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Prezidento Trumano, demo
kratų partijos kandidato į ša
lies prezidentus laimėjimas, at
nešė įvairių komentarų iš visų 
keturių vėjų. Molotovas savo 
kalboje pareiškė, kad Truma
no laimėjimas parodo, kad A- 
merikos žmonės trokšta taikos 
ir jie išrinko kovojantį dėl tai
kos žmogų. Iš to seka, kad ko
munistų prietelis Wallace, buv. 
kandidatas į prez. apsime- 
lavo, nes jis skelbė ,kad Prez. 
Trumanas rengiasi prie karo.

Respublikonų kandidatas į 
šalies prezidentus New Yorko 
Gub. Dewey, pareiškė, kad jis 
nustebintas iš respublikonų bu
vusio perdidelio pasitikėjimo 
laimėjimu. Sulig jo manymu a- 
pie pora milijonų respublikonų 
nebalsavę. O tas būtų atnešęs 
laimėjimą respublikonų parti
jai ir jos kandidatui.

Pats laimėtojas ,Prez. Tru
manas atidavė laimėjimo kredi
tą darbininkams. Bet tai sulig 
žinovų, perdėtas kreditas. Anot 
rimtų žinovų rinkiminės kam
panijos, nekalbant apie mažes
nius kandidatus, respublikonų 
kandidatas Dewey, atšaldė bal
suotojus, nes 
buvo suprantamas 
muose. Pareiškimai 
bai plačią prasmę.
tarpu Prez. Trumanas smulk
meniškai dėstė savo ateities 
veiklos darbuotę ir tas patrau
kė dėtis su demokratais.

Svarbiausias balsuotojų pa
traukimas į demokratų vežimą

nevisuomet 
išsireiški- 

apėmė la- 
Kaip tuo

Prancūzų Kariuomenė Ginkluo 
jama Amerikos Ginklais

cijos iškilmių minėjimo 
Maskvoje, pareiškė savo 
kalboje “Red” aikštėje, 
kad augančios taikos jė
gos sulaikys karą. Bet 
anot jo, raudonoji armija 
privalo būt stipriai ap- 

divizijas. Jungt Valstijų Įginkluota. Stalinas šiose 
Armija Vokietijojje yra į iškilmėse nedalyvavo. Jis 
“paskolinusi” f", 
vertės ginklų ir reikmenų 
prancūzams iš savo sandė
lių Europoje, likusių nuo 
praeito karo. Bet kas buvo 
reikalinga, kaip nauji tan
kų motorai, radio prietai
sai, buvo atgabenti iš J.

Frankfurt, Vokietija. — 
Čia iš autoritetingų parei
gūnų, kurių vardai negali 
būti minimi, sužinota, kad 
Jungtinės Valstijos slap
tai jau yra apginklavusios 
tris Prancūzų Armi jas —

$5,000,000 tur būt perdidelis, leido 
’ mažesniems pasirodyti.

LDS Naujos k Apskrities
Suvažiavimas

įvyks lapkričio 28 d., 1 
Šv."Valstijų, taip kad trys įPį,*įį 

prancūzų divizijos buvo -- —-
paruoštos bei aprūpintos n^n^Ktas! 
karo meto reikmenimis, j Kvie£iamos visos LDS 
Tas esąs 'lig ir atsakymas išrinkti gausiai
rusams, kurie buk argam- atgto ir at vykti j susl 
zuoją ir aprūpiną tankais rinkimą. Kviečiami ir mū- vnkipein diviTi’MM. * _ ••__ • _ __• • ___

prancūzų divizijos buvo įiosį 5t'h

vokiečių divizijas.

Riudonšiii Yifri Apie 
Tiki

PAGERBTAS GARBINGASIS 
SVEČIAS

Maskva — Raudonosios 
Armijos maršalas S. K. 
Timoshenko, laike 31-mų 
metinių bolševikų revoliu-

sų dvasios vadai ir pa
sauliečiai atvykti į šį su
važiavimą.

Valdyba — 
Kun. J. Bernatonis, 

Dvasios Vadas
Antanas Zaveckas,

Klišė — Iš ”Sv. Pr. Varpelis”

J. E. Vyskupas V. Brizgys

Prez. Truman Pasiruošia
Praplėsti Sočiai Security

Reikalaus Kongreso Skirti Dvide 
šimts Milijonų Dolerių

Washington, D. C., lap-1 Pernai demokra t i n i ų 
kričio 8 — Prez. Truman valstybių atstovai tokių 
_ _ pakvietimų negavo.pasiruošė sausio mėnesio 
naujo Kongreso sesijai į- 
teikti reikalavimą pra
plėsti Sočiai Security taip, 
kad visi darbininkai būtų 
apdrausti. Tam 
prašys paskirti $20,000,- 
000. Senatvės

reikalui

PREZIDENTAS ISVT- 
Kopoosnn

Key West, Fla., lapkr. 8 
— Prezidentas Trumanas 
atvyko į šį malonų ir sau
lėtą kampelį, kad per po
ra savaičių pailsėjus po 
įtemptos 31,000 milių ke- 

1 lionės laike rinkiminės 
1 kampanijos. Laike savo 
! rinkiminio maršruto jis

pensijas 
siūlys pakelti 50%. Taipgi 
pramatoma ir pakėlimas 
apie puse nuošimčio prie 
dabartinio dėl Sočiai Se
curity.

. Sočiai Security su sa-i . _ o
vo skyriais turės apimti! P?saĮ'e S51. kalb»: s“ Ju.° 
Iligi šiol neapimtus mažo-; atvyko į° fmona ,r dukte" 
se firmose dirbančius ir/ _ 
valdžios darbininkus. Pra- slste1^ ėdrumai”.

Su jo atvykimu tuojaus į- 
“mažieji baltieji

Vai m-

matomas praplėtimas So
čiai Security ir apdraudi
mas darbininkų nuo pra- 

' radimo sutaupų iš prie
žasties netinkamumo dar
bui ar ligos. i

Tanias Versiackas,
Sekretorius.

Mffltu naujos aaiyDos velnino 
planas. Balsuotojai nesitikėjo 
daugiau gauti iš respublikonų 
išrinktų ponų, negu jiems pri- 
sispyrusiai siūlo mainais už 
balsavimą Prez. Trumanas iš 
demokratų valdžios ir legisla- 
tūros. Pavyzdžiui, atšaukimas 
Taft - Hartley Acto, darbinin
kams siūlė geresnes ateities są
lygas derybose su darbdaviais. 
Antras labai svarbus faktorius 
tai pragyvenimo kainų kilimo 
sulaikymas bei jų nužemini
mas. Toliau sekė Sočiai Secu
rity apdraudos praplėtimas ir 
Federalės medikalės pageltos 
sistemos įvedimas. Pigiųjų na
mų statybos finansavimas. Ir 
taip eilė kitų gyvenimo klausi
mų siūlymas įvesti bei pagerin
ti gundė dėtis su demokratais, 
nes detaliai iš respublikonų ne
buvo išgirsta. O jeigu ir buvo 
paskutinėmis dienomis vienas 
kitas pareiškimas, bet gyveni
me jų kontroliuojamas Kon
gresas ir Senatas tos akcijos 
nepravedė, • ar pravedė nepa
tenkinančiai.

Taigi šios šalies piliečiai pa
sirinko daugumoj valdžią, kuri 
prižadėjo gerbūvį ir taiką.

New York. — Jo Eksce- navičius. Matutis, 
lencija Vyskupas V. Briz- tiejus. V. Ražaitis.

Pirmininkas gyS orlaiviu atvyko Ame- kys, Gurinskas, Kemėšis, | 
jrikon spalių 29 d.Aerodro- Aleksiūnas. Sveikinimai Į 
; me jį sutiko Kun. Dr. J. buvo pareikšti Rytų pro- Į 
Končius, kuris jį apgyven- vincijos, Bostono, Connec- 
dino pas save Yonkeriuos. tieut, Schulkhill County, Amerikos, Anglijos ir 

jau Soranton> taipgi tėvų Ma- Pracū^jaa^ribtanams ąt- 
matėsi su Jo Eminencija rijonų. Jėzuitų, SaletfeČių. stovams dSyvauti, bei pa- 
New Yorko Kardinolu, ry- Kanadiečių vardu sveikino matyti sukaktuvinę mili- 
te dalyvavo Šv. Patriko kun. A. Vilkaitis. tarinę parodą Maskvos

Basta-1 Pakvietė Ir Demokratijų 
Atstovus

Arkivyskupas Paaukavo
Dešaits Tūkstančių

Bostono Arkivyskupas 
Richard J. Cushing paau
kavo į Bostono Communi- 
ty Fund $10,000.
• MacArthur, būdamas 

ir valdydamas Japoniją,
«

Maskva. Sovietų vyriau
sybė pasiuntė pakvietimus dar prieš rinkimus prana

šavo, kad Prez. Truman 
bus išrinktas prezidentu. 
Tą savo spėjimą jis dar 
prieš rinkimus ir buvo 
pranešęs Baltiesiems Rū
mams, Vašingtone.

šeštadienį, lapkričio 6,!skas, 188 W. 9th St., So.į
7 vai. vakare, Municipal Boston, Mass.; trečią —/---------------------------- r-
Building salėje, So. Bos-‘Rev. A. Petraitis, 41 Pro-reigūnais sutiko pirmą DP 
ton, Mass. Prisirinko pil-Įvidence St., Worcester,'laivą uoste ir pasveikino
nutėlė salė rinktinės pub-jMass.; ketvirtą — Marta pirmuosius atvykusius lie- 
likos. Rengimo komisijos Pocius, ,x 1
pirm. p. < 
atidarius programą pa- dovaną — Tony AirosuB, dėjo Bremene ir sutiko

Roslin- New Yorke. Svečias tris 
dienas ilsėjosi Joseph Ma- 
rie Akademijoje Newtown, 
Pa. ;

katedroje Tikėjimo Plati- r,arhin?ailia ilgni Raudonojoj Aikštėje,
mmo pamaldose, vakare atsakym kaIboį nušvietė, n * 'T- * r>v * * a ivnrezTrz.T . ■
su Kardinolu u- miesto pa_- trem4iM į. reikalus. PATARIA AMERIKIEČIAMS

- IŠSIKRAUSTYTIDėkojo ir džiaugėsi para
ma mūsų teikiama praeity 
ir dabar. Jis žada atlanky- . • • s__ ♦7. « ,.--D J , 34„St?Jman I“ ’'*"*“ nauj“°j“ Įstatymu. a visas koloniias kur bįs

C. Namaksiene.Rosendale 31, Mass.; 5-tą VyskuDas sj pat) laivą įsly- Kunigų Vie-
nybes Centras globos jo 
keliones ir rūpinsis marš
ruto sudarymu.

Šiomis dienomis Vysk.

kvietė LDS pirm. kun. Pr. 34 Catherine St., 
M. Jurą pasakyti įžangos dale, Mass. 
žodį. Nuoširdžiai pasvei-j --------------
kinęs pirmininkas susirin- Jg jįfgmjpg

I

Nanking. — Jungt. Vals
tijų vyriausybė patarė vi
siems savo piliečiams 
Nankingo ir Shanhai sri
tyse išsikraustyti, delei 
pavojaus, kad Kinijos civi-

Sugadinta Dvidešimts 
Tūkstančiu sv. Mėses

Boston. — Kilus gaisrui
'lis karas gali greit pasiek-j Wilson & Co. mėsos imc-
a • • ___ • _ _ _ _____ • > •__ _ _ __  _ _ t____m____ i*__t.___ * ’ •kusius kvietė savo para- AivUmIC Lapkričio 4 d. Rytų Pro- Brizgys vizituos Cleveland ti ir minėtas sritis. Tas pa-*nėję, marketų distrikte

pijos chorą su varg. muz. j BCfflbš RllSMIS MCNVYkC vincija K. V. pagerbė vys- ir Cincrnnati vyskupus bei rodo kokia kritinga pade-Į tapo sugadinta 20,000 svp

BALFo Kongresas Chicagoje 
nutarė laukti stebuklo — su
kelti penkis milijonus dolerių 

Tęsinys 2-rame puslap.

A. Šimkum pasirodyti. Ir. 
reikia pripažinti, kad tik-', 
rai buvo rinktinės dainos .
ir publika džiaugsmingai F‘8"° ldeJ° Jraųisnj 
atsidėkojo katutėmis. ™«uantis pasakojimais

Sete šokiai, kuriems štabo nario Sflo_
r030/"^ ? J? °rkeS' vo, dabar esančio Pietų A- 
tras. šokikai puitaai nusi- būk
teikę gėrėjosi smagia irmjejf’ baind ai a, 
šokių muzika. Kiti atomf
ciavosi bei vaišinosi. Visi v
buvo patenkinti draugiš-* *•
ku bei šeimynišku paren-*'' Bandymai buvę vykdomi 
gimu ir pageid&vo, kad Kaspijos jūros srity, Nan- 
dažniau panašių parengi- gyshlak apylinkėje, daly- 
mų surengtų. «vaujant pačiam Stalinui ir

Dovanas laimėjo iš eilės aukštiesiems Sovietų pa
sekantieji: V. Frenkienė, reigūnams. Bet sprogdini- 
1917 W. Baltimore St., mas nepavykęs, nežiūrint 
Baltimore 23, Md.; antrą (vartoto, naujai ruso išras- 
dovaną — Mary Rimasau- to sprogdinimo priemonės.

Paryžius. — Laikraštis

Atominė Bomba Sulaiko Rusiją 
Nuo Užgrobimo Visos Europos

kūpą pietumis McAlpin Anaštališką delegatą tis yra dabar Kinijoj dėl rų mėsos. Gaisras sug'di- 
viešbuty New Yorke. Pie- Washingtone. New York ir komunistų armijos pasise-1 no šaldymo įrengimus, to
tuose dalyvavo kunigai: New Jersey apylinkės pa- 'kimų.
prel. Miliauskas, prel. Bal- rapijas lankys nuo lapkri- 
kūnas, Dr. Končius, Dr. čio 14 d. Laikinai visais 
Jagminas,MIC., Dr. Ražai- lankymo reikalais reikia 
tis, Dr. Bružas, MS., Dr. kreiptis pas Rytų Provin-: 
Starkus, Aukštikalnis, SJ., cijos pirmininką kun. I.: 
Abromaitis, MS., Vasys, Kelmelį, 207 Adams St., i 
Daumantas, Petraitis, Ju- Newaik, N. J., arba pas 
ras, Kelmelis, Lekešis, Kunigų Vienybės Centro 
Kartavičius, čekavičius, Pirm. Kųn. K. Vasį, 157 
Vilkaitis (iš Kanados), Sterling Street, Warcester 
Liubauskas, Garmus, Za- 4, Mass.

dėl tas nuostolis įvyko.

•f

LAPKRIČIO 18 LAIVAS SU 812 
TREMTINIŲ ATVYKS Į 

BOSTONĄ
Į Amerikos Armijos tran-1 Pier — prieplaukos įrengi- 
spoętinis laivas, Gen. Bun-'mais tremtinius priimti ir 
dy, su 812 tremtinių iš vietos miesto ir valstijos 
Bremenhaven’o, Vokieti- oficiozų ir įvairių grupių 
jos atvyks į Bostoną, Com- nuoširdžiu 
monwealth Pier lapkričio 

i 17 ar 18 d.
I Taip pranešė naujojo

Rusija Pasiliko Sau 470,000 
Japonų Vergų

Washington. — Valsty- priverstino darbo stovyk- 
bės Departmentas davė las.
suprasti, kad jis nebeturi Reiškia, Rusija su be- 
vilties, išsirūpinti paliuo- laisviais elgiasi, kaip ne- 
savimą 470,000 japonų be- civilizuota šalis — pavertė 
laisvių iš Sovietų Rusijos, juos savo vergais, 
nors tas busiąs nuolat pri
kišama Rusijai.

Tuos belaisvius Rusijai 
pasigrobė laike jos 6 dienų 
ilgumo karą prieš japonus, 
kuomet japonai amerikie
čių sumušti nebekariavo 
prieš rusus, tik jiems į ne- į

Temstant Lempos Pačios 
Užsidegs

kooperavimu 
tuo reikalu. Taipgi pareiš
kė, kad mažiausiai trys 
laivai su tremtiniais at
vyks į Bostoną.

Įdomu kiek jų tarpe bus 
lietuvių?
• Darbo Sekrotorius To-

Dayton, Ohio. — Dr. Ar-lba, tai vienintelis daiktas, Į Taip pranešė naujojo 
thur IH. Compton, Wash- kurs sulaiko Rusiją nuo tremtinių imigracijos į- 
ington Universiteto, St.! užgrobimo visos Europos”, statymo komisionierius 
Louis, Mo prezidentas, ir,Todėl, profesoriaus nuo- Edward M. O’ Connor iš 
vienas iš principalių ato-j monė Jungt. Valstijos turi Washingtono, kongresmo- 
minės bombos išradėjų, i laikyti tik sau atominė nui John McCormack’ui, bin daro pastangas, kad 
savo kalboje, atidarant A- bombą Iki nebus sudary- j Bostone, Komisionierius naujai išrinktas demokra-

I

teminės Energijos parodą tas pasaulinis autoritetas,' pareiškė, kad jis esąs pa- tų Kongresas pakeistų 
~—:xi.x. «*4.—i— a-m—t 'tenkintas Commonwealth Taft - Hartley Act.(pareiškė: “Atominė bom- taikai išlaikyti.

Lynn, Mass. — General 
Electric Kompanijos inži
nieriai pagamino prietai- 

Isą — elektrinę akį, kuris 
į laisvę pasidavė. Dabar jauįu^deSs gatvės lempas ats- 
po trijų metų Rusija visiį^1^’ sulig tamsumo. 

, dar jų negražina atgal.
i Sulig pulk. B.C. Lim, Pie
tinės Korėjos komisionie-

1 riaus, rusai atrinko tinka
miausius vyrus ir juos į- 
jungė į savo kariuomenę 
įkaldami jiems neapykan
tą demokratijoms bei A- 
merikai, o kitus išsklaidė 
po platųjį Sibirą į įvairias

, sulig tamsumo. 
| Reiškia, sutemus iki tam 
tikro laipsnio minėtas a- 
paratas uždegs lempą — 
prašvitus — užgesins.

Likšiol lempų uždegimas 
ir užgesinimas buvo kon
troliuojamas laikrodinio a- 
parato, kurį tankiai reikė
davo keisti dėl ilgėjančios 
ir trumpėjančios nakties. 
Dabar to nebereiks daryti.



Antradienis, Lapkričio 9, 1048

įvairios žinios
PREZ. TRUMAN PRASYS 

KABINETO NARIUS PASI 
LIKTI SAVO VIETOSE

j Taikytam Į Stėną Kuša.
I
I

Ii

I
t

vė Savo Vaikį
Bluehill, Me. — Charles 

Prescott, pamatęs netoli 
savo namų stirną, taikėsi 
iš savo stubos pro langą 
tą stirną nušauti. Lauke 

jo 16 metų sūnus sekė 
kaip jo tėvelis šaus stirną. 
Bet nelaimei šautuvas ne- 
laiku išsišovė ir vietoje 
stirnos nušovė savo vaiką.

. , • Vokietys, gyvenantis
ilgai iki tinkamos asmuo SwHpa Krank, 307 W. 20 Sovietų zonoje pasodintas 
jo vietai užimti bus suras- St., New York City. dviem mėnesiam kalėjime 
tas. Zikaras Vaidutis, vyks- už “žuvavimą” bulvių iš

Kaip žinoma, yra žinių, į gg Leroy St., New kaimyno skiepo. Jis prie 
kad Marškai esąs pasiry- York Čity. virvutės pririšdavo šaku-
žęs su sausio 20 iš savo Pasitiko BALF atstovė tęs ir smeigdavo į skiepe 
pareigų pasitraukti. Ona Valaitienė. esančias bulves ir trauk-

----------------- BALF Centras, davo.
Marimfnfc Ptatajo i

—----- -
šeštadieny Bos t c ne įvy

ko foot-bclo žalimas tarpi 
Marianapolio Kolegijos iš 
Thcmpson, Ccnn. ir Bos-; Lcs Angeles, California.i 
ton College Freshmen. _ l__ j Jungt. Valstijas at-

Bostono Kc.egi j ja laimė- vykstą Anglijos Episkcpa-
jo prieš Marianapolį san- - .
tykiu 20-6.

Rimkevičius Petras, 
dentas Truman prašysiąs 1338 Faulsey Way, Pitts- 
visų savo Kabineto narių burg, Pa. 
pasilikti savo vietose. Ypa
tingai prašysiąs Valstybės ir Jonas, vyksta į 6 An- 
Sekretoriaus George C. drew Pi., Norwood, Mass. 
Marshall pasilikti savo! Gregeris Rozalija, vyk- 
vietoje, ar bent užtektinai sta į R.R.I., Sandoval, III. •1_ • -.1 • a.2_1_____ _____ «_ __  r.__ < nnn wr eis'

Wash»ngton. — Prezi-

Krasnakevičius Kazys

i

I

KatŠMMŠas Francis Spellmau, New Yorko 
Arkivyskupas sutinka ir sveikina pirmąjį trem
tinių (DP) laivą, kuris atvežė 813 asmenų sulig 
Kongreso išleistu įstatymu.

GULBES GIESME

DABARTĖS PASUKSŽilų plaukų kuokštelė — 
bėdina, kaip senatvė —už
drimba ant kaktos. Paky
la virpanti ranka ir dar 
labiau ją suvelia.

Visa praeitis — kaip 
trumpas, įvairus sapnas. 
Džiaugsmai sudužo į rū
pesčius, vargai sutirpo' 
laimėjimuose. i

Ašaros i 
sriautu L_________
bus juokas nutilo, dideli *- Austriją ^iUhjąpo rogBž- 

dž»o 22, 1945. Ir kurie ten gy
veno sausio 1, 1948 motais Tas 
įstatymas apima religijos at
žvilgiu 43 nuošimčius Romos 
ir Graikų katalikų, 20 nuošim
čių žydų, 17 nuošimčių protes
tantų ir 16 nuošimčių Grekų- 
Orthodoksų. Kilimo sritis api
mančios Pakaitės valstybių,

Pradžia 1-me pųal 

tremtinių šelpimui ir jų imi
gracijai ii Vokietijoo, Austri
jos ir Italijos, šios šalies. sta
tymas leido 205,000 tremtinių 
atplaukti į šią šalį. O viso 662

V- j - » r'*-' i •

j į kempėse yra 805,000 tremtinių,
negrįžta n Čiu ^^y1“*8 tremtiniais pripažįs- 

nutekėjo, skąną- į ta tuos, kurie įžengė į Vokieti- 
... .. -s. m.

ATVYKO BEVYKI 
TREMTINĖM

ATVYKSTA STALINO 
“MISIONIERIUS”

Ka© dw skiria gymį nuo 
mirties.

neįžengs į pokylį būties...
A Baltrušaitis.

lų sektos dvasiškis Hew- 
lett Johnson, žinomas kai
po “Red Dean”. kurs ben
dradarbiauja komunisti
nei spaudai, ir tik pagyri-į 
mus Rusijai bei jos komu- i 
nistinei tvarkai tegieda. ■ 
Pavyzdžiui, pagarsėjusias 
savo baisumu rusų karei
vių orgijas naujai užim-

troškiniai, lūkesčiai ap- .N ir pirm gruo-
mirė ir sunyko.

Liko ši dieną, dargano
tas rudens vakaras, ir ge- 
ležinė ranka spaudžia 
krūtinę.

Slysteli, tarytum pasku
tinis spindulys, smulkutis 
prisiminimas, trumpa 
džiaugsmo akimirka, —O[Lenkijos ir Ukrainos, 
tai buvo kitą syk viso gy- 
veaimo prasmė ir turinys 
— ta meilė.

Sudužo ir ji, tik nudegu
sių veidų sūnūs dar pri
mena kadaise tokį švelnų 
anos mergaitės veidą. 
Šiandien ji, rodos, tiesia į 
jį rankas, šiandien ji, ro
dos, laukia, kaip ir tada 
sode, — tyliose kapinėse...

Ir nukrinta ašara, išse
kęs .mažutis perlas.

Pačios rankos susideda 
viso gyvenimo maldai.

Norisi dar matyti šią 
žemę, kuri taip pasikeitė 
per tuos keliasdešimt me
tų; norisi dar išgirsti ža
grę bevelkančio bėrio 
prunkštimą, pąjausti sul
tingą motiejuko stiebą.

Bet nuovargis gesina 
troškimus, kojos nepaklu
sniai virpa, tik vidus pil
nas jautrių minčių Kūrė
jui:

— Kaip pasaka — įvai
rus gyvenimas; kaip dru
geliai margos dienos. 
Kįek kartų klupau, ir ne 
tik iš blogos valios, kiek 
iš lakumo, iš nesustabdo-j 
mo nerimo. Tu vedei kaip į 
vaiką, nors buvau jaunuo
lis, nors subrendau ir ma
žieji mane tėvu vadino, 
nors sulaukiau senolio 
plaukų baltumo. Tu gesi
nai dieną po dienos, kaip 
žvakes; Tu naujas kurs
tei kaip liepsnas; Tu nak
timis dangstei, tartum ap
klotu, džiaugsmu dažei 
veidą, rūpesčiais sendinai.
— Susipynė meilė su 

džiaugsmu, nerimas su 
sielvartu, ir vos Jbeplaka 
ta pati mažutė širdis. Ir 
jei atitrauktum nuo jos 
ranką, ji nurims, o aš nu
eisiu į Anapus. Bet koks? 
Senas, pavargęs, mieguis
tas? Ar atgimsiu nauja 
nemirštančios jaunystės 
galia?

v •

IRO organizaciją, kuri glo
boja tremtinius ir dabartiniu 
laiku labai optimistiškai, nusi
teikusi pramato, kad Ugi bir
želio, 1949, apie 443,000 trem
tinių jau bus išvykę į įvairias 
šalis apsigyventi Bet IRO or
ganizacijos vadai pramato, kad 
kai baigsis jų veikimo čartaris 
birželio, 1950 metais, tai dar 
184,000 tremtinių bus likę 
tremtinių stovyklose. Tai bus 
labai maži vaikai, seni ir ligo
niai. Kas jais rūpinsis?!

Tokias mintis turint gaivoj 
BALFo atstovų nutarimai turi 
rimto pobūdžio ir tie planuo
jami sukelti milijonai turi sa
vo kilnų paskyrimą. Gelbėki
me sveikus, ligonius, mažus ir 
senus. J-aas.

per dienas žemės gelmėse 
ir vakare nori atsikvėpti.

Pakeliu akis----------
gili, juoda naktis...
Jaučiu, kaip visos aki

mirkos dideliais šuoliais 
bėga į vidurnaktį, kaip, 
.miršta dar viena mano 
gyvenimo diena.

Ak, ji niekuomet negrįš, 
ji niekuomet nepasikar
tos, ji niekuomet neat
gims. Kaip miruolį, turiu 
laidoti ją šią naktį ir su
laukti naujos dienos.

Noriu sūstabdyti bėgan
čią laikrodžio rodyklę, 
trokštu šūktelti, kad su
stotų laikas, bet man be
lieka tn&npa akimirka 
maldai.

— Viešpatie, — tariu, — 
dėkui Tau už šią dieną! 
Aš vėl viena diena priar
tėjau prie Tavo amžinos 
buveinės!

ir prasideda • nauja die
na.

Žiūri į laikrodi, ir mėly
nos akys prigęsta---------

taip neseniai sėdai prie 
stalo, pervertei kelias 
knygas, kai ką užsirašei, 
o nūn reikia baigti.

Nori sustabdyti besilei-

Žymus katalikų svietiš- 
kis George McDcnald pa
reiškė, kad minėtas “Red 
Dean” yra niekas daugiau i 
kaip “Stalino misiooie- • saulę, trokšti sū
rius” ir todėl turi tų būti 
ignoruojamas.

Sušaudė Teroristus
Š. m. spalių 29 d. laivu 

S.S. Marine Flasher į New 
Yorką atvyko devyni lie
tuviai. i

Maneliai Vytas, Fausti- ituose kraštuose su moteri- 
na ir Juozas, vyksta į m^s pateisino, į J 
6117 So. Talman Avė., j “jie taip toli yra nuo savo mingi kaltininkai 54
Chicago, UI. i namų...” žnąogyžudysčių.

jF
i
» 
I
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Lietuviai Tremtiniai Dėkoja 
Amerikos Lietuvių Tapybai

La Coruna, Ispanija. —

laikyti ligi senatvės benu- 
tystantį savo amžių, bet 
valandos, kaip smėlio grū
deliai, susibėga į krūvą,— 
ir išsigandęs matai praei
tį, kaip akmenimis uz-

Du ispanai, vadai slaptos griostą kalną. 
komunistų teroristų gru- . Skrieja pro šalį paukš- 
pės tapo rasti kaltais ir su- tis, vasnoja spar-

Sirdi šaudytL Jie? buvo atsako- na*s’ bet BUn nematyti nei

komunistų teroristų gru- Skrieja pro šalį paukš-

12Lietuvių Sąjunga Muen- Charta 
chene, Vokietijoje, atsiun
tė Amerikos Lietuvių Ta
rybai tokio turinio rezo
liuciją:

“Mes, Muencheno mies
te ir apylinkėje gyvenan
tieji lietuviai, apie 2000įsidėjo prie 1948 m. DP į- 
asmenų skaičiuje, susirin-: statymo išleidimo. Tas į- 
kę mūsų tėvynės tautinės1 statymas, mes tikimės, 
šventės rugsėjo 8 d. pa-'duos mūsų tautiečiams 
minėti, šiuo pareiškiame' galimybę, atsistojus ant 

bai didelę padėką už visas voje Demokratinėje Ame- 

keliant Nepriklausomos su Amerikos lietuviais dėl 
Lietuvos reikalą ir reika-i Nepriklausomos Demo-! 
laujant iš JAV vyriausy-; kratinės Lietuvos”.
bes ir visuomenės ryžtis-j Susirinkimo prezidiu- 
gos akcijos, kad Atlanto mas. ALT Sekretoriatas

ir Prezidento 
būtų pritaikinta 
ir jos Nepriklau- 
atstatyta; taip

* ■ ■ ■ ■ ♦

Komunistai Susmuko
punktų
Lietuvai 
somybė 
pat dėkojam už Jūsų pa
darytus energingus žy
gius, kurie, be abejo, pri-

Paryžius, Prancūzija — 
Šiuo metu Prancūzijoje 
vyksta rinkimai į legisla- 
tūrą. Pažymėtina, kad di
delį rinkimuose laimėji
mą pasiekė Gen. Charles 
deGaulle partija. Jiems 
skaičiuojama 40% laimė
jusių — 269 vietų.

Ligi šiol komunistai tu- 
Amerikos Lietuvių Tary- tvirtesnio pagrindo Lais- ^j© vietas legislatūro- je, bet siuose rinkimuose 
Jūsų padėtas pastangas, i rikoje, tęsti kovą kartu Savo tik vietų.

i

GRAŽIOS IR VERTIMOS 
KNYGOS

,-ė

į*

Malonu Yra Melstis iš 
lietuviškos Maldaknygės!

**a—Lm---------------- —a* BL-H-e---------------------------------varomnira Knygyne ĮSigyn ruaidttsiy
I mfanričku Mskfaluivaitft*

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko" spau
da. 788 puls. ..............................................................  $3.75
RAMYBĖS ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M. Juras. “Darbininko" spauda. 544 
puslapių ...................................................................... $3.00
MALDŲ RINKINĖLIS, surinko ir išleido kun. J. 
Koncevičius, baltais celeioido apdarais, 336 pusi.
Kaina ...................................................... ...................  $1.50
ANIOLAS SARGAS, išleido “Garsas”, 288 pusi......$1.50

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. poston 77, Mass.
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2.
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4.

Šruomi siunčiu $

Vardas ...

Adresas

i.
F L

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma- 

; rijos giesmių. Kaina •— 25c.

— Jau neturiu ko prašy
ti, — ak, tiek kartų iki a- 
šarų maldavau Tave, — 
noriu tik padėkoti: ačiū 
Tau, Tėve!...-----------

Ir akys užsimerkia, ir 
prasideda 
mas.

4. PAGINA
Ak, diena vėl baigiasi,— 

ir kaip sunku palikti ne
baigtus darbus... O gal jų 
niekad nebaigsiu!

Jaunystė pradeda pa
vargti, ir gimsta nesikei
čianti, kaip kadaise,, min
tis: tai ne želmenys, ne 
belenktyniuoją daigai, — 
tai išplaukę javai, ir bręs
tantis grūdas lenkia link 
žemės. Bet gal liks tuščių 
dienų, kūrybinio džiaugs
mo nepalaimintų dienų...

Ir iš toli, iš. anapus ma
rių, atkropia senatvė su 
nesuprantamu, kaip sfink
sas, gyvenimo mįslės įmi
nimu...

O paskum ateis mirtis 
ir naujasis gyvenimas.

Jonas Gailius. 
1948. X. 4.

eiklių jo akių, nei aštrių 
sparnų, nei. nuskristo ke
lio.

Skamba ^®*, ū? nuty
la. Ir nė aido nelieka. —

1. NAKTIS
Nuo ankstybo rytmečio 

laksčiau, skubėjau, ir nė 
nepajutau, kaip atkropė 
tamsus vak’Šhts.

Kambaryje šešėliai su
sisuko tamsų lizdą, kad 
mano akys pradeda neį
žiūrėti stalo kontūrų.

Užsidegu šviesą. Staiga 
į kambarį įpuola praeivis 
ir pasakoja apie savo rū
pesčius.

Prisipasakojęs nurimsta 
jis, atsikvepia ir tyliai iš
eina. Liekuosi su savo 
mintimis, knygomis, su
manymais. •

Verčiu lakštą po lakšto, 
skaitau, paremiu galvą ir 
mąstau. Man, rodos, gy
venimas sustojo prie pat 
mano namų slenksčio ir 
sustingo paskutinio pra
eivio žingsniai.

Paskum paimu laišką 
Būtinai reikia į jį atsaky
ti, kad taip neskubėtų, 
kad dar palauktų su savo 
sumanymu.

Ak, ir graži mintis gim
sta: mes, kaip saulės 
spinduliai, nusil e i d ę į 
tamsią žemę; šviečiame, 
kol šviesa gyvename...

Beje, reikia sudaryti 
mažą siuntinėlį ir pridėti

• s
i j

I

Rcnnybas Ą—m—!•
Surinko ir išleido kun. P. M.

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

čiau minėtą. Taip pat visais ,at- 
i žvilgiais graži, naudinga ir pa- 
jtogi. Puošnūs viršeliai, paauk- , _
Isuoti pakraščiai, rinktinės mal- naują knygą. Jis murdosi 
dos ir paveikslai. Kaina—$2.75.

I

ga ir labai gražiai atrodo. .Kai
na — $4.00.

ir prašau prisiųsti maldaknygę

Katalikiškoji Lietuva ;
Parašė kun. Dr. K. Gečys,

1946 m. 575 puaL
Stambus veikalas iš šešių da- maldos, kokios lotyniškai kai

lių. Aprašoma T.............. ..
keliai į Lietuvą, reformacijos 
sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ea- 
rištinės Rusijos okupacijos lai
kais, šventoji Lietuva, Lietu- 
vos trispalvei plevėsuojant 
(1918 - 1940), Nebaigta lietu- 
vių tautos Golgota (1940 - 
1046). Pridėta labai svarbūs do
kumentai apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje. Knyga nsudin-

LitaifMs MUm
Tai visai tokios pat mišių

krikščionybės bamos. šioje knygelėje jos at-
spausdintos lotyniškai ir lietu
viškai. Kaina — 25c.

Meldi] Rlnkinšlis* 
balti celuloidiniai viršeliai.
na

Kai-

naujas gyveni*

— $1.50. 
“Darbininkas” 
366 W. Broechmy,

So. Bostea 77, Mbm.

2. JAUNYSTE
Jis toks judrus ir gy

vas, tas gyvenimo meile 
degąs jaunuolis.

Jėga ir ryžtas trykšta iš 
jo akių; pasitikėjimas ir 
viltis — iš veido; nerimas 
ir kūrybinė ugnis — iš 
krūtinės.

Dainuoją linksmą dainą, 
ir, rodos, oras virpa nuo 
sultingų garsų. Žengia 
tvirtais žingsniais, kaip. 
Olimpo dievas, — net žo
lės svyra jam po kojų...

Dienos įrėžia vieną ryš
kų brūkį jo kaktoje. Akių 
žvilgsnis nusistovi, rankų 
raumenys sutvirtėja.

Va, jau jis praeina pro 
jaunimo būrį, 'jau skuba į 
namus, jau rūpestis jo 
veide.

Ak, jis jaučia, kaip jau
nystė pradeda pavargti 
kaip nusistovi mintis, 
kaip gaivališkai jį tempia 
gyvenimas į vargo atčai- 
žomis užgriozdintą kelią.

Pasižiūri į savo rankas, 
giliai giliai atsikvepia ir 
susimąsto: jaunystė, kaip 
eiklus tyrų žirgas, pribė
ga rubikoną, ir likuninė 
ranka sunkiai užkrinta 
ant pečių.

Turi baigtis jaunystės 
daina, turi nurimti įsibė
gėjęs kraujas, — ryt die
na laukia tvirto, nusisto
vėjusio žingsnio ir ap
svarstyto žodžio.

Ir nulenkia galvą žmo
gus, nes jaučia, kad gyve
nimas spaudžia jam ant 
galvos sunkų vainiką, dy
gų žmogaus vainiką. — — 

3. SENATVE
Prigesusios akys neįžiū

ri kelio platumose besku
bančių žmonių ir ausų ne
pasiekia švelni vaikų dai
na.

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 Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audĄkk) 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar Wi Jwt siū
lome bargeną — atiduodame už $3.00. Meą jų nedidelį 
skaičių turime. Prašome skubiai u&

Užsisakant žodyną, mums laišką _______
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuokus gaubia 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS 
MSWMBvoodway

Šiuomi siunčiame $.................ir <prašoooe atsžtgiti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas.....................................
Adresas ••••••••«•••••••••••••••••••••••*•••••♦oeeeeu••••••••>♦••••••••••••••••*



Antradienis, LapkrZlc 9, 1848

• DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed Seni-Weekly except holiday weeks, when issued weekly. 
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•AINY JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Cntered ss second-claM matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boaton, 

Maaa. under the Act of March 3, 1870.
Lcceptanee for maitins at apecial rate of postage provided for in Section 

1103. Act of October 8. 1917 authorized on July 12, 1918.
8UBSCRIPTION RATES

Domeatle yearly _____________ 85.00
Domeatic once per week yearly 83.00
Foreign yearly_______________ 85.50
Foreign once per week yearly 83.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams __________  85.00
Vieną kart savaitėje metams__83.00
Užsieny metams _________ ___ 85.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams 83.50

DARBININKAS
866 Vest Broachray, South Boston, Mass.

Telephone SOuth Boston 8-2680

Melskimės už Prezidentą

PAOIMIKKAS
Gailius.

Ak, matai prabėgusias 
valandas, -ir darosi nepa
prastai sunku. Jauti, kad 
bus tol sunku, kol nors 
truputi savo vidaus neiš
dainuosi —

nes viduje taip skau
džiai rauda širdis, 
verkiamomis 
Kruvinomis...

Ir vėl pinasi vaizdai —

Neiš- 
ašaromis.

3

Tokia antrašte užvardytas viens iš “Piloto” edi- 
torijalų. “Tai buvo istorinė savaitė, — sako editori- 
jalas. — Antradienio rinkimai, paneigę spėliotojų 
pranašystes, pašaukė į vien^ aukščiausių pasauly 
sostų tą žmogų, kurs buvo užėmęs mirusio Preziden
to vietą. Dabar Prez. Trumanas jau savo vietoje. Jo 
draugai — piliečiai suteikė jam “pašaukimą” tikrai j

išvargęs veidas, kažko
kiu betikslumu 
tas žvil^s^is...

Ir tada šauki------
ak, kodėl mes bėgame į tolyn 

kartais su minia? Kodėl 
gražiausias žodis susting
sta, neištartas lūDose, kai 
jis galėtu tiek daug pa-

šią salę, kur sukasi besi
šypsančios poros, svaidosi 
jausmingais žodžiais, niū
niuoja lengvus motyvus.

Tarp mūsų atsiveria 
tarpeklis----------

nes toliau nebepaeinu. 
Pavargęs atsisėdu ant uo
los iškyšulio, nusilaužiu 
Dienės stiebelį ir pučiu 
lengvučius pūkus. Pro 
skraidančius pūkelius ma
tau tave kitoje pusėje.

Jau Vakaras Buvo
Jau karas buvo, žvaigždutės sužibo, 
Jau krūmuos suskambo lakštučių balsai,

* O rasos žemčiūgai ant lapų užkibo, 
Ir šniokšdami snaudžia tamsieji miškai.
Mėnulis iškilęs padangėms keliauja, 
Vėjelis su lapais sau žaidžia smagiai, 
Tik mano krūtinėj širdis nerimauja, 
Tai kyla, tai gęsta begaliai jausmai. 
Man miela ir liūdna, norėčiau dainuot, 
Norėčiau prikelti jaunuolius visus. 
Jaunimui dainuosiu: gana jums miegoti, 
Pakilkit į darbą tėvynės laukuos.

iškilminga, beveik teologine prasme. Dabar jis nebe 
pavaduotojas, o pilno ūgio viens iš pasaulio valdovų... 
ir daugeliu atžvilgių, jis tik vienam Dievui gali už tai 
nusilenkti. Ir tie patys žmonės, kurie savo balsais iš
rinko jį lyg savo karalium, dabar nukreipė dėmesį į 
kitus reikalus. Rinkimų ūžesiui ir triukšmui atslūgus, 
paliko jį vieną spręsti tautos likimą prie rašomojo 
stalo Washingtone.

“Sunki prezidentavimo pareiga ir atsakomybė 
mūsų karštų maldų reikalinga. Vyriausias J. A. Vals
tybių vadas ne tik vadovauja šio krašto gyventojams, 
bet šiandien jis yra pastatytas tokioj padėty, kad vi
sas pasaulis turi su jo nuomone skaitytis. Gal dau
giau ne kaip kas kitas, jis gali apsaugoti pasaulį nuo 
kito pasibaisėtino karo. Pagaliau, ir mūsų žmonių 
drebulingos pilietinės dorybės pajėgaus akstino rei
kalingos.

“Dar toli - gražu peranksti klausti, ar Prez. Tru
manas yra “didingas” žmogus. Priimdamas žmonių 
įgaliojimą, jis turėtų prisiminti Bossuet’o žodžius, 
kad tik vienas Dievas yra didingas, ir, nužemintai pa
siprašęs Dievo palaimos, pasiimti tą sunkią naštą. 
Noroms - nenoroms Harry S. Trumanas yra pašauk
tas atlikti didelį uždavinį. Su juo bus mūsų maldos 
ir geriausi linkėjimai”.

Straipsnis trumputis, bet daug jame pasakyta. Iš 
tiesų, Prezidentą apniko^milžinižki, beveik neišrišami 
klausimai, ir tai visi kartu. Visų pirma, kas daryti 
su Berlynu, Kinija, Korėja? Tie klausimai čia pat lipa 
ant kulnų ir prašosi sprendimo: ar vėl tūpčiojimai 
prieš nepasotintas Kremliaus užgaidas, ar karas? Gi 
namie reikia kamuotis su kilstančia infliacija ir stip
rinti “drebulingai nepastovias” savo žmonių “pilie
tiškas dorybes”. Iš tiesų, milžiniški uždaviniai. Ten
ka nustebti, kad Prez. Trumanas, jau gerokai su tais 
klausimais apsipažinęs, taip ryžtingai kovojo už ga
limybę vėl su jais susidurti. Ar jis įsitikinęs, kad turi 
pajėgų tą naštą sėkmingai išnešti? O gal čia tik į- 
gimtas amerikiečiams sportinis užsispyrimas laimėti? 
O kas paskui?...

Mums privalu tikėti, kad Prezidentas rimtai jau
čiasi pajėgus savo pareigas atlikti — piliečiams pa
dedant ir Dievui laiminant. Tad ir mūsų pareiga aiš
ki: su juo bendradarbiauti ir daug už jį melstis. K.

PIRMAS DP LAIVAS 
NEW YORKE

SKAUSMO INDAS
Apsikniaubiu ir klau- ; 

sausi savo širdies dūžių. 
Rodos, matau — sėdžiu 
vienas giliai paskendęs 
savo mintyse. Jaučiuosi 
svetimas, nesuprastas ir, 
neištvėręs, pradedu šauk
tis pačio brangiausio 
žmogaus. Juk mes einame 
prie Motinos, kai jaučia
mės niekeno nesuprasti...

Staiga pamatau didžiu
lį indą----------

ak, jame glamonėjasi 
mūsų skausmai, pinasi 
sielvartai ir didele ugnimi 
liepsnoja, kai nurimsta, 
nusiplauna kančios lieps
na, kol ramybės kodylais 
pasikelia į dangų...

Išvargęs mano veidas ir 
betikslis žvilgsnis...

Ak, o viduje draskosi 
kančia ir raudonu krauju 
teka visais sąnariais. Už
gniaužia mažučius džiaug
smo spindulėlius, aptem
do šviesias mintis, drasko 
,ir ardo ramybę.

Ir šaukiu, kaip nu
skriaustas kūdikis, bran
giausio žmogaus, ir tiesiu 
į tuščią erdvę rankas, o 
matau-----------

bėga jie visi, kažin kur 
skuba, ir jų veidai — kaip 
pigiais dažais nuteptos 
kaukės.

Matau ir tave, nors ma
no žvilgsnis sustingęs ir 
betikslis — sėdi patogio
je kėdėje ir dainuoji. Ta
vo dainos linksmos, kaip 
vaikystė. Jose negirdžiu 
nei pavergtųjų aimanų, 
nei tremiamųjų vaitoji
mų, nei mirštančiųjų blaš- 

su I kymosi...
ir Į Paskum keliesi ir eini į 

nuolat laivus pasitinkanti; muzikos garsais patvinu- 
BALFo atstovė O. Valai-į . . .
tienė, Lietuvos konsulato! tuose. Lietuvius apklausi- 
atstovai: gen. konsulas,jo Baltimore Sun. spe-
Jonas Budrys, vice-kon- eiklūs reporteriai.^ News 
sulas V. Stašinskas su . / - . _
žmona, konsulato attache ir reporteriai . padare
Anicetas Simutis su žmo- dau£ ’JJĮ?trau^S,_.ir in^r" 
na, kitų šalpos organizaci- 7^w- Chicago Tribūne te- 
jų atstovai ir reporterių lef°nu buvo išsišaukę an- 
bei fotografų minios. Tarp Kiškai kalbančius. Inter- 
fotografų buvo Jonas At- atliko lietuvaite p-le 
kočaitis. Tarp pasitinkan- ^u^koryte, kun išvykoj 
čių buvo prel. Jonas Bal- Cleveland, Ohio. Daily Mi- 
kūnas, kun. čekavičius, rror* l^ejo pirmoj vietoj 
kun. Ig. Kelmelis ir Dr. . vaduojančią
kun. Sterkus. w iBALFo pirmmmkj Dr.

Končių dalinant atvyku- 
Lietuvių atvyko 148 (jų siems tremtinių vaikams 

tarpe 11 našlaičių) ir Lie- laive saldainius, 
tu vos žydų 21. BALFui stotys nurekordavo 
tarpininkaujant per Kata- perdavė kalbų ir dainų 
likų organizaciją šiuo programą nuo paties lai- 
transportu atvyko 147 lie- vo. Dainavo ir lietuvių 
tuviai ir per International dainininkų grupė, akorde-

aptrauk- Klausaisi linksmų žodžių, 
džiugiomis akimis dairai
si i pušų viršūnes ir eini 

’ I...
Vienas pasilieku, ir į 

tarpeklį numetu akmenėlį. 
Mano vidų užgriūva nepa
keliama uola.

Linksmai dainuoji ir ei
ni pro mane. Pasilenki, 
pakeli pernykšti kankorė
žį ir, kažkur žiūrėdama, 
man paduodi.

Deja, kankorėžis iškrin
ta iš mano pirštų----------

tu neramiai dairaisi ir, 
žinau, lauki kai ko. Man 
tepasakai kelis nekan
trius žodžius ir nesvyruo
dama įeini į salę, kur 
svaigus vynas liepia visa 
užmiršti.

Vienas pasilieku tuščio
je gatvėje ir tiktai tirštos 
sutemos atsisveikindamos 
paliečia mano lūpas. Pas
kum žiūriu į juodą naktį, 
džiaugiuos, kad neišskiriu 
spalvų ir klyktelėjęs už- 
laužiu rankas...----------

Kai saulė sudegina nak- 
ti, kai barstydama 
džiaugsmo trupinėlius vėl 
rengiasi poilsio, —- matau 
tave ir girdžiu Vynu kve
piančius žodžius:
— Kodėl toks rūškanas 

tavo veidas?
Tada šaukiu ne aš, — 

kančios užnuodytas krau
jas, siaubo ištiktos min
tys, degąs žvilgsnis šau
kia:
— Grįžau iš medinčio so

do, kur norėjau surinkti 
trupinius brangiausio in
do, kuris dužo tamsią 
naktį! O kur buvai tada, 
kai audra siautėjo, kai 
draskė rožių žiedus ir 
brovėsi mano 
Kur?---------

Apmiršta lakus žvilgs
nis ir šypsena ištirpsta

vidun?

PAVYDO KALNUOS
Jei perakrisčiau, kaip žuvėdra, 
Plienu užremtus kelius, 
Arba, virtęs medžio skiedra, 
Aš nuplaukčiau upeliu, — 
Tavo kapą aplankyčiau, 
Pasiguosčiau, apsakyčiau 
Kaip ilgu, kaip liūdna šičia 

Weekly Magazin fotogra-|Man ^joti bedallu- 
Tarp kietų kalnyno klodų 
Sodai rengiasi margai, 
O sodybose tarp sodų 
Noksta rutina, vargai. 
Riteriai Demjansko skydo 
Amputuotas kojas gydo, 
Dega pykčiu iš pavydo, 
Jei nuo darbo susirgai.

Tas pastūmė, kitas moją, 
Sako: darbo neturi.
Vis klampoji ir klampoji, 
Kai pragysta vyturys, 
Kol baloj suminga pempės, 
Vis pluši jėgas įtempęs, 
0 kai perdega tau lempos, — 
Meta gatvėn pro duris.

Vėl dairais rytojun kelio, 
Ieškai plutos nugriaužtos, 
Vėl iš vargo į vargelį 
Lenkiamas eini naštos. 
Kur nuėjęs apsistosi? — 
Pakelės kerpėtą uosį 

Lapienė, Straipsniai ir paveikslai Bundy iš Bremenhaveno į Apkabinęs pasiguosi

Š. m. spalių 30 d. 4:30 v. nerolas Jonas Černius 
p.p. J. A. kariuomenės žmona, P. Minkūnas 
laivu General Wm. M. 
Black, iš Vokietijos į New 
Yorką atvyko 813 tremti
nių. Tai pirmieji tremti
niai, atvykę pagal naująjį 
DP įstatymą. Drauge iš 
Europos atvyko DP ko
misijos pirmininkas Caru- 
si. Laivas sutiktas įvairių 
dignitorių ir pareigūnų.

Uoste tremtinius pasiti
ko kard. Spellman, New 
Yorko miesto majoras D. 
Dwyer, DP komisijos na
riai O’Connor ir Rosen- 
field, vysk. Brizgys, Kata
likų organizacijos NCWC 
pirmininkas msgr. Swans- 
trom ir tarnautojai: imi
gracijos direktorius Dis- 
co, J. B. Laučka, J. Bal- 
tramaitis, Lionė Gajaus
kaitė, p. Samatauskienė, 
BALFo pirmininkas kun. 
Dr. J. B. Končius, BALFo Relief and Rescue Orga-onu pritariant, 
imigracijos komitetas: — nization 1 lietuvis. i Sekantis tremtinių tran-
Devenienė, Mitchell, Tys- Amerikiečių spauda la- sportas su 802 tremtiniais 
liavienė, našlaičių komisi- bai gražiai atsiliepė.1 išplauks__ laivu General
jos pirm. Br. ]
BALFo tarnautojai Jonas tilpo N. Y. Times, N. Y.'Bostoną š. m. lapkričio 8 
Valaitis, Jonas Kruze, ge- Tribūne, Daily News ir ki-.dieną.

Radio 
ir

klaikiame sielvarte. Dide-|rėme pasakišką džiaugs
ies ašaros rieda skruos- *—‘ ~
tais, tartum norėdamos 
nuplauti vakarykštį akių 
lakumą ir veido šypseną.
— Tu netiki? — kalba 

tavo širdis, ir lūpos truk-jti, 
čioja nuo skausmo. — O dega mūsų šventovės au- 
tačiau matyk: mare supa kuras! 
matau jų nė aš. Tik jau-i — Ne, — sakai man, 
čiu, kaip baisus skaus- dar neatėjo valanda. Pa- 
mas eina šiupuliais ma
no kūnu, ir aš drebu...
Dar akimirka, ir, rodos, kviečiantį vidun. Tada a- 
plyš mana širdis iš skaus- bu 
mo...
— Kur buvau aną vaka-! 

rą? Dangus pasipuošė 
žvaigždėmis. Užmigo ro
žės ir sapnavo nemirštan
čią vasarą. Viena grįžau 
į savo kambarį. Atsisėdau 
ant palangės. Mačiau juo
dą naktį, kalnu šešėlius, 
kažin kokį veidą... Staiga, 
pakėlusi akis į dangų, su
šukau iš skausmo: 
žvaigždė nukrito!., 
tai kažin kas miršta... 
Bet mano žodžiai sudužo 
nakties tylumoje...

Ašaros plauna tavo akis 
ir veidą. Krūtinė, rodos, 
nesutalpina sopulio, ir 
sunkiai kilojasi. Ta pati 
šiurpu ranka, kuri draskė 
mano vidų, ^prisiliečia ir J* 
tavo širdies.
— Kažin kas miršta!., 

kaip aidas pakartoju, — 
Miršta... O gal jau numi
rė...

Bet staiga pakeli degan-, 
čias akis ir, tiesdama ran
kas, sakai:
— Kas turėjo mirti, — 

mirė. Bet ar jau vienas 
sielų susitikimas prie 
skausmo altoriaus nedai
nuoja apie amžiną prisi
kėlimą? Ar žmogus amži
nai nesinešioja savyje 
mirtį ir prisikėlimą?!

Ir tada abu skausmai 
subėga, subėga į vieną in- , 
dą, glamonėjasi kaip my
limieji, susipina į degan
čią liepsną, guodžiasi ir 
raminasi. Ašaros džiūsta, 
krūtinės rimsta, veiduose 
sušvinta rimtis.

Abu nusišypsome, o tu, 
spausdama ranką, sakai:
— Kokios nepaprastai 

ramios vakaro rankos, 
kai mes alsuojame viena 
palaiminta daina. Viduje 
gimsta kažkas gražaus.—

I

mo šventovę ir kasdien 
aukojame visą savo laimę 
ir gražiausias mintis.
— Eime, — imu tave už 

rankos. — Noriu pamaty- 
kokiomis :

kuklius įrašus pamink- i 
luose ir žinome, kad yra : 
vasara, kuri trunka amži
nai, kad yra ryšiai, kurie - 
niekuomet nenutrūksta.

Staiga prisilieti mano 
rankos ir sakai:
— Einam i šventovę! Už

dekim dvi žvakutes ir pa- 
dėkokim!

Virpančiais pirštais už
degame mažutes žvakeles 
ir atsiklaupiame.

Žiūriu i aukšta kaina, i 
kuri kopia kiekvienas pa
skui savo Tėvą, ir matau 
tavo šviečianti veidą.

O paskum kartoiu žo- r. 
džius, kurie paliečia ma
no ausis:
— Mūsų Tėve! Mes tain- 

gi drauge keliaujame irI

spalvomis nešame vieną Krvžių! Tu
girdėk, Tėve, kain mažos 
širdukės kalba ištrošku- 

_ siomis lūpomis. Tuos pa
čius nemirštamus žodžius. 
O jei dar truputi, pridėsi
me. tai bus tiek maža... 
Tai bus mažutis žodelytis 
— ačiū!...

Žvakučių liepsnelės len
gvai supasi; ant kalno iš
kyla didelis Kryžius. 

O aš jaučiu-----------
kaip gera, kaip lengva, 

kai mūsų gyvenimas tam
pa sielų padėkos malda...

I AMŽIŲ buveinę:
Yra amžina vasara, ku

rios pasaką seka nepa- 
vargstančios širdys.

Yra nenutrūkstanti gie
smė, kuri skamba gilios 
padėkos melodijomis.

Yra liepsna, kuri am
žiais dega...

Kasdien keliaujame i 
gyvenimo viršukalnę ir 
jokios jėgos neišstumia 
mūsų iš pasirinkto kelio.

Mes einame, — ir kaip 
idųje, kai mus 

anosios buvei- 
, kur nėra dau- 

bę atradau. Tu renki, jas,jgiau ašarų, kur nėra siel- 
mano ašaras? Bet tik pa-!varto, kur skamba nenu- 

.žiūrėk gerai: tai ne aša- trūkstanti giesmė, 
ros, o — sielos kraujas... Į Kai sehka jėeros, — mes 

I Mes stovime prie pat keliame akis į Kryžių. Kai 
šventovės ir malda pati puola sutemos, — matome 
kuriasi viduje. ugnimi žėruojanti kelrodi.

Jaučiame Prisikėlimo; Einame kartu, ir saldžia 
didybę, jaučiame amžino Kryžiaus našta vienodai 
gyvenimo palaimą, ir ka- kruvinamos pečius, 
žin kas smulkaus rieda Ir nėra mumyse baimės 
skruostais. Gal kartais vi- ir netikrumo-----------
dus tik akimis prabyla. | juk mūsų skausmai su- 

į — Klausyk! Mūsų Tėvas liepsnojo viename baltų 
su mumis! Mūsų Tėvas!— sparnų nusineštame inde; 
šaukiu. juk mūsų gyvenimas pa-
— Mūsų Tėvas,— pakar- virto sielų padėkos mal

toji. — Man norisi verkti da; juk mes nešame ne
iš džiaugsmo, kad mudu mirštančią pasaką į amži- 
abu taip mylime Jį. Ar ti- ną jos buveinę... 
kėjai kada, kad Gyvas Einame, ir jau niekad 
Žodis tegali prisikelti tik negrįšime atgal, 
viską praradusiame žmo- Einame-----------
guje? i o kiekviena pilnatvė tu-

Mes vėl matome raudo- ri savyje dangaus... 
nūs saulėleidžius, girdime 1948. VII. 9.
šilų švokštimą ir paukš- -----------------
čių sparnų vasnojimą. Aš atitolau nuo Tavęs,

Mes vaikščiojame mirų- Dieve, nes pats sau pati- 
siųjų mieste, skaitome kau. šv. Augustinas.

laukime. Aš tau pasaky
siu, kai pajusiu balsą,

stebėsime liepsnos 
žaismą. Aš nežinau dabar 
liepsnelių spalvos, tik jau
čiu, kad šventovės viduje 
visuomet skambės ta pati 
padėkos giesmė...

Ilgai stebime 
■dangų. Žiūrime 
čius debesėlius, 
nūs saulės spindulius.

Klausomės šilo dainos, 
žemės alsavimo.

Vienai Pasižiūriu į tavo akis, ir 
Juk!

99

vakarų 
j baltu- 
i raudo-

įgilus rūpestis paliečia 
mano vidų:
— Tu vėl verki? Dabar? 

Kai dangus tiek džiaugs
mo mums kasdien siun- 
,cia?
I — Taip, mano mielas, —
; atsakai, 
džiaugsmo, kad išmokau 
kentėti, kad Jo ranką jau 
čiu I

_ je, kad su tavimi ramy-.'nės vizija,

verkiu. Iš

Lėti, kad Jo ranką jau- į lengvą vidų 
kiekviename Žingsny- gatibfa’ imž rnzJ on tniMvni m

Klausausi savo širdies 
dūžių, jaučiu sugrįžusį 
gyvenimą ir matau------

balti sparnai neša skau
smo indą, kelia aukštyn į 
amžiną buveinę...

Be skausmo nėra lai
mės; be mirties nėra pri
sikėlimo...

PADĖKOS MALDA
Viešpats už skausmo 

kupiną indą atsiunčia 
džiaugsmo palaimą. —

Matau žydinčius gėliųi’lė savųjų tautiečių dalis.) 
žiedus, besijuokiančius'Kalėdiniai atvirukai išleis- 
vaikų veidus, girdžiu di- ti BALF’o, 4 rūšių, yra la- 
dingus muzikos akordus, bai gražūs, meniškai pačių

Sveikinant per šv. Kalėdas 
prisiminkime tremtinius!

BALF’o įstaiga turi gra- Užsakymus pr a š o m e 
žiu Kalėdinių atvirukų, siųsti: 
Kiekvienais metais trem
tinių draugai, lietuviai ir 
kitatučiai, sveikina saviš
kius Amerikiečius, pri
mindami jiems, kad trem
tyje dar tebevargsta dide-

United Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine.

105 Grand St.. Brooklyn. 11. N. Y. 
Tel. EVergTeen 7-1422 ir 

EVergreen 7-1423

M

9

e

Vienas svetimuos kraštuos.
Vincas Jonikas.

džiaugsmo dainas. tremtinių pagaminti.j
Mano vidus pilnas Kiekvieno lietuvio pareiga 

džiaugsmingos ramybės ir sveikinant saviškius Kalė-į 
veidą puošia lengva šyp- dų švenčių proga prisimin-1 
sena. jti ir lietuvių tremtinius.

Mes iš savo rūpesčių ir
'budėjimo vakarų susikū- po 1 dolerį už 8 atvirukus.

Atvirukai parduodami

* ★

SKURITY
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Lietuvių Delegacija Pas
Gug. Thomas E. Dewey

Amerikos Lietuvių Ta-1 Latvija ir Estija nebus 
ryba, pasimačiusi su JAV Į laisvos ir nepriklausomos; 
prez. Harrv S. Trumanu,! 4) Panaudoti visas prie- 
demokratų partijos kan-'mones greičiausiu laiku 
didatu į JAV prezidentus priversti 
ateinančiais 
buvo nusistačiusi pasima- licijos jėgas is Pabaltijo 
tyti dar prieš rinkimus ir Respublikų.
su respublikonų partijos j Gub. Dewey pasižadėjo 
kandidatu — New Yorko!arčiau susipažinti su me- 
valstijos gubernatoriumi morandumo turiniu, ku- 
Thomas E. Dewey. Įrio ištisą tekstą čia pa-

Šis pasimatymas įvyko i duodame.
spalio mėn. 20 dieną New! Lietuvių delegaciją su- 
Yorke, Roosevelt viešbu-’darė: L. Šimutis, Dr. ?. 
tyje. Rytų
Europos Federacijos ini-<vokatas A. Shallna, 
ciatyva, prie kurios pri
klauso ir Amerikos Lietu
vių Taryba, ten buvo su
sirinkę 9 tautybių atsto
vai. Gub. Dewey pasakė 
kalbą, pareikšdamas, kad 
J. Valstybės turi vesti 
griežtą politiką, remian
čią laisvas pasaulio tau
tas, kad jos nebūtų totali
tarinės diktatūros pa
vergtos. Jei Sovietų Rusi
jai pavyktų išnaikinti 
laisvę Europoje ir Azijo
je, tada susidarytų pavi
jus ir JAV nepriklauso
mybei, nes viena valstybė, 
apsupta pavergtų ir agre
syvios valstybės užvaldy
tų kraštų, negalėtų išsilai
kyti pasaulyj. Jung. Vals
tybės turi visomis prie
monėmis stengtis išsau
goti pasaulyje taiką, ka
dangi naujas pasaulio ka
ras gali visiškai sunaikin- their forces in an organization, 
ti civilizaciją.

Kalbėdamas apie Euro
pos tautų ateitį, gub. 
Dewey pareiškė, kad jis 
pritaria Europos Tautų 
Federacijos idėjai, nes tik 
tokiu būdu mažosios vals
tybės galės 
gintis nuo 
diktatūros, 
viltį, kad 
tautos, 
padedamos, 
stabdyti rūsy veržimąsi į N^ions.
vakarus ir pagaliau pri-1 — ~
vers juos trauktis atgal, ed*statės'"r 
Gub. Dewey pareiškė no- July 23 --

būsiąs nouncecj the Soviet aggression; 
independ-1 
integrity! 

and Esto-į 
had been;

Sovietus ati- 
rinkim a i s, traukti savo armiją ir po-

, Dr. P. 
ir Centrinės i Grigaitis, M. Vaidyla, ad- 

‘ " , Dr.
■M. J. Vinikas, adv. St. 
ĮBredes Jr., Wm. Kvetkas 
, ir M. Kižytė.

ALT Sekretoriatas.!
į: į:

October 20. 1948
Mr. Thomas E. Dewey 
Governor of New York Statė 

i New York. N. Y.
I

Sir: i
This delegation of Lithua

nian American is anxious to 
leam your stand on the policy 
of the United Statės regarding 
Lithuania and other Baltic 
Statės.

' At the time of first occupa- 
tion of Lithuania by the So- 
viets. in 1940. the American

I
citizens of Lithuanian descent 
of various political and reli- 
fious beliefs. with the excep- 
tion of Communists. have joint

sėkmingai 
komunistinės 
Jis išreiškė 

Vak. Europos 
Jung. Valstybių 

pajėgs su-

Per 56 valandas LCI 1093 karo laivas kovojo su audringa jūra. 
Tolumoje Laivyno destroyeris buvo atvykęs su pagalba ir nuolat gel
bėjo. Praėjus pavojuj destroyeris pasuko į Philadelphia, o šis laivas 
vyksta Cape Henry, Va. kryptimi.

conditions in the Baltic Stote* should r^fnae to: ipprwe a 
prevail, the harder will it be generaJ peace setttanent imless 
to correct the consequences of freedom and independence is 
the Soviet crime. I restored to the Baltic nations.

The Lithuanian Americans 4) That the United Statės 
want an assurance that the should do all in its power to 
United Statės will take some effect an eariy evacuation of 

1 steps to put an end to the in- Soviet armies and pelke force 
įtolerable situation. We would from the territory of the Baltic 
pike, therefore, to hear from Repuhlics. 
' you a statement conceming the
Baltic Statės which would in- 

^clude the following points: 
į 1) That Lithuania and the 
two other Baltic countries ha ve 

, been unląwfully supressed as 
'independent nations by Soviet 
•Union, and that the Govern- 
įment of the United Statės 
should continue to refuse to 
approve this unlavful annex- 
ation.

2) That the United Statės 
should openly and vigorously 
condemn the Soviet policy of 
destruction of native popula
tions, and take effective steps

ported Soviet officials replace, Guerilla bands are active in Lithuania, Latvia and Estonia, 
the native personnel in inereas- every section of Lithuania and 'when not accompanied by any 

others Baltic countries. ipositive action on the part ofj
Under these circumstances, Į the United Statės to back its

the mere deniai of a juridical stand, cannot avert the catas- į0 stOp it.
recognition of annexation of trophe. The longer the present' 3) That the United Statės

the native personnel in increas- 
ing numbers.

Būt all this did not break 
the spirit of the oppressed peo- 
ple resisting the alien rule.

Our most ardent deąįre is to 
see Lithuania, the land of our 
fathęrs, restored to freedom. 
This šame deaire nuimate* the 
hearts of the overhelming ma- 
jority of Lithuanian Atpnricans 
of whom thęre ane ahptit a mil- 
lion in this cpuntry. They 
would deepty appreciate it if 
you, as ą candidate for the 
Pręaidency of the United 
Statės, would makę a dear 
statement encouraging them 
on this point

Sincerply yourn,
The Lithuanian

Leonard
Dr. Mus 
Michael

: called the Lithuanian Ameri
can Council, in order to co- 
ordinate their activities on the d

' national scale to help this 
country defend its freedom and 
promote the ideas of demo- 
cracy. During the war the; 
Lithuanian American Council j 
gavę vigorous support to the j 
war effort of the United Statės 
and to its aim to achieve a 
just and lasting peace based 
on the principles of the Atlan-i 
tie Charter and the Charter of

The Govemment of the Unit-
_______ in a statement of

July 23, 1940, officially de-

išrinktas prezidentu, Eu
ropos tautybių grupės pa
dėtų jam svarstyti ir 
spręsti tuos tarptautinės 
politikos klausimus, ku
riuos, jis sakė: “Jūs pa
žįstate geriau, negu 90c'<. 
kitų amerikiečių”.

Po jo kalbos kiekvienos 
tautos delegacija buvo pa
kviesta atskirai su gub. 
Dewey nusifotografuoti. 
Ta proga ALT sekr. Dr. 
P. Grigaitis įteikė ALT 
Vykdomojo Komiteto na
rių pasirašytą memoran
dumą. Jame, be kita ko, 
gub. Dewey, kaip respubli
konų kandidatas į JAV 
prezidentus, prašomas pa
sisakyti Lietuvos 
Pabaltijo kraštų reikalu, any other 
Nurodžius J. Amerikos 
Valstybių ligšiolinę užsie
nio politiką Lietuvos at
žvilgiu ir ALT pastangas, 
memorandume iškeliami 
keturi konkretūs reikala
vimai:

1) Nepripažinti ir to
liau neteisėtos Sov. Są
jungos aneksijos Lietuvos 
atžvilgiu;

2) Viešai pasmerkti So
vietų vykdomą Pabaltijo 
tautų naikinimo politiką 
ir imtis konkrečių žygių 
jai sustabdyti;

against the political 
ence and territorial 
of Lithuania. Latvia 

Inia, a crime which
!pianned and perpetrated as a| 
. result of the conspiracy bet-; 
ween Soviet Russia and Nazii 
Germany. Since that time, no-: 
thing has happened that would 
justify the deliberate attempt

i 
of Soviet Union to destroy the 
freedom of its weeker neigh- 
bors. Būt, unfortunately. more 
than three years after the ses- 
sation of hostilities in Europe, j 
the Baltic Republics are štili 
held under a brutal foreign 
rule. supported by the alien • 
armed forces.

We regret to statė that the 
ir kitų United Statės which more than 

nation made pos-' 
sible the military vietory over! 
the Axis Povers, has failed up1 
to this time to extend any help 
to the vietims of the Soviet: 
aggression. The Soviet rulers 
apply ever harsher methods of Į 
oppression and outhright anni-' 
hilation of the indigenous Bal
tic populations.* Arrests, execu- 
tions. and mass deportations 
to the slave labor camps in 
Russia are continue without 
interruption. The peasants are 
forced to join the so-called col- 
lective farms-kolchoses. Lithu
anian women are compelled to

3) Nepripažinti galuti- divorce their husbands who 
nes taikos sudarymo Eu- fled into exile and to marry 
ropoję, jeigu, Lietuva,1 new settlers from Russia. Im-

"TIKSLAS AUKOT," Sako New England

.. . IR MES PADARĖM!
Prieš šešis mėnesius su pasididžiavimu paskelbėme, kad elektros šviesos ir 

jėgos New England kompanija stato rekordinį, viso 834,000 Kikmattų naujos 
talpos generatorių, kuris jūsų patarnavimui bus patiektas apie 1952.

Nuo to pereito pavasario pranešimo jūs intensyviai didinote naudojimą elek
tros ir greitu tempu mes didinome mūsų tiekimą, kad patenkinus jūsų reikalus.

THt\^HINING KXCfFTION 
TO THLEULI OP HIGH PRICIS

* Sis padidinimas yra daugiau kaip 30 

nuošimčių elektros gamymos kiekio 

gaminto Lapkr. 1, 1943.

šiandien mes pranešame, kad 206,000 DAIGIA L' Kikm atts pridėta prie pro
gramos. Dabar, vietoj 834,000 Kiknvatte jūsų elektros šviesos ir jėgos Naujos An
glijos kompanijos stato VIENĄ MILIJONĄ IR KETURIASDE&IMTS TŪKS
TANČIŲ Kiloaatts* naujos elektrikinės energijos, kuri visa numatyta tarnybai 
datuotai 1952.

Ir planai jau ruošiami ateičiai dar toliau siekianti, kad tęstųsi savisauga 
New England’s elektros gerovė.

electric light and power companies
OF NEW ENGLAND

This Adtertisemenl Sponsored by BOSTON EDISON COMPANY
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DAEBININKŲ VILTYS, dabar ir visados. Likęs 
KOMUNISTŲ PAŽADAI

IR BUDENZO 
PATYRIMAS

Neturime būti dideliais 
pranašais, kad pasakytu
me jog kiekvieno darbi
ninko siekimas yra visų 
pirma užtikrinimas atei
ties, garantavimas žmo
niško pragyvenimo sau ir 
savo šeimai, o toliau — 
reikiamos laisvės.. Kiek
vienas žmogus, o ypač 
darbininkas, kuris neturi 
nejudamos nuosavybės ar 
indėlių banke, yra susirū
pinęs, kaip jisai ir jo šei
ma gyventų nedarbo, li
gos, senatvės atvejais. Jis 
taipgi susirūpinęs reikia
ma laisve, kad nebūtų ver
gu savo darbavietėje ir 
kad nebūtų bereikšmiu 
pastumdėliu viešame, val
stybiniame gyvenime. Čia 
tuojau pasišauna komu
nizmas su savo pažadų 
kalnais apie užtikrintą ir 
laisvą darbo žmonių atei
tį. Tų pažadų buvo suvy- 
ltotąs ir Louis Budenzas, 
kuris buvo tiek persiėmęs 
marksizmu ir taip sėk
mingai veikė jų logeryje, 
kad* *................ * —

__________________  

tai šio krašto komunistų 
partijoje. Jisai liko komu
nistų dienraščio “Daily 
Worker” redaktoriumi, 
Maskva kartais jam pa
vesdavo vykdyti specia
lius uždavinius, jisai da
lyvaudavo slaptuose ko
munistų vadovybės posė
džiuose šiame krašte.

BUVĘS KOMUNISTAS 
RAGINA SEKTI POPIE

ŽIŲ NURODYMUS
Tačiau gilesnis gyveni

mo patyrimas ir artimes
nis komunistų darbų paži
nimas jį galutinai įtikino, 
kad komunizmas darbo 
žmogui težada tik vergiją, 
kad toji raudonoji mate
rialistinė diktatūra palai
doja visas žmonijos viltis

kataliku L. Budenzas vi
somis savo išgalėmis nu
rodo darbo žmonėms ant
rą, krikščionybės kelią:
— Šis antrasis gyvenimo 

kelias į žmogaus būtybę 
žiūri ne kaip į įrankį ar 
vergą, bet kaip į protingą 
esybę, turinčią ryšį su 
Dievybe ir savo Sutvėrė
ju. Krikščionybė visuome
nę laiko organišku viene
tu, kuris neturi būti su
skaldytas neapykantos, o 
kurs turi būti sujungtas 
brolybės ryšiais. Nėra ga
limybės daryti pažangą 
toje suvienytoje visuome
nėje, kaip tik skinant ke
lią tai įstatymdavystei, 
kurią nurodė popiežius Pi
jus XI ir kuri kurtų ben
dradarbiavimą tarp tų 
dviejų veiksnių: darbo ir 
kapitalo”.
DARNAUS SUGYVENI

MO KELIU
Taip, popiežių patari

mus dabar ragina uoliai 
vykdyti buvęs komunistų 
propagandistas, o dabar 
katalikas profesorius ir 
rašytojas — L. Budenzas. 
Jisai pažymi, kad popie- 

• poa- šių nurodytais keliais nė-
pa-

Vaizdas parodo šautuvais ir helmets’ais apramstytą vagoną rąstų.
Tai pažymėjimas St. Etienne, Prancūzijoje, streikieriams, kad tą darbo 
šaką jau perėmė kariuomenė.

MAN NEREIKIA 
KETURIŲ

yra 
mą-

vei-

Dvi akytes aš turiu —
Man nereikia keturių: 
Su abiem ką pamatau, 
Pasakyt galiu ir tau.
Dvi ausytes aš turiu —
Man nereikia keturių: 
Su abiem ką išgirdau. 
Pasakyt galiu ir tau.
Dvi rankytes aš turiu —
Man nereikia keturių: 
Dirbu, piešiu ir rašau.
Kad padėtų, neprašau.
Dvi kojytes aš turiu — 
Man nereikia keturių: 
Šokinėju ir lakstau, 
Šokinėt linkiu ir tau.

Vytė Nemunėlis.

ra taip labai lengva eiti, 
“nes žmogus vis dar pa
silieka žmoniškas savo 
santykiuose, ir gimtoji 
nuodėmė (su savo įneša
mu netobulumu) tikrai 
egzistuoja”. Nors tas ir 
nelengva, bet būtina ir ta
sai buvęs komunistas da
bar perspėja:
— Jeigu būtų atmesti 

popiežių pasiūlymai su- 
normavimui darbo ir so
cialinių klausimų, tai vi
suomenės gyvenimas tęs
tųsi ta pati chaotiškoji 
padėtis. Brangiai kaštuo
tų ir būtų pragaištingas- 
toks atmetimas popiežių 
balso”. *

Ir Budenzas pakartoti
nai pabrėžia kaip išmin
tingas, kaip daug žadan-

Mrs. Pauline Tacket (kairėj) maudė savo 
mažytį kūdikį ir valandėlei palikusį jį vandenyj 
vieną. Kūdikis pasinėrė vandeny ir atrodė prigė
ręs. Tuoj pribuvo buvusi slaugė Mrs. Frances Cer- 
ny (matoma su kūdikiu) ir savo kvapu į kūdikio 
burnytę iššaukė gyvybę anam mažyčiui.

tis yra Pijaus XI žodis:
— Tautų viešosios insti

tucijos turi būti tokios, 
kad visa žmogiškoji ben
druomenė būtų nukreipta 
į bendrą gerovę, kuri 
socialinio teisingumo 
stas”.

BAŽNYČIA IR 
DARBININKIJA

Savo naujausiame
kale “The Church and La
bor” (Bažnyčia ir darbi
ninkija) L. Budenzas pri
mena reikšmingą atsiti
kimą iš prancūzų revoliu
cijos 1848 metais: tada 

i Paryžiuje užsibarikadavo 
dalis revoliucionieriškai 
nusiteikusių darbininkų. 
Vyriausybės artilerija bū
tų juos visus sudraskiusi 
į šmotelius, tačiau į juos 
su balta taikos vėliava iš
ėjo Paryžiaus arkivysku
pas Affre. Jis mokėjo 
žmones nuraminti, sutai
kinti ir išgelbėti jų gyvy
bes. Deja, vieno įtūžusio 
vyrko kulka atėmė jam 
pačiam gyvastį. Budenzas 
primena, kad Katalikų 
Bažnyčia domisi darbo 
žmonių reikalais, nepai
sydama aukų, kaip ta gy
vybės auka Paryžiaus ar
kivyskupo Affre. Ir daug 
yra garsių Bažnyčios šu
lų, kurie kartu buvo ir 
darbo žmonių prieteliai, 
kaip Mainzo vyskupas 
Ketteleris, arba garsusis 
Šv. Vincento draugijos 
steigėjas Ozanamas, kur
sai drauge suminėtuoju 
Paryžiaus arkivyskupu 
Affre ėjo prie užsibarika
davusių darbininkų. Oza
namas jau 1848 metais 
rašė, kad krikščionybė 
niekada nesutiks, jog “iš 
žmogaus asmens būtų pa
darytas valstybinės maši
nos ratas, neturintis gali
mybės svarankiškai gal
voti”.
PRIEŠ 100 METŲ KATA

LIKAI REIKALAVO 
LAISVŲ DARBO 

UNIJŲ
Jau tada Ozanamas pa

reiškė žodžius, kuriuos 
šiandien, po šimto metų, 
su tokiu persiemimu kar
toja L. Budenzas:

■ — Tarp individualizmo, 
į pasireiškusio pereitame
■ šimtmetyje, ir socializmo, 
.besireiškiančio dabar, tik 
i viena krikščionybė pra
matė vienintelį galimą 
sprendimą to didžio klau
simo apie socialinius san
tykius. Ji viena priėjo 
prie to taško, prie kurio, 
klaidžiojusios aplinkui, 
grįžta labiausiai inteli
gentiškos galvos, kai jie 
reikalauja, kad būtų stei- dėmesio į jo nuostatus.

Aš IŠEISIU ANT 
KALNO

Aš išeisiu ant kalno, 
Pažiūrėsiu j jūrą. 
Kur vanduo liūliuoja, 
Levendrėlės siūbuoja.
Žiūriu—skęsta bernelis 
Ir jo bėras žirgelis.
Gelbėkis, berneli, 
Skandyk bėrą žirgelį.
Pastatysįu stainelę. 
Užauginsiu žirgelį, — 
Bus žirgelis kitas, 
O bernelis tik šitas.
Aš išeisiu ant kalno, 
Pažiūrėsiu į jūrą, 
Kur vanduo liūliuoja, 
Levendrėlės siūbuoja.
Žiūriu—skęsta mergelė 
Ir jos žalia rūtelė. 
Gelbėkis, mergele, 
Skandink žalią rūtelę.
Aš aptversiu darželį, 
Aš pasėsiu rūtelę.
Bus rūtelė kita, 
O mergelė tik šita.

giamos unijos, bet tikrai 
laisvos unijos”.

Iš kitos pusės, Buden
zas pakartotinai pabrėžia, 
kad nieko gero negalima 
tikėtis iš komunizmo, 
kurs “atmesdamas Dievą, 
ant materializmo pagrin
dų stato vergų valstybę”:
— Atminkime, — rašo 

Budenzas, — materializ
mas negali turėti morali
nių dėsnių, kaip tik tuos, 
kurie išplaukia iš teroro; 
gi teroras augina dar di
desnį terorą, kaip pačia
me krašte, taip ir už jo.”

BUDENZAS NURODO 
DU KOVOS KELIU

Kalbėdamas apie ateitį 
Budenzas rašo:
— Tai ką gi mes darysi

me, kad išsaugotume nuo 
to baisaus blogio, kurį ne
ša šešėliai vergijos, uždė
tos dėka tų karo debesų? 
Skaitykite popiežiaus Pi
jaus pareiškimus ir ateis 
atsakymas aiškus ir stip
rus. Jausdami po kojomis 
stiprų religinių ir dorovi
nių principų pagrindą, ei
kime dviejų krypčių gat
ve: pirma, pataisykite 
tuos išnaudojimus, ku
riais minta komunizmas, 
veikdami socialinio tei
singumo vardan; antra, 
mes turime suprasti spir
ginantį reikalą pasiprie
šinti tai blogai komuniz
mo vergijai visuose fron
tuose, supažindindami sa
vo bendrininkus su tik
ruoju komunizmo charak
teriu ir su jo nuodingais 
rezultatais”.

BUVĘS KOMUNISTAS 
RAGINA APAŠTA

LAUTI
Mes nustembame, su ko

kiu dievotumu tasai buvęs 
komunistas, o dabar atsi
vertęs katalikų profeso
rius ir rašytojas, skatina 
į tą socialinio apaštalavi
mo darbą:
— Popiežius mūsų prašo, 

kad mes, darbininko Šv. 
Juozapo globoje, pasineš- 
tume į tą apaštalavimą. Į 
Šv. Juozapą, tą nusižemi-

• v

£

TEISINGI SOCIALINIAI 
ĮSTATYMAI, AR 

TERORAS
Budenzas visa jėga ke

lia balsą, kad būtų išlei
džiami teisingi įstatymai, 
saugojantieji darbininki- ■ nusį, kurio žodžiai nieka- 

jda nebuvo užrekorduoti 
Šv. Rašte, mes galime 
melstis, prašydami iškal
bos dovanos mūsų žo
džiams ir veiksmams, ka
da mes išeisime prieš ko- 

ir už teisingu
mą. Mes galime siųsti sa
vo prašymus į Fatimos 
Dievo Motiną, kuri, mums 
bendradarbiaujant paža
dėjo atversti rusų tautą ir 
Išgelbėti pasaulį. Ir kiek
viena “Sveika Marija” te
pasako mums: “Padaryki 
mus žodžio pildytojais 
veiksme”.

jos gerovę, kad tie įstaty
mai išplauktų iš natūra
lių, pačios prigimties dik
tuojamų dėsnių, kuriuos 
iškelia popiežiai savo en-' 
ciklikose. Jis džiaugiasi ( 
USA darbininkijos visuo-‘ munizmą 
meniškuoju ir valstybiniu 
susipratimu. Pavyzdžiui, 
Intemational Ladies Gar- 
ment Workers Union pa
sisakė esanti priešinga 
Tafte - Hartley įstatymui, 
jie sieks įstatymą pakeis
ti, bet kol įstatymas pasi
lieka įstatymu, jie sutin
ka, kad negali nekreipti

Dr. J. Pranaitis.
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“Darbininko” 33-jų Metų Jubiliejinio 
Parengimo

KONCERTO RĖMĖJAI —
Thomas Groom & Co., Boston, Mass....................
Paul Burrage, Ine., Boston, Mass............ ...........
Rev. John Kučinskas, Los Angeles, Calif............
J. Kazlauskas, Phila., Pa........................... ..........
W. J. Slifka, Dolgeville, N. Y...............................
Juozafina Gudaitė, So. Boston, Mass.................
Joe Kuderauskas, South Boston, Mass................
Monica Yucis, Baltimore, Md...............................
Rev. John Bernatonis, Lawrence, Mass.............
P. Birbelaitė, Chicago, III. ....................................
Charles J. Kalinauskas, Esq., So. Boston, Mass. 
A. Kopijuodienė, Cambridge, Mass.......................
Rev. A. J. Rupšis, Ohio, III...................................
A. Navickas, Norwood, Mass...............................
Paul Kwjacejius, Lawrence, Mass. .....................
J. Petronis, Hartford, Conn...................................
Ona Botyrus, Peely, Pa............. .•..........................
F. Philip Bingelis, Lawrence, Mass....................
Joe Tumsha, Detroit, Mich..................................... 
V. Ivanauskas, South Boston, Mass....................
Elizabeth Galvidas, South Boston, Mass.............
Loretta Javraitė, Chicago, UI...............................
Mrs. A. Drungis, Brooklyn, N. Y........................
Vladas Krasauskas, Lawrence, Mass...................
Mr. J. Bemat, Hartford, Conn..............................
A. Navickas, Dorchester, Mass............................
Mrs. P. Dennis, Manchester, N. H.............. .........
Motiejus Cepolunis, Worcester, Mass.................
K. J. Nadzeika, Nashua, N. H...................... !.......
A. J. Lukais, Amsterdam, N. Y...........................
Magdalena Plenskienė, South Boston, Mass........
Peter Alekno, Toronto, Canada............................
K. Janeliūnas, Toronto, Canada .........................
Mrs. Mag. Vaskevich, Baltimore, Md. .................
Mrs. Stella Strazdas, Lindem, N. J.......................
Josephina Grimas, South Boston, Mass...............
Mrs. K. Melusky, Shenandoah, Pa.......................
A. _ Aurila, Lawrence, Mass..................................
Kazys Novickas, Norwood, Mass........................
P. Yankauskas, Haverhill, Mass..........................
Mrs. Alcauskas, Dorchester, Mass.......................
Anna Gillis, Manchester, N. H..............................
Mrs. P. Matuza, Brooklyn, N. Y..........................
B. Mockenas, Hartford, Conn..............................
Mr. John Mockus, Oakville, Conn.......................
Anna Gudinąs, New Britain, Conn. .....................
J. Kupstiks, Windsor, Conn. 
M. Kabisaitis, Athol, Mass. 
P. Rusteikaitė, Chicago, lu.
Mrs. Martin Casper, Hudson, N. H......................
M. Galinis, South Boston, Mass................. .........
N. N., Nashua, N. H. ...................... ........... ........
D. Kašėta, Brooklyn, N. Y..................................
J. Kukauskas, Gardner, Mass..............................
Mary Mikolaitis, Phila., Pa..................................
Mrs. Adam Rakauskas, Dorchester, Mass..........
Anthony Zentel, Dorchester, Mass.......................
A. Rauba, Englishtown, N. J..............................
B. Budris, Freehold, N. J.....................................
K. Kalinauskas, Needham Hgts., Mass..............
Mrs. Anna Vallis, South Boston, Mass..............
A. Gumauskas, Providence, R. I.........................
Ursula Yanush, Brooklyn, N. Y.........................
Antanas Avizynis, Providence, R. I...................
V. Stirna, Rochester, N. Y..................................
Delia Ginewicz, Boston, Mass.............................
Ignas Matulaitis, So. Boston, Mass...................
Joseph Gailius, So. Boston, Mass.........................

į Mrs. Mary Naujokas, So. Boston, Mass..............
Peter Chebator, Roxbury, Mass.........................
Mr. Paul Tirilis, Stoughton, Mass......................
P. G. Bender, Detroit, Mich.................................
Joseph Akunevičius, So. Norwood, Mass...........
Anelė Ambrasienė, Detroit, Mich.........................
Zigmas Jegelevičius, Westfield, Mass..................
F. Jusis, Cleveland, Ohio ........... ?......................
L. Jaura, Chicago, UI...........................................
P. Jaura, Chicago, III........... _......... ....................
Frank Rashenskas, Kankakee, III......................
Anna Tamulevičius, Barre Plains ,Mass...........
Bernice N amo vice, Chicago, UI..........................
Mr. Steve Daley, Cambridge, Mass......................
Mrs. Mary Buja, Lowell, Mass.............................
V. Barisas, Worcester, Mass................................
Mrs. Martha Jurienė, So. Boston, Mass..............
Mrs. Joseph Manikas, Hartford, Conn...............
C. Gelzinis, South Boston, Mass.........................
Justa Karpiūtė, Westville, m.............................
A. Blaziūnas, Kearny, N. J.................................
John Sprainaitis, Paterson, N. J.........................
Mrs. H. Mekalainaą, Jamaica, N. Y.....................
Mrs. Mary Chesa, Elizabeth, N. J......................
R. Vaičiulis, Brooklyn, N. Y............... ................
Helen Kulbe?, Brooklyn, N. Y.............................
Edward Kaunelis, Roxbury, Mass......................
A. Chancus, So. Boston, Mass.............................
Mrs. Veronica Arlauskas, No. Abington, Mass. 
Mrs. J. Zilnskas, South Boston, Mass.................
N.N., Brooklyn, N. Y...........................................
Adomas Jarmalavičius, West Lynn, Mass.........
J. Baltren, Athol, Mass.......................................
Felix Miller, No. Andover, Mass........................
Mrs. Peter Urban, Pittsfield, Mass....................

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
“Darbininko” Administracija
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guunsit lietuviu
KOLONIJOSE

CHICAGO, ILL
įspūdingos Pamaldos

C ražus, spalių dvidešimt 
čios dienos rytas sutraukė mi
nią žmonių į šv. Panelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, prisimin
ti mūsų visų mylimą daininin
kę a. a. Eleną Noreikaitę - Ra
kauskienę, savo maldose ir pa
simelsti už jos vėlę.

Šv. mišių auką atnašavo kun. 
Dr. Antanas Rakauskas, sub- 
diakonu — kun. P. Lapelis, 
diakonu — kun. J. Makaras.

Prie šoninių altorių šv. mi
šias atnašavo kun. Dr. J. Vait
kevičius. MIC., Marian Hills 
Seminarijos profesorius. ir

i

rekto- 
pritai- 

kun.
primi-

tre-

00 ir fondo ižde lieka $124.00. 
Drabužių yra gerokai surinkta, 
bet už poros savaičių tikimės 
surinkti apie 1000 svarų ir jas 
pasiųsti Centrui. Tai ačiū mūsų 
darbininkams, ypač moterims, 
už taip naudingą jų darbą.

Toliau buvo nutarta rengtis 
prie sėkmingo Lietuvos nepri
klausomybės, Vasario 16, mi
nėjimo. Išrinkta komisija, kuri 
rūpinsis surengimu bazaro. Čia 
kai kurie žino daug ir tokių 
lietuvių, kurie nutolę nuo lietu
viškos veiklos, bet jie lietuviai 
ir juos reikia pažadinti.

K. Valionis.

LIETUVIAI DP BRITŲ
ZONOJE, VOKIETIJOJE

t

Marian 
profesorius, 

kun. Dr. J. Vaškas. MIC., Ma
riau Hills Seminarijos 
rius. šioms iškilmėms 
kintą pamokslą pasakė 
Dr. J. Vaitkevičius. Jis 
nė, kaip menas ir grožis suža
dina Sielas, kaip giedojimo bal
sai plaukdami iš krūtinių kila 
į dausas pas visatos Tvėrėją su 
dvigubu maldingumu.

Šis prisiminimas buvo skir
tas dešimties metų sukakties 
paminėjimui a. a. Elenos No
reikaitės - Rakauskienės atsi
skyrimo su šiuo pasauliu. Tai
gi ilsėkis miela Elenute. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapuose 
Chicagoje. Ten. kur amžina ty
la viešpatauja, tarp margaspal
vių žydinčių gėlių ir žalių me
džių tykaus šlamesio prieglobs
ty. Laima.

LOVELI, MASS. I

Spalių 31, 1948, Šv. Juozapo 
parapijos salėje įvyko tremti
nių dailės darbų paroda ir pa
skaita iliustruotais paveikslai, 
kurią surengė kun. K. Jenkus, 
buvęs Amerikos kariuomenės 
Kapelionu. Į parengimą 
lankė skaitlingai ne tik 
viai bet ir svetimtaučiai.

Pirmausią, tarė kelis 
mingus žodžus 1 
Jonas Skalandis, 
kun. Jankų tęsti toliau to va
karo programą. Choras sudai
navo Amerikos himną, ir keletą 
lietuvškų dainelių, kurias kun. 
Jenkus parvežė iš tremties. 
Žavingi ir graudūs žodžiai tų 
dainelių ne vieną pravirgdė, 
nes nevienas prisiminė savuo
sius kentančius apledėjusiame 
Sibire, budinčius už tėvynę 
partizanus, arba einančius sun- 
ką tremtinio kelią svetur. Po

atsi- 
lietu-

reikš- 
klebonas kun. 
, ir perstatė

Eethune, Prancūzijoje, kilo angliakasių, komunistų suorganizuotas, 
streikas. 10,000 streikierių apsupę valdžios namus daužė akmenis ir 
pagaliais, kiti lipo per geležinę tvorą, kaip šis vaizdas parodo, kad įsi
veržti į valdžios namus. Per apie valandą laiko policija malšino suagi
tuotus darbininkus, šis valdžios namų puolimas buvo neva metimas 
keršto už areštuotus streikierius kituose miestuose. Štai prie ko veda 
komunistai. Bolševikai Rusijoje streikieriams neleidžia nei žioptelti, o už 
savo sienų organizuoja streikus.

Tarp atsilankusių matėsi 
daug svetimtaučių, kurie gėrė
josi tremtinių rankdarbiais.

rias, į tuos numylėtus takelius 
su pasriuvusiais kryžiais ir rū
pintojėliais, kur praleido savo 
jaunystės dienas tarp savųjų. 
Ne vienam nuriedėjo graudi a- 
šara prisiminus, kad ta žavin
ga ir garsi didvyrių žygiais 
numylėta žemė, jau ne ta 
skaisti gėlėlė, kuri žydėjo dar 
tik vakar. Jau šiandien trypia • mišios. Lai Dievas laimina šią 
kacapo koja, ir naikina viską'naują porelę jų vedybiniam 

' gyvenime.

Nauja Porelė
Į moterystės luomą įstojo 

Pranas Stanilionis su p-le Eil- 
len Sullivan. Jaunavedžių in-

P.

mūsų klebonas kun. K. A. Va- 
sys išrinktas Kunigų iVenybės 
pirmininku, 
pasisekimo.

Sekantis 
pirmadienį,

Nuoširdi
L .Vyčių 26-tai kuopai už jų

Pareikšta geriausio

1.1947 m. sausio 1 d. Bri-’ Australija 
tų Zonos stovyklose buvo Belgija 
23,026 lietuviai. 1948 m. Brazilija 
rugsėjo 1 d. jų teliko dar 
12,779 lietuviai.

2. Nuo 1947 m. sausio 1
d. iki 1948 m. rugsėjo 1 d.

8 743 liet.
Nuo 1947 m. sausio 1 d.

j iki 1948 m. mgsėjo 1 d. re
patrijavo 603.

Viso iš Br. Zonos stovyk
lų išvyko 9,346 lietuviai.

Tranzitinėse stovyklose
(pakely i emigraciją) 1948 
m rugsėio 1 d. buvo 1,552.

Tuo būdu, emigravusių, 
repatrijavusių ar beemi- 
gruojančių lietuvių 1948 
m. rugsėjo 1 d. buvo 10,898

3. Naujai priimtųjų į DP 
skaičių, bet gyvenančių už 
stovyklų ribų 1948 m.rug- 
sė.io 1 d. buvo 1,298 liet.

Tuo būdu Britų zonoje 
1948 «n. rugsėjo 1 d. buvo 
15,629 lietuviai.

4. Lietuvių emigracija iš 
Britų Zonos ėjo į šiuos 
kraštus:

susirinkimas įvyks 
gruodžio 6-tą d.
padėka pareikšta

Anglija 
Argentina

tencija buvo atnašaujamos šv. į skaitlingą atsilankymą į “Ha- 
—— t ------ ._:_i— lloween” parengimą. Vytė.

287
100
100

Veikla
Spalių 19 d. laikytame susi

rinkime iš raporto pasirodė kas 
buvo nuveikta praeitą mėnesį. 
Spalių 10 d. buvo surengę Bin
go nuo kurio atliko $166.00. 
Kitų suplaukusių aukų į šį fon
dą buvo viso $424 00. kurie bu
vo paskirstyta taip: BALF sei
mui pasiųsta per šio skyriaus 
delegatą prelatą J. Ambotą —1 
$100.00: paskirta BALF Cen
trui — $150.00; ALT — $150.-

kas yra Lietuviui švenčiausia. 
Kad jo numylėtas kraštas šian
dien tik griuvėsių krūva. Kad 
jo mylimieji kenčia svetur alkį 
ir šaltį.

Toliau buvo rodomi paveiks
lai iš 1 
lietuviai bėgo, palikdami viską, 
kad tik išgelbėjus savo gyvy
bę ir kaip tremtiniai gyvena 
stovyklose. Ištikro yra net bai- 

įsu pasvajot, kaip yra sunku 
pie tremtinius ir jųjų vargus, broliams ir sesėms trem.
ragindamas žmones, kad gelbė-^yj© Bet lietuvis kaip ąžuolas

Mirtis
Po ilgos ligos mirė lapkr. 1 

d., PeV.as Alaburda. Buvo pa-

NAUJAS LIETUVIS 
PRANCIŠKONAS 

AMERIKOJE
Spalių mėnesio vidury • v

IS
laidotas iškilmingai iš Šv. Juo- Prancūzijos j Ameriką atvyko

tremtinių gyvenimo. Kaip /nP0 lietuvių par. bažnyčios šv. Kęstutis M. Butkevičius, O.
Patriko airių kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį ir' fonų 
tris dukteris. Braškaiti.'

. , j .

sakė labai reikšmingą kalbą a-

Jvezas Kėsinsis
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

CO2 Vv'ashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8395

Lim limi dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

tų viengenčius iš tų baisių 
kančių.

Toliau buvo rodyti. labai ža
vingi paveikslai iš tėvynės Lie
tuvos nepriklausomų laikų, ku
riuos aiškino kun. Jenkus. Tie 
paveikslai priminė kiekvienam 
kiek daug kraujo-, - prakaito/ 
darbo ir triūso buvo įdėta pa
kol Lietuva pražydo kaip že- 
vingiausia gėlė, kuria visi ža
vėdavosi, ar svetimtautis ke
liauninkas, ar tos žemės arto
jas, ji buvo • vadinama “Mažoji 
Amerika”, tikrai ji ir buvo 
mažoji Amerika.

nepalaužiamas. Mes galime

F. M., ir apsigyveno pranciš- 
vienuolyne Kennebunk 

Porte.
Naujasis tėvelis savo' filoso

fijos ir teologijos mokslus yra 
išėjęs Vokietijoje ir gražiai pa- 

Nuoširdžiai dėkojame Scran- siruošęs pastoracijos darbui, 
ton miesto lietuviams, kad pa- pasiekęs šią laisvės šalį, ir ji-

PADĖKA

' *-------—------------------------- ----------- o pv.. v- - ...

džiaugtis, kad mūsų broliai ir gelbėjo mums atvykti iš Euro- sai darbuosis Amerikos lietuvių
____ i________ i* — Y ____ —J— • « . ■ «« . • lakui

Taip gi, susirinkusieji žiūrė
dami į paveikslus, mintimis ap
leido šią svetimą padangę ir 
nors trumpam laikui grįžo į sa
vo numylėtą kraštą, į tą sama
notą bakūžę, į tuos laukus, gi-

žiais laikais jauniems skrajotojams bei važi- 
‘ tojams patinka “jet-propeleriai”. Šie trys jau- 
• ‘mechanikai’ sugalvojo savo dviračius užkin- 
» ti su jet. Tas išradimas buvo sėkmingas ir jie 
alėjo nuvažiuoti penkiolika milių į valandą. Bet

tas buvo pasiektas greitis su vienu “jet”. Jie ma
no, kad jeigu pritaikys tris “jet”, tai jie pasieks 
penkiasdešimts milių j valandą. Tai Falls Church, 
Va. berniokai.

i 

j
1

f

sesės kelia Lietuvos vardą, kurios į Ameriką ir tuo išgelbėjo labui, 
tik jie tebėr likimo 
Neveltui visos tautos 
lietuvius, nes jie savo darbštų-'

’;mu tikrai užsitarnavo tą gar
bę.

Po paveikslų rodymo žmo
nės apžiūrėjo tremtinių dailės 
darbų parodą. Iš tikro, žavingi 
tie drožiniai ir audiniai, ne tik 
mums lietuviams jie akį veria, 
bet taipgi ir svetimtaučiams. 
Man teko matyti ,kaip ne vie
nas svetimtautis stebėjosi tais 
žavingais tremtinių darbais. 
Iš tikro, jums broliams ir se
sėms tremtyje priklauso laurių 
vainikas už sukūrimą tokių ža
vingų daigtų, kurie pasiliks A- 
merikoje amžinai, mylimi ir 
gerbiami Amerikos lietuvių.

Daug garbės priklauso kun. 
Jenkui už jo didelį triūsą, kad 
jisai išsaugojo tuos brangius 
audinius, drožinius, knygas ir 
t t., parvežė ir parodė lietu
viams gyvenantiems Ameriko
je. Toji graži paroda ir paveik
slai pasiliks daugeliui mintyse 
amžinai. Taipgi, daug garbės Skaitytas laiškas 
priklauso klebonui kun. Ska- L. Vyčių kuopos, 
landžiui už padėjimą to vakaro Sekantieji buvo išrinkti 
suruošti. Committee”

Broliai ir sesės Lovelliečiai levičiūtė, Elena Jurevičiūtė, E- 
dirbkime kiek galime, kad iš- Iena Deltuvaitė. Išrinktas nau- 
gelbėjus daugiau savųjų iš tų jų narių vajaus komitetas: — 
baisių kančių. Juozas Augustinas, Jonas An-

Pranė K. Sumskaitė. driuška, Irena Baliukonytė, 
_____________ Marijona Baliukonytė, Aldona 

Paskaita su paveikslais Ivaškienė, Julė Giraitė, Vincas
Spalių 31 d., per visą dieną Montvilas, Edmundas Vaškas, 

buvo rodomi 
lietuvių tremtinių, okupacijos' 
kraštuose padaryti.

Po pamaldų įvyko paskaita lapkričio 4-tą dieną, 
su paveikslais apie Lietuvą iri L. Vyčių 26 kuopa prisiuntė 
jos žmones, kurą vedė kun. K. kvietimą mūsų kuopai į jų ren- 
Jenkus. Dalį programos iipil- giamą “sočiai”, jų kambariuo- 
dė didysis choras, kuris sūdai- se. 
navo kėlės daineles. j Susirinkime pranešta,

atblokšti.. j§ vargo ir baimės, kurią žmo- 
gerbia j nės kenčia Europoje, mūsų te

itai: Baltrušaitienei Petronei su 
vyru, jų vaikams: Juozui. Ire
nai su vyru. Albinai su vyru ir 
Ponioms Baltrušaitienei 
nieškai ir Gurskienei Onai.

Bagdonų šeima.

Prieš kurį laiką pasirodė 
Tėvų Pranciškonų jubiliejinis 
“Šv. Pranciškaus 
Leidinys dvigubai

Varpelis”, 
didesnis ir 

^g_ turiningas. Gausiai iliustruotas 
ir garbingų vadų sveikinimais 

i papuoštas. Tikrai trauka skai
tytojo širdį toks leidinys, nes 

j jis smulkmeniškai nušviečia la- 
i bai plačiai apie Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio dvasią ir perai- 

Aušros Vartų parapijos Lie- laužimą meno ir mokgk) 
tuvos Vyčių 116-tos kuopos j^gijog šakose, 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
lapkričio 1-mą dieną.

Sekantieji nauji nariai prisi-. 
rašė prie kuopos: Albertas 
Beinoras, Danielius Thomas, 
Phil Miller.

Susirinkimui pirmininkavo 
Vytis Vaškas. Ona Miliutė iš
davė raportą ‘Leadership Cour- 
ses’, kurie buvo atlikti 
woode. Juozas Krasinskas ir 
Elena Gvazdauskaitė 
“Bombing roll-off” 
Shirley Miller išdavė 
ween Masųuarade”

nuo
Brocktone.

VORCESTER, MASS.

Sveikiname!

PAIEŠKOJIMASPAIEŠKOJIMAS

'Prancūzija 1
Kanada 781
Olandija —
Švedija 5
U. S. A. 31
Venezuela 50
Kitur —

Viso 6,163
1948 m.

1.1.-1.9.
Anglija 824
Argentina 18
Australija 445
Belgija 9
Brazilija 38
Prancūzija 162
Kanada 1,011
Olandija 8
Švedija 2

|U. S. A. 47
1 Venezuela —
Kitur 16

•
Viso 2.580

1947 m. iki
1948 m. ruge. 1.

Anglija 5,632
'Argentina 18
Australija 732
Belgija 109
Brazilija 138
Prancūzija 163
Kanada 1,792
Olandija 8
Švedija 7
U. S. A. 78

‘Venezuela 50
Kitur 16

Viso 8,743.
5. 1948 m. rugpiūčio mė

nesy emigravo 312 lietu* 
viai, o repatrijavo 14.

6. Iki 1948 m. rugpiūčio 
15 d. seraeningo komisijos 
apklausinė jo 12,829 lietu-

tų. Jis ar jo giminės buvo įstei
gę Glinskių banką Chicagoje ar 
kur kitur.

2) Mikuckytės-Ramanauskie- 
nės (iš Vilkijos) sūnus ir duk
ros.

3) Mikuckytės - Sadauskaitės 
sūnus Sadauskas iš Vilkijos.

Šių ieško: Juozas Mikuckis, 
šlock 500, Zimm. 513, Baltic 

Camp, Wohnheim 2/3, WA- 
TENSTIDT (20b), uber Braun- 
schveig, Germany — British 
Zone. " ■

1) Antanas Dišė, kilęs iš Pa
nevėžio apskr., Varakiškių kai
mo ir po 1-jo pas. karo gyvenęs 
Chicagoje. Ieško Bronius Mi- 

’chelevičius (Ramanauskų), ki- ________  _
Įęs iš Panevėžio apskr., Skais- 'pos reikalais kreipkitės į 
girių kaimo ir dabar gyvenąs T. '~ . United Ltthuanian Relief Fund ot
šiuo adresu: Bronius Michele-r America, Ine.’
vičius, Parkstr. 25, KEMPTEN/ ii>5 erand st., Brooklyn. u, N. y; 

TeL EVergreen 7-1422 ir 
EVergreen 7-14Ž3

vius, globai priimtinų ras
ta 12,350, nepriimtinų 198, 
iš stovyklų pašalinta 62.

f Visais imigracijos ir šai

bei

ALLGAU, Bavaria, Germany - 
Ū. S. Zone. •

11 Liudvikas Ancevičius, apie 
50 metų amžiaus, prieš karą gy
venęs Kenosha, Wis. Ieško: 
Vaclovas Ancevičius, Litaui- 
sches Lagęr, AUGSBURG — 
H0CHFELD (13b)„ Germany 
U. S. Zone.

1) Petronėlė ..Budzilavičiūtė 
(dabar Peldienė ar Peldžiuvie- 
nė?) ii Rokiškio m., rodos, gy
vena netoli Bostono.

Albert R. Barter
- Pirmiau PoReOptical C«.

Kad* Jums reikalingi akiniai 
tetekite mums iiegtaminuoti 

akte ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akte.

, Roem 208
tai. 8-1844

275 Mala St, Webster, Mass.

t

Ieškomas Rapolas Piešina, ir 
jojo šeima, (sūnus Domininko 
ir Barboros). Gimęs Deltuvos 
mieste, Ukmergės apskr. J J. A. 
Valstybes išvažiavo 1911-12 m. 
Gyvena ar gyveno Bostone.

jš(įavė' Ieško Vladas Piešina (sūnus 
raportą Povi^° *** Elzbietos). Gimęs Del- 
“Hallo- tuvos mieste, Ukmergės apskr. 

raportą. Adresas:
l-mos Vladas Piešina

Bismark Kaseme 5/68 D. P. 
Camp. (14a) Schwabish Gmund 
Bavaria. Germany - U. S. Zone.

I

Nor-

Ieškomas Rapolas Piešina, ir Yorke.
jojo šeima, (sūnus Domininko
ir Barboros). Gimęs Deltuvos
mieste, Ukmergės apskr. J J. A.
Valstybes išvažiavo 1911-12 m.
Gyvena ar gyveno Bostone.

išdavė' Ieško Vladas Piešina (sūnus
Povilo ir Elzbietos). Gimęs Del-ra portą.

Halio- tuvos mieste, Ukmergės apskr.4<*

raportą. Adresas:

bar Varnienė?),
apskr., Skapiškio m.

3) Janina Jankauskaitė (da
iš Rokiškio

šių trijų ieško: Sofija Čelky-
tė-Klygienė, D. P. Camp Mat-
tenberg, (16)KASSEL-OBERZ-

2) Marija Zabukaitė, iš Ro
kiškio m., rodos, gyvena New

20*7 PARK BUILDING 
Worcester, Man.

l-mos

Sick
Lilijona Tamu-

Vladas Piešina
Bismark Kaseme 5/68 D. P.
Camp. (14a) Schwabish Gmund
Bavaria. Germany - U. S. Zone.

i
i

TAVĘS IEŠKO, MIELAS 
SKAITYTOJAU!

įvairūs daiktai, kun. Jonas Jutkevičius.
Lietuvių reikalu komitetų su

sirinkimas įvyko ketvirtadienį.

Jei, ne, tai gal Tavo pažįsta
mųjų? Jei žinai, kur dabar gy
vena šie iežkomieji asmenys, 
malonėk jiems pranešti ar jų 
adresą suteikti Tėvynės laisvę 
ir savo laimės pastogę praradu- 
siems lietuviams. Už tas žinias 
jie bus Tau dėkingi. Ieškomi 
šie:

1) Andrius, Jono sūnus, Mi
kuckis, pasivadinęs Glinskiu, 
kilęs iš Vilkijos parapijos ir at-

kad vykęs į Ameriką prieš 50 me-

WEHREN, Germany * U. S. Zo-
ne.



Rimkai* Ina, iš Tarpučių km., Marijam- 
ip. Įpolės ap.ŽINUTES

Pataria eiti prie savų. Eina

. Krikštai. Sekmadienį, tapo 
pakrikštytas Edvardas Paulius 
Stepo - Onos (Domeikaitės) 
Januškevičių, gyv. 174 L St.

Dįjana Pranciška Prano -
Pranės (Čebatoriūtės) Belmo-i 
re, gyv. 4 Lincoln Park.

.liejaus sukakties.

I

Ląpkr. 6 d., Povilas Sarafi-5 Strigūnų, . _
nas apsivedė su Marijona Ča- “etų ^ybinm gyvenimo Jubi-* 
paitiene, gyv. 21 Gatės St.

10 v. r. bus giedamos šv. mi
šios intencijai ponų Domininko 

proga 40

Lietuvių Tremty Tautodailės 
Parota vyksta bažnytinėje sa
lėje, W. 5th St., sekmadienį, 
lapkr. 14 d., 2:30 v. p.p., kun. 
Kazimiero Jenkaus vadovybėje. 
Apart parodos kun. Jenkus 
duos iliustruotą paskaitą apie 
tremtinių gyvenimą.

Dėkojame kun. Jenkui ir Lie- jjajjjos, kad South Bostono kle- 
tuvos Dukterų draugijai už a- įonai patarią lietuviams lanky

ti saviškių bažnyčią. Nebesu-bu parengimu. Kviečiame
suomenę atsilankyti į šį nepa- tejpą jų pačių žmonės bažny- 

n-ronaimaprastą parengimą.

VI-

čiosna.

Lapkričio 14 d., 3 vai. po pie-

Susiriakimąi: pirmadienio va-* PIRMA TOKIA ĮDOMI 
kare laikomos Saldžiausios šir- PASKAITA IR PARODA 
dies V. J. Lietuvių R. Katali
kų draugijos susirinkimas.

Antradienio vakare Lietuvos tų bažnytinėj salėje įvyks ne- 
Dukterų susirinkimas. Taip pat paprastai įdomi paskaita ir 
bus praktika Moterų ir Mergai- rankdarbių paroda. Paskaitą, 
čių Spdalicijų parengimo, kurs pirmą tos rūšies, laikys kape- 
įvyks gruodžio 12 d.

Trečiadienį bus laikomos pa
maldos Šv. Teresės novenos, 
Moterų ir Mergaičių Sodalicijų.

r., bus
už žuvu-

šv. mišias

Ketvirtadienį, 9 v. 
giedamos šv. mišios 
sius kareivius. Šias

lionas-kapitonas kun. Kazimie
ras Jenkus iš savo pergyvenimų 
karo metu ir po karo apgriau
toj Vokietijoj. Parodą taip pat 
prirengs kun. kapelionas Jen
kus, ir ji susidės iš kapeliono 
parsigabentų dalykų, tremtinių

užprašė Šv. Petro parapijos rankdarbių, brangių lietuvių 
moterų ir merginų kliubas. Pa- meno vertybių. Paskaita bus i- 
simelskime Paliaubos dienoje.

šeštadienį vyksta moterų So- 
dalicijos Whist Party.

Sekmadienį, lapkr. 14 d., 9 v. 
r., Šv. Vardo draugija eis prie 
Sakramentų. Po tam jie turės 
pusryčius" su programa. Tėvas 
Antanas Mešlis, S. J. kalbės a- 
pie įspūdžme kelionės ^Ęemą>-

liustruota paveikslais.
Šią paskaitą ruošia Lietuvos 

Dukterų po globa Motinos Švč. 
Draugijja. Rap.

?

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

lBtgta,MA
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278. Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, mass. 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8. Peny Como,

Petras Čaplikas

Lapkr. 7 d., mirė ilgametis 
South Bostono biznierius ir 
veikėjas Petras Čaplikas. Jis 
gimė kovo 27 d., 1864 metais, 
Samuniškių kaime, Merkinės 
parapijoje, vienas iš septynių 
sūnų, stambiam ūkininkui Ta
rnui ir Ievai (Muzikevičiūtei) 
Čaplikui. Jis lankė Merkinės 
mokyklą ir dirbo tėvų ūkyje. 
Vengdamas rusų kariuomenės 
tarnybos, spruko Amerikon.

Jaunas Petras atvykęs East 
Bostonan, gailinosL Vargais 
negalais, per žydelio rodą, jis 
gavo darbą ūkyje, N. H. Po 6 
mėnesių, “prasigyvenęs”, vyko 
į South Bostoną. Dirbo bački- 
nėje. Po tam. 12 metų, pas 
kraučius. Vėliau užsidėjo alu
dę ir vedė iki prohibicijos lai
kų.

Pasirodė geru lietuviu orga
nizatorių. Padėjo suorganizuoti 
lietuviškų draugijų. Gavo Šv. 
Petro parapijos bažnyčiai pir
mą kun. Joną Žilių. Padėjo ka
talikams užrašyti bažnyčią 
Bostono Arkidiecezijai.

S. L. Šv. Kazimiero “Apžval
goje” rašo: Petras Čaplikas at
vykęs į šią sąlę, 1^86 motais. 
Paeina Alytaus apskrities, 
Merkinės parapijos, Samuniš
kių kaimo. Prie draugijos pri
klauso nuo pat susiorganizavi- 
mo, tai yra nuo 1889 metų. 
Valdyboje ėjęs įvairias parei
gas, kaip tai, pirmininko, se
kretoriaus ir kitas. Buvo pir- Miami, Fla. apie lapkričio 28. 
mas draugijos protokolų rasti-Į Važiuosime nauju karu. Kam- 
ninkas. Kaipo vienas iš draugi-į bariai yra užsakyti Atsišauki- 
jos organizatorių pakeltas į j te: Frank Rozenas, Raynham, 
garbės narius. (Mass. (8)

Petras buvo ir labdaras. Jis 
lankė Lietuvą 1910 m., ir 1926 
m. Ten daug aukavo,
broliam papirko po dvarą. At
sitraukė Amerikon daug gimi
nių ir artimų, šių tarpe yra 
ponia Medonienė, Aleksandras 
Čaplikas, kurį išleido į aukštus 
mokslus. Jis parsitraukė kun. 
Julių Čapliką. Leido jį semina
rijom Gelbėjo jam ir klebonau
jant.

Pirko ūkį Hudson, Mass. Už
veisė sodą. Augino ir daržoves. 
Buvo tikrai prasigyvenęs. Vėl 
vedė aludę.

Atsisakęs nuo visų darbų, 
per paskutinius keturis metus, 
jis daug meldėsi. Dažnai ėjo 
prie Sakramentų. Dieną prieš 
mirtį kunigas atlankė jį su Sa
kramentais. Taip pat ir pen
kias minutes prieš mirtį.

Dabar yra pašarvotas pas 
laidotuvių direktorių Juozą 
Kasparą, 187 Dorchester St.

Iškilmingas laidotjimas įvyk- 
tsa trečiadienį, 9 v. r., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios.

1VMR9S SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Ęstate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

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

radio ir kino teatro žvaigždė, 
kuris atvyksta dalyvauti lapkr. 
20, Boston Garden, Christo- 
pher Columbus katalikų jau
nuolių Centro parengimo prog
ramoje.

; Šis parengimas yra vienas iš 
daugelio projektuojamų J. E. 
Arkivyskupo Richard J. Cu- 
shingo, Bostono Arkivyskupo.

Tikietus į tą parengimą gali
ma gauti 19 North Bennet St., 

; Bostone. Tel. CA-7-7000 arba 
CA-73200.

Pristatome Alų ir Toniką
M«» turine 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir pikuilrmr Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BOSI* BBVKMGS CO.
J. ARLAUSKA, Savininkas

220 £ St., Te*. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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NAVICKAS, -Juęząs ir Na
vickaitės, Konstancija ir Mari
jona. iš Sardokųkm*’Vilkaviš
kio vai.

NAVULIS, Frank, gyvenęs 
Milwaukee, Wisc.

NEKVIDA VIČIUS, Leopol
das ir Pranas, iš Biržų. 

NORVAIŠAS, nuo Panevėžio. 
NORVILAS, Antanas, gyve

nęs Liepojuje.
PADVARSKAITĖ, Ona, 

j Linkuvos vi., Šiaulių ap.
PANGONYTĖ, Marija, iš

Salagubovai- Plokščių vL, šakių ap., s. Pet- j .
PEŠKYS, Antanas,

It

I

iš
vi.

s.

JANKUNTTt. Adelė, išr KLASAUSKAS, Kazys, 
LieDkatau kRL> Rtaeinių ap. k Padubysio km., Ariokalos

JOJttMAlTIS, Jonas, iš A-1 KLASAUSKAS, Stasys, 
lango* kta, Tauragta vL, išvy- Stasio, gimęs Amerikoje, 
ko Argtatinon. * KLOVAS, Ignas ir Klemen-

JUŠKA, Ftakm* ir Vincen- sas, iš Sablauskių km., Akinė
tas iš Sėdo* vt. Domenų km., nės vL, Mažeikių ap. į
Mažeikių ąp. i KRIAUČIŪNAS, Antanas, iš1

KALACKOV 
tė, Ona ir vyra* Kalackov, Da- ro. 
nieliu*, hilg iš 3**uškių km., i DANAUSKAS, Edvardas, gy- 
Krekenavo* vl» Panevėao ap., venęs 5931 S. Campbell Avė., 
gyv. So. Morgan Chica-, Chicago, III.
go, 11L LAUKAITYTĖ, duktė Petro

KASPERAVIČWTS - Sme- ir Petronėlės Masalskaitės. 
tonienė, Magdė, iš. Rudaminos!
vi., Seinų ap.

KAUUŪT9, Stasė, iš Zebe- 
rių km, Tverų vt, Telšių ap.

KILČAUSKIENĖ - škačkau- 
skienlė - Galejūtė, Leokadija.

KNOLL, Emil.
KAZLAUSKAITĖ, iš Lekavi

čių km., Kietaviškių vi., Trakų 
ap.

KEDENIS, Jonas, iš Ruda
minos vi., Seinų ap.

KESMINAS, Antanas, gyve
nęs Liepojuje.

KIVERIS, Antanas, iš Uosu- 
pio km., Marijampolės ap., ir ja. 
žmona Berkmanaitė, Magdale-

»

iš

A-

GRĮŽO Iš 
VVASHLNGTONO

Adv. A. O. Shallna buvo iš
vykęs į Washingtoną, kur turė
jo “hearing” prie Board of Im- 
migration Appeals, kaslink 29 
latvių pabėgėlių, kurie 
į Boston’ą liepos mėm, 
dabartiniu laiku East 
Immigration stotyje.

Latviai, Amerikonai ir Press 
yra labai interesuoti likimu ši
tų 29 latvių,, kurie atvyko lai
veliu “Gundei”, kurių kapitonu 
yra Capt. Rozenberg.

Rap.

atvyko 
ir yra 

Boston

LAZAUSKAS, Adomas.
LEMANIENĖ - Heringytė, 

Emilija, ir brolis Heringis, Liu
dvikas, iš Navininkų km., Vil
kaviškio ap.

LEVONAUSKAS, Juozas, iš 
Gargasų, Tauragės ap.

tremti
nys, prašo atsiliepti gerada
rius. norinčius jam pagelbėti.

PETRAITIS, Telesforas, bro
lis Rozalijos Neverdauskienės.

POCIUS, Antanas, iš Vien
ragių km., Telšių ap.

RAGAŽINSKAS, Motiejus ir 
Ragažinskaitė, Marijona, iš 
Vidgirių km.. Gražiškių vL, 
Vilkaviškio ap.

RAMANAUSKAS, Vincas, su 
žmona ir duktė Albina, iš Ma

LIGMALIENfi (Ligmalas) - 
Barauskaitė, Juzefą, iš Kreke
navos vi., gyv. Amsterdam, N.: 
Y.

LIORENCAITES, 
Stefanijos Nojienės - 
caitės.

MAČIULAITIENE,

IVAU8S SKELBIMAI
REIKALINGI pasažieriai į

lė, Benign*, iš Varėnos A- _ 
lytaus ap.

SMETONIENĖ - Kasperavi- 
čiūtė, Magdė, iš Rudaminos v., 
Seinų ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti;

Consulste General of Litluuuta 
41Wert82ndStoeet 
N*w York 24, N. Y-

{VAISOS
IŠSIBENDAVOJA 2 kamba

riai dėl dviejų viengungių žmo
nių, ar vedusios poros. Geroj 
vietoj, arti subw*y. Kreiptis: 

Mr. Victor Zicka, 
80 Corbett Street, 
Dorchester, Mass.

Šaukti: BLU — 9875
8-12

.r

f

- - RAYMOND -
-- ■ Matilda ir Teresė,

į Gižuose.
seserys! RLMA VIČIUS - 
Lioren- Matilda ir Teresė.

Gižuose.
Stefani-1 RIMKAITĖ - Jablonskienė,

Petronė, iš Telšių ap.
> RUTKAUSKAS, iš Panevė- 

a i žio apylinkės.
"j SAKALAUSKAS. Pranas, iš 

j- Plynių km., Lukšių parap., Ša- 
i kių ap.
i SALAGUBOVAITĖ - Kalac- 
kov. Ona, ir vyras Kalackov, 

jjugctų Danielius, kilę iš Zalniškių km., 
Krekenavos vi., Panevėžio ap., 
gyveno So. Morgan St., Chica
go, m.

i SAMOŠKA, Vladas ir žmona

Rimavičius, 
gyvenusios

Raymond, 
gyvenusios

MAKSELICTĖ - Skabeikie-į 
nė, Benigna, iš Varėnos vi., 
lytaus ap.

NAGIENS - Žiulpaitė,
Leckavos, Mažeikių ap.

NARUTIS, Antanas.
NAMAJUŠKOS, Balio, kilu

sio iš Drageliškių km.
vi., Zarasų ap., (prieš karą bu
vo Užpalių vi., Utenos ap.) gi
minės prašomi atsiliepti.

NASTOPKIENfi - Grausly-;
tė, Adelė, duktė Antano ir Zo- Daunaitė, Ona. kilusi, jš Papi- 
fijos Grausiių, prašo gimines 
atsiliepti.

NAUDŽIŪNAS, Juozas, iš
Baleariškių km., Žiežmarių v., 
Trakų ap.

NAUDŽIŪNAS, Stasys,
Graužų km., Žiežmarių
Trakų ap.

NAUJALIS, Antanas.
NAUJOK, iš Marijampolės.

iš
vi.,

lės vi., Šiaulių ap., ir sūnus Vy- 
■ tautas.
I SENKUS, Mykolas, ir Pet
itas, iš Patašiškių km., Mari
jampolės ap.

i SEREPINIENĖ - Bogužaitė, 
Zofija, iš Alsėdžių vi., Telšių a.

i ŠIMKUS, Alfonsas, gyvenęs 
: Liepojuje.
Į SKABEIKIENĖ - Makseliū-

i

I

PAIEŠKAU giminių tremty-
Dviem je Mato Viskacko iš Kampinių

I

-

kaimo, Kalvarijos parapijos, 
parapijos, Suvalkų rėdybos. 
Prašome patiems ar kas žinote 
apie juos man pranešti. Būsiu 
dėkinga. Ona Viskackiūtė, ve
dusi Mrs. Utarienė, 710 So. 
Clay St., TayorviUe, 111. (8)

Vienatims 
3-JOPAS pateną. 
ttoiiMs *__
PKHI6EL0S

t

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

CMAS. UKSS
Realstathunkas

710 N. Van Ness Avė.,

Hollywood 38, Calif.

GRABORIAI

S. BarasevBiK ir Šita
Fanerai Heme

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JO8EPH B AR ASE VIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Botson, Mass.

W
(KA8PERA*) 

katatuvig OšrsMoHus ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

I

*

JEI NORI GREITAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ. ĮSIGYK — 
"ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS" 

Norintiems angliškai pagal 
gramatiką išmokti, patariama 
įsigyti knygą ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS. Joje yra nau
dingi pasikalbėjimai: keliau
jant traukiniu, pas gydytoją, 
pas siuvėją, krautuvėje ir pa
našiai. Knyga turi 174 pusla
pius. stipriu viršeliu. Knygos 
kaina tik $2.00.

DARBININKAS
3M W. BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

Pečių plasteriai yra iSdirbiniu pada
rytu 3-jopai palengvinti skausmingą 
muskatinę pečiųgčlą.

(1) Medikalis sudarymas John- 
sono PEČIŲ PLASTERIO paskati
na cirkuliaciją, atgabena gydantį ir 
Šildantį kraują j skaudamą vietą. 
Tuomet muskulai 
skausmas palengvėja, 
muskulų trūkčiojimą 
skausmo pervėrimus.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė.

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 129S.

Vlce-Pirmininkė — ū. Galliūnienč, 
8 Winfleld St, So. Boston. Mass.

! Prot RaSt — Ona Ivaškienė,' 
440 K. 6th St, So. Boston, Mase.

! Finansų Rašt — B. COnienė, 
28 Gould St, W. Roxbury? Mmb.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St., Mattapan, Mass.
Tvarkdarį — Ona Krasauskas, 

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

110 H 8t, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, Parapijos salėje. 488 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas Drotdtolu raštinihke *

•V. JONO EV. BU PA8ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirminlnkas — Pranas TuleUda,
702 E. 5th St, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Jonas Ghneckia,
5 Thomas Pk., So. Boston, Naša 

Fin. Rašt — Aleksandras Ivaika,
440 E. Sixth St, So. Boston, 16*8*. 

Iždininkas—Stasys K. Grlganavlčiua
699 E. Seventh St, S. Boitan, Mana

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią sekmadieni kiekvieno mtasato 
2 vai. po pietų. Parapijos 8*M& 
402 E 7th st. flo. Boston. Mana

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

TeL Brockton 8-1580 * 
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Užtrisakyile Toaiko Pas* Mum 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Club Beverage Co.
■ %

Isiington, Mass. j 
Tet Dedhafc 1304-W

PRANAS GERULSttlS, Nšinų Tel. Dedham 1304-R
000D00000000000000000000000tataw0000ta0h00000000000C;
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APLANKĖ JAUNIAUSIĄ 
ANŪKĘ

Marksienė. Lietuvos 
Dr-jos pirm, buvo nu- 

Mass. ap
lankyti savo jauniausios nau
jagimės anūkės, savo sūnaus 
Miko Markso ir jo žmonos duk
relės. Pp. Marksai augina du 
sūnų, todėl susilaukimas duk
relės jiems Nuteikė didelio 
džiaugsmo.

i Ieva
' Dukterų
į vykus į Nonvood, 
Innlrvfi cavn iaiit

Rap.

<.
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Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

atsileidžia ir 
(2) Suvaržo
— sumažina 

(3) Apsaugo-
janti peduškaitė neprileidžia žalčio. 
Beveik tas pats, ką neSotumetės su 
savim šildančią padužkaitę.

Daktarų išbandymai parodo, kad 
Johnson’o PEČIŲ PLAŠTERIS pa
gelbsti arti 9 iš 10 kenčiančių. Jį iš
dirba Johnson A Johnson — žinomi 
per 61 metus puikių produktų išdir
bėjai. Galima jauti visose vaistinėse

Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų* vyną ir 

dėgtinę, ir visiems draugiškai 
£<jr mandagiai pataptąja.

Soith Bota, tas.

ŽALUSIAS
FUNERAL HOME

SoSyJ^BToSTmaSS.
D. A. Zaletskse, F. E. Zaletskąe 

Grsborlai ir Balsamuetojai 
Patarnavimas dieną ir naktį.
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OARBiKiNKAS

J.A.V. Prezidentas Harry S. 
Trumanas

Lapkričio 2 d. rinkimus laimėjus

mokslų žinojimoLaimėjęs sunkią rinki- teisės 
minę kova Jungtinės A- stoką, todėl nutarė paste- 
merikos Valstybėse. Har- beta spraga laiku užkišti, 
rv Truman. tuo pačiu ga- Ėmė mokytis. Ištisus dve- 
vo tautos pasitikėjimą jus metus .vakarais, stu- 
dar keturiems metams.

Daug kas tvirtino, jog 
šį kartą tikrai laimėsiąs 
prezidento kėdę ne H. S. 
Trumanas. bet respubliko
nų kandidatas Dewey. Ta
čiau lemtis ir Dievo Ap
vaizda surėdė taip, kad 
II-rąjį pasaulinį karą už
baigęs. po Prez. Roosevel
to mirties. H. S. Truman 
turėsiąs išnarplioti sun
kiai beišsprerdžiamą pa
saulinės politikos voratin
klį, kurio pačiam vidury 
sėdi “voras” — Sovietų 
sąjunga.

Ką Prezidentas H. S. 
Trumanas nuveiks, ateitis 
parodys. Mes. lietuviai, ti
kime, jog jo duoti pažadai 
A. L. Tarybai bus ištesėti 
ir Lietuva atgaus savo 
laisvę.

O dabar apie Prezidento 
asmenį patieksiu sutrauk
tų biografinių žinių, kurių 
taip maža randame mūsų 
lietuviškoje spaudoje.

H. S. Trumanas gimė 
Missouri valstijoje, viena
me tėvo ūkių. Jaunasis 
Harri. baigęs aukštesnią
ją mokyklą, dėl lėšų sto
kos neįstengė tęsti moks
lo universitete. Užtat jis 
tarnavo artimo m. banke 
ir padėjo tėvui ūkio dar- faktų, kad iš pagrindų fe
buose.

1914 - 18 m. kare H. S.
Truman tarnavo 
menėj ir buvo 
karo sukūrį

Išėjo į atsargą 
rinko laipsniu.

K a n r i praėjus, 
Truman vedė savo jaunų 
dieni; draugę 
savo politinę 
tent: 1922 m. buvo išrink- Šimą, 
tas Missouri 
Jackson miesto 
Čia jis pradėjo kovą dėl pranešimą, 
JAV senatoriaus 
Jo kandidatūrg rėmė ga- relis sutaupė 
liūgas demokratų partijos 250 milijonus dolerių. 
Missouri valstijos politi- Nuo to kontrolinio dar- 
nis aparatas. bo H. Trumanas nebuvo

Jis buvo išrinktas į Se- atleistas ir jį tęsė toliau, 
ratą. Kalbamoji komisija netu-

H. S. Trumanas jautė rėjo teisūs bausti, bet ji

dijavo teisės mokslus 
Kansas City, teisės mo
kyk lo i.

1940 m. H. S. Trumanas 
Dakartotinai išrenkamas 
Senatoriumi.

1939. X. 1 d. suliepsno
jus nasauliniam karui, jo 
veikla igyia vis platesnės 
reikšmės J. A. Valstybėse 
ir isj’ja nacionalinės reik
šmės.

1941 m. vos tik 4-riems 
mėn. praėjus, po vienerių 
metų privalomo karo tar
nybos įstatymo priėmimo 
Kongrese, be to, kuomet 
Amerikos karo gamybos 
programa visu spartumu 
pradėta vykdyti, H. S. 
Trumanas gavo iš vieno 
nežinomo vyro iš Missou
ri. Trumano rinkiminės a- 
pvgardos, laišką apie 
stambius karo gamybos į- 
monėse 
Skundas
karinės statybos darbus 
ir nesąžiningumas.

Po to skundo, senato 
pavedamas. H. S. Truma
nas atliko ne tik skunde 
paminėtos statybos dar
bus, bet beveik visų JAV 
karinių statybų vedamus 
darbus. Po to jis patiekė 
Kongresui tokią gausybę 
ĮUKLŲ, Adu IS pčLgriUUų LtJ- į Lv.r.nuv nai ui vvou, uUV 
ko peržiūrėti visą Ameri-Į JAV įstojimo į karą turė- 
kos gynimosi ]

šukei avimus, 
lietė tik vienos

kariuo- 
patekes į 

Prancūzijoj, 
pulki-

H. S.

Prezidentas Truman kas rytas išeina pasi
vaikščioti. Su juo visuomet eini jo asmens sar
gybinis. Ir šiame paveiksle matome Prezidentą 
išėjusi pasivaikščiojimui.

Igų jis nenori. Bet r^ašo- 
!mas — sutiko, pareikšda- 
imas: “šios pareigos rišasi 
i su labai didele atsakomy- 
1 be, ir aš visiškai esu pasi
ruošęs ją prisiimti”.

Tapęs Prezidentu, H. S. 
Trumanas išleido pirmąjį 
įstatymą, kuris pratęsė 
vadinamąjį “Paskolų ir 
nuomos įstatymą”. Nau
jasis Prezidentas paskel
bė, kad San Francisco nu
matytoji konferen c i j a 
dviejų savaičių bėgyje 
pradės savo darbą. Po to 
jis sušaukė ministeriu ka
binetą, posėdžiui. Kiekvie
nas Amerikos prezidentas 
pats pasirenka savo kabi
neto narius, tačiau H. S. 
Trumanas kvietė ministe- 
rių kabineto narius ir to
liau bendradarbiauti.

Vėliau jis tarėsi su už
sienių reikalų ministeriu, 
su kariuomenės, jūrų, oro 
laivynų viršininkais —va
dais. Jis sukvietė abiejų 
kongreso partijų atstovus' 
ir kvietė bendradarbiauti.

Ketvirtą savo preziden-

Kūryba ir Gmdymas
(Tęsinys)

Paskiausiais laikais 
gus buvo labai įsigilinęs į’ 
tai, kad jis yra kūrėjas. .. 
Jis stengėsi visais būdais J*? 
tapti panašiu tam kūrė-* 
iui, iš kurio jis yra kilęs. 
Tačiau žmogus neturi pa
miršti ir kito savo prigim
ties momento, būtent, kad 
jis savo existencijos pa
grindą turi ne savyje bet 
kitame. Jis neturi pamirš
ti, kad žmogus pats savęs 
sukurti negali. Dėlto ir 
žmogaus veikimas tik 
toks atitinka pilnai žmo
gaus prigimti, kuris yra 
ne tik kūrybiškai akty
vus, bet ir imlus, sugebąs 
aktyviai priimti kito vei
kimą. Kai žmogus, kurį 
nors vieną šių momentų 
apleidžia, jis tampa jau

nebe pilnutinis žmogus.

kėlė įvairius nesąžiningu-’vai šnekučiavo_______
neto-'senu draugu Sam Rąy-'tavimo dieną, bendrame 

o tatai1 burn, Senato pirmininku. Į abiejų Kongreso Rūmų 
ijo ati-.Kai Trumanas 1944 m. posėdy, Trumanas pasakė

su savo
mus, sukčiavimus, 
bulumus aikštėn, 
jau savaime turėjo ati-,Kai Trumanas 1944 m. 
tinkamų pasekmių. H. S. lapkričio mėn. buvo iš- 
Trumano vadovauj a m a rinktas viceprezidentu, jis 
komisija dirbo uoliai, iš- jau 10 mėn. čia, Vašing- 
važinėjo tūkstančius kilo- tone, darbavosi, kaip Mis- 
metrų ir galų gale patie- souri valstijos senatorius, 
kė Kongresui ir Senatui Staiga jis buvo pakvies- 
net 31 motyvuotą praneši- tas prie telefono. Priėjęs 

imą. i
1944 m. amerikiečiai lai

kė H. S. Trumaną — ame
rikietį, civilinį gyventoją, 
kuris, greta prezidento 
Roosevelto, daugiausia ži
no apie karą. Bet nedaug 
težinojo, kad H. S. Tru
manas greta visų jėgų su
telkimo karui vesti, nuo

i prie telefono, iš ponios 
Rooseveltienės jis sužino
jo, jog prezidentas Roose
veltas beatostogaudamas 
mirė. H. S. Trumanas tu
rėjo nieko nelaukus vykti 
į Baltuosius rūmus.

Likimas žaidžia žmogu
mi. Ir po dviejų valandų 
Harry S. Trumanas [ 
siekė, kad pagal JAV kon
stituciją užbaigti 1

savo pirmąją prezidento 
kalbą: radijo bangos ją 
paskleidė po visą šalį ir 
daugis ją užsieny girdėjo. 
Pasakytoji kalba buvo 
kukli, paprasta ir atvira, 
bet kartu joje jautėsi ryž
tumas ir pasitikėjimas sa
vo jėgomis. Besąlyginiai 
jis įsipareigojo vykdyti jo 
pirmtakūno, Roosevelto, 
planus: tęsti karą, sukur
ti pastovią taiką, sukurti 
saugumą bei gerbūvį tiek 
savo šaly tiek visame pa
sauly. Jis ragino ameri- 

prįl kiečius jam padėti.
__ . H. S. Trumanas pasiti- 

ketve-ikėjo amerikiečiais. Jis iš-
programą JO pnes akis dar ir kitą u metų prezidentavimo| reiškė savo asmens besą-

H. S. Trumanas gavo įga-'uždavinį. Tą uždavinį jis iaįkotarpi. |’—---- SJL±<-ej“— " A '
Iiojimą sudaryti iš abiejų pats apibūdina: “Reikia Tai 
partijų septynių senatorių užtikrinti taiką tarptauti- metas naujam^prezidentu1 tikėjimas

. imlumo aukštiesiems ir 
kilniesiems dalykams, kai 
" i atsisako bendradar- 

i biauti su Aukščiausiąją 
•Būtimi, jis tampa imlus 
visoms toms srovėms ir 
įtakoms, kurios atsitikti
nai jį paliečia. Žmogus, 
pasak Claudelio, tnda 
tampa tuštumos grobiu. 
Jis nieko pikto nemany
damas pasiduoda tokioms 
įtakoms, kurios jį niekina 
ir žudo. Pakanka čia pri
siminti tik tą lengvumą 
su kuriuo žmonės persii
ma nacionalsocializmo ar 
komunizmo idėjomis. No
rint žmogų padaryti vi
siems pavojams atspares
nį, reikia ugdyti jo apleis
tą dvasinio imlumo suge
bėjimą ; sugebėjimą pri
imti iš Dievo. Reikia, kad 
žmogus išmoktu imti iš to 
didžiojo šaltinio, iš kurio 
visas jo “aš” yra kilęs. 
Gimdymas yra natūralinė 
žmogaus imlumo Dievui 
forma. Nenuostabu dėlto, 
kad nvkstant dvasiška
jam žmogaus ‘ imlumui 
Dievui, nyksta ir jo kū
niškoji apraiška — gim
dymas.

i Vienašališkas žmogaus 
suaktyvinimas, nukrei
piant visą dėmesį tik į 
produkciją jau yra paro
dęs savo trūkumus. Šian
dien jau mes matome 
naujų reiškinių, kurie ieš
ko ko nors naujo. Vienas 
iš tokių imlumo dvasios 
pasiilgimo reiškinių yra 
plačiai didmiesčiuose be
sireiškiąs sąjūdis turėti 
savo darželius. Kam teko 
paklajoti po tokius plačiai 
išsiplėtusias daržų koloni
jas prie Vokietijos did
miesčių, tas turėjo progos 
pastebėti, kad čia vyksta 
kaž kas naujo; kad čia y- 
ra lopomi žmogaus dva
sios plyšiai, padaryti vie
našališko veiklumo. Žmo
gus vėl nori sėdėti prie 
augalo ir žiūrėti, kaip jis 
nuostabiai iš žemės iš
sprogsta, kaip jis gyvai 
auga, žydi ir vaisius neša 
ir priimti tas gėrybes, 
kaip nesuprantamos Ga
lybės dovaną į savo ran
kas.

Kon. V. Bagdonavičius. 
(Iš “N. G.”) 

(Pabaiga)

lingumo, Prez. H. S. Tru
manas iš naujo pabrėžė 
savo šių metų liepos m. 3 
d. rašte JAV valstijų gu
bernatorių konferencijo
je: “Mūsų valstybės ger
būvis didžia savo dalimi 
sukurtas darbu tų žmo
nių, kurie patys arba jų 
nirmtakūnai yra atvvkę 
iš visu pasaulio šalių. Jau 
tas vienas faktas turėtu 
mus amerikiečius įtikinti, 
kad mes tikrai esame lais
vųjų tautu bendruomenės 
sudėtinė dalis. Karas pa
lietė kiekvieną valstybę ir 
kiekvieną sritį. Dabar, 
kai mes pradedame mūsų 
drąsu žvgj — užkirsti ke
lia ateities karams ir už
tikrinti pastovią taika bei 
gerbūvi, — turėtų kiek
vienas iš mūsų su pamal
džiu nuolankumu ne tik 
savo šalies, bet ir viso pa
saulio vado pareigas pri
siimti”.

‘ I lyginį pasitikėjimą tautai.
Tai buvo labai sunkus Trumano išreikštas pasi- 

tautai sukėlė VI. Mingėla.p, 
komisiją, kuri buvo įga- nio masto galybe, o sena- 
liota nedelsiant pradėti tas, savo keliu paskatins
darbą. Jung. Amerikos V-bes

Dviem mėn. praėjus, H.' prisidėti prie pasaulio tai
kos organizacijos, o vi
daus gyvenime — pasirū
pinti įstatymdavystės ke
liu darbo ir socialinį klau
simą taip sutvarkyti, kad 
žmogus skurdo ir nedarbo 
nepažintų”.

H. S. Trumanas gerai 
suprato, dėl ko po pirmo
jo pasaulinio karo nebuvo 
galima amžinos taikos iš
laikyti. Tačiau jis buvo į- 
sitikinęs, jog vienintelis 

■ būdas amžiną taiką išlai
kyti 
tarptautinį bendradarbia
vimą. Jis mano, jog reikia 
tarptautinio bendradar
biavimo klausimą iškelti 
aukščiau partinės, egoisti
nės, politikos.

Taigi jau 1943 m. Tru
manas itin suaktyvino sa
vo pažiūrų įgyvendinimo 

i klausimą. Pradėta akcija kai Aš TURĖJAU 
senatorių ir kongreso at
stovų tarpe davė gerų vai- * 
šių. Tačiau jis kėlė tarp
tautinio bendradarbiavi
mo klausimą ir visoje ša
lyje: per spaudą, radiją 
ir kt. būdais. Štai 1943 m.

I

Senatas priėmė nutarimą 
(85 balsai už, 5 — prieš), 
kad Amerika ir po karo 
turės prisidėti prie tarp
tautinės organizacijos tai
kai ir saugumui patikrin
ti.

Ir štai atėjo kraujuoti, 
1945 m. balandžio m. 12 
d., metai. Tuo laiku Har
ry S. Truman’as jau buvo 
JAV viceprezidentas. Ka- 

! pitolyje, tuose rūmuose, 
Vašingtone, kuriuose po
sėdžiavo Senatas ir Atsto
vų Rūmai. Trumanas lais-

pradėti darbą. Karas bu-kautos pasitikėjimą jam. 
vo pasiekęs lemiamos sta-

ir pradėjo S. Trumanas patiekė per
veikia. bū- mąjį, 98 puslapių, prane- 

Pagal gen. Somer- 
valstijoje, vellio, amerikiečių kariuo- 

teisėju. menės tiekimo viršininko, 
tik vienas to 

vietos. Trumano pranešimo sky- 
Amerikai

Indijos Prrr.leras Pandit Javvaharlai Nehru, 
i uris atvyko į L ndoną. kad dalyvauti Britų im
perijos dominijų ministeriu posėdžiuose, ta proga 
aplankė ir savo mokytojo Gandhi garbei pastaty
tą stovylą, prie kurios jis matosi stovi.

_  _____________ , j Kiekvienas amerikie t i s 
dijos. Tačiau Trumanas stengėsi labiau pažinti sa- 
stengėsi nenukrypti nuo;Y° Prezidentą. Paaiškėjo, 
prezidento Roosevelto po- j°& Trumanas yra jų žmo-j

BURTAI

litikos linijos. Juk prezi- savas, kokį jie pazi-i 
dento Roosevelto įtaka n°j° savo kaimuose ir; 
savo šaly ir visame pa- miestuose. Jis nebuvo, 
šauly buvo didesnė negu kažkoks didingas žmogus, 
visų buvusių JAV prezi-'bet j*s buvo garbingas, 
dentų. teisingas - —

O tuo tarpu Harry S. Pumo m drausmes, 
Trumanas, 61 metų am- me^ Pasiruosęs ir sugebąs 
žiaus sulaukęs, — ramus mokytis.
ir santūrus ,savo šaly lygi , Harry Trumanui prezi- 
ir negarsus, o užsieny —dentaujant žlugo vokiš-. 
visai nežinomas. Visuose kasis nacizmas ir japoniš-, 
savo darbuose stengėsi j ,asis. imperializmas. Są-i 
kuo mažiau afišuotis, lai-!jungines tautos laimėjo, kėši nuošaliai. Į vice’ pre., istorijoj negirdėto žiau-j 
zidentus jis dėl savo ko-' f“.111?.. r^; . . e, to kar.° 
rektiškumo, santūrumo daug pn'
bei kuklumo lygiai kon- sldeJ° H. S. Trumano su- 
servatyviai, lygiai pažan-' manumas bei išmintis, 
giajai demokratų parti-1 Pasibaigus kanu Euro- 
jos daliai. Nesislėpdamas P°Je» Trumanui teko rim- 
jis pasakė, kad tų parei- ciau susirūpinti

šauly buvo didesnė negu u v __
teisingas, geležinio stro- 

visuo-

mokytis.

Tupi šarka ant tvoros, 
Nenustabdo uodegos, 
Riečia, kaipo mandagiai. 
Po dvarus visur lakioji, 
Tai atspėk-gi man, margoji! 
Kokio vėjo bus piršliai?
Uedegytę pakraipyk, 
Visą tiesą pasakyk, 
Iš rytų? ar vakarų?
Va, į kairę! Ten Batūras; 
Fi, ne ponas! juodas būras!.. 
Bet daug turi pinigų.
Oi, šarkyte, tu kvaili, 
Kam į dešinę suki ?
Tas be grašio, nors gražus!.. 
O į vakarus, margoji. 
Uodegytės ar ne moji? 
Ar nuo mylimo nebus?

Žmonės besididžiuojan
tieji savo protėviais labai 
panašūs į bulves, kurių 
geriausia dalis yra žemė- 

Maironis. -jg.

Kai aš turėjau 
Kaime mergelę, 
£ jau lankyti 
Kas vakarėlį.

Vai ly, vai ly—lia 
Vai ly, vai lia—lia, 
Ėjau lankyti
Kas vakarėlį.

Kai aš nuėjau,
Ilgai stovėjau, 
Prikelt mergelės 
Aš negalėjau. Vai ir tt.

Aš atsikėliau 
Anksti rytelį, 
Radau pramintą 
Sode takelį. Vai ir tt.

Radau pragnintą 
Sode takėlį,
Žinau, kad buvo 

-Man (F bernelis.’Vai tr tt

i vidaus 
gyvenimo klausimais. Juk 
reikėjo iš karo meto į tai
kos meto gamybą pereiti, 
persiorganizuoti. Jis ėmė
si atitinkamų priemonių. 
Be kitko, jis pasisakė už 
užsienio prekybos išplėti- 

imą, muitų ir nuošimčių 
sumažinimą ir tt.

Prez. H. S. Trumanas y-! 
patingai domėjosi darbo 
klausimų sutvarkymu. Jis 
pažadėjo vyriausybės pa
ramą, jei pati privati pra-; 
monė nesugebės duoti už-: 
tektinai darbo darbinin- į 
kams. Be to, jis pabrėžei 
dar ir tai, kad vėliau Kon
gresas turėtų išspręsti vi
su platumu dirbančiųjų; 
socialinio gerbūvio page
rinimo klausimą.

Savo įsitikinimą dėl 
glaudesnio " Tarptautinio^ 
bendradarbiavimo reika-'

New Yorko miestas surengė kūdikių parodą, 
kur dalyvavo apie 2,000 mažyčių, kad išrinkus— 
palukių dėvėtojų “karalienę”, šis, vaizde mato
mas ir laimėjo tą garbę. Bet kai jis pamatė pieno 
bonkūtę, nusimetė ir “karūną” ir nusigręžęs pra
dėjo savo skanų pienuką traukti.


