
DABARTIES
Į BLLDESIUOS

Katalikai Meldžiasi Už 
Aridvyskupą Stepinac

NAKE EVERY 
RAY DAY 

BOND DAY
J«ln Tbo Pay-Roll 

• SAVINOS RLAN •—..  O

BOSTON PUBLIC LIBRARY
CHIEF 0F EOCK SELECTIGK DT 
REFERENCE DIVĮSĮON
COPLEY SQ BOSTON MASS 16

T» T

DA.R 3 IN► <IN F ■

AMERIKOS L

■
—i. — %f. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

VOL. XXXI — No. 76. TEL. SOUth Boston 2680 PADIENIS (Tuesday), SPALIŲ (October),8 D., 1946 M.

f:
DARSININKA*

Uthuaaten Semi*Weokiy 
Noorupaper 

PvMiahed every 
TUMDAY and FRIDAY 

MS Breaway, S. Boston 27, Maam.
............................................J♦

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS.

i .♦

r

Vatikanas — Vatikano 
radio padavė tokią žinią: 
“Katalikai susirinko Za- 
greb miesto bažnyčiose to
kiomis didelėmis miniomis 
pasimelsti už jų Arkivys
kupą Stepinac, kuris yra 
Tito valdžios teisiamas, 
kad policija uždraudė dau
giau kaip penkiems žmo
nėms susirinkti prie baž
nyčios”.

Taipgi pranešama, kad 
Tito pareigūnai tebeareš- 
tuoja kunigus Jugoslavijo
je-

Raudonosios Armijos Kari 
Prasitarė Apie 

Katino Žudynes
1

■Boy$'Town'NašWčiŲ Ber
niukų Choras Koncertuos 

Bostone

Tai bus pirmas kartas, 
kad pagarsėjusis našlaičių 
berniuku choras iš “Boys’ 
Town” (Berniukų Miesčiu
kas), tolimoje Omaha, Ne- 
braska, išni’dvs koncertą 
Symphony Hali. Bostone, 

! spalių 25 ir 31 dd.
Chorą sudaro 40 daini

ninkų, nuo 12 lig 18 metų 
amžiaus berniukai, globo
je Prelato Flanagan, šio 
narsiojo našlaityno įstei
gėjo. Koncertinėje progra
moje bus sudainuota liau
dies dainos, bažnytinės 
giesmės ir klasiški kūri
niai.
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Paskyrė 156 Milijonus 
Tremtinei Šelpimui

I

Lake Suc^es-, N. Y. — 
Jvn-Ttiniu Tautu ekonomi
nė ir socialinė tarvba vien-

New York (LAIC) — 
Varšuvos slaptasis (po
grindžio) laikraštis “Pols- 
ka” rašo: “1945 metų rug
sėjo 21 d. vienoje Varšu
vos kavinėje girtas rau
donarmietis kapit o n a s 
Dipkov iš 52 pėstininkų 
pulko, besiginčydamas su
lenkų karininku, sušuko: j balsiai vžgyrė $156,000,- 
“Aš tokius kaip tu, šimtais 1000 biudžetą tremtiniu ar- 
šaudžiau Katine”.Kiti rau
donosios armijos karinin
kai čia pat Dipkovą paėmė 
už parankių ir išsivedė.

Kaip žinoma, 
miškas randasi 
Smolensko.

Ten, 1940 metų pavasa
ryje, NKVD, buvo sušau
dyta apie puspenkto tūks
tančio lenkų karininkų - 
belaisvių (vokiečių propa
ganda skelbė esą ten buvo 
sušaudyta apie 11,000).

Buvo tai karininkai pa
imti į rusų belaisvę, 1939 
m. rudenyje, daugumoje

Katinų 
netoli

ba išvietintų asmenų šelpi
mui 1947 metais.

Šį biudžetą dar turi pa
tvirtinti UN susirinkimas.

Kaip žinoma, tremtinių 
arba išvietintų asmenų 
šelpimu nebesirūpins UN- 
RRA, bet Jungtinės Tau
tos negali palikti jų be jo
kios pagalbos.

• v

OPA Lddo Pakelti Kabas 
Valgyklose

Jungtinėse Valstybėse išsekęs mėsos išteklius parduotuvėse, dažnai 
matosi šios rūšies būriai žmonių prie uždarytų parduotuvių durių, lau
kiančių, ar kartais neatsidarys parduotuvės durys, ir, ar nepagaus kokio 
svaro mėsos nusipirkti. Šis būrys matomas New York City marketų aikš
tėje.

Kę pasakoja vyras

tik ką rugpjūčio mėn. išvykęs 
iš Lietuvos

.-v

— “Išduok partizanus, gausi vizą". — Slapti 
radijo siųstuvai ir laikraščiai Lietuvoje. — Ma
čiau nušautų ūkininkų Skuodo mieste.— “Strze- 
bokai" labai geria ir piešia ūkininkus. — Žydu
kas apie SSSR: “jei nevogsi, tai nevalgysi“. — 

,60110001 degtinės raudonoms širdims minkš
tinti. — 4JN rublių už paltų. — Kokius anekdo
tus žmonės pasakoja. — Mano pasikalbėjimas 
miestely su darbininkais. — Apie % Lietuvos 

• žmonių išvežta. — Kaip su bažnyčiomis? — At
silankymas Maskvoje. — Kelionė per Rusiją.

i -------
NELAUKTA 
STAIGMENA 

Į Gausiai prisirinkusi bu- 
Įvo lietuvių svetainė rug
sėjo 29 d., Chicagoje per 
'ALT surengtą konferenci
ją. Kalbėtojai iškėlė kruvi
nus sunkumus Lietuvoje. 
Staiga iš minios pasikelia!

1909 metų iki 1939 metų 
gyvenau Amerikoje, Chi
cago je. Per tą laiką ketu
ris kartus buvau aplankęs 
Lietuvą, bet 1939 m. vasa
rą nuvažiavau į Lietuvą 
sutvarkyti savo malūną, 
užėjo karas ir taip pali- 

___ __________ ______kau Lietuvoje. Karo metu 
' pagyvenęs vyras ir užves- nebuvo drąsu važiuoti, o 
tas ant scenos prabyla:

-j — Viskas,
‘ : (paskiau ir nebebuvo gali-

ką kalbėtojai ma, nes iš Kauno išvyko 
ORLEANS KATALIKAI GAUNA kas^lsybė^ Aš^ tik’šian- mieji laiškai į pasiuntiny- 

rinVANJA dien atvykau į Chicagą, bę Maskvoje, tikriausiai,
tiesiai iš Lietuvos. (nenueidavo. Per tą laiką

---------------------------- | Tai buvo Kostas Žilins-atėmė mano sunkiai už-
Mrs. Townse„d Pastatys Bažnyčią jĮTOJ-į

----------------------- 'valsčiuje. Jis — Amerikos (skusti, nuvažiavau birželio 
Orleans, spalių 7 — Šis dieną pasižada, o kitą die- pilietis, tai pasisekė jam'vidury į Vilnių. Būdamas 

jos vedėjas, pastebėjo' kad Miestelis pirmą Jartą isto- ną juos sulaužo. Lietuvos išsiveržti į U. stotyje, klausiu tarnauto-

Veteranai Turi Patikrinti 
Balsavimo Sąrašų

Adv.
McDonough,

Boston, Mass.
Joseph M. 
Guberantoriaus Tobino Di
džiojo Bostono kampani-

•%*>

visi veteranai, kurie baisa- i rijoj gaus vietą, kur kata-' Visos tautos, tarp kurių g Atvažiavęs pas savo’ją, w galima važiuoti į 
vo būdami karo tarnyboje likai galės susirinkti ir ir lietuvių tauta, labai ge- pažįstamus Joną ir Katri- j Maskvą. Jis sako — pirk 
ir dabar yra grįžę atleisti melstis. Mrs; Harry P. rai žino, kad Rusija visas ną jackus> 6504 S. Rock-i bilietą, ir važiuok, trauki- 

: o « viva-ini# 1YUUUUH.O .n.viuu- iš tarnybos, privalo patik- Townsend pažadėjo pasta- padarytas sutartis taip nerado jų namie. Su-:nys stovi. Aš to tik ir lau-
kilimu iš rytinių Lenki jos, nįstracija) leido pakelti (rinti ar jų vardai yra į- 
sričių. Jų tarpe nemažai kainas 15 nuošimčių vai-(traukti į balsavimo sąra- 
viinioZiii To vien, lenkai gyklose. T’ ’ ---- * ’ * ’ ’---- " "—'

Washington, D. C.—OPA i
(Kainų Kontrolės Admi- iš tarnybos, privalo patik

jų vardai yra į
vilniečių. Iš viso, j 
pasigenda apie 15,000 ka-! 
rininkų. Kur buvo sušau
dyti kiti — žinių, tuom 
tarpu, nėra.

Katinų miške sušaudy
tieji priklausė tik vieną 
belaisvių stovyklą — Ko- 
zielsk.

__  Šis leidimas įsi- šą. Jeigu nėra įtraukti, tai 
galioja ketvirtadienį, spa-'jie turi užsiregistruoti 
lių 10 d.________________‘prieš spalių 16 d.

GRAIKAI IR SLAVAI GAVO PO
100 MILIJONŲ DOLERIŲ

tyti to miestelio katali
kams bažnyčią. Kontrak- 
toriai jau pradėjo statymo 
darbą.

Naujoje bažnytėlėje bus 
dėl 422 žmoniij sėdynių.

Mrs. Townsend yra mi
rusio Harry Pond Town-

greit sulaužo, kaip tik gau
na progą.

<
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Bolševikai Perredaguoja 
Sv. Raštą

New York (LAIC) —
Kaip praneša IP agentū
ra, komunistinė cenzūra 
Lenkijoje pradėjo ištaisi- 
nėti net Šv. Rašto tekstus. 
Pav., vienoje vietoje kur 
pasakyta, kad žydai nužu
dė Kristų, “pataisė”: “Val
dantieji sluoksniai nužudė 
Kristų”.

Misi jonieny Seminarija
Priėmė 14 Ez-KareMg

Ethiopijai Paskyrė 25 Milijonus - 
Albanija Nieko Negavo

Paryžius, spalių 7 — Eu
ropos Taikos konferenci
jos Italų Ekonominė Ko
misiją 11 balsų prieš 4 nu
balsavo, kad Italija turi

Nacių Admirolas Reikalauja 
Mirties Bausmės

Londonas, spalių 7 —

žinojęs, kad jie nuvykę įtkiau, kada galėsiu susi- 
lsuvažiavimo salę, ir pats’siekti su Amerikos pasiun- 
tenai nukeliavo, ir čia mes tinybe. Sėdau i traukinį ir 

nuvažiavau. Per porą va
landų pasiuntinybėj atli- 

{kau reikalus, bet grįžti 
įgreit negalėjau, nes trau- 

1 buvo perpildyti.

Nušovė Anglijos Lakūną •jį sutikome.
KELIONE 
Į MASKVĄ

Jeruzalė, Palestina, spa- — Na sakykite, ar seniai kinįai

Jeruzalėje

* ****** * J v ' 'K * , sYlllAcH IhZfcl » vJ ^ZAAKAJT 1>1|

send, buvusio H. P. Town- lių 7 — Nežinomi asmenys iš Lietuvos, kaip jums pa-, viešbučiuose vietos nega-

sumokėti $225,000,000 re- The Exchange Telegraph 
paracijų, iš kurių Graikija agentūra paduoda Muni-i 
gaus $100,000,000 ir Jugo-^ho radio pranešimą, 
slavija — $100,000,000,(Vokietijos nacių admiro- 
Ethiopija gaus $25,000,- Jas Erich Raeder, kuris y- 
000. Albanija nieko negaus ra tarptautinio 
iš Italijos.

send Manufacturing Co. iš nušovė vieną Anglijos la- sisekė ištrūkti, — klausiu (iėjau gauti, tai pasiuntiny- 
Hartford savininko, žmo- kūną ir kitą sužeidė prie jį. bes tarnautojai man davė
na. buvusios vokiečių ligoni- — Niekaip nebūčiau išva-( kambarėlį ir jame prabu-

---------------- nes, kur dabar yra apgy- žiavęs, jeigu nebūčiau vau dvį paras.
RaudflnUii Privertė Amen vendinti anglų oro laivyno USA pilietis. Pilietybę įsi-|nauuviircjinijcnc Mintu- nariai įgijau tuo būdu, kad nuo SUNKUMAI IEŠKANT

IŠVAŽIAVIMO VIZOS
Grįžęs į Žemaitiją paju

tau, kad paštu susisieki- 
jmas neįmanomas su pa
siuntinybe. tai dar du sy
kiu nuvažiavau į Maskvą 
ir galutinai gavau popie-

kiečius Aprūpinti Gasolinu
Vienna, Austrija, spalių

7 — Rusija yra užgrobus 
Austrijos didžiuosius Zis- 
tersdorf žibalo šaltinius. 
Rusai yra pasižadėję ap

teismo
Nuremberge nuteistas vi
są gyvenimą kalėti, prašąs 

nų ordiną, studijuoti kuni-'Alijantų Kontrolės Komi- 
giškus mokslus. 'sijos pakeisti bausmę mir-

Pažymėtiną, kad kiekvie-ties bausme.

rūpinti Austrijos gyven- • 
kad (tojus gasolinu, bet savo' 

pažadėjimų neišlaikė.
Jung. Valstybių karo jė- , .. . - . . ,.JX.

gos buvo priverstos duoti daryti keturių didžiųjų su- reikalinga. 
Austrijos gyventojams ga- ‘arti., kuri garantuotų Vo- 
solino iš saro sandeliu, ku- **et«?* . nukinglavim, ir 
rj laikė armijos reikalams. ! demilitanzavimą, 40-ciai

Maskva, Rusija, spalių 7 kaip tik atliks gerą tikslą, 'rius. Reikėjo gauti išva- 
,— Jung. Valstybių sekr. nes toje stovykloje nėra žiavimo vizą. Nuvykau į
iByrnes pasiūlė Rusijai su- karių ir ten koplyčia ne-(Vilnių. Vizų skyriuje —-

Holy Trinity, Alabama— ]
Pietinėse valstybėse yra j na seminarija Amerikoje 
didis ir realus trūkumas t turi didelį skaičių . karių, 
katalikų kunigų ir misijo- kurie pasiryžę būti kariais 
nierių. Taigi labai džiugu kovoje prieš bedievybę ir 

klaidatikybę.pastebėti, kad šį rudenį 14 
buvusi kariai įstojo į Misi- 
jonierių Švč. Trejybės Tar-

FLORIDA PASIRUOŠUS 
AUDRAI

Bet Milton’o 
naujai parapijėlei būtinai 
reikia nors laikinos vietos 

_ , pamaldoms ir šv. mišioms,
Taip tai Rusija laikosi, iv_,savo pasižadėjimų. Vieną ? Maskva per savo organą ko1 parapijiečiai pasista- 

--------------------------------- 5“Pravdą” vėl atmetė tą tys sau pastovę bažnyčią, 
pasiūlymą.

rusas, tik lietuvaitė vertė
ja. Niekaip nenorėjo duoti 
išvažiavimo vizos — vis 
sakė — tavo gyvenamas 
Lietuvoje laikas perdaug 
užtęstas ir t. t. Įsivedęs į

THIS WEEK!
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Miami, Florida, spalių 7 sričių gyventojams įsaky- 
:— Smarki audra perėjo 
{Kubą. Vėjas siautė 112- 
į mylių greitumo ir traukė 
link Floridos. Pietinė Flo
rida, sako Johnson, fede- 
ralis audros pranašauto
jas, tikrai bus paliesta au
dros.

Raudonasis Kryžius, ar- 
ntfelektuališką mijos ir laivyno persona-

ta išsikraustyti.
I

I

v’’ t-

Dvasiškas Atbudimas 
i«?. ■

Santjago, Chilė — Prela
tas Oscar Larson*, sugrįžęs 
iš Pax Romana Kongreso, 

i kuris įvyko Salamknca, Is
panijoje, ’abdP ąukštai iš-i 
kėlė dabarririį ' Ispanijos • 

‘ ; dvasišką, "intfelektuališką
imeninišką ię prekybinį at-jlas yra pasiruošę gelbėti 
giminią. *' gyventojus. Iš kaikurių

Užmušė 4 Autobuso 
Nelaimėje

Milton Parapija Gavo Karo 
Koplyčią

Milton — Kun. Keenan, 
šv. Elžbietos naujai įsteig-j

Tęsinys 5 pusi.

Hackensack, N. J. — Au
tobusu važiavo žydai į sa
vo pamaldas, kuris trenkė 
į sunkvežimio - treilerį. To
je nelaimėje užmušė 4 as
menis ir sužeidė apie 35.

srityse kritimas užsitęs 
tris ar daugiau valandų.

Mokslininkai sako, kad 
jeigu bus gražus oras, tai 
krintančias žvaigždes bus 
galima matyti ir be instru
mentų pagalbos. Jie sako; 
kad šis kritimas bus prie

Cambridge, Mass., spalių 
tos parapijos klebonas, 7 — Harvardo astronomai 
gavo laišką iš Generolo jau pastatė teleskopus tė- 
Luther Miller, kariuome-1 myti krintančias žvaigž- 
nės aukščiausio kapeliono, Į dės. Astronomai sako, kad 
kad Milton’o nauja parapi- meteorų kritimas bus ma- 
ja gali pasiimti Camp Mi- tomas ir rytinėse vaisty
tos Standish, Taunton, ka- bėse trečiadienio vakare, ________ ___
riuomenės stovyklos kop- spalių 9 d., apie 10 valan-’žastimi žemės priartėjimo 
lyčią.

Toji koplyčia erdvi ir
dą. j prie Giaconini- Zinner ko-'

Kitose Jung. Valstybių mėtos kelio.



Antradienis. Spalių 8 d.. 19-16

ĮVAIRIOS žinios
LIETUVIŲ KATALIKŲ

KONGRESO PROGRAMA
New Yorkas. — Lietuvių į “Svoboda” įsidėjo K. Vidi- 

Katalikų Kongresas artė-jkausko paaiškinimą apie 
ja ir drauge primena, kad' “lietuviškai 
lietuviai katalikai 
jam pasiruošę.

Lietuviai gali didžiuotis, 
kad šį jų žygį globoti suti
ko kardinolas Spellmanas. 
tuo būdu suteikdamas y-i 
patingos svarbos šioms lie
tuvių katalikų pastan
goms.

Pagrindinė kongreso die
na — sekmadienis, spaliu 
20.

Aušros Vartų bažnyčioje 
tą dieną 10:45 vai. bus iš
kilmingos pamaldos, ku
riose dalyvaus vyskupas 
Steven Donahue, atstovau
damas kardinolą Spellma- 
ną.

Kongreso atidarymas į- 
vyks 2 vai. po pietų “Penn- 
svlvanijos” viešbuty.

Kongreso dalyviai čion 
išgirs svarbių kalbų. Yra 
pakviesti atsakingi 
vių ir amerikiečių 
tojai. 
Europos atvykęs 
tarpo tų, kurie 
kingas pareigas 
laisvės kovoje.

Į posėdžius atvyks vys
kupas Steven Donahue ir 
kalbės susirinkusiems.
PROGRAMA 
VAKARE

Posėdžiams pasibaigus, 
po trumpos pertraukos, toj 
pat salėj bus įdomus mu
zikos ir literatūros vaka
ras.

Programoj pasirodys žy
mi lietuvių pianistė B. Na
svytytė - Smetoniene, savo 
kūrinius skaitys poetas J. 
Aistis - Aleksandravičius, 
iš Kanados atvykusi rašy
toja Marija Aukštaitė ir 
A. Vaičiulaitis. Dainuos 
Angelų Karalienės choras 
ir taip pat bus atlikta solo 
dainų.

Tuo bus baigta pirmoji 
kongreso diena, į kurią 
kviečiami visi lietuviai ka
talikai.

Pirmadieni, spalių 21 d., 
bus Federacijos posėdžiai, 
kurie prasidės 10 vai. Juo
se dalyvaus draugijų Įga
lioti atstovai.

lietu- 
kalbė- 

tarp jų ir ką tik iš 
asmuo iš 
ėjo atsa- 
Lietuvos

Paskutinis BALF Seiman
Kvietimas

2

jos pamokas, Carolyn pa
kvietė jos draugę, 7 metų 
amž., Sandrą Benjamin, 
lankyti pamokas. Kuomet 
atėjo laikas priimti pirmą 
šv. Komuniją, kunigas 
pranešė Sandrai, kad ji ne
gali priimti šį Sakramentą 
be krikšto. Nuliūdusi mer
gaitė nusiskundė savo tė
vams, ir pasakė kunigui,! 
kad jos šeimos penki bro
liai ir viena sesytė nebuvo 
krikštyti ir kad jos tėvai i 
nebelanko jokios bažny-; 
čios.

Carolyn, jauna apaštale, 
paragino jos draugės, San
dros, tėvus pasikalbėti su 
kunigu, ir kunigui tarpi
ninkaujant, visa šeimyna 
pradėjo tikėjimo pamokas, 
ir už poros mėnesių visi 
šeimos nariai priėmė pir
mą šv. Komuniją. Carolyn 
su didžiu džiaugsmu ir 
liepsnojančia širdimi ste
bėjosi pamačius Sandros 
tėvelius, penkis brolius ir 
sesutę prie Viešpaties sta
lo.

' J**
’,V

-! ♦•ii«t„vi&i.-«į kalbančius 
būtų! maskolius*’, kurie sovie

tams parsidavę, bando pa
kenkti patriotų pastan
goms išlaisvinti Lietuvą.

— Lenkų laikraštis “A- 
meryka - Echo” praneša 
apie Norvegijoje įsteigtas 
stovyklas dėl “Soviet Dis- 
puted Persons” (Nenusta
tytieji Sovietų piliečiai) 
Tose stovyklose esą Lietu
vos piliečių bei asmenų ki
lusių iš Klaipėdos krašto.

Yra tai. matomai, naujas 
Norvegų bandymas išsi
sukti iš nemalonaus Sovie
tų spaudimo.
— Ukrainiečių “Svobo- 

da*' pranešė apie Lietuvos 
reikalų gynimą USA Sena
te.

— “Gvviazda Poliarna” 
cituoja Meridel Le Sueur 
knygą “North Star Coun- 
try”, kurioje autorė, be 
kitų dalykų, užsimena apie 
lietuvių imigraciją į USA: 
esą. Kcsciuško pasakoji
mai apie šios šalies derlin
gumą. ir turtus, daugelį 
lietuvių palenkė vykti į 
Ameriką. Laikraštis dėl 
to abejoja, esą, vargiai, ar Mrs. Jeremiah E. Murphy, 
Kosciuško j 
viškai. vargiai ar jo pasa-

" kojimai pasiekę lietuvius, 
vargiai ar tais laikais jisai 
galėjo USA vaizduoti kaip 
daug žadančią šalį.
— “Ameryka - Echo” iš

spausdino išsamią Dr. W. 
Rosinski studiją pavadin
tą _
Europos klausima i”, koplyčioje 
Straipsnyje iškeliama da
bartinė Lietuvos priespau
da ir cituojami Roosevelto 
ir kitų USA aukštų parei
gūnų žodžiai, kad Lietuvos 
nepriklausomybės prara
dimas yra tik laikino po
būdžio reiškinys.

-;č • * > -ii ■: 2
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Britanija švęsdama šešių metų sukaktį ko
vos už Britaniją išleido savo didžiulius bombe- 
rius paradoje. Tos šventės paradoje dalyvavo ir 
Jung. Valstybių bomberiai.

Ką Kiti Rašo Apie Lietuvą 
Ir Lietuvius

Trys Sūnūs Atnašavo $v. 
Mišias Už Savo Tėvą 

Ligoninėje
Cambridge, Mass. —Sek

madienį, spalių 6 d. Mr. ir

Paruošė Procedūrą Greitesniam 
Konferencijos Užbaigimui

mokėjęs lietu- gyv. East Milton, minėjo 
savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Mr. Je- 
remiah Murphy yra ser
gantis ir guli Šv. Dvasios 
ligoninėje, Cambridge. Jis į tarčių reikalu, 
yra 81 m. amžiaus ir supa-' 
raližuotas.

Murphy trys sūnūs Jė- 
“Vidurinės ir Balkanų zuitai atėjo į ligoninę ir 

1_ ČLJj atnašavo šv.
mišias savo tėvų intenci
jai.

Paryžius, spalių 7 — Po f pirmininkauja Stepas Šu- 
: trumpų diskusijų Pary-;meiko, Ukrainian Con- 
žiaus taikos konferencija gress Committee of Ame- 
paruošė procedūros taisy-(rica pirmininkas.
klės ,kad iki spalių 15 die- Kaip žinome, ukrainiečių 
nos būtų galima užbaigti tauta visu atkaklumu prie- 
diskusijas Italijos, Rumu- ginasi maskolinimui ir 
nijos, Bulgarijos, Vengri-šiandien veda žūt-būtinę 
jos ir Suomijos taikos su-požeminę kovą, lygiai kaip 

, 1 lietuvi oi latviai is» eatai

Visos kalbos bus aprube- 
žiuotos 30 minučių.

Vokietis Vyskupas Rusų 
Nubaustas Už Pasireiškimą

■wf

---------------- Berlin — Vienintelis vo-
8 Metų Apaštale Atvedė 9 kietis vyskupas Rusų zo-j 
Šeimos Narius Į Katalikybę
Elmira, N. Y. — Carolyn 

Smith, 8 metų pavyzdinga 
apaštale, per savo pasi- 
š^ertimą ir rūpestingumą 
atvedė ištisą šeimą į tikė
jimą ir katalikybę.

Mažoji Carolyn ką tik 
priėmė Pirmą Šv. Komuni
ją, ir tuomet atliko didį a- 
paštalavimo darbą. Belan
kydama pirmos Komuni-

noje, vyskupas Legge, pa
ragino tikinčiuosius bal
suoti pagal jųjų įsitikini
mus rinkimuose, ir už tai 
buvo nubaustas.

Vyskupijos laikraštis bu
vo suspenduotas ir suma
žinta gaso racija namų 
šviesai. Taipgi jam už
drausta išvažiuoti iš zonos 
dalyvauti vyskupų suva
žiavime Fuldoje.

I

1

I

lietuviai, latviai ir estai.
Kaip žinoma, dabar Pa

ryžiuje susirinko visų nu- 
Kaip žinoma, Rusijos už- • skriaustųjų tautų delega- 

sienio ministeris Moloto
vas yra išvykęs į Maskvą. 
Tai pirmadienio sesijoje 
pirmininkauja Anglijos 
užsienio sekretorius Be- 
vin. Per sekančias tris die
nas pirmininkaus Moloto
vas.

Rusija labai pyksta ant 
Amerikos ir Anglijos dėl' 
Australijos pasiūlymo pri-j 
ėmimo įsteigti tarptautinę 
komisiją prižiūrėjimui Ita
lijos reparacijų mokesčių. 
Kaip žinoma, tą pasiūli- 
mą priėmė 12 balsų prieš 
8.

Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo — 
United Lithuanian Relief Fund of America — Seimas 
įvyks spalių-October 18-19 d.d., McAlpin viešbutyje, 
34th Street ir Broadvvay, New Yorke.

Seimas prasidės 10 vai. ryte. Patikrinus BALF 
skyrių atstovų įgaliojimus, tuojau bus einama prie 
darbotvarkės vykdymo. Direktorių Tarybos valdyba 
yra numačiusi pasiūlyti Seimui tokį darbotvarkės pro
jektą:

1. Seimo prezidiumo, sekretoriato ir komisijų rin
kimas.

2. BALF valdybos pranešimas apie BALF dviejų 
metų veiklą: a) pirmininko; b) pirmininko pareigas 
ėjusio; c) sekretorės; d) vice-pirmininkų) e) iždinin
ko ir kt.

3. Pranešimų svarstymas* ir priėmimas.
4. Pranešimas iš kelionės po Europą — kun. Dr. 

Juozo B. Končiaus.
5. 1947 metų veiklos programa: a) metinio biudže

to ir pašalpos programos siūlymas ir priėmimas, 
b) Biudžeto sukėlimo kvotų paskirstymas, c) 1947 me
tų piniginių aukų vajaus planas ir programa, d) Daik
tinių aukų vajų paskyrimas

6. BALF skyrių atstovų siūlymai ir pageidavimai.
7. Lietuvių našlaičių globojimas ir aprūpinimas.
8. Lietuvių pabėgėlių įkurdinimo klausimas.
9. BALF Direktorių Tarybos rinkimai.

10. Nauji sumanymai, rezoliucijos ir pareiškimai.
Seimas bus užbaigtas iškilmingą vakariene šešta

dienį, spalių 19 d., 7:30 vai. vak., McAlpin viešbutyje. 
Vakarienėje bus kalbų ir muzikos programa.

Garbės svečiais kalbėtojais bus Lietuvos įgaliotas 
Ministeris Washingtone pulk. Povilas žadeikis, senato
rius Owen Brevvster, kun. Dr. Juozas B. Končius ir adv. 
Rapolas Skipitis, šiomis dienomis atvykęs iš Europos, 
buvęs Draugijos Užsienio Lietuviams Remti pirminin
kas.

Muzikalinę programą išpildys artistė Barbora 
Darlys ir pianistė Giedrė Gudauskiene, neseniai atvy
kusi iš Vokietijos.

Visi BALF skyriai prašomi pasirūpinti, kad jų iš
rinkti atstovai tikrai atvyktų į Šeimą. Nuo šio Seimo 
priklausys labai daug kas. Į jį yra atkreiptos tūkstan
čių lietuvių pabėgėlių akys, širdys ir rankos. Neapvil
kime jų! Sukaupkime visas jėgas, kad BALF Seimas 
praeitų darniausiu pasisekimu.
_________ . _______ BALF Valdyba.

RED SOX LAIMĖJO 1946 SERIES

Ukrainiečių Delegacija
Parotoje

New York (LAIC) —
Ukrainiečių laikraštis,

Fur^ Snowsuits

by a p.as’ic <
' J Fwr snovsuits for small fry outside 
tmus fur made durable and vaterproof 
nuits are fine for trampinp back and forth to schoo], for the ba< kyard
Bnowb*Il fight, for coa-ting. Mother v.:!! approvc be-au-c the fur, in 
•ddition to its sturdiness, reauires no spėria! pampering, is reasonably* vo i i JC'JUUCS I l’J >('rt Id. I J • • 9 12 I V d . . n v

priced. Designs by Max K .<h in red, wh ;.nd bi v.n I;<>nmout<>n 
( Eitingon-dyed lamb), rev !u*. mary n< \v ;>roc< >>e<! lanibskin vcrnch is 
y«stJjr_ext«nd:ng the range of uses for uhich fur is practical.

Truman IK Žydį Įjeiduig 
Palestinon

VVashington, D. C., 
lių 7 — Prezidentas

spa- 
Tru-

Paryžius (LAIC) — Uk
rainiečių delegacija rugsė
jo 16 d. įteikė Paryžiaus 
Taikos Konferencijai už
jūryje gyvenančių ukrai
niečių vardu išsamų me
morandumą, kame reika
laujama visiškos Ukrainai 
nepriklausomybės. Memo-

ei jos. Ten ir lenkai, ir ma- 
kedoniečiai, ir tautiniai 
nusistatę bulgarai, ven
grai, rumunai, albanai ir 
lietuviai, ir estai ir latviai. 
Lietuvių reikalus atsto
vauja keli žinomi visuo
menės veikėjai, prityru- 
siems diplomatams talki
ninkaujant.

Amerikos lenkų delega
cijai vadovauja lenkų Kon
greso pirmininkas, p. K. 

i Rozmarek. Lenkai ypač 
; susirūpinę, Stuttgarte pa
sakyta Byrnes kalba, ka- 

i me amerikiečiai padarė 
I kategoriškų rezervų dėl 
Į Lenkijos vakarinių sienų. 
Lenkai nusiskundžia, esą 
rytų žemės be atodairos 
jiems atimtos, o vakari
niai plotai taip ir nepripa- 
žinami... Šia tema lenkai 
įteikė memorandumą.

St. Louis, spalių 7 — Va
kar įvyko 1946 pasaulio 
serijos baseball žaidimas 
tarp Boston Red Sox ir St. 
Louis Cardinals ratelių.

Boston Red Sox laimėjo 
3 prieš 2.

gas, protestantų ministe
ris ir žydų rabinas ir atlai
kė pamaldas už žuvusius.

Lėktuvas trenkė į kalno 
viršūnę, susidaužė, eks- 
pliodavo ir sudegė su 39 
žmonėmis. Beliko tik pele
nai.

Puslaukiniai Suėmė Antra 
Amerikos Lakūną

Pamaldos Lėktuve Už 39 
Žuvusius Lėktuvo

fivwninvjv

Stephenville, Nfld., spa
lių 7 — Vakar iškilo lėktu
vu virš 1200-pėdų virš kal
nų arti Harmon Field, kur 
pereitą ketvirtadienį susi
daužė lėktuvas ir 39 asme
nys žuvo, katalikų kuni

Iš Kur Lietuvos Partizanai 
Gauna Ginkli;

New York (LAIC) — 
Lietuvių partizanų būrys, 
kaip praneša “Holą”, Vil
niaus krašte , Juratiškių 
stotyje, užpuolė raudonar
miečių sandelį ir pasigro
bęs ginklų bei šaudmenų— 
pasitraukė.

» _-«r. *•-

Salvage More Suds!

man atsikreipė į Anglijos} randume be to protestuo- 
premierą Attlee, prašyda-jjama prieš Ukrainos var
mas įleisti Europos žydus do sistematingą falsifika- 
į Palestiną. Jis apgailės- ’ vimą, naudojant Maskvos 
tauja, kad pasitarimai iškamšas kaip Manuilskį, 
Londone nedavė gerų re- ir prieš maskolių dabar 
zultatų.

Iš Europos praneša, kad 
Anglijos premieras Attlee 

j turėjo pasitarimą su Jung. 
i Valstybių sekr. Byrnes. 
Spėjama, kad kalbėjosi dėl 
Prezidento Truman pa
reiškimo žydų įsileidimo 
klausimu.

Pasaulio žydai labai pa
tenkinti Prez» Truman pa
reiškimu. r‘:

vykdomą terorą Ukraino
je.

Ukrainiečių delegacijai

Chungking, Kinija, spa
lių 7 — Kiniečių ir Ameri
kiečių žinios paduoda, kad 
puslaukinės Lolo tautelės 
nariai vakarų dykumoje 
nušovė Amerikos lėktuvą, 
ir jam nusileidus, suėmė 
pilotą ir kitus 31 asmenį. 
Amerikiečiai ieškojo pir
mojo lėktuvo įgulos.

i Nėra žmogaus, kuris bū
tų visiškai blogas, nė nėra 
žmogaus, kuris būtų visiš
kai geras. K. J. N.

REIKALAUJA ĮLEISTI DAU 
GIAU ŽYDŲ Į AMERIKĄ

.

New York, rūgs. 30 — 
Herbert H. Lehman, buvęs 
New Yorko valstybės gu-į 
bernatorius, kalbėdamas! 
politiniame susirinkime, į 
ragino, kad tuojau įleistų 
100,000 žydų į Palestiną, 
ir kad Jung. Valstybių

Kongresas pravestų įsta
tymą dėl įleidimo daugiau 
žydų į Ameriką.

Jis pataria sudaryti žy
dų valstybę Palestinoje, 
kad ir daugiau žydų ten 
galėtų įvažiuoti ir apsigy
venti.

Mn. Thomai C. Tarbox. of Fairlavvn. N. J., needs lots of scap to keep 
her house and fam.ly clean Therefore she .s J”’''3"' abo“t
.alvagmg every drop of used cook.ng fat. She knows that .s the onty 
way to inorease her suppl.es of soap. and other hard-to-uet produeta..

suppl.es
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3
ra, o kas bloga viešame 
[gyvenime, kas darytina, o 
.kas vengtina. Parlamentų 
'nustatytos žmogiškosios 
[gerovės gairės dažnai net 
i pablogina visą krašto ge- 
! rovę.

4. Klaidingos idealas ginklavę teleskopais, mi- 
Kur glūdi tokio nepasise

kimo priežastis?
Tokio nenasisekimo prie

žastis glūdi klaidingame 
ideale, atseit klaidingame 
žmogaus ir jo reikalų su
pratime. Kai žmogus su
serga, šaukiasi ne inžinie
riaus, ne advokato nagel- 
bos, bet gydytojo, eidamas 

j tąja teisinga sveiko nroto 
j mintimi, kad gvdytojas 
'geriau snnranta žmogaus 
kūno trūkumus ir iš jų 
plaukiančias ligas negu ki
ti mokslininkai, todėl grei
čiau gali jas prašalinti ir 
! sugražinti sveikatą. Bet 
.gydytojas gali apsirikti, padidėjo jau ne tūkstan- 

‘ j ligos, gali čiais, bet milijonais kartų.
I

. Apsvaigę tais pasiseki-tuomet, nepaisant gerų gy- maį^ mokslininkai puolėsi 
tyrinėti žmogaus prigim
tį: suskaitė jo kaulus, jo 
kraujo lašus, visas jo gvs- 

, bet dvasios 
nesurado, nes ji, kaipo ne- 
medžiaginė, negali būti 
nei apčiuopta, nei suuosta, 
nei pro stiklus pamatyta, 
ji gali būti tik sveiku pro- 

, kaip kad iš
Pasaulio” idėjos (UN or- demokratijose yra aiskus: nera ne idealo, nėra ne pa-(Galima juos neigti, galima JL neklaidingai Dasakvti 
ganizacija), vakarų demo- 1940 metais birželio 15 pa-'žangos, nė smukimo. O jų nepripažinti, bet negali- 5 1 J
> z • • t i z i z* a?

[liaučluru. tuo atvert? 1 
nuo civilizuoto pasaulio 
vis'* Prba’t*.

Štai +os politikos liūdnos 
i^davrv;

Vis»šknie Maskvos kon
trolėje šiandien randasi
Jugoslavija. Rumunija,! 

, Lenkiją. Alb^ia, Lietu
va. La*viia, Estija.

Pus’aukontroliųojamns:
ISuomi-H. Norvegija, čeko- 

$200 Slovakija, Aus rija, Pran- 
$5.00^ 

-tSJ metami $2.50 )

$4.00

cūziia.
Sekr ’n^ai Mask’ os te- 

hespro^dinamos »š vidrus: 
South Boston, Mm Kinija Eiliniu Sh’os (kur

jeigu jie neša žmogui lai
mę arba nelaimę gėrio be
ieškant?

Daug yra to reiškinio 
priežasčių, bet viena iš 
svarbiausių — tai šių lai
kų gamtos mokslai. Apsi-

kroskopais ir kitais pabū
klais, negirdėtais, nesvajo
tais praeitais laikais, mok
slininkai išplėšė gamtai 
daug paslapčių, užvaldė 
joje glūdinčias jėgas ir 
privertė jas tarnauti žmo
gui. Žaibui užkabino laiš
kanešio krepšį ir privertė 
jį nešioti žinias vienoje a- 
kymirkoje no visą pasaulį. 
Kumščios jėgą išplėtė ligi 
niekeno nesvajotų ribų. 
Ugnį ir garą pristatė ve
žioti vežimus ir traukinius 
su neapsakomu greitumu 
ir sukti dirbtuvių mašinas. 
Žodžiu, žmogaus galybė

i v^nta t’kras ko
difikuojamas n’-, 

barasi . Persija,- 
'■ ir Italių.
suskas v4 milžiniš-'

- vietom's 
įmunistų 
lietinis 

j Graikija
--------------------------- Ir ta: ''ISK3.S f'

Po dešimties mėnesių nuodugnaus tardymo, karo kus lerd-lease išteklius ir 
kriminalistų nacių teismas pasibaigė. Patys stambiau- UNRRA nesibaigiančias 
šieji nusikaltėliai nuteisti mirti, kiti kalėti, trys pa- Dėdės Šamo pristatomas 
leisti dėl trūkumo įrodymų. Pastebėtina, kad didžiausi gėrybes! 
nusikaltėliai, nors ir kariškiai, pasmerkti ne sušaudyti, 
bet pakarti. Tuomi norima pabrėžti, kad jie baudžiami 
ne už kariškus veiksmus, bet už kriminališkus darbus: 
belaisvių ir nekariaujančių kankinių bei žudymą, plė
šimus, smurtą ir t.t.

Netenka abejoti, kad Nurembergo teismas nuo
dugniai ištyrė dokumentus, įrodančius nuteistųjų kal
tę. Teisėjai norėjo būti sąžiningi, todėl taip ilgai jie 
svarstė įrodymų teisingumą. Reikia pripažinti, kad 
teisėjams teko rišti labai keblus uždavinys, nes pasau
lio istorijoj nėra dar buvę panašaus teismo. Būdavo 
taip: bet kokiam karui pasibaigus, savaime išsirišdavo 
teisiųjų ir nusikaltėlių klausimas: teisieji, kurie nuga
lėjo; nusikaltėliai — kurie pralaimėjo. J belaisvių ir 
nekariaujančių skriaudas nekreipta dėmesio — toks 
jau karo ypatumas: kur kertama malkos, ten skiedros 
laksto. Ypač laisvi nuo žiaurumo priekaištų buvo nu
galėtojai. Pas rusus buvo išsidirbusi patarlė: “pobiedi- 
telia ne sudiat” — nugalėtojo neteisiama.

Dabar — ar toli nueita nuo senovės? Nepertoliau- 
sia, ir tai tik viena kryptimi: pralaimėjusį teisiama, gi 
laimėtojai ne tik lieka nepaliečiami, bet dar tampa pra
laimėjusių teisėjais. Gi teisėjas negali save teisti. Ir projektuota" bei Atlanto—šiai laukti atmosferos pra- idealas yra menkas, 
išeina taip, kad nugalėtojai yra tyrus, nekalti ir tei- UN Čarteriuose planuota, giedrejimo. 
singi, gi gavusieji į kailį — kriminalistai. Tai toks šio j 
pasaulio teisingumo pojūtis. Bet gal iš tiesų krimina- 
liški žiaurumai buvo išskirtinai tik nacių ypatumas? 
Čia netenka nė kalbėti, kad šis klausimas prašosi gai
lestingumo uždangos — net geležinės uždangos, kad 
kariniai ir pokariniai žvėriškumai turėtų pilną piliety
bės teisę. Mes žinome, kurie nugalėtojai vartoja gele
žinę uždangą; kurie smaugia laisvę, slopina ir troški
na normalų gyvenimą ir kurie ne savo partijos žmones re^^\a inintį. 
siekia visai sunaikinti ištrėmimais ir žudynėmis. O bet

Nurembergo Teismas

! i
Prisimindamas kartų 

USA prieškarini patvrimą 
su Japonija, laikraštis siu-!

f

su Japonija, raiKrasus siu-į VIENĄ SAULĖTĄ DIENĄ... Penktoji lietuvių > nepažindamas
lo neatidėliojant nutraukti pradžios mokyklos klasė, prie mokyklos durų, Nymin-jduoti klaidingą patarimą, 
bet kokį prekių eksportą į degabo lietuvių stovykloje, Danijoje.
Sovietų Rusiją (maistą iš
skyrus).

Girdi, tai bus vienintelė bus kuriama? i _ _ w
Maskvos gobšumui nura-1 Tuo pačiu atpultų ir įvai- riau atliktas negu pirma- laukęs reikalaujamos pa- Jag nervus’ 
minti priemone...

Kaip matome, 
liūdname sąraše 
yra neviena. 

I

dytojo norų, sveikata ne 
ar ji tuom tarpu visai ne- ga, atseit ne visuomet su- gerėja, bet blogėja, paga- 

i,,,-:—. manytas darbas būna ge- liau žmogus miršta, nesu-

rus Maskvinio šantažo į- sis, todėl tautų gyvęnime galbos.
šiame takoję tamsiais karo me- pastebime kylimą, bet Panašiai atsitinka ir su 

Lietuva tais išspausti pasižadėji- kartais ir smukimą, tačiau,žmogaus, ar net visos vi
niai, Karaliaučiaus “per- tas pasikeitimas vis vienJ suomenės gerove. Žmogus

Apvilti savo išsvajotose leidimas” imamai. priklauso idealui. Bet ide- turi nevien kūną, bet ir
svajonėse matyti Rusiją' Tuom tarpu, Baltijos alas yra proto padarinys, j dvasią, kurios reikalai taip įį Nusekta 
prisidedant prie “Vieno kraštų klausimas vakarų taigi ten, kur nėra proto,!pat yra gilūs ir įvairūs.'pėdsaku Į- t • ei • t — • ztt-kt n Kr 1-iz'KCjrk no kalima įima nm’rrfi rrnlitna *

ar žmogaus, ar gyvulio ei
ta. Mokslininkai, kurie 
paprato pripažinti tiktai 
tuos dalykus, kurios gali 
pamatvti savo akimis, sa
vo pirštais apčiuopti, savo 
instrumentais pagauti, iš
sprendė, kad žmoguje nėra 
jokios dvasios, o jeigu jos 
nėra, tai negali rastis jo
kių dvasios reikalų.

Tiesa, ne visi mokslinin- 
laikotarpiais tos kultūros kai tuojaus yra pasirašę 
kyla aukštyn, visuomenės P° šia išvada, yra ir tai la- 
žengia pirmyn visokiu bai gilių mokslininkų, ku- 
žvilgsniu, kitais jos ima rie pripažįsta žmogaus 
smukti žemyn, tarsi ko- dvasią ir uoliai rūpinasi 
kios ligos paliestas. Paieš- josios reikalais, tačiau šū- 
koję tokio bangavimo prie-!^s syki paleistas atnešė 
žasčių, visuomet jas sura- savo vaisius. Jis užkrėtė 
Sime dvasios reikalų arba1 daugelio visuomenininkų, 
patenkinime, arba jų pa- partijų lyderių, seimų ir 
neigime. Kiek kartų dau- partijų atstovų protus ir 
ginu dėmesio būna at- jausmus, tokių, būtent, 
kreipta į kūno reikalus ne- kurie gyveno daugiau kū- 
gu į dvasios, žmogus ima nu ne&u dvasia ir norėjo, 
smukti savo žmoniškume, kad dvasios nebūtų, todėl, 
Kuomet gi. visiškai nusi-! kurdami partijų progra- 
kreipiama nuo dvasios rei-:mas’ leisdami valstybių į- 
kalų, kaip kad daro bolše- , statymus, visiškai paneigė 
vizmas ir nacizmas, žmo- dvasios reikalus ir netik 
gus virsta baisenybe, savo paneigė, bet taip sutvarkė 
gyvuliškumu ir žvėrišku- ir privatų jį ir viešąjį žmo- 
mu pralenkia visus žvėris.

5. Gamtos mokslai
Kodėl gi dabar dvasios 

reikalai yra neigiami, jei
gu jie yra taip svarbūs,

ikratijos pradeda atbusti, pildytas smurtas nepripa- juo protas yra,gilesnis bei ma padaryti, kad jie, kada 
pradeda suprasti esant a- Vystamas, kokiu-nors nau- tobulesnis, ten ir pažanga būna neaprūpinti, nedary- 
kyvaizdoje naujos alterna- j“ nuo to nusistatymo nu- yra didesnė. Laukinių tau- tų i *

ityvos: ar nauja pasaulinė krypimo net karo metu, tų protas yra labai men- žmogaus gerovę ir nevestų
marinančios įtakos į

jo į vargą ir skurdą. Juk ir 
gydytojo protas, kada at
siduria klaidoje, negali li
gonio pagydyti, nors liga 
yra pagydoma.

Kai pažvelgsime į kultū
rų istoriją, pamatysime 
jose bangavimų. Vienais

santvarka bus " kuriama padaryta nebuvo. į kas, todėl ir jų pažangos
taip, kaip ji buvo tikrai, Baltijos kraštai gali drą- yra labai menkos, nes jų 

• ■ » ze z o «z^ z-& A1 Z* C/lVl“

lizuotų tautų protas yra 
daugiau išlavintas, jų ide
alas yra turtingesnis, to
dėl ir jų pažangos yra 
greitesnės. '

Čia tai ir matosi esminis 
skirtumas tarp žmogaus ir 
kitų sutvėrimų. Šie pasta
rieji neturi pažangos, tai 
ženklas, kad neturi proto. 
Nors kai kada ir padaro 
stebėtinų ir labai tikslių 
dalykų, už kuriuos įvairūs 
mokslininkai yra linkę pri
pažinti jiems protą ir tuo 
{būdu užtrinti esminį skir
tumą tarp žmogaus ir gy
vulio, tačiau pažangos trū
kumas aiškiai parodo, jie 
proto neturi.

X Idealas vadovauja
Idealas vadovauja žmo

nėms ne vien namų staty-

1. Protas dirba pastatytas namas, laikui 
bėgant, pasirodo turįs trū
kumų ir nepatenkina visų 
žmogaus reikalų, nes tie 
reikalai yra be galo dideli i 
ir skaitlingi, o kiekvienas 

; daiktas neturi neribotumo, 
! jis yra apribotas, todėl ne
įkūnija pilnai savo idealo. 
Čia tai ir glūdi priežastis, 

i kurios kiekviena 
gentkartė bando kitaip 

i statytis namus, savotiš
kai, siekdama visuomet į- 

bus ir reikalaująs didelio įa(j jįs suteiktų žmogui 
i darbo, žmogus ilgai mąs- J pilnesnį pasitenkinimą.

Žodis idealas yra imtas 
iš senovės graikų kalbos ir

Kiekvienas žmogus prieš 
ipradėsiant ' kokį darbągi tie karo ir taikos meto kriminalistai sėdi teisėjų šuo-. praaesiant kokį aaroą; 

le, greta tų, kurie rimtai į teisingumą žiūri.Taigi visų ne, mintija, o paskui jau tik j 
rusų teisėjų padėtis buvo nepavydėtina. Kaip jie ture- mintį vykdo. Jeigu da- 
jo jaustis, kai jų “kolegos” rusai, nekaltais avinėliais įykas labai mažas, mintis , 
apsimetę, griežtai smerkia vokiečius už tuos pačius Hu-^na^rumpa^ dėlei
sikaltimus, kurie komunistų stovykloje skaitomi būti-į 
na pareiga? Teisiant nacių pareigūnus, Jacksonui nuo
latos teko su pasibaisėjimu prisiminti, kad jo kairieji 
“kolegos” teisėjai turėtų sėdėti ant kaltinamųjų suolo.
Kokia kankynė!

greitas. Reikia pav. švie- 
isos, ištiesia ranką ir užsi
žiebia elektrą.

Bet jeigu dalykas svar- į kūnyti namo idealą taip

■

LIŪDNOS PATAIKAVIMO 
IŠDAVOS

Philadelphia (LAIC) — grijoje, 
Mūsų specialus korespon- garijoje. 
dentas iš Philadelphia ra-, Kapituliavome Jaltoje, 
šo: “There is no more can- rusams pripažindami Sa- 
dy for Europe’s spoiled chaliną, Kurilų Salas, 
ciiild” — tokia antrašte Port - Artūrą, ’-ė Korėjos, 
rugp. gale redakciniai pra- milžinišką įtakos sferą 
bilo Philadelphia Record. Mandžiūrijoje, bent treč

dalį Vokietijos kartu su 
Tiuringija, kurią patys už
kariavome ir vėliau, jau 
karui pasibaigus, rusams 
užleidome.

Nuo savęs pridursime:

to, svarsto ir nesiskubina 
vykdinti pirmajai minčiai 
atėjus į galvą. Reikia pav. 
namo. Svarstoma pirmiau- .

_ į šia, ar statytis, ar bus ga-į
Rumuniioie Bul- lima išsinuomuoti. Jei sta- Pa. S.C?P_ ir z.-riz.Rumunijoje, bui Kaip bite ©rveno tukstan-1

ar išteks turimų lėšų, ir c” 
Itaip plaukia minčių min-1 - -
p^noksawnsiekimotvai^l1o, ®ia^1<^e’ Paten- kas Padaryta ligi šiol, ir
P Sa , z— —_{a, ' nu et o na rJaT-trf i iri e Ir o

Šiuo žvilgsniu žmogus
x labai skiriasi nuo žemes- boję, bet ir visose kitose 
* nių už save neprotingų su- gyvenimo srityse: ir pra- 

: tvėrimų, nuo vabalų, monėje, ir žemdirbystėje,
* x---- kitų gyvių, ir susisiekime, ir moksle, 

ir privačiame ir viešame 
čius* metų atgal, lipdė sa- gyvenime, ir auklėjime, ir 

..... _ivo korius ir rinko medų, politikoje, visur matosi 
nesudaro taip # atlieka darbą ir nepasitenkinimas tuomi,

nių gyvenimą, kad nieks 
negalėtų rūpintis savo 
dvasios reikalais.

Kun. J. Vaitkevičius, MIC.

Patiekiant bendros sui
rutės vaizdą ir nesiliaujan
čią kiekviename pasaulio 
kampe Maskvinių intrigų 
srovę, autorius klausia: 
“Can the Western Powers 
do business with Stalin?” kapituliavome ir Potsda- ' _  ____ •__• _V_ •_ • _ _ J______

Girdi, yra tai per 4 metus 
Rusijai, be atodairos, ro
dyto pataikavimo išdava, 
mažiausiam Maskvos no
rui nuožmus pasidavimas. 
Maskva ne tik, kad paver
gė Lenkiją, bet sulaužė ir .• 
begėdiškai tebelaužo visus ‘ 
Teherane, Jaltoje ar Pots
dame Lenkijos atžvilgiu 
tarptautiniai pasiimtus 
pasižadėjimus. Tas pats 
vaizdas ir Balkanuose.

Pripažinome 
pastatytas iškamšas Ven- dangą nuleisti ties Kara-

me, mainais už visais atve
jais pavėluotą rusų sutiki
mą mums padėti kare 
prieš Japonus. Tikrovėje, 
toji pagalba mums buvo 
visiškai nereikalinga, nes 
japonai jau buvo paklup- 
dyti (tik mes to, deja neži
nojome!) Per 4 metus ne
galėję Pabalčio užgrobi
mui sankcijos išsiderėti 
(visuotinio pataikavimo 
nepaisant!), Potsdame, ir 
,tai vienu smūgiu, rusams 

Maskvos pavyko savo geležinę už-

nesustoja prie jo ir nepa- įinta savo darbu ir stoty- pastangos padaryti viską 
siketina jo vykdinti. Jeigu ba> J1 nel«sko jotaopagen- genau ateityje, nes visų tų 
lėšų turima pakankamai ir ?lm0- nedar° Jok!oa ,snclb g?lmese gludi idea- 
nereikia jomis varžytis, ^S08: ”es neturi idealo, įaskuns parodo„.žmogui, 
namas galvojamas stoty- 8U ku.nuo stoty- kad toji sritis gali būti ge
lis, būna sugalvotas dide- ba Jai parodytų tos stoty- nau sutvarkyta ir geresnę 
lis, erdvus, frakus, su vi- bos trukumus ir verstų ją mesti jam naudą genau 
sais patogumais, kokių tik ^aV- P,tolau “TO darb,|aPv.u" 
gyvenimas gali pareika- ” 
liauti: su elektros ir van
dens įvadais, su maudyk
lėmis, su virtuvėmis, su 
maistų sandėliais, su so-

i ir gėlynais aplink. 
Taip yra statomi šio pa
saulio galiūnų ir turtuolių 
rūmai.

2. Proto vaizdai Tik idealas gali stumti į kad, bendromis jėgomis 
Toks namo vaizdas, ku- pažangą, nes parodo atlik- galvodami, surastų ir nu

ris siekia aprūpinti visus tų darbų trūkumus, kurių, statytų kelius į viso kraš- 
žmogaus gyvenimo reika- vengdamas, kitas darbuo- to gerovę, 
lūs, yra namo idealas. Jis to jas, bando atlikti savo 
visuomet pasilieka tik darbą geriau, o tai sudaro sų ir gerų norų, 
mintyse, nes jo įvykinti pažangą. Ne visuomet toji.met ir parlamentams pa
nieks negali. Geriausiai,pažanga yra tikra pažan-.siseka surasti, kas yra ge-

atlikti. j Valstybių gyvenime tos
I Panašiai daro ir paukš- pastangos tenka parla- 
čiai ir kiti gyviai, kurdą- mentams. Visuomenės rei- 
mi savo lizdus ir savo bu- kalai taip yra įvairūs ir 
veines, jie nekeičia savo painūs, kad vieno žmo- 
statybų, kaip kuri veislė gaus protas ir idealas ne- 
ar rūšis gyveno ant žemės gali jų apimti ir tinkamai 
seniausiais laikais, taip- ji sutvarkyti, todėl kviečia- 

. gyvena ir šiandie ir gy- mi yra viso krašto atsto- 
įvens tolymiausioje ateity. Į vai į bendrą pasitarimą, 
,Tik idealas gali stumti į kad,

(Bus daugiau)

Tačiau, nepaisant tų vi- 
ne visuo-

Generolas Mark W. Clark, Jung. Valstybių 
Karo jėgų komandierius okupuoto j Anstri-bs 
zonoj, sutinka savo karo meto pavaldinį New 
Yorke ir linksmai pasisveikina. Generolas M. W. 
Clark, sugrįžo į VVashingtoną pasitarti okupaci
jos ir Austrijos reikalais. Anot jo pranešimo 
Sovietai Austriją apiplėšė ligi nuogumo.
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BAFF VAJUS TEBEVYKSTA
Pasiųsdami tik mažą siuntinėlį kare nukentėjusiems lietu

viams Europoje, suteikiame milžinišką pagalbą. Kelių dolerių 
vertės maisto, drabužių ar knygų siuntinėlį lietuvis Europoj no
rėdamas nusipirkti, turėtų už tai dirbti ištisą mėnesį, ir ne viską 
gautų.

Taigi.* jūsų dovanos pagelbsti nelaimingajai lietuvių tautos 
daliai yra daugiau įvertinamos, negu galime įsivaizduoti.

Tą įvertinimą ir reikalą supratę, per rugpiūčio mėn. į BALF 
sandėlį atsiuntė šių kolonijų geros valios lietuviai ir kitataučiai: 
Ansonia, Conn. — Šv. Antano par.......................................... 445 sv.

maisto .............................................................................. 85 sv.
Binghamton. N. Y. — Sister Angelą Marie (žurnalų) ...... 55 sv.
Brockton. Mass. — M. Couble (knygų) ............................... 13 sv.
Boston. Mass. — ■‘Darbininkas" (knygų) ........................... 86 sv.
Bridgeport. Conn. — A. V. Ramon............................................ 26 sv.

Eva Powell ‘..........................................................
Chicago. III. — Chicago BALF Apskritis....................

A. Oiis ......................................................................
Chester. Pa. — H. Leikiūtė.................................... ......
Cleveland. Ohio — Nepaliaujančios Pagelbos par......

Mary C. Mischik ......................................................
K. Štaupas ................................................................

Dyersburv. Tenn. — J. L. Sakalas.................................
Edvardsville. Pa. — N. Butkus ...................................
Forest City. Pa. — Slamienė.........................................

Mokyklos reikmenų ................................................
Jamaica Plains. Mass. — Lietuvai Remti Draugija . 
Hartford. Conn. — BALF 12 skyrius .......................

Maisto ........................................................................
Linden. N. J. — J. J. Liudvinaitis ................................
Lynbrook. N. Y. — J. Raudonaitis...............................
Los Angeles. Cal. — A. Vilkienė .................................
Luzeme. Pa. — J. J. Aleksa (knygų) ..........................
Manchester. N. H. — A. P. Andriejūnas ....................
Minersville. Pa. — Šv. Kazimiero Seserys....................
Nashua. N. H. — W. Hurauskas .................................
New Britain. Conn. — Šv. Andriejaus par. (maisto)

A. Yukna ..................................................................
Nevark. N. J. — BALF 35 skyrius...... ........................

Knygų ..............................................................
Olyphant. Pa. — Vilkaitis .............................................
Palmerton. Pa. — Grace Misevicz.................................
Philadelphia. Pa. — šv. Kazimiero par. ......................
Providence. R. I. — E. Begonis....................................
Schenectady. N. Y. — Šv. Kryžiaus par. .................
Spring Valley, N. Y. — Vitkus .....................................
Sioux City. Iowa — Šv. Kazimiero par. ...................... .
Tacoma. Wash. — Anna Willis .....................................
Troy. N. Y. — Sister Bibiana........................................
IVaterbury. Conn. — Šv. Juozapo par. ir BALF ......

P. Navadauskas ......................................................
Vaizbos Butas .........................................................

Wilkes Barre. Pa. — M. Yencha .................................
Worcester. Mass. — A. Gritaitė....................................

Anna Bakanowski .................................................
A. Walravich (maisto) ..........................................

New York. N. Y. — Aušros Vartų par...........................
Brooklyn. N. Y. — Dr. Aldona Šliūpaitė (maisto) ...

Medikamentų .... :................... .
Antanavičienė (mokyklos reikmenų) ...................
M. Barzilauskas ...................................... ...............
Vaičiūnas .................................... ,..........................
per Brundzą .......................................................
per J. Ginkų ........................................................

Limantienė .................................-.........................
Varnaitė ...............................................................
Savičius ..............................................................

("Darbininko” korespondento pasikalbėjimas 
Paryžiuje!

i
(Tęsinys) ;tėvynės meilę

Dabartiniu metu maisto ....
normos yra sumažintos ir 
kažkur tremtiniai jau gau
na vokiečių normas, i_
nos yra toli gražu nepa
kankamos. Vokiečiai savo

ir pasiilgi-

turi ir savo 
labai gaila, 

klestėti ji negali dėl cen
zūros varžymo ir kitų ma
terialinių ir administraci- 

krašte gali lengviau žali- nių .. .
ma» maisto gauti, tuo 
tarpu tremtiniams yra tas 
neįmanoma. Tokia mityba 
tremtinių jau ir taip pašli

jusią sveikatą visai gali 
pakanti.

Į —- Kalus, Kauge Pirmi- 
... 5 sv. įlinkę, yra tremtinių mo-
. 16 sv.
.. 4 sv. j 
. 45 sv. j 
910 sv. ■
100 sv.
.. 31 sv.
154 sv.

. 45 sv.
. 46 sv.

... 85 sv.
.... 13 sv.
.... 15 sv.
.... 90 sv.
... 20 sv.
... 152 sv.
... 21 sv.
.... 82 sv.
_ 40 sv.
1,292 sv.
.... 11 sv.

65 sv.
... 42 sv.
.. 150 sv. 
_ 46 sv. 
__20 sv. 
.. 220 sv. 
__  9 sv.

15 sv. gimnazijų, amatų mokyk-
70 sv. lų ir įvairių kursų suaugu-

..... 11 SV.
15 sv. suose galima išmokti kal-

... 22 sv.

....80 sv.

..... 4 sv.

... 15 sv.

..... 3 sv.

Tremtiniai 
spaudą. Bet,

838 sv.
25 sv.
65 sv. 

.. 33 sv.

[eilę metų prisiplėšo turto, 
be to jie yra labai sumanūs 
ir darbštūs, o tas yra taip 
pat jų didelis turtas.

Austrija yra ne tiek su
naikinta, bet keletas mies
tų kaip Vienna, Insbrukas 
ir Salzburgas yra gerokai 
apgriauti. Italijos kai ku
rie miestai taip pat ap
griauti. Bet ši šalis ben
drai yra labai nubiedninta 
ir be pagalbos kitų negali 
išsilaikyti.
— Ką Tamsta dar paty

rėte Europoje?
— Aš mačiausi įvairiuose 

kraštuose su labai svar
biomis asmenybėmis, ku
rios gali daug nulemti 
tremtinių padėtį. Buvau 
priimtas pas Šv. Tėvą, 
kurs rodė daug susirūpi
nimo lietuviais. Mačiausi 
taip pat su Italijos Minis- 
teriu Pirmininku de Gas- 
peri. Turėjau audijencijas 
pas mano aplankytų kraš
tų Popiežiaus Nuncijus, 
kurių parama mums yra 
labai svarbi.

i Šiomis dienomis buvau 
priimtas, kartu su manim 
Idar kai kas iš lietuvių 
svarbių asmenų, Jungtinių 

j Valstybių Delegato Pary- 
įžiaus Konferencijoje Sena
toriaus Connally. Jis paro
dė daug simpatijos ir už
uojautos tiek nelaimės iš
tiktai lietuvių tautai tiek 
ir tremtiniams.

Artimiausiu laiku dar 
manau matytis su labai 
svarbiais vyrais, nuo kurių 

■ priklauso tremtinių atei- 
Įtis.

Taip mano oficialus pa
sikalbėjimas su BALF’o 

[Pirmininku kun. Dr. Kon
čium baigėsi. Paskiau išė
jome dar truputį pavaikš
tinėti po Paryžių, patvar- 
kyt kai kuriuos reikalus 
įstaigose, užsukome į vie
ną kavinę.

Tą patį vakarą Pirminin
kas paliko Paryžių, ir iš
važiavo, tik dar ne į Ame
riką bet kaikur į Europą 
baigti tvarkyti tremtinių 
reikalus.

r Tikrai pamačiau, kad

I

— Kokia yra tremtinių 
ateitis?

į — Tai yra labai sunkus 
i klausimas. Patys tremti
niai yra aiškaus nusista
tymo: jie visi kaip vienas 
[nori grįžti į savo 1
I

IĮ
i

ROMOJE — BALF Pirmininkas kun. Dr. J. B. Į 
Končius (viduryje) aplanko BALF Garbės narį p. My-j 
ron Taylor, Prezidento Trumano atstovą prie Šventojo: 
Sosto, (p. Myron Taylor trečias iš kairės).

• vėl galėtų grįžti į savo šalį. 
, Daugiausia susirūpini-

- - ► * tėvynę.'ra° man sukelia, — su ypa-
Kada paklausi, kodėl jie i tingu rimtumu man dėsto 
dabar nenori grįžti, juk Pirmininkas, — jaunimas, 
kelias yra atviras, tai at- kurs auga čia lageriuose 
sakymas jų būva taip pat 
labai griežtas: kol sveti
mas sovietinis režimas ten 
bus mes negrįšime. Mes 

; norime važiuoti tik į laisvą 
tėvynę.

Apie Lietuvą kalbant jų 
akyse ašaros žiba. Visos 

kam^į trinanti &
[viens apie kitą. Galima pa- ’ 
siusti tokioj padėty. Sa- 

■ vaime suprantama, __
(žmonės tokioj bedarbo pa
dėty demoralizuojasi.

i

ratinė būklė?
į — Šis klausimas yra la
bai svarbus ir jautrus, — 

. susirūpinusiu balsu ir vei
du kalbėjo Pirmininkas.

— Įsivaizduok Tamsta, 
kad reikia ištisas dienas, 
savaites, mėnesius ir jau 
net metus išbūti nieko ne
veikiant beslankiojant iš

36 sv.
12 sv.
19 sv.
17 sv.
17 sv.

I

tik apie grįžimą į tėvynę. 
Jie visi įsitikinę, kad ban- 

kad lydami dabar grįžti jie ne
pasiektų savo krašto, o at- 

’ sidurtų tolimame Sibire 
Ar gaut' !£*"?“? ,a.rba i lag«iusJ

_ • I romtiniai 7:nn LraH -mdarbo? — aš įterpiau.
— Nieks jiems darbo ten 

neduoda ir jo jiems nėra. 
Tai yra labai sunki padė
tis. Bet bendrai, paėmus 
padėtis nėra Uoga. Karo 
vadovybei ir UNRRA’i re
miant ir padedant beveik 
visose vietose jau veikia 
pakankamas mokyklų,

LICDNA

Negana mano sielą verpetai 
Benešiojo ir daužė keliais? 
Ar ant veido daug ženklinę i 

tai
Bent jau kartą nurimti neleis?
O, tie norai širdies begaliniai! 
Argi jie be kapų neužmigs? 
Argi valandai vien paskutinei 
Šaltą atilsį jie bepaliks?

Ko ieško širdis—neatrado,
j Nors betrokšti vargiai dovanos!

me-

kurs auga čia lageriuose 
baisiose sąlygose, bręsta 
be tinkamo auklėjimo ir 
be pakankamo mokymo. 

:O jaunimo yra ne mažas 
[nuošimtis. Jei būtų galima 
jį kurs nors išgabenti į ge
resnes sąlygas auklėtis ir__ __ __ _
mokytis būtų labai gera. • Nepasotinęs amžino bado, 

| Visi, Žinoma, norėtų pir-[jį tik pridengiau rūbais šalnos! 

minės į Jungtines Valsty- Ant nudeginto raisto dar vėjas 
bes, kur galėtų lengvai sau Sutrynėjusius varo lapus: 
ten rasti prieglaudą, kol' Bet jau ąžuolas, metais šlamė- 
galės grįžti į savo tėvynę”.

miausia vykti pas savo gi-

jęs.
“ Ką dar tamsta norėtum Neprašneks! Rytmečiais neat- 
pas mane paklaust, — tei-! bus!

_  raujasi Pirmininkas. j jeį prašnektų, tai skųstis tegali 
pat negalės ilgai tęstis. II-Į — Aš, Kunige Daktare, Tarp laukų be rasos ir žvaigž- 
giausia jie galės būti da- pagrindinius klausimus a- 
bartinėje padėtyje dar at-įpie tremtinius jau Jums ir minėtų tą ilgesio šalį, 
einančią žiemą. UNRRA pastačiau. Gal Jūs galėtu- 
šiais metais likviduojasi, i mete dar ką nors man iš 
■Tremtinių aprūpinimą ku- savo pusės pasakyti?
riam laikui/ žinoma. Der- i — Aš Tamstai norėčiau

Tremtiniai žino, kad jų da
bartinis gyvenimas taip

dės!

Iš kurios jau vilties negirdės !
Maironis.

I

siems tinklas. Šiuose kur-
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Visiems aukotojams nuoširdus dėkų!
Žiema jau arti. Šiai žiemai vėl reikia šiltesnių drabužių, ku-j

vio, staliaus, šoferio ir ki
tų amatų. Tai yra jau la
bai geras dalykas.

Kultūrinėje srityje yra 
visur meno, mokslo ir ki
tos kultūrinės organizaci
jos. Bet tas viskas atrodo 
labai biednai, nes mokyk
los, gimnazijos neturi va
dovėlių, rašymo priemonių 
ir svarbiausia patalpų.

riam laikui, žinoma, per- ; — Aš Tamstai 
ims Jungtinių Tautų Orga-itik pasakyti, ko aš, kaip 
nizacija (UNO), bet ar il-;BALF’o ~ 1
gam.

Visos sugestijos dėl emi
gracijos į kitus kraštus 
tremtinius nuliūdina ir jie 
tą svarsto tik su skausmu 

[širdyje. Jie norėtų mielai 
; likti Europoje, kol susida
rys sąlygos grįžti savo 
kraštan, nes išvykę ne visi

Pirmininkas ir
atstovas Europoje dėl

cūzija, kaip grynai euro
pinė šalis, tremtinių padė
tį labai gerai pažįsta ir at
jaučia. Materialinis trem-

tremtinių ateities pagei- tinių aprūpinimas jų zono-
daučiau ir ko aš sieksiu. Je Yra kiek blogesnis, ka- 

kad tie daugi ir visa Prancūzijos 
ekonominė padėtis yra dar 
labai sunki. Mano many
mu Prancūzijos ekonomi
niai sunkumai plaukia tiek 
iš vokiečių ilgos okupaci
jos ir apiplėšimo, bet tiek kun. Dr. Končiaus misija 
pat ir dėl per lėto atstaty- yra labai svarbi ir jos re-

Pirmiausia taj, 
vargšai karo nuskriaus
tieji būtų globojami rim
tos tarptautinės instituci
jos kaip tai yra Jung. Tau
tos ir jų organizacijos; 
kad tose šalyse, kuriose jie 
yra, jiems būtų leista lais-

Prof. Vladas Stanka, 
Lietuvių rektorius Baltijos 

Universitete.
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6 sv. dainuoja gražias lietuviš-
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116 sv.' ”
30 sv riais reikia mūsų brolius Europos lietuvius aprūpinti. Tad malo-
23 sv ‘ skubiai patys dovanoti ir kitiems pagelbėti kuo daugiau

siai ir kuo greičiausiai padovanoti ir parinkti drabužių, maisto, 
knygų, mokykloms priemonių ir viso to. ko žmogui reikia.

Viską siųskite į:
L’NTTED LITHL'ANIAN RELIEF FENO OF AMERICA, b.c.

Warehousc
101 G ra n d Street Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrccn 8-6203

kūrusios net rūsiuose.
Prie kultūrinio lavini

mosi ir moralinio pakėli
mo reikia priskaityti ir 
tautinio meno: liaudies šo
kių, dainų, teatro ansam
blius, kuriais man teko vi
sur gėrėtis ir apie kuriuos 
aš išsiveža geriausius į- 
spūdžius. Lietuvis, nors ir 
nelaimėje, vistiek šoka sau

vai darbuotis šalpos, kul-|mo darbo. Prancūzai, atro- Į zultatai bus 
• — • — • • 1 ' • i i <■* ■ n A r* ’ 1—X x*. •* Ir* x* * Irturineje ir švietimo srity-;
je; kad būtų jiems leista 
kurti demokratiškas orga
nizacijas kultūriniams, so
cialiniams ir šalpos — eko
nominiams reikalams, kad 
tremtiniai būtų aprūpinti 
darbu, pakenčiamais bu
tais, maistu ir kitomis ele
mentarinėmis kultūringo 
žmogaus gyvenimo sąly
gomis; kad tremtiniai ga
lėtų kuogreičiausia išvyk-

; labai dideli, 
do, į savo padėtį atsineša i Reikia juk atvirai pasaky- 
per daug indiferentiškai,' ti, kad ligi šiol dar niekam 
ko negalima pasakyti apie \ iš Baltijos tautų nepavy- 

; Prancūzijos mažą kaimy-Įko taip plačiai išstudijuoti 
Inę Belgiją, kuri yra jau • šį klausimą, sueiti į kon- 
labai toli ekonominiai pa- 'taktą, su taip aukštais 
žengusi ir atsistačiusi. [žmonėmis ir ginti tremti- 

Kitais atžvilgiais mano' nių taip skubų ir svarbų 
įspūdžiai yra geri. reikalą. Europos lietuviai
— Koks kraštas labiau- su dėkingumu minės jo vi- 

siai karo paliestas Euro- sus žygius ir dėkos taip 
lietuviams

šiai karo paliestas Euro- sus žygius 
poje? pat Amerikos
— Žinoma, Vokietija. Jos už paramą ir visokiariopą 

beveik visi didieji ir vidų- pagalbą taip sunkioje va
tiniai miestai sunaikinti. ; landoje.
Jų vietoje likę tik griuvę-i Kun. Dr. Končius grįžęs 
šiai. Kad vokiečiai būtų: Amerikon, žinoma, papa- 
labiau nubiedninti už kitas sakos apie viską daug pla- 
tautas to negalėčiau paša- čiau. O jis grįš jau ga > būt 
kyti, žinoma, išskyrus neužilgo. Dr. B. K.
tuos, kurie dėl bombų vis- Paryžius, 1946, 
ko neteko. Vokiečiai per rugsėjo 18 d.
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ALRK Naujos Anglijos Apskričio 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

BREGENZE — Kun. Dr. .J. B. Končius Galina gau
tą iš Amerikos maistą grupei Austrijos lietuvių trem
tinių. Tremtiniai aprengti anksčiau gautais iš Ameri
kos rūbais.

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 2 vai. p.p., P. Šv. N. P. 
parapijos svetainėje, 432 Windsor g-vė, Cambridge, 
Mass. įvyks Naujos Anglijos Federacijos Apskričio 
metinis suvažiavimas. Skyriai, katalikiškų draugijų 
[sąryšiai ir visos katalikiškos draugijos, raginamos 
prisiųsti skaitlingai*dėlegatų-čių. Suvažiavimas svar
bus. Mūsų visų pareiga surasti jėgų gyvesnei 
kiškai veiklai.

Kun. J. Vaitekūnas Dvasios Vadas
A. Daukantas, Pirmininkas 

B. Jakutis, Raštininkas

kataii-

iti pas savo gimines ar 
■ draugus į kitas pasaulio 
šalis, kur galėtų susikurti 
pakenčiamas sau gyveni
mo sąlygas, kol atsiras 
sąlygos jiems grįžti į savo 
tėvynę.
— Leiskite, Kunige, pa

klausti apie Jūsų bendro 
pobūdžio įspūdžius Euro-1 
poje. Kokį įspūdį Tamsta; 
turite apie 
jos žmones?

— Keliais 
teko turėti 

i aukštais Prancūzijos karo 
: valdžios pareigūnais ir 
kalbėtis tremtinių klausi
mu. Jų atsinešimas trem
tiniams yra gana humaniš- 

Įkas, laisvas ir net labai 
draugiškas. Prancūzų zo
noje lietuviai tremtiniai 
gyvena laisvai atskiruose 
geruose butuose ir daug 
jaunimo studijuoja, ne tik 
Paryžiaus ir kituose tie
sioginiai prancūziškuose 
universitetuose, bet ir jų 
valdomos zonos Vokietijo
je universitetuose. Pran- vių tremtinių Danijoje šalpos reikalais.

Prancūziją ir

atvėjais man 
kontaktą su

KOPENHAGOJE — BALF pirmininkas Danijoje 
tariasi su Danijos Raudonojo Kryžiaus atstovu, Iietu-
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Ką pasakoja vyras

tik ką rugpjūčio mėn. išvykęs 
iš Uetuvos

bunkerius, radio siųstu
vus, turi slaptus laikraš
čius. Ūkininkų neužkliūva. 
Maistą atima daugiausia 
valdišką, daugiausia svie
stą, iš pieninių. Jei gali, 
jie stengiasi ūkininkus ap
ginti nuo bolševikų. Bai
siai juos bolševikai gaudo. 
Savo akimis mačiau vieną 
— Jablonskį, atvažiuoda
vo dar į mano malūną. Ap
supo jo namus komunistai 
nakties metu, jis bėgo, ir 
nušovė. Tada atvežė jį į 
Skuodo miestą, pametė 
ant gatvės, ne ant šaly-

DXSBIKINKX8 ’

Kambarys užverstas svarstyklėmis, kurios buvo konfiskuotos dėl pa
mažinto svorio. Valdžios atstovai inspektuoja tas svarstykles.

(Pradžia 1-me puslapyj)

atskirą kambarį pradėjo 
kalbinti: išduok partiza
nus (kaip jie vadino — 
banditus), tai greičiau iš
leisiu. Bet aš nesutikau, 
sakydamas nieko nežinąs... 
Matydamas, kad vis neiš
duoda vizos, griežčiau pa
sakiau, kad esu Amerikos 
pilietis, kad jeigu man ne
išduos vizos, aš važiuoju 
pas USA ministerį...

Pagaliau išvažiavimo vi
zą gavau.
DOKUMENTAS

Tą kalbėdamas K. Žilins- gatvio, bet kokį metrą nuo 
kas paduoda savo užsienio krašto, Savo akimis ma- 
pasą, kur rusų kalba “Li-'čiau, kaip jis sušaudytas 
tovskos SSR” vardu, stovi gulėjo aukštielninkas, 
vizos štampas Nr. 59 514, marškiniai suplėšyti, kū- 
su data 1946 m. rugp. 20 nas matyti neapdengtas, 
dieną. Ant vizos uždėtas!
štampas:
— Vyjezd — iš važia vi- , PARTIZANAIS

mas — 1946 m. rugsėjo 4 Girdėti, pasakojo toliau, 
dieną. [Žilinskas, kad ir kitose

Taigi Chicago je turime i vietose taip sušaudytus 
žmogų, kurs paskutinėmis partizanus bolševikai pa- 
rugpiūčio mėn. dienomis, lieka gulinčius dienų die

niais metais, dar buvo Lie- nomis nelaidotus. Partiza- 
tuvoje.
UŽ ŠALTO VANDENS 
STIKLĄ PARTIZANUI...
— Na, sakykite, koks da- duoda perspėjimą, 

bar gyvenimas Lietuvoje?
Kostas giliai atsiduso ir 

pradėjo:
— Mūsų geriausi žmonės 

kalėjime arba ištrėmime. 
Daugelis drąsių patrijotų 
išėjusių partizanais į miš
kus. Juos gaudo. Sušaudę 
ištisomis dienomis laiko 
pamestus gatvėje. Nuolat' 
trėmimai, jei tik pajunta,! 
kad kur buvo užėję parti-i 
zanai, nors šalto vandens; 
atsigerti, tuos, visą šeimą 
ir išveža.
ŪKININKO LAVONAS 
SKUODE
— Ar daug vyrų išėju

siais į partizanus?
— Nemažai. Kiti išbėgę 

iš kalėjimo, kiti ieškomi 
areštuoti, kiti kokie valdi
ninkai ar karininkai, kur 
jie dėsis — eina į miškus. 
Prie jų prisideda ir dau
giau, kurie nori kovoti dėl 
Lietuvos laisvės. Bet jie 
geri žmonės, aš juos vadi
nau išvaduotojais. Kur 
pakrūmiais turi slaptus

įnai labai griežtai elgiasi 
su išdavikais, kurie įskun- 
dinėja, įduoda rusams lie
tuvius. Pirma, dažniausiai, 

kad 
i liautųsi įskundinėję.

Prieš mano išvažiavimą 
partizanai nusitaikę sulai
kė Skuodo apylinkėse au
tomobilį, kuriuo važiavo 
komunistai. Automobilį 
sudegino, o išdavikų gyvų 
nepaleido. Partizanai vei
kia smarkiai. Berniukas, 
kurs mane buvo kartą nu
vežęs, kai grįžo nakčia per 
mišką, buvo sulaikytas 
partizanų; patikrino pasą, 
pamatė, kad nėra komu
nistų valdininku, ir palei
do.

Teko sutikti žmones nuo 
Tauragės, kurie pasakojo, 
kad tenai eina mūšiai sa
vaitėmis su partizanais. 
Bolševikai iš tokių padau
žų, chuliganų sudarę tam 
tikrus “iztrebitelių” (nai
kintojų) būrius, kurie 
siunčiami į-įtariamas vie
tas partizanų naikinti. 
Žmonės juos vadina “stre- 
bokai”, oi geria jie labai ir 
ūkininkus plėšia be atodai
ros.

X •

Pažymėtina, kad miš-kas” Dima ir sako — duok! Ūkininkus užgulę ypa- 
kuose yra vokiečių ir pa- tu jam ką, gausi popierį. tingi sunkumai dar iš to 
čių rusų partizanų, kovo- Daviau penkis 
jančių prieš raudonuosius. (50 rublių);
ŪKININKAI
— Kaip dabar Lietuvos na pas mane tas “strebo- 

ūkininkų gyvenimas? kas” Dima, klausiu jo, ar
— Ūkininkams uždėtos jis nekalbėjo su sekreto- — O kaip gyvena dabar 

sunkios pyliavos grūdų.iriumi dėl to rašto, Dima Lietuvos darbininkai? 
Jei kuris nuveža savo duo-jkaip šoko: — Kai aš tau — Tą galėtų pavaizduoti 
Ha cruAifai iit Iriolr 1 qilrn (JuoSlU. pOI* gctlVcį tcLU geli” VidlRS lYlclZHS HtSltikimČllS.

va nuo pečių nušoks. Aš Atleiskite už atvirą žodį, 
su buožėmis neužsiimu. bet j^s nusako darbininkų 

Taip jie su mumis elgia- nuotaikas: vieną dieną nu- 
si. Bet nieko negali sakyti,, važiuoju į miestelį. Žiūriu, 
liksi pats kaltas, 
braukiau ašaras 
kęs.

Kostas Žilinskis 
jo tą ir ištraukęs 
tę pridėjo prie . akių, ku
rios naujai pasruvo ašaro
mis.
— Vėl kitą naktį, girdžiu, 

kas baldosi pas kaimyną, 
— kalbėjo toliau K. Žilins
kis. Atidariau duris —ko
munistų pareigūnai užsi
puola kaimyną, būk jisai 
neturįs paso. Atsivedžiau 
juos pas save, sugirdžiau 
daugiau litro degtinės, tai 
jie ir nuėjo sau.

_________2500 UŽ SIŪTO 
kuriuo tuo MEDŽIAGĄ

i červoncus atžvilgio, kad stipresniųjų 
pinigus paė- ūkininkų vaikų, kaip teko 

mė, o pažymėjimo taip ir girdėti, nebepriima į aukš- 
negavau. Kitu kartu atei- tesniąsias mokyklas.

kas” Dima, klausiu jo, ar DARBININKAI

*

Artistė Peggy O’Neill, parodo direktoriui sa
vo relės dali. Kaip matome jos darbo stalas tai 
grindys.

klę greitai, už kiek laiko 
jam greit uždeda naują — 
papildomą įsakymą duoti 
daugiau pyliavos. Jei ku
rie neatiduoda, tų ūkius 
atima ir juos veža į Rusi
ją. Nežiūri, ar turi iš ko, 
ar ne. Parduok 
parduok, ką turi, 
liavas atiduok.
— Ar dar turi 

maisto?
— Ligi šiol, dar šiaip taip

mito. Didelė stoka drus
kos, degtukų, žibalo. Gau
nama sū kortelėmis. Ūki
ninkams nė tų kortelių ne
duoda, tai šmugelio keliu 
dar šiek tiek gauna. Ko
munistų valdininkai vagia 
iš jų prižiūrimų krautuvių 
druską ir kitus dalykus, ir 
pardavinėja. Pagal rusiš
ką madą, apie ką man pa
pasakojo vienas žydukas 
iš Rusijos, su L_______
pačiu laivu važiavau ir 
kurs paklaustas apie Ru-!venti! — 
siją, pasakė:
— Jei vogsi, tai valgysi, 

nevogsi — nevalgysi.
Drabužius ūkininkai pa

sigamina savo, o pirkti ne
gauna. Ūkininkus varo 
vežti visokių dalykų. Kar
tą ateina pas mane vienas 
kaimynas ir graudingai 
kalba:
— Susimildamas, gelbėk: 

mano arklius paėmė kaž
kam vežti, o čia šieną rei
kia doroti, neturiu kuo.

Daviau jam savo arklius.
DEGTINĖ RAUDONOMS 
ŠIRDIMS MINKŠTINTI

Daugelis ūkininkų ban
do degtine komunistų val
dininkus atsipirkti. Aš 
pats kas savaitė išgirdy
davau po galioną, du ga- 

į lionu samagonkės viso-1 
įkiems* enkavedistams ir Į 
kitiems bolševikų valdi
ninkams, kad tik juos ap
malšinus.
KYŠININKAI

Oi skriaudžia jie Lietu
vos žmones! Kai man rei
kėjo 
gauti 
mano pyliavos 
Ėjau, ėjau 
kvitus nunešdamas, vis 
negaunu rašto. Vieną die
ną kalbu su valsčiaus se
kretorium, patraukia ma
ne į šalį vienas tas “strebo-

patalus, 
bet py-

žmonės

išvažiuoti, reikėjo 
pažymėjimą.

Tik nu- sėdi keletas darbininkų ir 
nusisu- kalbasi savo tarpe. Aš jų 

paklausiau, kur yra išeina- j 
moji. Jie man pamojo ran-j 
ka į tą vietą ir sako: “Eik, 
jei dar turi ką išmesti...” 

Daugelis darbininkų per 
prievarta mobilizuojami! 
prie darbų ant geležinke-- 
lių. Jiems moka 200 rublių 
mėnesiui ir reikia patiems 
maitintis, o kilogramas la
šinių (du su puse svarų)— 
kaštuoja turguje 150 rub
lių.

— Tai kaip jie maitinasi? 
— Vieni dalinasi su ki

tais šeimos nariais skur
džiomis pajamomis, kiti 

i pardavinėja ką turi iš se
niau, kaikurie gi vagia val- 

— Kaip ūkininkams gy-, diskus daiktus ir slapta 
kalbėjo K. Žilins-1 pardavinėja. Vargas neiš- 

kis, — grūdus atiduoda i pasakytas, 
komunistų valdžiai, grū-j po 12 V AI AN
dais reikia mokėti darbi- 
ninkams, pinigais nenori, ” V A E j ALI .EI 
o ką reikia pirkti _ bran-į 
gu. Druskos centneris —

pasako- 
nosinai

Kartą nuvažiavęs j Kre-

darbo. Jie žino, kad’ tiek 
nepadarys — nėra medžia
gos, nėra darbininkų, bet 
jei jis sakys — negali pa
daryt, jį išveš kur. Tai jis 
tyli. Praeina nustatytas 
laikas, jis išaiškina savo 
vyresniesiems kodėl nebu
vo galima padaryti ir tada 
visi gražiai sudaro prane
šimą į laikraščius, kad 
planas išpildytas 100 pro
centų su viršum.
PYLIAVOS IR 
MOKESČIAI

Tiesa, kaikurie darbinin
kai gauna žemės. Nuo ū- 
kininko paima gerai užsė
tą sklypą ir paveda beže
miui. Šis nusiima derlių. 
Apdeda ir jį pyliavomis, 
persunkiomis, daugelis 
taip ir palieka naujai gau
tąją žemę, iš kurių sklypų 
tada organizuoja kolcho
zus. Su pyliavomis ir mo
kesčiais nėra tvarkos. Dar 
pirmos okupacijos metu 
ateina man įsakymas už 
malūną mokėti 70 rublių. 
Išpildžiau 20 klausimų 
raštą, užmokėjau. Ant ry
tojaus ateina vėl reikala
vimas — mokėti dvigubai 
daugiau. Sakau, kad jau 
tik vakar sumokėjau. Vis 
tiek reikalauja vėl mokėti 
iš naujo. Ir išreikalavo.

Iš ūkininkų bolševikai 
ima grūdus, mokėdami 
jiems po 4% rublių, o dar
bininkams pardavinėja po 
50 rublių, bet ir tai negir
dėjau, kad kuri darbininkų 
šeima gautų daugiau, kaip 
9 kilogramus (apie 20 sva- 

' rų) per mėnesį.
[nėr gyvenimo 
NEI BIEDNIEMS, 
NEI TURTINGIEMS
— Galiu pasakyti, 

dabar Lietuvoje nėra gy
venimo nei biedniems, nei 
turtingiems, — susijaudi
nęs kalbėjo K. Žilinskis.
— Daug išvežtų yra į Ru- 

siją?
— Skaičių sunku pasaky

ti, bet man apskaičiuojant 
taip atrodo, kad apie ket
virtadalis visų Lietuvos 
žmonių išvežta, ir vis veža.
— Ar nesugrįžo kas iš iš

vežtųjų?
— Pasitaiko, ypač iš tų, 

kurių pasilikusieji Lietu
voj artimieji siuntė siunti
nius ir išgelbėjo juos nuo 
bado, nes daugelis taip ir 
mirė ten be reikiamo mais
to. Kad ir parvažiuoja, tai 
be sveikatos. Duoda jiems1 
'ten darbo, o maisto— men-; 
kai. Parvažiuoja kuris, tai

kolchozą padarė. Pastatė 
vyriausiu tokį kriaučių. A- 
pie ūkį , jis neperdaugiau- 
siai žino. Darbininkams jie 
nori mokėti valdiška kai
na, rubliais, o pas ūkinin
kus darbymetį moka po 
pusę pūdo grūdų. Be to, 
partizanai tuos kolchozus 
pakrapšto, taip, kad tas 
mūsų apylinkėj buvęs kol
chozas stūkso su užkaltais 
langais...
LAUKIA KARO

Lietuvos darbininkai ir 
Ūkininkai jaučiasi prislėg
ti ir nepatenkinti, tik ko
munistai ką valdžioje, 
plauko taukuose. Visi gi 
Lietuvos žmonės laukia 
karo, kaip išvadavimo.
APIE TREMTINIUS
— Ar gauna laiškų nuo 

tremtinių iš Sibiro?
— Neperdaugiausia, bet 

kaikurie gauna. Siuntinė
lius tremtiniams gali nu
siųsti. O paramos jie rei
kalingi. Vieni žmonės, ku
rie atvažiuodavo į malūną, 
pasakojo, kad jų sesuo, iš
vežta 1941 metais, kuri 
pirma svėrė apie 70 kg. 
(apie 175 svarus), dabar 
sverianti apie 35 kg.
80—90 svarų), 
dus tremtinių 
Sibire.
BAŽNYČIOS 
LANKOMOS
— O kaip su 

mis?
— Girdėti prie kunigų ka* 

binėjasi, kartkartėmis a- 
reštuoja, bet Skuodo apy
linkėje visos bažnyčios a- 
tidarytos. Žmonės gausiai 
eina bažnyčion. Krikštija, 
vedasi, laidoja bažnyčioje. 
Dabar tik pirma prieš že- 
nybas turi eiti į valsčių 
užsirašyti. Paskutiniu lai
ku buvo žinių, kad Kretin
goje vieną kunigą arešta
vo.

(tik 
taip skur- 

gyvenimąs

bažnyčio-

kad

400 rublių,-už vieno lango tingą sutikau kooperatv- žiūrėk — nuo to išvargimo
stiklus mokėjau 150 rub
lių, pusbačiai 1100 rublių, 
už siūtą, tik už medžiagą 
mokėjau 2500 rublių, o dar 
mokėjau už pamušalą, už 
pasiuvimą daviau grūdų. 
O tos medžiagos vis iš tų, 
kur nuo seniau turėjo. Ba
das gręsia, tai kitas pas
kutinę drapaną neša par
duoti. Kiti dar pardavinė
ja tą, ką buvo išmainę su 
raudonarmiečiais. Paltas 
kaštuoja apie ketvertą 
tūkstančių rublių.
ANEKDOTAS

Į Kaip dabar lietusiai jau
čiasi, galime jausti iš to 
anekdoto, 
pasakoja: esą, 
į konferenciją 
Churchillis ir 
sėmė kalbėtis, 
i tas geresni:
sako, mano

kurį Lietuvoje 
suvažiavę 

Trumanas, 
Stalinas ir 
kuris kraš- 
Trumanas 

žmonės gyve- 
kad na gerai — turi automobi-!

>. sotūs. Churchillis ir-!
i 
i i i

atpiltos, liūs, sotūs. Churchillis ir- 
kelis kartus, gi kėlė balsą kad jo kraš

te gyvenimas geras. Stali
nas gi ėmė tvirtinti: “Ne, 
mūsų kraštas geriausis. 
Čia visi vagia, ir visiems 
užtenka...”

vo sargą. Jis pasipasakojo, 
kad dirba po dvyliką va
landų ir gauna mėnesiui 
96 rublių. Vieną dieną jip 
gavęs algą ir nutaręs alaus 
išgerti. Pripylę jam gerą 
literį (apie kvortą) ir jis 
turėjo sumokėti 13 rublių. 
Paskiau bijo eiti namo pas 
žmoną — tiek išleidęs..., 
Jis iš savo algos vistiek 
negalįs išgyventi jokiu bū
du. Jį maitinanti žmona, 
kuri dirbanti girą ir par
davinėjanti turguje. Koks' 
gyvenimas darbininkui. : 
kad mėnesį išdirbęs negaili 
bokalo alaus išgerti.

Daibininkų gyvenimas! 
sunkus.

Gyvena susispaudę. šei-{ 
ma džiaugiasi, kad turi 
vieną kambanu>ą.
INŽINIERIAUS 
PASLAPTIS APIE 
LAIMĖJIMUS

Kaip ten darbai organi
zuojami galima spręsti iš 
to fakto:

— Vienas inžinierius man 
pasipasakojo, kad jiems 
nustato kiek reikia atre
montuoti namų, padaryti

ir miršta.
KOLCHOZAI
— O kaip su tais naujai 

Lietuvoje steigiamais kol
chozais, valdžios dvarais?
— Buvo mūsų apylinkėje 

toksai didesnis ūkis, kur

— AR ILGAI GALĖS 
LIETUVOS GYVENTO
JAI IŠLAIKYTI?

— Lietuviai gali daug 
pakelti. Jei ilgiau bolševi
kų okupacija pasiliks, se
nuosius, vyresniąją kartą 
— iškankins. Jaunesnieji 
gi — bus suvaryti į kol
chozus. Teko kalbėti su 
pramkombinato direkto
riumi, kurs užtikrino, kad 
už metų kitų Lietuvoje 
bus kolchozai, nuosavybės 
atimtos. Aš pats Ameri
koje sunkiai dirbęs (vie
noj dirbtuvėj dirbau 15 
metų), kietai taupęs buvau 
nusipirkęs malūną, kurį 
atėmė nuo manęs. Ilgus 
metus Amerikoje buvau 
paprastu darbininku, ne
girtuokliavau, savo gyve
nime nesu turėjęs daugiau 
kaip dvi pori kurpių, aę
Tęsinys 6-tame puslapyj

Prezidentas Truman linksmai pasisveikina 
Britanijos Field Maršalą Bernard L. Montgome- 
ry, kai jis atvyko į Washington, D. C. Maršalas 
pasiūlė Anglijai, kad ji užmokėtų Jung. Valsty
bėms už sudeginimą 1814 m. Baltųjų Rūmų.



DARBININKAS
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3 Vai. Po Pietų

Thomas Pk, So. Boston, MassSo. Boston High School Auditorijoje,

Ka pasakoja vyras

A-A ■ftąA

MUZIKAS 
POVILAS SAKAS

Pagerbti Įžymų Poetą “Vytis ir Erelis” Autorių 
Vyriausi “Darbininko” Redaktorių

ruosiamas;į“darbininko”
Sekmadienį, Lapkr ičio-November 3,1946

Programą išpildys pagarsėjusi operos artistė Biruta Ramoškaitė; Šv. Pranciškaus Par. Mišrus Choras, vadovybėje 
muziko Povilo Sako; Dr. Juozas Antanėlis; Antanina Grabijoliūtė; Stella Raznauskaitė; Iz. Zalubaitė; pasakys eiles Stu
dentė Bronė Budreikaitė, nesenai atvykusi iš Paryžiaus. Taipgi bus ir kitų įžymių artistų. Visus nuoširdžiai kviečiame į šias 
pagerbtuves - šaunų koncertų. RENGĖJAI.

tik ką rugpjūčio mėn. išvykęs
• v

IS
rašė nusiuntę Amerikoj 
rinktų drabužių į Lietuvą. 
Ar gavote kas?
— Mūsų. Skuodo apylin

kėje, negirdėjau, kad kas 
būtų gavęs. Buvo kalbos, 
kad drabužių buvę atsiųs
ta ir kad juos gavo rusai ir 
komunistai Lietuvoje.

_ 1Ką jums sakė lietuviai 
išvažiuojant?
— Daugelis prisibijojo, 

kad kaip nors per apgaulę 
manęs nenugrųstų į Sibirą. 
Bet aš pasakiau, kad Ame
rikos konsulas mane išlei
džia, Amerikos laivu va
žiuoju, nieks man negali 
sukliudyt.

Išvažiuojant jie tik pa
sakė: “Neužmiršk mūsų, 
gelbėkit Lietuvą”.
MASKVOJE
— Kai buvote Maskvoje, 

kąip ten atrodė?
— Sušneku kiek rusiškai. 

Sutikau rusų, kurie pasa
kojosi, jog sunkus gyveni
mas, bet iš jų pasakojimo 
supratau, kad jų algos di
desnės, kaip Lietuvoje. Po
žeminiai traukiniai gra
žūs, bet yra kitų trūkumų 
apsčiai. Sakysime, daugė

da-
sa-
nu-

Pradžia 1-iname puslapyj 
daugiau dviejų siūtų, netu
rėjau automobilio. Norė
jau jaunas dirbti, taupyti, 
kad senam nereikėtų uba
gauti. Malūną pirkau pu
siau su skola, kurią tik per 
ilgą laiką išmokėjau; 
bar atėmė tą nedidelę 
vastį mane kruvinai 
skriausdami.

— Ar gauna Lietuvoje 
siuntinius, kuriuos iš USA 
lietuviai siunčia gimi
nėms?

— Sunku būtų pasakyti 
apie visą Lietuvą, bet mū
sų, Skuodo apylinkėje 
žmonės, kuriems atėjo 
siuntinys, pasipasakojo 
radę daiktus išvogtus, tik 
prikišta visokių lupatų, 
kad svoris būtų tas pats.

Pinigus kai siunčia, do
leriais neišmoka, o vieton 
dolerio duoda penkis rub
lius. bet ką gi už juos nu
pirksi. jei, pavyzdžiui, ap
siaustas kaštuoja 3,000 — 
4.000 rublių. Tad supratin
gesni, nenorėdami savo 
giminių skriausti, neima 
jiems siųstų pinigų, kad 
jie grįžtų atgal.

— Komunistų laikraščiai lis žmonių, negaudami vie-
*

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremti nystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

n“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti! 

Kaina — $1.00 metams.
“ŽVAIGŽDĖS” ADMINISTRACIJA

488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Kun. Dr. K. Urbonavičių

KONCERTAS

tos viešbučiuose atvykę ji 
Maskvą visą naktį pra- 
vaiksto gatvėse. Buvau 
kartą teatre ir pasitaikė j 
sėdėti šalia vienos rusės,' 
apie 35 metų amžiaus, ku-j 
ri man pasakė: mes tik ko
vojame už duoną.

Teko kalbėtis su raudon
armiečiais Lietuvoje. Jie 
giria Rusiją, bet kitą kar-! 
tą, išmetę burną, ir prasi
taria. Galima suprasti, 
kad milijonai rusų, laukia 
perversmo.

Antroji Connecticut Valstybės
Šv. Pranciškaus Mylėtojų Ir Tretininkų

KONFERENCIJA,
globojant

Kun. Kleb. M. Pankui, 
įvyksta 

Kristaus Karaliaus šventėje, 
Spalių 27 dieną

šv. Andriejaus parapijoje, New Britain, Conn., 
396 Church ir Stanley Strs.

KONFERENCIJOS PROGRAMA:
1 P. M. — šv. Andriejaus parapijos salėje — Ansonijos, Bridge- 
port, Hartford, New Britain, New Haven ir Waterbury, Tretinin
kų Kongregacijų Tarybų posėdis.
S P. M. Šv. Andriejau* par. bažnyčioje — pamokslas, iškilmin
gas jžadų atnaujinimas, maldos, giesmės ir Generole Absoliucija. 
4 P. M. - šv. Andriejau* par. salėje — Tėv. Dr. Viktoro Gidžiū
no, O.F.M. paskaita: “šių Dienų Tretininkų Uždaviniai Pagal 
Popiežiaus Pijaus XII Nurodymus.”

T®V. JUSTINO VAŠKIO, O.F.M.
- trumpas referatas: 

“Trečiasis Ordinas Ir Taika”. 
Paklausimai, maldos ir užbaiga. 
PRIEŠ KONFERENCIJĄ — 

Spalių 23—H d.

Tretininkų Rekolekcijos
Pamokslai rytais — 9 vai, vakarais — 7:30 vai. 
šv. Andriejaus Parapijos 40 Valandų Atlaidai: 

Spalių 27—29 d.
KONFERENCIJOJE DALYVAUS:

Kunigai Klebonai, Asistentai, šv. Pranciškaus Mylėtojai ir Tre
tininkai iš sekančių Connecticut valstybės Lietuvių parapijų: 

Ansonia, Bridgeport, Hartford, New Britain, New Haven ir 
Waterbury.

PER SERAFIŠKĄ ŠV. PRANCIŠKAUS MEILĘ Į TAKĄ!

t
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PER SSSR ŽEMES
— Važiavote per Rusiją į 

Odesos uostą, kaip atrodo. 
Sovietų žemė?
— Atrodo, palyginus su 

Amerika ir Lietuva, kaip 
šimtu metų atsilikusi. 
Šiaudiniai stogai, kiti pa
šiurpę, važiuoja kelias my
lias — plika žemė, paskui 
užvažiuoji kolchozą — kai- i 
mą.

Rusai — melagiai. Mes 
patys jų laikraščiuose ma-! 
tėme, kad visi Lietuvos 
žmonės su jais, jų nori. Ar 
ne melagiai — mes gi ži-Į 
nom, kad jų niekas neno-, 
ri ir nelaukia. Arba vėl —! 
blivo dveji balsavimai, gal 
vienas iš dvidešimties bal
savo, o paskui rašo 99% ' 
balsavo. Aš — Amerikos “ 
pilietis, vis tiek privedė raštyje, vedamajame nusi
manė prie dėžės balsuoti, skundžiama:
Pritrūko balsų kortelių, — Tiesiog nedovanotinas 
bet jie beturį, nors jų ne- dalykas, kad, pav., rugpiū- 
spausdino ir iš kitur neat- čio 15 d. Kretingos apskr. 
sivežė, o iš tos pačios dė- grūdų paruošų metinis 
žės paėmė, kad vėl mestų, planas tebuvo įvykdytas 
Su balsų dėžėmis, jie tvar-.tik 0,4%, Tauragėje — 
kosi, kaip norėdami...
LAIKRAŠTIS 
IŠ VILNIAUS

K. Žilinskis pasakojo, 
tarpais sustodamas, susi
graudindamas. Jo akys 
prisipildydavo ašaromis, 
prisiminus dabartinį Lie
tuvos kruviną vargą.

Atvažiuodamas jisai at
sivežė ir lietuvišką laik
raštį, komunistų partijos 
organą “Tiesa”, Nr. 194, 
Vilniuje išspausdintą 1946 
metų rugp. 20 dieną. Laik-

ti. Yra nemaža faktų, kad 
kuliamos mašinos stovi be 
darbo, o kūlimas nevyksta.

/

Toliau — laikraštyje Pa
leckio įsakymai, tarp ku-’ 
rių paskyrimuose skaito-. 
me: bimcev paskiriamas Lietu-
— Aleksandr Petrovič vos TSR Statybinių Me- 

Sokolov paskiriamas Lie- džiagų Pramonės Minis- 
tuvos TSR Ministrų Tary- tru.
bos Pirmininko Pavaduo-j Taigi Lietuvoje — rojus 
toju. rusams, o kapai — Lietu-
— Sergej Michai 1 o v i č vos žmonėms.

Škodin paskiriamas Lietu-* Dr. J. Prunskis.

! Ministru.
— Dimitrij Ardalijonovič 

Jefimov paskiriamas Lie
tuvos TSR Valstybės Sau
gumo Ministru.

į — Nikolaj Andrie jev Liu-

OPEROS ARTISTE 
BIRUTA RAMOŠKAITĖ

AMERICAN 
REDCROSS 

+

CONN. APSKRIČIO 
SUVAŽIAVIMAS

ALRK Moterų Sąjungos 
Conn. valstybės apskrities svar
bus metinis suvažiavimas įvyks 
spalių 13 dieną 1946 m.. Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje, 
339 Greene St., New Haven, 
Conn. Pradžia 1 valandą po pie
tų.

' Kadangi šis suvažiavimas bus 
! metinis, nes teks išgirsti prane
šimus iš valdybos veikimo; taip
gi trijų apskričių rengimo gegu
žinės komisija padarys prane
šimą iš savo darbuotės, ir rei
kės išrinkti valdybą dėl atei
nančių metų. Taigi kviečiu vi
sas kuopas skaitlingai atstovių 

l prisiųsti ir pagaminti naudingų 
įnešimų.

M. Jokubaitė,
Conn. apskr. rašt.

Apskričio Suvažiavimas

t

vos TSR vietinės pramonės 
ministru.
— Andrėj Sergie jev Za- 

sypkin paskiriamas Lietu
vos TSR Žuvų Pramonės 
Ministru.
— Jakov Grigorjevič Svi- 

ščiov paskiriamas Lietu-

LDS Conn. Apskričio
Suvažiavimas

ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., Me. ir N. H. valstybių 

1 apskrities suvažiavimas įvyks 
spalių 13 dieną 1946 m. Nek. Pr. 

'P. Šv. par. salėje, 432 Winclsor 
' St., Cambridge, Mass. Pradžia 
pirmą valandą po pietų.

i Kadangi bus svarbus metinis 
suvažiavimas ir naujos valdybosį SU V dZild Vulldd 1A llcLUJUO V cLjVlj

įvyks sekmadienį, šių metų, rinkiinaii ui kuopos prašomos 
spalių - Oct. 27 d., Hartford,
Conn.

8:30 vai. rytą, švč. Trejybės metus bus išklau- 
parapijos bažnyčioje įvyks šv. syti Rap^-ui turi būti priruoš-

prisiųsti skaitlingai atstovių. 
Raportai iš kuopų veikimo per

parapijos bažnyčioje įvyks šv. ‘ - - 
mišios už gyvus ir mirusius na- ra§tu 
rius.

Pirmą vai. po pietų prasidės 
suvažiavimo posėdis švč. Trejy
bės parap. svetainėje, 339 Capi-i 
tol Avė.

Taigi prašome visas kuopas! 

prisiųsti atstovus, pagaminti į- 
nešimus — naudingi sumany
mai visados pageidaujami su
važiavime.

Valdyba:
Prel. J. J. Ambotas, Dv. Vadas
Juosas Bernotas, pirmininkas

Jonas Totilas, raštininkai.

Antanina M. HacP.ell,
Mass., Me. ir N. H. apskr. rašt.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

602 Washington Bivo 
BALTIMORE 30, Md 

Tel. Lexington 8595
Llmoslnal <MI visokių rrlk.’ų 
Patarnavimas Olėta Ir Naktį

i



Antradienis, Spalių 8 d.,1946
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VIETINĖS ŽINIOS
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ŽINUTES
*

kevičiai $40, Uršulė - Kastantas 
Šidlauskai $25, Magdalena Ba- 
kunaitė $15, po $10 — Saliomė 

Spalių 6 d., Petras Genevičius Strazdauskienė, Kazimieras An-
susituokė su Alena Gedraityte, drejąuskas, po $5 — Jurgis Šin* 
268 Gold St. kevičius, Apalionija Antaneiie-

-------------- nė, Pranas Adzikauskas '$4.
. ? • ■ y

Tą dieną, 3 v. p.p., baigėsi sėk
mingos jaunimo misijos. Visi 
džiaugėsi tėvelio Antano Ma- 
žuknos, MIC. iškalbingais pa
mokslais.

SUSIORGANIZAVO 
KOMITETAS

P1 1

Spalių 3 d., “Darbininko” sa-
„ ■ Įėję įvyko skaitlingas ir ėntu-

Spalių 7 d., 7:30 v. v. prasidė- ziastingas darbuotojų iš. Bosto- 
jo misijos moterims ir mergi- no ir apylinkės kolonijų susi- 
noms. Šias misijas veda Tėvas rinkimas. Susirinkimo tikslas 
Juozas Vaitkevičius, MIC., ka- buvo aptarti, kaip pasekmin- 
ro metu gyvenęs Romoje. giau pravesti didingąjį koncer

tą, ruošiamą nąūsų išeivijos žy- 
Aukos. Parapijos mokyklos nąiausįjį rašytoją - poetą kun. 

fondan aukavo po $5. — Jonas- kun. Dr. K. Urbonavičių pa- 
Ona Diksai ,Ona Stoškienė, adv. gerbti, lapkričio 3 d. So. Boston 
Juozas Gailius ir šeima, Vincen- High School auditoriume. Daly
tas Jučas, Jr., N. N., po $1. — vavo darbuotojai ne tik iš Bos- 
Jonas Overka, N. N., P. Vaši- tono ir jo priemiesčių, bet taip- 
liauskienė, A. Kalakausky, M.i gi iš 
Švelnis, E. Naudžiūnas, A. Mit- tono, 
kus, ponia Demsky, Marė Ma- nigų, 
tūzaitė, Onytė Freeze. katu,

Bažnyčios taisai aukavo: —
Magdalena - Kazimieras Valad-

DAKTARAI

TeL TROvbrldgs 6330

J. Repsltfs, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
27B HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
-

Lawrence, Lowell, Brock- 
Norwoodo ir k. Buvo ku- 
valdžios pareigūnų, advo- 
daktarų, redaktorių, mu- 
visuomenininkų, biznierių,

•ir paprastų darbininkų.
Susirinkimą pradėjo LDS Cen

tro pirmininkas ir Am. Liet. 
Kunigų Vienybės pirm. kun. Pr. 

i Juras trumpa kalbele. Po to 
’ “Darb.” administratorius A. 
Peldžius pranešė, kas jau ligšiol 
koncerto reikalu padaryta. Se

skubiai prSvesti, *' rtės knygutę 
atspausti ims kiek laiko.

Kadangi šjs|dEi'v Dr.' jfti. Urbo- 
ųavičiaus pageil?;''*n;M koncertas 
sujungtas su jo didžiulio veika
lo “Vytįis „ir -EA’lJ' paąjrodyAu, 
tai Alsiem^: gąpj^fe' ggmejams šis 
veikalas su garbingojo auto
riaus pai-ąšu bus įteiktas kon
certo pertraukoje. ‘} •

į w | sJ* • *J koncerto garbės komitetą 
j nut^ta pakviesti: gubernato
rių. is7 J .Tobin į senatorius Da- 
vi<J I. ĮValsh ir Leverętt Salton- 
staR; 'Bostono Kongresmoną 
Jodiną W. McCormack; Mayorą 
M. J.. Cųrley, Lietuvos Garbės 
Konsulą adv. A. O. Shallną ir 
dvasios .vadus.
e Į koncerto.ęgaekutyvį domite-, 
tą išrinkta šie:

Pirmininkas . — Pr. Razva- 
dauskasf'/.-vice pįnninįnkai — 
Stasys Mockus, 
kaitė ir Eva Paulauskaitė.

’flaštifiir^ai. -r- .Jonas’ ’ J. Ro
man- ir FoJicija Grendėkdė..

Iždininkas — A. Peldžius ir 
Dr. A. L. Kapochy.

Kvietimų Komisija: Adv. Jo
nas ^Grigalius, pirmininkas; na
riai : A. J. Namaksy, VI. Pau
lauskas, Mrs. M. Gailienė.

Publikaeijos Komisija: —Kun. 
Jonas, Bernątonis, A. F. Knęi- 
žys, Al. Ivaška, J. Kumpa, St. 
Griganavičius ir L. Venčienė.

Tikietų platinimo komisija:— 
Adv. J.-B. Gailius, pirm.; vice 
pirm. — Feliksas Zaleskas ir 
M. Karčiauskienė. Nariai: L. 
Svenčionienė, Valerija Palionis, 
Pėtr. Svilienė, Eva ♦ Kuderą'us-

VAIKUČIŲ DARŽELIS:

Stella Raznaus-

kė gyvi svarsfybai ir sumSfiy-" kwuC,'Vz Valatka, OnB-Kašėtai 
mai. Kadangi iš pakviestųjų ar-

Į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE < IN8URANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Offlce Tel. So. Boston 0848
Res. 37 Oriole Street 

Wsst Roxbury, Mm 
TeL Parkway 1233-W

tistų sąstato, visiems žinoma, 
kad muzikalė programa bus ko- 
puikiausia, tad svarbu perpildy
ti gražiąją South Boston High 
Schoolės didžiulę' auditoriją 
klausytojais. Tam tikslui tikie- 
tai padaryta pigūs tik $1.00 ir 
$1.50 (su taksais bus $1.20 ir 
$1.80). Tuo tikslu kreiptis j ko
lonijų darbuotojus tuos tikietus 
koplačiausiai paskleisti. Atmin
čiai išleisti knygutę — koncerto 
programą su gerb. kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus biografija ir at
vaizdu. Į tą knygutę rinkti ne 
tik biznierių, bet draugijų ir pa
vienių asmenų sveikinimus ar 
skelbimus ne tik iš Bostono bet 
ir kitų kolonijų. Tik tą darbą

tė, M. Bartkevičienė, 
recktėnė, Alena L'iolieriė, 
Norkiūtė, B. Gailienė, A. 
jauskaifė, St. Kontautas.

f

LANKĖSI

VAIKUČIŲ DARŽELIS: — Aprengti Amerikos 
lietuvių padovaūotais drabužiais, lietuvių tremtinių 
vaikučių būrelis.

Lietuvos Generalinio Konsulato New
’ Yorke Paieškomi Asmenys:

* • ’ e
RAČIŪNIENfi - Dargytė, Po-1 STEPONAVIČIUS, kilęs nuo 

donClja., i® vral
žeikių aps., gyv. Brooklyne.

RAČKAUSKAITĖS, Agota ir Katarina.
Marijona, iš Tauragės vai., gyv.
Čikagoje.

RAČKUS, Anna, iš Gardamo
parap., Naumiesčio vai.

RAMINAUSKIENE, Anelė ir iš Tauragės aps., 
vyras Raminauskis, Juozas, 
gyv. Čekiškės vai., Kauno aps., 
gyv. Mahanoy City.-

RELUNAS, Mary,
REPŠIS, Francis ir Repšienė,

Kotryna, Elzbietos Strasdaus- 
kaitės krikštatėviai gyv. Na- 
shuą, N. H. , .

RINKEVIČIĖNE - Žiukaitė,

Ona Gu- 
Ona 
Ma-

Z. f
Š. m.,

NAUJOS ANGLIJOS SODALIE 
ČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Apskričio pirmininkė, Sadie mas praeitų metų Konferencijos 
Protokolo. Sekr. Ona Norkiūtė, 
iš Brocktono. e) Raportai Pre- 
fekčių: Brockton, Cambridge, 
Lawrence, Lowell, Nashua. Nor-

Kaziliūnaitė, ir visa valdyba 
nuoširdžiai kviečia Naujos Ang
lijos sodalietes dalyvauti suva
žiavime, kuris įvyks Lavvrence, 
Mass., Šv. Pranciškaus parapi- wood, South Boston, Worcester 
jojė ateinantį sekmadienį — — St. Casimir, Worcester —Our 
spalių 13-tą dieną. Lady of Vilna, f) Paskaita:

Taipgi kviečiame visus dvasios kun. F. Norbutas, iš Brockton. 
vadus atvykti ir apsvarstyti, g) Sodaliečių Reikalų Apsvars- 
kaip mes galėtume pagerinti tymas ir Diskusijos, h) Vieta 
mūsų Sodalicijos veikimą. Soda- kitų metų Konferencijai, 
licija yra viena iš geriausių į- 
rankių, kurs laiko mus arti prie 
Dievo'— Per Mariją arčiau prie 
Jėzaus.

Taigi lauksime visų Naujos 
Anglijos Sodaliečių ir kunigų 
atsilankymo į šią svarbią konfe
renciją.

i

f

iš Laižuvos vai., Ma- Sėdos.
STOČKUVIENĖ - Dagiliūtė,

STUKAS, gyv. Čikagoje, 
I Breivių giminaitis ar pažįsta
mas.

SUDIENĖ - Andriekaitė, Ona, 
ir Sudžius,

Julius, gyv. New Yorke.
SADAUSKAS, Juozas, sūnus 

Jono, iš Židikų vai., Telšių aps. 
ŠIDLA, brolis Antano. 
ŠIKŠNIENĖ. Emilija, 

Philadelphijoje.
ŠIKŠNIS. Prialgauskų 

naitis.
ŠILINGAS, Karolis,

gyv

gimi.

sūnus

5:00 — Rožančius ir Palaimi
nimas Švč. Sakramentu.

5:30 — Prefekčių susirinki
mas.

6:00 — Vakarienė.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
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Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

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

220 E St., TeL ŠOU 8141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE 
VINCAS BALUKONIS, 

Savininkas

251 Vest Bmdwqr,

ž

DIENOTVARKE
9:30—- šv. Mišios; pamoks

las: kun. A. Abračinskas. N. A. 
Sodaliečių Dvasios Vadas.

11:30 — Pietūs.
1:30 — Posėdžiai, a) Malda, 

b) Rinkimas Rezoliucijų Komi
sijos. cj Sveikinimai, d) Skaity-

METINIS PARENGIMAS

Bostono Lietuvių Tautinių Šo
kių Grupės metinis parengimas 
bus lapkričio 24 d.. 1946, 3 vai. 
po pietų. Municipal Building sa
lėje, So. Boston. Mass.

Grupės Vedėja.

REIKALINGA kombinuotai— 
Cambermaid & Waitress j pri
vačią mergaičių mokyklą. Duo- 
dabas užlaikymas. Atsišaukite 
pas Miss Smith, Natick 117.

(8-11)

REIKALINGA siuvėjas. $60.- 
00 į savaitę. Pastovus darbas, 
geros darbo sąlygos. Didelė pro
ga išsidirbti. GRAFT CLEA- 
NERS, 1707 Mass. Avė., Lex- 
ington. (8)

Šeštadienį, spalių. 5,
Darbininkė* I&hkėsi veteranas- 

labdarys p. Matas Norbutas iš 
Cambridge, Mass. Atsilankymo' 
proga apdovanojo “Darbininko” 
štabą skaniais vaisiais. Ačiū!

Pirmadienį, spalių 7 d., “Dar
bininke” atsilankė tolimas sve
tys p. Kvietkus, ALRKS Sekre
torius. Jis turėjo pasitarimus 
su Bostoniečiais Susivienymo 
kitais reikalais.

i*

Pagamina gerus lietuvišku pfetus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

Užsisakykite Tonika Pas Mos
Pristotam geriausį toniką 
• Piknikams, Vestuvėms, ~ 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co,
GraftonAve  ̂ f “

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKJS, Namų TėL Dedham 130)-R

IsHnyton Mass.
. f • ‘

ir

BOSTONO KOMITETAS 
LAISVINTI LIETUVĄ

šaukia savo svarbų susirinki
mą lapkričio 8-tą, 1946 m., ir 
kviečia visų draugijų atstovus, 
pavienius ir susiinteresavusius 
asmenis. Susirinkimas įvyks 
Šv: Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje, West Fifth St., So. 
Bbstorie. Rap.

Ona, duktė Rožės, iš Balbieriš- Vladas ir duktė Stasė, gyv. Des- 
kio vai., dirbo siuvykloje Brook-' moines.
lyne. ■ j ŠIMELIS, Baltramiejus, iš

RINKEVIČIŪTE, Elena, iš; iSesikų parap., Ukmergė aps., 
Sasnavos vai., Marijampolės: ir Šimelis. Baltramiejus, gimęs
aps., išvyko Amerikon 1939 m., Čikagoje.
-gyv. Čicagoje.
' SENIŪNAS, Jonas, iš 
čių vai., Šakių aps.lr

SKAMBARAKEENĖ,
gyv. Philadelphijoje.

SKATIKAITIENĖ, Domicėlė,
iš Simno vai.

SPERBER, Emil. Otto ir Mar-
tha, iš Skaudvilės, Tauragės!
aps., gyv. Philadelphijoje.

SPIRGYS, Leonas, gyv. Pitts
burgh, Pa.

SPURGA, Kazys, gyvenęs į
Marijampolės aps. ’

STAJINSKAS, Ignas, gyv.
Cleveland, Ohio.

STAŠATnENE, Konstantina
ir vaikai Stasys ir Ona, kil. iš 
Šėtos vai., Kėdainių aps., gyve
no Amsterdam, N. Y.

STENIONIS. Antanas ir Ste- 
nionis, Juozas, iš Seirijų vai., 
Alytaus aps.

Leke-
ŠPOKAS (Spack), Aleksan

dras. sūnus Motiejaus ir Anta
ninos. kilę iš Lydos aps. gyv. 
Carbondale, Pa.

Šulinskytės, Olė ir Pranciška, 
iš Pupkaimio km., ‘Veliuonos 
vai., Kauno aps.

ŠUMANAS. Emilis, gyv. New 
Yorke.

TAMULICNAS. Vincas, sū-; 
nūs Motiejaus, iš Jankų vai., i 
Šakių aps.

TAMAŠAUSKIENĖ - Lodaitė, 
Magdalena, iš Prienų vai.

TAMKUTONIS, Antanas, Jo
nas. Jurgis ir dar trys broliai.

TAMSKIS. Jurgis ir Tamskie- 
nė, Elena, gyv. Buffalo.

TARGONSKY. Anthony. Gra
silda. Albin ir Michalina, kilę iš 
Aluntos vai. gyv. New Yorke. 

Į TARVYDAS, Juozas. gyv. 
New Yorke.

!
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Draugijų Valdybų Adresai
GAVO SIUNTINI 

KNYGŲ
“Darbininkas” gavo siuntinį 

tik iš spaudos išėjusių knygų 
anglų kalba “The Story of Lith
uania'**. Ji puikiai atspausdinta 
garsios knygų firmos Stratford 
House. New York, su gražiais 
viršeliais. Tai puiki dovana, ne 
tik .valdininkui, mokytojui, kny
gynui, bet labiausiai savo sūnui, 
dukrai ar artimesniam giminai
čiui, — jaunuoliui, kurs lietu
viškai fidmoka ar neskaito. Iš 
tos knygos jis sužinos apie savo 
tėviį ir protėvių krašto istoriją, 
jos laimėjimus ir dabartinę nc- 
laimę. Tas žinojimas gal suža- j 
dins ,jo širdyje lietuvybės -jaus
mą ir jis gali tapti uoliu lietuviu 
patrijotu, kovotoju už Lietuvos, 
laisyų. taip. .kaip/tapo pažadin
tas sulenkėjęs, lietuvis jaunuolis 
o vėliau tapęs garsiu Lietuvos 
patrijotu — Dr. Vincas Kudir
ka.

Vietiniai, užeikite’ į “Darbinin
ką” tos knygos .pamatyti; ,o iš 1 
toliau siųskite užsakymas. Jos 
kaina $3.561 Šiuo: kritingu Lietu
vai momentu jos vertė yra dide
lė. ’

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 6VC.

PirminlnkC — Eva MarksienS,
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkč — B. GailiūnienA, 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškiene.

440 E. 6th St.. So. Boston, Mass.
8 Winfield St.. So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienč.
29 Gould St., W. Roxbary, Mass. 

Tel. Parkway -1864-W 
Iždininke — Ona StaniftUūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininke.

6V JONO EV. 8L. PA6ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

PARSIDUODA saliūnas su 
restuorantu. Laisnis 7 dienų. 
Vienas geriausių Bostone. Par
siduoda pigiai. Norintneji geros 
vietos, tuojau kreipkitės į Ri- 
chard Steuurt, 91 Anawan Avė., 
W. Roxbury, Mass. (4-7-11)

TAUJENIENĖ - Dimaitė, 
i»Stasė, gyv. New Yorke ar 
Brooklyne.

TEKORIŪTĖS, dvi seserys, iš 
Kumelionių km.. Marijanųiolės 
aps.

TOMKEVIČIUS. Juozas, iš
: Veliuonos vai., Kauno aps.

TOMKEVIČICTĖ, 
Paulauskienės, gyv. 

1 phijoje.
TUMOS,

Edmundas 
dukterys, 
vėliau Brooklyne. Marion St.

TURLA, Antanas 
Alfonsas ar Adolfas, 
kagoje.

UMBRAŽICNAS, 
aras. gyv. bene Roselande.

URBONAS. Juozas ir Urbo
nienė. Antanina, gyv. Buffalo.

URMONAS. Petras, iš Jonis-, 
kio vai., Šiaulių aps.

URNIKIS, Adomas, iš Mosė
džio. Kretingos aps.. gyv. New 
Yorke.

VAIČIONIS, Stanislovas, sū
nus Kazimiero, iš Kamajų para
pijos. Rokiškio vai.

VALAUSKAITĖ, Adelė, gi
musi New Yorke.

VALAUSKAS - Volovskis, 
Stasys, gim. Tvenuose, gyv. 
Brooklyne.

VALECKAS, Antanas, ir šei-
i ma, gyv. Čikagoje.

VARNIENĖ - Pipiraitė, Ane- 
lija. iš Anykščių vai., Utenos 

, apskr.
VASILIAUSKAS. Alfredas ir 

Vasiliauskas. Jonas, iš Daujė- 
nų vai.. Biržų aps.

VELIČKA. Alfonsas, iš Dau-, 
gailių vai.. Utenos aps.

VELIČKA. Petras, brolis Ro-’ 
mualdo. iš Veprių vai.. Ukmer-j 
ges aps., gyv. New Yorke.

VERBICKAITĖ. Rauzė, ište
kėjusios pavardė nežinoma, gyv. 
Pittsburgh, Pa.

ZAVTSTAUSKIENĖ - Sušms- 
kaitė, Magdalena, vyras Zavis- 
tauskas. Vincas ir Zavistaus- 
kaitės. Katarina ir Ona, 
Plymouth.

ZIEMELEN - NEEL.
sesuo Muceniskienės.

ZOKAITIS. Jonas, iš 
miesčio, Šakių aps.. gyv. Brook- 

Uyne.
Ieškomieji a^.apįę,juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliep
ti:

L

Juzė, teta 
Philadel- 

j JI
jos vyras

i

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

Vice-Plrmlnlnkaa — Pranas TuleUcto
702 E. 5th St, So. Boston, Maaa.

Prot Rašt — Jonas Glineckla,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius.
699 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinki mus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 F. 7th St.. So. Boston. Mass.

Hadwig,
ar Edvardas ir dvi 
gyveno New Yorke,

ir Turla. 
gyv. Či-

Aleksan-

ATIDARO TUOJAU

LAUNDERETTE
7 j

SELF - SERVICE LAUNDRY
' 21 Naujų REyDIN Skalbiamų Mašinų

REIKALINGA namų darbui 
tarnaitė. Gali gyventi vietoje. 
Jai geras kambarys. 2 vaikai. 
6 kambariai apžiūrėti. Šaukite: 
Stadiųm 8785. (4-7-11). i

Reumatiški Skausmai
"Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė l«-oz. *5.00.

DEKEN'S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

I

gyv-

Lina.

Nau-

So. Boston FumitnreC*.
Matrasai naujai perdirbami. 
Kainos pranešama iš anksto.

SSOVž West Broadway, 
Tel. ŠOU 2758 

Jūsų kreditas gera*. 
Pristatymas skubus.

LBanseviteirSiMK
MOTERIS PAGELBININKR 

Lietuvių GraboNus Ir 
Balsamuotojae 

Tori Notaro TMm*

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2960 
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Oorchester Ava. 
Tel. COLumbia 2537

ZALETSKAS
FUNERAL MOMI

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zalstskss, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimu dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0819

ŠOU Boston 2808

10 Syftn? Drabužių už 25c
V iskas automatiškai. 
”,3011 9611

380 tf.iroadway, So. Boston, Mass.
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Consulafp General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York -4, N. Y.
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Tajo Kalno Didvyris

SJupiiuA.

Iš Tolimųjų Kraštų "Misija" Apysakos Jaunimui

Baldui n Rambo, S. J.
Išvertė R. Krasauskas

8. Prakeiktas aukso troškulys
(Tęsinys)

Feliupe liepė išnešti ant
rą dėžę. Taip pat ir šioje 
tebuvo tiktai Įrankiai, ke
li šautuvai ir šaunamoji 
medžiaga. Taip nešė dėžę 
po dažas. Bet jose rieko 
daugiau nebuvo, kaip tik 
sudėvėti rūbai, džiovinta 
mėsa, sėklos ir panašūs 
daiktai.

Atplėšę paskutinės dė
žės dangti, plėšikai džiaug
smingai sušuko: liturgi
niai Mišių drabužiai gulėjo 
viršuje. Tai buvo misijo- 
nieriaus dėžė. Tikrai ii slė
pė auksą! Skubiai nu
traukė jie šventus drabu
žius. Ant dugno sublizgė
jo kažkas geltona.

— Šalin! — sušuko Felio- 
pe ir puolė prie dėžės. Jis 
ištraukė tik menkai pa
auksuotą. gerokai nune
šiotą kieliką.
— Ee vertės! — sušnirpš

tė ir trenkė indą Į uolas 
žemyn. Paskiau apvertė 
dėžę. Viekas kitas maža
vertis indelis šventų alie
jų. žvakidė ir armonikos iš
riedėjo išjos. Nė vieno ,,
brangaus pinigėlio nebu- 
vo.

Plėšikai keikėsi. Dėl to
kio turto tiek daug kraujo 
praliejo!

Tain r»at maišai ir ryšu
liai. kuriuos pabėgėliai be
skubėdami na i'-’o. buvo ne 
kas kita, kaip menkos pra- 
gvvenimo liekanos. Valan
dėlei sumišęs ir abejingas, 
Felipne pagaliau tarė: — 
Ak. žinau, kodėl d’žėse nėr 
aukso, žinome. Padre 1 
ku paslėpė ji kalno
uose. Jis mūsų, mes rasi
me!

Plėšikai prisirišo švytu
rius prie lazdų ir apšvietė 
olą. Neliko nė vieno kam
pelio. kurio jie nebūtų iš- 
landę, nė vieno akmens, 
1 indo keletą kartų nebūtų 
iš”artę. nė vienos tamses
nės vietos skliaustuose, 
kurios su ilgomis bambu
ko kartimis nebūtų išbadę. 
Bet niekur nerado angos Į 
kalno vidurį.

Felinpei atėjo mintis: 
anga Į kalno vidurį galėtu 
būti užmūryta. Jis lienė 
dar kartą viską rūpestin
gai apšviesti.

! Daug vyru, pasidarę 
lijanų kopėčias, 
aukštyn ir mėgino, 
kiekvieną vietą, 
nebuvo užmūrytos 
niekur aiškaus balso, 
duslus uolos skambėjimas 
atsiliepdavo, lyg pašiepda
mas plėšikus, ištroškusius 
aukso.

Artinosi vakaras. Pasku
tiniai saulės spinduliai ap

uokas, 
vaini-

1*3 
laipiojo 

daužė 
Niekur 
vietos. 

Tik

PRAGYVENTOS 
VALANDOS

i Ten, kur audros, antai. 
Tarpu kalnų aukštai

Svyruoja net ąžuolą seną:
Kur bedugnė gili. 
Paslaptinga, tyli

Nasrus išžiodinus žvalgena;
Kur perkūnas rūstus. 
Nepatepęs ratus.

Žaibais po padangę lakioja. 
Tarp liepsnotų delnu 
Skruodžia širdį kalnų. — 

Gyvent mane norai vilioja.
Ten. kur žemė kieta. 
Dirvo.

Drąsiausi artoją baugina:
Ten, kur reikia trąšų 
Vien iš kraujo lašų. —

Ten dirbt mane jėgos vadina.
Tarp verpetų didžių.
Ten. ant jūrų plačių.

Kur šniokščia banguoliai putoti 
Kur mirtis alkana 
Nesakys, kad gana. —

Ten dūšiai norėtųs kovoti.
Ir jaunystėj pražūt —

švietė Tajo kaTno 
sudarydami šviesų 
ką anie jo viršūnę.

Plėšikai jautėsi pailsę ir 
nuvargę. Jie susikūrė prie 
įėjimo ugyi ir pradėjo ieš
kotis oloje maisto.

Misijonieraus lavonas 
vis dar tebegulėjo kampe. 
Felippe nebegalėjo ilgiau į 
ji žiūrėti.

— Užkaskit! — Įsakė jis. 
Tingiai pakilo keturi vy

rai ir aname kampe, pu
rioje žemėje, iškasė duo
bę. Žemes metė kaip tik 
ant tos vietos, kur buvo 
pasislėpęs Alfonsas. Po to 
atnešė iš guolio sustingusi 
kunigo lavoną. Įleido i duo
bę ir skubiai užkasė. Už-

šti
li r-

' c» 1 .r 1.*w

Tėvyne brangioji. 
Sakyk, mylimoji.
Kada gi krašte Lietuvos 
Visiems švies aušrinė
Naujosios gadynės
Ir naują mums gyvastį duos?

Kada nelabieji
Vargai tie sunkieji 
Iš mūsų šalelės išnyks.
0 vietoj dejonių. 
Sunkiausių karionių 
Laiminga ger ovė įvyk
Kada ištvirkimas —
Blogiausias likimas
Mūs" mylimo krašto neblies? 
Kada gi Aukščiausias — 
Mūs' Tėvas geriausias 
Tą savo malonę išlies?!

O mumis, jaunime.
Čia augus, čia gimus.
Kada bendras darbas sukvies.
Teisus Dievo žodis
Tuos darbus parodys.
Kur ateitį puikiai nušvies;—
Kada mes vienybėj.
Tikroje brolybėj
Gyvensim laimingai, šventai: 
Kits kito neskausim. 
Silpnuosius at jausim — 
Mylėsimės, broliai, tvirtai?!

J. Stanikūnas.

— 
kasdami, nuėmė žemes ir 
nuo Alfonso kojų, tačiau 
nė vienas jų nepastebėjo. 

Vienas vyras, ieškoda
mas oloje džiovintos mė
sos. staiga sustojo kertė
je ir po minutės staigiai 
sušuko:

— Ponas vade, indėnas! i
— Kur?
— Čia iš žemių matyti jo 

kojos.
— Ištrauk jį! 
Plėšikai griebė už kojų 

ištraukė.
— Alfonsas! — sušnibž

dėjo kiti ir spruko šalin. 
Jie buvo Įsitikinę, kad jis 
čia jokiu būdu negalėjo at
vykti. Kaip galėjo Alfon-1 
sas išvengti krioklio?
— Tačiau jis yra, — pa-j 

tvirtino Felippe. — Atsi
menant, kaip tą naktį, kai 
mes išvykom iš Campo Al-1 
to, kažkas mums sušuko, ■ 
kad mes saugotumės Tajo 
kalno ir botokudų ir kaip 
jis pasivadino Alfonsu Ta- 
kape.

Visi kiti pritarė. — Gy
vatė, jis klausėsi mūsų ir 
paskui Įspėjo indėnus. Ar 
dar gyvas ? »
— Dar neatšalęs, bet ne

bejuda.
— Išneškit jį!
Vyras ištempė jaunuolį 

Į ugnies šviesą. Jo akys bu
vo užmerktos. Dešinioji 
ranka sustingusi, nes nu
tekėjo daug kraujo.

Vienas plėšikų padavė 
degantį nuodėgulį ir tarė: 
— Štai, pasvilink truputi 

.blakstienas, tai geriausia 
: priemonė sužinoti, ar dar 
■ gyvas, ar ne. — <

Plėšikas pagriebė nuo
dėgulį ir perbraukė Alfon
sui akis. Kūnas nejudėjo.
— Jis miręs.

' — Bet aš dar pažiūrėsiu,
— sušuko Felippe.
ran iečiai 
svilinami,
spirginami, 
išsigelbėsią.

Felippe apčiupinėjo kū
ną. širdis plakė.

i — Jis gyvas! Palauk, gy
vate, mes tave tuojau pa- 
budinsim! Laikykit jį ant 
ugnies! 

Į Du vyrai nutvėrė Alfon- 
są už kojų ir rankų ir iš
tiesė ant žarijų. Po valan
dėlės per kūną • perbėgo apsimetė? mirusiu, kad vėl 
skausmingas trukioji- bėgtum dabar g.
mas. ... _ . _ .

VYRŲ STOVYKLOJE - iš lentų sukaltuose ba-! ■ ,
rakuose Lietuvos tremtiniai, vyrai ruošiasi nakties po-.Felippe. Vyrai padėjo Al- kyši, kur yra Įėjimas į tur-j 
ilsiu:. Ifonsą prieš vadą. J*

Gua- 
ramiai duodasi 

kepinami ir 
jei tik tikisi

DARBININKAS

Baltijos Universiteto (Hamburge) saleje, studentai renkasi prieš paskaitas.

Malonios Ir Puikios
/ ________________________ ____________

Malonios ir puikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margai! 
Šalis, kur užaugau! Kur atmintys visos 

graudingos, kaip mūsų vargai!
Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, 
O beržas našlaitis nuleidęs šakas, 
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis, 

jai beria sidabro rasas.
Ne rasos, tai graudžios jam ašaros byra! 
Bet veltui šakas garbiniais apdabins: 
Dubysa jau myli... bet tolimą vyrą: 

vien Nemunas ją apkabins.
Lietuvės neieško, kaip vilnys Dubysos, 
Sau meilės už kalnų, už girių tamsių; 
Bet meilę ir širdį atranda ne visos, 

nes bėga lietuviai nuo jų.
Kur Temza, Laba, Amazonė plačioji, 
Ten skursta lietuviai nuvargę keliais: 
Kur Varšuvos miestas, Maskva tolimoji, 

ten spaudžia juos mokslais giliais.
Lietuvės, kur vilnys Dubysos banguoja, 
Sau rūtomis pina geltąsias kasas;
Kad padalges grėbia, graudžiai uždainuoja, 

bet širdį jų kas besupras?
Ir eina tos dainos per Lietuvą mūsų, 
Kaip Nemuno mielo blaivioji vilnis! 
Joms pritaria balsas nuo Kuršo ir Prūsų; 

jų klausos nutilus naktis.
Kaip rausta jurginai ir rūtos žaliuoja 
Ir pina Dubysos pakrančius margai, 
Taip žydžia lietuvės, bet liūdnai dainuoja, 

nes spaudžia jų šalį vargai.

bėjo Alfonsas , tvirtai,. - - 
aš nesu melagis! Įšpėj i 
tave! Aš girdėjau botėki - 
dų karo pasitarimą. Jie t? - 
ve apgavo. Jie nori ju3 v - 
sus išžudyti. —

Felippe garsiai nusijuo
kė:
— Vaikše, tu nori mare 

Įbauginti! Neverk! Manai, 
kad Felippe Kapote leisią 
Juodajam Tigrui (botoku
dų vadui) už nosies vedžio
ti? Jei tu iš tikrųjų žino
tum, kad botokudai nori 
mus užpulti, tu tylėtum. 
Tu esi ne tik melagis, be t 
ir asilas! Jei aš žinau, ka> 
mano priešą kas užpuls, aš 
jokiu būdu jo neįsnėsiu, 
bet ramiai leisiu jiem a- 
biem susipešti. Trinčia'i 
tik iš pasitenkinimo rai 
kąs! TeišdrĮsta Juodas' ; 
Tigras mus Dulti! Svr!šk;t 
tą kvailą berniūkštį ir 
švieskit Į kertę!

Plėšikai surišo Alfom:') 
rankas ir kojas, nritran1! 
rankas tarp kelių ir pev*k*- 
šo tarp jų lazdą. Paskia i 
spardydami nustūmė Jį 
prie sienos.

Alfonsas gulėjo neju.d - 
damas. Suriesta r uga> t 
baisiai skaudėjo. Suvel 
tos rankos degė r,uo ra? - 
čių. Sužeista ranka ratu. > 
ir pamėlynavo. Alfonsą.; 
žinojo, kad tai ženklas 
kraujo užsinuodijimo. Šal
tas prakaitas išpylė jį. 
Šiandien jis pergalėjo ne
apykantą plėšikų vadui ir 
Įspėjo jį. Tačiau Felippe 
juo netikėjo ir mažiausiai 
tuo rūpinosi. Alfonsas ty
liai meldėsi už abu jam 
brangius mirusius, ir už 
vargšus pabėgėlius, kurie, 
gal būt, pateko į botokudų 
rankas.

Plėšikai sugulė aplink 
gęstančią ugnį. Nieks ne
kalbėjo. Neradę aukso jie 
graužėsi. Botokudas matė 
turtų sandėlį ir dar mone- 
tą buvo pasiėmęs. Godu- 

— mas neleido jiems supras- 
kad Juodasis Tigras

I — Vaike, tu meluoji!
•suriko Felippe, — tu me- ti, L_ū *
jluoji, kaip ir aną kartą juos apgavo, 
iprie Yguassu! Aš dar kar-. r " ----

i

v •

prie Yguassu! Aš dar kar-, Felippe sėdėjo nusimi- 
tą tavęs klausiu: kame Pa- nęs. Jis suskaitė savo žmo- 
dre paslėpė auksą? nes. Trisdešimt vyrų! De-
— Padre neturėjo jokio šimt žuvo, juos iššaudė du 

j aukso, 
j — Jaunuoli,
'plėšikas, — aš klausiu ta- kalne, kitaip, jie labai ap- 
vęs paskutinį kartą: kur siviltų. Rytoj anksti iš

byra Įėjimas Į slaptą Tajo krės jis kiekvieną kalno 
j kalno turtų sandėlį. kertelę. Įėjimas turi kur
į — Felippe, — atsakė ra- nors būti. Tada visi tikrai 
miai Alfonsas, — aš tau nustebs, kai jis braidžios 
sakau paskutinį kartą: iki kelių po auksą, kaip 
Tajo kalne nėra nei turtų dažnai sapnuodavo! 
sandėlio, nei aukso: — į Pirmieji tekančios saulės 

Felippe spyrė jam koja, spinduliai pažadino į dar- 
— Taip, jūs visi esate me- bą turtų ieškotojus. Vieni 

lagių išperos! Bažnyčioje vyrai saugojo olą, kiti pa- 
pamaldžiai kraipote akis, sidabro Į dvi dali. Viena 
o po to meluojat kaip vėl- turėjo išieškoti kalno ana- 
niai. Bet šį. kartą tavo me- čią, kita ištyrinėti kalno 
las bus paskutinis! Suriš- viršūnę ir uolų siejas, 
kit ji ir nuneškit i kampą! 
Du vyrai pasaugokit! Po 
to jis turės joti laukiniu 
eržilu.

i 
I į 
I

•
I Į 
i I 
I- - - IMaironis.

—Taip, jaunuolėli, mes vieną kulką į kaktą, ir tu 
vėl tave turim! Tu atrodai mirsi be skausmų. Jei ne- 
begalinis menininkas! Pir- pasakysi, pasiimsiu tave, 
miausia, tu perplaukei pririšiu prie laukinio ark- 
Garganta do Diabo kriok- lio uodegos ir užpiudysiu 
Ii, kaip kokį tvenkinį, vė- šunimis. Tada nė plėšrusis 
liau klauseisi mūsų kalbų, paukštis nesuras tavo 
Įspėjai pabėgėlius Taj© skiautelių. Alfonsai Taka- 
kalne, iššaudei apie pusę pe, kur paslėpti turtai? 
tuzino mūsų žmonių, pats

niekšai guaraniečiai! Tik- 
sušuko riausiai turtas turi būti

(Bus daugiau)
• _____________________________

Teikis atmint mus savo 
širdyje, melski už mus Die-

i
I 
II

Alfonsas atmerkė apsvi
lintas akis, drąsiai pažvel
gė vadui į akis, kaip tuo-

— Felippe Kapote, — kal-vą. sveika Marija!

__  . ____e___ , __ r __ ŽYGYJE Į VAKARUS — Įsikinkę į vežimėlius,
— Atneškite čia, — įsakė no^» Jau galas! Jei paša- meĮ prįe Yguassu, ir tarė: pakrautus pačiais gyvenime reikalingiausiais daiktąiš,

----- c — i — čia nėra jokios slėptu- tremtiniai anuo metu bėgo ieškodami prieglaudos ir
|tų urvus, paleisiu tau tik'vės. užtarimo.




