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L K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Alijsntai patys užsinėrė sau 
kilpą

Palengvėjo ali jaatą našta 
Kur trumpa, ten ir trūksta 
Bloga taika ir geras karas

•
Nesantaika Berlyne tarp ru

sų ir alijantų tai padidėja, tai 
šiek tiek atslūgsta, bet visiš
kai nepranyksta. Kaip tai su
sidarė, kad rusams bereikėjo 
virvę timptelėti, kad alijantus 
prismaugus?

Karą baigiant, alijantai suta
rė pasidalinti Vokietiją. Prie 
dalybų prileisti tik didieji — 
Amerika, Rusija, Anglija ir 
parsibaigusi Prancūzija. Atsi
rado keturios zonos. Berlynas 
savo keliu buvo į keturias zo
nas padalintas. Bet Berlynas 
radosi rusų zonoj. Alijantai, 
dalybų dokumentą darydami, 
neįtraukė reikalavimo, kad iš 
vakarų į Berlyną būtų palik
tas koridorius. Vokietijos ir 
Berlyno skaldymo komisijoj A- 
meriką atstovavo John Winant, 
buvusia Amerikos ambasado
rius Anglijai. Kažkurie Ameri
kos valstybininkai tada nuro
dė į reikalą tokio koridoriaus. 
Winant, būdamas didžiausiu 
Stalino pataikūnu, tam prieši
nosi ir sakė, kad tokio korido
riaus reikalavimas būtų Stali
no įžeidimas. Tame klausime jį 
parėmė ir Rooseveltas. Tai ir 
liko Berlynas be koridoriaus.

Dabar Rusija, sumanius iš
krapštyti alijantus iš Berlyno, 
vienai ten viešpatauti, uždarė 
alijantams kelius į Berlyną ir 
paliko jiems tik padanges. Tai 
va Washingtono ponų užsimer-
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Gubemitorta Tarėsi Su 
Šalies GHiuatyfo Jegg ii»— Aistras

Guber- 
turėjo 
Jung. j

Boston, Mass. — 
natorius Bradford 
konferenciją su 
Valstybių ginkluotųjų jė
gų atstovais.

Po konferencijos guber
natorius pareiškė, kad jis 
pažadėjęs pilniausią šios 
valstijos kooperaciją išti
kus pavojui mūsų šaliai. 
Taipgi atskleidė, kad Ar
mijos, Laivyno ir Oro Jė
gų industrinės mobilizaci
jos viršininkai daro ap
žvalgą svarbiųjų industri
jų Naujoj Anglijoj dėlei 
galimybės jas pritaikinti, Į 
reikalui ištikus, prie ka
riškų reikmenų gamini-' 
mo.

Gubernatorius sakė, kad 
10,000 industrijų šioje 
valstijoje sutinka prisitai
kinti prie ginkluotųjų jė
gų ^reikalavimo. Jis paža-'
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d Prakiuro Komunistų Šnipinėjimo 
Tinklas Amerikoje

Buvusi komunistų šnipinėjimo agente 
išdavė komunistų vadus ir kaikuriuos 

valdžios pareigūnus.

Vedamas TyrinėjimasL '• 
F .

«
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Charakteringas vaizdas. Tai statistinė’ lenta, kurioje viešai užrašo
ma kada atskrenda į Berlyną USA transportinis lėktuvas su miistu 
ir prekėmis ir kiek tonų atveža. Dabartiniu metu kasdien pristatoma 
4,500 tonų. Dešinėj vokietės šeimininkės žiūri į langą, kur tik ką atvež
tos duonos bandutės išdėstytos.

idėjęs pilną kooperaciją ------ BmnMetilifsnlUe A I • • I f •KZtvK uS^HeState Amerikos Darbininkų Vacai

mas. Tam komitetui Miss 
Bentley yra pasakius, kad 
ji ne tik nuo jo kolekta- 
vusi duokles Komunistų 
partijai, bet ir nuo jo 
žmonos, ir gaudavo svar
bių žinių apie Karo Pro
dukcijos Tarybos veiki
mą, kur jis tada dirbęs.

Mr. Remington užsigy- 
nęs, kad jis yra buvęs 

_‘l te i s ė j a i Komunistų partijos nariu, 
(grand jury) sudarė kai- ir jis pareikalavo, kad 
tinamąjį aktą prieš 12 ko- Miss Bentley pašauktų 
munistų vadų ir jie yra akis į akį. Ji taip pat esą 

Įkaitinami sąmokslu nu- reikalavusi.

Washington, D. C. — 
Miss Elizabeth Bentley, 
pati pasivadinusi komu
nistų šnipinėjimo tinklo 
agentė šiame krašte, pasi
pasakojusi kaip ji šnipi- 
nėjusi Rusijos naudai, iš
davė ir kitus. Sakoma, 
kad remiantis Miss Bent
ley priparodymais New 
Yorko Federalio teismo 
prisaikin tieji

I

— ---------------- Philadelphia, Pa.—,Ha-
_ ___ t nesėk- 

IbrtlOlirnČI BciiloM įmingąs kandidatas į Jung.
yaffla (Valstybių Prezidentus,

pakviestas Pennsylvani- 
Anglijos jos Universiteto preziden- 
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nedaugelio tokių, kurie savo 
užsimerkimą pamatė. Pamatė 
savo tiesiog išdavikišką darbą. 
Jis, kaip žinoma, pats sau gy
vastį atėmė revolverio šūviu. 
Yra pripažinta, kad tą darė iš 
begalinio susikrimtimo dėl savo 
padarytos klaidos.

•

Ateinančios iš Vokietijos ži
nios apie įvedimą ten naujų 
pinigų priminė mums Ameri
kos depresijos metus. Čia, ban
kams sprogstant, prapuolė 
žmonių sutaupos. Ten, įvedant 
naujus pinigus, atsitiko tas 
pat. Tik skirtumas tas, kad čia 
žmonės turėjusieji savo sutau
pąs kojinėse arba pašte, jų ne
prarado, o ten nebuvo saugios 
vietos sutaupąs išgelbėti. Kur 
trumpa, ten ir trūksta.

Dabar Amerikos Demokratų 
partijos vadai išmetinėja res
publikonams, kam jie nekoope
ruoja su Prezidentu. Už tai 
respublikonai išgirsta iš demo
kratų visokių priekaištų. Bet 
demokratai čia turėtų pažiūrėti 
į save. Turėtų atsiminti netoli
mą praeitį. Teatsimena jie 
Hooverio laikus. Tąsyk buvo 
Prezidentas respublikonas, o 
kongrese dauguma buvo demo
kratai. Nelaimei tąsyk užėjo 
depresija. Tai ką tik Prez. 
Hooveris siūlė situacijos gelbė
jimui, tą demokratiškas kon
gresas atmetė. Tą darė politiš
kais išskaičiavimais. Hooverio

Tęsinys 2-rame pusi.

Londonas — Anglijos jos Universiteto preziden- 
vyriausybė svarsto sulai- tu. Jį nutarė pakviesti to 
kyti savo kariuomenės de- Universiteto Trustisų Ta- 
mobilizaciją. Tą pareiškė ryba.
Užsienio Reikalų Sekreto-į Stassen kvietimą priėmė 
giUB Fariamentni. ir tsi iramiot rtiAtt
atsakydamas į Churchillo pradedant šių metų ru- 
klausimą. Esą galimas dens semestrą. Jis yra gi- 
daiktas, kad bus reikalas męs Minnesotos valstybė- 
sulaikyti dabartinę demo- je ir yra buvęs jos guber- 
bilizaciją iki nepaaiškės natorium. Karo metu tar- 
Berlyno padėtis. |navo laivyne.

Vatikanas — Penki A- geg. mėn. komunistai pra- 
merikos darbiiųnkų unijų vedė perversmą pasigrob- 
vadai buvo priimti Šven- darni Vengrijos visą vai
tojo Tėvo J’ius XII audien- džią į savo rankas, dėl ko 
rijoje. Jie buvo: David jos premieras Nagy turė- 
Dubinsky, Luigi Antanini, jo pabėgti ir dabar randa- 
Irving Brow^Jay^Įxyres- g^^merikoje, tai prez.
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Trijų Didžiųjų Atstovai
Pas Stalinu ] Kremlių

Maskva, Rusija — Trijų Kažin ar Vakarai kada 
didžiųjų — Jung. Valsty- nors pasimokins iš klaidų, 
bių, Britanijos ir Prancū- kurias jie padarė besitar- 
zijos atstovai tikisi, kad1 darni su Stalinu ir jo a- 
Stalinas juos įsileis į geniais praeityje? 
Kremlių ir sutiks kalbėtis 
Berlyno ir visos Vokieti
jos klausimu.

Molotovas buvo išvykęs 
atostogų, bet visai netikė
tai grįžo ir turėjo pasita
rimus su Jung. Valstybių, 
Britanijos ir Prancūzijos 
atstovais.

Maskva ______ ____ _______
raudonasis^ premieras Sta- teatro rytinėje dalyje.
i — - —• _ — Graikijos armijos jėgos

i ir dau
giau kalnuotų vietų, kur 
slapstosi raudonieji par
tizanai.

Du iŠ jų buvo su savo Dabar jam rezignavus ko- 
žmonomis.

Jie visi vyko į Palermo, ras beabejo padidės, toje!ton 
dalyvauti našlaičių prieg- šaly. |sub-komiteto
laudos, Franklin D. Roo- 
sevelto vardu atidarymo 
iškilmėse. Toji prieglauda 
buvo pastatyta jų vado
vaujamų unijų aukomis.

t

Vengrijos Paridentas 
Pasitraukė

GraHįos Armija Laimėjo 
S varta Auidtmiį

Athens, Graikija—Grai
kijos Armija praneša, kad 
jos jėgoms pavyko atimti 
iš raudonųjų partizanų 

i svarbią aukštumą, bū- 
itent, 5,148-pėdų aukščio 

skelbia, kad.prof^įg Elias Grammas

linas ir Molotovas labai -- -- £__
norį susitarti ir išlyginti yra atšilmusiOT 
visus skirtumus su Vaka
rais.

Kai kuriuose gerai in-Į 
formuotuose rateliuose 
kalbama, kad trijų didžių
jų atstovai pasiūlysią Sta
linui, kad jis sutiktų su
eiti, ir patys keturi didie
ji — Prezidentas Truma
nas, premieras Stalinas,

versti šio krašto valdžią
I jėga.

Miss Elizabeth Bentley 
pareiškė Kongreso komi
tetui, kad vienas Prezi
dento Roosevelto patarė
jas karo metu teikęs žinių 
sovietų agentams. Taipgi ’merica gavo iš Amerikos 
ji įvardijo ir kitus vai- vyriausybės $35,832. 
džios viršininkus. Vienas] Pinigus paskyrė U. S. 
jų yra William W. Re-jPublic Health Service dėl 
mington, kuris dabar esą , paruošimo slaugių proti- 
verčiamas . pgąįįraukti il^nėmis ligomis sergančių

Ml.Mt t----- *>«._ _MiiMQį universiTcTis 
6m VotfBos Parmng
VVashingtan, D. C. — 

Catholic University of A-

munistų rėžimas ir tero-
Komercijos Departamen
to pareigų. Mr. Reming- 

yra dabar Senato 
klausinėja-

slaugymui.

Prezidente Vi 
PoMta

PREZIDENTAS TRUMANAS 
REIKALAUJA GALIOS 

NUMUŠTI KAINAS

Budapeštas, Vengrija — 
Zoltan Tildy, Vengrijos 
prezidentas, rezignavo iš 
savo pareigų. Jo rezigna
cija tapo priimta ir susi
rinkęs Parlamentas “išsi
rinko” kitą prezidentą.

Prez Tildy rraignąvo^’į,^ 
po to, kaip jo žentas, bu
vęs Vengrijos atstovas E-

Washington, D. C. Pre-| Tokios rūšies bomberiai 
Trumanas pri- dabar gaminami Jung. 

Valstybių oro jėgoms.
Į zidentas Trumanas 
siuntė Kongresui savo 
prieš - infliacinį bilių. Ja
me jis reikalauja, kad 
Kongresas jam suteiktų 
galios sulig reikalo kon
troliuoti kasdienių reik- 
įmenų kainas, jas racio- 
'minti

Kanada Priims Naująjį 
Foundlandijį

Independence, Mo. —
Prezidentas Trumanas 

Į grįžo į savo namus — 
“Vasaros Baltuosius Na
mus”, kad pasimatyti su 
savo draugais piliečiai ir 
balsuoti pirminiuose De
mokratiniu o s e balsavi
muose.

Prezidentas Trumanas 
vengiąs kalbėti apie poli
tiką.

Ottawa — Kanados mi- 
. . _ nisteris pirmininkas Ma

tuoti, užšaldyti algas ir chenzie King pranešė, kad 
Kanada priims į savo kon-

vę» Vengrija aunuvaa i^-| Prezidentas nori dabar- federaciją Naująją Foun- 
gypte, Dr. Victor Csorno-;tines pragyvenimo kainas ^miiją.
ky tapo suimtas Budapeš- numažinti iki 1947 m. kai-| T.aip tos salies piliečiai 
te komunistinės vyriausy- nil lygio. Bet vargiai jam

jr tas pasiseks pravesti da- reiKaiubes už “šnipinėjimą” 
“išdavystę”.

Zoltan Tildy buvo pir
mas Vengrijos Respubli
kos prezidentas išrinktas 
1946 m. Jis buvo vadas 
populerios mažatur č i ų 
partijos. Kuomet 1947 m.,

Grasino Revoliucija Italijoje
Roma —Antras žymiau

sias komunistų vadas Ita-
Britų premieras. Attlee ir Ii jo j Luigi Longo (pirmą 
Prancūzijos premieras vietą užima dabar po To- 
Marie pasitartų Berlyno gliatti) parlamente gar- 
ir bendrai visos Europos šiai pareiškė, kad jie gali 
klausimais. Prezidentas sukelti sukilimą už parla* 
Trumanas, rodos, yra pa-,mento sienų, 
sakęs, kad jis daugiau ne
važiuosiąs

Karštai susiginčijęs su 
Staliną. I premieru Alcide de Gas- 

■ « A • • * « * a ’
važiuosiąs pas Staliną.! premieru Alcide de Gas-

Ef ||P|Ty Jeigu dabar ir vėl keturi peri Longo rėkė, kad kaip 
Jb%UIWll I didieji suvažiuotų kur tik laikas ateis sukilimui, 

nors Stalino imperijoj, tai!jie duos žodį ir prives su- flirtai hii+ii fain lraivv f z\4zi ’ lriltmm akIatikrai būtų taip, kaip toje;kilimą prie laimėjimo, 
pasakoje apie žvirblius ir “Nei jūsų įstatymų, nei 
katiną. |jūsų jėgų nepakaks sulai-

kyti mūsų žygiuotei su
laužyti visas užtvaras”. 
Longo kaltino premierą 
pataikavime vietinei re
akcijai ir “Jung. Valsty
bių imperializmui”.

Premieras de Gasperi, 
atsakydamas, pareiškė:— 
“...jei mūsų įstatymų ne
pakaks sulaikyti jūsų su
kilimo žygiuotei, atsimin
kite, kad mes panaudosi
me visas jėgas, ką valsty
bė turi ir jei to nepakaks 
mes atstatysime 
nuogas krūtines”.

nusibalsavo dviejuose tuo 
‘ i pravestuose bal- 

bartinėje Kongreso sesi- ’ ravimuose, 
joje.

Respublikonų partijos 
vadai, o jų yra dauguma 
kaip Atstovų Bute, taip ir 
Senate ir yra nusistatę 
šią sesiją baigti į 15 die
nų. Jie kaltina Prez. Tru- 
maną, kad jis sušaukęs 
šią specialę Sesiją “vien 
pigiais politiniais sumeti
mais”.

i
I

savo

LaraoTuvese Mirė rais 
uraoonus

Medford, Mass.— Floyd 
T. Prescott, 61 m., grabo
rius, tvarkydamas 9 m. 
mergaitės laidotuves, iš
nešant jos kūną iš namų, 
tapo ištiktas širdies smū
gio ir vietoje mirė.

B-36 — Milžtas Korinis 
Orioivis Padarė Rekordu

t
i

Washington, D. C. — O- 
ro jėgų vadovybė paskel
bė, kad didžiausias kari
nis bomberis — B-36 pa
darė rekordą, pakeldamas 
į orą sunkiausi svorį koks' 
iki šiol buvo pakeltas vie-Į 
no orlaivio.

Be to jis su tuo svoriu 
skrido 6,000 mylių po 300 
mylių į valandą. I

LDS SEIMAS
Sekmadienį ir pirmadienį, rugsėjo - Sept. 19 

ir 20 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje Norwood, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis šv. mišiomis.
Kiekviena LDS kuopa gali išrinkti ir įgalio

ti į Seimą po vieną atstovą. Kuopos, kurios turi 
daugiau kaip 10 narių, gali įgalioti po vieną at
stovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali įga
lioti po du atstovu. Atstovai turi gauti įgalioji
mus su kuopos ar apskrities valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Kviečiame visas kuopas ir apskričius tuojau 
išrinkti atstovus ir pranešti Centro Valdybai kiek 
ir ką išrinkote atstovais. Naujus sumanymus or
ganizacijos gerovei siųskite iš anksto, kad dar 
prieš seimą galėtume įtalpinti į organą “Darbi
ninką”.

LDS Centro Valdyba 
Kun. Pranas M. Juras, pirmininkas 

Antanas F. Kneižys, sekretorius.
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ĮVAIRIAS žinias
NEW YORKO VALSTIJOS ADF 

SEIMAS NEĮSILEIDŽIA 
KOMUNISTŲ

Iškilmingai Atidaryta Pa
saulinė Olimpiada

DABARTIES PASTABOSčiusi mane atviru žvilgs
niu žiūrėdama sušuko:

— Aldona!..., — apkabi
no mano kaklą.

Aldonėle, kaip tu čia at
vykai!

— Motute, viską padaro 
ilgesys. Išsiilgau ir atsi
skubinau aplankyt.
— Kaip gerai! Tu neži

nai ką aš pergyvenu!... Aš 
netekau šį rytą viso, ką 
turėjau brangiausio... An
taną šiandie nušovė. Nu
šovė ir dar vieną partiza
ną, bet jo lavoną rusai pa
grobė. Tą man pasakojo 
Šimonių Matas. Tu jį pa
žįsti. Mano Antanėliui 
peršovė šoną. Bet jis tan
kumyne dingo iš Mato a- 
kių. Gal ir 
pagrobę. Ak, 
ve!...

Kai motutė 
jo stovėdama, 
jaudinusi ir 
prilaikiau arti stovėdama 
už rankos, kad jai būtų 
lengviau.
— Ne Motule, — įtikina

mai laikiau nukreipusi 
žvilgsnį į jos paraudusias 
akis,—ne, brangioji, nieks 
nepagrobė Antanėlio. Ir 
papasakojau jai viską.

Dabar atslūgo kiek mo
tulei skausmas ir ji ra
mesniu balsu kalbėjo: 0

— Šiandie skaudžiai su
žeista mano širdis. Bet ši
tą auką tegu Gerasis Die
vas priima laimingam Lie
tuvos Prisikėlimui!...

Motutės galvą glaudžiau 
>rie savo širdies.
— Sakėt šį vakarą Ma

tas čia ateis. Ar jūs galė- 
:umėt aplankyti Antanė- 
į? Tada visi trys palai- 

dotumėm mūsų brangųjį 
karžygį... O mes abi bėg
sime į svečią šalį. Jūsų 
vienos čia nepaliksiu.

— Gerai dukrele.
Dieną praleidome bai

mėje. Tylomis daug ką 
pasakojau, o dar daugiau 
man bėdų ir vargų išpasa
kojo motulė. Sutemus, ant 
kaimo kapinių visi trys 
supylėme naują kapą. 
Prie jo negalėdama pakelt 
skausmo tyliai alpo lietu
vė Motina ir liūdėjome 
mes.

Nors griaudu buvo vie
natvei palikt šis kapas, 
bet laukti ilgai čia nega
lėjom. Suklaupę tyliai su
kalbėjome ‘Viešpaties An
gelą’... ir grįžome į ken
čiančios motinos namus. 
Tamsu. Danguje vos ke
lios žvaigždutės mirgėjo. 
Šioj valandoj, kelyje, mo- 

' tutė paliko Matui testa
mentą:
— Matai, viską ką dar 

gero turiu savo ūkyje — 
Jums gerieji Lietuvos sū
nūs. Pasiimkite, paslėpki
te, kad galėtumėte pasi
naudoti. Sykiu Jumi pra
šau saugokitės, būkite at
sargūs...

Suvargęs Matas dėkin
gai priėmė motutės testa
mentą ir jos motiniškos, 
jautrios širdies žodžius.

Rodos, tik vienas Matas 
žinojo, kad lankiausi Lie
tuvoje, kur ilsis 
ir kur iškeliaus 
motutė.

Parėję į pamuš 
minome našlaitę 
kalbėjomės,

parašyta 
laikraš-

Taip buvo 
lietuviškameLondonas — Liepos 29 

d.. Anglijos Karalius Jur
gis VI oficialiai atidarė 
Keurioliktą Pasaulinę šių 
laikų Sporto Olimpiadą. 
Puikiam Imperijos Stadio
ne buvo 82.000 žmonių 
minia. Vien atletų daly
vauja 6000, kurie atsto- 

Jie visi 
maršavo neš- 
tautos vėlia- 
atidarymo iš

kilmės buvo nepaprastai 
spektaklingos*

Po atidarvmo iškilmių 
jg Ui KItoingį Magmų prasidėjo įvairios geriau- 
n y siu pasaulio atletų rung

tynės įvairiose srityse.

tvirtinime yra dau-
New York, N. Y. — Pir- su merginoms ir paršiuku 

madienį. rugpiūčio 2 d.,ibesifotografuojant. par- 
Commod ore viešbutyj šiukas pasispardė ir ištrū- 
prasidėjo Amerikos Dar-J kęs iš jį laikiusios mer- 
bo Federacijos (AFL)igaitės rankų pasileido po' 
valstijos seimas. Seimo iš-,gubernatoriaus of i s u s 
vakarėse mandatų komi-Į lakstyti. Merginos, guber- vauja 59 tautas, 
sija nepriėmė mažiausia l natorius ir fotografai šo- iškilmingai 
penkiolikos atstovų, kurie;ko paršiuko gaudyti. Po darni savo 
yra įtariami esą komunis- kiek vargo, vaikymosi —vas Visos 
tai.

Pirmą kartą per 84 tos 
darbininkų < 
metus sulaikė ką nors nuo! 
dalyvavimo seimuose.

Sakoma, kad seimas yra! 
nusiteikęs neįleisti nei i 
vieno komunisto ar komu
nistų pakeleivio į valdy
bą.

I

visgi pavyko jį sučiupti.

organizacijos j Litinėj* B/iį Prieš G/dytO*

Londonas — Amerikie
tis inžinierius J. F. White- .
ford laimėjo bylą ir 825.- Dingt PHĮACUZIį LtUfRMS 
200.00 prieš vieną žymų 
ir gerai žinomą Londono 
gydytoją - chirurgą. John 
B. Hunter.

Amerikietis kaltino šį 
Anglijos gydytoją, kad jis 
padaręs klaidingą jo ligos 
diagnozą ir vietoje tulžies 
išėmęs prostatinę liauką1 
ir pasakęs jam. kad jis Z° kelyje, 
turįs nepagydomą vėžio! Lėktuvas turėjo prietai- 

tis skaudžiai finansiniai *r an^ vandens nusileisti, 
nukentėjęs. Likvidavęs' Kompanija neturi Jokių 
savo biznį ir sugrįžęs A- 

‘merikon numirti. Bet a- 
_! merikietis gydytojas pa- 

Hospi- sakęs, kad jis jokios ligos

(tobcimtoriin Gaudė Par
šiuku Valstijos KagitoKuje

;t

I

Boston, Mass. — Guber
natorius Bradford daly
vavo paršiuko gaudyme 
savo oficialės raštinės 
kambariuose.

Šio nepaprasto įvykio 
istorija tokia. Keturios 
jaunos merginos, atsto
vaudamos jaunus ūkinin
kus, atvyko pakviesti gu
bernatorių į jų ruošiamą 
Tevvksbury Statė T’ 
tai Ūkės pikniką. Kaip to neturįs, o tik tulžies ir 
pikniko simbolį su savim kad jam nesą jokio reika- 
atsinešė ir mažą, švarų lo bijoti bei laukti greitos 
paršiuką. Gubernatoriui mirties.

Su 52 KcteAfais
Paryžius — Prancūzijos 

lėktuvas su 52 keleiviais 
ir įgulos nariais, lėkda
mas iš Fort de France, 
Martiniene į Port Etien- 
nee. Mauri tania. Prancū
zų Vakarinę Afriką, din-

ligą. Dėlei to šis amerikie- sus- kad galėtų lengvai

žinių, kad Azorų salų ra
dio stotys būtų gavusios 
SOS signalus.

Rusai Ištrėmė 50,000 Korėjiečių
Seoul, Korėja — Jung. 

Valstybių Kariuomenė 
praneša, kad apie 50,000 
Šiaurinės Korėjos gyven
tojų tapo rusų areštuota 
ir ištremta į šaltąją Ka- 
rafutos salą, priklausan
čią rusams.

Areštai ir trėmimai se
kė rusų tardymą, kuriuo 
norėta patirti gyventojų 
nusistatymą demokratijos! 
ir rusų komunistų atžvil-' 
giu.

Kaip žinoma amerikie
čiai visiškai suklupdę Ja- J 
poniją užėmė jos valdytą 
Pietinę Korėją, o Šiauri
nę. sulig to laiko “ma
dos”, palaukė, kol rusai 
ateis ir jiems ją “padova
nojo” iš savo geros šir
dies. su neva tuo suprati
mu, kad vėliau Šiaurinė ir 
Pietinė dalys būtų vėl su
jungtos ir Korėjos nepri
klausomybė atsteigta. Bet 
Roosevelto administraci
jos "užaugintas Franken- 
stein” — Sovietų Rusija 
Šiaurinėj Korėjoj pradėjo 
bolševikiškai 
kauti — naikinti 
tuos gyventojus, 
norėjo laisvos 
Gerai įtvirtino 
les” bei kvislingus ir da-

Suomijos Ministrų Kabinė
tis Sudarytai E SadaiMg

Helsinki, Suomija — 
Prezidento paskirtas Kari 
A. Fagerholm sudarė mi
nistrų kabinetą vien iš 
socialistų, nes kiti atsisa
kė įeiti.

Komunistai labai norėjo 
įeiti ir gauti svarbias mi- 

......................... . nisterijas, bet kada Fa- 
somvbė, tai šiaurinė lieka gerholm jiem tų ministe- 

‘Frankensteino...........b°l*,rijų nedavė, tai ir jie atsi
sakė įeiti.

bar, kuomet amerikiečių 
valdytoje Korėjos dalyje 
tapo atsteigta nepriklau-

“Frankensteino” 
ševikiškos Rusijos globo
je. ___________

Krupp'as Ir Jo Pagelbinin- 
kai Nuteisti

Kaip prieš kurį laiką buvo parskridęs iš Ber
lyno gen. Lucius Clay, Jungtinių Valstybių kari
nis gubernatorius Vokietijoj, tai Baltuose Rū
muose, Wąshingtone konferencijoj pas Prez. Tru- 
maną atsisėdo iš kairės į dešinę: Valstybės Sekre
torius George C. Marshall; posekretorius Robert 
Lovett ir specialis patarėjas Robert Murphy. Po 
tos viršūnių vadų konferencijos Prez. Trumanas 
pareiškė, kad pramatomi taikos prospektai.

jį bus rusai 
mano Die-

man kalbė- 
labai susi
ašarodama

(Pradžia 1-me pualapyjt 
depresija jei ne visa, tai bent 
jos dalis tenka demokratams.

“Atrodo, visi galvoja, kad 
geriau bloga taika, negu geras 
karas”.
viename 
tyje.

Šiame
giau, negu viena netiesa. Aps
kritai imant, yra pripažinta, 
kar verčiau karas, negu bloga 
taika. Kai amerikiečiai ruošėsi 
karan už nepriklausomybę, tai 
buvo tokių, kurie šaukė — 
“Peace”, “Peace”, bet jų bal
sas liko balsu šaukiančio ty
ruose. Ar blogai, kad taip at
sitiko?

Toliau. Ar tiesa, kad dabar 
visi galvoja, kad geriau bloga 
taika, negu geras karas? Mili
jonai žmonių anapus geležinės 
uždangos galvoja visai atbu
lai. Jei išsilaisvinimo be karo 
negalima atsiekti, tai tegu bū
na karas.

•
Užsimenama apie naują kon

ferenciją alijantų valstybių su 
Rusija. Jei ji įvyks, tai istorija 
pasikartos. Nei susitarimo, nei 
patsovaus sugyvenimo su Mas
kvos ponais būti negali.

Triukšminga trečiosios par
tijos, arba Wallace’o partijos 
konvencija, pusėtinai suerzino 
sveikąją Amerikos visuomenės 
dalį. Mums ne tik nereikia er
zintis Wallace’ininkų triukš
mais, o dargi gėrėtis galime. 
Ta šaika budina Amerikos vi
suomenę ir parodo, kur nuvedė 
pro-rusiška politika. P.G.

jau jis 
paskutinės

Bekeliaudama po sveti
mą kraštą daug regėjau 
gražių gamtos vaizdų, bet 
jie kalba mano sielai nie
ko tiek gražaus, kiek Ta
vo Tėvyne lygumos, žalie
ji kloniai ir aukšti kalne
liai. Mačiau daug didingų 
miestų, bet jie nepripildo 
širdies ilgėsiu dar vėl pa
matyti juos, kiek prisimi
nimas tavęs, mano gimta
sis kampeli.

Vieną dieną, kada dar 
buvau netoli Lietuvos sie
nos mano širdyje gimsta 
manojo krašto ilgesys. Jis 
išlekia į mėlyną erdvę ir 
sykiu nešdamas mane nu
sileidžia mieloj Tėvų že
mėj. Ir jau vaikščioju Ne
muno pakrttatemis. Prisi
menu, čia dar kūdikiu bū
dama, motutės akyse, 
linksma su drugeliais 
skraidžiau... Užaug u s i, 
kiekvieną vasarą čia atei
davau pasigrožėti baltąi 
žydinčiomis 
Einu lėtais žingsniais ir 
kiekviena 
kiekvienas žalias medelis 
man praeities atsimini
mus šneka...

Kas čia? Netoli krūme
lio, prie pat Nemuno, žo
lėje, kaž kur vaitoja. Dar 
sulėtinu žingsnius, akis 
įsmeigiau į tą vėtą ir vėl 
einu. Jau matau: žolėje 
sužeista krūtinė jaunučio 
žmogaus, rodos, paskuti
nėmis jėgomis kilnojasi 
sunkiai gaudydama orą.
— Mano Dieve, kas tau 

atsitiko, Antanai?.’...
— Aldona, ką aš matau!.
— Išsiilgau savo krašto 

žmonių ir atėjau aplanky
ti Jus. Bet...
— Aldute, aš mirštu už 

tėvynę... Šią valandą tu 
būk mano sesuo! 
trumpais sakiniais Anta
nas kalbėjo, nes jam buvo 
sunku tarti žodį.

Gyvybė jame buvo gal 
paskutinės valandos, nes 
iš peršauto i 
raudonavo pribėgęs krau
jo tvanas. Pagalbos jau 
nebuvo. Atsiklaupiau prie 
baisiai kenčiančio brolio. 
Paėmiau jo ranką, pa
spaudžiau, kad pajustų.
— Antanai, stiprybės ir 

vilties tau šioj valandoj!... 
Tikėk, kūrėjas tavo kan
čią, tavo auką į Tėvynės 
Mylėtojų knygą aukso 
raidėmis įrašys...

Antanas pažiūrėjo į ma
ne, linktelėjo galvą, bet 
jau daugiau nei vieno žo
džio neištarė. Gaila, buvo 
žiūrėti kai jis kankinosi, 
kai tampėsi, kai jam trū
ko oro...

— Viešpatie, 
miršta! Jau 
konvulsijos. 

Iš jo akių 
skruostais nusirito dvi di
delės ašaros, o lūpos susi
dėstė maloniam nusišyp
sojimui. Mane išpylė šil
tas prakaitas ir mano a- 
kys pasruvo ašarom.
— Gailestingas Dieve, 

priimki jo sielą į laimingą 
Amžinybę!...

Atsistojau. Nedrąsiai 
apsižvalgiau aplink. Ra
mu. Niekur, nieko. Nulei
dau akis žemyn. Žiūriu, 
dar gal šiltas Antano 
kraujas maža srovele lie
jasi į Nemuną.
— O Nemune, neški ne

kaltą brolio kraują į jūrą, 
į berybius vandenynus! 
Skelbei pasauliui, kad u- 
peliais liejasi nekaltas 
Lietuvos vaikų kraujas! 
Gal išgirs?! Gal supras... 

Dar paglosčiau šaltą 
Antano kaktą. Jo lavoną 
apdengiau žole, kad kar
tais netikėtai užklydęs ru
sų karys iš tolo jo nepa
stebėtų. Ir sugelta širdimi 
pasukau į Antano gimti
nę, jo senos močiutės nu
ramint. Jo tėvelis mirė 
Antanėliui vos antrus me
tukus beeinant ir Antanui 
nuo pat mažens motulė 
buvo viskas, kaip motutei 
Antanėlis. Kelyje, nebe- 
džiugina manęs gražioji 
gamta. Kaltinau save, ko
dėl taip ilgai užtrukau 
anoj Nemuno pakrantėj ir 
nepaskubėjau prie sužeis
tojo... Gal dar būtų buvę 
galima pagelbėt? Kode 
nieko apie nelaimę neju
tau?!...

Tokiomis mintimis besi- 
pinant, priėjau Antano 
sodybą. Žiūriu, puošnusis 
kryžius nesenai sutrupin
tas — perlūžimo vietos ži
bėjo nauju medžiu dar nei 
kiek nespėjusiu pajuosti 

; nuo lietaus. Žemėje gulėjo 
šono žolėje pusė kryžiaus skersinio. O 

Smūtkelio ranka ištiesta 
ore be medžio.
— O Dieve, Tu kantrus! 

Tu moki kentėti ir atleis
ti. Jei tik išniekinto jai 
norėtų suprast Tave... 

Kas čia darosi?! 
Neramiais žingsniais 

prisiartinusi prie namo 
pravėriau duris. Matau 
ant stalo sukniubusi senu
te Antano motina. Girgž- 
delėjus duris ji pašoko iš 
vietos ir kiek galėdama 
tiesiai atsistojo. Supra
tau, kad ji manydama gal 
kas iš nedraugingųjų įei
na norėjo paslėpt savo su
sijaudinimą.

ramunėmis.

žemės pėda,

pabalusiais

Kaip griaudu... Paliko
me visa, kas sava, kas 
taip miela. Sugeltomis šir
dimis abi leidomės į sve
timą kraštą. Siena buvo 
netoli. Rankose nesinešėm 
jokio rišulėlio, kad būtu
me mažiau pastebimos.
— Su savimi, dukrele, 

tik rožančių pasiėmiau.
— Rožančių... Dar motu

te pasiėmiau žiupsnelį 
Lietuvos žemės ir baltą 
ramunėlę, kad sykiu kaip 
relikvijas galėčiau, sveti
moj šaly, paliesti lūpomis 
Tėvynės ilgesyje...

A. Prunskytė.
Jugoslavijos Ambasadorius 

Atsisako Grįžti Į Savo 
KraštąNuemberg, Vokietija — 

Jung. Valstybių Tribuno- 
los rado kaltais ir nuteisė 
kalėjiman Alfred Krupp komunistinė 

|Von Bohlen Und Halbach į šalino savo ambasadorių

iI
i Belgradas, Jugoslavija

— Šiomis dienomis Tito 
valdžia pra-

IEŠKAU

i.

ir 10 jo pagelbininkų. 
Bausmės siekia nuo 2 iki 

į 12 metų kalėjiman ir tur
ite konfiskavimo. Jie nu
leisti už karo kriminaly- 
bes. eksplotavime vergų - 
darbininkų ir apiplėšime 
užimtų kraštų.

j Krupp’as bei jo dinasti
ja buvo pagarsėjęs ginklų 
ir amunicijos išdirbėjas. 
Jo dirbtuvės gamino gink
lus trims Vokietijos ka
rams prieš alijantus.

i

šeiminin- 
ir tremti 
kurie tik 
Korėjos, 

savo “lė-

Radonja Go- 
įsakė jam

Rumunijai, 
luboviteh ir 
grįžti į namus. Jis kalti
namas “išdavimu savo 

' partijos ir krašto laike 
i šių dienų politinės krizės 
Komunistų partijoj”.

Radonja Golubovitch at
sisakė grįžti ir prašo Ru
munijos valdžios apsau
gos.

11 Metų Mergaitė 
Motina

•••»

Pane-

kilu- 
Pane-

KUNIGU VIENYBES SEIMAS 
įvyks tuojau po AL- 

RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d. š. m., Chica
go, III.

BALF METINIS SEIMAS
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.

Atlanta, Ga. — Grady 
Memorial ligoninės virši
ninkas Frank Wilson, 
pranešė, kad toje ligoni
nėje 11 metų mergaitė 
normaliai pagimdė kūdi
kį, berniuką.

Jaunoji motina jau 
leista iš ligoninės.

SO. BOSTON, MASS.

pa-

Specialūs busai iš So. Bosto
no išvyksta rugp. 15 d. 7:30 v. 
ryte nuo “Darbininko” namo 
kampas E ir W. Broadway. Ke
lionė ten ir atgal $3.25. Bilie
tus galima gauti: pas A. Ma- 
jauskaitę. A. Ivašką. S. Griga- 
navičių ir "Darbininke".

Antanas 
Antano

dar ra- 
motiną, 

dalinomės, 
tuo tarpu, paskutinėmis 
mintimis. Jau buvo netoli 
nakties dvylikta. Tai pats 
laikas apleisti motulės so
dybą.
— Mes grįšime. Matai, 

stiprybės ir baimės Jums! 
O Motutė atsisveikinda

ma lyg motina laiminda
ma sūnų peržegnojo.
— Ačiū! Iki pasimaty- 

Bet pama-'mo! Jums irgi laimės.

Vikiraitės Alfunės, kilu
sios iš Pavesėčių kaimo, 
vėžio apskr.

2. Zikecičiūtės Grasęs, 
sios iš Pavesėčių kaimo, 
vėžio apsrk.

3. Karaziučių Konstancijos ir 
Petronėlės iš Panevėžio miesto.

4. Jovaisaičių, Natalijos ir 
Petronėlės iš Nuocegalos kai
mo, Naujamiesčio valse., Pane
vėžio apskr.

5. Kareckaitės Verutės iš 
Naumiesčio.

6. Vilimo Antano ir Masių* 
lionio Mykolo iš Naumiesčio.

7. Aleliunaitės Onos iš Ber- 
niūnų kaimo, Naumiesčio vai.

8. Verutės ir Uršulės Alesiū- 
naičių, iš Naujamiesčio.

IEŠKO: Stasė Senauskaitė - 
Jarienė, gyv. Lithuanian DP 
Camp (13b) Kempten (AUg.) 

Postfach 229 Bavaria, 
Germany.

Nevena Aužres VąrhĮ 
Dievo lfotipfs
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, 

South Boston 27, Mass.
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♦i.uu. Visoj rytinės Europos jos prasmę...) skaitė save .............. w
ilso erdvėj, besikeičiant politi- ortodoksišku žydu, nėšio- ganizacija turėjo sujungti 

tam jo ilgą barzdą ir kietai visus darbininkus, neatsi- 
Krem- prižiūrėdavo ir švęsdavo žvelgiant į amatų ar užsi-

Kada unijos ir darbda- ėmimą, ar tik pasilikti u- 
viai aštriai kovojo viens'“"* — 
kitą depresijos metuose— 
1870’s — unijos turėjo iš
spręsti svarbiausią klausi
mą. Ar tautinė darbo or-

Vyčių ir su kitomis dar
bo organizacijomis ir į- 
steigė Federation of Or- ; 
ganized Trades and Labor 
Unions. 1886 m. susijun- ; 
gus su kitų amatų pnijos i 
kongresu pakeitė vardą į 
American Federation of 
Labor.

Amerikos Darbo Fede
racija buvo sąjunga sau- 
valdančių amatų unijų su 
centrale valdyba. Narys
tę sudarė tautinės unijos, 
miestų amatų asemblėjos 
ir valstijų darbo federaci
jos. Vietinės unijos prisi
dėjo tik kada jos neturė
jo ryšių su kitomis tauti
nėmis organizacijomis.

Darbo Federacijos svar
biausias tikslas buvo su
stiprinti amatų unijas, ji 
rėmė aukštesnes algas, 
trumpesnes valandas ir 
geresnes darbo sąlygas. 
Samuel Gompers buvo jo3 
pirmu prezidentu.

Darbo Federacija į- 
steigta 1886 m. su 138,000 
narių ir per 12 metų pa
dvigubino narių skaičių. 
Darbo Vyčiai pasiekė sa
vo stipriausią laipsnį 1886 
m. Tų metų gegužės mė
nesį, Vyčių darbininkai 
reikalavo 8 valandų darbo 
dieną ir demonstracijos 
buvo laikytos įvairiose ša
lies dalyse. Vienoje de-

nija egzistuojančių prity
rusių darbininkų.

Kaip tik šiuo metu labai 
daug neprityrusių darbi
ninkų prisidėjo prie darbo 
Amerikoje — daug imi
grantų atvyko į J. Valsty
bes per šį greito indus- 
triališko išsivystymo pe
riodą po civilių karų, 

j Darbo Vyčiai (Knights 
iof Labor) stinri jėga dar- 
ibininkvstėj 1880 m. ragi
no turėti tautinę organi
zacija, kuri atstovautų vi
su^ darbininkus.

Uriah S. Stevens 1869 
m. įsteigė Darbo Vvčius 
kaino vietine uniją Phila- 

įdelDhijos siuvėjų. Pra
džioje buvo slapta organi-

į liaus režisūrą, vado vau- • “Šabbat’us”. Anna augo--------------------------------
ijančias sukomunistintose. kaipo pabėgėlio vaikas ir rė “ankšta”. Jie pasitrau-

užsienį: pirmiau į 
net 

_____a __ _______ _ _______________j_________ anksto savo pažiūras nu-į Ameriką, kur jie abu 
į Į vie^ą iš jų, būtent, Ru- statė prieš pasauli opozi-! dirbo rusiškajam prekv- 

Patrauklus atrodo rusų emigrantų pasiūlymas muniios “’iaudies respub- cionieriškai ir joje ėmė. bos trieste “Amtor"’e”, 
(žiūr._______ ____ 7, _______ w ...._____ -----___ " * ___ * . _ .................. ’ '' J
jungti į “rusų šeimą”, kuomet jau bolševizmas bus nisteri Anna Pauker, pa- jos... ! iššifruota kain dirbusi
likviduotas. Tačiau prieš įvykdysiant tą patrauklų sinaudodami austrų žur- Annos vis dėlto būta itin į “pašalinį darbą” ir izo- 
pasiūlymą tenka susidurti su labai kieta realistine nale T —~v»
padėtimi, t. y., su bolševizmo likviduote. . 
tiek įsigalėjęs, kad jam likviduoti prireiks viso Va- ginsime pažvelgti

Rusų Šeimos" Klausimu valstybėse ’ vietas užima dargi tokiam priešžydiš-i kė į
vis nau ji žmonės, ligi šiol kam krašte, todėl ji iš Šveicariią, paskiau — 
negirdėtos asmenybės.

‘Amtor^’e”,
“D-kas” liepos 27) Pabaltės gyventojams įsi- likos” užsienių reikalų mi- vystytis revoliucinės idč< pakol Anna Pauker buvo 

..............   ’ ‘---- . Pauker, pa-jos... {iššifruota kain dirbusi

realistine nale “Die I^euchtkugel” ryžtingos. Ji, nors varge :kuo^a—
Jis dabar paduotomis žiniomis, me- būdama, vferžiasi į moks-Į 1937 m., laike Rusi jos i

____ ________ __________w____ ____________ a________  ~ Z iš ar- jąf o savo sieloj— vis auk- su Amerika kaliniais 
karų civilizacijos ištekliaus, ir tai po labai ilgo ir abe-^iau. O tai, vis dėlto, įdo- leja. revoliucines mintis. Ji keitimo, Pauperiai grižo L

— -------- - - . . - netfn buvo nradėiusi stu- Rusiją, kur Marcelis Pau-lfaciJa» Kaa isyensu susi-
įdiiuoti mediciną? tačiau,įkeris greitai ir dingo iškirtimų su darbdaviais. 

PABĖGĖLIO VAIKAS dėl lėšų stokos, studijas gyvenimo horizonto. Jiz
. « _ • . , - ‘kiiąm diliIrtrirliiofocs

Anna Pauker gyveni- nutraukė ir pasidarė mo-:

•9

jotino naujo pasaulinio karo. Tačiau daleiskime, kad mios asmenybes esama... 
pasaulinės reikšmės įvykiai duodasi išsprendžiami di
plomatų konceliarijose bei rašytojų straipsniuose. Ki
tais žodžiais, daleiskime, kad bolševizmo likviduote 
jau įvyko. Kas toliau? Kaip susidarys ta “rusų tau-'m^“jįjį — ^tektų Rytoją.
tos šeima”? Visų pirma, reikia skaitytis su rusų tau- daiinti°į tris dideles dalis:! Studijuodama Anna ^as* 
tos ir dabartinių rusų emigracijos vadų psichika. į: ypatingai skurdžią vai-^“*““ ' J----- ------------ ’

Kad “rusų tautos šeimos” idėja įsikūnytų, reikia kyStę, kuri rišosi su bai-•revoliucionieriakai 
dviejų dalykų: 1, idant rusų tauta būtų pakankamai me vareil įr visokiais ne-!teikusiais studentais. Jos 
demokratiška Pabaltės tautoms užtikrinti laisvę ir , ’ is- 1—*- ’-----
nepriklausomybę, ir 2, ar ta idėja kalbamoms tau- ] 
toms bus priimtina? Rusų tauta, ar verčiau rusų liau- L 
dis užtektinai įrodė, kad ir caro laikais, ir bolševikų gyVenamas ^dabar. šiuo nas hliuskute 
režimo metu, ji gana lengvai duodasi valdoma griež- metu Anna Pauker,’ žino- pakirpti, pUukai — vyriš- kvoje pradėjo “veikti dėl 
tos diktatūros. Kada ir ar iš viso ji bus paruošta de- ma, džiaugiasi turtais, ži-!kos šukuosenos, žvilgs-. Rumunijos laisvės” 1944 
mokratiškai tvarkytis? Į tą klausimą teigiamai atsa- bėjimu, garbe ir... ateiti-’nis rūstus... 'm., kartu su raudonąja
kyti prireiks gal ilgo laiko ir įvairių skaudžių per- mi (KUri vis dėlto, yra: 
versmų. Iš viso, tai tolima istorijos ateitis. 'ga.1 problematiška...).’

Kai dėl esamosios rusų emigracijos vadų, tai la
bai sudėtingas klausimas, nesiduodąs keliais žo
džiais išsprendžiamas. Tik tiek galima pasakyti, kad 
rusų emigracija susiskaldžiusi į daugelį grupių su Didžioji ios 
labai skirtingomis politinėmis pažiūromis. -----"
partijos programa kitoms partijoms gali būt visai ge’ skunde už storu mūri- 

imkim konkretų pavyzdį, patį “rusų šeimos” projekto bar — jis pakeistas į šva- 
sumanytoją, A. P. Stolypiną, buvusio caro ministro rįus ir puošnius Rumuni- 
Stolypino sūnų. Jo tėvas buvo griežtas caristas. Vi-’jos užsienių reikalų mi- 
siems autokratijos priešams jis apščiai teikė “Stoly- nįsterįjos rūmUs, su par- 
pino kaklaraiščius” (kartuves). Sūnus, žinoma, gali ketinėmis grindimis ir ži-;

jis iVyčių organizacija augo
■ buvo sulikviduotas kaip palengva. Pirmame, gene- 
Į opozicionierius ir trockis- Faliniame

Netgi matant savo
Pauker tedraugavo tik su žmonai jis buvo sušau- 

nusi- dytas...
Anna Pauker — kaip

pritekliais, praleistą ekzi- išvaizda kaip buvo, taiD Rumunijos bendradarbė 
lyje ir kalėjimuose jau- ne^ *r šiandien tebėra, tik ■ Prisiminusi savo įlges- 
nystę ir laiką, kuris jos revoliucionieriška: sijo- mo Rumunijoj gyvenimo
evvenamas dabar Šiuo nas bliuskutė trumpai, dienas, Anna Pauker Mas-

« !m., kartu su raudonąja
Jau būdama mokytoja— 'armija ji įžygiavo į Buka- 

įAnna Rabinowitsch ėjo iš ręstą, kaip... raudonosios 
iš armijos pulkininkas...

.Į Čia ji buvo vadinama 
lyg toT'filma’ i metinė feodalinė to krašto “raudonąja Anna”. Taipgi 

______  ,.j dalis praslin-ivaldžia >’Pač elg-Anna Pauker kaip turėjo, 
Vienos ko kaiD "jau žinome, var-;davosi su revoKucionieriš-taip ir šiandien tebeturi

Viskas viskuo, o vis dėl-' sunkumų į sunkumus, 
to gyvenimas, pasakytu-1 vien.° kalėjimo kitą. Tuo- 
mėm, yra

t susiri n k i m e 
Stevens
Grand

Terence

buvo iš- 
Master. 

V. Pow-

1878 m. 
rinktas
1879 m. 
derly.

Vyčiai pabrėžė 
būdus atsiekti savo tikslą, 
ragino arbitraciją indus- 
triališkuose nesutikimuo
se ir stengėsi būti koope
ratyve organizacija. Ši or- monstracijoje, Haymarket 
ganizacija priėmė visus Sųuare, Chicagoje, bomba 
darbininkus, vyrus ir mo- buvo mesta. Anarkistai 
teris, prityrusius ir nepri- buvo kaltinami. Keturi a- 
tyrusius, ūkininkus ir net i narkistai pakarti ir trys 
profesijonalus. Vyčių pro- Į kiti pasodinti kalėjiman.

švietimo

grama rėmė 8 valandų i 
darbo dieną, prašalinimą 
vaikų darbo, prašalinimą 
kalinių darbo, prašalini-_ . . _ ______________________ i kai nusiteikusia komunis- labai dideliį pasitikėjimą mą k4ooperatyve£ darbo_

nepriimtina. Tad iš viso nežinia su kuo tartis. Bet pa-;nįų kalėjimo sienų, o da- te— ° ’ °rQiš paties Stalino. Ji gal 
į vienintelė asmenybė, kuri,

Panelė Rabinovvitsch 
pasidaro 

ponia Pauker
________ ______  __ __ 1920 m. Anna išteka _ 

būt kitoks. Tremtyje jis susidūrė su demokratija ir bančiu kitokiu liuksusu... lenko inžinieriaus Marcei 
daug ko iš jos pasimokino, tačiau ar jis virto tikru j Annos tėvas — buvo Pauker. Ar tai buvo ves- 
iki kaulų smegenų demokratu, tai kitas klausimas, smulkutis lenkiškas rabi-; tu vės iš meilės, ar iš iš- 
Jis sakosi gimęs Lietuvoj, kur jo tėvas turėjo keletą nas, kuris iš Lenkijos, su i skaičiavimo — niekas ne- 
dvarų. Reiškia didžponio sūnus. Tas, žinoma, niekliu- savo žmona ir dukterimi,’žino. Tuo metu inž. Pau- 
do jam būti demokratu, ypač kai jau dvarų nebeturi, i buvo pabėgęs į Besarabi- ker ypač didelę rolę vai- 

Na, daleiskim, kad A. P. Stolypin yra nuoširdus ją Ten šioji šeima ir išė- dino rusų slaptojoj poli- 
demokratas. Bet ar tokių pat pažiūrų yra ir kiti stam- jo kietą vargo makyklą. ei joj. Ir vis dėlto, jauna- ,

Senasis Rabinovvitsch (ir jai porai L_________ .
pavardė atitiko jo profesi- nojoj gyvenvietėj pasida- kūmo aspektų Annos Pau- 

ker asmenybėje nekiek te
kia šeima iš viso yra galima? Ir vėl kyla ištisa virti- ra likę. Ji yra visuomet 
nė spėlionių, ar verčiau sapalionių dėl rusų tautos su- gana žiauri. Rumunijos 
gebėjimo pasisavinti ir įgyvendinti demokratijos policija, kuri stovi jos 

į dėsnius. .nuolatinėj apsaugoj, turi
Tad apie priimtinumą “rusų šeimos” idėjos tik nešti didelę atsakomybę

.turi teisę skambinti net į i 
patį Kremlių, yra Anna) 
Pauker...

j' Ji šiuo metu yra viena 
iš galingiausių Rumunijos! 
marionietinės vyriausybės 
narių. Ji taipogi yra ne 
pirmoii kaip ministeris 
moteris pasaulyje, bet 
kaip užsienių reikalų mi
nisteris — tai ją tik vieną 
istorija težino.

ir tuo metu se-! Žmoniškumo ir moteriš-besnieji rusų emigracijos vadai? Ar jie, atgavę Rusi
jos valdžią visiškai atsižadės caristinio imperializmo?! 
Šie klausimai kažkaip nesisiūlo su teigiamu atsaky
mu.

Pagaliau, kas gi iš viso ta rusų šeima? Prie caro 
ji susidarė iš kokio šimto skirtingų tautų ir tautelių. 
Prie bolševikų taip pat. Toms tautoms 'caras buvo 
rūstus ir net žiaurus patėvis. Kominternas ar polit- Į Tad apie priimtinumą “rusų šeimos” 
biuras — barbariškas istrebitelis - naikintojas. Koks. tada rimtai kalbėsime, kai bus išspręsta, ar tas klau- dėl jos gyvybės apsaugo- 
bus demokratinės “rusų šeimos” viršininkas, jei to-Išimas iš viso svarstytinas. K. jimo... Pr. Alšėnas.

!

• vietes industriališkiems 
' darbininkams ir pan.
Į Nors Vyčiai buvo nusi- 
i statę prieš streikus ir boi- 
•kotus, bet jie sustiprėjo 
įtik po streikų. Vienas jų 
I svarbiausių streikų buvo 
prieš geležinkelių siste
mą — kurios vadu buvo 
vienas iš tų dienų stip
riausių kapitalistų —Jay 
Gould. Tas streikas davė 
Vyčiams tūkstančius nau
jų narių. 1886 m. narių tu
rėjo 700,000.

Šiuo metu kita organi
zacija buvo įsteigta, kuri 
priėmė tik unijas prity
rusių darbininkų. 1881 m. 
šešios svarbios amatų u- 
nijos, vadovybėje Samuel 
Gompers ir Adolph Stras- 
ser iš Cigar Makers U- 
nion, atsiskyrė nuo Darbo

Po šešių metų buvo rasta, 
kad tie vyrai buvo nekalti 
ir John P. Altgeld, libera
las gubernatorius Illinois 
valstijos, juos paliuosavo. 
Tos riaušės kenkė Vy
čiams. Ir jų narystė žy
miai puolė.
-Po 1890 m. Darbo Fede

racija sustiprino savo po- , 
ziciją ir tapo svarbiausia ' 
Amerikos unijų federaci
ja. Bet turėjo naujų di
džiulių korporacijų stip
rią opoziciją, nes jos do- 

, minavo ekonominę *sceną.
C. C.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodi, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 
blogumus: bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris.

Parašė Jonas Rinitas

PAR77ZANAZ
Antroji dalis

27.
Įdomi knyga

Atvestas atgal kunigaikštis viską teisin
gai atpasakojo, kaip opričnikai buvo žmo
nes užpuolę, ir jis juos nubaudė, manyda
mas, kad tai ne caro tarnai, tik paprasti gi
rių plėšikai. Šį kartą caras jam dovanojo, 
bet perspėjo, kad už kitą bet kokį nusikalti
mą bus smarkiai nubaustas.

Nuo to laiko kunigaikščio likimas griež
tai kaitaliojosi. Buvo įtartas sąmoksle ir į- 
mestas į kalėjimą, kur jo laukė mirties baus
mė. Draugai iš kalėjimo jį įšgelbėjo — ar 
verčiau nešte išnešė, nes jis buvo davęs ca
rui žodį, kad iš kalėjimo nepabėgs; tad savo 
žodį norėjo išlaikyti. Žinoma, iš kalėjimo iš
sivadavimas tik sutvirtino mirties bausmės 
nuosprendį. Tačiau kunigaikštis savo kaltę 
išpirko, narsiai su totoriais susikovęs ir juos 
garbingai nugalėjęs. Caras vėl jam dovano
jo ir net pasiūlė įstoti į opričnikus. Tačiau 
Serebriannyj atsiprašė: negalįs opričniko 
pareigų eiti. Ivanas įsižeidė ir su panieka jį 
atstūmė. Serebriannyj antru kartu išvyko su 
totoriais kovoti ir buvo nukautas.

Kirša visą romaną jau buvo perskaitęs. 
Bet vienas jo skyrius buvo tiek įdomus, kad 
Kirša pakartotinai jį skaitė. Ten nupasako
ta, kaip caras po to gausaus pokylio pradė
jo karštai melstis... Nunuodytas bajoras ne
davė jam ramybės. Nebe pirmas tai buvo 
juodas Ivano darbas. Po kiekvieno nužudy
mo jis jausdavo smarkų sąžinės graužimą ir 
bandė maldomis bei daužymais kakta į žemę 
nors kiek dvasios pusiausvyrą atgauti.

Vienuoliktas romano skyrius štai ką by
lojo.

Nakties Eisena
“Maliutai su savo sūnum besikalbant, ca

ras vis meldėsi. Jau prakaitas nuo veido 
varvėjo; jau raudoni ženklai nuo pirmesnių 
į žemę daužymų dar raudoniau jo kaktoj 
ryškėjo — nuo naujų į grindis bakščiojimų; 
kaip štai jo dėmesį patraukė kažkoks kam
bary pasigirdęs šlamesys. Caras pašoko, ap
sigręžė ir pamatė savo auklę Onufrienę.

Sena buvo ta jo auklė. Ją paėmė į dvarą 
dar didysis kunigaikštis Vosylius Ivanovi- 
čius; ji tarnavo dar Elenai Glinskienei. Iva
nas gimė ant jos rankų; ant jos gi rankų jį 
laimino mirštantis tėvas. Apie Onufrienę 
buvo kalbama tokių dalykų, apie kuriuos 
nieks nė nesapnuoja. Carui jaunamečiu e- 
sant, Glinskiai jos prisibijojo; Šuiskiai ir 
Bielskiai mėgino jai pataikauti. Daug pa
slapčių Onufrienė spėliote išspėliodavo ir 
niekad nesuklysdavo. Kunigaikščiui Telepne-

vui, dar didžiausiojo jo įsigalėjimo laikais, 
ji išpranašavo, kad badu numirs. Taip ir įvy
ko. Daug metų nuo to praslinko, o senieji 
dar prisimena tą pranašystę.

“Dabar Onufrienė jau buvo bebaigianti 
dešimtą dešimtį metų. Ji beveik dvilinka su
sirietė; jos oda taip susitraukė, kad buvo pa
naši į medžio žievę; ir kaip ant senos žievės 
auga samanos, taip ant jos smakro augo ži
lų plaukų pluošteliai. Dantų ji seniai nebe
turėjo; akys atrodė nematančios, galva nuo
latos krutėjo.

“Pasirėmus išdžiūvusia ranka ant lazdos, 
Onufrienė ilgai į carą žiūrėjo, krutendama 
savo lūpas, tarsi ką būtų kramčiojus, ar pa
kužda bumbėjus.

— O ką, meldiesi, batiuška? — pagaliau 
ji tarė kymiu, drebančiu balsu. — Melskis, 
melskis, Ivanai Vasiljevičiau! Daug tau rei
kia atmaldauti. Kad nors tik senosios nuo
dėmės tavo sielą slėgtų! Dievas gailestingas, 
gal ir atleistų. Gi dabar pas tave kasdien vis 
nauja nuodėmė atsiranda, o kartais tai dvi 
ir trys į dieną pasitaiko.

— Liaukis, Onufriene! — tarė caras atsi
stodamas. — Pati nežinai ką kalbi.

— Nežinau ką kalbu! Ar gi aš būčiau iš 
proto išsikrauščius, ar ką?

Ir išblėsusios senukės akys staigiai suži
bėjo.

— O ką tu šiandien prie stalo padarei? Už 
ką gi tą bajorą nunuodyjai? Manai, kad aš 
nežinau? Ką? Ko dar raukaisi? Na, palauk,

kai ateis mirties valanda! Tik palauk. Kai 
prikibs prie tavęs tavo nuodėmės, lyg tūks
tančiai tūkstančių pūdų, kai panardys tave 
į pragaro dugną ir pagriebs tave velniai ant 
šakių!

Ir ėmė senė piktai lūpomis kramčioti.
“Nuoširdi malda paveikė carą pamaldžiai 

nusiteikti. Sujaudinta vaizduotė ne kartą pa
kišdavo jam būsimos bausmės vaizdą, bet 
valios pastangomis jis nugalėdavo pomirti
nių kančių baimę. Ivanas mėgino save įti
kinti, kad tą baimę ir net patį sąžinės grau
žimą jam kaišiodavo žmonių giminės neprie
telius, idant atitrauktų jį, Dievo pateptąjį, 
nuo rimtų jo pareigų. Prieš šėtono klastas 
caras mėgino statyti maldą, bet kartais nuo 
tokio vaizduotės įsitempimo visai sunega- 
lėdavo. Tuomet neviltis geležies nagais ne
gailestingai jį draskydavo. Jo darbų nedoru
mas pilnoj nuogybėj prieš jį atsiskleisdavo. 
Tačiau tokie nusiminimo momentai neilgai 
užtrukdavo. Ivanas greit atsigriebdavo ir 
smarkiai ant savęs pykdavo už tą dvasios 
nusilpnėjimą. Ant pykčio pragarui ir prieš 
savo sąžinės balsą, jis vėl gausiai prakaituo
damas dirbdavo savo kruvinus darbus, ir 
niekad jo žiaurumas nepasiekdavo tokio 
laipsnio, kaip po tokių laikinių sunegalėji- 
mų. Dabar mintis apie pragarą, pagyvinta 
kilstančios audros ir pranašiško Onufrienės 
grasinimo supurtė carą karštligingu drebu
liu... Jis atsisėdo ant lovos ir kaleno danti
mis.
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ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
SUVAŽIAVIMAS TREMTYJE

1
Lietuvos Generalinio Konsulato New 

Yorke Paieškomi Asmenys:
ir naujasis Są-gos statu
tas ir pasikalbėta visa eile 
aktualiais klausimais. Iš
rinkta naujoji Valdyba, 
kurion įeina: pirm. — dr. 

Viliamas, pirmuoju 
vice pirm. — dir. St. Barz-

a? JFK . *

Ateitininkai, ta garbin-j pareigas einąs dr. A. Ma- yj
ausis lietuviu nrcaniza- ceina Aiicrahuram lratali- T -

kuri jau 38 metai kiškos akcijos direktorius jutas? ir antruoju—"doc. 
sekr. —

giausia lietuvių organiza- ceina. Augsburgo katali- 
cija, 1—: ~
kaip gyvuoja ir sukūrė prel.
savas tradicijas ir įsijun- Karvelis, 
gus į tarptautinę katali- Meškauskas, 
kišką jaunimo i ‘ 
apimanti ne tik mokslei- Mandatų komisijon įėjo: Augsburge” 
vius, studentus, bet ir agr. Ig. Petrušauskas, ad- 
aukštuosius mokslus bai- vokatas A. Keturakis ir

dr. Mueller, dr. P-»l. Dambriūnas, sekr. — 
kun. prof. J. jr a.. Šapoka ir ižd.' 

__ ,«—doc. C. Ma-  __________ 
sąjungą saitis ir prof. J. Brazaitis. Sąjungos centras pasiliko

I

A. Vasiliauskas.
I
Ii

Suvažiavimas pasveikt-1
gusius, vadinamus akade- A. Gruodis: rezoliucijų — no: visus vyskupus, VLI- 

gimn. KĄ, TautinįTautinį delegatą,1 
įrPax Romaną, Vykd. Tary- 

St. Rudys, bą. Amerikos Lietuvių 
________________ ___ __________sveikino: J. Tarybą, BALFĄ, Katali- 
buvo prof. dr. Kazys Pak- E. vysk. dr. V. Padolskis, kų Akcijos^ Centrą, prof. 
štas, paskui a. a. prof. dr. J. P. delegatas F. KajJo- dr. K. Pakštą, Federacijos 
Stasys Šalkauskis ir da- čius, VLIKO pirm. prof. ‘ T'~
bar prof. dr. inž. Adolfas kun. M. Krupavičius, vie- 
Damušis, kuris šiuo metu tos komiteto pirm. mjr. 
gyvena Amerikoje, o pa- P. Šeštakauskas. Studen- 
reigas tremtyje eina dr. tų Ateitininkų -gos pirmi- 
Antanas Maceina. Ši gar- ninkas J. Pikūnas, Moks- 
bingiausia organizacija leivių Ateitininkų S-gos 
davusi pirmuosius sava- pirm. Vyt.
norius, pirmosios Karo kiti ir raštu: 
Mokyklos laidos buvo tik P. Gaučys, Katalikų Akci- 
ateitininkais užpildytos ir jos pirm. doc. A. Vasiliau- 
pirmieji valstybini ame skas ir iš Amerikos — 
darbe ir visuomenėje va- Federacijos vadas prof. 
dai buvo ir yra ateitinin- dr. inž. A. Damušis. Prof. 
kai. M. Krupavičius skaitė pa

skaitą “Kova dėl Lietuvos
Balandžio mėn. 11 ir 12 nepriklausomybės ; 

d.d. Augsburge buvo atei- tymo ir tremtiniai”, 
tininkų sendraugių, kartu rioje plačiai 
ir senųjų ............
kovotojų ir intelektualų patį 
suvažiavimas, kuris, i 
reikšmingas, nes priimtas ką minėti apie mūsų vals- 
naujasis Ateitininkų Šen- tybę ir jos 
draugių Sąjungos statu- ateitininkija 
tas. Suvažiavimas prade- laimėjimas 
tas iškilmingomis pamal- valstybės istorijoj 
domis, kurias laikė J. E. ims pirmutinę 
vyskupas dr. Vincas Pa
dolskis ir pamokslą pasa
kė J. E. vyskupas dr. Vin
cas Brizzgys. Iškilmingąjį 
posėdį atidarė Sąjungos 
pirmininkas gimn. direkt. 
Stasys Barzdukas. pa
kviesdamas į darbo prezi
diumą: dipl. ekon. Stasį 
Lusį. adv. » J , vvs <a.LVJVXCLl.
tiekūną ir gimn. mokyt. 
Jadvygą Maldeikienę; į; Turėjo ir kun. prof. St. 
sekretoriatą: gimn. moky-įYla paskaitą apie visuo- 
toją Albiną Gražiūną ir meninius tipus, kur supa- 
gimn. mokyt. Petrą Ąžuo
lą. Garbės prezidiumą su
darė: J. E. vysk. dr. V. 
Brizgys, J. E. vysk. dr. V. 
Padolskis, J. Pr. delegatas 
F. Kapočius, VLIKO pir- mus buvo ir doc. C. Ma- 
mininkas prof. M. Krupa-Jsaičio pranešimas emigra- 
vičius, Federacijos vado cijos klausimu. Priimtas

mikus. Ir tremtyje šios žurn. C. Surdokas, 
trys organizacijos veikia, direkt. P. Balčiūnas 
sudarydamos Ateitininkų gimn. direkt. 
Federaciją, kurios vadu Suvažiavimą

I

Žvirgždys ir 
LTB pirm.

atsta-
, ku- 

i iškėlė visus 
ateitininkijos ateitininkų laimėjimus ir 

vaidmenį, be kurio 
itin, nebūtų buvę ir šiandien

vadą prof. dr. inž. A. Da-, 
mūšį ir Augsburgo vokie-į 
čių vyskupą.

Suvažiavimas buvo su
ruoštas Augsburgo Atei
tininkų Sendraugių S-gos 
skyriaus, vadovaujamas į 
dipl. kom. V. Rocevičiaus. i 
Vakare buvo ir vaišės, ku-Į 
riose dalyvavo ir visi gar
bingieji svečiai, pasidali
nant išgyvenimais, minti
mis ir broliškais linkėji
mais, išsiskirta.

Išsiskirta ne sudiev sa-_____
kant, bet iki pasimatymo, Juozas

vadus. Tik 
yra to viso 

ir tautos ar 
ji už- 

vietą. Pri
minė. kad ir šiandien atei
tininkas negali likti pasy
vūs ir rūpintis tik geres
ne ateitimi ir kur nors iš
sprūdęs. užmiršti tėvynę 
ir paskęsti turte ar gero
je tarnyboje. Ateitininkas 
visur ir visada turi būti 
savanoris ir viską Lietu- 

Vytautą Vai-'vos ateičiai.

Į KALAU, Gustav ir jo sesuo 
'AMMEN, Berta, iš Šakių ap., 

ir gyv. Brooklyne.
i KALEDAITE - Pranckevičie- 

iš nė, Juze, iš Liudvinavo vai.
! KALEDAITE - Pakulienė, O-

Prieš kurį laiką buvo skelbiama, kad Jung. 
Valstybių B-17 lėktuvas su įgula be leidimo skri
do Europos kryptimi ir pasiekė Azores salas, kur 
imigracijos valdininkų buvo sulaikyti ir štai vaiz
das parodo juos parlydinčius į New Yorką. To 
lėktuvo vairuotojas Irvin Schindler (pažymėtas 
rodykle) kaltinamas nusižengimu įstatymams.i 

t 
i veikia. Sąjungos kapelio- 
1 nu ir toliau išrinktas prof.

i Meškauskas. Su
neš senųjų ateitininkijos važiavime matėsi ir sen- 
kovos vadų pasėta sėkla, draugių rašytojų, buv. 
nebuvo tik gražiu šūkiu, o “Šatrijos” korp. narių: 
idealizmu, tėvynės meile prof. J. Brazaitis, Petrė 
ir kartu visa atnaujinti Orintaitė - Janutienė, Vla- 
Kristuje, pagrįsta, kada'da Prosčiūnaitė, Karolė 
Lietuvos universitetai jau Pažėraitė, Kazys Bradū- 
visą eilę žymių asmenų iš- nas, Albinas Gražiūnas, 
leido ir ateitininkų idea- Paulius Jurkus ir šio 
luose suaugo ir subrendo/straipsnio autorius (šis 
Ir šiame suvažiavime,'pastarasis- buvo “Kęstu- 
kartu su svečiais, dalyva- čio” korporacijos narys), 
vo 124 asmenys. Reikia' Suvažiavimas praėjo gana 
žinoti, kad tik dalis ir'pakeltoje dvasioje, su pa- 
maža dalis tremtyje esan-siryžimu dirbti Lietuvos 
čių, nes čia tik atstovai atvadavimui ir laisvės va- 
dalyvavo. O tokių yra ne landai išmušus, grįžti vėl 
vienas sendraugių tūks
tantis, baigusių universi- kad be kovų nėra laimėji- 
tetus. Visose trijose zono- mo, be aukų nėra laisvės! 
se yra 30 skyrių ir puikiai -——Z--------

o vienos jau- 
užpultas, kuri

žindino su utilitaristais, 
egoistais, idealistais ir re
alistais. Jo paskaita dau
giau mokslinė, bet rado 
malonaus atsiliepimo. Įdo-

JASIŪNAS, Petras, iš Juod
upės vai., Rokiškio ap.

JEČIAUSKAS, Juozas
Pranas, iš Trakėnų.

JELINSKAS, Kazimieras,
Naumiesčio vai., Panevėžio ap. !

JOMANTAS, Stanislovas, iš na, iš Leipalingio vai., Seinų a. 
Telšių ap. ■ KALPUKAITE - Šatinskie-

JONAITYTE - Huber, Stasė, nė, Konstancija, iš Kėdainių a. 
iš Lygumų vai., Šiaulių ap.,1 KALVAITIS, Stasys, sūn. 
gyv. Chicagoje. Fabijono, iš Naujamiesčio vai.,

JONUŠYTE, Elzė,, iš Šimonių Panevėžio ap.
vai., Panevėžio ap.

JUČAITE, Ona, iš Sedos vai. 
JUNKARIENE - Kuodžiukė, 

Ona, iš Naumiesčio vai., Tau- ; 
ragės ap., gyv. Chicagoje.

JUOZfiNAS, Jonas, iš Biržų žįstami prašomi atsiliepti.
apskr. ; KAVALIAUSKAS, Bronius,

JURDONAS, Aleksas ir An- sūnus Augusto Kavaliauskos ir 
tanas, išvykę iš Kretingos ap. Bronės Ragavičiūtė, iš Jezno 

JURJONIENE • Mockutė, vai., Alytaus ap., prašo atsi- 
Ona, iš Naumiesčio vai., Tau- liepti gimines ir pažįstamus, 
ragės ap. j KAVARSKAS, Antanas, iš

JURKUS, Pranciškus, ir Jur-j Pabaisko vai., Ukmergės ap., 
kūtės, Agota ir Ona, iš Sedos turi 4 sūnus.
vai. ( KAZĖNAS, Ignas ir Vincas,

JUZELSKYTE, Ona, iš Dau- iš Pasvalio m., Biržų ap., gyv. 
gailių vaL

! KALPUKAITE

K ANGYS, iš Tolūnų km., Mi- 
sia vo vai.
KAROSAS, brolis Mykolo.
KAROSIENES - Stumbrai- 

tės, Petronėlės giminės ir pa-

Binghamton.
KAZLA, Antanas, iš Prienų 

metų buvo burliokų iš alto- J vaj, prieš 10 metų tarnavęs 
riaus išimtas. Be to, atėjo ir Amerikos Armijoje.
kita toki pat iškilminga haž-! KEMERAS, Augustinas, iš 
nytinė procesija ir iš Liepiau-, Lygumų vai., Šiaulių ap.
kės. Buvusio didžiojo altoriaus■ KMILYTE. iš Raseinių, ište- 
vietoje, po kryžiumi buvo pa- įėjusi.
rengtas altorius ir iš Alsėdžių KOEGST, William, iš Klaipė- 
atsineštas Šv. Roko paveikslas jos krašto.
ant jo pastatytas. Čia buvo at
laikytos iškilmingos šv. Mišios 
ir momentui pritaikintas 

i mokslas pasakytas. Pamaldų 
įmetu giedojo Alsėdžių ir Liep
laukės chorai. Po pamaldų į- 
vyko iškilmingas susirinkimas, 
kuriame buvo perskaitytas ati
tinkamas aktas 
iš anų laikų

KRAPENSKAS, Jonas. 
KUČINSKAS, Jonas, sūnus 

Pa‘ į Silvestro, iš Utenos ap.
KUKAUSKAS, Juozas, gimęs

■ Amerikoje, gyvenęs Merkinės 
vai., Alytaus ap. 

KUMPAUSKAS.
i KUNGYS, Jonas, iš Vainuto 

ir papasakoti val Tauragės ap.
prisiminimai tų j KUODŽIUKĖ - Junkarienė, 

žmonių, kurie dar gyvųjų tar- & Naumiesčio vai.. Taura-
pe buvo. Šiame susirinkime bu.- gės ap., gyv. Chicagoje. 
vo ir savo prisiminimus papa-Į LANSBERGIS, Juozas ir se- 
sakoja ir ana mergaitė, kuri 8UO Ermiija. iš Rokiškio ap. 
gubernatoriui barzdą pusiau; LENKŠAS, Pranciškus, iš 
plėšė. Deja, ji jau jiebekaringai val
atrodė: veidas išvagotas, gy-j LESYS, Pranciškus, iš Tel- 
venimo naštos palenkta ir laz- šių ap 
dėlę pasiramsčiodama atėjo pa- LIETUVNINKAITE - Pinku- 
pasakoti savo prisiminimų. vįenė Magdalena, iš Vilkaviš- 

Alsėdžių klebono kun. K. J. įįo ap, gyv. Worcester.
buvo susirūpinta vėl toje pa-' LIUTERSKAITE, Ona, iš 
čioje vietoje pastatyti naują Vilkaviškio ap.
bažnyčią. Tuo reikalu jau buvo; mAJAUSKAITE, Domicėlė, 
pradėti darbai, aukos plaukė ir įa Švėkšnos vai., Tauragės ap.

MAJAUSKAS, Andrius - Jo-

su bizūnais pradėjo kapoti vy
rus ir moteris, paleisdami į 
darbą net ir kardus. Nors že
maičiai vieningai ir ryžtingai 
priešinosi net prieš patį guber
natorių, kuris petingų vyrų bu
vęs suspaustas, 
nos mergaitės
visu smarkumu puolusi tiesiai 
jam į barzdą ir be jokio pasi
gailėjimo barzdą pusiau piešu
si. Pasakojama, kad barzda ge-| 
rokai nukentėjusi. Po žiaurių i 
ir ilgų kautynių burliokai kau
tynes laimėjo. Tuo tarpu be
ginklių žemaičių kraujas upe
liais tekėjo.

Kelios dešimtys žemaičių bu
vo areštuota ir vėliau už dide
lius pinigus išpirkti. Pats kle
bonas kun. Juknevičius buvo 
ištremtas į Sibirą. Nors daug 
buvo vyrų ir moterų uždaryta 
į vienuolyno virtuvę, bet pas
kiau maskoliai neberadę nė 
vieno žmogaus. Visi išlipę per 
kaminą ir pabėgę.

Vienuoliai išvežti į Kretingą. 
Šv. Sakramentas, Šv. Roko pa
veikslas ir visas bažnytinis in
ventorius išvežtas į Alsėdžius. 
Šv. Roko paveikslas iki šiai 
dienai yra didžiojo altoriaus 

' viršuje ir šiaip daug paveikslų 
■ puošia bažnyčios sienas, o vė

liavos ir kiti bažnytiniai rūbai 
iki paskutinių laikų tebebuvo.

Šiaip visas kitas turtas ati
duotas Skuodo popui. Bažny
čia nugriauta ir medžiaga iš
vežta į Skuodą, iš kurios pa
statyta cerkvė. Vienuolyno pa
statuose gyvenęs popo nuomi
ninkas, kuriam būdavo išnuo- 
muota buvusiu vienuolių žemė. 

Atgavus Lietuvai Nepriklau
somybę iš popo buvo” atimta 
žemė ir išdalinta vietos beže
miams ir mažažemiams, o šven
torius, kapai ir durpinai paves
ta Telšių kūrijos žinion. Iki 

' z»i irus /Jiiv*.,

maistą ir vesti jau- pinais naudojosi Telšių kunigų 
vietoje būtų galima seminarija.
žmones aprūpinti! Dabartiniu metu ši vietovė 

■ vadinasi Kęstaisiais. Jokių žy- 
kad beĮmių, apart augančių buvusiame

tėvynėn. Bet neužmiršti,

A. Jankūnas.

ROKITŲ BAŽNYČIOS IR 
VIENUOLYNO IŠGRIOVIMAS

(Kaip žemaičiai dėl Rokitų bažnyčios 
su burliokais kovojo)

Važiuojant iš Telšių į Aisė-«nujausdami, kad rusai gali jė- 
džius, dešimtame kilometre nuo'ga savo duotą įsakymą įvyg- 
Telšių randame Kęstaičių kai- dyti sdsirūpino ir pradėjo die- 
mą. Šis kaimas kaipo kaimas į ną ir naktį bažnyčioje budėti, 
nuo kitų Žemaitijos kaimų nie-> Rinkosi vyrai, moteris, seni ir 
kuo nesiskiria, tik dešimto ki-'jauni, kurie bažnyčioje meldė- 
lometro pradžioje, kairioje J si ir šventas giesmes giedojo, 
vieškelio pusėje, prie pat kelio Ir taip kas dieną vieni grįžda- 
yra didžiulė aikštė, kuri iš visų’ vo į namus pasilsėti, o jų vie
pusių yra apaugusi šimtame- ton nauji ateidavo. Ši žinia pa
čiais įvairiais medžiais, o vi- sklido ir po tolimesnias Žemai- 
duryje didžiulis ąžuolinis kry- tijos vietoves ir kas dien vis 
žius ir daugybė įvairaus didžio nauji žmonių būriai pradėjo 
akmenų. Prie vartų toksai už- plaukti į Rokitus, kad bendrai 
rasas: “Nuo rusų engėjo čia-ir vieningai pasipriešinus
bočiai kentėjo dėl mūsų tiky-įprieš caro valdžios duotus ne
bos šventos ’. Šioje vietoje į teisingus įsakymus. Kad ilges- 
prieš šešiasdešimts sū viršum į nį laiką būtų galima išbudėti: 
metą buvo graži medinė baž-jturtingesnieji susirūpino ir pra-!pat bolševikų okupacijos dur- 
nyčia ir Šv. Roko vienuolyno 
rūmai, kur buvo įrengta ir 
proto ligomis sergančių kunigų 
prieglauda. Ši vietovė anais 
laikais vadinosi Rokitumis.

Caro valdžia, norėdama Lie
tuvą surusinti ir gyventojus 
katalikus padaryti stačiati
kiais, kad darbas būtų sėkmin
gesnis. pirmoje eilėje pasisten
gė visoje Lietuvoje esamus 
vienuolynus panaikinti, kurie ir 
anais caro laikais buvo katali
kybės ir lietuvybės centrais.

1886 metais ir šis Rokitų 
vienuolynas gavo iš valdžios 
griežtą įsakymą, kad iki duoto 
termino visi vienuoliai iš Roki
tų išvažiuotų. Nors toksai įsa
kymas buvo kelius sykius pa
kartotas, bet vienuoliai įsaky
mo nesiryžo vygdyti. Apie tai 
išgirdę vietos gyventojai ir

dėjo vežti 
čius, kad 
esančius 
maistu.

Maskoliai pamatė, 
prievartos vienuoliai iš Rokitų 
neišvažiuos ir bažnyčios jie ne
galės uždaryti. Kiek jie neda
rė žygių, bet žmonių iš bažny
čios išvaryti nepasisekė. Nuo 
vyrų neatsiliko ir moterys, ku
rios didvyriškai kovojo su bur
liokais. Apie tai patyręs gu
bernatorius, kad žemaičiai Ro- 
kituose neįsileidžia jo siustų 
valdininkų, kad jie prievarta 
išvežtų vienuolius ir uždarytų 
bažnyčią, ryžosi pats tą darbą 
įvykdyti. Lydimas didelio būrio 
girtų kazokų, įsiveržė į bažny
čią. Bažnyčioje gubernatorius 
su kazokais puolęs maldinin
kus. Girti ir įniršę maskoliai

Žemaičių Kalvarijos Ūkininkų
Smulkaus Kredito Draugijoje nas> įr p šeima, įį Pažaislio v., 
buvo atidaryta einamoji sąs- Kauno apskr.
kaita, kurioje • jau buvo gana1 Ieškomieji ar apie juos žinan- 
graži pinigų suma, bet kilęs tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
karas ir bolševikams okupavusį 
Lietuvą šis sumanymas liko' 
laikinai nutrauktas.

Jonas Ervydis.

CONSULATE GENERAl 
OF LITRU ANTA 

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

bažnyčiosšventoriuje medžių, 
pamatų liekanų, vienuolyno pa
statų likučių ir kapų, daugiau 
nėra. Anais Lietuvos Nepri
klausomybės laikais: buvusioje
karčiamoje buvo pradžios mo-l 
kykla, pašto punktas ir auto
busų sustojimo vieta.

1936 met. lapkričio mėn. tuo
metinio Alsėdžių klebono kun. 
K. J. iniciatyva buvo suorgani
zuotas platus ir iškilmingas 50 
metų minėjimas. Į šį minėjimą 
suplaukė daugelis šimtų žmo
nių. Iš Alsėdžių atėjo bažnytinė 
procesija su vėliavomis, kry
žiumi, altorėliais ir atsinešė Šv. 
Roko paveikslą, kuris prieš 50

Trys didieji ekonomistai: Paul G. Hoffman 
(kairėj) ir Henri Spaak, Belgijos delegatas laike 
Paryžiuje konferencijos, kurioj buvo 16 tautų e- 
konominiai reikalai padėti ant stalo ir juoą išna
grinėjus paremti Marshall o planu. Dešenėj mato
si Averell Harriman, ERP skrajojantis ambasa
dorius.
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Buvusio Lietuvos Prezidento 
Atsiminimai

— Dr. K. Grinius apie gyvenimą tautės Mal
dos idėja. — Perspėja dėl pavojaus lietuvių 
tautai išmirti. — Dr. K. Grinius apie pasninką 
ir išpažintį. — Paskutinės Dr. V. Kudirkos va
landos. — Dr. Grinius apie savo motiną.

VYSK. VALANČIAUS 
PĖDOMIS

Dr. Kazys Grinius, bu
vęs Lietuvos prezidentas, 
eina aštuoniasde šimts 
antruosius metus, tačiau 
reikia stebėtis jo atmin
ties gyvumu ir proto švie
žumu, tas ypač ryškiai 
matyti paskaičius jo pe
reitais metais tremtyje iš
leistą knygą “Atsimini
mai ir mintys” (išleido 
‘Patria’, Tuebingene 1947 
m., pusi. 300).

Nusakydamas savo sie
kimus Dr. K. Grinius į- 
žangos žodyje rašo:
— Nesigailėsiu parašęs 

“Atsiminimus”, jei atsi
ras daugiaus tokių, kurie 
mėgsta netik giedoti “Lie
tuva Tėvynė”, bet ir gy
venime vykdyt tos mūsų 
tautos Maldos idėjas. No
rėčiau, kad mes tvirčiau 
eitume mūsų tautos apaš
talų — Valančiaus, Basa
navičiaus, V. Kudirkos, P. 
Kraučiūno pėdomis”.
LIETUVIŠKOS GRUPĖS 
SKELBIA KITA KITAI 

AMNESTIJĄ
Dr. K. Grinius buvo vie

nas iš liaudininkų parti
jos kūrėjų, sutapęs su 
kairiąja visuomenės dali
mi, taigi kaikurie katali
kų darbai jam yra ma
žiau žinomi ar jį yra pa
siekę kitokioje šviesoje, 
tačiau jis pats atvykęs į 
Ameriką yra pareiškęs, 
kad geriausia jei šiuo tar
pu lietuviškosios grupės 
skelbs kita kitai amnesti
ją, suteikdamos jėgas 
bendrai kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo, diskusi
jas dėl nuomonių skirtu
mo palikdamos vėlesniam 
laikotarpiui. Tuo vado
vaudamiesi ir mes šitame 
leidinyje norime daugiau 
ieškoti kas mus jungia, o 
ne kas skiria.
VARPININKŲ KUOPE

LĖ SEMINARIJOJE
Ir reikia pasakyti, kad 

Dr. K. Grinius savo kny
goje ne tik paduoda labai 
daug medžiagos iš mūsų 
praeities, bet ir stengiasi 
tolerantiškai, objektyviai

ją pertiekti. Jis pažymi ir 
katalikų grupės kovas dėl 
lietuviškos kultūros ir 
laisvės: Pavyzdžiui:
— Kun. Vyšniauskas, ki

lęs iš Meškuičių kaimo, 
nuo Marijampolės, pri
klausė prie pirmųjų nu
kentėjusių nuo žandarų 
už platinimą draudžiamų
jų lietuvių spausdinių (p. 
117). Jis pripažįsta nema
žus jaunųjų dvasininkų 
nuopelnus kuriant ir pa
laikant Prūsuose leistąjį 
“Varpą”:
— Seinų seminarijoje 

varpininkų pradžioje bu
vo gana stipri varpininkų 
kuopelė klierikų tarpe 
(Būčys, Dubinskas, Dar- 
gis, Milukas ir kt.), kurie 
ir pinigais ir raštais rėmė 
“Varpą” ir “Ūkininką”, o 
1892 metais išleistas 1893 
metams “Lietuvos Ūki
ninkų Kalendorius” bu
vo... išspausdintas (15,000 
egz.) Seinų kuopelės pini
gais... Kad ne Seiniškių 
parama, “Varpas” su “Ū- 
kininku” gal būtų ir neiš
silaikę nuo pražūties (p. 
129).

Būtų ir “Aušra” ilgiau 
išsilaikiusi, bet kai Šliu
pas ir kiti karštuoliai, 
vieton bendros kovos dėl 
Lietuvos laisvės, ėmė dėti 
straipsnius įžeidžiančius 
katalikų įsitikinimus, ar
gi galima buvo tikėtis, 
kad ją kunigai palaiky
tų?!

Bent pradžioje, varpi
ninkų suvažiavimuose da
lyvaudavo ir kunigai, kaip 
kun. Stankevičius (p. 
148), kun. Lastauskas (p. 
150), kun. A. Radušis (p. 
189).

DR. KUDIRKA GYVENO 
KLEBONIJOJE

Ir “Varpo” redaktoriui 
Dr. V. Kudirka dvasiškija 
buvo parodžiusi prielan
kumo. Pavyzdžiui, kada 
jisai atsikėlė į šakius, 
“žydai nenorėjo naujam 
gydytojui duoti buto, ir 
V. Kudirkai reikėjo prisi
glausti klebonijoje” (p. 
156).

Ir pats Dr. K. Grinius 
yra patyręs dvasininkų

Jung. Valstybių “Jets” pasiekė rekordinį ir istorinį skridimo atžy- 
mėjimą. Jis 5,000 mylių iš USA į Fuerstenfeldbruck, Vokietiją pasie
kė per I2V2 valandos. Kartu skrido 12 tos rūšies lėktuvų. Skridimui va
dovavo Lt. Col. David Schilling, Kansas City, Mo.

Mergaitė Jausislaminga,
Kai suras savo gyvenimo pašaukimą

Nedaugei Mūsų
Nors mūsų, broliai, nedaugei yra, 
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė;
Į darbą stokim vyras į vyrą: 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.
Didžios nelaimės spaudžia tėvynę,
O priešas laukia jos prapuolimo. 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusiminimo.
Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus; 
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir nebuvus; 
Saulutė džiugins vėl patekėjus.
Tai ko gi mūsų dvasia beliūsta,
Norint ne kartą širdį ir skausta.
Sukilę, naktį varykim rūstą: 
Dienos šviesesnės ateitis rausta.

Maironis.

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 West Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas ..................................................................
Adresas.......:........................................................

vaišingumo, kaip atsimi
nimuose rašo:
— Pirmąją Velykų dieną 

(1894 m.) anksti rytą nu
ėjome į bažnyčią Prisikė
limo Mišių išklausyti, bu
vome pakviesti klebono 
kun. Jankausko pas jį at
sigavėti. Klebonas dar už
siprašė mus apsilankyti 
pavakare arbatos ar ka
vos atsigerti, antrą dieną 
jis pats Kriaučiūnuose 
apsilankė (kur viešėjo ir 
Dr. K. Grinius; p. 157).

Kalbėdamas apie varpi
ninkų - liaudininkų ideo
logijos susidarymą Dr. K. 
Grinius rašo:
— Rusijos liberalai..., 

Varšuvos pozityvistai... 
yra taip pat palikę varpi
ninkuose savo # pėdsakų, 
nekalbu jau apie Mozės 
Dekalogą ir krikščionių 
mokslą (p. 185).

PAVOJUS PASUKTI 
TAUTOS SAUŽUDYBĖS 

KELIU
Mūsų manymu, ypatin

gos vertės yra Dr. K. Gri
niaus iškeliami faktai ir 
mintys apie priežastis Vil
niaus krašto sulenkėjimo 
ir apie pavojus lietuvių 
tautai išmirti. Jisai rašo:

— Jau senajame įstaty
me (Biblijoj) kelius kar
tus yra duotas žydų tau
tai biologinis patarimas, 
maždaug taip išreikštas— 
aukite, dauginkitės, pri
pildykite ir užvaldykite 
visą žemę, kad jūs būtų 
tiek daug, kaip pajūrio 
smėlio arba dangaus 
žvaigždžių. To gamtos į- 
statymo lietuviai paskuti
niu šimtmečiu ėmė nesi
laikyti, ir vislumu juos 
pralenkia gudai ir lenkai. 
Čia glūdi visas mūsų tau
tos likimas, ir jei lietuviai 
nenorės turėt vaikų, tai 
mūsų tautos žuvimo me
tai galima apskaičiuoti ir 
numatyti. Jeigu vidutinė 
šeima neužaugins nors 4 
vaikų, tai jai gręsia pavo
jūs išmirti. Tai turėtų bū
ti aišku visiems susipra- 
tusiems lietuviams. (p. 
41). v.

Šiuo klausimu Dr. K. 
Griniaus skelbiamos pa
žiūros labai sutampa su 
Katalikų Bažnyčios skel
biamomis šeimos gyveni
mo dorovinėmis taisyklė
mis.

DR. K. GRINIAUS 
MOTINA

Apskritai, savo knygo
je, neskaitant vieno kito 
nukrypimo, Dr. K. Gri
nius parodo reSpektą reli
gijai. Pasirodo, kad ir jo 
paties pirmutiniai raštai 
buvo šalia “Lietuviškojo 
Balso”, spausdinti ir Til
žėje slapta katalikų leis
toje “Šviesoje”. Skaityti 
Dr. K. Grinius išmoko iš 
maldaknygės ‘Senas Auk
so Altorius”, apie savo 
mamytę rašo:

— Mano motina buvo gi
liai tikinti moteris, tikra 
katalikė, atsidėjusi ji pri
žiūrėdavo mūsų visų vai
kų govėdą (gavėnios pil
dymą?) ir samdomus šei
mynykščius, kad nenu- 
kryptume nuo bažnyčios, 
(p. 31).

Motina rūpestingai pri
žiūrėjo šeimynos dorovin
gumą. Kada pastebėjo 
tarnaitės pavojingą drau
gystę, štai kas įvyko:

— Mūsų mama pradėjo 
tą merginą imti ir peikti: 
sakė, kad už tą nuodėmę 
galįs perkūnas į namus 
trenkti; kad ji negalinti 
savo namuose tokios 
“griešninkės” laikyti, kad 
ji tuojau artimiausią sek
madienį eitų pas kunigą, 
išpažinties ir iš visos šir
dies gailėtųsi savo nedo
ro pasielgimo. Berno, ku
ris buvo tėvo brolis Sil
vestras, mano mama ne
drįso taip smarkiai pulti, 
bet ir jam “ant keturių a- 
kių” pasakė, kad elgtųsi 
padoriai ir nepiktintų vai
kų, be to, privertė ir jį iš
pažinties prieiti. Tokiais 
griežtais būdais ir tikybi
nėmis praktikomis būda
vo palaikoma mūsų šei
mos dorovė (p. 33).

IŠPAŽINTIS IR 
PASNINKAI

Dr. Grinius ir dabar pa
garbiai atsiliepia apie iš
pažintį :
— Išpažintis turi gyve

nimišką pateisinimą. Nuo
dėmklausys, sukėlęs at
gailą, sutaiką nusikaltėlį 
su sąžine, sugrąžina ramų 
gyvenimą (p. 286).

Įdomus Dr. K. Griniaus 
pareiškimas ir pasninkų 
klausimu. Jisai apskai
čiuoja, kad seniau, kada 
gavėnia buvo sausai pas
ninkaujama, lietuviai ve
getariškai kasmet gyven
davo 72 dienas. Išeidamas 
iš mediciniškojo punkto 
Dr. Grinius rašo:
— Pasninkai atrodo ne 

vien bažnytinis dalykas, 
jie paliečia ir higieną bei 
šalies ekonomiką. Pasnin
ko valgiai dažniau esti 
nevirinti negu mėsiškieji. 
Pasninko valgiuose pasi
lieka daugiau vitaminų 
(žali kopūstai, žalias au
galinis aliejus, garstyčių 
muštarda, svogūnai, čes
nakai, žalios morkos, 
krienai, ropės, ridikai, 
paskiau iš miestų atėję į 
kaimą pamidorai, riešu
tai, žirniai, agurkai, rūš- 
kynės, žali šiene išlaikyti 
giriniai obuoliai, spragi- 
nukės dūliosĮ. Nežinia, ar 
mūsų tauta, nustojusi pa
sninkauti, yra geresnės 
nukės dūlios. Nežinia, ar 
blogesnės (p. 32).
KAIP JIE LIETUVIŠKAI 

IŠVERTĖ MALDAS
Iš šios atsiminimų kny

gos atsispindi meilė vi
sam kam, kas lietuviška. 
Pavyzdžiui, pastebėjęs, 
kad Angrabaitis su Bal
trušaičiu gabena į Lietu
vą lenkiškas devocionali- 
jas, nes lietuviškų nebu
vo, štai kaip Dr. K. Gri
nius padarė:
— Mudu su žmona pata

rėme jam išsispausdinti 
didelę škaplierių laidą lie
tuviškais parašais. Išver- 
tėme škaplierines malde
les į lietuvių kalbą, nu
siuntėme į Leipcigą, ir la
bai prieinama kaina buvo 
išspausdinta didelė škap
lierių laida (p. 237).

Aprašydamas daugelį 
mums įdomių praeities 
faktų, Dr. K. Grinius pri
simena ir mums brangaus 
Dr. V. Kudirkos mirtį:
— (Antanėlis) iki pas

kutiniosios dienos rėmė į 
vargą įkritusį Kudirką, 
buvo prie jo mirimo ir ve
lionį palydėjo į kapus. Ji
sai buvo man atsiuntęs 
laišką, aprašydamas V. 
Kudirkos paskutines gy
venimo valandas, kaip bu
vo pakviestas pas merdė
jantį kunigas, taip pat 
pavarde Kudirka ir taip 
pat džiova sergąs, kaip

Prieš porą savaičių už
sukau į Jėzaus Nukry
žiuotojo Vienuolijos Moti
nišką Namą, Thatcher St., 
Brockton, Mass. Ir ten pa
tyriau, yra nemažas būre
lis mergaičių lietuvaičių 
vienuolių, kurios pasi
šventusiai vyksta iš to sa
vo centro į įvairias para
pijas Mass., Penna ir net 
Kansas ir ten atsidavu
siai savo darbui diena iš 
dienos vykdo užsibrėžtus 
programinius darbus.

Sužinojau ir tą, kad tą 
kilnų Seselių darbą nuo
širdžiai remia šios apylin
kės darbštus rėmėjų bū
rys su Jo Ekscelencija Ar
kivyskupu Richard J. Cu
shing, D. D., priešakyj. 
Suprato tą kilnų jaunų 
lietuvaičių užsimojimą ir 
plati visuomenė ir kas 
met Darbo dienoje (Labor 
Day) suvažiuoja iš arti ir 
toli ir Jo Ekscelencija Ar
kivyskupas prakalba į lie
tuvio širdį. Jis ragina pa
laikyti savo tėvų kalbą ir 
tam palaikymui lietuvy
bės ir katalikybės kvietė 
remti šią įstaigą ne vien 
tik medžiaginiai, bet rem
ti ją pašaukimais iš pri
augančios kartos mergai
čių.

Jaunoms mergaitėms at- 

girdėjo kunigą po kelius 
kartus kalbant mirštan
čiam: “Tark, “Jėzau, Ma
rija, Juozapai šventas, 
pribūkit prie manęs mir
ties sunkioj valandoj!” 
Bet Kudirkos žodžių į tai 
nebuvo girdėti... (p. 237- 
238).

* * *

Dr. K. Grinius atliko 
svarbų darbą ateinan
čioms kartoms išsaugoda
mas daug žinių apie lietu
vių kovas dėl savo kultū
ros ir laisvės, ir jau pa
čioj veikalo pradžioj ska
tindamas mus toliau tęs
ti karštas pastangas dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės:
— Gailėkimės Lietuvių 

Tautos! Dar labiau pamil
kime Lietuvos žemelę! 
Dar daugiau rūpinkimės 
jų išlaisvinimu!”

Dr. J. Prauskis.

spėti savo pašaukimo luo
mą yra nelengvas daly
kas. Gyvenimas margas ir 
jis siūlo įvairias galimy
bes paslėpęs ateįtį. Čia 
gali ir turi ateiti su pata
rimais vyresnieji, tėvai, 
dvasiškiai, mokytojai bei 
globėjai.

Mergaitė tik tada jau
sis laiminga, visiškai pa
tenkinta, kai suras savo 
gyvenimo pašaukimą, ku
riam ji galės atsiduoti su 
kūnu ir siela. Idealiste 
mergaitė, kilni mergaitė, 
dažnai save pamiršusi ne
ša paguodą kitiems. Kie
tas ir dygus idealistų ke
lias, bet idealistai savo 
kilnios pareigos neišsiža
da, nors jos įvykdymas 
jiems ir labai brangiai at
sieitų. Daugelis jų savo 
laimėjimais net pasi
džiaugti negali — nuo jų 
tatai paslėpta. Ir tai jų 
idealizmo nemažina. Jie 
kovoja, aukojasi, miršta, 
kad kiti laimingiau gy
ventų...

Kai buvau Seselės duri- 
ninkės sutiktas prie durų 
ir po trumpo užsireko- 
mendavimo plačiais kori
doriais pakliuvau į koply
tėlę ten pajutau, kad čia 
taip malonu ir tylu, kad 
minutėlei kelius sulenkęs 
junti Dievo meilės dvelki
mą; paprašęs Dievulio lai
minti kasdienius darbus 
prisimeni, kad čia kasdie
ną suklumpa būrelis anų 
pasišventėlių už kurias 
jų motinėlės meldėsi lop
šinei nutilus užspaudus 
mažąsias akutes. Ir ne
kartą jaunoji motina mel
dėsi. Skaidrios ašaros ri
tosi per jos skruostus: ji 
karštai meldėsi, prašyda
ma — Dievuli, padaryk, 
kad mano mažytė būtų 
Dievo ir žmonių mylima!

Nepaslaptis, kodėl ma
žyčiai myli savo Seseles 
mokytojas. Už jas meldė
si jų motinėlės.

Kiekvieno lietuvio kata
liko šventa pareiga pridė
ti savo paramos dalelę 
prie tos kilnios įstaigos 
išugdymo. O tam progų 
daug tik mokėkime laiku 
pasinaudoti. Svečias.

12 ISTORIJŲ IR 12 PASAKŲ KNYGA

"Kur Bakūžė Samanota"
• “KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA” ten mūsų mintys 

ir širdis. Kiek gražių atsiminimų sukelia mūsų jau
natvėj nuaustos svajonės! Dvasios akimis matome 
gėlėmis nusėtas pievas ir banguojančius javų laukus. 
Dar ir dabar tebeskamba mūsų ausyse piovėjų ir grė
bėjų žavinčios dainos. Čia pempė sveikin gyvi, gyvi; 
ten viturėlis čiulba-ulba; dar ten giraitėj gegutė ku
kuoja ir širdį graudina...

Malonu visą tai prisiminti, dar maloniau skaity
tį be galo įdomią knygą — “KUR BAKŪŽĖ SAMA
NOTA”. Ją parašė literatinių pasakų rašytojas Prof. 
A. Vaičiulaitis. Kalbos gražumėlis, neapsakomas, šio
je knygoje randasi 12 istorijų ir 12 be galo įdomių ir 
gražių pasakų, kaip tai: “PABĖGĖLIAI”, “LOKYS 
IR VOVERĖ”, “OŽIO BALSAS”, “ADOMAS IR IE
VA”, “UODAS”, “POPIEŽIAUS PAUKŠTĖ” ir t.t. 
Viskas taip gražiai, taip vaizdžiai aprašyta, jog ne
galima atsigerėti.

Knyga 288 puslapių. Kaina tik $2.00. Užsakant 
šią knygą nereikia mums laišką rašyti, tik įdėkite iš
karpą su $2.00-į konvertą ir užsakymus siųskite:

“DARBININKAS”,
366 W. Broadvvay, . So. Boston 27, Mass.

“DARBININKO" ADMINISTRACIJAI: —
Šiuomi siunčiu jums $2.00 ir prašau atsiųsti "Kur Bakūžė 

Samanota”.
Vardas............................................................................ ..
Adresas................ ........................................................................
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ISTORINE DIENA
Rugpiučio-August 15 d., Žolinėse, Kennebunk Port, Maine

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO ir KOPLYČIOS IŠKILMINGAS

IR NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA
VISI KELIAI VEDA Į ATOSTOGŲ KRAŠTĄ, MAINE!

DIENOTVARKE:
— Iškilmingos Mišios su pri

taikintu pamokslu vienuolyno parke. 
Mišių metu giedos Brooklyno Lietu
vių Apreiškimo parapijos choras va
dovaujant muz. Sakui.

2:00 P. M. — šv. Antano Vienuolyno ir

11:30 A. M.
Koplyčios pašventinimas. Pašventini
mo apeigas atliks Portlando vyskupas 
J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D., da
lyvaujant Vysk. Daniei Feeney, D.D., 
Kinijos Pranciškonui Vysk. Louis P. 
Durand, O.F.M., kunigams, vienuo
liams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: 
žymių kalbėtojų kalbos; lietuviškos 
dainos, kurias padainuos Brooklyno 
Apreiškimo parapijos choras; tauti
niai šokiai vadovaujant O. Ivaškienei 
iš Boston, Mass.; įvairūs laimėjimai.

UGI PASIMATYMO KENNEBUNK PORTE, MAINE, UETUVOS PRANCIŠKONAI.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašven
tinimo Iškilmėse ir Lietuvių Dienoje: 

Visus Amerikos Lietuvius, ypatingai Šv. 
Antano vienuolyno ir koplyčios Fundato
rius, Rėmėjus, Geradarius, mūsų Brolius 
ir Seses Tretininkus-es ir “Varpelio” skai
tytojus.

Dar reikia pasižiūrėti ežere- nas Aleksaitis, Jurgis Kali-,Todėl jaunuolės, lietuvaitės,' 
lio. Pakeliui praeinam kapines nauskas, Juozas ir Vitas Mau- pasvarstykit! 
su dideliu baltu kryžium. Čia ■ 
amžinu miegu ilsisi buvęs vie-

Kai daugiau žmonių, esti
* daugiau darbo ir vietinėms Se- 
Įserims. O to darbo čia nieka
dos netrūksta. Tai prie senelių, 
tai namuose, tai ūkyje visados nuolyno kapelionas kun. Lopą- šv. mišias už a. a. Jono Totilo fondui paaukojo $90.00 McCar- 
reikia rūpintis, plušėti, ypač ta. keletas Seselių ir senukų, vėlę, kurios bus atnašaujamos thy Equipment Company. Tai 
kad visa kas auga ir plečiasi. Amžinos ramybės jums. Lietu- rugpiūčio 16 d., 7:30 vai. rytą, gražus montelliečiams lietu-

1 
į Jei skaityti n\o kokių ketve- 
įrių ar penkerių metų atgal, da- ' 
bar senelių bus dvigubai padi-i 
dėję prieglaudoje. Vieni jų dar 
guvesni, šiek tiek ir padirtoėja. 
o kai kurie jau labai susenę ir 

Vieną gražią vasaros dieną vienuolių ir senelių prieglauda. tik šildosi prieš saulutę ar 
apsilankėme lietuvių moterų Prieš kiek laiko čia būta ir gainiojasi nuo savęs 1 
vienuolyne Elmhurst. Pa., kur našlaityno. bet jis nudegė prieš senatvės ligas. Su jais pasišne- 
gyvena Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys.

Išsukus iš didžiojo kelio, ku
ris iš
Yorką. 
rias ir 
nelius.

Vienoje nuašalioje 
pamatėme užrašą “St. 
Vilią" ir didelį medinį 
už kurio būta keleto mažesnių 
trobelių.

Tai čia ir gyvena Nukryžiuo
to Jėzaus Seserys lietuvės.

Seniau šioje vietoje jos tu
rėjo Motinišką namą. kuris 
prieš kelerius metus išsikėlė į judėjimo. 
Prockton. Mass. Elmhurste. 
kur nuo pat pradžios Seserys 
!>”vo įsikūrusios ir ankstes
niais metais daug trūkumų ir 
vargų pakėlusios. pasiliko 13

Lietuvių Seserų Vienuolyne, 
EJmhurst, Pa.

Scrantono eina j New 
reikia važiuoti per gi- 
truputj pasikelti į kal-

vietoje
Mary's
namą.

<
t
| 
i
i

I

ručiai.
LDS Conn. apskritis užprašė

Į
Šv. Roko bažnyčios statybos

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

montelliečiams lietu-
Liko dideliame nuliūdime ve- vias pavyzdys ir priminimas— 

lionies žmona Anelė, dvi sese- laikas ir Jus kiekvienam pra- 
Gaujauskienė dėti savo auka didinti statybos 

fondą! Samilk.

vos vaikai, paguldę savo kau
lus toli nuo tėvų žemelės!

To ežerėlio vietoje kadaise ris — pp. Rožė <
buvo pelkė. Nuleidus vandenį ir Marijona Skalandžienė, gyv. 
:ir išvalius dugną, nūn pasidarė ,Waterbury, ir brolis Pranas 
graži ir patogi vietelė — pasi- Lietuvoje.
maudyti, pasiirstyti ar nuoša- LDS Conn. apskrities ir 5 Spėti

visokias liai žo1^ atsisėsti ir pagalvo-.kuopos vardu reiškiame gilią. Specialūs busai K Brocktono, 
pasišnek apie savo žie-• užuojautą a. a. Jono Totilo išvyksta 15 d, 6 AM

Retkarčiais anoj žmonai, seserim ir broliui, 
■ ežerėlio pusėje pasirodo stir- vėlei lai Dievas suteikiažemaičius, ir 1 J r

dzūkus. Jie di- nų P°relė ~ P»s^abyti dobi- aną atilsj.

Didysis Ramybės 
Šaltinis

Puiki maldaknygė. Surinko ir 
išleido kun. P. M. Juras. 787 psL

Naujai suredaguotos maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėms skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai
na — $3.75.

° : nuo bažnyčios. Kelionė ten ir
am‘ atgal — $3.50. Bilietus galima 

gauti: pas Mrs. E. Liolienę, 
Mrs. M. Ciužienę, Mrs. E. Bo-

kelerius metus ir negalėjo atsi- kėjęs. susitinki visą senąją duot^ pievą;
naujinti. O tai buvo patys gra- Lietuvą   ir 
žiausi namai šiame vienuolvne. aukštaičius ir <__

Kai pasižiūri į Elm.iursto džiai stebėjos, kai įof. A. Sa-I^Jf,
Seserų lietuvių sodybą, negali lys pernai čia juos ėmė 1----
nesistebėti gražia, ramia vieta, sinėti visokių žodžių, ir dar su! 
Giliai kloniuose šen ten matyti užrašais rankose. Iš tikrųjų jie 
namų, apačioje tarpas nuo tar- davė medžiagos lietuvių kalbos 
po girdėti praeinant trauki- mokslui.
niai. o šiaip visur — girios ir i
kalneliai.

• Tarp tų girių įsispraudęs tais atgal. Gyvulių skaičius y- 
stovi ir lietuvių Seserų vienuo- ra trigubai išaugęs. Po gany- 
lynas. prieglauda ir ūkis. klas vaikščioja karvės, kurių

Kaip visados vasarą, šiuo su veršiais ar tik ne 45 ėda ir 
metu vienuolyne yra daugiau mukia. Žardyje kriuksi ir 

Yra atvažiavęs vie- knaisiojasi kiaulės, o kurios 
kitas svečias pasilsėti. Taip tingesnės ar nemėgsta saulės 
kelios Seserys mokytojos — sulenda į gerai įrengtus 
sustojusios ir lanko vasa- tvartus. Kitoje vietoje įrengtos 
kursą Maryvvoodo kolegi- vištidės. Baltos kaip sniegas,; 
Scrantone. jos iš savo laktų sukrinta į naktį mirtis, kaip vagis išplėšė dalį paaukojo ir parapijos vai-

------- 'užtvara kai tik joms paberia iš mūsų tarpo LDS ilgametį 5 kučiams; kartu su jais pralei- 
maisto. Nuo anksto ryto jos kuopos ir Conn. apskrities rašt. do mokykloje visą liepos mėn., 
korkina ir kudakina, kad pri- Joną Totilą. kuris pereitame juos auklėjo ir mokė lietuvių 
dėjusios kiaušinių. Per daug LDS seime už nuopelnus orga- kalbos, tikybos ir įvairių rank- 
jų pagyroms netikėdami, kala- nizacijai buvo pakeltas Garbės darbių. Labai dažnai, pamokų' 
kutai kraipo kaklus ir pasi- nariu. Mirė staigiai širdies su- metu, lankydavo vaikučius jų 

Jjuokdami burbuliuoja. - - i .. ... . —
• Šalimais yra nemažas gėly
nas. kuris sezono laiku pražys- malonaus ir veiklaus 
ta raudonais, baltais, mėlynais Gimęs Lietuvoje. Į Ameriką 
ir visokiais kitais žiedais.

I Einant žemyn nuo gėlyno 
žmogus daros atsargesnis — 
antai baltuoja eilė avilių. Tik 
pora drąsuolių nebijo apie 
juos sukiotis ir net arčiau pri
sikišti. Toliau esantieji tada 
sako, kad anie drąsuoliai šne
kasi su bitutėmis. Tačiau jie 
niekam nepasako, ką iš me
daus nešėjų išgirsta.

Jei mesi akį į laukus, ten vėl 
eina darbas — ar daržuose, ar

I
I

klau- ^arsu^a* ar- žiūrėk, ausis pa- 
i statęs tupi kiškis ir galvoja, 
bėgti ar nebėgti nuo tavęs. O 
žiemomis, sako, iš kalnų ir 
meškos kai kada ligi čia atvėž-

Padidėjęs ir ūkis, jei lyginti
su ketvertais ar penkeriais me-! "et, ir pasidžiau-

- - ................ gus. reikia skirtis. Viršininkės
Sesers Marijos i
kun. J. šupšinsko palydėti, iš
važiuojame iš šios lietuviškos, 
ramios ir darbščios vietos.

P.

Nell Meškūnas,
LDS Conn. Apskrities. bulienę Mr Kamendulj 

vice pirm. ___________

Šventoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

BROCKTON. MASS. CAMBRIDGE, MASS. »

nas 
pat 
čia 
rinį 
joj.

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašvti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”. “

Tik per “DARBININKĄ”
draugus, gyvenančius Amerikoje ir visame 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo

mes sužinosime, kas 
dedasi pavergtoje Lietuvoje.

DARBININKAS” buvo, yra ir bus geriausias 
Amerikos lietuvių išeivijoje laikraštis.

DARBININKAS” yra pripažintas kaipo rimčiau
sias katalikiškoje dvasioje vedamas laikraš
tis.

“DARBININKAS” išeina du sykiu į savaitę ir 
metams kainuoja $5.00; pusei metų $2.50.

“DARBININKAS” imant tik sykį į savaitę, me
tams kainuoja $3.00; pusei metų — $1.50.

“DARBININKAS”
366 VVest Broadnay, So. Boston 27, Mass.

<<

Vasarinė Mokykla
Šv. Roko parapijos mokyk

la, vadovaujant Seselėms Vie- 
ir kapeliono nuo]ėmSi pradėjo pamokas lie- 

pos menesio pirmą ir sėkmin
gai užbaigė liepos 28 dieną, 

į Mokslo pradžioje buvo tik 40I 
D”. vaikučių, bet vėliau — palaip- 

Įsniui išaugo iki 63.
į Pedagogės Seselės Vienuolės, 
1 nors, kaipo mokytojos, turėjo 

Sekmadienį, liepos 18 d. vasaros atostogas, tačiau jų

WATERBURY. CONN

atvyko 1916 m. Apsigyveno 
Waterburyj. LDS 5 kuopai su
siorganizavus. jis išrinktas pro
tokolų raštininku, o per pasta
ruosius metus buvo ir finansų 

! raštininku. Dirbo uoliai ir nuo
širdžiai. Jis buvo labai kuklus 
darbininkas.

Palaidotas labai iškilmingai 
iš Šv. Juoząįm> lietuvių par. 
bažnyčios Kalvarijos kapinėse. 
Gregorioniškas mišias giedojo 

j Moterų Sąjungos choras, kom-
prie šieno, ar prie javų. Rugiai pozitoriui A. J. Aleksiui vado- 
išnokę laukia dalgio. Kitur bul-■ vaujant. 
vėl žydi, šienas kvepia, ir pla- Florencija Petrosky. 
karnas dalgis, lygiai kaip Lie- šiais buvo — Edvardas Leo- 
tuvoje per piūtį.

Ekskursijos busas 
nuo bažnyčios rugp.

|9 A. M. Kelionė ten ir atgal — 
$3.25. Bilietus galima gauti 
Daukanto ir Bačinskio krautu
vėse, pas P. Radaitį, A. Zavec- 

Jaku-’ ką, A. Ambrozaitienę, B. 
' tį.

krėstas. į mylimas klebonas kun. Pr.
Mes netekome labai gabaus, Strakauskas, ir retkarčiais 

asmens. Run. S. Saulėnas ir kun. A. 
Klimas.

Po mėnesio kruopštaus dar
bo, paskutinę mokslo dieną — 
liepos 28, buvo surengta vai
kučių rankdarbių parodėlė, 
išdalinta už geriausius rank
darbius dovanėlės ir pabaigoj 
— sulošta “bingo” ir padai
nuota lietuviškų dainelių.

Vaikučių tėveliai ir mamy
tės turi būti labai dėkingi Se
selėms už Jų darbą bei pasi
šventimą ir privalėtų Jas vi
suomet dvasiniai ir materialiai 
remti, nes Brocktono Nukry
žiuoto Jėzaus Seselės yra dar 
naujakurės, dėl Joms reikalin
ga visokeriopa parama. Taipgi 
Joms trūksta ir kandidačių.

Solistė buvo ponia 
Karstne-

nard, Antanas Urbonas, Anta-

išeis
15 d.,

Maldų Rinkinėlis, 
balti celuloidiniai viršeliai. Kai* 
na — $1.50.

Kūrybinis momentas 
ižiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa-. 
/o asmenybę. I

Prof St. Salkmutki*

Ramybes Šaltinis
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- 

jame dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.
“Darbininkas” 
366 W. Broadvay, 

So. Boston 27, Mass.

DARBO DIENOS MIL1INIBKAS

Suvažiavimas - Piknikas
■ - — įvyta ■

PIRMADIENI,

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

Thatcher Street, Brockton, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

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 ir 
atvykti tą dieną į bendrą talką, kad bendru dar
bu daugiau nuveikus — laimėjus.

RENGĖJAI.



ŽINUTES dalyvauti

Į

p»-

Kun. An
tį P., lei-

sąžinės pareigą pilnai pasinau
doti pilietiška teise 
rinkimuose.

Antradienis, Rugpiūčio 3, 1948
------------------------------------

VIETINES ŽINIOS

Balsuoti Yra Rimta Pareiga. 
“The Pilot” talpina šiokį atsi
šaukimą:

Visi, kurie gali balsuoti, teat
simena, kad sekamomis dato
mis baigsis registracija: dėl 
primanęs (pradinių) baisavi- 
jnų, rugp. 13 d., 10 v. p.p., dėl 
visuotinių rinkimų, spalių 1 d., 
10 v. p.p. i

Kiekvienas pilietis privalo 
sužinoti savo apylinkėje laiką 
ir vietą kur jis gali užsiregis
truoti. Nevienas negali balsuo
ti kurs* nebus legaliai užsiregis
travęs. Reikia tik sykį regis-< 
truotis viename apsigyvenusia-’ 
me mieste.

Naudotis balsavimo teisėmis 
yra visados svarbi moralė pa
reiga. Šiuo ypatingu istorijos 
laikotarpiu likimas tautų gali 
remtis ir lemtis ant didžiumos 
balsų teisingųjų žmonių. Perei- 

rinkimai nistration, 
primena Boston, Mass. 

neapsako- Rugp. 18 d. reikia užsiregis- 
susipratu- truoti.

Rugp. 25 d. reikia pereiti į- 
stojimui kvotimus.

Naujas Daktaras, 
tanas A. Jurgelaitis, 
džia mėnesį atostogų čia pas 
savo tėvelius. Jis po aukštes
nių ir aukštųjų studijų įvairio
se Tėvų Domininkonų mokslo 
įstaigose tapo įšventintas. Po 
to jis studijavo ispanų litera
tūros. Po atostogų tikisi būti 
paskirtas mokytojumi ispanų 
kalbos ir literatūros kurioj 
nors Domininkonų mokslo į- 
staigoje.

tys
Maine, rugpiūčio 15 d.

Mrs. O. IvaškieoSs trupi taattaius šakius,
jaunuoliai pašoks ir Lietuvių Dieaoje, Keuaehuiik Port,

RIGHT TO VOTE
IS SOLEMN DUTY

(Šukytės) Kalakauskų, gyv. 
35 Mercer St.

Rugp. 1 d. tapo pakrikštytas 
Juozas Tarnas, Juozo ir Arle- 
nos Gerybų.

Naktiniai Kolegijos Kursai. 
: Bostono Kolegija praneša, kad 
High School baigę, vyrai ir 
merginos gali vakarais eiti ko
legijos mokslus Boston 
lege’s Coeducational 
Evening College of
Sciences and Business Admi-

126 Newbury St.,

Col- 
Intown 

Arts,

Specialūs Bušai Į Pašven
tinimo Iškilmes, 

Kennebunk Port, Maine
Iš South Bostono į didžiąsias 

Lietuvos Pranciškonų šv. An-
Pereitą sekmadienį vietiniams Vienuolyno.. Koptyč*08

. . .. . Pašventinimo Iškilmes, Kenne-kunigams gelbėjo bažnytiniame' ,, . ... , . . (bunk Part, Maine, rugpiuciodarbe šie svečiai kunigai: Te-Į^c .. . . . . D,,
vas Antanas Mešlis, S. J., Tė
vas Pranas Aukštikalnis, S. J.
ir Tėvas Antoninas Jurgelai
tis, O. P.

to pavasario Italijos 
dramatingai mums 
balsavimo galybę ir 
mą svarbą budraus,
šio ir veikiančio elektorijato 
bei rinkimuose dalyvavimo.

Mūsų pačių kolionijose, vie
tose ir tautoje, nuolat didinasi -------------------o----------------- i
skaičius klausimų, kurie liečia čius registruotis į High Schooli 
krikščioniškos ir demokratiš- kursus, Marianapolis College,! 
kos žmonijos gyvenimo pama- Thompson, Conn.
tus. Piliečiai, kurie yra užsire-į Dar raginame tėvelius regis- 
gistravę balsuoti, gali pagelbė- truoti vaikelius į Šv. Petro pa
ti apginti šiuos pamatus. Tie,1 rapijos puikias mokyklas. Per i 
kurie nesiregistruoja balsuoti abi mokykli vaikai 
arba, užsiregistravę, nebalsuo
ja, turi patys save kaltinti, 
kuomet vieša politika išeina 
nenaudai žmonijos.

Primename visiems žmonėms 
šioje Arkivyskupijoje jų rimtą■ ■

■■ —i.
Prie progos raginame bernai-!

Palaidotas Notrimas. Liepos 
31 d., 10 v. r., iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, Šv. Benedik
to kapuose tapo iškilmingai pa
laidotas 73 metų So. Bostono 
gyventojas Mykolas Notrimas. 
Jis paėjo Kruopių parapijos. 
Amerikoje pragyveno 45 me
tus. Paliko moterį Oną (Zdane- 
vičiūtę), tris sūnus, keturias! 
dukteris, vienuoliką anūkų. Jis 
prigulėjo prie šių lietuviškų j 

(draugijų: Šv. Petro ir Povilo, i 
į S. L. Šv. Kazimiero, Šv. Kazi
miero L.R.K. ir Lietuvių Pilie
čių.

15 d., išeis specialūs basai. Bu
šai išeis nuo “Darbininko” 7:30 
vai. ryte. Kelionė į abu galu 
tik $3.25. Bet tai kelionei turite 
tikietus tuoj įsigyti. Jų galite 
gauti: “Darbininke“, pas A. 
Majauskaitę, S. Griganavičių, 
A. Ivašką ir k.

Bušų Komisija.

Nuo Ketvirto Aukšto 
Nukr|tqsi Mergaitė 

Pasveiks

DAKTARAI

Tel. TROwbrldge 8330

J. ______
(BEFSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 Harvard Street 

Kampai Inman arti Centrai Są. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

ru■omn j. M. B.

A. J. NAMAKSY 
REAL E8TATEA 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office TeL So. Boston 0948

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Roabury, Mass. 
T*l. Parkway 1233-W

į/x, >.

»z<

•zl
>/•
»/•
»/•
t'*

yra aprū
pinami pirmų septynių skyrių 
ir vaikų darželio mokslais.

Šv. Petro lietuvių par. kar- 
nivalas buvo sėkmingas. Liko 

•$4,125.00 pelno.

i

Ali persons eligible to vote are reminded that the 
closing dates for registration this year are the follow- 
ing: for the primanęs, August 13, at 10 P.M.; for the 
elections, October 1, at 10 P.M.

Each citizen should discover the hours and places 
of registration in the locality in which he or she lives. 
No one can vote who has not been legally registered.

The exercise of the vote is always a serious moral 
obligation. At this particular moment of history the 
fate of nations depends at times on a maximum vote 
by upright people. The Italian elections lašt Spring 
are a dramatic reminder of the power of the vote and 
of the tremendous importance of an alert, informed 
and functioning electorate.

In our own community, local and national, the 
number of issues which affect the very foundation of 
Christian and Democratic society are constantly on 
the increase. Those who register to vote can help pro- 
tect these foundations. Those who do not register to 
vote or who, having registered, fail to cast their 
votes, have only themselves to blame when public 
policies are adopted contrary to the best interests of 
society.

We remind all persons in this Archdiocese of 
their solemn obligation in conscience to avail them
selves fully of the civil right to vote.

RADZEVIČIŪTE, Veronika, 7 
iš Vilkaviškio ap.

RAGAVIČIūTES - Kavaliau- - 
skienės, Pranės, ir Augusto ; 
Kavaliausko sūnus Bronius Ka- -

• »

valiauskas prašo atsiliepti gi- ’ 
minės ir pažįstamus. ;

RAKAUSKAITE - Safhuk, : 
Kazimiera, iš Raseinių, gyv. , 
Boston, Mass.

RAMOŠKAITE - Žukauskie
nė, Ona, iš Panevėžio, Chicago. Z

RAPKAUSKAS, Kazys ir 1 
Petras, iš Balninkų vai. Z

ROMANOWSKI, Casimir, iš Z 
Marijampolės, farmeris. Z

ROMBINAITE - Barauskie
nė, Rozalija.

RUMŠĄ, keli broliai, išvykę 
iš Veiverių vai., Marijampolės 
apskr.

RUPKUS, Karolis, dirbęs' 
laive SS Steelmaker.

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

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

I A
 I 

I *•

ĮVAIROS SKELBIMAI

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Donna Albano, 2 m. mergai
tė iškrito per langą nuo ketvir
to aukšto (Mass. Avė. South 
End).

į Krito 40 pėdu, bet pataikė 
ant minkštos žemės, todėl tik 
kojytę nusilaužė, bet pasveiks.

MALECKAS, Karolis, ir jo 
sesuo Marija, 
Trakų ap.

MAN ASAS,
kariškio ap., 
Mass.

iš Kruonio vai.,

Ignotas, iš Vil- 
gyv. Worcester,

NAUMAVICH’ John, gyve
nęs Denver, Colorado.

NIMGAUDAS, 
Nimgaudaitė, 
Mosėdžio vai..

REIKALINGA AUTOMOBI
LIŲ MECHANIKAI 

pageidaujama Crysler Korp. 
patyrę vyrai. Matykite 

Mr. Kearns 
TWOMBLY MOTORS, INC. 
783 Mass. Avė., Arlington.

(30

NORGILAS,

Juozas 
Anastazija, 
Kretingos ap. 
iš Tauragės ap.

ir 
iš

Susirinkimas Ekskursijos 
Į Kennebunk Port Reikalu

>

i

l

Atostogauja. Kun. Albertas 
Abračinskas nusivarginęs sėk
mingu Lawn Party ir Kamiva- 
lo surengimu ir organizuotės

Antradienį, rugpiūčio 3 d., 8 
vai. vakare “Darbininko” pa
talpose įvyks susirinkimas eks
kursijos į Pašventinimo Iškil
mes, Kennebunk Port, Me. rei
kalu.

Visi Tėvų Pranciškonų prie-I ..... - - -
i darbais, rugp. 1 d., išvažiavo liteliai prašomi į susirinkimą at- 
; pajūrį atsikvėpti. Jis atosto
gauja su savo vaišinga sesute

i ir mūsų mokykloms duosniu 
’švogeriu Dr. Reynolds iš A- 
thol, Mass. Leidžia ten atosto-

■gas ir kun. Abračinsko
nėlė. Linkime visiems gerai pa-j

! ilsiauti.

silankyti ir pasitarti.
Bušų Komisija.

moti-

Kaip Geriausiai 
Nuvažiuoti?

į

Cukemč

pats teisėjas išdavė 
laikiną draudimą— 

prieš streikierius 
jiems masiniai pi-

Tą dieną Rita E. Latvinskai-Į 
tė, gyv. 436 E. 6th St., ištekė
jo už Vilimo Jacąues, gyv. 
Park St.

119

pa-Taip pat tą dieną tapo 
krikštyti šie kūdikiai:

Monika Alena, Fredriko - A- 
lenos (Gabaliauskaitės) Clark, 
gyv. 406 K St.

Juozas J., Juozo

MANTRIMAS, Zofija iš Tau
ragės ap.

MARCINKUS - Avižieniūtė, 
Ona, iš Šumsku vai., Marijam
polės ap.

MARČIULAITIS, Pranas, iš 
Kauno ap., gyv. Clevelande.

MASIONIENE - Gimbutaitė, 
Anelė, iš' Vyžuonų vai., Ute
nos ap.

MAŠIOTO, Prano, kilusio 
nuo Naumiesčio, Šakių ap., gi
minės prašomi atsiliepti.

MATELIS, Antanas, iš 
kalnio vai., Raseinių ap., 
Baltimorė je.

MELIONAS, Zigmas, iš 
palingio vai., Seinų ap.

MICKEVIČIŪTE, iš Kupiškio 
vai., Panevėžio ap., ištekėjusi.

MINDERIS, keturi broliai, ir 
Minderytė, Michase, iš Pabais
ko vai., Ukmergės apskr.

MOCKUS, Juozas ir Petras 
ir seserys Barbora ir Ona Jur- 
jonienė, iš Naumiesčio vai., 
Tauragės ap., gyv. Chicagoje 
ir Philadelphijoje.

MORKVENAS, Petras, Pa
biržės vai., Biržų ap.

NARBUZAS, Jurgis, iš Pae
žerių vai., Vilkaviškio ap.

REIKALINGA 
Automobiliu Mechanikai

Jei jūs esate pirmos klasės me-
PAKULIENE - Kalėdaitė, O- chanikas, mes siūlome jums 

na, iš Leipalingio vai., Seinų a. nuolatinį darbą su geru atlygi- 
niu. Dienomis ar naktimis dirb
ti. Atsišaukite Mr. Sharp, 

CDOMBS & McBEATH, INC.
971 Commonwealth Avė., 
Boston — TeL AL 4-1800

(30)

PAULAUSKIENE - Stepo- 
nienė, iš Gargždų vai., atvyko 
Amerikon pas dukterį.

PAULUS, Albina, gyvenusi 
Clevelande.

PETKUS, Uršulė, Brooklyne. 
PETRAITIS, Benediktas, iš 

Naujamiesčio vai., Panevėžio ą, 
i PETROŠIUS, iš Tauragės š. 

PILVINIS, lankęsis Kaune. 
PINKUVIENE - Lietuvnin- 

kaitė, Magdalena, iš Vilkaviš
kio ap., gyv. Worcester.

PITRENAS, Jonas, iš Rokiš- 
Lei- kio ap.

POCIUS, Zenonas, iš Alsė
džių vai., Telšių ap.

PRAKUROTAS, Kazys, iš 
Kupiškio vai., Panevėžio ap.

PRANCKEVIČIENE - Kalė- 
daitė, Juzė, iš Liudvinavo vai.

PREIKŠAITĖ - Vendel, Ur
šulė, iš Gargždų vai., Kretingos 
ap., gyv. Chicagoje.

PREIKŠAS, Jurgis, iš Kre
tingos ap., sūnus Jurgio.

PREIKŠAS, Petras, Pijus 
Konstancija.

RADZEVIČIUS. Petras 
Simonas, iš Vilkavižkio ap.

Gir-
gyv.

Ka* norite Įsigyti Saulttoj* 
CalifomIJaje Namus ar kita* 

nuosavybe* 
kreipkitės paa: 

aus. LIKSIS 
Realstatininkas 

710 N. Van Ness Ave^ 
Hollywood 38, Calif.

GRABO BIAI

Kaip geriausiai nuvažiuoti 
. dabar pagarsėjusį Kennebunk 
i Port, Maine, bet mažai lietu-Į
ivių dar lankytą kampelį? Ten 
į rugpiūčio 15 d. įvyks naujai į- 
rengto Lietuvos Pranciškonų 
Vienuolyno Pašventinimo iškil
mės. Visi gyvieji lietuviai bea- 
bejo norės ir važiuos jo pirmą 
kartą pamatyti ir iškilmėse 
dalyvauti. Ten nuvažiuoti gali
ma automobiliais traukiniais ir 
didžiosiomis busų linijomis.

i ir pigiausiai 
i busais, 

kurie išeis 7:30 vai. iš ryto, 
nuo “Darbininko“. Grįš tą pa
čią dieną ir į tą pačią vietą. 
Kaina į ten ir atgal tik $3.25.

Tik tai kelionei turite iš 
anksto arba tuojau bilietus įsi
gyti. Jų galite gauti “Darbi
ninke”. Yra užsakyta trys pui
kūs busai. Jei atsiras daugiau 
norinčių specialiais busais va
žiuoti — užsakysime daugiau. 
Tik tą turime žinoti kogrei- 
čiausiai. Basų' Komisija.

- Vero- ggį patogiausiai i 
nikos Zarkauskų, gyv. 186 W. |jUS vykti specialiais 
7th St.

Jonas C., Karolio B. ir Stasės

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime ll-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėms 
te> piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite:

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

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

i

>z<
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' muz

Užsisakykite Tanike Pas Mas 
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Išdalino Tortą Kaimy
nams ir Pažįstamiems

Myopia Club Beverage Co.
Grofton Avė* Islington* Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Lena Stadtmiller, 96 m. ne
vedusi gyvenusi 19 Cheshire 
St., Jamaica Plain, mirdama 
liepos 17 d. savo turtą sie
kiantį $75,000.00 paliko savo 
pažįstamiems ir kaimynams. 
Pavyzdžiui paprastam darbi
ninkui Albert E. Doch, gyv. 
Roslindale, paliko $20,000 ir 
savo gyv. rezidenciją, polic- 
monui Collettai $10,000 ir ke
lias dešimčiai kitų pažįstamų 
ir kaimynų.

Boston, Mass. — Aukštesnio
jo Teismo Teisėjas, John E. 
Swift, nusprendė, z kad Unitęd 
Packing House and Sugar 
Workęrs Unija, Lokalas 107, 
CIO ir jos viršininkai turi tei
sę, kad prieš juos užvesta by
la, dėl neva laužymo Teismo 
Draudimo — Injunction būtų 
vedama prie prisaikintųjų tei
sėjų (jury trial). Prieš tris sa
vaites, tas 
kompanijai 
injunction 
draudžianti
kietuoti dirbtuvę, vartoti gar
siakalbį, bei masiniai susirink
ti arčiau kaip pusę mylios nuo 
dirbtuvės.

American Sugar Refining 
kompanija apskundė Teismui 
minėtą unijos lokalą už “lau
žymą to teismo draudimo“ ir 
norėjo, kad byla to reikalo bū
tų vedama ne prie “džiurės“, 
bet prie vieno teisėjo. Unija gi 
norėjo priešingai. Teisėjas 
Swift padarė nuosprendį uni
jos naudai.

Tuo pačiu kartu, minėta 
kompanija pareikalavę Teismo, 
kad vietoje laikino ‘injunction’ 
prieš uniją būtų išduotas nuo
latinis. Tuo reikalu argumen
tai iš abiejų pusių buvo patiek
ti teisėjui Daniei T. O’Connell. 
Jie tęsėsi net 2 savaites. Pats 
teisėjas buvo atvykęs prie cu- 
kemės ir stebėjo pikietuotojų 
elgesį. Jis savo nuosprendį pa
skelbs šį trečiadienį.

Atrodo, kad kompanija yra 
pasirįžus vartoti visokiausius 
būdus, kad sulaužius streikuo
jančių darbininkų vienybę ir 
uniją. Ne tik samdo skebus, 
vylioja pavienius streikierius 
grįžti darban, bet užvedė ir 
teismuose įvairias bylas. Bet 
darbininkai nesiduoda palau
žiami.

Šis streikas prasidėjo kovo 
29 d. Streikuoja apie 600 dar
bininkų. Apie pusę jų yra lie
tuviai ir seni darbininkai toje 
dirbtuvėje. Dėl to skaudžiai 
nukenčia medžiaginiai.

Lietuviai yra pasiryžę nepa
siduoti, nes jiems yra padary
ta didelė skriauda.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4 V C.
Plrminink# — Eva MarkslenF,

82S K. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Viee-PfnnininM — G. GailitaienC,
8 VtafieM St, So. Boston, Mass. 

Prot Kalt — Ona Ivaikiene,
448 K. 8th St, So. Boston, Maaa. 

Finansų Kalt — B. Cūnieni.
28 Gould St, W. Roxbury, Mas*. 

Tel. P*rkway — 1884-W
Iždininke — Ona Siauris,

51 Tampa St, Mattapan, Mass. 
Tvarkdar* — Ona Krasauskas,

11 Springer St, So. Boston, Mass. 
Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnyt*.

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

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

Visais draugija* reikalais kreipkitės 
pas protokolu raitininke.

ir

ir

S. Barasevičius ir Sūnas
MOTERIS PAGELBININKS 

Lietuvių Graborlu*-Balsam uoto Ja* 
Turi Notaro Teis**

254 W. Broadway
80. BOSTON, MASS.

Tol. SOUth Booton 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

*V. JONO EV. BL. PA9ALPINĖ8 
DRAUGIJOS VALDYBA J I

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas—Stasys K. Griganaviaus, 
699 E. Seventh St, S. Boston, Mass.

Maršalka — O. Krasauskas, 
11 Springcr St., So. Boston. Ma33.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos aalAj, 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

C A S P E R
FUNERAL HOMB

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass

JnephV.C
(KASPERA8)’ 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY PJJBIJC 
Patarnavimas Dieną Ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. ŠOU Boston 1437 
8OU Boston 3980

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotoja* 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tai. Brockton 8-1580

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

2SI Vest Bra*dway,

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

giai patarnauja.

South tatai, Mas.
SlSSnSaaSKX3SOS»t»SK9SKSSK9(XX9SXX«»(KKKXK9^

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBrasdway
SOUTH BOST0U, KAM

D. A. Zitetsk**, F. E. £*i«t*ka* 
Graboriai Ir Bal*amu«t*JaL

Patarnavimas dieną ir nakty. 
Keplytla Šermenim* Dykai.

NOTARY PUBUC
TM. ŠOU Boaten 0818



Antradienis. Rugpiūčic 3.
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Su evakuacijos ešalonu j Vieną^. Pasiti
kėjimas vokiečio garbes žodžiu. "EL bombos 
krinta '. Naujai atgimg. Keisti ženklai. Mes 
apgauti—Gestapininko "pamokslas". Patran
kę muzika Tryškiuose. Juozapato pakalnėje — 
Nacių lazdų malonėje žygiuojame ginti Rei
cho. Bėgamo^. Bandome papirkti nacius. "Jei
gu pro Luokę kada bekeliautumeL.." Bolševi
kai išniekina Raudėnų bažnyčių. Mirties žais-

igo mūsų daiktus grįžome 
nakvoti prie vienuolyno.

EI, BOMBOS KRINTA!
Tik pavakarieniavę su

sirinkome viename bute 
pasidalinti fronto žinio
mis ir spėlioti naują mū
sų gyvenimo etapą išvyk
stant iš brangios Tėvynės. 
Staiga baisūs trenksmai 
mus meste išmetė iš kam-, 

suvokėme,

j
ii

i 
i

Mes Kretingoje. 1944 m. 
spalių mėn. Neramios ži
nios iš Rytų fronto, kuris 
randasi, tik už kelių de
šimtų kilometrų, todėl e- 
vakuojamieji belaukdami 
išvežimo spaudžiasi prie 
sausakimšai butuose susi
grūdusių žmonių, nes 
miestas kuone visas sude
gintas dar iš 1941 m. karo 
veiksmų. Tiktai pakraš
čiai ir vienas kitas centre barių. Greitai 
namas per nesusipratimą kad užlėkė sovietų lėktu- 
likę. Pranciškonų vienuo- vai. Galvatrūkčiais leido- 
lynas nespėja maitinti mės iš namų į daržus, nes 
šimtus pabėgėlių iš įvai- juose nebuvo nei men- 
rių Lietuvos dalių, jau so- klausios slėptuvės. Dan- 
vietų okupuotų. Lietuvis gus ir miestas skendėjo 
lietuviui nelaimėje tikras lėktuvų pakabintų 
brolis.

Mieste pasirodo plaka
tas su ešalono vokiečio 
vadovo atsišaukimu: — 
“Komunistuojantys ele
mentai skleidžia netikrus 
gandus, kad jūs nebūsite 
nuvežti Vienon, bet būsite 
nuvežti kitur. Aš užtikri
nu savo vokišku garbės 
žodžiu, kad tai — melas 
ir aš jums užtikrinu, kad 
savo žodį ištęsėsiu. Tuoj 
bus duota žinia, kada iš
vyksime vos tiktai bus 
prisiųsti tam tikslui skir
ti vagonai, kurie tiesiai 
jus nugabens į Vieną. Ke
lionė tęsis apie 30 valan
dų.” Nusiraminame, nes 
kitos išeities nėra, nors į bombos krinta 
vokiečių šimtais kartų bu-1 mūsų. T” —

“lem
pų” šviesoje. Viršuje bur
zgė sovietų lėktuvų eska
drilės žerdamos kur pa
kliuvo bombų krovinius. 
Dundėjo priešlėktuvinė 
artilerija dangų nusags- 
tydamos pilkšvais sviedi
nio didumo kamoliukais. 
Žemė drebėjo nuo smar
kaus bombų sprogimo. 
Mums po nekurio laiko 
pavyko surasti bulvių rū
sį, kuris bent nuo bombų 
skeveldrų dalinai galėjo 
mus apsaugoti. Rūsyje 
kai kas sužinojo, kad aš 
kunigas. Arčiau esantieji 
tamsumoje spaudėsi pri
eiti prie išpažinties. Iš 
trenksmų rodėsi, kad 

t netoliese 
_____ ____________l_ Už pusvalandžio 
vome apgauti. Vėl prane-! viskas aprimo ir mes grį
šimas raginąs iš vakaro žome į nakvynes su netik- 
stoties barakuosna suga-'rumu vėl būti užkluptais 
benti su savimi turimą i ir nebeturėti gal iš viso 
mantą, nes čia jie būsią kur bepasislėpti. 
saugojami ir patogiau bei.
greičiau bus pasiruošta! KEISTI ŽENKLAI 
kelionėn. Daugelis neturė- Aplinkui dangus gaisrų 
darni kur nakvoti čia pat, kraujo varsomis buvo nu- 
barakuose pasiruošė guo- dažytas. Manėme, kad 
lį. Mes suradę kas pašau-' stotis su barakais degė.

DĖMESIO!

DARBININKAS

šis paveikslas savo istoriniu atžymėjimu yra tai .pirmas tos rūšies 
vaizdas. Tai naujos Izraeliaus valstybės armijos militarė policija.

Bet sutikome iš ten ėju
sius vyrus, kurie patikino, 
kad ten viskas tvarkoje. 
Rytdieną sužinojome, kad 
buvo bombarduota Kre
tingalė ir kad daug bom
bų nukrito Darbėnų lau
kuose tiktai vienam ūki
ninkui sudegindami kloji
mą. Skubėjome stotin, 
nes 9 vai. pagal praneši
mą turįs išvykti trauki
nys, bet čia ešalono va
das pranešė dar visiems 
nemalonią žinią esą geš
tapas ir partija tikrins 
rytoj važiuojančiųjų są
rašą. Ir kasgi iš ten buvu
siųjų turėjo “švarią sąži
nę” vokiečių atžvilgiu! 
Čia buvo dauguma prieš 
vokiečių nacius veikusieji 
pogrindžio vadovai. Tarp 
važiuojančių matėsi ir 
mūsų aušrininkas dr. Jo
nas Šliupas su savo šei
ma. Tačiau raminomės 
kad naciai staigiai 
braškėjus frontui 
spėjo 
sąrašus 
tai apie pietus pasirodė 
negera 
sauvaliavę, 
partijos tūzai, 
niška šypsena 
nujausti kaž ką negera. 
Jie paskubomis perėjo vi
sus barakus ir tarė, kad 
viskas tvarkoje. Vienas iš 
jųjų geštapo karininkas 
atrodė gerokai įgėręs ir 
kurio išvaizda rodė jį e- 
sant žvėriškai žiaurų. Įta
rimo nerimas didėjo, nes 
tuoj pasigirdo įsakymas 
lipti į senai stovėjusius

t

» 
su-1 

nebe- 
smulkius detalius 

bepasiimti. Tik-

S
je stovi apie 80 padvadų,| kraipydami galvas keikė 

partiją ir geštapo. “Mums 
gi buvo pranešta, kad at
gabenami kapituliavusie
ji Varšuvos sunkilėliai ir 
buvo įsakyta negailėti 
lazdų, todėl va, šitie se
niai naciai lazdas nešini 
atėjo. Bet kaip ten bebū
tų šitoks elgesys — žiau
rus ir jokiu būdu nepatei
sinamas — baivė jie su 
mumis pasikalbėjimą.

Geštapas mus atidavęs 
nacių valiai, sulipo i trau
kinį, kuriuo namarni it v- 
pe nuplaukė verkiančiu 
moterų ir vaikų verksma i 
bei klyksmai, o mes nume
tę savo daiktus j vežimus, 
traukėme būriais apkasų 

į linkui,

Raudonasis Birželis
Dienos eis, dienos bėgs, kaip pašėlę 
Atminty pasimes, pasiklys.
Tiktai dienos raudono birželio 
Liks styroti širdy, kaip diglys.

Žėri žvaigždės—raudonos žarijos, 
Kaip baisingi, pikti pranašai. 
Veltui, mama, verki aimanuoji, 
Ir sūnelį palikti prašai.

Jie išvež ir tave, tavo sūnų, 
Tavo dukrą išvilks už kasų. 
Akmeninės jų širdys bedvasės, 
Ir nebėr kas jiems duot atgrąsų.

Jųjų širdys, kaip Sibiro taigos, 
Nesutirpdo ledų aimana.
Tad gana tau raudoti ir klūpot, 
Ir maldaut ach gana, ach gana!

Ten Sibire plačiam nepaklysim. 
Mum» takus tenai broliai išmynę. 
Mūs tėvų knygnešių tenai kraujas 
Kelius nužymėjo sniegyne.

Algirdas Vainys.

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

Jo visa tėviškės meilė, ilgesvs 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 vertimų, kuriuose 
atvaizduota ta pati kova jau šimtais metų tęsiama.

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

ta parašyta, o kaina tik $2.—
Skubėkite užsisakyti, atsiunčiant iškirptą užsa

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

bet ką tai reiškia kuone 4 
tūkstančiam žmonių su 
manta! Matome kad čia 
viskas improvizuota ir 
kad moterims su vaikais 
čia tikra mirtis. Vyrai 
prikalba moteris liktis 
vagonuose ir vykti, jeigu 
vežtų į Vieną. Geštapinin- 
kai įsako visiems vyrams 
neatsižvelgiant į amžių iš
lipti, o vėliau įsakyta iš
lipti merginoms ir bevai
kėms moterims. Atsisto
jęs viduryje ankščiau mi
nėtasis, vokiečių karinin
kas pradėjo koliojimosi 
keiksmažodžiais paįvai
rintą kalbą. Vargas tam, 
kuris mėgino prieš paar- 
gumentuoti, tas buvo tuoj 
šautuvo buožėmis apskal-! 
dytas. Po vagonus, tuo 
tarpu medžiojo įsakymo 
nepaklausiusias merginas 
ir pasislėpusius vyrus ne
gailestingai mušdami. Ta
čiau daugelis merginų ir 
bevaikių moterų greitai 
rado išeitį ant kelių pasi- 
imdamos svetimą kūdikį. 
Karštuoliai, kurie kad ir 
nuogomis rankomis buvo 
pasiryžę pasipriešinti tam 
žvėriškumui ir pažemini
mui, buvo moterų ir šal
tesniųjų paprašyti valdyti 
nervus, nes tai galėjo iš
šaukti masines beatodai- 
rines egzekucijas.

Klaikiai skambėjo muši
mo smūgiai mėtomų mer
ginų ir senų bei ligotų vy
rų iš traukinių. Buvome 
suskirstyti į dvi grupes: 
vieni, turėjo vykti apkasų 
kasti 5 mylias, kiti, net už 
15 mylių. Vyrai rezigna
vo, kad moterys su vai
kais būtų grąžintos Kre
tingon, o jeigu bus gali
ma, kad vyktų tiesiog į 
Vieną. Geštapininkų kari
ninkas pagaliau ir su tuo
mi sutiko, f 
špalieriais stovėjo gin
kluoti vokiečių kariuome
nės dalinių sargyba. Prie 
padvadų su lazdomis ran
kose stovėjo keliasdešimt 
senių rudmarškinių, tai 
darbų prižiūrėtojai, į jų 
globą mes turėjome pa
tekti.
VISGI DAR BUVO ŽMO

NIŲ IR SU ŠIRDIMI 
Gūdžioje nakties glūdu

moje pasigirdo širdį ve
riąs moterų ir vaikų verk
smas, kuris siaubingai ai
dėjo miške, susiliedamas darni sprunkame pro juos, 
su sprogstančių kanuolių, paskui mus vis po vieną 
ir lėktuvų sviedinių gar- 
sais.

Dekoracija buvo: krau
ju liepsnojąs dangus. Ir 
rodėsi, kad tuoj padangėj 
pamatysime nusileidžian
čias keturius 
nius raitelius 
pasaulio pabaiga... To stojusius ūkininkus, 
vaizdo negalėjo atlaikyti ciai ar nepastebėjo, 
špalieriais stovėję vokie- ir pastebėjo, tai gal patys 
čių kariai ir jie žliumbė, prisibijojo imtis kokių 
tartum vaikai. Gal jie nors priemonių. Čia šiai ) 
tuomet prisiminė savo na- taip susitvarkėme. Brolis 
mus, bet svarbiausia tos su prof. Staugaičiu grei- 
ašaros buvo liudininkės, tai išvyko Kretingon žiū- 
kad dar visiškai nebuvo rėti kas nutiko su moterų 
palaiduotas civilizuotas ešalonu, o mes tuo tarpu 
vokiečių tautos žmonišku- likę "turėjome mūsų gru

pelės daiktus atvaduoti, 
Kas jūs per vieni? Iš- o gal mės dar atvadavę 

vaizda ir daugumos tai- savo daiktus suspėsime į 
syklingas vokiečių kalbos jį vėl įtūpti, 
vartojimas, rodo 
sant inteligentais, 
jūs su vaikais ir 
mis?” Jie apibėrė 
tais klausimais, 
jei ne lietuviai! Tai mato
te kokiu metodu jūsų val
džia tikisi pergalės!” Ir 
papasakojome jiems visą 
apgaulės istoriją trum
pais žodžiais, nes jau na
ciai mus ragino pradėti 
žygį į apkasus. Šie gi

pindami naujus 
planus, nors širdį dar 
spaudė ką tik išgyventi 
šiurpūs vaizdai.

Naciai palyginti buvo 
mandagūs gal dėlto, kad 
diena iš dienos Reichui 
pergalės viltis blėso, gal 
dėlto, kad jie buvo seny
vo amžiaus ir naciais ta
pę ne iš įsitikinimo, bet 
dėl lengvesnės duonos, o 
gal pagaliau, kad naktis 
ir mūsų skaičius nors ir 
beginklių vis"i keliolika 
kartų juos viršijo. Be to, 
galėjo ir juos paveikti jų 
pačių kareivių parodyta 
užuojauta.
— Jei ne jų žinioje būtų 

likusios mūsų moterys, 
tai mes tas “blakes” be
matant sutvarkytumėm— 
gniauždami kumščius kal
bėjo vyrai, nekreipdami 
dėmesio, kad jų tarpe ga
lėjo būti ir lietuviškai 
mokantis.

V •

IŠSIKILPUOJAME
Mes planuojame. Vi

siems sprukti? Tai nesun- 
i su 

daiktais? Jų tuoj atsiža
dėti būtų dar per anksti, 
nes turėjome visa tai, kas 
reikalingiausia tokiame 
padėjime, kada pajudėjęs 
frontas gali nusviesti Die
vas žino kur ir kuriam 
laikui. Nutariame: dalis 
tuoj pabėga, o kiti dar 
liekasi, kad išvogus daik
tus. Nuo Tryškių stoties 
pamaršavę mylią keliau
jame per Kaunatavos baž
nytkaimį pro vieną sody
bą: varteliai atdari ir mu
du su broliu nieko nelauk-

bar daugiau negu įtarti-'pasiteirauti kas manoma 
na. Prie manęs prieina su mumis daryti. Tačiau 

pirm negu delegatai su
grįžo žiauriąją tiesą mes 
sužinojome iš vieno ges
tapininko. Taip buvo pa
garsinta kiekvienoje ku
pė. Jis kreipėsi šėtoniškai 
šypsodamasis į mus: “Jūs 
inteligentai sabotažavote 
visą mūsų politiką, prieš 
mus kovojote. O dabar, 
kada mes turime kraują 
gausiai lieti žūtbūtinėje 
kovoje, jūs kaip ponai no
rite važiuoti sau Vienon! 
To jau nebus. Jus dabar 
gabename į fronto apka
sus, kur turėsite pasi
darbuoti, kad sulaikius 
priešą. Po dviejų savaičių 
galėsite kur norite va
žiuoti nors į tą pačią Vie
ną”. Tuo tarpu grįžo at
stovai iš ešalono direkto
riaus, kuris sakosi ir yra 
nemaloniai nustebintas 
geštapo elgsena ir žadėjo 
protestuoti prieš šitą ne

su- žmoniškumą Berlynui, 
gailės- Kur turėsis dėtis moterys

I 
I

1

dail. Jezerskas ir sako:!ni 
“Kunige kursuoja gandas, 
kad ne Vienon važiuoja
me, bet į kaž kokią blogą 
pusę. Nevažiuokime!” Aš 
jam tariau: “Taip šitas 
gestapininkų gyvuliškas 
elgesys nieko gero neža
da. Į klaną puolęs sausas 
nekelsi, bet daiktai jau 
traukinyje, o jų atsisaky
ti būtų neprotinga, nes 
kur dėsiesi, kad ir palikęs, 
plikas kaip pirštas; be 
maisto ir rūbų, kada Kre
tinga priplūdusi pilna* pa-

* - „ bėgėlių, o prašyti juk taip
vagonus, o joks lauktasis sunku?! Pabėgti dar spė- 
visą laiką traukinys iki sime”. Jis sutiko su mano 
šiol neatėjo, o 4 tūkstan- pareikštąja nuomone ir 
čiam žmonių su moteri- visi) kad ir abejonės bei 
mis ir vaikais turint su nepasitikėjimo kankinami 
savimi reikalingia u s i ą įšokome į jau judantį 
mantą (nes ne poros die- traukinį, tačiau dar lai- 
nų trumpai iškilai buvo nes atsisukę pamatė- 

> važiuojama) buvo duota me> kad jau geštapininkas 
nepilnas pusva 1 a n d i s. su pakėlusiu batu mums 
Daiktus tas žiaurusis, jau jau buvo pasiruošęs 
atkutęs gestapo karinin- teikti į užpakalį 
kas ragino kaip papuolė tingUmo” p^j^gą neščios ir su naujagi-

I miais,, maži vaikai ant
« MES APGAUTI plyno lauko? Geštapinin- 
j Tačiau traukinys pama- kas tvirtino esą tenai jau 
nievravęs tai į vieną tai į viskas iš anksto buvo su

tvarkyta. Ešalono direk
torius siūlė, naują projek
tą: jis pasiima moteris su 
vaikais į Vieną, o tenai 
nuvykęs paskubins ir vy
rų atvykimą. Tačiau mo
terys nutarė jokiu būdu 
nuo vyrų nesiskirti. Trau
kinys artėjo prie fronto. 
Kas kartą aiškesni darėsi 
kanuolių garsai.

žadą, Lietuvoje 
gestapo ir 

kurių iro- 
vertė mus

be jokios tvarkos mesti į 
prekinius vagonus. Nesu
skubusius mikliai suktis'. — — 
(nes nuo barakų iki trau-* 
kįjį\ kitą Pusę greitai pradėjo

“ riedėti ne vakarų, bet ry
tų kryptimi. Tačiau kaip 
skęstantis iki paskutinės 
minutės tikisi išsigelbėji
mo, taip ir mes traukyda
mi pečiais vienas 
karto raminome, 
traukinys 
Kai kas guodė sakyda- 

įmas esą traukinys va- 
ižiuojąs į Telšius paimti

kelio) kumščiojo automa
tinio pistoleto kolba, vi
sai neatsižvelgdamas ar 
tai buvo moteris ar mer
gaitė net ir vaikus. Tai 
buvo prieš ankstybesnį 
tvirtinimą esą kiekvienas 
savo daiktus imasi su sa
vimi, o moterys su vai- 
kais Arėsiančios patoges-

... , DAKB1MNMAS j nius vagonus. Sušilęs su
366 H. Broadway, _ _____ JSaBoston^ ass. brolju nesp5ju patenkintiLAUKIAME— PADAU-

Ufeakymo lapelis' prašančiųjų, padėti nešti|mai3iais. Tačiau dangu. GUO PASIRODANČIŲ 
dar nesuspėjusius trauki-|ma nebetikėio šiems sam-1 KETURIŲ APOKAUP* 
,nin paimti savo mantos. .protevimas tikėjo .p-! TINIŲ ŽIRGŲ...
i Iš visų pusių daugėja’gaule. Tuoj traukinyje Traukinys privažiavęs
ginkluotų automatais geš-(buvo sudaryta delegacija, Tryškių stotį, sustojo, nes 
topininkų. K r a u d a m i kuri su prof. Staugaičiu tai paskutinioji stotis; to- 
daiktus ir nepasijutome' priešakyje nuvyko protes- liau jau rusai. Jau kuone 
jau esą apsupti. Jau da-'tuoti šlykščią ' apgaulę ir! visiškai sutemę. Pamiškė- t

kitą iš 
kad 

maniev roja.
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kiti. Taip iš karto tuose 
namuose atsiradome aš- 
tuoni. Už keliolikos minu
čių atbėga dvi mokytojos, 
vienas buvęs karininkas, 
profesorius ir prekybinin- 

apokalipti- kas. Viduje radome nuo 
ir bus jau Zarasų atvykusius ir su- 

pabaiga... To stojusius ūkininkus. Na
ci jei

jus e-1 
Kodėl 

moteri- 
mus ši- 
“Kasgi

(Bus daugiau)

hons ’Mlmltas
Ine.
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