapčia patirtieji 
faktai, kaip šis.

— Jūs, kurie gyvenate 
visą amžių laisvėje, jūs 
negalite to matyti ir įver
tinti, — rašo Guzenko, to
liau tęsdamas:
— Kai aš pamąstau apie 

gyvenimą Sovietų Sąjun
goje, tas man primena gy
venimą kalėjime. Tik įsi
vaizduokite, kad jūs gimė
te kalėjimo kameroje ir 
joje praleidote savo vai
kystę ir ankstybojo su
brendimo metus. Kamera 
atrodo lyg patogi ir sar
gas... nuolat sako, kad jūs 
šioje kameroje, tarp pilkų 
keturių sienų, turite daug 
geresnį gyvenimą, negu a- 
napus kalėjimo. Niekada 
nematęs laisvojo pasaulio, 
pradedi tikėti sargybinio 
žodžiui...”
NUOTYKIS SU DRABU- I 

ŽIU EILUTE
— Žmonės, kurie niekada; 

negyveno C 
goję, neturi supratimo,; 
kaip ten trūksta papras- SSSR RUOŠIASI KARUI 
čiausių dalykų, kaip dra-j 
bužių, medikamentų — ra
šo Guzenko. — Vienintelė; 
geresnė drabužių eilutė, 
kurią aš turėjau Rusijoje, 
buvo ta duotoji man Rau
donosios Armijos žvalgy
bos skyriaus prieš pat iš
vykimą į Kanadą.

Aš padariau klaidą — 
užsivilkdamas ja Maskvo
je... Kai aš stovėjau pože
minio traukinio stotyje, 
laukdamas savo žmonos, 
praeinantieji ėmė stoviny- 
kuoti ir žiūrėti į mane, lyg 
aš būčiau savotiška įdo
mybė. Po valandėlės aš pa
jutau, kad mane stebi trys 
slaptosios policijos agen
tai. Kai aš bandžiau pasi-

žvalgybos agentai ir at- 
• siuntė į Maskvą diploma
tiniu pakietu”.
SSSR ŠNIPAI STAČIATI

KIŲ VIENUOLIŲ 
RŪBUOSE

Prisimindamas religi
nius dalykus, Guzenko ra
šo:

daryti atatinkami žings-. į tėviškes, neverčia nei
nįaį : vieno asmens grįžti namo

Prieš pat Maskvos kori-|P™« > n°ra; > 
ferenciją. kaip jau yra ži- kad Zen- C?a>' lr,Pulk: ,n' 
noma visuomenei. ALT dla-v neturėjo jokios inten- 
Vykdomasis Komitetas ®1JOS dar>'ta spaudimą į 
kovo 6 dieną lankėsi Wa- tremtinius., Valstybes De- 
shingtone tikslu paraginti ipartameoto pareigūnai 
ją. kad derybose dėl Vo-mums P(aka, t°J°- kad1Jt.oks 
kietijos taikos sutarties su es*s . Amerikos valdžios 
sąjungininkais Jungtinės;™s‘staymas ,lr dar Pasa’ 
Amerikos Valstybės nesu- ke- kad Amenaos karo vy- 
tiktų daryti nuolaidų So-jnausybe neleis nei rusams 
vietų Sąjungai, kenksmin-'yar^<jV . Pne/artoo 
gų Lietuvos teisėms. Ta tremtinius.

prieš

užsieninę
kuri ruošiasi pa-

milau demokratinę laisvę, 
ir aš panorau, kad ir ma-

nusta- 
seniai 

prieš ją nieko ne- 
Tačiau 

jos vykdymas praktikoje 
:dažnai prasilenkia su tuo, 
!kas yra nustatyta Wash- 
ingtone. Jau buvo daug 

i faktais paremti; tremtinių 
nusiskundimų UNRRA 
vaidininkais, kurie sauva
liauja DP stovyklose ir 
vargina tremtinius scree- 
ningais bei neteisingais 
patvarkymais. Atrodo, 
kad tą nelemtą tremtinių 

į spaudimo tradiciją gali 
perimti ir naujoji tarptau
tinė organizacija 
national Refugee Organi- 
zation (IRO). Jos Paruo
šiamoji Komisija (Prepa- 
ratory Commission for the 
International Refugee Or- 

i paskelbė tai
sykles tremtinių stovyk
loms, kurios kėsinasi su
varžyti tremtinių teises ir 
atimti jiems žodžio laisvę. 
Prieš tai pareiškė ALT 
vardu protestą 
rektorius, p. K. 
veikdamas kartu 
tinių Gynimo
(Refugee Defence Commi- 
ttee). kuris tuo reikalu 
siunti delegaciją į Wash- 
ingtoną pasikalbėti su J. 
A Valstybių kongreso na
riais.

Šituo laiku svarbus 
[tremtinių atžvilgiu daly
kas yra Stratton Bilius 
HR 2910, kurio turinys jau 
buvo plačiai aiškintas 
spaudoje. Amerikos Lietu
vių Taryba darbuojasi, 

i kad tas bilius būtų priim
tas. nes jisai atidarytų 
duris į Jungtines A. Vals
tybes tūkstančiams lietu
vių, vargstančių Europos 
stovyklose. ALT Vykdo
masis Komitetas prieš ke
letą savaičių išsiuntinėjo 
visiems ALT skyriams,

Tęsinys pusi,

proga buvo pasikeista nuo-! ®,ta ^ashmgtone 
menėmis su aukštais Vals- !-vta Politika mums 
tybės Departamento pa. zmoma, pnes ją nl£ 
reigūnais, kurie prižadėjo £>al'mc pasaky ti.

ypatingai 
rūpimą

i . - tarimų, p,<
jnieji vaikai išaugtų toje draugingoje 
• laisvėje”.

Amerikos Lietuvių Tary
bos pareiškimus persiųsti 
į Maskvą, J. A. V. delega
cijos vadui, gen. Marshal
l’ui. Kada Maskvos konfe
rencija praėjo, ALT Vyk
domasis Komitetas nutarė 
vėl važiuoti į krašto sosti
nę ir pasiteirauti apie jos 
rezultatus, — 
kiek jie liečia
mums Lietuvos ateiti ir A- 
merikos valdžios nusista
tymą šiuo klausimu.

Washingtone lankėmės 
gegužio 27 ir 28 dienomis 
ir turėjome dvejetą pasi
kalbėjimų Valstybės De
partamente, — vieną su 
Rytinės Europos Skyriaus 
viršininku C. Burke Elb-Sa,n,135ation> 
riek, o antrą — su Valsty
bės Sekretoriaus padęjėju 
John H. Hildring, kurio ži
nioje yra okupuotosios sri
tys Europoje. Iš šitų pasi
tarimų, praėjusių labai

: nuotaikoje,
mes patyrėme, kad Ameri-

Inter-

LAIC di-
Jurgėla, 

su Trem- 
KomitetuDr. J. Prunskis. fcos valdžia neketina dary

ti jokių kompromisų Bal
tijos valstybių sąskaitom 
bet kad jos pastangos da
bartiniu metu atkreiptos į 
visos Europos sutvarkymo 
reikalą. Lietuvos likimas 
yra šitos didelės proble-1 
mos dalis ir galės būti is-| 
spręstas tiktai ryšyje su 
ja. Sutikdamas su šita 
Valstybės Sekretoriaus 
'padėjėjo mintimi, ALT 
Vykdomasis Komitetas ta
čiau išreiškė pageidavimą, 
kad JAV valdžia viešai pa
rodytų aktingesnį savo 
susinteresavimą Lietuvos, 
ir kitų Baltijos valstybių' 
išlaisvinimo reikalu ir pa
darytų atatinkamą pareiš
kimą galimai artimiausiu 
laiku tarptautiniame foru
me arba bent kuria kita

Restorane
Kalbėdamas apie toli

mesnę bolševikų politiką, 
; Guzenko primena paliau
bų dieną, kada šiam karui 
pasibaigus rusų pulkinin
kas Zabotin, vienas iš rau-! 
donosios žvalgybos virši- 
ninku Kanadoje, pasakė žiui blaivininku turėčiau kitiems savo bendradar- Sudiev 
biams:
— Karas baigėsi, bet mes 

turime 
(britai 
vakar buvo mūsų sąjungi- kyk. kiek bus. jeigu iš keturių . . * V • « • •• . * • • a •

— Kodėl neduodi man konja
ko?
— Atleisk pone, šeimininkas 

uždraudė tamstai duoti, kol ap
mokėsi senąsias skolas.
— Na, tai tavo šeimininkas, 

tur būt, mano, kad visam am-
likti.:

I
atsiminti, kad... 
ir amerikiečiai)

Skystimas
Mokytoja: — Jonuk. paša-

ninkai, šiandien jie yra atimsi keturis? 
mūsų kaimynai, rytoj jie| Jonukas tyli, 
bus mūsų priešai...”

Pasiremdamas savo tu
rimomis informacijomis 
Guzenko tvirtai skelbia:
— Be jokios abejonės So.

Mokytoją: — Na. jeigu lėkš
tėje bus 4 kukuliai ir tu juos su
valgysi, tai kas liks?

Jonukas: — Skystimas, ponia 
mokytoja.
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BALE VEIKLOS ŽINIOS
Pittsburgh. Pa., birželio 8 d. m 

BaLF ■-:j-u- atidarymo vaka- ką. 
nenei v,.ciov.iv<» a 1\ . Schultz. Se į 
va jaus koimicto y,rm. Kun. 
Chaia ■_ Ov.cn It. e. pagailėję 
ekon mintas, pa. įsake-, tremti
nių būklę gerai žinąs, ir steng
siąsis pagellk-ti jiems į Ameriką 
atvažiuoti. Jis priminė, kad lie
tuviai įleidžiami pagal kvotas, 
tačiau, kai lietuviai buvo imami 
į karinę tarnybą, tada kvotų 
nežiūrėjo — ėmė visus lietuvių 
kilmės vyrus. Sako: “Lietuvių 
pabėgėlių įsileidimas būtų dide
lis mums. Amerikai. įnašas".

Miesto mayoras David Law- 
rence nurodė, kad turtingoji A- 
merika juk yra pabėgėlių iš Eu
ropos sukurta. “Mes negalim 
būti geri šios šalies piliečiai, jei 
mes pamirštume savo 
tėvynės kenčiančiuosius 
nes", mayoras Lawrence 
dė. "Sukelti lietuviams

tai pasistengs jiems duoti 
norėdami juos į savo pu- 

patraukti . sako teisėjas.

Kun. Povilas Lunskis nurodė, 
kad mekad aitimo meile nebuvo 
taip reikalinga, kaip dabai', 
šiandieną.

Kun. J. čekaviėius. neseniai 
atvykęs iš Europos, pabėgėlių 
vardu prašė gelbėti, kol galime, 

galime gel-

’nv<eOšv t...;.x' mildiavos jau i-
: vyko.

Nekalto Prasidėjimo Brigh- 
ton kark, bažnyčioje surinkta 
$830.6o: šv. Jurgio parapijoj,' 
Bridgeporte — $635.70 ir šv.i 
Kryžiaus parapijoje, Town of 
Lake —$461.78.

Chicagoje \ ieša rinkliava gat
vėse EALF įvyko l.epos 1 d. 
Rinkliava tą dieną būvi ir Cice
ro. 111. Vajaus komitetas sten
gias:. kad bent 2.000 rinkėjų iš
naudotų šią gerą progą.

Detroit. Mich.. kun. I. F. Bo- 
reišio pastangomis ir talka. 
BALF 76 įkyrius parinko pik
nike aukų. Rinko: A. Petraitis, 
M. Helen, 
skas. 
viams

Pas pp. Kamilus, gyv. Tre-J 
mont St., svečiuojasi giminės iš* 
Virginia valstijos.

KEARNY. M. J.

Lietuvaičių vasarinės stovyklos Camp Immaculata 
mergaitės vaidintojų rolėse. Stovyklos užbaigimo pra

lietu- ga Putnam, Conn. įvyks piknikas su įvairia kultūrine 
privalėtų rinkti programa.

organizacijoje

Dievo Motinos Sopulingos 
par. bažnytinis choras bendrai 

pp. Vaclas ir Marijona Šerei- priėmė šv. Komuniją birželio 
kai ir jų sūnus Edmundas, ve- 15, laike 8 vai. mišių. Po mišių 
teranas, sekm. išvyko pas kitą įvyko pusryčiai.
savo sūnų j Denver, Colorado.; Harrison . Kearny vyčių 90 
Pakelyj žada sustoti pas ginti- k komitetą. kuns
nes New Jersey. rūpestingai ruošia 30 metų su*

p. Varias Sereika yra šv. Jur- kaktį inėti trljų jdo.
gio lietuvių par. vargonininkas. mią programą SpaUų w bus

I visų Vyčių suėjimas; spalių 11 
, šokiai, ir spalių 12 — vakarienė.

Į Moterų Sodalicijos narės bu
vo nuvažiavusios į General Ly
ons Hospital birželio 28. Jos ap-

PATERSON, N. J.
i■
I

S. Šimonis, R. Gajau-
N u kent ė juslėms
aukų

kiekvienoje organizacijoje ar
privačiame pikmke ar kitokioje už Jūsų aukas jūsų vardu, per-Įaukų $710.15. Skyrius pridėjo 

l pramogoje.sukelta per, T .... ,r i L. \ ycių Norwood,
kuopa yra viena tų draugijų,

Lithuanian kuri iš savo pramogų gauto pel- 
milžiniškas no 1«)L skiria BALF'ui.

vieša Redaktorius J. Kardelis
15 d.
dide-

Redaktorius
Europos
Operai tremtyje. Vokietijoje, 
kostiumus pasigaminti dau- 
giausiai pagelbėjo Amerikos 
lietuvių paaukoti ir BALF Cen- 

Penny tro atsiųsti drabužiai. Iš įvairių

$5.85. BALF Centrui per 3 kar
tus atsiųsta $716. Pas iždininką 
Ansonijoje dar likę $30.81.

Įspūdingos Primicijos

Birželio 29 d., Šv. Petro ir Po
vilo šventėje, savo gimtajame dovanojo 460 veteranų su įvai- 
mieste ir parapijoje, tėv. Pran- riai užkandžiais, gėrimais ir ci- 
ciškus Giedgaudas, O.F.M. at- garėtais. Taipgi apdovanojo 
našavo pirmąsias iškilmingas juos katalikiškais medalikais ir 
šv. Mišias. knygutėmis. Rengėjų komitete

Jau iš vakaro atvažiavo tėvai buvo Helen Jankovskienė.
pranciškonai iš Greene, Maine, Į 
susirinko giminės ir geradariai 
iš visų Amerikos kraštų.

iš
HORIOOD. MASS.

senosios 
žmo
nų ro- 
šelpti

tik §30,000 Pittsburghe. tai juo
kingai maža suma", toliau kal
bėdamas pabrėžė.’ Jis ragino pa
sistengti mažiausiai tris kaltus 
tiek sukelti. Baigdamas kalbėti 
pažadėjo ' 
pa talką, 
lietuviams 
rengti.

Teisėjas 
nurodė, kad palyginus 
kentėjusiais žmonėmis Eurojjo- 
je. amerikiečiai visi yra milijo- 

• nieriai. “Mūsų silpnybė, kad 
mes, gyvendami prabangoje 
dažnai pamirštame savo parei
gą - nelaiminguosius.
Jei r ušelnsime. koir.u-

leidimus ir visokerio- 
kada ir bet kokius 
gelbėti vajus reikės

Henry Ellenbogen
su nu-

bent tuos. kuriems 
bėti.

Pačiame bankiete
1000 dolerių.

Rugpjūčio 17 d.
Country Club bus
piknikas BALF naudai, o 
rinkliava gatvėse, rugsėjo

Pittsburghas ruošiasi 
liems darbams BALF'ui.

Haverhill. Mass., dviejose 
pramogose BALF naudai su
rinkta $106.07. Vien
Sale surinko $59.07. senų ir naujų suaukotų rūbų

Chicago. III. BALF apskritis tremtiniai pasigamino ir scenai 
rengia milžinišką pikniką Lab- naudoja 
darių ūkyje, liepos 2' 
rių kolonijų bus organizuojami 
busai.

Chicago. III. — Marųuette
Park Lietuvių Namų Savinin
kų Draugija BALF 5 sk. vado
vybėj 
viena 

kiksiu
remti
vajų.

Chicago arkivyskupo,

įteikė $25.00 auką. Kiek-
draugija,

suorganizuota.
visiems remtiną

ka maistą; perka, ne tik mais- 
Mass./tą, perka pigiausiai galima 

kaina patį geriausią maistą. 
Geras, maistingas maistas, ne 

i tik žmogui yra kaip maistas.
bet bado paliestam asmeniui y-

praneša. kad Lietuvių ra sveikatos atstatyto jas. Dėl
to dabar, kada taip dar daug! 
pagalbos reikia, o ją taip sunku; 
gauti, stengiamės siųsti tik pa-; 
čios aukščiausios kokybės mais- 
i*

Kiekvienas kur nors dirbame, 
kur nors perkame, ką nors pa
žįstame. Santykiaudami su kai
mynais, biznieriais, fabrikan
tais, krautuvininkais, turėkime : i

iš Amerikos galvoje, kad mūsų kenčiantieji 
broliai Europoje tos laimės ne- 

Paprašykime kenčiantie
siems aukos BALF'ui, kuris ne

organizuotai rū-

Sekmadienį, birželio 29 
tuoj po sumos įvyko Federaci
jos 10 skyriaus susirinkimas. 
Nutarė ruošti įvairybių progra
mą rudenį.

d.,

Birželio 28, sodalietės Flo- 
rence Kašėtaitė iš Harrison iš- 

| tekėjo už Fred Kubesky. Dievo 
Sekmadienio rytą anksti pra- Motinos Sopulingos bažnyčioje 

dėjo rinktis žmonės į bažnyčią, kunigas D. Pocius suteikė šliū- 
9:30 vai. Primicijantas, tėvų bą. Moterų Sodalicijos Glee 
pranciškonų ir kunigų lydimas, Club giedojo “Avė Maria” ir 
savo giminių ir minios apsup- "O Marija Motin Brangi”. Ves
tas, iš klebonijos su procesija tuvių puota įvyko LAPC salėje, 
vyksta į bažnyčią. Jaudinantis 
vaizdas, kada mažytės mergy
tės beria gėles ir maži berniu
kai neša žvakes, palydėdami iki 
altoriaus. Įeinant į bažnyčią, 
pasigirsta galingas vargonų 
grojimas, giedant: Dievas mūsų 
prieglauda. Seka Veni Creator, 
prašant šv. Dvasios malonių. 

Į Visame altoriaus puošnume,

| Marijona Ziugždienė iš Kear
ny mirė birželio 25, ir buvo pa
šarvota B. Shawkonio koplyčio
je. Harrison. Palaidota birželio 
28, iš Dievo Motinos Sopulin
gos par. bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapuose, No. Arlington.

i Nuliūdime liko vyras Vincas, 
duktė Adelė, du sūnūs — Vin
cas ir Antanas ir dvi anūkės — 
Diane ir Carol. Dėkoja visiems 
už šv. mišias, gėles, dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse.

Šiomis dienomis pp. Jonas ir 
Juozapina Avižiniai, gyv. Tre- 
mont St., minėjo savo 42 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį, 

i Sveikiname !

pakenčiamus kostiu-
7 d. Iš įvai- mus. Nuoširdžiai už aukas dė

kodami lietuviai tremtiniai, vi
sokiausių dovanų 
laukia ir daugiau.

Siųsti nuo karo nukentėju- turi, 
šiem:; lietuviams “taip sau pa
galbą'. nepakanka. Siunčiant laimingaisiais 
rūbus, reikia siųsti ne skarma- pinasi teikti pagalbą, 
lūs. bet tokius, kuriais žmonės 
galėtų dar prisidengti. Dovano-1 
darni daiktą, turėkite mintyje, 
kad tam daiktui pasiųsti dar 
reikia išlaidų. Tad, BALF do
vanokite tik tokius daiktus, ku
riuos būtų verta persiųsti.

BALF vadovybė ir centras,

nežiūrint kokių 
turėtų 
BALF BAL- 

ir se-

kardi
nolo Stntch maloniu pritarimu, 

i Chicagos lietuvių parapijų baž
nyčiose daromos rinkliavos 
,BALF ui. Trijose lietuvių baž-

Liepos 2 d., šv. Jurgio lietu
vių parapijos bažnyčioje klebd_ 
kun. Feliksas Norbutas atnaša- ^v*esU spindėjime ir gėlių kve- 
vo šv. mišias už a. a. kun. Ste
pono P. Kneižio vėlę, kurias už
prašė Moterų draugija.

Ketvirtadienį, liepos 3 d. įvy
ko šv. mišios Antano ir Alenos 
Kneižių intencija, jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga.

Birželio 25 d. mirė Jonas Va
siliauskas, 59 m. amžiaus, gyv. 
1008 VVashington St., 
apie 20 metų bizny j. 
Kupiškio.

Palaidotas birželio
Šv. Jurgio lietuvių par. bažny-

Dabar Jūsų Dyleris Parduoda Garsų

FICKWICK
v a ■ r ■ |___. • a ■ //

populiariame
STIPRIAI UŽKIMŠTAME RENE

kuris atsidaro kaip butelis
I’If KUKE AI.E ir LIGHT FICKIVICK taip-pat

parsidi . !s KRANO ir 1? ONCLJF KVOP.TINIUOSE BUTELIUOSE
BR E //E D Br HAFFENREFFER * CO . Ine Eoiton. Mo»» , BRfVVERSSINCE 1 »70

pėjime, Primicijantas, tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, auksi
niuose liturginiuose rūbuose, 
klebono kun. J. Kintos asistuo
jamas, pradeda šv. Mišias. Dia- drai priėmė šv. Komuniją birže- 
konu tėv. J. Liauba, O.F.M., lio 29, laike 9 vai. šv. mišių, 
subdiakonu Dr. tėv. V. Gidžiū
nas, O.F.M., ceremonieriumi 
tėv. B. Mikalauskas, O.F.M., tu- 
rifirariju tėv. M. Steponaitis, 
O.F.M., akolitais klierikas A. 
Petkus, O.F.M. ir br. J. Petke
vičius, O.F.M. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Tėv. Provincijolas 
J. Vaškys, O.F.M. pasakė gražų

28 d iš ir Jausm*nS4 pamokslą. Po mi
šių naujas kunigėlis suteikė vi
siems primicijų palaiminimą.

Parapijos salėje buvo bendri 
pietūs, kuriuose dalyvavo ketu
ri šimtai žmonių. Daug buvo pa
sakyta kalbų, sveikinimų ir į- 
teikta dovanų. Kairėje Primici- 
janto sėdėjo ponia A. Leščins
kienė iš Chicagos, kuri savo lė
šomis išleido tėv. Pranciškų į 
mokslą. Tarp jo artimesnių
jų buvo matyti jo dėdės: Va- 
raskevičiai, Belevičiai ir Barbo-; 
ra Vičienė. Kūmai, kurie nešė, 
krikštyti: p. Treinys ir ponia; 
De Boer. Didelė geradarė iš j 
Chicagos ponia J. Pukelienė. |

Moterų Sodalicijos nares ben-

ir buvęs 
Paėjo iš

Kiekvienas paaukotas 
F’ui doleris. Jūsų broliui 
sei Europoje pagelbės pavalgy
ti, kiekviena dešimtinė — ap
saugos lietuvį nuo bado, kiek
viena šimtinė išgelbės gyvybę, 
o kiekviena tūkstantinė duos 
vilties kenčiantiesiems gyventi 
ir sustiprins dvasią, kad lietu
viai dar nežus!

Nežiūrint kur gyvenate, kuo 
verčiatės .iš kur Lietuvoje esa
te kilę, aukodami atminkite, 
kad gelbstite savo artimui. Kas 
daugiau aukoja, tas daugiau ir
turės. Aukas įteikite vietos ko-jčios Highland kapuose. Paliko 
mitetams. arba tiesiog siųskite i dideliame nuliūdime žmoną O- 
į BALF Centrą. 105 Grand St./ną Vasiliauskienę, dukterį Lil- 
Brooklyn 11. N .Y.

Baltimore. Md. — šeštadienį, 
birželio 14 d. čia buvo vieša 
rinkliava — Tag Day. Nors lijo 
per ištisą dieną be sustojimo, 
aukų surinkta per $800.00. Au
kų rinkėjai dirbo dideliu pasi
aukojimu.

Marylando kvotai tebetrūks
ta tik apie poros tūkstančių do
lerių.

Dabar Baltimore ruošiasi di
deliam rūbų vajui, ir kartu 
baigs piniginį vajų.

Maspeth. N .Y .— Kun. Jono 
Balkūno. našlaičių komisijos iž
dininko, pastangomis, šeštadie
nį, birželio 7 d. surengtoj va
karienėj lietuviams našlaičiams Pereitą savaitę pas pp. Praną 
paremti, gauta pelno per $2,000. ir Agotą Kuras, gyv. Willow 

Brooklyn. N. Y. — Našlaičių St., atvyko pasisvečiuoti kun. 
vakarienės Maspethe proga Lie- Žukauskas, jo mamytė, 
tuvių Siuvėjų Lokalas 54 BAL- 
F’ui paaukojo $500. Tai jau an
tra tokio dydžio Brooklyno siu- 

i vėjų auka lietuviams tremti
niams šelpti.

BALF sandėly per balandžio
mėn. gauta: rūbų — 3,821 sva- ko atgal į namus sekmadienį, 
rų, maisto — 381 svarų, knygų liepos 6 d.
— 116 svarų, mokykloms reik
menų — 31 sv. Visos 4,349 sv.

, Per gegužės mėn. BALF san
dely gauta: rūbų — 23,223 sv.

'maisto — 16 sv., vaistų — 15 
'sv. Visos 23.245 sv. Dalis dova
nų jau išsiųsta, kita dalis nepa
kuota ir laukia laivo, trečia da
lis baigiama paruošti. Šiuo me
tu išsiuntimui kenkia laivų ir 
uostų darbininkų streikas.

Ansonia, Conn. — BALF 78 
skyriaus prakalbose surinkta 
$99.96. Vakarienėje gauta pel
no $161.44. Vajaus metu gauta Visi kviečiami dalyvauti.

lian, sūnų Edmundą ir marčią 
Marie, taipgi daug giminių.

šeštadienį, liepos 5 d. p. An
gelą Pazniokaitė minėjo savo 
gimtadienį. Ji gavo daug svei
kinimų, linkėjimų ir dovanėlių.

>

atvy- 
Vincą

gyv

Trečiadienį, liepos 2 d. 
ko pas savo tėvelius, pp. 
ir Viktoriją Kohanskus, 
Dorchester, p. Genovaitė Lyons
ir jos dukrelė Genovaitė iš Wa- 
shington, D. C. Ketvirtadienį, 
liepos 3 d. atvyko pas savo se
sutę ir švogerį Kneižius praleis
ti keletą dienų.

sesers 
dukrelė ir kiti iš Pennsylvania.

Pas pp. V. J. Kudirkus, gyv. 
37 Franklin St., buvo atvykę 
giminės, pp. Pranas ir Elzbieta 
Cesnai iš Baltimore, Md. Išvy-

is Connecticut buvo atvykęs 
pas savo gimines kun. Peredna, 
M. S.

Penktadienį, liepos 4 d. klier. 
Antanas P. Kneižys išvyko j 
Šv. Jono Seminarijos Vilią, Me- 
redith, N. H. praleisti vasarą.

BALF 22 skyriaus susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, liepos 
10 dieną, 7:30 vai. vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje.

i

Kun. V. Svirnelio brolis Juo
zas grįžo į namus iš Anglijos 
dviem mėnesiam atostogų, ir 
birželio 28 apsivedė su Adele 
Ragautskyte iš Paterson. Šliū- 
bas įvyko Šv. Kazimiero par. 
bažnyčios, Paterson.

Jaunų Lietuvių Vyrų draugi
jos iš Kearny metinis piknikas 
įvyko birželio 28. Rengimo ko
mitete buvo B. Jenuss, J. Dar- 
gis ir A. Serafinas. A.E.S.

PHILADELPHIA, PA.

kad serga šie: 
S. Dalinskas,

M. Seilius, A.

Šioje kolonijoje yra daug ligo
nių. Sužinojau, 
pp. A. Gudonis, 
Petras Utkus,
Naujokaitienė, Sutkienė, A. Ši
maitienė, Žalienė, M. Rutkaus
kienė, Mažeikienė. Poškienė.

Pasimelskime, kad Dievas vi
siems ligoniams grąžintų svei
katą. F. A. Kondrotas.

Liepos 27 dieną
Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn

įvyks

PIKNIKAS
ir

Lietuviškos Mergaičių Stovyklos 
Iškilmingas Užbaigimas

PROGRAMA:
11:00 vai. Iškilmingos pamaldos ir Kryžiaus 

pašventinimas.
12:30 vai. Pietūs.
4:30 vai. Programa, kurią atliks Camp Im-

maculata mergaitės. Bus vaidinimas, dainos, tauti
niai šokiai ir kalbos. Pikniko metu veiks bazaras, 
kur kiekvienas galės išbandyti savo laimę. 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti!
Jūsų laukiančios,

N. Pr. švč. P. Marijos Seserys
N. Pr. Seserų Gildos Centro Valdyba.
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Antradienis, Liepos 8 d., 1947 DARBININKAS t-

ŽINUTES
Liepos 1 d.,-MHford ligoninė

je, mirė, po operacijos^ Jonas 
Vyšniauskas 60 metų, porą sa
vaičių sirgęs, gyv. 16T W. 3rd

įsigijimą dviejų gražių mokyk
lų. Jis pasakė, kad jam • šioji 
mokykla labiau patinkanti už 
pirmąją. Jis gyrė" ir juokino mo
kyklos darbininkus.

___ (BKmberry ^uffiiSTimev
"to BM 88 8UMqįr eoane«* btabeny į this easjr tipu ‘Msaeure tha^dfiy’ 

■auffins find tbėir;W*y to tte teeak- gra&nte and art in .the Spry the 
fartf hmch SDd.supper tablo. And nightbefoce. Inthemoming, turuthe 

<■ hm is a top^noteh recipe. Iėght» f-ltorids into the dry ingredients and 
tandarmnSnaM«ntt^iiebernaadded Įfouo* directiona for putting batter 
inanehansyįtarttteirridicoiornnd * and bhieberriee into. the muffin pan. 
flavor are diatofotried evenly through į igihort for fresh bloe- •

. eachnniffin. •*. ; baries ao mato aome today—and
► I! you vant theeetddician Blue- J treai the family efien. Clip the recipe 
berryMuffins for teea^fartjurt folio* - rightnowl

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškomi Asmenys:

Timinskaitė, iš

Boleslovas. ir 
Šiaulių ap.

Liepos 4 d., Vinslovas P. A-
* St.. Jis paėjo♦ iš- Grodno. Ameri- dams (Adamavičius) apsivedė

koje pragyveno 41 metą. Paliko su Genovaite D. Sudaryte, gyv. 
žmoną* Petronėlę (Smitravičiū- 23 Thomas Park. Jaunikiai su 
tę), du,sūnų-ir dvi dukteris. Ta- savo giminėmis ir svečiais iš

klausė šv. maišių savo intencija 
ir priėmė "šveiHą Komuniją. 
Jaunosios, mamytė p. Sudarienė 
iškėlė vestuvių bankietą.

. po palaidotas iš Šv. Petro para
pijos bažnyčios, liepos 3 9 v.
r., ‘ Šv. Mykolo kapuose', Malden,! • * z . IĮ -. . , - - - ‘ ,1Mass.

Atsisveikino Tėvas ‘ ■’ Jakaitis.
Laępos 1' ir 2 -dienomis So..Bos- ' kas. apsivedė -su Alena Žigutyte, 

* tone, lankėsi Tėvas Jonas J.. Ja-Vgyv.’288‘ E St.
kaitis, MIC. Šis Tėvo Jakaičio Į ■
atsilankymas So. Bostonan yra j Liepos 6 'd., tapo pakrikštyti 
paskutinis prieš iškeliavimą šie kūdikiai:
Europon. Tėvas Jakaitis apsi-į Kazimieras, Vlado ir Onos 
gyvens ilgesniam laYkui Romo- '(Pikelytės) Janauskų, gyv. 88 
je, Tėvų Marijonų Kongregaci- F St.

Antanas, Aleksandro ir Onos 
(Žerauskaitės) Karvelių, gyv. 
480 E. 7th St.

Geraldas - Pranas, 
zo ir Geraldinos 
(Šiaulytės) Poškų, 
Gallivans Blvd.

K. Ona, Leono ir Stasės (Mar- 
tinkutės) McGrail, gyv. 373 A- 
thens St.

jos Centre. Linkim brangiam i 
Tėvui Jakaičiui geriausios klo
ties naujose pareigose.

Tėvas Jakaitis atlankė taiso
mą antrą parapijos mokyklą. 
Pagyrė So. Bostono lietuvius už

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

DrJ.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

I

Liepos 6 d., Kazys Jankaus-

BLUEBEMY MUFFINS
2 cup. cifted flour
3 teaaporas bikinį 

pooder
1 H te*»poon» salt 

Vi cup stigar i 
y4 cup Spry 'JE

1 egg, beaten 
1 cup milk

% cup fresh or 
frozea blue- 

ž berries

Prano Juo- 
Pranciškos 

gyv. 364

Sift flour with baking powder, salt i 
and sugar. Cut in Spry fine. Combine i 
egg and milk. Turn fiąuids into dry < 
ingredients and stir vigorously until i 
all flour is dampened. Place 2 table- 
aooona of batter in each Sprycoated i

cup of muffin pan, put a rounded tea
spoon of blueberries on top of batter, 
cover with 1 tablcspoon batter, and 
sprinkle with sugar.

Bake in hot ovcn (425’F.) 20-30 
minutes. Makes 12 muffias.

Šv. Petro parapijos bažnyčio
je kunigai pranešė žmonėms, 
kad parapijoje, randasi kūdikė
lis be namų. Prašė tų, kurie no
rėtų šį kūdikėlį apsirašyti už 
augintinį, kad praneštų 
niams kunigams.—

I Šį praėjusį sekmadienį
I niams kunigams gelbėjo šie sve
čiai: Tėvas Pranas Aukštikal
nis. S. J., kun. Paulius Lunskis 
ir kun. Bronius Rusteika.

vieti-

vieti-

dešimties metų vedybinio gyve-! 
nimo sukakties proga.

p. Antanas Molis yra General! 
Alloys kompanijoj, So. Bosto-, 
ne, superitendento asistentas.: 
Sveikina savo dukterį ir žentą! 
pp. Kazys ir Ieva Valiai ir bro
lis Jurgis ir linki geriausių ato
stogų.

Redakcijos Atsakymai
Cambridge, Mass., p. B. Jaku

čiui — Tamstos korespondenci
ja apie liepos 4 d. netilpo, 
ją gavome kada laikraštis 
buvo paruoštas spaudai.

PAIEŠKO
Lankėsi

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Šiomis dienomis kun. Antanas 
Baltrušiūnas išvažiavo atosto
gų-

H

I

3

|

(VAITOS SKELBIMAI
n

A, J. NAMAKSY
RE A L ĖSTATE A 

INSURANCE
409 WT. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

Rengia Karnavalą. Kun. Al
bertas Abračinskas susitarė su 
Šv. Petro 
jais rengti 
Karnavalą 
Karnivalas 
W. 6th, W.
liepos - July 21—26 dienomis.

parapijos darbuoto- 
r.epaprastai didelį 
parapijos naudai, 

įvyks aikštėje tarp 
7th, B. ir C gatvių.

Išvyko Atostogų

pp. Antanas ir Bronė Moliai, 
gyv. Dorchester, išvyko pra
leisti atostogas Vakarinėse val
stybėse. Atostogaus visą mėne
sį. Šias atostogas pasiėmė savo&

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadwoy, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tonika Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Avė., Islington. Mase.

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

šeštadienį lankėsi iš Brook
lyn. N. Y. Danielius Averka su 
žmona Jadvyga ir dukrele Rū
ta. Taipgi su jais sykiu buvo 
panelės Karpiūtės. L. Vyčių 
darbuotojos.

Lankėsi Chicagiečiai — Jo
nas Pilipauskas. buvęs “ 
dentų Žodžio” redaktorius ir p. į 
Vincas Šaulys, 
metų buvęs Mariana polio kole-;ko į Chicagą 1939 m. 
gijos ekonomas.

Tą dieną lankėsi kun. Pr. M. 
Juras, LDS Centro pirmininkas, 
Ona Akstinienė, Pr. Bruzgulis. 
Ona Švenčionytč ir muzikas Al
gis Šimkus. Visi kelioms valan
doms buvo atvykę tvarkyti In
stituto Archyvą.

P-nas Bruzgulis atsilankymol 
proga “Darbininko" spaustuvei j 
paremti aukojo $10.00. Nuošir-į 
džiai dėkojame.

Lankėsi Wilkes-Barriečiai —■ 
A. Navikas. “Garso" intertypei 
operatorius. A. Babiunas, M. 

iBabiūnaitė ir O. Urbonienė.
Pirmadienį, liepos 7 d. lankėsi 

“Darbininke” p. Pranas Vaškas 
iš Newark. N. J., nuoširdus ir il
gametis “Darbininko" skaityto- 

(jas ir rėmėjas, 
i

NAUJALYTĖ - Abromavičie- Kacevičienė - 
nė. Ona. ir vyras Jonas Abro- Telšių ap. 
mavičius. iš Gineitų km.. Vilki- '.RAZMINAS, 
jos.vai., gyv. Philadelphijoje. Kazimieras, iš

j NAUJOKAS, Vincas, iš'Žę- REMAVICH, Mrs. A. iš .Tel- 
,-imųjų Kaplių km;. Šėtos vai., šių, gyv. Brooklyn, N. Y. 270 

turėjo seserį Kotryną, ir jo šei- Driving ( ?) Avenue.
ma. ROKYTE (Rockes),- Marija,

NAVARAUSKAS, Stasys, iš gyv. Newarke.
; Luokės vai.. Telšių ap.,
I Bostone.

NEBERIEZA, Juozas ir 
gis, iš Kaimelio parap.

NOVODVORSKIS. Petras, iš sesuo Onos Klupšiertės ,gyv. a- 
Utenos. ' . •' pie Detroitą. ’ -i-

. PALIŪTIS. Antanas, iš Lei-j ’ SALAUENė' - Smaitlytė,.se- 
palingio vai.. Seinų ap., gyvenęs sub‘ Uršulės Dragūriienėš. 

:Wheėling. W. Va., 3909 Woodį SCHILLER - Gudaitytė, Ma- 
5 Street. ! rija, iš Tauragės ap., gyv. Wy-

Pz\ULAUSKAS !(ar Paulavi- andotte, Mich. 529 Clinton St. 
’čius), Leonas, iš Užvenčio vai.,j SIDORAVIČIUTĖ - Bublienė, 
Šiaulių ap., brolis Marijonos Klara, iš Kupiškio vai., Panevė- 
Norvaišienės, gyv. Chicagoje. i

PAULAUSKIENĖ - Tomke-' 
vičiūtė, Juzė, gyv. Philadelphi- Į 
joje.

PAULIKAITIS, Aleksandras,
i iš Tauragės vai., gyv. Chicago- 
ije-
i PILIBAVIČIENĖ, Marija,
1 gyv. Chicagoje.
! PINKAUSKAS - Pinkevičius, 
; Kazimieras, iš Pašvitinio vai.,
■ Šiaulių ap.

PIRAGYTĖ, Savera,
Stefanijos Tamulionienės, 
Pumpėnų vai., Panevėžio 
gyv. Philadelphijoje.

PRANAITIS, Juozas, į 
Chicagoje.

nes RACEVIČIUS, Konstantinas.
Jau iš Šiaulių aps., ir žmona Juzefą

I

Irte b/ Hannover, 2711 D. P. 
Camp “Churchill”, Germany, 

; British zone.
atJ IEŠKO —

ir apsisto-

gyv. RUPŠIENE - Simanavičiūtė, 
Sofija, iš Kuršėnų, gyv. New 

Jur- Yorke.
SABAITIENK -- Mikolaitytė,

žio ap.
SINKEVIČ - Šomka, Juozo, 

našlė ir sūnus, gyv. Philadel- 
įphia, Pa., Lindbergh Boulevard. 

SMAILYTĖS (Gylienė ir Sa- 
lalienė), seserys Uršulės Dra- 
gunienės.

STANČIKAS, Nikodemas, 
gyv. Newarke.

STRAZDAITĖ - Melinienė, A-
, nelė, iš Ukmergės.

SVETIKAS, Henrikas, gyv.
• Rochester, N. Y., baigė Klaipė- 
; doje Prekybos Institutą, grįžo 

Amerikon 1940 metais.
ŠEPORATIENĖ, Petronė, 

1933 m. gyveno Cleveland, O., 
1024 E. 77th St.

ŠIAUČIŪNAS. Kazimieras, 
sūnus Rapolo ,iš Rokiškio ap.

ŠIDLAUSKIENE - Laukytė, 
Zofija .iš Salantų vai. gyv. neto
li Bostono.

ŠINKŪNAS, Albinas ,iš Pu- 
roniškių km., Švedasų v. Rokiš-, 

Mickevičių Prano, Antano ir kio ap., gyv. Amerikoje ar Ka-| 
prisiuntė Stasio. Jie yra gimę Lietuvoje, nadoje.

sesuo 
iš 

ap.,

gyv.

p. Kazys Valusis, nesenai
Įvykęs iš Vokietijos
jęs Elizabeth. N. J.,
sekančius paieškojimus: Alytaus apskr., Miroslavo vai.,

1. Bartkus Jonas, 20 Izihrtc arauskų kaime.
b/ Hannover, 2711 D. P. Camp
“Churchill”, Germany. British

i zone.
Stu-Į

Paieškau
I

ZEIDIKIENE | (Zeidich) — * 
Vaksmonaitė, Bferta, iš Kauno

> I 
apskr., ir vaikai Adolfas, ir 01- 
ga, gyv. Bostone .ar apylinkėje.

ZIGARAS,’Jonas, Juozas ir 
Tamošius, ir Zigarienė, Pranė, 
iš Kauno ap.

ŽEBRAUSKIENĖ - škeriūtė, 
iš Alytaus apskrr., gyv. Pitts- 
burghe ar Brooklyne, ir jos šei-

- % /i -* *■ma.
ŽEBROWSKY, Stasys, iš Vil

niaus krašto“, gyv. Chicagoje.
ŽEMAITAITIS, Jonas. ir 

žmona Magdalena Antanavičiū
tė, iš Šakių apskr.

ŽIAUGRA, Juozas, iš Skapiš
kio vai., Rokiškio, ap., gyv.-Chi- 
cągojft. J*
V ŽILINSKAITE:^ išvykusi <>.iš - 
Serepiniškių^ km.,Rokiškio <ap., 
gyv'. New Yorke.

ŽUKAUSKIENĖ - Jurgaity
tė, Ona, našlė Kleopo, iš-Eržvil
ko vai., Tauragės ap., -gyveno 
pas dėdę Praną Matusevičių, 
Waterbury, Conn., 25 Bank ar 
Riverside St.

ŽUSINIENĖ -
Rožė, Alytaus apskr.,' 
Pittsburghe ar Brooklyne.

ŽVIRBLYTE
Ona, iš Švedasų vai., 
ap., spėjamai gyv. Wilkes Bar
re.

ŽYLEWICZ, Aleksander, turi 
brolį Antaną, gyv. Chicagoje.

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

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

(Bus daugiau)

• <

Vaitulevičiūtė,
gyv.

(Miškinienė), 
Rokiškio

(VAROS SKELBIMAI

So. Boston Fumiture Co.
Matrasal naujai perdirbami.
Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

ŠOMKA - Sinkevič, Juozo, 
našlė ir sūnus, gyv. Philadel
phia, Pa., Lindbergh Boulevard.

ŠULCAS - Labanauskas, Pet
ras, iš Pakruojo vai., Šiaulių a..

380'/s West Broadw*y,
Tel. ŠOU 2758

Burdulių ir jų trijų vaikų — Syv- Philadelphijoje.IEŠKO — I
Kubiliaus Juozo, gim. 1919 Petro, Juozo ir Magdutės. Svar-

prieš penketą i m., Chicagoj. Iš Lietuvos išvy- bu. prašau kreiptis: Mrs. Virgi- 
i a n o 1 v-J i ____  , ... „ : z-  -r z-.nia Ca.se. 7 Colton St., Worces- 

2. Stasys Šatkauskas, 20 Leh- ter, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

P0 GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininkė — G. Gailiūnienė,
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 

Finansų Rašt. - B. Cūnienė.
29 GouM St., VV. Roxbury, Ma.33. 

Tel. Parkway — 1861-VV 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

177 West 7th St., So. Boston, Ma33.
Tvarkdarč — Ona Kra-sauskas, 

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

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

antrą, antradienį menesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje. 192 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

Nauji Oro Pašto
Laiškai

Jung. Valstybių pašto 
Iriuose dabar galima gauti 
ijų oro laiškams lakštų, ant ku
rių galima parašyti iki 600 žo- 1 
džių ir juos pasiųsti į bet kurią ' 
pasaulio dalį už 10 centų.

Užėję į paštą, galite nusipirk-j 
ti oro laiškams lakštų — AIR 
LETTER SHEETS.

sky-
nau-

! 
I 
i

I
I

I

!

1

Vir- 
kuni-

Padėkos Žodis
Klebonas kun. Pranas 

mauskis, ir kiti parapijos 
gai širdingai dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie sėkmingo 
Lawn Party — June 28-29. Dė
kojame visiems, kurie darbavo
si, visiems aukotojams, ir taipgi 
visiems, kurie atėjo ir parėmė 
parengimą. Visi linksmai pralei
do laiką. Liko gražaus pelno pa
rapijai. Širdingai Ačiū!

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorrus

694 Chalkstone Avė.,

ŠULINSKAITĖ - Banionienė,
i Ona. gyv. Philadelphia, Pa., In- 
gersoll St.

ŠULINSKAS, Augustas ir Jo
nas, ir šulinskaitė, Olė, gyv. 
Philadelphijoje.

TAMOŠAITIS, Antanas, sūn.
j Kazio, iš Šimkaičių vai., Rasei- 
Įnių ap., gyv. rodos Waterbury, 
ĮConn., gimęs Amerikoje.

TILVIKAS, Juozas, iš Alvito 
vai., Vilkaviškio ap.

TOMKEVIČIUS, Pranas, gyv.
! Philadelphijoje.
i URBONAITĖ. Ona. kilusi iš 
Kuršėnų m., Šiaulių ap.

VAKSMONAITĖ - Zeidikienė 
(Zeidich), Berta, iš Kauno ap., 

(IllilfiKčLS-------OU4SJ3 rv. VH IU4U0,

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass. ir vaikai Adolfas ir Olga, gyv. 
Bostone ar apylinkėje.

VALAITIS, Adomas, iš Vei
viržėnų, Kretingos ap., 
New Yorke.

VALEIŠA (Walejszo), 
sandras, iš Vilniaus, 
Brooklyne.

VAZNELIS,
Seinų ap., gyv.

VEICHELIS. 
bas ir Julius, gyv. New Yorke.

VELIČKA, Pranas, kilęs Gi
neitų k., Vilkijos vai., gyv. Phi
ladelphijoje.

VILIMIENĖ - Strimskaitė, iš 
Panemunėlio vai.. Rokiškio ap.

VISKANTAS. Jonas, iš Kre
tingos. gyv. Chicagoje.

VOLUNGEVIČIENĖ - Liau- 
danskaitytė (ar Zaudanskaity- 
tė), Kazė, iš Varnių, Telšių 
ap„ gyv. Brooklyne ar Brock
tone.

VOSYLIUS. Juozas, iš Star
kų km., Vilkaviškio vai., gyv. 
Čikagoje.

VYŠNIAUSKIENĖ - Vaitule
vičiūtė. Marė, iš Alytaus ap.

VYTORTAS. Vladas, kilęs 
Raseinių m.

ZAJANKAUSKIENĖ. Mary
tė, iš Alvito vai.. Vilkaviškio a.

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

■ Pirmininkas — Juozas švagždys,
* 601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirmininka3 — Pranas Tuleikis, 

702 E. 5th St., So. Boston, Mass.
i
! Prot. Rašt. — Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk„ So. Boston. Mass.
j Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas- Stasys K. Griganavičius, I — _ _ __

l Ma ršalka — Jonas Zaikis,
j 787 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

i 492 E. 7th St., So. Boston. Mass.

gyv.

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 
taisymo.

GRABORIAI

S.BirasevitiasirSūnss
MOTERIS PAGELBININK1 

Lietuvių Graborius-BalsamuotOjaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
80. BOSTON. MASS.

Tel. 8OUth 8wt«rt 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
Tet COLumbia 2537

Alek-
gyv.

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

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

220 E St., Tel. ŠOU 3144, So. Boston, Mass.

| Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra J 
SOUTH BOSTON CAFE I

!
•9

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja. $

South Boston, Mass. a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «

iš Punsko vai., 
Brooklyne. 
Andrius, Gotli-

I

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mase. 

Joseph V.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoias 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvay
SOUTH BOSTON. MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balaamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia ftermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

•OU Boston 2808



Aš Buvau NKVD Viršininku!
— Neatsargus jaunimas. — “Pamoka" pavyks

ta. — Tampu komisaru. — Pavojinga komedija. 
— Darbininkų kerštas. — Milicininkai laukia.— 
Žydas. — Deportacija j Sibirą. — Rizikinga Pa 
gelba. — “Eisime kartu"... — Aš kvočiamas. — 
Ir vėl aš viršininkas. — Einu šokti, 
mane išgelbstL..

(Tęsinys)

ATVYKSTA ČEKISTAI
Antrusyk Lygumuose. 

1941 m. birželio 14 d. Bu
vau svečiuose kai 
vai. vakaro 
su ginkluotais raudonar
miečiais ir čekistais netai
kingai nusiteikę nuvažiavo 
miestelio link. Kas čia bū
tų? Krašte jau ėjo gandas 
apie galimus masinius ve
žimus. Baisios žinios apie 
sušaudymus, 
naujus areštus 
kasdieninės 
prasi veržu sios 
ras sienas. ' 
mas to’-ūų 
sukėlė įvairių baisiui spė
liojimų. Blogo ūpo ir me- 
lancholi jo s snaudžiamas
pakilau eiti. Namų šeimi
ninkai ragino liktis, juoba, 
kad iš manęs jie laukė nuo
taikos pragriedrinimo. Ta
čiau liūdnos mintys nelei
do nusėdėti ir aš nuspren
džiau atsisveikinti.

Ir štai sutikau einantį 
mūsų kaimynystėje gyve
nanti ūkininką žydeli Gut- 
kę. Tai jaunas anie 30 me
tų, dar nevedęs, pamaldus 
izraelitas, nors ir priklau
sė komunistų partijai, bet 
tai buvo daugiau prakti
niais sumetimais, o ne iš į- 
sitikinimo. Dvasiški jos at
žvilgiu jis nebuvo nusista
tęs ir buvo gan paslaugus. 
Jis užeidavo pas mane pa
lošti šeškėmis, nes jis sa
kosi nerandąs stipresnio 
už sawe partnerio, o su 
silpnais lošikais jam neį
domu. Aš jį tvojau užpuo
liau su klausimu.

— Ką reiškia tai visa...

vienkiemis m pas ką gi bu
vai ?

— Nežinau.
— Kaipgi gali nežinoti!— 

nustebęs ir jau įtariamai 
rengėsi toliau jis mane 
klausinėti.
— O visai paprastai. Čia 

i juk alaus kraštas. Atlai
dams visoje apylinkėje

Stalinas “valstiečiai” pasigamina 
alaus. Aš čia visai naujai 

Į atvykęs. Šiandieną turga-
jodamas, kad enkavedistai vietėje Įsimaišiau Į “vals- 
nesuradę nevienos 
suseks pranešėją.

Kaip tik man išvardinto- mane apstojo. Ir vienas pi 
sios pavardės buvo gerai 
pažįstami asmenys, nors

šeimos tiečių” būrį. Pradėjau ple
pėti, dar daugiau žmonių

. kai apie 6-7 
keletas trokų čia iš Šiaulių dar nesenai 

buvau atvykęs.
RIZIKINGA PAGELBA
Ir todėl su juomi atsi

sveikinęs pagalvojau vie
ton į namus, užlėkti pas 
tuos asmenis. Ir įėjęs pas 
vieną ūkininką ir pasisko
linęs jo dviratį greitai lei- 

’ . Buvo jau 
tamsoka, todėl sunkiau, be

tortūras.
tai buvo

naujienos, dausi kelionėn.
ir oro sto- 1------

Todėl pamaty- to pavojinga, kad nesusi- 
“svečių” mums durčiau su atvykusiu tuos

lietis man tarė:
— Mandras tu vyras! Ką 

čia sausa burna kalbėsi. 
Važiuojam pas mane. Tu
riu puikaus alučio.

; Ir parsivežė. Važiavom 
keletą kilometrų arkliais. 
Dabar nebėra tų krūvoje 
kaimų, o tik vienkiemiai ir 
žinok, tu žmogus naujas, 
kur tas kaimas prasideda 
ir kur jis baigiasi — jam! 
aiškinau toliau.
— Paviešėjęs ir atsimi

nęs. kad darbas laukia, o 
matydamas, kad “valstie- 

troku. tis” nebegalvoja taip gra-, 
, kaip kad at

sivežė. ir dulinu sau namo 
keikdamas, ar nelabasis 
mane tain toli ir nunešė,

6

Amerikos Lietuviuv

Tarybos Darbai

Amerikos 
veikia iš 
Commit- 
Persons, 

yra New

Pradžia 5-tame pusi.
kolonijų komitetams ir 
kooperuojančios su Tary- 

•ba draugijoms laišką, ra- 
j gindamas jas rašyti ir te
legrafuoti kongreso ne
riams, kad jie balsuotų už 
Liliu.

Šituo reikalu 
į Lietuvių Taryba 
'vien su Citizens 
;tee on Displaced 
i kurio centras
i Yorke, o skyriai beveik vi
ešuose didesniuose Amen- 
ikos miestuose, ir su Cen- 
; tralinės bei Rytinės Euro- 
ipos Federacija — Federa- 
ition of Americans of Cen
trai and East Euronean 
Descent. Pastaroji šio mė- 

i nėšio 11 diena sušaukė 
! konferenciją Washingto- 
ne ir surengė tą pačią die- 
iną vakarienę pakviesda- 
ma į ją kelioliką kongreso 
nariu Stratton Biliui pa
remti. Buvo pakviesta ir 
lietuviu delegacija iš 8 as
menų. Konferencijoj ir v?- 
jkarienėj dalvvavo visi 
.Vvkdomoio Komiteto na
riai, LAIC direktorius ir 
keturi kiti ALT nariai iš 
artimesniųjų kolonijų. Se
nkančią dieną lietuvių dele
gacija, pakvietusi ir Lietu
vos Ministerį, p. P. Žadei- 
kį, turėjo pasitarimą Wa- 
jshingtone dau g i a u s i a 
i klausimais, liečiančiais
(tremtinių teisių gynimą ir 
jų įkurdinimą. Buvo susi
tarta sudaryti komisiją iš 
niujorkiečių paruošti pro
jektą tolesniam darbui šio
je srityje suderinant įvai
rių organizacijų veikimą, 
kurios dabar tuo reikalu 
rūpinasi. Kada komisija, 

; dirbdama kontakte su
ALT Vykdomuoju Komi
tetu, paruoš projektą, ke
tinama sušaukti platesnis 
pasitarimas.

Baigdami, dar kartą ra
giname visas lietuvių or
ganizacijas ir pavienius 
asmenis pasidarbuoti, kad 
Kongrese bilius HR 2910 

, praeitu. Amerikos Lietu- 
ivių Taryba yra įteikusi 
I Atstovu Buto Judiciary 
Komitetui memorandumą 
biliui paremti. Reikia da
bar “bombarduoti” kon
greso narius laiškais ir te
legramomis, kad jie sku
biai veiktų, nes laiko pali
ko nedaug iki Kongreso a- 
tostogų.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Vykdomasis Komitetas.

asmenis paimti 1
Tuomet aš žuvęs. Uždusęs žiai parvežti, 
įlėkiau į vieną 
jiems pranešiau, 
kitą pridurdamas, kad rei
kia pasiimti ir vaikus, nes kad vis neprieinu galo, 
buvo gandas, kad tėvų ne
radus ir tie bus imami, kas 
vėliau ir pasitvirtino. Vi
siškai sutemus dviračiu 
nebebuvo galima bevažiuo
ti. ir aš jį palikęs leidaus 
pėsčias paimdamas visai 
kitą kelią, kad nesutikus 
su troku.

KRYŽKELĖJE...
Ir štai apie vidurnaktį 

vėliau priėjau kryžkelę i 
toli miestelio. Prieš įsuk
damas į vieškelį einantį į 
miestelį pamačiau stovin- _ 

• čio vyro šešėlį. Galvon šo- ninkas! Nespėjau, jam už- ----- -- .----- - Tn<rfiti7tn
vė mintis, kad tai šnipas— ginčyti, kaip jis porino to- hudmausia — taip dažnai stitute. Instituto 
enkavedistas .kuris laukia Hau._ ; USA savo laiškuose gimi- vos vietų ir dažnai susi-

:siekdavo su namais. Iš jų 
’ alėjo būti čiais reikia būti atsargiam.! Aš nenoriu jiems atsaky-^ suzinoda';’auj kas dare‘ 
enkavedistų. As esu savas žmogus Pri-pasakodaJmas sovietų bu£^”gos 'labai blo”I?

.. jeigu esu ap- klausau pa^esu Prof- baisius darbus Lietuvoje bu.o blogoj 
is ginkluotų zmo- pirmininku. Per r vjSą jų okupacijos me-

liaudies seimo rinkimus tą Aš pakalbėsiu tik apie 
pavakaryje kas kokie vy- v,enos savaitės išgyveni- 
ra! man sonkaulj (lauže. mus Jr kas prje sveikos 
Taigi kankinys. galvos turi dar žmogaus

As juokdamas paklau- širdį tam bus daug ir 
siaui, „ , tos savaitės vaizdų supras-

sonkJlul» I1®“’ ti, kodėl Lietuvos tremti- ze is nnekio ar >s uznaka- nig ncgrįžta j sav0 taip iš.
siilgtą mažą ir gražią tė
vynę. Aš tik bijau, kad ma
no rašalas nebus toks juo- _ 
das, kokios buvo juodos prigrūsti žmonių, kaip dar 
dienos po saulėtu Lietuvos niekada nebuvo buvę, 
vasaros dangumi. ! ’- • • ’ -- »

kiemą. 
paskui į

I — Tai, drauge, bene iš 
Kauno?
— Tai panašiai.
— Ar nepažįsti mūsų 

kompartijos žmonių?
— Kur
— Tai

ti?
-Ką 

žiūrėsi.
i ar 
ne-

gi jų nepažinsi, 
gal ir mane pažįs-

čia tamsumoje į-

IK VĖL AŠ VIRŠININ
KAS!

— Aha, dabar supratau. 
Draugas esi NKVD virši-

Gražioji Nemuno šalis. Vasariniai Lietuvos vaizdai: Kaunas su apylinkėm, 
pajūris, laukų platybės.

Viktoras Mariūnas' rodydavo vokiečių karo į 
lėktuvai. Per siena ivykda-lėktuvai. Per sieną įvykda
vo ir vokiečių su sovietais! 
susišaudymų. Augo viltis,' 
kad išsivadavimas jau ar-j 
ti. Bet daug mūsų brolių 
laisvės jau niekad nepa
matė.

Atvykę iš Rusijos nešva
rūs ir ligoti bolševikai ir 

Buvau tada mokytojas Vilnių apkrėtė ligomis. Pa- 
- ‘ visi miesto

' " ' ’ “ ' » studen-gyventojai susirgo sunkiu
klausia ir mūsų broliai iš tai buvo iš įvairių Lietu- ir nepažįstamu viduriavi-i 

• • ----i- : mu. Daug žmonių nuo jo
neišgijo ištisus metus, o 
vaikų nemažai ir mirė. Su 
šita liga tuojau atėjo ir vi
durių šiltinė. Dabar giltinė 
šienavo, kiek tik jai pati- 

vo apkrauti tokiom duok- ko. Vilniečiai turi paprotį 
lėm; kad nelikdavo nei sėk- mirusįjį dar paskutinį kar
iai, nei gyvulių pašarui, tą pravežti pro Aušros 
nei pačių duonai, o ir tai Vartus, pro stebuklingąjį 
neužtekdavo. Kas visos 
duoklės į bolševikų sandė
lius nenuveždavo, tą tuo
jau suimdavo, o jo žmoną 
ir vaikus išvarydavo iš na
mų. Miestuose vis naujas 
patalpas paversdavo kalė
jimais, ir jie visi buvo tiek
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BAISIOSIOS DIENOS 
ARTINASI

Kodėl jūs negrįžtate na
mo? — Taip klausia lietu
vį tremtinį vokiečiai, ame
rikiečiai ir kiti svetimtau- _. _
čiai. Bet kas keisčiausia ir Vilniaus Pedagoginiam In- vasarį beveik

I

mane areštuoti. Bėgti at- — Gali, drauge, manimi A savo laiškuos 
gal? Bet užpakalyje girai- pasitikėti. Su tais valstie- nems tremtiniams, 
te. kurioje irgi galėjo būti čiais reikia būti atsargiam. • 
pasislėpusių 
Tokiu būdu.
suptas.
nių nepabėgsiu. Todėl nu
tariau drąsiai, bus kaip 
nebus, eiti pirmyn.

EISIME KARTU!
Žmogus ištikrųjų manęs 

laukė. Tamsumoje jo nepa
žinau. Jis pirmas prašne
ko:
— Tai eisime kartu! —

Bet šitas posakis, galėjo 
būti “mandagus” areštavi-

DEPORTACIJA
J SIBIRU

Jis mare suprato.
bu’*o prietema, ir jis
Ii:.i aplinkui apsidairęs ta
rė:
— Ui, bus blogai...
— Tai kas?
— Bijau, sakyti, nes man

gali būti riestai.
— Ne"i aš nuties ir nesa

kysiu. kad tu man pasakei, mas. Todėl nutariau pirma
— Nu, tai poras kunige, įsitikrinti su kuo turiu rei-

aš t m pasaJ-’vsiu. Bet... ir kalą. Pasitenkinau stipriu Liucipierių ugnelės kai-' 
prid'io pirštą prie lūpų, tonu atsakydamas: tinti.
Tuoj prasidės žmonių pa- — Taip, malonus “drau- itivit šokti
kavimas į Rusiją. ge” .keliausime kartu. j i
— Ar bendras? ! Jo smalsumas buvo di- Patiko jam mano sąmo-j

keliolikos as- dėsnis ir todėl jis pirmas nusikvatojęs vėl
pradėjo mane kvosti.
— Tai, draugas tur būt iš 

stoties? 
j — Ne. — trumpai atsa-i 

tokie? — kvo- kiau.
— Tai iš kur gi? 

išvardijo ke- — Iš vieno čia už kelių ki- 
sakydamas. lomet.rų vienkiemio.

! — O kaip vadinasi tas

Jau 
bai-

I

I

— Ne, tik
menų.

— Ar ir mes kunigai įei
nam--?
— Ne.
— Tai kas 

čiau ji.
Ir jis man

lias šeimas 
kad visu nežinąs, matyt bi-1

Kunigy Vienybės Seimas

Dievo Motinos paveikslą. 
Aš kaip tik gyvenau Auš
ros Vartų gatvėje, tai ir 
matydavau, kaip plaukda
vo karstai, dideli ir maži, 
kartais lyg upė, nenutrūk
stančia srove, vienas nas- 
kui kitą. Žmonės vaikščio
jo baisiai srsirūnine ir iš- 

? Sė- sigandę. Bet kai už kelių 
;dėjo juose, buvo tardomi ir dienų pradėjo siausti en- 

“ v-t ” v kankinami darbininkai ir kavedistu vau jos, tai visi
‘ vaktavoti kooperatyvą, ūkininkai, profesoriai ir suprato, kad nėra baises- 
sandėlius. studentai, kareiviai ir ka- nio žmogaus nriešo, kaip miestą. Naktimis smarkiai

Puiki išeitis! Kooperaty- rininkai, seni senukai ir nats žmogus. V”ris užmirę pagausėjo areštai. Rvtą, 
vas yra kitoje gatvėje! To- maži vaikai, ne tik vyrai, šo Dievą ir susidėjo su ve!- tik klausyk, kad naktį en- 
dėl ir kreipiuosi komunis- bet ir moters. Naktimis niu. kavedistai suėmė ta ar aną
tų “evangelijos” 
pridėjęs ir savo 
jos:

j — Drg. Stalinas 
sakęs: “Būkite visados pa
rengtyje, kad jus liaudies 
priešai iš pasalų neužklup
tų!” O drg. Leninas paša- 
kė: "Pirma pareiga, o pas- ^ičia^u“bolšXvikZ'i 
kui malonumas . Tat, mie- 
las drauge, pirma apžiūrėk 
sandėlius, o kad koks liau- 
įdies priešas liaudies turto 
neišplėštų, o paskui ateik 
į šokių salę; kur, jeigu per
ilgai neužgaiši, suradę 
“čierką” paimsim ir mer
gaites pašokinsime.

Patiko, jam Šis mano pa- kraštą kariuomenės, buvo vus į kaimą netoli Kauno, 
siūlymas ir jis tiesiai nu- įrengta daug aerodromų, Patariau ir kitiems savo 
movė prie kooperatyvo, o o visu pasieniu iš Rusijos draugams taip padaryti, 
aš pasukau laimingai na-atvežti kolchozininkai die- Vilniuje gyvenimas labai sus melstis 
mo į lovą džiaugdamasis ną ir naktį statė tris įtvir- pasunkėjo. Kaimiečiai, bi- nes apie 17 birželio turėjo 

— Ne vien dėl šokių aš ei- artimui padėjęs

žė, iš priekio ar iš užpaka
lio? '
— Iš užpakalio.
— Na, tai laimingas. Jei

gu iš priekio tai šonkaulis 
būtų Į širdį įsirėmęs ir bū
tumei nuvažiavęs pas drg.

įvyks rugpiūčio mėnesio 5-tą dieną Tėvu Marijo-Į 
nų Vienuolyne Thompson, Conn. Prasidės iškilmingų 
šv. Mišių auka 9:30 Marianapolio Kolegijos koplyčioje. 
Tikimės, kad jame dalyvaus iš Europos atvykęs Šv.; 
Sosto Delegatas lietuviams J. M. Kan. F. Kapočius ir 
kiti įžymūs svečiai, kurie suteiks svarbių žinių.

Lietuvos tragedija, tremtinių reikalai ir mūsų! 
šventos pareigos kviečia mus į Kunigų Vienybės Sei-I 
mą.

Tėvai Marijonai turės nakvynių visiems daly-,1 
viams, tik prašo iš anksto pranešti, kas ir kada atvyks.

Kun. P. M. Juras,
K. V. pirm.

prie manęs:
— Tai tur būt eini į kom

jaunuolių šokių vakarą.
—Tai panašiai. Bet pra

dedu abejoti ar išsimoka. 
Ar bus gražių merginų?

Oho! Ir šelmiškai kvato
damas sublevizgojo.

Aš jau pradėjau rūpintis. 
Netrukus būsime mieste
lyje. O jeigu jis mane ly
dės, tai šviesoje jis mane 
pažins ir tai bus riestai, 
nes jis supras kur aš bu
vau. Šokiai buvo parapijos 
salėje, kuri buvo priešais 
kleboniją. Kompartijos 
būstinė irgi priešais. Kvai
la padėtis. Kas čia daryti. 
Kaip nuo jo atsiskirti? To
dėl ir klausiu:

— Iš balso ir eisenos ma
tau, kad esi jau nebejau
nas vyras, negi ir pats jau
nimo tarpe maišysies!

nu. Mat, man prisakyta

ir moters.
žodžiais kalėjimai būdavo tuština- 
fantazi- mi: vienus kalinius čia pat VIEŠPATIE, TROKŠTA-

1 užmušdavo ,o kitus į Rusi- 
jos kalėjimus arba darbo Gegužės 
stovyklas išveždavo. Daug vienas Instituto tarnauto-; ėmė, bet dvvai, kad jis vis 
lietuvių jau buvo pabėgę iš jas man pasakė: i dar laisvas vaikščioja,
namų ir slapstėsi miškuo- — Būk atsargus. Netru- Kiekvienas turėjo dar vil- 
se. Vis laukė karo. Visa kus prasidės masiniai a-(tį, kad jis kaip nors išliks, 
tauta prašė Dievą, kad tik reštai. Yra gauta slapta Apie 10 birželio enka^pdis- 

i su vo- instrukcija iš Maskvos. |tų susyk priplūdo pilnas 
kiečiais susimuštų, ir Lie- Atrodo, daugiausiai čiups 
tuva galėtų iš pragaro vai- inteligentus, 
džios išsivaduoti. Bolševi- Žinojau, kad jo sesuo dir- 
kai nei nesapnavo, kokią ba NKVD raštinėje, tai 
pirtį ruošia jiems Lietuvos pranešimas turėjo būti 
vyrai, kai tik kils karas. O rimtas. Kad galėčiau lais- 
kad karas netrukus kils, vai, bėdai ištikus, slapsty- 
jau buvo nesunku matyti, tis, žmoną su 2 metų duk- 
Bolševikai prigrūdo pilną rele išvežiau pas savo tė-

ME —ORO!
mėnesio

pažįstamą. Už ką? — jau 
senai visi buvo atpratę 
klausti. Pas bolševikus ne

gale buvo dyvai, kad žmogų su-

miestas. Jie būriais erze
liavo, kalbėjo ir juokavo 
ant kiekvieno skersgatvio, 
vaidino visai padorius, ne
suinteresuotus valdinin
kus. Bet žmones jautė vil
kus avių kailiuose. Visų 
širdys anmirė. Sklido bai
sūs spėliojimai apie būsi
mus įvykius. Pagarsėjęs 
savo pranašavimais ber- 
jniukas Eišiškėse ra^mo vi- 

ir atgailauti,

__ ____ tinimų linijas. Virš Lietu- jodami užsikrėsti šiltine, žiaurūs įvykiai pasireikšti. 
Kun. R. Klumbys, j vos jau labai dažnai pasi- pradėjo nebevežti maisto į

>•••

(Bus daugiau)
b


