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Savigarba 
Kai argumentai išsibaigia 
Neužbaigtas protestas
•

Diplomatinius US santykius 
su Sovietais būtų galima paly
ginti su trypinėjimo šokiu: du 
žingsniai pirmyn, vienas atgal. 
Apskritai, amerikiečiai labai 
mažai domisi pasauliniais įvy
kiais, jų priežastimis ir pasėko
mis. Jungtinės Valstybės pa
čios savyje yra užtenkamai di
delis ir įvairus pasaulis, kuria
me masių dėmesį gal pirmoje 
vietoje užima biznis, aukštas 
kasdieninio gyvenimo lygis, be 
abejo, sportas ir rėkiančios 
laikraštinės sensacijos, daž
niausiai kriminalistika. Bet tai 
nereiškia, kad amerikietis būtų 
nejautrus savo paties ir savo 
šalies garbei. Kokių pažiūrų be
būdamas, amerikietis pagarbiai 
taria Mr. President, didžiuojasi 
savo didžiosios žemės galybe ir 
gerove. Šitai žinant, supranta
mas tas visuotinis pasipiktini
mas ir įtūžimas, su kuriuo skai
tomi ir iš radio girdimi prane
šimai apie bolševikų melo kom
paniją prieš Ameriką, ameri
kiečius, ypatingai gi jų Prezi
dentą. Sovietai pasityčiojimo ir 
šmeižtų taurę perpildė pakarto
tinai užsipuldami Prez. Truma- 
ną.

•

Kol diplomatiniai santykiai 
tarp dviejų valstybių nenutrū
ko pagal seną paprotį jos sten
giasi neužgaulioti viena kitos 
vadovaujančių asme n y b i ų. 
Draugiškos ar net neutralios 
šalies prezidento užgavimas vi
sados buvo laikoma skandalu, 
kuris tylomis nepraleidžiamas. 
Ir štai, Maskvos laikraštis “Li- 
teratumaja Gazeta” įdeda siek
sninį straipsnį, kuriame kalti
namas Prez. Trumanas noru 
pasaulį valdyti su Wall Streeto 
pagalba; kad jis esąs panašus į 
Hitlerį, kad nemokąs prisitaiky
ti rūbų, kad jo veidas šioks ir 
toks ir pan. Šitokie ‘argumentai’ 
naudojami tik tada, kai rimtes
nių jau neberandama. JAV am
basadorius Maskvoj, gen. Bedell
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De Gaulle's Nauja Partija Laimi

tijos. Tačiau, gali būti ir 
kitaip. Paaiškės, kai visi 
balsai bus suskaityti.

Lake ^ue^es V, N. Y. —A- 
rabu valstvbiu atstovai,!

Murray Perrinkąs CIO

Boston, Mass. — Philip kad socialistai, kaioo par- 
Murray vėl išrinktas CIO tija visiškai pasidavė ko- 
prezidentu. Vice preziden- munistams ir liko visiškai 
tu išrinktas Walter Reu- nereikšminga kaipo politi- 
ther, dešiniųjų Automobi- nė jėga, 
lių Unijos pirmininkas, į 
vietą R. J. Thomas.

CIO paruošė planą į- 
traukti 4,000,000 geležin
kelių darbininkų, kurie 
dabar yra Amerikos Dar
bo Federacijos globoje.

Naujasis Parlamentas Greičiausia 
Bus Koalicinis

Paryžius, spalių ,20 — 
Nauja Charles de Gaulle’s 
partija, kuri energingai 
kovoja komunistus Pran
cūzijoje, greičiausia liks 
vadovaujamoji partija. 
Taip atrodo iš pirmųjų 
balsuotojų, kurių balsai 
suskaldyti.

1 De Gaull’e partija gavo 
36.7%; komunistai 29.1%; 
socialistai — 20.8%, ir 
respublikiečiai, kuriems 
vadovauja užsienių minis
teris Bidault — 11.6%. Su
prantama, kai bus suskai
tyti visi balsai, tai gali bū
ti ir nuošimčiai pasikeis.

Komunstų nuošimčiai 
onaiiii op Main C T---- - T r-— —». >«. greičiausia nepasikeis, nes

kaMuS Inlrno socialistu J””-’’. b«t neslstenf"a Pa‘ glijos Lietuvaičių Sodaliečių konferencijoje, kuri įvyks jie yra gerai Maskvos dis- 
kamųjų sparno socialistų kreipti kitas valstybes, gv. Jurgio lietuvių parapijoje, Norwood, Mass., ir skai- ciplinuoti balsuoti tik už 

. „s tys turiningą paskaitą.

Arabai Tririira. Kad Balsa- 
rimiR'JsS'iIMkrias 

Palestinom PadaBnimas Rusų Spauda Sako Byrnes 
Kurstąs Karį Prieš Rusih

I 
f į

plakuoja atspaus-ne^Qri, t to, kad Jung.1 
ir plačiai paskleisti J. valstybės ir Rusi ja užgy-Į 

?’ į.lvysku£°rė Palestinos padalinimą,; 
J. Cushing, D. D kalbą gak ?ad Tun^inių Tau-į 
kurią jis pasakė tos orga- tų genf raiiniame susirin- 
mzacijos seime. kime niekad negalės suda-
m re t dvejų trečdalių balsųKairieji Socialistai Sulenda už Palestinos padalinimą į

Socialistu Ženybas Su žydų ir arab^ valstybes. į 
KOMURiStab I Žydai tvirtina, kadt

nizacijos seime.

Į Jung. Valstybės nors ir J. E. VYSKUPAS JOHN J. WRIGHT, D. D., 
lužgyrė Palestinos padali- sekmadienį, spalių 26 d. š. m. dalyvaus Naudosios An-

— — — - — * A. — —’ — — * • W A W . M A A * . * ~ . A *

grupė, kuriai vadovauja I- kad jos balsuotų už pada- 
van Matteo Lombardo, lįnimą. Paliko tai pačiom 
smerkia socialistų parsi- valstybėm apsispręsti, 
davimą komunistams. Jie. __________

« « « • A 1 • ' _ _sako, kad Socialistų parti- P-M|(innįf |j Sutrfcr SMIflfct 
ia tano tik navelbinis Ko- J®***ja tapo tik pagelbinis Ko
munistų partijos skyrius. 
Kairieji socialistai ypatin
gai smerkia veikiantį so
cialistų komitetą už prie-, 
šinimąsi Marshall’o pla-.kad jos saugumo policija 
nui.

Taigi galimas dalykas, nuversti ' dabartinę valdžią J m 
kad Socialistų partija vėl ir atstatyti seną režimą, 
skils, kaip kad skilo sau
sio mėnesį.

Lombardo grupė sako,'kurių vadai areštuoti.

ItMpriH
Londonas — Bulgarijos 

raudonųjų valdžia skelbia,

Kviečiame Į Sodaliečių
Konferenciją

Kasmet mūsų gražiausios lietuvaitės iš visų kolo
nijų suvažiuoja į vieną išrinktą miestelį, ir ten jos ben-

Maskva, spalių 20 — Ru
sijos valdžios laikraštis 
‘Pravda’ kritikuoja Jameš 

į F. Byrnes knygą ‘‘Speak
ing Frankly” ir jos auto
rių vadina “karo instiga- 
torium”. Taipgi smerkia J. 
V. Komercijos sekretorių 

įW. Averell Harriman, kai
po “Amerikos imperializ
mo” vadą.

Rusų laikraštis sako, 
kad Byrnes knyga esąs 
tiesioginis atsišaukimas 

i pradėti karą su Sovietų 
į tuos, kurie remia Maskvos Rusija.
į politiką. De Gaulle’s par- Visiems jau yra žinoma, 
; tija laimi daugiausia Res- kad Rusija siekia užvaldy- 
publikiečių balsus. Taigi ti visą Europą. Rusija ve- 
iatrodo, kad Prancūzijos da nervų karą, bet ji bijosi 
parlamentas bus koalici- ginklų karo. Taigi ir šėlsta 
nis. De Gaullistai ir komu- prieš visus tuos, kurie ra
distai gali turėti po dau- gina pastoti kelią Rusijos 
giausia atstovų kaipo par- imperializmui.

Visiems jau yra žinoma

JUI*Mb W****VF --------- --------------------------- ---------------------------a#  C  C-----------------------------------T------------------------------------------------ -------------------U ~    ▲ Y Y

susekė sąmokslą Plovdive drai eina prie Šventos Komunijas, dalyvauja savo pa- RAU 
nuversti dabartinę valdžią maldose, išklotino pamokslo, paskaitos, ir dvasiniai at- 1

I sigaivinusios, grįšta į savo kolonijas, pasiryžusios ak-
Sakoma, kad daugiau tyviau darbuotis katalikiškuose veikimuose. Ir aplan- 

kaip 130 asmenų įvelta, lytame miestelyje jos palieka gilią dvasinę įtekmę. Šį 
’ • metą Nonvoodas turi tą malonę priimti ir pavaišinti tuoni Britų parlamento
--------------------------------- tas mūsų doras lietuvaites. Ir Norwoodietės jau prisi- nariai, kurie buvo nuvykę

Varšuva, Lenkija — Aš- Išgelbėjo 69 Žmones
fHJ/'YI T?P A CTAT Tf^TA rengusios. Pakviestas kun. J. Dambrauskas pasakyti į Rusiją kaipo kairiųjų Boston, Mass. — Sekma-

J-LVJAa ± pamokslą (mergaitės, kurios dalyvavo sodaliečių reko- darbiečių atstovai, turėję dienį, spalių 19 d. atplaukė 
lekcijose, atsimena su malonumu jo pamokinimus); pasikalbėjimą su Rusijos ii Bostono uostą pajūrio 
pakviestas paskaita skaityti J. E. Vyskupas John J. diktatorium Stalinu, atos- sargybos laivas “Bibb” su

2_______  1_________ ____________ :__ I__ __  " J su Rusijos ii Bostono uostą pajūrio
pakviestas paskaitą skaityti J. E. Vyskupas John J. diktatorium Stalinu, atos- sargybos laivas “Bibb’ su 

cholera kitus žurnalistus, aerodro-'wright, D. D.; pakviestas kun. Al. Abračinskas, Nau- togaujančiu Soči, prie Juo- 69 žmonėmis, kuriuos iš- 
----— pranešė, kad gelbėjo nuo Bermuda Sky 

. jog;'' 
nei mintyj,
Jis sakęs,; 

_ i nori susitai-j 
kad jis atvykęs. £ius. Nuoširdžiai kviečiame ir visus dvasiškius ir vie-kinti su Jung. Valstybė-

Cairo, Egiptas — Šiame po laikraštininkas. Kaip ir 
krašte siaučia <
(limpamoji epideminio po- me jį sutiko Jung. Valsty-1 jos Anglijos Sodaliečių Dvasios Vadas, atnašauti šv. dųjų jūrų,

• Egiptiečių bių konsulato atstovai ir Mišias. Jie visi sutiko atvykti. Tat, pamaldos, pamoks- Stalinas jiems sakęs, 
Sveikatos Ministerija pra- Palestinos Žydų Agentu- Ug, paskaita bus įspūdingi. Kad tik prisirinktų mer- Rusija neturi : ~ 

gaičių koskaitlingiausiai. Norwoodietės netiki, kad pradėti karą.
Henry A. Wallace pa-.mūsų išrinktosios mergaitės apviltų garbingus sve- kad Rusija ireiškė, ’------ ------............... . . ....................... ..... *--•

Smith įteikia Molotovui oficialų Gūdžia liga).
<r>----- į įr šaltai (

atkerta, esą. Sovietų vyriausy- ne§a> kad per 26 pastara- ros atstovai.
protestą. Tas niūriai ir šaltai

bė negalinti imtis atsakomybės 
už laikraščių straipsnius, ka
dangi tai būtų spaudos varžy
mas...

Tai melas per akis! Kiek Mo
lotovas besistengtų vaidinti ne
kalčiausią avinėlį, visi, išskyrus 
protinius neūžaugas, žino ir su
pranta, kad Sovietų Rusijoje 
nėra ir negali būti laisvos spau
dos, kad ten visa spauda ir ra
dio yra užkinkyta valdiškos 
propagandos vežiman. Juk ra
šytojai .laikraštininkai ir meni
ninkai bolševikijoj nuolat ir va
lomi tik tam, kad nenukryptų 
nuo geležinės Stalino klikos li
nijos. Užsipuolimas prieš Ame
rikos Prezidentą, «vėliau ir prieš 
užs. reikalų Sekretorių buvo, 
beabejo, ne tik su Kremliaus 
žinia, bet jo įsakytas ir palai
mintas. Lyg tyčia, po JAV am
basadoriaus protesto, tas pats 
būk tai literatūrinis laikraštis 
savo šmeižtus dar paantrino.

•

Visiems padoriems amerikie
čiams ir Amerikos gerbėjams 
parūpo, kuo šis skandalas baig
sis. Juk net 
krašte, kur spauda tikrai lais
va, užsienio reikalų ministeris 
incidentą būtų bent apgailesta
vęs ir JAV ambasadorių atsi
prašęs. Molotovas išdidžiai pro
testą atmetęs ir nematęs jam 
pagrindo tuo pačiu pritarė Prez. 
Trumano apdrabstymui. Pagal menkos draugai Europoje kiek- teritoriją, 
diplomatines tradicijas šitokio vieną kartą daugiau nusivilia. ( Tikisi, 
įvykio užtektų santykiams nu- <

sias dienas mirė 2,128 
žmonės. ; __________ __________ ___ _

Oru ir jūra susisiekimas studijuoti Palestinos pa- nuoles dalyvauti mergaičių pamaldose ir susirinkimuo- mis politiniais ir ekonomi- 
tarp Egipto ir Turkijos su- dėtį ir esą interesuotas vi- nes jaučiame, kad be dvasiškių prielankumo mer- niais klausimais.

Į Britai, kuriems vadova- kino, 
vo Konni Ziliacus, sakė, 
kad Stalinas pastebėjęs, 

Mišios — 10:30 A. M. — Kun. A. Abračinskas. Pamoks- kad jeigu Jung. Valstybės 
lą sakys kun. J. Dambrauskas, M.I.C. i ir Britanija nenori išlygin-

Paskaita — 3:00 P. M. (lygiai) — J. E. Vyskupas John ti skirtumų, ‘‘mes lauksi- 
J. Wright, D. D. me kol jos atgaus savo

stabdytas. Taipgi sustab- su kuo, kas pagelbėtų tai- 
dytas susisiekimas ir su 
kitais kraštais. ----------------

— g—*-*_ —nrmas laipto MHUSTres 
$v. Sostui

Pereitos

ir demokratiniame

Areštavo Daug Komunistų 
Kuboje

Havana, Kuba Šio

gaičių darbuotė bus bergždžia. 
Pamaldų Tvarka Sodaliečių Konferencijoje, 

Norwood’e, Spalių 26 d., 1947 m.

Queen lėktuvo, kuris buvo 
priverstas nusileisti At- 
lantiko vandenyne, 800 
mylių nuo Newfoundland.

Bostoniečiai išgelbėtojus 
didvyrius ir išgelbėtuosius 
nuoširdžiai sutiko ir svei-

Visa Žiemiu AšiaaRo Sritis 
Atdara Lėktuvų Lektojimui

krašto valdžia pravedė va- Palaiminimas — 5:00 P. M. — Bus kalbamas Rožan- protą”, 
jų unijose prieš komunis-J 
tus, kurie vadovavo gene-1

Vatikanas
savaitės pabaigoje, Popie- vusj 
žitis Pijus XII priėmė kre- raiįnjam streikui. Arešta

vo daugiau kaip 700 daly
vių streike.

dencialus Mohamedo O- 
mari, pirmojo Egipto mi
nistro Šv. Sostui.

Wallace Jau Palestinoje
Jeruzalė, Palestina — 

Sekmadienio vakare, spa-

Washington„ D. C. — 
Jung. Valstybių Oęo Jėgų

“Tačiau, jeigu jos nenori departamentas praneša, 
gerinti santykių su Sovie- kad karo lėktuvai gali lėk
tų Unija, tai mes ir be jų ti bet kur ir bet kuriame 
apseisime.” Taip kalba sezone į Arkties sritis, 
raudonosios Rusijos dik- Taipgi praneša, kad su- 
tatorius Stalinas, kuris rado dar du ašigalius. Le- 
turi pavergęs daugiau kiojimo bandymai buvo 
kaip dvylika Europos vai- daromi iš Alaskos per 

... . . stybių. daugelį metų.cijos centre Varšuvoje ir —i  ____________________ —— ------ -------------- —
ją paleido Kai gyRNES RAGINA IŠVYTI

RUSUS IŠ VOKIETIJOS

čius, Konsekracijos Aktas, ir naujos valdybos iš
kilmingas įvesdinimas.
Nuoširdžiai kviečiame į Nonvoodą!

Nonvoodo Sodalietės ir Dvasios Vadas.

Masiniai Areštai LenkijojeNaujus Anglijos Kunigy 
Vienybes Posėdis ————— . varsuva, s p anų — .vijos veii

N. A. Prov. Kunigų Vie- Raudonosios Lenkijos vai-'galutinai
Varšuva, spalių 20

a’,. ssvv. vie- Raudonosios LenKijos vai- gaiutinai ją paieiao. n.ai
lių 19 d. į Palestiną atvy- nyhės svarbus posėdis į- Jžįos saugumo policija per! ji išėjo, tai ji turėjo suniu
ko Henry A. Wallace kai- vy^s ketvirtadienį, spalių pastarąsias savaites areš-,Šimo ir apdraskymo ženk-,
--------------------------------  23 d., 12:00 vai. pas Tėvus tavo labai daug valstybės j lūs. Kiti areštuoti lenkai 
traukti. JAV ambasadorius Marijonus, Marianapolyje, ( ..................................................................
Maskvoje'nutilo. Spauda užim- Thompson, Conn. 
ta jau kitais įvykiais. Wa-į Kun. V. Puidokas, pirm, 
shingtonas moko kantrybės, o Kun. J. Bernatonis, rašt.
o pažeistas Valstybės Galvos; --------------------
orumas lieka neatšauktas.

Kad ir ne diplomatui tačiau 
suprantama, jog geriau nepro
testuoti, jei nesi numatęs prie
monių protestui paremti. Pa- rijos armijos kareiviai a- kuri dirbo Amerikos am- 
niekintas protestas priešų lai- pešta vo 5 žydus kareivius, basados raštinėje. Pasta- 
komas silpnybės ženklu, ir A- kai pastarieji įėjo į Sirijos rąją areštavo trys polici-

iSHPe&i Areštavo 5 ŽydusV- - LJ—■haremus

organizacijų įžymių virši-įnei nežino už ką juos areš- ---------------------------
įninku, tikslu sunaikinti o-įtavo, nes policija nei vai- Washington, D. C. —Bu-| Rusija gi už tai pasiža- 
poziciją. jdžia neįteikė jiems kaltini- vęs Jung. Valstybių sekre-įdėjusi nesipriešinti Brita-

torius James F. Byrnes'nijai, kad ji turėtų laisvas 
Visiems aišku, kad rau- savo išleistoje knygoje rankas ‘‘išgelbėti Graiki-

poziciją.
Areštuotųjų tarpe yra mų. 

Charles Whitehead, 35 m.~---------- ----- ----------------------- -- ------ ---- - ----------------------------------- , ------------------- ~------------- ------------------J- ---------------------------------

amžiaus, kuris dirbo Britų donieji užsimojo visiškai “Speaking Frankly” iške- ją”, 
'ambasados komercijos sunaikinti opoziciją. lia viešumon kaikuriuos B
skyriuje, ir Wanda Sgoka, slaptus pasitarimus ir su-

• v

Be to, Byrnes savo kny
goje ragina Jung. Valsty-

Jeruzalė, Palestina— Si-Jung. Valstybių pilietė, Čarli Skaltvtoill DttMSilli sitarimus dėl Balkanų. Jis bes pagaminti daugiau a- 
jos armijos kareiviai a-kuri dirbo Amerikos am- ’  - 1—- sako, kad Roosevelto - tominių bombų ir išvyti

Rusiją iš Vokietijos, jeiguIntertype (raidžių rinki- Churchill slapta korespon- 
_______ mo) mašinai sugedus, šis dencija parodo, kad Britai!jis vis dar priešinsis Ame- 

įninkai, kai ji grįžo į savo j “Darbininko” numeris su-1944 m. sutiko leisti Rusi-
, kad areštuotieji (namus. Per 5 valandas ją'vėluotas. i jai “nusverianti balsą”

C. žydai bus paleisti į laisvę, ‘klaulsinėjo saugumo poli-l “Darbininko” Redakcija. Rumunijoj ir Bulgarijoj.

rikos planui dėl atominės 
jėgos kontrolės ir dėl tai
kos sutarties Vokietijai.



Antradienis. Spalių 21 d., 1947

■VAIRIOS ŽINIOS
PO DAINOS ŠVENTES i If______i- ĮPorDfflniro RtMfCCiTe Ur 

nėjo Dovanas Sekantieji
Seniai lauktas metinis kus. komp. Stasio Šimkaus 

••Darbininko” koncertas sūnus. Pianisto mene jis 
sekmadienį praėjo J 
tikra dainos šventė. Publi- ateitį, 
kos susidomėjimas buvo 
didelis, dainininkių ir dai
nininkų pasirodymas 
apviliantis.

Koncertų 
prastai turi 
repertuaro 
tinkamos salės

Patrick

Spalių 19 d., Patrick J. 1 
kaip neabejotinai turi gražią Gavin School Auditorijoje i 
„i_i- įvyko “Darbininko” meti-'

-fr

I ■ _______ -te

kurie dėjosi Maskvoje ka-!nyk paklausė, ar numato- 
ro paliaubų sutartį, pasi-ma įtraukti ukrainiečius, 
rašant. Bulgarijos paliau- Dimitrovas atsakė, kad 
bų sutartyje jūs rasite at- žlugus Kremliaus diktatū- 
skirą skyrių Petkovo rei-'rai, Unija tikisi stambaus 
kalu. Petkovui ir kitiems bloko iš Sovietų pavergtų 
buvo pasakyta, kad jei jie* tautų tarpo.
tikisi vaidinti bet kokią’ Vėliau pasikalbėjime f>i- 
politinę rolę, jie privalo mitrovas pareiškė, kad 
būti klusnūs instrumentai prieš karą sutikęs lietuvių 
sovietinės politikos... Ta- vienoje tarptautinėje kon- 
čiau, jo pakorimas anaip- ferencijoje Prahoje. Jis ir 
tol neužmušė liaudies tikė- Dr. Maček šiltai pritarė 
jimo į demokratiją”.

DARBININKAS

I

-----
„ . _ . . .. nis koncertas, kuriamePn« koncertą Įžangos buv0 leista $100 00 laimė 

zodj tarė LDS pirmmin- •
kas kun. P. M. Juras. Jo 
turiningas lietuviškos dai-' 

Pa_ nos apibūdinimas bus 
su spausdinamas skyrium.ir 

susiradi- ^va
rnu. Patrick F. Gavin nas LOS veikėjas Mykolas _33291, Alice 
School Auditorija, ankšto- 12902 Locke Avė.
ka ir dainavimui nepritai- " *
kyta, publikos buvo pripil
dyta.

Visų dėmesio centre bu
vo, žinoma. A. Dičiūtė - 
Trečiokienė, buv. Lietuvos 
Operos solistė, tik keletas 
mėnesių atvykusi į Ameri
ką. Iškarto ryškus jos vo
kalinis subrendimas, gera 
balso technika, ypač že
muosiuose registruose. 
Dainuoja natūraliai. įsi
jautusi į dainos esmę, kar
tais pastebimai jaudinda- 
mosi, kaip, pavyzdžiui. 
Čiurlionio dainą “Oi giria, 
giria”, ar Šimkaus “Oi 
Greičiau, greičiau”. Prog
ramoje solistė turėjo kele- tinių šelpimą buvo many
tą arijų iš Carmen ir kitų ta, kad nauji globėjai 
operų, jos mezzosopranui tremtinių maitinimą page- 
įprastų, tačiau mūsų išei- rins. Tačiau jau praėjo ke- 
vijai suprantamesnės, ži- Ii mėnesiai ir tremtinių 
noma, lietuviškos kompa- maitinimas netik kad ne- 
zicijos. Solistė puikiai su- pagerėjo, bet kai kuriais 
geba išreikšti švelniausi atžvilgiais i 
pianissimo, tik esant nepa-Nors maitinimo normos5 '7~~ti” i11”’“1,141-Rankamai erdviai audito- nėra mažesnės kaip vokie-l^“'^"^’ ° Katalikų Ūkininkų Par- ryčių tautų likimą, mes tu-!struktūrą”,
rijai, neviskas toliau sėdė- čių. tačiau maitinant lage- • « , „ J
jusiems gerai girdėjosi. A. riuose iš bendro L____
Dičiūtė - Trečiokienė buvo maistas išeina daug ^ma- 
sutikta šiltai, apdovanota žesnis ir blogesni. Be to, 
gėlėmis ir 
daugiau padainuoti.

Klausytojus nustebino ir 
sujaudino Birutės Svilie- 
nės gražus balsas. A. Plia- 
vokaitei pritariant smui
ku. ji padainavo visados 
išeivių mėgstamą “Kur 
bakūžė samanota”. Pub
lika būtų mielai klausiusi 
ir daugiau jos dainų.

Lawrence. Mass. dainos 
mėgėjų pajėgos šį kartą 
pasirodė šauniai kaip vi
sados. Raznauskaitės ir 
Zolubaitės duetas,

rengėjai 
rūpesčių 

parinkimu

ne-

v •

jimui. Laimėjo sekantieji:! 
Pirmą dovaną $50.00 —■ 

—1286 J. Sakauskas, 25 
No. Orange Rd., Athol, 
Mass.

Programai vadovavo se-1

Į sumanymui įtraukti Lie
tuvos ūkininkų judėjimo 
j vadus į Sąjungą. Vienas 
'lenkas netgi paminėjo Dr. 
j Kazio Griniaus vardą. Tuo

Mass.
Antrą dovaną — $25.00 

Alice
tas Amerikos, < 
Lietuvos himnas. Daini
ninkai ir svečiai buvo pa- 
kviesti j Vyčių svetainėj—’ 
uzkandziams. Bratenų na
muose pp. Januškevičiai ir 
Končiai solistei surengė 
jaukią vakarienę, kur p. 
Trečiokienė papasakojo 
savo giliai pergyventų į- 
spūdžių iš pirmojo bolše-i 
vikmečio Lietuvoje ir šiur- 
pių nuotykių tremtyje.

•D0 ba«iant land, Ohio.
Daln,-i Trečią dovaną - 

-49548. 1

Tremtinių Maitinimas 
Negerėja

ŪKININKAS YRA SA-
’VO RŪŠIES

KAPITALISTAS
Vėliau chorvatiškai kai-Į reikalu netrukus vyks pa- 

bėjo Dr. Mačekas. Jis at- sitarimai Vašingtone, 
kreipė dėmesį, kad šian-į Baigdamas konferenciją 
dien daug kalbama apie Dimitrovas pareiškė: Bul- 

____c____________ *____ o___ ______ ___§ Į kapitalizmo kovą su de- gari joje ir kitur yra tūks- 
bolševikų kalėjimo, kur jis išbuvo devynis mėnesius, j formuotu socializmu. Bet-|tančiai Petkovų. Kai Tito

Ar pažinsite šį asmenį? Tai kun. Jonas J. Bruži- 
kas, S. J., LDS organizacijos Garbės Narys, įžymus 

“.23im^s'jon*er^U8 ū* katalikiškos spaudos apaštalas, kuris 
Žukas,'Rusijos bolševikams užplūdus Lietuvą buvo areštuo-; 
Cleve-’tas pasodintas kalėjimam Taigi šis vaizdas yra iš' 

boiseviK-ų Kalėjimo, Kur jis įsuuvo oevyius menesius, j-~******’'’■“ i*'7**j*y —.------f’ ---- —
$15.00 Tėvas Bružikas ir kalėjime kaliniams skelbė Dievo Sį milijonų Europos ū-i viešai ragina viso pasaulio * v • 1 •• »v 1 • • lzinin Iri pf/Mri nnnonlini ’ Immiimcjfiic 1

vėl pasinėrė misijose. Ištrėmime, Vokietijoje, darbuo- nuo kapitalizmo ir komu-tai demokratijos draugai 
• jasi tarpe lietuvių tremtinių. nizmo. Būtų klaidinga rei- • irgi privalo jungtis visa-

Šių metų rugsėjo 17 dieną Tėvas Jonas J. Bruži- kalauti, kad ūkininkų par-' ’ ”
kas minėjo savo Sidabrinį Kunigystės Jubiliejų. Jis ta įijos pasidarytų šališkos 
proga gavo daug sveikinimų. Norintieji pasiųsti Tėvui; sioje_ kovoje. Rytų Euro- 
Bružikui laiškutį teadresuoja: Rev. J. Bružikas, S. J.,-P°s ūkininkas kartu yra 
Kaulbachstrasse 31-a, Muenchen 22, Germany, U. S. ū* darbininkas ir kapita- 
Zone. listas. Jo ideologija yra

!------------------------------------------------------------------- sui generis. J"

IvVCLllCį •» t * • • i

D Rvbinski 15 žodį. Karui kilus, stebuklingai jis išėjo iš kalėjimo ir Kinmaų
* J ’ v n  • ___ __ •  x r _ i- _ j i____  nuo Var

Ketvirtą dovaną — $10.-: 
5 00 — 15333, Joseph Mani- 
“ kas, 205 Hillside Avė.

Hartford, Conn.
•>

i
I
i

stovi nuošaliai komunistus telktis kovai,

!me pasaulyje”.

■

C.

Senatorius Užginčija ta-
QVni|Jiį MlinnillUS

BALF Siuntos Tremtiniams
nuęSvjv Mcfi.

UNRRAI užbaigus trem-

ŪKININKŲ PARTIJŲ UNIJA 
IŠLAISVINIMO VEIKLOJE

Frankfort on the Main, 
Vokietiją — Prancūzijos i 
raudonieji komunistai, ku
rie streikais ir įvairiais ki
tais būdais kenkia krašto 
atsistatymui, kaltina A- 
merikos l 
jie < 
valdžiai, kad ji sustabdytų 
?omun^mair sutriuškint< žažemių Partijos* pirmi- Dr. Osvaldo Aranha, 

'ninku ir teisėtu Premjeru laisvoms
Senatorius Styles Bri- Ferenc Nagy, Bulgarijos ne - sovietinio 

dges iš New Hampshire žemdirbių Partijos pirm. “Kai mes

New York, N. Y. (LAIC)
— Rugsėjo 30 d. Shelton

1 ir kapita-
Jo ideologija yra 
__ Jis yra savi- 

įninkas savo dirbamos že- 
imės, savo gyvulių savo šelpti BALF pasiuntė: 20 
padargų, ir todėl yra savo statinių (600 gal.) Cod Li- 

” ‘ ver Oil — 5,600 svarų.
Ši siunta išėjo iš Montre- 

alo, Kanados, rugsėjo 6 d. 
laivu “S.S. Grey County”. 
Siuntos vertė $1,800.00.

Rugsėjo 16 d. laivu “S.S. 
American Veteran” — 100 
maišų smulkaus cukraus, 
10,000 svarų, $800.00 ver
tės.

Rugsėjo 6 d. lietuviams 
tremtiniams Europoje su-

rūšies kapitalistas. Bet, 
šis mažažemis “kapitalis-- 

l' 
darbo — jis ir jo šeimos

verčia jas savo satelitais tas” neišnaudoja svetimo 
tapti”. (

‘ J Spnatnrin^ būk viešbuty įvyko spaudos Nagy priminė ūkininkų anrjai tiekia darbo jėgą. 
dTktuoia Prancūzuos lkonferencija su Interna- Unijos patiektą memoran- Europos dalyje, kurioj 
si„; 4.- Peasant Union va-.dūmą, kuris buvo įteiktas mes esam nestikėkite susi-

dovais: — Vengrijos Ma- UN sesijos pirmininkui, rėmimo tarp kapitalo ir 
u_ ą “ir darbo jėgos. Europos ir vi-

delegacijoms iš so pasaulio interesas yra 
1-*£ > į-’- -- • ■ 27

---------- --------- r------------ paprašėme UN lijonų smulkiu žemdirbių Rugsėjo 19 dš laivu “S.S. 
“neban-: Georgij Dimitrov, Chorva-svarstyti šių Europos piet- jįkimą įr jų socialinę 

Į
1 pre- tijos pirm. Vladko Maček, rėjome dėmesy ne tiktai] Karolis Davila, kalbėda- žių‘— 2,376 svarai; 19 dė- 

katilo mierą P-aul Ramadier būti. Serbų Žemdirbių Partijos šiuos kraštus, bet ir visas! mas angliškai, pareiškė, žiu įvairių knygų — 1,571 
nepalaužiamu su komunis- atstovu Milan Gavrilovič, Europos tautas, atsidū-jkad nesitikima teigiamo svarai:

net pablogėjo. pareiškė, kad jis

Be to, 
plojimais vis vokiečiai savo krašte tarp 

savo žmonių dasideda iš

kurioj

I
bloko”, atkreipti dėmesį į 100 mi-,

American Merchant” — 
23 pundai vartotų drabu-

Kuropos tautas, atsidū-.kad nesitikima teigiamo svaęąi; 3 dėžės mokyk- 
rusias panašioje būklėje.* veikimo šioje UN sesijoje, loms reikmenų — 198 sva- 
Pavergimas ir laisvės atė-. tačiau eilė delegacijų pa- rai; 5 dėžės vartotų batų 
mimas šioms tautoms yra rojė didelio susidomėjimo. 266 svarai; 1 dėžė įvairių 
žaizda Jungtinių Tautų'Klausimas gali kilti kai smulkmenų 25 svarai; 1 
organizacijoje. Tos žaiz-.^yg svarstoma Graikijos dėžė maisto kūdikiams 56 
dos negalima izoliuoti... problema. Išvarai; 1 dėžė vaistų — 43

_ UN privalo atkreipti^ dė- Adv. Jurgėla paklausė, svarai; 1 dėžė medicinos į-
torius adv. K. R. Jurgela ir mėsį į šimto milijonų žmo- ar ši Unija ieško naujų rankių — 59 svarai; 3 dė- 
Prof. Pr. Padalskis. ^nių likimą, kitaip žmonės ’narių — atstovų kitų žem- žės mokykloms 

Naev. kalbėdamas ven- 5 dirb!y kraŠt!J’ Liet“'i
memorandumas turi kelio- va, Latvija ir Estija — ir Į 
liką priedų, kurie doku- ar Unijos vadovai yra pa- 
mentaliai įrodo, kad visi siryžę reikalauti laisvės 
mūsų pareiškimai yra tie-tiems kraštams. Dimitro- 
sos žodžiai”. .Vas atsakė: “Kiekviena

RUSIJA SULAUŽĖ .demokratinė organizacija
TARPTAUTINIUS turi atvirą vietą Tarptau-

DESNIUS jtinėje Valstičieųi Unijoje,
David Martin supažindi-jk®Ya’ _Prieš 

visuo- je. Rusijos zonoje įvestai koje. SSSR nedaranti skir- no korespondentus su P-;d^„,,rą ir
L. kruvinojo komunizmo sis- is 1

i

tų - inspiruotais streikais, i jr dviem Rumunijos diplo-

___  ____ _________ __ ras yra. kad Prancūzija 
šalies, o tremtinis turi ten-lbūtų laisva ir demokrati- 
kintis tuo ką jie gauna. įnė.
Duodamos savaitinės mai-Į 
sto normos prastai vai-j 
gant užtenka 2 dienoms, o 
su tuo reikia išsimaitinti 
visą savaitę. Todėl palie
gėlių ir ligonių skaičius

Vienintelis Senatorių no-matais, Aleksandru Oret- _ __ i__ j ___ fhiiv atotnvn Turki.

N Į5TCige KOHiUIlISraieS 
Mokyklas VoMeff joje

zianu (buv. atstovu Turki
jai) ir karolių Davila 
(buv. ambasadorium Va
šingtone). Konferencenci- 
joje dalyvavo LAIC direk-

Prof. Pr. Padalskis.
Nagy, kalbėdamas ven-: 

griškai (kirčiavimas ir žo- 
jsmarkiai kyla. Ypač sun-merikos viršininkai ir pa-:džių srovenimas skamba mirnJn 
kiaušiai su maitinimu in- tys vokiečiai praneša, kad stebėtinai panašiai į gimi- i ’
telektualams, kurie negali Rusijos viršininkai 
ar neturi laiko ką nors pri- zonoje, Vokietijoje, 
sikombinuoti. Todėl bro- gė mokyklas, kur dėsto- į kraštas, —- -------- ,

vyruiliai amerikiečiai ateikite mas Leninizmo ir Staliniz-!Rytų Europos kraštų, ne-! 
choras susilaukė užsipel-!pagalbon. Ypač tos pagal- mo mokslas vokiečiams. įteko nepriklausomybės!

bos reikalingi kunigai, mo-J Kaip žinoma, Vokieti jo- i Sovietų okupacijos pasė-inyto pasigerėjimo. J
Akompanavo jaunas mu- kytojai. rašytojai, 

zikas, tremtinis Algis Šim- menės darbuotojai.

Jauniausia Lietuvaičių i
Seserų Kongregacija I 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajos.
| Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! Į
I Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems f 
Į Vienuolijos reikalams:
Į SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju

S50.00 — taps Garbės Nariu
Į S100.00 — taps Amžinuoju Nariu

! i o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus j
i įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios Į 
i sienos.
5 į

Visų aukotojų vardai bus surašyti į Kop- Į 
i lyčios Statyto jų knygą — Aukso knygą; jie vi- į 
i si bus atmenami seserų maldose ir bus jų gerų i 
Į darbų bei nuopelnų dalininkai.

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo I 
| Vardo daro mums gera!
Į Aukas prašome siųsti: |
I Immaculate Conception Convent

K. F. D. 2, Putnam, Conn.

Berlynas, spalių 20 — A-

savo ningas estų ir suomių kal- 
įstei-įbas), pažymėjo, kad jo' 

kaip ir eilė kitų-

instru
mentų — 323 svarai.

Visos siuntos bendra 
vertė — $7,375.50.

Visų trijų siuntų vertė 
apie — $10,000.00.

kuris kalbėjo n*m3 •tumo, kurie iš tų kraštų Dimitrovu, j__
kovojo sąjungininkų pusė- angliškai. Dimitrovas pa- 
je, kurie buvo priversti dėkojo laisvai spaudai? 
kovoti nacių pusėje. Ši?‘Be spaudos mes nebūtu-- 
būklė sulaužė visas di- me galėję atkreipti pašau-' 
džiųjų valstybių sudary- lio dėmesį į 100 milijonų! 
tas tarptautines sutartis, žmonių likimą. Mūsų me- 
Kiekviename iš tų kraštų morandumaš remiasi At-i

. , 1 su-!
tos draugą ir mokytoją”, iš žmonių jų pagrindines tarčių ir skaudžiais jame! 
diktatorių Staliną. teises ir pati pamatinė UN išdėstytais faktais. Sovie-

Tos Rusijos viršininkų struktūra pastatyta pavogtų Rusija sulaužė tarptau-
į———— — —• —   

mokslo įstaigos, bet pro- jos, žudymai, teroras su- 
pagandos skyriai, į ku- naikina žmogaus teises, 
riuos raudonieji prievarta “Sovietų Rusija .laužo UN 
varo vokiečius mokytis ir Čarterį. Grąsinimai iš So- 
skleisti tą propagandą. i vietų pusės yra kasdienis 

Darbininkai ir kolegijų'reiškinys, šie veiksmai y-j 
studentai nuo 20 iki 45 ra nukreipti ne prieš ko- ____
metų draftuojami į tas’kius nors reakcijonierius, Dimitrovas kalbėjo: “Pet- 
mokyklas. Jie turi moky-'bet prieš tautas, prieš kovas, mano geriausias 
tis Markso, Engelso, Stali-I žmonių demokratiniu ke- bičiulis, buvo nužudytas— 
no ir Hegel filosofijas; e- liu išrinktas vyriausybes, ne tik tai bulgariškų ko- 
konomiją; istoriją, pagal prieš demokratinius ele- munistų, bet ir pačios So- 
Rusijos militarės adminis- mentus.
tracijos patiektą progra- tik vienintelį kelią bendra- Petkovą, bulgarų komu- 

darbiauti su jais: aklai nistai ir Sovietų*Rusija dė-! 
tarnauti visoms Sovietų josi karią ir Amerikos' 
užmačioms, susisovietinti prestižą. Kartu jie siekė! 
patiems. Ankščiau naciai palaužti žmonių pasitikė- 
Pietryčių Europos tautas jimą demokratijos laimė- 
jėga pavertė savo sateli- jimu, Petkovas buvo vie- 
tais. Dabar Sovietai varu nas liudininkų tų įvykių,

tema, bet vokiečiai tos sis-’ 
temos nesupranta ir neno
ri suprasti. Todėl dabar 
Rusijos komunistai virsi- ’ 
ninkai užsimojo išmokinti 
vokiečius komunizmo, bū
tent, liaupsinti “išmintin-'__________ _ ..c t__________ _____ _
gąjį bolševikų partijos va-'paneigta gyventojų apsi- lanti Čarteriu, UN Čarte- 
dą. geriausią vokiečių tau-sprendimo teisė. Išplėšus riu, eile tarptautinių

1 • 1 a • «« I • v • _ __ ______• __ _1 •   _ * . V • • V V • •

įsteigtos mokyklos nėra jun. Suėmimai, deportaci- tinius dėsnius visuose o-! 
okupuotuose kraštuose? 
Mes turime ir daugiau 
faktų, kuriuos pasilaiko-; 
me ateičiai, tarptautinei 
tardymo komisijai”.

Prisiminęs nesenai nužu
dytąją Nikolą Petkovą,' _. .. . .... . 4<pet j

Sovietai palieka vietų Rusijos. Pakardami

Ne tai svarbu, ar mūsų 
darbai bus daugiau ar ma
žiau pasisekę, bet tai, kad, 

totalitarinę baigdami šį gyvenimą, ga- 
už išsilaisvi- lėtume pasakyti: “dariau, 

Ukrainietis Duš- ką galėjau”. Pasteur.

imą, būtent, pradedant ū- 
jkininkų*karais 15 šimtme
tyje, 1848 m. revoliucija ir 
Rusijos revoliucija ir ga
lutinai, valstybės (komu
nistinės) politikos pagrin-

Day-by-day taving of uied cooking fat helpi Mrs/Guy Relgler,'K<w 
Cirden Miltą, N. Y., scrub her woodwork. She aavea every drop, bp.'i 
eaute used fat ii štili needed to help malte aoap, itectricat^ppptianceu,1 
paint, paper, fabrici and other. prodvcti.y - "

'V

Idais.
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Cntcrad aa Mcond-claaa matter Sept. 12, 1919 at the poat office at Boston, 
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8UBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly______________ $5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Šv. Pranciškus Ir Mūšy Laikai
(Konferencija, laikyta tretininkų kongrese 

Philadelphijojek
> -

Kalbant apie šv. Pran- venanti jojo Ordine”.
ciškaus dvasios aktualu- Nekalbėsiu čia apie pran- 
mą šiais laikais, savaime ciškonišką pasaulėžvalgą, 

$3.00 kYla klausimas, ar tas A- turinčią savyje principus, 
$5.50 -yžiaus Beturtis, kalbėjęs kuriais remiantis rišamos 

r\ r nnrMTMV’ r c “j per septynių s šimtmečius visos gyvenimo' proble-
DARBININKAS savo asmenybe gyvenimo mos, pradedant filosofinė-

SM We«t hone 2^(uth .kelyje beklaidžiojančiam mis ir baigiant moralinė-
--------------------- —-------------------------------------------  žmogui, dar ir šiandie gali mis - socialinėmis. Noriu 

.tarti savo pamokymo žodį paliesti tiktai tris pagrin- 
■ atominės energijos karui dines problemas, kuriomis 
besiruošančip m

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams
Vieną kart savaitėje metams....
Užsieny metams .........  .
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Kodėl Pirmiau Nebuvo niogui?

PROFESORIAI
TRETININKAI

Yra galvojančių, 
pranciškonizmas jau

kad
se-

šių dienų žmogus labiau- . ... .
šiai kankinasi. Tai laisvės, mirtis buvo kupina poezijos. Di
meilės ir taikos proble- dysis neturtėlis laimino šį pasaulį ir sukuria nemirs 
mos tarną himną saulei.

LAISVĖS IR MEILĖS
TROŠKIMAS

i nevien tiesa gyvena. Tiesa 
nevisada žmogų nugali. 
Tuo tarpu meilei negalima 
nasipriešinti, nes ji neša 
žmogui laisvę, kurios žmo
gus trokšta ir kurios tie
soje nevisados atranda. 
Taip atsitiko ir su Pran
ciškaus plėšikais. Pamatę 
jie tikrai gera norinčią ir 
atsižadančią meilę, puolė 
broliams po kojomis, išoa- 
žino savo kaltes ir prašėsi 
priimami į vienuolyną.

Pranciškus ir šiems lai
kams kalba: jei nori nuga
lėti savo priešą, duok jam 
duonos, nutraukęs nuo sa
vo burnos. Ir duona žmo-

’ gaus iki tol nepasotins, iki 
i kol jis nepajaus ją pasal- 
Įdintą davėjo meile, išei
nančia iš atsižadančios ir 

Į kitam laisvę nešančios šir
dies.

Kur yra laisvė ir meilė, 
į ten yra ir taika - ramybė. 
Kai einama į laisvę per 

pdVVĮmeilę, ją būtinai seka ir 
imaitaįka Pranciškus suprato 

taikos svarbą ir sunkumą 
jai pasiekti. Užtai jo mė
giamiausias sveikinimas 

’ I buvo — “Viešpats teduoda 
tau ramybę”.

0 pasaulis ar pasieks 
kada taiką, nepažinęs lais
vės ir meilės?

Tėv. B. Grauslys, O.F.M.

“ Atgaivinimas” Kominterno labai sujaudino ir iš
judino Amerikos spaudą, visuomenę ir vyriausybę. 
Valstybės Departamentas puolėsi studijuoti to “atgai-niai pasenęs dalykas ir 
vinimo” reikšmę ir naujai “atgimusio” Kominterno tinka tik laimingai mir- 
planus: ar čia koks ypatingas Maskvos užsimojimas ir čiai besiruošiantiems. Bet 
kiek jis gręsia dar neįvykusiai pasaulio taikai. Bet ne visu r taip galvojama, 
valstybės pareigūnai čia pat priduria, kad nieks rim-įjei paimsime tokį katali- 
tai netikėjo Stalino nuoširdumui bei atvirumui, kai jis kų universitetą Milane, I- 
1943 m. paskelbė Kominterno “panaikinimą”. Mat, Ru-; talijoje, pamatysim, kad 
sija tuomet buvo mirtinam pavojui, desperatiškai ko-iš 10,000 studentų daugu- - - • n .vodama už savo zvvvbe Ji buvo be žalo reikalinua Ali- ™« tretininkai ir iš nes PaYercianu. kaskart gui. Pranciškui asmenybe, le, kuri nesą ir pergaleto-• . . . A S S jin J ... didesniais vergais. Tautos pasireiškianti darbais, yra jui laisvę. Iš čia aišku,!jautų bei Amerikos pagalbos Kadangi Rusijos talki- virs 100 profesorių, kurių biamos ir °avergiamos £irmoje vietoje, pask’iyei. kad ten yra aukščiausia 
mnkai vis dėlto “kapitalistai”, o Rusija šimtu nuosim-garsas platus netik Euro-- - - - - - p*“™1 . j ........................

čių komunistinė, tai geresniam bendradarbiavimui poje, bet ir .* ’
tarp dviejų nesuderinamų ideologijų prireikė draugiš- daugumas yra taip pat 
ko mosto — panaikinimo komunistinio Internacijoną- tretininkai. 1 
lo. Tuomi buvo paglostyta ir Roosevelto “geros kai- Pranciškaus sūnūs, kurie 
mynystės” politika ir išlaikyta Lenino - Stalino taisy- savo mokslą ir auklėjimą 
klė: sunkiose aplinkybėse apsimesk bet kuo ir vingiuok remia pranciškon i š k o s “ii?
bet kur. Ir Stalinas, apsimetimo ir vingiuotės meistras, dvasios pagrindais. Gra- - - y p g 
pasiskelbė demokratu ir dar kur kas geresniu už Roo- žu būdavo žiūrėti, kaip tie 
seveltą ir Churchillį. Gi eilinis amerikietis tik žiopčio- garsūs visuomenės veikė
jo besigėrėdamas, kad dvi didžiausios pasaulio demo- jai važiuodavo kartą r~ 
kratijos - Rusija ir Jungtinės Amerikos Valstybės net dažniau per metus į t7k š^taose? tet^ tautoj

gali būti tuščias ir ne vi- laisvės be meilūs. Juo di- 
•siems prieinamas, bet as- desnė sa’ręs pergalė, tuo 

Niekad žmogus taip ne- menybė, pasireiškianti dar didesnė laisvė; kuo dides- 
siilgėjo laisvės, kaip šian- bais, vra d;eviškai kūrv- nū laisvė, tuo gilesne ir vi- 
die. Apie ją rašoma laik- biška, ji visiems prieina- suotinesnė meilė. Tik save 

• raščiuose ir apie ją kalba ma, jai negalimą pasiprie- pergalėjus ir įsigijus savo 
’ vis naujai besitveriančios sinti. Taip Pranciškus kai- asmeninės laisvės, l 

partijos. O vis dėlto lais- ba istorijos žmogui, tain galvoti apie kito pergalę 
vės pasaulyje nėra, ir-žmo-1 jis kalba ir šių dienų žmo- ne jėga ir smurtu, bet mei- 
nės paverčiami kaskart gui. Pranciškui asmenybė, le, kuri neša ’“'L"
didesniais vergais. Tautos pasireiškianti darbais, yra jui laisvę. Iš

., . laisvės vardu, jos vardu na žodis. Taigi, visas gy- meilė, kur yra didžiausia 
■ A™enkOjet’ liejamas kraujas ir tos pa-|venimo problemas žmogus savęs pergalė meilėje. Taip 

ra taip pat «iog ]aįgVės vardu griauna- turi pirm pats savyje iš- kalba Pranciškus savo gy- 
lai JSltlKinę „j amžiii knltnrns namin- vižti ;»• foi novinn vpnimn TTytonka neminėtimi amžių kultūros pamin

klai.
Dar blogiau su meile.

dinis žodis, nenudilstąs 
nuo žmogaus lūpų, jos vie- 

' toje tačiau viešpatauja 
kerštas ir neapykanta ne-

protu, venimu. Užtenka paminėti 
vieną būdingą jo gyveni
mo atsitikimą.

• Kartą, kai Pranciškaus 
nebuvo namie, į vieną ma- 

tė'tikTą‘laisvę.“'kuri'“daro vienuolyną atvy-
žmogų laimingu? Tada, ko PIesll““_,r,prase 
kai jis pradėjo kovą su sa
vimi ir pasijautė savęs nu
galėtoju. Pergalė ;

lyg žemelė mės šaltinis, nes joje yra 
Niekada Pranciš-

rišti, ir tai nevien 
bet visu savo gyvenimu.

PRANCIŠKUS IR 
LAISVĖ

Kada Pranciškus pajau-

t

PAIEŠKOJIMAI
M. Šimanskis, kilęs iš Kauno 

apskr., Seredžiaus valse., Peš- 
trėny kaimo, dabar esąs The 
Great Lakęs Pajver Co. L. T. D., 
Camp 307, Valora, Ontario, Ca- 
nada,

ti. To vienuolyno broliai 
gyveno iš laisvu noru pri-

io7 siimto elgetavimo — sa- V A I d-1 _ _ . . -j •vęs pergales ir vidujinio 
prasiturtinimo dėliai. Jie ieško:
plėšikus tuoj atpažino ir R- Šimanskio ir Mikšio - Mitchel 
negailestingai išvijo. Su- (Paskutinysis turi žuvies krau- 
grįžęs Pranciškus tai pa- tuvę), gyv. Brooklyne, N. Y.

Matas Romeika. sūnus Prano, 
, kad ir jie dar nesu- kiles iš Prienų, paskui gyvenęs 

u^tTkrina Pra^§ tikrosios meilės pra- Kaune, dabar gyv. The Great 
kokiame smės- Tada jis liepė jiems Lakęs Paper Co. L.T.D., Camp 

didžiausias PasRmti visą namuose tu- 3°5- Regan, Ontorio Canada 
inis aš _ rim4 maistą ir eiti miš- ieško:

atkišo viena kitai draugišką ranką. Dabar tai atrodo tas vietas, i 
kaip neįmanoma keistenybė, bet prisiminus tuometinę Pranciškus ir ten praleis- 
aplinką, netenka perdaug stebėtis. Imant dėmesin ir davo visą savaitę, 
tuometinį mūsiškės Valstybės Departamento sąstatą darni Pranciškaus dvasia, 
ir komunistų veiklą karo metu, visai suprantama, jog Sugrįžę jie I 
tuomet viskas atrodė vieninga, lojalu ir pasigėrėtina, modernų didmiesčio gyve- 
Ką gi: Rusijos ir Amerikos interesai tuomet pilnai su- nimą, kad jį sukrikščioni- 
puolė — sumušti Hitlerį. Kas toliau bus, niekas negalinus pranciškoniškos dva- "kuriuo"^rm Dasibiau- stebc'.i° ir lafcai išbarė bro-galvoti? Ar gi neaišku, kad tarp sies pagrindais. Tai vienas įep%"^ą. O kasTįTpa- ^davo ""s ?a™ pa^to tą ™ —

*r visa1116 pasaulyje. Vie
nam karui pasibaigus ruo
šiamas kitas,

. . dar nebūtų prisisotinusi laisvė. ----------  ---------
leisdavosi j broiįų krauju ir motinų a- kus nebuvo toks laimin- 

šaromis. igas, kaip tada, kai prisi-
Kur nėra laisvės ir mei-įvertė pabučiuoti raupsuo-

gyven

ti. S. ir U.S.S.R. užsimezgė pastovi, amžina bičiulystė? pavyzdys. Jų yra ir dau- sįekti nedaroma!
Eiliniam Amerikos piliečiui nė į galvą, neatėjo koks 
ten keistas įtarimas, kad komunistai dirba dvejopą 
darbą: ir eina iš vieno su Amerika karo reikmenų ga
myboje (juk tai gyvybinis Rusijos interesas!), ir drau
gia knisasi po Amerikos vyriausybės pamatais. Taria
mai panaikintas Komintemas kaip tik tada sėkmin
giausiai veikia kada manoma, kad jo nebėra. Ir tas 
Maskvos kontroliuojamas Komintemas daugiau pada
rė žalos, kuomet buvo “panaikintas”, negu padarys 
dabar, kuomet oficijaliai yra “atstatytas”. Dabar visi 
jo siekimus supranta ir kas gyvas prieš jį nusistato. 
Tuomet jis veikė saugiai ir slaptai. Slėpti jis vien savo 
vardą turėjo, o dėl saugumo tai jis buvo viešai ir ofici
jaliai uždengtas demokratine skraiste ir drąsiai galė
jo vadovauti bet kokiai pažangesnei organizacijai. Ir 
taip jis tvirtai visur įsikūrė, kad dabar sunku jo kūka
lius išravėti. Kodėl pirmiau nebuvo apsižiūrėta? K.

giau. |
Šių dienų žmogus yra iš

troškęs pranciškoniškos NYBĖ MUMS KALBA 
dvasios, kvepuojan č i o s 
laisve ir taika, kuri ir mir-|dienų žmogui apie laisvę, 
tį apjuosia mistišku 
džiaugsmu. Ne be įsitikini
mo mūsų garsus Prof. Dr. 
A. Maceina galėjo rašyti: 
“Modemus 
tam tikru 
ciškonėti, 
pasisavinti ir sutapti su Dievo dovana, 
ta gyvenimo, pasaulio ir žmogui, nevisados 
krikščionybės interpreta- jis yra dieviškas žmoguje, 
cija, kurią jai duoda šv. nevisados 
Pranciškaus dvasia, gy-biškai turiningas.

PRANCIŠKAUS ASME-

Ką kalba Pranciškus šių

meilę ir taiką? Pirmiau
sia, Pranciškus nekalba 
žodžiais, bet savo asmeny
be. Pranciškaus asmeny
bė, ne žodis dalyvauja is-žmogus turi

būdu supran- torijoje, ją sau palenkda- 
vadinasi, turi ma. Jei žodis yra brangi

suteikta 
tačiau

jis yra kūry- 
Žodis

PARTIZANAI
KmKUL

Paraše

fonas Rinitas

25.

Staigmena
— Klausyk, Terentij, kaip čia tamstos “ot- 

čestvo”?
— Andriejič.
— Taigi, Terentij Andriejič... Tovarišč...
— K čortu tovarišč! — riktelėjo Andriu

kas. — Tas žodis virto tokiu pat valstybiniu 
titulu, kai cariška “vąše blagorodije”. Reiš
kia, ta pati vergija ir biurokratija kitokioj 
formoj, ir dar kvailiau išeina kaip prie caro. 
Kai išgirsti prastą kareivį vadinant generolą 
savo tovariščiu, ir žinai, kad tas valdovas tą 
tovariščių gali batu sumindžioti, tai negali 
atsišlykštėti tokiu begėdišku veidmainiavi
mu. Tovarišč Stalin ir tovarišč gatvių valyto
jas — ha, ha, ha! Ant popierio abudu tarsi 
lygūs, bet tikrenybėje viens daug galingesnis 
už carą, o kitas tiek reiškia, kiek ta pakliuvu
si į katino nagus peliukė. Kam toks biaurus 
iš žmonių pasityčiojimas? Juk turi tamsta

pripažinti, kad Sovietų Sąjungoj viskas aukš
tyn kojom apversta: kai žmogų nori panie
kint, tai jam duoda piliečio vardą, o jei koks 
prasigėręs driskius tave tovariščiu šaukia, 
tai kokia čia tau garbė? Gi didžiuma tokių to
variščių tai įgudę kriminalistai.

— Ar gi? — lyg paabejojo Pochotinas.
Jis nudžiugo, kad jaunutis komisaras pra

deda skystimauti — ir dar kaip. Neišlaikė 
vargšelis. Pora burnelių vodkos, viens kits 
“kachetinskas”, pora “burgundskų”, paga
liau šampanas, ir atsirišo liežuvėlis — ha, 
ha! Žinoma, jis provokuoja, bet kaip neatsar
giai. Jei daugiau įsiskystimaus, tai ne jis ma
ne, o aš jį čiuptelsiu.

Tuo sumetimu Pochotinas pasiryžo dau
giau tylėti, tik retkarčiais Andriuką už lie
žuvio patraukti. Gi Andriukas atrodė nebe- 
paisąs, ar Pochotinas jam pritaria, ar ne. Jis 
jau be atodairos čaižė Sovietų tvarką.

— Lyg jau abejotum? Juk pats esi komisa
ras ir ne blogiau už mane viską pastebi. Pa
vyzdžiui, aš buvau priverstinų darbų stovyk
los viršininkas. Ant popierio sovietų įtaisy
mai gražiai atrodo. Ten skelbiama, kad So- 
vietijoj nėra kalėjimų, tik pataisos bei per
auklėjimo įstaigos. Gi tikrenybėje, caro lai
kų kalėjimai buvo tik poilsio vieta, palyginus 
su čekistų kalėjimais. Čekos nuovados ir ca
ro “ochrana” — koks begalinis skirtumas, 
čekos nenaudai. Priverstinų darbų stovyklos 
oficijaliai skaitomos buržujų perauklėjimo 
punktais. Belaisviai turi būt aprūpinti gero
mis patalpomis, sveiku maistu, tinkamais 
kiekvienam sezonui drabužiais, stipriais ba
tais ir visomis darbo priemonėmis. Tikreny

laisvę, kuri jam 
pasisekimą bet 
žygyje, nes < 
priešas — vidinis — 
buvo palenktas. Po to 
Pranciškus, papratęs val
gyti prie iškilmingo stalo, 
nebėsigėdijo eiti elgetauti, 
ir surinktos duonos plutos 
jam buvo daug gardesnės 
už ištaigingus pietus, nes 
jos buvo pirktos savęs 
pergalės kaina.

kan atsiprašyti plėšikų ir J°no Romeikos (Romako), sa- 
pavalgydinti juos. Broliai, vo dėdės — tėvo brolio, kilusio 
atradę plėšikus, puolė iš Naumiesčio, šakių apskr. ir 
jiems po kojomis, giliu nu- aPie 1934 gyvenusio Cleveland, 
sižeminimu — savęs per
galėjimu — atsiprašė plė- 
išikų už negerą pasielgimą 
ir pavalgydino turimu iš 
elgetavimo maistu.

Imant iš teisingumo

Ohio.
Antanas Giedraitis* sūnus 

Antano ir Agnietės Jociūtės, 
kilęs iš Raseinių apskr. ir da
bar gyvenąs Abitibi Power a. 

pu_ Paj>er Co. Camp 24, Regan. On-
PRANCIŠKUS IR MEILĖ sės broliai buvo visai tei- torio, Canada 

Jei pranciškui laisvė yra singai pasielgę, išbardami ieško,
savęs pergalė, meilė yra plėšikus ir išvarydami Veronikos Jaškevičienės, gyve-
laisvės išdava. Negali būti juos laukan. Bet žmogus annčios Chicagoje, Iii.

bėje nieko panašaus. Patalpos — šaltos, iš 
lentų pašiūrės. Malkų nėra, nors miške gyve
nama. Neleidžiama pasikirst. Valdžios dra
bužių nieks negauna. Ką savo atsinešei tai 
dėvėk, kol nuo pečių nukris. Kai nukris, dra
bužių nebereiks, nes po 2-3 metų tokios ka
torgos nebe išliksi gyvas. Valgis — vos nuo 
bado apsiginti. Amžinai nuvargęs, sušalęs, 
utėlių suėstas, ligų parblokštas belaisvis ne
betenka noro gyventi. Tad aiškus valdžios 
tikslas: nebe perauklėti belaisvius, bet juos 
sunaikinti. Ir juo žiauresnis užvaizdas, juo 
greičiau poaukštį užsitarnauja. Ar ne tiesa?

— Teko ką panašaus girdėti, bet tai be abe
jo perdėta.

— Perdėta? Anaiptol. Matau, dar tu, Te
rentij Lukič, prisibijai provokacijos ir neiš
drįsti atvirai pasisakyti. Bet aš nemėginu iš
provokuoti. Aš gi sakiau, kad noriu atvirai 
pasikalbėti. Iš kur toks tavimi pasitikėjimas? 
Nežinau. Tur būt mano širdis susijaudino, 
kai už durų klausiausi tavo su poniomis pa
sikalbėjimo. Juk tai buvo meilės dalykaas! 
Būčiau tikras išsigimėlis, jei to neatjausčiau. 
Taigi tariau sau, kad tas žmogus, t. y. tamsta 
pažįsti tikrą riterišką meilę. O kur ją tarp 
mūsų tovarščių rasi? Pas juos vienas gyvu
liškumas. Tad maniau su tamsta žmoniškai 
pasikalbėti, dūšiai atostogų duoti. Oi, kaip 
pas mus dvasiai trošku! Tarsi koks smauglys 
ant krūtinės užgulė. Ar ne taip, Terentij Lu
kič?

Nors Pochotinas buvo nusistatęs nepasi
duot jaunojo komisaro klastoms bei provo
kacijoms, bet neišlaikė. Pradėjo žlimbti. Nu
sišluostęs ašaras, prabilo:

— Taip, taip, Terentuk. Pirmiau prie caro 
batiuškos kitokie buvo laikai, kitokie žmo
nės. Eh!..

— Tai atsimeni caro laikus? — gyvai pa
griebė Andriukas. — Deja, man neteko prie 
jo būti. Smagu buvo tuomet gyventi—eh?

Kad ir išsikaušęs, Pochotinas vis dėlto su
sigriebė, ar ne perdaug bus pasakęs. Prikan
do liežuvį.

— Vadinas, taip sau — nieko ypatingo. 
Praeities laikai visuomet geresni atrodo už 
dabartiniuosius. Ot, taip sau.

— Et, tu... Ot ir bijai papasakot. Manai no
riu išprovokuoti. Na, ir nepasakok. Aš tik 
norėjau viena akimi į praeitį pažvelgti, o tu... 
eh!

Pochotinas lyg susigėdo savo įtarinėjimo.
— Nu, nu, ko gi tu? Nu, geri buvo laikai, 

nieko sau — geri.
— Na, geri, tai geri. Daugiau neklausinė- 

siu, — lyg nusiramino Andriukas, ir staiga 
pažiūrėjo į laikrodį.

— Mudu plepam, plepam, o jau pusiaunak
tis. Būtų negražu, jei mus iš čia išvarytų. 
Kaip ten pas mus sakoma? Nado į čest znat— 
reikia ir politiką suprast.

Tai taręs, paskambino. Įėjo tarnas.
— Sąskaitą!
Tarnas skubiai apsisuko ir išėjo. Pochoti- 

nas paklausė:
— O kur mudu eisime?
— Aš nežinau. Man vis tiek. Kur nors į 

viešbutį.
Staiga Pochotinui toptelėjo mintis. Kad ir 

išsigėręs ir kiek įsiskystimavęs, bet vis vien 
čekistas.
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Pusantro Milijono Tremtinių 
Tul-Urale Tremtinių stovyklos siuvykla Vokietijoje. Mote-j

t i 
i

rys gali mokytis siųti tik dėka BALF’o atsiųstų rūbų, 
kurių menkesniuosius panaudoja besimokydamos siū- 

Liudininkas Pasakoja Apie Išvežtąją Likimą 'ti. Jūsų aukos skubiai reikalingos. Siųskite jas BAL- 
------------------- įF’ui 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

Ir pro hermetiškai uždą- terys) dirba kalnų pramo-:-------------------------------- :---------------------------------

vis atklysta i 
apie i Sibirą išvežtųjų liki- torų, tankų, 
mą. šį kartą iš vieno liūdi- laivų 
ninko patirta apie tremti- Darbas vykdomas 
nius. 
darbo stovykloje.
vykia randasi prie Uralo ryto ir dirba ligi 5 vai. va- sričių vokiečiai — “Ger- sugipsuoti tesilaiko. Einą
upės Magnitogorsko srity- karo su vienos valandos mansky”, supmiai — “Fin- vos pasivilkdamas. O ka-
je ir priklauso centrinei pietų pertrauka. ; ' ” ' 1
“Gorki” darbo stovyklų pamaina — nuo 5 vai. va-mečiai— ____ v __ „ „
grupei. Šioje stovykloje e- karo ligi 5 vai. ryto. O buv. Vaikai nebegirdi savo šarvuočių divizijos karei-
sama apie pusantro mili- rusų karo belaisviai Vo-'gimtosios kalbos. Mokomi vis. Taip jo pasakojimu
jono tremtinių — žmonių kietijoj per parą dirba 14 rusiškai. .atrodą visi tremtiniai ir
iš visos Rytų Europos, jų vai., dažniausiai nakties Stovyklą saugo “ištiki- belaisviai. St. Godžius, 
tarpe Lietuvos. Latvijos ir metu. mybę prisiekę” buv. vokie- ----------------
Estijos.apie 200.000 vokie- Tremtiniai suskirstyti į čių armijos ginkluoti ka- Pasvarstyk, Antela 
čių karo belaisvių ir buv. grupes po 6 vyrus; kiek- riai. Jie turi daug geres- 
rusų karo belaisvių Vokie- viena grupė į rankas gau- nes gyvenimo sąlygas ir 
tijoje. Tai milžiniška apie na vieną kg. duonos, o 30 privilegijas už rusų armi-i 
75 km. ilgio ir 40 km. plo- gr. riebalų ir 150 gr. mėsos jos karius.
čio pilkų, niūrių barąkų atiduodama į bendrą 
stovykla su daugybe įvai- tuvę. Sriuba 
rių dirbtuvių bei fabrikų.

Didesnė dalis lietuvių i visas maistas. Rusai, buv. dydžio
šią stovyklą buvo atga-| 
benti 1946 m. su šeimomis) 
ir be šeimų. Atvežtieji su; 
šeimomis buvo tuojau at
skirti — vaikai nuo tėvų, 
vyrai nuo žmonų — ir 
griežtai izoliuoti. 1947 m. 
pavasarį atgabenta dau
giausia lietuvių partizanų 
šeimų. Iš jų pasakotojas 
sužinojęs, kad Pabaltijy ir 
Lenkijoje vyksta smar
kios partizanų kovos su o- 
kupantais.

Tremtiniai (vyrai ir mo-

Per Ontario MiškusSkamba 
Lietuviška Daina

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

Siamto Dovana Harvardu!— 
Knyga Apie Lietuvą

metais rugsėjo lietuvių, kurie išgirdę apie „ J TT . .x 
mėn. 15 d. iš 200 lietuvių, mus tuoj atjautė, kad gy-’ Ha™ardo Universiteto didžiu- 
atvykusių į Ontario pro- vendami miško gilumoje ham® ”ygyne’ a nygų 
vinciją miško darbams, 30 esame pasiilgę lietuviškos skyn^. y2* knyga thua’na 
vyrų buvom patalpinti spaudos ir pasirūpino in a Twin_ ®uto“c J ut_c. ’ku’ 
kempėje apie 40 mylių mums jos atsiųsti. Porai 2* parT adv: K; J^!:..kun- 
nuo Timmins miesto. Visi laimingųjų jau pavyko iš 
atvykusieji džiaugiasi iš- miško nors ir laikinai iš
trūkę iš bado ir vargo ša- trūkti ir Timmins mieste 
lies Vokietijos ir yra nu- pagyventi. Čia jiems teko: 
stebinti Kanados krašto irgi tų pačių lietuvių (se-! 

į demokratiškumu, tvarka nųjų Timmins gyventojų) 
ir geru gyvenimu. Nors at- patirti globą ir paramą, 
vykusių tarpe yra apsčiai Ypatingą rūpestingumą 
inteligentų (buv. mokyto- parodė lietuviai: p.p. A-l 
jų, studentų, tarnauto jų ),!gurkiai, Aleknavičiai, Nei- 
bet visi noriai griebėmis manai Sancraiiai ;»• hm 1 
piūklo ir kirvio atsilyginti 

i mus atvežusiems gerada
riams, tuo pačiu ir sau ge- 

Iresnę ateitį sukurti.
Dabar visi nustebom ir 

pradžiugom, kaip vos ke
lias dienas praleidus miš
ke jau mus atsivijo lietu
viška Amerikos spauda ir

j Harvardo Universiteto didžiu
liame knygyne, Baltijos knygų

i

"uždangą” nėję sidabro ir kitų meta- rankovių yra užsiūti spal- riai iškankintas. Išbadėjęs 
naujų žinių lų kasyklose, lėktuvų mo- votos medžiagos trikam- iki galimo įsivaizdavimo, 

tnru tanku, šaudmenų, piai, kuriuose pagal tau- Burnos smegenys vitami-
ir kt. fabrikuose, tvbę, yra tokie įrašai: lie- nozės sunaikinti, daug

i dviem tuviai, latviai ir estai — dantų iškritę. Dėl tos pat
esančius Tul-Uralo pamainom: pirmoji pa- “Balty”, Rytprūsių, Silezi- priežastis rankų sąnariai!

Ši sto- maina pradeda darbą 5 v. jos ir iš kitų Vokietijos išsisukinėję ir dabar tik
Uralo rvto ir dirba ligi 5 vai. va- sričių vokiečiai

antroji sky”, baltgudžiai ir ukrai- daise buvo visiškai
“Rusky” ir t. t. kutelis vienos 1 

nebegirdi

i
Iš buv. marš, 

vir- Paulaus ir gen. Seydlitzo 
verdama iš armijų karių sudaryta 

runkelių ir griežčių. Tai ir maždaug milijono vyrų 
“Laisvosios Vokie- 

karo belaisviai Vokietijo- tijos armija”. Ši armija1 
je ir kit. sąjunginėse vals- priklauso “Laisvosios Vo-) 

’tybėse. gauna dar blogės- kietijos Komitetui”, kuris 
nį maistą. Visi išbadėję iki veikia lyg egzilinė Vokie-! 
mirties. Vokiečiai karo be- tijos vyriausybė. Dabar ji: 
•aisviai gauna 300 gr. duo- saugo tremtinių ir belais-' 
nos i rankas ir vieną litrą vių stovyklas, o jos kari-! 
sriubos pietums. ninkai atlieka rusų karių!

12 — 18 metų amžiaus apmokymą, 
vaikai yra 
r.io 
atlieka buv. vokiečių SS Tūloje, 
ooliciios karininkai. Vai- Paulus, 
kai aprengti 
uniforma.

mokomi kari-i Komitetui ir generali- 
paruošimo. Mokymą niam štabui, kuris randasi 

vokiečių SS Tūloje, vadovauja marš. 
Vai- Paulus, jo pavaduotojas 

rusų karine yra gen. Seydlitz.
Ant apsiaustų' Pasakotojas atrodė žiau-

l

>

JOSįl FORDO DYLERIS PAŽYSTA JŪSŲ FORDĄ GERIAUSIAI!
Išmintingai Pradėkite Žiemą. Atverkite savo Fordą “atgal į na
mus”, patikrinimui ir sutaupyk laiką, rūpesčio ir pinigu I riais 

Atvejais, pasinaudojant Tikru Fordo Aptarnavimu:

1. Fordo Išlavintais Mechanikais
2. Dirbtuvės Užgirtais Metodais

ATEIKITE

DABAR

IR

LEISKITE

MUMS...

3. Specialiais Fordo Įrankiais
4. Tikromis Fordo Dalimis

PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKA FORDO DYLERĮ

PATIKRINK
DISTRIBUTORIU

a PATIKRINK
T CARBURATORIŲ

IS.VAI /K IR PATIKRINK
SPARK PLUGS

IŠPLAUK 
RADIATORIŲ 

IR JDeKITE 
ANTI-FREEZE

Dr. K. Gečys ir S. Sužiedėlis, o 
l išleido, 1945 m. Lietuvių Infor- 
imacijos Centras, New Yorke. 
1 Bet kas įdomiausia, kad ši kny- 
iga yra atsiųsta kaipo dovana 
Harvardo knygynui iš tolimos 
Azijoje šalies — Siam’o — 
(Thailand). Ji pirkta iš fondo 
sudėto Siamo karaliaus, prince- 
sų ir svetimšalių gyventojų, gy
venančių tos šalies sostinėje 
Banghok.

atvykusieji) Knygos viršelio viduje prili- 
Ipintas šioks paaiškinimas: — 
“From the fund given by the 

U miSKUOSe veraa aar-:King of Šiam, Siamese Princes 
bas: gaudžia piūklai, pok-.and Oficials and by Foreign 
ši kirviai, šimtais virsta residents of Banghok in memo- 
Šimtametės eglės, gi vaka-ry of Edward Henry Štrobel, of 
rais per mišką skamba the class 1877, General advisor 

į to the Siamese Government”.
I A.

manai, Sergaliai ir kiti.
Jiems visi i

i tremtiniai jaučia gilų de-j

ai SVei-vlorLCt apauna u iiaiss pci uuoncj on.au.
vokiečių su Ja keletas laiškų. Tai [plačiai lietuviška daina.

—------ .— ---- A. Bal-šisyra nuopelnas Timmins’o

L<

Pasvarstyk, antela. 
Tykiai plaukiodama. 
Pagalvok, mergela.
Už manęs eidama.

Ar tu moki verpti?
Ar tu moki austi ?
Ar moki, mergela,
Kalne rugius piautie? 

Neklauski, berneli. 
Ar aš moku darbo. 
Tiktai pasiklauskie 
Ar eisiu už tavęs.

Pasvarstyk, antela, 
Tykiai plaukiodama. 
Pagalvok, mergela, 
Taip atsakydama.

Nei aš pijokėlis. 
Nei aš laidokėlis. 
Tėvelio sūnelis. 
Žemės artojėlis.

Moku lauką artie. 
Moku šieną piautie.
Moku ir mergelą
Prie širdies prispaustie.

PAIEŠKOJIMAS

i

I

I

Algirdas Grybauskas, sūnus 
Kazio, gyv. The Great Lakęs 
Paper Co. L.T.D., Camp 305, 
Valora, Ontorio, Canada

ieško:
dėdės Juozą Grybausko, kilusio 

iš Švenčionių apskr. ir anksčiau 
gyvenusio 2823 Pleasant St., 
City Minneapolis, Minnesota. 
Jisai taip pat norėtų žinoti Al
gio ar Nerio Šimkų adresą.

i
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DĖMESIUI!
LDS Conn. Apskričio 

Kuopoms

Kaip jau esame pastebėję 
“Darbininke". LDS Conn. ap- 
skrities suvažiavimas įvyks šių ■ 
metų lapkričio 9 d., New Haven,! 
Conn. Tą dieną, Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje, 10 vai. rytą, 
įvyks giedotos šv. mišios už gy
vus ir mirusius apskr. narius. ‘ 
1 vai. po pietų, tos parap. sve-! 
tainėje. 339 Green St., prasidės j 
suvažiavimo sesija. Kviečiame! 
atstovus ir svečius skaitlingai 
dalyvauti.

Prašomo kuopų valdybų pasi
rūpinti, kad kuopos būtų atsto
vaujamos šiame suvažiavime. 
Kuopų organizatoriams apskri
tis atlygina kelionės lėšas į su
važiavimą. Taigi, jei turite nau
dingų sumanymų, malonėkite 
juos priduoti suvažiavimui.

J. V. Bernotas, Apskr. Pirm.
J. S. Totilas, Apskr. Rašt.

Gera motina vertesnė už 
šimtą mokytojų.

Georgės Herbert.
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Lietaus užpultas ... ir nėra išeities pagauti rytinį 
traukinį kaip nueiti pėščiom. Ir kaip malonu, kada au
tomobilio vairuotojas sako: ‘Sveikas, kaimyne—sėsk’’

k c

lūs esate Party Line telefo
no naudotoias, ir kiekvienas j 
jūsų stengiasi kooperuoti ge-*_ 
resniam aptarnavimui... trum- | 
pai kalbate... tuojau atsakote. J 
Tai yra tikra kaimyniška dva- : 
šia. Tas labai teigiamai atsi- 
liepia į party line vartotojus. /

*

v-

PARTY LINE TELEFONO APTARNAVIMAS tikrai 
gali būti geras kada jūs patys ko-operuojate. Iš tikrų
jų, kiekvienas, kuris nori gauti individualę telefono li
niją, gaus. Bet dar dabar kol yra trūkumas kabelių ir 
kitokių reikmenų telefono įvedimui, priseis dar tūks
tančiams žmonių palaukėti nekurį laiką iki bus gali
mybės visus tinkamai aprūpinti.

NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
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Kaip Komunistai Įsistiprino
Albanijoje

— U Maskvos lė 
jų specialistai — i 
fašistus kovojusius pairi jotas, 
toris įsikūrė Italų gubernatoi 
Pinigai kuriuos įvedė 1946 nu o kurie Maskvo
je buvo atspausdinti 1945. — Raudonasis tarė

lėktuvais atsiųstieji revoliuci- 
- Šūviais į nugarų žudė prieš 

, — Sovietų minis- 
_ gubernatoriaus rūmuose. —

je buvę atspausdinti 1945. — Raudonasis te: 
ras. — Per langą išmestieji kunigų lavonai
TAKAS J VIDURŽEMIO | stebėjęs jo parsidavimą 

JŪRĄ i Maskvai ir laiku pabėgęs,
i”

Nė patys komunistai ne-

JCBĄ
Vienas svarbiausių ru- “LIAUDIES FRONTAS’ 

sų politikos uždavinių da- •____ •_ ;_
bar yra — prasiveržti į Vi- sitikėjo taip greit sukomu- 
duržemio jūrą. To siekda- nistinti Albanijos gyven
ini bolševikai taip atkak-,tojų, tai pirma jie suorga- 
liai siunčia savo ginklus ir nįzavo Išlaisvinimo Liau- 
tarptautines brigadas į dies Frontą, į kurį laikinai 
Graikiją. įtraukė visus “kovojan-

Tačiau bolševikai jau tu- čius prieš fašizmą”. Ta
ri vieną taką į Viduržemio čiau tikrasis jų tikslas ga- 
jūrą — per Albaniją. Šis lima spręsti iš komunistų 
kraštas dabar dažniau laiško partijos nariams: 
linksniuojamas laikraš-: — j^es vjsa(ja turime žiū-
cių antraštėse, nes komu- į Maskvą ir apie viską 
nistai ten užsimojo likvi- SpręSĮį šviesoje to karo, 
duoti opozicijos vadus ir kurį Sovietu Sąjunga ve- 
16 is jų neseniai nusmer- da govietų politiką turi- 

. me visi priimti be jokio 
. Albanija yra prie Adn- kiausimo, kaip teisingiau- 
jos juros, ir kas vaido Al- sią Mes turime p^na. 
baniją, tas kontroliuoja rinti Sovietus„” 
Adrijos jurą ir turi išėji
mą į Viduržemio jūrą, štai

v •

Koncerto Rėmėjai

Arklininkas šukuoja arklį ir jį paruošia lenktynėms New Yorko 
Be-mont Track. šis arklys 1946 m. laimėjo Kentucky Derby.

RAUDONOSIOS PROPA
GANDOS ŽENKLE

“išvalytos”,

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
d. praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 
šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
LDS nariai, “Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke“ paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
Mr. & Mrs. Johnson, Brooklyn, N. Y.......
Mrs. Mary Jodis, Ind. Harbor, Ind.........
M. A. Ciunytė, Chestnut Hill, Mass........
A. Jokubauskas, Toronto, Ontario.........
Antonine Kiviton, Maspeth, N. Y...........
A. Valančius, Cicero, III..........................
Mary Tamulaitis, So. Boston, Mass........
Mrs. Anelė Kazlauskienė. Baltimore, Md. 

[A. Yonkus, Detroit, Mich.......................
i F. Yasas, Norristown, Pa.......................
Ona Valuckienė, Chicago, III..................
Aleksandra Kisielus, Amsterdam, N. Y. 

j Mrs. M. Gedminienė, Elizabeth, N. J.......
jW. Klimašauskas, Waterbury, Conn. ... 
j Mrs. U. Daukantienė, Brooklyn, N. Y. ... 
i Mrs. Anna Anderlionis, Phila., Pa.........
i Alex Speicys, Brooklyn, N. Y..................

Romano”; J- E. Žemaitis, Millburn, N. J..................
besitęsiantį J- Savickas, Cleveland, Ohio .................
Kata 1 i k ų Kazys J. Nadzeika, Nashua, N. H...........

i Bažnyčios Albanijoje. Pa- ;William Zagreski, Laconia, N. H............
!duodama eilė faktų: mu- Mrs. Amelia Stoškus, Newark, N. J.......
zulrhonų ir ortodoksų ben- Mrs. M. Kostumauskas, Baltimore, Md.

valstybinės Mr. B. Gelosavage, VVorcester, Mass.......
tebemokamos, c- Dobrovolskis, Brooklyn, N. Y............

“Osservatore 
praneša apie 
persekiojimą

3.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

laisvinimo Liaudies Fron
to).

Suprantama, kad šis ko- Skaityklos 
munistų kontroliuojamas ir jose beliko maskvinė li

teratūra. Kino teatrai na
cionalizuoti, ir juose tėra-, 
domos sovietų filmos.druomenėms 
Laikraščiai maitinami be-pašalpos

duodama eilė faktų: mu-'sąrašas gavo 95% balsų.
ALBANUOS

SOVIETINIMAS
--------------------- .... , Steigiamasis Albanijos *k*iJimHnaT~ žiniomis"iš tuogi* tarpu katalikams — A. F. Kaunelis, Roxbury, Mass.
bai stengėsi įsistiprinti ganda. Salia propagandos Seimas susirinko 1946 m. Qov;ptii bei Jugoslavu a-! nutraukta. Tiranos klebo- M- Žilinskienė, So. Boston, Mass.
aii----—.buvo vvkdoma žudvmai;™,,^ m a « io„ _ ų . . P 4 •___ i_____ _____ __________-‘įtfva Acmoc dioJroitiona R™.*

vadovaujančių asmeny-
MAŽIAUSIA POLITINŪ bjų, kurių šviesi tėvynės

GRUPĖ meilė propagandos nepa
lenkiama. Taip, pavyz-

Ir taip, didelę gyventojų 
dėl ko raudonieji taip la- dalį laimėjo savo propa- a • ■ • • • • • ... C’nlir
Albanijoje. I

I

Seimas susirinko 1946 m.
buvo vykdoma žudymai Į sausio 10 d., o jau sausio

11 d. atvyko Sovietų mi
nisteris Dimitrii

Kai 1939 m. Musolinis
užpuolė Albaniją, komu- džiu, Mustafa Žiniši buvo 
nistai buvo mažiausia po- nužudytas šūviu į nugarą, 
litinė grupė tame krašte kada jisai kovojo prieš 
ir. kaiD ir kitos stipresnės Musolinio fašistus. Ir to- 

buvo
ir, kaip ir kitos stipresnės Musolinio fašistus, 
grupės, pasitraukė į kai- kių likvidavimų 
nūs, vadovaujami buvusio daug, šitokiomis propa- 
mokytojo Enver Hoxha. gandos ir likvidavimų 
Komunistų partizanų gru- priemonėmis komunistai

zentūru Mokvklos Deror- nas buvo suareštuotas už j Mrs. Agnės Giedraitienė, So. Boston, Mass. 
6 _ ______ pinigų“, kurie:Monica Varžinskas, Dorchester, Mass.......................

Čuvakin'don„jį aukiėjimą šalinant buvo skirti neturtingoms Alex Goniprow, Marblehead, Mass.
ir įsikūrė buvusioje Itali-,vakarų kraštams palan- parapijoms. Jėzuitas Mes- F- Barcaitė, Phila., Pa....... ........................

mokytojus, išmetant kalia buvo įkalintas ry- Mrs. Mary Fumonti, N Arlington, N. J.
'anglų kalbą; eilė mokyto- šium su jo iškelta bažny-|Ona Rekus, Baitimore Md..........................

Albanija buvo paskelbta'jų pasiųsta “pagilinti savo čioje mintimi — pagelbėti K- Vaitkevicn, Atho., Mass.......................
“liaudies respublika”, jos žinias” Maskvoje. Tikyba potvynio aukoms; jėzuitas Mrs. Monica Varžinskas. Dorchester, Mass. 
konstitucija sudaryta pa- įg mokyklų išmesta. M. Harapi — kalėjime dėl Mr. Joseph Simokaitis, Brooklyn, N. Y.....
gal. Tito (Jugoslavija)! .............. ',to, kad jis yra brolis sua- Joseph Linikas, Pittsburgh, Pa..................
konstituciją, ši gi, kaip ži- įvykimas į užsienį, pa- raštuotojo pranciškono John Strasunskas, Norwood, Mass............
noma, yra nukalta pagal našia-1 kaip .Rusijoje, pa- ’j’gyo Antano Harapi. Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass. 
Maskvos kurpalį. Komu- d^^oSA Msgr. Nicola Deda sėdi J?hn Žukas, Cambridge, Mass..................

ganizuotos, įvedant* rau- “slėpimą pinigų“, kurie į Monica Varžinskas, Dorchester, Mass. .

jos Gubernatoriaus rezi- kius mokytojus, išmetant kalia buvo įkalintas 
dencijoje. j w' ......................

Mrs. Mary Fumonti, N. Arlington, N. J.

pė buvo mažiausia.. Kaip liko vadovaujanti grupė vadas Hoxha pasida- UNRRA os siuntos, kurių kalėjime, kam drįso pasi-B. Savickas, Elizabeth, ty J. 
ran- Fronte, kai 1944 metų ge- L'r JtoTnsaugos 

nni'yac nonnoavin^ JSVIIIIS’ . . • ° .
~ ~ -i . Iriu xx / yiiuutjiv. <X11111|V7W . it • a — • -rbuvo sudaryta,vadu Komunistų bendra-no™s-. dali nusiuntė j Ju- [rrimiavho ... _ nrncdaviio ar iena.

gi jie įstengė Albanijos'Išlaisvinimo Liaudies
vairą paimti į savo i 
kas? mėnesyje, išvijus!^ Vyrįausįu armijos

Visų pirma — jie turėjo.fasistus, b”— .
aiškų tikslą: pajungti sa-j laikinoji vyriausybė, 
vo kraštą Rusijos įtakon.] 
Antra, patyrę politiniai ir 
kariniai 
lėktuvais 
Albaniją.

Trečia, 
rėjo jokių skrupulų: 
žadėjo ir apgaudinėjo len
gvatikius ir žudė tuos, ku
rie supranta komunistų 
tikslus.

Ketvirta, jie pasistengė, 
taip susitvarkyti, kad net!jus, bet net ir tokias už- 
UNRRA dovanos sustipri-’sienio valstybes, kaip U.) 
no komunistų finansus ir S. A. ir Britaniją. Jos su- 
laimėjo jiems palankumą!tiko pripažinti Hoxhos 
badaujančių kaimiečių.; valdžią, jei tik jo režimas 
Tas tai priežastis Albani-1 praves laisvus rinkimus, 
jos sukomunistinimo iške-! Rinkimuose tebuvo tik 
lia Bogdan Radica, buvęs j vienas sąrašas: “Demo- 
propagandos šefas Tito kratinio Fronto” (kurs 
vyriausybes, bet laiku pa- buvo sudarytas vieton Iš-

re ministerių pirmininku, buvo gauta maždaug už 28 skųstu ka(j jo
• ■ t ’ mil. dolerių, Albanija dalį 

išpardavė aukštomis kai-

vadovai iš SSSR 
buvo atgabenti į

bolševikai netu- 
jie

keleivis Kokoši — laikino- goslavij4 ar SSSR, ar išda- 
joj vyriausybėje buvo momentais, patoges- 

ministerių, vė- niais propagandai Kaiku-
- “jįau riuos vaistus uz pinigus 

<Tokio likimo Padavė vaistininkams o 
i vėliau uz keleto dienų tas

Žemės vaistines nacionalizavo.
prekybos ir pramonės į- REIKŠMINGA ISTORIJA 
monės buvo suvalstybin-J APIE PINIGUS 
tos ir jose geresnes vietas įgąg m. ,
užėmė komunistai: kom- banijoje įvedė naują pini-^®e.. b?vo . nusiĘeln?uslos 
partijos nariai net galėjo gjnį vienetą, kuris yra su- dldelf zmoni4 palankumą,

I

APGAULŪS METODAI
Komunistų vadas Hox- Švietimo 

ha liko vadovaujančiu as- Hau ji sušaudė. kaip 
meniu laikinojoje vyriau- dies priešą/ 
sybėje. Kad apdumtų akis, sulaukia dažnas raudonų- 
išleido “Teisių deklaraci- jų bendrakeleivis, f 
ją”, kuria garantuojamos 
visokiausios laisvės pilie
čiams.

Ir ta deklaracija apgavo

brolis, bu- Mrs. P. Melenas, K'ewanee, III 
vęs pulkininkas, mirė nuo: 
tortūrų arešte. Suareštuo
ti unitų bendruomenės ku-j 
nigai Papamihali ir Tre- 
bicka. Kadangi daugelis 
Albanijos kunigų ir vie
nuolių yra italų kilmės, 
daug jų yra ištremtų.

RAUDONIEJI 
BARBARAI

Pavyzdžiui, seserys bazi

Mrs. M. VVeisber, Cleveland, Ohio ........................
Mrs. St. Backutis, Newtown Upper Falls, Mass.
V. Blauzda, Waterbury, Conn..............................
Andrew Dėdinas, Greenfield, Mass.......................
Magdalena Marcinkevičienė, Bridgeport, Conn.....
Peter White, Chicago, III.......................................
V. J. Kudirka, Norvvood, Mass..............................
Mrs. E. Pūkas, Chicago, II!....................................

į Miss S. Simkievvicz, Chicago, III...........................
T. M. Couble, Brockton, Mass................................
Petras & Adelė Giblas, N. Arlington, N. J............
A. Aukštikalnis, Brockton, Mass...........................
Mathew Masidlausky, Brockton, Mass..................
Kari Mickevičius, Terryville, Conn.......................

’Katarina Ceslauskienė, Cleveland, Ohio .............
• Mrs. C. Leaga, Detroit, Mich..................................
j E. Janeika, Phila., Pa.............................................

savo vienuolyno namus ir. Mrs. A. Alekna, Chicago, III..................................

komunistai Al- savu darbu,

i ne tik Albanijos gyvento- Arktis nizesnėmis kaino- h; bet ir joms davė įsakymąinsbet net ir tokias už- PirKUs Pigesnėmis Kaino ristas su Jugoslavijos di-.J ..... * -f*

i CELEBRATED COUECTORS Į
r .... ........ 'y
i
jt
tą
i
t

Dr. Frank Black, NBC 
music director, owns a 
valuable collection' 
of antiąue musical 
instrumento/

Another c*l«brat«<l eollec- 
♦or it Mr». AiMrica, who, 
in post fiv« y«ars, has 
tumsd ovar to the moat 

dealer,625,000,000 
pounds*of$neodod 
usod cooking fat.’

,mis.
I JUGOSLAVIJOS KARI

NIAI fSISTIPRINIMAI 
ALBA N JO J

ola uutuoiavivo kXX~ - . . . . . ...

kas Albaniją dar la- aPlelstl Albaniją, palikus,
koplyčią. Seserys, bijodą- Helen Cebatorienė, Hartford, Conn. ukinen priklausomybėm Į- *7 vm

į naru,
biau palenkia Jugoslavijos a

Pradėjo plaukti Sovietą banjjįs gj.
ir jugoslavų karininkai ir.musios 1946 met ^0 
patarėjai į Albaniją. Al- mėnesyje. yra atspausdin-

I 
i

domu, kad tie pinigai, nors mos kad nebūtų paniekiu- W. M. Chase, Hartford, Conn 
nešioja vardą naujos Al- Mrs Mary įwartz Ca^dcn N j.

kulio, kaip savo paskutinį; N. Jodka, Lawrence, Mass........ ..
Viatiką, viskam pasiren- Mr. Yesket, Worcester, Mass. 
gusios. Ištremti pranciš- A. O. Avižinis, Providence, R. I. 
konai ir pranciškonės. Felix Miller, No. Andover, Mass. 
Pranciškonų provincijo- Andrius Szalnowsky, Waterbury,
las ir du broliukai — nu- V. J. Urbonas, VVaterb’ūry, Conn. 
smerkti mirti. Areštuotas S. Zobarskas, Waterbury, Conn. 
šv. Sosto Delegatūros vai- Anna Kankel, VVaterbury, Conn. 
dytojas Gjini. Du pašau- Rev. J. Matutis, Nevv Britain, Conn..............

AmpHka matvdama tn liečiai kunigai, kaip toliau Rev. J. V. Kazlauskas, Bridgeport, Conn-----AmeriKa, matydama to , Afr. c\ tu

banai, kurie buvo įtariami „ Maskvoje 1945 m gegu. 
opozicijoje, buvo išmetami — - - - -
1S namų kad jų vieton pa- tį pirmiau negu oficiaiiai 
sodinus tuos atėjimus. Ar- buvo sukurta naujoji A1. 
mija, slaptoji policija, Fi- banijos valstybė! Maskva 
nansų ministerija, paga- vispusiškai iš anksto buvo 
bau kiekviena vynausy- prirengusi... 
bes saka buvo apstatyta
“komisarais”. Jie Albani- praneša NCWC, buvo nu- Mrs. O. Šeputienė, Chicago, III.
jos varį, aliejų - ir kitas ?r Alhaniios kankinta iki mirties, o vė-jC. Lukšis, Hollywood, Cal...............
vertybes nukreipė į Rusi- . svetimiesiems atšaukė liau lavonai išmesti pro Vladas Gecevicz, Brockton, Mass.
ją ir Jugoslaviją, o albanų „ " ;r uždą. langą, norint sudaryti į- Beatriče Žemaitis, Brockton, Mass.

žės 15 d., taigi visą pusme- Conn.

ją ir Jugoslaviją, o albanų Drinažinima ir uždą- Ian^ą’ norint
; ttnpra i _ " na«inntinvho ai. spūdį, kad jie mirė ieško-M. Astrauskas, Cleveland, Ohioviltis nukreipė į UNRRĄ. p- ga^o

Neseniai su^rytoji su-’tanijoje Tas ats

Jugoslavijos penkmečio 
planą. Jugoslavija (Tito); 
dabar Albanijoje praveda 
strateginius kelius, gelž- 
kelius, T-1----- ’------ T_
t- 'j-   2— _~c’7 i

ir su darni saužudybės. Servičių M. Zcbrauskis, Chicago, III. 
seserims uždrausta dėvėti Mrs. Eufrasia Gudaitis, Chicago, 

A. Gccevice, Lavvrence, Mass. 
Mrs. M. Vainavvski, Chicago, III. 
Miss Helen Rekstis, Scranton, Pa.........
Mrs. Stella Končius, Chicago, I1L ......
Zimant Juknis, Ontonagon. Mich. 
Peter Chaplik, So. Boston, Mass. 
Mrs. Louise Tautvidas, Detroit, Mich. 
Mrs. Katre Meluskey, Shenandoah, Pa 
Alek. Nakutis, Gardner, Mass. 
Mrs. J. Samoska, Chicago, III.

Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams ir rė
mėjams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo. 

“Darbininko” Adm.

encnriTYlt' i i'zrl r-'j 11 <_-f -j rlrivoti 

uniforma. Tiranos karo li
goninės koplyčia paversta 
pramogų kambariu, o jos

II!

RAUDONASIS 
TERORAS

Raudonojo teroro meto- altorius sudaužytas į šipu-] 
kelius, laivyno bazes. Ir dai tęsiami Jugoslavijoje, liūs. Katalikų mokyklos ir! 
taip — Albanija yra Jugo- Taip, pavyzdžiui, nužudy- seminarija — uždarytos ir 
slavijos kontrolėje, kaip tas katalikų pasauliečių prieglaudos atimtos, 
ši pastaroji yra po Rusi-jvadas Lepinosi. Jis buvo’ Albanijoje siaučia rau-' 
jos jungu. /

Albanijos armija dabar banų kovose prieš italus ir barai, 
turi 60 — 100,000 žmonių, vokiečius, bet jis buvo pa-' 
aprūpinta Sovietų ir iš vo-įtrijotas, ne Maskvos padj Meilė pridengia nuodė- 
kiečių atimtais ginklais, i laižys. mių daugybę, šv. Paulius.

I

i — j__ « ---- i f <ti—siaučia rau-
vadovaujantis asmuo aUdonieji XX amžiaus bar- 

Dr. J. Prunskis.



Antradieni?. Spalių 21 d.. 194”

i GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE ‘.

ALT REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuviu Ta-'^°n and peace conference 

ryba, savo suvažiavime Germany consider this the 
spalių 9—10 d.d., 
shingtone (D.C.), 
keletą rezoliucijų. Pirmoji 
— sveikinimas Preziden
tui Trumanui. antroji — 
laiškas valstybės sekreto
riui gen. Marshallui. Že
miau čia jas paduodame.

I.

October 9. 1947.

The Honorable
Harry S. Truman
President of the United Statės
The White House

\Va- portune moment to reąuest an 
uriėmėen^ to Soviet occupation of 

Lithuania. Latvia and Estonia, 
and the restitution of the hu- 
man rights and untrammeled 
sovereignty of the [ 
those countries which are now 
subjected to genocide treatment 
at the hands of the Russian oc- 
cupational regime.

Leonard šimutis, President 
Pius Grigaitis, Secretary 

Michael Vaidila, Treasurer.
II-

Annual meeting of 
American Coun- 
first session at 
\Vashir.gton. D. 
collective greet-

Washington. D. C.
October 10, 1947 

The Honorable George C. 
Marshall

Secretary of Statė 
\Vashingtcn. D. C.

DARBININKAI
call your attention once more j 
to the tragic situation of the 
Baltic peoples — our own kith 
and kin.

i I
1 While the United Nations is 
discussing genocide prevention, 
the totalitarian Soviet regime 
is continuing its policy of op- 
pression and extermination of 
įthe indigenous Lithuanian, Lat- 
vian and Estonian population.

With the world’s attention fo- 
cused on the Balkan events, 
the statesmen overlook the 
armed and passive resistance of 
the Baltic peoples.

' While human rights are dis-i ui cumuuiuu 0

peoples of cussed on a platonic level in the 
United Nations Committees, 
Baltic political refugees in Wes- 
tern Germany, Austria, Italy 
and Denmark, continue to suf- 
fer as a rightless and voiceless 
mass of pariahs. vvithout a

TRETININKŲ KONFERENCIJA ;
future and in the conferencesį "" j
vitally affecting their occupied Atvykus lietuviams pranciš- ku tretininkų eiles pripildytų 
homelands. ;

BROCKTON, MASS 
A. t A.

Julia Česnauskienė
Penktadienį, spalių 17 d., 6 vai. vakare, sa

vo namuose, 56 Winter St., mirė Julia Čes
nauskienė, palikdama dideliame nuliūdime sa
vo vyrą Adomą, ketures dukteris ir du sūnų.

Pp. Česnauskai yra LDS 2-ros kp. ilgame
čiai nariai, nuoširdūs “Darbininko” rėmėjai. 
Ypač Adomas yra labai daug dirbęs ir tebedir
ba Šv. Roko parapijos labui.

e
30 Metų L. Vyčių 90 Kuopos 

Sukaktis
Harrison ir Keamy 90 kuopos Į Muzikalę programą išpildė so- 

Vyčiai minėjo 30 metų gyvari-įlistės — G. Moroziūtė ir D. 
mo sukaktį per tris dienas —Stralkiūtė, kuriom akompanavo 
spalių 10,11 ir 12. -pianu E. Pamperiūtė.

■ Pirmą vakarą, spalių 10, įvy-l Komitetas šių trijų dienų pa
ko “Senų Narių Suėjimas” šv.1 minėjimo buvo sekantis: pirmi- 
Vardo salėje, Keamy, kuris bu-J ninkas J. Dasker, A. Klemaitė, 
vo labai sėkmingas. Visi, kurie;P. Velevas, V. Kemežytė, J. 
yra buvę Vyčių kuopos na-jMačiulskytė, C. Dasker, J. Wil- 
riais per pereitus 30 metų atsi-'kas, Balazas ir J. Praner. 
lankė, ir daug narių atvažiavo V*8* Enkime 90 kuopos Vy- 
., " ... čiams ilgiausių metų darbuotisiš toliau. Vakarą linksmai pra- TauUi ir A.FLS.

Plenary
the Lithuanian 
cil in today's 
Statler Hotel.
C., extends its
ings to you Mr. President and 
pledges its fuil cooperation and 
support of your leadership in* 
the battle for justice aid peace. Council. at
Your fellow citizens represented held at the 
in this coalition council respect- capital city 
fully suggest that the American of October, 
delegations to the United Na- voted to express

leido su šokiais, skaniais vai-Į 
giais ir lietuviškomis dainomis, 

j Antrą vakarą, spalių 11, įvy
ko šokiai LAPC salėje, Keamy. 
Sale buvo pilna, nes Vyčių jau
nimas atsilankė iš visų apylin
kės kolonijų, paremt iš pasvei
kint mūsų kuopą, jos 30 metų 
sukakties proga.

Sekmadienį, spalių 12 d., 
11:30 vai. šv. mišios buvo atna
šaujamos Vyčių intencija. Kun. 

konams Amerikon yra jaučia-' jaunimas ir tuo pagyvintų jųj^? Vaicekauskas ir kun. D. Po
nias reikalas pagyvinti tretinin- veiklą. Jį sekė kun. S. Raila ir.0*118 pasakėjspu ngus pamo

Mr. Secretary, we believe V11 wikima Tam tikslui ruoši*. kun T. P^i„k™Ain« kurio ir dus’ lvertindami Vyčių ir jų
that the time has come for 

j you to assert American leader-:
•ship in initiating international
measures for the liberation of 
the Baltic nations. Two and a įajkaift 
half years already passed since. 
the military vietory was forged 
under your guidance.

A passive policy of non-re- 
cognition of the fruits or the

LDS Centro Valdyba reiškia Česnauskų 
šeimai ir giminėms gilią užuojautą, o mirusiai 
Amžiną Atilsį.

Nauji Maisto Pakeliai 
I E«rop«

CARE skyrius Bostone: 
Boston CARE Committee 

140 Clarendon Street 
Boston, Mass. 

Tel. KENmore 3987.

s

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patamav-.rr.as Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

kų veikimą. Tam tikslui ruošia- kun. L. Pečiukevičius, kuris ir 
mos tretininkų rekolekcijos, vi- vadovavo pačiam kongreso iš- 
zitacijos ir konferencijos, kur kilmingam posėdžiui. Tarp įvai- 
duodama pilniau pažinti treti- rios posėdžio programos pažy- 
ninkų tikslą ir jų svarbą šiais mėtinos 

j Viktoro 
kalbėjo 
dvasios 
kuose. šv. Pranciškus ir šių die
nų pasauliui rodo kelią, kuriuo 
eidamas tikrai pasieks laisvę, 
meilę ir taiką. T. Viktoras, lyg 
tęsdamas pradėtą temą, parodė 
viltį kurią deda dabartinis Po
piežius tretininkuose pasaulio 
atnaujinimo darbe.

The Lithuanian American
its annual meeting 

Statler Hotel in this 
on the 9th and lOth 

1947, unanimously,
____  its gratifica- - ___ ____ ___ ___ j_ „ 
tion over the salutary foreign Soviet aggression against its Prieš Konferenciją 
policy reinrigorated and consis- 8°°^ Baltic neighbors mušt give tretininkai 
tently pursued by you. place to an active policy of en- pa, ■__ -■__

Specifically, this Council en- forcement of the principles of j-ias vedė Tėv. 
dorses your European recovery the Atlantic Charter, the Yalta Grauslys. F” 
plan predicated upon the self- declaration to liberated Euro- dėjo kongregacijų tarybų posė- 
helping efforts of the peoples F*811 Peoples, the Lnited Na- Jžiu, kuriam vadovavo Ameri- 
concerned: your vigorous Medi- ^on Charter and IntemationaI kos lietuvių tretininkų Komisa- 
teranean and Korean policies; Bill of Rights. i ras TgV. Viktoras Gidžiūnas,
you strenuous efforts of peace ^aY we recpectfully suggest po į0 buvo iškilmingas įžadų 
building on the war-tom conti- that this initiative may be ex- atnaujinimas su progai pritai- 
nents of Europe and Asia: your ercised on the Severai “fronts”: kintu pamokslu ir palaiminimu 

•- ___ ___ •__ Ai. _ rtarrioruJinar of f Vi o £ni*fVi_ * . ___ •___ a_______ A__

Vienas iš geriau pasisekusių 
tokių konferencijų yra Philadel- 
phijos ir apylinkės tretininkų 
konferencija, įvykusi spalių 5 
dieną šv. Andriejaus parapijoje, 

t parapijos 
atliko trijų dienų 

pasiruošimo rekolekcijas, ku- 
___ Bernardinas 

Konferencija prasi-

T. Bernardino ir T. 
konferencijos. Pirmasis 

apie šv. Pranciškaus 
aktualumą mūsų lai-

tikslą.
Vakare, 6:30 valandą, įvyko 

vakarienė LAPO salėje. Vakaro 
vedėju buvo P. Velevas, kuris 
yra pasižymėjęs savo gražiais 
darbais kaipo Vytis per daugiau 
kaip 20 metų. Sekanti kalbėjo: 
kun. L. Vaicekauskas, kun. D. 
Pocius, kun. M. Kemežis, kun. 
I. Kelmelis, kun. J. Scharnas, 
Vyčių Centro pirmininkas J. 
Buleričius, N. J. ir N. Y. Vyčių 
apskrities pirmininkas C. Ba- 
son, Dr. V. Kemežis, adv. C. 
Paulis, Teisėjas F. T. Law, 
Councilmans B. Jenuss, J.

Konferencijoje tretininkai O‘Neill ir J. Healy. ‘Vyties’ re- 
dar kartą pamatė, kad šv. Pran- daktorius P. Grendelytė ir A. 
ciškaus dvasia tinka netik lai- Marksaitė iš So. Boston daly- 
mingai mirčiai besiruošian- vavo ir pasveikino Vyčius. Vie- 
tiems, bet ir tiems, kurie prade- nas mūsų seniausių narių, G J 
da gyvenimą, kad per jį perėjus Vaitekūnas prisiuntė linkėji-į 
naudingai. mus iš Floridos.

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmooinai dil visokią reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį. I

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Ave^

PROVIDENCE, R. L

TeL Plantatlons 0753

E. V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 lVashington St.,
Noru'ood. Mass.

Tel. Norvood 1503

the By demanding at the forth- su švenčiausiu Sakramentu, 
coming Foreign Ministers’ Con-'

initiative for strengthening 
United Nations.

fmally. we are grateful for ference of the great powers 
your consistent adherence 
the policy of non - recognition 
of the Soviet

I
, claims
i Latvia
■ in the
Į ration
• At the šame time, we wish to

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo
derniškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

to

annexationist 
regarding Lithuania, 

and Estonia, laid down 
momentous policy decla- 
of July 23. 1940.

Iškilmingas posėdis prasidė
jo 4 P. M., kurį atidarė malda 
kun. kleb. J. J. Čepukaitis ir ta
rė savo karštą pasveikinimo žo
dį. Taip pat sveikino kun. kleb. 
Ign. Valančiūnas, išreikšdamas 
savo linkėjimus, kad greitu lai-

USED FAT HELPS WASHj

By products o' used cookin'j *ats are needed not only to makt soap, 
būt for enarre i-su'ation and electric wirmg of the wather beiną 
used by Mr$ Guy Reigier. Kew Garden Hiils, N. Y, Monday is wash- 
day. būt every day is save used fat day, she says.

that Russia honor its own Dep
uty Foreign Minister’s Andrei 
Y. Vyshinsky’s, proposal to 
withdraw all foreign troops 
from “non-enemy” countries of 
Lithuania, Latvia and Estonia.

By demanding a revision of 
the Potsdam agreements, al- 
ready repeatedly violated by 
Russia; namely .rescinding the 
unjust incorporation with Rus- Skudų km. Plikių pašto —Klai- 
sia of the northem part of pėda.
East Prussia which had been SKIRMANTIENE, (Cesnaus- 
called “Lithuania Minor” for kaitė) Morta. Apie 50 m. amž. 
the past five (5) centuries for Panotenių km. Platelių valse., 
the reason that the indigenous Kretingos apskr.
population was and predomi- ŠNIUOLIAI. Iš Radviliškio 
nantly remains, Lithuanian by valšč. Šiaulių apskr.
race and to a considerable ex- STANKIENS (Pešterytė) 0- 
tent, by language. na. Iš Mažeikių apskr. Tirkšlių

By initiating in the appro- valšč.
priate specialized committees STASKEVIČIUS, Mykolas, 
and the General Assembly by STAUGAITIENE, (Česnaus- 
the United Nations specific pro- kaitė). Apie 55-50 m. Iš Pano- 
posals to enforce the principles tenių km. Platelių valšč. Kre- 
of the United Nations Charter tingos apskr.
in order to stop the crime of STEPONAVIČIUS, Klemen- 
genecide perpetrated daily by s88- Apie 70 m. amžiaus. Iš Vil- 
the Soviet Union’s Government kariškių.
an dthe Communist Party in
Lithuania, Latvia and Estonia. Bronė. Chicagoje.

We would greately appreciate
an indication of your policy re- Apolonija. Iš Ukmergės apskr. 
garding each of the suggestions 
advanced herein.

PAIEŠKO
SCHWEISTRIS, Jonas. Iš

STIKLIUS, Juozas, žmona

STRAZDIENE, (Vaičiūnaitė)

Respectfully yours,
THE LITHUANIAN

AMERICAN COUNCIL 
Leonard šimutis, President 
Dr. P. Grigaitis, Secretary 

M. Vaidyla, Treasurer.

Žiemaitkiemio valšč.
SVETIKAI iš Nekraušunų 

km. Radviliškio valšč.
Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti —
Lithuanian American Informa- 

tion Center, 238 Broadway, 
New Y’ork 7, N. Y.

f f meaas t» kttp fru* ktiag 
tresftd. likt stvini tar nti fat.

NET STEPAS pareiškia

EXTRA
SUTAUPYMAS

ANGLIŲ IR COKE

VARTOTOJAMS!

TAIPGI APSIMOKA TAUPUMAS,

KADA IR STEPAS PRIŽIŪRI

KŪRĄ.

New England Coke Automatiškas 

šilumos Reguliatorius Sumažina 

Sąskaitas... Sutaupo Laiką ir Darbą,

taisymo.

z

į

Kad ir centas skaitosi, kad Šiandien 
pragyvenimas taip yra aukštai pakilęs. 
Už tai jūs norite, kad kūro Siūpelis il
giausiai Šildytų. Lengviausiai tą atsiek
ti, tai įsidėti New England Coke Auto
matišką žilumos Reguliatorių.

SUTAUPO KURĄ IR DARBĄ 
AutomatiSkas kontraliavimas jūsų boi
lerio, suteiks jums Vienodą, sveiką tem-

peratūrą; žilumos Reguliatorius neleis 
perSildyti boilierio ir tuomi sutaupysite 
anglių. Taipgi turint Reguliatorių ne
reikės jums eiti į apačią ir viršun, pri
žiūrėti juškų. Ne stebėtina, kad tūks
tančiai Naujoje Anglijoje žmonių džiau
giasi šilumos malonumu, parankumu ir 
ekonomiškumu, turėdami modernišką 
šilumos kontrolį.

* ' ... .  " ‘ ~ ~
HIW INGIAMS COKE AUTOMATU MEAT AEGUlATOt 

Padarykite, kad Angliai ar Coke iieity pigiau kūrenti.

Atsimink Šilumos Kontrolį DABAR... Įsigijęs Jį 
NETURĖSI VARGO!

Pabandymui įdėsime jį į Jūsų namus... 
be jokių Jums obligaciją.

CALL HUBBARD 4670 
NEW ENGLAND COKE CO. 

•rysuravthsriząd Nsw Intlsnd Csks Dssler
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VIETINES ŽINIOS
ijr y T T np Q angliškai. Jaunuomenės prisi- 

X U D ! rinko daUg. Buvo ir suaugusių.
■ | Tikimės misijose gausiai ex-

Spalių 18 d., tapo pakrikšty- kareivių. Juose pasireiškia noro 
ta Rita Liudovika, Antano ir dalyvauti gerame. 1 
Ritos Skamarikų, gyv. 161 W. jų dalyvavo aną metą kareivių 
7th St. Sokalauskaitės) Jaki- pagerbimo bankiete! Vienas jų i 
mavičių, gyv. 90 Sawyer St., tapo trapistu vienuoliu. Vienas 
Dorchester. įstojo į tėvų Jėzuitų ordeną.

Tą pačią dieną, Stepas, Vinco _________
ir Thelmos Gerybų, gyv. 6 Hec- Vaikų misijos prasidės tre- 
la St., Dorchester, Mass. čiadienį, spalių 22 d., 4 v. p.p.

11 » 
nierių susirinkime dalyvavo kle
bonas kun. Pr. Virmauskis ir 
komiteto generalis piriRininkas 
kun. Pr. Juras. Iš raportų pa
sirodė, kad pasiruoŠiamasis dar
bas eina, bet dar nesuspėta jo 
organizavimą užbaigti.

Daug praktiškų nurodymų 
pateikė kun. Pr. M. Juras. 

reisKia noro baigta pasiruošimas,
Kiek daug . . .. ... , .itai sis vajus bus pravestas mo

derniškiausių būdu ir reikia ti
kėtis pasekmingai.

J. E. Arkivyskupas Cushiiig 
lietuviams, kaipo tautinei gru
pei, pirmutinei suteikė tą garbę 
— pakviesdamas dalyvauti--------------- 1, ----- — —, - .. . - ’.ąu..tz 

-------------- 'Kviečiame visus parapijos ber-Camey ligonines vajuje? Už tai 
Dėkoja. Kastantas Šidlauskas naičius » mergaites, kurie jau mes tUrimetinkamafir pasiro-

• ■ ~ • vykti į dyti sukeldami užsibrėžtąją su-
baigsis mą. Bostono Vyskupijos įžymu

sis Ganytojas, mus lietuvius pa
kvietė būti pavyzdžiu kitoms 
tautoms. Todėl pasirodykime

ir sūnai siuntinėja padėkos laiš- e*na Prie Sakramentų, 
kelius ir žodžiu dėkoja visiems \
už pareikštą užuojauta 
mylimos žmonos mirties, 
ar kitu būdu. Jis dėkojo Prela-’ Kristaus Karaliaus 
tui Dr. K. Urbonavičiui, L__  . _
tui Patrick J. Waters, Ph. D., nigai ir misionierius ragina So. 
kun. F. Norbutui, kun. Michael Bostono katalikus, tą dieną, 
J. Finnigan ir vietiniams kuni- priimti šventą Komuniją, 
gams už nepaprastai iškilmin- Misijų šv. Komunija bus 9 v. 
gas laidojimo pamaldas. ir-. per Lietuvos Dukterų drau-

_________ gijos šv. mišias.
Misijos. Sekmadienį, spalių 19 l sumą. 10 v. r., kviečiamos L^tuvai pagalbos 

d., 2 v. p. p., iškilmingai baigėsi v‘sų draugijų valdybos su žen- ^ - 
vyrų - vaikinų misijos, tokioje ^lais ir vėliavomis organizuotą nis~ 
pat tvarkoje, kaip moterų -mer-'So- Bostono lietuvių visuomenę CM!
ginų savaitė pirmiau. (Kristaus Karaliaus garbei. Pa- ĮVAmUS SKI

7 v. v. prasidėjo 
tiems, kurie geriau supranta

. šios misijos 
dėl jo šeštadienį 9 v. r. 
vienu -------------

metinės
ir>'

ii*

ii

A Itld." naiauaua iuvvuivū k-z .. j «. •

Prela- šventė spalių 26 d. Vietiniai ku- Seru ^zd®U- Tuo bQ.du P*’
tarnausime Lietuvai. Išmoksi
me kaip tinkamai savo vajus 
pravesti ir įprasime svarbiems, 
būtiniems reikalams 
nes aukas aukoti, 
mūsų balsas ir

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

BrJ. C. SeyiDoar
LANDŽIUS ,

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.-- — . , —

DAR3IMĮIMKAS

*

Kempteno Lietuvių Tautinės Bendruomenės pra
džios mokyklos mokiniai su savo mokytojais, užbaigę 
mokslo metus 1947 m. balandžio mėn. Vaikučių svei
katai apsaugoti, mokslui ir išlaikymui reikalinga di
dėlė BALF pagalba. Aukas siųskite 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

stambes-
Tuo 

reikalavimai 
pasirodys 

idaug svaresnis — reikšminges- 
i nis. Buvęs.

misijos'mokslą pasakys Tėvas Jonas ---------------------------- '— ------- ’
Borevičius, S. J. Jis taip pati REIKALINGA prie namų 
pasakys pamokslus salėje. ; ruošos moteris ar mergina. Pui- 

___  kus namai, geros sąlygos. Šau- 
prasidėjo The kitę tuojau — dieną ŠOU 6268, 

Community vakarais — Aspinwall 0580.
(20-t-31)

»

Sekmadienį
Greater Boston
Drive, Bostono Bendruomenės 
Fondo vajus. Iš šio fondo gau-i 
na pašalpas šios katalikiškos į-; 
staigos: Carney ligoninė, šv.! 
Elzbietos ligoninė, The Bovs 
|Guidance Centre, The Catholic1 
■Craritable Bureau ir Šv. Vin
cento Pauliečio draugija. Iš šios 
paskutinės įstaigos gauname ir 
lietuviai savai biednuomenei pa
remti.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas'
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

'Nauja draugija. Ketvirtadienį

FREDLEYS
Reikalauja
♦ FITERIŲ ♦

* FINIŠERIŲ *

Šios vietos yra atdaros Velles- 
ley shop. Geras atlyginimas, 5 
dienos savaitėje .puikiausia pro
ga, 43 Centrai St., Wellesley, 
Mass. (17-21)

• X £ . ~

po jaunimo misijų bus organi- REIKALINGI patyrę vyrai 
zuojama jaunųjų moterų soda-j kaipo Weavers dėl Woven La- 
licija — Married Ladys Sodali- bels. Daug viršlaikid, geras at- 
ty. Moterys yra [ 
norą turėti tokią organizaciją. į 
Kun. Albertas Abračinskas pa-į 
dės joms susiorganizuoti.

pareiškusios; lyginimas. Atsišaukite —
H’ovencraft, Ine., School & 
Union Sts., Clinton, Mass.

(17-21)

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
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.

Lietuvių Komitetas, Dėl 
Carney Ligoninės 

Ruošiasi Vajui
I

I I J
Spalių 6 d., bažnytinėj salėj į- 

vyko skaitlingas Lithuanian i 
Committee — “Save The Car-i 
ney Hospital“ susirinkimas.1 
Pirmininkavo adv. K. J. Kali-į 
nauskas, raštininkavo p-lė F. i 
Grendelytė ir A. Marksaitė.! 
Be daugelio profesionalų ir biz-

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.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.
Patarnavimas greitas ir mandagus.

STRČNDIEGLIS?

Bandyk Johnson’s B A C K

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston. Mass.
Tel. ŠOU 9772

Užsisakykite Tanike Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myofna Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islingtoiu Mass.

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

I ŠIRVINSKAS, Vladas, iš Y-
I lakių, Mažeikių ap., gyvenęs 
Liepojuje ir Mažeikiuose, kir
pėjas.

TAMOŠIŪNAITE - Šiaučiu- 
lis, Salomėja, gyv. Cincinnati, 
Ohio.

TARAŠKEVIČIUTE. Michali
na, duktė Vinco ir Barboros, 
gyv. New Yorke.

URBONIENE. Kazė. 
VASAITYTE - Short.

iphine, gyv. Cicero, III., 
gal Detroite.

VASILIAUSKAITĖS,
ir Genė, gyv. Detroit, Mich. 

VELIČKA (Valins), Cirene- 
jus.

VIGANAUSKAS, Mykolas, iš 
Ariogalos, ir duktė Pranė, gyv. 
Brooklyne.

VONŽODAS, Juozas.
ZABLECKAS, Konstantinas, 

iš Keturvalakių vai.
ŽAKIENE - Žukauskaitė. Ie

va, iš Kruopių vai., Šiaulių ap. 
ir vyras Jonas Zakis, Chicago
je.

ŽVALIAUSKAI, iš Stakliškių 
vai., Alytaus ap.

Ieškomieji ir apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliep
ti j: —
Consulate General of Lithuania 

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

| NARKEVIČIUS (Narkie-Į 
wicz), Albert ir Peter, gyv. Il-| 

’linois, gal Chicagoje, ir vieno' 
jų sūnus Joseph.

NAVICKAS, Steponas, sūnus 
Karolis, duktė Jadvyga, visi iš 
Gruzdžių vai., Šiaulių ap.

NOREIKA, Jonas, iš Šiluvos 
vai., Raseinių ap. gyv. Phila- 
delphijoje.

PALKIMAS - Pockevičiūtė, 
Pranciška, iš Kidulių vai., Šakių 
ap., ir vyras Juozas Palkimas,! 
gyv. apie Chicagą.

PAUŽIENE - Jakštaitė, Mari
ja-

PENKAUSKAS, Ignas, Jokū
bas ir Jonas, gyv. Chicagoje. 

į PETKEVIČIUS, Liudvikas, iš 
(Kaišiadorių vai., Trakų ap., 
gyv. Lowell, Mass.

PLUŠKEVIČIUS, Chicagoje. 
PROŠOGOLOVIČ, Levanti- 

nas ir sesuo Liucija, iš Rau
dondvario vai., Kauno ap. !

RADZEVIČIUS, iš Karmėla
vos vai., gyv. Chicagoje ar Eli- 

LEONAVIČIENĖ - Pečiulių- zabeth.
! RADZEVIČIUS, Kazys, Bos
tone.

RAMONAITIS - Ramonas, 
! Jonas ir Petras ir sesuo Antosė, 
vaikai Uršulės, iš Vilkaviškio a.

RAUCHAS, Aleksandras, Da
nielius, Juozas ir Petras.

SHORT - Vasaitytė, Josephi- 
ne- gyv. Cicero, III., dabar gal 
Detroite.

I SIMPUKAS, Adomas, ir Sta
sys, iš Luokės vai., Telšių ap., 
gyv. gal Roxbury (Conn.?) 

SKIRTENKA, Jonas, gyv. 
Brooklyne. iš Jurbarko vai.

STALEVIČIUS (Stalas), An
tanas ir Stalevičiūtė, Aleksan
dra, gyv. Bostone.

STANIULIS, Martynas, iš De- 
veniškio vai., gyvenęs rodos 
Jersey City.

ŠIAUČIULIS - Tamošiūnaitė, 
i Salomėja, gyv. Cincinnati, Ohio.

1

f
1

Jose- 
dabar

Birutė

ARMON, Aldona.
AUGAHTENE, Ona, vyras tė, Ona, duktė Jono.

Juozas, dukterys Juzefina ir O- MAČIENE - Abraitytė, iš Gi-1 
būdu na, Balitmorėje. Ižų vai., Vilkaviškio ap.

AUKŠTUOLIS, Jonas, ir jo MATULAITIS, Jonas ir 
sūnus inžinierius, Waterbury, cas. iš Suvalkėlių km. 
Conn. ' MENZ, Henry A., gyv.

BAGDONAS, Kazimieras, iš Haven, Conn.
Kaulališkių, Šeduvos vai. i MIKAILA. Jonas, iš Stakliš-

BAKŠEVIČIUS, Jonas, iš Ki- kių vai., Alytaus ap.
dūlių vaL, Šakių ap. ! MIKŠIENE (Mitchell), Alvi-

BALTUŠIS, Ignas, iš Rokiš- na. iš Panevėžio.
kio, gyv. Chicagoje.

BENDŽIUNAS, Jurgis, iš Gel- Antanina, kurios 
gaudiškio vai., Šakių ap., gyv. pavardė nežinoma 
apie Pittsburgą. vydiškės km.. Vabalninko vai.,

BIGAILA, Antanas, iš Mažei- Biržų ap., Juozas turėjo saliū- 
kių ap., gyv. New Yorke. ną Newarke.

BINDOKAS, Kostantas, iš MILLER (Kestenis), iš Kė- 
Keturvaiakių vai., Vilkaviškio dainių ap.
apskr. i MINKEVIČ, Stanislaw. Anna,

BUDREVIČIUS, vaistininkas Apolonija arba jų vaikai, rodos 
(druggist). gyv. .New Yorke.

CUKURIENE - Gelumbickai-1 MULEVIČIUS, Petras, brolis 
tė, Chicagoje. povilo

ČEPULIS, Vincas, sūn. Vinco ___________________________
ir Onos, gyv. Brooklyne.

EIDIMTAS, Vladislovas,
Juozo.

FLECK, gyv. Brooklyne.
Jono ir Elenos.

GAILIENE - Gelumbickaitė.
Chicagoje.

GAILIENE - Šeputaitė, iš Y-1 
lakių vai.

GRINEVIČIUS. Kazys, gyve
nęs Bostone.

GRINYTE, Anelė, ištekėjusi 
ir išvažiavusi iš Leliūnų, Pagi
rio vai., gyvenusi Brooklyne ar 
Chicagoje, turėjo mėsos preky- Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė, 
bą.

GRYBAUSKAS, Klemensas ir
Vincas, iš Grybinės km.

IBIANSKAITE,
grįžusi Amerikon apie 1937 m., - 
gyv. Brooklyne ar Chicagoje.

IVANAUSKAS. Kazys, kilęs
Čiukiškių km. Josvainių vai. 
JANKAUSKAS, Romualdas 
Valeras, iš Radviliškio, Šiau-

lių ap., Romualdas vedęs Bart
kevičiūtę - Bartkus iš Šiaulių, 
gyv. Chicagoje: Valeras 
Baltimorėje ar Detroite ar 
ladelphijoje.

JANUŠKA, Bronius,
New Yorke.

JUSIONIS, Adomas, sūn. A- | 
domo, iš Rodūnės vai.. Lydos a. •

JUSIONIS, Aleksas, sūn. Jo-'1
no, iš Rodūnės va!., Lydos ap. I

KASPAREIT. Heinrich, iš
Varnaičių.

KASTECKAITĖ, Juzė, gyv. ’
Lowell, Mass.

KAZAKEVIČIUS, Ignas, gyv.!
Cicero, III.

KESTENIS (Miller), iš Ke-> 
dainių ap.

KOŽUKAUSKAS, Kazimie-į 
ras, ir Vladas, gyv. Chicagoje. i 

KRAINAS. Pranas, jo du sū
nūs ir duktė.

KRIŠČIŪNAS. Nikodemas, iš
Pajavonio vai.. Vilkaviškio ap., 
gyv. Chicagoje. |

KRULIKAS. Eduardas.
KUDABA (Chudaba), Alber-j 

tas ar Alfonsas, sūn. Jurgio iš 
Švenčionių ap.

KUNICKAS, Antanas ir Ku- 
nickas, Edvardas, gyv. New 
Yorke.

I 
sūn.'

IIsun.

Vin-

New

MIKŠYS, Juozas ir Mikšytė,: 
ištekėjusios 
kilę iš Nar-

(VAROS SKELBIMAI
lUNIlliilHimiimiNilMiR

A, J. NAMAKSY
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadu ay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

e<

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS S V C.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St., W. Roxbury. Mass. 

Tel. Parkuay — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

11 Springer_St., So. Boston, Mass.

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

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

i

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINCS
DRAUGIJOS VALDYBA

ič ViAlrcniii Visais draugijos reikalais kreipkitės
18 vicKsauų, protokolu raštininke. I

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

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

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

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

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

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

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

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

So. Boston Furnitūra Co.
Matrašai naujai perdirbami.
Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

h’

e
PLASTER tai produktas spe
cialiai padarytas • sumažinti 
p e r v e r iančius strėndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.
e Kas jis yra: Šis limpąs plės- 
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liaciją.
e Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tras patraukia gydantį ir šil
dantį kraują į skaudamą vie
tą. įtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja, šil
danti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims. sumažina 
perveriantį skausmą.
• Johnson s BACK PLASTER 
išdirba Johnson &. Johnson — 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

gyv. 
Phi-

380Y-z West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

1

GRABORIAI

Vincas Baiukoius. Savininkas.

258 Vest Broadmy,

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

giai patarnauja.

South Boston, Mass.

! 
;
!
1
i

I

S. Baraseviaus ir Sūnūs
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537

—f

1

I
ISutvarkymai Mirusių Asmeny Turto

Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 
prie parko ir netoli jūros, mūrinis 9 šeimų, “2 2 
kambarius, nesenei ištaisytas namas. Įplaukos: 
S4170.00, išlaidos su šiluma 
taxais $3300.00. Kaina: $20,000. Reik įnešti 
$5000.00. Likusi: morgičius 4%. Kreipkitės pas:

Adv. F. <9. Bagočrus,
302 W. Broadway, So. Boston, Mass.

;imų, po 3 
Įplaukos: 

ir aptarnavimu, bei 
$20,000. “ " " ‘

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASRERAS) 

LaMotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

>? I

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.

Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.| 220 E St,
į

' << <1

1

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTART PUBLIC 
T«l. ŠOU Boston 0815 

•OU Boston 2609
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Atsimenu. kaip mūs daina nulūžo, 
ir atkartojo ją liūdnai miškai, 
kada atėjo nuo miestelio pusės 
kareiviai krašto svetimo visai...

Iš moderniojo Kauno: Žemės Bankas, Žemes Ūkio rūmai ir laisvės statula 
Karo Muziejaus sodely, kirį atėjūnai išniekino bolševikiškomis statulomis.

LAIŠKAS
Broliui į Lietuvą

Prisimenu dar kaip šiandieną: 
sodybą seną, klevą prie trobos, 
upelį, kryžių ties keliu kiekvieną 
ir pievoj mūsų iškirstus barus...
Mums mergos vakarais šypsojos, 
kai plėšėm dainą vieškely baltam, 
o mes nerūpestingai mojom — 
širdim atsakėme širdies aidan------

JLiteratura >

b < -
Didelės kelionės visada Paryžiuje ir šiek tiek susi- 

;yra surištos su visokiais pažinti su Prancūzijos e- 
tprisiminimais ir įvykiais, konominiu ir politiniu g**- 
: Vieną kitą žymesnį ivvkį venimu. Teko kalbėtis su 
iš maro kelionės norėčiau daugybe žmonių. Kainos, 

i ir mieliems Amerikos lie- ypač maisto, kyla tiesiog 
tuviams pateikti. kasdien. Bulvėms, nawr-

! J Amerika vvkau pir- džiui. vienos savaitės lai* 
Įmuoju kartu iš i —__
i J aiyemburP'o kunigaikš
tijos per Prancūziją į Le 
Havro uostą, o iš ten į 
New York.

; Ištisą savaitę prieš iš
plaukiant, teko praleisti

Išvarė seną tėvą priešai, 
motulė mirė sielvarto kančioj... 
sodyba degė apiplėšta, 
kada parėjom širdim virpančiom.

Ir atkasėm ginklus iš sodo,
‘■sudiev’* pasakėm močiai kapuose... 
Atsimenu kiekvieną žodį 
mūs priesaikos teisingos ir baisios!
Užgeso šypsenos merginų 
ir meldės kryžiai vakaro tamsoj, 
kada baltais keliais gimtinės 
klajojom, lyg medžiojami vilkai.
Ir vieną kartą, kai putojo 
vidurnakčio dangus rausva ugnim, 
paspaudei ranką man. pamojai 
ir išsiskyrėm, broli, su viltim.
Ak, aš žinau — dar ir dabar tu 
šventojoj mūsų žemėj tebesi, 
nors atėjūnai daugel kartų 
tau lėmė mirtį... Tu — esi!!
Ir vėl tu išeini kaip tąsyk — 
ant balto kelio vakaro tamsoj.
Ir kryžiai šnabžda vėl maldas tas 
ir laimina tave šventoj kovoj.
Palaimina tave močiutės, 
vaikai maži, merginos: “Tik sugrįžk — 
jei bus lemta kovoj tau žūti — 
kas beapgins mus... Ak. Sugrįžk!...”
Žinau — tu vėl pas juos sugrįši, 
kaip visada, — kai saulė kruvina 
keliaus į vakarus ilsėtis, 
ir ges nuvargusi, liūdna diena.
Ak. visada, brolau mieliausias, 
jaučiu kaip artimas esi tu man. 
nors būt keliai tarp mūs ilgiausi, 
nors būt plačiausia toluma----------

Išgirsi, kaip virpės dar sykį 
melsvi dangaus skliautai, balti keliai, 
kai baigs Girėno — Dariaus žygį 
galingi vyčių plieno sakalai!

Lietuviškosios Knygos Kelias 
Tremtyje

Pasikalbėjimas su "Patrios" leidyklos 
savininku J. Lenktaičiu

kasdien.
i pir- džiui, vienos 
mažos kotarpy kaina paki’o tri

gubai. Tiesa, daugybė 
maisto produktų šiandie
ną Prancūzijoje be korte
lių perkama, bet už tai jų 
kainos milžiniško0, arba v - 
sai negalima gauti. Nevel
tui kai kurie prancūzai 

Dr. Kaz’o Griniaus “Atsi- juokavo, kad pas juos gy- 
minimai”, kurių nirmasis ventojai yra dviejų kate- 

i tomas jau spausdinamas; gori jų: turtingieji, ku- 
iš viso jų bus aoie 3—4 to- riems visos prekės vra nri- 

Imus. Šių metu darbu plane einamos; įr beturčiai, ku- 
turime aoie 15 įvairiu lei- rie turi likti sotūs vien 
dinių, kurių žvmi dalis jau prekėmis pasigrožėdami 
darbe, o kiti ruošiami krautuvių languose... 
spaudai. Tarp kitko, jau Ekonominis skurdas gy- 
spaudai atiduota ir Pr. ventojų tarpe iššaukia po- 
Naujpkaičio “Lietuvių Ii- litinį nepasitenkinimą. De- 
teratūros istorija”, Dr. K. monstracijos Paryžiaus 

pasispausim, išleisim dau- Avižonio “Lietuvos istori- gatvėse ir fabrikų streikai 
giau. “Patria” iki šiol iš- ja” įr kitos knygos. Mes yra kasdieninė Prancūzi- 
leido: Stasio Santvaro po- tikime, jog, baigus mūsų jos laikraščių tema. Eko- 
eZljOS rinkinį “J.oivai tao_ L.—: „i nnminf vnaaiu vmoA
laužtom burėm”, /"* 
Nykos - Nyliūno poezijos spausdinimą, leidyklos 
rinkinį “Praradimo simfo- darbas kiek paspartės, ži
nijos”, Stepo Zobarsko no- noma, jeigu neatsiras nau- 
veles “Savame krašte”, jų įr nenumatytų kliūčių 
Antano Škėmos noveles — Sunku kalbėti apie

Paminėti Atsiųstos Spaudos Naujienos

__  _ Eko-
Laivai pa-Aidžiausia darbą bei rū- nominį masių skurdą ypač 

Alfonso pestį — “Tremties Metų” išnaudoja komunistų par
tija. Man pačiam teko Pa
ryžiuje matyti 150,000 
darbininkų demonstraci
ją, kuri, nešdama raudo
nas vėliavas, šaukė: “Prie 
ešafoto Ramadier, prie e- 
šafoto gen. de Gaulle”.

Daugelis patrijotų di
džiąsias viltis deda į gene
rolą de Gaulle, ir į jojo su- 

“prancūzų * •

vėlės “1
Antano Škėmos noveles
“Nuodėguliai ir kibirkš- darbo planus, kai gyveni- 
tys”, Balio Gražulio nove- mo sąlygos kaitaliojasi ne 
les “Brydė rugiuose”; dvi dienomis bet valandomis, 
Vytės Nemunėlio ilius-į_
truotas knygutes vaikams (Lenktaitis.
— “Mažoji abėcėlė” ir'mes ;___
“Tėvų nameliai”; Viktoro tolimesnio darbo gaires, tautos nacionalinį sąjūdį”. 
Kamantausko “Praktinį bet kas užtikrins, jog ryt De Gaulle vardas kaskart 
prancūzų kalbos vadovė- ar poryt neiškeis mūsų į dažniau matyti laikraš- 
lį”; S. Šlapelio “Lietuvos kitą, vietą, kur, gal būt, čiuose. Jo dažnos ugnin- 
žemėlapį”; Stepo Zobars- • nerasime ne tik spaustu- £>os kalbos randa didelį at- 
ko noveles vokiškai “Das(vių bei knygrišyklų, bet ir garei daugelyje krašto gy- 
Lied der Sensen”; mūsų tų skurdžių darbo sąlygų, ventojų. Istorinė gen. De 
paskutinis bei didžiausias kokias turim čia. Mūsų vi- Gaulle paskirtis yra ap- 
leidinys, tai rašytojų ai- sų svarbiausias uždavinys saugoti prancūzų tautą 

/iKn n t«clct _________ A.?  1__________J t- — T111/A CTT*AC 10H1 1 O*
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Kiekvieno darbo pradžia nemažiau įdomu sužinoti 
sugriautoje Vokietijoje y- ne tik tai, ką Jūs išlei- 
ra sunki, o ką jau bekalbė- džiat, bet ir kaip knygas 
ti apie knygų leidimą. Juk leidžiat?... 
šiandien dažnas turi ne
mažo galvosūkio, kol su
randa kelis lapus popierio 
laiškams, knygas leidžiant 
popieris seikėjamas ne la
pais, ne centneriais, bet iš
tisomis tonomis! O kur 
dar šriftai, metalas, dažai 
ir kitoki reikmenys? Šian
dieną, norint gražiai išleis
ti geras ir vertingas kny
gas — reikalinga turėti 

j ne tik gerą galvą, bet ir
idealizmo!

Tokių minčių lydimas, 
vieną gražią dieną kulnia
vau Fellibacho gatvėmis, 
ieškodamas “Patria” lei
dyklos.

“Patria” yra įsikūrusi, 
nuošalioj gatvėj, dviaukš
čio namelio viename kam- 

i baryje. Leidyklos savinin
kas, atleiskit ponas direk
torius, Jonas Lenktaitis, 
aukštas f 

! džentelmenas, mane “prie- dykla randasi Fellbache, o 
Į mė” ne savo “darbo kabi- knygas spausdinam, bro- 
inete”, be kurio neapseina šiūruojam ir įrišam aplin- 
joks direktorius, bet ant kinių miestų spaustuvėse 
minkštasuolio... j bei knygrišyklose, esan-
— Prašom prisėsti — pa- čiose nuo kelių iki kelioli-

i i Pokalbininko veide žai
dusi geraširdiška šypsena 
dingsta, užleisdama vietą 
rimtumui. Po trumputės 
pauzos p. Lenktaitis sako:
— Taip, apie darbo sąly

gas galim pakalbėti. Jeigu 
mūsų tarpe dar yra žmo
nių, kurie sako, jog knygų 
leidyba esąs lengvas ir ge
rai apsimokąs “biznis”, tai 
aš norėčiau pasakyti, jog 
toks manymas yra klai
dingas. Knygų leidėjas (aš 
kalbu tik apie “Patria”

sako susimąstęs p.
— Šiandieną

planuojam, tiesiam organizuotą

manachas “Tremties Me- — varyti pirmyn leidybą, nuo gręsiančio kraštui ko
tai”. Pastarasis tiek gau-'kol tik leis sąlygos. munistinio pavojaus ir
siu bendradarbių kolekty-Į Baigiant pasikalbėjimą, grąžinti tautai vidinę ra- 
vu, tiek ir komplikuotu norisi vieną kitą žodį tarti mybę.

Bebūnant Paryžiuje, be- 
sunkia darbo našta slėgė dovą, p. Joną Lenktaitį. v®ik *nt kiekvienos gat- 
mūsų pečius... Knygų leidybą jis pradėjo v^s sienų teko matyti di-

Šitas monumentalus lei- galima sakyti, iš nieko, bet įj^jpiai plakatai: “Spalių 
dinys turėjo pasirodyti žy-'savo sumanumu, energija į dieną „ar32ju?e<. kalba 
miai anksčiau, bet jis ne ir meile lietuviškai kny- Gaulle . Plakato pa

darbą) turi daug sunku- spaudos darbu, ilgą laiką'apie “Patria” kūrėją ir va-
mų, o kai kada jis susidu
ria su tokiomis kliūtimis, 
kurios kartais, atrodo, ne
įveikiamos. Jokia paslap
tis, kad mes popierį gau
name sunkiai. Tas pat pa
sakytina apie metalą, da
žus, licenzijas... 1 
galvosūkį sudaro ir trans-!giamės, jog pavyko jį sek- Į Leisdamas 

šviesiaplaukis porto priemonės. Mūsų lei-imingai baigti ir juo apvai- Lenktaitis kreipia didelį 
, J- 1 1— — J _ • T1-11L. ’ •! a • T • x ' j.-. — - XXI. •

dėl leidyklos kaltės pasi- gai, per vienerius metus ^iksle matyti susirinkus 
_  ;rodė tik liepos mėnesio; leidyklą padarė pirmau- didžiule minia, kuriai iš 

Nemažą i pirmoje pusėje. Mes džiau-! jančia visoje Vokietijoje, dangaus mėlynės pasirodo 
ir trans-'giamės, jog pavyko jį sek-!Leisdamas knygas, p. sakute taikos ba-

Grigas Valančius. Lietuva ir» 
Karaliaučiaus kraštas. Kir- i 
cheim - Teck 1946 m. 94 pusl.

Viktoras Simaitis. Vyturėliai 
laukuos. Iliustravo Povilas Os- 
molskis. Reutlingen 1947 m. 80 
pusi.

Kun. J. Burkus. Eisiu pas Tė
vą. Tikėjimo tiesų santrauka. 
Dilingen/D 1946 m. 111 pusl.

P. Šležas ir Ig. Malinauskas, 
Lietuvos Istorija. Antroji papil
dyta laida. Kassel - Mattenberg Munchenas. Red. leidėjas Jonas 
1947 m. 138 pusl. < Rankraščio į Sakevičius, redaktorius Kazys 
formai. . ‘Bradūnas.

Daugelis prancūzų kaip 
tik ir mano, kad gen. De 
Gaulle tautinis sąjūdis y- 
ra simboliu anojo taikos 
balandžio, atnešančio tau
tai vidinę taiką, ekonomi- 

;nį pagerėjimą ir, ypač iš-

nikuoti Lietuviškosios dėmesį ne tik į tai, ką lei- 
Knygos 400 metų sukaktį.' džia, bet ir į tai, kaip lei- 
Visuomenė ir kritika džia. Daugumas “Patria“ 
“Tremties Metus” priėmė leidinių pasirodė ne tik 
šiltai, o tai yra geriausias! skoningai atspausdinti, 
atpildas už įdėtą darbą ir , bet ir gražiai apipavida- 
rūpesčius, jį leidžiant.. Jūs linti. “Patria” leidėjas, iš 
būsite pastebėję, jog mes profesijos < 
mėginam lietuviškos gro- prekybininkas, tik baigęs 
žinės literatūros patiekti studijas, tampriai susijun- 
ir svetimomis kalbomis, ge su Lietuvos kultūra: jis 
Pirmuoju bandymu pasi- buvo vienas iš tų, kurie 
rodė jau minėtos Stepo Zo-;kūrė Valstybinę Filhar- 
barsko novelės vokiškai 
“Das Lied der Sensen”, 
kurių vertimą atliko Sta
sys Tiškus ir Renate Gla- 
del, o iliustracijas pagami
no vokiečių dailininkė Ha- 
nna Nagel. Hes norėtume 
duoti ir daugiau vertimų į 

prasdamas, apie ką eina sižvelgiant į knygų leidy-svetimas kalbas, pvz., an- 
kalba, o paskui pasakė: j bos sunkumus, produkcija gliškai ir prancūziškai, bet

— Ką galima papasakoti yra nemaža. [vien gerų norų neužtenka'
apie įstaigą, kurios amže-l — Mes apgailestaujam,— reikalingi ir geri verte
lis matuojamas vos viene- kad dėl Jums žinomų sun- jai, o jų nėra... 
rių metų masteliu, o tokio kūmų “Patria” tegali pa-! — Ką “Patria” numato 
amžiaus yra mūsų “Pat- tenkinti tik nedidelę leidi- išleisti artimiausiu laiku? 
ria”? Palaukit, kai ji mi- nių paklausos dalį. Dvyli-Į — Spausdinam keletą kū-j 
nės, sakysim, nors pen-ka leidinių per metus ben-rinių. Pirmuoju pasirodys 
kiasdešimtmetį, tuomet dru per 60,000 egz. tiražu, Vinco Ramono mūsų tau- 
turėsim... ką papasakoti... palyginti, menkas įnašas tos neseniai išgyventų
— Bet Jūs knygas lei- lietuviškos knygos badui dramatinių dienų romą-1 

džiate. Vien tik apie numalšinti. Tačiau darom nas “Kryžiai”, toliau Ste-1 
“Tremties Metus” galima tai, ką esamose sąlygose po Zobarsko dvi knygos 
prirašyti visą puslapį, o galime padaryti, o jeigu jaunimui “Riestaūsio SŪ-' 
kur kiti leidiniai? — sakau sąlygos palengvės (nors nus” ir “Ganyklų vaikai”.] 
aš.

Jonas Biliūnas. Rinktiniai ras-'
tai. L.T.B. Gunzenhauseno sky
rius. 1946 m. 158 pusl.

23 Svetimieji. Nobelio premi
jos laureatų, akademikų, gar- sisveikinęs tarė p. J. Lenk- kos kilometrų atstume nuo 
šiųjų rašytojų novelės, apysa- taitis ir, rankos mostu nu-leidyklos. Žiemą turėjome 
kos. romanų ištraukos. Reda
gavo Vytautas K. Prutenis. Iš
leido Venta. Wurzburgas 19471
m. 264 pusl.

Aidai. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Liepos mėn. (4 nr.).l

įsigyk Angližkai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
nes jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4". 
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

braukęs į šalį krūvą ko-nemaža vargo su elektros 
rektūros lapų, padarė vie-varžymais. Yra ir daugiau 
tos prisėsti. — Tai mano sunkumų, kurių čia visų) 

(“darbo kabinetas”, — šyp- nė nesuminėsi... 
sodamasis pridūrė. I Mūsų pasikalbėjimas nu-

Kai aš, patogiai užėmęs krypo apie “Patria” išleis- 
(“poziciją” šalia p. Lenk-tąsias knygas. P. Lenktai- 
taičio, užvedžiau kalbą a- tis sako, jog “Patria”, 
pie “Patria” veiklą, jos pradėjusi darbą praėjusių 
laimėjimus, ateities pla- metų vasarą, taigi, lygiai 
nūs ir kitokius dalykus, prieš metus, iki šiol išlei- 

, klausiamasis sužiuro į ma- dusi dvyliką leidinių, t. y. 
ne su nuostaba, lyg nesu- kas mėnesį po knygą. At-

diplomuotas!8*™^”* iž komunisti- 
nių žabangų.

(Bus daugiau)

366 W. Broaduay,

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass

Šiuomi siunčiame S. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas ....
Adresas

a «

ir prašome atsiųsti mums Angliš-

moniją ir Operos Teatrą 
j Vilniuje, jOgau{jas
i

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.
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Mūs skaitytojams‘tam duomenų nejaučiam),1 Kitas neeilinis leidinys bus

Address

City

Name

Write For A Trial Copy of 

“THE MARIAN” 
Subscribe to “The Marian” 
The new and different EngHsh monthly magazine 

for all Americans of Lithnaaiaa descent.

Mail this coupon to: THE MARION 
2334 S. Oakley Avė., Chicago 8, III.

•r-
i

Zone Statė
First Issue out Dec. 15th., 1947.

Send me a free copy of “THE MARIAN” □ 
Enclosed find $1.00 for 1 year Subacription 

of “THE MARIAN” □ .
• X 1 *


