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Kaip Rusai Misi Su fane- 
rikos Mpiomatais

Pernai per Žolinę paskelbė 
savo nepriklausomybę Indija, o 
šiemet tą padarė Korėja.

Po karo “išlaisvintą” Korėją 
pasiėmė valdyti perpus Ameri
ka ir Rusija. Pietinę Korėjos 
dalį su sostine Seul paėmė A- 
merika, o šiaurinę dalį gavo 
Rusija. Abu okupantai valdė 
tą kraštą savotiškai ir siekė 
savotiškų tikslų. Okupacijos 
metu Amerika lavino Korėjos 
kariuomenę ir sudarė armiją iš 
apie 50,000 karių. Rusija savo 
zonoj darė tą pat. 
kad Rusija esanti 
raudonąją korėjiečių 
apie 200,000 karių.

* Korėjos nepriklausomybės 
paskelbimą Amerika laikė to
kiu svarbiu dalyku, kad į tas 
iškilmes vyko iš Japonijos sos
tinės gen. MacArthur. Tai 
aukščiausia reprezentacija, ko
kia tik gali būti.*

Lietuviai nei.iš tolo nepavydi 
Amerikos talkos Korėjai. Bet 
šiuo ryšiu lietuviai negali ne
prisiminti Lietuvos ir kartu ne
gali neprisiminti to, kaip A- 
merika atsineša į Lietuvos at- 
steigimo klausimą.

Spėjama, 
sudarius 

armiją iš
Pasirėmęs ant lazdos Gen. Jonathan M. Wainwright, Corregidor ir 

Bataan herojus, kalba sužeistiesiems Veteranams susirinkusiems ant ve
žimukų į savo seimą Rego Park, N. Y.

Raudonieji Paleido Suimtus

Amerika rėmė ir teberemia 
Kiniją, kad tik ji atsilaikytų 
prieš komunistinę Rusiją. Ame
rika lavino, ginklavo Kinijos 
armiją. Sudarė daug divizijų ir 
išrodė, kad ta armija apsidirbs 
su raudonaisiais, išvys juos iš 

dattų.Amerika Kinija* geibi- 
jimui iš Rusijos nasrų išleido 
ne milijonus, o bilijonus dole
rių. Ir kas galų gale jau įvy
ko? Amerikos išlaisvintoji Ki
nijos armija raudonųjų jau su
pliekta, sutrempta; ginklai, a- 
municija, kariniai trokai, am- 
bulansai, lėktuvai atiteko rau
doniesiems. Amerikos remia
mas Kinijos diktatorius vos 
laikosi.

Kas gali suprasti ir išaiškin
ti tą, kad Amerika pylė bilijo
nus dolerių į Kinijos gelbėji
mą, kai tuo tarpu ji yra ranka 
pamojus ant Europos vidurio 
tautų ir atidavus jas Maskvos 
vergijai? Amerika rūpinasi nuo 
komunizmo išgelbėti puslauki
nius korėjiečius ir stengiasi iš
gelbėti kinus, kurių nenori A- 
merikon įsileisti, o atidavė 
Maskvos smakui kultūringas, 
krikščioniškas Europos vidurio 
tautas, kurios per visą laiką 
Ameriką idealizavo * ir kurios 
davė Amerikai ištikimųjų pilie
čių.

Kaip suprasti Amerikos poli
tiką?

Prieš karą Prancūzija stovė
jo už nuolaidas Hitleriui. Gar
susis Miunichas įvyko ypač dėl 
Prancūzijos užsispyrimo. Pran
cūzija tada įspėjo Angliją, kad 
girdi, karui kilus, ji galinti pa
daryti taiką skyrium. Dabar 
Prancūzija panašiai stovi už 
nuolaidas Stalinui. Tokia Pran
cūzijos politika dabar silpnina

Tęsinys 2-rame pusi.

Rusai, rodos, tyčia daro 
įvairių nemalonumų Ame
rikos diplomatams. Gali
ma paimti tik keletą pa
vyzdžių. Rusų kontroliuo
jamame Kinijos uosto 
mieste Dairen Amerikos 
konsului ir jo visam šta-{ 
bui • nevalia nei didžiau
siuose karščiuose eiti į, 
ten esančius pliažus, (by- 
čius) maudytis.

Maskvoje vienam Ame
rikos diplomatui rusų 
muitinė sulaikė skalbia-1 
mą mašiną, kurią jis siųs- ■ 
dinosi iš Amerikos. Išlai
kė virš metus laiko. Tas 
diplomatas tapo iš Mas
kvos atšauktas. Jis nore- 
* S: “ti £ tobin yra dešimtas kata- 
^msavome«ploR^ii liras užimąs kabinete 
tam pasipriešino. Priver-1 
tė, kad ta skalbiamoji ma
šina būtų grąžinama at
gal Amerikon ir iš naujo 
užadresuota tam kitam 
diplomatui.

Tai šitokį “nervų karą” 
bolševikai veda prieš A- 
meriką.

HCwUCllU LolvCnll ATVyKO 
75 Estui

VIETĄ
Washington, D. C. — 

Nors šioje šaly yra arti 
30,000,000 katalikų, bet į 
valdžios viršūnes mažai iš 
jų patenka. Pavyzdžiui 
naujasai Darbo Sekreto
rius, Maurice J. Tobin yra

St. John’s, N. F. ■— Šio- 
įhis dienomis nedideliu 
laiveliu iš Stornovay į St. 
John’s atvyko 75 estai, 
kurių seniausias yra 85 j 
m. amžiaus.

Estai sako> kad jie at-1 
vyko dėl netikros politi- ' 
nės padėties Europoje. <

laike Prezidentinių rinki
mų vajaus. I 

I

Nuostolingas ča'sras
Charlestown, Mass. — 

Boston & Maine geležin-
visoj šalies istorijoj tik kelio sandėly kilęs, iš dar 
dešimtas katalikas, ūži-{nežinomos priežasties gai- 
mąs Prezidento Kabinete sras, padarė daug nuosto- 
vietą. Būdamas tik 47 mJlių- Sudegė daug prekių ir 
amžiaus jis yra jauniau- "" 
aiaa isterini BžteMMLfiąr* 
bo Sekretoriaus vietą.

Kadangi Tobinas yra 
geriausias oratorius (kal
bėtojas) Kabinete, tai ma
noma, kad jam teks daug 
važinėti po industrijos 
centrus su prakalbomis

JUNG. VALSTYBES VEJA LAUK 
RUSIJOS GENERALĮ KONSULĄ 

LOMAKINĄ
oficialų elgesį ir melavi
mą netik šios šalies spau
dai ir visuomenei, bet ir 
savo vyriausybei. Reika
laujama, kad Lomakinas 
apleistų šią šalį, ir tą pa
čią dieną Prezidentas pra
šomas, kad atšauktų Lo- 
makino diplomatinius kre
dencialus.

Amerikiečiai pasiuntė policiją 
apsaugoti žmones nuo rusų

10 prekinių vagonų. Nuos- 
ugnagesiai tapo lįsti.

Jei Pats Neišvyks Tai Bus
Ir tlanaifunf uISuCpomiOTBS

Frankfurt, Vokietija, — 
rugp. 23 — Šiandien ru
sai paleido du amerikie
čius, kuriuos laikė savo 
zonoje kaipo kalinius per 
18 dienų. Raudonųjų kali
niais buvo šie amerikie
čiai: Lt. Sherman Turner 
(iš Council Bluffs, Iowa, ir 
Royland Myers iš Brook- 

įlyn, N. Y.
■ Berlynas, rugp. 23 — 
Šiandien vėl rusai įsiver
žė į Amerikos sritį Berly
ne areštuoti vokietį pho- 

Stografą.
Sekmadienį, rugpiučio 

Netv York — Iššokusio-j 22 d. Rusijos policininkai 
ji iš Rusijos Konsulato {suėmė Thomas Headen, 
pro langą mokytoja Oksa
na S. Kosenkina, kuri ran
dasi Roosevelto ligoninė
je, tapo nuimta nuo “kri
tingai sergančiųjų” sąra
šo. Jos padėtis pakrypo į 
gerąją pusę. Ji nėr savo 
gydytoją Dr. Pennoyer 
prašė, kad niekas iš Rusi
jos konsulato nebūtų įleis
tas ją lankyti.

Kada jai buvo išversta 
iš laikraščių pranešimai, 

yra varomas lauk iŠ šios 
šalies, tai ji pareiškė: “ge
rai, gerai ! Aš labai džiau
giuosi, kad jis išvyksta”.

Mokyte p KorenJūu 
Seiksia

Thomas Headen, 
45 m. amž., Jung. Valsty
bių militarės valdžios vir
šininką . Potsdamer Plat
z’e. Šiandien jį paleido, iš
laikę 18 valandų raudonų
jų nelaisvėje Sovietų sek
cijoje.

Iš karto rusai tvirtino, 
kad jie nieko nežino apie 
Headen’o areštavimą, bet 
galutinai prisipažino ir po 
apklausinėjimo pranešė, 
kad jis bus paleistas. A- 
Hrei'llrtLČUi kartntaHrarnu
vyko į rusų zoną ir parsi
vežė Headen ’ą atgal į 
Jung. Valstybių militarės 
policijos centrą, kur jis

v •
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Washington, D. C. — 
Nors vejamas lauk Rusi
jos generalis konsulas Ja- 
kov Lomakin yra rezerva
vęs sau ir savo šeimai 
vietą Švedų Linijos laive 
“Stockholm”, išplaukian
čio iš New Yorko šį šešta
dienį, bet vięę-konsulas 
Zot Chepurnykh pareiškė 
korespondentams, kad Lo
makinas galįs dar likti 
savo vietoje.

Bet iš Valstybės Depar
tamento teko patirti, kad 
jei Lomakinas pats iš šios 
šalies neišsinešdins,■ tai jis 
būsiąs deportuotas.

ANGLIAKASIAI PRADĖS GAU 
TI SENATVĖS PENSIJĄ

buvo amerikiečių viršinin
kų apklausinėtas.

Amerikos ir Britų virši
ninkai pasiuntė gerai .ap
ginkluotą policiją į Pots- 
damer Platz, kad apsau
goti žmones nuo rusų, ku
rie įsibriovę vagia ameri
kiečius ir britus.

Rusijos policija Potsda- 
mer Platz’e suėmė Heade- 
n’ą, kai jis per neapsižiū
rėjimą perėjo į rusų sek
ciją ir photografavo rusų 
policiją. Sovietų ginkluoti 
kareiviai jį sugavo ir į- 
traukę į “jeep’ą” nusivežė, 
palikę jo žmoną ir vaikutį 
verkiant ant gatvės kam
po. Amerikos militarė po
licija kas dvi valandos te- 
lephonavo rusams, klaus
dami apie Headen, bet ru
sai atsakė, kad jie nieko 
nežino apie jo areštavimą. 
Tik vėliau prisipažino ir 
paleido.

Rumunijos Diplomatas 
z. Pasitraukė

Washington, D. C. — 
Jung. Valstybių vyriausy- 

>ė aštrioj notoje, kurią 
Valstybės sekretoriaus 
jagelbininkas Lovett įtei
gė Rusijos ambasadoriui 
1N ashingtone Alexander 
S. Panyushkin, atmeta 
pnežtai Rusijos notas, 
euriose buvo šios šalies
vyriausybė kaltinama už Tai pirmas istorijoj at
leidimą bei dalyvavimą sitikimas, kad šios šalies 
pagrobime ir paslėpime vyriausybė išvytų sveti- 
Rusijos piliečių, mokyto- mos vyriausybės konsulą, 
jų Samarinų ir Kosenki-; Kaip žinoma, konsulas 
nos. Notose buvo reika- Lomakinas dalyvavo pasi- 
laujama juos grąžinti Ru- slėpusios rusės mokytojos 
sijos autoritetams. Kosenkinos pagrobime ir

Amerikos vyriausybė ją uždaręs laikė savo kon- 
atmetė tuos rusų protes- sulate. Spaudai ir vyriau- 
tus kaipo neturinčius jo- sybei paskelbdamas, kad 
kio pamato ir kad rusų ’*•
notose daromi kaltinimai 
visiškai nesutinka su fak
tais.

Pareikšta, kad minimie
ji mokytojai turi pilną 
laisvę bet kada su Rusijos 
pareigūnais susisiekti. 
Kad jie negrįžo Rusijon, 
tai tą jie darė savo laisva 
valia. Taipgi pareiškiama, 
kad jie prievarta Rusijon 
nebūsią grąžinami.
REIKALAUJA ATŠAUK

TI KONSULĄ
Notoje reikalaujama, 

kad Rusijos generalis 
konsulas New Yorke Ja- 
kob Lomakin būtų at
šauktas už jo netinkamą

jis ją “išlaisvinęs” iš ją 
pagrobusių baltagvardie
čių rusų. Taipgi atsisakė 
išleisti ją teismui, paaiš
kinti ar ji prievarta kon
sulate laikoma ar būna iš 
savo valios.

Konsulo Lomakino me
las ir mokytojos pagrobi
mas dramatiškai ir neuž
ginčijamai paaiškėjo, kuo
met mokytoja Kosenkina 
penktoje dienoje iššoko 
pro langą nuo trečio aukš
to iš konsulato namo į 
kiemą kritingai susižeis- 
dama. Ligoninėj pareiškė, 
kad ji konsulate buvo lai
koma nelaisvėje ir turėjo 
pabėgti, iššokdama pro 
langą.

---- s------
Washington, D. C. — 

Rumunijos Atstovybės 
Washingtone spaudos 
skyriaus viršininkas AI- 
fons Vogei pasitraukė iš 
savo pareigų. Jis savo re
zignaciją paskelbė, kuo
met Rumunijos atstovas, 
Mikai Aralea išplaukė į 
Rumuniją pasitarimams.

Vogei pareiškė, nors jis 
čia atvyko kaipo Rusijos 
sateletinės (komunistų 
valdomos) šalies pareigū
nas, bet jis pats niekad 
nebuvęs komunistas. Jis 
mėgstąs laisvę ir tikįs į 
žmogau^ teises. Todėl ver
čiau tampąs šioj šaly “iš- 
vietintu asmeniu” nei pa
vergtos šalies aukštu pa
reigūnu. Jis užsiimsiąs 
žurnalistika ir kaipo toks

Washington, 
United Mine 
Welfare Fund 
paskelbė, kad sekantį mė-j 
nesį bus pradėta mokėti 
pensijos seniems anglia
kasiams. Pensija bus po, 
$100.00 mėnesiui.

Visi angliakasiai, sulau
kę 62 metu ar daugiau ir 
išdirbę nemažiau kaip 20 
metų anglies kasyklų in
dustrijoj ir priklausą prie 
United Mine Workers u- 
nijos, galės gauti po $100. 
į mėnesį.

Pensijos mokėjimas įsi-' 
galiojo nuo geg. 28, 1946. II -I • I • 1 • T fPagelbekime Lietuviams Tremti
vienoje sumoje iki šio lai-i • ii I I i____ •!__
ko jiems priklausančius 
po 100 dol. mėn., o paskui 
kas mėnesį.

D. C. — , I šiuos pasitarimus laik- 
Workers raščių atstovai nebuvo įsi- 

viršininkai leisti.

Lakūnai Gerai Uždirba 
Vežmi ~ 1

daKaro meto lakūnai 
bar labai gerai uždirba at
siradusioj naujoj trans- 
portacijos srity. Jie esą 
riebiai apmokami už veži
mą ginklų iš Čekoslovaki- rašvsias ir apie Rumuni
jos i Palestiną orlaiviais, jos '

Ginklai vežami žydams, na.
los likimą po meškos lete-

niams Atvykti Į Ameriką
Apsaugos Vadai
Pasitarimuose

Newport, R. I. — Navai 
War College, eina pasita
rimai tarp šios šalies ap-
saugos vadų. Jų tarpe da- 

Mikhail Samarin, Sovie- > lyvauja Šalies Apsaugos 
i Rusijos mokytojas, ku- Sekretorius James V. For-tų Rusijos mokytojas, ku

ris atsisakė grįžti iš šios 
šalies į Rusiją. Jis pasida? 
vė FBI apsaugai. Valsty
bės Departamentas po So
vietų Rusijos įvairių me-, 
lagingų kaišiojimų jam ir Į kur jis tyrė tenykštę pa- 
iššokusiai uper langą iš dėtį vietoje. Taipgi Sekre- 
Sov. Rusijos konsulato,{torius Forrestall yra ką 
Kosenkinai, leido pasilik-į tik sugrįžęs iš pasitarimų 
ti šioje šalyje jeigu tik jie i su Kanados militariais va
noti. įdais.

Į ręstai su savo štabo vir
šininkais ir Oro Jėgų vir- 

' šininkas generolas Hoyt 
[S. Vandenberg, kurs ką 
tik sugrįžo iš Berlyno,

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Centro pirminin
kas, telegrama “Darbinin
kui”, straipsniu ir gyvu 
žodžiu pranešė, kad Ame
rikos valdžia jau paskyrė 
6 laivus tremtinių atveži
mui ir dar 11 laivų greitu 
laiku paskirs.

Pirmieji laivai su trem
tiniais iš Europos atvyks 
rugsėjo mėnesio pabaigo
je. Darbui pagreitinti, pa
naikinama notariniai pa
tvirtinimai buto ir darbo 
pasižadėjim&ms. Vadina
si, nieko daugiau nereikia, 
kaip tik išpildyti blankas, 
pasižadant lietu v i a m s 
tremtiniams parūpinti bu
tą ir pagelbėti (kai at
vyks) gauti darbus. Taigi

dabar reikia tik pasirašy
ti blankas ir be notaro pa
tvirtinimo jas grąžinti 
BALF’ui. Grąži n d a m i 
blankas BALF’ui, nesiųs
kite aplikacijų kitoms pa
našioms organizacijoms, 
kad nebūtų duplikavimo- 
si.

Pasirašytas blankas sių
skite šiuo adresu:

United Lithuanian Re
lief Fund of America, Ine. 
105 Grand St., Brooklyn 
11, N. Y.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų, tai 
kreipkitės į BALF’ą, jo 
skyrius. Laikraščių redak
cijose taip pat galite gau
ti patarimų.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE 
PAGERBĖ ARKIVYSKUPĄ

Nei Milijonai Neatitraukė 
Nuo Vienuolyno

CUSHINGĄ New Y’ork — Devynioli
kos metų amžiaus debiu
tante. Konstancija Mur- 
ray iš pat jaunų dienų 
troško įstoti į -vienuolyną. 
Ji yra viena iš penkių 

’Murray dukterų. Jos tė- 
jvas miręs, o jos tėvo tė- 
ivas, Thomas Edward Mu- 
rray, New York Edison 
kompanijos viršininkas ir 
išradėjas, mirdamas pali
ko savo vaikams ir anū
kams $50,000,000.

Konstancija Murray, bū
dama 14 m. amžiaus, pa
reiškė motinai, kad ji no
ri stoti į vienuolyną. Bet 
motina manė, kad visi 

išsisau-i vaikai, kurie lanko katali- 
:gojęs šioj šaly, Viktor!kiškas mokyklas, nori sto- 
Kravčenko. Jis pagelbėjo, j ti į vienuolynus. Jos moti- 
kaip dabar paaiškėjo, Sa-. na norėjo, kad Kastancija 
marinų šeimai ligšiol išsi-įbūtų artistė ir patarė jai 
slapstyti ir padaryti ata- išbandyti savo artistinius 
tinkamus pareišk i m u s gabumus New Yorke ir 
spaudai ir paprašyti FBI j paskui vykti į Europą, ką 
protekcijos. j ji ir padarė. Bet grįžus iš

---------------- Europos, ji savo motinai

Paryžius — Prancūzijos 
vyriausybė pagerbė Ame
rikos katalikų keliaunin
kų - pilgrimų vadą, Bos
tono Arkivyskupą Ri
chard J. Cushing, D. D. 
Jam lankantis su katali
kų ekskursija Paryžiuje, 
Prancūzijoje Užsienių mi
nisteris ir buvęs premie-, 
mc Pnhnrt Onhnmontnr. 
riausybės ir piliečių vardu ] 
prisegė arkivyskupui Gar- 
bes Legijono ženklą ir pa-lį^ d!7 karo" metuTš’tai-i 
bučiavo Jo Ekscelenciją.^,^ aukšt j pareigū. 
Taip pat pagerbtas ir vys- t pasitraukęs ir
kūpąs Jota J. Wnght, sėkmln*gai i&iisau..

Prisegdamas Garbės Le- 
gi jono ženklą, ministeris 
Schuman, kurs pats yra 
katalikas, pareiškė, kad 
Prancūzija davė Bostonui 
pirmąjį vyskupą, Jean' 
Louis Lefebre de Cheve- 
rus, todėl turi sau už dide-‘ 
lę garbę priimti dabartinę 
tos diecezijos galvą.

Arkivyskupas Cushing ‘ 
aplankė Paryžiuje įvai
rius vienuolynus, o sek
madienį laikė mišias gar
sioj 700 metų senumo No
tre Dame katedroj ir pa
sakė pamokslą 
žmonių miniai.

sę mokytoją Kosenkiną ir 
ją uždaręs konsulate laikė 
iki ji neiššoko pro langą, 

i tai netolimoj vištų ūkyje 
i buvo pasislėpę mokytojai 
Samarinai su savo vaiku
čiais, kurie taip pat neno
rėjo grįžti į “rojų” — Ru
siją.

„ u _ o v » Susidarė rimtas pavo-ras. Robert Schuman vy-įjus, kad čekistai 
nausybes u- piliečių vardu į juos surasti pasigr°b.

T- .. . ti. Tuomet į šį reikalą įsi-
nps T/'frnnnn zpnkla ir r»a-'. -- , . ■ J. .

I

Kravčenko Pagelbėjo Sa- 
marmams Pasislėpti

)r

KuometNew York
rusų konsulas Lomakinas 
su savo pagelbininkais at
vykęs j Reed farmą pasi
grobė ten pasislėpusią ru-

• w

Mirus gtrsiam sportininkui Babe Ruth Yan- 
kee Stadium matosi nuleido žvaigždėtąją ligi pu
sės mąsto, kaipo gedulą.

Imerikos piliečiai, antraei
liai tarnautojai gali būtį 
kviečiami tremtiniai.

BALF-as sutiko koope
ruoti su IRO, vadovautis 
jų bendrais principais, 
teikiant šalpos ir emigra
cijos pagalbą tremti
niams.

MBRIES PASTABOS
(Pradžia 1-me puslapy]) 
be to yra silpna Aplenkęs 
Anglijos laikysena prieš Rų-

Lomakinas Ir Seniau pasakė, kad ji nepakeitė 
“Pasižvmėio" savo pašaukimo ir ji ei- 

T sianti į Švč. Kūdikėlio Jė
zaus vienuolyną, New 
Sharon, Pa. Noviciatą 
pradėsianti rūgs. 15 d.

Taigi nei milijonai dole
rių, jos senelio palikti, ne
atitraukė nuo vienuolyno.

ĮKURTA UKRAINIEČIŲ 
TAUTOS TARYBA

Mr. W. Hallam Tuck, 
Executive Secretary, PC 
IRO, savo rašte pranešė, 
kad IRO pateiktą sutar
ties planą BALF veiklai 
tremtiniams gelbėti pa
tvirtino, drauge informa
vo, kad jie pasiuntė pra
nešimus karo valdžiams: 
Britų, Amerikos ir Pran
cūzų zonose Vokietijoj ir 
Austrijoj, kad jie iš savo 
pusės, oficialiai patvirtin
tų ir karo apsaugą suteik
tų BALF veiklai tremti
nių tarpe.

BALF įgaliotinė p-lė I- 
zabelė Rovaitė, baigusi 
formalumus su IRO, Ge- 
nevoj, Šveicarijoj, išvyko 
į Vokietiją. BALF Cent
ras Europoje bus Mun- 
chen - Munich, Vokietijoj. 
BALF veiklos skyriai bus 
kiekvienoj zonoj Vokieti
joj, Austrijoj ir Italijoj 
tik emigracijos reikalams.

Kun. J. B. Končius.
BALF Centro Pirmininkas<
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Sektinas Pavyzis

Washington, D. C. — 
Vejamasis rusų konsulas 
Lomakinas jau prieš pen
kis metus pasižymėjo, da
lyvaudamas vieno rusų 
pabėgusio jūreivio pagro
bime San Francisco mies
te. Jis ten tuo laiku ėjo 
Rusijos konsulo pareigas.

Nat. J. L. Piper buvęs

iI
10,000
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tuo laiku FB4 viršininku
San Francisco pareiškė, 
kad Lomakinas buvęs tik
rai atpažintas kaip vienas 
iš 6 dalyvavusių rusų jū
reivio pagrobime.

VEDUSIEJI VYRAI NEBUS 
DRAFTUOJAMI

IVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas į- 
sakė pradėti jaunų vyrų 
draftavimo darbą rugsėjo 
7 d. Visi jauni vyrai vien
gungiai ir neveteranai, tu
rintieji virš 18 metų iki 
25 metų įimtinai £us draf- 
tuojami.

Prezidentas Trumanas 
atidėjo draftavimą vedu
sių vyrų, vyrų, kurių dar
bas reikalingas krašto 
sveikatai, saugumui ar in
teresams, jaunų ūkininkų 
ar ūkio darbininkų taikos 
metu. Taipgi taikos metu 
nuo drafto atleidžiami 
studentai, teologai stu
dentai, mokslininkai tyri
nėtojai, kunigai ir kaiku- 
rie kiti.

pono Tito politika, kurs 
užsitraukė Maskvos ir Ko- 
minformo nemalonę. Da
bar manoma, kad pabėgu- 
sis pulk. Daptchevitch bus 
Kominformo ir Maskvos 
ruošiamas užimti Tito 
vietai.

Nušovė Bėgantį Generolų
Belgradas — Jugoslavi

jos vyriausybė paskelbė, 
kad tapo nušautas jos ar
mijos žymiausias genero
las Arso Jovanovich. Jį 
nušovė sienos sargybiniai, 
kuomet jis bandė pabėgti 
į Rumuniją. Su juo bėgo 
kartu pulk. Vlado Dapt- 
chcvtch ir gen. Branko 
Petritchcvich. Pirmajam 
pavyko pabėgti, o -pasta
rasis tapo pagautas.

Nušautas ir Svetolic A- 
rabjac, valstybinio ūkio 
esančio prie sienos vedė
jas, kurs nenusivokdamas 
ką daro, vedė bėgančius 
generolus per sieną. Gene
rolai bėgo, matyt, todėl, 
kad nebesutiko su savo

Paliko Keturiasdešims Mili
jonų Dolerių Mokslo 

Išlaidoms>-

New York — Čia pa
skelbta, kad turtuolis Eu
gene Higgins, savo testa
mente $40,000,000 turto 
paliko keturioms mokslo 
įstaigoms, būtent, Colum- 
bia, Yale, Princeton ir 
Harvard.

Kiekvienam universite
tui teks po $10,000,000.

Tie pinigai turės būti 
investuoti ir gautas nuo 
jų pelnas, bei nuošimtis 
galės būti vartojamas 
mokslo reikalams.

Gyvas, Bet Be Sąmonės
Ralph M. Abbott. 33 m. 

karo veteranas gyvenęs 
Norwood, Mass., jau iš
buvo 18 mėnesių be sąmo
nės, bet gyvas. Jis sąmo
nės neteko Vasario 
1947 m. automobilio 
laimėje, ir ligšiol jos 
atgavo. Jis slaugomas 
shing Veteranų ligoninė
je, Framingham, Mass.

Gydytojų manymu, jis 
sąmonės nebeatgaus, nes 
dalis jo smegenų tapo mi
nėtoje nelaimėje sužeista.

17,
ne- 
ne- 
Cu-

Teismas Uždraudė Laiva- 
kroviams Streikuoti

New York — Preziden
to Trumano reikalavimu, 
Federalio Distrikto Teisė
jas Harold R. Medina iš
davė laikiną draudimą — 
injunction streikuoti prieš 
tris laivakrovių 
shormen’s) unijas, 
draudimu išvengta 
darbininkų streiko.

Vyriausybe reikalavo 
draudimo 80-čiai dienų. 
Streikuoti draudimas ga- 
liojant bus bandyta darbi
ninkus su darbdaviais su
taikinti.

(long-
Tuo 

45,000

Žuvo Lakūnas

New York (LAIC) — į redaktorius), Karo Rei- 
Ukrainiečių šaltiniai pra-'kalų Vadovas — gen. Mi- 
neša, kad liepos 16-20 ddjkola Kapustianskij (Org. 
“kaž kur Vakarų Europo-įUkr. Nacional), Finansų 
je” įvyko pirmoji Ukrai- Dr. Liubomir Makaruška 
niečių Tautos Tarybos se-(buv. Lenkijos Seimo na
ši ja, kuri patvirtino Uk-rys, taut. demokr. parti- 
rainos Valstybės Centro jos atstovas), Spaudos - 
reorganizacijos planą. ! Propagandos — Ivan Ba- 

hrianij (revoliuc. demokr. 
partijos), Vidaus Reikalų 

:— Prof. Michailo Vetu- 
ichiv (Ukr. Valstybinės 
Sėgos atst.), Valstybės 
Kontrolierius — prof. I- 
van Kabačkiv, Valstybės 
Sekret — teisėjas Viktor 
Solovij, kabineto nariai — 
Dr. Košt Pankivskij (UN- 
DS), Dr. Mikola Slemke- 
vič (UNDS), prof. Panas 
Fedeno (socialdem. dar

Worcester — Amerikos 
Legionierių suvažiavimo 
proga ruošta orlaivių 
skraidymo paroda tapo 
sudrumsta nelaimės.

Vienas iš 8 orlaivių es
kadrilės Amerikos Armi
jos kovotojų tipo orlaivių, 
žinomų kaip “Black Wi- 
dow”, matomai sugedus, 
nukrito ir sudegė. Žuvo ir 
jo vairuotojas lakūnas 
Įeit. Vinton E. Broidy.

Nelaimė įvyko už my
lios nuo Worcesterio aero
dromo.

Užmušė Lietuvių Seimą 
AutomoMig Nelaimėje

UND (JJkrainska Nacio- Į 
nalna Rada} prezidiuman] 
išrinkti: Prezidentu — Į
irof. Boris Ivanickij, Uk
rainos Technikos - Ekono
mijos Instituto rektorius; 
pavaduotojas — Dr. Ste
pan Vitvickij (buv. Gali
cijos Vyriausybės Užs. 
Reik. Sek., advokatas, bu
vęs Lenkijos Seimo na
rys), Hrihorij Denisenko 
(ekonomikos profesorius, 
sočiai - revoliuc. partijos 
atstovas), Osip Boidunik 
(publicistas, tautininkų 
partijos atstovas) ir prof. 
Vovčuk (nacionalistų - re- 
voliucijonierių or-jos at
stovas; sekretorium — 
prof. Stepanenko (revo
liuciniai demokratinės 
partijos atstovas).

Vykdomąjį Organą, eg-

“Pirmininkas ir Užs. Rei-’Andrijevskij, Vovčuk, 
kalų Vadovas — prof.įRiabošenko, Kononenko ir

p. Juozas Dvareckas 
praneša, kad šeštadienį, 
rugpiūčio 14 d. arti Cam- 
den, N. J. automobilių ne
laimėje užmušė p. Agota 
Giedraitienę, jos dukterį 
ir žentą Magdaleną ir 
Norman Hopkins, gyv. 
Long Island, N. Y. Liko 
našlaičiais penki jų vai
kai.

Žuvusieji toje automobi
lių nelaimėje palaidoti iš 
Saldžiausios Jėzaus Šir
dies par. bažnyčios Nau
jose St. Mary’s kapinėse, 
Camden, N. J.

ir 
ir 
siją-

Rusijos visuomenes nuotai
kos stebėtojai sako, kad ten 
žmonių kentėjimai pasiekė 
dugno. Teroro baimė žmonėse 
jau baigia išnykti. Nuleido ran
kas ir nepaiso, kas ten jiems 
neatsitiks. Reiškia Rusijos 
žmonių nuotaika tokia, kaip 
dainoje: “Man vistiek pat”.

Pašaliniai stebėtojai sako, 
kad Vatikane įsivyraujanti pe
simistinė nuotaika. Kartu tokia 
pat nuotaika Įsigalinti ir ap
skritai Italijoj. Džiaugsmas, 
kad pavasariniuose rinkimuose 
į parlamentą komunistai nega
vo daugumos, seniai užmirštas. 
Neišrišti ekonominiai sunku
mai neleidžia gyvenimui įstoti 
į normales vėžes. Daugiau, ne
gu vienas milijonas bedarbių 
sudaro didelę problemą kraštui 
ir kartu sudaro sąlygas komu
nistiniam judėjimui. Anglija 
tebelaiko apžiojus Italijos ko
lonijas Afrikoj. Mat Anglijai 
reikalingesnės tos kolonijos, 
negu perpildytai Italijai. Nors 
komunistai ten • neturi didžiu
mos parlamente, bet jie yra 
užtektinai skaitlingi ir parla
mente ir už parlamento sienų, 
kad trukdyti atsistatymą ir 
drumsti visuomenišką ramybę. 
Kaip visoj Europoj, tai taip ir 
Italijoj žmonėms neišeina iš 
galvų karo galimybė. Visiems 
vaidenasi, kad gali ateiti diena, 
kada Stalino driskiai - barba
rai gali užplūsti Italiją ir pa
grobti Romą. Pašaliniai stebė
tojai tvirtina, kad Vatikanas 
esąs prie tos galimybės prisi
rengęs. - -f. ®.

I
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Baltimore (LAIC) — 
Vietos spauda praneša, 
kad rugsėjo pradžioje 
1,500 ukrainiečių tremti
nių atvyks iš Vokietijos į 
Maryland valstiją. Tuo 
reikalu derybas vedė Uk
rainiečių Šalpos Fondo 
direktorius, Dr. Volody- 
mir Galan iš Philadelphia, 
Pęnn., bendradarbiauda
mas su to Fondo atstovu 
Vokietijoje, adv. Romanu 
Smuku.

“Baltimore Sun” kores
pondentas iš Frankfurto, 
Vokietijoj, praneša, kad 
adv. Smuk- lanko 150,000 
ukrainiečių, išmėtytų po 
48 stovyklas Amerikos 
zonoje Vokietijoje, ir pa
renka kandidatus. Parink-

• šeimos 
ir paskiri žmonės — iš
plauks iš Bremeno rug
piūčio mėn. gale. Tai bus 
pirmieji ateiviai, vykstą 
pagal neseniai išleistą 
“Displaced Persons Ad- 
mission Act”. Visi atvy
kėliai dirbs Maryland val
stijos ūkiuose, gaus 1 me
tų darbo kontraktą ir bu
to garantiją.

Frankfurto korespon
dentas William Parkison 
pažymi, kad atlyginimo 
normos nepažymėtos su
tartyse. Tačiau adv. Smuk 
jam pareiškęs, kad ukrai
niečiams tremtiniams “la-

»

biau rūpi gauti vietą apsi
gyventi ir pradėti naują 
gyvenimą kaip užsitikrin
ti gerą atlyginimą”. Ke
lionės išlaidas į An

bin.), inž. Spridon DovnalĮį®^^!?111^1 
(socialistų revol.), Bolko ” 
(OUN), Podoliak 
DP).

Pačioje Radoje 
partijos ir politinės 
pės turi po 6 atstovus. At
stovų pavardės nurodytos 
tik iš kaikurių srovių: M. 
Stachiv, I. Mazepa, H. De
nisenko, Sp. Dovhal, Zozu- 
lia, Ripeckij (socialdem. 

žilinę vyriausybę, sudaro: darbin.), J. Stecko, Dr. B. 
“Pirmininkas ir Užs. Rei-’Andrijevskij, Vovčuk, 
kalų Vadovas — prui.i juuoosenKo, zvononen 
Isaak Mazepa (socialde- Prokip (“benderiečių” — 
mokratų darbininkų par- Uk. Nacionalistų - Revo- 
tijos atstovas), Pavaduo- liucioniernj Org-ja); Tar- 
tojas — Vasil Mudrij navskij, Oleksiiv, 
(tautiniai demokratinio vickij, Solovij 
susiv-mo atstovas, buvęs (Ukr. Tautinės Valstybės 
Lenkijos Seimo maršalka, S-gos — UNDS).

(UR-

visos 
gru-

M. Li- 
ir Senko

BALF SUTARTIS SU IRO 
EUROPOJE

Liepos 22 d. BALF įtei
kė memorandumą W. 
Hallman Tuck, Executive 
Secretary, PC IRO, Gene- 
voj, Šveicarijoj.

Šiame memorandume 
BALF išdėstė:

1. Savo finansinį stovį,
2. Vaikučiams šalpą ir 

našlaičiams globą,
3. Teikiamą pagalbą 

studentijai ir mokslus ei
nančiai jaunuomenei,

4. Imigracijos ir apgy
vendinimo darbus,

5. Informacijų teikimą 
tremtiniams ir pagalbą 
surasti gimines.

Tremtiniams imigruoti 
ir Amerikoje apgyvendin
ti reikalais BALF pasiry
žęs, kiek sąlygos leis, gel
bėti vykti ne vien į Jung
tines Valstybes, bet į Ka
nadą, Argentiną ir kitas 
valstybes.

Numatyta, svarbiausia, 
tarnautojai Amerikos, 
Britų ir Prancūzų karo 
zonoms Vokietijoj ir Aus
trijoj : generalinis įgalio
tinis, padėjėjas, gėrybėms 
išdalinti ir prižiūrėti ir e- 
migracijos reikalams as
menys. Atsakingoms pa
reigoms jie turi būti A-

* Ke' 
į Ameriką 

apmokės IRO, gi kelionės 
išlaidas iš Ėaltimorės į ū- 
kius padengs ukrainiečių 
Fondas.

Spauda pažymi, kąd Pr. 
Galano derybose su Gu
bernatorium Lane dalyva
vo ir Marylando valiai jos 
ūkininkų atstovai. Pirųaą- 
sis transportas būsiąs ek
sperimentas. Ukrainiečiai 
tikisi Amerikoje įkurdin
ti “virš 40,000 ukrainie
čių”. Adv. Smuk pareiškė 
dėkingumą Maryland val
džios organams už inicia
tyvą priimti tremtinius, 
“nelaukiant kas bus daro
ma kitose valstybėse”.

Silpni žmonės gerų ap
linkybių laukia, o stiprūs 
patys jas pasidaro.

LDS SEIMAS
šeštadienį, ir sekmadieni, rugsėjo - Sept. 18 

ir 19 d.d. š. m. įvyks Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos 
(LDS) metinis seimas Šv. Jurgio lietuvių parapi
joje Nonvood, 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 ąt- 
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.



Antradienis, Kugp. 24, 1943 DARBININKAS 1
DARBININKAS

(THE W0RKER)
Published Semi-Weekly ezcept holiday weeks, when issued weekly. 

---------by-----------
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

Entered as aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass. under the Act of March 3, 1870.

Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIFHON KATES
Domestic yearly ___________ $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly _____________  $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Ir bolševikai bijo Kryžiaus...
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Telephone SOuth Boston 8-2680

PAMINKLINIAI 
KRYŽIAI

Nuo senų laikų Lietuvo
je buvo paprotys kryžiais 
papuošti ne tik bažnyčias, 
šventorius, kapines, bet 
ir namus, kiemus, pake
les ir laukus. Kryžiai bu
vo statomi įvairiomis 
progomis, organizacijų

>/JT

Ir Dunojus Pralaimėtas

Rauda Rudens Vėjai...
Rauda rudens vėjai, verkia už langų. 
Tolimam Sibire ilgu, neramu, 
Skruostu nuriedėjo ašara viena, 
O širdis vaitoja, laimės alkana.
Pabundi iš miego, pravert akis, 
Aidi sargo žingsniai, raktų skambesys, 
Niekas, vai, nežino, kiek tu čia kenti, 
Kiek naktų nemiegi, kaip dalia sunki!
Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnų 
Ilgisi jaunystė laisvės ir dainų.
Lyg tyli paguoda atskrenda malda 
Ir gaivina širdį alpstančią tada.
Oi motule mano, motina sena, 
Neraudok prie vartų, ašarų gana, 
Dar prabėgs pro šalį daug dienų, oi daug, 
Aš visvien sugrįšiu — tu tikėk ir lauk! 
Kas, kad man paskirta tremtinio dalis, 
Sibiras, Uralas, tolima šalis, 
Aš sugrįšiu laisvėn tėviškės keliu 
Ir tave myluosiu, taip karštai tikiu. 
Dievas neapleidžia smilgos, vabalų. 
Nei benamio paukščio, ištikto audrų. 
Neapleis ir mūsų tėviškės mažos, — 
Nes už josios laisvę sūnūs jos kovos!

NEŽINOMO KAIMO 
MENININKO DARBAS
Tarp daugelio miestelių 

ir Šėmaičių Kalvarija di
džiavosi anais Laisvės ir 
Nepriklausomybės laikais 
savo paminkliniais kry
žiais, kurte buvo miestelio 
centre. Iš jų vienas buvo 
.vietos katalikiškųjų orga- 

bei pavienių asmenų. Lie- ■ nizacijų lėšomis ir pa- 
tuvos Nepriklausomybės stangomis pastatytas, o 
laikais katalikiškosios ir , kitas buvo iš senesnių lai- 
šiaio tautiškosios organi- kų: nežinomo kaimo me- 
zacijos savo veikimo apy- nininko darbo. Pirmasis 
linkėse ivairiu sukakčių ir Į buvo pastatytas Lietuvos 
minėjimų progomis pa- Nepriklausomybės 10 me- 
statė daug brangiu, me- tų jubilėjui paminėti. Ar 
niškų įvairaus dvdžio ir bu buvo gražūs ir lietu- 
styliaus kryžių. Statė pa- viško styliaus. Aikštelė, 
gal savo turto ir meno iš-į kurioje kryžiai stovėjo

toksai įsa- 
būti įvyk-

laiko, dar 
vieną rytą 
buvo rasta

________________ _________________________________________________ X

Dunojus .didinga Europos upė, apie 2000 mylių 
ilgio. Savo bėgyje ji paliečia Vokietiją, Austriją, Ju
goslaviją, Bulgariją ir Rumuniją. Bavarijoj Liudvi- 
go kanalu ji sujungta su Reinu. Be to, į Dunojų įteka 
keletas tinkamų laivams plaukti upių: Atmuhl, Isar, 
Inn, Sava, Drava, Sereth ir Pruth. Yra dar apie 60 _ .............. . - . . -
kitų upių, kurtomis mažesniais laivais galima į Dū-.S^lės. Beveik kiekviename,buvo vietos šaulių būrio 
no jų įplaukti. Apskaičiuojama, kad Dunojaus vande-^^esn^ame. ar mazesnia-, lėšomis — ~
nų plotas aprėpia milžinišką Edropos sritį — apie. 
300,000 kvadratinių mylių. Tad aišku, kad toks pla-į

I

i ir pastangomis 
įe'me provincijos miestelyje,; gražia ir patvaria tvora 

_ _____ ____ _ _ _ ;net kaimuose buvo vie-j aptverta. Kas metą pa Va
ciai išsišakojęs vandeniu susisiekimas vaidina labai nos ar kitos organizacijos, sariui išaušus, jaunimo 
svarbų vaidmenį Europos prekyboje. Pav. 1928 metų pastatytas gražus, menis- i pastangomis būdavo pa- 
statistika parodo, kad per Dunojaus uostus perėjo kas lietuviško r*”1 
825,524 tonos įvairių prekių. Susidaro išvada, - . - , -
Dunojaus bėgio kontrolė labai svarbus dalykas. Ji no stipraus ąžuolo ar nu- tele vadinosi: _
negali būti vienose rankose. Ne tik visai Europai, bet be^as is cemento, o be to, Stele ir joje buvo stiebas 
ir toliau gyvenančioms tautoms bei valstybėms rūpi, labai dažnai galėdavo su- dėl vėliavos, be to, augo 
kas kontroliuos Dunojaus tėkmę. Dar pereito šimtme- tikti ir is lietuviško gra- keli ąžuoliukai saulių ir 
čio viduje tas klausimas privedė prie smarkių susi- ni^°, akmens įskaitą mokyklų pasodinti. Pnsi- 
kirtimų į kryžių. Visi tokie kryžiai minimui lenkų pavergto

Jau nuo Petro I ir Katrinos n Rusija siekia pa- turėdavo atatinkamus už- Vilniaus ir pagerbimui 
sigrobti Dardanelių Sąsmaugą ir Dunojaus įtaką. Per f^sus. 
Dardanelius ji kontroliuotų Juodąsias Mares ir Vi
duržemio jūrą; pavelde  jus Dunojaus įtaką, ji turėtų 
savo nuožiūroj Vidurinės Europos prekybą. Visa eilė 
carų ir carienių kariavo su turkais, nes nuo jų tas 
brangenybes norėjo pagrobti. Nepagrobė. Ypač Nika- 
lojus I gavo skaudžiai per nagus nuo anglų, prancūzui _ , . . ._____
ir turkų, pralošęs Krymo karą (1854 - 55 m.). Pary-Tokių paminklinių kry- ČIULBA ULBA 
žiaus Kongrese 1856 m. buvo sutvarkytas Dunojaus znj ^statyme daugiausiai PAUKŠTELIAI 
klausimas, leidžiant visoms valstybėms naudotis jo P351^111^0 atalikiska-| 
vandenimis. 1878 m. nors Rusija laimėjo karą su tur- S1S .launimas; susispietęs, čiulba ulba paukšteliai 
kais, bet Dunojaus įtakos negavo. Ji teko Rumunijai. P?.. 3vasaris Sąjungos jam vyšnių sodely, 
Tuomet buvo sudaryta tarptautinė komisija Dūno- . Die-(Gailiai verke jauna^aaarguttia.
jaus navigacijai tvarkyti. Į tą komisiją Rusija neį-VU1 ^evyne’ - laĮP Pat;—Mergužėle, ko vertei, 
ėjo. Po pirmojo pasaulinio karo, Versaliaus Sutarties papuose Lietuvą Ašarėleg kam
nuosprendžių, į Dunojaus tvarkymo komisiją įėjo tik ^ryziaiSQ ?r sauliaį- Fo Ko blaškais kaip pašautas 
Anglija, Prancūzija, Italija ir Rumunija. l^au?V ^Junfos vėliava; paukšteii8?

Rusų bolševikams užgrobus kon e visą Vidurinę iaiinimaa I Ar tėvelis pabare,
Europą, Dunojaus klausimas reikia rišti iš naujo. Da- J * į Linų rauti išvarė,
bar didesnę Dunojaus dalį tenka kontroliuoti bolševi-l Įvairių švenčių ir minė-'Ar lankel®j šienelį sulijo? 
kų pavergtoms valstybėms, kurias Maskva veda ant jimų metu? netik organi-’—Nei tėvelis pabarė, 
savo pavadžio. Dunojaus klausimas toks sVarbus, kad zuotas jaunimas susirink- Linu rauti išvarė, 
į jį jautėsi įpareigotos įsikišti Amerika, Anglija ir davo, bet ir šiaip lietuviš- 
Prancūzija. Bet prieš jas Maskva pastatė 7 savo sa- koji visuomenė pas kry- 
telitus - bendrininkus, kurie buvo priversti balsuoti žius ateidavo. Kame 
kaip Maskvos įsakyta. Konferencija susirinko Bei- džiaugsmo ir liūdesio va- 
grade. Jai vadovavo rusų komisaras Višinskis. Jau landomis < 
vien tai žinant, buvo pigu numatyti, kad viskas pasi- neorganizuota 
baigs Maskvos naudai. Taip ir įvyko. Alijantai pra- pradėdavo ir baigdavo iš- Ir į karą išvyko, 
laimėjo. Jie esą neturį biznio kištis į Dunojaus rei- kilmes. į Kur aš vargšė dabar pasidėsiu,
kalus. Vienas Amerikos laikraštis padarė pastabą, --------------------------------------------------------------------
kad Alijantams visai nereikėjo konferencijoj dalyvau- mo, jei atspėta, kad pralaimės. Derybose su Maskva 
ti, nes lengvai galėjo išspėlioti, kad tokioj aplinkoj dar viena neskani “pilė” teko praryti. Bet yra ir šiek*pašalinti kryžiai ir aikšte- 
neįmanoma laimėti. įtiek naudos; dar vieną kartą patirta, kad su Maskva lė pavadinta: “Raudonoji dienį su bažnytinėmis iš-

Pralaimėta, tai pralaimėta. Nedaug čia nusivyti- jokio biznio negalima daryti. K.1 aikštelė”. Žydas ir jų ber- kilmėmis, dalyvaujant

-- kas lietuviško styliaus daromos lisvelės ir apšo
kai kryžius: padarytas iš se- dinamos gėlėmis. Ši aikš- 

— __ _4.:_____ _x.._i_ — 4-_ix . “Saulių aik-

nito — akmens iškaltą mokyklų pasodinti. Prisi- 
tkrvžių. Visi tokie kryžiai minimui lenkų pavergto __  _4._4.1_1____ „cA.Kimu;

kliniai kryžiai būdavo likos prezidento A. Šme- 
gražia tvora aptverti, ap- tonos.

Čia per įvairias šventes 
ir minėjimus, džiaugsmo 
ir liūdesio valandomis, or-

sodinti gėlėmis bei mede-j 
liais: ąžuoliukais ar ber-j 
želiais.

i !

Nei lankelė j šienelį sulijo: 
Aš bernelį mylėjau, • 
Jam širdelę žadėjau,
O jisai pas mane neatėjo,organizuota ir

1. visuomenė Man bernelis paliko

ganizuota ir neorganizuo- nai pradėjo ieškoti tokių 
ta lietuviškoji visuomenė žmonių, kurte už tam tik- 
susirinkdavo pradėti ir rą atlyginimą ir degtinės 
baigti iškilmių. Čia atžy- kiekį sutiktų iš aikštelės 
giuodavo kariško maršo pašalinti kryžius iki revo- 
lydimos šaulių gretos, at- liucijos šventės. Deja, to- 
eidavo ir pavasarininkai kių neatsirado, kurie už 
su savo vėliavomis, neat-1 raudonų jų pinigus ir deg- 
silikdavo tautininkai ir tinę, kad sutiktų išniekin- 
katalikės moterys,- Jaip ti krikščionybės ženklą — 
pat nepasitikdavo ir mo- kryžių. Neatsiradus, nors 
kyklos ne tik valdiško- ir už gerą atlyginimą sa- 
sios, bet ir vietos Marijo- vanorių, buvo duotas tuo- 
nų vienuolyno, išlaikomos metiniui vietos klebonui 
ir vadovaujančios Seselių (“įsakymas”, kad jis iš 
Kazimieriečių. Ir čia iškė- aikštelės atsiimtų kry- 
lus tautinę vėliavą, sugie- žius. Klebonui atsisakius, 
dojus Tautos Himną, po po kurto laiko, vieną tam- 
trumpos momentui pritai- šią lapkričio mėn. naktį, 
kintos kalbos, organizuo- kada miestelio gyventojai 
ta ir neorganizuota lietu-1 jau miegojo, žydo bernai 
viškoji visuomenė nužy- — bendrininkai, būdami 
giuodavo į bažnyčią: pa-įgirti nupiovė ir abu kry- 
simelsti, padėkoti Dievui žius, išmetė iš aikštelės, 
ir Jo paprašyti Tėvynei sunaikino lisveles ir su- 
palaimos.

KRYŽIAI KAIP DRUS
KA AKYSE

skaitlingai tikinčiųjų mi
niai, buvo įnešti į bažny
čią, kad tinkamai kryžius 
pagerbtų. Bet .ir čia jie 
ramybės negavo. Raudo
nieji pareigūnai pareika- 
avo klebono, kad kryžiai 
iš bažnyčios būtų praša
linti ir sunaikinti. Savai- 
mi aišku, kad 
kymas turėjo 
dytas.

Po nekurto 
lapkričio mėn. 
vietos kapuose
virš 20 kryžių - paminklų 
išvartytų. Vieni iš jų bu
vo daugiau, o kiti mažiau 
pažintų, kad kapus ir kry
žiai buvo visiškai sunai- 
cinti. AnkaDiai ir gėlės 
buvo sumindžiotos ir su
naikintos. Nusikaltėliu 
ieškojimo reikalu - labai 
“uoliai” ėmėsi viešoji ir 
slaptoji milicija, bet deja 
nusikaltėliai buvo ieškomi 
tik tikinčiųjų ir tauriųjų 
lietuvių tarpe. Tuo reikalu 
buvo tardoma daji? žmo
nių. Kviesta į Telšius ir 
vietoje. Iš kaikurių liudi
ninkų buvo griežtai rei
kalaujama, kad jie prisi
pažintų ,kad kapus ir kry
žius išniekino klebono pa
samdyti. Nors dėio NK
VD agentai didžiausias 
pastangas, kad apkaltinus 
vietos kleboną, bet tokiu 
liudininkų neatsirado, kad 
paliudytų taio, kaip buvo 
čekistų reikalaujama. Ka
rui kilus tarp Vokietijos 
ir SSSR byla savaimi liko 
nutraukta neišaiškinus 
nusikaltėlių, nors vietos 
gyventojų buvo kaikurie 
žmonės matyti tą naktį 
kapuose, bet NKVD agen
tų jie buvo neliečiami ir 
netardomi.

Jonas Ervydis.

v •

mindžiojo gėles. Vėliau tų 
pačių “didvyrių” abu kry
žiai buvo nunešti ant

PAIEŠKO
Viekšniškiai, kurie žinote li-kAAAlSE šventoriaus ir Damesti •» »■

S. 7?,ų ‘Sn,ekml‘i«o » Viekšnių vatai. Mažeikių
les savo namuose gyve- mo darbe dalyvavo: vie- ,v ma _ ___u.._ r.iT aPskr- praneškite šiuo adresu:teles savo namuose gyve- mo darbe dalyvavo: 

no žydas, kuris viską ma- nas stambus vietos ūki
te ir girdėjo. Kaipo izrae- ninkas, vienas batsiuvys, 
lytų tautiečiui ir uoliam įvienas plaukakirpys ir
bolševikui: kryžiai jam Į vietos milicininkas. Visi
buvo kaip druska akyse, vietos gyventojai. Žydas* 
1940 met. spalių r‘“ J '
miestelyje pasklydo gan-' dalyvavo, 
dai, kad vietos komunistų riusias “išlaidas” padengė 
partijos vadovybė, kuriai ir davė nurodymus.

Mr. Jonas Stonys, 
13, College St., Leicester 

England.
__  ______ Mr. Jonas Jaruckis (Ameri- 

mėn.' kryžių plovimo darbe ne- (koje vadinosi John Jaroskis, iš 
---- . .------ jis tik susida-jLietuvos išvyko prieš Did. Ka- 

•J__99 1___ — ‘ ša* mnrann

vadovavo minėtas žydas, 
padarė nutarimą, pagal 
kurio turi būti iki revoliu
cijos šventės iš aikštelės

REIKALAVO KRYŽIUS 
PRAŠALINTI Iš BAŽ

NYČIOS
Kryžiai sekantį sekma-

rą ir gyveno pne 
miesto. Liki 1930 m. 
buvo ryšys laiškais, 
būtų, kad viekšniškiai atsiliep
tų. Už suteiktas žinias, kai ku
riems viekšniškiams galėčiau 
tuo pačiu atsilyginti, parašyda
mas žinių apie Viekšnius ir 
viekšniškius ligi 1944 metų.

Bostono 
su juo 
Malonu

z . Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

30.
Nuoširdus Pasikalbėjimas

— A! — lyg atsibudęs tarė Savinas ir su
tramdė balsą. — Tie žmonės pamanė, kad du 
komisarai susipešė. Jie nenori būt peštynių 
liudininkais, bet širdyje mums velyja, kad 
kit kitą pasmaugtume. Ir žinai, kas jie yra? 
Partizanai. Visa šeima virto partizanais: ir 
tas skurdeiva vyras, ir apdriskusi moteris, 
ir tie du vos paūgėję vaikai. Ne tik ši šeima, 
bet ir visa tauta partizanais virto. Bolševi
kų žiaurumas visą tautą į tą vagą įstūmė. 
Pakartoju: jei okupantai būtų nors pusiau 
žmonės, lietuvių tautelė greit nurimtų. Da
bar ji neturi kitos išeities: budelių smaugia
ma, ji kovoja už savo gyvybę. Juk tiems

* partizanams tenka laukinių žvėrių gyveni- - 
mas. Bet kas jiems daryt? Jei sėdės namie 
ir dirbs ramų darbą, bolševikai vis vien juos 
nužudys, arba Sibiran išgabens. Tad ver
čiau žūti su ginklu rankose.

— Nežiūrint to, kad jų kūnus pakardina 
miestų aikštėse, — dapildė Kirša.

— Taigi. O kai kurie tų vargšų buvo pasi
davę, nes patikėjo veidmainingiems bolševi

kų pažadams. Ar tokiomis priemonėmis ga
lima įsigyti tautos palankumą, Jei partiza
nus ir jų šeimas bolševikai skaito maištinin
kais, tai bent kitą gyventojų dalį, ypač kai
miečius, mėgintų į savo pusę patraukti, su
teikiant jiems pakenčiamas gyvenimo sąly
gas. Arba, jei pasidavusiems partizanams 
žada dovanoti, tai turėtų savo žodį išlaikyti. 
Tuomet visas partizanų sąjūdis palaipsniui 
atslūgtų. Gi dabar visus lygiai smaugia. Kas 
gi lietuviams darytina? Juk jie ne kokie gy
vuliai, būriais vedami papiauti. Jie žmonės, 
turėję ramų kultūringą gyvenimą. Apie to
kius barbarus nė pasakose nėra girdėję, nė 
sapnuote nesapnavo. Bolševikai savo poelgiu 
verste verčia visą tautą susiburti į vieningą 
apsigynimo armiją ir kovoti visokiais priei
namais būdais — ir ginklu ir sabotažu. Ir tą 
armiją suburia — sucementuoja ne kas kits, 
tik patys bolševizmo vadai — neaptašyti, 
šimteriopai sužvėrėję asilai — buvusieji ca
ro žandarai ir dar klastingesnį ir begėdiš- 
kesni žandarų mokiniai - čekistai. Arba dar 
tiksliau pasakius: atsigimusieji caro Ivano 
IV budeliai - opričnikai.

Savinas nusišluostė prakaitą, nors diena 
nebuvo karšta. Jį įkaitino kalbos kryptis. 
Kirša nejučiomis žiopčiojo, tarsi jis pats 
būtų kalbėjęs. Kiekvienas Savino žodis rodė
si iš Kiršos širdies išraunamas. Ir tarp rusų 
esama žmonių, — mintyjo Kirša. Savinas jo 
mintį atspėjo.

— Stebiesi, kad aš, rusas ir dar čekistas, 
taip kalbu?

— Stebėtis čia maža, — atsakė Kirša: — 
aš negaliu atsigėrėti.

— Atsigėrėti — ha! — Savino balsas kar
čiai nuskambėjo. — Ar gi neateina tau min
tis, kad rusas — tikrasai rusas — tik gra
žiai kalba, o lietuviai kraujuos maudosi — 
nuo tų pačių gi rusų?

— Aš nesimaudau, — taip pat karčiai at
sakė Kirša.

— Bet tavo tauta maudosi. Aš taip ir ži
nau, kad pats stosi į saviškių gretą.

— Aš gi jaučiu, kad ir tu nuo manęs ne
atsitiksi.

— Neapsirikai, brolau, taip sakydamas.
— Tad esava lygūs. Ne. Tu didesnis. Aš 

už savo tautą, tu už svetimą.
— Man lietuvių tauta gimininga: — bro

liai nelaimėje. Tačiau mudu tik individai. 
Visai kas kita mūsų tautos. Rusų tauta — 
kokia ji nelaiminga! O bet gi neturi kuo pa
siteisinti, nes tokią valdžią ji pati pasirinko. 
Tiesa, ji buvo apgauta, bet pasijutus nelais
vėje, galėjo pasipurtyti. Ji gi susmuko po 
užmautu begėdišku jungu ir jau 30 metų 
bejėgiškai po juo dejuoja. Tuo tarpu mažy
tė Lietuva, milžino parblokšta, nepasiduoda 
ir didvyriškai kovoja iki paskutinio kraujo 
lašo. Koks čia gali būt tarp jų palyginimas! 
Čia didvyrių legijonai, o ten — et, nesinori 
nė kalbėti...

— Ir nekalbėkim, nė neaimanuokime. Ru
sija dar atsikels.

— Ir Lietuva drauge! Tai tarsi koks bru
deršaftas. Kiekviens į kito tautos sveikatą. 
Tik gaila, kad nėra ko išsigert.

— Gaila.
Draugai nusijuokė ir valandėlei nutilo.

— Beje, — atsiliepė Kirša, — konkrečiai 
kalbant, ką dabar veikia partizanai?

— Ir vėl tas pats klausimas. Aš gi sakiau, * 
kad jie veikia slaptai, bet plačiai, nes parti
zanų dvasia visa tauta persisunkė. Net ta
riamai ramūs kaimiečiai - žemdirbiai į par
tizanų veiklą įsikinkė. Dieną kaimietis lau
ke dirba, o nakčia eina tiltą sprogdinti, ar 
kokį perdaug kenksmingą komunistą nu
skinti. Kiti kooperatyvuose ar kolchozuose 
sabotažu užsiima. Juk visi matome, kad ū- 
kis ir pramonė nusmuko iki ubagiško lygio. 
Bolševikai mėgina pasigirti pagyvinę lietu
vių literatūrą, ir atrėmę naganus į rašytojų 
krūtines, liepia jiems garbinti ir šlovinti 
Marksą, Leniną ir Staliną. Rašytojai, badu 
ir mirtimi įbauginti, rašo, bet kaip? Tokių 
mizernų kūrinių Lietuva niekad neturėjo. 
Net kaimo žmonės su pasigailėjimu tuos 
raštus skaito, ar verčiau nebe skaito, nes a- 
zijatiškas Stalino liaupsinimas tiesiog vemti 
verčia.

— Ot čia tai tiksliai apibūdinai, — paste
bėjo Kirša.

£Bus daugiau),
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Prancūzijos nenusisto- vintoje Prancūzijoje, 
vėjusi vidaus politika ro- sirodo, kad Sąjungininkai 
do ženklus, jog gen. De 
Gaulle neveltui laukia a- 
kimirkos, kad galėtų iš
vesti savo kraštą iš da
barties netikrumo.

SUNKUS DE GAULLE
KELIAS

Gen. Charles De Gaulle 
vardą atsimename nuo 
tragiškų 1940 m. birželio 
mėn. laikų, kada Prancū
zija kapituliavo, o jis, ką 
tik pakeltas į generolus, 
išskrido į Angliją ir per 
radiją kreipėsi į Prancū
zų tautą, 
jog pasipriešinimą reikia Į paliko valdžią. Dėl ko? 
tęsti iki galutinės perga
lės.

Patys prancūzai nenore-taip buvo dėl to, 
jo toliau kariauti, dėl to;nenorėjo imtis atsakomy- 
gen. De Gaulle propozici-; bės už Prancūzijos likimą, 
j ąpriėme palyginti šaltai, kai jos politinis gyveni- 
Dauguma sutiko su marš, mas buvo nevykusiai su- 
Petain’u, kuris pasirašė tvarkytas. Partinė 
karines paliaubas ir paža-,ma paremta konstitucija 
dėjo bendradarbiauti su;ir parlamentas jo negalė- 
okupantu. Petain’as buvo;jo patenkinti, 
populiarus kaip Verduno; Šitoje vietoje pravartu 
pergalės didvyris, ir vi- prisiminti prancūzų Aka- 
suomenė nekritiškai pasi- demijos 
davė jo įtakai.

Pačiam De Gaulle ir jo 
šalininkams buvo sunkios 
dienos. Jo asmuo, idėjos 
ir bendradarbiai Prancū
zijoje buvo pasmerkti Vi- 
chi vyriausybės, o Pran-! 
cūžų Tautinės Armijos 
nariai buvo apšaukti išda
vikais. Pats De Gaulle 
Anglijoje pradžioje buvo 
paliktas savo likimui ir 
iš jo buvo reikalauta va
dovautis Anglijos valsty
biniais interesais. Nors ir į partijos centro

norėjo įvesti savo pačių 
administraciją, kaip ir I- 
talijoje. Tačiau gen. De 
Gaulle pasiuntė Laikinos 
Vyriausybės atstovus, ir 
Sąjungininkų biurams ne
beliko kas veikti...

GEN. DE GAULLE 
SUGESTIJOS

Kai tiktai gen. De Gau
lle galėjo savo tautai at
nešti laisvę, suverenumą 
ir didybę, jis turėjo įvai
rių rūpesčių vidaus ir už
sienio politikoje. Paga- 

įtikinedamas, ‘ liau 1946 m. tylėdamas

Nors girdime įvairių 
aiškinimų, tačiau bene 

kad jis

siste-
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Vaizdas parodo liūdinčius St. Mary’s Indus- 
trial School, Baltimore, Md., mokinius su jų pro
fesoriais dėl Babe Ruth mirties. Toje mokykloje 
Babe Ruth gavo savo išsimokslinimą.

Lietuvos Generalinio Konsulato New i km.. Rata 

Yorke Paieškomi Asmenys:

<

'komunistų partneriu, kar
atu nusilpnindamas Mouve- 
ment Republicain Popu- 
laire (Katalikų Centrą).

Generolas šalia savęs 
turi trylika artimiausių

į ir Marta, iš Miciškės 
. km., Batakių vl, Tauragės ap. 
| PETRULIONIS, iš GarneUų 
; km., Utenos ap.

. ___  ... Į PRETKŪNAITES, Ona ir
KULBOKAS, Jonas ir Juo- ii Papilių km., Suba-

zas, iš Skerpiejų km., Lanke- vl., Panevėžio ap.
PUCETAITE, Adelė.
PŪKAS, Juozas ir Simas, iš

Padovinio vl.,Anna, gimusi Lange, išvykę ii Daukšių, km.,
Marijampolės ap.

, PUTSCHKAT - Logies, Au- 
i, iš Aukštykalnio gygte į. broliai Logies, Carl ir 

Šimkai-

Lietuvės.
LAZDAUSKAS, Kazimieras

ir Mateušas,
km., Vadžgirio parap., 
čių vl., Raseinių ap. 

LECHĄVICIOTfi, sesuo Ve
ronikos, iš Merkinės vL 

LEKAVIČIUS, Jonas ir se
suo Anelė - Angelė, iš Dabin
tos km., Darsūniškio, parap. 
Kruonio vL, frakų ap.

LEMESH, Frank, iš Liepo- lytaug ap 
jos, Latvijoje. j RAMOŠKA, iš Dau-

LIUTKUS, Pranas ir Vincas,;^ km Kdmės vl., Raseinių 
iš Bileikių km., Klykolių par.,' 
Mažeikių ap. j RiMAVICIUS (Reman), vai

LOGIES, Carl ir Gustav ir ka| juozo Rįmavičiaus, kilusio 
sesuo Auguste Putschkat, išvy- a m giaulių ap . A.
kę iš Lietuvos, gyv. Cleveland, mehja Morta Juozag wu. 
Ohio- Kam.

MAČIOKAS, Motiejus, iš Uz- j rurlIAUSKAS, Pranas, 
upių km., Pajevonio vl., Vilka-! RUDAms> Benjaminas, Juo- 

'zas ir Vincas ir Rudaitienė.
MAKUTENAS, Jonas ir Juo- į ruKUIŽIKNF., krikšto moti- 

zas, ^Vabolių km.Jtamajų v. Va2nytės
MARCINKEVIČIŪTE, Katrė, Į RUTELIONIS, Jonas ir Ru- 

1 'telionytė, Izabelė, iš Santakos
MARDEN, Joseph, iš Bety- km . RaU<jenio vl.,

galos, Raseinių ap. __  —
MATULEVIČIŪTE, Elena, iš- r ----- ------

iras Dr. Sapp,
MELYNAUSKAS, Jonas, iš-*gpring8 

vykęs iš Kauno. j
MICHIUSHANKA, Ona ir tokSnių km 

Tekle, iš Skarulių km., Jonavos Tauragės ap
. ..........   „ ., I SNAPCHIS, Juozas, iš Bam-

MIKALAUSKIENE - Vaista- Gražiškių vl VUka.
raitė, Domicėlė.

MILAKIS, ----- ------- r
Vokietijoje su 
riuomene 1945 
Cleveland.

MINEHOS, 
Plungės vai. 

MINGILIENE, Barbora, 
Spičių km., Šiaulėnų vl., Šiau
lių ap., ir Mingil, Peter.

MIŠEIKIS, Adomas, iš Laz- 
dienių km., Alsėdžių vL, Telšių 
apskr.

MOCKELICNAITE, Ona, iš 
Grinčionių km., Seirijų vl., A- 
lytaus ap.

NAUSĖDAITĖ, Elzė, iš Gau- 
daičių km., Sartininkų vl., Tau
ragės ap.

NEVIRAUSKAITE (ar Na- 
virauskaitė), Aniceta, iš Aba- 
kų km., Kartenos vL

NIKANTAS, Pranas, iš Lap
siu km., Šiaulių ap.

ORINAITE, Marijona ir jos
seserys — kito tėvo — Cesnai- 
tės, Katrė ir Magdalena, iš 
Zimiškių km., Igliaukos parap., 
Javaravo vl., Marijampolės ap. į 

PABIRŽIS, Bernardas, ir 
Žmona Venskaitė, Zose, abu iš 

l, Kauno ap. 
Sąjūdžio PAPECKIENE, Ona, iš Kru-

taikos, vėlių km., Kazlų - Rūdos vl., New Yorko miesto poli- 
Marijampolė3 ap. 'cininkas Sgt. Lester Ab-

PAšKOVlClUS, Jonas, iš rahamson pajutęs iškriti- 
Krekenavos vl., Baimainių km. mą Mrs. Oksanovos Ste- 

PAUKŠTYS, Antanas ir Bal- panovnos Kosenkinos iš 
trus, iš Pajevonio vl., Vilkaviš- trečio aukšto ir gulinčios 
kk> ap. ! sužeistos, persikorė per

PAULAUSKAS, Steponas, iš astuonių pėdų aukštumo 
Patirinių km., Kartenos vl. (mūro sieną ir pribuvo prie 

PAUZIENE - Kraujalytė, O- sužeistosios laiku ir buvo 
na’ Aluntos vl., Utenos ap. iiigį atėjo ligoninės ambu- 

PETRlKAms, Aleksandras, lansas ir policijos oficia- 
Jonas ir Karolis, ir Petrikaity- lai.

gyvenusi

Kajetonas, 
Švenčionių '•9

Gustav, išvykę iš Lietuvos gyv. 
Cleveland, Ohio.

RADAVIČIŪTE, Marija, iš 
Gargasų km., Tauragės vl.

RADAVIČIŪTE, Sofija, iš 
Raseinių m.

RADZEVIČIUS, iš Obelytės- 
Straškfinų km., Simno vl., A-

JANKELAITIS, Stanis.
JANUŠAUSKANTĖS, Anas

tazija Kazakevičienė, ir Cecili
ja Kudirkienė. •

KAČAN, Josef, iš Žindtrtių 
km., Maišiogalos vl., Vilniaus 
apskr.

KALETKAITE, Oiė, iš Rau
dondvario vi.

KARKLIUS, Antanas, Juo
zas, Jurgis ir Motiejus.

KASTECKAITĖ, 
LoweH, Mass.

KAVOLCIUKAS, 
iš Sabališkės km., 
ap.

KAZLAUSKAS, Ignacas, jo 
sūnūs Jonas ir duktė Jadvyga, 
iš Užpelkių km., Luokės vi., 
Telšių ap.

KAZLAUSKAS, Jdnas, sūn. 
Simono, iš Jezno vi., Alytaus a.

KAZLAUSKAS, Mykolas, s. 
Petro, iš Jezno vi., Alytaus ap.

KERŠULIS, Vincas, iš Mok
iausių km., Punsko vl., Suval
kų ap.

KLAPATAUSKAS, Ignas ir 
Mykolas ir Kiapattfuskaitė, Ma
rija.

KONTAUTAS, Antanas, iš 
Jautakių km., Tirkšlių vl., Ma
žeikių ap.

KRAUJALYTE - Paužienė, 
Ona, iš Aluntos vi., Utenos ap.

KRAULEIDIS, Emilis, sūnus 
Juliaus.

KUBILIUS, Jonas, iš Kazių 
Rūdos.

KUDIRKIENE - Janušaus
kaitė, Cecilija.

Užsienio politikos ba
ruose gen. De Gaulle sta
to Prancūziją lygiomis su 
didžiosiomis valstybėmis, 
priima Marshall’io planą, 
tačiau pageidauja aiškiai
nustatyti, ką JAV tieks bendradarbių, kurie yra 
Prancūzijai, o ką ši galės Prancūzų Tautos Susijun- 

j eksportuoti į JAV. Tokiu gimo Tarybos (R.P.F.) 
i būdu norima vesti sava- nariais. Šitas štabas yra 
'rankią ekonominę politi- labai atidžiai parinktas, o 
i ką. jo nariai yra jauni, dina-

Produkcijos suvalstybi- miški, daugiausia genero- 
•nimą palaiko, tačiau kri- lo kovos draugai. Jie mie- 
itikuoja suvalstybintų į- lai eina su generolu, nes
monių administracijas, tiki į jo meilę Prancūzijai,

! kurios šiuo metu daran- gėrisi jo nuoširdumu ir 
čios per didelių išlaidų, pramatymu. Pats genero- 

i Ūkinio gyvenimo srityje las niekuomet nedėkoja; 
generolas propaguoja lai- karo metu nemėgo aprau- 
svę, tvirtindamas, jog tik- 1 " * 
tai liberalizmas įves į ū- 
ikinį gyvenimą ligi šiol 
slepiamas gerybes. Be to, 
įvairios, dabar draudžia
mos transakcijos tapsian- 
čios legaliomis ir jas bus 
galima apdėti mokes
čiais. Prancūzijos žemės 
ūkis esąs pakankamoje 

prancūzų. Galbūt, komu- j aukštumoje _ ir, atsiradus 
nistų partijos vaidmuo PąsĮtikejuuy1* pinigais, u- 
Prancūzijoje yra labai kininkai mielu noru par- 
aiškus, tačiau ir kitos 
partijos ten savo reikalus 
dažnai stato pirmoje vie
toje.

Gen. De Gaulle nori de
mokratinės konstitucijos, 
kuri kartu garantuotų pa
lyginti stiprią vykdomąją 
valdžią. Artimiausiu, nors 
ne aklai kopijuotinu, pa
vyzdžiu statoma JAV-iųj 
konstitucija.

nario ir parla
mentaro Etienne Gilson’o 
mintis, kad po Gandhi j 
tragiškos mirties parla-! 
mente buvo pasiūlyta pa
gerbti šį didįjį -nelaimin-: 
gos tautos kovotoją. Ku- 
liuarinių pasikalbėjimų 
metu visos partijos — net 
komunistų — buvo vie
ningos. Tačiau po kelių 
valandų tie patys komu
nistai, kurie neseniai gy
rė mintį pagerbti didįjį 
indą, pasikeitė: jie gavo 

> įsakymą 
stipriai Čhurchillio spau-’ir turėjo jam paklusti... , 
džiamas, gen. De Gaulle! Savo straipsnį E. Gilson 
nepadarė tokios klaidos, ■ baigia tvirtinimu, jog ne
kaip Lenkijos Mikolaiči- j są prancūzų komunistų! 
kas, ir reprezentavo tiktai partijos, o egzistuojanti i 
savo tautos reikalus. Jis tiktai komunistų partija/ 
visa darė savo tautos iš- kurios narių tarpe esą ir 
laisvinimui, kol jo svajo
nės išsipildė, ir jis 1944 
m. išsikėlė Prancūzijoje. 
Tačiau ir šiuo metu norė
ta jį palikti nuošaliai.

Vos tik Sąjungininkų 
kariuomenė išsikėlė Pran
cūzijoje, tuojau čia atsi
rado Churchill’is 
Smuths. Sunku buvo su
prasti, kodėl Churchill’is 
pasikvietė P. Afrikos ge
nerolą, o “pamiršo” gen. 
De Gaulle, kuris tik bir
želio 13 d. atsirado išlais-

Marijampolės ap.
SAPP - Beck, Marie ir vy- 

.. > gyv. Colorado

Izidorius, iš Pu- 
Sartininkų vl.,

su gen.

TIK IšfiJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėtų susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —
“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.

Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587

doti žuvusiųjų, nes pati 
Prancūzija dėkojanti savo 
sūnus, ji pati apraudanti 
žuvusius.

Susijungimo gen. Sekre
toriumi yra sociologas ir 
etnologas Jacąues Souste- 
lle, nuo 1942 m. liepos m. 
geras generolo draugas, 
vėliau Informacijos ir Ko
lonijų ministeris. Šalia jo 
paminėtini dar Christian 
Fouchet, Georgės Andre 

duotų savo gaminius. Malraux ir Gaston Palev- 
Trūkstančią darbo jėgą ski, Oxfordo auklėtinis, 
generolas norėtų papildy- Ypatingai populiarus 
ti imigracijos keliu. prancūzų tarpe yra Cdo-

Profesinių sąjungų at- nal Remy - Renault - Rou- 
žvilgiu gen. De Gaulle pa- lier, kuriam dar 1940 m. 
sisako prieš partinę įtaką, geenrolas buvo pavedęs 
Ragina darbdavius ir dar- misij, organizuoti Prancū- 
bininkus bendradarbiau- zijoje pasipriešinimo są- 
ti. Prof. sąjungų vadovy- jūdį.
bės turinčios būti renka
mos slaptu balsavimu.
RESSEMBLEMENT DU Šių laikais ^eportuotas 

PEUPLE FRANCAIS

v

Gen. De Gaulle artimų
jų tarpe yra buvęs vokie-

1 --------------2 j Kalbėdamas Strasburge
J (1947. IV. 7), gen. De . . . . v

Gaulle paskelbė steigiąs JU”SOS pirmininkas.
$ Rassemblement du Peuple ^isas. ,S1S s^a^as# a" 
Ž Francais — Prancūzų į,ai veiklus; pMtnotiškas.

Leon Mazeaud, Paryžiaus 
Universiteto teisių profe- 

pe sorius, deportuotųjų są-

Ii!
j puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi-
Į deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor-
• macijos sąjūdis Lietuvoje; 3) Lietuva caristinės Rusijos oku- 

I pači jos laikais 1795—1918 ; 4) šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tautos Susijungimą < Vie-Ta,č‘au- i&ky™* Pale vatų, 
nybę), kurio įtaka buvo P0,lt,niame J“
ryški per ištisus metus. 5?? ^non^s-
Savivaldybių rinkimuose to Rpp- ?trodd eks- 
šis sąjūdis gavo daugumą i ^al a^*

- - rimtu nestl lvain,l staigmenų.; balsų, ir pasidarė

Juozas Karinsiąs
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmosinai dS! visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

(

ANTIKOMUNIŠTŲ 
|TAKA

R.P.F. Sąjūdžiui pradė
jus veikti, prancūzų viešo
ji nuomonė žymiai evoliu- 
cijonavo ir aiškiau susi
kristalizavo Sovietų Rusi
jos atžvilgiu. Dabar pran
cūzai pradeda labiau pra
regėti komunistų politiką 
ir jų nusistatymas yra vi-

sai kitoks, nei tuoj po ka
ro.

Gen. de Gaulle iš pran
cūzų reikalauja patogumų 
atsižadėjimo, visiškai pa- 
siauko jant tėvynės gero
vei. Artimiausiai ateičiai 
R.P.F. sąjūdžio šūkiai yra 
šie:

Prancūzų okupacijos 
Vokietijoj palaikymas, jos 
padalinimas ir bendradar
biavimas ūkinėje srityje.

Profesinių sąjungų vei
klos nustatymas, elimi
nuojant partinę įtaką.

Bendrų reikalų su JAV 
pripažinimas, pasiliekant 
visai nepriklausomais.

Didelis rezervuotumas 
santykiuose su S. Rusija.

Komunizmo likvidavi
mas prancūzų teritorijoje, 
nes jis sudarąs penktąją 
koloną.

Tautinės gynybos srity
je išskyrimas partinių įta
kų. Sąjūdžio nuomone, 
Prancūzijos gynybos sis
tema niekam netiks, kol ji 
bus vedama partinių žmo
nių, turinčių įvairių prie- Rumšiškių m 
šų. Pagaliau, ij 
vadovų nuomone, L."__ '
išlaikymas yra būtina va- 

; karinių valstybių federa
cija.

Šitokių smulkmenų apie 
gen. de Gaulle ir jo sąjū
dį duoda vakarinės spau
dos korespondentai iš Pa
ryžiaus. Kaip toliau eisis 
Prancūzijoje, parodys gal 
netolima ateitis.

J. Knzmionis.
1948. VHI. 8.

Antanas, buvoj giAUDVYTIS, Petras, iš Pu- 
Amerikos ka- tokšnių km., Sartininkų vl. 
metais, gyv. Tauragės ap

Pranciškus, iš Ieškomieji ar apie Juos žinan
tieji riftUoniai prašomi atsOtepti: 

iš, Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Vyrai sako daug gerų dalykų 
apie Dexters; turi būti

1 • 1 - t

*;

Kodėl joms 
neišbandyti 
Dester!



Antradienis, Rugp. 24, 1948

Astuoni rusai iš devynių 
nekenčia Stalino!

- Tvirtina buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkas Kerenskis. Vergai, ūki
ninkai ir likviduotieji Rusijoje. - Ke
renskio slapti ryšiai su Rusija. - Jo žo
dis apie lietuvius partizanus. - Kę ra
šo laikraščiai rusų, kurie nebegrįš į 
-SSSR. - Kerenskio pasiūlymai dėl ko
vų su raudonųjų diktatūra.
VYRAS, KURS PO CARO 

VALDE RUSIJĄ
Nedaugelis žmonių su 

tokiu atsidėjimu seka Ru
sijos gyvenimą, kaip A- 
leksandras Kerenskis. Jis 
buvo vadovaujančiu as
meniu, kai Rusijos demo
kratinės grupės 1917 me
tais nuvertė carą. Turėda
mas 35 metus amžiaus ji
sai liko Rusijos teisingu
mo ir karo ministeriu, vė
liau ministeriu pirminin
ku, kol jo demokratiškąją 
vyriausybę nuvertė bolše
vikai. Labai įsidėmėtina, 
kad carą nuvertė ne bol
ševikai, o demokratinės 
grupės. Bolševikai tik nu
vertė vienintelę demokra
tinę vyriausybę, kokia tik 
Rusijos istorijoje žinoma, 
įvesdami raudonąją dik
tatūrą, daug žiauresnę, 
negu caro režimas.

Kerenskiui pavyko pa
bėgti. Iš pradžių jisai gy
veno Anglijoje, o nuo 
1940 metų persikėlė j A- 
meriką. Jis palaiko slap-___ ___ ______ _r___ y
tus ryšius su demokrati- 000,000 rusų ūkininkų sei- 
nėmis grupėmis Rusijoje mų laukia, kada jie bus 
ir Sovietų okupuotuose išvaduoti iš bolševikų re- 
kraštuose.

“PROLETARŲ” VAL
DŽIOS ŽMONES TURI 

TARNUS IR AUTO
MOBILIUS

be. Iš partijos malonės jie 
gyvena gerai: turi pato
gius butus, kaikurie net 
turi tarnus ir automobi
lius. Jų pajamos ir jų gy
vybės pareina nuo jų pa
klusnumo.

12 MILIJONŲ VERGŲ
Tarp tų, kurie Rusijoje 

nekenčia komunistų, Ke
renskis visų 
skaito 
vergų, 
kurie yra uždaryti darbo 
stovyklose, , kaip belais
viai su sargybomis kas 
rytą vakarą varomi į dar
bą ir atgal.

Toliau, Kerenskis pri
mena, kad daugiau negu 
pusė Rusijos gyventojų 
yra valstiečiai. Jie buvo 
priversti atiduoti žemę 
kolektyvinėms farmoms. 
Dabar jie gyvena neturte, 
jaučia, kad jie yra skriau
džiami, atimant nuo jų 
darbo vaisius. Rusai lais
va valia niekada nesutiks 
su kolektyvinėmis fauno
mis. Taip, kad apie 20,-

tuos
vyrų

Šis tragiškas paveikslas parodo (kai
rėj) iššokusios Mrs. Oksana Kosenkina iš 
Sov. Rusijos konsulato, New Yorke iš tre
čio aukšto susmukusios vaizdą. Už geleži
nių vartų matosi namo tarnautojo figūra, 
daranti pastangas atidaryti vartus. Vidu
rinis paveikslas parodo kaip konsulato 
tarnautojai atidarę vartus traukia susmu
kusią sužeistą Mrs. Kosenkiną į vidų. Ir

dešinėj vaizdas parodo, kaip tik ant laiko siją.Bet kai ji buvo nugabenta į ligoninę ir 
pribūnantį tvarkos prižiūrėtoją policinin- ją atlankė vice konsulas norėdamas paimti 
ką, kuris nuo Mrs. Kosenkinos sužeistos Sov. Rusijos valdininkų globoje, ji pasakė, 
nepasitraukė ligi ji buvo nugabenta į Roo- kad nenori eiti, nes Konsulas ir visas šta- 
sevelt ligoninę, kur ji ir dabartiniu laiku bas ją laikė kaline. Jai Valstybės Departa- 
sunkiai kovoja dėl gyvybės. Sovietų Gene- mentas davė teisę jei nori pasilikti šioje 
ralis Konsulas Lomakin buvo ją “išlaisvi- šalyje, o Gen. Konsului Lomakin Preziden- 
nęs” iš Tolstojaus vardu ūkio, kur ji buvo tas Trumanas atėmė teisę eiti pareigas ir 
pasišalinus, nenorėdama grįžti į Sov. Ru- paprašė tinkamu laiku apleisti šią šalį.

pirma pri-
12 milijonų 
ir moterų,

Lietuvos Partizanų Daina
Palinko liepa šalia kelio, 
Pravirko motina sena: 
— Sūneli, tėvynė tave šaukia 
Ir vėl laisva bus Lietuva.

O kai aš toli iškeliausiu
Nuo tėviškės savo brangios 
Neliūsk, mergaite, viena likus, 
Aš vėl sugrįšiu atgalios.

O jei aš žūsiu už tėvynę, 
Nuo budelių kulkos aštrios, 
Mergaite, mirdamas kartosiu 
— Myliu tave, aš visados.

Pavasaris laukais jau eina, 
Lakštute čiulba vakarais 
Papuošk, brangioji mano kapą, 
Baltais akacijų žiedais.

štai dunda žemė vakaruose 
Ir aušta rytas pro rūkus, 
Tik gaila, kad žalioj jaunystėj 
Man kapas papuoštas nebus.

žimo.
j LIKVIDUOTA IR TREM

TINIŲ ŠEIMOS
i — Milijonai rusų nuken- 
itėjo per valymus, buvo

Plačiai skaitome USA■ likviduoti,— rašo Kerens- 
žuroale “The American” i kis. — Tų mirusiųjų gi- 
Kerenskis išspausdino i minės drauge su giminė- 
straipsnį: “Skylės geleži-;mis žmonių uždarytų į 

. nėj uždangoj”. Čia jisai, vergiškas darbo stovyk- 
drąsiai tvirtina: las, nekenčia savo dabar-
— SSSR turi 180,000,000. tinių valdonų. Vargu ar y- 

gyventojų. Iš jų tik 6,000,- i 
000 yra komunistų parti-; 
jos nariai. Pagal mano ap
skaičiavimą, ne. daugiau• 
kaip 20,000,000 rusų (tai
gi —tik kas devintas žmo
gus) yra ištikimi parti
jai, — rašo Kerenskis. — 
Tie ištikimieji yra tiesio
giniai surišti su vyriausy-

ra šeima Rusijoje, kuri 
aistringai nelaukia, kada 
bus atkeršyta už baisius 
žiaurumus, parodytus ko
munistų.

Kerenskis pasisako tu
rįs slaptų ryšių su Rusi
jos žmonėmis. Be to, kai 
tik kas perbėga iš ana
pus geležinės uždangos ir

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 kiekvienąm 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

kad ir prieš karą vakarų 
demokratijų žmonės triū- 
bijo apie penkmečių pla
nus, bet tylėjo apie Rusi
jos žmonių kančias ir te
nai vykstančias baiseny
bes.

KOVOTI SU RAUDO- 
. NAISIAIS DIKTATO

RIAIS, NE SU RUSŲ 
TAUTA

Kerenskis iškelia reika
lą, kad demokratijos turi 
pabrėžti, jog jos kovoja 
su raudonąja diktatūra, 
bet ne su rusų tauta ir ji
sai siūlo, kad šios tiesos 
būtų skelbiamos diena iš 
dienos:

‘ ' 1. USA daro skirtumą 
tarp rusų tautos ir sovie
tų vyriausybės.

2. USA aiškiai žino, kaip 
rusų tauta kenčia po dik
tatūros jungu.

3. USA visais būdais 
simpatizuoja rusų tautos 
kovoms ir pastangoms at
statyti asmens ir politinę 
laisvę.

4. Amerikos kova prieš 
komunistinę agresiją yra 
tiesioginiai nukreipta 
prieš komunistų partiją ir 
jos rėmėjus, ir kas bebū
tų, Amerika neleis, kad 
konfliktas išsivystytų į a- 
taką prieš rusų tautą, 
kaip tautą.

Kerenskis džiaugiasi, 
kad Amerikos radijos 
transliacija rusų kalba 
pasiekia rusus. Net ir šį 
savo straipsnį slaptais ke
liais jisai nusiusiąs į Ru
siją, kur iškeltos mintys 
eis iš lūpų į lūpas.

Dr. J. Prunskis.

ryškėjo tas pats senas 
Stalinas; ta pati žiauri, 
kruvina komunistų parti
ja, kaip visada, pradėjo 
darbuotis siekdama pa
saulio užkariavimo.

Taip tvirtina Kerenskis, 
Stalinas ne tik apgavo ru
sų tautą, bet taipgi ir 
Rooseveltą ir Churchillį į- 
vairiose konferencijose.

PIRMĄ SYKI RUSIJOS 
ISTORIJOJE...

— Pirmą sykį Rusijos 
[istorijoje, gal net pirmą 
sykį viso pasaulio istori
joje šimtai tūkstančių be
laisvių ir dirbusiųjų dar
bo lageriuose išlaisvinti 
nebenorėjo grįžti į pasie
kusią pergalę tėvynę, — 
rašo Kerenskis.

Į Su gailesčiu jisai apra- 
mažiausiai buvo kalbama j šo apie tuos milijonus ru- 
apie komunizmą, net ir re- sų, kurie amerikiečių ir 
žimo žmonės kreipdamiesi anglų bendradarbiavimu 
į liaudį vieton įprastojo'su durtuvais ir kulkosvai- 
“draugai”, 
liai ir seserys”; komunis
tinė literatūra buvo ap
stota leisti ir imta dau
giau rašyti tautinėmis ir 
patriotinėmis temomis. 
Stalinas buvo taip karo 
pergązdintas, kad net bu
vo davęs suprasti apie ar-': 
tėjančius pasikeitimus de-Į 
mokratine kryptimi. Ne-į ar usa TURfcjO BAIJS- 

tu rioiicr1 _ ________ _________

Toliau, Kerenskis pri
mena ginkluotą partizanų 
kovą. Ukrainiečių sukilė
lių armija turi 200,000 ka
rių su štabu Karpatų kal
nuose. Šimtai sukilėlių pe
rėjo į USA zoną, ir, atro- 

!do, dar tebėra čia. Keren- 
’skis turįs žinių ir iš lietu
vių, perbėgusių į Skandi
naviją: Lietuvoje esą apie 
35,000 partizanų, vyrų ir 
moterų. Ir tos pavergtųjų 
kraštų partizaninės jėgos 
dar sustiprinamos pabė
gusių raudonarmiečių iri 
pabėgusių vergų iš kon
centracijos stovyklų.
RUSŲ TAUTA NEKEN

ČIA BOLŠEVIKŲ
Stalinas žino, kaip rusai 

nusiteikę režimo atžvil
giu, dėlto karo metais kuo 
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Gal kaulai kur supus prie miesto
Ir kapo pėdsakų neliks.
Man tik viena mintis belieka:
Kad neužmirštų praeities.
Atradus kapą apsodinki 
Baltais jurginais prie galvos, 
Kurie sakys, kad čionai ilsis 
Jaunas karžygis Lietuvos.

Lietuva, 1946.

__ _ i ou uuiLuvaxo ix nuinvovai

vartojo “bro- džiais buvo priversti sėsti 
i į traukinius, vežančius į 
Rusiją, kurie juos tiesiai 
nugabeno į Sibirą.
— Laisvės ieškantieji ru

sai žiūrėjo į amerikiečius 
ir britus, kaip į savo drau
gus, ir jie buvo išduoti 
Sovietų policijai, — jaut
riai atsidūsta Kerenskis.

pasiekia Jungtines Ame
rikos Valstybes, aplanko 
Kerenskį. Iš tų informaci
jų Kerenskis daro išvadą:

— Nežiūrint, kad slapto
ji policija žiauriai žudo ar 
grūda į darbo stovyklas 
kiekvieną rusą, kurs atro
do ilgisi laisvės, tauta iš
drįsta kaskart garsiau 
prasitarti apie savo nepa
sitenkinimą. Iš lūpų į Jū- 
pas leidžiamos žinios, atė
jusios iš vakarų. Murma 
(prieš režimą) net ir dau
gelis intelektualų: artistų, 
kompozitorių, profesorių, 
inžinierių, kurie yra ver
čiami kurti pagal komu
nistų liniją, arba būti lik
viduotais”.

SPAUDA BALTŲJŲ 
RUSŲ

Kerenskis skelbia turįs 
žinių, kad net dabar britų 
ir amerikiečių zonose esą 
250 - 300,000 rusų, kurie 
leidžia savo laikraščius, 
gali laisvai išreikšti ką jie 
mano ir jie, sovietų ne
cenzūruojami, pareiškia 
tikrąjį Rusijos balsą. Vie
name iš tokių laikraščių, 
“Laisvas Žodis”, leidžia
mame Landshute, Vokie
tijoje, 1948 m. gegužės 2 
dieną buvo paskelbta:
— Mūsų tėvynės žmonės

Rusijos

žiūrint tų pažadų, daug 
kur rusai ateinančius vo
kiečius sutiko kaip išva
duotojus iš kruvinos prie
spaudos. Kerenskis rašo:
— Tūkstančiai rusų ka

rių bėgo pas priešą. Gal 
apie milijonas Rusijos vy
rų perėjo linijas, kad pri
sijungtų prie vokiečių ar
mijos ir padėtų nugalėti 
komunizmą.

KAIP STALINAS 
APGAVO RUSUS

Tik kai naciai pradėjo 
elgtis kaip naciai — žudy
ti senus ir vaikus, skriau
sti moteris, išvežinėti 
sveikus vyrus ir moteris į 
darbo stovyklas Vokieti
joje, kai barbariškai elgė
si su rusų belaisviais, ta
da išaugo Rusijoje pasi
priešinimas ir prieš juos. 
Stalinas pasinaudojo tais 
pasikeitusiais jausmais ir 
nuduodamas, kad iš tarp
tautinio sąmokslininko ji
sai liko tautiniu patrijotu, 
ėmė organizuoti žmonių 
pasipriešinimą prieš na
cių žiaurumus. Atėjo į 
talką Amerikos lend-lease 
ir vokiečiai buvo nugalėti.
— Bet’ kai tik praėjo ka

ras, — rašo Kerenskis, —

• v

niekada nedarys taikos su 
bolševizmu. Kova dėl lais
vės bus taip ilga, kaip il
gai komunistų diktatūra 
bus Rusijoje,
žmonės kovoja prieš ko
munistų valdžią nuo Šiau
rės ašygalio iki tropinių 
Kaukazo provincijų, nuo 
Lenkijos iki Kalvų Toli
muosiuose Rytuose. Kova 
išsiplėtė miestuose ir kai
muose, fabrikuose ir dirb
tuvėse, universitetuose, 
kolchozuose ir kariuome
nėje, Šioje nuolatinėje ko
voje dalyvauja ne tik taip 
vadinamieji, laisvieji žmo
nės, bet ir belaisviai kon
centracijos stovyklose. 
Milijonai nežinomų didvy
rių pražuvo toje nelygioje 
kovoje tarp beginklių 
žmonių ir galingos dikta
tūros”.
BALSAI APIE KONTR- 

REVOLIUCIJĄ
Tuose rusų DP laikraš

čiuose dažnai kartojami 
šūkiai:
— Dėl žmonių, dėl tėvy

nės, dėl laisvės!... Mes tu
rime suvienyti visas prieš- 
komunistines jėgas kaip 
už Rusijos, taip šalies vi
duje kovai dėl laisvės, ku
ri, jei bus reikalas, bus 
laimėta net masių revoliu- rusai suprato, kad juos 
cija”.

TI STALINO PRIEŠUS?
Kerenskis džiaugiasi, 

kad pagaliau Amerika su
siprato:
— USA vyriausybė da

bar suprato, kad ji buvo 
apgauta, kai sutiko padė
ti politinei partijai nu
bausti savo priešus.

Kerenskis guodžiasi,

skaudžiai apgavo. Vėl iš-

Nebūk be įdomiausio laikraščio 
“DARBININKO”

Dabar geriausias laikas užsirašyti darbo žmonių 
laikraštį “DARBININKĄ”.

Tik per “DARBININKĄ” 
draugus, gyvenančius 
pasaulyje.

Tik per “DARBININKĄ”

sužinosime apie savo 
Amerikoje ir visame

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 į1 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 West Broadivay, So. Boston 27, Mass.
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Mdziausias PIRMADIENI, (LABOR DAY)
CrariaiKiat

ir
GeriausiasMYTON, OHiO nergija ir jei kiekviena parapi

jietė .sijungs aktyviai į šį dar
bą, tai tikras dalykas, kad at
eityje šalia bažnyčios išaugs 
naujas rūmas kuris bus para
pijai pasididžiavimas ir džiaug
smas. P

Rugsėjo - Sept. 6 d
19 4 8

Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno RezidencijojeKiekviena lietuvių parapija 
turi savą mokyklą, kuri atliko 
ir atlieka išeivijoje labai didelį' 
vaidmenį. Per mokyklas į jau-'
nimą įskiepijama lietuviškos į Pagarba visiems tiems, kurie 
dvasios, stiprinaas lietuviškas nuoširdžiai savo darbu prisidė- 
charakteris. palaikoma liętuviš-ijo prie mokyklos fondo bazaro 
ka kalba ir tt. Tačiau šito 
brangaus židinio Daytono lietu
vių parapija neturi, bet maty
dami jos reikšmę deda visas 
pastangas ateityje tokią moky
klą pasistatyti. Mokyklos sta
tybos klausimas labai čia ak
tualus ir todėl nestebėtina, 
kad kasmet iš suruoštų įvairių 
pramogų skiriama dalis moky
klos fondui.

pasisekimo. V. R.

GLASGOW, SKOTU* II
o
f i

♦

D.
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— Metinis Šk. L. R. K. 
Sąjungos Išvažiavimas. — To
lima kelionė. — Per šv. Marga
ritos — Škotijos Karalienės 
Gimtinę. — įdomus miestelis. 
— Jo prieplauka. — Pati geo-

K PROGRAMA

' * A • ‘
Šių metų rugpjūčio 5. 6. 7 ir grafinė vieta. — Milžiniški kai-i 

8 d. buvo suruoštas didžiulis nai. — Ilgiausias visoje Didž. 
bazaras. kurio gražus pelnas Britanijoje geležinkelio tiltas, 
paskirtas tik mokyklos staty-: 
bos fondui. Bazarui jau iš ank
sto buvo uoliai ruošiamasi. sta-< 
tomos palapinės, renkamos do- ! 
vanos, žodžiu, gyvenimas virte 
virė tik bazaro reikalais. Prieš 
pradedant bazarą buvo atsira
dę kai kurių kliūčių: National 
Guards atvykę malšinti Nevinis 
fabriko streiką gerokai suvaržė 
judėjimą, uždraudė mūsų rajo
ne susibūrimus, alaus vartoji
mą. tačiau visos kliūtys buvo 
nugalėtos ir bazaras praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Laike 
bazaro veikė virš 20 įvairių pa
lapinių. kur buvo galima išban- lių atstumo nuo Glasgow. 
dyti savo laimę įvairiausiuose 
žaidimuose, vaikai turėjo pro- prieš 8 vai. ryto — jau trys 
gos pasivažinėti orlaiviais bei milžiniški autobusai, palei Lie- 
traukiniais, o parapijos svetai-j tuvių Blaivybės 
nėję nuolat vaišinosi 
gardž'ai šeimininkių 
tais valgiais. Bazarui 
giant buvo suruošta 
Turtingos dovanos 
svečius pabandyti laimę. !
madienio vakare atėjo valanda; dangi dėl ligos esu gana silp- 
ir laimingiesiems. Geriausioji. nas, todėl bijausi, kad toje ke- 
dovana atiteko Joe Mikalaus-, lionėje. staiga man bloga ne- 
kui — refrigerator. Kitas <jo-9 
vanas — radijus, laikrodžius ir 
šiaip įvairias dovanas laimėjo

. dalis parapijiečių bei mokyklos 
fondo rėmėjai.

Davtoniškiai 
čiumi gausūs.

• dirbs ir toliau

Škotijos Lietuvių Romos Ka-! 
talikų šv. Juozapo Darbininkų! 
Sąjunga, kuri leidžia Škotijos 
lietuviams savaitinį laikraštį—' — * “Išeivių Draugą”, kiekvienais 

.metais, išskyrus karo laiką, 
suruošia bendrą Škotijos lietu-i 

’vių iškilą — išvažiavimą, arba Į 
kaip amerikiečiai vadina —pik
niką. Šįmet toks išvažiavimas 
padarytas į pačią tolimiausią- 

į iki šiol kuomet nors buvusią' 
vietą, būtent, į gražų vasarvie
tės miestelį — Burntisland, 
Fifeshire. Provincijoje. Šiaur-' 
Rytinėje Škotijoje, apie 80 my-

Trečiadienį. 21 d. liepos, dar

svetai- < tuvių Blaivybės svetainę — 
i svečiai!mūsų laukia. Glasgoviečiai lie
paįgamin-! tuviai skubinasi prie autobusų, 

besibai- kad nepasivėlinus, nes pasta- , 
loterija, rieji nelaukia, kol kas išsimie- 

patraukė gos?! Skubinuosi ir aš, kiek 
Sek- mano silpnos kojos leidžia. Ka-

pasidarytų? Bet, ot, rizikuoju 
ir ganai O čia buvusiojo mie
lojo mano šeimininko žmona— 
p-nia Gavėnienė, parūpina man

nėra savo skai- 
tačiau jei jie 

su tokia pat e-
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“kazioną" bilietą, kuris iš Glas- 8Utvarkyta, 
gow į ten ir atgal, kainuoja 8 aut°busų grandinė, 
šilingus. I

Jau ir važiuojame. Prabėga pie 450 asmenų.

>1000.00 DOVANOMIS
ORKESTROS KONCERTAS — (BAND COfJCERT) 
ŠEŠI AKTAI — VODVIL — JUOKŲ VALANDA 
MERGAIČIŲ LĖLIŲ VEŽIMUKŲ PARODA 
BERNIUKŲ TRIRAČIŲ PARODA 
SPORTO LOŠIMAS — ŠOKIAI — ŽAIDIMAI 
DAINŲ IR MUZIKOS ŠVENTĖ 
VARGONŲ KONCERTAS 
PAIEŠKOJIMAS "RASEINIŲ MAGDĖS" 
VALGIŲ — GĖRIMŲ — UŽKANDŽIŲ ir 1.1.

Visokių Pamarginimų Visą Dieną
KVIEČIAME VISUS ATVYKTI.

----- PASTABA -------
Yra numatoma, kad šiais metais į šį suvažiavimą suplauks di

džiausia minia žmonių, jaunų ir senų, dėlto, kad pirmą sykį istorijoj yra 
surengta toks įvairus programas, kad visiems būtų geriausios dienos 
atostogos.

čia bus galima sutikti senus ir naujus draugus. Visi ruoškitės va
žiuoti į Brocktoną — Darbo Dienoj — Rugsėjo - September 6, 1948.

VISI ATVAZnJOKlTfc — O MES U2T1KR1NAM “GOOD TIME”

dy miesteliais, bus koks 100 
mylių platumo! Queensferry 
išsikišulį, ties kur yra siau
riausiu dvilypės upės Forth 
sąsmauga, geležinkelio tiltas, 
vadinamas “Forth Bridge”. Nė 
vienas škotas negali vadintis 
tikru ir pilnu škotu, kuris neži
no Forth Bridge! O iš Škotijos 
lietuvių, tas skaitosi didžiau
sias “išminčius”, kuris, kaip 
lietuviai, ypatingai senesnieji, 
sako, matė “Faifšės Tiltą!” 
Kasgi iš tikrųjų yra tas kaip 
lietuviai juokingai vadina 
“Faifšės Tiltas”, — rimtai pa
sakius, Forth Bridge? Tai il
giausias visoje Didž. Britani
joje geležinkelio tiltas. Jis ran
dasi ant Fifeshire ir Perthshire 
Provincijų sienos. Yra tai vie
nas iš pasaulinio masto tiltų. 
Yra tai XIX-tojo šimtmečio 
pabaigos, Britų išminties ir 
Škotų inžinierijos technikos 
stebuklas! Jis turi tris centra- 
lines savo arkas. Dvi jo arkos 
pabaigtos statyti 1889 m. Spa- 
nai arba arkos turi 1,710 pėdų 
ilgio! Visas tilto ilgumas —yra 
5,330 pėdų! Nuo vandens pa
viršiaus iki arkų bokštų vir
šaus, — yra 361 pėda aukštu
mo! Per Forth Bridge tiltą ei
na du geležinkelio bėgiai; šiaip 

. _ jau vežimams kelio jis neturi,
kalbos tarme, negu Glasgow’e. i Traukiniai palengva riedėdami, 
Miestelis iš visų pusių yra ap- 
ramstytas gigantiškais kalnais.

Po pietų, einu pajūrin. Pajū- 
rys, pasirodo esąs gana šva
rus, pakankamai visur yra sė
dynių. Jūra nors ir banguota, 
bet vis tik dėl to graži. Taigi 
norėtųsi sušukti vieno 
poeto žodžiais:

— “Jūra, motinėle!
— Imk ant savo kelių,
Ir čiūčiuokie, 

. Ir liūliuokie,
— Ant calsvų vilnelių...!”
Ateinu prieplaukon. Čia ran

du keletą škotų, prieplaukos 
angoje, su meškerėmis ir šniū
rais (lines), žuveles begaudan- 
čių. Jie, sako, kitomis dieno
mis čia pagauna Flounders, 
Whity’s Herrings ir Macrel rū
šies žuvų, šiandien esą “bad 
business!” Mat per daug vėjas 
pučia... Prieplauka nemaža. 
Vienas jos baseinas, — itin di
delis! Jame stovi suplaukę alie
jaus tankeriai, ir kiti dideli 
prekybiniai laivai. Karo laiku 
jame buvo saugi vieta laivams, 
ypač nakties metu, nes priešo 
submarinai negalėjo čia įplauk
ti. Pačioje iš jūros į prieplau
ką .plaukimo angoje ant milži
niškų angos piliorių dar tebe
stovi didžiulis parašas: — “Be- 
ware of the Submarine Cable!” 
Apžiūrėjęs didyjį baseiną, pe
reinu per Sluice Gate tiltą, ki
ton prieplaukos pusėn, užeinu 
ant didžiojo molo viršaus iš 
jūros pusės, ir žvalgausi po 
plačią jūros apylinkę, nes iš 
čia viskas visur yra geriausiai 
matyti. Argi čia, iš tikrųjų jū
ra? Taigi kad ne! — Čia tik 
taip vadinama ‘Firth of Forth’, 
t. y. dviejų daigtan susiliejusių 
“Taith ir Forth” upių žiotys, 
kurios netoli nuo čia,— jau su
eina su atviru Atlanto vande
nynu. Upių žiočių platumas yra 
toks didelis, kad tarpe Burntis
land miestelio Šiaurėje, ir Leith 

I Pietuose, — bus gal kokia 40 
mylių pločio! Žinoma, yra ir 
siauriau; bet yra dar ir daug

Viešpaties Tar
mes paliekame

ir vėl per pla-

nios iš visos Škotijos, o ypa- platesnių vietų, 
tingai angliakasiai ir jų šei- džiui, ties Kirkaldy ir Aberla.* 
mes. Škotijos katalikai anglia
kasiai šv. Margaritą neapsako
mai myli ir-gerbia! Pats savo 
akimis mačiau kaip garsioje 
Carfin Grotoje, Lanarkshire 
Provincijoje, laike didžiųjų me
tinių procesijų šv. Margaritos 

i statula su jos kūno rekvili jomis 
— Škotijos katalikai angliaka
siai neša procesijoje apsirengę 
darbiniais angliakasių drabu
žiais, aliejines lempas, sau prie 
kaktos užsidegę.
— Sudiev, šv. 

naite! — Jau 
tavo gimtinę..!

Važiuojame
čius, žaliuojančius laukus, kal
nelius, ir klonius. Pagaliau, 
pervažiavę grynus, niūrius uoli- 

,nius kalnus, staiga išneriame 
i nuo kalno žemyn, į žaliuojantį 
į pajūrį. Na, tai sveikutis, Burn- 
.tisland! Čia,—tai mūsų kelio
nės galas! Pasažierai, vieni pa
sipila miestelin, o antrieji — 
liekasi autobusuose ant greitų
jų kiek užkąsti. Žiūriu dulka... 
Einu miestelio apžiūrėti. Mies
telis visai mažas, po kalnus iš
mėtytas, turintis 4,708 gyven
tojus; turi taip pat, kaip ir 
Dunfermline, karališkąsias sa
vivaldybes teises. Vietos gy
ventojai, o ypatingai jaunimas, 
čia kalba jau truputį kitokia

škotų

pusvalandis laiko, — jau mes. Autobusams tebestovint Bell-iniško didumo, kad ji yra pana- 
esame Bellshill miestely, La- shiD, kaž kas pro atvirą auto-1ši į mažą miestelį! Nuo čia jau 
narkshire 
mūsų autobusai išsuka į šalinę pluoštą rūtų, 
gatvę ir sustoja. Čia atranda-Į visiems išdalina.
me dar 12-ka autobusų, kurie tos rūtos.
turi savin 
veik iš visos 
vincijos. Po 
lės laiko, —

.... i r 'T * |
Provincijoje. Čia.buso langą paduoda diktoką 

_, kurias moterys 
Atrodo, kad 

tai bus p. P. Ban- 
darbas?! Graži ša- 
ir man. Greitai mes 
Bellshill, Mossend, 
ir Nerthill miestu-

trunka lygiai 3 minutes laiko 
kol tiltą pervažiuoja. Nuo 
Burntisland miestelio, Forth 
Bridge tiltas — yra visai neto
li. Laike karo, vokiečių lakūnai 
bandė jį bombomis nukirsti; 
tačiau tai daryti jiems nepavy
ko, nes jis per daug gerai buvo 
apsaugotas!

Palieku prieplauką ir vėl 
traukiu pajūrin. Oras pragie
drėja. Kokių 5-kių mylių atstu
me nuo Burntisland, kiek į ša
lį, ties Inehkeith sala, stovi 
ant vandens priinkaruotas bu
vęs Britų kariškojo laivyno 
karalius (Flagship H. M. S. 
Nelson), — 33,000 tonų kovos 
milžinas. Kadangi jis yra da
bar jau persenas, — tat negai
lestingai jis “nuteistas sunaiki
nimui”. Jis atiduotas geležies 
laužui. O dabar, jis labai pui
kiai pasitarnauja 
bomberių pilotams, 
bombų mėtymo 
kaipo “eželius”.

Sugrįžtu pajūrin
sų parku. Čia sutinku mieluo
sius savo prietelius, p.p. Berno
tus ir jųjų draugus. Einame 
vakarieniautų. Po vakarienės, 
besikalbėdami, traukiame prie 
autobusų. Daugumą randame 
jau vidun susėdusius. Pagaliau, 
autobusų vairuotojai paduoda 
visiems komandą:—Į savo vie
tas autobusuose! Dar 15-ka 
minučių ir mūsų autobusai pa
sijudina...
— Sudiev Burntisland! — 

Jau mes traukiame į namelius.
Taip tai Dievui laiminant ir 

šv. Margaritai, — Škotijos ka
ralienei užtariant, grįžome 12- 
tą valandą nakties į Glasgow’ą, 
prie Lietuvių Blaivybės draugi
jos svetainės.

J. Butkevičius.

prasideda su visu nebežinomos 
man vietos. Privažiavę netoli 
Stirling miesto (21,200 gyv.), 
griežtai pasukame į Rytus, ir 
važiuojame jau visiškai per ly
gius laukus.

Štai jau sutviska ir vanduo! 
Bet čia dar ne mūsų kelionės 
galas! Tai dviejų upių, River 
Taith ir River Forth vande- 

kelionėn... Viso keliaujame a- tuvės, vienos dar tik pradėtos • nys...! Abiejų upių vanduo at
simuša į Atlanto vandenyną. 
Pervažiuojame per milžinišką 
Kincardine tiltą, ir pasijuntame 
jau esą Šiaurinėje Škotijoje.

Pravažiuojame mažą Kincar
dine miestelį. Smulkus lietus, 
tarsi • iš rėčio pabira žemyn. 
Aplinkui pasidaro pilka švini
nė migla. Autobusų langų stik
lai taip “apsiverkia”, kad nie
ko per juos nebegalima maty
ti... Mūsų autobuse dainos nu- 
tilsta... Ūpas irgi daugelio 
smarkiai nupuola. Kai kurie, 

'anot to žydelio posakio, vienas 
kito klausia: “Ui, nu, kas čia 
bus?!” Lietus pradeda kiek 
mažėti.

štai su visu nejučiomis, mes 
įvažiuojame į garsųjį Dunferm- 
line miestą, turintį 28,103 gy- 

• ventojų, Fifeshire Provincijo- 
| je. Šiaurinėje Škotijoje. Garsus 
'jis yra ne tik įvairių drabu
žiams pamušalų išdirbystėmis 
(audinyčiomis), arba tuo, kad 
jis turi karališkąsias miesto ir 

’ apylinkės savivaldybės teises,

surinkę lietuvius 
Lanarkshire Pro- 
trumpos valandė- 
jau visa galutinai 
ir ilga milžiniškų 

leidžiasi

dzevičiaus 
kėlė tenka 
paliekame 
Holytown
kus. Netrukus privažiuojame 
naujų dirbtuvių distriktą. Dirb-

kariškųjų 
daromoms 

praktikoms,

ties autobu-

a- • aJi ca'i būti
DARŽE

Jūs norite kalbėti su ja, ir ji nori kalbėti 
su jumis. Ji gali būti toli nuo telefono, 

taigi, duokite jai laiko prieiti prie telefo
no ir jo neužkabinkite. Tuomet nereikės 

šaukti antru kartu.

• •'!!/-Z11 \ >J1

kada jos telefonas
# skambina
"V

Kodėl neduoti jai laiko apie vieną 
minutą atsakyti telefoną?

I
NfW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

t ' . v . : Istatyti, kitos jau baigiamos, o 
trečiosios, jau dirba. Daugiau
sia vis tai smulkių prekių, o 
ypatingai maisto paruošimo ir 
konservavimo įvairios įmonės. 
Jos čia steigiamos sulig Britų 
vyriausybės plano: “For self 
support of the Country”. Apie 
'po pusvalandžio laiko privažia
vę, perkertame Airdrie miestą, 
turintį 24,388 gyventojų, garsų 
įvairiomis savo išdirbystėmis. 
Dabar išvažiuojame į plačius, 

' žaliuojančius laukus, kuriuose, 
Vis kur ne kur, matosi plačiai 
išmėtytos Škotijos ūkininkų 
sodybos. Mūsų autobuse, vieš
patauja linksma ir entuziastiš
ka nuotaika, viena daina seka 
antrą; viena moterėlė, net už
kimo bedainuodama. Pro auto
buso langus stebiu abiejose ke- 

i lio pusėse esančias apylinkes.
Oras gana apsiniaukęs. Kairėje 
kelio pusėje esantieji aukšti 
gryni Škotijos kalnai, atrodo 
dar tamsesni ir niūresni... Pa
galiau mes įvažiuojame į nedi
deles, gražias, žalias giraites. I bet Dunfermline miestas yra 
Mūsų autobusai pradeda suki-! garsiausias tuo, kad čia ilsisi 
nėtis dešinėn ir kairėn, kyla^šv. Margaritos — Škotijos ka- 
aukštyn ir žemyn, tarsi jūros (ralienės kūno šv. Rekvilijos! 
bangų blaškomi. Privažiuoja-i Čia ji gimė, gyveno, mirė ir
me mažą. Calderemick miestu-,čia, Dunfermline Abatijos isto- 
ką, kuris randasi tokioje, duo-jrinėje katedroje, yra palaidota, 
beje, kad atrodo, jis būtų mil
žiniško ugniakalnio krataro

;dugne! Privažiuojame ir gar
sųjį Larbert kaimą. Karo laiku 

! čia buvo dvi kariškosios ligoni
nės. Viena jų yra tokio milži-

Šv. Margarita karalienė, yra 
Škotijos katalikų angliakasių 
užtarytoja ir globėja! Birželio 
10 d., į metinę šv. Margaritos 
šventę, čia suvažiuoja didžiau
sios katalikų maldininkų mi-

i

Kūrybinis momentas yra 
ižiaugsmo šaltinis, nes jame 
Smogus turi progą pareikšti sa
ro asmenybę.

Prof St.

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. (rugienė, 
BALF Sekretorė. •
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ŽINUTES kurios šeimos užrašė po tris ir 
keturis mokyklon naujus mo
kinius.

Kunigai prašė žmonių ir vai-

Britain, Conn. ir Pr. Nevulienė 
iš So. Bostono.

<

P-nia V. Kasparavičienė lei
džia mėnesį atostogų pas savo 
brolienę Pr. Nevulienę. Atsi
lankymo proga, p. Kasparavi
čienė atnaujino metams “Dar
bininko” prenumeratą.

Pasinėrė. Kun. Albertas Ab-
račinskas rugp. 18 d., grįžęs iš kų, kad grupėmis eitų mokyk- 
atostogų, tą patį vakarą, šoko lon. Tuomet visos apylinkės 
ir pasinėrė darban. Mat, tai vaikai galėtų sekti didesnius 
buvo susirinkę 100 Seselių Jė- vaikus mokyklon. Tėvams ne- 
zaus Nukryžiuoto Rėmėjų. Čia rūpėtų vaikų kelionė, 
nutarta organizuoti žmones i 
vykti busais į metinį išvažiavi
mą prie motiniško namo, That- 
cher St, Brockton. Tapo iš
rinktos komisijos vadovybėje 
kun. Alberto. Tikimės, kad jis 
laimingai išbris ir iš šios 
buotės bangų - bangelių.

Busais važiuoti į abi 
kainuos $1.25.

Malonu yra matyti, kad visi 
lietuviai džiaugiasi ir didžiuo
jasi turį savą mokyklą. Iš tik
rųjų tai yra nepaprasta gėry
bė. Kaip labai norėtų užjūrio 
lietuviai turėti tokią laimę — 
savą mokyklą saviems vaiku-

. čiams. Naudokimės šia auksine pusi progo visi.
Pagal vaikų užsiregistravu

sių skaičių bus vedami šie rei-
Balgia stortogąuti. Rugp. 22 kiami skyriai: mokykloje, I ir 

d., atsisveikino su saviškiais ir E. 6th St. — vaikų darželis, I, 
išvažiavo į savo parapiją, Moli- n, III, IV ir V skyriai; pamin- 
ne, Kansas, klebonas kun. B. klinėj mokykloje, prie bažny- 
Rusteika. Kitą sekmadienį jis čios, — vaikelių darželis, I, VI 
jau pradės rengti Lawn Party ir VII skyriai.
naujos bažnyčios statybai. I Visi kviečiami užregistruoti 

Kun. Andrius Naudžiūnas, į minimas mokyklas ir skyrius
MIC. apleido -So. Bostoną, rug- šią savaitę pas mokyklos vado- 
piūčio 23 d. Jis darbuosis “The vybę.
Maijan” redakcijoje. I Mokyklos atsidarys rūgs. 9

Kun. Vladas Brazauskas, d., 9 v. r., su šv. mišiomis sa- 
MIC., dar savaitę pasisvečiuos Įėję ir bažnyčioje.
savo tėviškėje. Jis laiko šv. mi
šias salėje.

Kun. A. Jurgelaitis, O. P., [22 d., 2 vai. p. p., 
pereitą savaitę, svečiavosi O-jro parapijos bažnyčios 
hio valstijoj. Jis dar kelioms mobiliais išvyko savaitės atos

togoms šios bažnyčios vaikai— 
tarnautojai į St.

Francis Xavier Mission House, 
“Miramai” Island Creek, (Dux- 
bury), Mass. Jie yra vadovybė
je kun. Alberto Kontauto.

Vaikučiai — mišių tarnauto-

Išvažiavo altaristai. Rugp. 
nuo Šv. Pet- 

auto-

dienoms grįžo So. Bostonan.
Visi šie jauni tėveliai yra bu- altoriaus 

vę So. Bostono lietuvių parapi
jos altaristai.

Suėmė Žymų Vagį BepRė- 
šiant Kontrimų $ąmgj0

’ Policija suėmė pasižymėjusį 
vagį Ralph Piccolo iš Water- 
bury, Conn. beplėšiant Bro
niaus Kontrimo (“lietuviško u- 
redninko”) namus po num- 120 
Marine Rd., So. Bostone. Su
imtasis prisipažino jau vien 
Bostone apiplėšęs 30 namų. 
Nors plėšikas tik 36 m., bet 
visą beveik savo amžių (išski
riant 8 m.) yra praleidęs įvai
riuose kalėjimuose.

• Kaimynai pastebėję, kad į 
Kontrimų namus, penktadienį 
po pietų įsibriovė du įtartini 
asmenys, pranešė policijai, ku
ri atvykusi apsupo namus ir 
pagavo Piccolo beplėšiant juos. 
Jo “pagelbininkas” žinomas 
jam tik kaip “VVally” paspru
ko.

Bronius Kontrimas yra žino
mas apdraudos ir namų parda
vimo agentas, konstabelis ir 
perkalbėto jas South Bostono 
teisme, turįs savo ofisą East 
Broadway. Su juo ir adv. Jo
nas Grigalius turi savo South 
Bostono ofisą.

Peršovė Plėšiką Užpuolus* 
John B. Wenderį

Sėkmingai registruojasi. Sek
madienį kunigai bažnyčioje dė
kojo žmonėms už tai, kad jie . . . ,
rtęrtnioj. .vo kūdikėliu. įl*‘ lr M vto’yte yra labai de- 
savo parapinę mokyklą- Kai kingi visiems, kurie, kuo nors 

prisideda šioms .atostogoms. 
Tas vaikučius patraukia prie 
uolesnio pildymo jų pareigų.

Šie parapijos ir vaikučių my
lėtojai nuvežė savo automobi- 
i liais vaikučius į atostogas: 
Prel. Dr. K. Urbonavičius, Juo
zas Kasparas, Vincas Skudris, 

'p. J. Karsokas, p. J. Nevarąs 
ir P. Preskenis.

Lauksime pasišventėlių par- 
vešti vaikučius namon, rugp. 
28 d., 2 v. p.p.

A.J.NAMAKSY
REAL E STATĖA 

INSURANCE 
409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 

Otri** TeL So. Boetaa 0S43

Daug aukoja. Vincas Jaru- 
šaitis paaukojo $100.00 bažny
čios taisos vajui. Pusė šimto 
davė įtaisyti kunigams bažnyti
nių rūbų. Pamatęs taisomą vie
nuolyną dar paklojo $10. ir 
šiam reikalui. Šis parapijietis 
tikrai daug aukoja tautos ir 
Bažnyčios reikalams.

šeštadienio vakare, prieš pat 
vidurnaktį du plėšikai užpuolė 
Kouncilmoną ir Legislatūros 
atstovą iš Ward 6 John B. 
VVenzler, gyv. 514 E. Broad- 
way, So. Bostone, kuomet jis 
išėjo uždaręs savo užeigą 
liūną), kampas K ir 2nd St

Plėšikai pareikalavo atiduoti 
pinigus. Kuomet jis nepasi
skubino su pinigais, tai jie pra
dėjo jį daužyti. Jo pagalbos 
šauksmą išgirdęs policininkas 
Durnas atsiskubino pagalbon, 
bet ir jį plėšikai užpuolė. Tuo
met Dūmas vieną iš jų peršo
vė, o kitas pabėgo. Peršautasis 
plėšikas randasi miesto ligoni
nėje.

Reikia priminti, kad J. B. 
Wenzleris laike praėjusio lietu
vių parapijos bazaro gražiai 
pasidarbavo savo automobiliu 
ir garsiakalbiu išgarsindamas 
bazarą.

ASTRAUSKAS, Juozas.
BAKUTIS, Antanas, iš Pa

kalniškiu km., Radviliškio vL, 
Šiaulių ap.

BANCEVICIKNE . Mažeiky
tė, Antelė - Begina, iš Vilka
viškio ap., ir vyras Bąncevi- 
čius, Antanas, iš Marijampolės 
apskr.......... ' '

BANYS, Antanas, iš Vizbarų 
km-, Vainuto - žygaičių km., 
Tauragės ap.

BANYS, Juozas, Petras ir 
Vincąs, h seąįys JuJe F 9®*’ 
iš Vizbarų km., Vainuto - žy
gaičių vi., Tauragės ap.

BERTAŠĮUR, Jonas, jš 
šių km., Dusetų vi., Zarasų ąp.

BISCHOFF, Georg, iš Rasei
nių ap.

BITKERIENE - Šmidkytė, 
Berta ir vyras Leonas Bitke- 
ris, iš Tauragės ap.

BLAŽAITIS, Antanas ir Ka- 
’ zimieras, iš Lukšių km., Jur

barko vL
BOGUCKIENŽ - Dikčiūtė, 

Kaze, ir vyras Ipolitas.
BOSAS, Juozas, iš Kidulių, 

vi., šakių ap.
BRĄJfcNSKATTE, iš Kame

rūnu km., Leipalingio vi., Laz
dijų ąp.

BROKĄS, ^ntanas ir Flori
jonai iš Trilaukio km., Paje
vonio vL, Vilkaviškio ap.

BUTKUTE - Kramm, Emili
ja, iš Skuodo, Kretingos ap.

DANEIKA, Kazimieras, iš 
Drąničenų km.^ Utenos vL

DAUGIRDIENE - Vaitkutė, 
Monika, iš Pąbebirvio km., Ra
seinių ap.

DIKČIOTE - Boguckienė, Ka
ze, ir vyrąs Ipolitas.

DIKENS, Algird.
DUBICKAS, Vladas, karo 

metu buvo Vokietijoje su Ą- 
merikos Kariuauem.

FEITUšAS, Fricas ir Rudol
fas.

FYLIPYTE- šmidtkienė, Ka
rolina ir vyras šmidtke, Emi
lis, iš Tauragės ap.

GAILĮČNĄS, Karolis, iš Jo
niškio vi., Šiaulių ap.

Aleksandras, 
iš l^ej*niūnų 

Zarasų ąp.
Liudvikas, iš 
Tryškių vi.,

>, k Vladas, karo

Pąžerų km., Jurbarko vi., buvo 
vedęs Elzbietą Giedraitytę, sū
nus Izidorius ir duktė Vincen
ta.

KĄRPINSKAS, Petras, iš Ša
kynos, Šiaulių ap.

KASPUTIS, Domininkas Jr 
Kazimieras, ir sesuo Juze, iš 
Gervinių km., Raseinių a.

KAZIMIERAITYTE - Rim- 
džiuyįenė, Viktorija, iš Joniškio 
vi., Šiaulių ap.

KAZLAUSKAS, Kostas ir 
Vaclovas, iš Žibikų km., Viekš
nių vL

KOLIČIUS, Augustinas, iš 
Joniškio vi., Šiaulių ap.

KOLIČIUS, Juozas, s. Povilo, 
iš Šiaulių ap. x .

KRAMM - Butkutė, ^Emilija, 
iŠ Skuodo, Kretingos ap.

KULIKAUSKAITE - Matu
laitienė, Marija, iš Kybartų, 
Vilkaviškio ap., vyras Juozas.

MATULAITIS, ir vaikai Ele
anor, Victor ir Violet, gyv. Gr. 
Rapids, Mich.

KUNICKAITE - Pašukonie- 
nė, Marijona, iš Mitkūnų km., 
Garliavos vL

KUPSTAITIS, Pijus, iš Kaz
lų Rūdos.

KURAS, Juozas.
LABANAUSKAITE, Monika, 

iš Pašaltonio km., Raseinių ap.
LANE - Stulgaitė, Jadvyga. 
LAURINAITIS, Vladislovas, 

sūnus Tado ir Ievos Matulaity
tės.

LENGVINAS, Antanas, iš 
Tauragės.

LEVINSKAS, Jonas, iš Skuo
do vL, Kretingos ap., Kulų Ii 
km.

LUKŠAITE, Julijona, iš Ma
černių km., Plungės vL

MAČENAS, Juozas ir Jurgis, 
iš Zviliūnų km., Subačiaus vi., 
Panevėžio ap. ’

MALGŪNAS, Juozas, Stasys 
ir Vincas, iš Balaikų km., Liu
dvinavo parap., Marijampolės 
apskr.

(

MĄČIULYTE,' Marija, iš 
Aukškęlių km., Raseinių ąp.

MAČINSKAS, Mečislovas, gi
męs Amerikoje, gyvenęs Bety
galos vi., Raseinių ap.

• MARCINKEVIČIŪTE, Jule, 
iš Kražių vi., Raseinių ap.

MASOKIENE, Vincė.
MATULAITIENE - Kuli- 

kauskaitė, Marija, iš Kybartų, 
Vilkaviškio ap., vyras Juozas, 
ir vaikai Eleanor, Victor ir 
Violet, gyv. Grand Rapids, 
Mich.

MAŽEIKYTE - Bancevičienė, 
Antosė - Regina, iš Vilkąviškio 
ap., ir vyras Bancevičius, An
tanas, iš Marijampolės ap.

MELINAUSKIENE - Pocytė, 
Veronika, iš Paberžių km., Vi
duklės vi., Raseinių ap.

MERKELIS, Jurgis ir Sta
nislovas, s. Vinco ir Barboros.

MERTINKAITIS, Petras.
MICKEVIČIUS, Vladas, iš 

Moniškių km., Babtų vi., Kau
no ap.

MILIAUSKAS, Simonas, iš b
Obelninkų km., Alytaus ap.

MITALAS, Jonas, iš Droni- 
čenų km., Utenos vi.

MOCKEVIČIENE - Žiūriūtė, 
Marijona, iš Alvito vi., Vilka
viškio ap.

MONKEVIČIUS, iš Paubelių 
km., Radviliškio vi., Šiaulių ap.

MONTVILAITE, Marija, gim. 
Amerikoje, gyvenusi Lukšių 
km., Jurbarko vi.

MORKŪNAS, Bronius ir Jur
gis, ir Morkūnaitės, Anelė, 
Liudvika ir Zose, iš Naujaso
džio km., Antalieptės vi., Zara
sų ap.

NAVICKAITE, Marija, duk
tė Aleksandro.

NAVICKAS, Antanas ir Ka- 
marūnų km., Leipalingio vi., 
Lazdijų ap.

NOVITZ, Stella (Olechnavi- 
čiūtė, Stasė), gyvenusi Kaune.

OLECHNAVICIOTE, Stasė 
(Novitz, Stella), gyvenusi Kau
ne.

PAŠUKONIENE - Kunickai- 
tė, Marijona, iš Mitkūnų km., 
Garliavos vi.

PAULAUSKAS, Vincentas,

PAJUODIS, Jonas ir Jurgis, 
iš Subačiaus vL, Panevėžio ap. 
ir Kazimiera, Kazimieras ir 
Kostas, iš Plungės.

PETRUTIS, Juozo ir jo sūnų 
Juozo ir Pauliaus, giminės pra
šomi atsiliepti.

"POCYTE - Melinauskienė, 
Veronika, iš Paberžių km., Vi
duklės vL, Raseinių ap.

PRAKUSKY, Joseph, ir Zosė 
Gražulytė - Prakuskienė.

PUIŠIS, Juozapas ir Kazimie
ras.

PUŠKIENES, Emilijos, anū
kas ir Šneiderienės, Petronės, 
sūnus Juozas Šneideris prašo 
atsiliepti gimines.

RADVILA, Amelija, Ignas, 
Joana, Jurgis ir Stasys, iš 
Kiauklių km., Gruzdžių vi., 
Šiaulių ap.

RAMANAUSKAS, Juozas, iš 
Kurpikų km., Kaupiškių vL, 
Vilkaviškio ap.

REDERYTE - Gudaitienė, 
Marija, iš Tauragės.

REINHARD - Renkė, Mari
ja. gyvenusi Kybartuose.

RUKŠTELIS, Joseph, ir Tek
lė Gražulytė - Rukštelienė.

Ieškomieji ar apie juos, žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consnląte Geaersl of Uthasaio 
41 Vert 82ad Street 
New York 24, N. Y.

PAIMS SKELBIMAI
PAIEŠKAU Aleksą Suvoską 

ir Monikos Remeikos. Prašome 
atsiliepti, Frank J. Ramaiką, 
66 W. Ban Buren St., Chicago, 
III. (24)

REIKALINGAS 
išvežiojimui toniko 
ne. Turintis troką. 
nas. Atsišaukite į 
ką”.

yra vyras 
So. Bosto- 
Geras pel- 
“Darbinin- 

(20-t-27)

> Plaukai — $1.00 
Barzda —50c.
• v • vr . -- -

LANKĖSI

lan
kėsi V. Kasparavičienė iš New

šeštadienį “Darbininke”

Aki k- Toniką
V

U-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
' ’^ėms, į namus, krikštynoms, parims 

nas skubus ir mandagus, šaukite: 

kvebzoe co.

Barzdaskučių susirinkime į- 
vykusiame Ritz Plaza, Bostone 
paskelbta, kad 99 nuoš. barz
daskučių Bostone sutiko pakel
ti kainas.

Nuo rugp. 25 d., plaukių kir
pimas Bostone kainuos $1.00, 
o barzdos nuskutimas tik 50c.

Beabejo dabar ne vieną vyrą 
teks matyti panašų į senesnių 
laikų komunistą...

PAIEŠKOJIMASJ. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
So. Boston, Mms.

Julijonas Lemkė, apie 70 
amž., išvykęs Amerikon apie 
1910 metus.

Benas Lemkė, apie 68 m. am
žiaus, išvykęs Amerikon apie 
1912 m.

Marija Lemkytė apie 39 m. 
amž., išvykusi Amerikon 1922 
metais.

Visi kilę iš Batakių vaisi., 
Batakių kaimo, Tauragės ap.

Pražo atsiliepti Marija Lem
kytė dabar gyvenanti Vokieti
joje.

Dėl tolimesnių informacijų 
prašome kreiptis į Mrs. Helen 
Stumbris, D—212 Chartęr Oak 
Terr., Hartford, Conn.

m.

GALVYDIS, 
Juozas ir Silva, 
km., Dusetų vi.,

GAUDESIUS, 
Vainočių km. 
Šiaulių ap.

GRAUŽINIS, Antanas, iš Ry
gos.

GRAŽULYTES, Teklė Bukš- 
telienė ir Zosė Prakuaky.

GREIČIUS, Mykolas ir Grei
čiūtė, Elena, iš Medekšinės 
km., Nemakščių vi., Raseinių 
apskr.

GRINKAITE- Runcelis, Ksa
vera.

GRINKEVIČIŲ, Jono ir O- 
nos, giminės prašomi atsiliepti. 
Jų sūnūs Petras gimę Ameri
koje.

GRYBAUSKAS, Juozas, s. 
Gabrieliaus, iš Švenčionių ąp.

GUDAITIENE - Rederytė, 
Marija, iš Tauragės ap.

GURKLYS, Jonas, iš Ilgalau- 
kių km., Subačiaus vi. *

IVAŠKEVIČIUS, Dionizas.
JANUŠAUSKAS, vaikai Fe

likso Janušausko, kuris buvo 
kilęs iš Paežerių km., Šeduvos 
vi., Panevėžio ap.

JANUŠKEVIČIŪTĖS, Juze ir 
Ona, iš Sabaliavo km., Liubavo 
vai.

JASINSKIENE, Barbora, iš 
Plungės m.

JASTŠEMBSKAS, Juozas, iš 
Radviliškio, Šiaulių ap., ir žmo
na Klara. '

JONAT - Veleriaitė, Berta, 
iš Obšrutų km., Paežerių yl., 
Vilkaviškio ąp., gyv. Elizabeth-

JURPALIS, Vincas, iš Vel
žių km., Šeduvos parap., Pane
vėžio ap., ir jo vaikai.

KARPIČIUS, Petras, iš An
takalnio km-, Onuškio yl, Tra
kų »

KAMINSKAS, Kleopas, iš

•V. JONO EV. BL. PAAAL.PINM 
DRAUGIJOS VALDYBA
- * • »

Kas norite Įsigyti SauMtojs 
Califorriljojs Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitčs paa:

CHAS.LUKSS
Realstatininkas

710 N. Van Nesą Avė., 
Hollywood 38, Calif.

L*»

n

Naujas Biznis So. Bostone

Atidarymas Augusi 24,1948
John Ropotas

arars ma Bors wem
Didžiausia pasirinkimas drapanų berniukams ir 

marškinių bei kitokių reikmenų vyrams.

740 E. Broadway, So. Boston
netoli “L” Street

✓

90000D

Gedaosia Užeiga Vyrams ir Moterims yra i

SOUTH BOSTON CAFE

251 f esi (rautai

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

giai patarnauja.

South taton, Mus.

*

CASPEB Į
RAL HOMB f

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Malu St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Diena ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. Brookton S-19S0

ŽALUSIAS
FUNERAL HOM

564 Eart Brogttaay 
sočiu bostSObam 

D. A. ZaletekM, F. C. ameteli 
Oratoriai Ir BalsamuetaJaL

Patarnavimas dieną ir naktj. 
KaplyMa tormenlma Dykai.

MOTART PUBUC
Tai. ŠOU DoatenOSlS

SOV Mm HM
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Kad ir pakars, bet metus gerai 
pagyvensiu -

sako Kipro Petrausko žmona, 
grįždama Lietuvon

Anoj, pirmojoj bolševi-j šelpti ir aprengti. O ap- 
kų okupacijoj visi dra- rengė taip, kad niekad to- 
mos aktoriai buvo įjungti kių drabužių neturėjusi ir 
pravesti visokią propa- parsivežė į raudonąją tė- 
gandą, jau neminint per,vynę. Dar to neužteko, 
radiją, scenoje, bet ir da- kad ji vietoje sėdėtų, bet 
lyvauti mitinguose, rinki- lyg keno siųsta, važinėjo 
muose — rėžiant raudo- ir rinko žinias. Ir pas ma
nas kalbas, perdirbant ei- ne buvo atsilankius, teira- 
lėraščius, monologus grv- vosi apie spaudą, žurnalis- 
nai ant komunistinio kur- 
paliaus, dergti tėvynę Lie
tuvą ir atsižadėti savęs, 
kaip lietuvio. Dalis akto
rių priešakyje su Borisu 
Dauguviečiu pasinešė, o 
kiti turėjo vaidinti ir 
slapstytis. Kas nežino Bo- sargus ir iš manęs nieko 
risą Dauguvietį! Tai ru- neišgavo, užteko pasida- 
Sas ir bolševikas, įsivilkęs linti įspūdžiais ir sudie, 
išverstaskūrio kailin. Dar Tokiu pat keliu nuėjo ir 
laisvės laikais jis tupėda- kita aktorė su kuria dau- 
vo rusų pasiuntinybėje guma buvo neatsargūs, 
duodamas žinias, bolševi- tai Lietuvos operos tėvo 
kų okupacijoje pasireiškė Kipro Petrausko

tus ir šiaip kultūrinin
kus, bet ją pažindamas 
dar nuo 1922 metų, kada 
teko teatre dirbti, kaip 
velnio neštą ir pamestą, 
kada mėgdavo prie visų 
prisitaikyti, tai buvau at-

DARBININKAS

“šv. Pranciškaus Varpelio”
25 Metų Jubiliejus

Šiemet suėjo 25 metai, 
kaip leidžiamas ‘šv. Pran
ciškaus Varpelis’. Jo išlei
dimo mintis buvo iškelta 
1922 m. birželio 15-17 die
nomis Kretingoje įvyku
siame tretininkų suvažia
vime. Pirmasis numeris

8
j

kų okupacijoje pasireiškė Kipro Petrausko žmona 
aktyviu komunistu, o vo- Elena Žalinkevičiūtė - Le- 
kiečiams užėjus, jis dvarų sevičienė - Petrauskienė - 

žinoma 
aktorė, poetė ir vertėja, 
kuri šiemet birželio mėn. 
9 d. išvyko į raudonąją 
Lietuvą. Dar 1945 m. bol
ševikų spauda ir radijas 
skalino, kad Petrauskienė 
su visa šeima Palangoje 
vokiečių sušaudyta. Vė-

Varpelio” 25 metų ėjimo 
sukaktis nepraeitų tylom, 
šiemet rugpiūčio mėn. 13 
d. Kennebunkport’o pran
ciškonų vienuolyne ivyko 
paminėjimas. Ryte T. Le
onardas Andriekus, OFM. 
už visus šio laikraščio

pasirodė 1923 m. pavasa- . bendradarbius, skaitvto- 
rį. Jį redagavo kun. P. jus ir platintojus atlaikė 
Ruškys. Paskui ‘Šv. Pran- šv. mišias. Po pietų gi bv- 
ciškaus Varpelio’ redakto-įVo sukviestas susirinki- 
riais buvo šie tėvai pran- mas, kuriame dalyvavo 

Jeronimas prelatai: J. Ambotas ir J.
T. Pranciškus Balkūnas, kunigai: K. Vp- 
T. Rokas Ka- sys, J. Valantiejus, M. 

T. Augustinas Pankus, J. Bobinas, rašy- 
Aloyzas Janu- tojai: Kun. St. Būdavas,

J. Aistis, ir A. Vaičiulai
tis, dailininkas J. Suba
čius, prof. Dr. P. Padals- 
kis, visuomenininkas St. 
Gabaliauskas su šeima, 
“Darbininko” administra
torius p. Antanas Pel- • 
džius, lietuviai pranciško-

T.ciškonai: 
Pečkaitis, 
Bizauskas, 
Žukauskas, 
Dirvelė, T. 
šaitis, T. Benediktas Bag
donas ir T. Justinas Vaš
kys.

1940 m. užėmus rusams 
su kitaiskius, turėjome gana ilgus ševikų ir išvyko i Austra- 

pasikalbėjimus, bet visa- liją. Atsisakė grįžti su ja 
da nukrypdavo nuo temos ir jos seni tėvai ir sesuo 
ir teiraudavosi apie žy- Balerina Zalinkevičiūtė - 
mesnius asmenis, politi- Kačinskienė - Janušienė, 
nes naujienas, atsakyda- Gauta žinių, kad ji sovie- 
vau, kad ne mūsų reika- tų zonoje Leipcige smar- 
las, o esame kultūrininkai kiai buvo svilinama, 1

Įspūdinga scena, kuri įvyko uždarant Sporto Olimpiadą, Londone. 
Pusrutuliu išsirikiavę trimitininkai skelbia pagarbos garsais užbaigimo 
ir uždarymo istorinių varžymų sporto pasaulyje.

šeima — žmona ir duktė i Lietuvą, kartu
anoj okupacijoj į Sibirą ‘ katalikiškais laikraščiais 
išvežta. Kiek anksčiau iš-;buvo uždrausta leisti ir 
vyko pianistas Liudas Ku- ,“Šv. Pranciškaus Varpe- 
previčius ir muzikas An- lis”. Bet Dievui laiminant nai ir nemažas būrelis ki- 

"" Justino tų svečių
Susirinkimą, atidarė nro- 

T. Justinas

tanas Makačinas. Tai ir 1942 metais T.
__ visi žinomi. Šiaip iš žy- jVaškio pastangomis jis Susirink 
kad miųjų dar niekas neišvy-jvėl pradėjo skambėti Pitt- vincijolas

valdytojas Telšių, vėliau Alė Sidabraitė, 
Šiaulių ir kitose apskrity
se. gaudamas tūkstančius 
algos ir palaikydamas ry
šius su vokiečių Gestapu 
(politinė policija). Jis ak
torius menkas, gal kiek 
režisierius ir visur ir visa
da save laikė rusų ir, net 
repeticijose dažnai kalbė- liau per Vilniaus radiją 
davo rusiškai. Moraliai vyras Kipras prašo grįžti 
visai puolęs. {tėvynėn, o ji, kada jai bu-

Antrąjai bolševikų oku- y® pranešta, kad vyras 
pači jai užeinant, ragino ieško ir prašo grįžti, tai 
niekam nebėgti, o laukti ji pasakė — kur, kur, bet 
bolševikų, kurie atneša vi-iten Jau negrįšiu ir savo 
siems išganymą. Kaip kas vyro nenoriu matyti ir 
paklausė, kiti nespėjo, o girdėti apie jį kalbant, 
dauguma, ypač, jaunoji ^es J°s nesupratome. Ji 
karta spruko kuogrei- pasidarė viena veikliausių 
čiausiai. Tarp jaunųjų aktorių, spaudos bendra- 
pasimaišė ir senė aktorė darbių ir nenustykstanti 
Vosyliūtė - Dauguvietienė. vienoje vietoje gyventi ir 
Ko ji atbėgo, nežinia, bet ne^ ėmė iš kelių kolonijų 
spėjama, špionažo tikslu? maistą. Kiek ilgesnį laiką 
Apsigyveno prancūzų zo- gyveno Augsburgo stovy - 
noje, Kanstancos mieste, j kloję, nes čia buvo įsikū- 
Atbėgo netuščia, aukso r?s Dramos Teatras ir da- 
atsivežus, o verkšleno, bar veikia. Ji^ buvo akty- 
kad badu dvesianti ir ne- narė. Visi žymesni vei-

ir sirkime ta liga. Šaky- išduotų visas žinias. Ar ji ko. Tiesa, liko tremtyje ir:sburgh’o mieste Ameriko-, Vaškys, O.F.M., širdingai 
davau — duok mano laik- pasiekė Lietuvą, dar neži- Boriso Dauguviečio trys ■ je. Paskui kartu su Tėvais1 sveikindamas visus ir 
raščiui eilėraščių, prozos, noma. dukterys, kurios atsisakė. Pranciškonais ir “Šv.! trumpai nušviesdamas šio
net ir straipsnių kultūri- Taigi, skaudus smūgis, vykti ir atsižadėjo tėvų ir Pranciškaus Var p e 1 i s” pobūvio prasmę. Be to, 
niais klausimais. Prikal- kad inteligentų tarpe to- emigravo į Kanadą. persikėlė į Greene, Maine, užsiminė ioe vra nutarta
bėjau ir davė. Bet/ ypač, 
vengdavo kalbėti kas da
rosi Lietuvoje. Iš pradžios 
ir aš nesupratau, ko ji pas 
mane lankosi, bet kada 
pastebėjau Miunchene, tiems aktoriams, 
kad ji su žydais susitinka, tarpe tokių atsirado. Bet Į 
reiškia, su penktąja kolo- žinant, kas yra Kipras 
na, tai ir ėmiau kitus per- Petrauskas ir 
spėti, kad būtų atsargūs. Dauguvietis, tai L .
Vėliau teko sužinoti, kad riai nėra visi toki. Juklv,en^ , Palubm-,

1 ji Miunchene ir Stuttgar- neseniai Lietuvon išvažia-'.^,as’ “* Kačinskas ir A.
te pastebėta ir su politru- vo ir didelis kairiųjų —yra ?avę 
kais susitinkanti ir važi
nėjanti automobiliais. Aš 
jai pasakiau, tai ji atsakė, 
kad jie atveža nuo vyro 
laiškų ir vyras raginąs 
grįžti ir laukiąs Berlyne.

kių yra išgamų ir gyven
dami tremtyje avinėlio 
kailyje, buvo tautos šni
pais, išdavikais. Skaudus 
ir moraliai smūgis pa- 

kad jų

“ŠTAI.INO SAULĖ 
VISUR APIMS”

verkšleno, bar veikia. Ji buvo akty
vi vi narė. Visi žymesni vei- 

turi su dukteria ką valgy- kėjai ir šiaip asmenys bū
ti ir kuo apsirengti. Ame- vo aplankyti. Daug kartų
rikos lietuviai tuoj ėmė buvo paj mane atsilan-

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Ši knygutė yra labai naudinga kiek
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti Šv. Ko
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

• •

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”,

366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Dabar jisai leidžiamas lie- kasmet išleisti religinio -MELUOJA IR VILIOJA
Bolševikai visokiais bū

dais ir meluoja ir vilioja. 
Jau neminint jų spaudos: 
“Tėvynės balso”, “Tie
sos”, “Meno ir Lieturatū- 

■ros”, kuri tik melais iš- 
Borisas! marginta, bet ir laiškais _f _ ______
ir akto- j viliojama. Augsbiirge^gy- suprantama kalba nenuil- 

------ .štamai skleidė šv. Pran
ciškaus dvasią, kurios pa
grindas yra Evangelija, 
niekados neužmiršdamas 

Į ir aktualiųjų lietuvių tau
tos reikalų. Todėl šiandie
ną daugelio teisingai jisai 
'yra laikomas populiariau
siu religinio - tautinio po
būdžio lietuvišku laikraš
čiu.

Ir kad “Šv. Pranciškaus

nuo šių 
valstiečių liaudininkų vei-! 
kėjas. buvęs: “Lietuvos j 
Ūkininko” redaktorius j 
Vincas Oškinis, kada joj

■ ■ — ■ I ■ I

UETUVOS PARTIZA
NO LAUKAS

Taip šnara baltieji berželiai, 
: Staugė vėjas aukštojoj pušy.

tuvių Pranciškonų centre 
Kennebunkport’o vienuo
lyne, Maine.

Per 25 savo ėjimo me
tus “Šv. Pranciškaus Var
pelis” tikrai daug yra ge
ro padaręs. Jisai per visą 
šį ilgą laikotarpį visiems

kus: Boriso Dauguviečio, 
Juozo Sipario, Stepo Juk
nos, Monikos Mironaitės, 
Mečio Chadaraviči aus, 
Kazio Inčiūros, (poetas ir 
aktorius), Balio Luko
šiaus, Petro Zulono ir dai
lininko Vytauto Palaimos 
(Vilniaus teatro dekora
toriaus). Rašo, kad nori 
pasimatyti ir stikliuką iš-

Tą savo užmaskuotą vai- Ten kaujas už'laisvę jaunieji 
dinimą vaidino net du mė- broleliai, 
tus ir kiti netikėjo. Ši bu- Audringam kovos sūkury, 
vo gudresnė ir mokėjo sa
vo švelnumu, širdimi daug 
ką išgauti. Ji lankėsi viso
se mūsų organizacijose, į- 
staigose ir pas politikus, 
visuomenininkus ir daug 
ką išgavo. Pačių aktorių 
buvo ir ’ atkalbinėjama, 
kad negrįžtų, tai ji jau 
viešai rėždavo į akis, kadi 
— gana mulkinti (
menę, o ten tik grįžus vi-byliai sudejavo jaunasis didvy- 
siems bus gyvenimas, juk į ris 
tėvynė šaukia, o jūs čia—jIr krito po žale egle, 
tremtyje esate išgamos, tėviškės laisvę alsuojančios 
parsidavėliai vokiečiams i krūtinės, 
ir amerikonams. Juk, Tekėjo kraujas srovele. 

(Stalino saulė visur apims.!
Aktoriai, sakydavo, kad,1^1^05 1ŪP°« 8kauamin^ai 
bolševikai tave išklausi- 
nės, dar panaudos propa
gandai ir paskui pakars.

I Ji atsakydavo — kad ir 
' pakars, bet metus gerai 
pagyvensiu ir nebūsiu iš
naudojama čia, tų pačių 
parsidavėlių lietuvių. Tai- Atsisveikino ginklo draugus, 
gi, joks atkalbinėjimas Palinkėjo laimingai kovoti, 
jau neveikė ir išvažiavo. 
Išvažiavo ne viena, pasiė
mus dukterį Aušrą dešim
ties metų ir augintinę žy
dę Daną (žydo smuikinin
ko Pomeranco dukterį) 

• šešių metų. Jai buvo sako
ma, kodėl tu pasiėmei žy
dę auginti, o ne lietuvę 
našlaitę, atsakydavo — 
žydus aš labiau myliu. Ki
ti jos vaikai: sūnus Liu
kas, medicinos gydytojas 
ir duktė Guoda, abiturien
tė, atsisakė vykti į raudo-j mirtį, 
riąją Lietuvą ir atsižadėjo Per amžius minė® Lietuva, 
savo abiejų tėvų, kaip bol-l LIETUVA, D. žaibas. nių visą laiką.

Prakaitas plauja jų veidus, 
Iš nuovargio svyra galva. 
Prisiminus, kad varkstam už 

i tėviškės laisvę, 
Širdyje atgyja drąsa.
Nors priešų jau žuvo daugybė, 
Bet ir mūs nepamiršo mirtis. 
Išskėtusi letenas savo baisiau

sias,
V1SUO- Užmerkė brolelių akis.

_ I kalbėjo,
_1 Atsisveikinimo žodžius.

Sudiev mano miela gražioji 
• tėvyne.

Aš žūstu vien tik dėl tavęs.
Taip taręs jis apžvelgė visą 

padangę,

Už laisvę brangios Lietuvos. 
Užmigo jaunasis didvyris, 
Su viltim širdyje gražia. 
Nors aš neregėsiu šviesiosios 

i laisvužės.
Bet ją dar regės Lietuva.

Nebus kam tav$s palaidoti, 
Užpilti juoda žemele.
Tik viena lakštutė vakarais 
atskridus,

Paguos gražiąja dainele. 
Ilsėkis ramiai partizane,
Žuvęs jaunose dienose.
O tavo skausmingą karžygišką

savo abiejų tėvų, kaip bol-l

OI, KO ŽVENGI, ŽIRGELI

simesti ir senus laikus at- .ko ^e11* 
siminti. Rašo diplomatiš
kai. Bet Dauguvietis, ku-

Oi, ko žvengi, berašai, 
Ar baltųjų dobilų?

ris drąsiai pasisako, kad Ar Uu gaila ’rovės 
jis gyvena laimingiausiai Oi, ko žvengi, žirgužėli, 
ir tarybinėje sąjungoje Is stainelės vedamas? 
kiekvienas žmogus yra į Ar tau gaila avižų, 
gerbiamas, aprūpinamas Ir šaltinio vandenio, 
ir viskuo sotus ir ragina Nei man avlžų 
frižti 1 Nei dobilų.

Tik man gaila srovės upių 
Ir šaltinio vandenio?

grįžti į nieką nežiūrint. 
Sako — užpakaly manęs' I 
joks enkavedistas nestovi 
su muškietų ir negrasina, ' 
kaip jūs esate įvaizduoti, 
o aš rašau iš širdies —. 
Dar biauriai pasisako Lu
košius ir Zulonas, abu iš- 
verstaskūriai, buvę liaudi
ninkai, tautininkai. Dar 
kas būdinga, kad laiškai 
rašyti vieną dieną (1947 
m. lapkričio mėn. 15 d.), 
vienu rašalu, vienos spal
vos popiery, vienos spal
vos vokuose ir adresai 
mašinėle užrašyti, kas 
aiškiai pasako, kad tai 
užsakymas. Bet nieko ne
suviliojo ir veltui darbas. 
Jei bėgome, žinome nuo 
ko, nes metus bolševikų 
vergijoj išgyvenom, o grį
šim, tik į laisvą,* nepri
klausomą Lietuvą! Nepa- 
lūžom, nepalūšim ir iš
tversim! — pasakė akto
rius ir režisierius J. Palu
binskas.

A. Jankūnas.
Jūs galite apgaudinėti 

kai kuriuos žmones visą 
laiką, arba visus žmones 
kaįjcųrį laiką, bet negali
te apgaudinėti visų žmo- 

Lincoln.

kultūrinio pobūdžio met
raštį. Rašytojas kun. St. 
Būdavas savo turiningoje 
paskaitoje plačiai nupa
sakojo “Šv. Pranciškaus 
Varpelio” nueitą 25 metų 
kelią. Po to poetas J. Ais
tis tarė žodį apie Šv. 
Pranciškaus asmenybę ir 
paskaitė keletą savo eilė
raščių. Tada prasidėjo 
sveikinimai, kuriuose visi 
kalbėtojai gėrėjosi “Šv. 
Pranciškaus Varpe 1 i o” 
forma ir turiniu, linkėda
mi jam ir toliau eiti pasi
rinktu keliu. Pažymėtina, 
kad kun. K. Vasiui pasiū
lius, čia pat buvo sudary
tas “Šv. Pranciškaus Var
pelio” spaustuvės fondas, 
kuriam gausiai aukojo vi
si ten buvusieji svečiai 
dvasininkai ir taip pat p. • 
A. Leščinskienė ir p. St. 
Gabaliauskas.

Šiam 25 metų jubiliejui 
paminėti ‘Šv. Pranciškaus 
Varpelio’ spalių mėnesio 
numeris išeina dvigubai 
padidintas, o šia proga iš
reikšti gausūs ir nuošir
dūs linkėjimai jo leidė
jams teikia drąsos ir 

(džiaugsmo žengiant į nau- 
! ją darbo laikotarpį. L.A.

i

t

Keturiolikos mėnesių vaikiukas rastas plūdu
riuojantis užpakalyj savo namų mažame žuvų 
auginimo prūdelyje. Kaimynė slaugė paskubėjo 
su dirbtine pagalba apžiodama mažyčio lūpytes 
ir kvėpavimu sužadino plaučiuose gyvybę ir vai
kutis lyg iš miego nubudo. Tai įvyko Monterey 
Park, Cal. Motina iš džiaugsmo bučiuoja savo iš
gelbėtą sūnelį.


