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Brazilijos pavyzdys 
Dar vienas pažeminimas 
Pragaištinga amnestija
•

Brazilija nutraukė diplomati
nius santykius su Sovietais dėl 
tų pačių priežasčių, dėl kurių 
taip pat padaryti gal turėtų ir 
Jung. Valstybės. Vienas Mas
kvos laikraštis Brazilijos prezi
dentą Dutrą palygino su Hitle
riu, apšaukė fašistu, jankių ka
pitalo tarnu. Brazilai teisingai 
suprato, kad valstybės galvos 
įžeidimas yra nevien asmeninis, 
bet kartu ir visos tautos įžeidi-1 
mas. Jie aiškia ir griežta forma! 
paprašė Maskvą pasiaiškinti.; 
Kai Molotovas ir šiuo atveju ė- 
mė išsisukinėti, pakartotinas 
Brazilijos protestas baigėsi san
tykių nutraukimu. Taigi, vadi
namosios mažosios, ar tik ma
žiau civilizuotos tautos kartais 
elgiasi tiesiau, garbingiau ir 
nuosekliau už didžiąsias. Prisi
menant P. Amerikos valstybes 
galima spėti, kad jos dabar tur 
būt gailisi savu laiku paklausiu
sios Washingtono spaudimo už- 
megsti santykius su raudonuo
ju Kremlium. Tai buvo roosvel- 
tinės ir churchillinės trumpare
gės politikos periodas, kada ne 
tik jie patys norėjo įsivaizduoti 
Staliną baltu angelu, bet dargi 
vertė tuo tikėti ir savo kaimy
nus bei sąjungininkus.
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Čia matome iš Kanados miškų plaukiančius rąstus St. Maurice upe į Tuque ežerą, Quebec. 
Darbininkas, laiveliu plaukdamas, skirsto rąstus, kad nesusikliudytų. Rąstai siunčiami į popie- 
ros dirbtuves. Kanados miškuose dabar dirba ir šimtai lietuvių tremtinių.

Lenkų Raudonųjų Valdžios
Agentai Užgrobė Ūkininkų

Pabėgo Tos Partijos Vadas 
Mikolajczyk

Grįžtant prie dabartinių poli
tinių klaidų apžvalgos, negali
ma nepastebėti dar vieno JAV 
suklupimo Jung. Tautų seime. 
Turime minty kivirčius dėl 
Graikijos saugumo. JAV dele
gatas pareiškė politiniam ko
mitetui, kad Amerika sutinka 
atsiimti kaltinimą prieš Jugo
slaviją, Bulgariją ir Albaniją, 
jei minėtos valstybės pasižadės 
bendradarbiauti su tarptautine. 
organizacija, sustabdys visus 
karo veiksmus Graikijos pasie
nyje ir nesiųs jai daugiau gin
klų. Šiuo žygiu buvo bandyta 
išperėti dar vieną kompromisą 
Sovietų paglostymui (nesgi a- 
merikiečiai ir visi kiti gerai ži
no, kas kursto karą Graikijoje; 
ir kas jame dalyvauja), tačiau 
šį kartą bolševikai buvo tiek iš
didūs, kad amerikiečių malonę 
teikėsi paniekinamai atmesti. 
Višinskis tuojau puolė — ir ne 
be logikos — JAV pasiūlymą. 
Jis sakė: “Jei pripažįstama, kad 
Jugoslavija ir kitos Balkanų 
valstybes kaltos, tai negalima 
laužyti principo, ir nusikaltėlius 
reikia bausti. O jei amerikie
čiai sutinka atsiimti savo kalti
nimą, tai reiškia, kad jie buvo 
be pagrindo”. Vėliau kitas bol
ševikų delegatas, Gromyko dar 
pridėjo, jog Sovietai nedarys 
jokių kompromisų, nes “Sovie
tų žodyne tokio žodžio nėra.” 
Po šio amerikiečių pažeminimo 
UN delegatų balsų dauguma vis 
dėlto buvo nutarta sudaryti 
Graikijos įvykių stebėjimo ko
misiją, tačiau jau iš anksto aiš
kus tos komisijos nereikšmin
gumas ir nesėkmė, kai 
kvos lėtinių vyriausybių 
kijos kaimynai nepaiso 
tarptautinių komisijų.

SUSIDAUŽĖ DIDŽIULIS 
LĖKTUVAS

Užmušė 52 Žmones

GAISRAI PADARE 36 MILIJO 
NŪS NUOSTOLIŲ. - 

17 ŽMONIŲ ŽUVO
---------------------- Pranešama, kad ir

Bryce Canyon, Utah —trenkė į pakalnę ir į šipu- Maine valstybėje gaisrai
Pereitą penktadienį, spa- liūs subyrėjo. Tuo lėktuvu sukontroliuoti^ bet dar ne- gyvenimo
« . a 1 ■••iv i • T T -A -l X?___________ • _ • • I 1 • • _ • •  __ X I a.2 T —lių 24 d., didžiulis United važiavusieji keleiviai ir užgesinti. Jeigu neatsi- 
Airlines transportinis lėk- visa įgula — 52 žmonės suks stipresni vėjai, tai 

įtuvas, lėkdamas iš Los užmušti, jų kūnai buvo gal pavyks ir užgesinti.
i Angeles į Nevv Yorką už- sudraskyti ir išmėtyti. Kaip žinoma, gaisrai
sidegė. Lėktuvo įgula ko- Prieš pat lėktuvo susi- siaučia ne tik Maine vals- 
vojo su liepsna ir ieškojo daužymą, jo vairuotojas tybėje, nors šios valsty- 
vietos nusileisti. Lėktuvas pranešė per radio, kad bės gyventojai daugiausia 

lėktuve kilo gaisras ir kad nukentėjo, bet siaučia 
jis grįžtąs nusileisti pavo- New Hampshire ir Massa- 
jaus lauke. Bet, matyt, chusetts. 
besileidžiant lėk t u v a s 
smarkiai krito, eksplioda- 
vo ir užsidegė.

Mas- 
Grai- 
jokių

a

Bolševikų prokuroras Višins- 
; kis reikalauja, kad dėl visų da
bartinių Balkanų neramumų 
būtų apkaltinta Graikijos vy
riausybė. Jis reikalauja tuojau 
atšaukti Anglijos ir Amerikos 
karines pajėgas iš tos šalies, 
sustabdyti graikams bet kokią 
paramą, o SSSR, pagal Višins
kio pažadą, “ir toliau kovos dėl 
Graikijos laisvės”. Atseit, 
atvirai kalba apie Stalino apeti- neša, 
tą po raudonuoju padu sutrypti sius 25 metus 
dar vieną Europos šalį. Ir šito koše mokyklose mokinių nepaliesti, 
mirtinio pavojaus akivaizdoje, skaičius pakilo 50 nuošim- Raudonasis Kryžius ir 
Amerikos misija Graikijoje, sa- čių. Dabar mokinių skai- kitos labdaringos įstaigos 

■ koma, vis spaudžianti graikų čius siekia 3,000,000. teikia pašalpas nukentėju-
į vyriausybę “būti demokratiš

kesne”. Tarsi ta šalis gyventų 
normalų laikotarpį, tarsi ten

• neturėtų veikti visame pasauly 
į praktikuojami karo meto su- 
i varžymai. Kai priešas pasie-
• niais veržiasi iš sukomunistintų 

Balkanų, to paties priešo agen
tams buvo leidžiama laisvai 
veikti šalies viduje: komunistai 
ten bent iki šiol turėjo spaudos,

Vien Maine valstybėje 
žuvo 17 žmonių, šimtai' 
žmonių apdegė kovodami i 
su ugnimi; 6,000 žmonių1 
liko be namų: 506 pasto
vus gyvenimui namai su
naikinti Maine valstybėje. 
Padarė $36,000,000 nuo-

Varšuva, Lenkija—Rau- kontrolėn, pareiškė: ‘Slap- 
donųjų valdžios suorgani- tosios policijos pusė yra 
zuoti ir remiami Lenkų stipriausia’. Vadinasi, ką 
Ūkininkų partijos kairieji gali daryti beginklis pilie- 
nariai užgrobė tos parti- tis ar piliečiai prieš gin

ėjos centrą ir jos leidžiamą kluotus valdžios agentus, 
laikraštį “Gazeta Ludo- Raudonųjų taktika: už 
wa”. Raudonųjų valdžios mažiausį 
organai skelbia, 
vęs ministras 
tijos vadas 

įczyk pabėgęs, 
kur? Tačiau, 
kitaip. Raudonieji galėjo 
jį areštuoti ir skelbti, kad 
pabėgo. Bet vėliau paaiš
kės. Jeigu pabėgo į Vokie
tiją ar Austriją ir pateko 

Į į Amerikos ar Anglijos 
zonas, tai gali būti apsau
gotas, bet jei pateko į Ru- rius Maskvoje ir jų neiš- 
sijos zoną, tai jam gręsia leisią tol, kol nebus užtik- 
mirtis. i rintas Rusijos atstovams

Lenkų raudonųjų vai- saugumas ir saugus išva- 
džia jau. seniai taikėsi žiavimas iš Brazilijos, 
kaip nors sunaikinti opo-1 Rusijos užsienio reikalų 
ziciją. Ūkininkų partija ir ministerija sakė gavusi 

. - . . - jos vadas Mikolajczyk bu-, žinių, kad Rusijos amba-siems žmonėms, ir taipgi J ... . J. ;. • s _vo stipriausi opozicija. sados stabo nariai buvo 
P g - ’ JLfa? tioma! Kairieji, užgrobė parti- chuliganu užpulti ir įžeis- 
žmonėms kuriuos neJaL ios laikraštt privertė tb.ti, gelbstint ir kurstant 
SffTlieX? na^tė Iaikraščio štab^ spausdin- policijai”.
lestingos liepsnos pavertė laikraštį taip kaip jie Maskvos raudonųjų val- 
j pelenus. | nori, 0 ne taip, kajp jjku_ jfiai surasti ir Primesti

šieji partijos nariai nori, kam nors kaltinimus, tai 
Tuojau pirmame to laik- paprasčiausias 
raščio numeryj smarkiau- Prisimename, kad Rusijos 
šiai puolė Mikolajczyk’ą. bolševikų valdžia kaltino 

' Vienas iš partijos na- Lietuvą už jos kareivių 
rių, kada M. Wycech ir M. gaudymą. Visas demokra- 
Banach įėjo į spaustuvę 2 tinis pasaulis juokėsi iš 
vai. rytą ir paėmė savo tokių bolševikų kaltinimų.

Trys Milijonai Mokinių Ka
talikiškose Mokyklose

Washington, D. C. — 
Nacionalė Katalik i š k a stolių.

jis Auklėjimo Draugija pra- Lietuvos Pranciškonų 
kad per pastaruo- vienuolynai su Dievo pa- 

katalikiš- galba iki šiol liko ugnies

G. E. PANAIKINA 13-METŲ 
PELNO - PASIDALINIMO SU 

DARBININKAIS PLANĄ
New York

Electric kompanija,

taktika: už 
prasitarimą ar 

kad bu- nusikaltimą kulka į pa- 
ir tos par- kaušį.

M. Mikolaj-; 
bet nežino J 
gali būti ir

Maskva, Rusija — Rusi
jos radio ir žinių agentū
ra praneša, kad rusų vy
riausybė sulaikė Brazili
jos ambasados visus na-

X

Antraeiliai keliai užda
ryti Maine valstybėje. Vi
sur uždrausta medžioti. 
Bendrai, uždrausta eiti 
kur nors į miškus. Vi
siems yra suprantama, 

į kad be padegimo gaisrai 
! nekilo. Galėjo būti pade- 
I girnai per neatsargumą 
arba ir tiksliai. Jau keli 

i areštuoti. Taigi būkite 
atsargūs su ugnimi, ypač 
šios sausros metu.

Iškilmingai Pagerbė 
Žuvusius Herojus

New York — Sekmadie
nį, spalių 26 d. (Kristaus 
Karaliaus šventėje) atve
žė pirmuosius žuvusius 
herojus iš Europos. Tran
sportiniu laivu atvežė 
6,248 karstus su Ameri
kos didvyrių lavonais.

Centraliniame parke su
sirinko didžiausios minios 

• žmonių. 400,000 žmoniųI

ne- 
pa-

— I reikalinga $357,000.000 
ne-J pagalba iki kito kovo

General viršininkams priedai 
di- panaikinami. Pernai 

džiausią elektriškų daiktų gal tą planą Mr. Wilson 
- - gaminimo įstaiga, nu- be savo algos $108,000 dar

mitingų ir agitacijos laisvę. Dar sprendė panaikinti pelno -įgavo priedą $90,000. Tai- 
darbinin- gi jo alga už 1946 m. buvo 

kuris galiojo $198,000. Taigi su tokia 
ir gyventi.

daugiau. Sakoma, amerikie- -- - " 
čiams reikalaujant, graikų su- Jęaįs planąpasidalinimo su
perdemokratinė vyriausybė pa- 13 me^ų pagal pla. alga ’bepigu
skelbė komunistiniams partiza
nams amnestiją. Raudonųjų 
brigadų partizanai ta amnesti
ja, žinoma, nepasinaudojo, o iš 
izoliacijos salų į laisvę paleisti 
18,000 deportuotų komunistų 
(daugelis jų žinomi teroristai ir kainos yra taip iškilusios, 
žudikai), tuojau susimetė į nau
jas brigadas, ir užpuldinėdami Charles E. Wilson, kom- 
ramius gyventojus, nuėjo prisi- panijos prezidentas, pa
jungti prie raudonųjų partiza- tvirtindamas pranešimą, 
nų kalnuose, še tau, ir amnes- kad pelno pasidalinimo 
tija pagal amerikietišką recep- planas panaikinamas, pa- 
U - C. žymėjo, kad kompanijos

Washington, D. C.
Prezidentas Truman ne-* pagalba iki kito 
reitą penktadienį viešai mėn. 31 d. Italijai— $142,- 
per radio paskelbė, kad jis,000,000 iki gruodžio 31 d. 
šaukia specialę Kongreso ir po to dar reikės $143,- 
sesiją lapkričio 17 d. dėl 000,000 daugiau, kad galė- 
svarbių reikalų, būtent, tų verstis iki kovo 31 d. 
sulaikymui infliacijos na- Okupuotose srityse — Vo- 
muose ir apsaugojimui kietijoje, Japonijoje ir 

būtinai 
reikalinga pagalba.

Mr. Truman, atsakvda- 
suai- mas Rusijos laikraščiams 

aš pasiūlysiu *r radio, kurie sako, kad 
ką turėtų da-;Jun&-. Valstybių šelpimo

apsaugojimui kietijoje, 
Prancūzijos ir Italijos nuo Korėjoje taipgi 
totalitarijinių spaudimų.

Prezidentas Truman sa- 
tyliai pagerbė kare žuvu- kė: “Kai Kongresas susi- 
sius. Katalikų kapelionas, rinks, tai 
ir taipgi žydų rabinas ir programą, 
protestantų ministeris 
kalbėjo maldas.

at- ryti dėl infliacijos, aukš- planai Yra Įai imperialis
tų kainų ir didelių pragy-^’uiai^siekiai, pareiškė: 
venimo išlaidų, 
mos priemonės 
tos laiku — yra 
gos dabartinės 
atitaisymui”.

Kalbėdamas apie užsie- laisvas 
Hillcrest Tr., E. Orange, nio šelpimo reikalus, 
N. J. Paliko dideliame nu- pareiškė, kad Jung. Vals- * 

žmoną

Mirė Jurgis Vaškas
Newark, N. J. — Sek

madienį, spalių 26 d. mirė 
pradžioje Bet kaip paprastiems dar-, Jurgis Vaškas^ gyv. 96 

darbininkų gavo bininkams gyventi, kada 
kainos taip iškilusios?

Dėl pelno-padalinimo pla- liūdime
United E- (Lynch), motiną Barborą “pagelbėti laisviems žmo 

and Ma- Vaškienę, brolius — Vin- nėms ir laisvoms tautoms 
CIO, ats- cą, Antaną ir Praną, dvi atsistatyti iš karo griuvė- 
Dermody, i seseris — M. Gebienę iš šių, atsistoti ant savo ko-

ną šių metų
160,000
$3,000,000. Tai didelė pa
rama darbininkams gauti 
tiek virš algų, ypač da
bar, kada pragyvenimo

i
•>

Atitinka-' “Yra tai nesąmonė sa- 
_  priim- kad mes siekiame 

reikalin- dominuoti kitą tautą. Mes 
padėties tikime į laisvę, ir mes da- 

|Tome ką galime, kad pa- 
I remti laisvus žmones ir 
  valdžias visame 

J1S pasaulyje”.
Alice tybių politika buvo ir yra t_za KamlMatac I Iimmi 
rbora “Daerelbėti laisviems žmo- RffliOKIaTaS I JlNiy.no panaikinimą 

lectrical Radio 
chine Workers, 
tovas Joseph 
laišku pareiškė, kad tai Irvington, ir Oną Staknie- jų, gelbėti vienas kitam. Senatorius 
padaryta su skriauda dar-Įnę iš Sandwood.
bininkams, ypač 
kada kainos pragyvenimo spalių 29 d.
yra taip aukštai iškilu-1 Reiškiame gilią užuo
stos. jautą pp. Vaškų šeimai.

Valstybių Prezidentus
Columbus, Ohio — J. V. 

Robert A. 
i ir skirti savo pilną dalį Taft jau viešai pasisakęs, 

dabar,j Laidojamas trečiadienį, pastoviai ir tvirtai tai- kad jis esąs kandidatas 
kai.” respublikonų partijos no-

Prezidentas Truman pa minacijai į Jung. Valsty- 
žymėjo, kad Prancūzijai bių Prezidentus.

i

jautą pp. Vaškų šeimai.
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Lietuvių Tremtinių Gyvenimas
(Rašo "Darbininko” korespon- dentas Vokietijoje St. Devenis)

AAŽ-S f----- K---- 1—Mirė AarulnOlaS jalOTTlItalijos Komunistai Apver 
kia Darbdavių Padėtf Roma — Po ilgos ligos, 

aprūpintas paskutiniais 
Sakramentais ir gavęs 

j specialų Popiežiaus Pi- 
ijaus XII-jo palaiminimą, 
mirė Kardinolas Carlo Sa- 
lotti, 77 m. amžiaus, Apei
gų Kongregacijos prefek
tas.
į Dabar Kardinolų Kole-

Roma — Italijos komu
nistų vadai ir jų spaudai 
atsirado keblioje padėty
je, kai kainos pradėjo pul
ti žemyn ir darbininkų e- 
konominė padėtis pradėjo 
gerėti.

Kainoms iškilus, komu-' 
nistai smerkė valdžią ir gijoje lieka tik 62 nariai, 

{darbdavius ir pataikavo, 
darbininkams. Bet kada' 
dabar urmų kainos pradė
jo pulti žemyn, tai komu
nistai turėjo pakeisti tak
tiką.

Dabar komunistai smer
kia valdžią, kad ji būk

fe ■

Ut A

LIETI VIŲ TREMTINIŲ 
MOKYKLOS PRADĖJO

DARBĄ
Rugsėjo men. pradžioje 

visos lietuvių tremtinių 
mokyklos vėl pradėjo dar
bą. Vaikai ir jaunimas 
mokyklas lanko labai uo
liai. Mokytojai dirba su! 
dideliu pasišventimu ir

V. K. BALTRAMAITIS 
LANKO LIETUVIŲ 

TREMTINIŲ 
STOVYKLAS

Amerikos katalikų misi
jos atstovas V. K. Baltra
maitis šiuo metu Vokieti
joje lanko lietuvių tremti
nių 
tus 
mu 
K. 
jos lietuvių tremtinių sto
vyklose randa 
draugų, kuriais 
dijuoti Vytauto 
universitete Kaune.

V. K. Baltramaitis daly
vavo lietuvių tremtinių 
žurnalistų suvažiavime, 
kur pasakė gražią kalbą, 
iškeldamas lietuvių trem
tinių darbštumą ir kultū
ringumą. Toliau V. K. 
Baltramaitis pažymėjo, 
kad tremtinių gyvenimas 
yra žymiai sunkesnis, ne
gu jį vaizduojasi Ameri- _ ________________ „____
kos lietuviai. Tik pama- cl_° korespondentui pareiš- ir yra didžiai ~ naudingas.! 
čius stovyklas galima pa- ke- kad ji deda pastangas 
justi tikrąją tremtinių pa- savo buvimą Vokietijoje 
dėtį. pratęsti. Ji norinti aplan-

Išvvkdamas į Berlyną, kyti lietuvių tremtinių 
V. K. Baltramaitis aplan- stovyklas visose trijose 
kė Kasselio lietuvių sto- zonose. Jos pirmasis tiks- 
vvklą. Čia vėl priminė. esąs nuodugniau susi- 
kad Amerikos lietuviai pažinti su tremtinių gy- 
dar neturi pilno vaizdo a- venimu. 
pie nepaprastai : ’
tremtinių gyvenimą. L___ 
kia kiek galima daugiau Švedijoje, kur ji išbuvusi 
informuoti Amerikos lie- visą savaitę.

__  i daro labai 
ūjj. kad kultūringo krašto įspūdį, 
bilius dėl Visiems darbo gana, ir 

i ieškoma, 
nusiminti. Tremtiniams taikomos tos 

pačios darbo sąlygos, kaip 
ir švedams, 
klausimas i 
tvarkomas.
Švedijoje 
jeigu nebūtų vieno 
Tas “bet” — tai rusų ar-

reikalus. Ji palaiko trem
tinių j JAV įsileidimą. Di
desnioji amerikiečių t_

i

desnioji amerikiečių tau- į
;tos dalis domisi DP reika
lais ir tikimasi, kad Stra- kantrybe. Lietuvių trem-

stovyklas ir tiria ki
šu tremtinių gvveni- 
susijusius reikalus. V. 
Baltramaitis Vokieti-

torL° tUįas. bus pri,ir?tas\ tinių mokyklos labai pri-1 
mena Vargo Mokyklos lai
kus, nes yra nuolat mėto
mos iš vietos į vietą. Ta
čiau ir sunkiausios sąly-į 
gos lietuviškosios mokyk-!

Pas- los nepalaužė.

artimų 
teko stu- 
Didžiojo •i

O. Tolišius yra kilęs iš 
Klaipėdos krašto. Į JAV 
išvyko 1906 m. Po pirmo
jo pasaulinio karo buvo 
“New York Times” kores
pondentas Berlyne. P 
kutinio karo metu jis bu
vo Japonijoje, kur japonų' 
buvo suimtas ir nuteistas 
sunkiųjų darbų kalėjimu.

Dabar jis lankėsi Angli- BxALF įgaliotinių 
joje, dar aplankys britų žiavimas. 
zoną, paskui vyks į Berly- dalyvavo visi Vokieti jo jįe 
ną. o iš ten jau keliaus at
gal į Ameriką.

PASIKALBĖJIMAS SU 
PONI A E. DEVENIENE

Ponia E. Devenienė. ku
ri šiuo metu studijuoja 
lietuvių tremtinių gyveni
mą Vokietijoje, vienam 
lietuvių tremtinių laikraš- 

J • -

SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo mėn. įvyko 

suva- 
Suvažiavime

esantieji BALF įgalioti
niai ir Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus atstovai. Su
važiavę 
ningai 
Dr. kun.
pramatytasis darbo pas
kirstymas tarp BALF į-j 
galiotinių ir Lietuvos! 
Raudonojo Kryžiaus buvo

įgaliotiniai vie- 
konstatavo. kad 
J. B. Končiaus

I

Vaikučiai Indiana polis mokykloje— Donald 
Reeves, kuris laiko pakėlęs ranką, buvo pavojin
gai sužeistas automobilio ir gydytojai nesitikė
jo, kad jis pasveiks. Bet jis stebuklingai tiek pa
sveiko, kad gali lankyti mokyklą, nors dalinai 
yra paraližuotas.

i 
sunkų Toliau E. Devenienė api-

BxALF įgaliotiniai su 
BALF centru ir Lietuvos 
Raudonuoju Kryžium su-1 
gyvena gerai. Suvažiavi-j 
me buvo konstatuota, kad 
BxALF siuntos Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių pasie
kia vidutiniškai per 4—6 
savaites.

BALF

BALF SKYRIŲ DĖMESIUI

Didžiojo Bostono Bendruo-
■mama*menes ■ ofioo ve jus

Dabar yra vedamas Di
džiojo Bostono Bendruo- 

i mo. vaiuxu<Į, nau j* uun menes Fondo vajus. Šis 
neduodanti paramos darb- fondas užlaiko daugiau 
daviams ir jų įstaigos dėl kaip 300 agentūrų, kurios 
to turi bankruotuoti.

Vadinasi, kaip ir ką val
džia nedarytų, vistiek ko
munistams neįtiktų, nes 
toji valdžia nekomunisti
nė. Valdžia stengiasi pa- 

darbininkų būvį, 
komunistai 1

tuvių spaudą. Toliau kai- ~ Švedija 
bėtojas pažymėjo. 1 
nors Stratono 1___  __
DP įsileidimo ir nepraėjo, dirbančiųjų 
bet nereikia i..... .........
Dėl tremtinių įsileidimo į 
Ameriką yra sukelta mil
žinišką akcija. Nusiminti 
nereikia. Katalikų misija 
rūpinasi afidevitų suradi
mu. Panašiai rūpinasi ir 
kitos religinės misijos.

V. ]
pat jau lankėsi lietuvių mas Jiems, 
tremtinių bendruome- n^a\ čia

kasdien patarnauja žmo
nėms. Raudona Plunksna 
reiškia, kad mes visi turi- 
ime prisidėti darbu ir au- 
i komis — kad mes visi da
linamės proga ir atsako- 
;mybe. Kiekvienas doleris, 

kuretn kuri mes aukojame į Di-
(Greater 

Community 
dirbtuvės Fund^’. eina mūsų pačių

'gerinti
'tai XXXXXXX XX XXXXJ XXXX XX XXX XX XV j v. . r,
darbdavius, kad jie uždą-! ^21° ^21^°
rytų dirbtuves. Komunis
tų laikraštis jau skelbia.! 
kad kaikurios <_______
bus uždarytos ir milijonas 
darbininkų neteks darbo.

Amerikos Lietuvių BALF’ui

menės Fondą 
Boston

Už taip nuolat teikiamą 
materialinę paramą ir at
jautimą mūsų benamių!

gerovei.
Daugiau kaip pusę mili

jono žmonių Didžiajame 
Bostone gavo tiesioginį 
patarnavimą tų įstaigų, 
kurias užlaiko Bendruo
menės Fondas (Communi- 
ty Fund).

! Taigi aukokite, kiek iš
galite į Greater Boston'sunkios padėties, mes vi-į,----- c ---------

Lietuvių tremtiniams kur lankėsi, _ plačiai išsi-sacįos jum liksime dėkin- Community Fund. 
momentas liūdnas ir tra- kalbėjo su atsakingais as- gOS įr> kaip pavyzdys ar-j 
giškas. BALF Seimo jie menimis. Jis daug naujųItimo meilės liksite Jūs,! 
daugiau laukia. negu žinių parsivežė apie visos mieli Užjūriečiai. 
mums gali atrodyti. Jie lietuvių tautos padėtį, 
mūsų veikimu nepaprastai Seime dalyvaus įžymių 
domisi. Musų gyvas veiki- amerikiečiu sveėių, tiek 
mas yra būtinas jiems New Yorkį miesto atsto. 
gebėti. ,vų

x— , Tik ką gavome praneši-svečių, tiek šalpos ir kul-aukotuosius 
tremtinių mą, kad BALF Seime da- tūros organizacijų vadų. 
t tt. tautos,

x , A . . B.ALF įgaliotiniai ir!Rei. budino lietuvių gyvenimą Ljetuvos Raudonojo Kry-1 
ziaus pirmininkas Ameri
kos lietuviams ir BALF 
vadovybei išreiškė padė
ką. Lietuvių 1 
bendruomenė BALF veik- iyyaus BALF įgaliotinis Pažinkime savo

Antanas savo tremtinių draugus 
specialiai asmeniškai. 

Nuo šio 
tremtinių linkėjimus daug kas pareis. Tad, ku-! 

ir Jums asmeniškai perduo- rie skyriai dar mandatų į 
~ ~ 1 St.,

Trossingen’o Kolonijos 
lietuvės moterys.

Užmušė 23 Anglų Traukinto 
Nelaimėje

Socialinis 
taipgi gerai 
Tremtiniams 

būtų nebloga, 
“bet”.

Londonas —Edinburgh- 
į-Londoną greitasis trau
kinys nušoko nuo bėgių ir 

■ i daiktus: rū- nusirito į pakalnęę. Toje
bus, medikamentus, mais- nelaimėje užmušė 23 žmo- 
tą ir kitokią pagalbą.

Dabar, spalių mėn. yra

Visoje Europoje išsklai- 
tiek kitų valstybių i dyti lietuviai gauna Jūsų

nes ir 60 sužeidė.
Tai jau antra geležinke- 

I vaikučiams ^gelbėti vajus. Ho nelaimė laike trijų die- 
, Skubėkite viską siųsti ne- 
' atidėliojant tiesiog į

United Lithuanian Relief Fund
of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Tel. EVergreen 7—1422-3

la yra labai patenkinta. Vokietijoj Dr. 
Pasitaikęs vienas antras Trimakas. Jis 
išsišokėlis yra arba sava- atvyksta į Seimą ir atve- 
naudis, arba nepažįstąs ža 1 
tremtinių gyvenimo i 
toks balsas neatstovauja ti. Garbingojo svečio pra- Centrą, 105 Grand St. 
tremtinių bendruomenės, 'nešimas bus idomus. svar- Brooklyn 11, N. Y., neat- 
SUDARYTA KULTŪROS i bus,

TARYBA

BALF Seimo

PAIEŠKO
■nešimas bus įdomus, svar- Brooklyn 11, N. Y.,

, naudingas visiems siuntėt, malonėkite tai pa
lietu vių šalpos darbo vei- daryti i .................. ,

— —_________ O______ 1— -- 1 J x — oi n /J i

Jonas Baginskas gim. 2. II. 
1916 m. Lietuvoje, Marijampo
lės apskr. Liubavos valsčiuje, 
ieškau savo dėdės Kučinsko 
Molėjaus, kilusio iš Marijampo
lės apskr. Liubavos vals. Skai
sčių kaimo, išvykusio į Ameri
ką prieš did. karą.

Mano adresas: Abitibi Power 
Paper Co., Camp #24. Regan 
Ontario Canada Jonas Bagins
kas.

i neatidėliodami, 
šiandien.

BALF Seimas pradeda- 
BALF Skyrių atstovai. mas 1947 m. lapkričio 5 
Būtų tikrai gera, kad d., 2 vai. p.p. Hotel New 

■ i • -i • • • , i - -i, • kiekvienas BALF Skv- Yorker, 34 St. ir 8 Avė.,lygas, ieško emigracinių ir kultūros reikalams gin- s “ New Yorke kr 5 d 8
(galimumų. Kad ir j vargą, ti ir stiprinti sudarė Kul-; Luietų oeime nors po t t___ __
bet tik į saugesnę vietą, tūros '

Ponia E. Devenienė pa- Taryba savo buveine pasi-į
reiškė įsitikinimą, kad A- rinko Augsburgą, 
merikos lietuviai 
įBALF’ą dės visas pastan
gas, kad palengvintų sun
kų tremtinių gyvenimą.
Svarbiausias 
lietuvių tikslas esąs ap- 
or « 4- t 4- x-x 4- « t

j ..... .. « ..

K. Baltramaitis taip tumas ir švedų nuolaidu-'
-- i—r., mne Musų tremti-'

gyvena pilną druomenės meno ir
Lietuvių tremtinių ben- kSiam.s- Sva{bu- t kad

kul- 
nės vyr. komitete, kur pa- netikrumo gyvenimą. Kad tūros sričių atstovai ben- 

t > meno
emigracinių ir kultūros reikalams gin-

pranešimą išgirstų visų

darė atitinkamą praneši-1 ir turėdami neblogas są-drame suvažiavime
mą.
LANKĖSI “N’EW YORK

TIMES” KORESPON
DENTAS O. TOLIŠIUS
“New York Times

respondentas O. Tolišius.į
atvykęs savo 
reikalais į Hanau. rugsėjo 
pradžioje aplankė LTB
Vyr. Komitetą. O. Tolišius 
pareiškė, kad JAV spau- ginti tremtinių teises ir praktiškos reikšmės. Dai-! 
da gyvai domisi tremti-!suteikti galimybę saugiai lininkui L. Vilimui pa- 
nių gyvenimu ir gina jų ir pakenčiamai įsikurti. įvesta rūpintis sueiti į!

kontaktą su žymesniai- denburge (anglų zona); 
J?jsiaos amatų kultyvuoto- buvo atidaryta Pabaltijo 
pijais. Nutarta suruošti dailininkų dailės paroda.

Kiekvienas Pabaltijo tau-' 
tos tautiniu i

” ko-

asmeniniais

Tarybą. Kultūros v,eną atstovą'
BALF Seime dalyvaus 

Pirmo- ir Lietuvos Ministeris A- 
per je eilėje nutarta remti ir merikai, Pulk. Povilas Ža- 

ūgdyti dailiuosius ama- deikis, kuris tik ką grįžo 
tus, nes jie yra viena bū- iš Europos. Lietuvos Mi- 

------ dingiausių mūsų liaudies nisteris Europoje daug 
Amerikos meno pasireiškimo formų/ 

ir šiuo metu turi didelės! PABALTIJO DAILININ
KŲ PARODA 

OLDENBURGE
Rugsėjo pabaigoje 01- 

(anglų zona)

vai. vakare bus gražus 
koncertas, kuriame žy
mios meno jėgos džiugins 
visus dalyvius lietuvių 
tautos menu. Koncerte 
norima duoti visiems da
lyvauti, tad bilietai tik po 
$1.00. Viskas vyks Hotel 

!New Yorker, arti Penn- 
sylvania didžiosios gele
žinkelio stoties, New Yor-| 
ko širdyje. !

ruošusios ginti tremtinius 
nuo neteisėtų skryningo 
komisijų veiksmų. Nes rei
kia tikėtis, kaip visuomet 
ir visur tremtinių gyveni- 

j me, taip ir čia bus jaučia- 
į mas mūsų “mokytojo” j 
j pirštas.

?! 
»! 
♦! 
i! 
?! 
♦! 
i! 
č 
?! 
i! 
?! 
i! 
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i! 
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TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

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

išleistą knygą —

“KATALIKIŠKOJI LIETUVA”.
Naujasis veikalas yra gražiai paveiksluotas, turi 587 

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1) Krikščionybės keliai į Lietuvą; 2) Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje: 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918 ; 4) Šventoji Lietuva; 5) Lietu
vos trispalvei plevėsuojant 1918—1940: 6) Nebaigta lietuvių 
tautos Golgota 1940—1946 m.

Kaina — $4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366IV. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

į
!>, tremtyje gyvenančių 
J;! tuvių dailininkų dailės 
p rodą.
?!l
?!'
?!
?!!
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t
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?!
?!
?!
?!
?!
?!

“MUSŲ KELIO”
SUKAKTIS

Spalių mėn. pradžioje 
vienas iš ryškiausių lietu
vių tremtinių savaitraščių 

išleido 
Žinant

I
I

Kelias” 
numerį.

lietusių tremtinių 
sąlygas, “Mūsų 
išvarytasis spau-:

I
!
i

“Mūsų 
šimtąjį 
sunkias 
spaudos 
Kelio”
dos baras yra didelis in
dėlis į lietuvių spaudos is
toriją. šimto jo numerio 
sukaktis paminėta išlei
džiant specialų padidintą 
numerį. Gražios sukakties 
proga “Mūsų Kelias” ga- 

!vo daug sveikinimų.

Bus Vei Skryningas
I

£
v 
y

r

Jauniausia LletuvalSg 
Seserg Kaogregadja 
rraso Jusiį ragams
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.

■0
I

|

II

Gauta tikrų žinių, kad 
skyrium rū-!nauJ°j^ tremtiniams šelpti 

pinosi tautybių atstovai, organizacija TT>^ J 
Lietuviškąjį skyrių, su
tvarkė < 
riušis ir dail. Kolba. |

Savo kūrinius išstatė šie 
lietuviai dailininkai: Au
gius, Galdikas, Jezerskis, 
Jonynas, Kaufmanas, Kol
ba, Petravičius, Valius, 
Vizgirda. Dargi ir Alek
sandravičius.

PABALTIJO UNIVER
SITETO ALBUMAS

Numatoma išleisti Pa
baltijo universiteto albu
mą, kuriame nuotrauko
mis bus pavaizduotas vi
sas universiteto gyveni
mas.

IRO darys 
4Jį okyAų, su-savo skryningą ir patik-! 
dailininkas And-irins tremtinių “bona fide”.' 

.Tik po skryningo bus iš- 
Iduoti nauji pasai su foto
grafijomis ir bus galima e- 
migruoti.

Daug vilties naujas 
skryningas duoda anks
čiau išskryninguotiems. 
Jie bus dar kartą skrynin-! 
guojami ir reikia tikėtis 
jiems vėl bus pripažintas 
D. P. statusas. Kiek paty-J 
riama IRO išskryninguo
tiems jaučia ir simpatijos 
ir užuojautos.

Tačiau mūsų organiza
cijos tiek Amerikoje tiek 
tremtyje turėtų būti pasi-

|
1

i

|

I
I I i i i
5
I
I

Kiek Jūsų išgales leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems j 
Vienuolijos reikalams:

$1.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbes Nariu

$100.00 — taps Amžinuoju Nariu 
o kas $500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

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

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.
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8AINT JOSEPH'* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Kntered aa tecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Kasa, under the Act of March 3,1870.

Aoeeptance for mailiną at special rate of postage provided for in Section 
UOS, Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918.

SUBSCRIPnON RATES:
Domestic yearly---------------------$5.00
Domestic once per week yearly $3.00
Foreign yearly_______________$5.50
Foreign once per week yearly $3.50

Naciai Mane Norėjo Sušaudyti
Skaudūs Prisiminimai 1I

Jums, gal būt, nusibodo sitikome išsigandusį rau- 
skaityti apie lietuvių var- donarmietį. 
gus ir nelaimes. Gal daug 
kas atrodo neįtikėtina ir — Slėpkimės! 

j pasakiška. Tačiau tikėkite — Et, tai niekis! 
'man: mes niekad nepa- mojo ranka raudonarmie-i 
:mirsime nei siaubingų bir- tis. — Tai tik manevrai!., i 
Iželio nakčių, nei tų neri- Kai atsidūrėme dviejų; 
imu patvinusių dienų, kada aukštų namo menkame rū-į 
įmes buvome gaudomi už syje, driokstelėjo keli 
tai, kad lietuviais gimėme, sprogimai ir pakvipo ait-į 

riu parako kvapu.
i Iš BOMBARDUOJAMO ? Susitraukę lindėjome rū-! 
Į MIESTO Į KAIMĄ syie įr meldėme Dievo pa- 

__  Į Tai buvo 1341 m. birželio galbos.
tikslu jie yra nukankinę kelias dešimts tūkstančių dva-,^2 dieną. v Miestas tuo tarpu degė,
sininkų ir keletą milijonų žmonių, yra uždarę bei su-L Gyvenau Alytuje, nuosa- Pro medžių viršūnes, pro

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama ----------------- $5.00
Vieną kart savaitėje metams_ $3.00
Užsieny metams .......................  $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

— Karas!— šūktelėjome.

— nu

DARBININKAS
866 West Broadiray, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

"Slaptas" Priešreliginis Teroras
Bolševikai buvo manę išnaikinsią tikėjimą nužu

dant visus dvasiškius ir tikinčiuosus pasauliečius. Tuo

nors 
visus 

už-

naikinę desėtkus tūkstančių bažnyčių, per dvidešimt 
penkis metus varę bedievybės vajų. Tos pastangos su
naikinti religiją ir įgyvendyti valstybinę bedievybę 
kainavo Rusijai kelis milijonus žmonių gyvybių ir ke- 
nių, prieš kuriuos bedievybės vajus buvo daromas. Gi turėjo net savo gimna- dukterys 
tų pastangų pasekmės buvo kaip tik priešingos jų tiks-’T - - . .x. .
lui: religinis sąjūdis užuot sumažėti, sustiprėjo. Mate- Pas mane viesejo mano Kai tėvas mėgino eiti J 
rialistinis marksizmas susidūrė su tokia galybe, prieš §>»»naitis, su kuriuo to miestą ieškoti, prabegda- 
kurią pasijuto esąs bejėgis. Be to, tas žvėriškas žmo- džiaugsmo -artėjančio mas žmogus jspejo niekur 
nių žudymas sudarė bolševikams plėšikų ir kraugerių kar° ~ Pro?a truPuU pa- neiti nes miestas visą lai-l 
vardą. 0 čia jie pradėjo išeiti į pasaulį. Nori pasirody- slvaisinom,ir ramiai atsi- ką bombarduojamas ir ja- 
ti žmonijos “išlaisvintojais” ir “geradariais”, o tikre- 8u*en> poilsio. me pūna lavonų.
nybėje yra “plėšrieji vilkai”. Patys sau šlovę nuolėšė.l aPle 4:3? Y?1- S™1’, ~Pni: kepyklos stovėjo
_ . . .. . ... . __ ... rimtie mono novoriinn' Lmlrm smaili 7mn.

ivakaro pastebėjau, kaip ir dangų apgaubė tamsiu; Yorko miesto Deputy Mayor Be^rctt mies-
1 karštligiškai sovietų kari- debesėliu. įto vaidyboje įteikia BALF’ui sa* o av'-’ą Pri'n in e da-
ninkai evakuavo savo Praėjo valanda, antra, o lyvavusios linkčios rado pasitenkinimą. Kairėje stovi: 

iiš'bŪijonūšTvūstybės pinigų,"suniokčtų’tų pačių'"žmo- amonas.. *r vaikus- ,kurie kaj™yno . vyresniosios Aldona ya'aitvtė /n' ą priima p-lč Ad’lė Gaįa-aur,- 
r a'*, r rii.b-to.iio vls nebegrįžo, kaitė. Stovi Uršule Bacevicier.e, dajnin-nke Barbora

Visi pradėjome nerimauti. Darlvs, Ieva A verkime, p-lė Adelė Daužickaitė. Sto' i 
Tag Day Komiteto vicep. Juozas Ginkus, Joen Jacobi. 
Photo by Peter Urban.

“geradariais”

nei duonos, nei mėsos. 
Kreipėmės į ūkininką pa
galbos. Jis pasiskundė, 
'kad viską turėjo atiduoti 
į kareiviams, bet vis dėlto 
mus sočiai pavalgydino.

j Vis labiau temo. Norėjo
me pasilsėti. Atsigulėme 
sode po medžiu, užsiden
gėme apsiaustais ir pradė
jome snūduriuoti.

Staiga prie mūsų priėjo 
sargvbinis ir pasakė:

— Jūs galite čia miegoti, 
bot žinokit: jei kas 
naktį atsitiks, .jus 
sušaudysim. Naktį
draudžiu iš šios vietos pa
judėti!

• Nors ir labai norėjome 
miegoti, po tokio įspėjimo 
visą naktį nesumerkėme 
akiu.

Mūsų laimei tą naktį nie
ko blogo neatsitiko, bet 
mes nutarėme trauktis to
liau.

POLITRUKAS KIEME
Kita rvta nuėjome pas 

sekanti ūkininką. Pas jį 
buvo daugybė miesto žmo
nių su vaikais ir ryšulė
liais. Ant stalo stovėjo 
nuodynė pieno ir duonos. 
Užkandome, apsitvarkė
me ir pamiegojome iki po- 

kurie yra piečio.

ji

Su tokia reputacija tautų nepriviliosi. Reikia keisti naiti^ ”iane Pažadino: 
taktika, įtraukti nagus ir - naudoti slaptus angies ~ K?Įk®- brolau! Karas 
nuodus. i Prasidėjo.

Deginimu bažnyčių ir masiniu katalikų žudymu Praplėšęs akis, išgirdau 
bolševikai jau sugadino sau vardą Ispanijos naminio burzgimą, kulko-
karo metu. Dar daugiau padarė sau žalos panašiais svaidzių tratėjimą ir 
darbais Lietuvoj ir Lenkijoj. Kaip visa tai užglostyti? sPJ'°&stamU bombų_ praga- 
Nuo pavergtų kraštų užsidarė geležine uždanga, gi Is- Isejau^į
panijos neįkanda, tik kerštingai dantį griežia. Gi jiems ”
reikia būtinai pataisyti pasaulinė reputacija, nepasi
liaujant ir toliau religiją persekoti. žodžiu, jie mėgina 
ant dviejų kėdžių atsisėti. Tam reikia įgudusių diplo
matų. Bolševikai čia vargingai šlubuoja. Bet vis dėlto 
mėgina. Išgalvojo “nežymų, slaptą” religijos persekio
jimą. Visa bėda, kad jų “slaptos” priemonės visiems 
yra aiškios, bet vis dėlto sėkmingesnės, negu atviros 
barbariškos žmogžudystės.

Atidaro kai kurias išlikusias nuo teroro bažnyčias 
ir skelbia tikėjimo laisvę. Bet tas bažnyčias apkrauna 
nepakeliamais mokesčiais ir kunigų pamokslus taip 
kontroliuoja, kad kiekviena dėstoma tikėjimo tiesa į- 
skaitoma į priešvalstybinę agitaciją (mat, valstybės 
tvarka turi būti bedieviška) ir pamokslininkai būna 
areštuojami, tardomi bei kankinami ir Sibiran ištre
miami. Seminarijos būk tai leidžiamos veikti, bet klie
rikai nakties metu šaukiami į čekistų tardymo vietas 
ir verčiami tapti valstybės šnipais. Vyskupams nelei
džiama siųsti į žmones ganytojiškų laiškų. Kurie iš
drįsta tai daryti, atsiduria Sibire. Katalikams “nebe- 
draudžiama” eiti į bažnyčią, bet atsilankusieji įrašomi 
į liaudies priešus, t. y. netenka pilietinių teisių ir, kas 
svarbiausia, maisto kortelių. Vaikai atimami nuo tė-

Tačiau, kai pradėjo šalia mergaites, pasakė karys, 
mūsų kristi šovinių ske- tik patarė neiti arti miško, 
veldros, nutarėme bėgti, 
nes nervai negalėjo išlai
kyti. Iš visa ko sprendėme, 
kad vokiečiai jau Alytuje.
— Kur dingti? Ogi eiki

me tiesiog į ugnį, pas vo
kiečius! — pasiūliau ir vi- vos dvasios, 
si tuojau sutiko.

SUSITINKAME SU
I VOKIEČIŲ KARIAIS
i Praeidami pro namus, 
.radome juos sveikus. Ta- 
Ičiau kaimyno dukterų vis 
dar nebuvo. Dėl visa ko 

į prikabinome
> einame į 

kaimą.
Lėktuvai kiek apsirami-l

1 no. Miestas tebedegė. | Pakilom ir repečkomis būtų atradę šitą
Per šilą, gimnazijos kie- patraukėme tiesiog į vo- visus mus sušaudytų, 

mą, kelias šalutines gat- kiečių tankus. Jei šaudys,1 Žvilgterėjau į lai 
ves išėjome iš miesto. Pir- nors matys, kad bėgome Toli, 
mas vaizdas, kurį mes pa- pas juos pagalbos.

nei patrankų, tad manėme matėme buvo — vokiečių Tačiau kareiviai nieko niai. 
saugiau baisiausią laiką patrankos, išdėstytos ant nesakė. Vieni skutosi bar- pasakyti, 
praleisti. !kalnelių ir daugybė ka-Iždas, kiti valgė ar laikraš-* Kad nebūčiau

____  Deja: kitoje Nemuno riuomenės. Kariai į mus tį skaitė. įpasiėmiau kartu 
nuėjome pusėje vyko baisus tankų atkreipė savo žiūronus ir. u„i„.
rxn I— 1o4*Z*ii4"a (

nes ten tebesislapsto rau
donarmiečiai, 1 
apšaudomi. * i Mane iš miego pažadino

Laukais pasukome prie giminaitis, 
artimiausio ūkio.
buvo tušti, nebuvo

kokių šešių desėtkų žmo-1 
nių eilė, — tepasakė siau-! 
bo apimtas žmogelis. —; 
Staiga ėmė leistis lėktų-! 
vai ir negailestingai šau-; 
dyti! Didesnę pusę žmonių! 
iššaudė!..

Tėvai nuleido rankas ir! 
kiemą, ir apstulbau: dan- pavedė mergaites Aukš-; 
gus buvo juodas nuo dūmų čiausiojo valiai, 
ir daugybės lėktuvų. i

Nujausdami, kad negreit 
bus galima ko nors nusi
pirkti, tarėmės nueiti į 
miestą duonos. Tačiau ša
lia mudviejų atsirado kai
myno dvi dukterys, kurios 
paprašė pabūti su jų tė
vais ir i 
jaunesnėmis

BOMBARDAVIMAS 
NESILIAUNA

Nebuvo kur dingti. Rū- prie durų 
syje prisirinko tiek žmo- raštelį, kad mes 
nių, kad pasidarė alpinan- ' 
čiai trošku.

Palaukę, kol praskrido 
išsigandusiomis lėktuvų banga, išėjome į 

,________ j seserimis, o klem*> ° Paskum su kai-
pačios nuskubėjo į miestą mynals patraukėme j šilą, 
apsipirkti Ten nebuvo nei kareivių,

MERGAITES 
NEGRĮŽTA

Mes tuo tarpu aptvarkė
me kambarį ir i 
pas kaimyną, j 
darbininką. Jis lakstė su ištisomis bangomis bom-Į 
žmona ir dviem 
mis, kurios ašarojo ir ver- medžių viršūnes 
kė.

Truputį užkandom. *
vų ir bedieviškai auklėjami. Žmonės nustatomi prieš Staiga pro mūsų galvas neliai. 
dvasiškiją. Apie religinę ar šiaip jau padorią spaudą pradėjo smigti vokiečių Išsirausėme pakalnikėje 
nėra nė kalbos. Ir toks “slaptas” priešreliginis teroras lėktuvai. Beskubėdami į duobę, sugulėme joje ir 
vadinama tikėjimo laisve! K. kaimyninio namo rūsį, su- laukėme.

i

I

Namai — Eik greičiau i kiemą! 
nė gy- — sušuko. — Kažkoks po

litrukas barasi su žmonė- 
Atsigėrėme vandens ir m^s- Kai vokiečiai pama- 

griovyje, nes tys. mus visus iššaudys!
Tekinas nubėgau į kie

mą.
Prie tvoros stovėjo vien- 

taikė J namo stogą ir jis marškinis rusu politrukas 
pradėjo liepsnoti. Mergai- ir koliojosi. Už abieju rai
tės pradėjo verkti, nes kul- kų .ii laike keli vvrai. Tik 
kų lietus dar pagausėjo.

JEI KAS ATSITIKS, 
MUS SUŠAUDYS

I

i 

sugulėme 
viršum galvų zvimbė šau
tuvų kulkos.

Staiga viena kulka pa-

prieš valandėlę jie atėmė 
iš jo ragana.

j Reikėjo kas nors daryti. 
.Jei vokiečiai mūsų tarne 

žmogų,

inėjo du vokiečiai
Reikėjo eiti

įtartas, 
septvne- 

Šalia tankų buvo kitas ū-'rių metų kaimyno dukterį 
paprastą mūšis ir vokiečių lėktuvai mostelėjo ranka ateiti. j kis, tad pasukome tiesiai į ir

—...................... _ ’ ■ Prisiartinome. |kiemą. Kieme stovėjo gra- mas aiškinau,
dukrelė- bardavo savo priešą. Pro! — Kas tokie esate? Kur.žiai padengtas stalas, už rodinėjau, ir jie 

pradėjo beinate? — paklausė. Įkurio sėdėjo armijos šta- kartu nueiti suimti
— Esame lietuviai! — at-bas ir vakarieniavo. Į vai- ruka. 

sakiau vokiškai. — Bėga- rūs karininkai raportavo! Atėie sargvbiniai 
me nuo mirties... Ten dau- paskutines žinias. tė nolitruko kišenes, pasi-
giau nebegalime pasilikti..! Atsiminėme, kad nuo ry- ėmė ginklą ir nusivedė.
— Gerai, galite eiti!—to nieko nevalgėme. Su sa-Mes ramiau atsikvėpėme, 

žiūrėdamas į moterį ir vim neturėjome nieko —! Tesinvs 4-tame pusi.

skraidyti patrankų šovi- 
i niai, kulkosvaidžių šrap-

nuėjau. Kaip bemokėda- 
rankomis 

sutiko 
polit-

iškra-

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

Jonas Rinitas

26.

Dėdė Piršlys
— Tai eikim pasitikt, — nekantravo An

driukas.
— Koks tu, vienok, karštuolis!
— Negali man padyvit, kad su tėvais noriu 

pasimatyti.
— Ar tik su tėvais?
— 0 su kuo daugiau? Tiesa, ten yra šofe

ris, labai švarus vaikinas.
— Šoferis... ha, ha! Visus išskaičiavai, o 

užsigarduoti pasilikai ką daug švaresnio už 
šoferį. Ten yra viena asmenybė, kurios vardo 
nenoriu priminti, nes patsai jį dažnai minty
je kartoji.

Andriukas tamsiai paraudo.
— Ką jūs čia, dėde, niekus šnekate!
— Visai ne niekus. Tai labai rimtas daly

kas. Juk nenori, kad Stuobrių giminė iš isto
rijos išnyktų. Geniukas dar perjaunas, ir jis 
kol kas tik į karinius žygius įsigilinęs. Kad

tik nebūtų į mane nusidavęs, — beveik liūd
nai užbaigė Viktoras.

— Taigi, taigi, — skubiai pagriebė Andriu
kas. — O kaip su Tautgėlų gimine? Tamsta 
man primeni šeimynines pareigas, o kaip gi 
patsai?

— Aš... aš... — sumišo Viktoras, — aš jų 
dar neišsižadėjau. Tegu tik Lietuva sugrįš į 
nepriklausomybę, tuomet... Dabar — pats gi 
žinai, kokie dabar laikai.

— Aha! — džiaugsmingai suklykė Andriu
kas, — pats sunkiais laikais išsikalbinėji, o 
mane negailestingai į liepsną stumi.

—Stumiu?! Tave ne stumt, o laikyti rei
kia, nuo tos, kaip sakai, liepsnos. Aš tik mė
ginu šiaip taip užglostyti bei pateisinti tavo 
užgaidas.

— Na, jau ir užgaidas! Aš į tą merginą žiū
riu kaip į kokios šventosios paveikslą, o čia...

— Ot čia ir visa bėda, kad tik žiūri, dūsau
ji ir neišdrįsti jai tarti reikiamojo žodžio. 
Kiek kartų sesuo man sakė, kad bandai jos 
kantrybę iki negalimumo. Ji puikiai mato, 
kad mylitės, bet viens nuo kito slepiate tą, 
ką abudu žinote. Ji labai norėtų judu apves
dinti, bet nepasiryžta jums to pasiūlyti. Susi
daro keista padėtis. Mano sesuo, dėl įgimto 
Tautgėlams išdidumo, nenori savo sūnui pa
sakyti, kad vestų našlaitę Aldoną. Jos sūnus, 
taip pat turįs Tautgėlų kraujo, nenori ar ne
išdrįsta pasisakyti motinai, kad yra Aldoną 
įsimylėjęs. Ir kas keisčiausia, kad jis neišdrį
sta ir Aldonai savo meilės pareikšti, nors ži
no, kad Aldona kaip tik to ir laukia. Ir taip 
sukasi tas užburtas ratelis. Tad tenka man

ledas pralaužti, ar verčiau tave pastūmėti, 
kad pats ledą pralaužtum. Taigi būk vyras, 
ne koks liurbis.

Andriukui tie žodžiai skambėjo kaip sal
di muzika.

— Tai sakai, brangus dėdyte, kad mamytė 
tam palanki?

— Tai tu to dar nepastebėjai? Ei, Andriuk, 
Andriuk! Su komisarais tu pirmos rūšies di
plomatas ir detektyvas, o savo tikros moti
nos jausmų nemoki atspėti. Žinoma, kad pa
lanki!

— Bet iš kur tai sužinojai?
— Dabar ir gana! Juk minėjau ,kad ji pati 

man tai pasakė.
— Valio! — šūktelėjo Andriukas.
— Vargiai teturi teisės šūkauti valio, kai 

kiti tau kovą laimėjo.
— Aš gi ne sau, tik jums sakau valio.
— Na, gerai, gerai. Tik kova dar nebaigta, 

ir tau pačiam teks duoti lemiantis smūgis. 
Tik žiūrėk, kad nedrebėtum.

— Drebėt iš laimės leistina, ar ne?
— Bet ne skystimauti. Na, eikim jų pasi

tikti. Jau turi būt atvykę.
* * *

Taip, jie buvo atvykę. Pasimatymas bu
vo nuoširdus, bet lyg kažko trūko. Andriu
kas pasisveikino su tėvais kaip geram sūnui 
pridera. Su Aldona nebežinojo, kaip apseiti. 
Viktoro įdrąsintas, norėjo jai bent ranką pa
bučiuoti, bet nė to nepadarė. Kiek stipriau jai 
ranką spustelėjo ir kiek ilgiau savo rankoj

palaikė. Tik tiek. Eugenija nusivylusiai į jį 
pažvelgė. “Liurbis”. — neskaniai pamintyjo 
ir vos susilaikė to neištarus. Viktoras, maty
damas, kad piršlyba slysta įam iš ranku, pri
bėgo prie Eugenijos ir kažvą į ausi jai pa
kuždėjo. Eugenija visa nušvito ir karštai jam 
padėkojo. Paskui kreipėsi į Andriuką.

— Nuo laimės aš tiek apsvaigau, kad tau, 
mylimasis sūneli, ir padėkoti pamiršau. Tur 
būt jau tokia žmogaus prigimtis, kad perne
lyg dide’ė laimė ar nelaimė tiek ji sukrečia, 
jog ir sąmonės nebetenka. Tik įsivaizduokite 
— ji kreipėsi į savo vyrą ir brolį — kiek man 
Andriukas atnešdavo laimės valandų, kai 
retkarčiais mane aplankydavo tame čekistų 
lizde. Ir nieko nebijo, nieko nepaiso, tik vieną 
turi troškimą, kad savo mamą suramintų. Tie 
jo atsilankymai palaikė mano ir Aldonukės 
dvasią. Bet tas paskutinis jo vizitas atnešė 
mums tiek laimės, kad visa tai dar sapnu te
beatrodo. Ir kaip mudvi bijojom, kaip už jį 
mcldčmės. kad jam pavyktų tuo komisaru 
nusikratyti!

— Aš visai nenorėjau juo nusikratyti; aš 
norėjau ji svečiuosna parsivežti, ir — parsi
vežiau. Tiesą pasakius, dėdė Viktoras tai pa
darė.

Viktoras kažką nepatenkintai suniurnėjo. 
Eugenija tęsė toliau:

— Iš tiesų, nesinori tikėti, kad viskas tain 
sklandžiai būtų pavykę. Kokie jūs visi geri, 
kokie sumanūs ir ryžtingi! Degu nekantry
be visa tai sužinoti. Turėsi. Andriuti. viską 
man papasakoti iki smulkiausių smulkmenų. 

(Bus daugiau)
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■ studentai, bet jei ji bus iš
provokuota, tada su pro-' 
vokatoriais reikia pasielg
ti taip, kaip kadaise su na-' 
ciškąja Vokietija.

Buvo pravestas studentų 
tarpe diskusijų gale bal-' 
savimas: ką jie girdėję; 
Europoj’e iš pašnekėsiu su j 
europiečiais apie galimą1 
naują karą? 67'< europie
čių pasisakė už galimą 
naują karą; šį kartą tarp 
Rusijos ir U.S.A.

Studentų vedamas laivo; 
kasdieninis laikraštukas 
"Tiger Rag” paduodavo 
naująsias žinias iš plačio-j 
jo pasaulio.

KITU TAUTŲ 
STUDENTAI

“Marine Tiger” 
keliautojai buvo 
moję studentai. Be 
kiečių studentų,

(Tęsinys)
Sl AMERIKIEČIŲ STU
DENTŲ EKSKURSIJA
Iš La Havre uosto teko 

plaukti mažu, 12.000 tonų 
“Liberty” tipo laivu, vadi
namu "Marine Tiger”. Ke
lionė per jūrą tęsės 9 die
nas ir kainavo 138 dole
rius. Jūra buvo rami.

Ypatinga laimė teko tu
rėti "Marine Tiger" kelei
viams, kad su šiuo iaivu iš 
Europos po vasaros atos
togų keliavo 400 amerikie
čių studentų grupė. Šiai 
grįžtančiai iš Europos stu
dentų grupei vadovavo A- 
merikos užsienių reikalų 
ministerijos pasekretoris 
Mr. Maynard C. Krueger.

Nekalbant jau apie visą 
laiką pakylią studentišką 
laive nuotaiką, kasdien 
jo salėje įvykdavo rimtos 
studijos: paskaitos, disku
sijos ir koncertai.

Iš įdomiausių politinių ir 
socialinių klausimų mums 
lietuviams įdomiausia be
ne bus D. P. ateities klau
simas ir U.S.A. 
su Sov. Rusija.

Tremtiniu. taiD 
mųjų D. P. klausimu A- ropos išvykimo priežastis °_____ __ ________
merikos studentija parodė daugumoje neaiškus Eu- riksmą. Puoliau į duris ir jrj.ir_ i_ ______  t- i_i_ r v*r\v\r\G! iii G ! >• -■-» • v ,

ouotllicau. A11CO 1110.11^7 OIU- . _ J .

vėjo keliolika vokiečių ka- « «a buvo: du, trys 
Ireivių su atkištais j mane Parode rankl» PIrstals- 
šautuvais ir liepė pakelti 
rankas aukštyn. Po to į- 
sakė eiti su jais į kiemą. 

Va- Su manim išsivarė ir kitus 
ma- pasirodžiusius žmones.
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kiamės, tačiau žmonės, ku
rie visa tai vaidinti turi, 
verkia.

Linksmą sovietinį gyve
nimą turi demonstruoti 
vaikinai ir merginos Per- 
nau pliaže. Parodytos ir 
vestuvės. Žinoma, tai nėra 
jokios bažnytinės jungtu
vės, o tik gitruokliavimas 
ir triukšmavimas. Čion 
taip pat įbruktas senas 
menininkas Vahtra, o na
mų šeimininku parodytas 
senas žilabarzdis ūkinin
kas. Mes jį pažįstame. Jo 
sūnus pulkininkas ir kiti 
giminės dar 1941 m. buvo 
rusų išvežti. Dabar gi se
nis bolševikinių filmų ope
ratoriams turi rodyti 
“linksmą gyvenimą sovie
tuose”.

Prieš filmų aparatą lai
mingi turi būti ir Revalio 

į mokyklų vaikai, nes įsaky- 
x._ —-   x“ — - X—X

i

I 
I 
I 1 

laivo;
daugu- 
ameri- 

vyko
daug studentų iš Prancūzi-' 
jos. Anglijos. Belgijos, ir' 
keletas net ik anapus vadi
namosios “geležinės už
dangos”: iš Čekoslovaki
jos. Lenkijos ir Vengrijos, 

santykiai Studentų vardu vadinosi 
ir šiaip baigusių mokslus

Šie arkliai yra labai militariškai nusiteikę, ir ant žodžio “galvas dešinėn”, jie labai gerai at
lieka Maynard Dowell’s Sunnybrook ūkyje arti Chicago. Pastebėkite, tik pirmasis, kairėje, 
streikuoja. Dawell dauguma savo arklių padovanojo luošiems vaikams ir asmenims, kuriems 
arkliai labai reikalingi.

Naciai Mane Norėjo Suadyti Pamatė Pabėgėliai
Pradžia 3-čiame pus).

NETRUKUS MUS 
VISUS SUIMA 

Pavalgę vakarienę, 
apsirengę sugulėme.

t — Truputį suprantu! — 
atsakiau.

i — Mes dabar sudeginsim 
ic.'šituos namus! O paskum...

— Palaukit, ponai! — iš-

Sovietiniame Filme
visi

sigandęs sušukau. — Na- laikraštis “Eesti Teataja”!ginių parodyti seni pažįs-į

ta šypsotis, nors jiems tai 
ir nesiseka. Jų vaidyba 
bloga, juokas dirbtinas, o 
veiduose atsispindi kan
čia. Apie ką jie galvoja, 
kai įsakyti neša gėles ant 
raudonarmiečių kapų? Ką 
jie jaučia girdėdami gru
bias agitacines kalbas? 
Šiame filme visi, kiek jie 
priverstinai nesišypso, yra 
liūdni. Atrodo, kad darbi
ninkas dirbtuvėje ir ūki
ninkas lauke nori pasakyti 
— palikite mane ramybė
je. Bet jie ramybėje nepa
liekami, dargi net verčia-

vadina- inteligentų. Bendra iš Eu-
• * » • • V

didelį subrendimą. Ji labai ropos rymojus, 
užjautė išvietintųjų dalią.
Per po diskusijų įvykusius 
balsavimus: ar reikia D.P. 
įsileisti pagreitintu būdu 
į U.S.A.. už įsileidimą bal
savo 89 ' ž.

Ir antroji problema: U. 
S. A. santykiai su Sov. Ru
sija buvo diskusuojami su

Iš Revalio (Talino) re- mi šypsotis...
, . , , . ________ ____ r___ v-i senipažįs-l Tuglas (žinomas estų ra-

gali žinoti, kas tą naktį m^og vaikai- be to rugpiučio mėn. 9 d. Nr. 59 tami vaizdai, bet nei žo-!šytojas) sėdi intelektualų
ten guli ligonė. Leiskit, aš atspausdino tokią žinutę. Idžio apie kovo mėn. 9 d ;kongrese ir turedamas vos 

..................... Švedų metalo darbinin- (1944 m. kovo mėn. 9 d.1metų atrodo kaip 80 
Poldroos (ži-

_ ’ sušaukė rinkiminį mitin- naikino Narvą ir išžudė!nomas estU artistas) jau 
...__ j jos gyvento- visiškai pražilęs, nors ir
Užrašai kalba, kad jis turėtų turėti gražų gy- 

ten vykdomi milžiniški at- venimą. Tuo tarpu Varės 
statymo darbai, bet jų ne- (bolševikų vadas) storas 
parodo (kai filmas buvojkaiP dvarininkas. Jakob- 
sukamos darbininkai, ma- son (raudonas rašytojas) 
tomai, turėjo poilsio die- nenormaliai storais žan- 
ną). Tik parodo statomus dais. gi liesasis Kanotamm 
Mokslų Akademijos rū-į(iš Rusijos atvykęs bolše- 
1 mus. Tačiau šis pastatas veikėJas) reakcionie-
buvo pradėtas dar prieš į riškai nutukęs. Revalio 

miesto valdyboje sėdi vi- 
! siškai svetimi asmenys. 
Vienas iš jų buvo taip ti
piškas, kad žiūrovai, taip 
pat ir švedai, alpo iš juo
ko. Taip pat juoko salve 
buvo sutiktas ir pasirody
mas, kaip užrašas skelbė, 
didžiojo draugo ir tėviško 
gelbėtojo, paties Stalino.

Dar būtų daug ko para
šyti, ką šis filmas mums 
atidengė ir papasakojo, 
bet užteks.

Estai šį filmą įsigijo ir 
menka mecna- demonstruoja. Kiekvienas 
pagrindinė jė-gaij jį matyti. Tačiau šis 

yiskai saulce persigandęs kog, reįktų daryti išvada, dy darbininkai labai nusi-sių< MŪSų darbo draugai 
;znioge 1S- kad buvo rodomas links- gando, kai jie pamatė ka- .švedai, pamatę šį filmą,
j Kai pa ikrino jo pasą, mag farsas nes saiėje bu- syklose dirbančias mote-;gali pradėti į mus iš aukš- 

... vyrai dėvėjo visus se-'to žiūrėti. Nes kokį gi re-
nuosius raudonosios amni-^spektą jie gali turėti žmo- 
jos ženklus. Matomai pO nėms, atvykusiems iš to- 
demobilizacijos jie buvo kio krašto, kur moterys

taip kaip kiti daliniai Sibi 
ran demobilizuoti.

Iš ūkininkų

galėjo atsitikti.
Dar nesudėjau bluosto, 

kaip ėmė loti šunys, ir iš
girdome baisų vokiečių

Švedijoje išeinantis estų; 
ikraštis “Eesti Teataia” Tuglas (žinomas estų ra-

pašauksiu juos! Švedų metalo darbinin- (1944 m. kovo mėn.----
1 — Na, tai papasakok, kaį komunistai Stokholme 650 bolševikų lėktuvų su-'mety sems, 
kaip buvo su tuo rusu!

„ sustingau. Prieš mane sto-
P. Ažutis. , &

(Bus daugiau)

PADĖKA

įsakė karininkas. — Keli I susirinkimą per laik- tūkstančius
9_ įr raščius buvo pakviesti ir jų). ~~~ '

baltai. Be kita ko, buvo pa-
l filmas

“Sovietinė Estija”, kuris

Didž. Gerb. Kunigui J. J. 
lantiejui už visas pastangas 
no sunkios buities pagerinimui Kareiviai iškrėtė mūsų 
ir už jo tėvišką rūpestingumą, j visų kišenes ir paklupdė 

jaunimui įprastu užsidegi- taip pat p.p. J. Sof. Kalakaus- ant žemės. Patys tauškino 
Amerikos studentijos kams už malonų rūbų siuntinė- šautuvais ir kažin ką tarė-mu.

manymu, bolševikinė Ru- Ij. pp. J. O. Smilgiams už “Dar- 
sija yra skaudžiai apgavu- bininko” prenumeratą 1947 me
si U. S. A. Ne atsidėkoda- tams, visiems mano gerada- 
ma Amerikai už praėju- riams tariu koširdingiausią že- 
siame kare milžinišką U. maitišką ačiū. Gerasis Dievulis 
S. A. pagalbą. Rusija teži- tegul jiems atlygina.
no vien šmeižtus, pajuoką 
ir tiesiog akiplėšišką grą- 
sinimą. Studentų many- 1947-IX-12. 
mu, U. S. A., o kartu ir vi- Cuily Hosp. 
sam pasauliui apsisaugoti 
nuo bolševistinės vergijos, 
vienintelė priemonė yra be Keista, kad krikščionis 
pertraukos gamintis to- drįsta gyventi tokiose ap- 
liau atomines bombas... A- linkybėse, kuriose jis ne
menka karo nenori, manė drįstų mirti. Bernhart.

Sof. Lungytė,
Anglija.

Kaip mokėjau, taip aiš- žadėta parodyti 
kinau. Iš išgąsčio ir dau- “Sovietine p-y j 
giau vokiškų žodžių atsi- Švedijoje dar niekur nebu- 
miniau. vo rodytas. Žinoma, gal-

Bet karininkas man ne- vojome, reikia nueiti, nors 
tikėjo. Liepė laikyti iškė- numanėme, kas per filmos 
lūs rankas aukštvn ir ^us parodytos, 
laukti tolimesnių įsaky
mų.

si i TAČIAU NESUŠAUDO— šimtį
Prie manęs prislinko ma

no giminaitis ir sukuždė
jo:

Švedų komunistai 
pastebėjo, kad didelį 

susirinkusiųjų
tuoJ karą ir numatytas kari-, 
nuo- nįnĮęų namams. Iš filmo

su-

storais žan-

matyti, kad jie tebėra ta-
, ku-daro estai ir net pasveiki- me pačiame stovyje, .. 

no mus mitingo atidarymo riame buvo estų palikti.
1 j 1 1 x • i * kalboje. Po visų kalbų bu-— Dabar mus sušaudys!., rado elektrines lempu.es vq rodomas pažadėtas fil-

PALEIDŽIA
Tuo metu kareiviai susi-

I

Moterys ir vaikai balsu ke-* nu^j° padaryti kra-
Uoste matyti labai daug 

mas, kurio mes laukėme rusų ir dar daugiau ne-A.iV/VVijKj x* w - lliao, AU11U Uito 1CL U TYvlAAv------------------ Z —  ----------------O---------------

verkė, vyrai bailiai dairėsi ^es uzem£ kvapą lau- gu nekantrumu. Ir tikrai, tvarkos. Kohtlos kasyklos’ 
į šalis. Buvome apie pen-,keiye- , .. x . pamatėme ten daug ko, ką tiesiog dvokia rusais. Pri-Į
kiasdešimt. i _Po valandėlės jie atsiva- ,įk tegalėjome narna- žiūrėtojai net darbo laikeisjaesniiL. j _Po ^alan-de es jie atsiva- mes įgalėjome pama- žiūrėtojai net darbo laike

Keliaklupsčiais prislin-re manov kaimyną aP®1_ tyti. _
. . . . « . IvnroriricM 701 oirn t c? ruKoic? ir*

stumdydami, re- neįprato "iš ko mes juo- skarmalavę, nors juos tik
• — rrr 1 • i • Ir n lir\ 1 4"

kau prie karininko ir ne
drąsiai paklausiau:
— Ką jūs norite daryti?
— Tai supranti vokiškai?

— paklausė mane karinin- 
ikas.

rengusį žalsvais rūbais ir, 
durtuvu U 
kė:

— Tu esi rusas! Tu esi
rusas! I

— Aš ne rusas! — lietu-

Juokemės iš visos an^ krūtinių nešioja me- 
širdies, bet kiti žiūrovai dalius, o darbininkai apsi-

kiamės. Tačiau kai kurio- iš užpakalio ir iš tolo tepa- 
se vietose ir visi juokėsi, rodė. Labai menka mecha- 
Jei apie filmą būtų spren- nizacija — ] _ J ~ “
džiama iš žiūrovų nuotai- S3 Y1"3 raumenų jėga. Šve-, dalykas turi ir blogų pu- 
« -i t « • -v 1 z-li, z-J v« «Ir r* t lo »—- « « •

Post-War Cans At STAR Brewing Company

“Murphy’s Ale” and other “Ail Star Products” now in production at 
the bottling plant of the Star Brewing Company in Roxbury.

Kai patikrino jo pasą 
visiems liepė nuleisti ran
kas ir paaiškino:
— Jūs turite mums pa-

dėt gaudyti rusus. Sugavę, valand ]ai.
atveskite pas mus sargy- r
bon. Dėl vieno kareivėlio 
mūsų negaišinkite. Be to, 
juk galėjo čia būti dau-

I - - — —

vo tikrai daug juoko. Ta
čiau gamintojai turėjo 
tikslą paruošti rimtą fil-

ko parodytų laimingą gy
venimą, atstatymo užside
gimą ir kit. gražius daly
kus sovietinėje Estijoje.;

ten batalionais nugabenti, j dirba anglių kasyklose, 
vaikai turi atlikti sunkius 

; darbus, arkliai virvaga- 
gyvenimo liais kinkomi, fabrikų dar-J i\U0 UlivJV AUUVIJVJV. 0«/ v 1ACLAO Allinvllllj XCXmI AAlį UCll

SĮay rusų.A . u sar^ ' Filmas esąs jau apkelia- buvo parodyta kaip nauja- bininkai visus sunkiuosiusbiniai galėjo žūti. E, tada 
ir jums nebūtų gyvenimo.

eng-' a1 atsidusome, pą- koriai net Stalino premija po Stalino paveikslu ūki- 
jkojome uz islaisvim-|andovanoti t£inko normag registruoja.

ir namo, j Bet k^ gj ištikrųjų mums Šalia prakaituoja nauja-

vęs didelę ir plačią tėvynę, kūrys rugių lauke laikraš- darbus turi savo jėga at- 
" buvo daug girtas ,0 opera-.tį skaito ir kaip mergina likti, kur prie statybos 
L* ' '-’-1.1 darbų stinga paprasčiau-

•ninko normas registruoja, šių mašinų, kur nėra jokių 
melžimo mašinų nekal
bant jau apie automobilį, 
kur javai piaunami ranko- 

_'į Narvos jau nebėra. Net linksmesni paveikslai kur mis ir kur bendras vaizdas 
T;šitokių milžinų, kaip Her- rodoma, kaip atiduodamos iš viso yra “komiškas”, 

įmano tvirtovė ir Ivango- dar iš senų laikų išlikusios, 
1rodąs, beliko f“ ' 
Į krūvos. Milžiniškų Kren- 
jholmo pastatų belikę tik lėmis, akordeono
! griaučiai. Tai dviejų kietų ir šūkiais. Priėmimo punk-' 
;priešų (nacių ir bolševi- te kaukia dūdų orkestras.! 
kų) naikinamo darbo re- Tikras cirkas, kuriame 
zultatas. Pagal filmo užra- partijos teroro priversti 

| šus tai esąs darbas pra- dalyvauja ir rimti ūkinin- 
J keiktų fašistų... [kai. Mes matome tai ir juo-

dėkojome

(Tačiau ir tą naktį nernie'įšitas filmas parodė, tik- kūrys, virvagaliais arklį į 
gojom, iriau čaižant icHavč9 arklą pasikinkęs. Daug. r, ... iriau sakant, išdavė?Jonas Gailius. 4’

i

I

Juozas Kaslnskas
Inc.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.
Tel. T^exington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

ir Ivango- dar iš senų laikų išlikusios; Mes gi atsakome taip: 
tik akmenų galvijų bandos. j “Taip, tai yra mūsų tėvy-

Visa tai vykdoma su gė-,nė, bet tokią, kokią filme 
muzika rodoma, padarė jie — bol

ševikai.” J. Luk.

kai. Mes matome tai ir juo-

Žmogus, kuris nieko taip 
nemyli kaip patį save, nie
ko taip nebijo, kaip savęs.

Pascal

lempu.es


Antradienis, Spalių 28 d., 1947
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Automobiliu skersai Jamaikos salą.— Sos- 
. — Lankau juodukų luinas. — 

Davė po bosą 
, tik važiuokit j Ja- 

miega zokristijoj. — Jė- 
Kur papirai

tini
bfi mokykla "Alfa" 

jautienos ir pūdą biskvitų, 
malkų. — Misijonierius mi< 
zuitas stato darbininkų miesteli, 
auga. — fino “Darbininką".

NAKČIA PO VANDE
NYNO SALAS

Iš Kubos į Jamaikos sa
lą išskridome vidurnaktį. 
Palikę skaidrias Havanos 
žiburių eiles lėktuvu nėrė
me į tamsą. Dairytis nėra 
ko, taigi beveik visi kelei
viai ,atlošę kėdes užmigo
me, kol mūsų lėktuvas nu
tūpė Cammaguey stotyje.

rasoje buvome išėję pasė
dėti popietėje.

JUODUKŲ LŪŠNOS
Bet, Dieve, kiek daug y- 

Įra lūšnelių, sukaltų iš lent
galių, kur tesutelpa tik 
viena lova visai šeimai, 
kur juodukai tik du kar
tus per dieną tevalgo: ry
tą arbatos su sausa duona/ 
o vakare — gryname van
denyje išvirtų žirnių.

Ir kaip daug tiems vargo 
žmonėms pasitarnauja ka
talikų misijos! Štai, aplan
kiau vieną seselių vedamą! 
mokyklų - prieglaudą, kur, 
nuolat gyvena devynetas; 

į ar netur
tėlių, ir kur su ateinan- 

» čiais mokintis iš viso auk-

Ketvertą su puse valan
dų tenka laukti antro lėk
tuvo. Laikraštininkai vis
gi turi privilegijų: pasa
kiau, kad laukimo laiką 
noriu sunaudoti rašymui 
ir mane nuvedė į atskirą v. x 
kambarį, kur buvo pato- "“įtT*
gus stalas, pažadėdami pa- .7 . ”7 .
šaukti, kai “muitininkai’; --------v”“ * .. ,
tikrins bagažus. Visa nak- tejama aPie 1800 vaikučių, 
tis be miego. Rašau, bet, 
žiūrėk tik pasijuntu ■ 
plunksna viduryje žodžio 
sustojusi, o aš pusei mi
nutės sėdėdamas užmigęs.

F. Zilinsky, Brighton, Mass.........................
E. Layman, New Britain, Conn...................
Juselis, Bayonne, N. J.................................
Magdalena Wielimas, Montreal, Canada .... 
B. Knasas, Quincy, Mass..............................

Jung. Tautų būsiantis centras—Dr. Oscar Lange, Lenkijos atstovas 
Jungtinėms Tautoms, apžiūrinėja naujų Jungtinių Tautų namų modelius 
ir planus, kurie yra išstatyti parodai J. T. Generaliamė Susirinkime, Flu- 
shing, N. Y.

s

Gavome ypatingai dide
lį, keturių motorų lėktuvą. 
Sėdžiu drauge su vienu pe
dagoginio instituto profe
soriumi iš Venecuelos. Pa
sakoja, kad jų kraštas tu
ri didelius žibalo šaltinius, 
vyriausybė gaunanti tiek 
pinigo, kad “nežino, ką su 
jais daryti”. Katalikų Baž
nyčia stipri, persekiojimo 
ten niekada nebuvo.

I---------------------------------------------------------------------

•Apvaizda mane nors treje
tui dienų nuvedė, kad bū
čiau amžinu liudininku, 
kaip jų šventa auka dide- 

, Vargšės, seselės vienuo- iįus vaisius neša. Seserys
— lės, su savo juodais abi-į tik sako: 

tais kitos jau po 40 metų — Tiek daug darbo! Duo- 
šiose misijose išdirbusios, kitę mums naujų pašauki-
— Ar senai seselė aplan- mų? siųskite naujų žmo-Į 

kėtė namiškius? — pa-;nint 
klausiu vieną.
— Prieš 23 metus, — at

sako ji. — Einame apžiū
rėti mokyklą. Šilta, tai]

V •

MISIJONIERIUS STATO 
DARBININKAMS 

MIESTELI
Privažiavome didelį kai

kos bendruomenės bran
duolys.

Tuo dalyku domisi spau
da, radijas. Tikiu, kad tasruvčuicivuiiiu uivacii .. . .. . . .

kių fabriką. Visas kalnas JeZU,tO misiJonienaus sta- c *■ •rz^Tnac? minarahc? f hinnm.— kalkių akmens. Skaldo 
jį ir krauna j krosnį. Pe
čius karštas, kaip praga
ras. Išdegusius kalkakme
nius mala į miltus ir apge
sina. Šviežias, degtas kalk
akmenis įmestas į vande-

JAMAIKOS SOSTINĖJE
Išaušo. Praskridęs mėly

nuojančios jūros plotą pa
siekėme Jamaiką, esančią 
už 90 mylių nuo Kubos. 
Nepaprastai kai n u o t a. daug siūlelių,

Pa* nių!
ĮVAIRYBES APIE 

JAMAIKĄ
Vieną pavakarę skaičiau »į tirPsta į kad 

mergaitės lauke do me^ aPra®ymą apie Jamaiką. Į-iVIS?f vandu° užkaista ir SeZlyje su’ ^to- d->h faktai Pavyzdžiui,^ mgaruoPne kai- 
ia dirba Mi°gamipii šva-1692 m- buvo toksai žemės kl"es. n®ra n« van(Įei}S, nei 
Jūs kiekis 3 baltai drebėjimas, kad nuskendo^™;^ 
dengta lovytė. Ne taip, P°rt .Royal. uostas, 
kaip tose negrų I_____ ,

i kur visa šeima spaudžiasi šimto metų į dugną nusi- 
į vieną lovą. Apie 60 sese-.te^^ narai dar matė ky- 
rų vienuolių, Mercy Sis-,Šančius stogus iš smėlio 

i terš, čia pasišventusios tų jūros dugne, 
juodukų auklėjimui. Viena Britų vyri: 
kilusi net iš Maltos. Ji 
mergaites mokina 
specialaus nėrimo: daug,. -------------------- —------

ant kuriu'tyje vykstantiems į Ja-

Dairai _ . .» van_izervarus, į kuriuos gražiai
lūšnose; duo jį užliejo. Po pusantro surenka nuo kalno bėgantį

Britų vyriausybė stengė- 
i kolonistų pri- 

tokio traukti į Jamaiką.
I Aštuonioliktame šimtme-

tomas miestelis Chippin- 
gam parke su laiku bus 
taip pat garsus, kaip Boys 
Town.

1700 TUZINŲ 
KIAUŠINIŲ

Ir tai ne vienintelis daly
kas. Kitas jėzuitas misijo
nierius, pastebėjęs, kaip 
Jamaikos žmonės badau-

lietaus vandenį, kad trims įkį kurs vienu
mėnesiams užtektų, jei ir 
nelytų. Dirba čia netoli 
100 vyrų. Darbininkams 
tik nėra kur gyventi. Vie-

“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.
Ona Gaputienė, So. Boston, Mass.
V. Zinkevičius, Montello, Mass.
Mrs. 
Mrs. 

Į John 
; Mrs.
! Mrs.
Į F. Buinevičius, Gilbertville, Mass........
i J. Vaičiūnas, Manchester, N. H.........
W. Millback, Mendon, Conn. .............
Anna Legiene, Brooklyn, N. Y..........
Mr. W. Znaidousky, Laconia, N. H. 
Mr. Rūkas, So. Boston, Mass.............
Mrs. B. Karvelis, Montello, Mass.....
Mrs. A. Yeškas, Linden, N. J........... .
D. Dabravackis, MerchantviHe, N. J. 
Mrs. M. Vaičaitis, Paterson, N. J........
Julia Yukon, Kitzmiller, Md...............
Mrs Kupraitis, E. Newark, N. J........
Mrs. V. Bernado, Pittsfield, Mass. 
K. Grigas, Montello, Mass...................
A. Babulis, Brockton, Mass...............
Peter Grigas, Brockton, Mass............
M. Yeskelevicz, Montello. Mass..........

Shaviskas, Brockton, Mass............
Baronas, Brockton, Mass. .............
Kadaras, Norvvood, Mass. .............

Juozas Barnatonis, So. Boston, Mass. 
V. Stakutis, So. Boston, Mass............
C. Mikėnas, Dorchester, Mass............
Pranas Tuleikis, So. Boston, Mass. 
F. Baltuška, Paterson, N. J. ............

J. 
J.
S.

ja po to kai Ugos išnaiki-lU- Sadauskis' Dorchester, Mass. Jo Guanus ^Ibįdami'?:. Cambridge, Mass.
nelaiminguosius, i-----“
nizavo kooperatinį vištų

Miss P. Dovidoniūtė, Bridgeport, Conn

savaitę atgabendavo į sos
tinę 1700 tuzinų kiaušinių. 
Be to, veikė dar kepykla.

Tik savo akimis

iSUv^sti J* Tamasauskas, Schenectady, N. Y.......
m’_tn LJ. Joseph Kodis, Chester, Pa.......................

i Ambrose Daukshas, E. Orange, N. J.......
” Mrs. C. Zelinsky, Shelton, Conn. ...........

Mrs. Mary Chencickas, Chelsea, Mass.
James Navitsky, Fairfutd, Conn..............

Joseph Kodis, Chester, Pa

^•T^J*Jurgis Česnulevičius, Brockton, Mass.nas misijonierius, jėzuitas tęs ^atau, kaip didelį!ČesnulevičiujBrockton, Mass. 
Raymond Sullivan (ir.kiti;kuItū^s ir socialinį darbą'•barkūnas Dorchester, Mass. 
trys jo broliai - jėzuitai)'nVpik;a rnisiinnieriai Salkauskas, Baltimore, Md.sugalvojo pastatyti darbi- L lanko liaonis. matoJ?Jr„R Kfiks???nas: Man^ester, N. i
ninku miestelį. Nupirko Jie lanko ligonis, mato jMr. P. Kriksciunas, Manchester, N. H.

Tarp žaliuojančių kalvų galų šakalėliai priraišioti ' pažadėjo duoti P°i- - ios zalima eau-'**'"**' 7—r““*“?*“*Kiekvieną siūlelį dėstyda- 30 akrų žemes, 4 statmesj^^s.^Cia jos gahma^gau . vena ir stengiasi kiek gali
’ K Pranulis, Waterbury, Conn.

rangosi upokšniai, kur ne- 
kur sodybos. Aerodrome 
sutiko geriausiai iš visų,

kaip žmonės skurdžiai gy- A* Jesinskith N Y vrono ir stonaiti vioL- o-ali _ jebl_nsKiene, iviaspem, IN. I.
mos puikų, raštuotą neri- jautienos ir 400 svarų bis- 
nį sudaro. Už jardą tokio.ar duon°s. 

kiek tik' teko skristi. Net gauna po porą dolerių iri 
ir šalto gaivinančio gėri- mergaitės išmoksta sau 
mo pasiūlė mandagios tar- pragyvenimą padaryti.; 
nautojos, bet ir sumokėti Mokosi siuvimo, adymo, 
paprašė po porą dolerių už 
pasinaudojimą jų aerodro-i 
mu. Važiuojame į Kings- 
tono miestą. Keisti papro
čiai — susitikę automobi
liai prasilenkia kairiąją 
puse.

Čia tropikų kraštas. Nei 
šalčio, nei sniego niekada 
nebūna. Žiema — pats ma
loniausias metas. Į dangų būrelis — batus lopo ir 
stiebiasi kokoso ir karališ- siuva, penktas staliai, 
kosios palmės. Laukai, tokius gražus paravanus _
kaip komų, Dilni cukriniu (uždangas prie lovų) iš- medinę bažnytėlę. Apiru- 
nendrių. Medžiai kitur su Picšę ir i r5mi’.s id-ėję, taip šioj klebonijoj du misijo- 
tokiais raudonais žiedais, puikius suolus padarę. Ta nieriai. Jie pasakojasi, kad 
Privažiavome vieną vatos vienuolių mokykla iš gat-,turi aprūpinti septynias 
medi kurs taip išsik^roięs vių, ts lūšnų surenka pa- misijų stotis. Ten irgi yra 
kad penkiolika vyrų var- ’ ' ?
gu ar jį apimtų. Čia auga maitina 
bananai, kava ir kakava 1 
bet miltus iš swiui mima----»------ * ~----------- — , . * . .i.įsivežti leidžia. Ašaros bira ma-'laiko. Nakvoja zoknstijo-

tant taip gražius pasišven- se, užvalgę įsidėtų kenu- 
Jamaikos sostinėje King- tirno vaisius. Daug kas pa- kų, taigi — gyvena bažny- 

stone yra gražių, poros šaulyje triūbija — 
aukštų mūriniu namų. 
Aukštesnių neleidžiama 
statyti dėl dažno žemės 
drebėjimo. Gražus ir tas 
moderniškasis viešbutis, nesurado, kurs pasišvęstų tesi daug mažų, palmių ša-! 
jūros pakrantėje, kurio te- vargo surakintų negrų ve- komis ar kuo dengtų lūš- 

dimui į šviesesnį gyveni-nelių, būdelių, kur juodu
mą. Ti1' misijonieriai, ka- kai gyveno. Kur lygesnia- 
talikės seserys vienuolės me slėny karvės ganosi, 
save pamiršusios, savo na-i Prie kelio moterys akme- 
miškiams mirusios tiek.nis skaldo, laksto vaikai, 
daugeliui n 
na kelius į žmonišką gyve- pirkti bananus 
nimą misijų krašte, į kurį'gas.

KELIONE SKERSAI 
JAMAIKĄ

Malonūs misijonieriai 
pasiėmė mane salą apro- 

_ dyti. Lekiame.automobiliu
MISIJŲ MOKYKLOJE !skersaį Jamaiką. Šalymais
Einame į berniukų sky- kelio — taip aukšti žaliuo- 

rių. Būrelis jų lipdo gra- jantieji kalnai. Čia palmių 
žius puodus, kitas būrelis miškai, vijokliai, 1—“—: 
spaustuvėlėje programas1 
spausdina, trečias — siuva 
raudonas uniformas ir 
tamsiai mėlynas kelnias 
savo orkestrui, ketvirtas

— staliai,

, krūmai, 
bambuko aukšti laibi me
deliai ir kiti spalvingi tro
pikų augmenys. Kelias at
siduria paliai pat upę. Te
ka ji ramiai, bet dumblin
ga. Ir jos vanduo užkinky
tas sukti elektros jėgainę. 

Pakeliui privažiuojame

nendrių. Medžiai kitur su Piešę ir į rėmus įdėję, taip šioj klebonijoj du misijo- 
tokiais raudonais žiedais. suolus padarę. Ta nieriai. Jie pasakojasi, kad
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A. Sarapas, VVorcester, Mass. ...... ........
Krėvė, Chicago, III....................................
Misiūnaitė, Phila., Pa.............................

Mr. & Mrs. A. Limu.s, Phila., Pa. ..............
Peter Tamasauskas, Lawrence, Mass. 
Joseph Orodeckis, Waterbury, Conn. 
Ona Marcinkevičienė, N. S. Pittsburgh, Pa. 
Mr. Joseph Kibartas, Amsterdam, N. Y. 
Helen Budris, Frickald, N. J........................
M. Karpienė, Waterbury, Conn.
Joseph Chergals, Hazleton, Pa. .............

ti po 20 dol. akeių, ir su-. padėti, — pasakojo vienas 
planavo pastatyti 91 jamaikoje.
mą, kurių kiekvienas kas-j §v Onos misijų parapi- 
tuos maždaug po 1,000 do-t joje kaptą į savaitę dalina 
lerių. Turės penkius kam-, pašalpą varguomenei. Su
bartus, atskirai pastatytą sirenka po kokį šimtą, ir 
virtuvę ir šulnį lietaus misijonieriai į atkištas! 
vandeniui laikyti. Pradžiai rankas įdeda po pinigėlį! 
pinigų surinko Jung. Vate* nors žirniams nusipirkti.

PIPIRŲ MEDIS 
naudoja vietinę medžiagą,! Pietus valgėme vėl vie- A. Yunavičius, Girardville, Pa.......
turi lentpiūvėlę ir už kele-įnoj misijų stoty. Negrė!V. Barisas, VVorcester, Mass........
to savaičių jau bus keletas1 skaniai juos buvo paruo- Mrs. J. Tuopes, VVorcester, Mass. 
namų pastatyta, 1_ 
kalkėmis nudažyti 
švies ir darbininkams ne-J . - _ .
reikės baisiose lūšnose ke- kaip kadugių (ėgliaus) uo-jEva Strazdauskas, Newark, N. J. 
lioms šeimoms susigrūdus gos. Šakeles su pipirais 
skursti, f 
turės penkis kambarius irčiau pipirus nurenka, pa- 
virtuvę. Bus įvesta elek- džiovina ir parduoda, 
tra, pastatyta bažnytėlė,* Automobiliu pervažiavo- 
mokykla. Planu o j a m a; 
steigti kooperatyvai.

BUS PASAULINE 
GARSENYBE

Darbininkai tais namais 
labai interesuojasi. ] 
mai jiems bus duodami pi- lys ir palmių eiles. Grįž-'Leonas Szemcta, Montello, Mass. 
giai nuomon (apie 7 dole- tant pasakojau apie Lietu- M. Andriuškevičius, Lov/ell, Mass. 
riai nuomos per mėnesį už vos kančias. Misijonieriai J. Sutkus, So. Boston, Mass...........
visą namą). Jeigu jie per labai domėjosi. Jų yra iš A. Andrukaitis, La.wrence, Mass. 
penketą metų gyvens pa- tų Amerikos miestų, kur John Normont, Bvighton, Mass. ......
gal nustatytas taisykles lietuviai gyvena ir vienas A. Anthony, VValtham, Mass..............
(tvarkingas, doras šeimos labai nustebino kai mane Stanley Lebednik, Lovvell. Mass. 
gyvenimas) įmok ė t o j i prakalbino lietuviškai: Joseph Yakshas, Rochester, N. Y.
nuoma bus užskaityta’ — Kaip tau einas? į'Mary Buivid, Laurence, Mass............
kaip įmokėti pinigai namo' Jis augęs So. Bostone ir^ Juozas Jenulencius, Mt. Carmel, Pa.

• a X ty a M M a a aAA 1 a A X. a I-------- aa —a 1 a aa a3 X aa aa a. I aa A L* X T aa • xa Y T ra v<4 rJ č'* V*,

tybėse, įsigijo sunkvežimį, 
moliui maišyti mašiną,!

niekintus negrų vaikus, bažnytėlės. Išvažiuoja tre- 
i, aprengia, a- jetui dienų savaitėje. Pa- 

i ir kakava mato išmoko ir išauginu-1 maldos, krikštai, atsiver- 
svetur tenka s*°s, darbą suradusios iš-tėlių mokymas — užima

fo yovr

— pasakojo vienas

Šv. Onos misijų parapi-

turi lentpiūvėlę ir už kele-įnoj misijų stoty. Negrė!V. Barisas, VVorcester, Mass.

baltai’šusi. Čia pamačiau pipirų Martin Matijunas, E. Cleveland, Ohio 
tik medį. Aukštas, kaip liepa. Mrs. Mary Zclonis, New Britain, Conn. 

Pipirai — juodi, ar žali, Mrs. Salame Steckis, Manchster, N. H.
I Antanas Baltutis, Nevvark, N. J.

Čia viena°šeima faužo įsilipęs negras, pas- Leo Žalimas. Pittsburgh, Pa. ....„
4 • i « • • 1 IZim T Ali 1 i o 11 olzo c? -ninKun. J. Miliauskas, Scranton, Pa.............

Mrs. K. Tumonis, Albany, N. Y. .............
Mrs. Nellie Garlousky, Brooklyn, N. Y.
Mrs. G. Šankus, Brockton, Mass................me skersai Jamaikos salą. 

Užtikę jūros įlanką, tą pa-į P- Lubnas, VVaterbury, Conn.
čią, kur vienu metu Ko-!Mrs. Mary Kupchunas, Hudson, N. H. 
lumbas buvo sustojęs, iš- Mrs. G. Cekanauskienė, New Britain, Conn. 
simaudėme skaidr i a m e Eva Papsis, Roslindale, Mass......................
vandenyje. Sūrus, sūrus Frank Mankus, Cambridge, Mass.

Na- vanduo, o pakrantėje smė- John Grigas, Nashua, N. H...................
; ™ i..c Grįž- Leonas Szometa, Montello, Mass.

» I 
i

>•

esą prog- čioje.
Misijonierių pagirdyti 

neįsteigė šaltu vandeniu, paskanin-
reso apaštalai, o nei vie
nos mokyklos 1
tamsiuos? kolonijų kraš- tu vynuogių sultimis, trau- 
tuose, nei vieno žmogaus kerne toliau. Kalnuose ma-

mirusios t::’:' * ,
ašlaičių praski-j berniukai siūlo mums

ar papū-

pirkimui. Beliks sumokėtiman pasakė, kad ten eina Mrs. B. Verigas, Hartford. Conn. 
pamažu likusioji' namų lietuviškas laikraštis, ku- P. Arlauskas, VVebster, N. Y.
statybos išlaidų dalis, ir rio vardas: 
darbininkas liks savinin- — Darbininkas.
ku. Šiuo projektu ir dar-! Kas tikėjosi tuos lietu- 
bininkų butai pagerinami'viškus žodžius išgirsti Ja- 
ir bus sukurta katalikiš- maikoje?’. Dr. J. Pnmskis.

John Grigaliūnas, Chicago, 111. 
Joseph Matuza, Elizabcth, N. J.

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

“Darbininko” Adm.
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MONTREAL, CANADA t Edvardą ir dukterį Julią. Ve
lionis labai mėgo skaityti 'Dar
bininką' ir sekė pasaulio įvy
kius. nors savo mintis, labai re- I
tai reiškė

Palaid'^as tarp dviejų puše
lių kapinėse, 
vienao Montrealo lietuvis, 
tau būna lengva Kanados 
mele

ningą Darbą, Lithuania under 
the Cloak of Red Democracy, 
Iš Los Angeles lietuvių parapi
jos istorijos. Nuotaikos iš Bol
ševikų valdomos Lietuvos, 
Lithuanians in Australia ir ki
ti.

"Kalifornijos Lietuvio” nau
jas antrašas yra toks: 9204 S. 
Broadvvay, Los Angeles 
lifomia. Prenumerata 
metams.

Su labai gražiomis ir iškil
mingomis apeigomis rugsėjo 17 
d., tapo palaidotas Vincas Bo- 
binas. vietinės Šv. Kazimiero 
{parapijos klebono tėvas. Buvo 
tokios stiprios sveikatos lietu
vis. kad gydytojo veik |>er visą 
savo gyvenimą niekad nereika
lavo. bet }>er porą metų jau 
negalavo širdies liga, ir vasa
rą. paprastai, leisdavo sūnaus 
klebono vasarnamy j. Jis buvo 
tvirtas katalikas, labai prisiri
šęs prie Bažnyčios, tokiu būdu, 
su nekantrumu laukė praside
dant 40 valandų pamaldų. Ma
tyti, jautė ką nors, nes 
stropiai joms pasiruošė 
tiesa, mirė sekmadienio 
kada keturiasdešimtė 
prasidėti, klebonijoj pas 

Velionis Vincas buvo 
geros širdies ir lėto būdo žmo
gus. todėl turėjo visų Montre- Ins. Co.. Felix Lapenas, 
alo lietuvių pagarbą. Tokiu bū- John A. Dudis, Juozas Rastau- 
du. jo pašarvotą kūną atlankė skas. Dr. Brovillet, Dr. Hor- 

lietuviai. vard A. Bemis. Stanley B. Ly- 
ir daugelis kitataučių, nes kle- man. Jonas Milčius, Mr. & Mrs. 
bonas kun. Jonas Bobinas turi Frank Tauteris iš Gardner. 
įgijęs daug pagarbos Bažny- Mass. Kimball & Cooke Ins. 
čios ir miesto rateliuose. Pa- Co..
vyzdžiui, atsilankė anglų vys- Juozas Vereika — $2.00. 
kūpąs Whalen ir arkivyskupas Po $1.00 — Konstantas Ved- 
Charbonneau. ;luga. Kostanty Godelewski,

Gedulo mišios, tur būt. ilgai Steven Preston. Viso $215.00.
pasiliks atmintyje tų kelių šim- Išvažiavimas ryšiuje su va
tų, kurie atėjo 
lytą. Mišias atnašavo pats kle- F’ui pasiųsta 
bonas. velionio tėvas, padedant, o dabar $1.000.00. tad gi maža 
d v ;ems 
šalinių 
Tėvas 
niai iš 
kun. J.
ry. Conn 
nas. kuris 
riasdešimtei. Giedojo vyrų cho
ras.
di.

Velionis Vincas gimė kovo 
16. 1876 metais, Būdviečių kai
me. Kalvarijos parapijoj. Jis 
atvyko į Angliją 1897 metais 
ir čia išgyveno iki 1918 metų. 
Vedė 1900 metais ir susilaukė 
Anglijoj sūnų Joną (kurį išlei- lyje. Šis numeris irgi yra turi- 
do į kunigus i. dukteris Oną ir ningas. Štai įdomesni straips- 
Elžbietą. Atvykus į Kanadą niai: Laiko Ženklai, Apie didįjį 
dar susilaukė sūnų Petrą iri Poetą Oskarą Milašių, Į vie-

veik visi Montrealo

kur jau gu’i ne 
Lai 
že- 
V.

ATHOL, MASS

labai
“ iF’ 
rytą, j 

turėjo 
sūnų.
labai

Laike BALFo vajaus Atholy- 
je dar prisidėjo aukomis se
kantieji: Dr. Francis Reynolds 
(Ringaila) $50.00; Athol
U'holesale (G. Girardi) $50.00; 
Judge Ed. Rovė §10.00; Wm. 
Killay $10.00; graborius Ed. 
Murphy $10.00; Alfonsas Pet
rulis iš Detroit $10.00.

Po $5.00 — Kun. Janes 
gibbon iš Gardner, Mass.; 
Jessier. aptiekorius, Dr.
P. Muzzey. N.N., Thompson 

----- , Dr.

Fitz- 
Fred 
Ivan

3, Ca- 
$2.00

LIETUVIŲ SKYRIUS
TARPTAUTINĖJE 

MOTERŲ PARODOJE 
NEW YORKE

je tų kelių šim-*
į bažnyčią tą jum i davė pelno §865.14. BAL- 

ankščiaus §500..

kitiems kunigams. Prie Atholio kolonija gražiai pasi- 
altorių mišias atnašavo darbavo šįmet sukeldama 
Jėzuitas Kulbis, nese- $1500.00 trumpame laike, dėka 
Prancūzijos atvykęs, ir aukotojams

Valantiejus. Waterbu- siems.
. lietuvių p-jos klebo- Komisija dėkoja nuoširdžiai 

buvo atvykęs ketu- visiems.
Dabar eina drabužių 1

Viskas paliko didelį įspū- Prasidėjo spalių 14-tą ir tęsis y 
iki spalių 30 d. Raporteris.

ir pasidarbavu-

Lapkričio 3 d., New Yorke a- 
tidaroma Tarptautinė Moterų 
paroda, kurioje bus įrengtas ir 

i lietuviškas skyrius.
Tai bus iš eilės 24 metinė 

paroda, kurią ruošia Women’s 
Intemational Exposition. Pa
rodoje dalyvauja įvairios mo
terų organizacijos, bet įdo- 

1 miausią parodos dalį sudaro 
i tautinės grupės.

Lietuvių skyrius, kurį ruo
šia specialiai susidaręs New 
Yorko moterų komitetas, šiais
metais bus ypač įdomus. Ko
miteto narės labai rūpestingai 
surinko parodai gražiausius* 
mūsų tautos liaudies meno ek
sponatus. Bene įdomiausią dalį 
mūsų skyriaus sudarys lietu
viški kryžiai, kuriuos neseniai 
dr. šliupaitė gavo iš dailinin-j 
ko Kulviečio, gyvenančio trem-; 
tyje. Vokietijoje.

Paroda tęsis visą savaitę — 
nuo lapkričio 3 iki lapkričio 9 
d. ir bus atidaryta nuo 11 vai.! 
ryto iki 11 v. vak. Įžanga į pa-: 
rodą 50c. Prašomi bilietus iš 
anksto įsigyti iš komiteto na
rių. arba platintojų.

Lapkričio 9 d., 8 vai. vak., į- 
vyks lietuviškos muzikos prog
rama, kuriai vadovauja žinoma 
dainininkė Barbora 
Programoje dalyvaus 
tautiškų šokių grupė, 
d. vakarą lietuviai 
gausiai atsilankyti.

Berlyno Vaikai — Vaikai Berlyno “Kinder- 
hof’e”, nusikaltusių vaiku name, siekia pasiimti 
iš krūvos žieminių drabužių, kurie buvo pasiųsti 
iš Amerikos Mrs. Lucius D. Clay, išdalinimui 
Berlyno vaikams.

Konferencija

Kada nors, kai jie apleis Maria
napolį, dalis jų bus dideliais 
žmonėmis ir reikia tikėtis, kad 
jie visam gyvenimui puoselės 
gražius jausmus mums ir mūsų 
tautai. Be kita ko pastebėjo, 
kad kitiems metams viena sti
pendija gabiam lietuviui moks- 
lintis Marianapolyje bus iš 
Providence.

T. domininkonas Žvirblis kal
ba dėl stipendijų. Kiekvienas 

i Rėmėjų skyrius turįs pasirū- 
j pinti sudaryti bent vieną stipen- 
Jdiją. Be to, reikia reklamuotis 
!s|K>rtu. Reikia sudaryti fondus. 
Be to, gi, pagal jį, nereikia bi
joti skolų, nes be skolų, atrodo, 
kad žmogus nė negyvena.

Čia įsiterpia kun. Petraitis ir 
pastebi, kad Mariana(M)lis su 
viena High School toli nenuva
žiuosiąs. Reikia atgaivinti ko- Remti yy Marijonus, 2) kreip- 
legijos klases. Ir štai dėl ko jtj dėmesį į našlaičius ir rūpin

tis jų išlaikymu, 3) didinti Rė
mėjų skaičių, 4) surenkti atei
nančiais metais 
ką, 5) patraukt daugiau lietu
vių studentų, 6) tremtinių įsi
leidimo reikalu padaryti žygių 
valdžios įstaigose. 7) nacių au
kų pelenus iškilmingai priimti, 
8) įkurti Marijos garbei šventę 
Marianapolyje ir 9) sukelti 

■350,000.00 dol. fondą kolegijos 
pastatams. Visos rezoliucijos 
buvo seimo užgirtos.

Sekė Naujos Valdybos rinki
mai, kurių nebuvo, nes tapo už- 
girta sena valdyba visame sąs-

Per tą laiką paaiškėjo aukų 
rezultatai. Jų surinkta salėje ir 
sveikintojų suaukota viso — 
$1152.60.

Po to, kun. Būdavas paskaitė 
rezoliucijas, kurių buvo net: 1)

(Tęsinys) -šią įstaigą, remiame ir tvirtina-
Tuo tarpu salėje pasirodė me pačius tremtinius ir net pa- 

Lavvrence lietuvių parapijos čią Lietuvą.
klebonas, kun. P. M. Juras.! Po to sekė pereitų metų pro- 
Prezidiumo pirmininkas išreiš- tokolo skaitymas ir TT. Mari
kė pageidavimą, kad jis paša- jonų R. C. valdybos pirm, rapor- 
kytų seimui keletą žodžių, ypač tas apie pereitų m. veiklą. Jis 

jis neseniai buvo pažymėjo, kad centro valdyba 
! Washingtonan ben- buvo padariusi kelis susirinki- 

drais lietuvių veiklos reikalais, mus ir suruošė pikniką, kuris

I

Darlys. * dėl to, kad 
chorai ir'įvykęs 
Lapkr. 9 '

prašomi Sveikintojas seimui pasakė šil- yra davęs apie $8,000.00 pelno, 
j tų linkėjimų. Ir trumpais žo- Providence visada Marijonus 

Paroda įvyksta 71 Regiment džiais nupasakojo, kaip Wash- rėmė ir ateityje rems.
vajns-ĮArmory, kampas Park Avenue ingtone buvo daroma žygių vie-i

I
l

"Kalifornijos Lietuvis" 
Naujose Patalpose
Rugsėjo mėn. “Kalifornijos 

Lietuvis’’ jau išėjo Los Ange-

< 9

GREATER COMMUNITY
BOSTON FUNO

300 APPEALS IN

I
LOWELLIO LIETUVIAI, VISI KAIP VIENAS 

BALSUOKITE UŽ LIETUVIŲ DRAUGĄ 

JOHN JANAS
Į COUNCILLOR 

Lapkričio-Nov. 4 dieną 
Jis yra Pirmininkas Mokyklų Boardo ir Di-

delis Lietuvių Prietelius ir Rėmėjas.

Marianapolio Vyresnysis pa
sakė seimui tikrą pikniko pelno 
sumą $7400.00. Piknikas davęs 
gražaus pelno ir sekančiais me
tais tikisi, kad piknikas dar ge
riau pavyksiąs.

į Po to, pradėjo plaukti Rėmė
jų skyrių, draugijų ir paskirų 
asmenų sveikinimai ir aukos. 

. Pastarąsias, dėl vietos stokos, 
patieksime savo vietoje bendro
je sumoje.

i Našlaičių vardu seimą sveiki
no auklėtinis Jonas Martinkus. 

naudos; 2) siųsti Pasveikinęs seimą prašė Rėmė- 
Care paketėlius; neužmiršti savo aukomis ir 

- - R našlaičių bei jiems sudaryti są
lygas baigti mokslus.

Marianapolio High School 
principalas, kun. J. Dambraus
kas. išdėstė seimui, kas vado
vybės yra visad daroma pri
traukti didesnį lietuvių moks
leivių skaičių. Lietuviams mok
sleiviams daroma gana didelių 
nuolaidų. Kadangi dabar vis
kas brangsta, tai lietuviai 
moksleiviai įstaigai nėra pelnin
gi, bet to nepaisoma ir lietu
viams teikiama pirmenybė. Ži
noma, nuostoliai tenka padeng
ti iš geradarių rėmėjų aukų. 
Dėl to ir negalima išsiversti be 
kitataučių, nes jie visi moka 
pilną mokestį ir padengia dalį 
mokyklos nuostolių. Be vietos 
lietuvių, mokykla priglaudė 7 
našlaičius. Kun. Dambrauskas 
priminė, kad jis pats buvo naš
laitis ir Marianapolio bei gerų 
žmonių parama galėjo pasiekti 
mokslo, dėl to prašo dabar rem- 

jti šią lietuvišką mokslo įstaigą.
Po kun. 

ma žodį 
ninkas, 

vimą, prašomos pasiimti su sa-!man^’mu
Šv. Mišios intencija gyvų ir^vim ženklelius, kurie vartojam i Į kratytis kitataučiais, 

mirusių narių bus atnašauja- suvažiavimo metu, 
mos 11 valandą rytą. Būtų la-’ M. Jokubaite,
bai malonu, kad atstovės galė-| Mot. Są-gos Conn. Apskr. Rašt.

ir 34th Street, New Yorke.
Motery Komitetas 

Parodai Ruošti
V. Tysliavienė, Koresp.

DĖMESIUI!
LDS Conn. Apskričio 

Kuopoms

ningam veikimui bendrais lie
tuvių reikalais kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Būdamas sostinė
je jis buvo susitikęs su Lietu
vos ministru J. A. Valstybėms, 
iš kurio yra sužinojęs apie tra
gišką ir kritišką lietuvių trem- 
tinių padėtį Europoje. Jis ragi
no seimo dalyvius prisidėti prie 
realios pagalbos tremtiniams: 
ji) rašyti affidavitus, kurie, tu- 

kvotos nor-
Kaip jau esame pastebėję

“Darbininke”, LDS Conn. ap- rint galvoje mūsų 
skrities suvažiavimas įvyks šių! mas, dažnai gal ir neturės rea-į 
metų lapkričio 9 d., New Haven, i lios naudos, bet morališkai at-;i
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 
suvažiavimo sesija. Kviečiame 
atstovus ir svečius skaitlingai 
dalyvauti.

Į Prašome 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.

PRANEŠIMAS
Svarbus Motery Sąjungos Conn. 

Apskrities Suvažiavimas

neš didelės 
tremtiniams 
3) siųsti tremtiniams senus 
laikraščius, kurių jie ypač pa- 
sigęsta, nes tremtinius pasiekę! 
laikraščiai tol eina iš rankų į 
rankas, kol visai susidėvi.

Seimas išklausęs šio įdomaus 
pranešimo. turėjo malonią 
staigmeną išgirsti neseniai (tik 
prieš du mėnesiu) Amerikon 
atvykusį rašytoją, kun. Stasį 
Būdavą, kuris buvo deleguotas 
Švenčiausios Panos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Seselių 
pasveikinti seimą. Jis iškelia 
tremtinių nusiteikimus savo 
brolių amerikiečių atžvilgiu. j 
Tremtiniai su dideliu pietizmu 
mini brolius amerikiečius ir vi
sas savo viltis deda į juos. Dėl 
to sveikintojas ragina seimą 
remti Marianapolį, nes remdami

t

į tų atsilankyti ir išklausyti šv. 
Moterų Sąjungos Conn. vals- Mišių.

tijos apskrities metinis ir po Kviečiu visas kuopas skaitlin- 
seiminis suvažiavimas įvyks'gai atstovių prisiųsti ir paga- 
lapkričio - Nov. 9 d., 1947 Šv. minti naudingų įnešimų apskri- 
Andriejaus parapijos svetainė-ties ir visos organizacijos gero
je, 336 Church St., New Britain, vei.
Conn. Prasidės 1 valandą po 
pietų.

Atstovės vykdamos į suvažia-

J. Dambrausko, pai- 
Rėmėjų centro pirmi- 
kun. J. Vaitekūnas, jo 

nereikėtų perdaug 
, bet prie

šingai reikėtų jais džiaugtis, 
nes jie besimokindami do
misi lietuvybe ir pačia Lietuva.

legijos klases. Ir štai dėl ko —• 
Marianapolis labai toli nuo cen
trų: tėvai, turėdami čia pat ne
mokamas mokyklas, nenori leis- 

• ti vaikų į Marianapolį. Jis pats 
pasiūlęs vienam parapijiečiui 
stipendiją, bet tas atsisakęs. 
Dėl to reikia įvykinti a. a. kun. 
Navicko planai ir įkurti kolegi
ją-

Kun. Dambrauskas replikuo
ja, o po jo kalba kun. Valantie
jus, aiškindamas kad dabar ga
na sunkūs laikai, kad reikia 
daug atikų sukelti lietuviškos 
veiklos ir tremtinių šelpimo rei
kalams, tad reikia turėti viltį, 
kad laikams pagerėjus visi pla- tate. Baigiamąjį žodį tarė Ma
nai bus galima įvykinti.

Trumpa replika įsiterpė p. 
Volungis, sakydamas, kad rei
kia mažiau verkt, bet nereikia 
ignoruot skyrių. Prie jo prisi
dėjo ponia Giraitienė ir p. Ja
kubauskas, išreikšdami pagei
davimą, kad Marianapolio vado
vybė turėtų prisidėti skyrių 
parengimuose, paįvairindami 
juos kokia nors programa. Tuo 
pat reikalu išsitarė ir p. Kri- 
pienė, pažymėdama, kad į tą 
darbą reikia įtraukti jaunimas, 
be to, kad apie seimą reikia 
skyriams pranešti laiškais iš 
anksto. Tos replikos ir nuomo
nių pasikeitimai įelektrino vi
sus seimo dalyvius. Buvo pa
daryta trumpa pertrauka pada
ryti rinkliavą salėje.

Po pertraukos prabilo Maria
napolio Vyresnysis, kun. A. 
Jagminas. pastebėdamas, kad 
iš nuomonių pasikeitimo jam 
paaiškėjo, kad tarp Mariana
polio vadovybės ir Rėmėjų turi 
užsimegsti glaudesni santykiai. 
Bus dedamos visos pastangos* 
santykius padaryti glaudes- j 
nius ir bus stengiamasi aplan
kyti visas kuopas. Po to, jis pa
ėmė tremtinių laikraštį “Žibu
rius” ir iš juose tilpusios kores
pondencijos pranešė seimui,! 
kad nacių siautėjimo metais y-1 
ra keli tūkstančiai lietuvių su- j 
degintų koncentracijos stovyk
lų krematorijuose ir kad trem
tinių bendruomenės galvoja tų 
nukankintų lietuvių pelenus at-! 
gabenti Amerikon, kol kada* 
nors juos galės Lietuvon par
vežti, ir kad tokia saugojimo 
vieta yra parinkta kaip tik Ma
rianapolis. Tuo būdu Mariana-* 
polis taptų tautos šventovė.

Relikvijų atgabenimo reikalu 
kalba K. Čibiras, kun. Valan
tiejus ir kun. Vaitekūnas, visi, 
vienbalsiai pritaria, kad relikvi-j 
jų perkėlimo ir saugojimo rei-j 
kalas reikėtų gyvai susirūpinti 
ir padaryti, kad pats perkėli
mas būtų įvykdytas kaip gali
ma įspūdingiau.

Kun. Vaitekūnas patiekia dar 
vieną naują sumanymą. Lietu
vių Diena Marianapoly yra tau
tinė šventė. Reikia Marianapo- 
liui padaryti ir bažnytinę šven
tę, skirtą Marijai, reikia Jai 
padaryti Marianapolyje švento- 

i vę. Tinkamiausia diena tai 
šventei būtų artimiausias 8 
rugsėjo sekmadienis. Pamaldos 
galėtų būti apie 3 vai. p. p. Su
manymą visi vienbalsiai priė
mė.

liepos 4 pikni-

rianapolio Vyresnysis. Jis pa
dėkojo seimui ir pakvietė vaka
rienės, ir pavakarieniavus ro
žančiui ir palaiminimui Švč. Sa
kramentu Kolegijos koplyčioje. 
Seimo uždarymo maldą vedė 
kun. A. Petraitis. Po vakarie
nės, palaiminimą švč. Sakra
mentu suteikė kun. J. Valantie
jus, asistuojamas kun. Ignoto 
ir kun. Skrodenio.

Visa Marianapolio vadovybė 
reiškia savo gilią padėką kuni
gams, Rėmėjams ir svečiams 
už nuolatinį rūpestį, palanku
mą ir aukas ir prašo Viešpatį 
visiems geradariams šimterio
pai atlyginti savo malonėmis.

A. Al.

I

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisa m uoto jas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

E. V. WARABO#
Funeral Service

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

1156 Washington St.,
Nonvood, Mass.

Tel. Nonvood 1503

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorrus

694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 0753

Parūpinu planus ir statome 
naujo stiliaus namus su mo-

I 
demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų

taisymo.



Antradienis, Spalių 28 d., 1947

VIETINĖS ŽINIOS
*

ŽINUTES tės) Lebekų, gyv. 10 Button-
. wood St.
! Robertas Jokūbas, Richardo 
ir Alenos (Grimaitės) Dichar- 
ry, gyv- 15 Hinckley St.

Spalių 26 d. Jono ir Marijos 
(Tsunposkaitės) Genevičių, gy
venančių 15 Lyon St.

B. Richardas, Roy 
rusės (Župsnytės) 
gyv. 10 Akron St.

Marija Pranciška, 
Pranciškos (Mastauskaitės) 
Boškevičių, gyv. 86 Fuller St.

Raymondas - Jokūbas, Jono 
ir Marijos Gaubiu, gyv. 286 W. 
3rd St.

Pranciška Ona, Danieliaus ir 
Veronikos (Baranauskaitės)
Chesnell (Česnulevičių) 
357 W. 4th St.

Vincentas, Vilimo ir 
nos Davulių, gyv. 174 
St.

Mockaus $50.M Auka 
Paskatino Valdybą 

Likti ir Kitiems 
Metams

DARfilffiHKAS 
Minėjo Sidabrini Ve

dybinio Gyvenimo 
lubfiliojų

Sekmadienį, spalių 12 dieną 
pp. adv. Juozas ir Bronė Cū- 
niai, gyv. West Roxbury, 
Mass., minėjo savo 25 metų

LIETUVIO KARIO LAIŠKAS 
IŠ IN

Gražus Kryžius. Vaikų misi
jų lankyti atėję vaikučiai įsi
prašė pamatyti Šv. Petro pa
minklinę mokyklą. Čia yra ko 
pamatyti. Atnaujinta visa mo
kykla. Kaikurie kambariai jau 
gerai įrengti — ypač vaikų 
darželis. Šiuomi visi gėrėjosi. 
Mergaitė tuoj pastebi ant sie
nos kryžių — “Tėveli, tai yra 
labai gražus kryžius”. Kunigas 
atsakė taip, dukrele. Tavo tė
velis ir mamytė įtaisė šį kry
žių. Vyskupas šventindamas 
mokyklą šį kryžių pašventino 
ir pakabino čion ant sienos. Vi
siems jis patinka. Džiaukis, 
kad turi gerus tėvelius.

Spalių 25 d., mirė Kastantas 
Savickas, 62 metų amž., gyv. 
702 Mt. Auburn St., Water- 
town, Mass. Jis pragyveno A- 
merikoje apie 44 metus. Paliko 
du sūnų ir tris dukteris. Tapo 3 v. 
palaidotas iš Šv. Petro parapi- vas Jonas Kidykas, S. J. baigė 
jos bažnyčios, Šv. Mykolo ka- vesti jaunuomenės misijas, 
puošė, spalių 28 d., 9 v. r. tTuomi jis baigė trijų savaičių 

dvasinę darbuotę mūsų tarpe. 
Kunigai ir žmonės yra Tėvui 
labai dėkingi už šias sėkmingas 
šv. misijas. Mes visi melsimės,

• kad Viešpats Dievas jam teik- 
; tų ir toliau savo šventų malo- 
’nių.

Pirmadienį rytą Tėvas Kidy
kas išvažiavo į Philadelphia, 
Pa.

■ ■ ■-
Kalėdninkai keliauja po Dor- 

chesterį, ir So. Bostone nuo E. 
6th St.

i -----------------------

! Trečiadienį, vakare, yra Šv. 
Teresės Novenos ir Tretininkų 

.Brolijos pamaldos.
į -----------------------

i Penktadienį yra Visų Šven
tų dienos vigilija. Tą dieną yra 
pasninkas 

į 4 v. p. 
j draugijos 
tys.

7:30 v.
pažinčių klausymas.

Tapo pakrikštyti šie kūdikiai 
— Spalių 25 d., D. Marija, Vla
do ir Amelijos (Parčiauskai-

DAKTARAI
ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymrar
LANDŽIUS 

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

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

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TeL TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 8—8.

Tel. KENmore 4433

Dr.AlbertP.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.

ir S. Pet- 
Hembd,

Miko ir

Indo - Kinija, palieka maži gabaliukai.
31 rugp., 1947 Žinoma, kiekvienam, labai 

Gerbiamas “Darbininko” id<J”u> k« “ors ‘"t

ilio įvykius, o labiausia ži- 
Esu nuoširdžiai dėkin- nių apie tėvynę ir tautie-^ 

už Jūsų siunčiamą čius.
’’ “gazietą”.’ čia vyrai, dauguma visais 

jauni, ir daug kur yra pa-

to y our

Spalių 23 d., Lietuvių salėje 
įvyko BALF 17-to skyriaus 
metinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime išduota raportai iš 
praeitų metų darbuotės; užgir- 
ta valdybos padaryti nutari
mai dėl kelių parengimų; per
rinkta skyriaus valdyba, komi
sijos ir išrinkta delegatai į 
BALF seimą.

Susirinkimui pirmininkavo 
Pr.Razvadauskas, raštininka
vo A. Januškevičienė. Iš rapor
tų paaiškėjo, kad šis skyrius ^ , -—---- ------r------- **»^**^ —
per praeitus metus centrap gavo labai daug sveikinimų žo-jkė ir rado mane atosto- “Laisvė ir Tėvynė”, 
pasiuntė virš $5000.00 pinigais'džiu, laiškais, telegramomis ir gaujantį prie Kinijos jū- lietuviai, savo vargu, 
ir nemažą kiekį drabužių. Pra-.telephonais. Taipgi gavo bran- ros. (Sveikatos pataisy- sa ir darbu, atgaus 
vedė Bostono gatvėse Tag Day, gįų dovanų, ypač dovaną nuo mas). Taigi, turiu progos Laisvą Lietuvą! 
per kurią surinkta apie $3500.:visų dalyvių. ir atostogose šį tą paskai- Telaimina Dievas!

Lietuvis, Svetimtaučių 
Legijono Karys.

vedybinio gyvenimo sukaktį. Redaktoriau ir Redakcija. 
Jubiliatai norėjo savo Jubiliejų 
labai ramiai praleisti, bet jų gas, 
artimieji be jų žinios užkaria- “Darbininko 
vo jų namus ir suruošė šaunų Labai malonu, kad ji daž-

traukė svečių iš artimes
nių kitų kolonijų. Nema
ža dalyvavo ir vietos įta- 

.| kingų vokiečių. L.

bankietų pp. Cūnius pagerbti, nai aplanko manę, padary- sižymėję, geriau negu kiti PAIEŠKOJIMAS
Dalyvavo apie 60 svečių ir dama daug tūkstančių km. 

viešnių iš So. Boston, Dorches- štai, vakar, ji vėl rado ma- 
ter, Roslindale, Brockton, Nor- nę, keletą šimtų km. gyve- 
wood, Mattapan ir kitų vietų.

Visi ir visos linksmai pralei- Čia kaip tik pasigeidavau 
do laiką. Jubiliatai pp. Cūnai spaudos, bet laiku apsilan- nierių mintis

nantį, toliau nuo dalinio.

svetimtaučiai. Nė vienas 
lietuvis, čia nėra laikomasi 
kaip mažavertis, bet dau-i . • • • • I

i
I

ir atostogose šį tą paskai-
šio bankieto šeimininkių pir- tyti. Nors žinios būva se-

_ ; _ _______ J ’ i (pusantro mėn.
stančiai) ir yra skaitlingiausias'p. Frances žaletąkienė. Ji visų'trunka kelionė), bet vis-j 
nariais skyrius.

Skyrius ruošia lapkričio 22 d.
Baigėsi Misijos. Spalių 26 d., yvhist Party, kuri įvyks para-
ir. p.p. uolus misionierius Tė- pį^g salėje, E. 7th St.

, gyv.

Juzefi- 
Bolton

per kurią surinkta apie $3500.: visų dalyvių, 
aukų. Narių turi apie pustre-' iaąaų. vuii ©iu uaiiMicvu wuiihiuim.au pu - vj u*,

čio šimto (galėtų būti keli tūk- mininke ir toastmasteriu buvo'nokos
_ A.____ 2— ----------- — 1—I __ T71—____________ - • m • »_______ — __

/

ir abstinencija.
p. Marijos Vaikelių 
klausomos išpažin-

v. šv. Valanda ir iš-

šeštadienį yra didelė katali
kams Visų šventų šventė. Pri
dera visiems išklausyti šv. 
šių.

Bažnyčioje bus laikomos 
mišios šiomis valandomis 
6, 7, 8, 8:30 — Marijos Vaike
lių mėnesinė Komunija — ir 9 
suma, su pamokslu.

Tą dieną galima yra gauti 
visuotiniai atlaidai.

Vakare bus Rožančiaus pa
maldos.

mi-

šv.
- 5,

dalyvių vardu pasveikino Jubi- tiek malonu, — savo 
liatus ir įteikė dovanas. Jai pa- džiai, papročiai ir t.t. 
gelbėjo pp. Marijona Gailienė 
ir Ona Siaurienė.

Adv. Juozas ir p. Bronė Cū
niai nuoširdžiai dėkojo visiems 
ir visoms, ypač šeimininkėms 
už padarytą surprizą, 

linkėjimus ir 
kalbėdami labai

:., South ~ 
Bostone ir vakarienę, kuri į- 
vyks lapkričio 30 d., Lietuvių L 
salėje.

Priėjus prie skyriaus valdy- mus, 
bos rinkimų, nors buvo pasiū-l Jiedu 
lyta ir bandyta akliamacijos-sį. 
būdu išrinkti senąją valdybą,! pp. Cūniai apsivedė 
kuri taip puikiai darbavosi, bet je, Latvijoje, 
ši buvo pasiryžus pasitraukti. Jiem Moterystės 
Tuomet visuomenininkas Sta
sys Mockus pareiškė, 
aukojąs $20.00 jei valdyba lie
kanti ta pati, o jei ne, tąi jis vo ofisą 409 W. Broadway, So. 
tuos pinigus paliksiąs BALF’o Boston, yra Suffolk County! 
seime, New Yorke. Tuomet pir-; prokuroro asistentas. So. Bos- 
mininkas Pr. Razvadauskas pa- tono Lietuvių Piliečių draugi- 
reiškė, kad valdyba liksianti jos pirmininkas ir rimtas vei-' 
darbuotis kitiems metams jei j kėjas. p. Bronė Cūnienė karo 
p. Mockus savo auką pakels iki metu ir beveik visą laiką dau- 
$50.00. p. Mockus pasirodė lab-'giausia dirbo ir dirba labdary- 
darybėje puikus sportininkas ir bės darbą šv.
paklojo $50.00 auką. Tuomet*parapijoje. Taipgi yra Stepono 
valdyba su nuoširdžiu visų pri- Dariaus Amerikos Legiono La- 
tarimu liko ta pati, būtent:

Garbės pirm. — Dr. Paul 
Jakmauh; pirm. — P. Razva-! 
dauskas; vice-pirm. — adv. K. 
J. Kalinauskas, A. Matioška ir 
J. Tumavičienė; prot. raštinin
kė — A. Januškevičienė; fin. 
rašt. — N. Jonuška; ižd. — L. 
Stasiulis. Direktoriais perrink
ti: Dr. A. Kapochy, S. Michel
son, adv. J. Grigalius, J. Ar
lauskas, J. Januškis, A. Moc
kienė ir B. Stravinskienė.

sveikini- 
dovanas. 
jaudino-

Liepoju- 
vakare. 

Sakramentą 
suteikė kun. Jenulionis. '__

kad jis buvo spalių 12 d., 1922 m.
Adv. Juozas Cūnys, turįs sa-

6 vai.

zo

kaip mažavertis, bet dau-j ieškau savo dėdės, Kosto 
guma stovi, pirmesnėse ei-įRazgaičio, sūn. Juozo, gim. Lie- 
lėse. Visų lietuvių legijo- tuvoj, Kretingos apskr. Plate- 

viena: lių valsčiuj, Gėlaičių km. Pas- 
Visi'kutiniu laiku gyveno Kretingos 
drą- aps. Mosėdžio vi., Udralių kai- 

vėl me. Į Ameriką atvažiavo prieš 
'pirmąjį didįjį karą. Dabar jo 
amžius, apie 60 metų. (Ieško 
jo brolio sūnus). Adresas: Abi- 
tibi Power & Paper Co. Camp 
# 24, Regan, Ontario, Canada. 
Leonas Razgaitis.

Indokinijai, lietuvišku 
laikraščių gana maža, o 
lietuvių, yra gerokas bū
relis. Bent kuris lietuvis,

Tremties Metu Hauji 
Kunigai

Nežiūrint sunkių gyve
nimo sąlygų mūsų dvasi- 

koki lietuvišką laikraštį ninku paruošimas vyksta . , , Uliniu
Taip “gazieta”, SU seminarijoje. Pragar-

sugriebęs, perskaitęs duo- nevienoje Vokietijos kuni- 
da kitam. Taip “gazieta”, SU seminarijoje. Pragar- 
eina iš rankų į rankas, kol sėjusioje kunigų seminari- 
 i joje Eichstaette dabar 

Susižeidė Darbe i mokosi virš 30 lietuvių
------------------------' klierikų. Rugpiūčio mėn. 

Spalių 22 d., cukernėj prie ^5 d. du klierikai gavo ku- 
“^j darbo susižeidė p. Stasys Jaku-;nįgystės šventinimus. Tai 

tis, nusilauždamas rankos kau-: naujįejį tremties metų ku- 
lą. P. Jakutis tik praeitą pa- nigai. Naujai įšventintasis 
vasarį atvyko iš tremties su kun. Laurynas Kemėšis, 
žmona ir dviem mažais vaiku
čiais ir sunkiai dirbo, bandyda
mas įsikurti po baisių pergy
venimų Lietuvoje ir tremtyje 
ir štai vėl nelaimė ištiko. Reiš
kiame užuojautą.

Petro lietuvių

dies Auxiliary pirmininkė ir 
daug veikia kitose organizaci
jose. Yra ilgamečiai LDS orga
nizacijos nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai, pp. Cūniai iš
augino vieną dukrelę — Doro- 
thy, kuri lanko Boston Univer
sitetą.

Šia proga sveikiname pp. 
adv. Juozą ir Bronę Cūnius ir 
linkime ilgiausių metų! Rap.

I

Sunkiai Susirgo
Į spaudos komisiją išrinkta: 

K. Čibiras, V. Končius, J. Ja- 
nuškis, J. Vasiliauskas ir A. I- 
vaška.

Drabužių komisija: J. Tuma-įvojingoje
vičienė, pirm., P. Svilienė,

Kostancija Stakutienė. 
šios parapijos darbuotoja 
ga ir sunkiai susirgo. Nuvežta 
Carney ligoninėn. Randasi pa- 

padėty. Jos viena] 
Jėzaus Nukryžiuotojo įS- duktė

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA prie namų 

ruošos moteris ar mergina. Pui
kus namai, geros sąlygos. Šau
kite tuojau — dieną ŠOU 6268, 
vakarais — Aspinwall 0580.

(20-t-31)

Kemėšis. 
Primicinėms mišioms at
laikyti pasirinko Weideno 
■ lietuvių koloniją. Šių pri-J 
’micijų proga netik vietos 
: lietuviams buvo didžiulė 

Rap- džiaugsmo šventė, bet su-

Draugijų Valdybų Adresai !

e

uoli 
stai-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS *VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tek So. Boston 1298.
i Vice-Pirmininkė — C. Gailiūnienė, 

8 Winfield SL, So. Boston, Man.
Prot RaBt — Ona Ivaikienė,

440 E. Sth St, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienk,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkway — 1864-W
; Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininke

»V. JONO E V. BL. PA8ALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 
492 B. 7th SL. So. Boston. Mase.

A, J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Otfice Tel. So. Boston 0948

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

MUZIKA I 
THREE ARTS STUDIO
Baiso - (Įkalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON i 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eltot 8222.

Se. Boston Fumiture Co.
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iž anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Geriausias Pasirinkimas
O’Halloran, A. Kropienė ir A. seselė parvyksta iš Pennsylva-I
Januškevičienė.

Revizijos komisija: K. Na
maksy, J. Baltušis ir J. Lekys.

Į Balf Seimą atstovais iš
rinkta: adv. J. Grigalius, J. Ar
lauskas, S. Mockus, A. Mockie- 
nė, p. Agurkienė, K. Čibiras, V. 
Šimkienė, S. Michelson ir P. 
Razvadauskas.

nijos. i

PAIEŠKOJIMAS

j T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubenas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 6651

Užsisakykite Tanike Pas Mas
Pristatom geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

Į vakarienės ruošimo komisi
ją išrinkta: Matjoška, Stasiu-* 
lis, Januškevičius, Kropienė, 
Namaksienė, Mockienė, O’Hal
loran, Stravinskienė ir Gaide.

Kadangi praeitame susirinki
me šis skyrius yra nutaręs, Į kaitės, 
kad nariai apsidėtų mokesčiais■ 
po $10.00 metams, tai šiame 
susirinkime tuos mokesčius (po 
$10.00) sumokėjo: P. Razva
dauskas, P. Sniaras, J. Januš
kevičius, A. Matjoška, J. L. 
Petrauskas, Dr. A. Kapochy ir 
J. Baltušis $5.00.

p. Lekys pranešė, kad

Aą, Povilas Stankevičius pa-: 
ieškau savo puseserės Petronė
lės Jarmalavičiūtės iš Kupiškio 
miestelio, Užkupio gatvės. Gir-! 
dėjau gyvena Chicagoje. Mano' 
adresas: P. Stankevičius. D. P.j 
Camp, Hammerweg, Weiden, 1 
Abf. Germany, U. S. Zone.

PAIEŠKO Amilija Markaus-^ 
kaitė sesers Alenos Markaus- 

ištekėjusios pavardė i 
Marcinkevičienė. Girdėjau gy
vena Chicago, III. Prašome at
sišaukti: Rte: Bablo Revins- 
kas, Arenales 1621, Rep. Ar
gentina. (28-t-7).

i PAIEŠKO Barbora Lukaus- 
kienė gyvenanti Vokietijoje pa- 

_ _ _ įš ieško savo draugės Izabelės
kriaučių unijos tikimasi gauti Paulauskienės, po antru vyru 
apie $500.00 auką prieš BALFo pavardės nežino. Ji yra kilusi 
seimą. Taip pat nutarta, kad; iš Gargždų vai. Gerduvėnų kai- 
išrinktieji delegatai bandytų *mo- Kas žinote prašome pra-
iki seimo, kaip galint didesnę nešti sekančiu adresu: Karoli- 
sumą sukelti ir ją seime įteikti na Gabrenienė, Box 304, E.

Bąp. Millinocket, Me. (28-t-7).
——"T — J>»

•šio skyriaus vardu.

Sutrakyimii Mirusių Almenu Turto
Parsiduoda South Bostono geriausioj gatvėj, 

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

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

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

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

: 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mus.

380]/2 West Broadvvay,
TeL ŠOU 2758

GRABORIAI

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

25S Vest Broedmy.

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

giai patarnauja. įi
South Boston, Mass. |

!

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

584 ĮBmA Broadvay 
8OUTH BOSTON MASS.

0. A. Zslstskas, F. E. ZalsUkas 
Graboriai ir Balsamuetojai.

Patarnavimas dieną ir naktj. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY Pl’BUC 
Tol. ŠOU Boston 0815

BOU Boston 2609

BOSTON. MAI

ii
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^Literatūra Bus vė 
Ne, palauk —

Paulius Jurkus
Sugrįžimas
Savoj trobelėj šį vakarą neramų.
Kai vėjas drasko ten palangėje pupas.
Esu aš grįžęs iš kelionės savo
Tėvų didžiajam kambary ramybės rast.
Tačiau man nejauku, ir kūną smelkia šaltis.
Ir tamsumoj ženklų jaunystės nerandu. 
Tada senelę krosnį noriu aš prikelti.
Kad ji pabūtą šiąnakt su manim kaitų.
Senuoliams mano švietė ji dar linamvnėj. 
šviesioj angoj sutūpus mums mažiems vaikams.
Ilgai mamytei giedant liūdną vakarienę.
Ir sienoj krūpčiojant šešėliams milžinams.
Tarj' 1'lytU krosnyje randu aš kibirkštėlę.
I.yg brangakmenį gentės papuošalų. 
Kurią tėvai paliko čia pabusti vėliai. 
Ateinančiam gyventi tuo pačiu būdu.
Aš užkuriu taip pamažėliais krosnį seną. — 
Linksma švieselė krinta kambarin.
Ryškėja sienose senuoliai, broliai mano.
Ir- į raeitis gyventi kelias su manim.
Plasdena vėl miela, jauki namų ugnelė.
Ir aš smagus, sugrįžęs iš sunkių audrų:
Randu aš pirmąsias eiles — jaunystės kelią.
Kuriuo ėjau parnešti saulėtų dienų.
Kaip tos liepsnelės gyvos jos nūnai plasdena
Ir nušviečia skaidriai niūrias rudens naktis.
Ir per mane senuoliai vėlekos gyvena — 
Visoj trobelėj švyti vėl namų ugnis.

• Įžanga į eiler. rinkinį “Namų Ugnis”).

galvoju ir suprantu: jie 
ateina greičiau, negu svei
kata. Dvi dienos — ir jie 
bus čia,— ji kalba baimin
gai ir karštai, 

’lu. Kazy!
leisk, — ji neleidžia jam; 
kalbėti. —Klausyk....
— Tylėk. — sako jis kie-i 

! tai, — be tavęs aš nesi
trauksiu nei už vartų.

Jis glosto jos ranką, iš-j 
balusią ir tokią liauną, jog 
žiedas slankioja ant piršto 
nuo menkiausio sujudėji
mo. Ir j> apima toks grau
dumas ir gailesys — ir 
kažkain sunku darosi nu 

: ryti seilę.
Ūmai jis pasilenkia, 

delnais apima jos 
ir žiūri — bijo bu- 

ją, kad nenuvargin-; 
tiktai žiūri. Paskui 
— pats nežino, kaip 
žodžiai, be sąryšio,

iL.!bi?m
‘galvą
i čiuoti
tų, ū' 
įkalba 
; byra 
vaikiški ir aistringi:

! išminčius.
i7’ <

I

A 1- <Lilė
a

8
Tą rytą, kai rusai bėgo,

jis atsiklaupė ir meldėsi. Sp*U<ios N®tlji®ncs
Paminėti Atsiųstos

Mes išėjome iš pamišė- ke*5'*- ’įirch’± {to ta- heim * Teck’ 1947‘ 64 PUsL

1 Stepas Zobarskas, Brolių ieš
kotoja. Pagal lietuvių liaudies 
pasaką, Iliustracijos P. Osmols- 
kio. Išleido Patria, Tubingene, 
1947 m. 47 pusl.

Juozas Kėkštas, Diena naktin. 
Eilėraščiai. Buenos Aires 1947 
62 pusl.

Antanas Tolis, Mirties kolona.

žvėrį ir gyvulį 
anie,

Ji pirmą kartą pamatė jo -----------
ašaras. j Juozas Yluvis, Sutryptame

lių namu. — pasakė jis ta
da. — dabar aš vėl jaučiu, 
kad turiu žmogaus kūną. 
Tu nepatikėsi, bet aš kar
tais jaučiau, kaiD man au
ga ant veido šeriai ir kala
si iltvs 
padaro iš žmogaus 
su kruvina žvaigžde”.

1

Ir iš stiklo karstų kėlėsi Prie Červenės nužudytiems at- 
žodžiai — ir žmonės skai
tydami žinojo, jog čia yra 
siela ir teisybė, ir atleido 
už buvusį melą.

Ach. dau? nasaku vėl tu
rėjo slėptis į žemę, nes kiti 
taiDgi buvo okupantai, jie 
sėjo neapykantą sau vi
sur ir visada 
negalėjo 
tais vieneriais metais— ir Brangūs Tautiečiai, 
kai frontas atsisuko ir no laikraščių žinių man yra 

Lietuvos Seimo rūmai, kai nepriklausomybės laikais ant trejų metų grįžo—jis daž- pažįstami Jūsų vardai. Ponios 
jų didingai plevėsavo trispalvė. nai būdavo nesavas ir iŠ- Nenis - Nenienės Amerikoje ir
---------- —--------------------------------------- - —---- -—— balęs. Ponų Adomaičių Vilniaus kraš- 

“as mi;n te’ ^urie visuomenės pa
garbos ir dėkingumo, dirbdami 
visuomenei, tautai ir valstybei. 
Kad ir šis Jūsų gailestingumo 
darbas rūpintis savo tautie
čiais tremtiniais pasiekė ir ma
ne Šiaurės Italijoje, gyv. Reg
gio Emilia lageryje Lietuvos 
tremtinį. Būdamas sujaudintas 
Jūsų pasirūpinimu manimi, y- 

i nepažįstaamu,

— Koks tu neprotingas 
, mano meile!'

Kas gi mus gali išskirti?; 
;Argi tu pamiršai legendą! 
iš Ingeborgos? — “Jūroje 
plaukia mylimųjų ]----

1 plaukia metus, dešimtį, 
šimtą metų, o mylimieji 
kartoja:

“Vairininke, mos turime 
daug dau- laiko” |gai pašnibždomis: _ Tu

. es unme daug ai- juk ^įnai, nes kaip gi ki- ant alkūnės, .. ...... —, 
k0, 'taip tu būtum išgirdusi nusiklostęs, o gal visai bu-

groja mėnulis, ir galėjo iš- jėgas. Dabar užmigti ir il- 
girsti nelaimę dar kitame sėtis, gerai pasilsėti, 
pasaulio krašte ir spėti Ji kietai užspaudžia a- 

’ pasislėpti nuo jos. Aš neži- kis, tačiau netrukus jos 
nau, kaip jos keliavo per atviros: — Aš tik pažvelg- 
amžių amžius, bet kartą siu, kaip jis miega, aš tik 
:jos pateko, — jis kalba vi- pažvelgsiu. Į

m., jį pakyla, pasirėmusi 
ir žiūri:

bet niekas 
susilyginti su

Aš galiu viską įsivaiz
duoti, net visokeriopą mir
tį, ištrėmimą, kalėjimą, tik 
ne tai, kad vėl reiks su jais 
šventi ir rašyti”, — kal- 
bėio jis.

Štai todėl jie žinojo, kad 
bers. Kur?

“Kai žmogus dega, jis

minti. Išleido “Draugas”, Chi
cago, III. 1947. 252 pusl.

šventoji Istorija. Naujasis Į- 
statymas. Kircheim - Teck 1947 
m. 95 pusl.

PADĖKA
Poniai A. Nenis ir Ponams 
Adomavičiams, Gary, Ind.

galvę šalia jos veido
Nelė Mazalaitė Krūminienė , galvoja: kiek laiko 1

TILTAS f
— Bėk tu vienas! , — Atsimeni, kaip mes
Kazys prisilenkia prie rinkome šitas avietes va-

lovos labai tyliai, sulaikęs sąrą? Kiekvienoje uogoje 
kvapą klausosi jis žmonos yra po gorčių saulės, — 
alsavimo, ir ūmai vėl sun- sakei tu tada — susikrau- 
kus jos balsas sušnibžda į sime žiemos atsargas. Da- 
pat jo ausį: bar juk spalis, ir galime,
— Bėk vienas!
— Ji sapnuoja. — sako 

jis pusbalsiu per petį į se
nelę. — ji kažką neramiai 
sapnuoja.
— Aš miegu. — taria li

gonė ir oraveria akis, jos 
yra visiškai aiškios. —Ar
gi jūs negirdite patrankų mergaite. — šypsos jis, ir 
ir bombų? tuojau taria rimtai: —

Jis tyli, ir tuo metu sene- Krizė praėjo, tu gi pati 
1‘ nrieira su stikline ran- jauti, jeigu jau nenori ti-' 
koj° ir linksmai sako: keti gydytojui ir man. Dar

Išgerk aviečių sunkos, savaitė — ir galėsime ke- 
/ deliuk. — atnaivmsi šir- liauti. Tik nieko negalvok, Pe^ein.a 
du Le. girdyk ją. as eisiu 
vakarienę ruošti.

Ji atiduoda stiklinę Ka
ziui ir išeina.

Jis sėdasi art lovos kraš
to ir gyvai kalba:

Jis įkniaubia galvą į pa-įma5;o širdį ir kaip mes bū. vo pamir.^ a6psikloti? _ šoka nors į ežerą,- juo-p.4 asmenini
vienas ki-Ar tik neužmiršai paval-kav° J“'tun't” lab,au įvertinu Jūsų para 

, mą materialę ir moralę, kuri
man palengvina tremtinio vis 
sunkėjančią vargo naštą ir su
stiprina tikėjimo viltį geresne 
ateitimi. Aš būsiu pasiruošęs 
už viską atsilyginti, o Jūsų nuo
širdaus šio gailestingumo darbo 
niekuomet nepamiršiu.

Dėkojąs
Juozas Juršėnas. 

1947-7-12 d.
Reggio Emilia, Italia.

kil* ”tume susiradę
. , . . . me,S tą? Miegi? Miegok,dar matysime v.enas ant- k ramios naktieg tau, 
rą? Ir kokios bus tavo a- 
kys, jeigu mane sušaudys 
ties tavo lova? Arba išves
mane iš namų, ir tu nega-i — Ramios

2.

pradėti sezoną — prašau, sa^° jis, pakėlęs galvą,
Ar tu žinai, kad tavo akysi 

žibuoklės prie-

mie- gyti vakarienės? - šmbž-jm? kur pasirinkti?”i Ir dabar ne miegoti rei- 
kia, skubėti ir trauktis rei- 

kęs, - pasakė jis patį pir- kia'°.> lr vl?.kas- ko 
mąjį kartą jiems kalbamJ“ ,blį?J°- Cla
tis, — jeigu aš ieškau ki-1 
šenėje papiroso, i_____
kiu pasaką. Bet kaip gera,! 
kad šiandien, kai ieškojau 
knygos, tokios niaurios L. 
losofinės knygos — sura
dau tamstą”.

Ji atsigula šypsodama— 
ne, dabar ji visiškai nema
no miegoti, ji norėtų pasi- 
žadinti jį, ir vienas kitam 
primindami jie pakalbėtų 
apie didelius įvykius. u- visus kitus> „

Tegu jis miega — nuta- nuo staigios minties: iš- §jUO adresu:

I

nakties, — 
lesi atsikelti nei išlydėti kartoja ji mintyje, — ra- 
raudodama. Ir kas bus,!mios nakties tau: gerai, 
jeigu jie atras tave gra-jkad tu manai, jog aš mie- 
žią ir bejėgę? O, kad čia gu. 
pataikytų sviedinys! j Pro sumerktas akis jinai
— Ko tu taip žiūri? — seka jį išeinantį ir tyliai 

’ " ’ ’ sugrįžtanti. Taip yra kelis
kartus, vaikšto jis ir sene
lė su reikalais, ir vėlų va
karą jis užmiega kitoje 
lovoje nenusirengdamas, 
ir lempa lieka neužgesyta.

Jai atrodo, kad jinai ma
to jį kiekvienu blakstienų 
plauku — mato jį gyvą ir ria ji — aš pati prisimenu gerk viską, kas čia yra, ir. 
šypsantį. Ne, ne, toks jis viską! Septyneri metai jis galės išvykti. ’

Ji pastumia vaistus ir 
klausosi: ne, jis nepabudo 
'— gerai, kad jis nepabudo.' 
į (Bus daugiau)

- - i Noriu užmigti, — taria 
Srityj’sau b?veik varkd,an!a » 

nuovargio, tačiau kai su
merkia akis, jos duria 
kaip sausos žolės, ir lūpos 
visai sukepusios. Ji susi- 

i randa ant staliuko vais
tus:— Aš turiu užmigti,—į 
galvoja ji, — turiu užmig-J 
ti. Ir kai ruošiasi išgerti— 

" staiga sudreba, 
pranta kodėl - 
trenksmo, kuris pasigirdo jusiu iš Šiaulių apskr.,

__  ir kitų giminių. 
1S" šiuo adresu:

Vladas šniolis 
D. P. Camp 554 

Hanau, Lamboystr. 84 
Deutschland (U. S. Zone) 

Norėčiau susirašinėti ir su ki
tais Amerikos lietuviais.

IEŠKO DĖDŽIŲišgerk ši stiklą saulės.
— Štai, ir vėl trenksmas. -Vra tarsi

— sako Adelė neramiai.— blandoje?
tai artėja kasdieną, kas . Ji begarsiai, silpnai nusi-,
valandą. Aš prašau. tave, Ju°kia-
nesitęsk, važiuok... Kas gi sako kompli-

mentus plaučiu uždegimu 
juo auji, ma.no sergančiam ? Bet pakalbė

kime.
— Nori, aš panešiosiu ta- 

jve? — atsistoja jis, 
J purto galvą.

Tuomet jis kartą ir kitą jis yra pavargęs ir be vil-
l per kambarį, pa- ties. Jis krūpčioja per sap- linguoja ji galva — nieka- 

sistovi prie lango — žiūri na nuo kiekvieno trinkte- da nežinai, kada jis jau ra- 
i kiemą, kol pagaliau nu-, Įėjimo, ir kartą kažką su- šo knygą, kada kalba šiaip 
veikia savyje šitą iki silp
nybės paaugusį švelnumą 
ir vėl gali kalbėti papras-

? tai:
*i — Saulė leidžiasi labai 

skaidri, ryt bus giedra. 
Argi aš negeras kalendo- 

i rius ? 
į Jis vėl prieina nrie lovos 
ir sėdasi ant kėdės. raščiai pasiliko

į — Miela, kad nebegirdė- Pėsti ir pusiau alkani atė- kai — ir tuomet jis buvo tyje yra rezervuotas ribotas kambarių kiekis. Norin- w • •* A • * J"*’ ' - •• ‘ ’• • «• • • • ■» • • V 1 • V* . - * — - - — - - — —iciau iš tavęs nei žodžio — 
; tu turi ilsėtis. Snausk. Ne- 
I reikia, kad aš imčiau dai
nuoti lopšinę, aš — su sa
vo balsu. Tu, turbūt, neži
nai, kaip buvo banginiui, 
kuris įsimylėjo jūros mer
gaitę ir mėgino padainuoti___  ______ ___ .—------- _----- --
serenadą ties jos langu?,sienos astuoni kilometrai, melavo savo tautai.
Nei daugiau, nei mažiau—paskutinę dieną net ropo- “A" *” ♦iVi 
kai tik išsižiojo .apsivertė mis nueisi tą kelią. O, gal bučiavimu? — 
vienas pro šalį plaukęs lai-! būt, nereiks? Ir vasara į klausdavo jis. — Aš bijau 
vas, o jūros karaliaus rū- praeina su abejojimais, 
muose visi apkurto — ir j viltimis ir darbais. Ir da- 
pirmiausia karalaitė, 
turėjo tokias pat 
ružavas ausis, kaip 

Jis žiūri į ją, ir 
kalba pusbalsiu:
— Kažkada, baisiai se

niai, aš manau, tai turėjo lūpas. — Ne, negalvoti da- žemę— ir jie abu dėjo tuos 
būti dar Olimpe, buvo vie- Kar niokn ris»n<yiaii rvtni lamis i stiklo bankas ir ka
na pora tokių nuostabių 
ausų, dėl kurių mušėsi die
vai: kas jas turėjo, galėjo 
nuklausyti, kaip auga per
lai ir ]

yra, kai jinai žiūri. Ir da- toks mažas laikas, kiek ja-Į 
ir ji bar,kai jos akys yra uždą- me gali sutilpti pabučiavi- 

ros ir kai jis pats miega, mų ir žodžių?
Jo žodžiai nuostabūs —

Ji nesu- 
ar

Vladas šniolis, sūnus Petro, 
nuo paieško savo dėdžių šniolių, ki- 

Šilėnų 
Atsiliepti

ilsėkis ir valgyk. Nori, at
nešiu pieno?

Jis stojasi, bet jinai lai
ko jo ranką:
— Savaitė, Dieve mano 

savaitė! Aš gi visą laiką

įžymus artistas, laimėjo daug 
trofėjų už pasižymėjimus medžioklėse, kurias 
jis po sekmi? gos medžioklės arti Jasper Natio
nal Park, Kanadoj, čia parodo.

kI"'
tel 1* ■■■ %

BALF METINIS SEIMAS
šneka. sau. Ach, atrodo, kad jis

— Mes abu esame ligo- pasakoja gražias nesąmo- 
nys, — galvoja ji,

BALF Direktorių Tarybos nutarimu, Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Šalpos Fondo metinis seimas įvyks 

yra gyvenimas su juo, nie-ker, New Yorke.
Visi BALF skyriai yra prašomi ruoštis metiniam 

' seimui. Geriausias pasiruošimas būtų pravedimas

įtiys, — galvoja ji, — ligo- nes, tačiau jo darbai yra menuos į^ietuvių oaipos runuu meilins seimas /vyno 
[nys, nors jis yra sveikas ir rimti— užtat toks lengvas 1947 m. lapkričio - November 5-6 d.d., Hotel New Yor- 
jtvirtas. ; 1 "" ' -----
! Ateina antras praradi- kuomet negali pajusti at- 
mo kartas, ir šis yra bai- skiros dienos svorio.
jsesnis! Pirmąjį jie paliko Neteisybė — buvo metai, BALF vajaus visu pajėgumu ir išrinkimas savo atsto- 
namus, knygas, ir jo rank- ištisi metai kaip šlykščios yų seiman.

.m-_ žuvimui, pagirios, — bolševikų lai-j Seimo darbotvarkė bus pranešta vėliau. Viešbu-

jo jie tolimą kelią į čią, į pasidaręs visiškai nepažįs-tieji turėti viešbutyje kambarius, prašomi iš anksto 
jos tėviškę. Tėvo motina tarnas. Kaip ir kaikurie pranešti BALF raštinėn, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
gyvena čia viena su sveti- kiti, jis taipgi patikėjo, N. Y.

’mais samdiniais — visi ki- jog bus galima dirbti ir Į 
ti yra išvežti toli aną iš- prie šitokios tvarkos — ir; 
trėmimų birželį.

Čia galima gyventi ra- pančiotas baimės ir prie-j 
miai — nutaria visi: iki vartos — ir savo rašymu

nepasijuto, kaip tapo su-j

Ar tu dar tiki mano pa-

I

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas

Nora Gugienė, BALF Sekretorė.

Įsigyk Angliškai-Liehnriškg todyng 
English-IJthuinlan Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
kartais nes j’8 y*”a geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuviėką 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

Į

savo lūpų ir savo pirštų,)
jie pilni klastos ir netie- 
Isos”.

Tačiau jis rašė ir kitaip:
liūdnos pasakos ir karštos konvertą kuponą su~$3'00, ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie^ 
poemos augo po jo ranko- tuvišk3 žodyną.

negalima pereiti. mis — pasakojimai apie joj
Ji judina sudžiūvusias liūdną, niaurią, pavergtą w Broadway,

Ji bar šita jos liga — dabar, 
mažas kai viskas 
ir tu. p 
dabar ji guli kaip tiltas, kurio

UciL Olld J'-Fo **ea ,

kai viskas ėmė lūžti ir 
griūti, kai reikia bėgti —

i

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass,

bar nieko daugiau, rytoj, lapus į stiklo bonkas ir ka- 
rytoj. Tada bus galima ką sė į žemę.

“Tarsi miegančioji kara- 
rytoj. Gal laite guli šitie žodžiai, —

nors išspręsti, ką sugalvo
ti visiems

y v*, —r būt galėsiu atsikelti, gal kalbėjo jis, — kas ir kada
kaip voratinklyje kaip nors įtempsiu visas ateis jų pažadinti?”

I t

Šiuomi siunčiame $. 
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas .— , . ...
Adresas------------

ir prašome atsiųsti mums Angliš-


