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A.Pasak prancūzų rašytojo 
Gide, neseniai praūžęs milžiniš
kas apokaliptinis karas pastatė 
mirties pavojun visa tai, prie ko 
mes esame labiausiai prisirišę: 
žmogaus didybę ir jo gyvenimo 
prasmę. Milijonai pavergtųjų 
tėvynėse ir tremtyje patvirtina 
šią šiurpią tiesą. Pasaulis jau 
lyg ir apsiprato su beatodairi- 
nėmis žudynėmis ne tik karo 
metu, bet ir po jo, kai tiek daug 
meluojama apie demokratiją, 
žmogaus teises, išlaisvinimą ir 
t. t. Nėra ko stebėtis, kad mir
ties tyla viešpatauja begalinėj 
vergų imperijoje, kuri vadina
ma Sovietų Sąjunga. Tam juk 
ir padaryta geležinė uždanga. 
Kas baisiau, tai kad vadinamo
je krikščioniškoje Vak. Euro
poje, demokratinių išlaisvintojų 
valdomoje, reiškiasi panašūs 
žmogaus išniekinimo ir jo gy
venimo prasmės paneigimo 
veiksmai, kaip raudonojoje ver
gų imperijoje. Turime mintyje 
dar nebaigto pasaulinio karo 
aukas, nereikšmingai vadina
mus DP.

Jais rūpintis, jų vargą paleng
vinti jiems vietą surasti juk 
buvo sukurtos tokios kilniais 
tikslais organizacijos, kaip ank
sčiau UNRRA, o dabar IRO. Ir 
kas atsitiko? UNRRA, tiek lėšų 
panaudojusi, tiek triukšmo su
kėlusi, nebuvo labdaringoji mo
tina, bet greičiau pamotė raga
na, iš humaniškų tikslų pasi
darius juodąją rinką, nešvaraus 
pasipelnymo karvutę, po savo 
sparnu slėpusi komunistus ir 
komunistuojančius agentus, 
nuolatiniais sijojimais ir paže
minimais skriaudusi savo globo
tinius tremtinius. Apskaičiuo
ta, kad vieno buv. UNRROS di
rektoriaus algos užtektų 200 
tremtinių žmoniškiau išlaikyti. 
UNRROS kai kurie spekulian
tai (daugiausia vienos tauty
bės prisiekę sukčiai) lėbavo už 
badaujančius ir lobo skurdžių 
sąskaiton. Taurė persipildė. 
Nors skriaudžiamieji ir buvo 
laikomi beteisiais, nors jų bal
sas visomis priemonėmis buvo 
slopinamas, UNRROS išsigimi
mo negalėjo tylomis praleisti 
kilnesni žmones, kaip gen. Mor- 
gan, Mr. Shirk, keletas sąžinin
gų laikraštininkų ir valstybi
ninkų. UNRRA turėjo likviduo
tis, palikdama savo vietoj IRO.
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Milžiniška Tikėjimo Demonstracija
Tnunan Ragina 

Pasninkauti
Washington, D. C.—Pre-' 

zidentas Truman atsišau
kė į visą tautą, kad antra
dieniais pasižadėtų neval
gyti mėsos ir ketvirtadie-! 
niais nevalgyti kiaušinių 
ir paukštienos.

Taupymas maisto yra 
būtinas, kad galėtume su
šelpti Europos badau ian- 
čius žmones, nukentėju
sius nuo karo. i

Taipgi atsišaukė į visus 
valstybės sekre torius 
Marshall, sekretoriai An- 
derson ir Harriman. Char- 
les Luckman, Prezidento 
Piliečių Maisto Komiteto 
pirmininkas, patiekė spe- 
cialę programa, kurią turi 
pravesti agrikultūra, in
dustrija ir visa visuomenė. 
Ragina taupyti grūdus.

Atgailos Ir Maldos Žygis 
Už Lietuvę
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Jo Prakilnybei šv. Sosto 
Delegatui pavedus žino
masis pamokslininkas Tė
vas Bružikas rugsėjo mėn. 
organizuoja lietuvių trem
tinių maldininkų ekskursi
ją į garsiąją Marijos šven
tovę Altottinge, Bavarijo
je. Ekskursiją pasirinko Walter Reuther, automo 
obalsį: “Atgailos ir mal-ibilių darbininkų i 
dos žygis už Lietuvą”. (CIO) pirmininkas, viešai

Jau sudaryta ir progra-Į pareiškė, kad jis vado- 
ma. 9:30 vai. pamaldos ir;vaus kovai prieš komunis-i 
iškilmingos pontifikalinės tus unijos seime, Atlantic 
šv. mišios. Po pietų eisena City, lapkričio 10 d., kurie 
į baziliką. Bazilikoje pa-bandys įsibriauti į unijos’ 
mokslas, giesmės ir pasi-avdovybę. Jis tikisi, kad 
aukojimas Nekalčiausią- seimas neišrinks nei vieno; 
jai Marijos Širdžiai. Ste- komunisto ar komunistų 
būklingoji Marijos statula pasekėjo į unijos valdybą, 
bus iškilmingai nešama į Taigi gali būti labai aud- 
baziliką, kas tik išimtinai ringas seimas. Sąmoningi 
leidžiama. Laukiama di- darbininkai turi vieningai 
delio lietuvių tremtinių kovoti prieš darbininkų 
maldininkų skaičiaus. apgavikus - komunistus.

Biustas šv. Petro Bazilikai — Prof. A. Silva, oficialus Vatikano ar
tistas, užbaigia nesenai kanonizuoto^ Louise de Marillac, Labdarybės Se
serų Ordeno įsteigėjos, biustą, kuris bus pastatytas Šv. Petro Bazilikoje, 
Romoje.

Darbininkų Vad
Kovę Prieš Komunistus ;
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Washington, D. C.

Daugiau Kaip 100,000 Vyry 
Dalyvavo Sv. Vardo Paradoje

3,500,000 Įvairių Įsitikinimų Žmo
nių Stebėjosi Tokiu Gražiu Katalikų 

Viešu Pasirodymu

Paradui Vadovavo J. E. AridvysL Rfchard J. Cusnmg DJ.
Boston, Mass. — Sekma- lietuviškomis vėliavomis, 

dienį, spalių 5 d. įvyko ne-' Nepaprastą įspūdį suda- 
paprastai įspūdingas ir rė iš tolimesnių valstybių 
milžiniškas Šv. Vardo gausios reprezentacijos, 
draugijų paradas gatvėse. New Yorko policijos divi- 
Daugiau kaip 100,000 ka- zija, virš trys tūkstančiai, 
talikų vyrų dalyvavo su maršavo su savo benu. Bu- 
savo vėliavomis, benais, vo ir iš Kentucky, Penn- 
float’ais (papuoštais veži- sylvania, Virginia, Geor- 
mais) ir gyvais paveiks- gia, ir kitų valstybių, 
lais, atvaizduojančiais ti
kėjimo tiesas ir istorinius 
Katalikų Bažnyčios įvy
kius. Paradas prasidėjo 1 
10:30 vai. rytą, ir tęsėsi 8 
vai. ir 20 minučių.

3,500,000

Gyvieji paveikslai, me
niškai papuošti, atvaizda
vo tikėjimo tiesas ir bruo- 
___ Vienas atvaizdavo 
Popiežių Pijų XII, kalban- 

. tį į pasaulio krikščionis ir

Paskutinis UNRROS atsiskai
tymas su tremtiniais buvo ame
rikiečių zonoj kai kurių stovyk
lų išardymas. Nuolat išvietin- 
dama savo globuojamuosius ta 
pamotė paskutinį kartą pasi
stengė tūkstančius nelaimingų
jų tremtinių sugrūsti į nepa
kenčiamus liagerius. Pamotei 
mirus, iškankinti žmones atsi
duso, kad gal dabar bus geriau. 
Ir galima tikėti, šiaip ar taip, 
IRO mažiau tarnaus bolševikų 
užmačioms ir netoleruos tar
nautojų vardu prisidengusių 
spekuliantų. Deja, kaip mums 
tremtiniai praneša, ir IRO, at
rodo, nori tremtiniais kuo grei
čiausiai nusikratyti. Tur būt 
tuo tikslu vėl pradėti “skrinin- 
gai”. Tremtiniai skirstomi į dvi 
kategorijas — gaunantieji pil
ną aprūpinimą ir į tokius, kurie 
gauna tik DP statusą. Daugiau
sia klausia, kodėl apleidai tėvy
nę. Vis raginama “grįžti”. (Ne
gi svarbu kur: į kartuves ar į 
Sibirą!). Anglai skrininguoja 
švelniau. Iš jų zonos nemaža 
tremtinių dalis įsileidžiama dar-
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.LVa25».L-.. L maldaujant pasauliui tai- 
. Kitas vaizdavo ka- 

. ~_ j kapelioną, at-
našaujant šv. Mišias su- 

kariams karo

sitikmimų vyrų, moterų ir kos —, 
| vaikučių žiūrėjo parados riuomenės

milžinišku ir gražiu vaiz- 
du ir katalikų viešu pasi- iaukuose 
rodymu. | .....

Tai buvo istorinė demon-1 Bostonas, Naujoji Angli- 
stracija, didžiausias pa- ja ir visi, kurie matė šį pa- 
saulioniu paradas, užbai- radą, neužmirš siu istori- r •_•_____ ffT________

vyrų draugijos ^v. Vardo Seimo.
Paradas j j ę Arkivyskupas Cu- 

gausias minias shįng taip pareiškė savo 
; Varšuva, Lenkija —Šio- spėjama, kad įvyko Silezi- žmonių, kurie ilgas valan- įSDūdžius: “Šis paradas 
mis dienomis Lenkijoje į- jos kurorto miestelyj nuo das išstovėjo. Oras buvo aiškiai patvirtina papras- 

:vyko slaptas komunizmo rugsėjo 21 iki 28 dd. i1*1*“1 ’ 1 x1“1
vadų susirinkimas. Šuva-i 
žiavę komunistų vadai iš 
įvairių kraštų išleido raš
tą, kuriame pareiškia, kad

Atgaivino Kominterną
viešai Agentai Dalyvavo Slaptame

Susirinkime
Kovos J. V. "Imperialistinę Hegemonija'

giant penkių dienų šv. ™ų įvykių ir šio Tautinio
Vardo
Tautinį Seimą, 
žavėjo

■ labai palankus ir tinkamas tųjų žmonių tikėjimą ir 
su- tokiai demonstracijai. pasišventimą Dievui ir ka- 

ut Bostono Arkivyskupas, falilr-vkMai .Tio vm tsintng 
Richard pagrindas ir su tokiais iš- 

- . * - . uių ucvyiuuusc akusiuvoc, .... - . ’ tikimais vyraispasaulis padalintas į dvi centraiinių komitetų. ‘Biū- Klobejas asmeniškai lydė- išliks apsaugota.

Informacijų Biurą Bostono Arkivyskupas, talikvbei Jie vra tautosdarys po du atstovus is Jq Ekacelencija, talikybei. Jie yra tautos
komunistų partijų, esan- j r5iahjng. p tj 
čių devyniuose kraštuose,- t •» Amerika

dalis ir atsišaukia į Euro- ‘dukart mėne- i° paraduojančius vyrus,
dos kraštus kad iic dėtųsi • • v i ir taip buvo patenkintas,

kitų demokratinių kraštų” ir Mtomto ™ ,eilSse- Jis., sav°
kovoti prieš “imperializ- dalbomis .nepaprasta ir nenuilstan-|
mo stovyklą ir anti-demo- i čia energija jaudino ir ne-|
kratines jėgas, kurių svar- Vadinasi, Maskva atgai-tikėlius ir bailius, kurie --------- ,-----------------
blausias siekis įsteigti A- vino komintemą, kuris bu- tiek daug yra skaitę apie ir tuoj po karo iš Rusijos 
merikos imperialistų he- vo neva panaikintas 1943 Arkivyskupo darbus. Vai- atvyko nemažai karinin- 
gemoniją pasaulyj.” m- Maskvoje. Bet tik buvo kučiai ypatingai nesuval- kų, kurie Amerikos ginklų

, . paskelbta pasaulio akių dė savo jausmu, ir pribėgę dirbtuvėse mokinosi ir ty-
Franesama, ad ame muįiįnimuį Kominternas prie jo, ji apkabino ir pa- rinėio šio krašto ginklų in- 

raudonukų vadų slaptame vejkė sI tai Q dabar bučiavo jo žiedą.

steigti iš devynių Europos 
kraštų “Informacijos Biu
rą” Belgrade,

Belgradas, Jugoslavija tą Ukmar nuteisė vienam! 
— Kaip jau žinoma, Jugo- mėnesiui sunkiųjų darbų! 
slavijos raudonųjų gauja, kalėjiman, bet jis tą baus- 
rugpiūčio 24 d., užpuolė mę atliko būdamas kalė ji-; 
Prelatą Jakob Ukmar, Va- me iki teismo. Kun. Ste- 
tikano atstovą, teikiant phano Cek nuteistas še- 
vaikams Sutvirtinimo Sa- šiems metams sunkiųjų 
kramentą. Prelatas susnė- darbų kalėjiman neva už joj pažvmėtina, kad tame 
jo pasišalinti nuo raudo- “kraujo praliejimo sukur- susirinkime dalyvavo Sta- 
nųjų budelių ir nuėjo į kle_- stymą” Lanische rugp. 24. Hno artimiausi patarėjai, 
boniją. Raudonieji puolė Tokia tai religijos “lais- pulk. gen. Andrei Ahdanov galingiausia jėga pašau- 
kleboniją, ir išvilkę kun. vė” yra Jugoslavijoje. Lai; ir George M. Malenkov. lyj. Taigi Maskvos din- 1 g alyvavo 
Milo Bulesich į gatvę dide-įsitėmyja tie protestantu t Kiti atstovai buvo Ed. guojamas komintemas di
liu peiliu papjovė, o Prela- ministeriai, kurie lankėsi Kardelf ir Milovan Dilas džiuosius šūvius jau palei- 
tą Ukmar sužalojo. kaipo Tito svečiai ir sugrį-^iš Jugoslavijos. Vulko Čer- do į Jung. Valstybių įžy-

Vėliau raudonųjų vai- žę pasakojo kitiems apie venkov ir V. Poptomov iš miuosius vadus. Maskvos 
džios policija areštavo religijos “laisvę” Jugosla- 
Prelatą Ukmar ir jį kalti- vijoje. Nėra ir negali būti 
no neva už kruvinų riau- religijos laisvės komunis- 
šių išprovokavimą. tų dominuojamuose kraš-

Šiomis dienomis ' 
raudonųjų teismas Prela- pildyti jo įsakymus, nes H. Mine iš Lenkijos, Vac-
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nutarta į- jo Vgj veikti viešai. Ko-

Pasislėpė Rusijos 
anMenrai

Praneša, kad karo metu

dustriją.
Šiuo metu tie visi Rusi- 

“studentai” kažin kur
Sunku išvardinti visas 

minterno tikslas siekti valstybes, miestus ir para- jos
T . . pasaulinės revoliucijos —pijąs, kurios dalyvavo, nes,dingo — pasislėpė. Reikia

istoigti proletariato dikta- jų buvo tiek daug iš toli- tik stebėtis, kad Amerikos 
QT*’° turas visuose kraštuose, mų valstybių ir iš Bostono j valdžios įstaigos neturi tų 

Jungtinės Valstybės yra viaį ]abai gražiai ir skait-!no tikrai kiek jų yra įva- 
su savo žiavę į šį kraštą.

“studentų” sąrašo ir neži-

DE GAULLE REMIA JUNG. 
VALSTYBIŲ POLITIKĄ

Bulgarijos, Anna Pauker tikslas sugriauti Marsha- ■
ir Georgi Dej iš Rumuni- ll’o planą Europai atstaty- Paryžius, spalių 6 —Ko
jos. M. Farkasz ir J. Rėvai ti. Jung. Valstybėms, Bri- munizmas ir prieš jį pasi-

—---- -  v, j.------- ----- iš Vengrijos, vice premie- tanijai ir kitoms demokra- priešinimas, vadovaujant
Tito tuose. Stalino lėlytės turi ras Wladislow Gomulka ir tinėms valstybėms yra bū- Charles de Gaulle išėjo į 

’ -• > nes H. Mine iš Lenkijos, Vac-tinas reikalas sudaryti sti-viešą konfliktą prancūzų
----  komunizmo mokslo tėvai ques Duclos ir Etienne Fa- Drų demokratinį frontą politinėje arenoje.

kovai prieš žiaurų Mas- Prancūzijos susivieny- 
kvos komunizmo užsimoji- mas su Jung. Valstybėmis 
mą. Pirmiausia turėtų iš- ir Didžiąja Britanija yra 
šluoti lauk visus komunis- svarbiausiu kovos objek
tus iš valstybių departa- tu.
mentų, sustiprinti saugu-, Gen. Charles de Gaulle dijoj milijonas žmonių li
mo jėgas visuose demo- ragina prancūzus sukilti j ko be namų. Badas plečia- 
kratiniuose kraštuose. j prieš Sovietų pavojų ir ko- si tame krašte.

kad jie turėtų būti išstumti į sako: “religija nuodai.”, jon iš Prancūzijos, R. 
bolševikų nagus, be pastogės Nebereikalo komunizmo Slansky ir S. Basztovans- 
palikti žiemos šalčiams ir badui vykintojai pasirinko sauki iš Čekoslovakijos ir Lui- 
ar be atodairos atiduoti neaiš- ženklus — kūjį ir pjautu-!gi Longo ir Eugenio Reale 
kiems emigracijos agentams. Vą; kūju daužyk, o pjau-iš Italijos.

bams į Angliją. Stovyklos ir Labdaros organizaciją žmoniš- tuvu pjaustyk nekaltus Nors komunistų praneši-
patiems tremtiniams įgriso iki 
gyvo kaulo, bet tai nereiškia,

kūmas įpareigoja nors savo žmones, kurie tik neprii- mas nepaduoda kur toji 
vardą pateisintii C. ma komunizmo religijos. | konferencija įvyko, bet.

munistus. Jis priminė ko
munistų partijų susivieny- 
mą devyniuose Europos 
kraštuose kovai prieš 
Jung. Valstybių ir Britani
jos įtaką.

Potvyniai Indijoj
Dėl didelių potvynių In-
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įvairios žinios
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PAS LIETUVIUS VYRUS 
KANADOS MIŠKUOSE

Rugpiūčio mėnesio pra
džioje atvyko iš Vokieti
jos į Kanadą pirmasis ne
vedusių lietuvių vyrų bū
rys. Viso 247 žmonės. Iš 
Halifax uosto jie buvo tie
siog nuvežti į vakarinę 
Ontarijo provincijos dalį 
miško
Mat Vokietijoje jie buvo ta aplankyti lietuvius pie- 
)„si_ašę sutartį su Kana- tų metu. Štai vienas jų 
Jos miškų bendrovėmis, kerta atsineštus pietus at- 
pagai kurią jie pasižadėjo sisėdęs prie savo sukirstų 
dirbti miškuose 10 mene- ir sukrautų medžių krūvos 
siu. Tam laikui praėjus jie kai staiga krūva sujuda, 
bus laisvi pasirinkti nau- subraška ir išlenda tam- 
ją darbą kur kam kas pa- sus meškos snukis. Laižo- 
tiks. si, o akys maldaute mal-

Bebūdamas Toronte rug- dauja kąsnio alkiui užkiš-
- jūčio mėnesio pabaigoje ti. Pirmą sykį savo gyve-

~ tariau su vietos lietu- nime pamatęs mešką, ir 
ris ir jų klebonu McGiv- dar tiek arti, mūsų lietuvis 

ev. jų pritariamas ir re- drąsuolis kone apalpo iš 
amas išvykau aplanky- baimės. Kiek atsipeikėjęs 
ką tik atvykusius bro- spruko, kiek kojos nešė, 

liūs lietuvius, bei susipa- prie kitų draugų šaukda- 
žinti su jų dvasiniais ir mas pagalbos. Tuo tarpu 
medžiaginiais reikalais. meška sėdo jo vieton ir 

Pirmiausiai nuvažiavau gardžiai rijo paliktus pie-
- Regan. Tai mažytė gele- tus. Išgirdę draugai ryks-

kelio stotelė į žiemius mą subėgo iš visų pusių ir 
^uo Lake Superior. Apie patyrę kas atsitiko, trau- 
20 mylių nuo tos stoties, kė meškos medžioti. Toji 
miško gilumoje, yra dvide- pamačiusi kirviais ir bas- 
šimt ketvirtoji stovykla, liais apsiginklavusius vy- 
kurioje gyvena dabar 70 rus ateinant ėmė trauktis 
lietuvių vyrų.

SUNKI KELIONĖ, 
PUIKIOS GIESMĖS...
Nelengva patekti į Re- medį, bet neaukštai. Atsi- 

gan stovykla. Apie 14 my- sėdusi tenai piktomis aki- 
lių reikia plaukti motori- mis žiūri į vyrus. Tie gi

sakytus žodžius: “Aš lai
minsiu tuos namus, ku
riuose bus garbinamas 
mano Širdies paveikslas”. 
Kitur virš durų kabo šv. 

aPY" Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
Su malonia

Čia ir gyvenamoji
.liuke ir stovyklos trobe- paveikslas.' Su malonia 
šiai kur kas gražesni negu šypsena beria ji skaisčias 
Regan. Bet čia, bent pra- rO2es — ženklus tų malo- 
džioje, mūsų vyrams daug nįų, kurias Viešpats teikia 
baimės įvare meškos. O jų žmonėms per jos užtari- 
čia ne maža. Tenka su jo- mą Taigi mūsų vyrai atsi- 
mis susidurti ko ne kas 

kirtimo darbams, dieną. Jos ypatingai mėgs-

girion. Bet kur ji nėjo, vi
sur matė vyrus. Nerasda
ma spragos iš rato išlysti 
ėmė kopti į artimiausią 
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lių reikia plaukti
niu laivuku, paskui bala- meškos bailumo padrąsin- 
dotis šešetą mylių trakto- ti ėmė svaidyti pagalius į 
riaus velkamu vežimu. Ke- jos užpakalį. Tas jai, ma- 
lias prastas, duobėtas, tyt, nelabai tepatiko, nes 
Traktoriui nors ir 
besikapstant po 
duobes didžiausi 
debesys 
dengdami 
vaizdus.

nešė tikėjimą, kuris bus ir 
toliau čia stiprinamas, ir 
kuris bus jų stiprybė ir 
paguoda sunkiuose nauja
kurio varguose.

Tarp gražių religinių pa
veikslų matyti tautiniai 
ženklai. Vytis, trispalvė 
vėliava, Gedimino stulpai 
ir toli toli likusios gimti
nės vaizdeliai — lietuvių 
sodybos ir prie jų palinkę 
kryžiai.

Visi tie paveikslai ir žen-

lėtai ėmė rioglintis aukščiau ir 
tas aukščiau, iki pasiekė me- 

dulkių džio viršūnę. Vyrams to ir 
kilo dangun, už- tereikėjo. Griebė pjūklą ir 

net apylinkės ėmė pjauti medį. Na, jie 
galvojo, meška T

rožes — ženklus tų malo-

A. L. R. K. Federacijos centro valdybos nutarimu, 
yra šaukiamas Amerikos lietuvių katalikų organiza
cijų vadų- suvažiavimas š. m. lapkričio 4 d., 10 vai. ry
tą, Hotel Pennsylvania, New Yorke.

Į šį suvažiavimą yra kviečiami visų lietuvių *kata- 
likų centralinių (nacionalinių) organizacijų pirminin
kai ir sekretoriai, visi Federacijos centro valdybos na
riai, apskričių pirmininkai ir sekretoriai, ir lietuvių 
katalikų laikraščių redaktoriai.

Aukščiau suminėtieji sudaro Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos Tarybą, kuri, paprastai, renkasi 
bent vieną kartą metuose, kad pasitarti pačiais svar
biausiais ir aktualiausiais dienos klausimais.

Kadangi praėjusio Federacijos kongreso nutari
mu ir naujojo statuto patvarkymu šiemet kongreso 
nebus, todėl lapkričio 4 d. pykstantis Federacijos Ta
rybos suvažiavimas ypač bus svarbus. Jis bent dali
nai turės atlikti tai, ką kongresai atlieka. Federacijos 
kongresas bus tik 1948 metų rudenį.

Kaip jau skelbiama, lapkričio 5 ir 6 dienomis bus
Šis tyniškas vaikutis yra vienas iš daugelio Euro- Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo seimas. Dau- 

poje, kurio sveikata šią ateinančią žiemą priklausys guma mūsų organizacijų lyderių aktyviai dalyvauja 
nuo maisto iš Amerikos. Pasiųskite jiems CARE — 22 šios organizacijos veikime. Todėl, suvažiavę į Federa- 
svarų pakelį, kuris kainuoja $10.00. CARE randasi 50 cijos Tarybos metinį susirinkimą turės progos daly- 
Broad St., New York, N. Y. Ragina visus paduoti užsa- vauti ir BALF svarbiame seime.
kymus prieš spalių 15 d., jeigu nori, kad pakeliai pa-į Federacijos Tarybos darbotvarkėj numatyta ne 
siektų prieš didžiuosius žiemos šalčius. ; vien tik vidujiniai mūsų veikimo centro ir organizaci-
------------------------------------------------------- :---------  jų reikalai, bet bus pasitarta Liet. Kultūrinio Instituto,

ilg|P %
J

klai, gražiai sukombinuoti ATVYKO 27 LIETUVIAI TREM- Centralinio Knygyno ir Archyvo veiklos P?PĮėtim° 
navprtA nin- klausimu, apie kulturmio žurnalo — N. Aušros lei-pavertė senatu phkas mu EURQPOS — =- --------- ... —-dimą ir, aplamai, apie mūsų spaudos stiprinimo daly

kus. Be to, suvažiavimui rūpės pasvarstyti ir didieji 
Lietuvai laisvinti ir tremtiniams šelpti darbai.

( Atsižvelgiant į momento svarbumą ir į visus ak
tualius klausimus, visi Federacijos Tarybos nariai yra 

4. . - ~ t>at» v t kviečiami atvykti į pasitarimą. Jei kas norėtų gauti
tarpę 5 jIAV , piliečiai re- tm^jrao^BALr\ apįe įaį daugiau smulkmenų, tesikreipia į Federacijos

* a- . ~ sekretorijatą (2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, UI.).
* Antanas F. Kneižys,

ALRKF Pirmininkas.
L. Šimutis, 

Sekretorius.

rias buvusias sienas į jau
kų, malonų kampelį, kurs 
mūsų vyrams nuolat pri
mena gimtąją seklyčią, 
kur augo ir laimingai gy
veno iki priešas jo iš ten 
neišvijo.

NUOTAIKOS...
Nors ir svetimam kraš

te, toli i
sunkaus darbo, i
vyrų nuotaika gera. Da
bar jie turi ne tik vilties 
vėl galėti iš naujo pradėti 
žmoniškai gyventi, bet jie 
tikrai žino, kad Stalino žu
dikų rankos dabar per toli 
jiems pakenkti. Dabar jie 
gali ramiai miegoti. Gali 

_ savo duonos' kąsnį patys
• užsidirbti. Dabar jie nebe: ___________________ ____ ________ ______

elgetos, jie nebegyvena iš išvyko pas vyrą: 4730 W. Čekoslovakijoj.
-Į3 gįree^ 0įcero JĮĮ ---------------

| viadas Daunora atvyko j y Kariuomenė Aplenkė

Spalių 2 d. laivu MARI- vykusius pasitiko Lietu- 
NE FLASHER atvyko 27 vos Gen. Konsulato atta- 
lietuviai tremtiniai, kurių che A. Simutis,_0na Valai-, 

įi‘ .
patrijantai, o kiti imigran- liavienė ir spaudos foto- 
tai, pasinaudoję Lietuvos grafas Urbonas. L.G.K. 
ir kitų šalių kvotomis. At-

nuo savųjų, prie vykusieji išsiskirstė pas AuStlijOS KomuniStsi RllO*
rYincii • ____ i___ • _____ .______ • Rta •«aa Perversmui

Viena, Austrija, spalių 6

bet mūsų gimines bei pažįstamus: 
Į Edmundas ir Elena Ar- 
bačiauskai su dukrele Vi
jote apsistojo: 5215 Maple- — Du Austrijos kabineto 
wood Avė., Detroit, Mich. ministeriai pareiškė, kad 

Kęstutis ir Rima Čerke- komunistai su Rusijos o- 
liūnai porai dienų sustojo kupacinės armijos pagal- 
New Yorke IRRC žinioje, ba ruošiasi nuversti da- 
o vėliau vyksta pas p. De- bartinę valdžią su tokiu 
venius į Waterbury, Conn. pasisekimu, kaip kad Ven- 

Paulina Dambrauskienė grijoj IT cIslId&i*

ŠV. SOSTO DELEGATAS LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ KOLONI
JOJE KEMPTENAS, BAVARIA
Rugpiūčio mėn.

o is savo
Tai juos j
iš jų krū- pas žmoną ir gimines: 502 
lietuviška y Marshall Street, Phila-

kitų malonės, 
rankų darbo, 
džiugina. Todėl 
tinių veržiasi 
daina, kuri aidi plačiuose delphia, Pa.
Kanados miškuose, A— — -

Rusiją
Aberdeen Paraitos Lau

kas, Md. — Spalių 2 dieną 
„ J Kariuo- 

410 Webster St., menės vadovybė parodė

14-15 tas. Koncerto programą 
bandomu d.d. Kempteno lietuvių ko- išpildė kolonijos solistės: 

loniją vizitavo Šv. Sosto Daugėlienė ir Bičkienė ir 
_  Delegatas Jo Prakilnybėj muzikos Armonas.

kan. Feliksas Kapočius.! Sosto Delegatas susidaręs 
Brangusis svečias tėviš-iapie kempteniečius labai 
kais paguodos žodžiais ap- gerą vaizdą. Jo paskuti- 
ramina visų įtemptus nėr- nieji žodžiai akademijos 
vus, davė šviesių vilčių metu buvo: 
dėl mūsų rytojaus ir už-i brangi ir mylima Kempte- 
akcentavo, kad mes tik suj no kolonija”. 
Dievu širdyse atgausime 
Lietuvai nepriklausomy-

Sv.

“Lai gyvuojatar‘ Eduardas ir Elena Drus- 
s—-’”’. . krisdama fatfKuoLiet žIvtdamaTetos k-“j su du?” *?!m.ute 2T Valstybių

Buvo sekmadienis. Į sto- su medžiu jei ir ne visai 1 : Ristojo. ‘
gerai gyyentojus ir patie s į-jN.W., Grand Rapids, Mich. šio krašto naujausius gin-

c. ° 7*^ dar ...į’?2^iaU: Petras Druskis išvyko iš klus gausiam būriui įvai- -. _
ix .ž ir ^ri atlikti suu- New Yorko, nepalikdamas riu valstybių atstovų. Ru- V1SU_S tautiečius ragi-

ir džiaugsmas visų jos kailj_vėliau 25 dolerius s _________ ____ sija parodų nebuvo į ^rugsėjo
Valstybės departamen-įĮ*°nėje i stebuklingąją 

iNew Yorke, kame aplankė tas išaiškino priežastį dėl Į^erSe}es. Y!etą
savo senus pažįstamus Si- ko Rusija nebuvo kviesta, Bavarijoje, j Alt - Oetting 
įmučius ir Juškius. o to- būtent, kad į panašią n .
liau vyksta pas brolį Kut- sijos parodą nebuvo pa- ir ten karštomis maldomis Augsburge. _______

kviestos ir Jung. Valsty- * Tremtinių Moti-'praėjo su dideliu pasiseki-

vykią įkėliau koją prieš užsimuš, tai nors bundama
pat pietus. Kokia staigme- prisitrenks ir bus galima ,
na visiems, koks nustebi- ją lengvai pribaigti ir už 
mas i 
vyrų veiduose, susitinkant paimti. Traškėdamas bra- 
lietuvį kunigą Kanados škėdamas nuvirto medis 
miškų gilumose. Pirmam su visu smarkumu ir su 
džiaugsmui aprimus, pa- meška. Bet, nespėjo vyrai 
skubom įrengtas altorius prisiartinti prie nuvirtu- 
taip vadinamoje švenčių šio medžio viršūnės ir 
bei iškilmių salėje. Stovy- mesti akį į ‘ užsimušusią 
klos komendantas, pasita- mešką, kai toji strikt nuo 
ręs su virėjais, atidėjo pie- žemės ir kaip vėjas, nors 
tus vėlesniam 
pats su visu virtuvės šta- ko tankumyne, 
bu atėjo į Mišias.
sykį šiuose plačiuose Ka
nados miškuose galingai, 
gražiai ir jaudinančiai su-, 
skambėjo lietuviškas ‘Pul-i 
kim ant kelių’, ‘Marija, 
Marija, o po Mišių net 
“Lietuva, tėvynė mūsų...” 
Kanadiečiai stebėjosi ir 
gėrėjosi lietuvių vyrų re
liginiais jausmais, kurie 
veržėsi iš jų jaunų krūti
nių giesmių aidais...

Porą dienų čia paviešė
jęs. išsiteiravęs ir pasida
linęs įspūdžiais patrau
kiau toliau į Kanados va
karus.

ĮKY RIOS meškos...
Trys šimtai mylių nuo 

Regan į vakarus, prie gra
žaus ežero yra Valora. Tai 
dvi didelės lietuvių stovy
klos apie šešetas mylių 
viena nuo kitos. Vienoje 
80 kitoje 70 vyrų. Ir čia po 
susipažinimo visi dalyva
vo pamaldose, kaikurie ė- 
jo išpažinties ir priėmė 
švenčiausią. •

Tėvas Stasys Ktribis, S. i.
Montrealis 
Rugsėjo 12 d.

^adreso. <
• Jonas ir Antanina Kut- pakviesta, 
iros sustojo keliom dienom

I

.mučius ir Juškius, o to- būtent, kad į panašiąMirė Kunigas St. Rauta
Rugpiūčio mėn. Augs-!™] Kįkfo rVni.' 

burge mirė lietuvis tremti-; - ...............
nys kun. St. Rauba, buvęs' — 
Bartininkų parapijos kle- 
bonas. Palaidotas Augs- 511* BabbifRd., Euchd* O*.

Pianisto Kuprevičiaus PacicjJrimM
Tremtyje gyvenantis 

jaunosios kartos pianis- 
sta, —;------ « — --------------o į tas Andrius Kuprevičius
ru- 0 rytus ny° Muencheno)1 pakartotinai koncertavo 

Koncertai

Jaunutis ir Aldona Nas- bės.
vyčiai su dukra Aldona Taigi pasielgta visai ko- 
apsistjo pas Smetonus: rektiškai: kaip tu man,

i ną — Švenčiausiąją Mer- mu. Vokiečių ir kitų tau- 
gelę Mariją prašant sugrą- tybių spauda bei kritikai

laikui ir ir šlubuodama, dingo miš- 
Nusiminę 

Pirmą vyrai skirstėsi prie savo 
darbų kalbėdami, kad ne
reikia pardavinėti meškos 
kailio jos dar nenudėjus.

Tokie pergyvenimai paį
vairina vyrų gana nuobo
dų gyvenimą.

RELIGIJA, KULTŪRA 
IR TVARKA MIŠKUOSE

Reikia pasakyti, kad zoraitis.
mūsų vyrukai moka tvar- turėjo pasikalbėjimą su Jonas Žarinskas, JAV 
kytis. Jų gyvenamieji na- lietuvių tremtinių vado- pilietis, apsistojo: 466 Bay 
mai primena Lietuvos sa-vaujančiais ; ” ' ‘ ~
manotąsias bakūžes. Pa- Ministeriai aplankė _
statyti iš netašytų rąstų, mąjį “Čiurlionies” ansam-' 
Sienos, žinoma, plikos, ne- blį, kur buvo iškilmingai lietis, apsistojo: 
tinkuotos, i ' ...............

'tOS. -- -- ---- T---  --------- ----- ------------ ----- ----- -
Kad tos plikos sienos būtų ruošė specialų koncertą.! Jurgis Alenskis, JAV pi-;

i panašesnės į gimtuosius Ministeriai lietuviškomis lietis, apsistojo: 61 Belden konvertą kuponą su $3*00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
■ namelius, mūsų vyrai pa-dainomis negalėjo atsige- " 
puošė jas atsivežtais reli- rėti ir reiškė didelį dėkin- 
giniais ir tautiniais pa-'gumą. Atsisveikinęs su 
veikslais. Štai vienos pir
kios kampe kabo vienas

i prie kito Švenč. Jėzaus Šir
dies ir Nekalčiausios Ma
rijos Širdies paveikslai. 
Jie čia tartum ir kartoja 

• Šv. Margaritai Marijai pa-

burgo kapinėse.
žinimo mūsų ‘ tėvynei ne- labai gražiai apie Kuprevi- 
priklausomybės. Galin- čių atsiliepė ir pranašau-taip ir aš tau. gesnė už atominę energi
ją, pažymėjo Šv. Sosto De
legatas, yra mūsų vienin
ga valia, jei ji bus nu
kreipta į vieną bendrą tik
slą — grįžimą į laisvą tė
vynę Lietuvą. Brangiam 
svečiui pagerbti buvo su
ruošta akademija ir baž
nytinės muzikos koncer-

ja jam didelę ateitį. S-sJonas Powelis apsistojo: 
124 W. Street, Lowell, 
Mass.

Albertas Vengris apsi
stojo: RD No. 2, Gobies,

• Šaunusis mūsų krepši
ninkas ir kolonijos gyven
tojas Z. Puzinauskas da
lyvavo pasauliniame YM- 
CA - YWCA kongrese Os
lo mieste, Norvegijoj. Šio 
kongreso šūkis buvęs — 
Jėzus Kristus yra Vieš-, 
pats!i---------------------------

įsigyk Angfilkoi-Lietavlikg todyng
-------- , ------------------------Engfish-Lithuanian Dictionary

asmenimis. Ridge Avė., Brooklyn, N. žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
' " žino- Y 'nes j*8 yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas,

ansam-l Antanas Šarka, JAV pi- siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką žodyną kuris yra
- - ./.o t kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4 .

. . .. s................ ’ 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo ponepopienau-sutikti. Ciurliomeciai gar-South VVashtenaw Ave./M00*’; mes Jum8 Jalome bargeną ^atiduodame 
Bet kvepia sakais.; bangiesiems svečiams su-,Chicago, Illinois. Mes jų nedidelį skaičių turime. Pražome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į

Min. Žadeikis Ir Lozoraitis 
Lankėsi Vokietijoje

I

Grįždami iš antrosios Mich.
lietuvių konferencijos Vo-' Robertas Misevičius: J. 
kieti jo j lankėsi Lietuvos A. V. pilietis, išvykęs iš 
min. Vašingtone pulk. Ža- Lietuvos šių metų vasarą, 
deikis ir min. Italijoj Lo- apsistojo pas tėvą: RFD 1, 

Abu ministeriai Mahopac, N. Y.
suj

i

Staro Balsuotojai Užgyrė 

Prancnija

gumą. Atsisveikinęs 
čiurlioniečiais min. Lozo
raitis išvyko į Italiją, o 
min. Žadeikis dar turėda
mas truputį laiko išvyko 
aplankyti lietuvių tremti
nių stovyklas Schwabisch 
Gmund.

Street, New Britam, Conn. i Avišką žodyną. 
Jurgis ir Janina Užuba-

_ • a • _ > c t _liai apsistojo: 969 Maple w BroBdway>
'Avė., Schenectady, N. Y. _ _ _ _

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

Atvykusiųjų tarpe yra 
trys lietuviai našlaičiai: 
Elena Imbrasaitė — 15 m., 
ir Eimuntas Imbrasas — 
17 metų.

Be draugų ir giminių at-

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas
Adresas________

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

Saarbrneken, Vokietija, 
spalių 6 — Vakar čia įvy
ko balsavimai, būtent, val
stybės seimelio rinkimai. 
Netiesioginiai balsuoto
jai pasisakė už ekonominę 
vienybę Saaro anglies sri- 
tyj.

Iš visų 520,860 balsuoto
jų, dalyvavo balsavimuose 
449,504 piliečių. Neoficia- 
lės skaitlinės parodo, kad 
96 nuošimtis balsuotojų 
užgyrė konstituciją, kurią 
paruošė iš visų partijų su
darytas komitetas.

Komunistų partija lai
mėjo tik dvi vietas seime- 
lyj. Demokratų partija ga
vo tris vietas. Krikščionių 
Liaudies partija gavo 28 
vietas. Sočiai Demokratų 
—17 vietų.
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mijos užgriūva Lietuvą. — Per dvi valandas ta 
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DARBININKAS
866 Vest Broadvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

Ūkininką sodybos virsta polenois. 
Paskutiniai tremtiniai palieka Lietuvą.

Sv. Draugija
Hitlerio Vokietijos armi- teko girdėti. Plėšimai, ir 

jos, pasiekusios Maskvos deginimai, nuolat i n i a i 
vartus ir Volgą, ankstybą bombardavimai iš lėktuvų 
1944 metų pavasarį trau- ir fronto ugnis, nekaltų 

' kėši atgal. Sėkminga ang- žmonių šaudymai, trėmi-

3
davo, taip pat imdavo dar-'stojęs rusų - vokiečių 
bams. Pasienyje paliktieji į frontas Lietuvoje, 1944 m. 
vėliau taip pat būdavo' spalių mėn. pradžioje pa
siunčiami badui ir bombų; judėjo. Rusai pradėjo nau- 
mirčiai į Vokietiją. Kiti.jją, rudens ofenzyvą. Vo- 
netekę savo globėjų, jų skiečių linijos lūžo visu 

j pėdsakais paskui vyko ti-; frontu ir rusų - bolševikų 
Įkėdamiesl ten susirasti armijos ėmė veržtis į Ryt- 
jjuos. O kas ir labai norėjo prūsius. Taigi, maždaug 
i likti savo tėvų žemėje, vis po 5 metų nuo karo pra- 
1 dėlto mažai turėjo galimy- džios, mūšiai prasidėjo vo- 
ibės. Mat, viskas sunaikin- kiečių žemėje.
j ta, viskas sudeginta, nėra! Vokiečių daliniai galva- 
. namų, nėra kuo maitin-įtrūkčiais traukėsi iš Lie- 
|tis. Negana to, likti savojtuvos. Visa, ką tik suspė- 
krašte ir didelė rizika bu-|jo, ėmė jie kartu arba va-krašte ir didelė rizika bu-jjo, ėmė jie kartu arba va- 
vo. Vokiečiai, kuriuos su- rėsi su savim. Visais ke- 
gaudavo pabėgusius nuo liais į vakarus nusitiesė 
jų suvarytų kolonų, tuos ilgiausios kolonos. Tai bu- 
.vietoje šaudydavo. .vo paskutinis
i Pabėgėlių - tremtinių ko- tremtinių eilės.
lonoms badas stačiai žiū- ore juos lydėjo mirtį šė
rėjo į akis. Pasienyje vo- janti karo ugnis. Šioje ke- 

į kiečiai nieko jiems neduo- lionėje daug žmonių žuvo, 
davo. Maitintis teko iš tų daug kas neteko savųjų, 

( x nedidelių išteklių, kurie artimųjų. Vienus pasivijęs 
b- dar buvo vokiečių iš vieti- frontas atkirto ir jie liko

lietuvių 
Žemėje irĮvykusios Bostone Šv. Vardo Draugijos iškilmės, " arnerikiečių invazija į mai iš namų ir siuntimas 

milžiniškai vyrų miniai dalyvaujant .sukelia katalikų Europos kontinentą, su- sunkiems fronto darbams 
džiaugsmą ir kitatikių nuostabą dėl atgimstančio pa- . .
šauly religinio sąjūdžio. Istorija parodo, kad Katalikų pradėti plataus mąsto o- niais. 
Bažnyčia visuomet buvo sukūry kovų su pasaulio dva- tenzyvą, kuri vokiečiams 
šia, būtent, tokia dvasia, kuri yra priešinga Kristaus atnešė visišką pralaimėji- kur tik suspėjo, viską iš 
mokslui. Pastebėta, kad kuomet toji kova buvo smar- m4 rytų fronte. Lietuvos plėšė ir vežė į sa
kiausia, Katalikų Bažnyčia parodydavo daugiausia Pripuolamai, ar ne, savo vo reichą. Jie nedarė nie-' 
atsparumo. Iš didžiausių persekiojimų ji išeidavo vis didžiąją ofenzyvą rusai kur išimties: miestuose -— . 
pajėgingesnė. Iš kur ta pajėga? Iš Šventojo Kristaus prieš vokiečius pradėjo iš krautuvių ir sandėlių 
Vardo, prieš kurį klaupia kiekvienas kelis — dangiš- trijų metų jų karo sukak- prekes, fabrikų įrengimus, 
kas, žemiškas ir pragarinis... tuvių dieną — 1944 m. bir- mašinas, baldus, o kai-

Šiais laikais pasaulinės dvasios kova prieš Kris- želio 22 d. ’ Sumuštos vo- muose — javus, gyvulius 
taus mokslą, kurį skelbia Katalikų Bažnyčia, pasiekė kiečių kariuomenės liku- ūkio padargus. Taip api- 
aukščiausio atkaklumo laipsnio. “Pragaro vartai”, ku-čiai visu “ 
riuos Kristus vadina didžiausiu Bažnyčios priešu, pla- atgal į vakarus į savo rei- ir kaimus atsitraukdami 
čiai atsidarė ir vilioja žmoniją žengti į žemišką rojų, cha, o paskui juos įkandin dažniausiai paversdavo 
kur žadama laisvas šio pasaulio gėrybių smaguriavi- dundėjo ir pati fronto ug- pelenais. Negana to, jie 
mas. Tačiau vos tik kuri tauta į tą “rojų” įžengia, tuo- nos. Liepos mėnesio pra- nepalikdavo ir žmonių, 
jau nusileidžia geležinė uždanga, už kurios siaučia kru- džioje rytų frontas pasie- bet prieš atsitraukdami, 
vinos kankynės ir viešpatauja nelaisvė, skurdas ir kė Lietuvos teritoriją Vii- sudarę didžiules kolonas, 
mirtis. Veltui išminties balsas perspėja lengvatikius niaus krašte. Apsupti Vii-jų ginkluotų sargybinių šv. Rožančiaus Karalienė pus ateidavo vis blogesni^
prieš melagingą propagandą. “Rojuje” dar nepabuvo-niaus miesto vokiečiai dar lydimas, varydavo sunkie- gandai. Jau nekalbant a-
ję skverbiasi į atvirus pragaro vartus, o esantieji ana- keletą dienų laikėsi, ta- siems darbams į Vokietiją, žiauriai nuo tų pačių vo- pie ten gresiantį nuolatinį 
pus geležinės uždangos nebegali perspėti, nes jiems čiau pirmosios rusų linijos Dažni atsitikimai būdavo, kiečių nukentėjo? Tik tie mirties pavojų nuo bombų 
jau vartai užrakinti ir ant jų uždėtas parašas: “visiš- greitai pasiekė Kauną ir kai ginkluoti atvykę vo- taip gali kalbėti, kurie ar- ir bado, buvo kalbama,ibeitsamto paklaustas, ko
kai išsižadėkite vilties iš čia išeiti”. kitas Lietuvos vietas. Tuo kiečiai ramiems Lietuvos ba nežino tikrosios pade- kad ir vandens Vokietijoj dėl jis nedirbąs, davė se-

Kas gali taip viliojamą žmoniją išgelbėti? Ne kas būdu liepos mėn. pabaigo- kaimų ir miestelių gyven- ties, ką nelaimingiesiems niekas dykai neduoda. Sti- kantį paaiškinimą: “Aš 
kits, tik tvirtas tikėjimas, su doru gyvenimu bei ge- je didesnė Lietuvos terito- tojams įsakydavo palikti tremtiniams teko iškentė- klas vandens esą kainuoja nesu tinginys, bet miegu 
rais darbais sujungtas. Čia pagalbon ateina šventas rijos dalis pateko į rusų - savo namus ir per dvi va- ti, arba tie, kurie tyčia, su 10 markių. ! kasdien iki 12-tos^ valan-
Dievo Vardas. Draugija, kuri stoja po Švento Vardo bolševikų kariuomenės landas išvykti į vakarus, tam tikrais tikslais nori| Tokiomis tai nuotaiko- dos. Tokiu būdu aš nieka- 
vėliava, sudaro Katalikybės tvirtovę. Ryškiausias tos rankas. Vokiečiams tik tai yra į Vokietiją. Ka- juos (tremtinius) 
Draugijos ypatumas yra tas, kad joje susiburia vieni prie šiaurės vakarinės Lie- dangi arkliai ir kiti gyvu- šmeižti, 
vyrai. Tai parinkti katalikai, kurie praktikuoja tikę- tuvos dalies, linijoj Kalva- liai dažniausia būdavo Fronto ugnies ir vokie- 
jimą ne tik bažnyčioje, bet ir kasdieniniam gyvenime, rija - Marijampolė - Vii- konfiskuojama, tai išvary- čių išvarytųjų lietuvių vo- 
Jie dažniau eina prie sakramentų, uoliau meldžiasi, kaviškis - Šakiai - Rasei- tieji beveik nieko iš savo kiečių parubežyje susitel- 
blaiviai gyvena, ugdo savo vaikus katalikiškai ir lie- niai - Telšiai - Kretinga, namų negalėdavo pasiim- kė milžiniškos masės. Vo- 
tuviškai, siunčia juos į parapijos mokyklas ir visame pasisekė trejetą mėnesių ti. Taip išvarytieji, už ke- kiečiai, kaip kokius ver- 
kame ir visa kur duoda gerą pavyzdį. O kas svarbiau- rusų slinkimą sulaikyti, lėto kilometrų atsisukę, gus, eilėmis suvarytus 
šia, nesantykiauja su bedieviais ir jų spaudos neremia. Tuo būdu Lietuva fronto savo namus matydavo žmones, rūšiuodavo dar- 
Tokių vyrų bedieviai neįkanda. Bolševikų propaganda ugnies tapo padalyta per liepsnos apimtus. Mat, ką bams. Vyrus dažniausia 
atsimuša į juos, kaip bangos į akmenis. Išorinės Šven- pusę. Didesnę dalį Lietu- nepajėgdavo apiplėšti, tą atskirdavo i

teikė galimybės rusams — tapo nuolatiniais reiški-' 
. i

Vokiečiai atsitraukdami,!

tuvių dieną — 1944 m. bir- mašinas, baldus, o kai- 
i vo- muose — javus, gyvulius,

-----r------- o---  --- r 
frontu traukėsi pieštus Lietuvos miestus

Šv. Rožančiaus Karalienė pus ateidavo

nių gyventojų nepaimti, anapus “geležinės uždan- 
Tačiau maisto ištekliai gas”. Kiti gi lavonais nu- 
nuolat tirpo. Jau. neką!- klotais ir krauju aplaisty- 
bant apie maistą, žmo- tais keliais pateko į Vo- 

'............... • . Vadi-
Šuli- naši, rugsėjo - spalių mėn. 

o kaip sukanka trys metai, kai
* 1 A ••• A A •• •w v • a y-. Iv e- « . a w 4- 4- « »-»

liko Lietuvą. Paliko prieš 
savo norą, žiauraus likimo 
ištikti, tačiau negęstantį 

vokiečiai norą ir troškimą turėdami 
grįsti į Laisvą ir Nepri
klausomą Lietuvą.

_________ J. šakinis. 

Specialybė—Miegas!
Vienas berlynietis, Ar-

nėms keldavo rūpesčių ir kietiją ištremiman. 
vandens klausimas. ’
niai baigė išsekti,
tik ištiko ilgesnių karščių paskutiniai tremtiniai pa
metąs. ,‘1“ ’ ~

Belaukiant eilės vergų 
darbams j Vokieti ia per 
rubežių (mat, 1_______
taip greitai mases žmonių 
nespėjo sudoroti), iš ana- 

‘ *’ > vis blogesni

pa-'mis pateko lietuviai trem- dos nevalgau pusryčių ir 
kiniai į Vokietiją. Prie ru- P^r savaitę susitaupau 
bežiaus, apleisdami gim-:v*en4 kilogramą duonos, 
tąją Lietuvą, daugelis su-Tą duoną aš parduodu juo- 
ašaromis bučiavo šventąją dojoj rinkoj ir uždirbu 
Lietuvos žemelę (nes Lie- daugiau negu dirbdamas.’f,
iuva— Marijos Žemė). Ki
ti pasiimdavo Lietuvos že
mės saują ir kaip bran- _________.„r__________
giausią turtą veždavosi su laike abisinų - italų karo, 

atsimuša į juos, kaip bangos į akmenis. Išorinės Šven- pusę. Didesnę dalį Lietu- nepajėgdavo apiplėšti, tą atskirdavo nuo žmonų, oįsavim. Sunku atpasakoti, bėgdama iš savo krašto, 
to Vardo Draugijų demonstracijos sudaro tarsi tiky-vos buvo užėmę rusai, o vokiečiai paversdavo ug- vaikus nuo tėvų ir išsiųs-j visus tuos vaizdus, kurie pasižadėjo Etiopijos kara- 
binių jėgų mobilizaciją. Jos atneša džiaugsmo katali-maždaug vienam ketvirta- nimi ir pelenais. jdavo į Vokietiją apkasų dėjosi parubežyje, tremti- liškąją karūną paaukoti
kams ir prietaringos baimės bedieviams. Būti geru ka- dalyje dar laikėsi vokie- Iš šitų išvarytųjų ir su- kasti ar į bombarduoja/niams savo gimtąją Lietu- šv. Panelės bažnyčiai Bet- 
taliku tai sėkmingiausias prieš bolševizmą ginklas. K. čiai. Karas visu savo žiau- sidarė Vokietijoje lietuvių mus fabrikus sunkiesiems vą apleidžiant. Tik tas ga- lėjuje, jei ji kada nors ga- 
-------------------------------------------------------------------rumu užgriuvo Lietuvą, pabėgėlių masės, kurie da- darbams. Tuo būdu mote-į Ii suprasti tą tragizmą ir lėtų sugrįžti į Etiopijos 

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie Sutelktos didžiulės rusų - bar gyvena stovyklose ir ifys, seneliai ir vaikai lik-, pilnai įvertinti tas tremti- sostą.
v* j i ••• • • • • •• _ _ _ « • v* • • • • • • ! _i • • T'VT'B _ * _ • J A 1- _ __ - _ - ' • i -i • • . • __ — » • — -

Išpildė Apžadus
Etiopijos imperatorienė

Sekime pavyzdžiu Amerikos graikų ir žydų, kurie Sutelktos didžiulės rusų - bar gyvena stovyklose ir itys, seneliai ir vaikai lik-( pilnai įvertinti tas tremti- sostą.
visu nuoširdumu dosniai ir gausiai aukoja saviesiems vokiečių armijos mokiojoj vadinasi DP. Taigi, kaip davo ne tik be savo namų, nių kančias, kuris visa tai; Praėjusį mėn. jos specia- 

x_i_j.i i t i-a x ar jįe gali būti be turto, bet ir be savo savo akimis matė ir per-;Ii misija perdavė karališ-
karoj “fašistai” ar vokiečių ben- globėjų. Ne retai ir mote- gyveno. Įkąja karūną minėtai Bet-

* jeigu jie taip ris, jeigu dar kiek pajėg- Du su puse mėnesių su- lėjaus bažnyčiai.

sušelpti.
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

kraštą. Lietuvos žmonės matome, ar jie gali būti be turto, bet 
pergyveno tokius I '
žiaurumus, kokių dar ne- dradarbiai, jeigu jie taip ris, jeigu dar kiek pajėg-

PARTIZANAI

Du Komisarai
Pochotinas išvertė akis. Vieton pažaboti 

tą pasipūtusį bernioką, jis pats pasijuto pa
žabotas. Tas pats Steputinas... darbo stovyk
loje... už gerą pasidarbavimą... Pochotinas 
puikiai žino, ką reiškia geras pasidarbavimas 
toj pragariškoj katorgoj, kurią švelniai vadi
nama darbo stovykla. Poaukštis ten gauna
ma vien už budelišką žiaurumą ir niekšišką 
šnipinėjimą. Šis jaunas nepažįstamas komi
saras turi būt geras paukštukas. Jau pats jo 
įsibrovimas į svetimus namus ir klausimas už 
durų įrodo, kad jis pirmos rūšies šnipas. Ir 
šitos dvi jo tariamos draugės — kaip jas su
prasti? Jo bendradarbės? O gal per prievar
tą, iš baimės jį įsileido? Na, šis klausimas vė
liau teks išrišti. Dabar savo kailis reik gel
bėti. Neįmanomai sunkus uždavinys. Atrodo, 
kad tas šunssnukėlis saugiai įvėlė jį, Pocho- 
tiną, į savo tinklą. Tiesioginiai jam priešintis 
— neprotinga. Teks jam pataikauti. Gal di
plomatinėmis priemonėmis pavyks kaip nors

išsisukti...
Savo ruožtu Andriukas dėkojo likimui, 

kad kadaise turėjo progos perskaityti knygą, 
kurioje buvo aprašyta neįmanomai skurdus 
tremtinių gyvenimas vienam Sibiro užkam
py, Zimnij Gorodok, kur kaip tiktai pasižy
mėjo žiauriu elgesiu tos stovyklos viršinin
kas Steputin. Tuo vardu Andriukas ir pasi
dirbdino komisaro pasą. Jis negalėjo nema
tyti, kad Pochotinas jaučiasi pilnai jam pa
vergtas. Tad mėgino įdrąsinti nusiminusį ko
misarą.

— Nu, tovarišč, neišsimoka perdaug sielo
tis, jei likimas kartais iškrečia neskanų špo
są. šiandien jums, rytoj man. Gyvenimas, y- 
pač Sovietijoj Jai tarsi lošimas kortomis. Kai 
korta neina, tai žmogus jautiesi ir nelaimin
gas, ir kvailas. Tuomet kas daroma? Nugi ei
nama kur išsigerti. Ot, ir mudu taip padary
kime. Užeikime į “Metropolį” pavakarieniau
tų — mano sąskaiton. Dar nepervėlu. Gerai?

Pochotinas net pašoko iš džiaugsmo.
— Mielu noru, tovarišč! Kokia laiminga 

mintis tamstai atėjo!
“Iš tiesų laiminga mintis, — džiūgavo pats 

sau Pochotinas. — Galima bus jį nugirdyti, ir 
tai jo lėšomis — ha, ha, ha!”

Andriukas nenorėjo delsti. Tokiai pramo
gai laikas brangus. Bet kaip gi su poniomis? 
— susirūpino Pochotinas. Palikt jas namie— 
nemandagu, o vestis su savim — šiuo kartu 
labai nepatogu. Bet ir čia Andriukas rado iš
eitį. *

— Šiuo kartu ponios mums atleis, kad tu
rėsime atsisveikinti, — mandagiai pareiškė.

Ponios labai maloniai atleido. Skubiai at
sisveikinę, juodu išėjo.

Kartais Ir Genys 
Pageidaujamas

24.
Po kelių minučių atėjo Geniukas, apsitai

sęs rusų karininko drabužiais. Su juo buvo 
raudonosios armijos puskarininkis. Eugeni
ja pasigriebė į glėbį seniai matytąjį jauniau
sią sūnų ir karštai jį išbučiavo. Paskui tei- 
raujančiai pažvelgė į puskarininkį.

— Nepažįsti jo, mamyte? — tarė Geniukas. 
— Tai tas pats, kurs tau įdavė mano raštelį.

Eugenija iš tiesų jo nepažino. Pirmiau pa
tamsėję negalėjo gerai jo veido įžiūrėti. Ir 
vėl tie drabužiai. Tuomet jis buvo driskius. 
Dabar...

— Ir kaip jūs galite taip stebuklingai pa
keisti savo išvaizdą? Tai driskius valkata, tai 
vėl po kelių minučių elegantiškas karys. Na, 
ir tu pats. Kas galėtų pamanyt, kad tai ne 
raudonosios armijos karininkas?

— Partizanai viską gali, — šyptelėjo Ge
niukas. — Taip, jis buvo driskius, dabar rau
donasis karys, bet tikras lietuvių partizanas, 
Jonas Grūzdas. Ar ne?

— Tikrai taip vade, — atsakė Grūzdas. — 
Ir aš tas pats, kurs gerbiamai jūsų mamytei 
įdaviau raštelį.

Eugenija tik nustebusiai pakraipė galvą. 
Atrodė, kad čia vyksta ne tai koks jaukus 
sapnas, ne tai žavinga pasaka. Ji godžiai žiū
rėjo į savo sūnų. Nebuvo jo mačiusi nuo to 
laiko, kai su ja atsisveikino, išvykdamas į 
partizanus. Kažkaip nepasitaikė progos su 
juo pasimatyti. Ji vergiškai buvo pririšta 
prie savo darbo. Tik vieną kartą, nepaisyda

ma pavojaus, vogčiomis nuvyko į Viktoro sto
vyklą, Tauro apskrityje, manydama pasima- 
tysianti su Andriuku ir Geniuku, bet teko jai 
nusivilti. Matėsi tik su Viktoru, kaip tiktai 
tuo momentu, kada į jo stovyklą buvo atga
bentas bolševikų sužeistas Dičkis. Tiesa, An
driukas ją aplankydavo ir papasakodavo a- 
pie savo brolio žygdarbius, bet jo paties Eu
genijai taip ir neteko sutikti. Dabar ji nega
lėjo į jį atsižiūrėti. Ir Aldona labai domėjosi 
Andriuko brolio išvaizda. Ką gi, gražus vai
kinas. Gerokai žemesnis už Andriuką, bet pe
tingas, labai judrus.

Geniukas pasižiūrėjo į laikrodį.
— Vaje, koks vėlybas laikas! O mes čia 

gaišuojam. Mums gana ilga kelionė, mamyte. 
Reikia ruoštis.

— Kad taip viskas ant greitųjų, nežinia nė 
ką su savim imti.

— Pasiimkite kiek drabužių ir šiaip jau 
reikalingiausių daiktų. Perdaug neapsisun
kinkite, nes kokius du kilometrus pėstiems 
reiks eiti.

— Tai nepertoliausia. Vaikščioti mudvi pa- 
pratusios. O paskui kas?

— Pagiryje laukia automobilis, trijų par
tizanų sargyboje.

— Tik tiek sargybos?
— Daugiau į automobilį nebetelpa. Mes 

keturi, jie trys — viso septyni. Bet visi pa
rinkti vyrai. Tas milžinas Dičkis — žinau, 
kad jį sutikote — šoferis ir — tėtis.

— Oh!
— Taigi. Jie visi puikūs kovotojai. Na, o 

dar mudu su puskarininkiu.
— Tai bus kautynių?

(Bus daugiau)
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Pasaulio
Ovabiumai

4
adv. Vaitiekūnas.

Pačioje pradžioje išklau
syta žodiniai sveikinimai, 
po to — gautieji raštu. Su- 

* važiavimą sveikino žo- 
jdžiur VLIKo atstovas, 
I Tarptautinio Poli tinių

■ Kalinių Komiteto pirmi- 
Ininkas prof. Wengielski, 
(Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, ukrainiečių ir lenkų 

' politinių kalinių atstovai, 
organizacijos ir kit. Raš- 

’ tais sveikino: LTB Vyr. 
Komitetas, Mažosios Lie
tuvos Lietuvių Taryba,

įprof. Yla pakvietė šuva-; 
Į žiavusiuosius atsistojimu 
Į ir tylos minute pagerbti 
kritusiuosius mūsų tautos' 

! kovotojus ir po to buvo' 
i sudarytas garbės ir darbo1 
prezidiumas.

Į Į garbės prezidiumą bu- 
Rugpiūčio 21 ir 22 die-iprof. St. Yla, kuris labai vo pakviesti šie asmenys:

Liefuvių Politinių Kalinių
Suvažiavimas Flossenburge

29,500 NACIŲ KANKINTŲ LIETUVIŲ

• v

Gražioji Lietuva
rvugpiucio H Uie-jpiUl. OI. lia., KUIIS IdUdl VU par.viuon oic aoiuvu y o..

nomis, šiurpaus garso vie- jautriais žodžiais kreipėsi VLIKo atstovas adv. Vai-I 
tovėje ■— buv. KZ lageryje j suvažiavusius bendros tiekūnas, Tarptautinio Po-, 
Flossenburge, įvyko ant- kovos draugus, buv. nacių litinio Kalinių Komiteto į

— Palangos Pajūrys. — "Birutė Kriok”, 
maičio Dirvos ir Paukščių Maistas. — 

Traukimas. — Gulbių Giesmė

Antinaci- kalėjimų ir kacetų kali- pirm. prof. Wengielski, 
Rezistencijos Politi- nius. Jis pabrėžė, kad su- ukrainiečių politinių kali

nių Kalinių Sąjungos na- važiavimas įvyksta istori-’nių atstovas Dr. Mažunt- 
rių visuotinas suvažiavi-i“"' 1 -
mas.

Pro tuos pačius vartus,;
kur Kadaise žygiavo skaįčius ” prOcentualiai los komendantas Šymans-
zimais pančiais surakm-Į^ Usisi tau_ ki LR Kryžiaus atstovasl
tos ilgiausios idealistų ir, kankiniu. - *-
laisves troskusių žmonių! -
kolonos, i tą patį mirties ir 
nežmoniškų kančių praga
rą 
krematoriumo kaminą iš-Į- - _ . . 
rūko 73,296 r--------  '
tarpe 2480 lietuvių, rug<““olį 
piūčio 21 dienos rytą trau-' - 
kė mūsų politiniai kaliniai; 
į bendrą likusių gyvų savo 
kolegų suvažiavimą.

Žinoma, šiuo kartu jie 
ten vyko laisvi būdami, 
nesurakinti ir be ginkluo- 

___________ _ __ r __ _ _ __ ___ _ Tačiau, ne V f___________ M._________________________ c X
ti jūrų paukščiai, dažnai be to, kad jų veiduose ne
randa sau galą. TT^tiVAaJKri+ii KaicTia 
mos dugne žvejų padėtas 

i “ūdas”, su užmautu ant;
že- kabliuko striktu. jos pra-

I

rasis Lietuvos 
nės

<

'muša skardūs kirų klyks
mai, sudarydami širdį ve-| 
riančią šiaurės jūrių sim
foniją. Kitą syk, vėjui ap-i 
rimus, pasigirsta ledinių' 
ančių giksėjimas. Tai toli-; 
mos Murmano ir Norvegi-j 
jos pakraščių viešnios, ku
rios rudenį pasitraukia į 
šiltesnes jūras. Mūsų jūra 
— tai jų dausos. Tūkstan
tiniai šių ančių būriai žie- 
muoja Baltijoje, ypač sek
liose vietose. Ties Palan- 

__ ge_ gos “tiltu“ kaip tik esanti 
toki vos 2 metrų gylio sek-

Paukšcių luma. Smiltingame dugne 
gyvena daug smulkių žu
velių — tobių, stintų, o be 

..._______ „ to moliuskų, įvairių vėžia-
... . Jur1^ paukš- gyvių, kuriomis jos ir min-’

Nėra pakran-,ciai: kirai vandenyje Įf^a jos yra nepaprastai 
„. . v arnos krašte. Dideliu bu- grakščįos ir gražios, ypač

popiergalių ir™ plasnoja kirai savo ga-i patinėlia.i z jų galva balta 
žmogaus kojų hngais sparnais ten, kur įr jįe turi uodegoje dvi la- 

_ * smėlyje. Vi- vandenyje juoduoja di-bai ilgas pIunksnas> kas ir
tuos žmonių pėdsakus džiausią kerpių tirštyne. sudaro jų svarbiausią pa- 

puošalą. Ir jos jau pajutu- 
kad:sios pavasarį, paliks mūsų 

jūrą ir apsigyvens nesu
skaitomuose ežerėliuose,

I

Tuščias ir švarus Palan-' darbuojasi
gos pajūrys.
tėję vasarotojų rūbų, nėra 
primėtytų į 
tūkstančių 
pėdų tyrame 
sus 1 . t a
jūra šimtą kartų nuplovė. Kaskart vienas jų nusilei- 

jų rūsčios bangos, džia iki pat vandens, T----
pagrobtų gyvūnėlį.

“Birutė kriok“ sako žve-__________ ________ ,
jai. reiškia pietų — vakarų 'šiaUrės Ledynuotojo Van- 
vėjas, bus lietaus. Jūra ne
rami, jos spalva pilkai žal
sva. baltomis bangų skiau
terėmis, atrodo kaip milži
niškas arimas, kurio vago
se užsiliko sniego likučiai.

užeina lie-

:nėj vietoj, kuri atžymėta schak, lenkų vietinio poli- dėJ u g negalėjęs ; sįva. 
[atitinkamais nukankin- tinių kalinių komiteto pir- 9- 5 atvvkti oolitinis
tiesiems pagerbti pamink-mininkas Penkowski, Flo- t GrilnlS rr-ro tuos pačius vartus,;^ įr kl£Ae dide. lcnkų stovyfc. kalmys J Grigolaitis ir

kur kadaise žygiavo geL-j. sVaioins nrnn^ntnalini lns komendantas Švmans-
(Bus daugiau)

Į p. Minkūnas ir Weideno 
Prof. Yla pabrėžė, kad LTB komiteto pirm. p. Pažinti Dievo neregia-A 1V4.. AAO, Į7UM4.V4.V, A —----------------------- ----------------------- ---------------- O-------

per nacių kalėjimus ir ka- Petrikas. Į darbo prezidiu- mąją ranką, rėdančią mū-
cetus yra perėję 29,500 lie- mą — pik. Andriukaitis ir sų gyvenimą, yra tai aukš-

denyno pakraštyje. Stebė
damas jas pro žiūroną ma
tai visus jų elgesius, 
smulkmenas. Nardyda-_________ _ _
mos šios antys, kaip ir ki-ttų palydovų. Tačiau,

lagerj, tuvių. Didelė dalis jų yra dir. Kulys, sekretoriatan
nr,,n<-* žuvę. Tai baisus skaičius—“Minties” redaktorius 

i mūsų mažai tautai, nes tai Žemelis ir p. Leskauskas. 
'f mūsų tau tie-1 Be to, buvo sudaryta re- 

. t . .. . 7jčių - kankinių. izoliucijų redakcinė komi-
Baigęs atidaromąją kai- sija, į kurią įėjo prof. Mac- 

bą, Sąjungos Pirmininkas kevičius, adv. Biknaitis ir

čiausiojo paklusnumo rū
šis. Fr. V. Foersteris.

> J 1 V V *Keista, kad krikščionis 
drįsta gyventi tokiose ap
linkybėse, kuriose jis ne
drįstų mirti. Bernhart.

Vietoje 
išnešusios nesuskaitomą 
galybę rausvų ir baltų mo
liuskų kiautų, juodų, kve
piančių kerpių, padabino 
jūros pakraštį. Tos kerpės 
— tai jūros dovana žemai
čiui artojui, tai trąšos jo 
smiltingai dirvai. Be jų jis 
neturėtų duonos. Tad sku
ba žemaičiai j pajūri, grėb- Kartkartėmis 
liais. šakėmis prisigriebia tus su sniegu ar kruša. Vė
jų kiek galėdami, kad pas- jas toks stiprus, kad kritu- , 
kui išvežtų i savo laukus, liai eina lygiagrečiai ž^- 
Kartu su kerpėmis bangos mės paviršiui, lyg rykštė- ryja ji ir negalėdamos iš-’ 
priplaka prie kranto dau-;mis plakdami veidą, lyg a- kilti prigeria. Ir šį kartą, 
gybę smulkių vėžiagyvių,-datomis durdarni odą... viešėdamas pajūryje ga-: 
žuvelių ir kitų jūrių gyvių.! Ūžia ir ūžia jūra. Ir pro vau nuo žvejų šiuo būdu 
Todėl greta su žmonėmis*tą ūžimą kaskart prasi-

NENUTRAUKIAMA UZ LIETU- pastarasis

VOS LAISVĘ MIŠIŲ EILE
(Nuo vasario 16 d., 1947 iki vas. 16 d., 1948)

Širdingai dėkojame M. A. Centran prisiuntusiems šv. 
aukų, kad tremtyje lietuviai kunigai galėtų Mišias atlaikyt 
Lietuvos laisvę. MALONĖKITE JŲ DAUGIAU ATSIŲSTI. KAD 
NEPRAEITŲ NĖ VIENA DIENA BE MIŠIŲ UŽ LIETUVĄ.'

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hali Pomfret Centre, Conn.
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Užtikda- būtų justi baisūs pergyve
nimai ir begalinė rimtis.

Jie į Flossenburgą susi
rinko apžvelgti savo nu
veiktus darbus, nužymėti 
gaires tolimesniam veiki
mui ir atiduoti gilią pa
garbą kritusiems savo 

pagautą vieną ledinę antį draugams, kurie žuvo už 
ir vieną taistę. Įdomu, kad tuos pačius idealus, už sa- 

‘ > paukščiukas vo Tėvynės reikalus...
buvo rastas 30 metrų gilu- Suvažiavimą atidarė Są- 
moje — tiek giliai jis gali jungos Pirmininkas kun. 
pasinerti. Išilgai visą pa- “
ikraštį traukia paukščių negalėtų su laiku tapti re- 

Mišiu keliautojų būriai. Tai dau- viliucionierišku elementu. 
u- giausia vandeniniai paukš- Taip pat labai svarbu, kad 

'čiai, iš kurių ypatingai iš- 
■siskiria žąsys ir gulbės.
!Pilkoji žąsis, naminės žą-'Vokietijos zonose.
sies protėvis, pasileidžia Mažiausiai pabėgėlių yra 
kelionėn ankščiausiai. Vė- apgyvendinta prancūzų 

;liau traukia želmeninė žą- zonoje. Amerikiečių zono- 
sis. Gulbės traukia pulke
liais po 15 — 25 paukščių 
(kaskart pasirodo ir išnyk-, 
■sta. Jų esti dvi rūšys neby
lė ir giesmininkė gulbė. 
[Pastaroji nuolat kelia bal
są. Ypatingai stiprų Įspūdį 
(daro besiartinantis gulbių 
giesmininkių būrys. Jau 
už kelių minučių prieš pa
sirodant pasigirsta jų bal
sai. Jie panašūs Į dviejų to- 

jnų klarneto garsą. Kai vi
so būrio paukščiai kartu 
klykia, šiuose garsuose 
jaučiama kažin kokia sa-; 

jvotiška melancholija. Pa
tys gi šie milžiniški balti, 
kaip sniegas, paukščiai da
ro tikrai didingą vaizdą.

Prof. T. Ivanauskas.

pabėgėliai būtų proporcin
gai apgyvendinti visose

je vienam kv. kilometrui 
tenka 160 gyventojų, tuo 
tarpu kai anglų zonoje —■ 
228. Rusų zonoje galėtų; 
būti dar 3,9 milijonai žmo-! 
nių apgyvendinta. Šitie 
skaičiai vaizduoja, kad vo
kiečių tauta stovi prieš | 

! sunkią problemą, kuri gali 
iššaukti visišką Vokieti
jos socialinės ir ūkinės 
struktūros pakeitimą.

J
i

Haujumy Baimė

Modemiškas Tautų 
Kraustymasis

Ir Taupyk

New England Coke

Reguliatorium

NET STEPAS SAKO:

PALENGVINA IR PAPIGINA

Nevv England Coke Oro Pranešimai
W.C.O.P. — 7:40 A.M. The Old Salt—Pirmadieniai* iki Seltadienio 
W. E. E. I. — 11:10 P. M. E. B. Rideout — Sek., Antr., Treč.. Seit

•JCS SUTAUPYSITE VISAIS
ATŽVILGIAIS

Kama maža. Reguliatorių ope

SUTAUPO
VAIKŠČIOJIMĄ Į SKLEPA

IR ATGAL

ir džiaukis

valandas, kokią tik jus norite.
Atsimink šilumos Kontrolj DABAR... Įsigijęs jį

NETURĖSI VARGO!

gacijų—pasauk tįiojau

“Jūs turėsite nepalyginamą parankumą 
Kada IR STEPAS prižiūrėtų jūsų šildymą

Kad masės nesupranta 
moderniojo meno visai na
tūralu. Masė niekad nesu
pranta individų, kurie la
biau prasiveržę priekin, 
negu ji pati. Juos ji prade
da suprasti ir įvertina tik 
praėjus dešimtims metų 
nuo jų mirties.

Beveik visi žmonės nori 
matyti, prie ko pripratę — 
j visa, kas nauja, žiūrima 
su nepasitikėjimu. Kas 
modernu, nepripažįsta
ma; o tik tai, kas jau į- 
prasta, ką žinovai ir vi- 

1 suomenė įvertino, kaip 
“tobula ir kas jau istoriš
kai pašvęstas.’’

Kokį skandalą sukėlė 
pirmas neeiliuotas roma
nse mrms moli et i no dra.

I
k

I

13 milijonų vokiečių 
bėgėlių, suspaustai apgy- 

trečda- 
įlyje sugriautos Vokietijos, 
persikėlimą galima pava
dinti didžiausiu bet kada 

i žinomu pasaulio istorijoje. 
BAL?’ Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A-išitie žmonių milijonai ne

menkos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks (sudaro vienos masės, per- 
1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel Nevv Yor-;sikė!usios su visais savo 
ker, New Yorke. [turtais, bet šimtus tūks-nas, pirma realistinė dra-

Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniamitančių išardytų šeimų, iš- ma, o dėl pirmo cilinderio 
seimui. Geriausias pasiruošimas būtų p ra vedimas ardytų šeimų, išblaškytų buvo net byla iškelta! Val- 
BAL?' vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto-ipo visą sugriautą Vokieti- sas kadaise buvo laikomas 
vų seiman. ją. i per moderniu ir nepadoriu

Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu-i Visose Vokietijos zonose;šokiu — prieš jį buvo ko- 
tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- be perstojimo vyksta žmo-’vojama, kaip dabar prieš 
tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto-nių kilnojimasis, kuris dari modernųjį meną, 
pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, Aonerio,, oncunvino n no,
N. Y.

BALF METINIS SEIMAS

Kun. Dr. J. B. Končius,
BAL?' Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

pa- I

I

daugiau apsunkina esamą! O vis dėlto naujasis me- 
padėtį. Vokiečių tautos už- nas nugalės, kaip visuo- 
davinys yra kuo greičiau-'met jaunatvė nugali senat- 
siai pabėgėlius įkurdinti irjvę ir šviežios jėgos alsuo- 

1 įtraukti darban, kad jie jančias amžių dulkėmis.

ANGLIŲ IR COKE NAUDOJIMĄ

ruoti nieko nekainuoja. Naudo

Atsisėdęs ilsėkis
jant anglius ar coke gausite ly

modernišku termostatu, prisuk
tu prie kambario sienos. Tempe
ratūrą gali gauti tokią, kokią
tik nori. New England Coke Au
tomatiškas Šilumos Reguliato
rius atlieka darbą atidarydamas 
ir uždarydamas jušlcas, teikda
mas vienodą temperatūrą per 24

gią šilumą ir nebus bereikalin
gai sunaudota kuro. Pridek tau
pymą, laiką, malonumą, sveiku
mą ir visus parankumus iš New
England Coke Automatiško Ši
lumos Reguliatoriaus, tai tikrai
tas mažas mvestmentas kaip e-
konomiskai taip ir kitais žvilgs
niais pilniausiai jums apsimoka
įsigyti.

England

Pabandymui Įdėsime jį j
jūsų namus, be jokių obli

NEVV ENGLAND
COKE COMPANY

HUBbord 4670
or Your Authorind

England Cok« Daalar
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kūnas. — Kaip 
— Apie Kalė

tų. —■Raupsao- 
dega. — Raup
iai. — MUijo- c T . . < X .

NUOTAIKOS SALŲ 
SOSTINĖJE

Galingas lėktuvas, visais 
keturiais motorais trauk
damas į pietryčius mio 
Miami per valandą ir pen- 
kioliką minučių atnešė į 
Nassau miestą, Bahamas 
salų sostinę. Čia žiemą va
sarą žaliuoja palmės, nok
sta duonos medžių vaisiai, 
auga kiaulslyvės (lyg ma
ži apelsinukai su dideliu 
kaulu viduje), noksta cit
rinos ir bananai.

Juodės vikriai ir spalvin
gai pina šiaudinius krep
šius, šliures, patiesalus. 
Jos net taiso kelius ir ant 
galvų neša akmenis, jei 
kas nori įtaisyti sporto 
aikštę (kaip tą mačiau 
prie vienos mokyklos). 
Beveik visi gyventojai — 
juodieji. Neatrodo, kad čia 
jie perdaug darbo turėtų 
ar perdaug juo rūpintų
si: paliai mažytes lūšne
les susėdę pyškina korto
mis, su trenksmu dėsto 
ant stalo domino kaulelius 
ar veda nepabaigiamus 
pasikalbėjimus. Kiti, ma
tosi ,sėdi karčiamose. 
Daugelis šių landynių čia 
turi “Liberty” vardą. 
Daug tiesos — ‘išlaisvina’ 
žmogų nuo pinigų, ir tai’

nėn, pasukame į mažesnį 
kelią ir dešinėje matosi 
stambi lenta:
— Isolation. NO admit- 

tance. (Atskirta. Nevalia 
įžengti).

Tai perspėjimas prieš 
raupsuotųjų koloniją.
— Nuvykęs nevadinki jų 

raupsuotaisiais, tas juos į- 
žeidžia, — perspėja misi
jonierius ir prideda:

i — Sveikindamasis ran
kos neduoki. Raupsai — 
užkrečiama liga.

Automobilis sustojo tarp 
daugelio mažų trobelių. 
Sukaltos iš lentų, pertver
tos pusiau, kiekvienam li
goniui atskirai. Viduryje 
atskiras pastatas — kop
lytėlė. Nėra joje Švenčiau
sio, nes čia visų tikybų 
dvasininkai pamaldas lai
ko. Altorėlis, prie sienų — 
Kristaus kančios stotys.

Greit iš tų trobelių išlin
do raupsuotieji. Daugelis 
atrodo kaip sveiki, bet ki
to pirštai nukritę ar ausys 
ištysusios suputimu.
— Ar matote, koks dabar 

kelias ir takai prie mūsų. 
Mums kardinolas O’Con
nell skyrė tūkstantį dole
rių tiems pagerinimams, 
pasakoja vienas raupsuo
tasis, kurs šioj atskirtųjų

z

Koncerto Rėmėjai
H

£

Šiemet laikraštis “Darbininkas” mi
ni 32-ruosius metus nuo įsisteigimo. Ta 
proga, spalių 19 d., 4 vai. p.p., Patrick 
J. Gavin School Auditorijoje, F & 7th 
St., So. Boston, Mass. ruošia šaunų 
koncertą, kurio didesnę programos da
lį išpildys buvusi Nepriklausomos Lie
tuvos Kauno Operos pirmaeilė artistė 
A. DIČIŪTfi - TREČIOKIENE. Prog

ramoje dalyvaus taip pat pasižymėjusi Šv. Pranciš
kaus parapijos, Lavvrence, Mass. vyrų grupė, muzikui 
Algiui Šimkui vadovaujant; p-lės Stella Raznauskaitė, 
Izabelė Zolubaitė, Mrs. Svilienė, nesenai atvykusi iš 
Europos, ir smuikininkė Alice Pliavokaitė.

32-jų metų Jubiliejaus proga, atsirado didelis bū
rys nuoširdžių lietuvių, kurie įstojo į Koncerto Rėmė
jus, būtent: 
J. Carey, Cleveland, Ohio........................

‘Vincas & Stasė Greičiai, Cleveland, Ohio 
■F. Kalwaitis, Phila., Pa...........................
! Agnės Sataitis, Baltimore, Md................
‘Mrs. K. Dezulskienė & sons, Chicago, III. 
[A. Kondratienė, Chicago, III.....  ..........
A. Baltrums, Argo, 111..............................

į A. Kasmauskas, Chicago, III...................
t ( įMrs. J. Kurta, Nashua, N. H...................

guosti. ranka — ligonis nejaučia.• kad ypatinga kalba ta lie-'John Swabas, Chicago, III.......................
Tikrai, kaikurie ligoniai Tik po geros valandėlės'tuviškoji. Mrs. A. Kinduris, Manchester, N. H..........

jau rengiasi šią vietą ap- pastebėjo, kad jo ranka Kaip geri draugai išsi- Stasys Vaičaitis, Providence, R. I..........
leisti, kiti net išbuvę po 13 
metų. Dabar esąs išrastas! 
naujas žymiai sėkminges
nis gydymo būdas.

S { K

■ į B
* ■■ > ■

Dovana Churchill’iui — Winston Churchill, Anglijos karo meto pre
mieras, rūkydamas savo tradicinį cigarą, žaidžia su šviesiaodžių žvėreliu 
— kangūra, Londono zoologijos muziejuje. Šį žvėrelį jis gavo kaipo dova
ną iš Australijos nuo Stock Owners Association of South Australia.

Mrs. A. Kinduris, Manchester, N. H.

dega.
RAUPSUOTŲJŲ 

MAJORAS

skyrėme. Sėdėdami auto- U. Academy, Wil. Dėl..........
mobilyje mojavome ran-,M. Krivickienė, Detroit, Mich. 
komis. Raupsuotieji šyp-T. Tamulevičius, Branford, Ct.

_, . i soiosi ir mojuodami iškėlė Frank Kazlauskas, Phila., Pa.Nassau raupsuotųjų ko-raJnkas j ta buvo ir j - - -- - - -
Jonijoje vienas is ligonių majoro. ranka su visais 
yra parinktas majoru. Jis kiais pritrauktais pirš- 
istiese ranką ir parode, ir rankos nu0 kurių 
kaJP.J? pirštai prinešti lyg raupsaj buvo nuėdę visus> 
kabliai. Jis sakėsi turi se-pir.tus jos giūbav0'

pačių reikalingiausių. Čia kolonijoj jau 13 metų įs- 
uždarbiai nedideli — po gyvenu* 
porą trejetą dolerių peri ~ Ežere mes turime du 
dieną eiliniam darbinin- laivelius, —p“ y

Kas dar sveikas — šiaip yis. Mes čia išsiauginame 
taip gali misti — nei šiltų z,rnnJ> "atermelo-
drabužių, nei kuro nerei-'1”!- Ką gauname — vis pa-

, — pasakoja
raupsuotieji. Gaudome žu- 

ip vis. Mes čia išsiauginame 
taip*gali**mišti — nei šiltų!’™1'**. žlrnil*' "’atermelo- 
drabuzių, nei kuro 
kia. Žiema čia pats malo-1 naudojame dėl visų, 
niausiąs sezonas; kai tem--Kaip viena seimą, — pasa- 
peratūra svyruoja tarp 52 kojasi raupsuotieji, 
ir 72 laipsnių šilimos.

SU SESELĖMIS PAS j 
RAUPSUOTUOSIUS |

Blogiau susirgusiems. Pagalves pasidėjęs gu-
čia yra net raupsais ser--11 Ilsiai sužalota^ raup- 
gančių. Jų liūdnąją kolo- fuotasai- K,°JOS Pasu- 
niją aplankiau rugsėjo 24=. 
dieną (1947 m.). Važiavo- 
me keturiese. , . .
nas misijonierius, aš ir dvi.^3,8, TY^'ras ^eJaoja. 
seselės šaritės (iš tų pa-l.“ Blogai rankomis sauk- 
čių vienuolijos ką Kaune sto neįgaliu nula^yti. 
turėjo šaričių bažnytėlę).!,. Pasidėjęs Jekstę ant ke- 
Tos seserys čia tikrai turi "i, V P,r?tais > burn!* dada 
prie sąlygų prisitaikyti: 
rytą mačiau ,kaip dvi iš jų, i 
baltais abitais apsirengu
sios, dviračiais nuvažiavo 
į turgų maisto pasipirkti.

Dabar dvi iš jų su mumis 
važiuoja pas raupsuotuo
sius, kurie atskirti nuo pa
saulio, nuo pačių artimų
jų

Meksfalto lygiu keliu 
kad ir senas automobilis 
gerai traukia. Abiemis ke
lio pusėmis tankūs tropi- noTsJJ^ 
kų krūmokšniai, iš kurių 
prasikiša lieknos pušelės. 
Juodukai mėgsta jas slap- 
tai nukirsti, sudeginti 
anglis parduoti.

ŽMONES, KURIEMS 
NEVALIA RANKOS

PADUOTI
Pakylame į kalniuką 

matosi vienas ežeras, ša
lia jo daug vėjinių malu- va, negaliu pajudinti — 
nėlių, kurie pumpuoja tokios lyg sustingusios, 
vandenį Nassau miestui. —Kaip jautiesi?
Varsną pavažiavus už ki-l — Ką gi, laimingas kaip

BAISIAI LIGOTAS
Įeiname į rekreacijos 

kambarį. Kėdes pasista-

'tusios, rankos, veidas — 
* , raupų spuogais,

be’n7drk’tiAaiP. guzikals- nusagsty-

b kokias lyg supiaustytas 
keptas bulves.
— Ir gerklė sutinusi, 

skauda, — nusiskundžia.
— Plaukite druskos skie

diniu, — mokina jį misijo- 
nierius.

— Plaunu, bet vis skau
da.

Nelaimingasis pamato 
seseles vienuoles.

—Sesele, — prašo jų, — 
atvežkite man kitą kartą

Mrs. C. Razauskas, Brooklyn, N. Y.....
;Leo Stasulis, W. Roxbury, Mass.........
W. Yurgelaitis, Detroit, Mich...............
John Kaziliunas, No.'Andover, Mass. 
Mrs. S. Modeksas, Chicago, 11! ..........
A. Balsis, Chicago, III...........................
Mrs. M. Stone, Pittsburgh, Pa.............

,P. Albrick, Chicago, III.........................
U. Grouslis, Nashua, N. H....................
H. Stepanon, Nashua, N. H.................
B. Jakutis, Cambridge, Mass...............

lKun. E. Paukštis, Chester, Pa.............
Mrs. E. Strazdauskienė, Chicago, III. 
Joseph Mielevich, Lavvrence, Mass.....
Adv. C. Akstens, Boston, Mass...........
K. Gabrenienė, E. Millinocket, Me........

i Joseph Ruksa, Phila., Pa....................
Mrs. A. Stahkus, Montreal, Canada ...

ir radijo, Kurs p t- padeda gi. stočių. Dirba toli nuo tė-įK £^J?!”įa"ep5!aa pfa.................
™ minės ir draugai... vynės. toli nuo savųjų. va-.E- Jakubauskas, Phila.. Pa.,................

-irici iirrio,, Hnvaiidami mnkvkloms Sadowskl, Sagmaw, Mich...............
J. Vasys, So. Boston, Mass...................
P. Kiburis, Dorchester, Mass...............
Petronėlė Jabaris, Chicago, III............
Mrs. M. Miksis, Chicago, III................
Antanas Dzekevičius, Providence, R. I. 
Frank Vaskas, Newark, N. J...............
J. Moteunas, Buckland, Conn.............
Anna Gillis, Manchester, N. H............
Mrs. V. Bensavage, Watertown, Conn. 
F. Jenulevich, So. Boston, Mass..........
John Kavall, Norwood, Mass..............
Angelą Taruskas, Chicago, I1L .........
Mrs. Mary Schultz, Chicago, Iii...........
P. Bender, Detroit, Mich.....................
A. Balvočius, Hartford, Conn.............
Albina Zadakis, Rumford, Maine 
Mrs. K. Andruskevičienė, Chicago, Ilk 
Antonia Judritis, Chicago, Ilk .........
Mr. J. Makauskas, Waterbury, Conn. 
P. Banevicz, Chicago, UI.....  ............
Mrs. V. Overling, Chicago, III.............
Rev. J. Savulis, Eynon, Pa...................
P. Zanauski, Quincy, Mass. ................

I
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RAUPSUOTOSIOS ;
KAMBARYS

Užeinu aplankyti kam
bario, kur gyvena viena 
raupsuotoji, su kuria šne
kasi seselės. . 
savo artimųjų žmonių fo
tografijų, ir jai labai link
sma, kad yra seselės, ku
rios žiūri jos fotografijų. 
Tarp jų ir vyskupo pa
veikslas. Pasakojasi, kad 
gavo iš paties vyskupo 
rankų, kurs čia buvo atsi
lankęs. j

Jos kambaryje lova bal-; 
tai paklota, skrynia, stale-!

i lis. Yra ir radijo, kurs 
griežia i__ --------------

■i Atsirado gerų žmonių, ku
rie raupsuotiems įvedė e-

■ lektrą ir kiekvienam pado
vanojo po radijo priimtu- r°Hn suŠimetusius ligonis, darni nemokamai (veltui) 
vą- . .v 4 . I — Mudu jau po 13 metų Misijonierių darbo sąly-’

Vienas iš raupsuotųjų kaį čįa _ oasakojasi vie- gos sunkios. Vienas iš jų,i 
nusiveda mus prie savo pag Jįg laimingas Nau. tėvas Gabrielius, turi net; 
daržo. Padaryta daug lys- .... vaistai duoda viltį karstą jau sau pasidirbęs, 
vių. Neužilgo sodins. Apie jam įr eileg kit grąžinti kad prisimintų mirtį. Tik, 
Kalėdas turės šviežių dar-" .. . -----
žovių. čia, mat, šilta per _ Arąjus aDianko namiš? įtaiko? 
visą žiemą. - -- J

Parodė raupsuotieji ir 
kur jie valo mišką ir jau . w f Kada nQri at ks. nupirkti. Tada tėvas Ga- 
turi pasisodinę apie 19 cit- ,
rinų (“lemenu”) medžių, lį

VYSKUPAS — RAUP
SUOTŲJŲ DRAUGAS
Jie rodo savo darbus, bet Besikalbant _____  _____ *___

prisimena ir savo drau- rius pastebėjo, kad ant ias lankyti tolimesnes mi 
gus, ir pasakoja: i ’ x J~~

— Mus aplanko dažnai Iiu besitaikstąs įsisiurbti, tomobilis ar “station wa 
vysk. Bernard. Pasako ge-Nuvijo. i gon”. Jei kartais pasitai x
rą žodį, “sode” pavaišina, — Gal jis ant kurio raup- kytų< kad kas iš skaityto-: Mrs. p. Dennis, Manchester, N. H. 
Cigarečių padalina, o vie- suotojo pirma tupėjo, — jų galėtų kad ir gerokai g. Chilansky, Bristo! Conn 
ną kartą net po svarą ster- pamaniau sau ir vėliau tą vartotą nukreipti misi- john Shislosky, Brooklyn. N. Y.

j__ , galėtų susisiekti
J dezinfekuojančiu skysčiu. šiuo adresu: Father Bona-

DOMISI LIETUVIŲ
KALBA

Raupsuotieji pamatė, 
kad aš kaikuriuos jų žo-1 
džius užsirašau. Misijo-1 
nierius pasakė, kad para
šysiu apie juos į laikraštį.
— Mes norėtume tą laik-

Ji turi daug fer^’ tev^’ kurie JI aP an" kaip iškeltos storos lazdos
. 'ore, sakydamos mums:' Uz jo nugaros stovėjo kl- _ Sudie jums kurie lais. 

tas raupsuotos. Jo veidas vjd jg ^,a gajįbe išvažiuoti 
kažkaip papurtęs ir ausys ir nti kur norit savu 
Į aPac‘a la>P labai storos gyJenimu sveikatoje... ir taip istysusios — mato-,
si, kad raupsų išpūstos. i Pastaba: Su raupsuotai-
— Ar turite šeimą, — jo siais, su neturtingais juo-

paklausiu. daisiais nuostabiai gražiai
! — Žmoną ir tris vaikus, dirba misijonieriai bene-į

— Kaip jie gyvena? jdiktinai. Jie dirba negau-'
— Sunkiai. Kiek gali dir- darni jokių algų iš misijų

— Kuris iš jūsų ilgiau- dovaudami mokykloms, 
šiai esate išgyvenęs šioje kur mokosi šimtai netur- 
ligoninėje? — klausiu bū- tingų vaikų, mokslą gau-0 V . -- ’ t Z__1a_ j

nelaimei, jo parapijoje pa- 
' , kad miršta taip
neturtingi, kad nė karsto.kiai?

— Aplanko ir namiškiai, jų laidotuvėms nėra iš ko.

ta, kiek nori pabūna," su- brielius atiduoda savąjį; 
varžymų nėra. Mes patys karstą.
suprantame ir atsargumo; Misijonieriams lankyti 
priemonių prisilaikome... raupsuotus, kitus ligonis, 

misijonie- nuVežti seseles į mokyk- 
kad ant ias, lankyti tolimesnes mi- 

mano kaktos uodas su gy- sijų stotis reikalingas au-!

lingų (apie 4 dolerius) vietągerokai ištryniau jomSt ’ galėtų "susisiekti 
kiekvienam davė. |
— Kaip pastebėjote, kad;

susirgęs, — [
vieną raupsuotąjį. j
— Pamačiau tokias lyg 

juodas dėmes ant kūno. 
Paskiau — daktaras pa
sakė.

Misijonierius, kuris lan
ko raupsuotuosius, pasa
kojo, kad raupsų apimta 
kūno daiis — darosi ne
jautri.

Buvęs toksai atsitiki
mas: vienas raupsuotasis 
turėjęs gerokai liguistą 
ranką, kuri buvusi suban- 
dažuota. Su sveikąja rau
ko jisai prausėsi, gi ligos 
apimtoji priartėjusi prie 

tos kalvos vėl matosi di-’gyvenu. Ir tikėjimas ma- čia pat pastatyto žibalinio 
žiburio ir užsidegusi. Per-

— bandau jį degė tvarstis, ėmė svilti

paklausiau
I

I 
ventura, Priory, Nassau,; 
Bahamas, arba — su šio 

ė straipsnelio autoriumi.
Dr. J. Prunskis.

• v • Ištraukiu iš kišenės ir a- 
tiduodu savąją.
— Ar turi šeimą? —klau- 

siu jo.
. — Kaipgi. Ir tris vaikus. 
Ir kelius anūkus.

j — Ar ateina aplankyti?
I — Buvo paskutinį mėne- 

. si-ir — Ar jums labai skauda?
— Nelabai. Tik rankų,

džiulis, lyg pelkėtas eže-ne stiprina, 
ras. Nusileidžiame pakai-' — Pagysi,

1

PAIEŠKOJIMAI
Leopoldas Visockis ieško savo

. raštį pamatyti, — prašė tetos (motinos sesers) Saiiome- 
,.Da jos Šatkus - Bubenaitės, kuri 

1939 m. gyveno Paterson, N. J.,‘ 
tetos (irgi motinos sesers) Mar- 
tos Bubenaitės, dėdės Juozo Bu- 
beno (motinos brolis) ir Vaclo- 

jvo Visockio (tėvo brolis).
, _ . Paieškomieji arba žinantieji— As jums pakalbėsiu nora ap,e juos rašykite

— Bet kad jis lietuviš
kas...
— O kokia ta lietuvių 

kalba?... Pasakyki mums 
ką nors lietuviškai, —pra
šė raupsuotieji.

man:
Leopoldas Visockis, Hanau /M. 
Hessen, Lamboystr. 84 Lithua-

Pakaibėjau. Jie klausėsi nian DP Camp. Germany —
atydžiai ir davė suprasti,'U. S. Zone.

“Tėve mūsų” lietuviškai...
SUDIE!

John Shislosky, Brooklyn, N. Y. ...........
V. Dareikienė, Chicago, III.......................
A. Kasliskas, Providence, R. I.................
Anna Urbon, Phila., Pa............................
Carl Chepulis, Springfield, III...................

i Jonas Mišeikis, New Haven, Conn..........
N. Urbon, Pittsfield, Mass........................

iPearl Šimkus, New Britain, Conn.............
Mrs. C. Dongwick, Pittsburgh, Pa.
Mary Passey, Wrentham, Mass...............
F. Plaskovicz, Chicago, III....... ................
Ona Bandauskas, Chicago, 1’1.................
Peter Belis, Terryville, Conn...................

[John Aidukonis, Norwood, Mass.............
Mrs. F. Juris, Cleveland, Ohio..................
V. Chenis, Providence, R. I......................
Mrs. A. Linkaitis, Detroit, Mich...............
K. Biganskienė, Woodhaven, Conn.........
Mrs. P. Trongis, Buckland, Conn.............
Joseph Lukasevičius, Gardner, Mass. .... 
Ona Kratavičienė, Detroit, Mich. ...........

Nuoširdžia: dėkojame visiems prieteliams ir rėmė
jams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo.

“Da rbininko” Adm.

*
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“DARBININKO” KONCERTĄ
Kurio didesnę dalį iš
pildys Kauno Operos 
Artistė A. DIČIOTE- 
TREČIOKIENE, kuri 
neseniai atvyko iš Euro
pos. Ji dainuos - visas 
lietuviškas dainas.

Taipgi dalyvauja įžy
mios dainininkės- Mrs.

Svilienė, kuri taipgi ne
senai yra atvykusi iš Eu
ropos.
Pranciškaus parapijos 
iš Lavvrence, Mass. vyrų 
grupė, vadovystėje mu
ziko Algio Šimkaus; 
dainuos Lawrencietės 
p-lės: Stella Raznaskai- 
tė ir Izabelė Zalubaitė.

Dainuos Šv.

Art. Dičifitė - Trečiokienė

Smuiką grieš p-lė Plia- 
vokaitė.

KONCERTAS įvyks 
SPALIŲ-Oct. 19,1947, 
4 vai. p.p., Patrick J. 
Gavin School audito
rium F & 7th St., So. 
Bostone.

Tikietų kaina $1.20 ir 
$1.80 su taksais. Visos

vietos po $1.80 yra re
zervuotos. Prašome ti- 
kietus įsigyti iš anksto.
Nuoširdžiai visus kvie

čiame dalyvauti - išgir
sti buvusios Nepriklau
somos Lietuvos Kauno 
Operos žvaigždės ir ki
tų dainininkų.

RENGĖJAI.

Iš Haverhill šie asmenys sek-j 
mingai darbavosi: S. Jeskelevi-( 
čius, J. Jeskelevičius, J. Zavads- 
kas, A. Šaukis, P. Svirskas, O. 
Jurkevičienė, N. Svirskienė, A. 
Jurkevičiūtė, A. Svirskaitė, B. į 
Jurkevičius. A. Buitkus, ir A. i 
Marčiulionis.

Iš Lawrence kartu su veikliais

Detroito Lietuvių Buv. Tremtinių 
Kreipimasis Į Amerikos Lietuvius 

ir Jų Organizacijas

PAIEŠKOMI ASMENYS
KRAGAITE, Olga (ar Griciū

tė). Iš Šiaulių apskr. Gruzdžių 
valšč. Apie 50 m. amž. 1930-36 
m. atlankė Lietuvą.

KOWALIEVSKI, Viktor, An- 
ton ir Vincentas. Iš Pilemonto 
km. Krakių par. Kėdainių apsk. 
Gyveno Chicagoje.

KRUKONIENE, Adolfina 
(Reutaitė). Gyvena Chicago, 
III.

KUPREVIČIŲ šeima iš Kau
no Apygardos.

KVARINSKIENE, 35 m. amž. 
Iš Ukmergės. Išvažiavo 1928 m. 
Gyvena Brooklyne ar Chicago
je-

KVEKŠAS, Pranas. Iš Jurjo- 
nų km. Gargždų valščč. Kretin
gos apskr. Buvo atvykęs į Lie
tuvą 1933-36 m.

KVEDARAI iš Šiaulių apskr. 
LANG, (Lengvinsite)

Paskiausia gyveno West 
St. New York City.

LAPINSKIS, Antanas. 
Chicagoje. Išvyko 1923 m.

LEKAVIČIENE, Kotrina 
(Dargaitė).

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti —
Lithuanian American Informa- 

tion Center, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

KAČINSKAS, du broliai. Dau- 
kučių km. Radviliškio valšč. 
Apie 30 m. amžiaus.

KAČANAUSKAS, Vincas ir 
Juozas. Iš Dobilinių km. Paja- 
vonio valščč. Vilkaviškio apskr.

| KAGANOW, Faicke. Iš Vilka- 
mūsų kraujo viškio

Antrojo Pasaulinio Karo pa
trankų gaudesy gimdyta ir 
skausmo ašaromis tremtinių 
vardu pakrikštyta mūsų tautos 
dalis, protesto vardan prieš 
grobuonišką bolševikišką elgesį, 

Į ■ i ■ ■ " -
silpnai gyvuoja. Priežastis — 
nėra naujų jėgų. Senieji miršta, 

■o jaunieji nesirašo į organizaci- 
Vietiniai Brocktoniečiai su- jas. Jiems šimtą kartų daugiau 

- rengė stalus valgiui pardavinėti rūpi sportas negu organizacijos, 
ir laimėjimams. Aktyviai dar- Tas pats yra ir su kitomis pa- 
bavosi kun. A. Janušonis, kun. šalpinėmis draugijomis.
S. Saulėnas, Daktaras ir ponia Būtinai reikia suruošti prakal- 
A. F. Budreckiai, P.’Kubilienė, bas su gražia programa. Tai gal 
N. Darulytė, p. F. Barry, J. Ke- vėl kiek pasijudins mūsų veikė-

Nuoširdi Padėka mėS> kad žodžiai &e' Vikarais darbavosi: F. Bruzgu-1 UU3 LU1 r dUCKd roge sve^ių širdyse, nes visi per g. Kaziliūnaitė, M. Neve-
------------- ištisą dieną “ėjo gera darvda- resky, A. Pinaitė, E. Švenčio-

Trečiam mūsų išvažiavimui - mi”. nienė, p. šaukimienė, S. Rimai-
piknikui gražiai ir sėkmingai Labai dėkingos esame kun. J. tė, A. Švenčionytė, G. Zenevi-' 
užsibaigus, norime nuoširdžiai Petrauskui, kun. A. Abračins- čiūtė, K. Žukaitė, J. Zukienė, L. 
padėkoti visiems, kurie ar tai kui ir kun. J. Bematoniui už pa- Venčienė ir M. Petrikienė. 
moraliniu ar medžiaginiu būdu ruošimą dienos programos ir 
parėmė mūsų darbus ir padėjo darbo tvarkymą. Be pikniko 
užbaigti seneliams rengiamą na- darbų kun. J. Petrauskas rūpi
mą.

Pirmiausiai norime padėkoti 
Kunigams, kurie vedė religinę 
programos dali: kun. J. Švagž- 
džiui už atlaikymą iškilmingų jų įrengti stalai su įvairiausiais reikienė, pp. M. Mašidlauskai, p. jai. 
šventų mišių ir jo asistentams laimėjimais. Taigi pirmiausiai j phaneuf. J. Jakavonytė, po- .. , . T----- p— .
kun. J. Žuromskiui ir kun. S. norime padėkoti So. Bostonie- nja g Daniels B Bartkevičius,' 1OS ° on^I°s ie UV1^ 
Saulenui. L z asistavimą J. E. ciams uz didelj veiklumą, kur j. švagždvs. Pr. ir P. Kubilius, /. . x _ . ..... ,....... ... 6 ~ pusę ateivių lietuvių mirė. TaigiArkivyskupui Cushing ui. šutei-labiausiai pasižymėjo ponai V. a. Bataikis. M. Tumonis, A. eilės retė a
kiant palaiminimą švenčiausiu Stakučiai ir jų padėjėjai: ponai Česnauskas su sūnum ir ketu- musų e re J3-
Sakramentu ir šventinant sene- J. Nevierai. M. Matioškienė. A. riomis dukterimis, E. Gureckie- Antrojo pasaulinio karo metu
liams prieglaudą, dėkojame kun. Kleponis, J. Lesčinskas. M. Kar- nė, a. Liolienė, O. Stankienė, p. žuvo trys lietuviai jaunuoliai —
Pr. M. Jurui ir kun. A. Baltru- < 
šiūnui. taipgi abu kartu patar- < 
navusiems klierikams: ceremo
nijų vedėjui A. P. Kneižiui. kry
žiaus nešėjui E. Svioklai ir smil
kalo nešėjui J. Svirskui. Dėko
jame garbės svečiui Prelatui J. 
Ambotui ir visiems kunigams už 
dalyvavimą pamaldose.

Ypatingą padėkos žodį norime Kilmanytė, 
tarti kun. Pr. Strakauskui už B. Ciūnienė, V. Valatka, M. Vo- 
gražų ir turiningą pamokslą a- verienė, M. Ivanauskienė ir M. 
pie gerąjį Samarijietį. Jautė- Jakavonienė.

nosi ir senelių namo įrengimu, 
už ką reiškiame jam savo nuo
širdžiausią padėką.

Gražaus pelno atnešė parapi-

čiauskienė. p-nai P. Tuleikiai, A. Barberienė ir p. Baublienė.
Gaidienė. T. Grabijolytė, M. \ a- Dovanas laimėjo: ponia Sam- 
lungevičienė, A. Švedienė, V. son Norwoodo, Nr. 30201; po- 
Jocius, J. Slavina. A. Majaus- nja Damisevičienė iš New Bri
kaitė. Šv. Petro parapijos vai- tain, Conn., Nr. 24215, ir ponia 
dintojų klubo narės. A. Slatke- Washvill iš Brocktono, Nr. 
vičienė. M. Tamulaitienė, pp. V. 38869.
Brazauskai. N. Grabijolienė, E. 
Gruodienė, S. Šmigelskienė, M.

E. Kudarauskienė,

FAT IS RE-USED

Fet from pork chop* and other meat is poured irto the eontainer 
f«t that wili be re-used in cooking and baking. Guy Reigler, 4/2, K 
Garden Hills, N. V. supervite* hie mother’a conscientious fat salv 
that helps provtde soap. paint, electrieal appliances, fabrice, tiree. • 
pther prppuęts psed m thę_hpmę ęvęry daj^,-
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Mėlyną megztą rankinį krep-' 
šelį su nosinaite laimėjo Nr. 58. 
Jei kas turi tą numerį, prašome 
pranešti, kad galėtume dovaną 
nusiųsti laimėjusiam.

į Visiems, kurių vardų gal dar 
neteko sužinoti, visiems žino
miems ir nežinomiems, kurie ko
kiu nors būdu prisidėjo prie pik
niko pasisekimo, esame giliai 
dėkingos. Jūsų pasiaukojimo 
vaisiai bus visų matomi ir įver
tinami. Ir mes savo maldose 
nuolat prašysime Aukščiausio
jo, kad Jums atlygintų ir lai
mintų visus Jūsų darbus.

Giliai dėkingos,
Nukryžiuoto Jėzaus Seserys,

Brockton, Mass.

HUDSON, MASS.
di-

irturėjo palikti gimtinį kraštą 
ieškoti laikinos pastogės sveti
mose žemėse.

Didžioji dalis
brolių rado laikiną vargingą Į KAIRIS, Juozas. Iš Kaulinių 
prieglobstį, savo laiku priešo km Rndviliškio valšč., Šiaulių 
žemėje, dabar vakarų sąjungi- apgkr.
ninku valdomoj pietinėj ir pietų. KAMARAUSKAS, Andrius ir 
vakarinėj Vokietijoj. ! Jonas. Iš Marijampolės. Gyve-

Šiuo metu daugumai jų bai-'na Wilkes penn.
giasi trys metai, kaip jie virtę j KATINAS, Petras. Gyveno 
benamiais ir beteisiais, tarptau- Baltimorėj. Kilęs iš Utenos vai.

Suolelių vienk. 
KAUNECKIENE (Jociūtė) 

Juzė. Lygių km. Nemikščių vai. 
Raseinių apskr. Gyvena Chica
goje.

į KAUŠPĖDĄ, Jonas (arba jo 
................................... An

drioniškio valšč. Panevėžio ap.
KAVALIAUSKIENE,' Barbo

ra. Gyvena Chicagoje.
KAVALAUSKAITE - Kelšie- 

nė. Apie 65 m. amžiaus. Iš Lau
kelių km. Darbėnų valšč. Kre
tingos apskr.

KAZENBEIN, Andrius ir E- 
milija. Iš Raseinių apskr. Skirs
nemunės km. Gyvena New Yor
ke.

KEM2URYTE, Elena. Iš Vez- 
butų km. Čekiškės valšč., Kau
no apskr. Išvyko 1938-39 m.

KERŠYTE, Agota ir Antani
na. Iš Čižiūnų km., Valkininkų 
valšč. Gyveno Niagara Falls. 
Viena ištekėjusi už Vyšniausko.)

KIŠKIS, Julijus. Gimęs USA. j 
Atvyko į Lietuvą 1934-36 m. į 
Gyveno Ukmergėje. Grįžo į į 
JAV.

tinėje politinėje arenoje žinomi 
D. P. arba Refugees vardu, su 
neramiai plakančiomis širdimis 
laukia galutino savo ateities 
sprendimo, kurį žada paskelbti 
kai kurių tautų vyriausybės, jų 
tarpe ir J. Amerikos valstybės, Mažeikių km.,

Tai matydami ir vadovauda
miesi geležiniu gyvenimo įstaty
mu, reikalaujančiu, kad tėvy
nės aukuran, jos kritiškose ne
laimės valandose būtų dedamos 
visos iki vienai turimos jėgos ir 
dvasiniai ištekliai, paliekant as
menišką naudą ir laikiną gerovę 
tolimesniai ateičiai, buvusieji 
tos tremtinių bendruomenės na
riai, auginti ir auklėti Nepri
klausomos Lietuvos pavėsyje 
ir atsitiktinos laimės dėka pa
siekę šio Laisvės Krašto Detroi
to padangę, savo 1947 m. rug
pjūčio mėn. 3 d. visuotiname 
susirinkime apsvarstė:

Kad, kas kart didėjant Ame
rikoje, kartu ir mūsų apylinkė-

Steponas Kiertenis, 26 m. amž., 
Juozas Aleksandravičius, 19 m., ' 
ir Pranas Greska, 19 m. am-1 
žiaus. S. Kiertenis ir J. Aleksan
dravičius nuskendo jūrose. Iš 
viso žuvo 19 vyrų.

Pavyzdinga šeima
pp. Kazys ir Petronėlė Sta- 

niūnai turi 4 sūnus. Vyriausias 
Kazys buvo karo tarnyboje ir 
užsitarnavo sergeanto laipsnį. 
Jis lanko Massachusetts Kole
giją. Kiti du — Juozas ir Jonas 
(abu dvinukai) buvo karo tar-jje_ buvusių tremtinių lietuvių 
nyboje ir užsitarnavo kapitono,skaičiui*, atsimenant likusių bro- 
laipsnius.

šįmet vasarą abu baigė inži- 
nierijos mokslus. Jaunesnysis— 
Stasys lanko Marianapolio Ko
legiją. Hudsone yra daug lietu
vių jaunuolių, užbaigusių moks
lus. Yra keli advokatai, inžinie
riai ir tt. Tik dar lietuviai netu
ri kunigo iš savo tarpo. Tačiau 
gal Dievas duos sulaukt. Jau 
antri metai
Valkevičius, sūnus Liudo ir E- 
lenos, Šv. Jono Seminarijoje, 
Brighton, Mass. Jo brolis Ado
mas mokinasi vaistininkys- 
tės. Tik vienas iš šio miesto lan
ko Harvard universitetą, tai Le
onardas Pauplis. Jam kitatau
čiai pavydi.

mokinasi Vincas

Mary.
128th

Gyv.

I
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lių ir Lietuvos nelaimingą būk
lę; atsižvelgiant į buvusių trem-; 
tinių politinių pasaulėžiūrų be- 
spalviškumą dabartyje; gerb
dami vietinių visų tikrųjų A- 
merikiečių lietuvių organizaci jų j 
pasaulėžiūrą; giliai įvertindami 
jų didelius atliktus ir atlieka
mus lietuviškame bare darbus 
ir norėdami patys prie tų gyvy
biniai svarbių darbų savo kuk
liomis pajėgomis prisidėti, nu
tarė ir įsteigė “Detroito Lietu
vių Buv. Tremtinių Draugiją.

Savo vyriausiu tikslu organi
zacija turi:

1. Burti visus į šią apylinkę 
naujai atvykstančius _ lietuvius 
tremtinius į vieną veikimo vie
netą.

2. Energingai ir bendrai veikti 
tikrųjų Amerikiečių lietuvių or
ganizacijų tarpe, kad padėjus ir

ir kartu prašo Jūsų visų ir Jū
sų organizacijų atstovų, kaipo 
lietuviškojo veikimo veteranų, 
priimti mūsų naujagimius į sa
vo tarpą ir padėti eiti jaunu ke-j 
liu.

Mes esame giliai įsitikinę, kadį 
būsim pilnai suprasti ir užsimo
tas darbas ves visus prie to vie
no ir bendro tikslo — Nepri
klausomos Lietuvos.

D. L. Buv. T. Draugijos 
Valdyba.

i

Šioje kolonijoje yra visų 
dėsnių katalikiškų organizacijų 
kuopos, būtent, LDS, LRKSA, 
Moterų Sąjungos ir Vyčių. Se
niausia tai LDS (Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos) 56 kuopa. Ji _______
šįmet pavasarį minėjo savo 30 Darbai
metų gyvavimo sukaktį. Jau-; Hudsone darbai, galima saky- 
niausia gi L. Vyčių kuopa. Veik- ti, eina gerai. Viena kita dirb- 
liausia iki šiam laikui buvo Mo- tuvė kiek sustabdo darbus, bet 
terų Sąjungos 45 kuopa, bet pa- ir vėl paleidžia darbus pilną lai- palengvinus jų vedamą kovą sekmadienį, lapkričio - Novem- 
staruoju laiku ir ji nusilpo. Vy- ką. čia yra 5 batų dirbtuvės, 5 Lietuvos Nepriklausomybei at- ber 9 d., Šv. Kazimiero lietuvių 
čiai pradžioje labai aukštai šo- vilnonės, 2 mašinų, 2 plastikos 
ko, bet karo metu aprimo, nes ir 7 kitokius gaminius gamina, 
daug narių buvo pašaukti karo Bet visos dirbtuvės yra mažos, 
tarnybon, o dabar po karo vi-, Nėra nei vienos, kur dirbtų 
sai negirdėti.

LRKSA 223 kp. ir LDS 56 kp.

LDS Conn. Apskr 
Suvažiavimas

par. svetainėje, 339 Greene St., 
Pranešama, kad LDS Conn. 

Apskrities suvažiavimas įvyks

nei vienos, 1 
nors 500 darbininkų.

Darbininkas.

statyti ir tremtinius iš vargo ir New Haven, Conn. 
skurdo gelbėti.

Visuotino susirinkimo įparei
gota Draugijos Valdyba viešai 
pareiškia Jums, brangūs Ameri
kos Lietuviai, savo užsimojimo

Kviečiame LDS kuopas išrink
ti atstovus į suvažiavimą.

J. Lukša, 
finansų raštininkas, 

248 View St., New Haven, Conn.

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną, ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

' Tel. Brockton 8*1580

L V. WARABOW
Fanerai Service

24 Field St., Brockton, Mass.
Tel. Brockton 2005 

1156 Washington St., 
Norwood,/Mass.

Tel. Norwood 1503

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorias

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.

Tel. Plantations 0753

i

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo-; 
demiškais įrengimais. Atlie- 
kame visokius darbus namų,

taisymo.
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nai Ritai: “Thank you so much 
for everything. John loves the 
school and we are all happy 
that he is at the St. Peter’s 
school”.

Misijos. Sekmadienį, rūgs. 5 
d., Tėvai Jėzuitai, kun. Jonas 
Kidykis ir kun. Pranas Liuima, 
per visas 7 šv. mišias paskelbė 
šv. misijas. Jos prasidėjo tą 
vakarą moterims ir merginoms. 

Už 
visoje plačioje dviejų savaičių bus jaunimui.

švara
Vir-
mo-

Di-

Išgyrė mūsų mokyklas. Mies
to gydytojas ir dvi slaugės, lan
kė Šv. Petro parapijos abi mo
kyklas spalių mėn. pradžioje. 
Jie visi stebėjosi mokyklos ir 
mokinių sveikatingumu,
ir grožiu. Jie asmeniai kun. 
maustam išgyrė parapijos 
kyklas.

Kunigas jiems atsakė:
džiausis mokykloms pasitenki- Už savaitės bus vyrams, 
nimas randasi 
parapijoje. Mes turime mokyk
loje mokinių iš viso South Bos
tono, ir kelis iš Dorchesterio. 
Nuo mokyklų gyvavimo neatsi
rado nei vieno rugojimo prieš 
mokyklas ar mokinimą nei iš 
mokinių, nei iš jų tėvelių. Mes kų, 243 E St., So. Boston, Mass. i 
norime tą retą rekordą palaiky- --------------
ti ant visados. C - —

Mūsų mokiniai randa daugiau vakarą, sekmadienį, moterys ir 
malonumo mokykloje, kaip na- merginos skaitlingai suėjo. Bu- 
mie. Svetimtaučiai skverbiasi į vo jų beveik pilna bažnyčia. Mi- 
mūsų nepaprastai jaukias mo- sionierius pareiškė, kad tikisi 
kyklas. Bet mes trokštame jas kitais vakarais dar daugiau 
palaikyti lietuviams. Nes tai klausytojų, 
yra jų mokyklos. ; --------------

Mes gauname raštu ir žodžiu Lanko parapiją. Šv. Petro pa- 
daug komplimentų. Štai vienas rapijos kunigai pradėjo lankyti 
laiškas, apart kitko, sako moti- parapijiečius,

■ pietų. Vienas 
{Dorchesteriečius,

. nuo Andrew Sąuare. Kitas eina į - “ - 
per South Bostoną, nuo Colum- mo"ą neliesti “ 
bia Road ir Marine Rd. miela”. _______ I

Kalba apie moterystę. Misio
nierius Tėvas Jonas 1 
per visas tris misijų 
kalba ir kalbės apie moterystę 
ir šeimą. Už tai šios misijos bus Amerikoje pasirodys 
didelė ir tikra palaima šeimy- {ninĮco _ metiniame 

inoms. Turėtų visi jomis pasi- 
{naudoti.
I 
i i 
I 
i i i

Spalių 5 d., tapo pakrikštytas 
Juozas Mykolas, Petro ir Pet
ronėlės Pralgauskų, gyv. 174 
Bolton St.

L. Ona, Jono ir Katrės Moc-{

Birutė SviMenė - Petronytė,

viena iš dainininkių “Darbinin- 
iko” koncerte pasirodys su savo 
i maloniu ir gražiu balseliu. Dai- 
Inininkė Birutė Svilienė, nors iš 

Gerai pasirodė. Pirmą misiją profesiJos agronomė, bet turinti
puikų ir gerai nuo mažens išla
vintą balsą, nes jos mamytė bu
vo muzikė, baigusi Petrapilio 
muzikos konservatoriją. Ji su 
šeima atvyko Amerikon tik va
sario mėnesy ir mažai šioj šaly 
girdėta, bet užtikriname, kad 

j turėsite didelio malonumo jos 
dainavimo išgirsti.

spalių 6 d., nuo ___________________________
kunigas lanko dangų. jei U2 tą reikia mokėti 

J’radedan^vergavimo ir paklusnumo kaina.
_ 'Angelas dingsta įspėdamas Dė

to kas Dangui

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyMOW
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą
Pritaiko akinius.
534 E. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

. Simbolinga, kad Angelo rolė 
Kidykis to-^e °Per°je teko vaidinti artis- 
savaites Dičiūtei - Trečiokienei,

kuri pirmu syk su savo daina 
‘ * s “Darbi-

I ninko” metiniame koncerte, 
į.{spalių 19 d. Patrick J. Gavin 

, mokyklos auditorijoje, South 
{Bostone. Artistė Dičiūtė šiame

GIRDĖTI IR MATYTI 
ĮSPŪDŽIAI

tremtinių lietuvių, kurie yra pa
vyzdingai susiorganizavę. Čia 
yra leidžiamas savaitraštis: 
[“Žiburiai”. Tuo pačiu vardu 
praeitais metais buvo leidžia- 

, bet tremti
mis 

Šiais

tas, sušalęs, išrengtas, basas, mas ir aienrašti8, 
be pinigų ir brangenybių ir be nį^ spaudą pertvarkius, 
akordijono. Jis papasakojęs, dįenraįtis nebepasirodo, 
kad vienas vokietukas, beeinant metajg pasirodė žurnalas “Ai- 

įkiek atsilikęs ir jam per galvą kuris tremtyje neturi sau 
su kokiu tai kietu daiktu smo-

Tel. TROwbrldge 6330

L Repshis, M. U.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

:r* *
i *___ __________ {koncerte, kaip toje Rubinsteino

UpClOjC Peni ODOS varai* ^operoje, vaidindama Angelo ro- 
no Angelo Rolę

operos “Demonas” 
kuri buvo statyta

Tel. KENmore 4433

Dr.Albert P. Kitais
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass. 

Prieš Mass. Avė. Station 
Valandos šiokiomis Dienomis: 

12:30 P. M. — 7:00 P. M. 
Valandos šeštadieniais: 
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

silpna, vos kojas pavelka. Kai
kurie iš jų sutinę. Jų visų nuo
taika labai bloga, vaikščioja su
linkę. Stipresnieji vaikščioja a- 
pie vagonus ieškodami 
čių nuorūkų.

Kitame vagono gale 
tarp savęs dvi moteris, 
įsako, kad ir Bimbos šalininkai, 
pamatę tokį vaizdą, suprastų 

> nuo bolševi
kų viską palikę ir nenorime

cigare-
Popietis. Vartau p. B. Gražu-11 

lio novelių riinkinį: “Brydė Ru- 1 
giuose”. Kažin kas į durys bel-j; 
džiasi. Telegrama. Turinys ne
aiškus, bet atrodo, kad yra kas 
tai miręs. Laikrodis rodo 16 va
landą. Vėlu. Reikia skubėti, kad gęs ir jis be sąmonės kritęs. At- 
šiandien dar gavus reikiamus gavęs sąmonę, jis dar girdėjęs 
leidimus, kad ryt pirmuoju i jų pasikalbėjimą, kad jį reikia 
traukiniu būtų galima išvažiuo-; mirtinai užmušti, kad neišduo
ti. Po valandos jau buvau apsi-Įtų policijai. Bet įsitikinę, kad y- 
rūpinęs visais formalumais ir ra jau negyvas, 
suradęs žmogų, kuris mane pa- keliais, 
vaduos. I

Saulė dar nebuvo patekėjusi, sis žmogus buvęs paguldytas Lyti. Deja, tokių vaizdų yra tik, 
kaip traukinys išriedėjo rytų ligoninėn su labai mažomis vii- Vokietijoje. Sekančiuose bė- 
kryptimi, kuriame ir aš skubė- timis, kad pasveiks. Po kelių giuose stovi du traukiniai, ku- 
jau į nežinomo žmogaus laido- menesių pasveikęs, bet toli gra- riuose vežami buvę karo belais- 
tuves bei šermenis. (žu pirmykštės sveikatos neat- viai- Viename traukinyje grązi-

Rytas gražus, dangus giedras, gavęs. Šis žmogus buvęs ne eili- narni belaisviai iš Anglijos, o 
Saulė horizonte pasirodė. Ji to- nis pilietis, bet aukšto mokslo kitame iš Rusijos. Iš Anglijos 
ki keista, neriški, bet savotiš- ir daktaro laipsniu vyras. {atvežtieji vyrai atrodo sveiki, 
kai raudona, lig būtų kraujuose’__  tvirti, veidai pilni, raudoni, ap-
išsimaudžiusi. O gal ji ištikrųjų TREMTINIAI PAVYZDINGAI sirengę švariai. Vieni iš jų rūko 
kruvina? Jog ten rytuose daug* ORGANIZUOTI {cigaretes o kiti kramta šokala-
milijonų žmonių kenčia ir krau- Po P°ros dien4 viešėjimo, at- dą. Linksmi tarp savęs kalbasi, 
ją lieja. Ten ir mano gimtoji ša- sisveikinęs ir palinkėjęs viso ge- ar su keleiviais ginčijasi. Be to, 
lis, kurioje šeimininkauja dvi- riausio, apleidau tą seną Bava- dar trys prekiniai 
dešimtojo amžiaus kruvinosios rijos tvirtovių miestą. Po poros lagaminų prikrauti, 
"demokratijos” budeliai.

Traukinys neria per Bavarijos 
laukus. Vaizdai keičiasi. Visur 
matosi darbštaus rūpestingo 
bavariečio ūkininko rankos 
gražaus darbo vaisiai. Jau ir 
garsusis Augsburgas ir jis pa
liekamas. Pasiekiamas ir Ingol- 
stadtas. Susirūpinęs skubu į 
stovyklą, kad greičiau sužino
jus kas yra miręs. Iš paklaus
tųjų niekas nieko nežinąs. Pa
sirodo, kad aš esu išprovokuo- 
tas. Šį šposą sugalvojęs ir į-. 
vykdęs mano brolis Vacys, ku
ris besąs iš anglų zonos atva
žiavęs pasisvečiuoti.

Turėjau progos per pora die-‘B?cū^enčr 
nų viešėjimo metu pas švogerį 
su Vaciu pasikalbėti. Vacys pa- Iždininkė — Ona staniuiiūts, 

, . i i • ' 177 West 7th St, So. Boston,pasakojo apie savo Stovyklą ir Tvarkdarė _ Ona Krasauskas, 
jos įsikūrimo istoriją. Tame 
kaime, kuriame randasi stovyk-

1 la kitu vvvpntohi anart trpm- Drau^a savo susirinkimus laiko kasia. Kitų gyventojų apart trem- antradienį mėnesio. 7:30 vai.
tinių nėra. Karo metu ties tuo vakare. Parapijos salėje, 492 E.
‘. . , , , . Seventh St., So. Boston, Mass.kaimu buvęs anglų karo lėktų- Visais draugijos reikalais kreipkitės 
vas vokiečių pašautas. Lėktu
vui užsidegus, 2 lakūnai iššokę 
ir su parašiutais nusileidę. To 
kaimo gyventojai 
žiauriausiu būdu lakūnus 
tankinę, o jų lavonus kažin kur { 
paslėpę. Karui pasibaigus, na- i 
ciai, bijodami susilaukti tinka
mos bausmės už nukankynimo 
lakūnų ir jų palaikų išniekini
mo, palaikus perkėlė į kaimo 
kapus. Laikui bėgant, šis žiau
rusis nusikaltimas likęs išaiš
kintas. Anglų karinės valdžios 
parėdymu visi to kaimo gyven
tojai buvo laikinai iškelti, o jų 
vieton apgyvendinti tremtiniai.

PASICLĖ PIRKTI 
AKORDION4 į

Tarp daugybės įvairių įvykių 
bei nuotykių Vacys papasakojo 
dar tokį atsitikimą: Praeitą žie-{ 
mą iš jų stovyklos vienas trem
tinys, lietuvis kokiais tai reika
lais buvęs išvažiavęs už stovyk
los ribų. Kelionėje susipažinęs 
su 2 jaunais vokietukais, kurie 
jam pasiūlė pirkti gerą akordi- 
joną. Kvietė eiti pažiūrėti, bet 
dėl laiko stokos sugrįžęs, kad 
nepasivėlavus į traukinį. Vokie
tukai pasisiūlė, kad jie galėsią 
minimą akordijoną atvežti į jo 
gyvenamą stovyklą parodyti. 
Vakare abu vokietukai, kaip 
buvo žadėję, pas jį atėjo, bet a- 
kordijono neatsinešė. Bijoję po
licijos. Jis esą paliktas arti
miausiame kaime. Kvietė eiti

kalbasi 
kurios

lygaus. Be to, čia yra stiprių kodėl mes bėgome

grįžti į savo gimtąjį kraštą.
Vienas traukinys išvažiavo į 

Niurbergą su tais vyrais, kurie 
■grįžo, iš Anglijos, o kitas trau- 
; kinys į Ulmą, kurie grįžo iš Ru- 
■ sijos.

meno srities darbininkų, kurie 
kartas nuo karto pasirodo pas 
kaimynus su koncertais, ar su 
vaidinimais.

nuėjo savais Iš vagono lango mačiau tokį 
vaizdą, kuris būtų ir “Darbmin- 

Šis sumuštasis ir apiplėšta- ko” skaitytojams įdomus pama-

vagonai jų
Iš Rusijos 

valandų kelionės atsidūriau atvežtieji atrodo labai sunykę 
Augsburge. Čia turėjau apie 4 ir suvargę, išbalę, akys įkritu- 
valandas laukti traukinio. Per sios, žandakauliai išsikalę, rū
tą laiką apžiūrėjau miestą, ku- bai seni, suplyšę, be pagrindinės 
ris pusėtinai amerikiečių bombų spalvos, vieni apsiavę su se- 
apgriautas. Šiame mieste yra nais stalėtais batais, kiti su vai- 
nemažas skaičius benamių, lokais, treti basi, jų visų eisena

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
»V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8

DRAUGIJOS VALDYBA

Iz. Valančius.

Kas nėra buvęs Sovietų 
kalėjimuose, tas negali sa
kyti, kad jis pažįsta Sov. 
Rusiją. Dr. J. Margalin.

ĮVAIRK SKELBIMAI

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vlce-Pirmininkė — C. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. 6th St, So. Boston, Mass.

29 Goūld St., W. Rozbury, Mase. 
TeL Parkway — 1864-W

177 West 7th St, So. Boston, Mass.
11 Springer Št, So. Boston. Mass. 

Kasos GL — Elzbieta Aukštikalnytė, 
110 H St., So. Boston. Mass.

I

----------- .............................

A, J. NAMAKSY 
REAL E8TATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

I

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

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

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

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

Fin. RaSt. — Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

L

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitČ3 pas:

CHAS. LIKSIS
Realstatininkas

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

ilę, per lietuvišką dainą patars 
bolševikų “Demonui” ir jo pa
sekėjams nekeikti, nežudyti ir 
netremti nekaltų Lietuvos žmo
nių Sibiran, bet mylėti, nes mei
lė ir atgaila gali ir jiems grą
žinti sąžinės, ramybę.

Todėl, įsigykite tuoj bilietą į 
šį .“Darbininko” įdomų koncer
ną. Čia išgirsite ne 
{artistę A. Dičiūtę, 
žymius dainininkus

I
i

Mes turime savo rankose rau
donos spalvos programą A. Ru- 
binšteino 

į (velnias),
{Lietuvoje bolševikams jau ją 
1 užėmus. Trumpame atpasakoji
me tos operos turinio vienoje 
vietoje taip apibudinama viena 
scena: “...Ant uolos, pakylusios 
ties upe pasirodo Demonas. Jis' 
neapkenčiamas, nelaimingas, i 
prakeikia visą pasaulį. Netyčia 

! pasirodęs spinduliuojantis An-
• gėlas kreipiasi į Demoną, patar- i Kolv®IlS 
{damas ne keikti, bet mylėti.{ 
Meilė gali grąžinti Demonui į 
prarastąją rojaus palaimą. De-{ 
monas atsako nenorįs grįžti į

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakobinas, savininkas

323W.Broadway, Sto. BM6£ Mara.
Tel. ŠOU 9772

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke.

naciai
nū

REIKALINGA

tik garsiąją 
bet ir kitus 
ir muzikus.

Kvieslys.

Kalu, kalu per dieną žagrelę aš 
vieną

' Tin, tan, tin, tan, tin ta...
Artojėlis du jautelius pakinkys, 
Gilią vagą per laukelį išvarys 
Kalu kalu per dieną žagrelę 

vieną
Tin, tan, tin, tan, tin, tan 
Už žagrelę ponas duos žąsinėlį 
Jį pardayęs pirksiu priekalėlį.

aš

{ CHANDLER’S
Tremont ir West Sts.

! SVEDERIŲ TAISYTOJAI
j { 5 dienos savaitėje

Atsišaukite employment office ant 10-tų lubų.

So. Boston Fumiture Co.
Matrasai naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.
Pristatymas skubus.

38O’/2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Sutvarkymui MMį Asmenų Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, po 3 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
$4170.00, išlaidos su šiluma ir aptarnavimu, bei 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. J. Bagočrus,
302 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

GRABORIAI

JEI NORTTE ŽINOTI 
kaip gyvena ir kovoja už Lietu
vos laisvę Pietų Amerikos lietu
viai, tai skaitykite —

LAISVOJI LIETUVA —
I Urugvajaus lietuvių leidžiamas 
patriotinis mėnesinis žurnalas. 
Prenumerata metams tik 2 ame- 

įrikoniški doleriai.
LAISVOJI LIETUVA 

Calle Rio de Janeiro 44001. 
Cerro Montevideo 

Uruguay.

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

BOR1S BEVERAGE CO.
{ J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.
{ 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

ii 
'! 
i! 

pasižiūrėti, o kad nebūtų berei- i { 
kalingai padarytas kelias ir I ! 
sugaištas laikas, patarė pasiim- i ! 
ti pinigų, o jei reikalingo kiekio į 

Maava tvamigl * 

laikrodžių !

velkasi senu paltu, patarė užsi-j{ 
------- \ Vėlai naktį tas

i
i

Reikalinga Batų Dirbę jai
■kurie yra patyrę vartoti dvigu
bą adatą—Vampers, reikia pa
lty rusių prie dvigubos adatos 
prie visokių darbų, Stitchers, 
Under Trimmers, Viršutinių 
Stitcherių ir Russet taisytojų. 
{Darbas pastovus, geras atlygi
nimas. French Shriner & Urnef dėti geresnį. 
Shoe Mfg., 443 Albany St,, Bos- žmogus grįžęs vos gyvas: su 
ton, LIB. 2483. (16-to-3) muštas ir labai sunkiai sužalo- ■

nėra tai galima, pasiimti šiaip 
brangesnių daiktų: 1 
ar žiedų. Išeidami, pamatė, kad

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

S. BmserfSos k* Sūnus
MOTERIS PAGELBININKfi 

Lietuvių Graborius-Balsam uoto Jas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broad way
SO. BOSTON, MASS.

Tol. south Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mana, 

taeph V.Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Dlrektortug Ir 
EaHamuotejaa 

NOTARY PJUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
8OU Boston 3980

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EastBroadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskai 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia termenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boeton 0815

ŠOU Boeton 2809

■■

J
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Minutes

I

i

Nemunas rudenį
>

Ilgesiu negęstančios aušrinės,
Ilgesiu netilstančios giesmės,
Ilgesiu nežemiškos tėvynės, 
Ilgesiu šventų gelmių versmės.

Neskubėkit bėgančios minutės 
Amžinybės laikrodžio sparnais. 
Jūs man. vėjui rudenio papūtus, 
Apipylėt širdį pelenais...

Jūs kažkur nusinešėte žiedus 
Ir pirmosios meilės vainikus. 
Pirmai skausmo ašarai nuriedus 
Ilgesiu paženklinot takus —

Sveikina "DarbininkęH
B

■ ■- - 1 . 1 l ■ 1

Turime malonią pareigą pranešti, kad antrasis vi
suotinis Lietuvių Rašvtojų Tremtiniu Draugijos su
važiavimas, įvykęs 1947 m. liepos 11-12 d. Augsburge, 
pavedė mums persiųsti Tamstom tokį Rašytojų suva
žiavimo nutarimą:

Gerbiamajai “Darbininko” Redakcijai
Šiemet, kai minime lietuviu knygos 400 metų su

kaktį, matome, kokia didelę reikšme turi skauda mv-
įsų tautos gyvenime ir jos kovose už savitą kultūra ir 
nepriklausomybę. Jūsų darbai ir Jūsų žodis, kai Lietu
vą slegia priespauda ir nelaisvė, musu niaurios dabar
ties pastangose turi didingą vertę. Lietuviai Rašin
iai Tremtiniai, susirinkę i metinį suvažiavimą, gėrisi 
i”

v •

Ir be jūsų, bėgančiųjų, žingsnių 
Aš čia žemėj nieko negirdžiu, 
0 be jūsų amžiais čia sustingsiu 
Neišvydęs Viešpaties žvaigždžių...

Bern. Brazdžionis.

Tėvynei
Aš išausiu nūn tremtinės liūdną dainą 
Tėvų žemei, kur gimiau aš naktį žvainą. 
Kur išvydau saulės veidą pirmą kartą. 
Pamilau svajonių kelią žvaigždėm žertą... 
Bet labiausiai — pamilau aš tėvų šalį — 
Ji atstoti net gyvenimą man gali ’ 
Iš mažens jau savo sieloj pirmą vietą 
Tau aš skyriau, tėviškėle numylėta! 
Tau. tėvyne, mano mintys, mano jėgos: 
Kai nukris čia pirmutinis gruodžio sniegas. 
Aš tave svajom lankysiu tokią baltą. 
Tokią tyrą... Ledo įsakais apkaltą...
Aš sustosiu parymot prie Verknės upės. 
Ten. kur kenčia mano brolis gal suklupęs... 
0. galbūt, jisai miškų tankmėn įvytas 
Kenčia badą, šaltį... Laukia Laisvės Ryto... 
Aš sudėsiu nūn benamės dainos posmą 
Ar abi mes. kaip klajūnės, čia klajosma...

Bolševikai Vilioja Tremtinius
(Rašo ‘ Darbininko’’ spec. ko-įkirtą laikraštį 
respondentas Vokietijoje St. Balsas”, 
Devenis).
Maskvos

“Tėvynės 
kurį pluoštais 

siunčia į lietuvių tremtinių 
pastatytieji ir stovyklas. O tas laikrašt- 

diktuojami dabartiniai ta- palaikis per visus keturius 
rybinės Lietuvos valdovai puslapius gieda jau seniai 
visokiausiais būdais sten- nusibodusią giesmelę — 
giasi suvilioti lietuvius grįžkite! 
tremtinius grįžti į paverg
tą ir naikinamą tėvynę. 
Žiemą į lietuvių tremtinių 
stovyklas buvo siuntinėja
mi rusų agentai, kurie sa
kė propagandines kalbas 
ir ragino grįžti. Pavasarį 
tremtinių stovyklas pasie
kė Justo Paleckio, dabarti
nio aukščiausiosios tary
bos pirmininko, atsišauki
mas, raginantis grįžti. Da
bar tarybinės Lietuvos 

. Maskvos bernai griebėsi 
naujo triuko — jie išleido 

D. Mickaitė - Mitkienė, specialiai tremti n i a m s

t

“Tėvynės Balsą”, kurs 
išėjo rugpiūčio 3 d. Vilniu
je (bent taip rašoma), 
tektų pavadinti propagan
dos balsu, nes ten be jos ir 
keiksmažodžių daugiau 
nieko nėra.

Pažiūrėkime, ką gi rašo 
“Tėvynės Balsas”. Pirma
me puslapyje įdėtas veda
masis “Lietuvos keliu”. 
Jame rašoma, kad reikia 
grįžti tuojau. Bandoma įti
kinti, kad dauguma trem
tinių nori grįžti, bet vei- 
ikiančios piktos jėgos, ku- 
rio. apie tarybinę Lietuvą _•___ r ? _ .

Marianapolo Kolegijos
Rėmėjų

SEIMAS
Spalių-Oct. 12,19471

Jūsų kova už Lietuvos išlaisvinimą, Jūsų nepalaužia
mu rūpesčiu lietuvių tremties vargais ir siunčia Jum 
savo nuoširdžius sveikinimus. Kiekvienu atveju. mes 
esam Jūsų bendradarbiai.
(pasirašė) Faustas Kirša,

Suvažiavimo Prezidiumo Pirmininkas 
Jurgis Jankus. Henrikas Radauskas, 

Prezidiumo nariai
Vlada Prosčiūnaitė, Paulius Jurkus, 

Sekretoriėi.
Leiskite ta proga ir Valdybos vardu Jus pasvei

kinti ir pareikšti Jum mūsų nuoširdžią pagarbą.
Stasys Santvaras,

Liet. Rašytojų Tremtinių Draugijos 
Pirmininkas

Henrikas Radauskas,
Sekretorius.

vadinamas užsienininių 
eksplotatorių bernu, baltų
jų vergų pirkliu ir pana
šiai.

Nesunku suprasti, kodėl 
“Tėvynės Balsas” taip ne
kenčia prof. K. Pakšto. 
Primesdami jam norą “iš-______________________
deportuoti lietuvius į viso' . Rašoma kad trem-J 
pasaulio pakraščius , bol-'tiniai turi savo laikraš. 
sevikai non savo deporta-či kuHuos ..TėvVnės Birutė Slavinskaitė, gyv. Vo-

I

PAIEŠKO

ei jas paslėpti. Ne prof. K. gaisas” iaįko nusikaltėlių kietijoje, Kempten (Allg.) Lith- 
Pakstas simtus tūkstančių lizdais. t iki šiol p *
nekaltų lietuviu įsveze bai- - -- r
šiai mirčiai į Sibirą 
tus Sovietu Sąjungos ledy-iį;"eii;'“ė';j“! Jje’ "negimta 
nų pakraščius, bet jus —— - - ......... 1
tie, kurie Lietuvą pavergė- 

j te, kurie Lietuvą negailes
tingai naikinate ir, kurie 
dabar leidžiate
Balsą”. Grąžinkite žmones 
iš Sibiro, grąžinkite iš Ru
sijos gilumos kalėjimų, ir 
lietuviai nebus išbarstyti 

Į “po viso pasaulio pakraš
čius.

Trečiame puslapyje įdė
tas straipsnis “Kaip gyve
na tarybų Lietuvos rašy
tojai”. Iš straipsnio suži
nome, kad tarybinės Lie
tuvos rašytojų sąjungos 
valdybą sudaro A. Vienuo
lis - Žukauskas, P. Vaičiū
nas, J. Paukštelis, A. Ven
clova, K. Korsakas, T. Til-

ir ki-
, ieško 

Lietuvoje buvo skelbta, Marijos Vaitonaitės kilusios iš 
kad lietuvių Vokietijoje Kupiškio ir gyv. U.S.A.

todėl, kad juos naciai išžu- Malonusis Tautieti!

Mano specialybė: laikrodžių, 
_ r___ “Tėvynės Balso” pikta rašomų mašinėlių, foto aparatų,
Tėvynės |propaganda rodo, kad bol- siuvamų mašinų ir kit. panašių 

į ševikai visomis išgalėmis dalykų taisymas. Savo darbui 
siekia lietuvių tautos vi- turiu visus nuosavus įrankius, 
siško išnaikinimo. Ne ga- Esu 33 m. amžiaus, sveikas vy
ną, kad jie negailestingai ras ir visiškai vienas. Mano šei- 
naikina Lietuvą ir joje pa- mą bolševikai Lietuvoj sunaiki- 
likusius žmonės, bet jie 
šokiais būdais siekia 
tremtinius parsivilioti 
sunaikinti.

Vi- no.
ir Padėk man persikelti į JAV. 
ir Aš ne tik grąžinsiu padarytas 

,dėl manęs išlaidas, bet ir savo 
i darbu padėsiu tam, kas mane 
pasiims.

Mano adresas:
Leopoldas Visockas 

Hanau / M. — Hessen 
Lamboystr. 84 

Lithuanian DP Camp 
Germany U S. Zone

nesąmones.
Toliau įdėtas Justo Palec
kio ir M. Gedvilos parašy
tas atsišaukimas į tremti
nius, raginant juos grįžti. 
Pirmame puslapyje dar y- 
ra M. Gedvilos nuotrauka. 
Kitoje nuotraukoje vaiz
duojamos lietuvaitės spor
tininkės, praeinančios pro 
tribūną. Jos apsirengusios 
“tautiniais” drabužiais.

_ Tačiau iš nuotraukos ne- 
gali pažinti, kad tai lietu- 

^iVaitės, nes jų “tautiniai” 
^ drabužiai yra rusiški. Iki 
Įgį šiol lietuvaičių tautiniais 

drabužiais gėrėjosi visi, 
tačiau okupantai panoro ir 

H; juos “pataisyti”, surusinti, 
S i kad juose neliktų lietuviš- 
S ■ kos dvasios. 
H’ Antrame puslapyje nik- 

į čiausiais žodžiais keikia
nt mas prof. K. Pakštas. Jis 

keikiamas, kam jis ieško 
lietuvių kultūrai išsaugoti 
rezervuarų, kam jis domė
josi lietuvių emigracija Valstybinės leidyklos vyr. 
prieš kelioliką metų ir ne- redaktorium yra V. Draz- 
nurimsta ir dabar. Nors dauskas, o redaktoriais 
prof. K. Pakštas vokiečių nuolat dirba ar atskiriems 
okupacijos metu gyveno darbams kviečiami E. Ma- 
Amerikoje ir vokiečių tuzevičius, E. Viskanta, 
draugu niekada nebuvo — Antanas ir Motiejus Miš- 
priešingai Lietuvos nepri- kiniai. Tame pačiame pus- 
klausomybės laikais vokie- lapyje išspausdintas V. 
čiai jo nemėgo, — jis vadi- Mykolaičio - Putino eilė- 
namas “vokiečių fašistų raštis “Visa Lietuva”.
draugu”, štai kokių “tary-į Paskutinis puslapis pas- 
biniu” stiliumi rašoma a- kirtas sportui, paminėji- 
pie prof. K. Pakštą. “Kaip mui išėjusių knygų ir 
šlykščiausį lietuvį išgamą, smulkiai kronikai. Laik- 

į tiesiog savo tautos apgavi- raščio leidėju pasirašo Ra
iką ir pardaviką, čia reikia šytojų Sąjungos Valdyba, 
suminėti K. Pakštą. Šitas o redaktorium — Jonas 
vokiškųjų fašistų “geopo- Šimkus.
litiko” apaštalas jau dvi-i “Tėvynės Balsas” grei- 
dešimts metų dirba tiktai čiausiai Lietuvoje neplati- 
tam, kad lietuvių tautą iš namas ir nerodomas. Jame 
savo tėvynės deportuotų, jau pripažįstama, kad de- 
kad ją išdraskytų ir išmė- šimtys tūkstančių lietuvių 
tytų po viso pasaulio pa-Įvargsta Vokietijoje, "ame- 
kraščius”. Toliau Pakštas’rikiecių ir anglų išnaudo-
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Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis 11 J| 
: vai. ryto. Po pamaldų bus bendr i atstovų ir sve- § 

čių pietūs. Seimo posėdžiai prasidės 2 vai. po piet.
: Visi kviečiami dalyvauti šių metų svarbiuose Sei- g
į * *: mo pasitarimuose. §

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų &
Centro Valdyba g
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Iš Rašytojų Veiklos

Speciali lietuvių rašyto-’ 
jų tremtinių komisija pa
ruošė platų atsišaukimą į

vytis, J. Šimkus, J. Baltu-1 demokratinio pasaulio ra- 
šis, A. Gricius, R. šamai-* Rytojus. Gudų rašytojų 
tis ir V. Mozūriūnas. Pir- i tremtinių draugija raštu 
mininku buvęs Petras kreipės į lietuvių rašytojų 
Cvirka. Naujas pirminin- tremtinių vadovybę, norė- 
kas dar neišrinktas, nors dama užmegsti glaudes- 
jau praėjo keli mėnesiai nius ryšius. Su kitų tau- 
nuo P. Cvirkos mirties. Šis tybių rašytojų organizaci- 
f aktas parodmo tarybinių Jom tampriems ryšiams 
rašytojų “veiklumą”. To-1 palaikyti Lietuvių Rašyto- 
liau rašoma, kad A. Vie-!jy Tremtinių Draugijos 
nuolis - Žukauskas moky
tojauja Anykščių gimnazi
joje, J. Grušas yra Šiaulių 
dramos teatro liaudies 
skyriaus vedėjas. A. Miš
kinis mokytojauja vienoje 
Kauno gimnazijoje ir yra 
Kauno dramos teatro liau-*
dies skyriaus vedėjas.

valdyba įgaliojo savo narį 
Pulgį Andriušį.

luozis KaSmSkBS 
Ine. 
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Patarnavimas Dieną ir Nakų.

d

i

••• Gwy Reifll.r, K*w
Hm ptekat fane. in h«r backyard. M ra. 

a*»Mf uaad eoakinų fat that helpa makt 
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