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^pastabos

Marshallo planas ir mes 
Badmirio davinys 
Nekoks reiškinys

Lie-Balfo seime New Yorke 
tuvos min. P. žadeikis reikš
mingai pastebėjo, kad ši mūsų 
organizacija yra dalis Marsha- 
llo plano. Gelbėdami nuo bado 
ir nepakeliamo skurdo beveik 
aštuoniasdešimt tūkstančių mū
sų tautiečių Vak. Europoje, A- 
merikos lietuviai prisideda prie 
tų pačių tikslų, kuriuos Valst. 
Departamento sekretorius iškė
lė kaip pirmaeilius: pagalba eu
ropiečiams atsikelti iš karo

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleria.
------------------------------ 4
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Bostono Kolegijos Statybos j 
Vajus

Įvairiose Eostono apy
linkės kolonijose yra ve-, 
damas vajus naujai staty-' 
bai Eostono Kolegijos pa-1 
talpoms. Šį metą to kis di-- 
delis skaičius studentų 
lanko šią garsią katalikų 
mokyklą, kad būtinai rei-į 
kėjo naujo namo. Statyba, 
jau pradėta ir pirmas 
aukštis užbaigtas. Dabar-' 

jtiniu laiku visos pastan-j 
griuvėsių ir apsisaugoti nuo ko- Sos dedamos sukelti rei-į 

kalingą sumą padengimui 
jog lietu- lėšų. Bostono Kolegijos a-[ 

vių tremtinių masėje yra apie|^umra^ sto ja prieky je ir j 
14,000 vaikų, atseit nepilname- \eda vajų pirmyn, kad su- 
čių. Proporcionaliai tai didelis -rinkus $660,000. . . _
mūsų tautos ateities kūrėjų ir j Kas tik gal i prisidėti 
palaikytojų nuošimtis. Daugelis aukele, padės Tėvams Jė- 
is jų yra moksleiviai ir studen-j“ulVt- 
tai. Užsiėmę mokslu ir negau
dami pragyvenimui iš šalies, 
tie jaunučiai žmonės be tėvy
nės būtų pasmerkti badui, li
goms, fiziniui ir dvasiniui pa
laužimui. Žinomas reiškinys, 
kad kūdikių ir vaikų neužgrū
dinti organizmai reikalingi dau
giau kalorijų bei vitaminų, ku
rių trūkstant, ypač žiemos me
tu, ir labai blogose patalpose, 
atsiranda įvairių ligų, tie at
eities žiedai palaužiami kartais 
net visam gyvenimui.

munizmo.
Reikia nepamiršti,

I

tams išauklėti 
jaunuolius 
juos netik 
gyvenimui, 1 
atsakomingas 
monėje.

musų 
ir paruošti 
katalikiškam 
bet ir užimti 

> vietas pra-,
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Atomy Energija Nebepaslaptis, 
Sako Molotovas

Rusai tvirtina, kad Jung. Valstybes 
planuoja agresiją. - Nori “dominuoti 
pasaulį”. - Stato naujas laivyno ir oro 

bazes visose pasaulio dalyse.

' I

Trumanas Sveikino Rusiją ■
Į
I

čia parodo viesulos padarytus nuostolius — apgriautus namus ir 
aplaužytus medžius Miami, Floridoj. Po audros, darbininkai valo gatves 
ir kiemus.

Londonas, lapkr. 10 —'nugalimą užtvarą prieš 
Rusijos raudonųjų revo- imperializmą, kuris darosi 
liucijos išvakarėse užsie-,veiklesniu, ir prieš jo nau- 
nio ministras Molotovas ją agresijos politiką”, 
pasakė t " 
kalbą. Jis tvirtino, kad a- 

,tominė bomba, “j 
nimo planų” galingiausias 
'ginklas, nebeturi paslap
ties vertės jau senai.

Molotovas smarkiai puo
lė Jung. Valstybes ir tvir
tino būk Jung. Valstybės 
siekia “dominuoti pašau-, 
lį” ir “ruošiasi užpulti”. į

-
<

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumą nas, 
sovietų Rusijos raudono
sios revoliucijos 30 metų Streikai valdžios įstaigo- 
sukakties proga, pasiuntė se, kurie tęsėsi per visą 
to krašto 
Nikolajui 
kantį sveikinimą:

“Šioje tautinėje Sovietų Komunistų vadovaujama

st^aąihnžfeie I gus Į^Įį-go
rvžšn« Praneuzna — *Paryžius, Prancūzija —

a^™“°jVj Vadinasi, Molotovas vie- 
nranlati. Šai ragino viso pasaulio 

komunistus ir jų pakelei
vius organizuotis ir kovo
ji prieš Vakarų demokra
tijas, kurios stengiasi 
saugoti valstybes nuo 
munizmo pavojaus ir 
munistų dominacijos.

lį” ir “ruošiasi užpulti”. į Jungtinių Tautų ir Wa- 
Jung. Valstybės, kai kada shingtono viršininkai dėl 
su Britanijos pagalba, įsi- Molotovo pareiškimo visai 
gyja “naujas laivyno ir o- nesijaudina, 
ro bazes visose 
dalyse” 
kraštus, 
jie yra arti Sovietų Uni- nės bombos paslaptis iš
jos”, savo 
Molotovas, 
kad Maskva

ap- 
ko- 
ko-

Jie mano, 
pasaulio kad toji kalba yra tik kai- 

ir įtraukia kitus po propaganda savo pilie- 
“ypatingai jeigu čių suraminimui. Atomi-

naudai, sakė duota Smyth’o pranešime, 
Jis tvirtina, sakė jie, ir nėra jokių da- 
nori taikos, vinių, kad Rusija būtų iš- 

Prelatas Sheen pabrėžė Tačiau karštai ragino bū- mokusi kaip pasigaminti 

■čiu nuoširdžius Amerikos šiasi reikalauti algų per- krikščioniška taute pa- nors gal tas neįvyks mūsų Priež ‘‘kapitalistines ir im- Jung. Valstybių atsto-
įžmonių sveikinimus Sovie-tvarkymo visiems darbi- saUiyj. laikais, gali išgelbėti pa- PeriAlistines” Jung. Vals-vas pareiškė, kad dėl Ru-
, tų Unijos žmonėms”. ninkams. Raudonieji iš u aaa ‘ ~
i Anglija taip pat sveiki- streikų nori pasidaryti Kalbėdania^A>rĮ4,l)00^ ka- 
i no Rusiją. sau kapitalą.

Nuo spalių 1 d. lietuvių trem
tinių stovyklose amerikiečių zo
noje Vokietijoje maisto davinys 
dar sumažintas. Vaikai ir su
augusieji suskirstyti į daugelį 
kategorijų taip, kad tik būtų 
pateisintas maisto normos mi- 
zernumas. Iš davinio visai din
go kava .šekoladas, žirniai ar 
pupos, vaisių sultys, uogienės, 
įvairūs vaikų maisto milteliai. 
Su naujų normų paskelbimu į- 
sakyta iš dirbančiųjų skaičiaus 
išbraukti spaudos darbininkus, 
studentus .tarnautojus. Visi jie 
gaus mažiausią “nedirbančiojo” 
davinį — galima sakyti, badau
jančiųjų porciją. Tai naujas 
politiniais tikslais spaudimas, 
panašus į tą, kurį prieš metus, šiaurinėje ir pietinėje Ko- 
laiko UNRRA naudojo kaipo [vejoje.
priemonę “grįžti namo’’. Tada,' Rusijos delegacija pa- 
atimant mokytojams dirban-—> 
čiųjų maisto davinį, buvo kesin- 
tasi palaužti jų dvasinį ir fizinį 
atsparumą, dabar pirmoje eilė
je smūgis taikomas laikrašti
ninkams ir studentams. Šie 
faktai minimi iš Augsburgo 
stovyklos, kur jau nukentėjo 
90 lietuvių tremtinių.

Amerikos lietuviai tenepa- 
miršta, kad kruvinoji ranka, 
žudanti lietuvius Lietuvoje ir 
Sibire .visais būdais siekia 
naikinti tremtinius ir Vak. 
ropoję. Apie tai rasite šios 
nos “D-ko” vedamajame 
“Pakvietimas ir grasinimas lik
viduoti”. Prieš priešo beribį 
žiaurumą ir klastą turime pa
naudoti mūsų brolišką paramą 
ir, kol dar galima, gelbėti gana 
didelę ir svarbią savo tautos 
dalį. ,

“prezidentui” savaitę, pasibaigė. Bet da- 
Švemikui se- bar grąsina streiku moky

tojai ir kiti.
?-------------------------------------------

Houston, Texks — Mon- to vėliau Dievą mylinčią 
signor’as Fultož J. Sheen Rusiją, 
pranašauja, kad Rusija 1

'Unijos sukaktyje aš siun- Darbo Konfederacija ruo- kurią dieną bus didžiausia kad Rusijos atsivertimas, pasiruosusiems kovai bombą.
Ia;« a&iaai įsikalanti alini nėr- tauta pa- nors gal tas neįvyks mūsų P1*^ “kapitalistines ir im- Jung. Valstybių atsto-

- - -  — - , perialistines” Jung. Vals- vas pareiškė, kad dėl Ru-
j»uho Bažnyčią* kaip kad ir Britaniją. Taipgi sijos pasipriešinimo tarp-
Povilo atsivertimas išgel- ^kė, kad “dabartinė pa- tautinei atominės energi-
bėjo Bažnyčią pirmaisiais 
laikais”.

Ragina Melstis Už 
Žuvusius Kare

RAUDONIEJI BOIKOTUOSIĄ 
JUNG. TAUTŲ KOMISIJĄ

Lake Success, N. Y. — 
Jur.g. Tautų Politinis Ko- 

I mitetas 46 balsais priėmė 
[Jung. Valstybių pasiūly
mą sudaryti komisiją, ku
ri prižiūrėtų rinkimus

rinę Korėją, kurią valdo 
raudonieji.

talikų Sam Houston Colo- 
sseum’e, Prelatas Sheen 

' ' kad iš 200,000,000 
_ j tik 

yra komunistų, 
nuošimčiai pri- 

prie -Komunistų 
“Ten nėra kitos 

kurios kiti

dėtis reikalauja suvienyti 
visas anti- imperialistines 
ir demokratines jėgas Eu
ropoje ir už Europos sie
nų taip, kad sudaryti ne-

jos kontrolei, Jung. Tautų 
policinei jėgai ir taikos 
sutartim su Vokietija ir 
Japonija atidėjo pasaulio 
nusiginklavimą.

I

Kaip Stalinas Su Hitleriu 
Dalinosi Lietuvą

Washington, D. C. —
Priminęs, kad lapkričio 10 
d. sueina Jung. Valstybių 
marinų korpuso 172-ra 
metinė sukaktis, Gen. A- 
lexander A. Vandergrift, 
marinų korpuso koman-

6,000,000 
Tik trys 
klauso 
partijos, 
partijos, prie
97 nuošimčiai galėtų pri
klausyti. Nors iš tų 97 
nuošimčių kaikurie simpa
tizuoja partijai, tačiau 
dauguma jų yra vergai”.

Pareiškęs, 
kaip ir amerikiečiai, gy- Carroll, 
vena 
savo 
Sheen sakė, _ ___ __  ____________

kongresą ir jau jam yra laisvę “taip pat, kaip ir nūs, žuvusius antrame pa- įį3’9 m/buvo demokratijų ją ir vėf Hitleris nusileido. 
i_..i.._ ._i kare, savo užpuolėjų - agresorių sto- Spalių 29 d. 1 vai. ryto Ri-

. |vykioje. Ne kas kitas, o bentroppas pasirašė antrą
r--o---------------  t------ , — r------- , —- j . žinoma, pereitą pa^s Stalinas paprašė Hit-slaptą protokolą su Molo-
kad komunistai ruošiasi ma 19-jo šimtmečio Rusi- sekmadienį visose katali- Įerį sudaryti tarpusavio tovu, liečiantį Lietuvos li- 
_____i i k permatė kų bažnyčiose dvasiškiai nepuolimo sutartį ir pasi- kimą . Buvo susitarta,

------- .. ___________ ______ 2 3 kra§. kad.

tus. Į 1. Lietuva neatiduodama
Amerikiečių ir prancū- Vokietijai, bet perleidžia- 

zų spauda dalį dokumen- ma Sov. Rusijai.
tų apie Stalino - Hitlerio 2. Lenkijos sritys su 
slaptus susitarimus jau Varšuva ir Liublinu perei- 
paskelbė. Tarp jų yra ir na Vokietijos žinion, 

[slaptas tų dviejų diktato-! 3. “Pravedusi Lietuvoj
'rių susitarimas apie Lie- specialius pertvarkymus 

vaiuiia. 1UVBUU31 suuuumu L*14® Success, N. Y. — bedamas veteranams, pa- tuvos pasidalijimą. Dėl savo interesų užtikrini- 
savo pinigo - franco vertę. JunS- TautM politinis ko- reiškė, kad Rusija gal ir Lietuvos palaidojimo būta mui” — kas reiškia, pilną 

šis smerktinas reiškinys virsta at| j padaryS mitetas didele balsų dau-[turi atominės bombos pa- nemaža ginčų. Ją abu dik- krašto sovietizaciją _
; x:.. ..=-------- ®Europog vaisty. guma priėmė Marshall’o slaptis, bet ji neturi bom- tatoriai norėjo sau grobiu Sov. Rusija perleidžia Vo-

bės. Tai esą reikalinga e- pasiūlymą sudaryti iš vi-|bos. Ją pasigaminti užims pasilaikyti. Tuo reikalu kietijai pietinę Lietuvos

reiškė, kad jos valdžia ne
įsileis tos komisijos į šiau-

su- 
Eu- 
die- 
str.

Amerikos Raudonieji 
Ruošiasi Kovai

New York — Amerikos 
Komunistų partija, nors 
kiek anksčiau jos sekre
torius pareiškė, kad ji ne- 
sidės prie atgaivinto Ko- 
minterno, šaukia savo

New York (LAIC) — A- mas Hitleriui kai kurias 
Hitleris 

i-—-—j-j- _____ __ o-—— -j- —........  Lietuva
NCyvC genera-igjaptų dokumentų, kom- jam buvo reikalinga, kaip 

labai prisirišę prie liam sekretoriui, orasvda- prOmįtuojančių Sovietų “langas” į rytinę Baltiją,
žemės, Prelatas mas jo, kad jis prašytų Rugiją. jįe “juodu ant bal- Tačiau ruošdamasis “žai- 

kad jie myli dvasiškių prisiminti mari-^o»»^ įrodo, kad Maskva biniam puolimui” į Angli-

dieriiis, pasiuntė telegra- merikiečių karinė valdžia Lenkijos sritis, 
kad rusai, mą Prelatui Howard J. Į Vokieti joje surado daug nenorėjo sutikti:

Grįžtant prie šių metų Balfo 
seimo, deja, reikia pasakyti, 
kad jis nebuvo toks gausus, 
koks galėjo ir turėjo būti. Ja
me buvo tikrai rimtų ir nuo
širdžių atstovų, bet buvo ir to
kių, kuriems posėdžiai atrodė Jung. Valstybių vyriausy- _ ,
tarsi tik koks eilinis formalu- bės užsienio programą, y- voliucijinę Rusiją”, . ir po marinus, žuvusius kare, 
mas. Tokie, kad ir būdami de- Pa^ prieš Marshall O pla- 
legatais, arba vėlindavosi į po- 1
sėdžius, arba juose neramiai, 
nedrausmingai laikėsi, nepai
sant visų pirmininkaujančio 
prašymų ir įpėjimų. Apgailėti
na ypač kad “už stulpiniuose 
mitinguose” dažnai maišėsi ir 
vadinamieji visuomenės vadai.

įpročiu beveik visuose mūsų su
važiavimuose.
.,3^,.^,konomlntam atštatymuL

------ ;--------- 
Panaikino Meng Be

Paukštienos

paruošus programą. mes, ir jie laukia išlaisvi- sauliniame kare,
Amerikos raud o n ų j ų nimo dienos”. Įmaldose”.

programa aiškiai parodo, Jis priminė, kad daugu-l Kaip

smarkiai kovai prieš jos rašytojų i , , . v
“žiaurią, be gailesčio, re-[ragino visus melstis už daFinti "artimuosius

Prancūzai Nuvertinsią 
Franko

Geneva — Prancūzijos 
valdžia ruošiasi sumažinti

J. V. POLITINIS KOMITETAS 
NUTARĖ SUDARYTI MAŽĄJĮ 

SUSIRINKIMĄ

sų tautų mažąjį susirinki
mą, kuris turėtų teisęcija atlieka tikrai kilnų, didelį, 

istorinės reikšmės uždavinį. 
Kaip iš Europos atvykęs Dr. A. 
Trimakas pasakė. BALF trem
tiniams yra magiškas žodis. Jis 
yra mūsų žmoniškumo, vienin
gumo ir tautinio atsparumo eg- grikultūros sekretorius ir griežtai priešinosi, 
žeminas. Kiekvienas tikras lie- piliečių komiteto pirmi- 
tuvis kviečiamas prisidėti prie ninkas paskelbė, kad val- 
jo palaimingos veiklos, kad džia panaikina dieną be 
žiauriuose likimo keliuose atsi- paukštienos, būtent, at- 
dūrusieji nepasijustų apleisti, šaukė pasiūlymą ketvirta- 
ypač artėjant Kalėdoms ir žie- dieniais nevalgyti paukš- 
mai- C. tienos. 1

spręsti svarbius užsienio paLA|H
politikos klausimus, kurių nenoiollja raieiil

15 metų, dirbant slaptai, bute dviejų sutarčių: 1939 dali, Marijampolės sritį. 
Tai buvo Stalinas, kurs 

žaliu pieštuku patsai nu-

VV'ashington, D. C. — A-

! negali išspręsti Jung. Val
stybių saugumo taryba.

Rusija šiam pasiūlymui

m. rugpiūčio 23 d. ir spa
lių 29 d.

j Rugpiūčio 23 d. sutarti- brėžė naują sieną ant že
mi, Ribentroppo - Moloto- mėlapio. Dar nenudžiūvus 

[vo pasirašyta Maskvoje, slaptų susitarimų rašalui, 
Boston, Mass. — CIO — buvo šiaip pasidalinta Stalinas pasiuntė karines

15c | Valandą

‘Amerikos Tekstilės Unija Baltijos kraštai: Suomija, pajėgas i visus tris Balti- 
jau penktą kartą per du Estija ir Latvija prijun- jos kraštus ir ten įsteigė 

", “militarines bazes”.
darbininkams maždaug po o Lietuva atiduodama Vo- Tokia buvo Lietuvos, 
15 centų į valandą. kiečių Reicho žinion. Latvijos ir Estijos nepri-

šis reikalavimas yra da- Gi spalių 29 d. Stalinas klausomvbių už<miavži- 
Boston, Mass. — Rep.. romas 90,000 darbininkų iš Hitlerio pareikalavo ir mo pradžia. Jų duobkasiai 

John W. McCormack, kad- vardu. Lietuvos, už ją pažadėda- yra Stalinas ir Hitleris.

PaslantieS findfimas metu reikalauja pakelti giamos prie Sov. Rusijos, _• _ J" darhininkams mažrlanp’ nn n T.ietnva atidundama Vn-
Dar Nevfckas
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KEMPTEN, BAVARIA

■VAIRIOS ŽINIOS
Iš BALF Seimo Ketionė Į'lemEkįli Rojiį 

Veltui
Auksine Proga ir Lie
tuviams Komunistams

Lenkai Reikalauja Lietuvos Ir 
Baltijos Nepriklausomybes

DIDELĖS PARAMOS nors vienas tikras lietuvis. 
TREMTINIAI SUŠILAU- — Namie likusiems gręsia 

KĖ Iš BALF’o daugiau fizinio sunaikini-
Lietuvos Raudonasis '"0 ^118 “ 

Kryžius tremtyje dirba di
delį šalpos darbą, —pažy-

mininkas, — tuo tarpu 
mums, esantiems tremty- oaaisvjo v — v _ • •  • •

mėjo LRK Kempteno sky- įe’ TP“. g*/^gracijos a- 
riaus pirmininkė pik. išvaizdoje, labiau pavojin- 
TautvUas, darydamas rug- Sas įvas‘"ls a““aifam- 
os™ A iž mas- Vienok mes, turėda

mi laisvę, turime daugiau 
i pareigų už namiškius tau
tos laisvės kovoje, kuri ga
li būti vykdoma diploma
tija ir ginklu. Kol kas bet
gi teįmanoma diplomati
nė laisvės kova, kurion tu
ri jungtis ne tik vadovai, 
bet ir, kuo galėdami, visi 

amerikiečiam^ bendruomenės
- ------ nariai.

Ji merikiečių. sų žmogaus teisių atėmi-'kų. Iš pranešimo paaiškė- Didelėj Šv. Lauryno baž-
Priimtoje rezoliucijoje mas reiškia UN Carterio jo, kad dėl blogo maitini- . yvo..a aiJ J _ v » . & tautos intencijai pamal-

iivioi AavaoiiuiiuKai ovuvi « A -a
tremtinių sveikatingumas J08- P3"?1** ">etu giedo-

- ---- - jo muz. P. Armono veda-
* mas choras. Tai dienai pri

taikintą pamokslą pasakė 
kun. kap. J. Panavas, y- 
pač pabrėždamas — vie
nybės reikalą, kurią dau- 

PAMINĖJO TAUTOS giausia žalojąs ne tik tau- 
__ __  ____ _________ _ __ _ ____ __ Kempteno lietuvių kolo- t°J» žmonijoj įsivy- 

prezidentas si. Tas tiktai sustiprina ir jos valstybes. Peržvelgęs . gražiai paminėjo £avęs egoistinis pavydas ir 
paragina jos agresingu-Lietuvos žmonių kančias3,ran^!5 saX°. ^aut?s ^ven'

ir išsilaisvinimo pastan- “ 
K^ėn'kovou'S'Smokra-l^’į'baitiingai j stovyklos 
tišką ir laisvą pasaulį. Jo all's.t« d»lyyauti ’ehavos 
kalba kelis kartus buvo Pakėlime. Is visų krūtinių J® vėl ?
pertraukiama ovacijų. įveržia galingai Tautos - ManJa. Man-

Prof. Louis Budenz. kaip Himno žodžiai prie beple- Ja • _______
komunizmo ekspertas, iš- vėsuojančios musų trispal- 
samiai nušvietė komunis- Yea; ^ia atitinkamą
tų sąmokslą prieš laisvas zodj taria vietos lietuvių 
tautas ir reikalavo laisvės komiteto pirm. Dr. J. Kas- 
Lenkijai, Lietuvai ir ki-Pa^r^1^am^» —
toms pavergtoms tau
toms. To paties reikalavo 
Darbo Pasekretorius John1
T. Kmetz. Savo kalboj jis|will to oppress anj destroy the čia gyvenančių mokytojų 
įsakmiai ragino , lenkų, libert f individuals and the susirinkimas, 
lietuvių, ukrainiečių ir ki
tų tautų kilmės amerikie
čius susijungti rinkiminei

New York — Lapkričio ;mai - raportai vienbalsiai 
5-6 dd. š. m., Hotel New'priimti, ypač pirmininko 
Yorker įvyko BALF sei- kun. Dr. J. Končiaus pra- 
mas. Turiningas sveikini- nešimas priimtas su padė- 
mo kalbas pasakė Lietu- ka. 
vos ministras, pulk. Povi- Seimas užgyrė nomina
las Žadeikis: Lietuvos ei jos komisijos pasiūlytus1 
gen. konsulas Jonas Bud- asmenis (21) į direkto-' 
rys; konsulas Dr. Petras rius, būtent: kun. Dr. J. 
Daužvardis; Dr. Pranas B. Končius, kun. I. Albavi- 
Padolskis, VLIKO atsto- čius, Juozas Boley, adv. F. 
vas; p. L. Šimutis, ALT J. Bagočius, L. Šimutis, 
pirmininkas. Vėliau atvy- Dr. S. T. Tamošaitis, adv. 
ko Prel. Svvanstrom, NC- N. Rastenis, Vera Količie- 
WC War Relief direkto- nė, adv. A. Olis, Nora M. 
rius. Jis labai nuoširdžiai Gugienė, Ant. Žilinskas,_______
pasveikino seimą ir paža- Dr. P. Grigaitis, Stasys siems komunistams, kurie sakoma: “mūsų krašto sulaužymą ir sudaro grė- mosi katastrofingai stovi 
dėjo visokiariopą paramą. Gegužis^ ^M. Michelsonie- tik atsisakys Amerikos defensyvinė politika ko- smę taikai.” 1 _

‘ • New Yorko Lietuvių Ta- Nepaprastai padidėjo pro- 
 _____ dyti yra nepakankama ir rybos vardu susirinkime centas džiova (Tbc) ser- 

Vilniš-; Norintieji____ pasinaudoti netikslinga. Ši politika ti- įspūdingai kalbėjo kun. gančiųjų, o mūsų jaunimo
o ’’ ’ Ii : Tj:; yra tolimesnis Jonas Balkūnas. Jis pa-sveikata irgi nepaprastai

!į minėtą Lygą šiuo adre- mėginimas pataikauti So- žymėjo, kad tiesioginė ka-’blogame stovyje.
. 'su: care of Post Office vietų Rusijai, paliekant ro kaltininkė yra Sovietų

,_______ ,_______ , ____ v__________ i visas tautas, Rusija, kuri pasidalino su
į Taip pranešė minėtos or- kurias ji jau turi pavergu- Hitleriu Lenkiją ir Balti-!

įvyko’ganizacijos ‘ “ ------- -- - - -
susirin- Albert L. Epštein.
išrinko! -- ................

j New York (LAIC) — būdu atimant imperialis-1
Spalių 26 d. Manhattan tiniam komunizmui jo o- sėjo 23 d. pranešimą iš 

štai auksinė proga lietu- Center, New Yorke, įvyko fensyvines pozicijas Ėuro- Augsburge buvusiojo L.R.į 
viškiems komunistams pa- įspūdinga manifestacija, poje”. 
tekti į jų garbinamą ir vi-pareikšti protestą prieš Toliau rezoliucija reika-vimo Kempteno kolonijos 
siems peršamą “žemišką tautų pavergimą ir pasi- lauja priverstinio karinio gyventojams. Toliau kal- 
rojų” — Sovietų Rusiją sakyti už vieningą kovą apmokymo ir ragina JAV bėtojas pabrėžė, 
visiškai dykai. Gali ke- už jų išlaisvinimą. Tą ma- delegaciją Jung. Tautoms tižioji lėšų dalis gaunama 
liauti pirma klesa, laivu sinį susirinkimą sukvietė “pabrėžti faktą, kad Len- iš BALF’o, todėl už gau- 
ar orlaiviu ir visiškai dy-Lenkų Kongresas. Didžiu-kijos ir visų kitų centri-namąją pagalbą turime 
kai. Tą “dykai” kelionę į lėj 6,000 žmonių minioj, nės ir rytinės Europos būti be galo dėkingi mūsų 
Maskvą” paskelbė The A-be lenkų, matėsi lietuvių; tautų Sovietinis pavergi-broliams l___ _____
merican Anti- Communist latvių ir kitų tautybių a- maš ir tuose kraštuose vi-kurie nesigaili didelių au- 
League of Hartford. Ji merikiečių. sų žmogaus teisių atėmi-kų. Iš pranešimo paaiškė-
apmokės tą kelionę vi-

K. skyrių atstovų suvažia-

jog di-

dėjo visokiariopą paramą. Gegužis,
Ką tik iš tremties atvv- A* Kneižys, A. Tre- pilietybės ir pasižadės nie- munizmo plitimui sustab- 

čiokas, Tarnas Matas, J\ kad čia nebegrįžti. i’
P. Tuinyla, K. P. Vilnis-; Norintieji p________________
kis, Matas Zujus ir P. Pi-'šiąja kelione gali kreiptis krovėje 
variūnas. -• . ...

Seimas užbaigtas Lietu- su. care of Post Office vietų ___
vos ir Amerikos himnais gox 1867, Hartford, Conn. jos malonei 
apie 6 vai. vakare.

Tuojau po seimo 
BALF direktorių 
kimas, kuriame išrinko’ Matysime keli lietuviški mą...
sekamą valdybą: !komunistai, bei Sovietų “M_______ o___ ,___

Pirmininkas —• Kun. Dr. Rusijos garbintojai pasi- kinę, kad pastovios ir tei- 
J .B. Končius; vice pirmi- naudos šiąja jiems teikia- singos taikos galime tikė- 
ninkai, — Juozas Boley, ma auksine proga patekti, tis tiktai išlaisvinus Len- 
adv. N. Rastenis,~ adv. A. visiškai dykai, į jų “nu- kiją, Lietuvą, Estiją, Slo- 
Olis, Vera Količienė; se- mylėtąją žemę — rojų”— vakiją ir kitas Europos 
kretorė — Nora Gugienė; komunistinę Rusiją. A. vidurio ir rytų tautas, tuo

kęs Dr. Antanas Trima
kas sveikino seimą tremti
nių vardu ir plačiai kal
bėjo apie lietuvių tremti
nių gyvenimą ir BALF pi
niginių ir daiktinių dova
nų dalinimą. Seimo atsto
vai patiekė Dr. Trimakui 
įvairių klausimų, į ku
riuos jis labai aiškiai at
sakinėjo. Jis išsklaidė vi
sus debesėlius ir sukėlė 
entuziazmą daugiau dirbti 
lietuvių tremtinių šelpimo 
darbe.

Kun. J. Vaškys, Lietu
vos Pranciškonų provinci
jolas, pasveikinęs seimą, 
pranešė, kad Maine vals
tybės valdžia yra nutaru
si įsileisti išvietintus žmo
nes, daugiausia pabaltie- 
čius, ir ragino visus dar
buotis lietuvių tremtinių 
atvežimu ir jų įkurdinimu 
Maine valstybėje vienoje 
vietoje.

Seimas nutarė sudaryti 
švietimo ir sveikatos sky
rių. Turint tokį skyrių 
bus galima lengviau iš
gauti iš valdžios atitinka
mas įstaigas švietimo ir 
sveikatos reikalams ir 
perkelti iš tremties Balti
jos Universitetą ir kitus 
studentus, kad jie be var
go galėtų užbaigti moks
lus.

Nuo 1946 m. spalių 1 d. 
iki *šių metų spalių 1 d. 
$233,624.20^0 išmokėjimų tu ar pan. Tremtiniai lie-ŠP^į®^^®1 Kristaus švente. Nėra jo-
buvo $226,016.85, tad šių tuviai niekad nepamirš 
metų spalių 1 d. balansas savo brolių amerikiečių 
buvo $7,607.35. parodyto dosnumo ir jųjų

BALF seimas kitiems geros širdies. Brolių A- 
metams yra užsimojęs su- merikos lietuvių suauko- 
kelti $1,400,000. Toki su- tų rūbų ar maisto pro-

fin. sekr. — Ant. Žilins-■ 
kas; iždininkas — Al. Tre-i 
čiokas. Našlaičių komisi-' 
jos pirm. Vera Količienė; 
tremtinių — pirm. Juozas 
Boley; švietimo ir sveika
tos — pirm. adv. N. Ras-' 
tenis. BALF kontrolės ko
misija — S. Gegužis, K. į 
Vilniškis ir M. Michelso- 
nienė.

Lietuvių Tremtinių 
Padėka

Kempteno lietuviai reiš
kia didžią padėką Ameri
kos lietuviams už paramą 
rūbais, maistu ir kit.

Beveik kiekvienas Kemp
teno lietuvių kolonijos na
rys susilaukė paramos iš 
BALF’o siųstų siuntų: 

turėjo vienas rūbais, kitas mais-

sveikata irgi nepaprastai
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“Mes esame giliai įsiti-

UKRAINIEČIAI IR LENKAI 
STEBI MŪSŲ VEIKLĄ  «--------------------------------

■ Rugsėjo aštuntąją. ma nusižeminimu ir arti- 
Iš ryto tautiečiai susirin- mo meile. 19 vai. skau

SLSIORGAMZAVO 
KEMPTENO 
MOKYTOJAI

]ęa(i Rugsėjo 25 d. Kempteno 
Lietuva bus tol, kol bus “Maironio” Vardo Lietu- 
.---------------------------------- vių Gimnazijos direkto-

i has been shattered, the evil riaus R. Zalubas iniciaty- 
will of totalitarian power, the va buvo sušauktas visų

New York (LAIC) —Di-I 
džiausiąs ukrainiečių' 
dienraštis “Svoboda”, Uk-j 
rainiečių Susiviehij i m o 
(50,000) narių organas, 
leidžiamas Jersey City, N.____________ ___________ x
J., savo angliškame prie- ijg}nes kalėdinių sveikini- akciiai — rinkti savo tau- 
de spalių 6 d. ištisai^pers.- atvirutes _
SaU±"L‘S^T “fLT. ir pa^tamiems,..ar ir vieningai ginti Vašing- ...... ............ . ....................................... .....

tone visas Sovietų ing patriote among the Poles, nė. Be to, buvo pasitarta
Leis v<iiiv£LS. a čiijygi Kaioejo 
slovakų laikraščio redak-' 
torius John C. Sciranka/ 
Estijos buv. užš. reik. Mi- 
nisteris Kaarel Robert

ir latvių veikėjas

Kaimų jvCiaiiiiiiių 
Atvirutės

Katalikiškoji 
kas metą ragina 
kus siuntinėti vien

spauda 
katali- 
tik re-

savo drau- tiečius į valdžios pareigas
ko organo “The Lithua- jje |,us katalikai ar kita- 
nian Bulletin” —
rugp. numerio) straipsnį 
— “A Comparison of the 
Nazi and Soviet Methods”, 
kurį parašė žymus Lietu
vos pogrindžio veikėjas, 
dabar DP Vokietijoje. 
Džiugu pažymėti, kad 
‘Svoboda’ nepraleidžia ne-

steigimui 
i independence of peoples, lives Lietuvių Tremtinių Moky- 
on today in the imperialism tojų Sąjungos Kempteno 
and ruthless ambition of the skyriaus. Buvo išrinkta 
Soviets. By dint of fraudulent skyriaus valdyba, į kurią 
eleetions. by the murder and įėjo: Vyt. Volertas, J. Gir- 

. imprisonment of freedom - lov- džiūnas ir ponia Pročkie-
(liepos - tikiai

Kalėdos tai tikriausiai 
religinė šventė, paminėji
mas Kristaus atėjimo į 
pasaulį. Sveikiname savo 
gimines ir prietelius Kris- Pusta, L 
taus užgimimo proga, tad- Rudolfs Šilers. 
gi, tie sveikinimai turi tu
rėti ką nors bendra su

L. Valiukas.

Brazilijos Policija Para®-
Bombomis

Lithuanians, Czechs, Slovaks, įvairiais veiklos reikalais. 
Estonians and Latvians, bond- Susirinkime dalyvavo per 
age and oppression are štili the 30 gimnazijos ir pradžios 
lot of these brave nations. The mokyklos mokytojų, 
persecution under which they 
suffer has merely changed its

1 nHmc
.Ne*Yorko Gubernato-. ..n is good t0 Nei York 

nūs Thomas E Devey, ^^ of Polisll LiUluanian> 
kuns tuo pačiu laiku kal-lC2echMlovak and

jLatvian descent united in com-
1 mon protest against the injus- Raudonieji suruošė susi- 

. _ ’ tice to the people and nations rinkimą, kuriame kalbėjo
----- --- —---- __ nahar Iriinmpf ianniman ? S1Uj ° .raS"i°f their forefathers. May your raudonųjų- komunistų va- 

New Yorke, editoriali- ruošiasi užsisakyti atviru- nean Congress Downstate f .. . . daL Policija pavaišino
kįc, cvtAvvii „erinemp k minti v i ty return to the homeland of raudonuosius asannemisniuose straipsniuose net tęs, raginame juos Kreipti New York Division pirmi-

! dvyliktą kartą nurodė A- dėmesį į savo tikėjimą, ninko, adv. Francis j J y°ur ancestors dujų bombomis, kūne ne-
O. « at m Tikimi kad atviručiu iŠ. w L j a - I’ Smcerely yours klausė JOS įsakymo 1ŠS1-menkos lietuvių — ALT Rad atviručių is- Wazeter, vardu. Savo ras- thomas e deweY” skirstyti

___ •••••• w XX va JI vtlk/ MClvll* AdArvuA XX Caa

mesmo įvykio, nei vienos įįos prasmės siųsti atvi- bėjo Centrai Parke iš Eu- 
zmeles apie Lietuvą ir lie- i^tę su §uniuku ar katinu- ropos parvežtų Amerikos 
tuvius. įku, nors jie ir dailiausiai karių palaikų pagerbime,

Stambiausias lenkiškas išdirbti. atsiuntė reikšmingą raš-

ma yra reikalinga ne vien dūktų nemaža yra gavusi'
_________ a* • _____ • i___ a • _ ir lr’tremtinių šelpimui, bet jų i? Kempteno^ lietuvių ko- 

įkurdinimui, ypač jeigu lonija. Minėtas gėrybes 
būtų priimtas Stratton’o kempteniečiams paskirs- 
bilius tremtinius masiniai to vietos Lietuvių Raudo- 
įsileisti. 1948 m. yra nu- nojo Kryžiaus skyrius, 
matyta apgyvendinti 15,-kuriam vadovauja pulk. 
000 lietuvių tremtinių. N. Tautvilas. LRK Kemp-

Seimas gavo apie $11,- teno skyriaus visuotinam 
000.00 aukų. Stambiausią narių susirinkime, kuris į- 
auką pridavė p. EI. Pau- vyko rugpiūčio 29 d. visų 
razienė iš Detroit, Mich., vienbalsiai buvo priimtas 
būtent. $5,000, kuriuos su-padėkos laiškas amerikie-dėti, f.............. J. .
rinko viešoje rinkliavoje čiams broliams lietuviams vyzdį. Mažiausious, stip- 
_ Tag-Day. už paramą rūbais ir mais-'riai susitelkusios < " ’

ir jos Informacijos Cent- dirbystės supras, kad mū- te gub. Dewey pareiškė: i 
_ :i-i_ i $111 hnfinpc Irai sau 4a rr»Ti- “T «<= caro 

lenkams, 
editorialas 
winow” tarp kito pastebi 

■— “Broliai lietuviai pa- 
i kartotinai mums rodo ke
lią ir už tai nereikia nei 
pykti, nei įsižeisti, nei liu-

, tiktai sekti jų pa-

— veiklą, kaip pavyzdį žmonės reikalauja reli-, “f am happy to send warm 
Neseniai įdėtas atviručių, ypač šį- greetings, with my profound
“Przyklad Lit- labai nuoširdžiai turi- sympathy, to those who will 

me Šauktis Taikos Kara- meet at Manhattan Center... It 
liaus malonės ir ramybės, should not be forgotten that 

---------------------- the day you commemorate is 
K Britu Z«n<» Rejistnio ja the 8th anniversary of the Ger- Barlwnc I Ana h jJHa man march on Poland, with Į rĮPtTJIIJ^ cooperation of a stab in
Pradėta tremtinių tarpe the back from Soviet Russia.

— r_______ -z_______________________ (-__  __________ etinės registracija darbams į “The people of Poland were
BALF valdybos praneši- tu ir taip pat BALF’o va- grupės gali nevieną stam- Australiją. Imami tiktai not alone in their suffering. 
-------------------------------- dovybei. Minėtam padėkos besnį susigrupavimą pa- prasti darbininkai ir į že- The cruelty and oppression 

laiške nuoširdžiai dėkoja-j mokyti, taip, kaip mažos mes ūkį. Turi būti vien-they endnred were visited in 
ma broliams iš užjūrio už tautos gali mokyti dideles gungiai ir netarnavę vo- quick succession upon the Lith- 
materialinę paramą šiuo .valstybes...” Taip įvertina kiečių kariuomenėje. Ne- uaniana, the Czeehs, Sfovaks, 
sunkiu metu, bet taip pat 'mūsų veiklą ‘Nowy Swiat’ i žiūrint, kad tolimas ir ne- Latvians, Estonians and other 
tikimasi, kad 
mūsų broliai 
mums iškovoti 
brangiai mūsų 
Lietuvai. Tegu 
šimteriopai atlygina vi
siems dosniesiems 
tojams: jų aukos 
palengvina skurdų 
nių gyvenimą.

I

Now
pažįstamas kraštas, trem- minority peoples of Centrai and 

registruojasi. Eastem Europe. Taken by sur- 
> emi- prisė and overwhelmed, they 

tėvynei nuoseklia ir drąsia Ameri- gracijos komisija iš užsi- resisted to the limits of their 
Viešpats1

brangūs: spalių 9 d. Nr.
padėsią “Mes nuo seno pažįsta-'tiniai ir čia 

ir laisvę me ir nuolat didžiuojamės Tačiau Australijos

kos lietuvių kova, ypač registravusių pasirenka resourees. Undcr the chacktes 
advokato Jurgėlos. Ame- nežymų procentą, nes at- of the oppressors they remain- 
rikos Polonija privalo sek- meta ir tuos, kurie buvo ed steadfast and kept faith in 
ti lietuvių kilmės mūsų prievarta vokiečių paimti their uKimate delivery. 
bendrapiliečių pav y z d į, į kariuomenę, ar šiaip kas “Today they share a common 
kaip jie nuolat budi ginda- nors truputį netinka. Dau- and a tragic disappointmcnt. 

L. Valiukas, mi Baltijos kraštus”. giausia praeina lietuviai. Though the power of Germany

auko- 
žvmiai 
tremti-

Sao Paulo, Brazilija —•

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitoma mėnesinį, religinį, pat
riotinį ir gausiai paveiksluotu laikrattį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai
MOUNT ST. FRANCIS < GREENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinami gražus apraiymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrtnrtmė.

“Varpelio”
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpelio” Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą. 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI. Surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirta prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje.”

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

“VARPELIS”
Kreipkitės adresu:

FRANCISCAN FATHERS
Mount St. Francis Greene, Maine F

I
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Gyvenimo audros nerim-| — Neužmirškite, kad at- 
sta, o Bažnyčia stovi ne-'sakingumas už Tikėjimo 
pajudinama.

' Pilkas gyvenimas ieško'nyčios 
džiaugsmo i 
o Bažnyčia rodo kelią per ir kunigų, bet ir ant Jūsų, 
skausmus į 
skausme ir 
muose gims,

| turtą Jūsų sielose, už Baž- 
„ " t likimą Tautoje 

ir malonumų,1 krinta ne tik ant Vyskupų

garbę. Ji mūsų Tikėjimo namiškiai! 
persekioji- Turite moralę pareigą iš- 

tvirtėjo, au- pažinti Jūsų Tikėjimą 
go, persekiojimuose ji ir prieš žmones! Turite pa- 
toliau tarpsta, stiprėja, reigą tvirtai liudvti Tieso- 
vadovau ja. je, ginti Bažnyčios nuo-

Baisusis karas nusiaubė pelnus viešojo gyvenimo 
Europą, griuvėsiais pa- ir tautinės kultūros mora- 
vertė puošnias katedras ir liniame lauke. i
vargšu namus, tačiau — Su pagrindu galite di- 
žmogus, ?naVog sxv-o reti- džuiotis Jūsų ryšiumi su 
kėjime. išdidžiai šaukia: Bažnyčia! Juk esate di- 

; — Netarnausiu!.. dingos Motinos vaikai,
Tačiau Bažnyčia niekuo- kuri tiek ašarų nušluostė

Lietuvoj išeina laikraštis Tėvynės Balsas . Ja- met nepasitrauks iš kovos pasaulyje, tiek širdžių su- 
me rašome lietuviškai, bet savaime kyla klausimas: laulto nes pastatyta ant judino gera daryti Bro- 
kunos tėvynės balsas? Lietuva dabar įterpta j Rusi- Uolos _
jos Sovietų Sąjungą; ją valdo Maskvos biurokratai - vartai’ neDer^alės 
komunistai; Lietuvos piliečiai paversti Rusijos pilie
čiais; jie neturi jokios laisvės, jokių teisių, nes jų gy
venimas tampriai užtemptas ant maskoliškai - komu
nistinio kurpalio. To laikraščio leidėjai visa tai su
pranta ir todėl jį užvardijo ne Lietuvos, bet Tėvynės 
balsu. Ir ko gi tas rusiškos tėvynės balsas nori? Jis 
kreipiasi į lietuvius pabėgėlius, ragindamas juos grįž-

kurios nė pragaro liams, o Dievo išminties 
pienu išmaitino visą žmo
niją ir toliau tai noriai at- 
----- ! | 

j — Taigi: “Budėkite, tvir-

d
kos. Mokymo programose 
atsirado tokios 
kaip — “religija 
tautų opiumas”;

■taipgi apie

temos,
— tai 

kalbėta 
“Vatikano pi

niginius aristokratus”, a- 
pie “katalikų ir protestan
tų palinkimą prie doleri
nio imperializmo”, apie 
“šv. Tėvo tylėjimą, kai ė- 
jo gandai apie Liubkiną, 
Stetiną ir Maidanek” ir tt. 

Iš katalikų dvasininkų, 
i kurie buvo pasiųsti i tas 
politines mokyklas, lauk
ta, kad savo įtaka į savo 
krašto katalikus žmones 
prisidės prie atgrąsinimo 
nuo “bolševikinio baubo” 
baimės.

# * $

KATALIKAI, BUKIME lieka’ 
BUDRUS!..

Lenkija, kuri taip skau- t^i^stovėkite tikėjime, ei- 
džiai kentėjo šio karo me- kitės kaip vyrai ir būkite 
tu, nesulaukė laisvės, stiprus” (1 Kor. 16, 13). I 

Aloyza t xjuve . j- - - s^imininkau ' O tuo pačiu metu Lenki-
ti į “tėvynę” ir žadėdamas jiems visišką amnestiją bei ‘ - - -
atleidimą tikrų ir tariamų nusižengimų. F 
jiems žada, kaip juos vilioja:

1. “Niekas nepersekioja grįžtančių lietuvių ir ne- vybinį lenkų jėgos šaltinį tikintieji
atskiria jų nuo šeimų”. —tikėjimą. ‘ ’

2. “Grįžtantiems suteikiama medžiaginė parama”. Pastaruoju metu (rug- nyčios globos...
3. “Jiems suteikiama galimybė pasirinkti savo sėjo 8 d.) Lenkijos Epis- crnvAfKiiv

specialybės darbą". kopatas paskelbė ganyto- TITO^®“
4. “Tie, kas turėjo ūkius ar namus, nepriklausan- jinį laišką tikintiesiems,

čius nae.inna.liza.cijąi, atgauna juos atgal. Jeigu nega- kuriame atkreipia dėmesį Jugoslavijoje Bažnyčios; 
Įima grąžinti senąjį ūkį, jie turi teisę gauti kitą lygia- i blogą lemiančius pasi- padėtis diena po dienos 
gretį ūkį ligi 15 hektarų”. reiškimus: į auganti pikt-sunkėja.

5. “Jie gali gauti iš valstybės paskolą trobesiam žodžiaujančiųjų skaičių, Žinomas anglų katali-
pasistatyti, inventoriui ir gyvuliams įsigyti”. sektų įtaką, pasikėsini- kų veikėjas lordas Hol-

6. “Tarnavę vokiečių kariuomenėj, o taip pat mokyklas168
‘vietinėse rinktinėse’ ir kituose kariniuose jungtiniuo- auki§Gma’ 
se eiliniais ir karininkais, taip pat policijoj, nėra trau- „pSvcnfima 
kiami už tai atsakomybėn Jie gali grįžti ten kur gy- vėg riboji*į ‘čėn- Čh)6kčlton&“ JŪ^Savijoje
veno ligi karo, ir dirbti... Tai liečia ir tuos, kurie de
zertyravo iš Tarybinės Armijos”.

Bažnyčios priešai veikia 
maskuotai ir viešai. Kova 
nuolat aštrėja. Komuniz
mas eina kaip Apokalipsio 
žvėris ir nori visą sunai
kinti. Jis eina kaip Dievo 
teisybės rykštą, ir mes su 

Arkivysk. Mečislovas Reinys, patvirtintomis ži- Bern. Brazdžioniu šaukia
momis, šių metų vasarą bolševikų buvo suimtas irme: 
kažin kur iš Lietuvos ištremtas. Dabar Lietuvoje Ir dreba žemė tartum krislas, 
beliko tik vienas Panevėžio vyskupas K. Paltarokas, ir dreba dangūs tartum kristų, 

I ir srūva upės — kraujo gyslos, 
Žmo- lizmą. Mus, komunistus, ir ir mūsų skausmo šauksmas:mane, kaip šešėliai.

Ir štai ka svetimi atėjūnai, kurie, J°je. Bažnyčia išgyvena ngs ten gyvena nuolatinė- jus, abiejų bažnyčių atsto-
4 susiradę pilkuosius patai- mėginimus: kunigai sui- policinės valstybės a- vus, riša bendras idealiz- 

kūnus, kėsinasi j patį gy- iminėjami ir nuteisiami, gentų baimėje. Tiktai la- mo ir pasiaukojimo bruo- I

./. ?_e.moralifu^> bai nedaugelis drįso su žas. Remdamiesi jais, ga-' 
į mi, vaikai plėšiami iš Baz- manjm kalbėti. Visi bijo lime kartu keliauti žymų

— Gelbėk, Kristau!..
Jonas Gailius.

Prašo AffidavityVisi bijo lime kartu keliauti žymų 
griežtų bausmių, grėsian- kelio tarpelį. Kada nors; 
čias už “neatsargius pasi- ateis laikas atsiskirti, bet 
[kalbėjimus su svetimtau- tai nebus šiandienos ar gauna laiškų 
'čiais”.

KOMUNISTUS IR KU
NIGUS RIŠA VIENAS 

IDEALIZMAS?

“ Darbininko” redakcija 
iš Europos 

rytdienos reikalas, bet rei- lietuvių tremtinių su pra
kaląs, aktualus poryt ar šymais parūpinti 
ateityje. ■ affidavitus.

i
I

jiems 
Tremt i n i ų 

Kad būtų pabrėžtas ko- tarpe gana daug yra to- 
munizmo ir Katalikų Baž- kių, kurie Amerikoje gi- 

Sovietų Rusijoje kelis nyčios aukų bendrumas, minių neturi, o ilgesniam 
katalikiškas den, Atstovų Rūmuose va- metus vargo vienas vokie- pagerbtos net 

blogą vaikų dovaaująs taip vadinamai tis belaisvis, teologijos katalikų aukos, 
šventų dienų krikščioniškųjų socijalis- studentas. Grįžęs į savo perauklėjančios 

žmonių lais-tų grupei, po dviejų savai-tėvynę jis papasakojo: Nr. 145 laiptų
J ; — Kai 1944 m. vasarą “antifašistų garbės lento- mielai norėtume paprašy- 

zūravimą ir kontrolę. pasakė: buvo pradėta rūšiuoti vo- je”, buvo pakabinti por-'ti kilnios širdies D-ko
I Ganytojinis laiškas bai- — Nėra jokios abejonės, kiečių belaisvius, paimtus tretai dr. Klausener’io ir! skaitytojų, kurie dar ga- 

Nagi, nagi. Duota ir dribtelta! Atrodo, kad ir giamas šiais įspėjančiais kad Tito yra nusprendęs prie Stalingrado, “Tauti- Probsto, Berlyno Katalikų lėtų pasirašyti affidavit
Plechavičius kviečiamas grįžti. Tačiau vis dėlto apsi- žodžiais: visai sunaikinti Bažnyčią, nis Laisvos Vokietijos Ko- Akcijos veikėjų, kuriuos of support, padaryti tokį
drausta. Reikia gi nurodyti juodąją ranką, kuri gun- — Pavaizdavome Jums, ir tai dėl to, kad supranta mitetas” ieškojo visų “an- nukankino nacijonalsoci- didelį žmoniškumo patar
do pabėgėlius Lietuvon negrįžti. Gi tą juodąją ranką Broliai Tikėjime, mūsų jos jėgą ir moralinę įtaką, tifašistiškai” nusiteiku- jalistai. navimą keliems lietu-
štai kas sudaro: rūpestį švento Tikėjimo Norėdamas realizuoti ši- šių belaisvių ir kvietė juos Dabartinis SĖD partinis viams tremtiniams, kurie

«t _ visuma ir skaistumu, kurį tą tikslą, Tito stipriai už- bendradarbiauti, kad “pri- dignitorius Walter Ulb- kreipėsi į redakciją su pa
turime pareigą ginti iki atakavo dvasininkus, šei- sidėtų prie karo užbaigi- rich, anuometinis politi- galbos šauksmu. Tuo tar- 
paskutinio atsikvėpimo, mą ir jaunimą. Lordo Hol- mo ir nacijonalsocijalizmo nės mokyklos netoli Mas- du turime šešis tokius 
Išdėstėme mūsų baimę tuo deno nuomone, Tito seka durklo numetimo”. Buvo kvos instruktorius, paša- laiškus. Visi juos rašę yra 
pilnu pasitikėjimu Jums, Hitlerio ir Mussolinio pė- toleruojamos įvairios nuo- kė vienam vokiečių belais- mums pažįstami kaip geri 
kurie pergalėdami išlaikė- domis ir nesigaili pastan- monės, kad tik jos būtų viui: 
te “Tikėjimo mėginimą”, gų suskaldyti šeimą, iš-’nukreiptos prieš nacijo-
— tikėdami, kad grynas plėšti jai berniukus ir nalsocijalizmą. Tokiu bū- iš jūsų komunistų ar soči- ra daug svetimų kalbi? 
mūsų intencijas reikiamai mergaites ir įjungti į vai- ‘du NKVD įrengtose poli- jalistų. Turite tiktai su- mokąs 
įvertinsite. Darome tai stybines organizaci j a s, tinėse mokyklose buvo ir prasti mūsų pasaulėžiūrą antras taip pat mokyto- 
nusižeminę prie Marijos vadovaujamas netikinčių katalikų, 
kojų, Tautos paaukojimo komunistų. 
Jos Nekaltai Širdžiai me- — Nuo akimirkos, 
tinėse, tikėdami, kad ga- peržengiau 
lingas Jos tarpininkavi- sieną, — ]_ 
mas padės išlaikyti mumsįHolden, — pradėjau su-į jos dalyje, stovįs SĖD skvernis”) 
tvirtumą Tikėjime, meilės prasti spaudimo atmosfe- priekyje; — J. G.) pasakė los ligi karo pabaigos bu-Į Mūsų geruosius skaity- 
ir ramybės dvasią kovoje j rą, kuriai vis labiau len- tada susirinkusiems karo vo išguitas, bet po Vokie- tojus prašome atsiliepti 

itijos kapituliacijos buvo tokiu adresu: Mr. K. Či- 
— Turime bendrą priešą: sutapatinamos “antifašiz- biras, 366 W. Broadway, 

valandėlei, slinko paskui Hitlerį ir nacijonalsocija- mo” ir “marxizmo” sąvo-ISo. Boston 27, Mass.

nešventimą,

kruvinos laikui likti be vilties do- 
Ir taip kumento Vokie t i j o j e, 

stovyklos jiems rodosi, būti tarsi 
lentoje, ant bedugnės krašto. Mes

I
I

Lietuvių tautos atčaižos, smetoniškų dvarų, ge
rų biznių, grynai savo kišenės patriotai. Tai žmonės, 
kurie tarnavo Hitleriui, kurie išdavinėjo tautos inte
resus, kurie parėmė reakciją ir atvedė Lietuvą prie 
fašizmo, kurie 1941 m. padėjo įsistiprinti hitlerinin
kams, o vėliau ragino eiti į vokiečių kariuomenę ir 
įvairius fašistinius karinius jungtinius... Tai karo nu
sikaltėliai, perėjūnai ir avantiūristai, suinteresuoti, 
kad jūs negrįžtumet namo”.

Dabar ir gana. Davė ir atėmė. Antra pakvietimo 
dalis panaikina pirmąją. Juk lengvių lengviausia vi
sus išskaičiuotus pakviestuosius įskaityti į “juodosios 
rankos” sąstatą ir tuč-tuojau likviduoti. Netenka abe
joti, kad Lietuvos pabėgėliai yra dėkingi už tokį aiš
kų pakvietimą ir nemažiau aiškų grasinimą visus grį
žusius nedelsiant sunaikinti. Taip pat ir pakvietimo 
autoriai turėtų būt pabėgėliams dėkingi, kad jie su
prato, jog tai buvo rašoma, jaučiant atremtą pakau- 
šin revolverį... Taip, turėtų būt dėkingi ,jei juose te- rytojaus ir malonę ištver- Sekliai nepaliko manęs nė 
berūsi bent kibirkštėlė lietuviškumo. K.

ir sąžiningi žmonės, lietu-
— Neturiu noro padaryti viai katalikai. Jų tarpe y-

buv. mokytojas,

........ . ‘ c, ir protestantų ir klasių kovos esmę bei jas, inžinierius, gydyto- 
jteologų. pagrindinius komunizmo jas, paprastas darbinin-

kai Wilhelm Pieck (dabarti- dėsnius Marxo ir Engelso kas ir pan. Kas domėsis 
Jugoslavijos nis komunistų vadas so- dvasioje. jiems padėti, tiems per-

pareiškė lordasjvietų okupuotoje Vokieti- žodis “Pfaff” (“ilga- siusime pačių tremtinių --- J.-.— „ J-1—or.TA _i------- tOS mokyk_ lajškUS.

jr rsmvhės dvasia kovnic!

dėl Lenkijos krikščioniško kiasi to krašto žmonės, kapelionams:

ti iki pabaigos.

PARTIZANAI

Vedybos
Religinėms apeigoms pasibaigus, suruoš

ta kukli vestuvių puota. Pasikviesta vyriau
sias partizanų vadas, Tauro tvirtovės virši
ninkas ir keletas svarbesnių pareigūnų. Jau
navedžiai buvo laimingi ir tiek savimi užim
ti, kad tik puse ausies klausėsi sveikinimu ir 
linkėjimų. O jų būta gausių ir nuoširdžių. 
Vyriausias vadas, apysenis, bet tvirtas ir 
ryžtingas vyras, linkėjo jauniesiems susi
laukti net keliolikas ištikimų partizanų Tė
vynės laisvei iškovoti. To linkėjimo jauna

vedžiai išklausė nukaitusiais veidais ir žė
rinčiom akimis.
— Nemanykite, brangieji ,— aiškino įgulos 

viršininkas, — kad mūsų vadas yra užsispy
ręs gauti ko daugiausia mėsos kanuolėms. 
Aš žinau jo mintį ir ją pats pakartoju, kad 
jūsų busimieji partizanukai dar mažystėje 
susilauktų laisvos ar bent laisvėjančios Lie
tuvos ,ir jeigu jiems dar tebeteks prie jos 
galutinio išlaisvinimo prisidėti, tai kad jie 
būtų šauliai, o taikiniu bei kanuolėms mėsa 
tebūna mūsų dabartiniai pavergėjai.
— Valio! Bravo! — sutvirtino visi vieningu 

balsu.
— Žinote, gerbiamieji, — atsiliepė Gegu

žis, — aš beveik visą savo amžių gyvenau 
Rusijoj ,tad esu matęs daug nelaimių, skur
do ir visokių žiaurenybių. Ir kai būdavo kar
tais tenka dalyvauti tokiose pramogose, kur 
nėra peštynių, tik viešpatauja žmoniškumas 
ir draugiškumas, tai būdavo žmogus tarsi iš 
naujo atsigemi ir vėl žmogumi pasijunti. 
Deja, tokių pramogų Rusijoj maža, labai ma
ža. Bet šiais laikais ir Lietuvoj ne kitaip. Ne 
tarp savęs pešamės, tik priešai mus smau
gia. Taigi šios vestuvės tai lyg retas saulės 
spindulėlis niūrioj ir audringoj dienoj. Tad

džiaukimės šiuo momentu, kurį mums ši my
lima porelė suteikė, dėkokime jiems ir iš
gerkime jų sveikatai ir laimei. Ilgiausių 
metų!

— Valio! Valio! — pritarė svečiai.
Panašių linkėjimų neskupėjo visi vestu

vių dalyviai, išskyrus Eugeniją, kuri visai 
prarado iškalbą, tik gėrėjosi jaunavedžiais 
ir pakartotinai juos bučiavo. Staiga toptelė
jo galvon Gegužiui viena keistoka mintis, su 
kuria kiek laiko nesėkmingai kovojo ir ne
iškentęs pasisakė:
— Žinote, tamstos, ko čia dar trūksta? At- 

siveskime čia tą čekistą Pochotiną, tegu ir 
jis pasidžiaugia jaunųjų laime.
— Iš tiesų ,gera mintis — ha, ha, ha! —pa

sigirdo linksmų balsų.
Tačiau tam sumanymui pasipriešino ka

pelionas. Tai buvo rimtas, susikaupęs, be
veik visuomet nuliūdęs kunigas. Jo keli 
draugai kunigai buvo žvėriškai bolševikų 
nužudyti ir jam pačiam teko budelių rankose 
pabuvoti. Beveik stebuklu nuo mirties išsi
gelbėjo. Dabar, sveikindamas jaunavedžius, 
prisivertė nusišypsoti ir taip į susirinkusius 
prabilo:

— Aš gerai suprantu karininko Gegužio

nusiteikimą. Ką gi — tas noras pasidžiaug
ti nugalėto priešo pažeminimu nebe naujas. 
Jau žiloj senovėj romėnai privesdavo savo 
belaisvius dalyvauti laimėjusios armijos 
trijumfalėj eisenoj. Bet mes ne romėnai. 
Pasigriebiam vieną kitą belaisvį ,o tuo tarpu 
mūsų nuvarginta tauta tebedejuoja kruvinoj 
bolševikų vergijoj. Mes tik kovotojai ir dar 
toli gražu ne laimėtojai. Tad verčiau pasi- 
kvieskime į šias vestuves Dievo Motiną su 
Jos Sūneliu, kad Jis, kaip kitados Galilėjos 
Kanoje, padarytų naują stebuklą — išlais
vintų mūsų numylėtą Tėvynę Lietuvą. Tad, 
Dievuliui padedant, už Lietuvos laisvę!

Visi taip griausmingai tą linkėjimą pa
kartojo, kad tas rimtas, graudus ir galingas 
šūkis nuaidėjo per visą Tauro požemį.

Visi giliai susimąstė. Prisiminė, kokioj 
yra padėty ir suprato, kad jų uždavinys dar 
tik prasidėjo...

Pirmos dalies galas.

'Red. pastaba. Kiek žinome, “Partizanai" 
buvo skaitomi su gyvu susidomėjimu. Mums 
malonu pranešti, kad šios puikios ir aktua
lios aapysakos antroji dalis kiek vėliau taip 
pat bus spausdinama “D-ke”.
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fiaiajulio 
SvajUiumai

Kaip Ir Kur Vyks Busimasis 
Karas

Rimtas šveicarų laik
raštis “Journal de Gene
ve” įsidėjo Jacąues Rou
vier straipsnį, kuriame 
bandoma išvesti busimojo 
eventualaus anglosaksų— 
sovietų karo apybraižas. 
J. Rouvier rašo: .

“Atominė bomba, be a-j 
bėjo, apspręs strategiją ir 
taktiką, tačiau bendrieji 
pagrindiniai duom e n y s 
bus tie patys. Rusija, kaip 
ir napoleoninė Prancūzija 
ar hitlerinė Vokietija, 
stos kaip kontinentinė ga
lybė prieš jūrinį priešą. 
Dėl to ji stengsis apvaldy
ti Europos ir Azijos kon
tinentą su jo pakraščiais, 
šiaurės ir vakarų Afriką 
su Casablanca ir Dakaru. 
Kiniją Korėją. Pacifiko; 
salas. Jos priešai turės 
stengtis išlaikyti ko dau
giausia bazių išlaipini
mams”.

“Journal de Geneve” 
bendradarbis yra įsitiki
nęs, kad anglai ir ameri-1 
kiečiai negalės atsilaikyti 
prieš eventualų r ---* -x-

migloti. Anglosaksų pasi
traukimas iš Europos, be 
abejo, būtų tik laikinis: iš 
bazių, kurios bus laiko
mos bet kuria kaina, pra
sidės amerikiečių prieš- 
puolis. Tos bazės bus Is
panija, Pirinėjų ginama, 
toliau, Kreta, 
Šiaurės Afrika, Japonija. 
Toji sistema ankštai sie
jasi su britų sistema. Pa
starosios svorio centras 
eina nuo Viduržemio jū
ros link Indijos vandeny
no per Afrikos širdį. Bri-Į

Turkija,

DARBININKAS

Vaizdas iš Amerikos Darbo Federacijos Seimo, San Francisco, Cal., kur dalyvavo 700 ats
tovų ir atstovavo 105 unijas ir 7,577,000 narių.

tai suprato, kad ateity jiej^. ..draudžjamąji kori. 
turės remtis nebe vien sa-:dol^„ kokjn |o_
vo jūrine galybe, kaip ligr .jo j nu0 to k

ridoriaus pasilikusioms 
■ sovietų pajėgoms jie tada 

_ t naikinamąsias 
kautynes. Politiniu požiū
riu anglosaksams didžiau
sia problema bus surinkti 
pakankamai Vakarų Eu
ropos sąjungininkų pajė
gų. Nėra tikra, kad tas 
uždavinys bus lengvas”.

į — —- - _ - . . •

šiol. bet ir sausumos bei - - 
oro pajėgomis, kurios tu-; 
rėš turėti savo bazes.
Joms parinkta pusiaujo: 
Afrika. Ji gins Vidurže
mio jūros — Suezo — In
dijos vandenyno arteriją 

i ir dengs britų - amerikie- 
į čių naftos intresus Irake, 
Irane. Arabijoje.

Tos sistemos abu poliai 
bus Kenija ir Nigerija,

Iš "Tiesos" Mes Sužinome Tiesą • • •

biografijas. Darbininkai 
susipažįsta su J. V. Stali
no gyvenimu. Apie 100 
“Ūdros” kailių fabriko 
darbininkų studijuoja J. 
V. Stalino biografiją. Trys 
rateliai J. V. Stalino bio
grafijai studijuoti pradė
jo veikti baldų fabrike 
“Vilnius”. Rateliams va
dovauja drg. drg. Sondri- 
gaila, Zaikinas ir Jarmo- 
lajeva. Čia jau išnagrinė
tos pirmosios 2 temos iš 
draugo Stalino gyvenimo 
ir revoliucinės veiklos. Su 
dideliu susidomėjimu stu
dijuoja savo mylimojo va
do gyvenimą ir veiklą”.

♦ ♦ ♦

Žmonės ramiai išklausė 
politruko pranešimo apie 
tai, kas mus laukia sugrį
žus: teisė į darbą, poilsį, 
senatvę. Kokiais keliais 
būsime vežami ir kad “te
nais” specialus teismas 
kiekvienam priteis... po 
penkioliką tūkstančių rub
lių grynais ir po penkioli
ką ha žemės... Po praneši
mo pareiškė: “Prašau 
klausti kas kam yra ne
aišku?” Kadangi iš “Tie
sos” jau buvo sužinoti “vi
sa tiesa” kaip ten ištikrų-

I

J

. ‘jų yra, tai jokių klausimų 
xt • * - 1 1 'nebuvo, o visi staiga paki
ni a ujoje musų stovykloje pirmasis mus aplanke politr ūkas i0 ir be žodžio apleido sa- 

. ilę, joje palikdam i vieną

kad buvo nu-
Kaip pamenameKaip pamename, Mas-’sakant, tai buvo bereika- Dmitrijus, Jevgrafo s., Sa- Pa4 pastyrusį politruką... 

kvos konferencijoje sovie- lingas laužimasis į atviras farovas Vladimiras, Petro £eraL kad buvo nu- 
tai vienu iš pirmųjų punk- duris, nes ir prieš šitą su- s., Slučevskis Levas, Moi- tarta per okupuotų kraštų 
tų pareikalavo svarstyti sitarimą sovietų repatria- siejaus s., Šipalaitė Stefa- spaudą informuotu x- 
reikalus, liečiančius DP. ciniai politrukai laisvai nija, Salomo d., ir tt.
Jie reikalavo, kad į DP lankė stovyklas ir kalbėjo 
stovyklas laisvai būtų įsi- kas tik patiko. Tik mes bar Lietuvoje vykdo 
.v,—....... _ « -------------------___ i ir neturime singumą”...
kai, už geležinės uždangos teisės politrukams paša-L„ _ _

sampro- leidžiami I ........................................  ’

Dėl busimojo karo laiko leidžiami sovietų politru- neturėjome

, “kaip 
' ~ ‘ ten ištikro yra” už geleži-
Iš čia matome, kas da- n®s uždangos... A. V-as.

“tei- ----------------
“Journal de Geneve” ben-sovietų Afrikos kontinento rytuo- dradarbis šitaip 

antplūdį i Vakarų Euro- se ir vakaruose: juos jun- 4^^. F
na • “Esant dicnt'nnnrpi’iai pia ?> OOTI mvlill ilfrio Stra- *pą: “Esant disproporcijai gia 3.000 mylių ilgio stra- 
1:10 neįmanomos jokios teginis kelias”, 
modernios kautynės. Iš! Kai šitos britų ir ameri- pajėgos y~ 
Europos teks trauktis, ir kiečių bazės bus užimtos, naujinamos, 
tą traukimąsi dengiančiosįreikia laukti, kad bus pra-' *
pajėgos (o tai tegalės bū-dėta atominė oro ofenzy- 
ti atkurta vokiečių ka-jva, rašo J. Rouvier. “Bri- 
riuomenė) bus paaukotos) tai ir amerikiečiai tuo me- 
sunaikinimui. Ši hipotezė tu kur nors už Elbės ato- 
išaiškina daugelį dalykų, minėmis bombomis pada- 
kurie šiaip jau yra labaiirys iš šiaurės į pietus ei-

komunistiškieji kyti jokio atviro žodžio. Visame krašte klesti gj'va 
iv Mnma ntiuaVvto teisti noc’ kultūrine veikla ...

Šiuo metu amerikiečių kitokios _ 
yra perdėm at- priemones, 

, maksimaliai 
pritaikant moderniuosius 
išradimus. Tasai atnauji
nimas tebus visiškai pra
vestas tik apie 1948 m. 
Tai bus anglosaksų kari
nio apogėjaus metas. Ka
riškai kalbant, konfliktas

“Dariaus ir Girėno” vardo 
laikraščiai, kino filmos ir Mums pasakyta tylėti, nes 'Kuirunne vemia"... inžinerijos — statybos kuopa ir 

propa g a n d o s kitaip... i Toliau skleidžiant “Tie- paskiri jos nariai ieško bendra-
--------- iš kurių DP Vos tik spėjus susikurti sos” puslapius aiškėja, minčių .norinčių užmegsti ko- 
sužinotų “visą tiesą”, kas naujajai lietuvių stovyk- jog visame mūsų krašte respondencinius ryšius. Būtų 

Švabijos Gmuendėje, klesti “neregėta ir nieką-malonu susirašinėti su to pat 
da dar negirdėta kultūrinė vardo Amerikos lietuvių orga- 
veikla”... Atrodo, jog žmo- nizacijom.
nės yra tiek nepaprastai Kuopa yra sudaryta iš DP 
laimingi ir viskuo paten-lietuvių: karininkų, inžinierių, 
kinti, kad jiems daugiau įvairių statybos amatininkų, 

būtų vienoks, jeigu jis į- sos”, išeinančios Vilniuje, niekas ir neberūpi, kaip darbininkų ir tt. Kuopos pas- 
vyktų prieš 1949 m., ir ki- ir ja mumis apdovanojo, tik studijuoti... “didžiųjų kirtis — statybos bei remonto 
toks, jeigu jis įvyktų po O kadangi “Tiesa” rašo vadų” V. I. Lenino ir J. V. darbai Vokietijoje. U.S. Zonoje, 
to. Pirmuoju atveju an- “tiktai tiesą”, tai ją pasi- Stalino biografijas. Ištik- amerikiečių kariuomenės žinio- 
glosaksai turės būtinai iš- skaitę ir sužinojome, koks rųjų taip rodos, jog nie- je.
laikyti savo bazes Ispani- ištikrųjų gyvenimas da- kas nebegraužia “laimin- Brangūs tautiečiai prašomi 
joje, šiaurės Afrikoje, bar yra mūsų tėvynėje ir gųjų” Lietuvos žmonelių atsiliepti šiuo adresu:

Comanding Officer 
8724 Labor Service Co. Eng. 

Constr. Lith. 1584 Labor
Supervission Co. A.P.O. 757

%

dabar dedasi jų kraštuose lai :
ir koks tenai laimingas ir tuojau j ją atvyko ir re- 
linksmas yra gyvenimas, patriacinis bolševikas iš 
Tuo klausimu ir buvo pil- Štutgarto — maj. drg. Li
nai susitarta. Nors, tiesą berts. Jis atsivežė pluoštą 

------------- LKP b CK organo “Tie- 
jeigu jis į- sos”, išeinančios Vilniuje,

v •

joje, šiaurės
Juodosios jūros pakrašty, 
Irane, Aleutų salose, japo
nų salyne ir gal Korėjoj.
Tačiau jeigu konfliktas 
turėtų kilti po 1949 m., tai 
raketinių sviedinių pa
žanga leistų atsisakyti Is---- Nr. 125 (1262),
panijos ir Turkijos tram- gegužės 30 d., nes ir visos 
plynų. Dabar raketiniai kitos gautos “‘Tiesos” ra- 

į sviediniai jau nulekia 10,- šo lygiai tas pačias “tie- kaip tik karštligiškai stu- U6)

r j 
kas tenais darosi. Taigi, širdis: nei skurdas, badas, 
tomis naujienomis nore- baimė, deportacijos, kalė
čiau pasidalinti ir su gerb. jimai, miestelių ir kaimų 

aikštėse puvantieji ir var
nų 
Jie 
giausiųjų” ir tame begali
nės laimės svaigulyje jie 
nieko daugiau nenori,

skaitytojais. Pacituosiu 
naujienas tiktai iš vieno 
“Tiesos” numerio, būtent, 

š. m.
draskomieji lavonai, 
“laimingi iš laimin-

P. M. New York, N. Y.

PAIEŠKO

JŪSŲ FORDO DYLERIS PAŽYSTA JŪSŲ FORDĄ KRIAUŠIAI!
Išmintingai Pradėkite Žiemą. Atvežkite savo Fordą “atgal į na
mus”, patikrinimui ir sutaupyk laiką, rūpesčio ir pinigų 4-riais 

Atvejais, pasinaudojant Tikru Fordo Aptarnavhna:

Leopoldas Jasehkis, gyv.
"T Kassel - Oberzwehren, 

dijuoti biografijas “savo” Mattenberg, Trumanstr. 9, Di* 
įvadų, kurių jie niekada Camp 540, Germany, US Zone 
nepažino, nepažįsta ir nie- ieško Zigmo Mickevičiaus ir se- 
kada nėra matę. Pagal serų Krnopyčių, kilusių iš Vin- 

1 “Tiesos” pranešimus, visa greliškių kaimo, Birtų apskri-

sas”.
Kokie “darbuotojai” da
bar apdovanojami pasi

žymėjimo ženklais...
Justas Paleckis skelbia šalis yra pilna šitų “stu- bes. Be to, jis norėtų susiraši-

000 mylių; pagal naujau
sius planus norima tą 
nuotolį padidinti ligi 15,- 

j000 mylių”. Tuo atveju ra
ketinių sviedinių baterijas 
būtų galima pastatyti Ča-’ 
do ežero bei Sudano srity- LTSR Aukščiausios T-bos dentų” ir, galima sakyti, nėti ir su kitais lietuviais iš tos 
se, Saudi Arabijoje, Japo- Prezidiumo Įsaką dėl Lie- visas kraštas pavirtęs vie- pačios apylinkės.

1 “universitetu”:
“Tarybų Lietuvos dar-

se, Saudi Arabijoje, Japo- Prezidiumo Įsaką dėl Lie-
nijoje, Šiaurės Aliaskoje, tuvos TSR prokuratūros nu

ATEIKITE

DABAR

MUMS...

1. Fordo Išlavintais Mechanikais
2. Dirbtuvės Užgirtais Metodais

IR

LEISKITE

ŽIEMOS LU8RIKACIJA |

PATIKRINK 
CARBURATORIŲ

IŠVALYK IR PATIKRINK 
SPARK PLUGS

3. Specialiais Fordo Jrankiais
4. Tikromis Fordo Dalimis

PATIKRINK 
DISTRIBUTORIŲ

IŠPLAUK 
RADIATORIŲ 

IR 
JDbKITE 

ANTIFREEZE

PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKA FORDO DYLERj

: Kanadoje. Grenlandijoje, darbuotojų, pasižymėju-
(Anot J. Rouvier, 1
! jame kare jautriausi stra- listinį teisėtumą LTSR, 
teginiai punktai bus Tol. apdovanojimo garbės raš- 

: šiaurė, Vidurio Afrika ir tais. Ryšium su tarybinės 
Japonija. prokuratūros organizavi-

įmo 25 metų sukaktimi, 
garbės raštais apdovano
jami šie atsakingi Proku
ratūros darbuotojai: Ar- 
chipovas Filiomonas, Par- 
fiono s., Bogačevas Iva
nas, Platono s., Bodekas __________ _____  ___ ____ _  __
Bronislavas, Michailo s., konvertą kuponą sua'$3JOO, ir tuojausgausite puikų Angliilai-Lie- 
Brianskaja Velia, Judelio tuvišką žodyną.
d., Ditkevičius Bronius, A- 
damo s., Jananis Povilas, 
Josifo s.; Girdo Fiodoras, 
Semiono s., Krivickas Je- 
roslavas, Aleksandro .« 1 
Lisinskas Vladas, Romo) 
s., Mickevič Tamara, Za-) 
charo d., Neliubšis Jadvy-| 
ga Franco d., Šalinas.

„ „ , t _ Vakarai neteko Kris-
būsima- S>U darbe stiprinant sočia- bo žmonės studijuoja V. I. taus, nuo to jie turi žūti.

3 LTSR, Lenino ir J. V. Stalino Dostojevskis

PADĖKA
Paulinai Norbutas, Chicago.
Gavau iš Tamstos siuntinį. 

_ Labai nuoširdžiai dėkoju už 
Tamstos tokią gerą lietuvišką 

! širdį.
■ Labai norėčiau padėkoti laiš
ku. bet ant siuntinio buvo tik 
viršuje užrašyta antrašas.

Nuoširdus lietuviškas ačiū, 
nepažįstam'*ji Paulina Norbu
tas!

Buvęs koncetr. stovyklos po
litinis kalinys Povilas Zičkus 

DP Camp Hodefeld (136) 
Augsbur? Germany, US Zone.

nes

įsigyk AngHilraMMaviškg Žodyną 
EflgIMHLiUraMriaa Dfctkmary

žodynas turėti savp knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lictuvišką 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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, Sa. Boston 27, Maas.

Šiuomi siunčiame $.. 
S.,' kai - Lietuvišką žodyną.

Vardas ——
Adresas___ _____

.... ir prašome atsiųsti mums Angliš-
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Iš Aistringųjų Sukūrių Į 
Meditacijų Aukštumas

Vargo ir kentejimų rašytojas Bloy, 
naujai sužibanti pasaulio garsenybe.

šimtį metų beveik nuolat 
kentėjęs badą, šaltį, karš
tį, didį išsekimą, gilų liū
desį, juodą vienatvę, ir tą 
viską jis sau užkrovęs, 
nes gailėjęsis kitų.

Jo ilgesys — išsilaisvi
nus iš kūno pančių rasti 
laimę Dievuje:
— Išlaisvinki mane, su

traukyki mano retežius, 
sugrąžinki mane atgal įTĖRA VIENAS NULIU- — Kaikurie žmonės pa-su_ 

knygų nori tėve namą, į manąją šalį, 
(atsiversti). Įmano L -— *

mas mano griežtumui ir j priklauso,

minti, tie prievartos kum
ščiai, kurie tik vieni tepa- 

Nuo jė$>ė sudaužyti tas vario
• - duris, kurios laikė anas 

sielas įkalintas”. 
Ir lyg dar labiau norėda-

DIMAS: NEBŪTI 
ŠVENTAIS

Gal nieku tiek vargo 
nebuvo pakėlęs, kaip as . .
prancūzų rašytojas Leon l™’
Bloy (miręs prieš 30 me-i”” ’ “ ~ - «*• •—
tų: 1917). Alkis buvo jo 
kasdienis svečias, 
šalčio ir išbadėjimo 
jo du vaikučiai. Jo paties 
gyvenimo istorija įdomi ir 
reikšminga: jaunas aplei
do tėvų namus ir persikė
lė į Paryžių. Pasinėręs į 
aistrų sukūrį, teturėda
mas 18 metų, prarado sa
vo tikėjimą. Pakėlęs daug 
vargo ir sielos kovų, ; 
pradėjo skaityti vertin-j 
gesnes knygas, i 
draugystėn su 
niais rašytojais ir jame 
vėl subrendo i-------- —
gilumo tikėjimas, 
jisai meditavo 
Raštą, vakarais kalbėjo 
rožančių. Dabar jis prasi
tarė:
— Tėra tik vienas nuliū

dimas — nebūti šventais.
— Kai jūs mirsite, — ra-

nebuvo pakėlęs

skaitę mano 
krikštytis paveldėjimą, su- 

man, kas man 
, kad Tu būtu

mei pagarbintas savo tei
sybėje, — tai Bloy malda.

PAGUNDŲ ATAKOS
Rašytojas labai 

supranta žmogaus 
mą:

gerai 
silpnu-

tikėti,'mas atskleisti savo kury- — Kas gi galėtų
" rašytojas kad tas Pats žmogus, kursbos paslaptį, 

Į;Bloy sakosi:
i — Mano paslaptis glūdi 
i tame, kad aš visa širdimi 
'myliu, sutikčiau net gy- 

iis vastį atiduoti, už tas sie- 
jn_ las, kurios skaitys mane 

suėjo katrą nors dieną...
šviesės- ATVERTĖ FILOSOFO 

ŠEIMĄ 
nepaprasto Tarp tų, kuriuos jis la- 

Dabar blausiai paveikė, I „ ___
Šventąjį atvedė prie katalikų Baž- mirksniu "jis 

nyčios altorių yra filoso
fas Maritain ir jo žmona. 
Tasai filosofas, apibūdin
damas rašytoją Bloy, sa
ko:
— Vieton būti pabaltintu 

šė jisai, pasiimsite tiktai grabu, kaip tas yra su vi- 
ašaras: tas, kurias patys sų laikų pariziejais, jisai 
(atgailoje) išliejote, ir jos buvo anglėta, pajuodusi 
bus jums džiaugsmo prie- katedra. Baltoji pusė buvo 
žastimi, ir ašaras, kurias viduje, giliai tabemakuly- 
kitiems išspaudėte, ir jos je.
bus jums pasibaisėjimu... į Dabartiniu metu skai- 

i tančiame pasaulyje y- 
KRYŽKELĖSE ŠAUKIĄS ra didelis susidomėjimas 

rašytojumi Bloy. Viena po 
kitos Pietų Amerikoje iš
eina jo knygos, išverstos į 
ispanų kalbą. Neseniai jo

taip aiškiai mato Dievo 
garbę, kurs kalba apie da
lykus įstengiančius pri
kelti pasiryžimą broliuose, 
esančiuose nusivylime, ir 
kurs apie Šv. Trejybę ne
gali kalbėti be meilės aša
rų, — kas gi galėtų ma
nyti, kad tasai pats žmo
gus kasdieną yra atiduo
tas aštriausioms pagun-

DARBININKAS

Maisto Konservavimas— Ir Jungtinių Tau
tų valgykloje įvestas maisto konservavimas. 
Štai Indų delegacijos sekretorė skaito užrašą 
anglų ir prancūzų kalba, kad negalima imti 
daugiau duonos, kaip vieną riekutę.

kuriuos joms įr kad ne vienu aki-

sielos 
labai

i

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
d. praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 
šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
LDS nariai, “Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
S. Kristaponis, Dorchester, Mass................
Adam Tamulevicz, Waltham, Mass..............
S. Jegelevicz, Briston, Conn..........................
J. J. Shlikas, Sheboygan, Wisconsin............
M. Gailus, East Weymouth, Mass...............
Joseph Rutkauskas, Brockton, Mass...........
K. A. Aleksandravičiai, Thompson, Conn. .
A. Rimidaitė, Chicago, HL ...........................
Mrs. Eva Grigas, Chicago, III......................
P. Kauklys, Hartford, Conn..........................
M. Neverbuckas, Lawrence, Mass...............
Mrs. P. Medzienė, Auburn, Me......................
Mrs. Amelia Pavilonis, So. Boston, Mass. .
V. Neviera, S. Boston, Mass..........................
Karolis Jankunavičius, So. Boston, Mass. . 
Alice Ross ......................................................
Ona Romikaitė, Waterbury, Conn...............
A. Zyntell, Dorchester, Mass..........................

įVictor Petraitis .............................................
j V. J. Blavackas, Worcester, Mass...............
" H. Švenčionis, Lowell, Mass..........................

John Endrelunas, East Hartford, Conn......
M. Kripas Ufd., Conn.....................................
K. Kavaliauskas, Cicero, III..........................
P. Baudzus, Montreal, Canada ....................
A. Šankus, Bayonne, N. J........ ....................
M. Cizius, Buffalo, N. Y.................................
K. Masiulis, So. Boston, Mass......................
A. Lenkauskas, W. Arlington, N. J.............
S. Zaunis, Cambridge, Mass.........................
P. Dobelas, So. Boston, Mass....... ...............
A. Slauzienė, Kearny, N. J..........................
E. Marks, So. Boston, Mass.........................
Ant. Baronas, W. Roxbury, Mass...............
Mrs. P. Babravičius, Norvvood, Mass..........
J. Leonaitė, Woręester, Mass......................
W. Golubickas, No. Chalmsford, Mass......
Mrs. Lembutis, Philadelphia, Pa.................
A. Bašinskas, Cicero, III.............................
S. Razukevičius, Providence, R. I................
Ona Skirkevičienė, Nashua, N. H..............
Mrs. V. Petraitis, Worcester, Mass.............
Mrs. Blance Careivski, Dorchester, Mass. 
Augustas Sanda, Dorchester, Mass.............
Steve Sokol, Worcester, Mass......................
Mrs. A. Rikasie, Pittsburg, Pa.....................
Mrs. U. Sadasky, Northampton, Mass......
M. Junchis, Phila., Pa....................................
C. Shapalis, Newton, Mass..........................
J. Gagel, Brockton, Mass.............................
Mary Laurinaitis, Cicero, UI........................
William Gedrim, Brighton, Mass................
M. Zerolis, Dorchester, Mass........................
M. Pieta, Toronto Ont., Canada..................
Kristina Meškines, Worcester, Mass..........
Mrs. A. Kasper, Harrison, New Jersey ... 
Mazuk, Phila., Pa..........................................
Mikolas T. Margis, Chicago, III.................
Mrs. A. Žitkienė, Harrison, N. J................
Juozapas Šalkauskas, Athol, Mass.............
Julia Oriška^ Binghamton, N. Y................
Mrs. Agnės Vaicekauskas, Minersville, Pa. 
Mrs. S. Stasunas, Waterbury, Conn..........
J. Gudelevičius, Hartford, Conn.................
D. Legas, Newington, Conn........................
J. J. Bankieta, Frackville, Pa....................
Charles Neuronis, So. Boston, Mass...........
Mrs. M. Drish, New Haven, Conn.............
V. Vaičiūnas, Brooklyn, N. Y....................
Mr. M. Girdrainis, Cambridge, Mass.........

I

vergas, kurs norėtų tokio turtingai įrengtus rūmus, 
kad žmonės negalėjo rasti 
niekur kitur nusispiauti, 
kaip tik j savininko vei- 

Idą...

gyvenimo ir kaip gi aš bū
čiau galėjęs tą visą pakel
ti, jei kas rytą nebūčiau! 
priėmęs kūno mūsų nu
kryžiuotojo Išganytojo?

Jo pasitikėjimas buvo 
Kūrėjuje:

— Aš teturiu viltį tik 
Dievuje ir, pramatydamas

APIE KAINO ŽAIZDAS 
IR STIKLĄ VANDENS

Perspėdamas nesąžinin
gus pinigų gaudytojus, ra-

LzlV V Ll |L/ IX • MI <L1X1CLV y vXCXXXX<X«3 v A • f T>1 1, . “ e , svtoias Leon Bloy sako:katastrofą, ruošiuosi kan- _ «•

nėra
širdies valdovu.

Bet už tat tyrą 
gyvenimą jis taip 
vertino:
— Vienos sielos išgany

mas yra didesnės reikš- kinystei vienatvėje, 
mes, kaip šimtui tūkstan
čių vargšų suteiktoji kū- damas, jis nori 
niška pagalba.

Ir tas jo žodis tuo reikš- ilgisi: 
mingesnis, kad jisai pats, — Kaip gi aš galėčiau 
buvo vargšu: taip, vienų pasidaryti gėlėmis nukai- 
Sekminių dieną jie nieko šytoji pieva, kurioje gany-

ŽMOGUS
Dabar apie save jis ėmė 

kalbėti:
s tesu ti argsas dvasiniai auklėtiniai — fi- 

zmogus, kuris ieško Die
vo, verkdamas ir šaukda-Į 
mas jį ties visomis kryž- k7vgaanziu'kalba* 
kelėmis... Iš mano knygų anglų
dvelkia ta aiški tiesa: aš 
jas rašau tik dėl Dievo... I ___

Bloy iš prigimties buvo! MEILES TROŠKULYS 
liūdnas, melancholikas. Leon Bloy prisipažįsta: 
Motina nekartą rasdavo jį —Aš esu žmogus, mirš-
verkiantį, ašarojantį išti- tąs iš meilės (dieviškos) 
somis valandomis be aiš- troškulio.
kios priežasties. t Žemė jam visą laiką bu-

Ir jo knygose atsispindi vo dygliuota:
pergyventas vargas, iš- — Per daugelį metų, nuo 
kęstas ilgesys ir pasiektas pat gimimo, aš nieko kito 
aiškus įsitikinimo kelias, neturėjau, kaip tik kentė- 
Vietomis jis aštrus ir kie- jimą.
tas, bet tam jis randa pa- Tą posmą rašydamas jis 
teisinimą: sakosi per paskutinius de-

losofo Maritain šeima — 
paruošė rinktinių jo raštų 

” : “Pil- 
l of the Absolute” 

i(Dievo piligrimas).
MEILES TROŠKULYS

— Turtuolio kraujas yra 
sugedę pūliai, zurzantieji 
iš Kaino žaizdų.

Rašytojas primena pa
reigą padėti kitiems:
— Kiekvienas žmogus, 

kurs turi daugiau, negu 
jam būtina jo dvasiniam 

kito neturėjo valgyti kaip tusi mūsų laikų paikystės ir medžiaSiaia®
tik galvutę salotų, o tą gyvuliai? mm, yra milionienus dėl-
Sekminių vakara net iu ito yra skolmmku tieras»Sekminių vakarą nėr jų DABARTIES POEZIJA 'kurie nieko neturi. Stiklas
sviesa užgeso, turėjo se- krv«taits kcuit
dėti tamsoje.

V ERUTĖ ŠLUOSTO 
TĖVO AŠARAS _________ t _

Kentėjimų valandose jo' — Aukoti Jėzui turtus, turi 
paties šeima ; 
jam apsčiai paguodos, senas žaidimas šventumo! 
Štai kaip jisai pats tą ap-:aureole papuoštų kanki-Į 
rašo: inių ir išpažintojų, kurie y-Į jįg
— Kai aš grįžau šį vaka-ira garbinami bazilikose ir sjems 

rą namo ji (dukrele Vero-i kurių istorijos yra sura- iemį:s pomėgius įbedę a-

Mirštančiajam, — jqs nepį^tfo^įjaujate.
— rašo Bloy su pajuoka.

- |— Viešpaties vardas yra
vergiją —itajp toli nuo jūsų minčių, 

kad jis neįeina į jūsų gal- 
^sma,_ vas net tam, kad “pavar- 

šio piligrimo, kuris saut ^jįekas taip vaizdžiai ne

Tačiau nors pats kentė- 
- savo raš

tais kitiems patarnauti ir V l •

PRIE KRYŽIAUS KOJŲ ! vandens yra taip brangus, 
Su giliu nuolankumu kad nors jį duotų kas 

tas atsivertęs aistrų ver- nors, kurs galėtų ir dau- 
gas dabar išpažįsta: giau padaryti, vistiek tas

i neapskaičiuojamą
atnešdavo garbę, net meilę ,tai buvo vertę.

MODERNIESIEMS
PAGONIMS 
aštrus modernie- 
pagonims, kurie į

nika) buvo lovoje. Aš at- somos doiybės mokytojų. kis Saulėg jau nebemato; 
sisedau salia jos ir tariau: Tačiau, Mirštančiajam, - —-
“Tėvelis vėl kenčia”. Tą erškėčiais vainikuotajam 
išgirdęs brangus tvarinė- aukoti blogio džiugesius iri 
lis mane mylavo ir apden- pamėgtą ydų 
gė bučkiais, su švelniu at- tarp lelijų stovinčiam Avi- 
jautimu dūsaudama. Kaip nėliui atsižadėti f" ___
gi saldžios ašaros ritosi kvapo — tokia yra auka iotumėte'jį beVelkaioV*“ 

šio pįIigrimO; kuris sau Niekas uip vaizdžiai n€. 
pasiskyrė neįtikimą misi- nusako modernio žmogaus 

Pne Kryžiaus kojų var£ybų su Dievybe, kaip 
^.atstovauti dabarties poe- rašytojas Bloy:

Jauniausia Lietuvaičiu 
Seserg Kongregacija 
tašo Jūsy Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.

Z

i I 
i

Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu
O kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop
lyčios Statytojų knygą — Aukso knygą; jie vi
si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų 
darbų bei nuopelnų dalininkai.

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

B. F. D. 2, Putnam, Conn.
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man, o Dieve!...
Kitą kartą: 

j — Neseniai Veronika, 
matydama mane giliame' 
uiliūdime, apkabino ran- 
:utėmis mano 
švelniai tarė: 
ėveli, neverki, 
lors duosiu”, 
mergytė nuėjo 
žaislelių, ieškodama ką 
man galėtų padovanoti. 
Šiandien per Mišias atsi
miniau tą ir buvau per
daug sujaudintas, kad ne
palyginčiau to su kuo 
dievišku. Ar gali būti kas 
nors labiau širdį draskan
čiu, kaip užuojauta to, 

j kurs nieko neturi, bet 
įkurs nori ką nors dovano
ti.

kaklą ir 
“Brangus 
aš tau ką 

Ir vargšė 
prie savo

zijai.
BIZNIO IR TURTO 

VERGAMS
Vykdydamas savo, ža- atrodo, Dievas nusmerkė 

dintojo, misiją, rašytojas Save iki laikų pabaigos 
kietas tiems, kurie pa- niekada nepavartoti savo 
skęsta vien savo versle: i tiesioginės teisės į žmogų, 
— Žmogus, kurs visiškai kaip šeimininkas į tarną,

— Savo amžinosios va
lios paslaptingiausiu ir 

j nesuprantamu dekretu,

— Z....UKUS nui» Joseph Lazauskas, Waterbury, Conn.
yra verslo (biznio) zmo- kaip karalius i pavaldinį. , w ,J'

POETO VARGAS IR 
ILGESIAI

O jo vargas buvo didelis.1 
Kaip patsai aprašo:

— Seni ir nauji skolinto
jai, nekantrūs, lojantieji 
vertelgos, kasdienis elge
tavimas būtiniausių pra
gyvenimui reikmenų ir — 
beveik nenugalimas sun
kumas rašytojui, nugram
zdintam į tokį pragarą, 
susikaupti, pakankamai 
atgauti dvasią! Kurgi yra
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J. Spranaitis, Paterson, N. J................. .................
Mr. Alėsander Vinčiunas, Somerville, Mass........

i M. Wuskavichj Baltimore, Md. .............................
Mrs. E. Vaitekūnas, Cleveland, Ohio....................
Mrs. Echvard Lomer, No. Easton, Mass................

_ Chas. Kalishauskas, Brockton, Mass....................
‘j:E. čiočys, Providence, R. I....................................

iMrs. K. Kucborski, Bridgeport, Mass........ :.........
Frank Stankus, Providence, R. I.................. ........

'Mrs. A. Sevedinskas, Waterbury, Conn................
'Christopher Kalinowskas, Newt.on Upper Falls, 
Mrs. Martha Litvinas, Ansonia, Conn...................

gumi, yra kaip tas stulpi- Jei Jis nori mus turėti, Jis 
nis, kurs niekada nenuli- turi mus pavylioti, nes, jei 
pa nuo savo pilioriaus. Jo jo Majestotas mums ne
mintys, jausmai, akys, au- patinka, mes galime at- 
sys, nosis, paragavimas, stumti Jį nuo savęs, 

j palytėjimas ir pilvas — y- mušti, nuplakti ir 
ra tik verslui. Biznio ver- kryžiuoti pilkajai 
gas nežino nei tėvo, nei 
motinos, nei dėdės, nei te
tos, nei žmonos, nei vai
kų, nei grožio nei biauru-
?.°! £15° kas„ R.‘ U^vraukT ma.??:

I •

su- 
nu- 

miniai 
nesi- 

o tik
pritariant. Dievas 
gins savo galybe, 
savo kantrumu ir grožiu. į 

Normalu, kad yra anta-

kas purvina, nei karščio, priverstinai apvilkto lais- 
nei speigo, nei Dievo nei ve ir tarp Dievo savano- 
velnio. Jis tepripažįsta ir riškai 
težino tik biznį.

Su giliu sarkazmu ir aš
tria pajuoka turtuoliams 
be širdies Bloy moka pa
sakyti :

— Aš skaičiau, kad vie
nas XVIII šimtmečio didi-j Kentėjimo”, 
kas savo pilyje turėjo taip !

savoatsisakiusio 
jėgos. Atakos ir atsparu
mas protingai balansuo
jasi ir ta nuolatinė kova 
tarp žmogaus prigimties 
ir Dievo yra besiveržian
čiu šaltiniu neišsemiamo

- - — M
»

Dr. J. Prunskis.

J. Tamulonis, Nashua, N. H. .............
John Endrelunas, E. Hartford, Conn. 
J. Jackimavicz, Randolph ,Mass.........
Joseph Stukas, W. Roxbury, Mass. ...
A. Marcinkus, So. Boston, Mass......
Vincas Jurgelaitis, So. Boston, Mass.
B. Dapsas, So. Boston, Mass...............

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir rė
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo. 

“Darbininko” Adm.
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KAS _ ■
i GIRDĖTI LIETUVIU 

KOLONIJOSE *
los ahgeles, cal.

zr..-as puikai išvyko, atnešda
mas mūsų parapijai nelauktą 
P'lS.Svki:':'.:;. i ii. o laiznc- 
i.;_. gauta gryno pelno 2003 
doleriai. Visas šis pelnas Įk-r- 
vestas i'.au.< . :<>s, bažnyčios sta
tybai. Tokiu būdu statybos fon
das padidėjo iki 10.003.00 
Buvo leidžiama 4 dovanos: 
dol.. 
šias 
r.vs:
Luk
Los Angeles 38. Calif.; 
laimėjo Mary M.
2420-5 Avė.. Los Angeles. Cali- 
fomia; .'0 dol. laimėjo Ray W. 
Hubner, 149 Bunker Hill Avė.. 
\Vaterbury. Conn.. ir 25 dol. — 
Viktorija Gražienė. 2306 Hill- 
crest Dr. Los Angeles. Calif. 
laimingieji numeriai yra šie: 
6553. 12214. 1499 ir 9759.

Visiems mūsų parapijos ge
radariams ir rėmėjams tariame 
nuoširdžiausią padėką, kad taip 
uoliai ir nuoširdžiai mus nepa
siturinčius parėmėte. Jūsų ge
rumo dėka mes padarėme dide
lį žingsnį prie mūsų didžiausio 
troškimo: netrukus pastatyti 
gražią ir tipišką lietuvišką baž
nyčią. Už visus mūsų parapijos 
geradarius ir rėmėjus per Ma-

dol.
100
dol.73 dol.. 50 dol. ir 25 

dovanas laimėjo šie asme-
109 dol. laimėjo Kazys 

sis. 710 No. Van Ness Avė.,
Angeles 38. Calif.; 75 dol.

O'Malev.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
OIREKTORll s

602 IVashington Blvd.
R^l/nyoRE 30. Md.
T. I ’ x i n šiton 8595

* 7
Li*Ttos,n.A| dšl visokiu retkaly.
P: f-THV—.a- D?«na ir Nakų

rijos Nekalto Prasidėjimo šven
te bus atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ir prieš šią šventę vi
sa parapija atliks Novena į Ne
kalčiausią Mergelę Mariją.

Kun. J. Kučinskas.

NEW HAVEN, CONN.

■nių, kurie gali apie mūsų tėvy-' 
nes skriaudas pranešti aukštes

nių mokyklų ir universitetų 
profesoriams, kurie arčiaus pa-j 
žins komunizmą ir jo darbus, ir 
gal laikui atėjus užtars ir Lie
tuvą.

Sveikiname Juozą Kazicką už 
jo pasiryžimą kelti Lietuvos 
vardą svetimtaučių tarpe.

Kortavinio Ir Margumynų 
Vakaras

skyrius i pramo- 
sušelpi- 
seselių

Šalpos Fondo vietinis 
ruošia gražią ir įdomią 
gą. kurios j>elną skiria 
mui mūsų brolių ir 
tremtyje.

ši pramoga įvyks lapkričio 
24 d., 3:30 valandą po pietų, 
parapijos svetainėje. Visi lietu
viai ir lietuvaitės yra kviečiami 
atsilankyti ir savo atsilanky
mu paremti šį naudingą paren
gimą. M.

. .. .— »■!!! J

apie 8,000 (jau įsileido 
1,500); Norvegija įsileido 
600 asmenų darbams ligo
ninėse ir 
staigose.

Kanada 
1948 m. ____r________
25,000 (jau įsileido 2,900: 
miško, kasyklų, siuvyklų, 
cukrinių runkelių dar
bams, našlaičius, artimus 
gimines, tarnaites).

Pagal sudarytas sutar
tis su Pietų Amerikos val
stybėmis Argentina įsileis 
6,000 (jau įsileido 1,100, 
teikiant pirmenybę imi
grantams iš Italijos); 
Brazilija įsileis 5,000 (jau 
įsivežė 3,500 ūkio darbi
ninkų); Bolivija įsileis 
500 ūkio darbininkų; Čilė 
įsileis 6,000 žemdirbių; 
Kolombija įsileis 5,000 pa
gal samdymo sutartis su 
privatėmis firmomis; Ek
vadoras įsileis 2,000; Peru 
įsileis 5,000 žemdirbių; 
Venezuela įsileis 15,000 
(jau įsileido 4,320 žemės 
ūkio ir pramonės dar
bams.

Australija sutiko įsileis- 
. ti 7,200 šįmet ir po 1,000 
• kas mėnesį ateity, (jau į- 
. sileido 1,200).

__  _ l Afrikoje: Morokas įsi- t vykdomas dau- leis 10 000 (jau įsileido 
Tremti n i ų bet tiktai 10 valstybių Įgiausia pačių sumteresuo- asmenų; Tunizija įsi-

psichiatrijos į-

numato prieš 
vasarą įsileisti

Juozas Kazickas Kaliojo
Apie Lietuvą

Juozas Kazickas, kuris lanko
Vale Universitetą, nors dar ne
seniai pradėjo lankyti universi
tetą. bet jau kvotimus išlaikė 
vokiečių kalboje su pasižymėji
mais.

Neseniai mūsų jaunas trem
tims gavo pakvietimą iš vienos 
kolegijos mūsų valstijoj pasa
kyti kalbą apie Lietuvos Uni
versitetus. Jis savo kalboje iš- vaikinas. Į laidotuves buvo at
kėlė dabartinį Lietuvos paver- vykęs jo brolis kunigas Bene- 
gimą, jos žmonių ištrėmimą į diktas Rybokas. Taipgi dalyva- 
Sibirą ir nežmonišką kankini- vo vietiniai kunigai, kleb. J. V.- 
mą. Kazlauskas, vikaras W. Pranc-

j 
profesoriai ir Valantiejus. V. Ražaitis ir R' Xe” ** <7AI9 ~ Pasirašė IRO konstituciją,.Europą 
tarpe būta ir Gauronskas. Karšinėjai buvo Tarptautine Tremti n t ų bet t.M.. m kmmm.
buvo statomi šv. Vardo nariai ir kareiviai. P.1?3““0*?. (I?,te™3t10- f0™?11?' r3tlfllfa™ JrltValJST^.1.T“*,o 

virto debatais. Žmonių dalyvavo daug šv. Jur-
Bet mūsų kalbėtojas, gerai mo- gio parapijos bažnyčioj
kėdamas rusų kalbą bei rašy- puošė, 
bą. visiems atsakinėjo, net ei-; _________
lėmis, kas sukėlė didelį susido
mėjimą. Mat ir mokytojų tarpe! pasiruošė su vaidinimu 
atsiranda tokių, kad negali įsi- tės ‘'Kuprotas Oželis, 
tikinti, kad komunistai yra to- gražiai dainuoja; 
kie žiaurūs kaip apie juos kai- ansamblis gražiai 

gęs su dainomis, 
gražiais solais ir 
rai bus graži muzikališka puota 
lapkričio 23, Šv. Jurgio parapi- 

val. vakare.

BRIDGEPORT, CONN.
Į

I 
i I 
i

Lapkričio 4 dieną palaidotas 
Edvardas Rybokas. dar jaunas

Kalbos susirinko pasiklausyti kietis, ir svečiai kunigai — 
įvairių tautybių 
mokiniai, kurių 
rusų. Po kalbos 
klausimai, kurie

ir ka-

Parapijos choras jau gerai 
opere- 

Solistai 
taipgi vyrų 
yra pasiren- 

mergaitės su 
duetais.. Tik-

bama.
Sekmadienį, lapkričio 2 d.

Vale fakuketo raštininkas pa
sikvietė Juozą pas save vaka-1
rienei. kad gavus progą dau- jos svetainėje, 7, 
giau išgirsti apie Lietuvą ir jos Turėtų šį veikalą visi pamatyti 
padėtį prieš karą ir rusams už-i ir išgirsti dainas, nes toki vei- 
ėmus Lietuvą. Malonu yra. kad.kalai nebūna kas dieną. Atmin- 
atsiranda mūsų tarpe tremti-'kitę visi lapkričio 23. <_

Kada tik aptarnaujama aukštos rūšies alumi 
ju5 matysite populiarų pasirinkimą esant

PI CKWICK LIGIU '
and

PICKWICK ALE
■ REWtD BT HAFPtNBfFFfR A CO., Ine., Mest., SINCI 1670

Ši beždžionė, gerai pasistiprinus maistu, New Yorko Centrai parko 
zoologijos kieme linksmina vaikučius.

IRO Ir Tremtinių Iškeldinimo Perspektyvos

Organiza- prisiėmė joms nustatytas lweis aPie 2’000 0au isi“ Pradėjusi veikti 1947 m. 155).
7 .7 "* ?/». PC mO pere-. Programai vykdyti PC

nas Refugee
tion) tikrovėje nėra trem- pinigines kvotas. Tos vai- liepos 1 d
tinių organizacija. Ji yra stybės yra: Australija, Is- mė įkurdinimo projektus, jrq vyriausią būstinę įsi- 
sukurta United Nations landija, Kinija, Naujoji kuriuos buvo sudariusi In- kūrė Tautų Sąjungos Rū- 

. tvarkyti tarptautiniu ma- Zelandija ir Didžioji Bri- tergovemmental ----- :
stu politinių pabėgėlių tanija, kurios pasirašė be- ttee on Refugees.
reikalus. IRO pilnumoj sąlyginiai; Kanada, Gva-tys su kaikuriomis valsty- jrnerikietis 
dar neegzistuoja. Veikia temala, Norvegija, Olan- bėmis jau pasirašytos. Pa- prez -- 
tiktai PC IRO, t. y. Pre-dija ir Jung. Amerikos gal jas bus įkurdinta apie bendradarbis” išrinktas
paratory Commission for Valstybės, kurios tik sąly- 325,000 asmenų. Iš jų 52,- Qen Sekretoriumi ir rug- 
the IRO. Pagal IRO kons- ginai ratifikavo. Visų šių j---1:1--
tituciją, kurią UN patvir- valstybių kvota sudaro 
tino 1946 m. gruodžio 15 70.10' '< operacijinio biud- 
d. ta organizacija pradės žeto, vad 
oficialiai 
kai į ją 
žiau 15 
piniginės paramos kvotos 

_ *, operaci jiniam biudžetui
sudaro 75' < visos sumos”.
(Nors lig šiol 20 valstybių

Commi- 
Sutar- muose, Ženevoje, Šveicari

joje. W. Hallam Tuck, a- 
, artimas buv. 

Herbert E. Hoover 
, išrinktas

000 jau įkurdinti dvyliko- pjūčio 15 d. tas pareigas 
je valstybių, o sutartys su perėmė iš buv. laikinio se- 
19 valstybių. J. A. Vals- kretoriaus Arthur Altme- 
tybių Kongresui ligi šiol 
nepatiekus jokios progra
mos, PC IRO deda pastan-

’ gas reikalą sutvarkyti su-__ ___ ___________  _
i sitarimo keliu, siūlydama dovauja: (1) Globos Sky- 
Amerikai priimti 250,000 
asmenų, kaip šios šalies 
“fair share”.

i Iš Europos Kontinento vusio Valstybės Sekreto- 
• sudarė sutartis sekančios riaus Asistento brolis; (2) 

bus reikalingi globos per- valstybės: Belgija įsileis Repatriacijos ir Įkurdini- 
keldinimui, nes jie pasi- 75,000 (jau įsivežė 17,- mo Skyriui — M. Jacob- 
liks Prancūzijoje, Anglijo-000); Anglija įsileis apie šen, prancūzas; (3) Ad- 
je ir kitur. Apie 600.000 80.000 (jau įkurdino 13,- ministracijos skyriui — 

S8.182.18 žmonių dabar yra pilnai 000, daugiausia kasyklų, Dr. Koolen, olandas. Tei- 
358.63 ar iš dalies globojami PC ūkio ir fabrikų darbams); šių patarėju yra Dr. G. G. 

----------IRO ‘assembly centruose’ Prancūzija numato įsileis- Kullmann, šveicaras.
Viso iš rinkliavos liko S7,825.55 t. y. stovyklose, esančiose ti tarp 50,000 — 75,000 as- “Lauko operacijoms” 

-----------vakarinėse Vokietijos ir menų (jau įsileido 6,000, vadovauja Vyr. Būstinė. 
Surinkta------------------- S7.823.55 Austrijos zonose bei Itali- daugiausia kasyklų, žemės Veikia šie padaliniai: A-
BALF Centr. pasiųsta 7,500.00 joje. ūkio, tekstilės, statybos rolsene, Vokietijoje veikia

----------- Iš patyrimo žinoma, kad darbams; Olandija įsileis Tęsinys 7-tame pusi.
BALF 64-to skyriaus PC IRO, “bendradarbiau-

ižde yra ...................... S323.55 dama su karinės adminis-
----------- tracijos valdžiomis ir re- 

1947 kvota Mary- patriacijos kraštais”, da- 
S9.000.00 ro perdaug spaudimo “re- 

64-tas skyrius Cen- patriacijai” raginti. Sto- 
$7,500.00 vykios yra užverstos so

vietinės propagandos lei- 
310.50 diniais — specialiais laik

raščiais namų pasiilgu- 
323.55 siems tremtiniams akis 
------ (dumti, plakatais ir filmo- 

Viso sukelta pinigų $8,134.05^18. Stovyklų vadovybės
Užbaigimui Marylando kvo- (dažnai yra šališkos Sovie- 
tos dar reikia...............$865.95 tų atžvilgiu. Kai kur netgi

Smulkmeniška atskaita bus policija verčia tremtinius 
išduota vajui pasibaigus. Įklausyti “repatriacijos ry-

BALF 64-to Skyriau* Valdyba šio karininkų” melų ir 
grąsinimų. To pasėkoje 
numatoma, kad š. m. spa
lių - gruodžio mėnesiais 
bus repatrijuota apie 36,- 
000 žmonių: 23,700 iš Vo
kietijos, 6,000 iš Artimųjų 
Rytų, 3,700 iš Kinijos, 
1,400 iš Austrijos, 1,200 iš 
Italijos.

Kiek tai liečia įkurdini
mą svetur, tam pačiam 
laikotarpy numatoma iš
kelti apie 80,000 tremtinių 
į Vakarų Europą, 11,000 į 
Pietų Ameriką, 4,000 į Ka
nadą, 2,500 į Šiaurės Af
riką. Perkeldinimas į Vak..

perėmė iš buv. laikinio se-

veikti tik tada, 75'7. 
įsijungs “nema- 

valstybių, kurių

•7 nepasiekia —

PS IRO 
kad globos 
reikalinga 
žmonių; tarp jų apie 900,- 
000 — 1,000,000 reikalingi 
paramos repatriacijai ar
ba įkurdinimui. Likusieji 
500 ar 600 tūkstančių ne-

apskaičiuoja, 
ir įkurdinimo 

apie 1,500,000

yerio. Jo vyriausiuoju pa
dėjėju yra Sir Arthur 
Bucker. Vyriausios būsti
nės departamentams va-

riui — Myer Cohen, ame- 
irkietis, buvęs aukštas 
UNRRA pareigūnas ir bu-

BALF 64 Skyriaus Apyskaita
Spaliu 31, 1947

Per 1947 vajų iki šiol su- 
į rinkta
Rinkliavos iškaščiai

BALF.
: landui
BALF

| tran išsiuntė
I Kiti Marylandiečiai Cen-
! tran susiuntė ...............
i BALF 64-to skyriaus Iž-
i de yra ..........................

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVe.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

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

Vice-Plrmininkė — G. GailiOnienė, 
8 Winfield SL, So. Boston, Maaa.

Prot. Rait. — Ona Ivaėkienė, 
440 E. 6th SL, So. Boston, Maaa.

Finansų Ratt. — B. Cūnienė, 
29 Gould SL, W. Roxbury, Maaa.

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

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

11 Springer St., So. Boston, Maaa. 
Kasos Gi. — Elzbieta Aukėtlkalnytė, 

110 H SL, So. Boeton, Masa. 
Draugija savo susirinkimus talko kas

vakare. Parapijos salėje, ______
Seventh SL, So. Boston, Maaa.

Viaata draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PABALRIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmlninkaa — Juozu Bvagidya,
601 6th St., So. Boeton, Man. 

Vice-Pirmininkaa — Pranai Tuleikta,
702 E. Sth St., So. Boeton, Maaa. 

Prot. Raėt. — Jonas Olineckia,
5 Thomae Pk., So. Boeton, Mase. 

Fin. Raėt. — Alekaandraa Ivaška.
440 E. Sixth St, So. Boeton, Mane. 

Iždininkas—Stanys K. GrtganaviCiua,
699 E. Seventh St., S. Boeton, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikta,
787 E. Broadvay, So. Boeton, Masa

antrą antradieni mėnesio, 7:30 vai. Draugija taiko zuzirinkimut kas tra- 
vakare, Parapijot salėje, 492 E. *,a kiekviena mėnesiosekmadienj kiekvieno mėnesio 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
IW E. 7th St.. So. Boston. Maaa

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

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

taisymo.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

258 West Broadmy,

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

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

I 
! 
!
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I VIETINĖS ŽINIOSl
bSA A

Kitas panašus parengimas į- 
vyksta šioje pačioje vietoje, 
lapkr. 15 d., 7 vai. v., tai Lie- 

Krikštai. Lapkr. 8 d., tapo tuvos Dukterų draugijos.
pakrikštyta Barbora Ona, Ed- po to, t. y. lapkr. 23 d., 
vardo ir Agnietės (Kubiliūtės) 3.30 v. p.p., bažnytinėje salėje, 
Kasparų, gyv. 168 W. 6th St. w. 5th St. Dramos Ratelis sta- 

Lapkr. 9 d., L. Maria, Don ir tys teatrą. Ratelis visus kviečia 
Marijonos (Latauskaitės) atsilankyti.
Chandlers’ gyv. 23 Newport 
St., Dorchestre, Mass. I

Izabelės G., Adolfo ir Izabe
lės (Bakutytės) Janulių, gyv. 5 
Hardy St.

ZINUTFS

shua, N. H. Atsilankymo proga 
p. Nadzeika nupirko Naują 
Testamentą.

Lankėsi kun. dr. K. Gečys iš 
New Yorko ir Tėvas Pr. Aukš
tikalnis, S. J. “žvaigždės” ad
ministratorius.

Perspektyvos

Lankėsi
Pereitą šeštadienį lankėsi bu

vęs ilgametis LDS 65-tos kp. 
finansų sekretorius K. Nadzei- 

lemuogfe darie. Ponia Ona ka su 3avo sūnum Jonu “ N1‘ 
Siaurienė LDS iždininkė, nuo
savame darže, Mattapan, Mass., 
šiomis dienomis, skina savo 
skaitlingiems svečiams žemuo
gių. Per Visus Šventus užsiau
ginti žemuogių yra retas atsiti
kimas.

Z-MJC ~ ‘ - 'T—- •

misiją, kuri turėjo vasarą 
aplankyti stovyklas Euro
poje, nuodugniai ištirti vi
są imigracijos politikos 
praeitį, dabartį ir pagrin
dus ateičiai, ir pranešti 
Senatui nevėliau, kaip iki 
1948 m. kovo mėn. Kiek 
teko patirti, Atstovų Rū
mų ir Senato Komisijų 
nariai, sugrįžę iš Europos, 
yra pasirįžę nukrypti nuo; 
kvotos sistemos tremtinių; 
naudai. Tuo tarpu PC IRO 
mėgins sudaryti tarptau
tinę sutartį su JAV, ne-

Ii

A, J. NAMAKSY
REAL EBTATE & 

IN8URANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0918

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass 
Tol. Parkway 1233-W

Savo pareiškime rugsė- 
", p. Tuok nurodė: 

i“PCIRC — gauna daug 
kurio padaliniai yra: Vie-.^f 

ei darbui bus be galo svarbu 
ateityje gauti materiali
nės ir moralinės talkos iš 

na Janušomenė pereitą savaitę'““*’ ***T*”2£2» .šių draugijų.”
minSjo savo gimtadienį. T. pro-^| Kiek tai liečia perspėk- fcū’kd"^! ” K^^o’ įa- 

tyvas tremtinių imigraci- žįįįrų išryškėjimo, 
jai į USA — Starttono Bi- J J
liūs nėra palaidotas. Tas Lietuviams ir baltie- 
įstatymo projektas buvo čiams, be abejo, imigraci- 
įneštas Atstovų Rūmuose ja į šiaurines valstybes — 
ir susilaukė be galo daug Angliją, Kanadą ir JAV— 
dėmesio Imigracijos Pako- būtų parankiausia. Visuo- 
misijoje. Valdžia, karinė menei teks daug pastangų 
administracija ir UNRRA dėti ligi šis klausimas bus 
bei šalpos organizacijos sutvarkytas mums pagei- 

. , * . oiiuai *,v įovav, prasme. Deja,
.Jir kariuomene, ir vyriau- “ura patriotai” bei dar niekas nekalba apie

j. . komunistai griežtai smėr- vienintelį teisingą DP pro' 
vynausyoes ir sumanymą, kaip nu- blemos išrišimą; sugrąži- 

f nuo tradicinės nimą nepriklausomybės ir

Taipgi lankėsi V. Barisas iš 
Worcester, Mass ir p. Čaplikas 
iš Dorchester, Mass.

Atostogauja

(Pradžia 6-tame puslapyj) i
J • 4^ T

Centrai Tracing Bureau.ĮK^į^; 
t y. paieškojimų skyrius/ ~Vo- vi^-P^8 18 daugelio sava-
nnoje — Austrijai; 
delberge — Amerikos zo-

Antano Janušonio žmona O- bai, Lemboe Britų ZO- 
.-.a Janonienė pereit, savaite fai Haslach’e - Prancū- 
Hdrijo savo gimtadieni. Ta 
ga ji išvyko j Brooklyn, N Y. 
pasisvečiuoti pas savo artimus Franoje, t-aryziuje, var 
gimines p. Averkus. Linkime p. Ž!lvoje> Hagoje, Kaire, 
Janušouięnei linksmai ir laimin- ^jOn<^,n®» Romoje, Ottawa, 
gai praleisti week-end. iJĮio Janeiro, Caracas u-
_ž_________________________ | Washmgtone.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Paieškoto! Asmenys:

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Itkalbos - Piano

P-lė AmBiia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rąžykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. Eliot 8222.

LOGMINAS. Aleksandras,' Juozo, iš Kauno ap. 
gyv. Morris, III., ir seserys STANULIONIS, Vladas, 

t , — « , Lognaitės: Ona Raudeliūnienė Onuškio vai., Trakų ap.
^E^h SL Motei - Teklė Kazlauskienė. | ^IPEIKIS, Juozai

rų Sąjungos 13 kuopos rengta MASLAITĖ - Stulgienė, Ro- Jurtos vai., Utenos ap., 
parapijos mokyklų fondui arba- zall3a' iš šllalės val- Tauragės 
tėlė praėjo gražioje nuotaikoje. aP-
Žmonių buvo pilna mažoji sa- ,
liuke. Atsilankė Jo Prakilnybė vaikai iš Kelmės val- Ra'

Kazimieras, kaitė, Modesta,

Itras”. Ji yra tiesioginė 
tarpininkė deryboms su

Ir * šiltai rekomendavo įstaty- dau jamair IrarinnTnAnp, įj- vynaU- —- .. - . . — -*. - . .

sias informacijos šaltinis 
įvairioms 
visuomenėms. Jos pareiga v—Krypimą UUV uauivmcs IILIUCĮ m

yra ir palaikomas ryšių “parenkamosios imigraci- pilietinių laisvių Sovietų 
^>ei -S?°S savą_ jos” (suprask, nuo anglo- pavergtiems kraš tams,
nonškoms šalpos organi- ' irF<nordikli’ įsileidi- Jei ir bus pasiekta stam- 
zacijoms ”, tokioms kaip ...................
mūsų BALF.

i Washingtono skyriui va- 
sunusįdovauja Gen. Majoras ‘

Walter A. Wood, Jr Jo ................................
Stabo vitaminui yra pulk. dar nebnv0 grupės yra
William W. Diek, operaci- jgįjęs įj pakomisijos. Gi geriau pasiruošusios to
jų pareigunu p-le Martha F c„_ J ..........................
H. L. Biehler; teisiniu pa- įrojektį įsileisti 100. baltiečiai. 
tarėju — Oliver E. Stone; p - ‘ ...... _
personalo viršininke ■—
p-lė Josephine Blades; ry- t visai nebuvo projek- ruošti ir visus imigracijos

to. Tačiau jis paskyrė ko- galimumus išnaudoti.

iš

iš A- 
Balti-

STULGIENE - Maslaitė, Ro-
MILLAUSKAS (Miliauskai), iš Šilalės vai., Tauragės

Prelatas Daktaras Kazimieras aP-
Urbonavičius ir kleb. kun. Vir- 
mauskas.

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

kJ.C.Seyaov
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.

TeL TROwbridge 8330

LRepsNs,M.D.
(REPŠYS)■

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampai Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

NEKROŠIUS. 
Cleveland, Ohio.

PAPELL, Simon, gyvenęs 
Los Angeles, Calif., : 
raham.

PIKELIENE, Valerija, sesuo 
Vincento Budrio.

i POCIUS, Pranciškus, Simo
nas, ir Vincentas, iš Sedos vai., 
Mažeikių ap., Vincentas gyveno 
Chicago, 726 West 18 St.

ii POVILAVIČIŪTfiS, Marei jo
ną, Ona ir Uršulė, ištekėjusios, 
dukt. Stasio, iš Kražių 
Raseinių ap., Chicagoje.

PUZARAS, Antanas, 
Apohonijos. iš Mažeikių ap.

RADAVICIUS, Adolfas, žmo- 
!na Paulina, sūnus Vladas, turė
jo mėsos prekybą Detroite, 

i RADAVICIUS, Aleksandras, 
■gim. Amerikoje, sūn. Dominin
ko ir Juzefo^.

| RAUDALIUNIENE - Log- 
, minaitė, Ona, gyv. Morris, III.
| RAŽINAUSKAS, Jonas, iš 
Rokų km.. Aukšt. Panemunės

Tel. KENmore 4433

Dr.Altert P. Kitais
Podiatrist - Chiropoditt 

107 Massachusetts Aveuue 
Boston, Mass. 

Prie* Mass. Avė. Station 

Valandos Šiokiomis Dienomis: 
12:30 P, M. — 7:00 P. M. 
Valandos Šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Van Ness Avė., 
Hollywood 38, Calif.mo, o Europos “rytiečių besnių skaičių įsileidimo 

bei pietiečių -— žemesnės Š. Amerikon, tai baltiečiai 
rasės nepageidaujamųjų” vargiai bepajėgs tinkamai 

pol it i k o s. šią progą išnaudoti: kai 
išsiskirstant kurios religiniai - etninės 

i yra nepalyginti

i SVETIKIENE - Vaitiekaus-; 
ir jos i 

Henrikas Svetikas, baigęs Pre- 
gyvenęs kYbos Institutą Klaipėdoje, gy- 

1142 Ing- ven? Rochester, N. Y.
, ŠIMONIENE, Ona.
‘ TAUCIUS, Pranas, ir Tau- 
čaitės. Monika ir Valerija, ište
kėjusios, iš Ylakių vai., Mažei
kių ap.

VAICIEKAUSKAITE - Sve- 
tikienė, Modesta, ir sūnus Hen
rikas Svetikas, 
dos Prekybos 
Amerikon 1940 
chester, N. Y.

VALENTĄ VICIUS, giminai
tis mirusiai Onai Masalskienei- 
Valentavičiūtei, lankęsis Lietu
voje, Prienų vai.

VIERAITIS, kil. iš Bartinin-! 
kų par.. Vilkaviškio ap.

VISMANTIENE - Noreikai
tė, Juozapa, iš Šilalės vai., Tau
ragės ap.

VIŠINSKIENE - Dargužaitė, 
Kazimiera, iš Šilalės vai., Tau- 

, ragės ap.
ZELNIENE (Vainauskienė) - 

, Tautkutė, Joana, iš Šiaulių ap., 
Chicagoje ar kitur Illinois v.

ZERVECKIS, Pranas, iš Pa-
, pilės vai., Šiaulių ap.
’ ŽILINSKIENE - Blažūnaitč, 

Uršulė.
( ŽIČKUS, Leonas, iš Šiaulių.

, ŽUKAUSKAS, Pranas, lan- 
- kėši Kaune 1933-34 metais, 

gyv. Brooklyne.
I ŽVIRŽDINAITE - Leimonie- 

. nė, Kazimiera, iš Alsėdžių vai., 
Telšių ap., gyv. Chicago.

i; ŽIŽYS, Justinas, iš Taujėnų
| vai.; Ukmergės ap.
Į j Ieškomieji ar apie juos ži-
| nantieji maloniai prašomi atsi- 
| liepti į:
I Consulate General of Lithuania

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

baigęs Klaipė-^Keever

vai.,

sūn.

^Rokų km., Aukšt. 
vai., Kauno ap.

RIMKUS, Petras,
■vai., Telšių ap., Chicagoje.

SEDAITYTE - Dzvanaitienė, 
'Augustina, ir vyras Jonas 
Dzvanaitis, abudu Marijampo
lės ap.

SIMUTIS, Ignas, iš Jaudėnų 
km.. Plungės vai., Telšių ap. ■ 

SMITREVICIENE, Ieva, 
Papilės va?., Šiaulių ap.

STANKEVIČIUS, Vladas,

iš Plungės

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC. 
Petru Jakobinas, savininku 

323 W. Broachooy, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

uzsuoKyinie įomito ros mus
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avo« Islington. Mass.

ToL Dedham 1304-W
PRANAS GBRULSKIS, Namų TeL Dedham 1304-R

Kongresui

jos narys Chelf patiekė kiam eventualumui, kaip 
“ . šie neturi net

000 asmenų, vietoj Strat- centrinės organizacijos fo
tono siūlomų 400,000. Se- kiam eventualumui pasi-

šio karininku — tiekimo 
reikalams pulk. B. E. Mc-

Institutą, grįžo ( 
m., gyveno Ro-

Palesto

S«. Boston FumHvre Co.
Matrasa! naujai perdirbami.

Kai n na pranešama ii anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380’/į Vest Broadway,
TeL ŠOU 2758

ĮVAIKIO MHJHMAI ; 
| Empį Startiniai i

Mes siunčiame Europą ba
tus, drabužius, blankietus, mai
stą ir tt. Viskas garantuota. 
Persiuntime įeina persiuntimo 
ir addraudos išlaidos. Visi siun
tiniai yra apdrausti.

A. L. ALLEN COMPANY 
755 Boylston Street 

Boston 16, Mass.
Chamber of Commerce Narys. i 

PARSIDUODA 2-jų fatailijų! 

namas. Ant antro aukšto kam
bariai bus tušti lapkričio 8 die
ną. Name visi inprumentai. 
Parduosiu labai pigiai. Telefo- 
nuokite: CITY POINT 1616.

(4-7-11)

♦

50 ASMENŲ

KONCERTAS
SEKMADIENI,

Lapkričio-Hot. U, 1947
3:30 P. M.

Municipal Svetaine]
South Boston, Mass.

Programą išpildys 2 chorai, 
dainų ir piano sofistai.

Remkite tuos profesijonafus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘‘Darbininku**.

GRABORIAI

S.BaraseričtairSūnus
MOTERIS PAGELBINTNKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojss 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS 

Tsl. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avo.
TeL COLumbia 2537

I

s. >.>■>. x.x w w\.ys.s.xx

Rengia: Amelia Tataro- 
nis, mokytoja ir chorų 

vedėja
Įžanga $1.00 (taksai įskaitant) Amelia Tataionis

DR. SISTO D’AMBROSO
PARSIDUODA dykas Cot- 

tage 5 kambarių. 4 dideli lotai. 
Elektra, vanduo. Galima gy
venti kaip vasarą taip ir žiemą. 
Parduosiu už $3000.00. Atsi
šaukite tuojau. Tel. CITY 
PCHNT 1616. (4-7-11)

Praneša, Kad atidaroofisą savo praktikai 
CHIROPODY - PODIATR Y 

€5 Šoutk Main SL, Watoiiraiy, Conn.
Tel. 40792 — Valandos — 9:30 iki 5:30

C A S P E R
RAL MOMC

187 Dorchester Street 
South Bo3ton, Maaa

Joseph V.Casper 
(KA8FERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojaa 

NOTARY ĘDBLIC 
Patarnavimas Diena ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. 8OU Boston 1437 
BOU Boston 3960

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Satsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

1. Pusescrės Šamauskaitė i 
Marcelė vedusi, naujoji pavar-į 
dč nežinoma. Gimusi apie 7892 
m. J Ameriką išvykusi maž-;

j daug prieš 30 metų. KHusi iš 
Lietuvos. Raseinių apskr J
Skirsnemunės parapijos, Moli- ’ 
nes kaimo.

j 2. Pusbroliai Antanas. Juozas 
Kriščiūnai, maždaug po 50-55 ’ 
metų amžiaus. I Ameriką išvy
kę maždaug prieš 30 metų. Ki- 

i lę iš Lietuvos, Šakių apskrities, 
i Ieško: Bliūdžius Antanas s.
i Jurgio. Gimęs 1905 m. sausio 

15 d. Lietuvoje, Šakių aps. Sin
tautų valsč. Kušlikių km.

Į šiuo metu gyv. Abitibi Power 
Paper Company, Camp 24, Re- 

\gan, Ontario, Canada.

PMfjiv riMorai
TruiIŪms

Mes turime labai tin
kamus maisto pakelius 
siųsti lietuviams trem
tiniams, kurie yra įpa
kuoti blokinėse dėžutė
se. Turime sekančių pa
kelių :
Kamiu - Vištienos - Sviesto - 
Taukų - Bekino - Kiaušinių « 
Pieno ir kitokio negendan^o 

maisto.
PEKKINS SQUARE 

DELICATESSEN
489 Broadway. 

South Boston, Mass.

rVflIMIĮ Asmenų IliriO
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičitis 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočrus,
362 W. lrėadWBy, So. Boston, Mass.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes adų Ir 

- toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėtus 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

220 E S t, Tel ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

E V. W ARABO*
Fanerai Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005

1158 Vashington St.,
Nonvood, Mass.

Tel. Norwood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Rast Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. ZatotbkM, F. E. ZaletsM* 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia ftermenimo Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tol. BOU Boston 0615

BOU Boeton 2609



^Literatūra
Vakaro Žiburėlis

Kai šiandie šalta šičia, nejauku. 
Ir lange žydi pirmos ledo gėlės.
Vėl išsiilgstu šiaurės ir namų 
Ir tų mažų vakarių žiburėlių.

Mama ten grįžta rinkusi žabus 
į šaltą, vėjo išalsuotą trobą.
Ir klausoš — namas tuščias ir tylus.
Ir vakaro tyloj jai širdį sopa.

Ir kam kūrenti ugnį, klausia, kam? 
Ir kam sušildyt jaukiąją trobelę ? 
Kad negali paliest pečių vaikam. 
Paklaust, svečioj šaly ko širdį gelia.
Kūrenk, kūrenki židinį, mama. 
Padėk ant lango mažą lempą degti.
Tegu nušvies sode obels šakas
Ir kelią einantį pro mus į naktį.
Uždengus rankom, kelki pro medžius. 
Tegu lempelė pašvaiste nušvinta.
Ji mus. klajojančius svetur laivus. 
Kaip švyturys parves į šalį gimtą.

Juozo Iluvio

“SUTRYPTAME KELY”

DARBiNINKAS

IPaulius Jurkus

Gražiosios Lietuvos vaizdai: Simano Daukanto paminklas Raseiniuose. Žemaitijos vieš
keliai, ramūs žemaičiai.

i-M * - -
k' - *

-4 *

rašyti, kaip moka ir gali,' 
daugiau gyvos medžiagos.

“Sutryptame kely” poe
zijos rinkinys. Knyga yra 
jo pirmasis poezijos ban-

Vokietijoje pasirodė ga- Gervydo “už spygliuotų 
na originali poezijos kny- vielų”, (apie tą pačią 
ga. Originali ji savo iš- Stutthofo stovyklą), A. 
vaizda ir turiniu. Knygos Tolio “Mirties kolona” įrodymas. Knygos pasirody- 
autorius yra mūsų tautos kitas. Visa tai kada nors mą jįs rorj pats pateisin 
kankinys, du metu nacių turės didelės svarbos, kaijtį šiais žodžiais: 
kankintas Stutthofo kon- ateities istorikas norės at- 
centracijos stovykloje. kurti mūsų tautos Golgo-

Nežinia ar autorius, ar t°s vaizdą. Mat, nuogi sta- 
knygos iliustratorius, dai- lįstikos_ dokumentai,, kaip 
lininkas K. Varnelis, turė
jo originalios fantazijos 
papuošti knygos viršelį 
kacetininko (koncentraci
jos stovyklos kalinio) at
ributais: kalinių drabužių 
mėlynomis ir baltomis 
dryžėmis: raudonu tri
kampiu su C raide, kuria 
naciai žymėdavo 
tautybę; ir kalinio 
riu. Viršelis gana origi- 
ralus ir labai būdingas 
pačiai knygai.

Ši nelaimė privertė lie
tuvius kankinius parašyti 
daug dokumentinės me
džiagos apie mūsų tautos 
kančias: pulk. Petraičio gyva pergyventų valandų
“Kaip jie mus sušaudė”, atmintis, pasistengtų už-

♦

kalinio 
nume-

jie nebūtų šiurpiai dideli, 
negalės atstoti tų daug 
kalbančių konkrečių kali
nio buities pavyzdžių. Aiš
ku. ir kruopščiausiai pa
rašytas dienynas nesuda
ro pilno ir objektyvaus 
vaizdo, bet jis daug pade
da konkrečiai visumos 
iliustracijai. Tačiau iš ke
lių tos rūšies asmeniškų 
dokumentų, vaizdas išryš
kėja ir įgauna visumos 
pavidalą, dėl to reikia 
sveikinti kiekvieną tokį 
naują dokumentą ir akin
ti visus gyvus tautos kan
kinius. kad jie, kol dar

i
Lietuvių Kultūrinis Gyvenimas

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 

FONDO VAJUS 
Malonus Lietuvi-e.

Savo duosnia auka prisidėk prie įkūrimo 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonu Šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms.

Lietuvos Pranciškonu Vienuolynas, 
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuviu Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos
Lietuviu Tautinės šventovės 

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e,
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei įkurti!
ž kiekvieną, kad ir mažiausią auką. Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau:

Tapk Vienos šv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

Naujame šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos §1000.00, To Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuolyno Gėlės durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

Už Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias.

Šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
FRANCISCAN FATHERS 

Kennehunk Port, Maine
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“NEUŽMIRŠK, KAD STALINAS 

YRA BEDIEVIŲ VADAS”
(Mūsų Vokietijos korespondento)

Komunizmo kova su 
krikščionybe tęsiasi jau 
gana ilgai. Kas paskuti
niaisiais metais įvyko Ru
sijoje ir jos kaimyniniuo
se kraštuose—tos krikšč:o 
nių kankynės — žodžiais

Pietinės Švedijos dien- 
' raštis “Smalanningen” į- 
dėjo vedamąjį straipsnį, 
pavadintą “Krikščionybė 
ir komunizmas”. Išeida
mas iš Danijos švietimo 
ministerio Hermansen ne
seniai pasakytos kalbos, • apsakyti negalima. Nebus
kurioje jis aštriai puolė perdėtas tvirtinimas, kad 
komunizmą ir ragino baž-ltaip ir šiandien tebevyks- 
nyčią stoti į aiškią kovą-ta. Kai kur labai nustem- 
su komunizmu, laikraštis] bama, kai imama kalbėti 
žvelgia istoriškai į pačią į apie kankynes ir krikščio- 
komunizmo esmę. Toliau nybės persekiojimą iš ko- 
laikraštis rašo:—
Vac. Rato, Č. Januso, 
Stančikaitės ir kitu grafi
kos ir tapybos studijos. 
Be to, išėjo ir dailininkų 
darbai: T. Valiaus,
Dargio, V.

nybės persekiojimą iš ko
munizmo pusės. Bet visai 
tikra, kad toks persekioji
mas ne tik kad nebesitę- 
sia, bet dar ir aštrėja, pri
eina net visai piktų for
mų. Komunistiško jauni- 

A.imo organizacija, vieninte- 
Petravičiaus, lė Rusijoje leista jaunimo 

P. Augiaus, T. Valiaus ir organizacija, šiomis die- 
V. Rato (šių keturių kar- nomis išleido naują laidą 
tu, atskiru leidiniu). Nau- “Dešimties 
jus savo darbus išleido: P. sakymų”, 
Augius ir prof. V. K. Jo
nynas. Išleidžia V. Ratas, 
L. Vilimas, V. Petravičius, 
Č. Janušas, A. Tamošaitis 
ir kiti. Dailininkai daly- 

I vau ja ir ruošiamose D. P. 
■ir vokiečių parodose, kur 
vokiečių spauda gana ge
rai įvertinusi ir net stebi
si, kad lietuvių yra žymių 
dailininkų. Daug dailinin
kų dirba gimnazijose, iliu-ibaltijo valstybėse, Kore- 
struoja knygas, leidinius! joje, Jugoslavijoje'ir rusų 

... _ ... i ir šiaip periodikoj bendra-, zonoje Vokietijoje, net
Žymesnieji musų laik-; darbiau ja. Tremtyje gerai į plaukus šiaušia. Lietuvo- 

i žiburiai ir Mu-;pasirodė jaUnas, gabus je paskutiniais mėnesiais 
""Z0 grafikas, knygų, leidinių;1----- —

iliustravime, P. Osmols-į 
kis. Be to, žymiausioji 
knygų leidykla “Patria” 
išleido — dail. V. Petravi-

i čiaus redaguotą

komunizmo i- 
kurie nuo pra

džios iki pabaigos veda 
kovą prieš krikščionybę. 
Dešimtasis įsakymas bai
giasi : “Remk bedievybę 
savais pinigais, ypač už
sienio propagandą. Neuž
miršk, kad Stalinas yra 
bedievių vadas ne tik So
vietų Sąjungoje, bet ir vi
same pasaulyje”.

Kas neseniai įvyko Pa-
— Studentų ateitininkų gą mūsų kultūriniame gy- 

menininkų korporac i j a venime. 
“Šatrija” tremtyje naujai 
atsikūrusi šiemet mini sa
vo veiklos dvidešimtmetį. 
Šventėje dalyvaus ir kor- 

Kor- 
įsikūrusi 1927 

Seigėju yra prof.
_____ ~ ........ Pa

niniai buvo kacete (kon- riais buvo prof. J. Brazai-

A.), kur praleido dvęjus jai’; Bern. Brazdžionis" L. 
metus. Žitkevičius, St. Būdavas,

Šiame kelyje kalbėti jis a. Vaičiulaitis, K. Zupka, 
negalėjo, tylėti buvo per k. Grigaitytė, a. a. K. Ka- 
sunku. Draugai jam sakė: ruža, a. a. M. Linkevičius, 
rašyk, ir jis pradėjo. Lite- a. a. k. Berulis, a. a. V. 
ratūrai tarnauti nesiren- Mačernis, P. Orintaitė, J. 
gė, klasinių formų nesi-Keliuotis. E. Matuzevičius 
mokė. Rašė sau ir drav- jr kiti. Ši korporacija iš- 
gams, rašė, kaip mokėjo”, ugdė visą eilę žymių mūsų

Dėl to apie r'* ’------ “
kaip pirmą 1 
stengsimės kalbėti atsar
giai, nes kas gali žinoti, 
kuriuo keliu ir kaip pa
kryps autoriaus vėlesni 
mėginimai.

Tačiau tenka pastebėti, 
kad didelė dalis būdin
giausių eilėraščių dau
giau primena laikraštinin
ką. ne poetą. Kur jis lei
džiasi į jausmų sritį, ten 
jam ne visada sklandžiai 
vyksta, o kur jis eilėmis 
išreiškia laikraštinę įvai- 
i***x,^„ ;tikrumu, jie autoriaus yra 

išgyventi, bet ne visi tik- 
įri dalykai įtikina skaity
toją. Meno kūriniui reikia 
tam tikro nuotolio laike ir 
erdvėje. Ne paslaptis, kad 
poetas rudenį geriau iš
reiškia pavasario ūpą, ne
gu pavasarį. Atrodo, kad 
Yluvio eilėraščiai kurti 
šiltomis įvykių pėdomis.

Kadangi pats autorius

i 
i“Šie posmai apima 1943- 

1945 metus. Žmogus praė
jo kalėjimus, buvo varinė
jamas tarp fronto barika
dų, slėpėsi Varšuvos griu
vėsių artumoje, žygiavo 
per geležinę sieną į brolių 
tremtį. Giliausi jo išgyve- dr. j. Eretas ir kiti. ‘ Na-

Šventėje dalyvaus 
poracijos filisteriai, 
poracija 
metais.

centracijos stovykloje, J. į tjs, dr. J. Grinius, rašyto-

t

i

t
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♦
♦
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šią knygą, rašytojų, literatūros isto- 
bandymą, rikų, kritikų, visuomeni

ninkų ir išvarė plačią va

raščiai “Žiburiai” ir “Mū-į 
sų Kelias” minėjo savo 
dvimečius. “Žiburiai” f 
steigti ir redaguoti žurn. 
J. Vaidelio ir teis. J. Vitė- 
no. Žurnalistas J. Vaide- 
lys dėl pakrikusios svei-j.^ lietuvių
^Ssantologiją “Nau-

. oiovm o-,,v- darbai”, kurioje daly-
. , vau ja: prof. Ad. Galdikas, redaguoja, f £ K Jonynas, V. 

_ .. _..r Petravičius, T. Valius, P.
----- -—is Augius, L. Vilimas ir VJ

ei jos ir perėjo į laisvą žur
nalistinį darbą. ‘Mūsų Ke-į 
lią’ įsteigė ir r~'J-----
D. Penikas, A. Laikūnas ir 
A. Musteikis. Laikraštis 
išleido šimtąjį numerį,
rai pastatytas, turi gerų! ~ rašyį/p. Jurkįį 
bendradarbių, ypač, pn-r J
traukti senieji žurnalistai 
Dar minės dvimečius “Tė
viškės Garsas” ir ‘Mintis’

— Šv. Sosto Delegatūra 
' Lietuviams išleido kuni-į 
' gams biuletenį, pavadinta! 

.’i“Auka”, kuriame plačiai

buvo areštuota, ne mažiau, 
kaip 80 kunigų, vienas 
vyskupas nuteistas mirti, 
o kiti du ištremti į Sibirą. 
Trys dvasinės kunigų se
minarijos 
uždarytos, 
kunigija 
suso mokesčiais, kurių jie 
negali užsimokėti, užtat 
bažnyčios ir jų pajamos 
konfiskuojamos valstybei. 
O iš Ukrainos šiomis die
nomis pranešama, kaip 
Ušhorodo bažnyčiose per 
pačias pamaldas buvo ap
supti visi vyrai ir mote
rys nuo 16 metų, areštuo-

jau anksčiau 
Bažnyčios ir 

apdedami liuk-

Tuo pačiu tenka paminėti rašoma’apie religinj - do-ti ir tą pačią dieną išga-
ir religinio turimo laik- rin| tikinčiųjų gyvenimą benti į rytus. Miesto kuni- 
rastis Naujasis Gyveni- tremtyje kunigų padėtį, gU seminarijos ir Bukovi-
mas”, kun. V. Bagdonavi- pastoraci’ia jaunjmo auk^ nos arkivyskupo pastatai 

rpdacrumamac. įėjimą, katalikų veiklą,,buvo perstatyti į kalėji-
r____________ __ — J. E. Arkivyskupas J. karitatyvinę veiklą; duo-,mus» nes dėl didelių areš-

pats įvykis, bet jo dvasia Skvireckas, nors ir sena-'dama šiaip keli įdomūs/avimų kalėjimų nebeuž- * -t _____ __ • i_j____ J__ 'a_____•________ i—• ____ _________________________•_ 4-nnl/a Puču ’rnnA-in

persilaužia jo širdies ir 
vaizduotės prizmėje ir iš 
po jo plunksnos išeina ne

čiaus redaguojamas. lė jimą, katalikų veiklą,,buvo perstatyti į kalėji-

rašoma apie tenka. Rusų zonoje Vokie-me amžiuje, bet daug dar straipsniai, i
dirba. Neseniai parašė katalikų veiklą pasaulyje, jtijoje uždraustos tikybi- 
naują veikalą apie stebuk-'apie kongregacijų dekre-į^ės^Jcnygos ir laikraščiai, 
lūs Fatimoje — “T 
Motinos ] 
timoje ir ko Ji iš 
laukia”. Tai stambus, 276 ras 
psl. veikalas. Be to, dar^ 
pataisė ir naujai išspaus
dintą, III-jį leidimą Nau
jojo Testamento. Tai A- 
merikos vyskupų duotais 
pinigais išleista. Apie Fa- 
timą išėjo knyga kan. dr. 
P. Aleksos parašyta — 
“Marijos Žodis”. Daug 
spausdina apie tą pagar-J 
sėjusią stebuklais vieto
vę ir “Naujasis Gyveni-Ję 
mas”. Iki šiol neturėta ge-1 maldaknygę.
ros maldaknygės ir, jei iš-'progomis leidžia, taip va- 

nepretenduoja į aukštąją leista, be lietuviškų raš-'dinamus, žiniaraščius, ku- 
poeziją, tai nėra prasmės menų. Delegatūra išleido'rie paliečia kiekvieną ak- 
apie tai plačiau kalbėti. Jo gana gerą prof. kun. St. tualų, su gyvenimu 
poeziją reikia vertinti/Ylos — 
kaip laiko dokumentą, iš- čiausias”. 
reikštą poetine forma, o spaudai prof. kan. F. 
kaip tokia ji turi ir net di- Bartkus mišiolinio pobū- 
delę vertę. jdžio maldaknygę ir kun.

Knyga labai gražiai iš- dr. J. Vaišnora skautams, 
įleista, tik rankraščio tei-Į — Mūsų dailininkai ir 
įsėmis ir labai ribotame nesėdi rankas susėmę, o 

tai dirba ir daug dirba. Vien

ir nuotaika.
Panašių 

eilėraščiui 
daug priskaityti. Kai ku
rie jų, kaip “Prie lovio”, 

i “Plutelė”, “Šūvis” ir kiti, 
išreiškia laikraštinę jvai-7?ky!?me-, ,krauPiai.. rea‘ 
renvbių skyriaus medžią- u,s- Nerelkla abejoti jų 
gą, ten jis net yra savotis-'

pacituotajam 
galima būtų

kai įdomus, pav.:
Į ESTRADĄ
Jį atlydėjo iškilni svita — 
Viršilos, karininkai, vadas! 
Aikštėje tūkstančio draugų 

minia.
Sustojus laukia priimant 

parado.

Praėjo jis kietu žingsniu. 
Pakėlęs galvą ir sučiaupęs 

lūpas.
Išklausė pranešimo trumpo. 
Įsmeigęs žvilgsnį tolin.

Palipo laiptais j estradą — 
Ramiai rankas užu savęs 

sudėjęs.
— Kalbės?—visi sulaiko žadą.

apie nungiv^aeiju u j -— —o---- — ---------------—-----
Dievotus ir duodama kronikos. 13,000 krikščioniškų kny- 

pasirodymai Fa- Redagavo prof. St. Yla. gU, spausdintų rvtu zono- 
mūsų'Ruošiamas snaudai ir ant-'je, buvo rusų valdžios or- 

, numeris, kuris po ganu uždrausta.
švenčiu pasirodys. Tenka Aišku, kad į visa tai 
paminėti, kad minėta lei- bažnyčia turi reaguoti, 
dykla išleido dar istoriko Mes niekada negalime su- 
S. Sužiedėlio — “f - ***«v<*~*
Kazimierą”, pedagogų dr. 
A. Maceinos ir J. Maldei- 
kio — “Lyčių problemą”, 
vysk. K. Paltaroko, naujai 
pataisytą, ilius t r u o t ą 
“Šventąją Istoriją N. T., 
prof. kun. St. Ylos—“Mei- 
!ir aukščiau minėtą 
. “ Įvairiomis

“Šventą tikti su tokia “tikybos 
; laisve”, kuri uždraudžia ir 
i persekioja žodį ir uždrau- 
į džia misijas. Krikščioniš
koji kultūra negali būti 
ten, kur panaikinamą 
žmogaus vertė.

Komunizmas, toks, kokį 
mes jį sutinkame politi
koje ir pasaulio įvykiuose, 
yra pats didžiausias mūsų 
kartos pavojus. Jis gresia 
mūsų kultūrai ir civiliza-

į prof. kun. St. tualų, su gyvenimu susi-įclj*!- Prieš tą didžiulį pa- 
Apsaugok Aukš-'jusį klausimą. Tad Dele-V0J4 . bažnyčia turi gin- 

Baigė ruošti gatūra nesitenkina sausu kluotis. Į prieš akis sto-

Įnėrė galvą kilpor.—nekalbėjo!
Tikras poetas, kokios jis-skaičiuje (300 egz.),

mokyklos nebūtų, niekad bus prieinama tik ribotam tik studijų turima keletas, 
nereiškia nuogo įvykio ar skaitytojų ratui.
nuotykio: viena ar kita

j paminėtinos: prof. V. K. 
J. Aistis. Į Jonyno Meno akademija,

darbu ,o apima visą gyve-lv^nči4 situaciją ji turi 
nimą, net tautinį, kultūri-įžvelgti realiai ir aktualiai, 
nį ir tremtinių likimo rei-- St* Devenis.
kalais rūpinasi, ypač, iš-, 
mestųjų iš kolonijos. Tą' 
viską, be delegato dirba,1 
tik keturi žmonės, o daug- 
padaro, nes darbas siste
mingai suskirstytas.

A. Jankūnas.

J


