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BALF
Gaisrų paslaptis 
Partizanai kaunasi

BALF pirmininkui kun. dr. 
J. B. Končiui lankantis Wash- 
ingtone, Prez. Trumanas jį pa
sveikino ir pareiškė džiaugsmo 
dėl šios šalpos organizacijos 
veiklos. Jis reiškė vilties, kad 
Amerikos visuomenė ir toliau 
savo gera širdimi teiks pagalbą 
kenčiantiems, ypač nekaltiems 
vaikučiams Europoje ir kitur.

BALF yra toji organizacija, 
kuri garbę daro Amerikos lie
tuviams, visus geros valios tau
tiečius suburdama į kilnų gai
lestingumo darbą. Ne visos 
tautos šioje šalyje tokią orga
nizaciją turi. Mūsų BALF, kad 
ir kiek pavėluotai įsisteigęs, 
pagarsėjo ir nusipelnė to gar
so daugiau už kai kurias kitas 
daug senesnes draugijas. Nėra 
lietuvio tremtinio Europoje, 
kuris nežinotų tų keturių rai
džių prasmės. Tremtinių laiškų 
ir gyvu jų liudijimu Amerikos 
lietuviai nuolat užtikrinami, 
kiek vargo ašarų nušluostė, 
kiek nuo bado apgynė, kiek 
vaikučių nuo ligų apsaugojo [ 
maistu, rūbais ir vaistais 
BALF šelpdamas savo nelai-
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Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Taryba Dėkoja BALF-ui 

Už Pagalbą
Mažosios Lietuvos Tary
ba savo visuotiniam susi
rinkime 1947 m. rugpiū

čio 6 d Luebecke 
išklausiusi Prezidiumo 

pirmininko pranešimą a- 
pie šelnimą mūsų tautie
čių ir Mažosios Lietuvos, 
neturinčių DP teisių, vo- 
ikečių tarpe skurstančius

i ir vokiečiams vergaujan
tiems, vienbalsiai nutarė, 
išreikšti širdingą padėką 
visiems aukotojams Ame
rikoje ir Kanadoje, BAL
F’o vadovybei ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Vy
riausiajai Valdybai už 
vargstančių brolių šelpi
mą. Širdingai prašome, 
mūsų vargšus ir ateityje 
neužmiršti.

Broliai ir sesutės Ame
rikoje mus jau kartą au- 

i komis rėmė, kada mes 
I Klaipėdos Krašte nuo šve
itimo jungo išsilaisvinome. 
Vargo užgrūdinti, bet

mmguosta Uutieiius. Joks ge- dvasiškai įr kūnakįj stip.
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Prezidentas Truman, gavęs du fotografiškus aparatus (cameras) 
nuo White House News Photographers Organizacijos, labai nustebo. Pa
ketėlis, į kurį jis žiūri su nusistebėjimu, tai ekstra dovana. Jame yra 
kaklaryšis.

Didžiulis Lėktuvas Nusileido
Saugiai Logan Aerodrome

Per Dvi Valandas Lekiojo Virš Aero
dromo Su 34 Išsigandusiais 

KeleiviaisI
■ East Boston, Mass. — gentaai ,ir kaipo toki tu- 
Sekmadienio vakare, lap- retų užsiregistruoti.

d., didžiulis1 Atsimename, kaip tik 
Airline lėktų- buvo priimtas Voorhis į- 

vas iš New Yorko atlėkė į statymas, 
Logan aerodromą, L_‘_ "___ ‘

į prieš nusileidimą patyrė, traukė 
i kad nusileidimo 
[sistema neveikia.

kričio 2 
Northeast

M

bet Komunistų
i iš

JK
. ”, N

i k

tai Amerikos 
partija išsi- 
Kominterno, 

ženklų pirm negu jis buvo apgau- 
Taigi lingai “panaikintas”. Ta-

} vairuotojas nebuvo tikras, čiau, komunistai ir nepri- 
j kad saugiai galės nusileis- klausydami laikosi Mas- 
|ti. Per dvi valandas lėkio- kvos linijos.
‘jo virš aerodromo, bet nu- ----------------
sileido saugiai.

į Gaisrininkai ir ligoninių 
vežimai buvo pasiruošę 
nelaimei. Keleiviai buvo 
labai išsigandę, nors juos 
lėktuvo įgula ramino.

i Dviejų Metu Vizos Autori
zuotos Kaikurią Kraštų 

Žmonėms

raširdis pavienis šelpėjas tokių 
rezultatų nebūtų pasiekęs. Aki
vaizdoje nuveiktų darbų ir tos1 
padėties, kurioje dar 1_____
keliasdešimt tūkstančių mūsų 
brolių ir sesių Vak. Europoje. 
BALF veikla nusipelno visų ge
ros valios Amerikos lietuvių 
talkos.

•

Visuomenę jaudino Naujosios 
Anglijos gaisrai. ' Sakoma, to
kios plačios gaisrų nelaimės ne
buvę šios šalies istorijoje. Ke
liasdešimt milijonų dolerių pri

degus daugybei miestelių ir S? J? ®
kaimų, ypač Maine valstybėje. 
Neskaitant vasarnamių, vien 
nuolat gyvenamų namų sudegė 
per tūkstantį. Keli tūkstančiai 
gyventojų lieka benamiai aki
vaizdoje artėjančios žiemos.

Gaisrams siaučiant buvo gir
dėt ir tokių nuomonių: esą, de
ga tai dega, bet tai turtuolių 
vilos ir pan. Kas tokias, savo
tiško pasitenkinimo kalbas 
skleidė? Pizmiausia, tiesa yra 
ta, kad nuo gaisrų nukentėjo 
daugumoje ne turtuoliai, o vi
dutiniai miestelėnai ir ūkinin
kai.

Antra, niekas padoriam žmo
gui neduoda teisės džiaugtis ir 
turtingojo nelaime. Įdomu, 
gaisrai kilo tuo pačiu laiku iš 
kokio šimto skirtingų vietovių. 
Kol tyrinėtojai jų priežasčių 
nenustatė, galutines išvadas 
padaryti neįmanoma, tačiau y- 
ra pagrindo spėti, jog miškai 
buvo padeginėjami ne kokio 
vieno pamišėlio, vaikų ar ne
atsargių rūkorių, o organizuo
tų piktadarių, Amerikos prie
šų. Kaip kokiam burtininkui 
lazdele pamojus, šių metų pa
vasarį Dėdės Šamo žemę buvo 
nusiautę streikai, aviacijos ne
laimės, Texas miesto siaubin-

rūs norime veik grįžti i 
(Donelaičio gimtinę ir šį 

"b?18 į Lietuvos Kraštą atsta ty

K 
Marshallo Planą

ti.
M. Liet. Tarybos

Pirmininkas.

Sustabdė Hollywoodo 
Artistų Tyriuėjimą

Wa«hingt<m, D. C. — 
Kongreso Komiteto pirmi-

Užmušė 50 Žmonių 
Žemės Drebėjime I

Lima, Peru, lapkr. 3 —*
a > «

MIRĖ ARKIVYSKUPAS 
CANTWELL

Lie-

ninkas Thomas pranešė,1 jimas. Užmušė mažiausia vyskupas John J. Cant- niaus kraštui įgaliotinio 
(kad laikinai sustabdo Ho- 50 žmonių. well, 72 metų amžiaus. Jis politiniu patarėju.
llywoodo artistų ir rašy- Valdžia gavo žinių, kad buvo pirmas arkivysku- 

lQan P o ir Ta Ifornarl nas nj»llinsin$ metTOpoll-

sia, kad šis tyrinėjimas'apie 130 mylių į šiaurę- jos — Los Angeles arki- 
bus atnaujintas pačiame j rytus nuo Lima, “visiškai diecezijos.
Hollywoode. I sunaikinti”.I

Dr. Antanas Trimakas, 
BALF Seime, kalbės apie 
lietuvių tremtinių būklę 
Europoje ir BALF reikš- 

nuoširdus
RAGINS DUOTI 3 BILIJONŲ

DOLERIŲ DOVANĄ EUROPAI £ rėmėjas. Jis daug gel-'* c (bėjo a. a. Prelatui J. Ma-;

| Arkivyskupas John J. 
Cantwell buvo i_______i _ . . . .. •

Palengvinti ‘non - immi- 
grant’ trafiko judėjimą, 
Valstybės Departamen
tas neseniai autorizavo 

į konsulines tarnybas teikti 
kaikurias privi 1 e g i ja s

New York — Šio krašto žmonėms tų kraštų, ku- 
komunistų partija pa- rios duoda panašias privi- 
smerkė Marshall’o planą legijas Amerikos pilie- 
ir užgyrė Komunistų In- čiams. Tos privilegijos y- 
formacijos Biurą arba at- ra dviejų - metų imigraci- 
gaivintą Kominterną. Ta- jos visos tautiečiams se- 
čiau prie jo kol kas bijosi karnų kraštų: 
prisidėti “dėl politinės pa- Bahamas, Barbados, 
dėties”. * Bermuda, British Guiana,

Komunistai bijosi dėtis British Hondūras, Cana- 
prie Kominterno, kad ne- da, Cuba, Denmark, Do- 
susilaukus spaudimo iš minican Republic, Haiti, 
Jung. Valstybių valdžios. French Morocco, Jamaica, 
Jeigu jie prisidėtų, tai pa- Luxem b o u r g, Nether- 
gal Voorhis įstatymą ko- lands West Indies, New- 
munistai aiškiai pasirody- foundland, Norway, Suri- 
tų svetimos valstybės a- nam, Sweden, Trinidad.

I
Raudotieji Suurievė 

Slovakijos Valdžią
Washington, D. C. — 

Prezidento Trumano ad
ministracija gali būti rei
kalaus, kad Kongresas

. CL, d. A 1C1CLLUI <J • AVAd

ciejauskui įkurti lietuvių
I

gas gaisras. Rudenį vieną sa
vaitę ugnies srovė iškilo ir nu
ėjo per N. Angliją.

paskirtų daugiau kaip 3 parapiją Los Angeles, 
bilijonų dolerių dovaną 
Europos atstatymui pagal 
Marashall’o planą kitais 
metais.

Prezidento Trumano e- 
konominės tarybos pata
rėjai savo raporte pasakė, d. laivu AMERIKA atvy-

Dr. Trimakas Kabės 
BALF Seime

New York — Spalių 24

AMERIKOS AVIACIJA NAIKI
NA CHOLEROS BAKTERIJŲ 

PLATINTOJAS EGIPTEPraha, Čekoslovakija — 
; Šiomis dienomis raudonie
ji komunistai su pagalba 
Maskvos sugriovė Slova- . _
.kijos ministrų kabinetą, rikos ir Egipto aviacija Valstybes 
kuriame buvo 8 slovakai Pu°lė Egipto centrus, ku- tikslui į bet kurį vakarinį 

turi 
De- 
tokį

Maskvos sugriovė Slova- Cairo, Egiptas — Ame- kurie buvo įleisti į Jung. 
pervažiavimo

demokratai ir 4 komunis-;riuose Yra paplitus chole-žemyną. Visi kiti 
tai. Tiesa pasakius, tas'ros epidemija ir leido kreiptis į Valstybės

t 7 P 7 . V? amžina a7y* ministru kabinetas mažai DDT dujas, kurios naiki-partamentą išgautiSenatoriaus Brewster many- kad Europos atstatymui ko is Prancūzijos Dr. An- kaialįlodarvtinestSrt- na choleJros bakterijų pla- leidimą.
Ameriką dovanos ir paskolos. Eu- Jis per daug metų buvo klausyti Čekoslovakijos tmtojas.

mu, tai esąs komunistų šabo- yra būtinai reikalingos tanas Trimakas su šeima ' 
tažas. Ruošdamiesi
vieną dieną ar naktį (kai Mas- ropai reikalinga mažiau- Lietuvos
kva įsakys) parklupdyti gene- siai nuo $6,000,000,000 iki
raliniu streiku, sabotažais ir $7,000,000,000. 
žudynėmis, bene jie jau dabar 
išbando, kokiomis priemonėmis 
būtų sėkmingiau sukelti vi-| 
suotinį chaosą.

Iš Rygos Vak. Europoje gau
tomis žiniomis, lietuvių parti-i

diplomatin ė je valdžios hakymų. 
tarnyboje. Stockholme iri Čekoslovakija, Lenkija 

■ Varšuvoje buvo Lietuvos ir kitos Balkanų valstybės 
pasiuntinybės patarėju, o yra Rusijos kontrolėje.

i I
Kiekvienas Amerikos 

lėktuvas turėjo po 800 ga
lionų nuodingų dujų, ku
rias paleido pavojingiau-

X
/o your

Vizos išduotos Pagal Pre- 
zidento Direktyvą 
6nwdžk> 22,1945 j 

Tarp kovo 31 d. 1946 m.
zanų armija, kuriai vadovauja jr birželio 30 d. 1947 m.,’ 
dar nepriklausomybės laikų 21,772 kvotinės vizos bu- 
trys generolai, be atodairos vo išduotos tremtiniams, j 
kaunasi su bolševikų aštuonio-Į Jį šių, 14,688 duotos Žy
mia divizijomis. Lietuviams jų dams, 3,173 katalikams,' 
žūtbūtinėse kovose talkina len- 2,884 protestantams, ir 
kai, vokiečiai ir nelaisvėn pa- l ,027 asmenims kitų arba 
imtieji sovietų karininkai. Gali- nežinomų tikybų. I
ma numanyti, I 
reikalauja tokios kovos, tačiau tuo ja tik kvotines vizas. Tito delegacija į' “ ‘
negalima atsistebėti lietuvių at- Mr. G. J. Haering, Chief Jungtinių Tautų susirin-; rezoliuciją. Tačiau balsuo- rie 
kaklumu. Kai pavargusios len- of the Visa Division laiš- kimui rezoliuciją, 
kų ir ukrainiečių partizanų ’. ke balandžio 2 d. 1947 m. reikalauja 
grupės, netekusios vilties atsi- kongresmonui Edward T. “karo kriminalistus” tiem tė 40 balsų prieš 7. 
laikyti, ateina į amerikiečių zo-ĮMiller iš Maryland, paaiš- kraštam, prieš kuriuos jie 
ną ir pasiduoda kaipo tremti-.kino, kodėl toks didelis “nusikalto”. Ta pačia re- Rusija norėtų 
niai, lietuviai savo gimtojoj že-nuošimtis žydų tremtinių zoliucija jugoslavai smer-tremtinius arba 
mėj kovoja prieš tironus iki buvo įleista. kė Jung. Valstybes ir An- tus žmones ]
paskutiniojo kraujo laso. Jų 
kovos, berods, neturi sau lygių 
visoje šiandieninėj Europoje. C. mių daugybę. Šv. Paulius, sios Rusijos delegacija ir rą sunkiems darbams.

Raudonieji Reikalavo Išduoti 
Išvietintus Žmones

Britų Tori jai Reikalauja 
Generalių Rinkimų

Londonas, lapkr. 3—Pe- 
siuose choleros centruose, reitą šeštadienį Anglijoje 
Tos dujos nebuvo pavojin- ir Wales įvyko miesto val
gos žmonėms ir augalams, dybų rinkimai, kuriuose 

Cholera gali persimesti daugiau balsų gavo Kon- 
ir į Europą ir kitus kraš- servatorių partijos kandi- 
tus. Taigi visų kraštų vai- datai negu 1945 m. Taigi 
džios stengiasi visomis jė- tos partijos vadai, yoač 
gomis kovoti prieš tą bai- Winston Churchill reika- 
sią epidemiją.

----------- T Ftushing Meadow, N. Y. kitos Maskvai pataikau- 
kiek aukų pa-l gis skaičius reprezen- — Jugoslavijos raudonojo jančios delegacijos karš-

Išvykimo Leidimai Nerei
kalaujami Iš Ktikurią 

Vokiečių

lauja, kad Darbo partija, 
kuri yra valdžioje, pa
skelbtų naujus generalius 
rinkimus.

I Darbo partijos atmetė 
torijų reikalavimą.

Susiorganizavo Kovai 
Prieš Komunistus

Italijoj, kur kairieji so
cialistai nutarė prisidėti 

‘ j ir minėti 
visus'liečia ir ateivius - priešus, Rusijos revoliucijos su- 

išvietin- kurie pervažiuoja, nerei- kaktį, susiorganizavo an- 
kė Jung. Valstybes ir An- tus žmones parsigabenti kalaujama iš tų vokiečių ti - komunistinis frontas, 
gliją už neišdavimą išvie- iš Vakarinių Valstybių tautiečių, kurie turi lega- Kinijoj slaptos draugi- 

Meilė pridengia nuode- tintų žmonių. Raudono-zonų ir juos išvežti į Sibi- les vizas, Amerikos Kon-ljos susivienijo kovai prieš 
^sulų išduotas užsienyje, ir komunistus.

išduoti

įteikė Į tai rėmė tą Jugoslavijos Visi ateiviai priešai, ku- 
įsirin-j rezoliuciją. Tačiau balsuo-'rie nori apleisti Jung. 
kuria jant, Jung. Tautų susirin-. Valstybes, vis turi prašy-1 
neva kimas tą rezoliuciją atmesti išvažiavimo leidimų iš!neva kimas tą rezoliuciją atmesti išvažiavimo leidimų iš; 

Valstybės Departamento.
Šis patvarkymas, kuris prie komunistų
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LIETUVOS PARTIZANAI

KARŽYGIŠKAI KOVOJA

trymą buvo nuteistas 10 
metų kalėjimo. Pasodin- 

Jtas į Liubeko kalėjimą, jis 
paprašė apie jį pranešti 

LENKTYNĖSE, siekiant muo” — Ždanovo nuomo- sovietų ryšio karininkui, 
kokio tikslo, įtempiamos ne — priešinantis ameri- nes jis norįs grįžti į tėvy- 
visos fizinės ir dvasinės kiečių planams atitenkąs nę... 
jėgos. Kas nori laimėti, ri- komunistų partijai, 
zikuoja visu kuo: ir svei
kata. ir geru vardu, ir gy
vybe. Tačiau bet kokias 
lenktynes turi lydėti džen
telmeniškumas. kad nuga
lėtasis arba laimėjusis ne
būtų pažemintas, užgau
tas.

Šių dienų pasaulyje 
lenktyniaujama, norint vi
sus žmones įtikint, kad 
rytų dvasia 
būdas
Vakarai galvoja, stebi į- sovietų politika 
vykius
Tačiau, atrodo, kad ir lau- bendradarbiauti 
kimas baigiasi: Prancūzi- kapitalistų 
joje paskutinieji savival- sistemoms, 
dybių rinkimai rodo, jog dradarbiauti Rusijai 
žmonės pradeda suprasti, kitos sistemos kraštais y- 
kur veda raudonoji vėlia- ra bendradarbiavimo dės- 
va; Norvegijoje — 1 
pats.

ŽDANOVAS PUOLA
AMERIKIEČIUS

KOMINTERNAS jau vėl 
egzistuoja. Jo atkuriama
jame suvažiavime Lenki
joje dalyvavo devynių val
stybių komunistų partijos 
delegatai, o iš Maskvos 
atvyko pats Ždanovas. Ką 
jis ten kalbėjo, ligi šiol 
nebuvo žinoma. Tačiau 
spalių 22 d. “Pravda" jau 
praskleidė ir tą paslaptį.

Įdomiausia, kad Ždano
vas pabrėžė, 
rios komunistų partijos

Lenktynės Ir Neapykanta i

New York (LAIC) — (zanų vadas, persirengęs 
Pavergtoj tėvynėj mūsų į sovietų karininko unifor- 
tautos pasipriešinimas irimą, prisistatė sovietų at- 
partizanų kovos anaiptol vykusio dalinio vadui pa- 
nemažėja. Pasirinko žūt- reikšdamas, kad jis atvy- 
būtinę kovą prieš okupan- kęs iš Sangrūdos su istre- 
tą ir ją tęsia. Partizanų biteliais jam pagalbon, 
veiksmai iš paskutinių Pasiūlė, kad sovietų dali- 
dienų apie tai iškalbingai nys eitų pirmyn, o jis 
liudija. Apie juos patyrė- (partizanų vadas) su savo 
me iš pirmutinių šaltinių, daliniu eis iš kitos pusės. 
Jie tikri: Kai tik pajudėjo Sovietų

“Šių metų kovo mėn. dalinys, lietuvių partizanų 
lietuvių partizanai, remia- vadas su savo vyrais ati
mi lenkų pogrindžio kovo- dengė ugnį ir sovietų da- 
tojų, užpuolė Cipliškių linį sulikvidavo. Partiza- 
(Seinų apskr.) policijos nai aukų neturėjo.” 
būstinę ir valsčių. Užėmę Lietuvoje partizanai da- 
išlaikė 4 valandas. Aukų bar veikia mažom gru- 
neturėjo. Policistus surin- pėm.. Jie užpuldinėja NK- 

nuginklavo, pasiėmė VD; baudžia parsidavėlius 
užpuldinėja 

ir išlaisvina a- 
puola trauki

nių ešalonus, kuriais ga
benami deportuojami į Si
birą ir juos išgelbsti. Par
tizanai kovoja su bolševi
kų agentais ir šnipais. Jų 
tikslas: išgelbėti gerus
lietuvius nuo bolševikų 
persekiojimo, ūkininkus 
nuo okupacinės valdžios 
apiplėšimo nežmoniško
mis pyliavomis, žemės ū- 

— nuo kolchozų ir kai
mą — nuo rusų kolonistų. 
Jų šūkis “Lauk iš Švento
sios Lietuvos, kruvinasis 
okupante!”

I I 
Lygindamas Amerikos 

ekspansyvinę politiką su 
Hitlerio planais valdyti 
pasaulį Ždanovas pasakė:
— Taip, kaip praeityje 

Miuncheno politika atrišo 
agresyvias hitlerizmo ran
kas, taip nuolaidos impe
rialistinių JAV stovyklai 
gali jo inspiratorius pada
ryti dar didesniais niek
šais ir agresoriais.

Ždanovas tvirtino.

Atstovų 
užsienio 
A. Ede-

laimėta

EDENAS APIE 
KOMUNIZMĄ

D. Britanijos 
Rūmuose buvęs 
reikalų ministeris 
nas pasakė: 

— Nieko nebus
apeasemento (nuolaidos) 
mėginimais, besiremian
čiais kompromisais pa
grindiniuose dalykuose.

Edenas pareiškė netikįs 
Stalino pažadais, kai “tuo 
pačiu metu Maskvos radi
jas gali pilti pamazgų ku
bilus ant valdžių ir vy
riausybių, kurios iki nese
niai buvo sovietų sąjungi
ninkais prieš bendrą prie
šą”.

Toliau kalbėtojas pabrė
žė, jog Marshallio planas 
ir 16 Europos valstybių 
pozityvus prisiderinimas 
prie jo yra rimtesnis da
lykas už destruktyvią ko
munistų ofenzyvą, kuri 
siekia laikyti Europą var
go padėtyje.

Pagaliau Edenas stip
riai užatakavo Zilliacusą 
ir jo kelionės bendrus, ku
rie neseniai lankėsi rytų 
Europoje:

1 — Kaip Labour Party 

kia visam pasauliui J^lau- mįa britų vyriausybę. Ta- 
xaa zaano- * . . . .* * spaudos
jog kai ku- nutarimU« ^ai ^us ramu ir_ konferencijoje, jie su pur- 

_ gera— j vu sumaišė projektą, tu-
kiaidingai supratusios ta- NET NUSIKALTĖLIAI jrintį J. K. D. vyriausybes 
riamąjį Kominterno likvi
davimą. Tai nereiškė nu-

įtikint.
ir gyvenimo 

išmintingiausias. kad 
remiasi 

ir kažko laukia, galimybe ilgesnį laiką 
dviems 

ir socialistų 
Sąlyga ben- 

su

tas nių paisymas ir įsiparei
gojimų pildymas. Tačiau 
tuojau jis pridūrė, kad 
tuo metu, kai sovietai ro
do bendradarbiavimo no- 
įą. D. Britanija ir JAV ką 
tik gali, daro, kad užgin
čytų ankstybesnius įsipa
reigojimus ir veda politi
ką. kuri palaiko ne ben
dradarbiavimą, bet vieno 
krašto prieš kitą kursty
mą.
. Taigi, jšvada aišRi rei- atstovai, jie nominaliai re- 

syti komunistų partijos čiau Varšuvoje

į vu sumaišė projektą, tu-

BIJO SOVIETŲ pritarimą. Ponas Zilliacus 
KOMUNISTAI gražiai *aip^ pasinaudojo *ta ,pro- 

trūkusių ryšių tarp “bro- kalba, tačiau jų elgesys 
liškų komunistų partijų”, visiems šiandien žinomas. 
Patirtis parodžiusi, jog žmonės mieliau sėdėtų de- 
tokių ryšių trūkumas mokratinių tautų kalėji- 
joms yra kenksmingas, muose, kad tik nereiktų 
nebūdingas ir nenatūra- patekti į komunistų ran- 
lus. kas.

Toliau Ždanovas pareiš- ]

ga, kad paremtų Bielgra- 
do Kominterno deklaraci
ją, kurioje buvo užsipulti 
vardiniai britų premjeras 
ir užsienio reikalų minis- 
teris... Yra visai nepatei- 
įsinamas p. Zilliacuso ir 

Toliau Ždanovas pareiš- Britų karinis teismas už ^rau8U elgesys, kurie pa
ke, kad Sovietų ir “nau- teroristinę veiklą Austri- s\naydojo* ufeienio spauda 
jos demokratijos kraštų” jos - Jugoslavijos pasie- 
politika remiasi įsitikini- nyje aštuonis jugoslavus 
mu, kad

a) J A Valstybės
žmogžudišką politiką, pri- mo. Nuteistieji prašė teis- 
menančią negarbingą ir a- mo pirmininko, kad jų ne- 
vantiuringą fašistinių už- išsiųstų į Jugoslaviją, nes 
puolikų politiką: jie geriau pasirinktų mir-

b) Trumano ir Marshal- ties bausmę nei deportavi- 
lio planai kėsinasi į viso mą. Pirmininkaujantis at- 
pasaulio laisvę, o D. Bri- sakė, kad sprendimas apie 
tanija esanti jos satelitas, jų tolimesnį likimą pri-

Akivaizdoje to, kad žy- klauso Austrijos vyriau- 
mi socialistų partijos, y- sybei. 
pačiai D. Britanijoje ir Tiktai girtuokliai ir nu- 
Prancūzijoje, vadovų da- sigyvenę žmonės kalėjimą; 
Jis eina “;
JAV 
pareigas
C 
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tremtinius (DP) nuteisė 
veda nuo 2 iki 10 metų kalėji-

tas.

■ 1

•f !
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Darbininkai ištraukia iš vandenyno pasku
tinę dalį laivo “Normandie”, kuris svėrė 83,432- 
tonus. Ši 75-tonų dalis yra iš boiler room.

UN Atmetė Maskvos Reikalam 
mą Išduoti Tremtinius

Lake Success (LAIC) — 
UN teisių komisija pus
antros savaitės svarstė 
vadinamųjų “karo nusi
kaltėlių, išdavikų ir kvis- 
lingų” klausimą. Maskva 
ir jos bendrininkai parei-

glijos atstovai. Jie pareiš
kė, kad UN nutarimus jų

ko,
jų uniforminius rūbus ir bolševikams; 
paleido. Pasiėmė, kas rei- kalėjimus 
kalinga, įkrėtė parsidavė- reštuotus; 
liams ir pasitraukė”.

“1946 m. birželio mėn. 
Lietuvos partizanus prie 
Kalniškių (Alytaus aps
krity j) puolė sovietų NK
VD ir istrebitelių (pagel- 
binės policijos) daliniai. 
Toje vietovėje buvo nema
žas partizanų dalinys. Jis 
narsiai gynėsi ir pasitrau-1 
kė su mažais nuostoliais. 
Sovietai ten turėjo daug 
aukų užmuštais ir sužeis
tais.”

“1946 m. pabaigoj San-Ke, sau un nuurinius jų _ , . * , .
vyriausybės vykdo ir •ka.;frudos >r Būdviečio (Uz-| 
ro nusikaltėlius’ išduoda. dW apskr.) apylinkėse „ ,, „
Tačiau tik tuos, kurių nu-islaPst*s.‘ neidelis parti- ŪM U
sikaltimas yra įrodomas “"I burys' Jo vadas bu‘

ie_ tikslu užsipulti draugiš
kas JAValstybes.

Edenas tvirtino, kad 
taipgi Thorez ir Togliatti 
stengiasi bet kokiomis 
priemonėmis pakenkti 16 
valstybių planui. Tačiau 
jie yra atviri komunistai 
ir žinoma, ko iš jų galima 
tikėtis.

— Suprantu juos geriau, 
negu žmones, kurie visa
me pasirodo komunistais 

.— už partinės etiketės, 
prie kurios prisipažįsta, 

i
imperijalistinių išmaino į sovietinį gyve-! 

sluoksnių agentų” nimą. Vienas tremtinys, 
. “istorinis vaid- pabaltietis už degtinės va-

TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

pagal UN priimtus nuos- 
kalavo, kad tuojau būtų tatus. JAV iš savo zonos 
pravestas DP stovyklų išdavė Lenkijai 
valymas ir jiems išduoti menis, 
“nusikaltėliai”. Spalių 18 (307 
d. tą jų reikalavimą UN ~~1 
atmetė.'

Jugoslavija ir Sov. Ru
sija kaltino Angliją, JAV 
ir Prancūziją, kad jos ne
vykdo 1946 m. vasario 13 
d. nutarimo ' ir neišduoda 
“karo nusikaltėlių” iš DP 
stovyklų. Dar daugiau, 
tiems “nusikaltėliams” e- 
są leidžiama dirbti DP 
stovyklų administracijoj, 
vesti propagandą prieš re
patriaciją ir Sov. Rusiją.

Anglai pažadėjo, kad vi
sus ‘war criminals’ išduo- 
sią iki 1947 m. spalių 1 d.

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

366 M’. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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KOMUNISTAI PUOLA 
VYSKUPŲ LAIŠKĄ

Lenkijos Vyskupų gany
to jinis -laiškas, kuris pa- 

***;£ brėžė pavojingus ženklus
$ šių dienų gyvenime, ir to- 
£ liau yra piktai kritikuo- 
$ jamas vietinių komunistų. 
^“Glos Ludu” rašo:

— Jau daug kartų sakė
me: nenorime kovos su 
Bažnyčia ir tikėjimu; reli
ginių įsitikinimų laisvė 
Lenkijoje yra ir bus ger
biama. Tie žodžiai yra pa
tvirtinami mūsų kasdie
nės tikrovės ir gal tiktai 
kas nors iš blogos valios 
arma priešo propagandos 
apakintas gali tam prie
šintis. Tuo tarpu, nežiū
rint tikrų faktų, vis daž
niau pastaruoju metu esa
me liudininkai kunigų, o 
net aukštų Bažnyčios dig
nitorių prieštaravimų, ku
riais stengiasi iš balto pa
daryti juoda ir kursto ti-

1,099 as- 
Čekoslovakijai — 

ir t.t. Tačiau atsi
žvelgdamos žmoniškumo 
priųcipų JAV negali, ne
nori ir nesiims prievartos 
repatrijuoti kelis šimtus 
tūkstančių nelaim i n g ų 
žmonių, kurie ne dėl savo 
kaltės neteko tėvynės — 
pareiškė p. 
komisijoj 
A. V.

Anglijos 
ckett pasisakė nieko neži
nąs apie jokį jo vyriausy
bės pasižadėjimą išduoti 
Sovietų reikalaujamus nu
sikaltėlius iki spalių 1 d. 
Jei toks raštas būtų bu- 

Ir štai jau dvi savaitės po'vęs išsiųstas, tai jis žino
to termino, o tie “krimi- tų. Tiesa, Sovietų delega- 
nalistai” laisvi sau vaikš-ltas Rodionov jam dabar 
to po stovyklas, tarptauti
nę IRO duoną valgo ir 
juokiasi iš sovietų.

Dar blogiau. Amerikie
čių zonos karinės valdžios 
viršininkas gen. Clay ne
senai padaręs pareiškimą, 
kad “war criminals” klau
simas jam visai nerūpi. 
Nusikaltėliai, kiek jų bu
vo, esą išduoti ir tas rei
kalas baigtas, Sovietai 
prieš tai užprotestavę. Jie 
įteikę didžiulius “nusikal
tėlių” sąrašus. Jais esą vi
si, kurie atsisako grįžti į 
kilmės kraštus. Jei bijo 
grįžti, reiškia, yra kalti.

Į tokių kaltinimų srovę 
kietai atsakė JAV ir An-

Rio de Janeiro, Brazilija
- Brazilijos senatas nu

tarė neleisti komunistams 
užimti jokių atsakomingų 

j vietų. Šį nutarimą dar tu- 
į rėš patvirtinti parlamen- 
įtas.
i Komunistai bus pašalin
ti ne tik iš parlamento, 
bet ir iš savivaldybių ir 

sisakė 35. Tokiu pat balsų kitl! valdžios įstaigų, 
santykiu buvo priimta!
Anglijos pasiūlyta rezo-l
'‘“sovietinėj rezoliucijoj1.. N^“rSiami 
buvo reikalaujama; 1) 
tuojau pravesti areštus ir 
išduoti karo nusikaltėlius 

s kraštams, kuriuose jie 
nusikalto; 2) nušalinti iš 
administracinių pareigų 
DP stovyklose visus as
menis, kurie vedė agitaci
ją prieš repatriaciją ar ją 
kliudė pravesti! I

|vo apsirengęs sovietų lei-i 
itenanto uniforma. Sužino-i 
jęs, kad Sovietų kariuo
menės ir ištrebitelių dali-j 
nys atvažiuoja nuo Gali-' 
nių kaimo jų gaudyti, lau
kė su savo būriu jų at-] 
vykstant. Sovietų daliniui 
priartėjus lietuvių parti-

Ch. Fahy, toj 
atstovaująs J.

Mokinių Padėka

atstovas Be-
išreikšti Tamstoms kito
kios padėkos, teikitės pri
imti nors mūsų nuoširdų 
lietuvišką ačiū už suteik
tą mums, Kempteno lietu
vių Dr. V. Kudirkos vardo 
pradžios mokyklos moky
tojams J. Girdžiūnui ir R. 
Jagminui materialinę, sy- 

3)***DP kiu i** moralinę, paramą„„ medžiaga
____  (kostiumui).

Mums yra džiugu, kad. 
mūsų darbaį, norai, vil- 

ir ryžtin-

laisvi sau vaikš-|tas Rodionov jam dabar-stovyklų administravimą apa° vanojant 
parodęs kokį tai raštą, ru-'pavesti eilutei (koštu
sų kalba. Bet jis nei tos kurie

tiems asmenims, 
turi pasitikėjimą 

kalbos mokąs, nei tą raš- vyriausybių tų kraštų, iš 
tą pasirašiusio pavardė; kurių 1pavardė kurių kilę gyvenantieji tys’ troskimai
nesanti įskaitoma. Be to, j stovykloje; 4) DP stovy- 8umas randa Ta.mstų tar- 
D. Britanija rusų kalba klose neleisti veikti tauti- P® ma^on!4 pritarimą ir 

jai visai niams ar kitokiems komi-1 Jaučiamės tuom, bent siek

kinčiuosius prieš liaudies 
valdžią.
— Ta agitacija gimsta ne 
lenkų žemėje ir savo įkvė
pimą semiasi iš mūsų 
kraštui priešiškų šaltinių.

Ir taip toliau...
Taigi, lenktyniaujama. 

Ir labai piktai lenktyniau
jama. Komunizmas nori 
visur pirmas nubėgti, ap
juodinti, išjuokti ir pa
vergti...

Jonas Gailius. 
1947. X. 24.

raštų nerašanti, 
pakanka anglų kalbos, tetams; 
Čia, matyt, jo sovietinis kraštų atsiųstiems parei- 
šiam posėdy kaimynas gūnams leisti laisvai įeiti 
(Rodionov ir Beckett sė- į DP stovyklas ir jose 
dėjo gretimai) būsiąs su-i veikti; 6) nutraukti išvie- 
klydęs ar suklaidintas.įtintų asmenų [ 
Fahy (US) pridūrė, kad mą į tolimus kraštus, 
jo vyriausybė nežinanti iri v
apie jokį gen. Sokolovskyldaug daugiau reikalavo,'į£ 
protestą dėl gen. Clay pa- nei vadinamųjų “karo nu- 

' reiškimo.
Bėdnas išrodė sovietų priežiūron ir ‘globon’ per- 

Rodionov. Tokiu storu imti, visus tremtinius, ki- 
balsu jis svaidėsi kaltini-llusius iš jų okupuotų kra
ntais ir popierius kaišiojo, štų. Jų rezoliuciją priė- 
o paaiškėjo, kad ir tie kai-! mus, tremtiniai būtų atsi- 
tinimai neparemti ir raš-^dūrę didžiuliam pavojuj 
tai sufabrikuoti. Nieko 
neliko, kaip tik tylėti. 
Taip jis ir padarė.

Po tokios dvikovos dis
kusijų pabaigoj, spalių 18 
d., prieita prie balsavimų. 
Jugoslavų pasiūlyta rezo
liucija, su SSSR papildy
mais, buvo atmesta. Už 
ją balsavo tik sovietinis 
blokas ir... Etiopija (!) iš 
viso 7 valstybės; prieš pa-

5) suinteresuotų tiek prisidėję prie savo 
tautos sielvarto ir kančių 
sumažinimo. Deja, nors to 
nejaučia dabar gyvenan
tieji Tėvynėje. Kas ten 

, kas 
juos nuramins, kas jiems

perkeldini-4UOS dabar . Pa8uos- 

Tad"tikrumojė*” Sovietai ^šluostys ašaras ir krau- 
l Prašome išreikšti padė
ką visiems broliams Ame
rikos lietuviams, 
sunkiai uždirbtą centą ir 
nutraukę nuo savęs nepa
šykštėjo mums tremti
niams, benamiams. Taip 
pat, dėkojam ir tiems, ku
rie tą darbą dirbo ar prie 
jo organizavimo prisidė
jo-

Kempteno pradžios 
mokyklos mokytojai.

sikaltėlių”. Jie siekė savo

stovyklose ir jiems būtų 
užkirstas kelias persikelti 
į kitus kraštus.

Tas pavojus praėjo dėka 
JAV ir Anglijos aiškaus 
ir tvirto apsisprendimo 
tremtinių neišduoti. Pri
imtoji anglų pasiūlyta re
zoliucija pasako tik, kad 
galioja anksčiau UN pri
imti nutarimai “karo nu
sikaltėlių” klausimu.

kurie
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[Vėlinių nuotaika yra to
kia miela, ir graudi Re- 

i quiem aeternam giesmė 
tokia švelni. Iš tiesų keis- 

Pasitaiko žmonių, Trapūs ir tie jos ‘vaikai’ ta būtų, jei mirtis bevil-
riems ruduo labiau patin-’— žmonės. Šiandieną jie tiškai gązdintų tikinčiuo- 
ka kain vasara ir liūdnos džiaugiasi savo genialiais sius, kai žmogaus gyveni- 
meliodijos yra mielesnės planais, o rytoj, viską pa- mas ir prisikėlimas yra 
kaip linksmos. Tegu tai ir likę, žengia į kapą ir ne-Kristus. Ir kas tiki į Jį, 
priklausytų prie išimčių, begrįžta atgal. Nenuosta-; nematys mirties per am- 
tačiau negalima neigti, bu tad, kad pati Amžinoji žius.
................................   * Tėv. L. Andriekus, O.F.M.

Užklupo mane trys oponentai: “Laisvė”, “Kelei
vis” ir “Naujienos”. Visi trys kartu ir už tą patį da
lyką: už tariamą kandžiojimą bei “gnaibymą” socia
listų. Sakau, už “tariamą”, nes mano pareiškime bu
vo įterpti tik šie nepriimtini socialistams žodžiai: 
kad bolševikai pradžioje pasikvietė socialistus į ben
drą darbą ir kurį laiką ėjo su jais išvien; paskui, val
džioje sustiprėję, bolševikai persekiojo socialistus 
žiauriau negu kitus savo priešus. Tik tiek. Pasak, 
“Naujienų”, tai netiesa. Ar gi?

Su tuo net “socialistinis” “Keleivis” sutiko. “Šias 
dienas — jis sako — “

tačiau i
kad liūdna Vėlinių nuo- Išmintis sako: 
taika visiems jauki. Tą mink, žmogau, 
dieną, rodos prasisklei- esi ir į dulkę pavirsi, 
džia paslaptingoji uždan- Bet kaip tai suprasti? 
[ga, pro kurią gyvieji aiš- Visų tvarinių karalius že
miau pamato mirusiuosius mėje, kurio troškimai ne- gauna laiškų iš Europos 
ir suartėja su jais. žino galo, protas kyla iki lietuvių tremtinių su pra-

Tiesa, jie visados ture- žvaigždynų, valia suvaldo šymais parūpinti 
tų būti artimi, nes juos ri- žiauriausias gamtos jėgas affidavitus.
ša ne tik prabėgusios yra laikomas dulke? 
džiaugsmo bei liūdesio va- ne žmogus parašė nemir- kių, kurie 
landos, bet ir galutinis vi- tingus Iliada ir 
sų likimas 
Šiandieną 
tau, — dažnai yra parašy- meno šedevrus ir pastatė jiems rodosi, 
ta art mirusiųjų pamink- fuos milžiniškus danjorai- ant bedugnės krašto. Mes 
lų. Tik pilka kasdienybė 
su savo mažyčiais džiaug- ___ , _ —--- -----
snjo ir laimės trupiniais, nereiškia, kad gali per- skaitytojų, 
su savo beprasmiais ain- daug didžiuotis. 1 _
čais ir skaudžiomis intry-nūs su Amžinąją Išminti-of support, padaryti tokį 

i — Dievu, žmogus, ži- didelį žmoniškumo patar- . 
noma, turi būti vadina- navimą keliems lietu- 

Bet užtenka Vėlinių'die- mas dulkė. Tačiau tai ne- viams tremtiniams, kurie 
ną sustoti valandėlę kapi- žemina jo. Dulkė yra tik kreipėsi į redakciją su pa- 

tuo pačiu ginklu per galvą tvoja. Su pasi-:nėse ir jau lengvai galima dabartinis žmogaus kū- galbos šauksmu. Tuo tar-

snos kautynės eina maž daug graiko - romėnišku me-

— Atsi-i 
jog dulkė'

i
Prašo Affidavitų

“Darbininko” redakcija

jiems 
Tremt i n i u 

Ar tarpe gana daug yra to- 
Amerikoje gi- 

Divina minių neturi, o ilgesniam 
— mirtis. — Comedia veikalus, ar ne laikui likti be vilties do- 

man, o rvtoj jisai sukūrė nuostabius kumento Vokie t i j o j e, 
būti tarsi

žius?
Tain, jisai, bet tai dar ti

mielai norėtume paprašy- 
' i kilnios širdies D-ko 

kurie dar ga- 
affidavitdaug didžiuotis. Palygi-lėtų pasirašyti

x .x « P-6 skart.o™e apie dideli sočia- todu, t y viens kitą žalo jam logikos rapyromis, kiti gomis kaip įkyri lopšinė mi
lįstų prasižengimą. Sako, socialistai kada tai dirbę ju užkampiniai puolikai, urvinių amžių būdu, akme- čia užliūliuoja nevieną, 
išvien su bolševikais! Na tai kas, jeigu dirbo. To- nįnįais kirvukais į mane svaido. Tačiau man tenka 
liau nupasakota, kad ir Prancūzijos Bidault dirbo su daugiau žiūrovo rolė, nes įvairumo dėliai, “Laisvė” 
bolševikais prieš vokiečius ir dabar su jais politikuo- “Keleivį” f .............. - . ~
ja ir t.t. ..... gerėjimu (ir ne be pavydo) pacitavus “literatines”

"Bet ir Naujienos mano teigimą patvirtina siais “Keleivio” prieš mane “upražnenijas” (pratimus), 
žodžiai: “Kvietė bendradarbiauti jie (bolševikai) tik- “Laisvė” šitaip savo giminaitį sarmatija: 
tai “kairiųjų” sočiai - revoliucijonierių grupę”... Vis “jeigu Lietuva būtų “išvaduota”, tuomet kiek- 
dėlto kvietė, ir tai visą grupę, ir pačią stambiausią vienam būtų aišku, kokia ten būtų valdžia: taip, kaip 
socialistų grupę, nes Steigiamajam Seime social-revo- Ispanijoje. Klerikalai pasistatytų Plechavičių, ar ki- 
liucijonieriai (eserai) turėjo 417 atstovų, bolševikai kurį budelį Lietuvos “prezidentu” ir įsakytų socia- 
175 buržujinės organizacijos 64 ir social-demokratai listams tylėti Už tokią Lietuvą dirba klerikalai. Na, 
34. Nenuostabu, kad bolševikai jautėsi priversti 0 socįalistai jiems padeda. Kur jų smegenys, kur do- 
kviesti į talką tokią stambią rusų tautos atstovybę.
Išvaikyt Steigiamąjį Seimą tai jie išvaikė, nes buvo 
atsigabenę ginkluotų jūrininkų “sargybą”. (Sargy
bos vadas matrosas Zeliežniakov, Lenino įsakymu, lei- _ _
do Seimo dalyviams kalbėti beveik iki pusiaunakties. “~Ir Jį netikra’£ita"Štaiino 
Paskui, priėjęs pne pirmininko Viktoro Cernovo, pa- kromeijs atpigo 
sakė: “Užteks tos “govorilnės" (plepalienės); skirs- Pažiūrėkim’, kokiems jis ponams tarnauja, kokį 
tykites nes sargyba nori miego. Ir veste jt nuvedė .<rojų„ jis Lietuvai perša. Iš milijonų apverktinų So- 
nuo estrados). Tačiau užvaldyti visą Rusiją tai jau vįetįjos gyvenimo vaizdų paduosime du, iš pačių bol- 
k?^S..k'aUS;ma^-. Tam, tO1.‘ .graZU nebutų,UZtekę Prl?1_ ševikų spaudos paimtus. “Pravda” (geg. 17, 1935 m.)

■ vilioti neskaitlingą krasutinj sparną, kuriam vado- paduoda žinią, kad kolchoze “Pamiat Iljiča”, Loma- 
yavo Marija Spindonova Leninas puikiai suprato, kjno kai Nižegorodsko apskrityj, 8 kaimiečiai kol- 
kad reikia t save patraukti visą eserų partiją. Eserai choznikai buvo jkinkyt, į žagrę arklių vietoje. “Kol- 
taip pat suprato, kad gręsiant baltųjų ; pavojui, choznikai _ ..pravda- L tempė žagrę visą die- 
Jiems kitos išeities nebera, kaip tik dėtis su bolsevi- ir ng brigadyras. nė kolchozo vyriausybė nerado 
kais Kad ir laikinai kad ir viens kito neapkęsdami, nieko ypatingo tam neįmanomam fakte kolchoznikų 
bet faktas yra, kad kurj laiką ėjo įsvieno. , iškoneveikimo. Negi rajonų organizacijos jokios reik-

O bet gi “Naujienos” daro štai kokią išvadą: šmės tam neįžiūrėjo”.
“Kaip gi galima, šitokių faktų akivaizdoje, sakyti, Ta pati “Pravda” (bai. 12, 1935 m.) aprašo kitą 
kad bolševikai pasikvietė socialistus bendradarbiauti žiaurų įvykį. ’ <
ir kurį laiką ėjo su jais išvien?” i “Kaime Žūk, Uralo srityje, kolchozinio sovieto

Aš gi negaliu suprasti, kaip “šitokių faktų aki- viršininkas Pomaskin pasigedo 110 rublių. Vagystėje 
vaizdoje”, aš galėjau kitaip sakyti? Ar ne, skaity- įtarė keletą vaikų, kurie kartais pas jį užeidavo: pa
to jau? liegusią mergaitę Nadeždą Motorinaitę, 11-kos metų

Čia reikia apsidrausti, kad kitos rūšies socialistų, Motoriniuką, 7-nių metų Suchorukovaitę ir kitus. Juos 
būtent, social-demokratų, bolševikai gal nė nekvietė, areštavo, pasodino į šaltą klėtį ir plakė botagu. Ypač 
tik buvo bemaną kviesti, bet pasižiūrėję į tokią mi- žvėriškai kankino Nadeždą Motorinaitę. Dažnai ją 
zerną atstoviją — vos 34 delegatai — tik ranka nu- mušė ir net nardino į nuledintą vandenį. Kad ją nu
mojo. Neverta nė prasidėti. gąsdintų ir priverstų prisipažinti, Pomaskinas prikal-

Tuo tarpu kai mudviejų su “Naujienomis” plunk- bino savo draugą Titovą šauti virš jos galvos iš me-

Ten nas, kuriame gyvena ne- ou turime šešis tokius 
žemiškos mirtinga siela. Bet ir jį su laiškus. Visi juos rašę yra 

iliuzijos ir prieš akis at- tėvišku rūpesčiu sutvėrė mums pažįstami kaip geri 
realybė. Dievas ir po mirties paža- ir sąžiningi žmonės, lietu-

pabusti iš to mie^o. 
užgęsta visos i

sistoja tikroji i
Kas nori, tenai pamato, dėjo prikelti. Dėl to kapi- viai katalikai. Jų tarpe y- 
kad šiame gyvenime žmo- nės nėra puvėsių, 
gus, i

ra”?!
Kaip matome, urvinis atžagareivis turi tik vieną 

užsimojimą: kirsti kiekvienam, kas nelaižo kacapų 
bato. Bet jo kirvukas nebeįskaudina — perdaug atši-

‘ ‘ ~ > bet ra- ra daug svetimų kalbų
gus, sunkiai kovojęs dėl maus poilsio ir vilties vie- mokąs buv. mokytojas, 
praeinančios garbės bei ta, kur žmonių kaulai lau- antras taip pat mokyto- 

*....................... ' “—, inžinierius, gydyto
jas, paprastas darbinin- 

— Aš esu prisikėlimas ir kas ir pan. Kas domėsis 
troškęs laimės ir gyvenimas, — kalbėjo ka- jiems padėti, tiems per- 

į kapą daise Išganytojas. — Kas siusime pačių tremtinių

turtų, nurimsta žemėje kia didžiosios visuotinio jas, 
užmirštas ir neturtingas, pabudimo dienos. <
Ten jau aišku, kad žmo- - 
gus, 1 
džiaugsmo, eina ;
liūdnas ir dažnai nelai- tiki į mane, nors ir būtų laiškus.
mingas. miręs, gyvens, ir kiekvie- Mūsų geruosius skaity-

Dėl to garsusis indų ra- nas, kurs gyvendamas į tojus prašome atsiliepti 
šytojas Tagore šitaip de-mane tiki, nematys mir- tokiu adresu: 12.. 
juoja: — Ribuoti yra tavo ties per amžius, 
turtai, o mano juoda ir 7 
kantri motina žeme! Tu vilties, tie žodžiai yra iš- 
rūpiniesi pasotinti mus, tariami lydint į kapus mi- 
bet tavo maistas persilp- Tusiuosius. Ir Vėlinių die
nas. Džiaugsmo dovanos ną jums iškilmingai kar- 
niekados nėra tobulos ir to ja bažnyčių varpai, pri- 
žaisleliai, kuriuos pasklei-mindami, kad mirtimi ne-; 
di savo vaikams, yra be sibaigia, bet prasideda gy- 
galo trapūs. Ivenimas. Dėl to ir liūdna

: Mr. K. Či
biras, 366 VV. Broadway, 

Kad įžiebus gyviesiems So. Boston 27, Mass.

GRAŽIOS IR VERTINGOS 
KNYGOS

Vytis Kankinys
Penkių veiksmų tragedija. 

Parašė Vincas Nagornoskis. Iš
leista 1936 m., 170 pusi. Kai
na — 35c.džiokliško šautuvo. Neišgavęs prisipažinimo, Pomas- 

kinas uždarė ją šaltoj klėty, kur po trijų dienų rado .
ją negyvą”. *5 Lietuvoje Sušaudytų

Tai taip garsioji Sovietų konstitucija apdraudžia Kunigų
savo piliečių gerbūvį, laisvę ir gyvybę. . Parašė Juozas Prunskis. Iš-

Tovariščiai sakys, kad čia tik atsitiktinos žiau- leista 1942 m. Tai dokumentali- 
rumo išskirtys, kurias pati Sovietų spauda pasmerkia, nis bolševikų žvėriškumo jrody- 
Ar taip pat “atsitiktinos išskirtys” milijonai kankina- mas. Kaina — 15c.
mų tremtinių, apie kuriuos Sovietų spauda neišdrįs-Į DARBININKAS
ta nė žodžio prasitarti? Milijonai kankinių nebe iš-’, 366 W. Broadvay,
skirtis. Tai paprasta Sovietų gyvenimo taisyklė. K.1 So. Boston 27, Mass.

PARTIZANAI
APYSAKA

Parašė

fonas Kolitas

27.

Dėdė Piršlys
Taip jie ginčyjosi pusiau rimtai, pusiau 

juokais. Andriukas su Aldona į ginčą nesi
kišo. Visai jo neklausė. Nuošaliai sau bur
kavo lyg du balandžiai, negirdėdami ir ne
stebėdami, kas aplinkui darosi. Džiaugėsi 
laimės momentais, kurių taip trūksta Lietu
voje, kaip saulės spindulių šiauriniam žemės 
ašigaly.

Teismas
Pochotino teismas įvyko už trijų dienų, 

nes reikėjo duot laiko atvykti svarbiausiam 
liudininkui Gegužiui, kurs kaipo buvusis po
litrukas geriausiai žinojo apie kiekvieno če
kisto veiklą: kuris pasižymi tiksliu savano
rišku žiaurumu, ir kuris tik mechaniškai pil
do duotus jam įsakymus. Partizanų teismas

griežtai teisingas. Kiekviena, kad ir mažiau
sia palengvinanti aplinkybė imama dėmesin 
ir įeina apkaltinamojo sąskaiton: Partizanai 
žino, kad čekistai neturi išeities: jie privalo 
pildyt Maskvos programą. Bet yra tokių, ku
rie didžiausiu malonumu savo klaikias parei
gas atlieka ir dar nuo savęs prideda žiaurių 
kankinimų tardymo metu. Tokius išsigimu
sius budelius partizanai be pasigailėjimo lik
viduoja. Kitus nuteisia sunkiams darbams. 
Einant ta taisykle, reikėjo nuodugniai ištir
ti Pochotino būdas ir veikla, ir todėl pasi
kviesta Gegužis, kaipo žinovas, tampriai su 
čekistais santykiavęs. Taip pat pakviesta 
liudyti Eugenija, Aldona, Andriukas ir Vik
toras.

Gegužiui atvykus, teismas prasidėjo. Vy
riausias teisėjas Bitėnas atidarė teismo po
sėdį ir paprašė Viktorą Tautgėlą atpasako
ti, kaip šis čekistas atsidūrė partizanų sto
vykloje — gal šnipinėti? Viktoras šyptelė
jo. Ne, Pochotinis nenorėjo čia atvykti. Jis 
buvo paimtas į nelaisvę Andriaus Sakalo pa
sidarbavimo dėka. Jo, Viktoro, rolė labai ne
sudėtingai areštuoti čekistą ir į partizanų 
buveinę parsigabenti. Jis tai padarė, ir dau
giau apie šį reikalą nieko nežino.

— Ar gi? — neiškentė teisėjas ir pašaukė 
Andriuką.

Andriuko liūdymas buvo daug ilgesnis. 
Jam retkarčiais pavykdavo aplankyti savo 
motiną Eugeniją, kuri ėjo perkalbėtojos tar
nybą okupantų raštinėje. Tų atsilankymų

metu motina jam vis dažniau nusiskūsdavo, 
kad ji nujunta pavojų — sau ir savo pagel- 
bininkei Aldonai, į kurią šis belaisvis Pocho
tinas matomai turėjo meiliškų sumetimų ir 
nori ją pasisavinti, nieko nesakant savo 
draugams čekistams. Pavojus buvo numato
mas, bet dar kiek tolimas ir nevisai aiškus. 
Bet vieną vakarą atsilankė pas Eugeniją lie
tuviškas čekistas — detektyvas Čeverykas 
ir tiesiog paklausė, ar ji nebus žinomo par
tizano, Andriaus Stuobrio žmona. Tad pavo
jus, ir tai skubus, gręsė ne tik Aldonai, o ir 
jo motinai Eugenijai. Reikėjo veikti skubo
tai. Sudaryta šitoks išgelbėjimo planas: jis, 
Andriukas, apsirūpins su komisaru, o jo 
brolis Eugenijus tuo tarpu išgelbės abi mote
ris. Abu planai pavyko.
— Dėl suprantamų priežasčių aš neklau- 

sinėsiu apie plano smulkmenas, — tarė teisė
jas. — Bet štai ką aš noriu žinoti: judu su 
šiuo belaisviu ilgokai šnekučiavotės. Kokį 
įspūdį tamsta susidarei dėl jo būdo ir poli
tinių pažiūriu?

— Dėl politinių pažiūriu — ką gi — nė 
vienas vyresnysis čekos pareigūnas, kol blai
vas, niekad nepasisakys prieš Sovietų tvar
ką.

— Na, o kai išsigėręs? Juk teko kiek išsi
gerti?

— Ir dar kaip. Bet čekistą reikia visai nu
girdyti ,kad šį tą prasitartų. Jis šį tą prasi
tarė, bet tuojau susigriebė ir prikando liežu
vį. Prasitarė tiek, kad prisimena caro lai

kus, kuomet gyvenimas buvo gi koks!... Ne- 
dasakė, kad buvo geras gyvenimas, bet iš 
veido galima buvo tai išskaityti.

— Šitaip! O kaip gi jis apsėjo su moteri
mis? Labai jas terorizavo?

— Sakyčiau, kad visai ne. Šiuo atžvilgiu 
išlaikė elegantiško dabitos rolę. Atrodo lyg 
būtų uostęs cariškos rusų kultūros. Vis 
dėlto reikia jam pripažinti, kad apgynė abi 
moteris nuo čekos tardymo. Kokie buvo jo 
sumetimai ateičiai, galima visaip spėlioti, 
bet būsimų dar neįvykdytų planų teismas 
dėmesin neima.

— Deja, šiuo atveju ima, — nesutiko tei
sėjas. — Mes čia nagrinėjam teisiamojo bū
dą: ar jis priklauso žiauriųjų budelių klasei, 
ar ne?

— O ,kai dėlto, tai tikrai ne! — gyvai pa
reiškė Andriukas. — Jis gal girtuoklėlis ar 
andarokininkas, bet kad būtų budelis, tai ne.

— Pažiūrėsim ,pažiūrėsim. Ačiū tamstai. 
Sekamoji liudininkė Eugenija Stuobrienė.

Eugenija ir paskui ją Aldona liūdyjo pa
našiai kaip Andriukas. Jos pabrėžė, kad Po
chotinas visuomet buvo mandagus ir tvar
kingas, niekad jų neįžeidė ir, bendrai, įo po
elgis daug skyrėsi nuo kitų čekistų žvėriš
kumo. Tačiau jo atsilankymas visados jom3 
įvarydavo baimės ir rūpesčio, nes buvo aiš
ku, kad Aldonos atžvilgiu jis turi kažkokių 
asmeninių užsimojimų. Bet. tyčia, ar nety
čia, Pochotinas bent laikinai apsaugojo jas 
nuo čekos teroro.
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(paAajulio "
Svajbiumai

Nuo Paryžiaus Iki New Yorko
(Tęsinys)

DĖL KO (i K AIRI JOJE 
NERAMU?

Įdomūs buvo sanprota- 
vimai apie savo tėvynę ir 
jos tragišką padėtį vieno 
graiko daktaro. Jis pas
kutiniame kare buvo grai
kų armijos karininkas, o 
po to. du metus vokiečių 
nelaisvėje. Pasiteiravus 
man apie dabartinę Grai- didvvriu. 
kijos padėti, graikas 
trumpai pasakė:

"Graikija šiandieną liko 
dviejų pasaulėžiūrų karo 
lauku. Bet dėl to Graikija 
pati kalta: ji neturėjo taip 
narsiai kovoti prieš ašies 
valstybes, būtent, prieš 
Italiją ir Vokietiją... Jei 
Jugoslavija ir Graikija 
nebūtų pasipriešinusios a- 
šiai. vokiečiai daug anks
čiau būtų užpuolę Rusiją, 
ir nustūmę bolševikų ar
mija pirmųjų metu laiko- 
tarpyje iki Uralo..: Rusai Cekoslovakija jų
butų sumalti ouvę... Da- J
bar Sov. Rusija išliko ga
linga. o Stalinas, atsidėko
damas už Balkanų prieši
nimąsi Ašiai. Jugoslavi
jai pasiuntė "maršalą Ti
tą”. o Graikiją nori pra
žudyti pilietiniame kare. 
Kiek šio graiko sanprota- 
vimai objektyvūs, palieku 
patiems gerb. skaityto
jams spręsti’.

SLOVAKAS APIE 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Keliaujančiųjų tarpe bu
vo keletas slovakų ir če- 

pastabą. kad 
su slovakais, 
susitaikę, vie- 
inžinierius at-

I

sso. Tuo dekretu Benešąs 
galutinai sugriovė visas 
susitaikinimo galimybes 
tarp šių giminingų pader
mių: čekų ir slovakų.

Tisso buvo popularus 
Slovakijoje. Benešąs 
plunksnos pabraukimu! 
prašalino jį iš gyvųjų tar
po. Bet miręs Tisso slova- 
kų tarpe yra likęs legen- 
darine asmenybe, tautos muiri «.u«uv> uu»u . ,
didvyriu. Nors slovakams Rusijos diktatoriaus Stali-jP. a ajjdziu pnes įmty- 
nėra žinoma, kur Tisso y- no atstovas Varšuvos kon- Pradž*JL Jau būdavo

£DARBININKAS______________________________
T !walloschke, kuris vakar'čiau staiga, visų nustebi-laip J. Vincą Gina bavo 1 autos čia pat laisvo stiiiaUs im-:mui — Vinča paguldė sa-

Ciarbe ’tynių dvikovoje buvo nu- vo priešininką. Taip mūsų
galėjęs Vengrijos meiste-'Juozas (Vinča) savo pir- 

--------------------------- rį. Publikoje vokiečių ū-!mosiose tarptautinių im- 
’^P.tąutinė P^esiona-Jedės------------------------------pas pakilęs, nes šimtapro-įtynių rungtynėse išėjo

pirmuoju nugalėtoju. Mi
nia kėlė nepaprastas ova
cijas, kurios viršijo DP 
Vinčos garbei sutaupyti 
balsai “Valio Vinča!” Din- 
kelsbuehlio Lietuvių vi
suomenės vardu stovyklos 
sporto vadovas čia pat nu
galėtojui Juozui Vincai į- 
teikė gyvų gėlių. Gi vokie
čiai gėles parsinešė namo, 
o burmistras grįžo nepa
sakęs sveikinamosios kal
bos. Gatvės patvino žmo- 

rūšies'nėmis, kurie skirstėsi iš 
publikai, rungtynių salės namo. Vi- 

žiauraus įspūdžio, sur buvo girdėti tik: “Vin- 
Tos 15 minučių trukusios ča... Litauen...” 
grumtynės ne tik lietu
viams, bet ir kitų tauty
bių DP kaštavo daug ner
vų, nes nepastovaus Ppbū- darbai bus daugiau ar ma- 
džio padėties laimėjimai žiau pasisekę, bet tai, kad, 

_ keitėsi sekundėmis, baigdami šį gyvenimą, ga- 
“dariau, 
Pasteur.

*■ ------- * | MCLO pa-TYlięo, lito ouutaptv-j
lų imtininkų sąjunga, ku- ča - champion der Balti- centiniai buvo tikėtasi! 
rios centras yra Muenche-1 schen Staaten, Litauen!’ vinčos pralaimėjimo Eu- 
ne, neseniai pradėjo vyk-j Suūžia minia, pasipila ap- ropos meisteriui. Todėl 
dyti atrankines rungtynes i lodismentai ir šūkiai, ir vįet vokiečių org. jauni- 
didesniuose arba istoriniu* Vinča, nežymiai palenkda- mas laukė pergalės mo- 
požiūriu reikšminges-■ mas galvą, truputį nusi- mento su gėlėmis, o mies- 
niuose miestuose. Pager- šypso... 
biant tūkstantmetinį se-* 
noviškąjį Bavarijos mies
tą Dinkelsbuehlį, čia i 
buvo suruoštos pirmosios į

Andrei A. Zdanov buvo;

įto burmistras — su svei- 
Pirmąją rungtynių die- Einamąja kalba. Pabalti- — —čempiono

laisvojo stiliaus 
imtynės su Europos meis
teriu Max Walloschke vy
ko nepaprastai gyvai, 
meistriškai, o vietomis ne
įpratusiai tokios 
imtynių stebėti 
darė

ną Vinča susitinka su sun- j°s „ valstybių
— os kaus svorio Hamburgo laisve

tokios rugtynės. Tai buvo*meĮs^er!u 
nepaprastos dienos šio 
tautybėmis margo miesto 
gyventojams, nes reikalas 
lietė paskirų tautybių bei 
valstybių garbę. Todėl er
dviosios Schrann-salės ne 
tik sėdimos, bet ir visos 

I stovimos vietos, kasdien

ferencijoj, kur suvažiavę! žiūrov1 .ufmt<>s- PF?bilus 
iš devj-nių kraštų komu- ?ongul 
nistai atgaivino Kominter-^.sca”^’kur konf®ruojan- 
ną. Visiems yra žinoma, 
kurie tik nori žinoti, kad 
Kominternas nebuvo pa
naikintas, tik buvo pa
slėptas. Jis veikė slaptai, 

nymu. Tisso kaip žmogus. Dabar Maskvos diktato- 
nebuvo be klaidų, bet kar-Tius V^1 įsakė veikti vie- 
tuvių mirties taip pat jo- ša* visuose pasaulio kraš- 
kiu būdu neužsipelnęs. Jei ižuose, kurių dar Stalino. 
Slovakijos valstybė ture- padas neprispaude. Visos 
jo silpnybių, tai dabartinė kanuolės jau atsuktos į I- 

~ ‘ ‘ 1 jų turi taliją ir Prancūziją. Ame-
daug daugiau. Ir jei Slo- rikos komunistai gyvu žo- 

j liko nepriklauso-džiu, spaudoje ir per radio 
iš vokiečių malonės, atakuoja Prezidentą Tru-

ra palaidotas, bet už tai 
slovakai miniomis susi
renka prie Nežinomojo 
Kareivio kapo ir jojo as
menyje pagerbia Tisso, 
už jį meldžias ir gieda 
tautinį himną.

Slovako inžinieriaus ma-

ir jį apalsinęs 
ir jį apalsinęsmeisteriu

antrajame runde lengvai 
nugali; antrąją dieną kiek 
kietesnėje kovoje Vinčos 
rankose krinta Koelno 
meisteris, o trečią dieną, 
po gana intensyvių grum
tynių, trečiajame runde 
pralaimi Vincai ir Vokie
tijos meisteris. Gi pasku
tiniąją dieną, įspūdžiui 
padidinti, Vincai skiria
ma paskutinės imtynės su 
Europos laisvo stiliaus 
imtynių meisteriu

AR IR VIŠINSKIS BUVO 
SKIEPYTAS?..

Dar įdomesnė “tragiko
medija” laive buvo skiepi-! 
jimo manija. Kiekvienas! 
keleivis turėjo pergyventi! 
rimtą “vaccination” ope-! 
raciją. Žinoma, visa tai- 
nebūtų laivo įguloje sukė-i 
lę daug rūpesčio: senas, 
jau 23 metus laive pralei
dęs, laivo daktaras, be jo
kio vargo būtų 900 kelei

tis kiekvieną pristato pu
blikai. Konferuojantis iš

vakija
ma i . t _____ ,
tai Čekoslovakija šiandie- manU Įr kitus įžymius ®ū-^ 
na
kvos žaisleliu, vadovau
jančiu raudono komunisto i politikai._______________
Gottvvaldo.

Vėl kitas čekas iš Pra- istorija ne visada leidžias 
hos pasakė, kad Benešąs savęs tyčiotis!..

SVETIMŠALIAI IR
LIETUVA

Li ceKosiuvuKiju siauuie- —"— ---- . ... - x . .
a vra ’ikusi beiėeiu Mas- sll krašto vadus už tai, kad V14 įskiepijęs, ir uz tai 1- ą xra likusi oejegiu Aias t ____ o; v; a ,4 n™ a ajie nepasiduoda Stalino

padarė amžiais neatitai
somą klaidą, brutalia jė- 
ka išvarydamas 3 su puse

sikišdamas savo kišenėje 
1,500 dolerių... Deja, daly
kas nebuvo taip papras
tas. Po skiepijimo “būti
nai” turėjo likti skiepiji
mo žymės. Atseit, skiepais 
turėjo turėti teigiamą po-| 
budį, arba augti. Jei kie-j 

t

I

Ka uvaryaamas <5 su puse DaUgelis keleivių, suži- no nelaimei skiepai neau- 
KaS Sudetai tas.- da*'ta™ ma"y™’
-------__ _ , teiravosi apie mūsų tėvy- Į skiepijimą turėjo pakar- 

konomiskai žydintis kras-: Jie y č užjautė Lie- • • -
tas. o šiandieną — tyrai, -----  j_i—!kų. Į mano 

dabar čekai 
tur būt. yra 
nas slovakų 
šovė: ' 
vakų 
niekad 
Prezidentas 
darė didžiausią savo poli- so išvaryti iš krašto be- 
tinę Klaidą pasirašydamas veik keturių i 
mirties dekretą buvusiam "mažumą”... Jo manymu/ 
Slovakijos prezidentui Ti- lazda turinti du galus, o

tas. o sianaieną — tyrai/tuvos dabartinę dalią po 
kur ne kur apgyvendinti brutalia bolševikų okupa- 
komumstuoja n c i u ele- cija Laive vyko apie 16 
mentu ar net čigonais... seselių vienuolių ir 6 ka-

Niekada: Tarp slo- Sis vokiečių varymas yra kunigai daugiausia
ir česų bičiulystės negirdėtas istorijoje. Pen- kanadiečiaiS DaUgumas jų' 

nebuvo jr nebus, kių milijonų tauta (tiekiu pat į orientavosij 
Benešąs pa- yra čekų be slovakų!) drį- apįe Lietuvą

..”’i Vienas graikas, ilgesnį 
^^4 z gyvenęs Paryžiuje

1
I

Guatemaliečių Turgaus Scena — Čia vaiz
duoja ?ma!iečių turgaus balaganus Mayan
mieste, k' r sekmadieniais žmonės susirinkę nu
siperka kas jiems reikalinga. Guatemala yra 
Centralinės Amerikos Respublika.

toti, arba dar atkartoti... 
Žodžiu, iki • rankoje liks 
skiepijimo žymės, nes nie
kam nebus leista Nevv 
Yorke išlipti į uostą...] 
Daugelis likimo nuskriau-i 
stųjų turėjo skiepytis net 
du kartus. O jei po kiek-į 
vieno vaccination turėjo 
daktarui paaukoti po pus
antro dolerio, čia jau vėl 
kita kalba... Įgulos kelei- 

■ viai dėl to pradėjo gerokai 
bruzdėti, o amerikiečiai

ir pažinęs keletą ten lietu
vių, tiek lietuvių nuošir
dumu susižavėjęs, kad 
trims asmenims pažadėjo studentai net viename sa- 
nuvykęs į USA ieškoti ge- vo diskusijų posėdyje iš- 
rų žmonių, kurie sutiktų kėlė rimtą klausimą: ar ir 

draugas Višinskis, atvyk
stant jam į UN konferen
ciją, turėjo būti skiepija
mas?...

AMŽINA PROBLEMA į 
Nepilni būtų kelionės į- 

spūdžiai, nepriminus am
žinai pasikartojančio lai
vų kelionėse “nesusiprati
mo” — zuikio... Ir mūsų 
“Marine Tiger” neliko be 
slaptai vykstančio kelei
vio... Penktą kelionės die
ną laivo matrosai netikė-J 
tai vienoje

rų žmonių, 
parašyti tiems lietuviams 
Paryžiuje affidavitus. Jis 
suprantąs benamio dalią 
ir jojo ekonominį bei dva
sinį skurdą!

KADA ANGLAS PASI
ILGSTA TĖVYNĖS

Be rimtų dalykų, kaip 
paprastai kelionėse, neap- 
seinama ir be linksmosios 
dalies.

Antai, 22 metų anglas/ 
kilęs iš Liverpool ir be- 
vykatąs pas dėdę į New 
Orlean, jūros viduryje pa- tai vienoje gelbėjimosi 
siilgsta Anglijos ir visų valtyje užtiko pasislėpusį 
keleivių prašo rimto pata- keieivį. Pasirodė, tai buvo 
rimo: kaip jis greičiausiu 23 metų jaunas vaikinas, 
budu pasiektų Angliją, at- įSpaniškos kilmės. Jis 
seit, Liverpoolį ?... Ir prie slaptai įėjo į laivą Le 
manęs kartą jis priėjęs Havre ir duona su vande- 

* niu maitindamasis, plaukė 
New Yorko link. Žinoma, 
iš valties jis buvo paimtas 
ir patalpintas laivo arės-: 
te. Šis nevykęs “bandy-' 
mas” jaunam ispanui ge
rokai vargo kainuos: at
vykus į Nevv Yorką, jis| 
buvo šešiems mėnesiams

Į
i
i
i

stengėsi įrodyti savo ar
gumentų neklaidingumą. 
Girdi, gyvenimo tikslas y- 
ra laimė. O kur galima 
daugiausia laimės surasti 
jei ne savo tėvynėje? Jis 
iš Nevv Yorko nebe vyk
siąs toliau, o lauksiąs tik 
pirmos progos grįžti į tė
vynę. Tokie patarimai, patalnintas kalėjime, o po' 
kal.p k,^?ore 3 metus tu-|to bus grąžinamas į Eu- 
n jis USA pagyventi, nie- ropą
ko jam nepadėjo... I P. Ažutis.

Girdoms.

Ne tai svarbu, ar mūsų

čia keitėsi j

todėl vokiečiai ir DP ova- lėtume pasakyti: 
Max ei jas kėlė pakaitomis. Ta- ką galėjau”.

“Jūs turėsite nepalyginamą parangumą 
Kada IR STEPAS prižiūrėtą jūsų šildymą'

NET STEPAS SAKO:

“Imk Išlengvo ( į
Ir Taupyk

.kokią tik jus

New England Coke Oro Praneiimai
W.C.O.R. — 7:40 A. Rt. The OM Salt—PlrmadteniaU tfcl Settadlefrio 

W.E.E.I. — 11:10 P.M. E. B. Rideout—Sek., Antr., Tret.. Sett.

Atsisėdęs ilsėkis ir džiaukis
modemišku termostatu, prisuk

peratūrą gali gauti tokią, kokią
New England Coketik nori.

torius atlieka darbą atidaryda-
ir uždarydamas juskas.mas

per 24 valandas
norite.

PALENGVINA IR PAPIGINA

VAIKŠČIOJIMĄ I SKLEPA

IK ATGAI.

ves SUTAUPYSITE VISAIS
ATŽVILGIAIS

Kaina maža. Reguliatorių ope

gai sunaudota kuro. Pridėk
laiką.

tiško Šilumos
tai tikrai tas mažas investmen-

kitais žvilgsniais pilniausiai
jums apsimoka įsigyti.

NETURĖSI VARGO!

pašauk tuojau

COKE COMPANY

Your Aumerizocl
Now Ettgland Coko Docrfor

New England Coke 
Automatišku Šilumos 

Reguliatorium

ANGLIŲ IR COKE NAUDOJIMĄ
SUTAUPO

ruoti nieko nekainuoja. Naudo
jant anglius ar coke gausite ly
gią šilumą ir nebus bereikalin

tu prie kambario sienos. Tem

Automatiškas Šilumos Regulia

teikdamas vienodą temperatūrą

taupymą. malonumą.
sveikumą ir visus parankumus
is New England Coke Automa

Reguliatoriaus,

tas kaip ekonomiškai taip ir

Atsimink Šilumos Kontrolį DABAR... įsigijęs j|

Pabandymui įdėsime jj 1 jūsų
namus, be jokių obligacijų —-

England
NEW ENGLAND

HUBbard 4670
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užeidamas į privačius dar
bininkų 
džiai rodė darbo žmonių 
skurdą ir reikalą organi
zuotai veikti.

Kartą vienas iš tų jo 
globojamųjų, auklėjamų
jų draugų susirgo. And
rius tuojau pradėjo jį lan- 

i laikraš-

butus akivaiz-

— Aistringa jaunatve. — Pašvęsti gyvenimą 
darbo klases reikalams! — laungfo katalikų 
darbininkų kovūnas. — Tikruoju keliu nukreip- kyti, aprūpinti 
toji meile. — jaunųjų spaudos platintojų grum> čjais ir knygomis, bei pa
tyrios su marksistais gatvėje. — Apie pagar- 
bą moteriai ir tikrų meilės supratimų^- Apaš
talas savo kvartalo.

laikyti nuotaiką savo a- 
'nekdotais ir juokais. Ir 
taip — per keturius mė-!

Nuotykiai kareivinėse. nesiūs jis lankymo valan- 
--------- domis buvo ligoninėje prie 
buvo paskirtas tam Hkras savo jaunojo žosisto, ir 

vėliau tasai liko pavyz
dingu veikėju katalikiško 
jaunimo organizacijoje.

IEŠKO KOVtNŲ
Savo gyvenimo progra- 

mon Andrius buvo įtrau
kęs:
— Surasti tokius, iš ku-1 

rių galėtų išeiti kovūnai 
(militantai, uolūs organi-' 
zatoriai), apsupti juos 

mažai esame girdėję, bet nutes skirsiu katalikiš- draugiškumo ryšiais, į- 
dar daugiau suprasime kam - darbininkiškam sa- žiebti juose katalikišką - 
peržvelgę vieno iš jų vadų Vęs auklėjimui; 
gyvenimą.

Būdamas Puerto Rico man 
sostinėje i 
knygelę “Un militante Jo- 
cista” (Jaunųjų Kat. Dar
bininkų kovūnas). Čia ap
rašomas gyvenimas And
riaus Jacąues. Jis buvo 
vienas iš šeimos, kurioje 
gimė septyni vaikai. Šei
mos skurdas privertė jį 
jaunutį, vos trylikos metų 
amžiaus, stoti į darbą. 
Buvo priimtas į elektros 
įrengimų įmonę. Pirma

TRYLIKOS METŲ —
| DARBĄ FABRIKE miesto kvartalas. Dabar i
- Organizuotas sąjūdis 

yra nenugalima jėga, — " «««>« ~
sako vadovėlis Jaunųjų 
Katalikų Dar bininkų,. _ , ,
(Jeunesse Ouvriere Ca- JJases 
tholiųue, sutrumpintai — 
J. O. C., arba — žosistai)

Tas jaunimo 1
smarkiai plečiasi visame tęs skaitysiu dvasinį skai- 
pasaulyje. Mes apie jį ne- tymą ir nors penkias riii-

_ atsirado nusistatymas:
— Noriu savo jėgas ir 

savo laiką pašvęsti darbo 
Pasiry

žimas, kurio noriu laiky
tis: aplankyti bažnyčią 

’ ryto ir vakare... kiekvieną! 
sąjūdis dieną nors penkias minu- 
visame tęs skaitysiu dvasinį skai-

DARBIKINKAŠ

I

Darbininko" Metinio 
Koncerto Rėmėjai

• - -- *
“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- 
napsiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
Mrs. K. Banevičius, Dracut, Mass. 
A. Kapijuodienė, Cambridge, Mass. 
A. Erusevicz, Chalmsford, Mass.
A. Žukauskienė, Pittsburgh 4, Pa.
J. Buzas, Chicago, III......................
P.
M.
M.
K.
G.

nors po darbininkišką liepsną ir 
kartą mėnesyje aplanky- pergalės dvasią, sten-

1 skirto kvartalo giantis juos kasdieną pri- 
radau "įdomią jaunus darbininkus”.

ATSIVERIA NAUJI
AKYRAČIAI

Kad ištesėtų tame dar-j SPAUDOS APAŠTALAS 
be, į savo programą įtrau-| Jaunieji Prancūzijos ka- 
kia: jtalikai darbininkai dauge-
— Ištikimai priimsiu ko-lis po savo darbo valandų klausyti... Aš meldžiau Šv.įma — tiems, 

-----1. z...3 per eidavo platinti savo laik- p. Marijos, kad i _ " ’ ’ 
o jei galima —raščių. Tą pat darė ir dėtų darbo klasės tarpe kaip aš,

’ ' Šie palinkę į išugdyti pagarbą moteriai tų, kurie man linki blogo,
ne-[ir tikrą meilės supratimą; Stengsiuosi būti jiems 

pasiaukoti darbo kartą užpuldavo jaunuo- to siekti aš noriu visų pir- naudingu, vengdamas to. X_ X •_ 1______ __ _____ : -.v «« 1 _ 1 -U_  ___ ______

įtraukti arčiau Kristaus... 
[Čia mano visas pasididžia
vimas”.

I ___ . _ . _
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ir rė-

Meskūnas, Waterbury, Conn................
Chess., Elizabeth, N. J...........................
Besekuskis, Pitts, Pa...........................

Veckienė, Brooklyn, N. Y......................
Yekenevičiūtė, Kearney, N. J. ..............

A. Jakelis, Nashua, N. H...........................
K. Tamashųnas, South Boston 27, Mass. ... 
S. Richkus, Chicago, III...............................
E. Stanlis, Pittsburgh, Pa. ........................
C. Gricus, Pittsburgh, Pa...........................
Mrs. J. Klant, Brookiyn, N. Y....................
A. Matulevičius, Pittsburgh, Pa................
F. Yanusitis, Newton Fails, Ohio .............
Jonas Sekys, Hartford, Conn....................
Anna Barning, Brooklyn. N. Y................
Agnės Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.............
D. J. Overka, Brooklyn, N. Y....................
A. Tilenienė, So. Boston, Mass. ................
Mrs. S. Zukarauskas, Abitibi, Canada .... 
K. S. Ambrose, VVeymouth. Mass.............

, » kurie man ĘVa Gudaitienė, Hyde Park, Mass. ........
man pa- nepatinka, kurie nemąsto įj. Venckaitė, Cambridge, Mass. ............

, neišskiriant nė Mrs. E. Sakalauskienė. W. Hanover, Mass.
J. N. Jaskievicz, Dorchester, Mass. .........
A. Zaveckas, Cambridge. Mass.................
Anna Miliauskas, Brooklyn. N. Y............
F. Sutkus, Somerville, Mass. ....................
K. Pakštienė, Brighton, Mass. ..............

I Veronika Ivanauskienė, So. Boston, Mass. 
M. Trečiokas, Dorchester, Mass. .............
J. Grimas, So. Boston, Mass......................

i Helen Mekalainis, New York ....................

Washington, D. C. — Kasmet gaisrininkai 
nuplauja Baltuosius Rūmus. Taigi ir šįmet at
lieka tą valymo darbą.

jaunuoles, vartodami žo- Parodyti daug meilės 
džius, kurių negalima J savo draugams, visų pir-

muniją kelis kartus
savaitę, < 
kasdieną”. i marksistai. :

Dabar jo pasiryžimai ir žiaurias priemones,
noras į
žmonėms ėmė dar labiausius katalikų apaštalus, ma savo pavyzdžiu”, 

priklausęs katalikų vaikų aUgtį Savo pergyvenimus iškoliodavo ir apkuldavo.!
organizacijai, jisai, gavęs jįs įajp aprašė: 
darbą ir teturėdamas ke- — Gyvenime būna mo- 
turiolika metų įstojo į mentu, kada Kristus atve-

Bet smurto priemonės pa-į 
siryžėlių neatbaidė, ir pat-! 
sai Andrius nusistatė sto-Į

JO PRIVATUS 
KAMBARYS

Andriaus Jacųues ryž- 
buvo

kas galėtų sumažinti ma
no kilnumą, kaip žmogaus 
ir kaip krikščionio”.

KAREIVINĖSE
Andriui atėjo karinėsjaunųjų darbininkų sąjun- rįa mums tikrovę, atsklei-įti jų eilėsna. Tačiau moti-(t^nS°s pastangos 

gą — žosistus. Tai buvo uždangalą, jo*** jCT“
jo brendimo metai, o- čiavarge mano, slepia tokį rius pradėjo noveną priejbyvo. parinktas 
darbe — mišri kompanija, moralinį ir medžiaginį šv. Teresėlės, kad pakeis- riumi vienos apygardos pėstininkų pulką. Tose .-?.a- 
todėl jis kaikurį laiką jau- sięUrdą darbininkų klasė- tų motinos mintį. Buvo di-'.iaunūjd katalikų darbi- reivinėse jis buvo vienin- 
tėsi daugiau aistrų neša-je Tą matant negalima delis džiaugsmas, kai net įninku (žosistų) sąjūdžio, telis is krikščionių darbi- 
mas, negu gilinosi į orga- susilaikyti neatsidavus vi- novenai nepasibaigus, ga-Į_ ^at>ar jisai J " 1 
nizacinį veikimą. saVes tu varau oaleng- vo motinos leidimą, ir ii-ėmėsi savęs

kurs, o na jam tą uždraudė. And-įg1*^ pastebėtos ir jisai tarnybos metas, ir jisai Valantiems Ma^neth N Y- - J ---- ------ sekreto- buvo paimtas į 146 Meco 7; vamnuejus iviaspein, in. y
_ Al lZ vht ZA MC’ I I r»i »» irt r* X, zikv.

dar uoliau ninku sąjūdžio. Atėjus vą
šo savęs tų vargų paleng- vo motinos leidimą, ir ji-; ėmėsi _ savęs lavinimosi, karui jis klaupiasi 
įvinimui... Taip atsitiko su sai savo dienyne įrašė: (kad būtų pajėgus atlikti dai ties savo guoliu, 
manimi... Per dvejus ar — Nutariau daryti vis-'naujus uždavinius. Juk jis reiškę nusistebėjimą, 
trejus metus aš buvau ką, kas galima, kad ati- tebuvo baigęs pradžios kitokias pastabas bet 

----’— ------ » tryliktų kas jo nejzeide. Ryto 
sius metus... i^tų stojo dirbti į fabri- tą jis skubus padėti

Spaudos platinimo dar- ką-
bas nekartą buvo sunkus. 1 
Andrius to neslepia:
— Šią naktį — rašė jisai,

— buvau komitetui paža-; 
vakare, eiti prie komuni- rodė visą tos pareigos, tos dėjęs eiti pardavinėti ka-; 
jos nors kartą savaitėje, misijos grožį... Būti ne lendorius. Iš darbo sugrį- 

Keletui mėnesių praslin- tiktai žosistų, bet ir krik- žau gana pavargęs... Tu-’

mal- 
Kiti 
kiti 
nie- 
me- 
ma- 

, ' ' žiau patyrusiems nubliz-
Jo kambarys taip atro- ginti savo diržus, sutvar- 

dė: garbingoje vietoje ka- kyti kuprinę ar užsidėti 
bojo Nazareto dirbtuvė- šautuvą, 
lės paveikslas. Mažas ra
šomasis stalas, kurio per
tvarose buvo popierius, 
laikraščių iškarpos, jo da- 

kus jisai prie šio pasiry-ščionių darbininkų kovu-rėjau pagundų — atsisa- bartiniai darbai, knygos,
Ne tik pasišvęsti iki kyti pardavinėjimo... Ta-[SHŽenAlintos kiek perskai-

PROGRAMA PO
REKOLEKCIJŲ-t —u— ---------------------------- — ----------------------------—-------------------o-------------------------------, ------------------ — 1

Iš tos pilkos kasdieny- jaunųjų katalikų darbi- dirbčiau ir už praleistuo- mokyklą ir nuo 
bės jį išvedė rekolekcijos, ninku sąjūdžio nariu, bet 
Jas atlikęs 1929 metais ji- tik iš vardo, daugiau vė
sai nutarė daugiau budėti, damas savimeilės kaip sa- 
kad ištvertų gerume ir su- vųjų darbo draugų meilės, 
darė mažą programą: Prieš pusantrų metų reko-
— Kalbėti maldas ryto ir lekcijose Kristus man pa

M. Karvelis, Omaha, Nebr...............................
A. Rymovičienė, Chicago, Iii..........................
J. Manikas, Hartford, Conn............................
M. Žukas, Cleveland, Ohio .......... ..................
A. Vitukinas, New Britain, Conn.
K. Tankūnas, Waterbury, Mass.....................
H. Stanavish, Pittsburgh, Pa.........................
J. Pauiosky, Norwood, Mass. ......................
Peter P. McKinis, M. D., Lawrence, Mass.
O. Shork, Brooklyn. N. Y. .............................
M. Mikolaitis, Phila., Pa. ................................
P. Karūnas, Phila, Pa.
S. Rakauskas, Gardner, Mass. ....................
Mrs. Wesockes, Athol, Mass............
P. Gobis, Arnsterdam, New York ................

Jo smagios dainos masi- 2. Sakalauskas. Rumford, Me.
JI____ - --- ------------ II „ A. 2e *

~ . .. «• Dallalis, Norvvood, Mass. .....................
riebių istorijų Waralicky, New Bedford, Mass.

D. Kulbenienė, Chicago, III. ..........................
M. Rudokas, Chicago, III................................
Mrs. Laucius, Detroit, Mich...........................
Elizabeth Rose. Detroit, Mich........................
J. Kertcnis. Scitico, Conn. .............................
H. Lapinskis, Elizabeth, N. J....................

davo vienminčiai sąjūdžio Mrs. Urbanavičius, Cliffside, N. J. 
susitelkdami mo- Mrs. Walak, Lyan, Mass.

Danyla, Brockton, Mass. ........................

no draugų ilgesį ir atim- j 
davo žodį i ' ' 
mėgėjams.

Sekmadienio vakarą — 
ir tas buvo nuolatinė jo 
programos dalis — jisai 
lankė ligonis ar toliau e- 
sančius draugus, susirink

Dallalis, Norwood, Mass.

žimo dar pridėjo pastabą: nu! Ne tik pasišvęsti iki kyti pardavinėjimo... Ta-!suzenRlintos RieR perskai-
— Jėzus yra mūsų va- 25 metų, o paskiau numo- čiau Kristus man davė su- [tyta. Lentynoje buvo su- « .. . -t. 1 .*• ___ i_  __ __  v? -t n . • •t • _ •ioiinuin IrnfalilriĮ

1 (žosistų) lei
diniai, iki pačių naujau
sių lapelių, toliau — gau
sūs veikalai socialiniam ir 
religiniam auklėjimuisi. Į- 
domesnius knygos pusla
pius jis sutrauktai persi
rašydavo. Jis turėjo to
kias papkes (bylas), kur 
tam tikru klausimu buvo Net kareivinėse 
surinkta knygų ištraukos, subūrė vienminčių drau- 

. Pereidavo mie- 
surašydamas 

kurie norės eiti į 
ir bažnyčią. Išvesdavo juos 

visus būriu, paskiau juos 
užvesdavo į jaunųjų kata
likų darbininkų židinį.

mechani- ligonį, tai savo draugams Pirmoji žosistų apašta- Drauge jisai palaike ry- S. Broff, Nevv Britain, Conn.............
ku, su eile kitų jaunų dar- pagelbsti jų trobesių sta- lavimo dirva, kaip sako jų šį ir su savo pirmykšte or- M. Blazauskienė, Nevv Britain. Conn 
bininkų, ėmė jais intere- tyboje, talkindamas ne- 
suotis, su jais susitikti, šant sunkią medžiagą 
jiems patarti, visada link- laiptais, 
smas ir kitus geroje nuo-i Šv. Elijo dienoje jo dar- 
taikoje palaikantis. įbo draugai, dirbusieji e-

Andrius pasiryžo išauk- lekfros įmonėje, turėjo 
lėti daugiau kovūnų. Gat- savo balių ir susirinko į 
vėje, pasivaikščiojime, iš- smukles ir barus. Andriui 
eidamas iš susirinkimų nepatiko jų ta celebraci- 
vis skatino darbo drau- ja: 
gus prie pasišventimo, ap-! — Sunku ir aprašyti, 
tarė su jais katalikų dar- kaip žmonės save žemina, 
bininkų veikimą. Su jais Kalba apie moteris, apie

das, ir nėra kito nei didės- ti ranka — tegu sau ži- prasti, kad jei pasiduosiu d®ti visi jaunųjų jtatalikų 
nio, nei geresnio! nosi, bet darbo klasės bui- tai tingumo pagundai,

Dabar jis kaskart labiau ties pagerinimui atsiduoti man skirtoji apylinkė ne
įsitraukė į darbininkišką visą gyvenimą”, 
veikimą ir buvo išrinktas 
kuopos sekretoriumi. Jo 
organizaciniam veikimui

Juozas K
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Llmotinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

turės kalendorių ir tik dėl 
to jaunųjų katalikų sąjū- 

su dideliu dis tarpe bus mažiau 
atlieka sekreto- žinomas... Pagaliau, juk 

palaiko turi vertės tik tas, kas 
su jaunai- dau8 pastangų reikalauja.

Viską apsvarstęs išėjau ir 
pardaviau penkis”.

I
i SU DARBO DRAUGAIS

Taip gražiai darbavosi 
jaunas Andrius, teturėda
mas 19 metų. Jo pasišven
timas buvo didelis: tai 

Susipažino su kaikuriais sekmadienį žygiuoja ilgas 
amatų mokyklos auklėti- valandas, kad aplankytų' 
niais, su vienu 1

MEILĖS TARNYBOJE
Dabar jisai 

uolumu 
riaus pareigas, 
asmeninį ryšį i 

'Šiais darbininkais, kad 
[juose uždegtų krikščioniš
kos dvasios liepsną. Jo 

į pasiryžimas buvo: 
j — Kuo artimesnis kon- 
,staktas (ryšys) su tais, 
[kurie yra man pavestame 
! sektoriuje”.

• v

nariai,
mentui artimiausioje kop- P- 
tyčioje, vakarą praleisda- P- VValiackas, Bridgewater, Mass. 
vo kalbėdamiesi apie ša- V. Krisavage, Waterburv, Conn. 
lies reikalus, apie jaunų P- Stanys, Hudson, Mass.
katal. darbininkų sąjūdį. N. N., Worcester, Mass.......................

. Mrs. Mary Bu ja, LovvelJ, Mass...........
surinKta Knygų įsirauKos, subure 
[pasikalbėjimų apmatai, į- gų ratelį, 
'vairios datos ir faktai. Ta ganiuosius, 
medžiaga jisai pasinaudo- tuos, 
davo savo paskaitoms 
straipsniams.

APAŠTALAS SAVO 
KVARTALE

• y uuja, j-jvvvvu, ivucloo. ..................................................

M. Blažioniūtė, Lovvell, Mass. ...............
Rozalija Eitavičiūtė, Brockton, Mass.

i A. Savičiūnas, Ros’.indale, Mass.
P. Valiūnas. To^rington, Conn.................
H. Petcavage, Scranton, Pa.....................
M. Chess, Elizabeth, N. J.........................
A. Miškinienė, Pittston, Pa., ............
A. Cherienė, Nashua, N. H. .................
St. Stone, Baldvvinville, Mass...................

steigėjas Cardyn, yra ganizacija, nes kiekvienas A. Ručinskienė, Cleveland, Ohio. 
kvartalas (blokas), kuria- jaunųjų kat. darbininkų K. B. Razmantas. P.ichmond Hill, N. Y 
me gyvena. Šią savo pa- kovūnas buvo paskirtas 
reigą vykdydamas And- susirašinėti su kuriuo 
rius Jacųues buvo pasira- nors draugu, išėjusiu į Ra
šęs šitokį pasiryžimą:
— Apaštalavimas mano

A. Drungil, Chester. Pa. ...............................
A. Petrutienė, S o. Boston, Mass.........................
Mrs. Barbora Gembutienė, Easton, Pa. 
M. Bush, Hartford, Conn....................................

x ____ _ _________ .... -C. Lubeikis, Detroit, Mich......... ..........................
kvartale visų pirma bus kiu katalikiško sąjūdžio T. FrancKus, W. Medford, Mass....................
apaštalavimas pavyzdžiu, apaštalų turėdami darbi- J. Burokas, Cambridge. Mass. 
Ne tiek kalbų, ne tiek ninkijoje, Prancūzi j o s [J. Molis. VVorcester. Mass. 
aukštų posakių, bet visų katalikai turi stiprų balsą! Nuoširdžiai dėkojame visiems prieteliams 
pirma — būti gyvu pavyz-.viešajame gyvenime. • mojams, kurie prisidėjote prie šio koncerto parėmimo, 
džiu. i Dr. J. Pranskis. “Darbininko” Adm.

riuomenę.
Ar nuostabu, kad šito-
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G1RAE27 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

t

WATERBURY, CONN.
I.'etuvos laisvinimo Darbuote

Spalių 26 d.. L. N. Politinio 
Klubo patalpose įvyko vietinio 
A. L. Tarybos skyriaus susi
rinkimas. Apsvarsčius eilinius 
reikalus, pirm. Komp. A. J. A- 
leksis išdavė platų raportą iš 
buvusio ALT suvažiavimo. \Va- 
shington. D. C. Susirinkusieji 
džiaugėsi ALT nuveiktais dar
bais ir ypatingai, kad yra vil
tis sueiti vienybėn su ketvirtą
ja grui>e bendrai darbuotis. 
Prie progos malonu pažymėti, 
kad VVaterburio ALT skyrius
šiais metais į ALT centrą jau susirinkimas. Šv. Juozapo par. 
pasiuntė $4.000 — Lietuvos senos mokyklos patalpose. Iš
laisvės reikalams. pirežasties gražaus oro, nariai

------------- nesusirinko skaitlingai, bet at-
Teatras — Koncertas silankę turėjo progos praleisti

Lapkričio 23 d., mokyklos laiką gražiai, draugiškai, 
svetainėje, šv. Juozapo parap. 
choras, vad. komp. A. J. Alek
siui. išpildys muzikai? progra-

navedė yra choro narė ir solis
tė.

Spalių 11 d., apsivedė advo
katas Floyd Zailckas su Flo- 
rer.ce Jenušaitis. Jaunavedžiai 
yra Vyčių Kuopos veiklūs na
riai.

Spalių 25 d.,

DARBtHiHRAS
rapija turės bazarą. Tam tiks- šią gražią dvasinę puotą, kurią 
lui LDS 5 kp. paaukavo iš iždo mes per dvi savaites pasinau

dojame.$10.00.

BRIDGEPORT, CONN.
S 

mišios, 
Bridge- 
nariai,

vai.Praeitą sekmadienį, 
rytą buvo sjieciales šv. 
kuriose dalyvavo visi 
porto mietso pdlicijos
suvirš du šimtai. Šv. mišias at
našavo ir pamokslą pasakė po
licijos dvasios vadas; pasveiki- no^ sve*katoj. 
nimą ir priėmimą pasakė kleb.' j ^uungietės, 
kun. J. V. Kazlauskas, kuris 

į Moterystės priminė, kad yra garbė šv.
luomą įstojo pasižymėjęs cho- Jurgio parapijos bažnyčiai su- 
ro narys ir gabus scenos vai-plaukti Kristaus Karaliaus die- 
dintojas Ravmundas —

I su Ona Litvinas. Laike iškilmių, 
choras sutartinai pagiedojo,! 
vėliaus apdovanojo ir nuolati
nės laimės linkėjo.

Spalių 26 d. įvyko LDS 5 kp.

Kalbėta apie LDS Conn. aps
krities suvažiavimą.

a
PAIEŠKO

Ona

M.

Staiga Susirgo Ona 
čirvinskienė

Staiga ir rinitai susirgo 
Čirvinskienė, kuri yra mūsų 
kolonijos gera veikėja ir Mote
rų Sąjungos 33-čios kuopos iž
dininkė. Nuvežta į Grace ligo
ninę, kur dar vis randasi silp-

parapijiečiai 
draugės bei draugai savo mal
dose prašo geriausiojo Dievo 
suteikti Onai sveikatą ir pa
lengvinti jai skausmuose. 

Vaichus'noje tiek svečių, priimančių šv.
Komuniją. Šiam visam reikaluj Tamulis Jau Namuos-
pasidarbavo parapijos vikaras Zenonas Tamulis jau parvež- 
V. Pranckietis. Muz. A. Stani- tas iš ligoninės ir randasi savo 
šauskas patiko su vargonų tėvelių namuose, 218 Saltons- 
maršu ir išleido su maršu. tall Avė., kur kviečiami drau- 

------------- gai bei draugės aplankyti jau- 
Parapijos choras mokinasi ną ligonį. Sveikinam Zenoną ir 

operetę sėkmingai. Perstatys linkim greitu laiku pasveikti, 
lapkričio 23 d. Šv. Jurgio para-; 
pi jos svetainėj, šis vakaras y-j 
ra choro metinis. Tad nema-i 
nau, kad kuri draugija ką nors’ 
rengtų tą dieną. Visi pamatysi-;

Apgailės- te vaidinimą su gerais

F ' - ■
[ ■ fli

CAMBRIDGE. MASS.
Pirmadienio rytą, lapkričio 3 1

___  ___________ r taujama. kad susitaikė vieną dainininkais. Vaidins ką tik at-d. mirė staigiai Mamertas Ka-j 
mą. Scenoje statoma Miko Pet- dieną Moterų Sąjungos ir LDS^Tk^s * Europos buvęs Lietu- hnauskas, apie 70 metų am-j 

; ivos Universiteto studentas Pra- žiaus, gyv. 171 Auburn St. Ve-
apie 70 metų am-'

Gen. Dwight D. Eisenhower demonstruoja 
auksinį kardą, kurį jam įteikė Olandijos amba
sadorius Elco N. Van Kleffens laike Generolo 
57 metų amžiaus minėjimo VVashingtone. Do
kumente, kuris buvo įteiktas kartu su kardu, 
karalienė VVilhelmina pareiškė, kad dovana yra 
“garbingo išlaisvinimo dėkingumo atmintis”.

ABROMAVIČIUS, Miss, Mi
chalina, 10925 S. Prairie Avė., 
Chicago, III. Roseland Station.

ASIPAUSKAS - Česna, Juo
zas, iš Pilviškių vai.

AUKŠTUOLIS, Ignas ir Juo
zas, sūn. Juozo, iš Ukmergės 
apskr.

BANYS, Jonas, sūn. Gabrie
liaus, iš Raseinių ap.

BARTUŠKA, Jonas, iš Sas
navos vai., Marijampolės ap.

BENEŠIUNAS, Juozas ir se
suo Ona, iš Garliavos parap.

BIELUKAS, Jonas ir Jurgis, 
iš Pilviškių vaal., Marijampolės 
apskr.

BUBNYS, iš Jovaravo - Igliš
kėlių vai., Marijampolės ap., 
Brooklyne, ir vaikai vyriausio
jo vardas Petras.

BULOTAITE - Jurkštienė - 
Saurasevičienė, iš Sasnavos 
vai., Marijampolės ap.

BURDA - Saveikiūtė, 
iš Šventežerio vai., New

COOPER - Fedrau,

rausko linksma operetė. “Ado
mas ir Ieva”.
roles atliks nesenai iš Ameri
kos zonos — Vokietijoje atvy
kęs svečias dainininkas Anta
nas Eriminas ir vietinė solistė 
Marcelė Andrikis. Malonu pa
žymėti. kad p. Ereminas yra 
tūlą laiką balsą studijavęs Ita
lijoje ir laisvos Lietuvos laiko
tarpyje buvo solistas Kauno 
Katedroje. Liepos 6 d., su žmo
na ir sūneliu atvyko į J. V. 
dabartiniu laiku svečiuojasi pas 
savo bičiulius J. Delinikus.

Kiti "A ir J”, vaidintojai: — 
Helen Padaigis, 
Phvllis Lukmin. 
Helen Kupstas, 
ir J. Paluskas. 
rainoj dalyvaus

Conn. apskričių suvažiavimai.! ■ —
Vadovaujamas Tie. kurie norėtų dalyvauti a-'nas

Bronė, 
Yorke.

Olga, 
gyv. rodos Rochester, N. Y. iš
Prienų.

ČESNA - Asipauskas, Juo
zas, iš Pilviškių vai.

ČINCKIENfi - Venckunaitė, 
Ieva, iš Lietuvos, ir vaikai 
John ir Marija, gimę Mahanoy 
City, Pa.

DAKTARAITIS, Alfonsas, ir 
jo sesuo, iš Akmenės vai. 

i DANIELIUS, Juozas, iš 
žgirio parap., Šimkaičių 
Raseinių ap., Chicago.

DILGINAITIS- Dilginis, 
cas, iš Pajavonio vai 
viškio ap.

FEDRAU - Cooper, Olga, iš 
Prienų .gyveno Rochester, N. 
Y., vėliau kitur.

| FREJERIS, John, 1084 4 S. 
Indiana Avė., Chicago, III.

GIRDAUSKAS, Jurgis ir se
suo Ona, iš Garliavos parap.

JURKŠTIENE (Saurasevi
čienė) - Bulotaitė, iš Sasnavos 
vai., Marijampolės ap.

KARTANAS, Juozas, iš Jo
navos vai., prašo atsiliepti gi- 

' minės Kartanus ir Mieliauskus.
KIAULYS, Kazimieras, 

Mykolo, iš Ukmergės ap.
KIAULYS, Mykolas, 

Prano, iš Ukmergės ap.
KRIŠČIŪNAS, Jonas, iš 

žio vai., Panevėžio ap.
KRIŽEVIČIUS, Petras su sū

num, ir Vladas, ir Križevičiūtė, 
Adelė, Racine, Wisc. iš Žarėnų 
vai., Telšių ap.

KUBILIUS, Vaclovas, iš Pil
viškių vai.

KUBILICTC. Marija, iš Ma
rijampolės ap.

LEIMONIENE - Žvirzdinaitė, 
Kazimiera, iš Alsėdžių vai., 

i Telšių ap., Chicago.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 

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

(bus daugiau)

•
I beveik kiekvienoje mūsų konfe- 1 
’rencijoje, bet iki šiol nėra iš
spręstas. Dar toli prieš šį ALT. 
suvažiavimą spaudoje buvo pa- 

' sirodžiusios žinios, kad tauti
ninkų srovė, kuri prieš keletą 
metų atsimetė nuo bendro vei
kimo, yra nutarusi stoti į Ame
rikos Lietuvių Tarybą. Paga
liau, rugsėjo 19 d. Vykdomasis 
Komitetas gavo privačiu keliu 

’ pranešimą, kad tos srovės va- 
• dai norį tartis su Amerikos Lie- 
tuvių Taryba. Atsakydamas į. 

Rengimo Komisija, tai, Vykdomasis Komitetas pa-Į 
į reiškė sutikimą su jais susitikti 
ir prašė tą patį asmenį painfor- 

■ muoti juos, kad Vykdomasis 
Komitetas nori su jais susižino
ki ir susitarti dėl vietos ir laiko 
į pasitarimams. Bet šitas Vyk-: 
(domo jo Komiteto pasiūlymas 
pasiliko be atsakymo; todėl, kai 
susirinko ALT suvažiavimas, 

! jokio tiesioginio tautininkų 
Šių metų spalių 9 ir 10 dieno- prašydamas juos stabdyti lietu- kreipimosi jisai neturėjo. Padis- 

. „ “Darbininką” ir mis įvyko Washingtone, D. C., vių žudymą, kurį vykdo bolševi- kutavus klausimą rezoliucijų
buvo jo ilgametis skaitytojas. Amerikos Lietuvių Tarybos su- kų okupantai, ir daryti žings- komisijoje ir paskui suvažiavi- 

Likusi dideliame nuliūdime važiavimas, kuriame dalyvavo nių, kad iš Baltijos kraštų būtų
• velionio žmona, Natalija Pet- pilname sąstate Vykdomasis pašalintos sovietų armijos, 
rauskienė nuoširdžiai dėkoja Komitetas ir 19 narių arba jų j ketvirtąją suvažiavimo sesi- 
kun. Kukanovskiui 
patarnavimą; <
už dalyvavimą šermenyse ir Ministeris. p. P. Žadeikis; be to, 
laidotuvėse, ypač Šv. Petro ir sveikinimus raštu atsiuntė Lie- 
Povilo draugijos nariams už tuvos Rašytojų Tremtyje Są-

( patarnavimą. Dėkoja visiems junga ir Lietuvos Valstiečių 
Į už šv. mišias, gėles ir pareikš- Liaudininkų Sąjungos Organi-
Itas užuojautas nuliūdimo va-zacija Užsienyje, 
į landoje.

Lai Dievas suteikia a. a. Juo
zo Petrausko vėlei amžiną 
mybę!

Sitavičius. p. Ona Yanu- lionis pašarvotas Prano Vait- KEARNY, N. J. l

Poli- 
134 

Schuyler Avė., 7:30 vai. vakare 
įvyks Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinės draugijos vakarienė 
ir šokiai. Vakarienės ir šokių ti- 

’ kietas $2.50 asmeniui. Po vaka-I
dideliame nuliūdime rienės vien tik į šokius 50c. Ti- 

žmona Marijona, du kietų galima gauti pas O. Bla- 
Jonas ir Dr. Alfon-'žienienę, 172 Devon Terrace, ir

biejuose suvažiavimuose, nega-‘®as< Kotryna Andriulaitienė. kaus, laidotuvių direktoriaus ... ■ T.'. .
lės taip padaryti, šitokia daly.iAnUnas Klimaitis ir Petras Ei-,koplyčioje. 19. Webster Avė. Lapknao8 d.. Lietuvi, 
kas nėra geras ir neturėtų pa-inor*- Taipgi choras padainuosi Laidojamas iškilmingai tre- ą . . . 7.0^ . ?kas nėra geras ir neturėtų pa-į

Vad- 
val.»sikartoti. Manau, kad šis daly- naujų dainų. Iš anksto čiadienio rylą, lapkričio 5 d. iš

kon- Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
solis- par bažnyčios šv. Mykolo ka- 

puošė.
Likus

; velionio 
į sūnūs — 

šir. sas ir duktė Ona ir jų šeimos pas kitas draugijos nares. Kvie- 
Juozas nuoširdžiai kviečia dalyvauti čia visus ir visas dalyvauti.

135 Green- šermenyse ir laidotuvėse. I 1
iI

įsigykite • tikietus. šiame 
bus naujų solistų ir

kas bus plačiau apkalbėtas ap
skričio suvažiavime.
ra pasižadėję
Conn. apskr. suvažiavimą
LDS 5 kp. nariai: 
kubauskas. Juozas 

. ir tas. M. Fortier, N.
J. Totilas. Vėliau
giau kas atsiras norinčių 
žiuoti, tai. prašome pranešti 
kuopos rast.

Į susirinkimą atvyko Juozas
J. Kazlauskas su B. Šilkausku.i“” ----- *,

vienas Lietuvos ikapus kaD’ Kukanovskas, pa-, 
sakė pamokslą ir atkalbėjo 

j maldas. Taipgi palydėjo amži
nybėn labai daug žmonių.

Velionis buvo pavyzdingas 
katalikas, labai mylėjo Bažny
čią ir Lietuvą. Daug darbavosi 

(tautos ir Lietuvos gerovei. My-į 
Įėjo laikraštį

Iki šiol y- certe 
vykti į LDS A-

šie
Petras Jo- 
V. Berno- 

Totilienė ir 
gal ir dau- 

va-

GARDNER, MASS.

Vin- 
Vilka-

E. Kushlis.
E. Kazlauskas.
J. Griškauskas
Taip pat prog- Juozas yra

Moterų S-gos tremtinių, atvykęs į šią šalį ke-j 
ir Studentų Chorai ir nuo 9:30 lėtas mėnesių atgal. Paliko sa-į 
iki 11:30 rak. bus šokiai. Visus 
skaitlingai kviečiame atsilan
kyti.

ŠIS - TAS
Spalių 4 d.. Įvyko vestuvės 

Juozo Vicho su Ona Sabis. Jau-

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton. Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
P ~ tarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tet. Brockton 8-1580

Spalių 5 d. staigiai nuo 
dies sukrėtimo mirė 
Petrauskas, gyv*. 
wood St. Palaidotas iškilmingai, 
iš šv. Juozapo par. bažnyčios 

įšv. Jono kapuose. Palydėjo į 
i kapus kun. Kukanovskas, pa-

vo mylimą žmoną 
Vokietijoje. Dabar 
daro pastangas, kad ir juos at
siimti Į Ameriką.
Amerikoj gimęs, 
buvo išvestas į Lietuvą, 
to lankė šv.
mokyklą per 4 metus.
Juozui šio krašto kalba nėra' 
svetima. Mums LDS 5 kp. na
riams 
turėti 
Juozo 
geras 
tis katalikas gal pamylės mū
sų idėją ir darbuosis su mu
mis darbininkijos srityje.

ir tėvelius 
rūpinasi ir

Juozas yraJ I
bet jaunas^

Pirm
Juozapo parap.

Todėl

yra malonu ir linksma 
naują narį asmenyje 

J. Kazlausko. Būdamas! 
lietuvis ir praktikuojan-

mis darbininkijos srityje.
|, šiais metais šv. Juozapo pa-

I

I
z

Jauniausia Lietuvaičių 
Seserų Kengngedja 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.

z

Amerikos Lietuvių Tarybos
Suvažiavimas

Pranešimas Spaudai
sūn.

sūn.

Vel-

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

SI.00 — taps Kongregacijos Rėmėju 
$50.00 — taps Garbės Nariu

S100.00 " - - -

f

mo plenume, buvo nutarta įga
lioti Vykdomąjį Komitetą kvies
ti kalbamosios srovės atstovus 

už dvasinį pavaduotojų, ir keletas svečių, ją, Spaiįų 10 d. po pietų, atvyko tartis, jeigu jie tikrai nori stoti 
dėkoja visiems Suvažiavimą sveikino Lietuvos Federalinės Vyriausybės atsto- i Amerikos Lietuvių Tarybą, 

šermenyse ~ —=- - « a-^zt-z-. 1

NEV HAVEN. CONN.

ra-

vas, darbo sekretoriaus pa-' 
dėjėjas Charles T. Kmetz, ir pa
sakė labai gražią kalbą, papa
sakodamas savo patyrimus iš į- 
vairių Europos šalių, kurias ap
lankė, ir linkėdamas Amerikos 
Lietuvių Tarybai pasisekimo 
jos pastangose padėti atsista
tyti nepriklausomai ir demokra
tinei Lietuvos Respublikai.

Plačiai buvo aptartas tremti-

Iš Vykdomojo Komiteto ra
portų, kuriuos pateikė Sekreto- 

irius Dr. P. Grigaitis ir Iždinin- 
kas Mikas Vaidyla ir kuriuos 
suvažiavimas vienbalsiai patvir
tino, paaiškėjo, kad per pasku- nių ir emigracijos klausimas, a- 
tinius metus buvo atlikta daug pie kurį įdomių informacijų pa- 
konstruktyvaus darbo ginant teikė, tarp kitko, suvažiavimui 
Lietuvos teises, užtariant Lie- savo laiškuose ALT stebėtoja, 

Mažukna, tuvos tremtinius, teikiant para- ponia A. Devenienė, besilan- 
ir sėkmingai mą Lietuvos išlaisvinimo veiks- kanti dabar Europoje. Šiai pro- 

parapijoj per niams Europoje ir organizuo- blemai studijuoti tapo sudaryta

taps Amžinuoju Nariu 
o kas S500.00 aukos ar daugiau, to vardas bus 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios 
sienos.

Visų aukotojų vardai bus surašyti j 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:
Immaeulate Conception Convent 

R. F. D. 2, Putnam, Conn.

I

I

I 
-ė

|
Išsamų raportą ir finansinę 

atskaitą suvažiavimui pateikė 
Informacijos Centro Direkto
rius, p. K. R. Jurgėla, 
torė p-lė M. Kižytė paaiškino 
apie Publlc Service Biuro atlik
tus darbus — giminių paieško
jimus, affidavitų blankų ruoši
mą ir tt. Iš Jurgėlos, be to, su
važiavimas išgirdo, kad jisai 
jau spausdina savo didelį Lietu
vos istorijos veikalą anglų kal
ba, kurio išleidimui dar trūks- ( 
ta šiek tiek lėšų. Suvažiavimas, 
įgaliojo Vykdomąjį Komitetą' 
šitą paramą suteikti, susitarus 
su autorium, kuris prižadėjo at-! 
silyginti, duodamas Tarybai 
tam tikrą skaičių knygos eg
zempliorių.

I 

i

o sekre-

Sėkmingai Užsibaigė 
šv. Misijos 

į Tėvas Antanas 
MIC., energingai 
darbavosi mūsų 
dvi savaites vesdamas šv. misi- jant plačią visuomenę kovai už speciali komisija iš atstovų or- 
jas. Pirmą savaitę buvo laiko- nepriklausomos ir demokratinės ganizacijų ir komitetų, kurie 
mos misijos lietuvių kalba, į Lietuvos atstatymą. Su ypatin- šioje srityje veikia.

j kurias susirinko gana skaitlin- gu pasitenkinimu suvažiavimas Buvo plačiai aptartas politi-Į Suvažiavimui besibaigiant bu- 
:gai klausytojų. patyrė, kad Lietuvos gelbėjimo nes akcijos dalykas, turint gal-jvo išreikšta padėka veikusiam

Antrą savaitę misijos buvo vajuje jau yra sukelta virš voje, kad ateinančiais metais iki šiol Vykdomajam Komite- 
skelbiamos anglų kalba. Kiek- 100,000 dolerių. Jungtinėse Valstybėse bus pre- tui, ir jisai tapo vienbalsiai iš-
vieną vakarą jaunimas ir sve- Reikšdamas nuoširdžią pade- zidento ir kongreso rinkimai, rinktas tame pačiame sąstate: 
timtaučiai gausiai lankėsi. ką visuomenei už jos dosnumą kurių metu yra proga sueiti į p. Leonardas Šimutis — prezi- 

Svetimtaučiai labai puikiai ir parodytą Amerikos, Lietuvių artimesnį kontaktą sų valdan- dentas, Dr. P. Grigaitis — se- 
atsiliepė apie mūsų misijų ve- Tarybai pasitikėjimą, suvažia- čių partijų vadais ir pateikti kretorius, ir Mikas Vaidyla — 
deją. Taigi man. kaipo lietuvių vimas nutarė tęsti vajų toliau jiems savo pageidavimus. Šuva-'iždininkas, 
kilmės, buvo neapsakomai ma- po to, kai pasibaigs BALFo žiavimas perrinko veikusią iki 
lonu girdėti tokius pareiškimus rinkliavos. Vajaus atnaujinimo šiol Public Relations Komisiją, 
bei atsiliepimus.

Šios parapijos lietuviai savo tyta — 1948 metų sausio pir- jį Komitetą pasikalbėti 
maldose prašysime tėveliui An- moji. i • • • - - -•
tanui Mažuknai tvirtos sveika-!
tėlės.

Ačiū širdingai

1

1

. kaipo lietuvių vimas nutarė tęsti vajų toliau jiems savo pageidavimus. Šuva-' 
kanaoVnmoi fzv Vni r>naiV\oicro PAT Vn vi a o c rkX>v»T*ir» Vn vnilriiaif) ilri

data tapo preliminariai nusta- kartu įpareigodamas Vykdftmą- 
.......... i su jos 

nariais ir Informacijos Centro 
Suvažiavimas nutarė kreiptis Direktorių, ir paruošti veikimo 

į Jungtinių Amerikos Valsty- planą.
mūsų tėve- bių valdžią, — telegrama Prezi- Šiek tiek karštesnių diskusijų 

liams, kun. E. Gradeckui ir dentui Trumanui ir laišku Vals- suvažiavime kilo dėl “vieningos 
kun. A. Zanavičiui už surengtą tybės Sekretoriui Marshallui,— veiklos“ klausimo, kuris iškyla

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Sekretoriatas.

I
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----- •DARBININKAS
RAUDONOJI RYKŠTE

2

merginų ir moterų nuo 18 me
tų padirbėti ligoninėse bent po 
kelias valandas.

Parengimai. Moterų Sąjungos Kas galite pašvęsti laiko gai- 
13 kuopa subruzdo ii- energin- lestingam darbui kreipkitės į 
gai ruošia įvairų parengimą — 17 Gloucester St., Boston, bei 
Arbatėlę su pamarginimais. Šis telefonu KEN 6226. 
parengimas 
Įėję, 492 E. 
nį, lapkričio 
3:30 v. p.p.
lų fondan. Visi kviečiami atsi- kymas ir atlyginimas geras, 
lankyti. __________

Mokyklos reikalauja fondo, 
ypač šiuo tarpu. Nes dabar y- 
ra įvedamas alėjum apšildy
mas Šv. Petro paminklinėje 
mokykloje.

Kitas mokyklų fondui paren
gimas įvyks lapkr. 23 d., 3:30
v. p.p., bažnytinėje salėje. Dra- ciškos Jucių, gyv. 185 Gold St. 
mos ratelis stato įspūdingą vei- L. Pranciška Juozapo ir Vir- 
kalą “Akloji Mergelė”. ginijos Kodžių, gyv. 53 Wood-

Prašome visų ateiti ir pama- ward St.
tyti kaip šis ratelis priaugo 
scenoje.

ŽINUTES

(Kun. Stasio Būdavo, į-'nori įsiveržti ir į Ameri- 
žymaus rašytojo, nesenai kos žemę, nori jis įniršęs 
iš tremties atvykusio, kai- atimti iŠ jūsų tai, < ką jūs 
ba, pasakyta šeštadienį, per daug metų prakaituo- 
spalių 25 d. š. m., Lietuvių dami uždirbote. Nori jie ir 
Darbininkų Radio progra- visą pasaulį uždusinti ša
mo je iš wesx stoties, Sa- vo kruviname delne.
lem, Mass.) Visi šiandien susirūpinę.

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

bus parapijos sa- _______
7th St., sekmadie- Reikalinga yra mergina ar 
9 d. Jis prasidės moteris prižiūrėti daktaro na- 
Pelnas eis mokyk- mą su trimis vaikučiais. Aplai-

pakrikštyti šie kūdi-

1 d., L. Konstancija 
Konstancijos (Marcin- 

Lissells, gyv. 117

Tapo 
kiai:

Lapkr.
Povilo ir
kevičiūtės) 
Florida St.

J. Maria Vincento ir J. Pran-

Trečiadieni, vakare, bus lai
komos šv. Teresės novenos ir 

Priklauso didelis ačiū ponams sodaiiečių pamaldos, ir susirin- 
Breivams. Jie padovanojo daug kimas.
naminių rakandų vienuolynui ir -------------
mokyklai. Ačiū. I Ketvirtadienio vakare įvyks

1 - pamaldos ir susirinkimas Mo-
Amerikos Raudonasis Kry- . o , ..terų Sodahcijos.žius šaukiasi pagelbos. Prašo

i ----------------
| Kunigai dėkoja žmonėms už 
• aukavimą maisto ir drabužių 
mūsų vargstantiems pabėgė
liams. Pageidavo išsiųsti kiek 
galint daugiau dabar, kad pa
bėgėliai gautų paramos Kalė
doms.

i

ai u»

| Visi šiandien susirūpinę. 
Reikia, kad į pagalbą čia 
ateitų ir dangiškoji galy- 

. _ ... bė. Mes turime šauktis
Neseniai įžengiau į jūsų Marijos tos Gailestingu - 

gražiąją laisvės šalį. At- mo Motinos užtarimo, 
vykau iš mūsų mylimos gimtai ir tūkstančiai bal- 
Lietuvos, kūną šiandien Sų turi siųsti į ją savo 
naikina piktoji raudonųjų karštas maldas, kad ji sa- 
ranka. Kaip šiandien pri- vo nekaltomis rankomis 
simenu 1940 metų birželio gelbėtų skęstantį pasaulį. 
15 dieną, kai mūsų gražią- o tam Didžiajam Permal- 
ją tėvynę pradėjo trypti davimui 
bedieviško okupanto ko
jos. Tuoj pat tūkstančiai 
nekaltų žmonių buvo iš
traukti iš savo namų ir 
sumesti į kalėjimo urvus. 
Čia juos kankino, tardė, 
net žudė. Ir tik už tai, kad 
buvai katalikas ir lietu
vis. Ginklu ir kitokiais 
bauginimais jie varė bal
suoti už jų pataikūnus ir 
kitus mūsų krašto parda- 
vikus. O koks baisus buvo 
1941 metų birželio m. 14 
dienos vidurnaktis, kai 
raudonieji medžiotojai už
puolė dar miegančius gy- Pradėtąją Švč. ‘Paną Ma-

Brangūs lietuviai 
Amerikiečiai,

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

ūr.J.C.Seynww
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.

PAIEŠKOJIMAI

TeL TROwbridge 6330

J. RepsHs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

; Leonas Razgaitis. — Abitibi, 
Power. & Paper, Co., Camp 
=24, Regan. Ontario. Canada, 
ieško Justin Tarvid 
Blinois.

Liudas Rumbutis. 
Elena Rumbutis.

j Lietuvoj gyveno 
apskrity, Kulių ar 
valsčiui.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

107 Massachusetts Avenue
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station
Valandos šiokiomis Dienomis: 

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

TAMOŠIŪNAS, Vaitiekus, iš 
Ukmergės ap.

TAUTKUS, Vladas, iš Šiaulių 
ap., Utica.

ULEVIČIUS, Jurgis, iš Gar
liavos parap.

VAINAUSKIENĖ (Zėlnienė) 
įTautkutė, Joana, iš Šiaulių ap„ 
Chicagoje, ar kitur Illinois v.

VENCKUNAS, Juozas ir 
Vincas, gyv. Mahanoy City, 
Pa., kilę iš Gudelių vai., Mari
jampolės ap., angliakasiai.

VENCLOVAS, Motiejus, s.

PŠEMENECKIENĖ - Venc- 
kunaitė, Marija, iš Kauno, ir 

‘ > Pšemeneckas
iš iš Kauno ap., gyv. Williams- 

town, Pa.
iš PŪRAS, Mykolas, Rumšiškių 

vai., Kauno ap., Lowell, Mass.
! RAČKAUSKAITĖ, sesuo Ma
rijos Mieliauskienės, iš Vievio 

Elvira ir vai.,

LATAITIENE, Kotryna, Bos
ton. kunaitė, Marija,

MAKNYS - Maknevičius, Ka- vyras Silvestras 
zys ir jo sesuo Misiūnienė, 
Marijampolės ap., Chicago.

MARČIULIONIS, jonas,
Vilkaviškio ap., Chicagoje.

MASIULIS, Justinas, iš Šiau
lių. ap.

MAŽEIKAITĖS,
Malvina, iš Kuršėnų vai., Šiau- je. 
lių ap., Bostone, ar Pittsburge.

MEIERIS, Michael,
nemunės, New Yorke, 
dviko.

MICKEVIČIUS, 
našlys, buvo vedęs 
kaitę, ir dukterys 
vina ir Sofija.

MIELIAUSKAI,
milijai Mieliauskaitei, iš Joną- rinka, Chicagoje. 
vos vai.

MISIŪNIENĖ - Maknevičiū- tienė) - Bulotaitė, iš Sasnavos 
tė, iš Marijampolės ap., Chica- vai., Marijampolės ap. 
goję. i SAVEIKIS, Simas, ir sesuo;

PETRAITIS, vaikai Bronislo- Bronė Burda ’ Saveikiūtė, iš| 
vo Petraičio, kilusio iš Budelės Šventežerio vai. New Yorke. į 
km., Plokščių vai. šakių ap., SKIRKA- Juozas * Stasys, 
vienas sūnus tarnavo Amerikos Mariam polės ap., gyv. Balti- 
kariuomenėje prieš apie 20 me- more- Juozo du sūnų esą kuni- 
tų. SaL

STEPONAVIČIUS, brolis
POCIUS, Kazimieras, sūnus Vincento, kuris turėjo sūnų Ro- 

Onos. iš Kretingos ap„ Kulių vJmuaklą. iš Plungės vai. Telšių

i

išprašyti yra 
kaip tik graži proga. Štai 
Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Panos Marijos Seserų 
Kongregacija, kurios mo
tiniškasis Namas yra Put- 
nam, Connecticut, nori 
Marijos garbei ir permal
davimui pastatyti koply
čią. Bet vienos Seserys 
negali to didelio darbo į- 
vykdyti. Užtat kviečia vi
sus tikinčiuosius ameri
kiečius į tą šventąją tal
ką, ir šia intencija Put- 
nam Vienuolyne bus lai
koma Novena į Nekaltai

ventojus, plėšė i šlovų kly- riją kurį prasidės lapkri- 
kiančius kūdikius, mote- čio mėnesio 29 d. ir baig- 
ris, vyrus ir tūkstančiais sįs gruodžio 7. Čia bus 
iš visų Lietuvos miestelių meldžiamasi už Ameriką, 
ir kaimų vežė į geležinke- Lietuvą ir visus gerada- 
lio stotis, sumetę į gyvuli
nius vagonus, kuriuose tie 
vargšai be vandens, be o-J 
ro ištisas dienas ir naktis 
buvo tremiami į tolimojo' 
Sibiro kraštus.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Chicago,

Kretingos 
Veviržėnų

Bet netrukus Lietuvą ė- 
mė trypti ir plėšrieji ger
manai. Išvijo raudonuo
sius, bet jie, kaip ir* bolše
vikai apiplėšinėjo mūsų 
brolius ir seseris, sugaudė, 
tūkstančius jaunų žmo
nių, uždarė savo fabri-

Trakų ap., rodos Chicago- Jurgio Suvaikijos.

RAGUCKAS, Juozas, iš Šila
is Skirs- voto parap., Marijampolės ap. 

sūn. Liu- Baltimore.
i RAKAUSKIENĖ - Purlytė, 

Antanas, Anelė iš Ukmergės ap., ] 
Oną Pakai- Yorke.
Elena, Mal- RINKEVIČIŪTĖS, dukterys

Vinco Rinkevičiaus, iš Mari-į l
giminės E- jampolės ap., viena vardu Ma-

VITKAUSKAS. Stasys, gi- 
^męs Amerikoje, lankėsi Lietu- 

’ voje, grįžo Amerikon 1939 -
Ieškomieji arba apie juos ži- 

j^ew nantieji maloniai prašomi atsi- 
jliepti į:
Consulate General of Lithuania 

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

SAURUSEVIČIENĖ (Jurkš- ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A, J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

0

lap., ir jo įpėdiniai, 
rius, kurie prisidės prie strazdas, Ignasnus>, Kurie piibiuet, pucį STRAZDAS, Ignas, iš 
šios koplyčios statybos. maitkaimio. Ukmergės ap.

Že-

Į Europį Siuntimai
Mes siunčiame į Europą ba

tus, drabužius, blankietus, mai
stą ir tt. Viskas garantuota. 
Persiuntime įeinai persiuntimo 
ir addraudos išlaidos. Visi siun
tiniai yra apdrausti.

A. L. ALLEN COMPANY
755 Boylston Street 

Boston 16, Mass.

Kviečiame Jus, ateikit,! šeštokas, Jonas, kil. 
padekit pastatyti šią Ma- Kurklių vaL> Ukmergės. 
rijos šventovę, dalyvaukite ŠIMKIENĖ - Markutė. Bar- 
Novenoj, prisidėdami sa- iš Kretingos val. ir vyras 
vo maldomis ir aukomis. Antanas Šimkus. gyv. Eliza- 
Manja laukia, išgirskit beth 
jos Gailestingumo balsą.)
Ištieskite savo geros šir-l šLAPKAUSKIENė - Girdau- 
dies auką, padėkit prikel- skaitė, Damicija, ir vyras Juo- 
ti pasaulį iŠ bedieviško zas Šlapkauskas. abu iš Gar- 
vargo! liavos parap.

iš

•

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lėkei-1 
jas. Josios mokykla yra pripažin- į 
ta veteranų mokinimui. Dėl infor-1 
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Draugijų Valdybų Adresai
Kas norite įsigyti Saulėtoje 

Californijoje Namus ar kitas 
nuosavybes 

kreipkitės pas:

CHAS. LŪKSIS
Realstatininkas

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

•V. JONO EV. B L. PAŠALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — v,. Gailiūnienė, 

8 Winfield SL, So. Boston. Mass.
Prot. RaSt. — Ona IVaškienė.

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St„ W. Roxbury, Mass.

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 

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

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

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

vakare. Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
t>as protokolu raštininke

kuose, kur jie, badaudami Chamber of Commerce Narys, 
ir aptverti dyglinėmis vie-, 
lomis, dirbo 
bus. O jeigu 

j drįso ieškoti 
j kius metė į 
•jos stovyklas, nuodijo vi
sokiais vaistais, nuogus 
varinėdavo per didžiau
sius šalčius, o jeigu kas 
nusilpdavo, guldydavo ant 
geležinės lentos, stumdavo 
į milžinišką pečių ir sude
gindavo. Vien Flossenbur- 
go stovyklos pečiuje buvo 
sudeginta arti pustrečio 
tūkstančio nekaltų lietu
vių.

Bet štai 1944 metais 
raudonoji rykštė ir vėl 
pajudėjo iš rytų, vėl ji ė- 
mė plakti mūsų Lietuvą— 
Marijos žemę. Ir dabar, 
kas tik galėjo bėgo į va
karus, kad juos išgelbėtų 
Amerikos kariuom e n ė. 
Tuos pabėgėlius gaudė vo
kiečiai, siuntė į ginklų fa
brikus, kur daugybė žuvo 
iš bado ir nuo bombų. A- 
merika sutriuškino ger
manų galybę, tačiau mūsų i 
pabėgėliai ir šiandien ne-j 
drįsta grįžti į Lietuvą, nes, 
mūsų tėvynę drėkina ne, 
koks nors šiltas gaivinan-į 
tis lietus, bet mūsų brolių 
ir seserų ašaros. Jeigu jie' 
grįžtų, nebūtų iš karto nu
žudyti, bet palengva kan
kinami, šaldomi tarp am
žinų ledų, vaikščiotų apsi
dengę skudurais, mušami 
ir pribaigiami sužvėrėju
sių raudonųjų sargybinių. 
Užtat šiandien jie geriau 
pusbadžiauja ir vargsta 
Vokietijoj, Austrijoj, Ita
lijoj ir dar kitur.

Broliai ir seserys lietu-! 
viai, raudonasis priešas1

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

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

So.

PAIEŠKAI' savo dėdžių: 
ir Alfonso Dižių, kilusių iš U- 
tenos, Naujauličio kaimo. Gir- 
dėjau, gyveną Amsterdam, N. 
Y. Prašome atsišaukti: A. Di- 
čiūtė - Trečiokienė, 4315
Greenwood Avė., Chicago, III.

CESEVIČIAI, kilę iš Šiaulių 
apskr., Stačiūnų vaisė., ir Pane
vėžio apskr. Pušaloto valse., 

ieško Alekas Kiršonis 
šauskas), gyv. Germany 

(17a) Heidelberg 
Leopold Str. 60 (6 Vogt.)

Geriausias Pasirinkimas

(Kir-

T. SULLIVĄN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

UžsirakyHte Tanike Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainas prieinamos.

Myopia Club Beverąge Co.
Grafton Avew Islington* Mass.

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

vergų dar
kąs tada iš- 
teisybės, to- 
koncentraci-

PARSIDUODA 2-jų familijų 
namas. Ant antro aukšto kam
bariai bus tušti lapkričio 8 die
ną. Name visi inprumentai. 
Parduosiu labai pigiai. Telefo- 
nuokite: CITY POINT 1616.

(4-7-11)

Cot-PARSIDUODA dykas
tage 5 kambarių. 4 dideli lotai. 
Elektra, vanduo.
venti kaip vasarą taip ir žiemą.
Parduosiu už $3000.00. 
šaukite tuojau.
POINT 1616.

Galima gy-

Atsi-
Tei. CITY 

(4-7-11)

Dėl
STRfcNDIEGIJV 
paeinančių nuo 
LUMBAGO

Pirmininkas — Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

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

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

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

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadieni kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass

rA.s.s.s$.$is.s.s:$.s>.K>.s.s.s.s.s;>.svs.vx5.xs.s.s>vvvs.svKSsvs.s.sA.s.sj-<s 
b

B A C KBandyk John3on‘s
tai produktas spe- 

sumažinti 
strėndiegfio 

Bandymai parodė.

PLASTER
cialiai padarytas 
p e r v e r iančius 
skausmus. ~ 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.

• Ka* jis yra: sis limpųs plės- 
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liacijų.

• Kaip jis gelbsti jums: Ptės- 
tras patraukia gydant) ir šil
dant) kraujų į skaudamų vie
tų. Jtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
danti paduškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims, sumažina 
perveriantį skausmų.

• Johnson's BACK PLASTER 
išdirba Johnson & .Johnson — 
žinomi per 60 metų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

So. Boston FumitureCo.
Matrasal naujai perdirbami. 

Kainos pranešama iŠ anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skabus.

i
Sutvarkymui Minisig Asmeny Turto

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

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

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

BOBIS BEVERĄGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

I 220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

380’<> West Broadtray,
TeL ŠOU 2758

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Balsamuotoja* 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadsray
80. BOSTON, MASS 

Tel. 8OUth Boston 2990

8ūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

i

Vincas Balukonis. Savininkas.

Goriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

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

giai patarnauja.

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masą. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotoja* 

NOTARY RUBLIO 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskaa 
Graboriai ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dienų ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tai. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609
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Laisves ilgesys.

oCiteratura
Faustas Kirša

Lietuvos bažnyčioje
Bažnyčioj dega kandeliabrai 
Ir žvakės keturios prie grabo. 
Ir motina palinkus rauda 
Sūnaus ir mūsų jauno kario.
, — Viešpatie .nekaltą vėlę

Auką tėviškės laukuos 
Dėl tėvynės amžių garbei, — 
Tu priglausk kapuos. — 

šventoriuj liepos raudą seka, 
Jų šakos kaip nuometai sako. 
Kaip daug grabu palydi kryžius, 
O raudos vėl bažnyčion grįžta.

— Viešpatie, kam Tu apleidai 
Žemę pragaro kančiom! 
Nepažinsi savo veido. 
Kai sugrįši čion. — 

Minia ateina ir išeina. 
Seniai neskamba meilės dainos. 
Tiktai bažnyčios kandeliabrai 
Sutinka ir palydi grabą.

— Dievo Motina Marija, 
Meilės paguoda šviesi! 
Naikink pragaro vergiją, 
Tu jėga esi! — 

Bažnyčioj dega kandeliabrai 
Ir žvakės keturios prie grabo. 
Šventoriuj — dangų remia bonės, 
Vitražai, kuosos, liepos, žmonės.

Liūdesys
Įnirtęs vėjas intonuoja gyslas plėšančias melodijas
Ir debesis lyg karstus apkabinus nešasi audra.
Tu ateini, ir. nesakydamas nei vieno žodžio
Stebi iliuzijų manųjų laidotuves šypsena giedria.
Ir tu matai, kaip aš prieš naktį milžinišką kryžių iškeliu
Su mirštančia iliuzija ir lyg norėdamas gaivint, širdy pasodinu, įdžiai saugos, kad nepraei- Užsisagstyk paltą, vėl UŽ- 
Arba klausau palinkęs prie ugnies, ligi mirties išblyškęs.
Beprasmiškai liūdnų ir tragiškų rudens dainų.

Tu uždedi man ant galvos ledinę ranką
Ir susimąstęs vaikštai kambary.
Arba sakai kažką prie veido pasilenkęs;
Tuomet kaip vaikas verkia senas mano žiburys.
Nes už langų kažkas jau m irusią ją Karalienę Gamtą laidot
Ir laužia su rudens audra gimtų namų duris. Frenkas,

A. Nvka - NiBūnas:

i

bar, aš pasveikusi galėsiu tės, kaip myliu tave, 
pasekti jį vėliau. Siena čia — Kazy,— sako ji, ir jam 
pat, ir visos vietos žino- priėjus nori paprašyti pa
mos — ir kas gi taip ati- nešiok mane, o sako: —

O Atsimenu

Nelė Mazalaitė Krūminienė

TILTAS

8
— Jis grįš netrukus, o aš 

einu paruošti jūsų daik
tus, — kalba senelė. Dabar 
ji yra vėl rūpestinga ir ra
mi šeimininkė.
— Nebijok, jūs išvažiuo

site laiku.
— Aš noriu mirti namie,

— tyliai taria ligonė: Se
nelė rūsčiai atkerta:
— Kvailystes kalbi! —ir 

meiliai glosto anūkės gal-, 
va. — Vaikeli,

i aš negaliu klausytis tokio šalta Adelės ranka — stai- 
|žodžio: tu gi esi man pas- ga išsitiesia ir stovi nla- 
i kutinę. čiai pravertomis akimis.
• — Užtat ir noriu gulėti Paskui ūmai pasilenkia 
t savo parapijos kanuose,— ir ima judinti Adelės gal- 
'sunkiai sako Adelė. vą, vis stipriau, bev#*’k
j — Nekalbėkim, tu vargs- draskydamas krato visą 
, ti nuo tų šneku — antrą kūną, neprasižiojęs nė žo- 
: dieną tu įsileidi į tokias džiu.

— Nebereikia,— sako vėl 
senelė ir išeina.

Ji įeina po valandos. Į- 
nrie žmo-

5.
— Miega? — klausia Kp- 

zys prie durų ir eina tolvn 
ant pirštu galu. Jis yra pa
niuręs ir nusiminęs: — 
Daktaro jau neradau —iš
bėgęs.
— Nebereikia. — sako se

nelė garsiai ir nesijudin
dama sėdi ant lovos kraš
to.

Neklausdamas jis nuda 
nenyk, bet nrie lovos, ir kai paliečia

sunkias kalbas, kad ir 
sveikas galėtu susirgti.

- Bet to reikia, močiute
tai būtina. Ir man jau kniaubęs galva

, sako ji tyliai, nos veido, apkabinęs ia,
|
' nepakenks,
; Klausyk .atsimeni, ką pa- jis guli ramiai, tarsi mie- 
įsakoio dabar Domas? Ar- godamas.
gi aš ištversiu toki kelią— — Kazimierai!

i
i
I

I

„ ___ ___ . _________ savo
pažiūrėk, kiek man karš- senelė, ir kai jis neat«ilie- 
čio. O jeigu mane dar ir pia, dar kartą: — Kazi- 
sužeis. Ir Kazys negalvos mierai!
nieko kito, tik apie mane, Jis paklusniai atkelia 
ir mes abu žūsime pakely- galvą ir žiūri sausomis 
je. Kaip valkatos... tuščiomis akimis.

sako ;r
— Veži-

(Tęsinys)
O

visą naktį? < 
kokia patrankėlė ir tu bi-;toj gailestingos 
jojai? Dabar vėl truputis

Jis atsikelia, kai jau yra vaistų. Atsigabensiu dar 
visai šviesu, ir pirmas jo kartą mūsų daktariuką — 
žingsnis veda prie jos lo- pavalgau pusryčius ir va- 
vos. žiuoju.

— Tu kaip paukštis. pa~ — Ne! — sušunka ji, ir 
bundi pirma ir paskelbi truputį patylėjusi sako:—t 
dieną, — jis pasilenkia ir Gerai, atvežk, 
paglosto jos kaktą. — Ge
rai miegojai?

— Gerai, — sako ji, ir jos 
knisas atrodo visiškai su
džiūvęs — tokios karštos 
ir sukepusios jos lūpos.

Jis žiūri įdėmiai, paskui 
sėdasi ant lovos krašto ir pasijunta silpna ir baimin-j 
paima jos ranką. Ir ji ma- ga, ji žino, kad nebegalės 
to, kaip keičiasi jo veidas. įvykdyti to nutarimo, kū
jo akys baimingos, tačiau ris rytmetį jai pasirodė 
kalba juokdamasis: toks paprastas — numirti.
— Mano neramusis pauk- Ji atsakinėja sau: 

šti, ar tik nebūsi giedojęs — Bet jeigu jis išbėgs da

tų viena moteris? mirši. Netruk.
Ji atsakinėja sau, tačiau — Tiek kiek reikia nuva- 

ji kalba balsu, ir todėl jis žiuoti nevisai biauriu keliu 
(atsiliepia. penkis kilometrus, įsodinti
' — Tu atkakli, kaip paša- daktarą į vežimą — ir at- 
įkos asiliukas. Jis keliasi gal. Tuojau matysimės 
nuo stalo ir prieina: — Ir vėl, — paglosto jos skruo- 

jtu visada išgirsi tą patį iš stą, ir suėmęs abi rankas 
manęs: ne. pabučiuoja pirštus.
— Bet tu juk žinai, kas Jis yra prie durų, kai ji 

įbus. šaukia vėl. - j
— Vistiek. i —Kazy! i
— Ar tu pasitrauksi į Kai jis vėl pasilenkia ties 

miškus su partizanais? jos lova, jinai nori apka-
— Niekur nesitrauksiu binti jį, nori bučiuoti dau- 

:be tavęs... Mane reiktų pa- gelį kartų, bet tiktai per- 
O gal baubė karti už ginčus, o tau vie- braukia pirštais iš po jo 

i sesutės skrybėlės išdrikusį plau- 
pastatyti policininką: nie- kų pluoštą, 
kas nuo barnių nesveiksta.
— Ir jis pradžiunga j----
greitos naujos minties — 
Klausyk, <* ' 
rėš, aš manau, jis leis, ir 
mes galėsime keliauti. Tu 
gulėsi sau ratuose kaip se
novės dama, keliaujantiJis pakyla eiti, o ji pa

prašo :
— Valgyti ateikit čia.

Kai senelė pakloja stalą 
pusryčiams, Adelė pažiūri
j vieną ir kitą, ir nuo jo ne-' 
benutraukia žvilgsnio. Ji

įsigyk Angliškai-Lietuviikg Žodynų
English-Lithaanian Dictionary

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

Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra 
kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po
$4 00: dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. į 

Mes ju nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.
Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 

konvertą kuponą su $3.00. ir tuojaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Dar kartą ji nori pa- 
nuo šaukti jį nuo durų, tačiau 

, , L._ ’ nutyli ir užsimerkia, o kai
pažiūri — jau viena.

Gerai, kad viduje nėra 
nieko. Ji klausosi, kaip nu
darda vis tolstantis veži-

O atsimenu namelį 
Aš gimitinį savo, 
Kur motulė prie ratelio 
Supdama niūniavo.
Ir dainelė ta lopšinė 
Ta daina motulės,
Ir šiandieną man ausyse 
Skamba čiūčia liūlia.
čiūčia liūlia, mažutėli, 
Auk greičiau, užauki — 
Ir tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia...
Kai išklystu į pasaulį 
Platų, begalinį, 
Tėviškėlės atminimas 
Man laimužę mini...
Kai į saulę pasižiūriu. 
Vakaro saulužę,
Man ji primena, kaip gyvą, 
Mylimą mamužę.
Ir kasdien regiu tą kaimą, 
Tą namelį savo,
Kur gyvenimo palaima 
Man lopšy liūliavo.

V. Nemunėlis.

je. Kaip valkatos...
i — Tai nevažiuokit, — sa- — Stokis.
, ko susimasčiusi senelė, — jis vėl paklauso.
tokio miškingo nukvvaus mas paruoštas, bernas va- 
užkampio, toli nuo kelių— žiuos drauge — jo taipgi 
neužgrius mūšiai. būtų gaila palikti bolševi-

■ — Ir mes būsime atkirsti kams.
i ir aptverti, ir Kazys pa- — Aš, — sako Kazys. Jo 
klius jiems, ir... Ach, jeigu balsas toks neaiškus, lvg 
aš numirsiu kelias dienas jis visai nemokėtų kalbėti, 
'anksčiau, ir jam nebebus — Argi tu negirdi, kas 
j ko čia pasilikti... darosi, žmogau, — taria ji,

— Adele! — sušunka se- ir jis žiauriai, svetimai 
nelė. — Kokios nuodėmin- kartoja:
gos mintys įlindo į tave! — Aš nevažiuosiu.

I Ji prieina prie pat jo ir,
— Močiute, — visai vai- žiūrėdama į akis, kalba: 

kiškai kalba ligonė, —mo- — Neduok Dieve, kad jos 
čiute, — ir bučiuoja jos mirtis yeltui nueitų. Tu 
kietus pirštus. — Nepyk! turi važiuoti ir išlikti gy- 
Aš kalbu su tavimi kaip su vas už abu.
pačiu Dievuliu. ! — O, Kristau: Ji! —nuo

Ji nutyla, paskui kalba šito sušukimo senelė pa- 
liūdnai: svyra į šalį ir pagalvoja,
— Bet tu pagalvok, kokia jog žmogaus širdis yra sti- 

i daiktas, jeigu
nuo šitokio

! Tu karščiuoji.

subilda vežimas; senelė 
prieina prie lango.
— Kodėl Kazys grįžta 

kojas ant aslos. taip greit? — taria ji, ir
i — Dabar pamėginsiu, — Jos abi laukia. Tačiau įei- 
taria ji sau, — kai žmogus na svečias, senas kavalie- 
guli, jis būtinai serga — rius, valsčiaus viršaitis, 
reikia pasivaikščioti.

Ji užsimeta apsiaustą ir 
stojasi, žingsniai 
tvirti, bet ji eina.

Valios, valios!
Kaip mes to pirma ne- to ja ji balsu ir pereina per

aplink pasaulį. O gabalą mas atsisėda ir nuleidžia 
i pasitrankę surasime kur 
nors pailsėti. Matai — vis
kas puiku.

Ji nusišypso, ir staiga 
pasidaro vaikiškai ramu ir 
lengva — ir tarytum nie
ko nebereiškia vis garses
ni ir artesni dundėjimai. 
Ji pakelia galvą, akys bliz
ga: Į —

i - ■_
pagalvojome! Ir močiutę visą 
paimsime drauge. j
— Jeigu mes galėtume linksta. — Valios! —mur 

su savimi paimti visą mū- ma ji, tačiau grįždama ji 
sų žemę — aš važiuočiau, turi ramstytis į daiktus ir 
— sako senelė, ir jam pa- sienas, ir vos prieina lovą. "

A O “ O

bus nuodėmė, jeigu jie ne- priausias 
užmuš jo, o paliks dirbti, dar nesudužo 
ir jis rašys, meluos ir nuo- šauksmo, 
dins savo brolius, ir ken- Ji nusisuka, 
tęs pats labiau negu žudo- prieina prie 
'mas. Kokia bus nuodėmė! čiau po kurio 

Susimąsčiusi, nuleidusi taria jam iš tolo: 
;galvą sėdi senelė — ir A- — Metas; 
[dėlė ūmai sako pavargu- Jis eina prie durų, 
i siu balsu: deda skrybėlę ir išeina —
j — Kada atveš tą dakta- senelė eina jam iš paskos, 
rą, kada vėl nuveš jį, taip Ir ūmai jis sustoja ir nori 

į ilgu laukti. Išvirk man sugrįžti atgal į vidų: 
baltos košytės, močiute, — Palikti ją šitaip... 
viename piene. Senelė užstoja jam kelią
— Ach, tu mano kūdiki! ir labai meiliai sako:

— sako senelė ir nusibrau- — Aš pati pasirūpinsiu. 
;kia staigią džiaugsmo aša- Nežinau, ką rasi čia grį- 
rą. — Ar aš tau nesakiau, žęs, bet jos kapą — tikrai, 
kad tuojau pasveiksi? i Ir iš vežimo jis mato, 

Ji užkloja Adelės pečius kaip dideliu, per visą dan- 
ir išeina, beveik bėgtinai gų kryžiumi, jinai peržeg- 
išeina. no ja jį. (Pabaiga)

kai jis vėl 
lovos — ta- 
laiko ji vėl

’l

ūžsi

giminaitis iš tolimo pa
plentės kaimo

nėra Jis užvažiavo paprašyti' 
avižų ar dobilų arkliui. Jis 

k buvo išbėgęs taip staigiai,
, beveik be nieko. Plente 

..L,' kambarį. Prakaitas Pra»aras ~ P"?’
išpila visą jos kūną, keliai koJa •*«* i™™9 T

- - vokiečiai, ir rusų lėktuvai
vejasi ir užmušinėja. Kau
tynės eina, gaisrai ir grio-

___ ~ _ j__ _ a* - vimas, vėliausiai vakare 
sidaro keistai gėda nuo tų Atsigulusi ji verkia iš silp- įrba naktį bolševikai jau 
' J™_______________ numo ir pykčio, ir tuojau vietas.-

Mes — murma jis, o ji raminasi: argi aš tikėjau- * 1r}1.e,ur ^.ie nemano- - - trauktis? — Jis yra suvar-
gęs ir persigandęs, ir pra- 

Kad'" tiTnebūčų So ’^P“ Įi Pa®a*
ru, nes nėra ko laukti.

Šeimininkė išeina su sve
čiu į klėtį, neilgai ji už

ranką ir išeina kinkyti ar-j Ir kai senelė įeina su trunka, susikrimtusi ir ne- 
klį — ir tas laikas, kol jo kvapnia viščiuko sriuba— rami grįžta ji vėl, ir vos 

i nėra, Adelei atrodo bėga-1 ji valgo, ir jai rodosi, kad jai įėjus į vidų atsiliepia 
llinis. Kai jis grįžta ir vėl-ji sveiksta sekundėmis Adelė:
i kasi apsiaustą— jinai žiū-'nuo šito valgymo ir nuo — Sėsk pas mane, močiu- 
iri ir galvoja: — Aš ir ne-1savo noro išgyti. Ji dar te- te, ir duok ranką. Ir nura- 
|žinojau iki pat šios minu-|belaiko šaukštą, kai vėl mink mane.

kietų jos žodžių. numo ir pykčio, ir tuojau

Užsakymus siuskite:
DARBININKAS

W. Broaduay, So. Boston 27, Ma*

Šinomi siunčiame $..........  ir prašome atsiųsti mums Angliš
kai - Lietuvišką Žodyną.

Vardas_ _  . . ..................... ....................... .................. ......
Adresas................—....    _....................

sako: ,si ko kito? Juk sutarėme,
— Numirėlių nereikia ši- kad važiuojant gulėsiu pa

tai žemei, jūs turite pasi- taluose. F“..................  ‘ _
traukti, kad galėtumėte karščio. Tiktai laikytis, o 
paskui gyventi ant jos. i pasveiksiu paskui. Turiu

Jis pabučiuoja senelės būti rami ir stiprėti, 
ranką ir išeina kinkyti ar-j


