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Amerikos vadų pasigyrimai 
Kas mus stebina?
Ar dar ilgai tašys kuolus 

ant gaivos?
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Amerikos vyriausybininkai ir 
šiaip jau šio krašto vadai įvai
riomis progomis primena apie 
Amerikos geras intencijas, jos 
gerus norus, jos nesavanaudiš
kumą. Liepos Ketvirtosios pro
ga Prez. Truman vėl pareiškė, 
kad Amerikai rūpi taika, tei
singumas, viso pasaulio gero
vė. Sakė, kad Amerikai nerūpi 
pagrobti svetimų žemių, išplėš
ti kontribucijas.

Tai tuščias, bereikalingas 
priminimas. Juk tik Maskva 
su tokiais priekaištais Ameri
kai teišeina. O su Maskvos 
priekaištais nereikia skaitytis. 
Pasaulis nebijo Amerikos im
perializmo, nebijo jos grobimų 
ir kontribucijų. Bet pasaulis

Ksnurislai Ahtakt Vykti į
I
I
i į 

Londonas — Vengrijos i 
ir Čekoslovakijos komu-' 
nistai atsisakė vykti, beil 
savo delegacijas siųsti į į 
šaukiamąją Jugoslavijos 
Komunistų partijos kon- j 
gresą, Belgrade, liepos 21 
dieną.

Kadangi komunistai, 
kaip žinoma, savo laisvos 
valios negali pareikšti, 
todėl ir čia, minėtų šalių 
komunistai, sekė Rusijos 
komunistų partijos nuro
dytą pavyzdį, kuomet pa
starieji neva atsisakė ten 
vykti, nes Jugoslavijos 
komunistų vadai su savo 
diktatorium Tito atsidūrė 
Maskvos nemalonėje už

Į Jugoslaviją

nesupranta, kodėl Amerika lrt»s7,nv. "JT“*.“ 
dii. kitiems svetimas žemes akrypunus, bet „nevisišką
grobti? Kodėl Amerika paken
čia Rusijos imperializmą? Ko
dėl leidžia Rusijai ne tik sveti
mas žemes grobti ir kontribu
cijas lupti, o ir naikinti pačias 
tautas?

Pasaulis dar atsimena, ką 
Amerika karo metu tautoms 
žadėjo. 0 žadėjo laisvę, lygy
bę ir teisingumą visoms pasau
lio tautoms, mažoms ir dide
lėms, net priešų tautoms. To
dėl pasaulis turi teisę dabar 
šaukti: Kur toji žadėtoji laisvė, 
lygybė? Kur teisingumas? Kur 
tveriančioji taika? Juk jau 
ketvirti metai, kai priešai nu
galėti ir jų vadai sunaikinti.

leris pradėjo karą. O dabar po 
karo, Hitleriui ir jo Saikai din
gus, dalykai taip vedami, kad 
pragaro džiaugsmas tik padi
dėjo.

Pasaulio taikos raktas buvo 
ir tebėra Washingtone. Kada 
ir kas jį pavartos tam tikslui, 
kuriam jis skirtas?

paklusnumą “šviesiajai 
Kremliaus saulei”.

cgvpneoai mumtuivo 
Tel Mt

Tel Aviv, Izraelius — 
Po keturių savaičių pa
liaubų vėl tapo atnaujin
tas karas tarp žydų ir a- 
rabų.

Egyptiečių orlaiviai bu
vo užpuolę Izraeliaus sos
tinę Tel Aviv ir ten nu
metė 4 bombas. Nuosto
liai neskelbiami.

Žvdu kariiaomenė alk- 
kin Tel Aviv - Jeruzalės
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ĮNINKĄS
AMERIKOS

Berlyniečiai Nepasiduoda

Alijantų karo vadai pasitarimuose

K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Karo laivas New Jersey įplaukia į New Yorko uostą, kur jis bus pa
dėtas “sandėly”. New Yorko dangoraižių vaidas, kurį skiria didysis 
Brooklyn’o tiltas sudaro nepaprastą vaizdą, kurio-šešėliuose glūdės šis 
karo kovų milžinas iki bus pašauktas naujiems žygiams.

h 10 Savaičių Surado NEPAPRASTA MISIJŲ PARODA 
Žemeje Dingusio Lavonu PRASIDĖJO
Chelsea, Mass. — Prieš

10 savaičių kasamoje gat
vėje duobėje pražuvo to 
miesto vandens depart- bei parke Brighton, Mass.:pietų esti palaiminimas 
mento darbininkas Ange-1 prasidėjo tikrai nepapras- Švč. Sakramentu atvira- 
lo Corsino. Per visą tą ta ir įdomi Misijų Paroda, me ore prie specialiai į- 
jalbą^jkM—ai-^adaasna pa. Ia nanfirisliafe. atidarė J įrmagto įritoriaus.
stengos jį surasti, kol ga- E. arkivyskupas^ Richardi Patartume visiems Ife-

Boston, Mass. — Šv. Jo- labai lengvai pasiekiama, 
no Seminarijos patalpose, Kiekvieną dieną, 4 vai. po 
_ _ - — — —. • . • • « • • . _ • _ _

kelio sekcijoje. Tm kelias ų ^^o^d Mvo'ftsyanky^T’j’ tuvian"s š‘« yP?tinW ir
iydan«, svitas pokyti ^^sTA b™ atidai dėl Xiome-

^mnutrau°Sse. * te” k"“3™0 Yra kviečiami * ne ka^

Kovos eina ir kitose Pa- Suradimas kainavo apie 10 vai. ryto iki 4 vai. po pažinti siT vienuolijų dar-
Yra kviečiami ir ne kata-Lavono pos mėnesį, kasdien, nuo likai ją apiankyti įr SU8i-

lestinos sekcijose. 110,000. j pietų, išskiriant pirmadie- bais.

Berlynas, Vokietija — į toriu Bevinu ir kitais val- 
Sekmadienį, liepos 11 d. džios pareigūnais, 
socialdemokratai sušau-: Jung. Valstybės nuo bir- 
kė masinį vokiečių susi- želio 26 d. iki šiol pristatė 
rinkimą, kuriame dalyva- apie 10,000 tonų maisto ir 
vo virš 10,000 vokiečių, kitokių prekių į Berlyną 
Susirinkusieji griežtai pa- lėktuvais. Dėl sovietų Ru- 
smerkė sovietų Rusiją ir sijos uždarymo viešųjų 
pasižadėjo padaryti Ber- kelių ir geležinkelių į Ber
lyną ‘vokiečių laisvės Sta- lyną susidarė labai įtemp- 
lingradu’. ~

Kalbėtojai sakė, kad jei
gu Berlyno valdymas pa
tektų į sovietų Rusijos 
karininkų rankas, tai 
reikštų laisvės [ 
mą rytinėje Elbe upės sri
tyje, ir Vakarinės valsty- { — - -
bes būtų pastūmėtos į vi- r
są eilę diplomatinių kon-|W&J™[Jį 
ferencijų.

Lewis W.
Jung. Valstybių ambasa- no, ir niekas netiki, kad 
dorius Britanijai, buvo at- Maskva apie kokias nors 
vykęs pasitarimui dėl permainas skelbtų užsie-
Berlyno krizės su gen. nyj.
Lucius D. Clay, Jung.
Valstybių militarės vai- žymus komunistas ir da-
džios gubernatorių, ir 
ambasadorių Robert D. 
Murphy. Taipgi turėjo 
pasitarimus su Anglijos ir 
praneūzijos pareigūnais.

Gfen. Bif Brian Robert- 
son, Britų militarės val
džios gubernatorius, lėk
tuvu išvyko į Londoną. 
Šio išvykimo tikslas nepa
skelbtas oficialiai, bet su
žinota, kad jis turės pasi
tarimus su užsienio sekre-

I « • s _ _ • • • A______ _

■ta padėtis. Berlyne plinta 
įvairūs gandai. Vienas jų 
yra, kad maršalas Vassily 
D. Sokolosky, sovietų 
Rusijos militarės admi- 

nalaidoii- nistracijos viršinin kas, 
p < atleistas nuo vadovybės.

l Vokiečiai sako, kad sovie
tų Rusijos valdžia atleido 

np$i vninAia 
(“švelnesnę” politiką Vo
kietijai. Tačiau rusai plin- 

Douglas, tančių gandų nepatvirti-

Ernest Reuter, buvęs į-

Vienas kolumnistas pasipū
tusiai pareiškė: “Ar jums neį- 
stabu, kad vienais metais A- 
merikos žmonės ir jų respub
likoniškas Kongresas nutarė 
išleisti gerokai virš šešių bili
jonų dolerių taikingam euro
piečių atsistatymui?“

Tam mandrapypkiui atsaky
mas tegali būti toks: Ne, tas 
visai mums neįstabu. Europos 
tautos laukė iš Amerikos ne 
šešių bilijonų dolerių jų atsi
statymui, o laukė to, kad A- 
merika vykintų tą, ką ji karo 
metu yra iškilmingai pažadė
jusi, būtent, laisvės ir lygybės 
visoms tautoms.

•

Kada Amerikai įgris Mas
kvos šunybės? Kaip ilgai Ame
rika kęs tą pažeminimą ir tas 
šunybes, kurias jai daro Mas
kva?

•

• Dabar pasaulis pergyvena 
daug maž tą, ką Europa yra 
pergyvenus šešioliktame ir sep
tynioliktame amžiuje. Tą syk 
pagrindinė sąmišio priežastis 
buvo religinė, dabar — socialė. 
Tą syk kibirkštis buvo įžiebta 
Vokietijoj. Ir dabar toje pat 
šalyje. Liuterio pasistatymas 
prieš Popiežių prasidėjo šešio
liktojo amžiaus pradžioje. Ski
limas didėjo metai po metų. 
Atviras karas, kurs tęsėsi 30 
metų tarp katalikų ir protes
tantų, prasidėjo 1618 metais. 
Švedija, priėmusi liuteranizmą, 
atėjo vokiečių liuteronams tal
kon prieš katalikus, švedai ta
da, persikėlę per Baltiją, užė
mė Baltijos kraštus, švedų ka
ralius Rygoje paskyrė genera- būti visiškai sunaikintos. P. G.

■ .‘.- J’

Philadelphia — Liepos Truman bus nominuotas. 
12 d. čia prasidėjo Demo- Mass. delegatai pasiryžę 
kratų Partijos Tautinė varytis, kad vice prezi- 
Konvencija. Jos tikslas denta Vietai būtų nomi- 
nominuoti kandidatus į nuotas kongresmonas 
Jung. Valstybių Preziden-’John W. McCormack. 
tus ir Vice Prezidentus.

Manoma, kad dabarti
nis Prezidentas Harry S.

nius ir antradienius, šioje 
parodoje dalyvauja net 48 
vienuolijos vaizduojančios 
savo veikimą, bei darbu o-j 
tę. Yra nepaprastas rinki- į 
nys šventraščių, senų' 
rankraščių,

bar pasidaręs griežtas so
vietų Rusijos militarės 
administracijos priešas, 
masiniame susirinkime 
pareiškė, kad sovietų ml- 
litarė - administracija -4F 
jos metodai yra “lygiai 
toki pat, kaip ir nacių”.

“Rusijos milžinas turi 
būti sulaikytas”, šaukė 
Reuter. “Jeigu mes ir 
žlugtume, mes turime pa
statyti sieną Rusijos jė
gai”.

Surinko 31 MNjoių 
Pįlligfall Taltciį

DĖL ĮTEMPTOS PADĖTIES 
NELEIDŽIA ATOSTOGOMS

- ■ .1

Liberališkasis elemen
tas, bei velionies Roose- 

’’ velto artimieji pasekėjai 
liu gubernatorium kunigaikštį “ori , nominuoti teisėją 
Oxenrtiem. Kum tarp totali- »*1 8en- Eisenho-
k« ir protMtantM buvo toto verl. bet pastarasis gnež- 
baisu., tad ii 18 milijonų vo- U1 aUlsake būti kandida- 
kiečių beliko 3 milijonai.

Minėtas Baltijos kraštų ge
neralinis gubernatorius Oxen- 
stiern buvo aukšto mokslo vy
ras. Jis permatė savo laikų 
žmonių apakimą, suniekėjimą, 
užsimerkimą. Tai savo laiške 
sūnui jis padarė tokią pasta
bą: “Quam parva sapientia 
mundus regnitur“. Tai yra: su 
kokia maža išmintim pasaulis 
valdomas. Tą posakį priminė 
Churchillas savo atsiminimuo
se apie pirmąjį ir antrąjį pa
saulinį karą. Anų ir šių laikų 
apibudinimui teisingiau būtų 
pasakyti: Quam magna stulti- 
tia mundus regnitur. Tai yra— 
su kokia didele beprotybe pa
saulis valdomas.

Eretikinė šių laikų revoliuci
ja dar nebaigta. Kol ji baigsis, 
tai Europoj ir Amerikoj gal 
žus toks žmonių nuošimtis, 
koks anais laikais žuvo Vokie
tijoj. O mažosios tautos gali

Boston, Mass. — Taksų 
pinigų ir tt. Komisionierius Henry F. 

Seminarijos klierikai pa- Long paskelbė, kad praei- 
sitamauja suteikdami pa- tais metais, kurie Dasibai- 

_i aiškinimus. Įžanga dykai, gė birželio 30, 1948, Mass. 
t' Veikia lengvų gėrimų ir valstija surinko $31,000,- 

užkandžių bufetas. 000 daugiau taksų, nei
Šv. Jono Seminarija ran- metais prieš tai.

dasi prie Lake St. ir Com-1 Iš viso taksais surinko 
monwealth Avė. kampo ir $198,873,512.33.

ŠIAURINES KORĖJOS RAUDO
NIEJI PASKELBĖ RINKIMUS

tu.

Meta Nustatai | MKk| 
Sudraskė 3 m. meręeitę

Sault St Marle, Mich.— 
Valdiško miško, Marųuet- 
te National Forest, pri- 
žiūrūtojo, Arthur Pom- 
rankey, 3 m. mergaitė žai
dė ant jų namelio veran
dos, įnirs randasi nuoša
liai miške. Iš miško išlin
dusi meška pasigrobė 
mergaitę ir nusinešė į 
mišką, nežiūrint motinos 
klyksmo, kuri tą visą ma
tė. Telefonu pasišaukė pa
galbos ir su vyru suorga
nizavo ablavą iš apylinkės 
ūkininkų ir girininkų.

Už bertainio mylios nuo 
namų, mergaitė rasta su
draskyta. Už kelių valan
dų susekė ir plėšriąją 
mešką, kuri tapo nušauta.

Seųuia, Korėja, liepos 
12 —Sovietų Rusijos kon
troliuojama šiaurinės Ko
rėjos valdžia paskelbė 
rinkimus rugpjūčio 25 d. 
š. m. sovietų zonoje.

Sovietų kontroliuojamas 
radio Pyongyange prane
šė, kad “

AmerikosBerlynas
ir Anglijos komandieriai 
Berlyne, panaikino vi
siems savo personalo na
riams atostogas. Prancū
zai, manoma tą pat pada
rys. Tas padaryta dėl į- 
temptos Berlyne padėties, 
nes rusai užblokavo bile 
kokį reikmenų įvežimą į 
alijantų kontroliuojamą 
Berlyno sekciją, su tikslu 
juos iš Berlyno išspausti. 
Šie, bent šiuom tarpu, pa-

bar visi sprendžia. Nusi
leidimas ar konfliktas?

Amerikiecjai Mokta ta
kus Skraidymo

VVashingtonas — Grupė 
Amerikos aviatorių yra 
išvykusi į Turkiją, kur ji 
mokina jaunus turkus 
skraidymo Amerikos or
laiviais.

Amerika, kaip žinoma 
Turkiją ekonomi-

kimus savo zonoje, bet nei 
neįleido Jungtinių Tautų 
komisijos ištirti padėtį 
sovietų zonoje.

Sovietų Rusijos pastum
dėliai komunistai paskel
bė; kad jie esą pasiryžę 
kraštą apsaugoti nuo “A- 

Korejos Demo- merikos imperializmo”, 
kratinei Liaudies Respu-| Tačiau Korėjos raudonieji 
blikai” konstitucija buvo'visomis keturiomis šoka 
priimta prieš tris dienas. Į pagal Maskvos muziką ir 
Raudonieji seną Korėjos.tą kraštą paveda Maskvos

• __   a __ _ I * _ • _ i * •

sirįžę nesitraukti ir todėl į remia 
reikmenis gabenasi oriai- niai ir ginklais, kad pada- 
viais. Bet to nepakanka, rius tą šalį atsparingą

Kas bus toliau, jei Rusi- prieš Rusijos tolimesnę 
ja pratęs blokadą, tai di- agresiją į viduržemio jū- 
delis klausimas kurį da- ros sritį.delis klausimas kurį da-

VENGRIJOS RAUDONŲJŲ 
VALDŽIA AREŠTAVO 

3 KUNIGUS

imperializmui.vėliavą nutraukė Pyongy- 
ange ir jos vietoj iškėlė 
“Liaudies Respublikos”, 
kuri nieko bendra neturi 
su liaudimi, raudoną su 
kūju ir pjautuvu vėliavą.

Kaip žinoma pietinėje 
Korėjoje, Jung. Valstybių 
zonoje, Jungtinių Tautų nėšių pagimdė kūdikį, vie- 
komisijos priežiūroje, bu- tos General ligoninėje, 
vo pravesti seimo rinki- Mergaitė jau grįžo į na
mai. Sovietų Rusijos vai- mus, o kūdikis dar liko 
džia ne tik nesutiko pra-1 ligoninėje, nes gimė dviem 
vesti tuo pačiu kartu rin- mėnesiais per anksti.

11 Metu Mergaitė 
Motina

Louisville, Ky. — Negrė 
mergaitė 11 m. ir 11 mė-

Budapeštas, Vengrija— kunigai yra šie: Pal Ne- 
Vengrijos komunistinės meth, Antol Kolesso ir A- 
valdžios agentai areštavo jos Versanyj. Taipgi ap- 
tris kunigus už “agitaciją kaltintas yra Zigmondas 
prieš vengrų demokrati
ją”. Areštuotieji bus tei
siami “Liaudies teisme”, 
praneša teisingumo minis
terija.

Visi žino, kad komunis
tai gina tik tokią “demo- 

yra nau- 
ir komu-

meth, Antol Kolesso ir A-

kratiją”, kuri 
dingą Maskvai 
nizmui.

Areštuoti ir kaltinami

Mihalovitch, Katalikų Ak
cijos direktorius. Spėja
ma, kad jis yra pabėgęs iš 
Vengrijos. Yra areštuoti 
Katalikų Akcijos sekreto
riai ir daug kitų.

t____________

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. Sv. Augustinas.
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Antradienis, Liepos 13. 1948

ĮVAIRIOS žinios
(

116 LIETUVIŲ Į KANADA,
9 Į JUNGTINES VALSTYBES

New York — Laivu Ma- nas buvo Munehen, Bava
rine Marlin liepos 8 d. iš rijoj, Amerikiečių zonos 
Europos atvyko ir Hali-į BALF atstovu Vokietijai. 
fax, Nova Scotia uoste iš- ’ Tose pareigose išbuvo per 
sėdo 116 lietuvių. Tai dau-įTjr-i- *----
gumoje lietuvių studentai. 
Jie Kanadoj dirbs miško, 
namų ruošos ir kitokius 
darbus.

Tuo patim laivu iki New 
Yorko atplaukė dar 9 lie
tuviai : Natkevičienė su

ku- 
išvyko į Boston,

dukra ir Jurkūnienė, 
rios
Mass. pas gimines. Atvy
ko ir Bernotienė su dukte
ria.

Tarp į New Yorką atvy
kusių yra Petras Minkū- 
nas su žmona ir dukterim 
Dalia ir Laimute. Minkū-

du metu. Kaip Amerikos 
pilietis grįžo į savo gim
tinę, Cleveland, Ohio, kur 
apsigyvens pas savo brolį, 
6909 Superior Avė.

P. Minkūnas Ne\v Yorke 
pabuvojo porą dienų. Ap
lankė kai kurias lietuvių 
įstaigas ir su BALF Pir
mininku Kun. Dr. J. B. 
Končium pasikalbėjo — 
BALF ir šalpos bei imi
gracijos reikalais.

Atvykusiuosius sutiko 
BALF atstovas Jonas Va
laitis.

LEIDO PAKELTI MOKESTĮ UŽ
kelionę; geležinkeliais

macijos Biurą ir pasisakė 
prekybos už Tito politiką.

Jugoslavijos studentai,

Washington, D. C.
Tarpvalstijinė
komisija leido geležinke
lių kompanijoms pakelti i kurie studijuoja Markso - 
mokestį net 17 už kelio
nę geležinkeliais.

Iki šiol už mylią reikėjo 
mokėti po 2.5 cento, o da
bar turės mokėti po 3 cen-; 
tus už mylią kelionės.I 
Taip vadinamų parlor I 
traukinių mylia kainuos 
4 centai. i

___________ Washingtonas — Jung.

Lenino - Stalino mokslą 
Maskvoje, taip pat griež
tai pasmerkė Kominfor- 
mą.

Armija Sugrąžino Geležin
kelius Savininkams

kmadaviinc Karininkai Valstybių Armija sugrą- 
- ' į” » - žino geležinkelius jų savi-

MdSKTOjC rrOiCSilMĮji: . įninkama. Juos vyriausybė
Prieš Konrinformg j buvo paėmus, kuomet grę- 

sė streikas, ir pavedus 
Belgradas, Jugoslavija Armijai juos operuoti, 

— Šiomis dienomis Jugo- geg. 10 d.
slavijos karininkai, kurie Į Dabar darbininkams su 
studijuoja Maskvos Lėni- darbdaviais susitaikius, 
no - Markso Institute, pa- geležinkeliai vėl buvo grą- 
smerkė Komunistų Infor- žinti jų savininkams.
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Liepos - July 25 d., 1948
Nekalto Prasid. Vienuolyne, Putnam, Conn. 

Lietuviškosios Mergaičių Stovyklos — 
Camp Immaculata Iškilmingas užbaigimas 

PIKNIKAS 
Lietuvių Susiartinimo Šventė

ti

Šventės Programa:
11:00 vai. Iškilmingos Pamaldos ir Pro

cesija prie Lietuviško Kryžiaus.
12:30 vai. Svečių Pietūs.
4:30 vai. Vaidinimas, dainos, tautiniai 

šokiai.
Bus išrinkta Lietuvaitė geriausiai mokan- 

lietuviškai. Ta pačia proga bus apdovanotos
kitos keturios lietuvaitės už uolumą lietuvių 
kalboje.

Šventės metu veiks įdomus ir turtingas 
laimėjimais bazaras, bingo ir kiti žaidimai.

Kviečiam visus lietuvius — tiek seniau 
čia gyvenančius, o taip pat ir neseniai i Ame
riką atvykusius. Traukite čia gausiais būriais 
iš visų miestų ir miestelių. Skubėkit patys, 
raginkit ir kitus.

Jūsų laukiančios.
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir 
Nekalto Prasidėjimo Gildą

ADRESAS: Immaculate Conception Convent, 
R. F. D. 2. Putnam, Conn.

AUTOBUSU: Autobusai iš Providence išeina 8:15. 
10:15 12:05. 3:15. Praeina pro vienuolvna — Tm- 
maculate Conception Convent Autobusai išeina kas 
vaianda :š Worcester. TRAUKINIAI: iš Hartford i 
Putnam 9 15 AM Daylight Saving Time>. Iš Boston 
i Putnam 9 15 AM Daylight Saving Time AUTO
MOBILIU: Bridgeport — routes 8. 6. 44: Boston L 44 
arba 9. 12. 193: Hartford 44. New York 1. 5. 44: New 
Haven 5. 44: New London 12; Providence 44: Water- 

bury 6. 44; VVorcester 12. 193: Brockton 28. 44.
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Atvyko t Lietuviai | CHę

atvykusiais 
Pirmaisiais

22. VI. 1948 į Santiago 
atvyko 6 lietuviai iš Aus
trijos. Laikinai apgyven
dinti sporto stadijone su 
visais kitais 
emigrantais.
įspūdžiais Čilėje patenkin
ti. Visi laisvai gali pasi
rinkti darbą savo specia
lybėje. Atvykusieji labai 
apsidžiaugė sutikę Santia- 
ge gyvenančius lietuvius 
kunigus A. Kardauską ir 
T. Narbutą, kurie atėjo jų 
aplankyti.

Tiria Reym Mieste Įsibu-

polici- 
John 

keletą

DARBININKAS

Pašto Ženklas Su Puikiausiu

Pašto ženklas su žuvusiųjų kapelionų atvaizzdais.

Eiliniam piliečiui pašto 
ženklas reiškia persiunti
mą laiško. Daugiau nieko. 
Paveikslų arba piešinių 
reikšmės mažai juos inte
resuoja nors jie tikrai at
vaizduoja dvasią tautų, 
kurios jas išleidžia, jų in
teresus 
Pašto 
vaizdus 
moterų, 
svarbių įvykių.

Jung. Valstybių pašto 
ženklai yra ypatingai 
reikšmingi. Jie pažymi 
žmones ir įvykius, praei
tyje ir šiandien, kurie 
daugiausia . prisidėjo prie 
šios šalies išsivystymo. 
Pirmieji šalies tėvai, pre
zidentai, garsūs

Mass. valstybės 
jos Komisionierius 
F. Stokes paskyrė 
savo pareigūnų padaryti 
nuodugnų ištyrimą Re- 
vere mieste įsibujojusiam 
rakieteriavimui. Tas pa
daryta po to, kaip Chelsea 
teisėjas John W. MacLeod 
viešai iškėlė aikštėn, kaip 
ten įvykę keli šaudymai, 
apie kuriuos policijos 
nuovadoj nesą jokio re
kordo, o keli policininkai, 
kurie raportavę apie at- . . ,.v
virą laužymą įstatymų, yasytojai. išradėjai,
buvę pažeminti, bei pa
skirti į miesto pakraščius.

Ar valstijos policijai pa
vyks susekti ir teisme įro
dyti, kurie politikieriai 
bendradarbiauja su rakie- 
tieriais, tai netolima atei
tis įrodys.

I
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Po Niūriu Europos Dangumi

Uniįvio ncMincje 
Žuvo Keturi

Chatham, Mass. — Ke
turi vyrai, bostoniečiai 
žuvo, kuomet jų keturvie
tis orlaivis nukrito ir nu
skendo jūroje netoli Cha
tham Light Coast Guard 
stoties.

Dviejų lavonai surasti, o 
kitų dviejų ieškomi.

Orlaivio savininkas ir 
vairuotojas Caron, pasi
kvietęs tris draugus, vyko 
savo orlaiviu žuvauti, 
kuomet ši nelaimė įvyko. 
Trys iš jų dirbo Hood Ru- 
bber Co., Watertown, 
Mass.

•J

Žydai Žudė Saviškius 
Kaipe Šaipus

ka- 
kad

Jeruzalė — Žydų 
riuomenė, paskelbė, 
ji suėmusi, radusi kaltu ir 
pasmerkusi mirtin vieną 
Palestinos žydą, buvusį 
Anglijos kariuomenėj ma
joru už šnipinėjimą arabų 
naudai. Jie leido jam pa
čiam nusižudyti.

Žydų kovotojų grupė 
Stern paskelbė, kad ji pa
smerkusi mirtin ir tą pa
smerkimą įvykdžius, prieš 
jauną žydelkaitę, Rosa 
Beiser, kuri dirbusi dėl 
Anglijos žvalgybos.

Jung. Valstybėse Yra 
294,000 AlgHg 

Darbininku
Mashington, D. C. —

Valdžios Cenzo Biūras pa
skelbė, kad pereitą mėne
sį buvo 61,296,000 darbi
ninkų dirbančių už algą į- 
vairiose įstaigose.

Žmogus nematąs gero 
kituose yra pats nedoras.

vairių tautų ir įsitikinimų 
paaukoti viską pavojaus 
metu.

Ženklas parodo heroiš- 
ką mirtį keturių kapelio
nų, kurie pasirinko mirtį, 
kad kareiviai, jų dvasinėj 
globoj, būtų išgelbėti. Jie 
atliko daugiau negu jų 
pareigos reikalavo, jie mi
rė, kad kiti gyventų.

Vasario 3 d. 1943 m. lai
vas SS Dorchester plaukė 
per teduotus vandenius 
Šiaurės Atlantike, netoli 
Greenland. Iš vokiečių 
submarino, staiga torpeda 
kirto laivą. Prigrūstas ka
reiviais laivas greit sken
do. Įsakymas duotas ap
leisti laivą. Tarpe jų buvo 

artistai, keturi kapelionai: George 
", tai- L. Fox ir Clark Poling, 

kos ir karo didvyriai, ša- protestonai, John P. Wa- 
lies grožė, tautos istorija, shington, katalikas, ir A- 
atskirų valstijų istorija, lezander G. Goode, žydų 
svarbūs įvykiai nuo Ame- rabinas. Nebuvo visiems 
rikos atradimo iki pakeli- plaukimo diržų, bet kape- 
mo vėliavos ant Iwo Jimo lionąi gavo po vieną. Ma- 
—viskas atvaizduota pas-pydami pavojų kareiviams 
to ženkluose. Žmonės ir jūreiviams tame mo- 
daug gali išsimokinti apie mente, jie netik jiems pa- 
Amerikos istoriją ir šalies dėjo pasiekti mižus laive- 
dvasią tik studijuodami liūs, bet visi kapelionai a- 
ženklus. Į tidavė savo išgelbėjimo

Gegužės 28 d. Jung. Vai- diržus kitiems. Visi ketu
ri, sujungę rankas, pradė
jo melstis, laivas skendo 
ir vanduo juos nurijo.

Išlikusieji pasiekę 
Greenland pranešė, kad jų 
paskutinis vaizdas buvo 
skęstantieji keturi kape
lionai laikydami viens ki
to rankas. “Tą vaizdą mes 
niekad neužmiršime”, sa
kė vyrai nuo laivo SS Dor
chester. CCAU.

ir jų troškimus, 
ženklai 
žymių 
Įdomių

parodo 
vyrų ir 
vietų ir

stybių Paštas išleido trijų 
centų ženklą, kuris cha
rakterizuoja Ameri k o s 
brolybės idealus. Šis žen
klas mini vieną iš dauge
lio heroiškų įvykių pasku
tinio pasaulinio karo, tas 
įvykis neprisidėjo prie 
karo laimėjimo, bet yra 
pavyzdis broliškos meilės 
ir dvasinės vienybės, ku
rie inspiruoja žmones į-

Tikiu, kad laisvosios A- 
merikos gyventojai į da
bartinę Europą žiūri tar
tum į subandažuotą ligo
nį, apsikrėtusį įvairiau
siomis ligomis ir stebi su 
dideliu susidomėjimu jos 
gerėjimo ar blogėjimo bū
klę. Dėl tos priežasties, 
manau, ir “Darbininko” 
skaitytojai, nors retkar
čiais, mėgsta pasiskaityti 
nors nereikšmingų, bet 
gana charakteringų gaba
lėlių iš šio kontinento sa
vam laikraštyje.

Čia ir pasistengsiu šį tą 
parašyti.

ČEKOSLOVAKIJA DĖ
KOJA SOVIETAMS UŽ... 

“IŠLAISVINIMĄ”...
Praga (F). Čekoslovaki

jos dabartinis parlamen
tas, atskirai patvirtintu 
“padėkos raštu”— įstaty
mu, padovanojo sovie
tams visam pasaulyje ži
nomą ir garsų hotelį “Im- 
perial”, kuris 
Karlsbade. i 
padovanotas su visu jo 
liuksusiniu inventoriumi.

Pažymėtina, kad Karls- 
bado hotely “Imperial”, 
kaip svečiai yra buvoję 
daugelis Europos karališ
kų porų, aukštų politikų, 
mokslininkų ir kitokių į- 
žimybių.

Dovanojimo 
kita ko, esą 
kad: “Tuose
anksčiau lankėsi tik aris
tokratai ir turtingieji 
sluoksniai, o nuo šiandien 
ten ras sveiką ir jaukią 
aplinkumą dirbančiosios 
sovietų tautos vaikai”...

Esą, toji dovana sovie
tams už... ••išlaisvinimą”...

O tuo tarpu, kaip iš 
Muncheno pranešama, Ba
varijos atbėgėlių stovyk
lose tik oficialiai įregis
truota yra 1213 atbėgėlių 
iš CSR, kuriems grėsė pa
vojus iš tėvynės būti iš
vežtiems į Sibirą, tačiau 
jų skaičius (neužsiregis
travusių) esąs daug di
desnis...

VOKIEČIŲ TARPUSA
VIO “SOLIDARUMAS”

VARGE...
VVurzburg (Dena). Vo

kiečių leidžiamas Hof’o 
mieste laikraštis “Fran- 
kenpost” rašo apie tokį į- 
domų kuriozą, kuris įvy
ko Obernan (Unterfran- 
ken) kaime. Pas to kaimo 
ūkininką ir alaus baro sa
vininką Peter Aulbach, 
kuris turi ir didelį gyve
namąjį namą, buvo norė
ta apgyvendinti su mažais 
vaikais (dešimties asme
nų) šeima. Tai buvo vo
kiečiai, atkeldintieji iš ry
tinių sričių. Tačiau namo 
savininkas stojo prie var
tų su šakėmis ir nesileido. 
Jo pusę palaikė ir vietos 
“Burgermeisteris Josef 
Schmitt bei kaimynai. Bu
vo iškviesta vokiečių po
licija, tačiau ir prieš tą 
pasipriešinta. Policininkas 
panaudojo guminę lazde-

iris randasi u (“knipelį”), bet ir tai 
Šis viešbutis tevyko jam susitvarkyti.

akte, tarp 
pažymėta, 

rūmuose

ANGLAI PRIMINE LENKAMS 
KAIP RUSAI “SMEIGE JIEMS 

J NUGARĄ”
Londonas — Anglijos 

vyriausybė atsakydama į 
Lenkijos notą, kurioje ji 
“protestuoja” prieš ali- 
jantų nuosprendį sujungti 
jų kontroliuojamas Vokie
tijos dalis į ekonominį ir 
politinį vienetą — kaipo 
naują Vokietiją, priminė 
lenkams, kad jie tuomi 
palaiko savo buvusių prie
šų — rusų, pusę. Priminė, 
dabartiniams Lenki jos 
kvislingams, kad kaip na
ciškoji Vokietija užpuolė 
Lenkiją 1939 m., tai Ang
lija laikydamosi sutarties, 
pirmoji paskelbė Vokieti
jai karą. Tuom tarpu Ru
sija talkininkaudama na
ciams “smeigė Lenkijai 
peiliu į nugarą”.

Tuomi priminė lenkams 
kas ištikrųjų yra Lenki
jos draugai, o kas priešai.

nuoširdžiausią visų padė
ką už atsiųstąsias mums 
dovanas 1,720 kilogramų 
įvairaus maisto ir 178 
pundus įvairių rūbų. Pra
šome perduoti visiems au
kojusiems šias dovanas 
nuo mūsų nuoširdžiausią 
padėką.

Mūsų širdyse visada pa
siliks dėkingumo jausmas 
mūsų broliams Ameriko
je. Jūsų teikiamoji pagal
ba mums sunkiose dienose 
liudija Jūsų nenuilstamas 
pastangas padėti mūsų 
tautai. Jūsų pagalba mus 
stiprina, gaivina viltį su-

silaukti geresnio rytojaus 
ir drąsina kovoje dėl 
brangios Tėvynės laisvės. 

R. Bielkevičius, .
Liet. Raud. Kryžiaus Flens- 

bergo Įgaliotinis. 
LIETUVIŲ KOMITETAS: 
Strazdas, Kun. L. Klimas, 

Vaitkus, Balionas.
Visokeriopą tremtiniams 

pagalbą ir toliau malonė
kite siųsti —
United Lithuanian Reltef Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 7-1422—1423.

I

PAIEŠKOJIMAS

Senstant Lietuviai 
Dėkoja BALF4

Flensburgo apylinkės 
lietuvių tremtinių vardu 
maloniai prašome priimti

Aš Jonas Aleknavičius, s. 
Kazio iš Mažeikių ieškau Alek
sandro Garbaliausko sūnaus 
Aleksandro. Iš Lietuvos išvyko 
prieš pirmąjį Karą. Ankščiau 
gyveno New Yorko ar Stutgof 
apylinkėje. Kas žinotų maloniai 
prašyčiau pranešti šiuo adresu. 

Jonas Aleknavičius 
E. V. W. Hostel

West. Fen Road Ely—Camb's 
England.

“Burgermeisteris” pągrą- 
sinęs spausti pavojaus si
reną, o tuomet, kai subėg
siąs visas kaimas, tai bū
sią ir policijai ir atbėgė
lių šeimai “karšta”. O jei
gu ir tai jam nepavyksią 
apginti Aulbacho namų — 
jis pulsiąs po automobi
liu...

Tačiau, atvykus dar di
desnei policijos jėgai, 
nors kurį laiką namas ė- 
jęs “iš rankų į rankas”, 
vis dėlto policija laimėjo... 
Šeima buvusi apgyvendin
ta, o “karingieji” asme
nys — buvę areštuoti...

Tai šių dienu vokie
čių solidarumas”...

3100 BE DANTŲ 
ŠEPETĖLIŲ...

Garmisch (F.) Atsi
klausus šio apskrities vi
sas mokyklas, patirta, 
kad iš 7600 mokinių, apie 
3100 neturi nuosavų dan
tims šepetėlių...

Esą nutarta kreiptis į a- 
merikiečių ir vokiečių val
džios įstaigas, prašant, 
kad kuo skubiau šepetėlių 
būtų parūpinta...

Tai taip šiuo metu gy
venama Vokietijoj...

Pranys Alšėnas.

Juozas Kariukas
Inc.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washtegten Hvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinal <MI visokių reikalų. 
Patarnavimas Dienų ir Nakų.

DARBO DIENOS MUUNUKAS

Suvažiavimas - Piknikas
PIRMADIENI,

Rugsėjo - September 6 d., 1948 
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno Rezidendjoje, 

Ikatcker Street, Brockton, Maso.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

I *

Vietinis rengėjų komitetas organizuojasi ir 
organizuoja vienukes — stalus ir budeles įvai

riam patarnavimui atvykusiems sveteliams.
Nuoširdžiai kviečia ir kitų kolonijų darbuotojus 
ir veikėjus suorganizuoti savo biznio stalus įr 
atvykti tą dieną į bendrą talką, kad bendru dar
bu daugiau nuveikus — laimėjus.

REMGEJAI.
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SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered aa aecond-claas matter Sept. 12. 1915 at the post oifice at Boston, 
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Domestlc yearly____________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly..................  $0.50
Foreign once per week yearly $3.50

(Lietuvių Krikščionių Demokratu Partijos Suvažiavimas)

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
ĮKURDINIMO REIKALU

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams       $5.00 
Viena kart savaitėje metams_ $3.06

Užsieny metams ....................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Tremtyje kiekvieni me- kis — tik vienvbėn, 
tai suvažiavimais nužy- tėvynės reikalai 
mėti, bet.

v •
, visi, tuviais, kurie ir pirmiau 
visų. ir dabar tėvynę statė ir 

ypač šiemet, rado malonų įvertinimą stato aukščiau visų reika- 
Šiemet dar ir tas, kad gal visose partijose. Kiek ne-'lų. 
paskutiniai metai tremty- patenkinti be “

.♦••J
Į 
i

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston. Mass

Jugoslavijos Sukilimas
Ne Maskvoj Suplanuotas

je prieš išsiskirstant j 
i pasaub. Šiemet įvyko ir 
i politiniu partijų suvažia
vimai. Vienas žymiausių 
laikomas Lietuvių Krikš-t 
čionių Partijos atstovų j 
suvažiavimas, kuris buvo 
sušauki
20 ir 21 d.d. Stuttgarte i Hai sumažėjo, bet rutei- 
aktuallaisiais tėvynės va- kia jaunųjų įsijungimas, 
davimo reikalais. Suvažia-; kuriu šiame suvažiavime 
vimą atidarė, pats ilgame-; sudarė daugumą ir rimtai 
tis partijos pirmininkas pasiruošia 
prof. kun. 
čius, 
reika’us ir 
pakviesdamas: 
V. Raulinaitį, 
J. Meškauską 
Žukauską, o 
tan: dr. J. Paukštelį, dipl. 
ekon. A. Repšį ir adv. J.
Totoraitį. Redakcinė ko- su VLIKO pirmininku, 
misija iš: dr. Juozapa vi- Buvo ir gana platus poli- 
čiaus, žurn. C. Surdoko ir tinis pranešimas, kurį pa- 
gimn. direkt. P. Balčiūno, darė VLIKO narys dr. P. 

, nušviesdamas

Be šių dviejų, Įdomių
“ “ - - — į

(J. P. Prelato Jono Balkū- 
no iš Maspcth, N. Y. kalba 
Lietuvių Katalikų Radio Va
landoje sekmadienį, liepos 4 
d. š. m. iš WESX stoties, 
Salėm).
Dievo meilės įsakymui

su ir aš... Į NCRC yra ir 
mūsų Balfas įsirašęs. Bal- _ 
fas turi Tremtinių Įkurdi
nimo komitetą. Visais 
tremtinių reikalais galite 
rašyti Balfo komitetui,— 
105 Grand St., Erooklyn 
11, N. Y.

Tremtiniams greičiausia
po einą ’ oJdemariri kai. Bet nra^ešimu, paskaitų, dar lygus yra artimo meilės į- 

rartiia, o gim". mokyt. J. Danuse- sakymas. Mylėti artimą 
Buvo vičius laikė įdomią pas- 

atsistcjimu ir; kaitą apie jaunuomenės;
žuvę ir tremtyje aukl’iimą. duodamas pa-;

Pir- vyzdžių kitose šalyse ir 
kad kaip tektų grižus mums j 

i atsikuriusio je te-; 
vynė'2 rūpintis mokyklo
mis, jų programa ir pačiu 
jaunimu, kada tremtyje 
nuo visko iau nutolo. Pa
skaita susilaukė ir smar
kių diskusijų, bet prele
gentas buvo gerai pasi
ruošęs ir mokėjo atsakyti. 

Šių dienų aktua’iaisiais 
klausimais pranešima tu
rėjo padaryti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vyr.

tai nėra jokia 
tautininkų atskala, 
pagerbti 
Sibire 
mirę partijos rakiai, 
minjrkas priminė,

tas balandžio mėnJoartijos narių eil s smar-jnaujai
■> ■« 1 J O J J J x ' 1 • • V » • 1 a A • • —   77 ~

juo labiau mus Dievas į- , .. >
pareigoja, kai tas artimas ®
yra brolis lietuvis.

Arti 70,000 lietuvių ken
čia badą ir skurdą. Badą 
ir skurdą jie noriai kęstų, 
jei neturėtų baimės dėl 
ūsų. Patekti i anų ran

kas, reikštų tikrą mirtį. 
Tad išgelbėti juos iš prie
šo nasrų yra tikriausia 
mielaširdystė.

Dėkui Dievui, kad turi
me geriausia progą juos 
išgelbėti. Vyriausybė pra
vedė įstatymą įsileisti' 
205,000 tremtinių. Jų 
skaičiuje ir lietuvius. Iš
naudodami šį įstatymą 
virš 12,000 lietuvių galėsi
me įsivežti Amerikon per 
du metus.

Įstatymas pramato 
Tremtinių Įkurdinimo ko
misiją, kuriai gelbės da
bar pripažintos agentū
ros. Viena iš šių agentūrų 
yra National Catholic Re- 
settlement Council, trum
pai pavadinta NCRC. Prie 
NCRC yra ir trys lietu
viai nariai, kurių tarpe e-

Amerikos spaudai teikiant vis daugiau žinių apie 
Tito su Maskva susikirtimą, Jugoslavijos klausimas 
tiek aiškėja, kad jau nebetenka spėlioti, ar kartais 
pats Kremlius nesugalvojo tokio vikraus triuko Ali- 
jantams apgauti ir pinigų iš Amerikos gauti. Tiesa, 
Amerikoj buvo pradėta kalbėti apie grąžinimą Jugo
slavijai “užšaldyto” jos indelio sumoje 50,000,000 do
lerių, bet mūsų Valstybės Departamentas atsargiai 
laukia, kuomi tas kivirčas pasibaigs. Ir belaukiant, 
dalykai taip vystosi, kad susikirtimas Maskvos su 
Belgradu atrodo nemelagingai rimtas. Dabar paaiš
kėjo, kad nesusipratimas tarp tų dviejų valstybių jau 
vyksta nuo pat pavasario. Tam susidarė daug prie- 
žaščių, kurių svarbiausia — Tito nesuvaldomas noras 
būti nepriklausomu Jugoslavijos diktatorium. Jis su
darė, “liaudies frontą”. Čia, rodos, Maskva neturėtų 
nieko jam prikišti, nes tai eilinis bolševikų maniev- 
ras: pirmiausiai paskelbia “liaudies frontą”, kad pa
trauktų minias, o paskui “liaudies frontą” užvardija 
komunistų partija ir su raudonosios armijos pagalba,! 
padaro bolševistinį perversmą. Įvykus perversmui,' 
apie liaudies frontą nebekalbama, nes jis jau neberei
kalingas. Pasilieka apyvartoje tik “liaudies priešas 
kurį prisegama kiekvienam ne komunistui, kuomet jį 
norima likviduoti.

Pas Tito išėjo kitaip — galima sakyti, kaip ir savuosius 
priešingai: jis pirmiau užvedė komunizmą — krūvi- pinti viskuo?"o" įtraukti į ką tremtinių _________
nai, nėr ką sakyti — paskui, kai jau įsitvirtino savo tėvynės vadavimo akciją vadavimo reikalais ir pa-j 
diktatoriškoj pozicijoj ir užtikrino sau pilną Stalino visų pažiūrų žmones, ne- simatyti su '
pasitikėjimą, pradėjo organizuoti liaudies frontą. Ki-i žiūrint nei įsitikinimu, nes valstybės asmenimis, ir!damosios, tik 
tais žodžiais, Maskvos tikslas — bolševizmas, o liau- tėvynės reikalai, _ _ ---- ---
dies frontas tik priemonė; gi Tito vyriausias tikslas—ręikalaa šis VLIKO pir- 
hnndiee frontas, o komunizmas tik priemonė. Apkal- minfnko prof. kun. M. -----------
tinimo akte, kurį Kominformas yra suredagavęs, aiš- Krupavičiaus mestas šū- tenka mūsų broliams lie-, partijos spaudos, 
kiai sakoma, kad Tito menševikas, einąs Trockio pa------------------------------------------------------------------- č-’-J-
vyzdžiu”. norįs sutarpinti komunistų partiją nacijo- ninas su Staliųu. Tuo būdu, Tito, stodamas į jų gretą, ;ti naujai atgimusį “Tėvy- 
nalistų ir imperialistų masėse. “Komunistų partija y- daro neatleistiną veiksmą — nusideda prieš jų dikta- nės Sargą”, kurio i’"’ 
ra aukščiausieji organizuotės forma ir pats svarbiau- torišką didenybę. Jis permaža asmenybė (fiziniai Ti-;tik pirmasis numeris, c.____ , ___ _______ r__
sias darbininkų klasės įrankis. Gi Jugoslavijoj Liau- to trumpas ir storas), pilnai užsitarnaujanti likvi- medžiagos yra net trims;didžiavimas ir tenka partil 
dies Frontas, ne Komunistų Partija, yra skaitoma duotės. numeriams, bet negalimai jai linkėti, kad ji jau vi-į
vadovaujančia jėga... Darbo klausime Jugoslavijos 
Komunistų partijos vadai nuslydo nuo Markso - Lėni- ar verčiau, per anksti jį įskundė ir privedė

I

valstybiniam
M. Krupavi- darbui, nes yra akademi- 

iškeldamas dienos kai. Dalis jau dirba VLI- 
KE, kiti Vyk. Taryboje ir 
kitur. Suvažiavime matė
si ir buv. Seimo atstovų: 
Ūkininku Sąjungos ir 
Darbo Federacijos, kurie 
ir įsijungia ir aktualią šių Valdybos pirmininkas dr. 
dienų akciją ir eina kartu

VLIKO pirmininku.

prizidiuman 
adv. dr. P. 
kun. prof. 
ir adv. B. 
sekretoria-;

w •

■ Platų pranešimą apie par- Karvelis,
tijos nuveiktus darbus, šių dienų politinę padėti, 
net ir tremtyje, padarė tremtinių reikalus ir arti- 
ipats partijos pirmininkas, miausius dienų klausi- 
primindamas, kad tik par- mus. Iš pranešimų paaiš- 

į tijos dėka 
„ j sudarytas

1 »1 
j
.nesirūpina,

šiandien yra kėjo, kad VLIKO pirmi- 
VLIKAS ir ninkas prof. kun. M. Kru- 

Vykdomoji Taryba, kuri pavičius ir Vyk. Tarybos 
__ ______, kaip kurios pirmininkas V. Sidzikaus- 

! kitos partijos daro, kad kas numato apie rugpiū- 
i sukišti, aprū- čio mėnesį vykti į Ameri- 

i ir Lietuvos

vadovaujančia jėga... Darbo klausime Jugoslavijos

Domas Jasaitis, bet dėl li
gos negalėjo atvykti, tai 
buvo paskaita atsiųsta ir 
ją perskaitė adv. J. Toto
raitis, kurioj autorius ir 
kalba dėl šių dienų jauni
mo, bet dėl jo sveikatin
gumo/ ir apskritai, šalpos 
reikalų,
BALFA, kuris, kaip kokia 
motinėlė šiandien tremti
niams nepakeičiama. Doc. 
Č. Masaitis ir kalbėjo 
tremtinių reikalais, bet 
paliesdamas emigraciją, 
kuri iki šiol nieko mūsų!

primindamas ir

jriau pasakius, suvadžiojo, 
žymiaisiais i Visokios komisijos lanky- 

atliko ver
tai visų savo tautiečiais. Nušvietė i gų prekybą, kas kita bus, 

■ ir mūsų vadavimo darbus, kada vyriausybės susirū- 
M. ’ Amerikoje, kada garbėj pins. Buvo išsitarta ir dėl 

kun 
-------------------------------------[tremtyje vos galėjo išleis-

tai. Tas dar netikra, bet 
netrukus suži n o s i m e. 
Tremtinių kelionę apmo
kės International Refugee 
organization — IRO. Vy
riausybė paskyrė 18 laivų 
juos ‘atvežti.

Dabar paklausykite du 
svarbiausiu reikalavimu: 
tremtinys galės atvažiuo
ti, kai jam bus surastas 
darbas ir gyvenimo vieta. 
Todėl patarčiau lietu
viams tuojau sau pagei
daujamiems asmenims at
vežti suieškoti darbą ir 
butą, o kitą palikti Balfo 
komitetui arba NCRC rū
pintis.

Katalikų Federacijos 
Tremtinių Komisija vei
kia prie NCRC. Jai rūpi 
pagelbėti lietuviams kata
likams atvažiuoti. Ji arti
mai veikia su Lietuvių 
Katalikų komitetu trem
tyje.

Naujasis D. P. įstaty
mas yra mums lietuviams 
prielankiausias. Jis yra 
visiškai priimtinas katali
kams. Netiesa, kad diskri
minuoja katalikus, kaip 
rašė spauda. Mums džiu- 

kad šis Kongresas

naujas partijos komite- 
____  ....___ ______ ____ t tas: dipl. ekonm. Pr. Vai- 
tremtiniams nedavė, o ge- nauskas, dr. D. Jasaitis,__
—----- ------------- Šimaitis, adv. J. Toto-.gu,

raitis, dr. P. Karvelis, doc.' spėjo įstatymą priimti. 
Č. Masaitis, prof. Ig. Ma- Galima tikėtis, kad įstaty- 
linauskas, dipl. ekon. P.imas bus praplėstas ir 
Kliorys, gimn. mokyt. Da-* daugiau lietuvių galės į- 
nusevičius. Partijos pir- važiuoti.
mininku liko tas pats. | Dabar nuo mūsų pri- 

Ši partija, kurios galva klauso, ar būsime gailes- 
yra prof. kun. M. Krupa- tingi savo tremtiniam? Ar 

išėjo i vičius, mūsų laisvės kovų atidarysime duris, ar pri- 
► namuose? 

Ar esame patriotingi lie- 
numeriams, bet negalima į jai linkėti, kad ji jau vi-j tuviai, sąmoningi katali- 

i valstybės kai? Ar turėsime širdį, jų 
V i s o k i o s■ vairą į savo rankas, o jos;balsą išgirsti? “Palaimin- 

’----- x i_ii- —j--f sveikatos, kurios ti gailestingieji, nes jie
nesiskun-j Jam labiausiai reikalinga gailestingumą apturės”.

*i dar ne vieną Tad kartoju — nesirū- 
amžių ir būti mūsų tautos į kinte afidavitais ar pini- 
priešakyje žibintu, kelro-lgais— tik rūpinkitės už- 
džiu ir nepakeičiamu va
du. Mes jaunieji einame 
kartu su Tavimi, žinoma, 
ne atskilusių nuo to pa
ties kamieno, ardančiais, 
keliais. Tauta su Tavim

A. Jankūnas.

kurio i
pirmasis numeris, o įvadas, mūsų tautos pasi- glausime savo

I J • _1 V • • _ • A 1 . A • I < ___ A

Tito be abejo pralaimės. Jis per anksti išsišoko, gauti leidimo, popierio ir'sada paimtų 
:-----ne laiku spaustuvės. ;----- --

no tako į kūlokų kelią, nes jie mano, kad ūkininkai išsišokti. Tačiau jo asmeninis pralaimėjimas bus ly-: 
yra stipriausia jugoslavų valstybės parama. Bet Le- gus laimėjimui, nes jis pirmas įrodė, kad ir už gele- 
ninas mokina, kad revoliucinis proletariatas yra vie- žinės uždangos maišto katilai verda.
nintelė rimta pajėga... nugalėti darbininkų išnaudoto-. Jei Maskva iš tiesų būtų mėginusi iškirsti gudrų 
jus”, — taip oficijaliai pareiškė Kominformo proto- šposą gauti pinigų, tai tas šposas išeis kaip tik jos ne- 
kolas. naudai. Pralaužto bolševikų fronto neužlopinsi mili-kolas. naudai. Pralaužto bolševikų fronto neužlopinsi mili

ngas tas apkaltinimo aktas ir nubodžiai sureda- jonais ar net bilijonais dolerių. Kilstantis Europoj ir 
guotas, kaip ir visi bolševikų protokolai — sausi kaip į pačioj Rusijoj tautinis sąjūdis nesiduos nė pinigais 
samanos. Bet iš tų sausų žodžių kyšo griežtas ryžtin- paperkamas, nė raudonosios armijos ginklais nuslo- 
gumas sunaikinti Jugoslavijos diktatorių. Titui tie- pinamas.
siog prikaišioja, kad jis drįsta savotiškai aiškinti į iš viso, Jugoslavijos sukilimas ne Maskvoj supla- 
Markso mokslą. Tokią privilegiją gali savintis tik Le-,nuotas. K.

knygpalaikės ir net laik-.vadui, sveikatos, 
raščiai, nieko “
džia. Smarkiai t buvo puo-' ir gyventi dar ne vieną 
lami “Žiburiai”, kurie ka-i<'”"*i” 
talikų leidžiami, bet kata
likiškumo nieko neranda
ma, tik tenkinasi iliustra
cijomis. Taigi, gaila, kad 
negali “Tėvynės Sargas” 
eiti reguliariai. Tai rimtas 
žurnalas.

Suvažiavimo išrinktas visada!...

registruoti jiems darba ir 
butą — ir vis, pranešk it 
Balfo Centrui Brooklyne, 
— arba Federacijos komi
sijai per mane. Mes gi 
perduosime NCRC rašti
nei.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

25.
Derybos ir likvicuotė

— Klausykit, ponai! — tarė Nachalskis 
jau beveik normaliu balsu. — Jūs taip visa
pusiškai mane sužalojot, kad aš beveik be 
sąmonės palikau. Dabar sąvoka man grįžta, 
ir aš pradedu savo padėtį suprasti. Aš žinau, 
kad jūs man dovanoti negalite, kad ir norė
tumėt, nes jūs pildote vyresniųjų įsakymą...

— Visai ne. Mes sava valia tą žygį atliko
me.

— Ir puikiai atlikote. Mane, seną, įgudusį 
komisarą taip apmauti... Tai tiesiog neįma
noma. Pirmiau man rodėsi, kad tai tik sap
nas, dabar jau matau, kad baisi tikrenybė. 
Pakliuvau į spąstus, kaip koks neapdairus 
zuikis. Jūs gudrūs, ryžtingi vyrai. Buvau 
jūsų priešas, gi dabar matau savo klaidą. 
Jūs verti didžiausios pagarbos.

— Tik tiek trūksta, kad su savo meile 
mums pasisiūlytum, — pašiepė Geniukas. — 
O ar žinai, senas vilke, ką jūsų Krylovas sa
vo pasakoj apie panašų vilką yra pasakęs?

— Žinau. Tad neverta to prisiminti, — su
siraukė Nachalskis.

— Na, kad žinai, tai aš tau priminsiu.
— Nereikia, nereikia, — gynėsi Nachals

kis.
— Neskanu? Na, kad neskanu, tai klau

syk. Vilkas, nakčia beselindamas į avidę, 
per klaidą įlindo į šunų užtvarą. Šunes pra
dėjo baisiai loti ir staugti. Tuojau atbėgo 
piemenys, kas pasigriebęs, šaką, kas šautu
vą, kas peilį, ir prispyrė vilką prie sienos. 
Tada senas plėšikas, matydamas, kad neiš-* 
vengs kruvinos apyskaitos, pradėjo siūlytis 
su savo prietelyste ir broliška meile. Ir atsi
meni, ką senas kerdžius vilkui atsakė?

— Nebeatsimenu. Tur būt kokią kvailystę.
— Taigi, kad ne kvailystę. Jis pasakė šiuos

visiems atsimintinus žodžius: ,
Tuomet tik su vilku kalbėkie apie meilę, 

kada jau jam nulupsi kailį.
— Ot kokia mūsų su tavim kalba, — pa

reiškė Geniukas.
Nachalskis valandėlę tylėjo. Paskui atsi

liepė.
— Žinoma, jūsų skriaudos didelės, bet jas 

darome pripuolamai, nes pildom tik vyriau
sybės įsakymus. Gi Sovietų vyriausybė ma
no, kad tos skriaudos kyla vien iš nesusipra
timo, t. y. kad lietuviai komunistų norų ne
supranta. Jie nori užvesti naują gyvenimą, 
o jūs nesiduodat.

— Naują gyvenimą?! — pašoko lyg karš
tu vandeniu apipiltas Geniukas. — Koks tas 
gyvenimas?! Utėlynas, ubagynas, nelaisvė, 
kalėjimas, ištrėmimai, kankynės, žudynės,

dvasios išprievartavimas, šimto metų į azi- 
jatizmą atogrąža, tautos pakasynos. Jūs tai 
vadinat nauju gyvenimu! Jūs tamsūnai, be
gėdžiai, gyvuliai, vagys, plėšikai, žmogžu
džiai, ištvirkėliai sadistai, bedieviai jūs...

Geniukas momentui užduso. Jam pritrū
ko kvapo ir žodžių. Nachalskis nekantriai 
pats save subarė.

— Koks aš asilas! Kam tą klausimą iškė
liau? Et! Mano smegenys dar netvarkoj. 
Na gerai, gerai. Mes skriaudikai, kraugeriai 
— kam čia teisintis? Bet imkime dalykus 
praktiškai. Apsvarstykim šaltai esamą pa
dėtį. Jūs paėmėt į nelaisvę stambų komisa
rą ir, žinoma, nenorite jį paleisti. Jums bus 
smagu jį likviduoti. Labai gerai. Tačiau ko
kia jums iš to nauda? Vienu komisaru ma
žiau? Atsiųs jų daugiau. Maskvai to gero 
netrūksta. Maskvai biznio nepagadysit. O 
koks jūsų biznis? Pagirs jus, paskaitys did
vyriais? Garbės daug, o biznio jokio. Gi aš 
noriu jums tikrą biznį padaryti. Aš noriu 
išsipirkti.

Dėl tokio pasiūlymo Geniukas neperdau- 
giausiai nustebo. Jis beveik to tikėjosi. Jis 
norėjo Nachalskį paerzinti. Apsimetė susi
domėjusiu.

— Išsipirkti? Tai gudrus pasiūlymas. Ma
tyt, kad esi pirklių veislės. Kiek duosi?

Nachalskis net krūptelėjo iš džiaugsmo. 
Manė, kad tas jaunas karštuolis su dideliau- 
sia panieka atmes išsipirkimo pagundą, o 
čia jau klausia kiek? Matyt, ne toks jau

durnas. Bet štai opus klausimas: kiek iam 
pasiūlyt? Gyvybė visų brangiausia, tačiau 
reikia imti omenėn, kad be derybų nebus ap- 
seita. Reikės kelt aukštyn ir aukštyn. Ge
riau pradėt nuo mažiau.

— Na, mažiausia 10,000.
— Ha, ha, ha! — nusikvatojo Geniukas.— 

Permažai, komisare, savo kailį teįvertini. 
Juk už kiekvieno mūsų vado galvą paskyrei 
20,000. Reiškia, per pusę už mane esi piges
nis.

“Jie biaurybės apie tai žino, — mintyje 
susigriebė Nachalskis. — Koks aš kvailas 
apie tai nepagalvojęs! Smegenys dar nevei
kia kaip reikiant”.

— Nu, ką čia mane prie jūsų lygyt! Aš 
tūkstantį kartų už jus pigesnis.

— Reiškia, esi vertas tik 20 tūkstančių 
rublių. Ha, ha, ha!

— Nu, ką aš čia. Aš nepagalvojau. Aš 
duosiu jums 25,000.

— Reiškia, stataisi brangesniu už mane.
— Ne! Kur man. Aš tik moku už jūsų 

puikiai atliktą darbą.
— Reiškia, mes puikiai pasielgėm paimda

mi tave į nelaisvę! Ha, ha, ha!
— Nu, kam juoktis iš nelaimingo žmo

gaus?
— 0 tu mažai prisijuokei iš nelaimingų 

žmonių kančių?
— Nu, kam čia tuos dalykus prisimint? 

Tas gadina visą biznį. Aš gi noriu duot jums 
uždirbti. Na, kiek jūs patys norite?.



DARBININKAS

Visi keliai j Susiartinimo Šventę
Kas gi šiandien nori būti atsiskyrėliu? Aišku, 

niekas. Kiekvienas vis ieško draugų, dairosi naujų 
pažįstamų, glaudžiasi kur tiktai didesnis būrys.

Dar labiau vienas kito pasiilgstam mes, gražio
sios Lietuvos vaikai. Iš tikrųjų, mums dar labiau rei
kia susibėgti į didesnius būrius, dar tvirčiau suspaus
ti rankas, susilieti karštomis širdimis, nes mūsų tėvy
nės lizdus seniai drasko raudonieji vanagai, niekina 
ten mūsų brolius ir seseris, blaško ir naikina juos...

Šiandien mes tokie smulkūs tarp galingųjų ir di
džiųjų, tokie reti tarp milijonų svetimųjų. O vis dėlto, 
kaip sakė anais Lietuvos prispaudimo metais didysis 
Maironis “nors mūsų, broliai, nedaugei yra, tačiau 
tvirti mes, jei riš vienybė”.

įstatymas | Jungtines Valstybes 
Įsileisti Dar 205,000 Tremtinių

Nekaltai Prad. Svenč. P. Marijos Seselių 
gregacijos koplyčios projektas, Putnam, Conn.
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LIETUVIŠKA PROGRAMA, NAUJOS PAŽINTYS
Užtat susiriškim visi j tvirtus lietuviškus maz

gus, nebebūsim tada vieni, nebebūsim jau tokie smul
kūs ir silpni.

Štai prieš Jūsų akis ta gražioji vienybės diena. 
Ji laukia Jūsų iš visų lietuviškųjų Amerikos namų. 
Tai Nekalto Prasidėjimo Vienuolyno, Putnam, Conn., 
jaunųjų lietuvaičių stovyklos iškilmingas užbaigimas, 
o kartu ir visų lietuvių vieningo susiartinimo šventė, 
kuri įvyks liepos 25, paskutinį šio mėnesio sekma
dienį.

Palikę karštus ir dulkėtus miestus bei miestelius, 
Jūs čia rasite žaliųjų laukų, margųjų pievų ir ošian
čių miškų, sveikatą ir džiaugsmus. Bet svarbiausia— 
Jūs pamatysit ką gali ir sugeba jaunosios Amerikos 
lietuvių dukrelės, kurios čia auklėjamos Dievo ir Tė
vynės dvasioj. Matysit jų vaidinimą, girdėsit dainas, 
regėsit jų šokius ir žaidimus.

Argi bereikia pridėti, kad Jūs čia gardžiai ir so
čiai pasivaišinsit, susitiksit su lietuviais iš įvairiausių 
kolonijų, užmegsit naujas pažintis su ką tik atvyku
siais iš tolimosios Europos, žodžiu, dalyvausit lietu
viškosios vienybės džiaugsme.

Juo gausiau čia susirinksit, juo greičiau padėsit 
Nekalto Prasidėjimo Kongregacijos Seselėms įgyven
dinti jų didžiuosius sumanymus, labiausia gi — pa- 
greitinsit Naujosios Permaldavimo Koplyčios staty
bą, kurios Fondas taip reikalingas Jūsų gailestingų ir 
dosnių širdžių.

LAUČIAM IŠ VISŲ ŠALIŲ
Taigi, liepos 25 visi keliai ir takeliai veda tiktai į 

Putnam! ;:
Uždarykit tą dieną savo namų duris ir visi — 

maži, jauni ir seni — kreipkite savo akis, sukite visus 
savo vežimus į Nekalto Prasidėjimo Vienuolyną, kur 
plačiai atverti vartai lauks Jūsų iš visų Amerikos 
miestų ir parapijų. Atkeliaukit patys, pasiimkit prie- 
telius, pasivadinkit visus pažįstamus ir nepažįstamus. 
Jūs čia būsit maloniai laukiami ir gražiai sutinkami.

Tad iki pasimatymo liepos 25 dieną. Nekalto Pra
sidėjimo Vienuolyno žaliuose soduose ir lietuviškoj 
mergaičių programoj.

Kun. St. Būdavas.

BALF METINIS SEIMAS
- « Uk . > F - - -

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo Di
rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - October 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozas B. Končius,
BALF Pirmininkas
Nora M. Gugienė,
BALF Sekretorė.

Lake St. krantinės pakraščiu arti Detroit Ka
ro Laivyno tarnyba padarė užtamsinimo kranti
nės bandymus. Vaizdas parodo dūmų debesis, ku
rie dengia krantą nuo “priešo”. Tai buvo mažieji 
bandymai.

I

Numatyta, kad per du 
metus nuo 1948 m. liepos- 
July 1 d. iki 1950 m. bir
želio - June 30 d. į Ameri
kos Jungtines Valstybes 
bus įleisti 205,000 tremti
niai ir leista 15,000 jau 
gyvenančių Amerikoje čia 
pasilikti.
ĮLEIDŽIAMIEJI TREM
TINIAI — PABĖGĖLIAI

200,000 tremtinių ir pa
bėgėlių, IRO pripažintų, 
kaip turinčių teisę pagal
bai, gyvenančių Vokieti
joje ir Austrijoje (Ame
rikos, Britų, Prancūzų zo
nose), Berlyne ir Vienoj— 
vakarinėse 3 zonose ir I- 
talijoj.

2,000 iš Čekoslovakijos 
pabėgusiųjų po 1948 m. 
sausio 1 d. ir gyvenančių 
Vokietijoje, Austrijoje, 
bet kurioje iš 3 vakarinių 
zonų, ar 3 vakarinėse Ber
lyno ar Vienos dalyse ar 
Italijoje.

3,000 tremtinių našlai
čių iki 16 m. amžiaus.

15,000 svetimšalių jau 
gyvenančių . _
Valstybėse. Taigi su tais,inuo 
kurie jau gyvena Ameri-I 
koje, viso 220,000.

KAM BUS LEIDŽIAMA 
ATVYKTI

Turėti teisę į Jungtines 
Valstybes atvykti tremti
nis turi būti:

1) Įskaitytas tarp turin
čių teisę gauti IRO pagal-i 
bą, pasiremiant IRO Kon
stitucija.

2) Įvažiavęs į Vokieti
ją, Austriją ar Italiją! 
1939 m. rugsėjo - Septem- 
ber 1 d. ar vėliau iki nevė
liau 1945 m. gruddžio - 
December 22 d.

3) Gyvenęs Vokietijoje 
ir Austrijoje vakarinėse 
zonose ar Italijoje 1948 m. 
sausio - January 1 d. ir

4) Kvalifikuotas į Ame
riką įvažiuoti pagal Jung
tinių Valstybių imigraci
jos įstatymus ir taisykles. 
Tremtinio žmona ar vyras 
ir nevedę vaikai, iki 21 
amžiaus, turį teisę įva- 

ižiuoti, taip pat pripažįsta- 
jmi įleistinais į Jungtines 
• Valstybes, jeigu kvalifi
kuoti įvažiuoti pagal imi
gracijos įstatymus.

(LEISTINIEJI 
NAŠLAIČIAI

1. Jaunesni 16 metų.
2. Turį teisę įvažiuoti 

pagal Jungtinių Valstybių 
imigracijos įstatymus.

3. Kurių abu tėvai mirę 
ar dingę;

4. Turi būti gyvenę Vo
kietijoje ar Austrijoje ar 
Italijoje (Amerikos, Bri
tų, Prancūzų zonose), į- 
statyme numatytu laiku 
(1948 m. liepos 1 d.).

JAU AMERIKOJE GY
VENĄ SVETIMŠALIAI

Jau gyveną Jungtinėse 
Valstybėse svetimšaliai 
bus leisti pastoviai Ame
rikoje apsigyventi, jeigu 
jie:

1. Atvyko į Jungtines 
Valstybes prieš 1948 m. 
balandžio - April 1 d.

2. (leistini pagal Imigra
cijos įstatymus;

3. Galį įrodyti legalų į- 
važiavimą kaip neimi- 
granjtai ar kaip nekvoti- 
niai imigrantai studentai, 
pagal pritaikomus imigra
cijos įstatymus;

4. Galį įrodyti, kad jie 
yra tremtiniai, išvietinti 
iš gimtinių ar tėvynių 
valstybių dėl II pasauli
nio karo išdavų ir kad jie 
negali grįžti į savo tėvy
nes dėl persekiojimo ar 
baimės būti persekioja- 

Imais dėl rasės, tikybos, ar 
i politinių įsitikinimų. To
kiems svetimšaliams leisti 
Jungtinėse Valstybėse pa-.nusuiių jau' ... .

Jungtin ė s e stoviai apsigyventi pareis 
nuo Valstybes Gynėjo 
(Attorney General) paliu
dymo kongresui.

Svetimšalis, norįs savo 
gyvenimą Jungtinėse Val
stybėse tinkamai sutvar
kyti, privalo: visais kitais 
atžvilgiais įrodyti pilnas 
DP kvalifikacijas, paskui 
turi paduoti prašymą — 

■ application Attorney Ge- 
ineral, prašydamas jo gy
venimą Jungtinėse Vals
tybėse legaliai sutvarkyti. 

[Jeigu Attorney General, 
pasiremdamas jam pa
teiktais faktais ir sąlygo
mis, nuspręs, kad asmuo 
yra kvalifikuotas šiuo į- 
statymu pasinaudoti, At- 
tomey General bylą ra
portuos Kongresui. Kon
gresas praves rezoliuciją, 

, leisdamas jam Amerikoje 
apsigyventi.

Pastebėtina,, kad tas. 
15,000 vizų, skiriamų jau 

Į ‘ Amerikoje gyvenantiems 
tremtiniams, neįskaito- 

, mos į Amerikos Kongreso 
, skirtų naujuoju įstatymu 
į 205,000 D. P. vizų skaičių.

SĄLYGOS APSIGYVE
NIMUI

Prie anksčiau išvardin
tųjų reikalavimų tremti
niui Amerikoje apsigy
venti, įstatyme pramaty- kamiems pirmenybę vizai

Įgauti, nors je gyventų ir 
už stovyklos ribų.

D. P. KOMISIJOS 
ADMINISTRACIJA

Įstatymui vykdyti įstei
giama Displaced Persons 
Commission. Ją skiria ša
lies prezidentas, užgįria 
J. V. Senatas. Komisiją 
sudaro 3 asmenys, ši ko
misija yra atsakinga for
muluoti ir ruošti patvar
kymus įstatymui vykdyti, 
paruošti planus ir įsitei
siamuosius tremtinius ap
gyvendinti bei paskirsty
ti.

D. P. Commission yra 
atsakinga Kongresui ir 
JAV Prezidentui. Savo ra
portuose ji turi nurodyti 
būdus ir priemones DP į- 
sileidimo įstatymui vyk
dyti. Ji turi raportuoti 
kiek, kurių tautų tremti
nių įsileista, kur jie apgy
vendinti ir ką veikia. Ki
tos valdiškos funkcijos 
bus atliekamos reguliarių 
Amerikos valdžios įstai
gų. Tos funkcijos įima pa
rinkimą ir skriningą as
menų, davimą vizų ir for
malumų atlikimą regulia- 
rinės imigracijos tvarka.
DP RAPORTĄVIMASIS

Kiekvienas į Ameriką į- 
leistasis tremtinis, išski
riant vaikus, privalės ra
portuotis: kur dirba, kur 
gyvena ir kuo verčiasi. 
Raportuotis teks Displa
ced Persons Commission 
įstaigai. Raportuotis teks 
kas kiekvienus 6 mėne
sius per pirmuosius du 
metus: sausio 1 d. ir lie
pos 1 d.

ĮLEIDIMAS “VOLKS- 
DEUT8C1ĮE” i

Įstatyme įimti ir asme
nys vadinami “Volksdeut- 
sche”, vokiečiai gimę Ryt
prūsiuose, Klaipėdos kra
šte, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Rumu
nijoje ar Jugoslavijoje, 
bei gyveną Vokietijoje ir 
Austrijoje įstatymu nu
matytu laikotarpiu. Jie 
bus leidžiami Vokietijos 
ir Austrijos kvotomis. Pa
stebėtina, kad jiems tei
kiamų vizų numeriai nėra 
įskaitomi į įsiteisiamųjų 
205,000 skaičių. Šie “vo
kiečiai” turi būti gyveną

tos sekančios sąlygos, ku- 
rias tremtinis turi sutikti, 
pirm, negu bus leistas A- 
merikoje pastoviai apsi
gyventi.

DARBAS IR GYVENI
MUI VIETA

Atvykęs tremtinis turi: 
a) turėti užtikrinimą, kad 
kiekvienas įleidžiamasis į 
Ameriką apsigyventi as
muo būtų aprūpintas tin
kamu darbu, bet neturi 
išstumti kito asmens iš 
užsiėmimo, b) kad netaps 
visuomenei našta ir c) 
kad turės saugią ir sani
tarišką vietą gyventi, ne- 
išstumiant kito asmens.

(LEIDŽIAMŲJŲ 
TYRIMAS

Įstatyme numa tomą, 
kad, pirm, negu tremtinis 
bus priimamas, pirmiau 
bus ištiriamas ir apie jį 
atitinkamos įstaigos pa
reigūno DP Komisijai pa
teikiamas raportas, ku
riame bus apibudintas ti
riamojo būdas, gyveni
mas, jo istorija ir kvalifi
kacijos.

PIRMENYBĖS
• * ■ . ■ ’l

Prisilaikant veikiančių
jų imigracijos įstatymų, 
atvyksiantiems numato
mos sekančios pirmeny
bės:

1) Pirmoji pirmenybė 
teikiama asmenims gink
lu kovojusiems prieš A- 
merikos Jungtinių Vals
tybių priešus ir, kurie ne
gali arba nenori į savo bu
vusias tėvynes grįžti.

2) Antroje eilėje, 40% 
vizų ims duodama tremti
niams - pabėgėliams, ku
rių tėvynės yra užimtos 
svetimos valstybės, asme
nims, kurių tėvynėn buvo: 
Lenkija, ( Rytus nuo Cur- 
zono linijos, Lietuva, Lat
vija ir Estija.

3) Nemažiau 30% vizų 
bus išduota žemdirbiams. 
Asmenims pirmiau buvu
siems žemės ūkyje ir ku
rie dirbs žemės ūkyje 
Jungtinėse Valstybėse. 
Žmonos ir nevedę, tėvų 
išlaikomieji vaikai bus į- 
leidžiami pirmenybės tei
sėmis, kaip žemdirbiai.

4) Tolimesnė pirmenybė 
teikiama namų ruošos 
darbininkams - darbinin
kėms, statybinin k a m s, 
siuvyklų darbininkams ir 
darbinin k a m s reikalin
giems atlikti įvairius dar
bus Jungtinėse Valstybė
se, vietoje, kur vykstan
tieji ruošiasi apsigyventi.

Į šią pirmenybės grupę 
įimami ir mokslo žmonės, 
specialistai technologai ir 
įvairūs profesionalai.

5) Tolimesnė pirmeny
bė, iš eilės, teikiama lega
liai Amerikoje gyvenan
čiųjų asmenų kraujo gimi
nėms. Giminystė skaito
ma iki 3-os kartos.

Pagal pirmenybių trem
tinius įleidžiant, dar tei
kiamos lengvatos asme
nims, kurie 1948 m. sau
sio - January 1 d. gyveno 
DP stovyklose ir skirsty
mo punktuose.

Įstatyme, tačiau, pra
matyta, pirmenybė teikia
ma, išimtinais atvejais, 
asmenims, kitu būdu tin-

I
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Vokietijoje ir Austrijoje 
1948 m. liepos 1 d.
PERVEŽIMO IŠLAIDOS

Preparatory Commis
sion for the Refugee'Or- 
ganization yra atsakinga 
padengti išlaidas — ap
mokėti kelionę per Atlan
to vandenyną, nuo uosto 
Europoje iki uosto Ame
rikoje. Dar nežinoma ar 
vyriausybė apmokės ke
lionės išlaidas nuo uosto 
Amerikoje iki vietos į ku
rią keleivis važiuos. Bet 
greičiausia toms išlai
doms padengti teks pasi
rūpinti patiems tremti
niams, jų giminėms arba 
šalpos organizacijoms.

NAMAI, DARBAS, 
BLANKOS

Pirm negu tremtinis bus 
pripažintas teisėtu kandi- 

Tęsinys 5-tame pust

v •

PAIEŠKOJIMAS
Prie progos, turiu prie Jūsų 

malonų prašymą, dėl mano 3-jų 
sesučių paieškojimo, ką žemiau 
išvardinu:

1) Sesuo Veronika Kavaliau
skaitė, po vyro pavardės neži
nau, išvažiavo į Ameriką 1913 
m. iš Seinų apskričio, Leipalin
gio miestelio.

2) . Sesuo Antosė Kavaliaus
kaitė, po vyro pavardė Stasys 
Antanavičius, išvažiavo į Ame
riką 1913 m. iš Seinų apskr. 
Leipalingio miestelio.

3) . Sesuo Domininką Kava
liauskaitė, po vyro pavardė 
Kazelskas, išvažiavo į Ameri
ką 1914 m. iš Seinų apskr. Lei
palingio miestelio.

Maloniai prašau Gerb. Tau
tietį kaip galimai Jums žino
momis aplinkybėmis padėti 
man surasti mano seseris. Už 
ką iš anksto reiškiu nuoširdžią 
padėką^

Su pagarba
Kavaliauskas.

Mano Adresas: '
Antanas Kavaliauskas

“R.” D. P. Assembly Ceatre 
Barace 5/72a 

Spittal a. d./Drau 
r Karnten — Austria.

Liturginis Miiios
Tai visai tokios pat mišių 

maldos, kokios lotyniškai kal
bamos. šioje knygelėje jos at- 
spausdintoą lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina

Išrikiuoti naujieji “Shooting Stars” F-80C ka
ro lėktuvai Muroc, Cal., Oro jėgų bazėj. Jų grei
tis siekia 550 iki 600 mylių per valandą. Jie turi 
.50 kalibro kulkosvaidžius ir gali nešti dvi po 
1,000 svarų bombas.



Antradienis, Liepos 13, 1948 DARBININKAS S

- Kaip carų šeima buvo laikoma a- 
ręsto namuose. - Kaip su jais elgėsi 
sargybiniai. - Kaip laikėsi caras ir ca
rienė. - Žudymų naktis rūsyje. - Pa
leista apie 100 
mas.

šūvių. - Kūnų degini-
a

CARAS NELAISVĖJE
Trysdešimts metų suei

na liepos 16 dieną nuo to 
kruvino įvykio, kada bol
ševikai išžudė ir sudegino 
lavonus visos šeimos pas
kutiniojo rusų caro Nika- 
lojaus n.

Carų šeima: Nikalojus, 
carienė, jų sūnus Aleksis 
ir keturios dukterys buvo 
jau 1918 m. kovo 23 d. su
gabenti į Ekaterinburgą, 
miestą didesnį už Vilnių, 
esantį ties Uralo kalnais. 
Juos apgyvendino pirklio 
Ipatievo namuose, kurie 
buvo aptverti dviemis 
tvoromis, tarp kurių caro 
šeimos narius išleisdavo 
pasivaikščioti. Tos užtva
ros siekė net antrojo auk
što langų, taip, kad iš 
lauko niekas kalinių ma
tyti negalėjo. Net ir lan
gai buvo užtepti, kad iš 
tolo ženklais kas nesusi
siektų. Kada kartą viena 
iš kalinių atidarė langą, 
sargybinis tiesiai šovė, 
pataikydamas į lango rė
mus. Ties durimis ir kiek
vienu kampu buvo pasta
tyta sargybiniai, ant na
mo stogo prieš Ipatievo 
namus buvo užkeltas kul
kosvaidis. Pirmąjį Ipatie- 
vo namų aukštą buvo užė
mę sargybiniai. Carų šei
ma gyveno antrame.

PASKUTINĖS CARO 
DIENOS BUVO 

SUNKIOS

— Gana jums, aš dabar 
valgysiu.

Komendantas, kamba
ryje būdavo su kepure, 
rūkydavo.

Namų, ypač prausyklos 
sienos, buvo nuteptos įžei
džiančiais posakiais ir pa
veikslais, kaip pavyzdžiui, 
karikatūromis carienės ir 
Rasputino. Kartą vienas 
sargybinis užlipo ant tvo
ros prie pat carienės lan
go ir ėmė dainuoti ne
švankią dainušką.

Kaliniai tebuvo išlei
džiami į orą tik penkioms 
minutėms. Kadangi sūnus 
negalėjo vaikščioti, tai jį 
savo rankose nešė caras. 
Šis laikėsi gana tvirtai. 
Carienės sveikata greitai 
nyko, ji matomai ėmė žilti 
ir silpnėti.

ARTĖJA BAISIOSIOS 
VALANDOS

Liepos pirmomis dieno
mis buvo atsiųsti nauji 
sargybiniai: komendanto 
pareigas perėmė Jankelis 
Jurovski, kiti du svarbes
nieji Cha ja Golosčekin ir 
Aleksandras Bieloboro- 
dov. Visi trys — vietinės 
Čekos vadovaujantieji pa
reigūnai, pirmieji ’du — 
'žydai, trečiasis — rusas.

Liepos 14 d. stačiatikių 
popas carams atlaikė pa
maldas, kurių metu caras 
ir priėmė komuniją.

Palestinos žydų ir arabų vadai susirinkę tariasi dėl saugumo jų 
užimtų parubežių sričių davimo žemdirbiams, kurie turi nuimti derlių 
nuo laukų. Ūkininkai galės prieiti prie pat rubežiaus dirbti savo dar
bus. Susitarimas vyko Jungtinių Tautų atstovų priežiūroj.

Įstatymas Į Jungtines Valstybes
Įsileisti Dar 205,000 Tremtinių
Pradžia 4-tame pusi, 

datų iš Europos vykti į 
Ameriką, jis turės turėti 
garantiją, įrodančią: a) 
kur jis Amerikoje gyvens 
ir b) kur dirbs. Ši garan
tija turės būti išduota 
pripažintos Amerikoniš
kos įstaigos. Garantija tu
rės būti pasiųsta atitinka
miems pareigūnams Vo
kietijoje, ' Austrijoje ir I- 
talijoje, iš kur tremtiniai 
vyks į Ameriką.• •

Labai svarbu, tad, ko 
daugiausia išpildyti blan
kų ir jas grąžinti BALF 
imigracijos skyriui, 105 

j Grand Street, Brooklyn, 
į N. Y. Tos blankos atstos 
afideivitus.

Malda
Saulės malone šelpki mane, 
Džiaugsmo vidinio, laimės žinia,

Iškilniu leiski vėl būti. 
Klaikiosios dienos tartum klane 
Dvasią slopino blogio mene,

Lemdamos nykiąją žūtį.
★

Bet vėl kaip feniksas kilti turiu 
Iš pelenynų nykiai niūrių

Tavo šventąja malone.
Vėlei nuskaidrintu žvilgiu skaisčiu 
Blogį į gėrį dermingąi keičiu,

Šventąjin žygin — klajonę.
★

Metai siūbuoja jūros banga, 
Kyla ir krinta Tavo jėga,

Amžius — pakilt vėl, nupuolus. 
Nors kaip man dengtų gėrį danga, 
Būsiu aš bandymo švento auka!

Spindi palaima iš tolo.
A. Tyruolis.

kė po kambarį, landžioda
mas tarp kojų, priešų ir 
draugų. Grindys ir sienos 
buvo aptaškytos krauju ir 
kūno gabalėliais.

Lavonai buvo suvynioti 
į drobules, paklodes ir su
mesti į sunkvežimus, o 
sienas, grindis Jurovskis 
liepė nuplauti, piuvėnomis 
išbarstyti, atvedęs į rūsį 
tam darbui keturias mo
teris.

KUR RŪGŠTIMI IR 
BENZINU DEGINA 

LAVONUS
Lavonus bolševikai

vežė 12 mylių į šiaurės 
vakarus už Ekaterinbur- 
go, į miškus, kur netoli 
buvo apleistų kasyklų 
kaimelis Koptiaki. Cik 

. miško duobėje jie sudegi
no, sunaikino carų šeimos 
kūnus. Tą vietą bolševikų 
sargybos apleido tik 1918 
metų liepos 19 d..

Atėję kaimiečiai atrado 
ugniakuras, 
nų, anglių, 
piergalių. 
pelenus, jie

• v 
is-

KITOS INFORMACIJOS
Atvyksiantiesiems trem

tiniams nereikės mokėti 
vizos mokesčių nei pagal
vių, kas reikalaujama iš 
reguliarių imigrantų.

Atvykstąs tremtinis per 
du metus laiko turės iš
duoti 4 raportus Displa- 
ced Persons Commission. 
šie raportai turės būti iš
duodami pusmečiais, sau
sio 1 d. ir liepos 1 d.

Asmuo nesilaikąs taisy
klių ir nepildąs raportų

Čia pirmą kartą buvo 
padaryta nuodugni krata 
carų daiktuose. Sargybi
niai elgėsi žiauriai. Kada 
caraitės eidavo į prausyk
lą, jie lydėdavo jas savo 
nešvariu liežuviu. Valgis 
buvo prastas. Ant stalo 
trūkdavo tai lėkščių, tai 
šakučių, tai peilių. Carų 
šeima valgė drauge su 
tarnais, kurie buvo su 
jais, o taipgi drauge valgė 
ir kaikurie sargybiniai. 
Vieną dieną sargybinis į- 
grūdo šaukštą į sriubą ir 
pratarė:

PASKUTINIAI 
PASIRUOŠIMAI 

į Liepos 16 d. komunistai 
' padarė paskutinius pasi- 
‘ruošimus: buvo rekvizuo- 
ta penki automobiliai, Ju-

■ rovskis paruošė 300 litrų 
benzino ir 190 kilogramų 
sieros rūkšties. Po vidur
nakčio Jurovskis pasibel
dė į caro miegamąjį ir lie
pė keltis bei apsirengti.

■ Prikėlė ir visą carų šeimą, 
i Jisai pamelavo, kad artė
ja baltųjų daliniai, kad 
i kulkos zvimbsiančios gat- 
įVėse ir kad carų šeimos
saugumas reikalauja juos

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian, Dictionary

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 We»t Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $.....  ir prašome atsiųsti
mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

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

perkeli į rūsį. Carų šeima 
apsirengė ‘ anksčiau pasi
ruoštais drabužiais, ku
riuose į siūles buvo pa
slėpta brangakmenių, pi
nigų, taip apie milijoną 
rublių vertės— jei pavyk
tų pabėgti, kad turėtų 
kaip pragyventi. Visus 
juos laiptais nuvedė į rū
sį. Iš jo tebuvo vienos 
durys ir vienas langas, 
geležies grotomis užpin- 
tas. Iš lauko pusės prie to 
lango stovėjo sargybiniai, 
žiūrėdami, kas darosi nu
šviestame rūsyje. Buvo ir 
kitas langas, ne į lauką, o 
į kitą kambarį šalia rū
šies. Ir čia stovėjo sargy
binis, žiūrėdamas. Einant 
į rūsį carų šeima galėjo 
pastebėti netoliese esan
čius sunkvežimius, nes 
naktys tenai šviesios, ta
čiau gal jie pamanė, kad 
tas paruošta jų perkėli
mui, susirūpinimo neparo
dė. Vedė visus Jurovskis 
ir lydėjo 11 latvių bolševi
kų sargybinių.

I

VIENUOLIKA 
PASMERKTŲJŲ

Į rūsį suėjo:
1. Caras Nikalojus, 

metų amžiaus, nešdamas 
savo rankose:

2. Sosto įpėdinį caraitį 
Aleksį, 14 metų,

3. Carienė Aleksandra, 
40 metų, Hessės princesė, 
Anglijos karalienės Vik
torijos anūkė,

4. Ckraitė Olga, 23 metų,
5. Caraitė * 

metų,
6. Caraitė

metų,
7. Caraitė

17 metų, jauniausioji carų 
duktė,

8. Dr. Botkin, carų gy
dytojas netoli 60 metų 
amžiaus,

9. Tarnaitė Ona, apie 40 
metų amžiaus,

50

Tatjana, 21

Marija, 19

Anastazija,

10. Virėjas Tvanas, apie
40 metų,

11. Pasiuntinys Aleksis,
35 metų amžiaus.

LEMIAMIEJI ŠŪVIAI
Kai tik suėjo, sargybi

niai sustojo ties išėjimo 
durimis. Visi buvo apsi- x 
rengę kelionės drabužiais, i kryžių 
Caras paprašė, kad duotu mais, plienines plokšteles 
kėdes carienei ir vaikams.

Jurovskis staiga ištrau
kė popierių ir jį perskaitė. 
Tai buvo mirties sprendi
mas carų šeimai. Po to .nešvarių 
Jurovskis tarė į carą: iriuos nuvalius atrasta
— Jūsų artimieji norėjo* kad tai deimantai. Vėliau 

jus išgelbėti, bet negalėjo paaiškėjo, kad atvežę la- 
ir mes turėsime jus nužu
dyti.

Caras lyg nesuprasda
mas, paklausė:
— Ką tas reiškia
— Štai ką tas reiškia, — 

suriko Jurovskis ir ištie
sęs savo revolverį šovė į 
carą, nužudydamas jį vie
toje.

DVYLIKA UGNIMI
SPIAUD ANČIŲ 
REVOLVERIŲ

Dabar pradėjo tratėti 
visi dvylika revolverių, 
pripildydami rūsį dūmais. 
Bolševikai šaudė ir šaudė, 
pabrinkdami savo aukas. 
Jie paleido, galbūt, apie 
šimtą šūvių iš viso. Vie
nas iš egzekutorių vėliau 
pasakojos, kad parako dū
mai ir kraujo garai juos 
troškino. Caraitis Aleksis tardymą ir pelenuose at- 
nebuvo staigiai užmuštas, pažino carienės akinių lie- 
Dejuodamas jisai šliaužė kanas, Dr. Botkino dirbti- 
per tėvų lavonus. Jurovs
kis pribaigė jį revolverio 
šūviu. Moterų šauksmai ir 
dejavimai maišėsi su šū
vių garsais. Tie, kurie dar 
alsavo, buvo pribaigti 
bolševikų durtuvų. Net 
grindys buvo sukapotos 
durtuvais badant gležnius 
lavonus. Caraitė Anasta
zija buvo atsinešusi šuniu
ką. Jisai histeriškai laks-

krūvas pele- 
išmėtytų po- 
Bekasinėdami 
atrado Maltos

su brangakme-

nuo moteriškųjų korsetų, 
apdegusias sagas, šliurių 
gabalus, kabliukus, mote
riškų drabužių gabalus ir 

grauželių, ku- 
nuvalius

gią vietą”. Kur ji —mums 
nežinoma.

Caro nužudymą iš Mas
kvos dirigavo aukštas so- 

I vietų pareigūnas Jankei 
' Sverdlov. Vėliau Ekate
rinburgas buvo pavadin
tas jo vardu—Sverdlovsk. 
Plotas gi prieš Ipatievo 
namus, pavadintas “Liau
dies Keršto Aikštė”, o pa
čiuose namuose įrengtas 
muziejus. Kraujo keliais 
nusiritus Rusijos imperi
jai, kerštas ir mirtis pa
siekė ne tik carą, bet ir jo 
žudikus. Net ir patsai 
Sverdlovas buvo nužudy
tas...

Kaip žmonės sužvėrėja, 
kai jie kits kitame tema
to gyvulį, kai užmiršta, 
kad jie yra to paties Tėvo 
vaikai, kurs yra Danguje. 

Dr. J. Pnmskis.
■

bus baudžiamas nuo $500 
iki $10,000, pinigine bau
da, kalėjimu nemažiau 2 
ir nedaugiau 10 metų. Ga
lės būti baudžiamas ir a- 
biem baudom.

MŪSŲ IR TREMTINIŲ 
PAREIGOS

Daug dirbta, kol įstaty
mo sulaukėm. Įstatymą 
pra vedusių jų, mūsų drau
gų neturėtume pamiršti, 
tuo labiau — jų nenuvilti. 
Mes užsirekorda v o m e, 
kaip įstatymo pageidavę. 
Dabar esame įpareigoti 
visais būdais stengtis į- 
statymą pravedusiems 
gelbėti jį įvykdyti: at
vyksianti e s i e m s lietu
viams tremtiniams suras
ti namus ir darbus.

Visi DP lietuviai, turį 
giminių, pažįstamų Ame
rikoje — prašykite afidei- 
vitų, kad jie asmeniškai 
juos duotų; prašykite, 
kad giminės ir draugai 
stengtųsi parūpinti orga
nizacijų afideivitus ir 
gautų šalpos įstaigų pa
galbą. Amerikiečiai, pasi
stenkite tai atlikti. Ame
rikos įstaigos galės dau
gumai pagelbėti, gauda
mos didesnę visuomenės 
talką. Rūpinkitės gauti 
pakvietimus ir užtikrini
mą gauti pagalbą butu ir 
darbu ir kitokia parama 
Amerikoje.

Šalpos agentūros Vokie
tijoje, Austrijoje ir Itali
joje turės specialų perso
nalą, kuris neturintiems 
Amerikoje giminių trem
tiniams pagelbės surasti 
kvietimus ir užtikrinimu 
darbams bei butams. " '

Mes dar tiksliai nežino
me, koks skaičius lenkų 
ir ukrainiečių atsiras iš 
anos pusės Curzono lini
jos, tad, dar nežinome ir 
kiek baltiečių galės at
vykti. Atrodo, kad lietu
vių galės atvykti apie — 
14,000.

Visais imigracijos ir šalpos 
reikalais prašome kreiptis į 
I'nited Lithuanian Relief Fund 
of Ajnerica, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. EVer- 
green 7-1422 ir 7-1423.

vonus bolševikai sudėjo į 
kasyklų duobę, apie 30 pė
dų gilumo, pirma apipylė 
sieroj rūkštimi, paskiau 
degino benzino pagalba. 
Kai ugnis sunaikino kūno 
raumenis, o kaulus ir kau- 
kuoles pavertė pelenais, 
tos visos liekanos buvo 
sukimštos į geležinę kros
nį. Bolševikai stengėsi la
bai rūpestingai paslėpti 
visus tos žmogžudystės 
pėdsakus: tą vietą primė
tė popierių, kad atrodytų 
būk tai būta pikninkauti 
atvažiavusių žmonių.

KOLČAKO IR ČEKŲ 
KARIAI UŽVEDA 

TARDYMĄ
Vėliau Ekaterinburgas 

buvo užimtas baltųjų. Jie 
pravedė labai rūpestingą

nius dantis, atrado, kad 
kaulai buvo supiaustyti 
(matyt, lavonus sukapo
jo, kad greičiau sudegtų). 
Atrado ir atpiautus pirš
to kaulelius, spėjama, kad 
nuo carienės rankos, gal
būt, kad lengviau nu
trauktų brangų žiedą.

Tos visos liekanos buvo 
sunkvežimiu nuvežtos į 
Harbiną, o iš ten, į “sau

DĖMESIO!
rr

Lietuvybė pavojuj! Mus žadina vienas iš visų 
Jonas Kmitas. Paskui jį pasikalbėkim su jo sięfos 
gelmėmis ir eikime visi UŽ jį vieną, kaip jis vienas ei
na už mus visus.

Jo visa tėviškės meilė, ilgesys ir skausmas sudė
tas į knygos “KVIESLYS Į LAISVę” poezijos eilu
tes, kurias jūs skaitydami matysite ištisą eilę atsimi
nimų iš mūsų tėviškės garbingos praeities, jos vergo
vės laikus Jos milžino žingsniais klestinčia nepriklau
somybės gadynę ir jos ateities problemas.

Štai eilėraščių antgalvės: “Jis sprando nelenks 
niekados”, “Kas Laisvę mūs’ Tėvynei sugrąžys?”, “Ar 
pameni, vyti?”, “Spalių Devinta”, “Ar Vytautą Antrą 
Tauta pagimdys?”, “Gelbėk Šv. Kazimierai” ir eilė 
kitų žymiai vertingesnių, kaip “Maironis” ir eilę žy
miausių klasikų iš įvairių kalbų verfitnų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

Įsigykite šią knygą!
Ji yra 351 puslapio didumo ir gryna lietuvių kal

ba parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčįant iškirptą užsa

kymo lapelį su $2.—, nes knygų yra labai maža at
spausdinta.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. poston Mass.

Užsakymo lapelis 
iškirpti

“DARBININKO” ADMINISTRACIJAI: 
Pridedamas(a) $.............., prašau man atsiųsti: “Kvieslys

į Laisvę” ...........  knygų.
Kam ............................................................................................
Adresas ..................-.............-..................-—..........................
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Aš mačiau Sibiro tremtinius
(Bi'žc!

t

• •17 d.d. piis/ainti) I 
t

iš šulinio atsinešti. Dau
gelis, ypač vaikų, sirgo 
viduriais, nes nuo pat su
ėmimo dienos nei pieno, 
nei ko nors šilto nebuvo 
gavę. Stoties rajone buvo 
įsteigtos 2 maisto krautu
vės. Jose tremtiniai būtų 
galėję šio to nusipirkti, 
tačiau sargybiniai neiš
leisdavo. Krautuvių par
davėjai buvo visi kom
jaunuoliai žydeliai. Tarp 
vežamųjų buvo ir žydų, 
kurie buvo vežami atski
ruose vagonuose. Į šiuos 
vagonus pardavėjai mais
to produktų patys nuneš
davo. Šiaip visi maitinosi 
iš to, ką buvo spėję areš
tuojant pasiimti. (Bolše
vikai nevadino jų areštuo
tais, bet savanoriškai 
vykstančiais į kitas res
publikas). Jei kas nieko 
neturėjo, tą šelpė kiti.

Kas antrą dieną mote
ris, senius ir vaikus išleis
davo į orą. Enkavedistai 
apie vagoną sudarydavo 
stiprų žiedą ir atidaryda
vo duris. Pasivaikščioti 
nebuvo kur, jis galėjo tik 
prie vagono pastovėti. 
Skaudu buvo žiūrėti į se
nų palinkusių vyrų ir žila
galvių motučių akis, žvel
giančių į Lietuvos dangų, 
gal paskutiniam atsisvei
kinimui. Kas įstengtų žo
džiais išreikšti jų didį 
skausmą! O kūdikiai? Jie 
nesuprato tragedijos di
dumo: vieni verkė, sėdė
dami ant žemės, kiti žaidė 
akmenėliais ar suposi ant 
vagono geležių. Toks “pa
sivaikščiojimas” tęsdavo
si 10 minučių. Paskui juos 
grąžindavo atgal į vago
ną ir leisdavo kitą.

Vidudienį visi dezinfek- 
toriai susirinkome prie 
šulnio, šiurpus vaizdas ir 
saulės karštis buv6 išsė
męs jėgas. Valgyti nesi
norėjo. Visi tylėjome, tik 
laiks nuo laiko iš vieno ar 
kito lūpų lyg skundas iš
siverždavo trumputis “už 
ką?”

Pasiilsėję vėl išsiskirs- 
tome prie vagonų. Aš vis 
negaliu surasti direkto
riaus tėvų. Bet štai neti
kėtas supuolimas. Einant 
pro vieną vagoną, iš kurio 
tremtiniai buvo išleisti 
“pasivaikščiojimui”, aš iš
girstu minint direktoriaus 
motinos pavardę. Praeinu 
pro enkavedistų žiedą 
prie vagono ir pradedu 
dezinfekuoti. Tyliai pa
šaukiu p. K. Žmonių mai
šosi daug ir, enkovedis- 
tams nepastebint, aš 
duodu jai vaistus, 
pirmas klausimas:
— O mano sūnus?
— Jis laisvas— atsakau. 

Pridedu porą suraminan
čių sakinių ir paklausiu, 
kuriam vagone yra jos 
vyras. Ji pasako, kad jos 
vyras esąs 5-tam vagone 
nuo čia. Ilgai negaišoda- 
mas skubinuosi ten. Ply
šys paliktas labai siauras. 
Noriu padaryti dezinfek
ciją, bet sargybinis nelei
džia. Padaręs vingį, apei
nu iš kitos vagono pusės, 
kur nėra sargybos. Jokio 
plyšelio, pro kur būtų ga
lima p. K. paduoti pinigus 
ir cigaretes. Laukiu, tikė
damas, kad keisis sargy
ba. Bet ji nesikeičia. Pasi
tariu su savo bendrake
leive p-nia D. Kadangi ji 
labai gerai mokėjo rusų 
kalbą, nutarėme, kad ji 
eis ir prašys sargybinio 
leidimo. Po ilgo prašymo 
jai pasiseka. Pareiga at
likta, jėgos išsemtos. Vėl 
poilsiui einu prie šulinio. 
Daugumas darbininkų jau 
besėdį. Vėl visi tylime.

riška ba’są. Moteris aiški
no, kad ii esanti apsipra
tusi su padėtimi ir esanti 
rami, vyras gi kalbėjo:
— Ko jie mus čia kanki

na. Jau 6 dienos, kaip čia 
stovime. Tegu veža, tegu 
greičiau veža.

! Dar kitame vargone dai- 
inavo. Dainavo labai tyliai 
[tremtiniu dainą: “Leiskit 
i į tėvynę”.
i Paskui aš užėjau iš tos 
; pusės, kur vagonuose bu- 
ivo tam
NKVD sargybos, 
taisvklė, I___
gonas turėjo NKVD sar
gybini. Tačiau ties dau
geliu ešalonu sargybos
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Rugpiūčio 15 d., Žolinėse, 
KENNEBUNK PORT, MAINE 

Paminklinio 
Lietuvos Pranciškonų Šv. Antano 

Vienuolyno ir Koplyčios 
- Iškilmingas

PAŠVENTINIMAS
Ir Naujos AngRjos Lietuviu Mena

>
L ibendra-— iš lūpų džiu vieno ar kito 

į lūpas, sklido vienas vie-.darbio balsą, 
nintelis žodis. Niekas ne- — Mano namas 
klausė, kas veža, ar kur, tas. Aš pabėgau, 
veža. iKekvienas. išgirdęs neateisiu, 
žodi “veža", žinojo, kas Trix 
veža. Kiekvienas, išgirdęs 
ankstyvo birželio 14 d. 
rvto visa Lietuva, lyg žo
dį “maras” kartojo:

— Veža, veža...
Visomis Vilniaus gatvė

mis zujo sunkvežimiai, 
lydimi ginkluotų NKVD. 
Vilniaus miesto valkatos, _ 
kaip gerai pažįstą miestą, telefonas, 
talkininkaudami ji e m s, į 
važinėjo kartu. Tam tik
ruose miesto punktuose,: _
ypač skersgatviuose, slap- rektorius p K ? , __ _ _ .

. — Taip Ar Tamsta norį!vių šventę. Putnam. Conn. 
su juo kalbėti — paklau
siu.

Balsas telefono ragely- turi ten pažinčių. Tuoj 
pat susisiekiu su ja ir a- 

- Praneškite direktoriui bu vykstame Dezinfekci
jos stotin. Susitarti pa
vyksta. Sekančią dieną 
5:30 vai. turime būti De
zinfekcijos stotyje, kad iš 
ten išvažiuotume į N. Vil
nią. Grįžęs apie savo pla
ną papasakojau direkto-

I

— Veža, veža
S i i vi O

apsup- 
į darbą

Kitas:
— Aš pabėgau, _________________

ma suimta. Nerandu kitos I I \ \ \ » 
išeities: eisiu ir aš pas I r ' v.
juos.-Sudiev!

Tokiose nuotaikose pra- I į ( . 1 ,
bėgo birželio mėn. 14-17 | i ! i 1' (
dienos. * * » • Kun. St. Budavas,

Birželio mėn. 18 d., e- ^F^8 ir *ek- prad švenč Į stovėjo prie kiekvieno> va- 
sant įstaigoje, suskamba p Marijos Seselių Kongregaci- C kn’

jos kapelionas. Putnam, Conn..įka(^ prie tų esalonų, ku- 
_  X N ištaiga __ atsi- nuoširdžiai kviečia visus sek- riuose buvo vežami vai- 

liepiu aš. °_________naadienį. liepos 25 d. š. m. at-|kab moterys ir seniai -
_ jūsų ištaigos di-’vyk** i lietuvaičių stovyklos iš- sargybos buvo silpnesnės, 

• kilmingą užbaigimą ir į lietu- Pr^e _vyrU CŠalonų S^P"

bet šei-
tikri plyšiai ir

Kaip
kas antras va-

I

tieji NKVD agentai “gau
dytojams” teikė reikia
mas informacijas. Vaiz
das šiurpus: vienos maši
nos, dar tuščios, skubėjo į je; 
“medžioklę” kitos gi grįžo _ 
jau su “grobiu . K., kad veža jo tėvus. E-

Pažvelgus pro langą salonas stovi Naujosios 
bent keliose vietose maty- Vilnios stotyje. (Naujoji, 
ti enkavedistų apsupti na- Vilnia apie 12 kilometrų; 
mai ir žmones iš namų nuo Vilniaus). Motina tu- 
perkeliami į sunkveži- ri širdies priepuolį ir pra 
mius. Bet štai, darydamas šo vaistų.
staigų posūkį, stipriai su
burzgia sunkvežimio 
toras.
mas prie namo, pro kurio rius, sužinojęs apie įvykį 
langą aš žiūriu. Dar ne
sustojus mašinai du šau
tuvai ir durtuvais 
k]uoti mongolai 
iš sunkvežimio 
prie durų. Aš 
pro užpakalines duris į li
goninės parką. !

resnės. Dabar aš mačiau 
Sibiro tremtinius. Aš ma-

mano pažįstama ponia D. čiau jų veidus. Nei bai-

DIENOTVARKE:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pa

mokslu vienuolyno parke. Mišių metu giedos 
Brooklyno Lietuvių Apreiškimo parapijos choras 
vadovaujant muz. Sakut

2:00 P. M. — Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios pa
šventinimas. Pašventinimo apeigas atliks Portlan- 
do vyskupas J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D. 
dalyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D. D., Kinijos 
Pranciškonui Vysk. Louis P. Durand, O.F.M., ku
nigams, vienuoliams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: žymių kalbė
tojų kalbos; lietuviškos dainos, kurias padainuos 
Brooklyno Apreiškimo parapijos choras; tautiniai 
šokiai vadovaujant O. Ivaškienei iš Boston, Mass.; 
įvairūs laimėjimai.
Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašventinimo 

Iškilmėse Ir Lietuvių Dienoje:
Visus Amerikos Lietuvių, ypatingai Šv. Antano vie
nuolyno ir koplyčios Fundatorius, Rėmėjus, Gerada
rius, mūsų Brolius ir Seses Tretininkus-es ir “Varpe

lio” skaitytojus.

mes. nei nusiminimo ne
galėjau įžiūrėti jų akyse, 
tik gilų gilų skausmą.

Visą priešpietę vaikščio
jau tarp vagonų, ieškoda
mas direktoriaus K. tėvų. 
Mačiau daugelį pažįstamų 
ir nepažįstamų veidų, su 
keliais turėjau progos ir 
daugiau pakalbėti. Vaiz- 

riui ir paprašiau motinai idas maždaug buvo toks: 
paruošti vaistų. Direkto- ■ 
irius buvo nuomonės, kad' 
i mano žygis pavojingas ir 
bando atkalbinėti. Aš pa
lieku prie savo plano ir 
tvirtai nusprendžiu jį**********~**

veža senelius tėvus. Atsi-'.^2"‘■y ,

Aš bandau dar ką nors 
mo- sužinoti, bet balsas dau- 

staiga pristabdo- giau nebeatsako. Direkto-
9 

labai susijaudina. Tik 
vakar pagavo brolį, o 
šiandien naujas smūgis—gin- 

iššoksta 
ir 1

I

Visi vagonai, kurių sto
tyje priskaičiau apie 300, 
buvo skirti prekių ir gy- 

Vienav uz-
vulių transportui, 
vagono pusė aklinai 
kalta. Iš tos pusės, kur 
stovėjo NKVD sargybos 
ventiliacija, buvo palikti 
tam tikri plyšiai. Plyšių 

Dezinfekci- *r ciagrečių. Sutartu platumas priklausė nuo 
i Dezin- to, kokie, bolševikų many-

parūpinabėga tiktinai pasiseka sužinoti,! Direktorius 
sprunku kad NKVD įsakymu Vii- ;vaistų, be to įduoda jnni-, 
uris į Ii- niaus miesto Dezinfekci-if^ d^SP^ių. 
Žinojau, jos stotis kasdien vyksta Pasistatau

kad parko kampe vra Ii- į N. Vilnią ešalonus dezin-! fekciJos stotin. Atvyksta mu, buvo vežami žmones:
Dezin-

Visi Keliai Veda Į Atostogų Kraštą Maine!

♦

Ligi pasimatymo Kennebunk Port’e, Maine 
LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

ęgninės lavoninė. (Tuo 
metu V’lniuje siautė šil
tinės epidemijos ir lavoni-? 
nėję visada būdavo nema- šiltinių epidemija, ir bol- 
ža mirusiųjų lavonų). Aš ševikai pabūgo, kad šios 
apsisprendžiau, jei pašte-1 apkrečiamosios ligos ne
būsiu. kad nori mane pa- persimestų ir 
gauti, slėpsiuos po an- I tremtinius. Ir štai kyla 
dangalu tarp lavonu. Pro man mintis: rytojaus die- 
durų plvšį stebiu judėji- ną vykti kaip Dezinfekci- 
mą. Po kiek laiko sunkve- jos stoties 
žirnis nuvažiuoja. Pro ki
tus 
parko darbovietės 
Ten irgi 
Daugelio 
ra: vieni 
slapstosi. Laika nuo laiko 
suskamba telefonas ir gir- ti. Prisimenu, kad viena

Vakare dar vaikščiojau 
apie vagonus. Juose ken
tėjo išplėštų iš savo že
mės 10-12,000 brolių ir se
sių. Iš vagonų buvo girdė
ti vaikų verksmas ir pa
geltos šauksmai: vienam 
žmonės alpo, kitam mirė. 
Į jų šauksmą niekas neat
siliepė. Namo grįžau lyg 
girtas.

Už poros dienų prasidė
jo vokiečių - rusų karas, 
tačiau jie jau buvo išveš- 
ti. Su pirmosiomis karo

daugiau ar mažiau “pavo
jingi”. Vagono kampe bu
vo padarytos paprastos 
skylės gamtos reikalams 
atlikti. Kiekvieno vagono 
sienos viduryje buvo po 
vieną plačią lentyną. Ka
dangi į vieną vagoną kim
šo apie 30-40 žmonių, visi 
ant grindų sutilpti nega
lėjo, tad dalis žmonių sė
dėjo ant lentynų. Dauge
lis buvo tik su apatiniais 
baltiniais ar maudymosi 
kostiumuose, nes dienos 
buvo be galo karštos ir 
vagonuose buvo baisiai 
tvanku. Tie vagonai, ku
riuose buvo patalpinti 
jaunesni vyrai, buvo akli
nai uždaryti.

Šeimos buvo išskirsty
tos. NKVD visą laiką 
žmones maišė. Vieną die- 

. ną keldavo į vieną vago
ną, kitą — į kitą. Kaip 

i taisyklė, šeimų galvos bu- 
_______  __ ______ jlvo laikomos izoliaciniuose 
neteisybės, dėl dangaus ■ vagonuose. Kai kuriuose 
keršto šaukiančios skriau- vagonuose buvo vien tik 

idos.__________________ (moterys ir tarp jų 2-3 vy-
, — Prie darbo — paragi- ;rai arba priešingai. Nau-

ir ponia D. Ji, vaizduoda
ma gailestingą seserį; už- 

, ašį 
i apstvelku darbininko 

kombinzoną, veidą, plau
kus ir rūbus išbaltinu kal
kėmis. Sunkvežimin pa
krauna kalkių dėžes, de
zin f ektuojančio skysčio
bačkas ir kitus reikmenis, 
ir apie 10-12 žmonių gru
pė išvykstame. Stoties ra
jone išlipome iš mašinos. 

Pirmąjį įspūdį būtų ga
lima apibudinti dviem žo
džiais: enkavedistai ir va
gonai. Daugiau nieko ne
mačiau, tik neužmatomai 
ilgas vagonų eiles, tarp 
kurių judėjo šimtai enka
vedistų.
— Veža, veža! Visą Lie

tuvą veža! — norėjau su
rikti. Ir mane paėmė no
ras, tegu taip pat veža 
kartu su visais. Širdį už
gulė kažkoks beviltiškas 
skausmas dėl didžiulės

fektuoti. Mat, kaip minė
jau. tuo metu Vilniuje ir. ., , , lx , .

’ apylinkėje buvo išplitusi S1<^e<^4 baltą chalatą,

varfus aš išeinu iš 
link, 

susijaudinimas, 
tarnautojų nė

jau suimti, kiti

I
I

į Sibiro
!
i
•

darbininkui į 
N. Vilnią ir surasti mielo-i 
jo direktoriaus tėvus. Ta-i 
čiau vėl kliūtis — sužino-' 
jau, kad visi stoties dar
bininkai yra lenkai ir nė 
vienas man nėra pažįsta
mas. Gali manęs nepriim-

Liepo , Jung. Valstybių nepriklausomy
bės nro"a. Sgt. Doris Bėdai iš San Jose. Cal., ir 
S Sgt. Robert McNciI iš \Vashington, D. C., pade
da gėlių puokštę ant Nežinomojo Kareivio kapo, 
z\lexandria. Va. kapinėse. Įspūdingas parašas 
nusako: “čia ilsis karys kovojęs už laisvę. Jo ta
patybė žinoma tik vienam Dievui”.

I

ati- 
Jos

Prie mūsų prieina senutė, vę ir įšokti į vieną kiemą, 
krepšelį rankoje nešina, bet pasipylė gal koks šim- 
Ji kalba man, nes kiti lie- tas enkavedistų ir paga- ■ 
tuviškai nesupranta. Ji vo. Mušė jį žiauriai ir prie 
pėsčia atėjusi nuo Kauno, vagono pastatė 4 sargybi- 
Ieškanti savo dukters ir nius.
žento, kuriuos bolševikai 
Kaune areštavę.
— Jie nespėjo paimti nei 

rūbų, nei maisto. Aš jiems 
maisto atnešiau — rody
dama į krepšelį, ji kalbė
jo. Paskui, rodydama į 
vagonus, su ašaromis a- 
kyse, sakė:
— Jūs darbininkai sa

kykite, kad daugiau oro į 
vagonus įleistų. Jie uždus. 
Jūs galite tai padaryti.

Lyg peiliu kas man
smeigė į širdį. Nei aiškin- gaisrų pašvaistėmis tūks- 
tis, nei teisintis aš nega- tančiai lietuvių išėjo kau- 
lėjau. Pats, rydamas aša- tis už Lietuvos laisvę, kad 
ras, tyliai atsakiau:
— Mamyte, mes irgi ne

galime.
Į stoties rajoną rinkosi 

daugiau žmonių. Jie pra
šinėjo NKVD pareigūnų 
leisti perduoti tremti
niams kai kurių daiktų. 
Vieniems leido, kitiems 
ne. Pas juos nuėjo ir mū
sų senutė.

Mačiau, kaip vienas jau
nas vyras bandė ištrūkti 
iš jį lydėjusių 3-jij sargy
binių. Jie šaudė į jį, bet 
nepataikė. Jau buvo pasi- žiūrėti velniui į akis ir pa
sekę jam ištrūkti iš sto- sakyti: tu esi velnias, 
ties rajono, perbėgti gat-i Garfield.

birželio 14-17 dienų įvy
kiai niekada daugiau ne
bepasikartotų. Daugelis 
jų nebegrįžo, daugelis žu
vo naujo okupanto kace- 
tuose ir kalėjimuose. Gy
vieji gi Tėvynėje ir nau
joje tremtyje toliau tęsia 
laisvės kovą.

J. Viekšna. 
Munchenas, Vokietija 
1948-V.-30 d.

Tikrai doras žmogus yra 
tas, kuris turi drąsos pa-

no grupės vadovas. Aš įjagimiai ir visai maži vai- 
vieną ranką paėmiau kibi-;kai buvo kartu su moti-
rą su kalkėmis, j kitą — nomis, didesni — dažnai 
purkštuvą su dezinfektuo- jau nuo tėvų atskirti, 
jančiu skysčiu ir pasukau j Su tremtiniais turėjau 

■tarp vagonų. Pradžioje ė- progos pasikalbėti, kaf aš 
i jau iš tos pusės, kur va- panorėdavau dezinfektuo- 
gonai aklinai uždaryti, ti vagono vidų. Toks no
sies kiekvienu vagonu su- ras ypač atsirasdavo, ka
rtodavau, atlikdamas nu- da kur nors pastebėda- 
j statytą dezinfekciją. Ne vau savo pažįstamų. Kol 
(darbas man rūpėjo: su- purkšdavau į visus vago- 
■ stodamas prie vagonų, no kampus dezinfekuo- 
' gaudžiau kiekvieną garsą jantį skystį, visą laiką 
iš vidaus. Viename pasa
kojo apie suėmimo smulk-

savo 
liki- 

kito- 
pasi-

(menas, kitur — apie 
artimuosius, kurių 
mas nežinomas. Dar 
je vietoje girdėjau 
kalbėjimą tarp gretimai
stovinčių vagonų. Kalban
tieji vienas kito nematė. 
Iš vieno vagono girdėjau 
vyrišką, iš kito — mote-

kalbėdavau. Enkavedis
tai lietuvių kalbos supras
ti negalėjo, o kad juos 
dar labiau apgauti, aš 
stengiausi padaryti piktą 
veidą ir suraukti kaktą.

Žmonėms per tą laiką 
nieko valgyti nedavė. 1-2 
kartus dienoje išleisdavo, 
sargybiniui lydint, vieną 
žmogų iš vagono vandens

Nesenai įvykęs baisus žemės drebėjimas vi
siškai sunaikino miestą Fukui. Žemėlapyj pažy
mėtas (1). Pranešama, kad apie 1000 žmonių mi
rė. 90 nuošimčių namų visiškai subyrėjo.



Antradienis, Liepos 13, 1948
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ŽINUTES Lankėsi

Šiomis dienomis
I “Darbininke” Vladas Valteris, 
p. Lušienės , gyv. So. Bostone, 
brolis iš Brooklyn, N. Y., se- 

! nas Felikso Simanavičiaus 
draugas. Kaip žinoma, Feliksas 
Simanavičius yra “Darbininko” 
spaustuvininkas ir jis jam ap- 

, rodęs spaustuvę padovanojo 
keletą savo spausdintų knygų 

_ . ... .... . . nuoširdžiam svečiui ir sudėjęsSekmadieni, vietiniams kum- .... ... .• sveikinimus jam ir jo žmonai gams pagelbėjo bažnytiniame . .....
darbe Tėvas A. Meilia, S. J., ir Hz^,eU‘ Voltenam linkėjo pa- 
Tėvaa Pr. Aukštikalnis. S. J. 1s“ekmo “■ sre>kateles.

Kun. Albertas Kontautas šio-j šeštadienį, liepos 10 dieną, 
mis dienomis atostogauja. Sek- “Darbininke” lankėsi nuoširdi 
madienį, jis atsilaikė šv. mišias ir ilgametė “Darbininko” ben- 
negrų bažnyčioje, Roxbury, dradarbė p-lė Marijona Joku- 

i

Liepos 10 d., Edvardas Pra
našius, gyv. 476 E. 4th St, su
situokė su Stanislava Glazaus- 
kiene - Mažrimaite, gyv. 2 Dix- 
f ield St

Liepos 11 d., Olga Butkevi- 
čiūtė ištekėjo už Jurgio Rull, 
gyv. 449 W. 2nd St., South 
Boston, Mass.

lankėsi

Grizli Yra laisvos 
VaMMK

Viena Bostonietė gavo iš vie
nos tremtinės, plačiai žinomo 
vardo inteligentės, kurios vie
nas sūnus yra aukštas sovietų 
lareigūnas Lietuvoje, laišką. 

Jame be kitko rašo:

| NursingSisters, maisto 70; 
Uršulė Šarkus 7; Kulikauskie
nė 20; Jonas Brundza 56; Pra
nas Narvydas 56; Jonas Puti
nas 21; George Diržis 43; Ca- 
therine Soyka 14; P. Paulikai- 
tis 27; J. Židanavičius 16; Mrs. 
K. Garbon - P. Dulkė 17; B. 
Masarski 15; Jonas Daugirdas 
ir Jonas Jakaitis 109; Marcelė 
Paliūtis 17; Juozas Jasiūnas, 
10; Ona Lymantienė 14; Mrs. Į 
Nanus 4; Mr. Backus 90; Mrs.'
E. Ambrozze 23; Juozas Gin- leista 1942 m. Tai dokumentaL 
kus 40; Petras Janusas 10; nis bolševikų žvėriškumo podj 
Vasiliauskas 17. . mas. Kaina — 15c.

1

Mass. baite iš New Haven, Conn.

Dalino Plakatus

Praeitą šeštadienį South Bos-

Gražiai darbuojasi. Daug 
žmonių darbuojasi ir aukoja! 
Kamivalo proga. Baškevičiūtė,;
8 metų amž., išpardavė kai- tone (gal ir kitose Bostono da
inynams tris knygutes Kami- lyse) buvo dalinami plakatai 
valo bilietų. Vyrai ateina pasi- prašanti visuomenės- nepirkti 
imti daugiau bilietų. Šio karni- “Domino” cukraus, bei išdirbi- 
valo dovanomis susidomėjo net nių iki American Sugar Refin- 
svetimtaučiai. Ačiū. -ing Co. nesusitaikys su strei-

i kuojančiais darbininkais.
„I

i Plakate pažymi, kad prieš 
i streiką vidutinė darbininko, sa
vaitinė alga, kurią jis nešdavo
si namon buvo $30.00; kač 

įminėta kompanija 1947 m. pa
dariusi gryno pelno beveik 11. 

;milijonų dol.; kad Revere Su
gar, Charlestowne, susitaikė su 

Išios pačios unijos darbininkais 
pampos bus ^ėlę^JuZ;^, 1̂1’- »J
zo Jono Pusvaškio, kurs dingo 
orlaiviu liepos 3 d., 1948.

Kviečiami visi pasimelsti už 
šiuos ir' kitus laisvas ‘gynėjte.

Melsimės už herojus. Liepos
17 d., 8 vai. r., Šv. Petro para
ri jos bažnyčioje bus giedamos1 
metinės egzekvijos ir mišios už 
sielą žuvusio kapitono Alfonso 
Žurausko. Jo tėveliai, broliai ir' 
seserys, giminės ir pažįstami: 
susirinks pasimelsti už savo! 
mylimąjį didvyrį.

8:30 v. r., kitos gedulingos

“Tamsta klausi, ką aš galvo
ju apie Onutės kvietimą grįžti 

tėvynę (Onutė yra žmona jos 
sūnaus). Man širdis nori plyš-j 
ti, kai skaitau jos laiškus, jos 
prašymus sugrįžti namo. Ji ra
šo kaip vaikas, kuris nesupran
ta ko prašo. Jeigu mes tikrai 
grįžtum ėm, tai juk nieks mums 
negarantuoja, kad mus neveš 
toliau į rytus (Sibirą). Dieną- 
naktį šita baimė mus nepaliktų. 
Bet negana to — jie galėtų bū
ti žiauriai nubausti drauge su 
mumis. Tenai juk taip daroma, 
kad už vieną asmenį nukenčia 
visi giminės. O mes, kurie gy
vename čia, skaitomos “Tėvy
nės priešais”. Jeigu kas buvo 
Lietuvoje 1940 - 1941 m. ir 
matė tą, kaip buvo, kokia “tei
sybė” viešpatavo, tas nebepa- 
sitiki nei kokiems gražiausiems 
pažadėjimams. Be to niekas 
nežino ar Onutė prašo iš savęs 
ar ji yra verčiama taip daryti, 
dėti visas pastangas, kad tėvai 
sugrįžtų. Viena motina iš tenai 
savo vaikus ir-gi labai ragino 
grįžti savo laiške, kurie atėjo 
paštu; o slaptai jai pasisekė 
per rankas parašyti, kad tik 
nesugrįžtų. Iš mano sūnaus 
Juozo aš dar jokio laiško ne
gavau, nors Onutė rašo, kad 
jis man parašęs. Nors neturiu

DAKTARAI

valandą ir kad Am. Sugar Ref. 
Co. pasirįžo šį streiką sulaužy
ti, samdydama skebus.

h

Plakatą pasirašo UPWA, CIO 
unijos viršininkai.

Lietuvis Inžinierius Išvy
ko f Hansas City

L
OA2I0S R VERMOS 

KNYGOS
Bvuuto£ Valanda

Maldos ir giesmės. Sustatė ir 
išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

15 Lietuvoje Sušaudytų 
Kunigu

Parašė Juozas Prunskis. Iš

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn., 
kas met įvyksta mergaičių lietuvaičių stovyklavimas. 
Užbaiga to mergaičių stovyklavimo daroma kas met 
su ypatingomis ceremonijomis ir pikniku. Šiais me
tais užbaiga įvyks liepos - July 25 dieną, 1948 m. Tai 
bus gražus piknikas, kur suvažiuos iš toli ir arčiau 
daug lietuvių. Šis vaizdas parodo pereitų metų nema
žą būrį mergaičių prie lietuviškojo kryžiaus, kuris

Maspeth, 
mo par. 168; 
Galčius 27.

Viešp. Atsimainy- 
M. Kam 8;

Long Island 
Galčius 85.

Ozone Park, 
18.

K.

City, Mrs. E.

Jonas Ligmont

SavageMary
51 710; Sister 

10.

___K___ o___ ______ ___ . > Binghamton, 
tuo pačiu metu pašventintas. Gražu bus ir šiemet to|i9; BALF nr. 
kryžiaus šešėlyje sutikti daug lietuviškų veidų, kurie Angelą - Mane 
ruošiasi dalyvauti iš visos Amerikos. Sesutės nuošir
džiai ruošiasi priimti visus ir svetingai pavaišinti.
__ . . _ _ ! Schenectady, K. Laureckas 
BALF Sandelyj Gauti Rūbai 1948 m. $3.

Ramybes Baltinto
Surinko ir išleido kun. P. M.

Juras, 1943 m., 544 pusi
Ši maldaknygė panaši į aukš

čiau minėtą. Taip pat visais at
žvilgiais graži, naudinga ir pa
togi Puošnūs viršeliai, paauk
suoti pakraščiai, rinktinės mal
dos ir paveikslai Kaina—$2.75.

Amsterdam, Anna Kuchis—

Los
sk. — 347.

f

Birželio - June 1 iki 15 d. 
(Svarais)

CaKforsia
Angeles BALF nr. 13

Vennont
Brattleboro, Anna Liudžius— 

30.
New York 

New York City:

Brooklyn, Anna Zailsky 2; 
Frank Skwar 12; Kazys Pode- 
ris 30; Vincas Žilinskas 4; Mrs.

TeL TROwbridge 6330

J.Repdiis,MJ.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
178 Harvard Street

Kampai Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandai 2—6 Ir •—S.

Jaunas elektroteknikos inži
nierius, baigęs praeitą žiemą 

i Northeastern Universi tetą, 
■ Norwoodietis Edvardas Ko- 
wall - Kavaliauskas, ligšiol dir
bęs Western Union, Bostone, 

j tapo išsiųstas tos kompanijos 
į Kansas City, Kansas. Ten jis 

'darbuosis prie įvedimo auto
matiškų aparatų telefonų - te-

IVAIMK CKH ĮUMAI legrafų susisiekime. 
jVflNlUJ jiHIrUuU , tėveliai Adolfą

T

Jo tėveliai Adolfas ir Marce- 
žinomi 

katalikų 
Rap.

Kavaliauskai yra
darbuotojai

Išvyko Į ChicagąIšvyko Į Chicagą

Pasinaudodamas
inž. Jonas Vasys,

Ratelio pirm.’7

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

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

220 E SL, TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.
MNKKKSSKKKMKSBBI
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UžsiiokyHt o Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kai—ą

4

Myopia Clvb Beverage Co.
CMteuAre. Uingten. Mom.

TaL Dedham 1304-W
»

PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Stasia Ruth 10.
Kun. J. Kidy-

James W. Grace

IVAIROS
PARSIDUODA 2 šeimynų 

namas, Monteilo, Mass. labai 
geroje vietoje. Norintieji ne
brangiai pirkti — pašaukite 
Brockton 3869. (9-13)Coanecticut

Branford, Nellie Makowski—
48.

Ansonia, BALF nr. 78 per 
kun. V. Karkauską 248.

Danielson, Adelė Dvarcas 21. Bette Valen 19; Jonas Palionis 
Hartford, BALF nr. 12 1,620. 10; Albert Baltrūnas 52; Mrs.

Waterbury, Mrs. A. Žana- Kulikauskas 104; Rimkūnienė
................ i 12; Mockevi

čius 10; Nursing Sisters 260;
žodžių tam, kaip aš pasiilgau BALF nr. 12, per kun. 12; Aleksavich
jų ir savo namų, bet geriau no
riu bastytis be namų iki savo 
mirties, 
tenai pal 
grįžimu... Todėl nei Ievutė, nei 
Albertas, nei aš nerašom Onu
tei ir Juozui, kad jiems tas ne
pakenktų... (Ievutė ir Alber
tas tai to Sovietų pareigūno se
suo ir brolis su motina pabė
gę. gi Juozas visą karo laiką 
buvo Raudonojoj Armijoj kari
ninku, o jo žmona Onutė buvo 
išvežta Rusijon, todėl jiems 
nebuvo galimybės pabėgti).

Kad ir gausiu iš Juozo laiš
ką, tai vistiek bus amžinai abe
jojimas: ar jis parašė iš laisvo 
noro, ar pagal įsakymo. Juk 
tenai žmonės nebelaisvi ir nie
kas nežino kaip jis sekamas. 
Ne be priežasties, kad jis iki 
šiol Tamstai neatsiuntė laiške
lio man!”

Laiške minimos Onutės tėvai 
ir-gi yra pabėgę Vokietijon ir 
ji apie tai sužinojusi pareiškė 
didelio džiaugsmo, kad jie taip 
“susitvarkė”, hes “su Antanais 
jiems nebūtų malonu gyventi”. 
Antanai yra ištremti j Sibirą.

Iš to galima matyti, ant ko
kių pamatų yra pastatyta So
vietų Rusijos “galybė”. Kad 
jos ir aukštų pareigūnų sene
liai, tėvai, broliai ir seserys 
vargsta tremtyje, bijodami 
grįžti į savo tėviškę, o tie pa
reigūnai tarnauja tik iš bai
mės, ir “garbina” “šviesiau
siąjį tėvą ir mokytoją Staliną” 
iki ateis valanda ir proga jį ir 
jo kruvinąjį rėžimą pasiųsti 
Hitlerio keliais.

nękaip savo vaikams 
inaryti blogo savo su-

J. Valantiejų 60.
District of Columbia

Washington, Mary Zeman- 
tovsky 5. < /

Illinois
Chicago, BALF Apskritis—

13,544.
Indiana

Gary, Kun. J. Martis 
Maryland 

Baltimore, BALF nr. 64 7g6. 
Massachusetts

Boston, BALF nr. 17 600. 
Cambridge, BALF nr. 60 300. 
Gardner, A. Šimkūnas—6. 
Northampton, Mrs. Alex Sa

dauskas 152. I
Westfield, Šv. Kazimiero par. 

BALF nr. 96 — 500; Mrs. 
Zutkevičius 8.

Boston, Paul Mankus 10.
Worcester, N. N. —4. 

Michigaa 
Ontonagon, Z. Juknis 76. 
Detroit, E. Paurazas 148.

New Jersey
Elizabeth, BALF 770.
Newark, Joseph Grice 

Mrs. M. Zoriskis 17.
Paterson, BALF nr. 80 850; 

Mrs. N. Lanzin 74.
Bayonne, BALF nr. 61 ir Šv. 

Mykolo parapija 1,095.
Linden, J. J. Liudvinaitis 

New Hampshire 
Manchester, N. N. 13.

visoms prisidėjusioms širdingą 
ačiū!

PAIEŠKOJIMAI

I

Rap.

P. W. Bierstein

Ohio
Cleveland, Dirva 303.

Penasyivania
Kingston, Kaz. Kučinskas 6.
Shenandoah,
Philadelphia, 

kas 54.
Renovo, Mrs.

25.
Shenandoah,

29.
Visiems aukojusiems rūbus, 

maistą ir kitokias gėrybes, 
nuoširdžiai dėkojam. ■
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y.

REIKALINGA 4 kambarių 
apartmentas porai, apie 50 me
tų. Be vaikų. Mokėsime aukš
čiausią kainą. Adresas: 

WALTER KARWOWSKY 
131 Poplar St. 
Chelsea, Mass.

(12-16)

PADĖKA
š. m. liepos 3 d. man sureng

tu “shower party” buvau ne
paprastai nustebinta, nes tokį 
parengimą tenka man išgyven
ti pirmą kartą. Kelios maloniai 
praleistos valandos tarpe už
jaučiančių vietinių lietuvių šir
dingų moterų, suteikė man 
daug džiaugsmo ir dvasinės bei 
materialinės paramos. Už visas 
pastangas, dovanas ir širdingus 
žodžius tariu rengėjoms p.p. 

'A. Kruopienei ir Svilienei, bei

1) Jankučių, kilusių iš Gar
liavos parapijos, aplankiusių 
Nepriklausomą Lietuvą.

2) Bagdono ar jo įpėdinių, 
kilusių iš Podrečių, Veiverių 
'Valsčiaus, Marijampolės aps
krities (buvusios Suvalkų gu
bernijos).

3) Skokauskaitės, kilusios 
nuo Antašavos, Vabalninko 
valsčiaus, Biržų apskrities (iš
tekėjusi, vyro pavardė nežino
ma). Buvo aplankiusi Lietuvą 
su sūnumi.

Bagdonas, Kazys DP. Camp 
“Unterm Berg”, Oldenburg i 
O. Germany Britische Zone.

•V. JONO EV. SL. PACALPINtS 
DRAUGIJOS VALDYBA

741 No. Main St 
Brockton, Mass

V. YAKAVONIS 
mSltuytų JNfsfctyiui i* 

FataMvlmM XMm» ir N«kt) 
Koplyčia Strnunimi Dykai

Tol. BrooMon t*1W»

YAKAVONIS

i 
1 
I i
J

ZALETSKAS

Patarnavimai Steną ir naktį 
Koplyčia tormonlmo Dykai

NOT ART PUBUC
Tol. ŠOU Sooton OS1S

ŠOU Sooton 2000

Kao norit. Įsigyti SauKtojo 
• CoMfomlJo jo Mimus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkttlo PSI

CHAS. LUBIS
Realstatininkas

710 N. Vas Nesą Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

MOTERIS PAGKLBnnNKS 
ustuviv Grakoriuo-Baloantuotoia. 

Turi Notaro Totuos

SM W. Broadwaj
SO. BOSTON, MASS 

ToL south Dootan SMS
Mnauo gyvenamoji vtetu 

S3S Dorehector Ava 
ToL COLumNa SST

CASPER |
FUNKRAL NOMC I

187 Dorchester Stre*
South Boston, Mase

LaMstuvIv Direktorių. 
RalSRiruiotoiR* 

NOT ART T2JBUC

K.

Draugijų Valdybų Adresai6;

96.

25S Vesi Broaduaj,

»✓<

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

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas, 

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

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

Pirmininkai — Juozas Svagtdys, 
601 6th St., So. Boston, Mass. x

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleilds, 
702 E. 5th SL, So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Jonas GUneckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Masu.

Fin. Rast. — Aleksandras Ivafka, 
440 K. Siath SL. So. Boston, Masu.

Iždininkas—Stasys K. Griganavlfilus, 
•99 E. Seventh St, S. Boston, Man

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno s 
2 vaL po pietų. Parapijos 
492 E. 7th SL. 80. Boston. 1

Geriausia Užeiga Vynuos ir Moterimi yni

SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

C B—ssoslftu lu CSm I J. MFReRVIUUS U JUM

fttarnavlmai Dieną ir Na.» 
KoplyCia Šermenims Dyk 

TU. ŠOU Boston 1437
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LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS 
TREMTYJE ATŠVENTĖ SAVO 

GYVAVIMO TRIMETI

DARBININKAS

Vi: na Vakara
t

M. Vaitkui
Dar sau-ę vejuosi — toli vakaruose 
Nuskendo ji marių gelmėsin; jos gandą 
Da - neša man spindulio strėlės—tą dažą, 
Tą g. ožį, kurs dievišką burtą atvožia...

★
Bet "eikiai—jau brėkšma šviesos nebeteikia. 
Ttž r. ta tamsa pragaištingaisiais gūsiais
T "r 0 e'ą verdenėm užliedama gėlą, 
Jog, miręs tat, laukiu vien ryto—vien ryto 

auksinio...
Šią nykią tamsos naktį saulei išlikęs 
Vėl grįšiu susyt su ja mylimu ryšiu, 
Kaip kūdikis, kai jo gyvybei tebudi 
Vien motina, galinti meilės jam duoti.

A. Tyruolis.

lankės ir gražu sveikirmo 
žodį tarė VLIKO — Vy
riausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmi
ninkas kun. prof. Mykolas 
Krupavičius, Vykdomo
sios Tarybos propagandos 
ir kultūros vadovas prof. 
Juozas Brazaitis. Dar 
sveikino Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės Kultū-

Berlyno raudoniesiems sulaikius traukiniais pristatymą maisto ir 
kitokių reikmenų iš vakarinių zonų šie Jung. Valstybių transportiniai 
lėktuvai (C-47) išsirikiavo Templehcf aerodrome Berlyne teikti lėktu
vais visokiariopą transportaciją.

žmogus 
ir mirštąs 

komitetai ! 
sąlygose ir

visai 
ir

te-, 
Be

Visa kultūrinė veikla suprantu, 
tremtyje susibūrus į cho- užmirštas 
rus, ansamblius, meninius kur mū&ų 
ratelius, daugumoje mė
gėju vedamus ir dalyvau- atras gvveno ir dirbo..

to, iniciatoriui buvo sun
ku ir su aktoriais, kurie; 
iš vadovo reikalo gerų sa-i 
lvgų. o pats jų negalėjo 
duoti ir net neatsižvelgė, 
kad neįmanoma. Visu vie-

Tokiose

jančius. Jau nekalbant a- 
pie du garsiuosius tauti
nius ansamblius: muziko 
Stepo Sodeikos ir Alfonso 
Mikulskio vadamus, visu 
savo meniniu aukščiu sto
vi pragarsėjęs Lietuvių nas reikalas, reikia dirbti, 
Dramos Teatras nuo pir- reikia susicimantuoti, su- 
mųjų dienų įsikūręs Aug- si jungti visiems profesio- 
sburge, kuris birželio mė- rialams ir ne į sąlygas 
nesį 9 d. minėjo savo gy- žiūrėti, o į darbą. Tokio 
vavimo trimetį. Čia tenka.nusistatymo buvo jų įkū- 
kiek staptelėti prie jo įkū- rėjas aktorius Juozas Pa
rėjo, vieno rimčiausio ak- lubinskas. Jis sutraukė, 
toriaus, ta prasme, savo taip vadinamas pačias žu- 
pastovumu, įtemptu dar- vis. bet dėl sąlygų ir troš- 
bu nemėgstančiu jokios ką garbės kaikurie iškri- 
garbės ir kartu gabaus to. Bandė vieni naujus te- 
aktoriaus ir režisieriaus atrus kurti, kiti įsijungė 
Juozo Palubinsko. Jis vie- į anglų 
nintelis savo ištverme. “Aitvaro” teatrą, 
pasiryžimu ir geležine va- vadovavo jauni 
lia, neatsižvelgė į jokias 
sąlygas, kuriose niekas 
būtų negalėjęs dirbti, ka
da ir repeticijoms nedavė 
net menko, kelių metrų __ ______________
kambarėlio, o viską dirbo ne tas, jis kūrėjas ir kiek- 
ankštoje virtuvėje, net vienas aktorius randa pas 
dekoracijoms drobės ne- jį vietą. Šiandien kolekty- 
gavo, o skudurais tenki- .vas sudarytas iš trylikos 
nosi ir visi kartu buvo lai- ‘ ’ - ■ *»-
komi nedirbančiais ir jo-į 
kio papildomo maisto ne-

■ gavo, o kas kartą savaitė
je komiteto paplovė grin-

zonoje veikusį 
kuriam 

aktoriai. 
Aitvariukas iširo ir išlak
stė ir eina dalis pas Palu
binską prašyti, kad priim
tų, nors ir blogiausios są
lygos būtų. Palubinskas

DAINA

Rože mano, tu liūdi,
Į našlaite pavėdi!

Liaukis, sese, juk, dievaž, 
Graudžio kupinas ir aš...

Vargęs, verkęs, supratau — 
Skirta man, kas kirta tau...
Lygiai vystu aš, kaip tu— 
Kaip žydėjova kartu...

Vėjas po dienos kelius 
Blaško tavo lapelius...

Kas gi, žiede, nedejuos. 
Kad praeivis mina juos?

Tu nelaimėj ne viena — 
Skriaudžia ir mane diena...

i

i

Kaip margi žiedai daržų, 
Smurgsta širdys pamažu...
Kropia—ko tu nežinai — 
Žemės viltys ir sapnai...

' Aš ne visa pasakiau — 
Bus po sunkumo sunkiau!

Ne dėl to, kad tu taupi, 
Šiandien vos-nevos kvepi...
Kaip žiedai skursnos svėrės, 
Tavo grožis subiręs...
Lauk, kiek nori — neatgys, 
Ką išplėš diena, vagis...
Veltui vakaras raudos
Būtos ryto valandos...

Jurgis Baltrušaitis.

ros Tarybos vardu muzi- lietuvių kalbos ir nesu
kąs Jeronimas Kačinskas prastų, bet vaidyba, cha- 
ir įteikė adresą, Kultūros rakteris, grimas, dekora- 

Į Fondo vardu pats pirmi- ei jos ir pats meninis pa
minkąs rašytojas Liudas statymas visiems supran- 
! Dovydėnas, įteikęs ir pi- tarnas ir raštų teigiamą 
Įniginę auką, Lietuvių svetimtaučių kritikos į- 
■ Tautinio Ansamblio (Ste- 
,po Sodeikos) vardu reži- 
' sierius Gasparas Velička 
į ir įteikė gražią lėkštę, vie
los komitetas baleto teat
ras, laikraščiai “Mūsų Ke- 
ilias”, “Žiburiai” ir kiti, 
j Šventė praėjo įspūdingai 
ir reikia pasakyti, kad to
kia meninė jėga kur be
būtų, nesarmata pasirody- 

jti ir svetimtaučiams, nors

j kritikos į- 
vertinimą. Tenka šiam te
atrui linkėti nepakrikti, o 
vienon vieton pakliūti ir 
kelti, ne tik lietuvių var
dą, bet visų norą, kad vis
ką pavergtos Tėvynės at
vadavimui ir grįžti į lais
vą Lietuvą. Juk mūsų jė
gos, maldos pasiryžimas 
ir darbas, Tau Tėvyne 
Lietuva!

A. Jankūnas.;
asmenų, įeina: Juozas Pa
lubinskas, Henrikas Ka-: 
činskas. Ksenė Dauguvie-: 
tytė, Petras Šimkus, Al-j 

„ „ fonsas Brinką, Antanas
dis, tas viską gavo. Tą:Škėma, Nelė Dauguviety-’ 
gali tik suprasti tik tas,1 “ " ............
kas pats pergyveno.

Ir ta proga tenka, toj 
pačioj kolonijoj pvvenusi 
“Žiburiu” laikraščio wr. 
redaktorių Joną Vaidelį 
prisiminti, kada ir jo są- 
lvgos buvo dar baisesnės, 
gyvenant virtuvėje kelių 
metru, kur dvi šeimos vi- Tu. iškilęs, pamatysi, 
rė. valgė; skalbė, o jis tu- Ką aš pats daugsyk mačiau, 
re jo. ne tik gyventi, bet Kaip kalneliai .girios tysi 
jau nekalbant per dienas, ir atokiai ir arčiau... 
b°t ir nėr naktis ir net 
s-ekmadieniais dirbti. kur Tu iš ten veizdėsi ruožtą 
ruo garų jo naskutiniai Z™ės tolių vldu?' “ . 
ruplvšę drabužiai supuvo. skurdžią b,rzę- sluosn,ais 
Ir jokio paDildomo maisto Puoštą.
negavo ir buvo varomas 1
I et grindis plauti. Žmo- Tai tos pat erto vės sprindis, 
gus tik vieną kartą valgė Jūroj kilusi vilnis, 
i” koks to laimėjimas, kai Tad ir tavo pirkios grindys — 
laikrašti išvystė i geriau- Amžių tolių trupinys... 
sius, nagi, sveikata pakri- T . .. . . . . .. • - . - • . Ir tu. grįžęs, žengsi, tvirtasl o. susirgo ir turėjo pasi- . .. .. . ,
traukti, o nei dėkui me- ..... . . . ., , _ TT. . Ir zvdesi. neatskirtaskas nenasake. vieną kar- .. , _x. ... ...L . T . . J? x. Nuo būties mįsles žiedų...tą atsilankė Liet. Tremti-!
nių Rašytojų Draugi jos Nes ką tylūs amžiai krovė, 
pirmininkas poefas St. Ką dar kals žvangi diena — 
Santvaras pas redaktorių Ta pati būties šventovė, 
ir pamatė kur gyvena, iš-j Vieno aukuro liepsna... 
Ligando ir pasakė, — ne-j Jurgis Baltrušaitis, šią retą šventę buvo atsi- kuvos vi., Šiaulių ap., prašo at

siliepti gimines ir pažįstamus.
| BAKAITIS, Antanas ir Pra
nas, iš Narkūnų km., broliai 
Jono, rodos gyv. New Yorke. 

Į BAKŠINSKAS, Boneventū- 
ras ir Vincas, broliai Simano, 
kilę iš Pajevonio vi., Vilkaviš
kio ap.- 

| BAKŠYS, Jurgis, kil. iš Al- 
bertiškių km., Gelgaudiškio vi. 

| BAKYS, Antanas, brolis Vin- 
;co, kil. iš Varlaukio km., Bata- 
kių vi., Tauragės ap. 

BAKYS, Jonas, iš Paežerė- 
lių vi., šakių ap.

BALANDA, Juozas, 
žetoną Balandienė, Ona. 

BALANDIS, Mikas, gyvenęs 
Pittsburghe.

BALBACU, Gėorg ir Oswald,lkų ap.

Onuškio tuvoje 1934-39 m.
j JOCAITIS, Jonas, s. Simo, iš 

ir Simo- Kiaulupių km., Sintautų vi. 
Sudargo* JONIKENAS, Michael, praė- 

jjusio karo metu tarnavęs A- 
merikos kariuomenėje, 3271h 
Station Hospital, Prancūzijoje.

| JONUŠAITIS, Jurgis, iš 
Juodpetrių km., Tauragės vi. 
ir ap., gyv. Chicago.

JONUŠAITYTE, Ani. gim. 
Juodpetrių km., Tauragės vi., 

F ir apskr.
r j JUODICKAS, Kazys. 

KAMINSKAS, Stasys. 
KANAPECKAITE, Anelė ir 

brolis, iš Andrioniškio.
! KANIUŠAS, Juozas, sūnus 
Liudviko.

KARČIAUSKAITE, Agota 
(Agnieška), sesuo Juozo, Chi-

CEKAUSKAS, Jonas ir My- rapijos, Kauno ap., lankėsi Lie- 
kolas, sūnūs Petro, iš 
vi., Trakų ap.

ČIKAS, Klemensas
nas, iš Svaigintų km., 
parap.

CIKAUSKAS, Jonas ir My
kolas, iš Panosiškių km., Onuš
kio vi., Trakų ap.

DAMBRAUSKAS, Bamasius,
iš Alytaus ap., žmona Magdė,

’ir vaikai, vienas vardu Pranas.1
DARGIS, Kazimieras, kil. iš

Užvenčio vi., Šiaulių ap., ar jo. 
įpėdiniai.

DRUISTIS, Mykolas, iš Pa-| 
nevėžio vi. •

DULAITIS, Bronislavas, sū
nus Agotos Augaitytės - Dulai- 

• Bylienės, kuri kilusi iš 
Gaurės vi., Tauragės ap.

DUNAUSKAS, Stanislovas,

itienės - 
Lietuvos Generalinio Konsulato New Gaurės 

ž v .m v kjuuuoiu v oo,

s. Mato, gim. Amerikoje, Tėvas .| KARDELIS, Jonas ir Liudas,Yorke Paieškomi Asmenys:* t ff.

Matas, kuris dabar miręs kil. I ’
iš Luokės vi., Telšių ap. Šar‘

GATAVECKAS, Antanas ir i V' ,Viktoras, sūnūs Jono, gimę A-i KARTAVICIUS, Jonas, s. 
mornir -ia I Kazio, iš Kiršų km., Alvito vi.,
meriKoje. i Vilkaviškio aD

GENDRENAS, (Gindrenas),! “
Juozas, sūnus Aniceto. j

GIRCIS, Petras.
GREIVYS (Grevys), Juozas, j 

iš Aišėnų km., Veiviržėnų vi.,’ 
Kretingos ap. 

Į GRICIUS, iš Girkalių
BARTAŠIUS, Juozas, sūnus vl Mažeikių ap.

i GRINKUS, iš Jateliškių
BAŠKYS,, Jurgis, iš Užven- Krekenavos vl., Panevėžio 

čio vl., Šiaulių ap., ar jo įpėdi-j 
niai.

APERAVICTUS, Vladas, iš broliai Alberto, kilę iš Virbalio, 
Linkuvos vi., šikšnių km.

BACEVIČIUS, Jonas, iš Pen- 
; tiškių km., Griškabūdžio vi., 

Dari Šakių ap.
/) BACEVICIŪTES, Magdalena 

jokio vei-^Lenktaitienė, ir Ona, dukt.) BALTRUŠAITIS, Juozas, ir, 
“ ~ __ , F F.'" ‘___ » Ražaitienė, Adelė, vk.

atkurti, net toks Vincas apskr. i Vinco ir Onos, iš ar nuo Nau-
Kudirka”, “Šarūnas” ir Į BACINSKAS, Vincas, gyve- miesčio, šakių ap. 
kiti. Be savų autorių vei- nęs jiječiūnų km., Alytaus ap. I 
Uoln riavo ir svetimu iii I -r. » n. * rrwm«k T»_J_____1__ <

pritaikintų ir lengvai sce-įAnelė> gim. Luokės vi., Telšių 
nai, reiškia, prieinamoms apskr. 
dekoracijoms. Per tuos’ BADAUSKAITĖ - Badauky- 
tris metus davė 138 vie- tė, Anelė, gim. Luokės vi., Tei
sus spektaklius, jau ne- įjų ap. 
skaitant visą eilė koncer

nų, įvairių švenčių minėji-'cižkuS; 8Ūnūs Simono, iš Tau- 
mų, sukakčių ir kitų, ap- ragės ap. 
lankydami 25 įvairias lie- BAGDONAS, Mataušas (My-

Mari-

tė, Birutė Pūkelevičiūtė, ---------------------------------
į Vitalis Žukauskas, Kazys Oželis, Zeną Kevalaitytė -

“ ~ Visockienė, Stasė Kielaitė
Sparnų Giesme ir Juozas Gatautis. F

kas paminėtina, kad teat
ras neturi nei ________
kalo, o tenka iš atminties, juozo> iš Alvito vl., Vilkaviškio’sesuo r* 4-114 4"*^ -

Broli siauro žemės kelio, 
Kai širdis erdvės panūs, 

' Pasiskolink iš erelio
Nenuilstamus sparnus...

gyv. rodos Pittsburgh, Pa.
BALCERIS, Domininkas.
BALČIŪNAS, Antanas ir

šuo Šidlauskienė, Anelė, kilę 
nuo Šidluvos.

se-
j KASPERAVICIŪTfi - Len- 
kevičienė, Marijona, iš Onuš- 

' kio v., Trakų ap.
RATINIS, Jonas, iš Karše- 

naukos km., Panevėžio vl., ir 2 
* sūnūs, vienas vardu Vytautas, 
į KAUPAS, Juozas, iš Pagirių 

. parap., Ukmergės ap. 
ap ”| KAZAKEVIČIŪTE - Pežienė, 

GRISKELIS, Petras, kil. iš Ma«dS- ”“° M^jampolta ir 
Karužių km.. Lazdijų ap„ arba sOnM Peža' Pov“aL

BAUBLYS, Jonas, iš Dubų ^^3 Į KAZAKEVIČIŪTE - Vieniu-
km., Panevėžio vai. į GUŽAITĖS, Morta Venslo- kevičien€’ ir J°-

BEIŠINAS, Aleksas, iš Tryš- vaitienė, ir jos sesuo Ona iš nas’ iš aP-
kių m., Šiaulių ap., gyv. Chica- ap į ieškomieji ar apie j-os žinan-
8°j JANKAUSKAS, Augustas, iš tieji maloniai prašomi atsiliepti:

BENDARAVIČIUS, Jonas. Požemnų km. | Consulate General of Utb.ianf»
BENDARAVICIŪTE - Ra-( JANKUTES, dvi seserys, iš* 

manauskienė, Ona. Mauručių - Garliavos vl., ir pa-*
BENDER, Gustaw, brolis 

Marijos, gyv. rodos Pittsburgh, 
Pa.

BILINSKAS, Viktoras, 
Bingelių km., Merkinės vl., 
lytaus ap.

BILOTAS, Petras, iš Vil
niaus krašto.

BLAŽYS, Jurgis . ir Stasys, 
iš Girkalnių vl., Raseinių ap. j

BOCK, Frank (Bagdonis,! 
Pranas), sūnus Baltramiejaus,* 
gyv. New Yorke ar apylinkėje.

BOLTZUN - Merker, Chris- 
tine, iš Lietuvos.

BRAZE - Puzinaitė, Ona, iš
Žeimeliu vl., Šiaulių ap. 

BUBLAITIS, Jurgis. 
BUKŠNATHENE - Vilkaity- 

tė, Agota, iš Šakių ap.
• BURNICKIENE, krikšto mo
tina Simo ir Marcelės Damu- 
šytės - Dulaičių sūnaus Simo, 
gimusio 1907 ar 1908 metais.

BUTKEVIČIUS, Ignas, gim. 
Alytuje, gyv. Chicagoje.

BUTNORIUS, Juozas, iš Pa
pilės vl., Šiaulių ap.

CEKAUSKAS, Jonas, iš Pa- 
Inoškių km., Onuškio vl., Tra-

|
km., i

kalų, davė ir svetimųjų,! BADAUKYTE - Badauskaitė, Juozo gimęs ir gyv. Chicagoje. ( 
nr»itnilrinfn ir* lnnorvoi Qč*G-' > _ i m_i?» ▼_____ • •* __

BAGDONAS, Jonas ir Pran-

' lankydami 25 įvairias lie
tuvių stovyklas. Minimus kolas?), iš Veiverių vl. 
.spektaklius aplankė apie jampolės ap., ar jo įpėdiniai. 
30,000_ žmonių. _

j Minėjimas pradėtas dra- jr sesuo Bagdonavičaitė - Stan- 
;ma “Vincu Kudirka”, ku- kevičienė, Michalina, gyv. Phi- 
jrio metu buvo pagerbti f įadelphijoje. 
aktoriai sukaktuvininkai:
25 metų scenos darbo (Frank),

j Henrikas Kačinskas, ir

BAGDONAVICAITE, Adolfą

BAGDONIS 
sūn. 

BAGDYTE

(Bock), Pranas 
Baltramiejaus.
- Stankevičienė,

;15 metų — Juodis Palu-j pr&nė, iš Butrimonių vi., Aly- 
! binskas, Ksenė Dauguvie- taus ap.
Itytė ir Petras Šimkus. Į- BAJALIS, Ignas, gim. Lin-

Tautinės lėktuvų lenktynės yra rengiamos rugsėjo 4-6 d.d., kurios 
erganiuojamos National Air Races in Cleveland. Šie lėktuvai — dideli ir 
maži vra taikomi toms lenktynėms.

41 West Jr»n-» Street 
New York 24. N. V.

Civiliai darbininkai Templehof aerodrome, 
Berlyne pakrauna trokais atvežtas prekes į lėk
tuvus, kuriais dabartiniu laiku yra vienintelis su
sisiekimas tarp Berlyno miesto vakarinių kvarta
lų ir vakarinių valstybių zonų.
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