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Įžymus prieš komunizmą ko
votojas Eugene Lyons “New 
Leader” laikraštyje kelia su
manymą įsteigti Tarptautinę 
Komisiją kovai su vergija. To
kią komisiją turėtų sudaryti 
gal koks 25 žinomų juristų, re
ligijos vadų, istorikų, žurnalis
tų, mokslininkų, visuomenės 
veikėjų, humanitarų. Komisijos 
uždavinys būtų rinkti ir skelb
ti informacijas apie

LRS Centro Pirmininkas 
Išvyko | Chicsgą

Sekmadienį, lapkričio 16 
d. kun. Pranas M. Juras, 
Kunigų Vienybės ir LDS 
Centro pirmininkas, išvy
ko svarbiais mūsų orga
nizacijų ir visuomeniniais 
reikalais į Chicago, III.

Kun. Pr. M. Juras šia 
proga dalyvaus Chicagos 
lietuvių knygos parodoje,

žmonių jęHj. skaitys paskaitą — 
vergiją, bet kuriame pasaulio Lituanistikos dalykų su-
krašte. Turėdama moralinį 
autoritetą ir kalbėdama žmoni
jos sąžinės vardu, komisija ga
lėtų organizuoti vergijos krimi
nalistų teismus, panašius į 
Niurnbergo karo kriminalistų 
teismą. Sesijos galėtų įvykti 
Berlyne ar Romoje, Londone 
ar Paryžiuje, New Yorke ar 
kuriame kitame pasaulio did
miesty. Pirmoje vietoje turėtų 
būti iškeltas faktas, kad šia
me amžiuje dar yra taip orga
nizuota ir tokios didelės apim
ties vergija, kokios nebuvo nei 
senovės Europoj ar Amerikos 
pietuose. Kalbėdamas apie šią 
žmonijos gėdą autorius prime
na, kad priverčiamųjų darbų 
koncentracijos stovyklose So
vietų Sąjungoj yra tarp 10 ir 
20 milijonų baisiausiose sąly
gose kankinamų vergų. Liudi
ninkais būtų kviečiami iš to 
pragaro ištrūkę kai kurie bal- 
tiečiai, lenkai, vokiečiai, ame
rikiečiai, patys rusai.

Bus įdomu stebėti ,kokį at
garsį šis įdomus ir 
pasiūlymas susilauks.

aktualus

praneša,laikraštis
Forced Labor in

rinkimas ir apsauga. Kun. 
Juras, būdamas Lietuvių 
Knygyno ir Archyvo di
rektorių pirmininku, yra 
surinkęs labai daug lietu
viškų leidinių ir įvairių 
kitokių dalykų. Visi rinki
niai yra sudėti “Darbinin
ko” name.

Mūsų pirmininkas žadė
jo grįžti į namus penkta
dienį, lapkričio 21 d.

I

Prezidentas Truman Už Pastovią

Ragina Remti Europos Atsistatymą. 
Kovoti Infliacija

VVashington, D. C., lap- pasiūlymą išrinkti komi- 
kričio 17 — Šiandien, 1:30 siją, kuri prižiūrėtų būsi- 
val. po pietų, Prezidentas mus tautinės valdžios rin- 
Trumanas kalbėjo Kon- kimus Korėjoje. Rusijos 
greso bendroje sesijoje, delegacija ne tik nebalsa- 
Jis pareiškė, kad Jung. vo, bet pareiškė, kad Ru- 
Valstybės turi visais gali- sija boikotuos J. T. komi- 
mais būdais pagelbėti vi- sijos darbą Korėjoje, 
so pasaulio taiką mylin
tiems žmonėms atgauti 
laisvę ir įgyvendinti pa
stovią taiką pasaulyj.

Prezidentas Trumanas 
ragino Kongresą skirti 

• stambias sumas Europos

Rusijos delegacija pa
siūlė, kad iki naujų metų 
Jung. Valstybės ir Rusija 
ištrauktų kariuomene iš 
Korėjos. Visi gerai žino, 
kad Rusija labai nori, kad 
Amerika ištrauktų ka
riuomenę, nes tada jos a-

Leidinys Apie Baltijos 
iremtmius

I

Tas pats 
kad knygos 
Soviet Russia (Prievartos dar
bai Sovietų Rusijoj) autoriai: 
David J. Dallin ir Boris Nico- 
laevsky traukia teisman bolše
vikų diplomatą Andrei Višins
kį, reikalaudami iš jo milijono 
dolerių už paskelbtus šmeižtus. 
Višinskis šios knygos autorius 
išplūdo UN seime ir Maskvos 
dienraštyje Pravdoje; jie esą 
arba idiotai, arba plunksnos 
gengsteriai, nes prievartos dar
bų Rusijoje nebuvę ir nesą...

Kaip kitais klausimais, taip 
ir šiuo, Višinskis meluoja, kaip 
sakoma, nė nemirkčiodamas, 
nes per daugelį metų sovietinėj 
sistemoj jis meluoti artistiškai 
įgudo. Tuo gi tarpu ne tik apie 
200,000 lietuvių, bet taip pat ir 
kitų tautų milijonai žmonių iš
traukti iš gimtosios pastogės, 
nugrūsti į šaltąsias Sibiro sri
tis, kur jie sužvėrėjusių emve- 
distų be atsakomybės kankina
mi miškuose, anglies, druskos, 
aukso kasyklose, ginklų fabri
kuose. Jie ten badauja ir be 
medicinos priežiūros miršta 
nuo laisvojo pasaulio visiškai 
atskirti ir paslėpti. O Višins
kis norėtų tatai paslėpti, keik
smažodžiais, neatsižvelgiant 
net į tai, kad patys sovietiškie
ji teismai savo sprendimuose

New York (LAIC) —Ką 
tik Londone išleistas gra
žus ir turiningas leidinėlis 
anglų kalba apie “Baltic 
Refugees and Displaced 
Persons“. Jautrų įžangos 
žodį apie tremtinių likimą 
ir Baltijos kraštų okupa
ciją parašė žymioji anglų 
visuomenininke ir mūsų 
bičiulė Duchess of Atholl. 
Toliau knygutėje ryškia? 
išdėstomos priežastys, dėl 
kurių šimtai 1 
baltų atsidūrė tremtyje,'buvusiu į 

nušviečiamas jų gyveni-^aud ir kitais vadais. Ra-j 
mas DP stovyklose ir.madier norįs

v -a_^a. o kamkjiihv j

išsprendimo galimybės. 
Tai rimta informacija sve
timiesiems apie mūsų 
tremtinius, jų šios dienos 
vargus ir rytojaus viltis. 
Ją paruošė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tremtiniai, 
esantieji Anglijoje, ir iš
leido Boreas Publishing 
Co., London (1947 m. 40 
pusi.).

Pa/eiksle matomas būrys pabėgėlių iš Estijos, kurie atvyko į šį 
laisvės kraštą — West Palm Beach, Fla., 54-pėdų pagelbinių laiveliu. 
Buvo anksčiau pranešta, kad mažais laiveliai estų būreliai atvyko į šį 
kraštą. Dabar jie visi yra imigracijos tarnybos žinioje. Galima įsivaiz
duoti šių žmonių troškimą laisvės ir laisvojo gyvenimo, kai jie mažy
čiais laive'iais pabėgę iš pavergtos jų tėvynės leidosi per audringa At- 
lantiką. Tas parodo, kad siekiant laisvės ir mirtis nebaisi, nors ji čia 
pat sėdi ir seka kiekvieną sekundę suabejojimo kovoj, kiekvieną jėgų 
susilpninimą, kad pakirtus gyvybės siūlą...

ekonominiam atsistaty
mui. Taipgi plačiai kalbė- gentai galėtų laisvai veik- 
jo apie kainų kilimą šia- ti ir tą kraštą sukomunis- 
me krašte ir atsišaukė į tinti. Todėl Jungtinių 
Kongresą, kad pravestų į- Tautų susirinkimas didele 
statymus, kurie uždraus- balsų dauguma atmetė 

Į tų didelius pelnus ir sulai- Rusijos pasiūlymą, 
kytų infliaciją. -----------------

Galimas dalykas kad, Vengrijos Komunistai Gavo
I

I

Ramadier Planuoja Perorgani 
žuoli Prancūzijos Valdžią

Čekai Socialistai Prašalino 
Savo Prezidentą

Kongresas nuošird žiai’ 
priims Prezidento pasiū
lymus ir įves kontrolę, 
kur ji bus reikalinga šio 
krašto gerovei.

(sakymą Iš Maskvos
Times” ko- 

praneša, 
komunistų 

iš Maskvos 
įsakymą iki grudožio mė
nesio pradžios likviduoti 
bet kokią opoziciją.

Tokius pat įsakymus y-

“New York
respondentas 
kad vengrų

J T Susirinkimas Mėsiškai- g^/.°
i

Bruenn, Čekoslovakija, 
lapkričio 17
Sočiai Demokratų parti-

Metinis
Paryžiuj lapkr. 17 —I jo pasekėjai J-ataip pat jos t kongresas ^daugumaParyžius* lapkr. 17 — ! . _ ___ ___ __________

Premjeras Paul Ramadier j prieš komunistus. De
t su Gaulle ir jo pasekėjai no- 

premieru Rey- ri išvesti kraštą iš krizės, 
į Ramadier nori sudaryti 

‘ i perorgani- valdžią, kuri kovotų de 
svarstomos DP klausimo' zuoti savo kabinetą arba Gaullistus ir komunistus.

visai naują sudaryti, kad Vargiai jam pavyks tai 
galėtų sėkmingiau atšilai- atsiekti. Komunistai su- 
kyti prieš Charles de Gau- daro kraštui didžiausį pa- 
lle ir krmunistus.

Prancūziją vargina 
streikai. Transportacijos 
darbininkai Marseille pri
sidėjo prie streikuojančių 
uosto darbininkų streiko. 
Streikus kursto komunis
tai. Charles de Gaulle ir

zastys, uej. * *
tūkstančių! turėjo pasikalbėjimą 
t----------iKiimvcnii 1 I

to Sa Rusija

Komunistai Pradėjo Civilinį

vojų. M. Blumo laikraštis 
“Socialist Populaire” ra
šo, kad po riaušių Marsei- 
lle, neabejojama, kad ko
munistai yra pasiruošę 
riaušėms platesne skale 
Paryžiuje.

Taigi antradienį parla
mentas turės tarti savo 
žodį dėl Marseille riaušių 
ir ateities.

Rūbsiuviai Laimėjo Algų 
Pakėlimą

Roma, lapkr. 17 — Ita- kruviną kovą prieš teisė- 
ijos komunistai pradėjo tą de Gasperį valdžią. Jie 

reikalauja nuversti tą 
valdžią ir taipgi išlaisvin
ti kraštą nuo “Amerikos 
imperializmo”.

Raudonieji bombomis ir 
ginklais puolė įvairius 
centrus. Daug žmonių ne
teko gyvybės. Išsprogdino 
du didelius militarius a- 
municijos sandelius.

Italijos Darbo Konfede
racija, kuri yra raudonų
jų vadovybėje, ruošiasi 
paskelbti generalį streiką.

Komunistų vadas, Pal- 
miro Togliatti pasmerkė 

į Marshall’o planą Europos

New York, lapkr. 17 — 
Amalgamated Clothing 
Workers (CIO) darbinin
kai laimėjo algų pakėli
mą, būtent, 12 ir pusę 
centų į valandą. Tai jau 
trečią kartą rūbsiuviai iš
kovojo algų pakėlimą.

Flushing Meadow, N. Y.'
— Jungtinių Tautų, susi- ra gavę komunistai ir ki- 
rinkimas 46 balsais prieš tuose kraštuose,
0 priėmė Jung. Valstybių: Maskva turi prispaudus 
sekretoriaus Marshall’o savo letena.

balsų prašalino savo pre
zidentą, Zdenek Fierlin- 
ger, Maskvos orientuotės 
vadą ir pripažintą komu-| 
nistinės parlamentarinės 
kontrolės garantuotoją. Į 
jo vietą išrinktas Bohu- 
mil Lauschman, industri
jos ministras. Balsuojant, 
Lauschman gavo 280 bal
sų ir Fierlinger — 
balsus.

Naujas socialistų va
das nėra nusiteikęs prieš 
Rusiją, nei prieš komu
nistus, bet jis laikinai re
zignavo iš industrijos mi
nistro pareigų, kaipo pro
testui prieš politinį spau
dimą dirbtuvėse, už ką 
daugiausia yra atsako- 
mingi komunistai. Nors; 
Lauschman buvo vienas .. x .... 
iš trijų partijos viršinin- Į Pors neminėjo, kad
kų pasirašyti darbo sutar-; komumstams butų ūž
ti su komunistų partija, dr»usta mokytojų
bet jis tos sutarties nepa
sirašė.

Taigi Čekoslovakijos so-, 
cialistų ir komunistų j 
frontas braška. Yra gan-' 
du, kad krašto prezidentu 
bus išrinktas Masaryk’as, 
vietoj Benešo.

kuriuos

ARKIVYSKUPAS GRIEŽTAI 
PASMERKĖ KOMUNIZMĄ

182 Sek-Boston, Mass. 
madienį, lapkričio 16 d. J. 
E. Arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D., kalbė
damas Proparvulis Klubo 
25 metų gyvavimo sukak
ties parengime, griežtai 
pasmerkė komunizmo sie- 
kius ir taktiką pasaulyj.

i Iš jo kalbos daroma iš- 
• vada, kad Jo Ekscelencija 
' pritaria Barnes biliui,

I

yra nepaprastas ir gali 
būti kraštutinis legislaty- 
vis veiksmas”, sakė jis, 
“bet kaip ir komunizmo 
pavojus yra nepaprastas 
ir kraštutinis pavojus, 
kaip kad Europos padėtis 
šiandien aiškiausiai de
monstruoja”.

Amerikos Rusu Bažnyčia 
Nesidės Su Maskvos

jau oficialiai mini priverčia
muosius darbus...

Neperseniai vienas Europos 
lietuvis apylinkiniais keliais ga
vo savo sesers laišką iš Rusi
jos gilumos. Tą moterį su jos 
vyru ir trimis vaikais bolševi
kai išvežė 1941 metais birželio 
mėn. per garsiąją žmonių me
džioklę Lietuvoje. Dabar ji 
dirba netoli Archangelsko miš
kų kirtimo ir plukdymo dar
bus. Vaikai nuo jos atskirti ir 
išsiųsti į nežinomą vietą “per
auklėti”. Vyras taip pat at
skirtas, dirbąs ginklų fabrike 
500 kilm. į rytus už Uralo.

Užtenka i 
laiško sovietiškai katorgai įsi-Į 
vaizduoti. Juk šeimos motinai nor^ parduoti kraštą UŽ- 
būti nuo savųjų atskirtai nėra Šiemečiams . 
jau taip lengva. Be to. badau-1 Taigi Italijoje gali įsi-'teno lietuvių gimnazijoje__ _____ _____  __ ,
jančiai moteriai dirbti miškų vystyti į baisų kraujo buvo baigtas šių, t. y. tre-!nių Tautų susirinkime, 
kirtimo ir plukdymo darbą yra praliejimą. Italijos komu- čiųjų mokslo metų trem- 
juk tikra katorga, ypač kai ji nistai siekia savo kraštui tyje antrasis ketvirtis, 
nežino už ką kenčia ir kada tos ir savo žmonėms užkarti į Šiuo metu 
kančios baigsis... C. kūjį ir piautuvą.

Sn Francisco, Cal. — A- 
merikos rusų stačiatikiu 

.bažnyčios prelatai nutarė 
inesidėti su motina bažn.y- 

Pripažinkime, kad tai čia sovietų Rusijoje.

vietas, viešose ir privačio
se mokyklose šioje vals
tybėje.
ii

Waterbury, Conn. —
Lapkričio 10 d. grįžo lėk
tuvu iš Europos p. Alena 
Devenienė,

Britai Pradėjo Išsitraukti 
Iš Palestinos

International i Jeruzalė, Palestina, lap-

ir to tnimpučiuko atstatymui, ir kaltina de
i- Gasperi valdžią, kad ji
. l/rožfo 11* anCUZIJOje.

Ištrėmė Rusijos Mokslininkus 
Iš Grenlandijos

Relief and Rescue Commi- kričio 17 — Britanija pra- 
ttee (IRAC) įgaliotinė.'dėjo ištraukti savo armi-'mokslininkų
Toji organizacija rūpina- ją ir militarius sandelius rios neva 
si socialistais ir liberalais iš Palestinos, 
tremtiniais.

p. Devenienė
Švedijoje

Washington, D. C„ lap
kričio 17 — šiomis dieno
mis susekė tris Rusijos 

grupes, ku- 
studijavo oro

lankėsi 
Vokietijoje ir

Spalių mėn. 25 d. Kemp-

________  Veža van- padėtį, bet tikrenybėje se- 
įdenynu iš Haifos ir saus- kė J. V. Laivyno atominės 
žemiu per Egiptiečių šie- energijos 
ną į Said uostą, ir gali bū
ti užims metus laiko visai 
išsitraukti iš Palestinos.

Palestinos klausimas 
dar neišspręstas Jungti-

i

į

Žmonės daugiau reika- 
gimnazijoje lingi gerų pavyzdžių, negu 

j mokosi apie 130 mokinių, kritikų. Joubert.

ištobulinimus 
Grenlandijoje. Tos Rusi
jos grupės buvo ištremtos 
iš Grenlandijos.

Grenlandija yra maž
daug apie 2500 mylių nuo 
Bostono ir New Yorko. 
Kaip žinoma, Rusija daro 
bandymus su raketiniais 
ginklais. Rusijos moksli
ninkai sekė Amerikos

Laivyno išradimus. Rusai 
labai nervuojasi, kad 
jiems nesiseka su A-bom
ba. Vienas rusas moksli
ninkas, kuris buvo suse
kęs bombos ekspliodavi- 
mo metodą, kaip praneša, 
Maskvos apylinkėje, bom
bai ekspliodavus, 
gyvybės.

neteko

Krem-
Čeko-

Faktas yra, kad 
liūs turi dirbtuves 
Slovakijoje, kur dieną ir 
naktį daro bandymus su 
atomine energija. Tačiau 
kol kas iš tų bandymų 
maža naudos.
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■VAIRIOS ŽINIOS
J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS

skaitytinas bažnyčiose per du Sekmadieniu: 
lapkričio 16 ir 23 d.

uo Sekmadienio lapkričio 23 iki Sekmadieni 
luplcr. 30 — tame laikotarpy bus Padėkos Diena — 

a.alil.ų Tautinės Labdarybės Konferencija sumanė 
padaryti Padėkonės Fondo rinkliavą Europos ir Toli
mųjų Rytų badaujantiems. Maisto padėtis plačiose 
Europos srityse buvo apibūdinta vieno gydytojo. Vie
nos vaikų klinikoje šiais tragiškais žodžiais vaikai 
nedaug turi iš ko gyvent, bet daug turi iš ko mirt.

Panašūs dažnai pakartojami teisingi pranešimai lis dėmesys 
nurodo desperatišką maisto trūkumą Europos ir Toli- rengimą, 
mų Rytų kraštuose. Taigi Padėkonės Fondo rinklia
va sumanė sukelti maisto vajų, ypač visokių rūšių 
pieno: sutirštinto, pieno miltelių, išgarinto ir vai-į 
kams speciali konservuoto pieno, pieninio šokalado 
miltelių, konservuotų vaisių ir daržovių. Taip pat 
Įvairių rūšių konservuoto maisto, kaip antai mėsos, 
žuvies, riebalų; taip pat visokių miltų, grūdų ir t.t.

Tokia maisto rinkliava niekad nebuvo tiek rei
kalinga, kaip dabar.

Kiekvienas klebonas nurodys vietą, kur reikia 
gabenti surinktą maistą šio Padėkonės vajaus metu. 
Gi Katalikų Labdarybės Biuras parūpins būdus kaip 
nugabenti suaukotą maistą į Centrą.

Prisidėkime prie būrio gerųjų žmonių, kurie dė
kodami Dievui už Jo dovanas, patys parodo gailes
tingumą vargstantiems artimams. Vardan krikščio
niškos labdarybės, dėl visuomeninės tvarkos ir žmo
niškumo, aš prašau visų ką nors aukoti badaujan
tiems šio vajaus metu.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
T RICHARD J. CUSHING,

Mostono Arkivyskupas

GEN. VITKAUSKAS 
UNIVERSITETE SKAI

TĄS PASKAITAS
Kaip vilniškė “Tiesa 

praneša, gen. Vitkaus as 
Kauno universitete skaito 
paskaitas apie karinį pa
rengimą. Kiekvienas stu
dentas yra įpareigotas šį 
kursą uoliai išklausyti. 
Bendrai Lietuvos mokyk
lose yra kreipiamas dide- 

į karinį pa-

“TIESA” SKUNDŽIASI 
NETVARKA

Nors kartą “Tiesa” pri-. 
sipažino, kad tarybiniame 
gyvenimas negerėja, bet 
blogėja, štai ką rašo: 
Klaipėdos apskrities koo
peratyvų sąjunga dirba,

darbininkas
KEMPTEN, BAVARIA

< i
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Triratis dėl keturių, štai naujas motorinis 
triratis, kuriuos visu smarkumu dirba Van Nu- 
ys, Calif. Atrodo keturiems ankštoka, nes sėdy
nė turi 72 colius. Reikia manyti, kad darbinin
kams, kuriems reikia vykti toliau nuo namų į 
darbą toks autokaras labai parankus.

L.

Rugsėjo mėn. 3 d. Kem- vo pasirinktuosius kūri- 
pteno lietuvių koloniją nius atliko su giliu įsijau- 
aplankė žymioji operos timu. Klausytojai nepa- 
solistė Vincė Jonuškaitė- gailėjo žymiajai meninin- 
Zaunienė ir savo sureng- kei gėlių bei plojimų. Pa
tu gražiu koncertu pra- minėtina, kad šis Vincės 
skaidrino savo tautiečių Jonuškaitės koncertas yra 
tarpe prislėgtą nuotaiką, jau paskutinis savo tau- 
Koncertas praėjo su dide- tiečiams čia tremtyje — 
liu pasisekimu. Solistė sa- Vokietijoje. Netrukus ji 

Į —----------------------------išvykstanti į USA. Kemp-
vardą ir, gyvendami skur- teno lietuvių kolonijos ko- 
džiose sąlygose, net prasi- miteto pirmininkas Dr. 
kiša pro vokiečių studen- J. Kaškelis tarė atsisvei- 
tus. Tuebingeno universi- kinimo žodį ir palinkėjo 
teto medicinos fakulteto jai kuo puikiausios sek- 
profesoriai dažna proga mės mūsų antrojoje tėvy- 
vokiečių studentams pa- nėję — Jungtinėse Ameri- 
vyzdžiu stato nepaprasto kos Valstybėse, 
darbštumo lietuvį studen
tą A. Šmulkštį, kuris šį ru
denį baigė laikyti valsty
binius egzaminus, 
mas gydytojo diplomą.La- 
bai retas atsitikimas, kad 
valstybiniai egzaminai bū
tų baigiami kartu su pas
kaitomis. Paprastai tat 
užsitęsia bent metus.

Visi gerai prisimename, 
kad 1937 metais Rygoje 

aauda- (Latvijoje) amerikiečių 
g lietuvių pagalba Lietuvai 

buvo iškovotas Europos 
krepšinio, meisterio var
das. Prie minėtos pergalės 
prisidėjo šaunieji ameri
kiečiai lietuviai krepšinin
kai: Kriaučiūnas, Žukas ir 

Jūsų raporteris minėtuo- Talzūnas. Šiai sukakčiai 
sius lietuvius tremtinius paminėti Bayreuth’e (Ba- 
mokslininkus pažįsta kaip varia) buvo suruoštas ,di- 
kuklius jaunus vyrus, ku- delis krepšinio turnyras, 
riė kratosi jiems teisingai Jame dalyvavo vienuolika 
teikiamos garbės ir sako stipriausių lietuvių ir lat- 
džiaugiasi, jei savo darbu vių krepšinio komandų, 
gali patarnauti savajai Kempteno lietuvių koloni- 
tautai ir pasiektais rezul- jai atstovavo vietos sppr- 
tatais pareikšti nuoširdžią to klubas GSK su savo 
padėką Amerikos bro- krepšinio komanda. Tur- 
liams lietuviams, kurie sa- nyro nugalėtoju išėjo 
vo dosnia parama sudaro Scheinfeld’o lietuvių krep- 
lietuviams tremtini a m s šinio komanda “Kovas”, o 
studentams mokytis. Gar- antrąją vietą laimėjo 
bė, kurią vokiečių univer- Kempteno GSK. Lietuvių 
sitetai reiškia pasižymė- reprezentacinė kfepšimp 
jusiems lietuviams akade- komanda “Šarūnas” mnae- 
mikams kartu yra garbė tam turnyre dalyvauti ne- 
jų globėjams — Amerikos galėjo. Turnyro atidary- 
lietuvių visuomenei. mo metu atitinkamu aktu

Lietuvis Vytautas Pavi- buvo pagerbti mūsų krep- 
lietųvį tremtinį, lanis liepos mėn., pakvies- šinio rė^rezentantaį, išlip

tas asistentu į Paryžiaus voję Lietuvai _ Europos

su nuostoliais. Išeikvoji
mai, įsiskolinimai ir va
gystės kooperatyvu o s e 
nuo 1945 metų vis didėja. 
Ypač išbujojo išeikvoji
mai. Jei sausio mėn. 1946 
metais buvo rasta išeikvo
jimų 107 tūkstančiai rub
lių, tai 1947 metų sausio 
mėn. jau buvo 322 tūks
tančiai rublių išeikvota.

, Vien tik šiais 1947 metais 
I suspėta išeikvoti 83 tūks
tančiai rublių ir pavogta Rugpiūčio mėn. Tuebin- Specialioj rekomendacijoj 

' 17.5 tūkst. rublių. Apskri- geno universitetas suteikė prof. Gottronas pažymi, 
!ties kooperatyvų sąjunga medicinos daktaro laipsnį kad “Dr. Ambrozaitis, 
i jau turi vieną milijoną jaunam gydytojui Kaziui ruošdamas savo disertaci- 

buvęs valstiečių liaudinin-Į384 tūkstančių rublių sko- Ambrozaičiui. Disertaciią ją, padarė vertingų, iš da- 
kų veikėjas ir buvęs “Lie-ilų. Kooperatyvuose pre- jis rašė pas prof. Dr. H. lies visiškai naujų atradi- 
tuvos Žinių” vienas iš re- kiaujama daugiausia deg-,Gottroną, Tuebingeno u- mų morfologiniuose ir 
daktorių Jonas Šimkus, tinę, o tokių prekių kaip niversiteto odos ligų kli-funkcionaliniuose spiro- 
Leidėjų žodyje sakoma,'druskos, degtukų žibalo nikos direktorių, pasauli- chetų tyrinėjimuose”, 
kad laikraštis skiriamas visada trūksta. Vietoje nio garso mokslininką, ži- Tuebingeno universiteto 

besiblaškan-į duonos kooperatyvai iš- nomą kaip labai griežtų medicinos fakultetas šį 
profesorių, jauną 

pirmame numeryje duona kepama žalia ir su Ambrozaitis yra pirmas mokslininką kviečia į asi-
s. Pagelbiniame po daugelio metų dokto- stentus, o jo disertaciją) Pasteuro Institutą. Pavi- krepšinio meisterio vardą 

rantas, kurio disertaciją ketina išspausdinti savo......................  - - - -
prof. Gottronas įvertino darbuose, 
pažymiu “labai gerai”.

JAUNI LIETUVIAI TREMTI
NIAI MOKSLINININKAI P ADA

RE VERTINGŲ ATRADIMŲ

Užgrobtoje Lietuvoje
f

(‘ Darbininko” korespondento 
pranešimai iš Europos)

GRJŽUSIEJI f TĖVYNĘ
PANAUDOJAMI
PROPAGANDAI

Pasitaiko, kad vienas tremtiniams _________ _______ ___ . .. ___ x_
kitas tremtinis nusikaltę-tiems vakarų Europoje.1 duoda miltus^ o Priekulėje reikalavimų^ 
lis iš vakarų Europos vie- jau pirmame numeryje duona kepama žalia ir su *-1------‘‘Li~
t°ie kalėjimo pasirenka Algis Gricius patiekia pla-sėlenomis. L 
£r’žima i tėvynę. Tokie tesnį straipsnį apie tary-ūkyje vietoje numatyto 
grįžusieji, kurie čia trem- binius rašytojus iš kurio apsėti 68 hektarų, teapsė- 
tyje stovyklose neturėda- matyti, kad nekurie rašy- ta tiktai 30 hektarų, 
vo vietos dėl savo nuola- tojai, kaip Inčiūra, Grai-

čiūnas, Boruta, Jakubė- damas po Lietuvą apie tai 
nas bus patekę nemalo- girdėjo, o vis dėlto tai tie- 

jie yra nėn, nes apie juos nė žo- sa, nes juk pati tarybinė 
ir džiu neužsimenama.

tinių nusikaltimų, ten pa
daromi dideliais žmonė
mis. Pirmiausia 
smulkiai ištardomi 
pasakojimai yra skelbia
mi spaudoje ir per radią. |^g^| Žuromskis
Be to, jie patys laikas nuo ____ *
laiko kalba per radią iš- sūnus pp. Andriaus ir Gertru- 
pasakodami nebūtus daly- dos Zuromskių, gyv. So. Bos- 
kus apie tremtinių stovyk- ton, lapkričio 11 d. š. m. mi
las.

LAIKRAŠTIS TREMTI- 
NIAMS PROVOKUOTI
Visokiais

pantai ir tarybinės Lietu- ^n į Walpole — švč. Sakra- 
vos išgamos bando mūsų mento parapiją, kur labai gra- 
pabėgėlius prisivylioti ir žiai darbavosi su jaunimu. Įvy- 
kada jiems tas nesiseka, 
jie sugalvojo naują provo
kaciją, tai išleisti laikraš- buvo paskirtas darbuotis į Ha
li. kuris platintų melagys- verhill — šv. Jurgio lietuvių 
les apie tremtinius. Rug- bažnyčioje, šiais metais per- 
piūčio mėn. 3 d. toks laik- keltas į Šv. Juozapo parapiją, 
rastis pasirodė Vilniuje. Beimont, Mass.. pas savo seną- 
Laikraščiui buvo parink- jį kleboną, kuris is Haverhill 
tas pavadinimas “Tėvynės buvo perkėlus į Beimont. 
Garsas”, matyt norima Kun. Jonas D. žuromskis y- 
pamėgdžioti tremtyje lei- ra patriotingas ir veiklus, y- 
džiamą lietuvių laikraštį paž su jaunimu daug veikia 

rtor-co” sP°rto arrtyje. Sveikiname ir

Kažin ar Bimba važinė-
I

spauda apie šią “pažangą”

rašo. Be to svarbu pami
nėti, kad Klaipėdos koope
ratyvų sąjungai vadovau
ja “lietuvis” Krivosejev.

Dr. Ambrozaitis, gimęs 
1918. 4. 25, yra tipingas

ton, lapkričio 11 d. š.
nėjo savo gimtadienį. Kun. Jo
nas Žuromskis buvo įšventin
tas kunigu gegužės 1 d., 1941 
m. Tuoj po įšventinimo buvc 

būdais oku- paskirtas į Newton, Mass., iš

kus permainoms Haverhill, 
Mass., kun. Jonas Žuromskis

džiamą lietuvių laikraštį pač 8U jaunimu daug veikia 
..m- --j,- r- Z m t i sporto srityje. Sveikiname irTe įskes Garsą . Jo įku- ]ink1Tne kun. žuromskiui Dievo 
reju ir redaktoriumi yra palaimos naujoje vietoje!

e
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Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

44ŽVAIGŽDĖJE”
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $24)0 metams.

“ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA
488 E. Seventh St, So. Boston 27, Mass.

■4

!

lanis gimęfe 1920. 6. 7, bai- 1937 - 39 metais, 
gė Kaune medicinos fakul- ' " .
tetą, gavo gydytojo diplo- vauja garsiausiam Euro- 
mą ir buvo išrinktas Kau- poje virusinėm ligom tirti 

kated- Jūsų dovanos pagelbsti 
lietuvių tremtinių jauni
mui būti pasaulinio mąsto 
žmonėmis, naudingais, ne 
tik mūsų tautai, bet ir vi
sam pasauliui, iš kurio 
mums pagalbos tiek daug 
dar reikia!

Visokeriopas dovanas ir 
toliau siųsti adresu:
United Lithuanian Relief Fond 

of America, Ine.
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

lietuvis tremtinys. Prade- ne j. aisstentu prie patolo- skyriuje, 
jęs aukštuosius mokslus ginės anatomijos 
Lietuvoje karo metu, jis ros, 1945 m. jis įstojo kaip 
kartu aktyviai dalyvavo BALF’o stipendininkas į 

veikime Paryžiaus Pasteuro Insti- 
prieš nacius ir ne kartą tūtą virusų skyrių ir jame 
žiūrėjo mirčiai į akis. Jis j 1945 m. baigė mikrobiolo- 
turėjo vadovaujamus pos-.gijos kursus. Parašęs eilę 
tus pogrindinėje Lietuvių ‘tyrinėjimų, kurie buvo pa- 
Fronto organiza c i j o j e. 
Taip pat jis veikliai dirbo 
Studęntų Ateitininkų Są
jungoj, buvo jos pirminin
kas, vadovavo studentų 
ateitininkų medikų “Ga
jos” korporacijai.

> Tremty, Vokietijoje, jo 
iniciatyva buvo atgaivin
ta studentų ateitininkų są
junga.

Rugpiūčio mėn. Karlsru- 
hes universitetas suteikė 

New York, lapkr. 17 — daktaro laipsnį, taip pat 
Rusijos užsienio ministe- pažymiu “labai gerai” jau
no atstovas ir delegacijos nam lietuviui inžinieriui 
pirmininkas Andrei Y. Vi- Juozapavičiui. Jo diserta- 
šinskis, kalbėdamas So- cija susidomėjo ir kitų 
vietų - Amerikiečių Drau- Vokietijos universitetų 
giškumo Tautinės Tary- technikos fakultetai, nes 
bos suruoštuose pietuose, jis išsprenedė vieną mate- 
pareiškė, kad jam būnant matinę problemą mašinų 
per du mėnesius ir pusę statybos srity, 
“teko matyti savo akimis Kaip Dr. Ambrozaitis. 
ir girdėti savo ausimis pa- taip ir Dr. Juozapavičius 
siutišką viešosios opinijos nėra nuo gyvenimo užsi- 
Įsisiūbavimą, pritarianti daręs mokslininkas. Ir jis 
karui su Sovietų Unija”. , abiejų okupacijų metu dir- 

Višinski sako, kad Ame- bo pogrindyje ir vadovau- 
rikos politika Vokietijoje jamai reiškėsi lietuvių ka- 
esą “palaikyti fašizmo Ii- talikų ateitininkų inžinie- 
kučius” taip, kad Vokieti- rių “Gradies korporacijo- 
ja “gali būti nukreipta je”, kurios steigėjas ir pir- 
prieš Rusiją”. Imas pirmininkas buvo

Jis taipgi pakartojo sa-^prof. inž. Dr. Adolfas Da
vo ir bendrai visų Krem- mušis, 

nudėvėtą gies- Amerikon.
Amerikos va-
44

Kempteno gimnazijos 
mokytojas inž. K. Daugė
la, žinomas tremtyje išei
nančių laikraščių foto 
bendradarbis, žurnalistų 
sąjungos narys, spalių 28 
d. pradėjo vesti Kempteno 
lietuvių 
mėgėjams 
’ankytojų 
menų.

kolonijos foto 
kursus. Kursų 
yra iki 40 as-

K.L.

Višinskį (žiūri Pritarimą 
Karui Sa Rusija

pogrindiniame

skelbti prancūzų moksli
nių draugijų, jis patraukė 
instituto dėmesį ir buvo 
pakviestas dirbti prie 
prof. Lepine, kuris vado-

p. Juozas žuromskis,

kitas pp. Andriaus ir Gertrū
dos Žuromskių, gyv. So. Bosto
ne. sūnus yra policininkas ir 
sukūręs šeimyninį gyvenimą. 
Karo tarnyboje išbuvo 4 metus 
ir 9 dienas, p. Juozas Žuroms
kis mini savo gimtadienį, lap
kričio 20 d. Sveikiname p. Juo
zą gimtadienio proga ir linki
me sulaukti dar daug gimta
dienių.

pp. Zuromskiai taipgi yra iš- 
aukiėję ir dvi dukteris — pp. 
Bronę Kabalinskienę ir Adelinc 
Abbie. p. Andrius Žuromskis 
daug darbuojasi sv. Petro lie
tuvių parapijoje, yra jos vienas 
iš trustees. Taipgi yra nuošir
dūs laikraščio "Darbininko” rė
mėjai, skaitytojai, ir LDS na
riai.

liaus vadų 
melę apie 
dus, kaip 
tojus”.

neseniai atvykęs

Lietuviai tremtiniai aka- 
karo prekiau- demikai vokiečių universi

tetuose apskritai turi gerą

F '

F 4.

Užpikdo Oisterj. — ši jauna japonietė dar
bininkė Ise Bay auginimo perlų organizacijos 
narė įsmeigia eksperimentalinį erzintoją, kuris 
turi iššaukti tą oisterį gaminti perlą. Manoma, 
kad tokiu būdu bus išgautas didesnis perlas ir 
į trumpesnį laiką. .............



Antradienis, Lapkričio IS. '47 DARDIRIMKAS L

(Enkavedistai pradeda medžioklę)
aš pasiėmiau kelis vyres
nių klasių mokinius ir iš
dėsčiau jiems savo planą 
— suardyti abu geležinke
lio tiltus, kurių vienas 
buvo j Rygos pusę, ant
ras — į Šiaulių pusę.

Laimė, traukinys su su-

(Tęsinys)
Dar tebestovint stotyje 

vagonams, aš buvau nu
siuntęs vieną paprastą 
moterėlę pas nelaimingus 
suimtuosius, kad ji pasi
teirautų, kur juos išveš. 
Grįžusi ji man papasako
jo, kad vagonuose tiek imtaisiais vis dar tebesto- 
prikimšta žmonių, kad nė- vėjo stotyje. Atėjus nak- 
ra vietos net kur atsisės- čiai, aš su savo drąsiais 
t i. kad jau keli vaikai mi- pasiryžėliais jau buvau 
rę, kad moterys iš nuo- prie vieno tilto. Štangų 
vargio ir dėl blogo oro va- pagelba mums pavyko iš- 
gonuose alpstančios. Ta- lupti kelis akmenis iš tilto 
čiau nei kada nei kur ne- pamatų ir nuimti vieną 
laimingieji bus 
mano pasiuntinė 
nojo.

Aš jau namie nebenak- 
vojau, bet gyvenau 
je daržinėje ir čia 
valandas klausiausi 
radijo. Kažkokia 
stotis Dranešinėjo 
karas tarp Vokietijos ir nių riksmo ir aimanavimo 
Rusijos galės prasidėti supratome, kad tas pats 
kiekvieną valandą. Šitos traukinys, kurį mes norė- 
žinios mane paskatino ieš- jome sulaikyti, isardyda- 
koti būdų išvaduoti suim- mi tiltus. Be galo nusiim
tiesiems. Buvo aišku, kad nę, grįžome į miestelį, 
traukinys su suimtaisiais. Sekančią naktį prasidė- 
gali pajudėti kiekvieną jo Vokietijos ir Rusijos 
minutę, bet nebuvo aišku, karas. Tačiau jis nesuspė- 
kuria kryptimi: ar šiau- jo sukliudyti, kad nelai- 
lių ar Rygos link. Vakare mingųjų ešalonas nebūtų

išvesti, bėgį, kurį paslėpėme ru- 
nesuži- giuose. Tačiau, kol tai pa

darėme praėjo daugiau 
negu pusė nakties. Paskui 
nuskubėjome prie antro 
tilto. Vos pradėję darbą, 
pastebėjome at e i n a n t 
traukinį. Tuojau visi su
kritome po tiltu. Iš žmo-

vieno- 
ištisas 
slapto 
slapta 

.kad

Rusiškasis Nacionalizmas
(Mūsų Vokietijos korespondento)

Rusų tautos charakteris 
yra taikus, visiškai prie
šingas vokiškajam, ypač 
koks jis pasirodė antrame 
didžiajame kare. Bet kas

šiaurinėje Švedijoje iš- kitomis tautomis ir kito-!žino, ką rusų valdžios sa- 
einąs darbininkų socialis- mis rasėmis. Laikraštis į vininkam, totalitarinei 
tų laikraštis “Norrlands- baigia: i valstybei padedant, pasi-
folket” labai aštriai pasi- “O dabar matome, kaip 
juokia iš ‘Prąvdos’ straip- rusų bolševizmas kopijuo- 
snio apie sovietišką ‘Ponų ja vokiškąjį nacizmą, 
tautą’. Laikraštis rašo: kaip kad vokiškasis ną- 

“Maskviškė ‘Pravda’ cizmas daug ką nusikopi- 
prieš kokią savaitę įsidėjo javo iš bolševizmo. Jie a- 
straipsnį, kuris turi būti bu yra kūnas to paties 
laikomas tipiška naujojo kraujo, 
rusiško nacionalizmo iš
dava...

...“Ir labiausiai atsilikęs 
sovietinis žmogus yra vi
sa galva aukštesnis už la
biausiai išsivysčiusį kapi
talistinio pasaulio žmogų, 
nes šis pastarasis yra ka
pitalizmo vergas".

Daug idiotiškumų buvo 
rusų valstybės išnuomotų 
rašeivų patiekta, bet šį 
trantą vargiai ar kas per
viršys.

Taigi, kiekvienas rusas, 
kad ir didžiausias idiotas, 
stovi aukščiau už bet kurį 
išmaningą vakarietį dėl
to, kad idiotas rusas yra 
gimęs Rusijoje. Tas va
kariečio išmintingumas y- 
ra bevertis tik dėl to, kad 
jis gyvena privataus ka
pitalizmo vergijoje, o tuo .

Daily Mail redaktoriui tarpu rusas idiotas^ turi I 
Rusijos "plotus, laiške štai ką rašo vienas £^8*“ ,

Mažytė Mary Jane Hosty, 9-nių m. amž., ap
žiūri 22-jų colių didumo lėlę už kurią parapijos 
festivale, Chicagoj buvo duotas pirmas prizas. 
Jos drabužių pasiuvimas pareikalavo 25 siuva
mų rankų per dvi savaites po 8 valandas į die- 

' ną.

v •

Dabar sužinome, 
rusas idiotas, i 
apie normalius i 
“dieviškajam" Stati n u i 
vadovaujant ,viršija visus 
pasaulio žmones".
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seks padaryti iš rusų tau
tos? Sistematinis nuodiji
mas šovinistėm tezėm, to
kiom kaip pacituotoji, vis 
dėlto yra karo sėkla. Vie
ną gražią dieną gal ir tai- 

f ki rusų tauta persiims 
įmoksiu apie rusų “Her- 

kad renvolk" istorinę misiją ir 
nekalbant jos uždavinį ugnimi ir ka- 

P° PasauU išplėsti 
stalinišką palaimą. Tokių

Tęsinys 5-tame pusL

NENUTRAUKIAMA UŽ LIE
TUVOS LAISVĘ MIŠIŲ EILE

išvežtas iš Lietuvos. Ne} 
tik iš mano miestelio, bet 
ir iš daugelio kitų Lietu
vos stočių išriedėjo ver
kiantys traukiniai į neap
rėpiamus RusilOS plotus, laisne štai ną rasų vienas -T7~Ū'- Akur šie nelaimingieji - DP iš Mattenbergo stovy- Ja^/♦

nuvažiavę, klos Vokietijoje:
“Pone, visame pasauly-j

Per Žydus Užmiršti 
Tūkstančiai KHy DP

»

vieni tuojau 
kiti vėliau — paklojo savo 
lietuviškus kaulus; iš ke- je laikraščiai rašo prane- 
lių dešimčių tūkstančių Šimus apie žydų išlaipini- 
tik maža dalelė jų šian- me Hamburge. Gali pa- 
dien teišliko, bet ir ši da- manyti tūlas, jog tėra tik 
lėlė diena iš dienos mažė- jie vieni DP Vokietijoje ir 
ja: badas, šaltis, kankini- tik vieninteliai 
mai juos baigia sunaikin- koncentracijos 
ti.

17 — švč. Jėzaus širdies bažnyčia. Touiouse. Prancūzija.
18 — Šv. Petro ir Povilo par., Elizabeth. N. J.
19 — Šv. Pranciškaus par.. Indiana Harbor. Ind.
20 — Šv. Kryžiaus par.. Chicago. III.
21 — Šv. Petro ir Povilo par.. Chicago. III.
22 — St. Robert’s Hali. Pomfret Centre, Conn.

(Nuo vas. 16 d., 1947 iki vas. 16d., 1948)
Alyvų darže kadaise Kristaus žodžiai rimtai su

skambėjo: “Budėkite su manimi!" O Viešpatie, mūsų 
lietuvių budėjimas toks ilgas, skausmingas! Budėki
me su Kristumi nenutraukiamoje maldoje! Dievas 
galingas ir gali duoti Lietuvai laisvę ir laimingą atei
tį.

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Kobert’s Hali Pomfret Centre, Conn.

Lapkr. 16 — švč. Jėzaus širdies bažnyčia, Touiouse, Prancūzija. 
Lapkr. 
Lapkr.
Lapkr.
Lapkr.
Lapkr.
Lapkr.
Lapkr. 23 — Šv. Juozapo par.. Danora. Pa.
Lapkr. 24 — Šv. Marijos par.. Wanamie. Pa.
Lapkr. 25 — Vilią Marie. Elmhurst. Pa.
Lankr. 26 — Šv. Kazimiero par.. Paterson. N. J.
Lapkr. 27 — šv. Mykolo par.. Seranton. Pa.
Lapkr. 28 — Šv. Kazimiero par.. Gary. Ind.
Lapkr. 29 — šv. Pranciškaus par.. Miners Mills, Pa.
Lapkr. 30 — Šv. Marijos par.. Kingston. Pa.
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
(Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
(Iruodžio
Gmodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžio

1 — Šv.
2 — Šv.
3 — Šv.
4 — Šv.
5 — Šv.

Pranciškaus par.. Lawrence. Mass. 
Jurgio par.. Brooklyn. N. Y. 
Alphonso par.. Baltimore, Md. 
Juozapo par., Waterbury. Conn. 
Juozapo par., Lowell. Mass.

6 — S v. Petro par., So. Boston, Mass.
7 — Šv. Kazimiero par.. Pittsburgh, Pa.
8 — Apreiškimo par.. Frackville. Pa.
9 — Aušros Vartų par.. Chester. Pa.

10 — Šv. Juozapo par., Seranton. Pa.
11 — Šv
12 — Šv

Kazimiero par.. St. Clair, Pa. 
Juozajo par., Duryea, Pa.

13 — šv. Antano par., Reading. Pa.
11 — šv. Kazimiero par., Amsterdam. N. Y.
15 — Šv. Kazimiero par., Providence, R. I.

i

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
FONDO VAJUS 

Malonus Lietuvi-e,
Savo duosnia auka prisidėk prie įkūrimo 

Paminklinio
Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms, 

Lietuvos Pranciškonu Vienuolynas, 
Amerikos Lietuvių įkurtas Šv. Antano garbei, taps 

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos 
Lietuvių Tautinės šventovės 

sklis religinė ir kultūrinė šviesa visur, kur tik plaks 
lietuviška širdis.

Malonus Lietuvi-e,
Kiek leidžia Tavo išgalės, malonėk paaukoti šiai 

lietuviškai šventovei įkurti!
Už kiekvieną, kad ir mažiausią auką, Tėvai Pranciš

konai bus amžinai dėkingi.
Jei įstengtum aukoti daugiau: 

Tapk Vienos šv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

Naujame Šv. Antano vienuolyne bus 50 celių — 
kambarėlių, kuriuose gyvens vienuoliai.

Kas paaukos $1000.00, Te Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuoly no Celės durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

L'ž Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias. 

Šv. Antanai, gausiai atlygink tiems, 
kurie Tavo vardu daro mums gera!

Aukas prašome siųsti:
FRANCISCAN FATHERS 

Kennebunk Port, Maine
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mo kapitalizmo vergu. 
Pagaliau: rusas — kad ir | 
idiotas rusas — yra skir
tas valdyti visas tautas... 

Į Iš to galima pasijuokti, 
bet dar, labiau reikėtų 
verkti.

. Ar ne keista, kaip tas
1 e*,io rusų naujasis nacionaliz- 

s ovy ųmas, griebdamasis tokių 
..... 'išsireiškimų, sutampa su 
lsle*stos hitlerišku idiotu, galvo- 

TAikAR Jančiu apie vokiškąjį | Laiaas “Herrenmensch”.
Abu šie mokslai yra ka- g 

ro sėkla.” į-
Toliau laikraštis nagri- a 

nėja vokiškąjį “Herren- * 
mensch” ir jo elgimąsi su «

) '

i
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aukos.
i Didelės sumos 
žydų propagandai, kai ki- ? 
ti DP užmiršti. 1 
priminti Jūsų skaityto-1 
jams apie tikruosius da
lykus.

Milijonai nežydų ir žydų 
buvo naikinami Hitlerio 
Vokietijoje. Dabar žydų 
DP Vokietijos stovyklose 

ta- yra apie 250,000, kurių 
aš, — nakvynė jau dauguma yra atvykę iš 

Rusijos ar jos satelitinių 
kraštų po karo. Kiti DP. 
Vokietijoje, jų priskaito- 
ma arti milijono, yra na
cių stovyklų ‘likučiai.

Žydai geriau maitinami 
ir geriau patalpinami ne
gu kiti DP Vokietijoje ir

vie-
I

I

♦
♦
H

pa-
Bet
Jie jų yra geriausios stovyk- 

nuo los. Nežydai DP atlieka 
daugiau darbų už žydus. 
Prie JAV kariuomenės 

" i Frankfurte 
specialus patarėjas

Prieš daugelį metų 
ną kartą plaukiau sraunia 
Sibiro upe. Staiga upės 
posūkyje, prieš mane, kal
nų papėdėje sumirgėjo 

, mažyčiai žiburėliai. Jie 
švietė aiškiai ir visai arti.
— Dėkui Dievui!

riau 
netoli.

Yrėjas apsižvalgė ir vėl 
ant irklų užguldamas at
sakė:
— Dar labai toli iki ten;
Aš jam netikėjau; žibu

riai mirgėjo aiškiai 
slatingoje tamsoje, 
žmogus buvo teisus, 
buvo dar labai toli 
mūsų.

Šitie naktiniai žiburiai 
turi savybę nugalėti tam- vyr. būstines 
są, šviesti ir guosti savo yra : ~ 
artumu. Tikima, kad dar žydų DP reikalams, bet 
du, trys irklų smūgiai ir 
kelionė pasibaigia... Bet 
ne, atvirkščiai, ji dar ilga, 
labai ilga.

Mes plaukėme niūria u- 
pe toliau. Uolos ir daubos 
pasirodydavo krante, ro
dėsi artėja, tačiau ir vėl kariuomenė 
dingdavo begalinėje tam- ’ 
soje. Žiburiai vis dar bu
vo prieš mus tam pačiam 
nuotolyje, mirksėdami ir 
viliodami, bet vis dar la
bai toli...

Dažnai prisimenu aš 
tamsią upę, apgaubtą 

' aukštų kalnų, ir tuos ma
žus žiburėlius, kaip vilio
jantį šviesų tašką. Daug 
žiburių ne tik mane vieną 
ankščiau ar vėliau viliojo 
savo artumu. Bet gyveni
mas plaukia toliau ap
gaubtas tamsių krantų. 
Žiburiai toli, labai toli...* ----------------
Ir nuolat vis reikia ant Tas, kuris neparengia 
irklų užgulti... į žmogaus mirti, yra men-į

Ir... vis dėlto priešaky kas gyvenimo vadas.
žiburiai. Karolenko. ... Goetbe.

i

įsigyk Angliškai-Lietuvišką ledyną
English-Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
kon vertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie
tuvišką Žodyną.

Užsakvmus siųskite:
DARBININKAS

366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mas*

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

Vardas —•------—•—.......—....—..........—...........—.......

• ••

nėra jokio patarėjo ki
tiems DP.

Prie Muencheno yra DPi 
stovykla, vad. Bad Aib-i 
ling PC IRO Team 1069 
(anksčiau UNRRA Team 
1069), kurią pastatė JAV 

‘ vokiečių be
laisviams. Kai vokiečiai 
praėjusiais metais iš jos 
iš jos išsikraustė, ją tuo
jau užėmė DP žydai. Jie 
nusiskundė, jog ji esanti 
nepakankamai gera jiems, 
ir buvo perkelti į kitą. 
Bet nežydai DP, kurie bu- 
vo čia apgyvendinti ir ku
rie taip pat skundėsi, pa-j 
siliko ir dabar.

Nieks negirdi nežydų' 
DP šauksmo. Pasirašo — t 
Yours, etc. Radmilo Per-| 
ridos ( DP Camp Matten- 
berg, US Zone, Germany”.
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2. DIRiCTUVCS 

PRIPAŽINTI 
METODAI
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3. SPECIALUS FORDO
ĮRANKIAI

y*

f/
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X"

Priruošk savo FORDĄ, 
žiemos sezonui vairuoti 
Atvežk savo Fordą “atgal į na
mus’’ pas savo dylerį, tuomi 
jūs sutaupysite sau rūpesčio, 
laiko ir pinigų. Ir gaukite 4-rių 
būdų Tikrą Fordo Aptarnavi
mą.

I '* f'-■HM* /

4. TIKROS
FORDO DALYS

liti HOffi 
ftrlirtJRTYitt

JOSŲ FORDO DYLERIS PAŽYSTA JŪSŲ FORD* GERIAUSIAI! I

PAMATYKITE SAVO DRAUGIŠKĄ FORDO DYLERĮ
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Didžiausia
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Moteriškų
Kailinių 
Firma

Ir Jos Lietuvis Atsto
vas B. Koraitis

I. J. FOX
411 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS. |

Kaip Mes NužudėmeU

- Sibiro mužikas įsikūrė carų rūmuo
se ir kunigaikščiai jo kūną paleido 

po ledu.
KUNIGAIKŠČIO JUZU- padaryti, 
POVO ATSIMINIMAI

— Tamsus šešėlis, kurį j 
Rasputinas metė ant carų 
sosto, sukėlė neapykantos 
atidūsius visoje Rusijoje, 
— taip pradeda savo atsi
minimus kunigaikštis F. 
Juzupovas, kurio namuo-

B ' ~ ' V  A
<

tinas ir kurs buvo vienas 
svarbiausių to sąmokslo 
dalininkų, 
knygą “T 
tinę” (Rasputino mirtis) 
netikėtai radau vienoje 
Chicagos knygų parduo- s 
tuvėje. Rasputino nužu- klovsnl 
dymas buvo tarytum pra- dai 
džia aktyvesnio revoliuci- - ’
nio sąjūdžio. Šiemet, 
kncio menesyje, sueina 30 
metų nuo rusų revoliuci
jos, taigi yra proga arčiau 
susipažinti su ano laiko 
įvykiais.

SIBIRO KAIMIETIS
CARŲ RŪMUOSE

i STAR
STOCK ALE

; * Pilnas Stiprumo .

Boston, Mass

Blinstrub's Village
Skaniausių Valgių Pasirinkimai

Gėrimų Platus Pasirinkimai

Rezervacija Visokioms Parems

i
SO. BOSTON, MASS.

susijaudinęs kunigaikš- Rusiškasis Nacionalizmas

Broadway 8i D St.,

“VISI STAR"PRODUKT AI
BOWDOIN 

BEER
Lengvas ir Malonus,

i MURPHY’S
i ALE
t

■ * Natūraliai Geresnis
i__________________________

Star Brewing Company
•s

BOSSXSS«S6Mi«S»BSXSS®8«^SSKX?BfcS^^SUSITIKIMAI SU 
RASPUTINU 

Planuodamas, kaip tą į- 
vykdyti, 
nusprendė susipa ž i n t i,1 
“suartėti” 
Pirmieji 
buvo namuose vienos šei
mos, į kurią atsilankyda
vo Rasputinas. Su tos šei
mos dukra bičiuliavosi ir 
kunigaikštis Juzupovas. 
Dabar jisai pamatė, kaip 
Rasputinas atrodo: lie
muo vidutinio aukščio, ne
proporcingai ilgos rankos. 
Jo galvoje, ties kakta ma
tėsi randas 
“pergyvenimų” Sibire. At
rodė turįs apie 40 metų.

1 Avėjo ilgus batus, apsi- 
i ir plačio- 

1 mis kelnėmis. Atrodė tik- 
, su barzda, 

kaime. Nekartą kaimie- ilga, nosimi, mažomis aki- 
čiai jį buvo apkūlę už ark- mįs. .

’ Vidaus reikalų ministe-
bet jo geležinė rjo pavaduotojas genero-

sveikata atlaikė. ias Džunkovskis, norėda-
Vienu metu Gregorius raas carams parodyti tik-

rąjį Rasputino veidą, pa
rūpino jiems fotografijas, 
kurios buvo nuimtos stai
giu magnijaus sušvytėji- 
mu ir kurios pavaizdavo, ______________
kaip Rasputinas užsilaikomas būtų nudėti tą niek-heliais kailiniais, kurie jį 
orgijų metu. šą, bet Rusijoje nėra žmo- padarytų mažiau pažįsta-

Tačiau carai palaikė tą gaus, kurs turėtų drąsos ir nuvyko automobiliu 
......  " ” parsivežti Rasputino į sa- 

vn hutą hfik i svpčiiis Kunigaikštis Juzupovas Autom^b'iiį vairavo kitas 
pasakojasi, kaip jis buvo sąmoksiininkas.

jis visų pirma

su Rasputinu.! 
jų susitikimai į

ir tol, kol jis, 
Rasputinas, pasiliks prie 
carų šeimos, caraitis bus 

:geroj sveikatoj.
KAS GI BUVO TAS 

RASPUTINAS?
Ir taip tas Pokrovskos 

; kaimo mužikas pateko į rengęs švarku 
carų rūmus. Jaunatvę jis - - - -_ U,... r, ZUIIIUM. v u, v<«»v» v r V llUS ncilicillld.

^„., ° ------bu™ Praleidęs gimtajame ras kaimietis,

Jo atsiminimų „ ; ir kitus
La Fin de Rapu- kaItimsus

ženklas

Didelis Valgymų ir Gėrimų Pasirinkimas 
Nuoširdus Patarnavimas

V. Taųtvaiša ir K. Pocius,
Savininkai

374 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

pinigus nesutiks pasiektų dabar lankydamas Raspu- 
’ pozicijų apleisti.

PASIRYŽTA NUDĖTI 
RASPUTINĄ

Vieną dieną kunigaikš- raitį.
tis Juzupovas išgirdo įta- NUODAI
kingą, pagyvenusį sosti- NUODAI
nes vyrą kalbant, kad da- Pagaliau visas Rasputi- 
bar visa vyriausybė, visi no likvidavimo planas bu- 
carą apsupantieji žmonėsvo sudarytas. 1916) m. 
esą Rasputino parinkti: gruodžio 16 d. kunigaikš-
— Vienintelis išsigelbėji- tis Juzupovas apsivilko di-

Xą%%V%ąia%V%V%XW%VVX%\%VX5kVXXXVVVYkWVVWXY\VV

įtiną, įsitikino, kad jis turi tis Juzupovas nuėjo pas 
stiprią hipnostinę galią, juos, pasakyti, kad nuo- 
Gal čia ir buvo jo paslap- dai neveikia. Dabar Juzu- 
tis, kad jis išgydydavo ca- povas paėmė didžiojo ku- 

inigaikščio revolverį ir grį- 
jžo prie Rasputino. Jį rado 
besėdintį pilnoje sąmonė
je. Kunigaikštis iššovė, 
taikydamas į širdį ir Ras- 
putinas sukrito ant pa
tiesto čia pat lokio kailio. 

Sąmokslininkai kuriam 
laikui pasitraukė į antrą 
aukštą, bet kai Juzupovas 
grįžo į kambarį, kur buvo 
palikęs peršautąjį, Raspu- 
tinas buvo atsigavęs ir 
griebė kunigaikščiui Juzu-

staiga pradingo iš Po
krovskos kaimo ir ėjo 

A . .. . kad jis pasitrau-dz,a aktyvesnio revoliuci-, kęs į nuošaiią viet4i likęs
Tikrai, jis 

kartkartėmis apsigyven
davo viename carų vy
riausybės persekiojama
me sektantų vienuolyne. kito asmens atliktu vaidi- tą padaryti...” 
Jisai, kaip indų fakyras, nimu, kad “suteršus gerą 
buvo ilgokai be maisto ir Rasputino vardą”. Nepati- 
miego, kad išvystytų savo k§jo. pasaKojasi, Kaip jis duvo Sąmokslininkas, kariuo-
ivalią. Jis turėjo gerą at- .KIIn paveiktasmenės gydytojas Lazo-

. . - . . ......... ------- , - T* ,?od2lalJ. Padąre vert, persirengęs šoferiubuvo kraujo ryšiais susie- meistrišką sugebėjimą nu- 11 .„..j. i-
tas su carų seimą. Jis tu- duoti, 
rėjo progos iš arti pažinti 
naująjį rūmų numylėtinį! _ _ __ _ _____ ___r____
— Rasputiną. Gregorius; Laimingu supuolimu su-matėsi su carais kasdieną, 
Rasputinas buvo Sibiro sipažino su jaunu misi jo-dažniausiai Vyrubovos vi-kunigaikštis Juzupo v a s Rasputinas 
kaimietis. Kaip daugelis;nieriumi, kurs patikėjo loję. Rasputino įtaka bu- nutarė “suartėti” su Ras- siaDta įdėta aštrių ciani-

rinko sau keliaujančio pi-;ir supažindino jį su rusų dis pakeisdavo j 
ligrimo, savotiško pamal-’ arkivyskupu Teofanu, įta- rius ar karo dalinių 
džiojo gyvenimą, bet tas kingu dvasininku, kurs tą, dus. Patrijotai t‘ 
pamaldumas tebuvo tik kariamą asketą atitraukė kad už gerą pinigą Ras-švarko, dabar Rasputinas uu^t^‘tįnag ič^ėrė 
labai paviršutinis. Tas ke-'j Petrapilį. p--4,1----—------ --------------------- įsu----------------* VCU4<wr »iw*vc ’
liaujantis ‘starec’ (senis) | Įsigijęs visišką carų šei- dąs slapčiausius Rusijos kinius. Rasputinas paša- mė^galvT^Tankomis, bet 
pasiekė Rusijos sostinę ir mos pasitikėjimą, Raspu-planus ir pasirengimus, kojosi, kaip jisai lai ką paprašė kad kunigaikštis 
jam pasisekė susipažinti tinas pasidarė įtakingu Kunigaikštis Juzupovas praleisdavo miesto pra- padainuotų gitarai prita- 
su carienės pamilta tar- žmogumi. Daugelis jį galutinai nusprendė, kad mogų vietoje — drauge rįant jo mėgstamas dai- 
naite Vyrubova, padaryti kvietė pietų, siuntė gau- Rasputiną reikia pašalinti dainuodamas ir šokdamas nas Kunigaįkštis negalė- 
didclį įspūdį savo “šventu- sias dovanas, laukdami iš carų rūmų. Arčiau pa- su čigonais. ’jo atsistebėti kaip Raspu-
mu”, o ji ir įvedė Rasputi-per jo užtarimą kokių tyrinėjęs padėtį, Juzupo- Rasputino bute Juzupo- įino organizmas galėjo

Pradžia 4-tame pusl.
tezių tikslas veda vis tik 
prie to.

Kartą socializmo vienas 
iš pačių kilniausių užda
vinių buvo išlaisvinti 
žmoniją, duoti jai laisvę 
pastovioje taikoje. Bet at
eities taikai gresia ne tik 
kapitalistinis, jai gresia 
ir bolševistinis imperia
lizmas. Vokiečių nacional- 
socializmas buvo politinis 
suklastojimas, siekiant 
karo ir užgrobimų intere
sų. Ir rusiškasis bolševiz- 

povui už gerklės. Juzupo- mas aukščiausiame laips- 
vas buvo apstulbęs iš iš- nyje yra politinis socializ- 
gąsčio, bet visas pajėgas mo suklastojimas. .. 

a įtempęs išsivadavo ir nu- jis grės pasaulio taikai? Į
J““??™* mTntį, "didelį"pastabumą ir ~ . -.v,

' man dlde'* lsPuc?i' Iš anksto jie buvo paruošę
RASPVTIMJ damas, kad negaliu tikėtis nuodus ir kai Rasputinas

Prasidėjo pirmas pašau- jokios pagalbos, nutariau aįvyka j kunigaikščio bu- 
linis karas. Rasputinas veikti vienas... Įasaj padavė jam lėkš-

■ .Y^r^P^tę’su tortu, kurį mėgo ________________
_ - čius. Nauji šūviai galuti- judėjimo vienas iš pirmų- 

Rasputiną esant nuoširdų vo taip didelė, kad jo žo-putinu. Dabar tasai, nuo doTnuodų*._Paskiau — "pa- na* u^Ses® J° gyvybę- jų uždavinių turėtų būti
ir snnažinriinn ii su rusu dis natpisduvn ministe- nedarbo buvo pariebėjęs, Vyng įpildamas į sti-1 Did. kunigaikštis Dimit- prasilaužti pro tą staliniš-

va- nuo orgijų jo veidas buvo klą kur bįvo tų Otriųjų rijus> kapitonas Suchoti- gą geležinę* uždangą, su-
gi įtarė, ištysęs. Vieton, kuklaus nu(įjų nas ir gyd. Lazovcrt su- eiti į kontaktą su rusų

  ---- '_____ ____ _ j0 vyniojo lavoną į drobulę tauta ir paveikti ją taikai 
putinas vokiečiams išduo- dėvėjo mėlyno šilko marš- vei*dašr pasikeitė/ jis parė-ir automobiliu nuvežę ir tikram socializmui, šū- 

. . . • ,. . - ..---1»1V gaiv^ * aunvinio, Lvi.
kojoei, kaip jisai laiką papra§ė, kad kunigaikštis

Į SOSTINI

Ar ir

bėgo pas savuosius. Tuo tą didįjį klausimą tik at- 
gi tarpu Rasputinas per eitis tegali atsakyti. (Jau 
šonines duris metėsi į kie- ir dabar aišku. Red.).

i Pasaulinio socialistinio

Petrovskio Salos linkui 
numetė nuo tilto į upę. 
Būdami susijaudinę jie 
pamiršo pririšti svorį prie 
lavono, kaip buvo plana
vę. ! čiom masėm

Po kclctos dienų vienas darbui karui sutrukdyti.
i pripuo- st. Devenis.

• eketę, pa---------------------------------
mirti keli žmonės. stebėjo lavoną. Ištraukus mirtį pasklido po visą Ru-

:ir nutirpdžius ledą, buvo siją. Darbininkai ėjo sar- 
sCVIAI 'atpažinta, kad tai Raspu- gybas prie Juzupovo ir

Jau buvo dvi su puse va-‘tinas. Buvo pradėtas skro- did. kunig. Dimitrijaus 
pinigų pa- dyta indais, keletas alieji- landų po vidurnakčio. An- dimas, bet carienė davė į- butu .kad jiems niekas ne- 

. Vis dėlto abu 
ną įdėjo į ąžuolinį karstą buvo nubausti ištrėmimu: 
ir generolo Grigorievo į-,Dimitrijus į Persiją, o Ju- 

nežinoma zupovas — i vieną iš savo 
Į šeimos dvarų.

Garsas apie Rasputino Dr. J. Prunskis.

ną į carų šeimą. mors malonių iš carų rū-.vas pamatė, kad carų pa-vas atrado virtuvę pilną natj>lt5 „llnri11e kuriu upės policininkasCarienė turėjo didelį rū- mų. o™.,*;-.. pakeiti nuoaus, nuo Kurių, , _ . „
pestį dėl jos vienintelio į Rasputinas dabar supra-'taip didelis, jog nėra vii-Kambariuose buvo sunkūs

Nepagydo-!to savo jėgą. Tas jam ga-’ties juos perkalbėti. ąžuoliniai baldai, kėdės su
u i ... , « Kunigaikštis Juzupovas labai aukštomis atlošo-;

sitikėjimas Rasputinu yra maisto, krepšių ir dėžių. dytojo nuomone, turėtų lamąi iškirtęs

kis “niekada daugiau ka
ro” tol neišsipildys, kol 
rusų tautos masė nesusi
jungs su kitų tautų socia
listinėm ir taikos siekian- 

ičiom masėm bendram

sūnaus ligos, j 
ma jo liga, hemofilija — 
(nesulaikomas kraujo plū
dimas dėl menkos priešas- piktą įtaką sklido po visą didesnę sumą 
ties), gręsė caraičio gyvy-;Rusiją. Kunigaikštis Ju-fčiam Rasputinui, kad jis nių paveikslų, menkos me-.trame aukšte slėpėsi kiti sakymą sustabdyti. Lavo-atsitiktų, 
bei. įzupovas mylėjo carų šei-;geruoju pasitrauktų iš ninės vertės, stiklinis aba- sąmokslininkai: Didysis

Rasputinui pavyko įti-!mą ir jis nusprendė, kad Petrapilio. Tačiau vėliau žūras, kabantis nuo lubų kunigaikštis Dimitrijus, 
kinti, kad caraitį išgelbėti-pašalinimas Raspu t i n o įsitikino, kad Rasputino apšvietė stalą. Ties prie-Durnos atstovas Puriške-sakymu išvežė 
tegali tik stebuklas, kurį)bus išganymu ne tik ca-ipajamos ir įtaka čia taip angių — telefonas. ivičius ir kapit. Suchoti-kryptimi,
tik jis vichas teįstengia rams, bet ir visai Rusijai, (didelė, kad jis už jokius* Kunigaikštis Juzupovas nas.

tutinai apsuko galvą.
Gandai apie Rasputino buvo bemanąs pasiūlyti mis, didelė spinta pripil-
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IŠ LOS ANGELES, CALIF. 
LIETUVIU GYVENIMO

Vieša rinkliava tremtinių kių grupė, vadovaujama
naudai Liesytės.

Spalių 30 ir lapkričio 1 dd. 
Los Angeles lietuviai gavo lei
dimą padaryti mieste viešą rin
kliavą tremtinių lietuvių nau
dai. Rinkliavoje dalyvavo apie 
šimtas rinkėjų ir surinko 
$1212.12. Jei būtų per ilgesnį 
laiką tinkamiau pasiruošta ir 
gauta daugiau rinkėjų, būtų 
galima dvigubai daugiau su
rinkti. Sunkiausia buvo su ga
vimu rinkėjų. Daug ir pasiža
dėjusių "sarmatinosi” pasiro
dyti. o kiti šykštėjo pusdienį 
pasiliuosuoti iš darbo. Rinklia
vos reikalais daugiausia inicia
tyvos įdėjo komiteto pirminin
kas Jonas Uždavinys (rašytojo 
Vinco Uždavinio brolis) ir 
k.retorė Bronė Starkienė.

Julės

se-

 BARtliHnEAS
SPECIALUS 

“Kalifornijos lJetu\io” nume
ris apie Tremtinių lietuvių 

Kultūrinį Veikimą A. + A

V
/

—■

R

Lietuvs Generalinio Konsulato New 
. Yorke Paieškomi Asmenys:

“Kalifornijos Lietuvio” Nr. I 
10 yra išimtinai pašvęstas dėl 
lietuvių tremtinių kultūrinio 
veikimo aprašymo. Straipsniai 
pailiustruoti vaizdeliais. šie vi
siems įdomūs pasiskaityti 
straipsniai tilpo tame numery
je: "Lietuvių tremtinių Vokie
tijoje periodinė spauda”, “Lie
tuviška daina ir tremtiniai”, 

.“Lietuvių tremtinių Vokietijoje 
švietimas”, “Iš lietuvių tremti
nių religinio gyvenimo”, “Ko
dėl mes negrįžtame?”, “Lietu
vos Raudonasis Kryžius trem
tyje”, "Lithuania under the 
Cloak of Red Democracy”, Dr. 
Vydūno sveikinimas, ir dauge
lis iliustracijų. Taip pat Los 
Angeles ir San Francisco lietu
vių veikimo apžvalgos bei vieti- | 
nes žinios. Kas norėtumėte šį 
numerį gauti, tik prisiųskite 
“K. L." redakcijos vardu savo 
adresą ir nemokamai gausite 
vieną numerį dėl susipažinimo. 
“Kalifornijos Lietuvis” yra re
daguojamas ir leidžiamas Los 
Angelyje — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles, Calif. Prenume
rata metams visame pasaulyje 
tik $2.00. “K. L.” yra neparti- 

; nis mėnesinis lietuvių kultūros

lietuviai katalikai nutarė 
pirkti naują bažnyčią

Lapkričio 9 d. šv. Kazimiero 
parapijiečiai savo susirinkime 
nubalsavo pirkti naują bažny
čią. Kazys Lukšys užtiko dido
ką kitataučių, nekatalikų baž
nyčią su klebonija East Holly- 
woode (5 mylios šiapus Glen- 
dale). Parapijiečiams ji patiko 
ir nutarė pirkti. Parapijiečių 
ūpas nepaprastai 
tik pastarajame 
kuriame dalyvavo 
žmonių, dėl naujosios 1 
čios fondo suaukota 
$4000.00. Praėjęs bazaras da
vė pelno virš $2000.00. Dabar 
naujos bažnyčios fonde yra a- 
pie $16.000.00.

I

Lietu'iškos filmos Kalifornijoj žurnalas, leidžiamas lietuvių ir
Lankričio 30 d. Lovolos mn- kalba. L. T.

geras, vien 
susirinkime.

apie 70-80 
bažny- 

virš

Teklė Narinkevičienė
(IŠ i5vu Peredniutė)

Gyveno 4 Fort llill Avė., Lowe!l, Mass.
Mirė Snalių 27-tą dieną, 8 valandą ryte, 

Šv. Jono ligoninėje, sulaukus 59 metu.
Gimė Lietuvoje. Kilusis Žaslių parapijos, 

Laukagalio kaimo, Vilniaus krašte. Ame
rikoje išgyveno su virš 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, dvi 
dukteris, Juozapiną ir Eleną ir jos vyrą Sta
nislovą Jesuleviėių, tris anūkes, Juditą, Rū
tą ir Joanną.

Priklausė prie Šv. Juozapo Lietuvių para
pijos.

Priklausė prie Maldos Apaštalavimo ir 
Gyvojo Rožančiaus Brolijų. Aušros Vartų 
Moterų Draugijos.

Buvo atlydėta į Šv. Juozapo lietuvių baž
nyčią ketvirtadienį spalių 30-tą dieną. Po iš
kilmingų pamaldų buvo palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse Hudson, N. H.

Nuoširdžiai norime išreikšti gilų padėkos 
žodi vietos Klebonui Kun. P. V. Strakauskui 
M.Š. už dvasinę pa-ir Kun. Juozui Bucevičiui, 

galbą. Visiems giminėms, prieteliams ir gera
dariams, Brolijoms, Draugijoms, kurie mūsų 
nuliūdimo ir skausmo valandoje parodė užuo
jautą ir pagalbą. Ilgai negalėsime visų už
miršti.

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, Žentas, Anūkės 

ir visi kiti giminės.
Lapkričio 30 d. Loyolos mo-. 

kvklos auditorijoje, 1901 Ve- 
nice St.. bus rodomos Vytauto 
Belecko lietuviškos filmos. o

N0RW00D, MASS.

ANDRlUšKYTfi, Ona, iš Ra- BALTOKAS, ir Baltokaitė, iš 
■šeinių ap., duktė Prano, 
j ADOMAITIS, Jonas, Juozas 
i ir Pianas, iš Šiluvos 
šeinių ap.

i ADOMAVIČIUS 
tis), sūnus Anupro,

! nių ap., Chicagoje.
i ALEŠAUSKAS (Allen), Al.
C., Chicagoje.

i AMBRAZIEJUS, Adolfas, iš
(Vilkaviškio ap.

APŠĖGA - Raudoniūtė, Ste-
' fanija, gimusi Amerikoje, duk
tė Kazimiero
Akron, Ohio, 179.

ARČIŠAUSKAS, Leonas, sū- 
nus Antano, iš Tryškių vai., 
Šiaulių ap.

Į ATKOČIŪNAS, Ignas ir Leo
nas, iš Linkuvos vai.

AUGUSTAITIS, Albertas.
Liudvinavo vai., Marijampolės 
apskr.

AUGUSTAITIS, Pranciškus,
Nanticoke, Pa.

AUKŠTUOLIS, Juozas, iš
Balninkų parapijos, Ukmergės
ap., Chicagoje.

BAGDONAS - Kvietkiūtė,
Marcelė, duktė Agnietės.

BALKUS, Antanas, iš Puns
ko vai., Seinų ap., gyv. 113 
Congress Avė., Waterbury, Ct.

BALKUS, Petras, iš Punsko 
vai., Seinų ap., gyv. 3001 May- 
bury G. d., Detroit, Michigan.

BALNIONIS, Antanas, ir jp 
sūnus Jurgis, iš Rozalimo vai.

vai., Ra*

(Adomai- 
iš Kedai-

ir Zofijos gyv.

I

Gruzdžių, Šiaulių ap.
BANIONIS, Jonas, su šeima, 

turėjo restoraną ar mėsinę 
Shenandoah.

BANYS, Antanas, iš Debei
kių vai., Utenos apskr.

BARAUSKAS, Mykolas, iš 
Ramygalos vai., Panevėžio ap., 
Chicagoje.

BAREIŠIS, Juozapas.
BARKAUSKIENE, Petronė

lė, iš Sintautų vai., šakių ap.
BARTKAITfi, Valerija, iš 

Kražių vai., Chicagoje.
BARTKAITfi, Valerija, iš 

Kražių vai., Chicagoje.
BAUŽYS, Adolfas, iš Šven

čionių ap., rodos Chicagoje.
BEPIRŠTIS, Petras, iš Skie

monių vai., Utenos apskr.

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

A. Gumanskas
Generalis Kontraktorhis

694 Clialkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. L

TeL Piantations 0753ŽURNALAS “NAUJOJI 
AUŠRA”

Ketvirtadienio vakare, lap-
Šv. Jurgio 

par. svetainėje, St. 
įvyks BALF 22 

parengimas — “Pen-

“Kalifornijos Lietuvis” 
Koncertas

Lapkričio 16 d. didžiulėje 
‘ Patriotic Hali" auditorijoje 
"Kalifornijos Lietuvis” suren
gė pirmą savo koncertą Los
Angeles mieste. Programą pil- gruodžio 7 d. jos bus rodomos. kričio 20 d., 7 vai. 
dė solistė Liucija Zaikienė, so
listas Tadas Jučas (Youtchas), 
dainininkė ponia Rich, duetų 
— E. Stirbienė ir L. Zaikienė. 
pianistas R. Mason ir San 
Francisco BALF tautinių šo-

ir
bolševikų o- • Pelnas 
V. Beleckas. | tremtinių 

šias filmas Kviečiami

gyvenęsĮny Sale". 
Pelnas

San Francisco lietuviams. Fil- lietuvių 
mos yra spalvotos ir kalban-• James Avė., 
čios. Jų interpretacija padarys skyriaus 
buvęs partizanas 
Lietuvoje pirmos 
kupacijos metu 
Visi kaliforniečiai

Kas nėra buvęs Sovietų turi pamatyti. Lapkričio 30 d. 
kalėjimuose, tas negali sa- po filmų rodymo K. L. ž. tu- 
kyti, kad jis pažįsta Sov. rėš traukimą. Pelnas skiriamas 
Rusiją. Dr. J. Margalin. Tremtinių Spaudos Fondan.

skiriamas lietuvių 
šelpimui Europoje, 

visi ateiti ir paremti 
gražų ir labdaringą darbą. Yra
likę daug brangių dovanų. Tai
gi laimingieji turėsite progą 
gauti. Kvieslys.

NET STEPAS Praneša

DIDESNI PARANKUMĄ
ANGLIŲ IR 
COKE VAR
TOTOJAMS!

New England Coke Automa
tiškas šilumos Reguliatorius 
Užlaiko Vienodą, Sveiką 

Temperatūrą ir Sutaupo 
Taipgi Pinigų.

W W “p
*/>en fVPH STEM1 M W

■X:

NtW ENGIAMO COKE AUTOMATIC HEAT KEGUIATOA 
Mokas Coof ar Coka tasiir antį Cheapar to Usa

r te; 11

L ' 1 J vVJ
4 V

Jūs tik pasirinkite temperatūrą 
tokią, kokią norite ir ją turėsite 
vienodą per 24 valandas visą die
ną. Nebus daugiau Jūsų kamba
riuose nevienodos šilumos... nerei
kės vaikščioti j rūsį ir atgal, pri
žiūrėti juškų. Viskas automatiš
kai pasidarys, turint New Eng- 
iciiu voke Automatišką Šilumos 
Reguliatorių, kuris visą darbą 
jums atliks.

PATIKRINKITE, KAIP JIS SU
MAŽINS KURO SĄSKAITAS. 
Turint vienodą temperatūrą... iš
vengsite persildymo ir bereikalin
go naudojimo kuro... šis Automa
tiškas Šilumos Reguliatorius 
kiekviena anglies lopeta pailgins 
šilumos, sutaupys daug pinigų 
kūrenimo sezone.

Atsimink šilumos Kontrolį DABAR... įsigijęs jį 
neturėsi vargo!

' Pabandymui įdėsime jį į jūsų namus 
i be jokių obligacijų...
| CALL HUBBARD 4670
f NEW ENGLAND COKE CO.

or your authorized Now England Coko Doalor

NEW ENGLAND COKE WKATMCR SERVICE
WCOR - 7:OO *. M.. THC OLO SALT- Mm. tkra Sat.

WCEI - S1:1O P. M. C. B. RIOCOUT — »wu. Tm*. Tkvr*, Sol

NEW 
ENGIAND 

COKE

Jau pirmomis pokario dieno- dradarbiai; visi
buvo “N. Aušros” skaitytojai, 
kalba

lietuviai
lietuviai 

leisti gimtąja 
žurnalą, Plačiai atsto- slepiamu entuziazmu 
lietuvių interesus, bet ros” redakcinis kolektyvas ei- 
kliūčių neleido šio su- , na į šį darbą. Jisai tiki ir lau- 
įvykdyti.

mis Amerikos
užsimoję 
kultūros

i vaujantį 
ivisa eilė
■ manymo

Dabar, atvykus naujų jėgų lietuvių - amerikiečių, 
iš Europos, ši mintis buvo vėl 
atgaivinta ir pradėti konkretūs 

: žygiai. Ir štai “Naujoji Aušra” 
Į— iliustruotas lietuvių kultu-j
ros žurnalas, — netrukus išei
na į viešumą.

t

Su neišsakoma viltimi ir
44

ne- 
N. Auš-

i ....................................................

i __ ■ j »• “mur
Įkia paramos ir talkos tiek iš 

tiek iš 
gyvenančių kituose kraštuose.

(pas.) Anatolijus Kairys 
“Naujosios Aušros”

Redaktorius

Dail. Petras Kiaule-

“Naujoji Aušra”, i- 
lietuvių kultūros

išraiška. Iš to eina “N. Aušra”, 10729 
obalsis - 
šio žodžio 
“Naujosios Aušros”
kurios ji laikysis

So. Statė i
laisvė, Str., Chicago 28, I1L

prasme. ■ P. S. II. Visuose 
kraštuose išeiną ] 
laikraščiai, išskyrus komunis
tinius, maloniai prašome šį at
sišaukimą persispausdinti.

pasaulio 
lietuviškieji

Hochfeld, Baltic D. P. Camp, 
Germany US Zone

IEŠKO:
a) Onos Dimšaitės - Dimšie- 

nės, dūk. Baltraus ir Onos 
Dimšų, gimusi Bartelių km. 
Veisėjų valse, apie 1936 m. at
vykusi į USA.

b) Onos Bubuelytės, gim. a- 
pie 1920 m. USA buvo grįžusi 
į Lietuvą ir gyveno Bartelių 
km., o apie 1937-8 m. išvyko 
vėl į USA pas seserį Petronę. •

2) Malvina Mockaitienė - 
Kudzmanaitė, dabar randasi: 
13a Seligenstadt (b. Wurz- 
burg) D. P. Camp, USA Zone 
Germany,

IEŠKO: Serafinos Sorakie- 
nės, kilusios iš Gerdašių km. ir

Jono Ribinsko, kil. iš Vilai- 
Rių km. Abu iš Leipalingio v. 
Seinų apskr.

Smulkesnių informacijų apie 
ieškančius gali suteikti P. Va
lūnas, 25 George St., Torring- 
ton, Conn.

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

taisymo.

Dėl

STRĖNDIEGLIŲ
paeinančių nuo

REUMATIZMO

Bandyk Johnson's B A C K

t

“Naujosios Aušros” Redakci
nis Kolektyvas: (pas.) Dr. K. 

‘N. Aušra” yra giliai įsitiki- Pakštas, (pas.) Dr. J. Pruns- 
nusi, kad jos programa yra ta kis, (pas.) Antanas Vaičiulai- 
pati, kaip ir visos priespaudos tis, (pas.) 
jungą ir Tremtį nešančios lie- nas. 
tuvių tautos. Iki laimėjimo nu-' P. S. I. 
sistačiusios kovoti tautos prog- liustruotas
ramą galima suvesti į vieną sa- žurnalas, eis kas mėnesį. Pre
kinį: Valstybinė Nepriklauso- numeratos kaina: J. A. Valsty- 
mybė, pasitikint Aukščiausiojo bėse ir Kanadoje — $2.00, ki- 
parama, ir kultūra, kaip tautos tur užsieny — $2.50. Adresas: 
subrendimo 
vienintelis 
plačiausia 
Tai ir yra 

i programa,
taip tvirtai, kaip laivo kapito
nas vairo tamsią ir audrotą 

i naktį. “Naujoji Aušra” jaučia, 
.kad patsai gyvenamasis metas 
pateiks jos rūpesčius ir nugai
rins kelius, o lietuviškoji dva
sia, užgrūdinta šimtmetinėj ko- 

ivoj dėl tų idealų, pati intuity- 
(viai neleis nutolti nuo šio pa- 
, grindinio tikslo, įaugusio į mū- 
' sų kraują ir jausmus.
i
lietuviškos visuomenės, kuri daug patyręs vargo laike karo. 

į neranda tinkamų žodžių nei' 
i savo sielvartams išreikšti, nei 
nenuilstamam kovos ryžtui nu
sakyti. Dėl to “N. Aušra” ma
no atitiksianti visų tauriųjų 
tautiečių mintis ir siekius, bus 

l išgirsta, išklausyta ir visuoti- j
nai remiama. Bet gi labiausiai malonus 

i “N. Aušra” nori, kad ji būtų 
llaikoma viso lietuviškojo pa- 
j šaulio, nusistačiunsio kultūriš- 
: kai bręsti ir politiškai kovoti, 
į atstove, leidžiama šalyje, kur 
i spaudos ir sąžinės laisvės yra 
labiausiai išbujojusios.

"Naujoji Aušra” negalėdama 
atskirai kreiptis į kiekvieną 
lietuvį, gyvenantį plačiuose pa
saulio plotuose, kreipiasi į vi
sus šiuo bendru atsišaukimu: 
visų sričių lietuviai kultūrinin
kai, būkite “N. Aušros1

Šiomis dienomis atvyko iš 
Europos dar du pranciškonai: 
Tėv. Aleksandras Žiubrys, O. 
F. M. ir brolis Viktoras Bivei- 
nis, O. F. M.

Tėv. A. Žiubrys yra baigęs
“Naujoji Aušra” teka iš tos aukštąjį mokslą Vokietijoje ir

Jnęrt Kasinskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

M2 Vashingtou Blvd.
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595 

Llmoeinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

t

•

PLASTER—tai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
p e r v e r iančius strendieglio 
skausmus. Bandymai parode, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.

» Kas jis yra: šis limpąs pias
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liacija.

• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
tras patraukia gydantį ir šil
dantį kraują į skaudamą vie
tą. įtempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja, šil
danti pad užkaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims, sumažina 
perveriantį skausmą.

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

i

Didelė Lietuvos Pranciškonų 
geradarė ponia Ona Skirman- 
tienė iš Brockton, Mass. apmo
kėjo kelionę, išpirkdama tėvui 
Aleksandrui bilietą į Ameriką.

Lapkričio 10 d., atsilankė 
svetys Dr. kun. K. 

Gečys, kuris vyksta į New 
Yorko universitetą studijuoti 
politinės teisės. Linkime ge
riausio pasisekimo moksle. Jis 
yra parašęs vertingą veikalą 
“Katalikiškoji Lietuva”, 
turėtų įsigyti kiekvienas 
vis.

kurį 
lietu-

PAIEŠKOJIMAI
1. Danutė Virbalytė - Gatau- 

tienė, kilusi iš Veisėjų vaisė, 
ben- dabar randasi: 13b. Augsburg-

!
1Pristatome Alų ir Tonikų

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

BOR1S BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS - J. SKENDELIS, Savininkai.

220 E St., Tek ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

1 
i s 
i

Cterlaosla Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis. Savininkas.

251 Vest Broedwaj,

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

giai patarnauja.

South Boston, Man.

i 
i
i

i
i
i
i
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VIETINĖS ŽINIOS
Z1NUTPS , tęs, choristes ir vytes, kurios 

taip daug pasidarbavo šiame 
■reikale pernai.

Sveikino varduvėmis. Gerokai 
iš anksto kun. Albertas Abra
činskas gavo sveikinimo laiškų. 
Trečiadienį, jau jis viešėjo pas 
savo motinėlę ir parsivežė var
duvių pyragą. Ketvirtadienio 
rytą sveikino jį mokyklos vai
kučiai. Vakare, Sodalietės, Vy
čiai ir choras surengė jam 
sveikinimo programėlę ir sutei
kė dovanų. Penktadienį rytą 
antros mokyklos vaikučiai su
dainavo jam keletą dainelių ir 
pasakė eilėraščių. Klebonijoje, 
žinoma, sveikino jį visi namiš
kiai. Pirmadienį išvažiavo į A- 
thol. «

Ačiū. Širdingai dėkojame 
Moterų Sąjungos 13 kuopai 
ypatingai valdybai už sėkmin
gą parengimą, kurs įvyko lap
kričio 9 d. Taip pat ačiū vi
siems parengimo dalyviams. 
Kuopos ižd. p. Guzevičienė, 
perdavė pelną— mokyklos fon
dan $34.45. Labai gražu, kad 
organizacijos, kaip ir pavieniai 
žmonės, maloniai remia para
pijos mokyklas.

Sekamas mokykloms paren
gimas bus lapkr. 23 d., 3:30 
vai. p.p.

Sekmadienį, tapo pakrikšty
tas Jonas Edvardas Vlado E. 
ir Marijonos F. (Vaizbergai- 
tės) Kaulbfliesch, gyv. 316 W. 
4th St.

Geras sumaaymaa. Ir šį me
tą, kun. Abračinsko varduvių 
vakarėlyje kilo labdaras suma
nymas — pasiųsti per kapito
ną kapelioną kunigą Kazimierą 50 automobilių. Žmonės ne- 
Jenkų vaikeliams - baduoliams paprastai pamėgo lankyti vely- 
Kalėdų dovanų. Tikrai gražus basias šv. mišias šv. Petro pa- 
sumanymas. Žinau, visi jį už- rapijos bažnyčioje, 
girs aukomis bei darbu.

Norį kuom nors prie šio gra-Avinčių automobilių 
žaus sumanymo prisidėti maty- per 50. 
kitę tas pačias veiklias sodalie- Tėvas Pranas

Žinau, visi jį už- rapijos bažnyčioje. Pereitą 
sekmadienį prie bažnyčios sto- 

suskaičiau

DAKTARAI
S. 
ir

Tėvas Pranas Aukštikalnis, 
J. pasakė labai pamokinantį 
labai turiningą pamokslą.

SOU 2712 Res. BIG 9013
Dr.J.CSeyamr

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir 

chirurgas. Naudoja vėliausią 
X-R*y aparatą

Pritaiko akinius.
534 E- Broadway, 
8a. Boeton, Mase.

| Valandos4 2 iki 4 ir 7 iki 8.

• TeL TROvrbridge 8330

I

J. Repshis, M. B.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

, Kampan Tnman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

DARBININKAS ■

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Grupės Dalyviai ĮVAIROS SKELBIMAI
)**«•*!

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

7

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californi.ioje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

i

Sekmadienį, lapkričio-Nov. 30 d., 1947, 3 vai. po pietų, Patrick Gavin mokyklos auditorijoj, kampas F ir 7th St. arba 
7th ir Dorchester St., So. Boston, Mass., L. Tautinių Šokių grupė rengia įdomų meno vakarą, kuriame pasirodys ir įžy
mūs svečiai ir viešnios. Ypatingai bus įdomu pamatyti meno žinovą Vytautą F. Beliajų, kuris išpildys keletą programos 
numerių. Taipgi pasirodys jauna dainininkė p-lė Charlotte G. Shork - šarkiūtė. Mažyčiai atliks savo dalį, kaip tikri “did
vyriai” su piinu savim pasitikėjimu ir drąsa.'Bus tikrai linksmas meno vakaras, kur ims dalyvumą ir senas ir mažas. Ren
gėjai nuoširdžiai kviečia visus atvykti ir kartu džiaugtis linksmesne valandėle.

nytinę salę. Šv. Vincento Pau- 
liečio
maistą, kaųio komitetas. Šiame 

Game. CYO vadovy- maisto vajuje galima aukoti ir 
pinigais.

Draugija priimdinės CARNEY LIGONINES VAJUS
II

j Penktadienio vakare (lapkr. naujosios Carney ligoninės sta-
*14) parapijos svetainėje įvyko tybos vajaus, 
j Carney ligoninės Lietuvių Ko- 
įmiteto pasitarimas, jau trečia
sis nuo įsisteigimo. Pirminin- 

jkaujant adv. Kalinauskui ir se- 
Jei tą dieną lytų 1 Šeštadienį, lapkričio-Novem-! kretoriaujant panelėms Gren- 

sekmadienį,' ^>er d.. 7:30 vai. vakare. Šv. delytei ir Marksiūtei, buvo gy-
! Petro lietuvių par. salėje, 492;vaį diskusuojamar kaip sėkmin- tikras skaičius mūsų tautiečių bandai paskelbė užmirštų inde- 

prisidėti prie slaugių ir daktarų joje dirbo.
Bet senoji ligoninė per maža ir 
patogumų atžvilgiu atsilikusi, 
todėl Arkivyskupui Richard J. 
Cushingui vadovaujant, norima 
ją padidinti erdviu modernišku 
namu, kuriame ir lietuviai ga
lės savo vardu turėti kambarį, 
kaip gražų prisiminimą vaikų 
vaikams.

Komitetas turi sudaręs ir ko
misijas. kurios pasiskirsto dar- 

I PAIEŠKO Vincas Bučys, ki-ibais ir nedelsdamos žada pra
tęs iš Mažeikių apskr. Ylakių. į dėti veiklą. Jau atspausdinti 
Kalčių kaimo, savo žmonos Al-Įvadinami pasižadėjimų lapai, 
mos Bučienės ir dukterų Mildosj^a* su tokiais lapais kolekto- 
ir Genovaitės, gyvenančių Ame- ria* aplankys Bostono ir apy-.ir $208.85 priklausanti Tony] 
rikoje ar kur kitur. Taipgi pus- linkių lietuvių namus, bus kilni'and Julis Stremickus, 77 Wa-

rengiamos futbolo 
tarp geriausių kata- 
viešų High mokyklų

t 
f

AU-Star 
bėję yra 
rungtynės 
likiškų ir
mokynių žaidikų — žvaigždžių, 
Braves Field aikštėje, gruodžio 
6 d., 1947. 
rungtynės įvyks, 
gruodžio 7, 1947.

Pelnas šių rungtynių eis į 
Archbishop Cushing Charity 
Fund.

Pas parapijų kunigus tikie- 
tus šioms rungtynėms galima 
gauti už 50c.

Studentai ir studentės norį 
eiti į šias nepaprastas rungty
nes, tepaduoda savo vardą vie
nam iš vietinių kunigų. Bus 
galima užsisakyti reikiamą 
skaičių įžangos tikietų.

Bus ko pamatyti. “Akloji 
Mergelė” yra gražus veikalas. 
Vaidylos gerai prisirengę. Sce
na išdabinta. Uždanga atsida
rys tuojau po Mišparų, atei
nantį sekmadienį. Visi kviečia
mi. Spektaklio pelnas mokyk
lų fondui.

Maisto komitetas. Europos 
badaujantiems maistą ir dra
bužius. iki lapkr. 30 d„ reikia 
nesti į šv. Petro parapijos baž-

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno,

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Patarnavimas greitas ir mandagus.

I

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubčnas, savininkas

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

---------- _____
Į
t

UfeifakyHie Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
Parengimams. 

Kainos prloinamos.

Myopia ęiub Beverage Co.
, GioflonAoo* Islington, Mass.
Į, ToL Dodham 13O4-W
\ PRANAS GERULIKIS, Nsmų Tti. Dedham 1304-R

”Whist Party''

mąsias stambesnes aukas jau 
suteikė I. J. Fox kailinių fir
ma (per B. Koraitį), J. Strigū-; 
nas, A. Majauskaitė. Tikimasi, j

| kad ir kiti lietuviai bus dosnūs. I 
Jau 84 metus Carney ligoni- Generaliniu komiteto pirminin-: 

nė So. Bostone žinoma kaip se- ku, kaip žinoma , yra kun. P. 
serų vienuolių, slaugių ir gydy- M. Juras. Kor.
tojų krikščioniškojo pasiauko-, 
jimo simbolis. Daugelis lietu
vių šioje ligoninėje gydėsi, tam

Atsiimkite Pinigus
Šiomis dienomis Bostono

....GI
A. J. NAMAKSY 

REAL ESTATE A 
INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

So. Boston Fumiture Co
Matrosai naujai perdirbami.

Kainos pranešama Iš anksto 

Jūsų kreditas geras. 
Pristatymas skubus.

380y2 West Broadway,
Tel. ŠOU 2758

RemKite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie save skelbimais remia 
'Darbininką”.

E- 7th St., So. Bostone, įvyks ,gįau lietuviams
BALF 17 skyriaus parengimas: 
— “Whist Party”. Pelnas ski- ’ 
riamas lietuviams našlaičiams Į 
tremtyje.

Biznieriai nuoširdžiai remia naujas palivotas pečius.
ir aukoja gražias ir naudingas j Spalva šviesiaį mėlyna Kam 

y reikalinga, kreipkitės pas: A. 
Pastelis Liet. Pil., Klūbf.n. (va- 

E St., Sc. Bosto- 
(17-21).

dovanas, kurias galėsite gauti 
šiame parengime. Bus ir už
kandžių. Kviečia 
vauti.

ĮVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA combination

visus daly- karais) 309 E
ne.

1

I

’ių sąrašą. Jų tarpe yra kele
tas lietuvių. Tie asmenys gali 
tiesiai kreiptis į banką, kur 
jiems priklausanti pinigai bus 
išmokėti

Boston Five Cents Savings 
Bank yra $431.95 priklausanti 
Joseph Januszanis, 107 Port- 
land St., Cambridge. Boston 
Penny Savings Bank yra 
$40.93 priklausanti Anna Jar- 
vizenviez, 35 West Second St., 
So. Boston. Brighton Five 
Cents Savings Bank yra $29.17< 
priklausanti Ignacas Geneytis, 
82 Lincoln St., Brighton, 
$23.40 priklausanti Steve Ra- 
ghis, 71 Lincoln St., Brighton,

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojaa 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvay
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta — 
838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

1

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Masa 

Joseph W.Casper 
(KA8PERAS) 

Laidotuvių Direktoriua ir 
Balsamuotojas 

NOTARY EJL'BLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boeton 1437 
ŠOU Boston 3960

Sekmadienio vakare (lapkri
čio 16) lietuvių mokyklos vie
name kambaryje atidaryta 
tremtinių ratelio svetainė. Ta 
proga buvo užkandžiai ir meni
nė dalis. Dalyvavo iš Europos 
atvykę lietuviai ir kai kurie jų 
draugai, apie 40 žmonių. Sve
čių tarpe matėsi vietiniai kuni
gai, policijos kapt. W. Šimkus 
su šeima, Imigracijos pareigū
nas Tatens su žmona ir kiti. 
Kalbėdamas apie šio ratelio 
tikslą K. Čibiras pabrėžė, kad 
veiklos pobūvis bus kultūrinis. 
Svetainėje yra Europoje lei
džiamų lietuviškų laikraščių ir 

■knygų. Taip pat čia bus arti- 
jmiau susipažįstama su Ameri- 
ikos lietuviais, jų organizacine 
į bei kultūrine veikla ir bus 
■ stengiamasi jiems padėti. Pir- 
‘ moję eilėje numatoma sureng
ei lietuvių kalbos kursus.

Vakarui vadovavęs V. Kon- 
įčius pakvietė viešnias ir sve
čius užkąsti. Skoningai lietu-

JZ ;viškai įrengtame kambaryje ir 
i 1 jaukioje lietuviškoje nuotaika-

linkių lietuvių namus, bus kilni!and Julis Stremickus, 77 Wa-

brolių Domininką ir Praną Kla- Proga įteikti savo auką ar Pa* 
vų, gyvenančių kur nors Ame-js’^adėti ateičiai. Reiktų nema- 
rikoje. Prašau atsišaukti: V.
Bučys, '< Nilsson Kriebsens 
gat. 18, Eskilstuna. Sweden.

(14-17-21).

/•

PAIEŠKO Barbora Lukaus- 
kienė gyvenanti Vokietijoje pa
ieško savo draugės Izabelės 
Paulauskienės, po antru vyru 
pavardės nežino. Ji yra kilusi 
iš Gargždų vai. Gerduvėnų kai
mo. Kas žinote prašome pra
nešti sekančiu adresu: Karoli
na Gabrienė, Box 304, E. 
Millinocket, Me.

South Boston Savings Bank 
.. yra $31.42 priklausanti Adolphziau 100 rinkėjų. Jie neužilgo Grigag 91 gi]ver gt go 

turės savo masinį susirinkimą. tOn; $92.57 priklausanti Alex- 
Aukoms sukelti svarstomi ir'ander Casper, 
kiti būdai, kaip laimėjimai, pa
rengimai ir pan. Arkivysk. Ri
chard J. Cushing lietuvius, kai
po tautinę grujię. šiame vajuje 
stato pavyzdžiu kitiems. Pir-

1
1

194 Silver St., | 
So. Boston, ir $3.986.35 pri
klausanti Ursula Wozgirdaitė, 
35 Second St., So. Boston.

Jeigu minėti asmenys neatsi- 
ims tų pinigų, tai bankos išmo- 

jkės valstybei.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 

PO GLOBA MOTINOS tVČ.

1

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

(14-21)' Pirmininkė — Eva Marksienė, 
_______ ' 625 E. 8th St., So. Boeton, Mass.

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

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Finansų RašL — B. Cūniene,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass. 

TeL Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

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

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

110 H St., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko ka3 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raštininke

Pirmininkas — Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mara. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikia.
702 E. Sth St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt — Jonas Glineckis.
5 Tbomas Pk, So. Boston, Masa. 

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 E. Broadu-ay, So. Boston, Masa

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

| Europį Siuntiniai
Mes siunčiame į Europą ba

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

A. L. ALLEN COMPANY
755 BoyKton Street 

Boston 16, Mass.
Chamber of Commerce Narys.

E V. WARAB0V
Funeral Service

i

1
I

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

1156 Hashington St., 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 1503

' je meninę dalį pradėjo mažutė 
.Shirley Šimkiūtė, paskambin
dama porą kūrinėlių. Birutė 
Svilienė savo skambiu balsu 
džiugino susirinkusius lietuviš
komis dainomis, muz. Algiui 
Šimkui akompanuojant. Vi
siems patiko ir Dr. Antanėlio Todėl prašome 
dainavimas. Bronė Budreikaitė užsisakyti kalakutų. Turi- 
ir V. Končius nuotaikingai pa- me visokio dydžio 
deklamavo lietuviškos poezijos. 
Pobūvis baigtas visų dainuoja
momis liaudies dainomis. Išsis
kirstydami svečiai džiaugėsi 
pabuvę ‘ kaip Lietuvoje". Kor.1

i

KALAKUTAI
Padėkos Diena čia pat. 

pas mus

I

nuo
10 iki 20 svarų.

Antanas Densmonas, 
239 Hindrr St., 
Brockton, Mas*.

TeL Brockton 5448-E

i

DR. SISTO D’AMBROSO
Praneša, kad atidaro ofisą savo praktikai 

CHIROPODY. PODIATRY 
65 South Main SL, Waterbury, Conn.

TeL 1-0794 — Valandos — 9;30 iki 5:30

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS

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

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TeL ŠOU Boeton 0815

•OU Beetea2M8
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J. Augustaitytė • Vaičiūnienė.

Kur eisi
Kur eisi tu. kad vakaras jau nutūpė. 
Ir žarijas dienos užpylė rūko pelenai? 
Takai nulūžo pagiryje ir galulaukėj. 
Nulenks viršūnes šaltas nebyliai kalnai.

Kur eisi tu. kad obels žiedus suglaudė? 
Kad vėjų išpustytas gimto namo židinys? 
Ir skaudų gandą varpas sugaudė.
O kas dabar su tavim žiedus sumainys?

Uždengęs delnu paskutini žiburėlį. 
Kaip didžią auką, kryžkeliais neši. 
Kur mums nekartą rytas kėlė, 
Kur susirinksim mes visi.

Kur eisi tu nelaukiamas ir nepalvdimas? 
žvaigždžių ironija tau kelią ties...
Kai pasiklos pilkų lelijų kilimas.
Padėk pailsusias rankas ant nusileidusios nakties.

Dar daug dienų, kaip aukso vabalėlis klaidžiosi, 
Kuris siūbuojasi ant smilgos palenktos.
Ir melsiesi išvydęs, kaip jau saulė leidžiasi.
Ii gilios raukšlės tiesias ant kaktos.

i

Juozo Kėkšto Poezijos Knyga 
Diena Naktin"U

IA Lietu tos vaizdų: bažnytkaimio gatvė ir malūnas

M

pastatęs tris puošnias pi- skonio: jokio gėlyno,
lis: Herrenchiemsee, Neu-kliombo... Vienintelis nu- 
schvvanstein ir Linderhof, susęs vijoklis dar kabinu- 
ir puošniausia yra pirmo- si už apsmilkusios sienos, 
ji. Sunku būtų .
ėiuoti, kiek milijonų 
darbo vergų 
Pavyzdžiui, Herrenchiem-įKai kas 
see pily vien langų 
laidas dirbo 30 moterų lutinai ištirti, 
per 7 metus ištisai, be at-! Jausmas, palyginti, 
vangos. Tokį rankų darbą slegiantis atsidūrus _ 
reik laikyti retenybe. Ta- prabangingos baroko pi- 
čiau Liudvikas II mažiau nes į šią daiktinio stiliaus 
tautą nualino pastatyda- suniokotą neseniai buvu-

išleido dvi minėtas j>oezi- 
jos knygas, be to, populia
rino mūsų poeziją h-nkų 
pabėgėlių kodiniuose, ver
sdamas mūsų naujosios 
poezijos f-avyzdžius į len
ku laiba.

Ji ozo Kėkšto poezija 
kiek skiriasi nuo mūsų 
naujosios poezijos. Reikia 
pažymėti, kad nepriklau
somos Lietuvos laikais 
Vilria»'s kraštas turėio 
gražu būreli rašytojų. Ka-j 
danzri lenkai neleido vil
niečiams rašvtojams už- 
megsti santykių su Lietu
vos rašytojais, tai Vil
niaus krašto rašvtojai kū
rėsi atskiras 
cijas. res ne 
bendravimas 
džiamas, bet 
leidžiamos knygos sunkiai 
bepasiekdavo Vii niaus 
kraštą. Tad nereikia nei 
sakyti, kad vilniečiai ra
šytojai. nors ir kovojo su 
lenkybe Vilniaus krašte, 
bet lenku naujosios litera
tūros įtakos negalėjo iš
vengti.

Tai pastebėdami, mes 
nenorime poetui mesti ko
kio nors juodo šešėlio. Sa
vo krauju jis yra lietuvis 
ir jo eilėraščiuose dažnai 
Drasiveržia švelnus ir ne- 
tarpiškas lietuviškas ly
riškumas.

Jo poezijos motyvus
Įima būtų 
tris rūšis.

Vyriausioji tema be ne-| 
bus šie žiaurūs laikai, pra
radusi pusiausvyrą žmo- vietų. Daugumą jų nušla- jos, Salzburgo. 
nija ir iš to i 
žmogaus tragizmas:
Tragingos epochos tragingą

dangų
Akyse nešioju, 
O akys neranda 
Spinduliu žėrinčio rytdienos 

kranto.
Rudens dugnu, 9 p.

apskai-jBet slėptuvių būta neblo- 
1 ir gų įrengta: jomis esą gali- 

jos kainavo, ma 25 kilometrus klajoii. 
mano, ar tokie 

užuo- požeminiai plotai jau ga

gan
• v
IS

rašto tradi- 
vien žmonių 

buvo drau- 
ir Lietuvoje

j mas tokias pilis, negu Hit- §io valdovo kalnų vilą, 
peris leisdamas tiekai pa- jau ir kambarius sunku 
į statų išgriauti, pasakė išskirti. Bet pradžioj vis 
i vienas kelionės dalyvis. įtik metasi į akis už visus 

Marmuras ir auksas —didesnis — tai kanceliari- 
svarbiausios šios pilies Ja» ar^a Reicho raštinės 
puošmenų dalys. Gyvai iš- dalis. Joje kampe stovė- 
lankstytas baroko ir ro- didžiulis ąžuolinis sta- 
koko stilius ypatingai lasv» kurio raštus pasi- 
daug reikalavo tų dalių, rašydavo fiureris. Būdin- 

! Keturiolika kambarių - £as didžiulis, per visą sie- 
i salių išpuošta reta įsivaiz- n4» langas, pro kurį maty- 

a„ ti Austriios Alniu kalnaidavimo prabanga. Ar be- ti Austrijos Alpių kalnai 
gali būti gražiau ir dan- 20 kilometrų Salz-
guje, sako viena kelionės burgąs.Tas langas turė- 

i ¥ vi, matyti, .
dangaus nebepageidauda- tu Europą šokdinusio ir

j dalyvė, matyti, kitokio jes jūmbolizuoti savo me-

drebinusio valdovo pa- 
stangas išvysti gal ne tik 
visą Europą, bet ir visą 
pasaulį. Deja, lietuviškas 
priežodis sako: Aukštai 
šoksi, žemai tūpsi... Dar

ma, jeigu tik iš viso varg
šui DP į jį būtų kada leis
ta pakliūti. Ta pilis vadi
nama “mažuoju Versa- 

Mačiusieji tikrąjį 
Versalį sako, kad, pavyz-i .. -
džiui, Liudviko “veidro- yra kita legenda,, tik neži- 
džių salė” savo šviesumu nau» ar ankstesnių ar jau 
ir išsilaikymu praneša a- vėlesnių laikų, kad ant 
nąją. Kad ir kaip gražiai lango briaunos sėdėdavus 
įrengta tiek kambarių su mezginiu rankose Ieva 
patogiam šios žemės gyve- Braun, o fiureris, žvelgda- 
nimui, vis dėlto čia nepa- mas Pro j°si°s _P©tį, į te
stebėjom to rimties ir su- Inmos kalnus, būdavęs pa- 
sikaupimo jausmo, kokį gautas įkvėpimo savo “di- 

i Derevvenam nilvi Drie diesiems žygiams...kė prieš kokią dešimti me-siaubė. Tad ir turistui čia^us^ kur jS šaliai " T------------------------
tų tas šiandie jo, gali sa- dar yra progos pasidairy- mi ojo _____
įkyt, sese i beranda. Tas y-ti Gamtovaizdis P^vo įsirengęs dailią koply-!kurną 

jmesniuosius miestus. Bet kalnais 
j ir ant paties gamtovaiz- įnc muaų pnuiuoius 
džio yra užkritus lyg ko- lankytinos vietos — gar-

’ kia šmėkla. Tik gal kur a- saus Chiemsee ežero — 
Kartais jame randame tokiose, nuošaliose vieto- sulaiko mūsų autokarą a- 

truputį retorikos, truputį vėse glūdi kokia pilis, ku- merikiečių karių sargyba.

Langas, Pro Kurį Norėjo liu”.

ga-
paskirstyti į i

padidėjo, kai 
išleido bolševikai okupavo Vil- 

poezijos niaus kraštą ir visą Lietu- 
Naktin”. vą. Užaugęs ir užsigrūdi-

Argentinos Lietuvių Jau- vargai dar 
nimo 
Juozo 
rinkinį
Nors šis rinkinys yra po- nęs kovos dvasioje, jis ne- 
eto Romoje išleistų dviejų galėjo nepasipriešinti nau- 
poezijos knygelių — “Ru- jiems atėjūnams. Tada jis 
dens Dugnu“ ir “Staigus mokytojavo Vilniaus kra- 
Horizontas” perspausdi- što mokykloje. Bolševikai 
nimas vienoje knygoje, a- jį už lietuvišką veiklą su- 
pie kurias buvo plačiai ra- ėmė, pasodino į kalėjimą 
soma tremtinių spaudoje ir galop ištrėmė į Sibirą, 
ir net pačiuose 
nirko” lapuose savo laiku su vokiečiais ir 
buvo tilpusi platoka jo nesisekė, jis buvo 
pirmosios knygelės, “ 
dens Dugnu“ i 
bet dabar 
knyga 
taringai išleista, ] 
jos pasirodymo 
negalime praleisti.

Juozas Kėkštas dar ir 
tuo mums yra branginti
nas, kad jis kilimo vilnie
tis. 1938 metais pasirodė 
jo pirmoji poezijos knyga 
“Toks gyvenimas“. Dar 
gerai prieš šį karą, dėl lie
tuviškosios veiklos jis bu
vo kalinamas lenkų kalėji
muose ir laikomas koncen
tracijos stovyklose.

Draugija
Kėkšto 
“Diena

“Darbi- Kai prasidėjo rusų karas 
rusams 
amnes-

šiandien Vokietijoj jau lygia ir tiesia autostrada, 
nebedaug rasi lankytinų kuri eina iki pat Austri- 

Bavarija 
išplaukiąs ve arba nuniokojo karo tai ta Vokietijos dalis, ku- 

gaisras. Kas šį kraštą lan- rią karas kiek mažiau nu- pHyj i 
kur jis šalia!

kambario bu- šaulio grožio ir garbės ny- 
į ir praeinamumą, 

nusileidom žemyn, kad ve
ri daugiau paguodos 

šio i gamt°j rastumėm. Gamta

i išradimai. Lankom 
bebūtų vieną gražiausių Vokieti- 

apie rimtį ir j°s ežerų — Konigssee 
i susikaupimą. Neatbaigta Prie Berchtesgadeno. Savo A per jį.
tas buvo ir jos statytojo džiausiąs ežeras, bet gilu- 
gyvenimas: jis 41 metų mo tjiri iki 188 m. (Bode- 
amžiaus Starnbergo ežere no ežeras iki 240 m.) .^ Tai 
iš laivelio prigėrė.

HITLERIO LIZDE
Išnyram iš šios praeities kalnuos 

romantikos ir vėl paten- septynis kartus. Tai man 
kam į šių dienų gyvenimą, priminė Šveicarijos Ketu- 
Po valandos kitos kelionės rių kantonų ežerą, Mairo- 
atsiduriam kito, jau XX nio apdainuotą. Tik jis di- 
amžiaus, viešpaties gy-dėsnis. Be to, aukštesni

Taip, apsvarstydami pa-
Gamtovaizdis ]

su savo ežerais irįta vienam asmeniui
- dar jj traukia. |^metiniam ir vakari.Jyk 

Prie pat musų pirmosios;niam susikaupimui. L__ 
« < "'”'jponų pily j perdaug vessa-:n}a^a>^ apvilia, kaip žmo-

|lisko puošnumo ir pašau- “Į1# 
a"!lietiškumo, kad bebūtų v*ei

Ru- tuotas. Iš Rusijos pabėgo rūstaus teisėjo ir pranašo ri keliautoją dar gali ste- Tai kas čia dabar? Austri- 
oalFroSsi menTitovėjusta Artimui v-?' M ’•’* j°! ir‘ir pilte,’ kaip“neatbaV apimtim tai” ne
pasirodžiusi menę, srovėjusią Arumuo kl sie Įaikai aręi iaucian- jeigu jie ten išliko. netoli. Tai vadinamos ne- džiausiąs ežeras,

a taip gražiai ir kul- se Rytuose. Tuo budu jis čio ir kenčiančio žmogaus 
kad mes perėjo Persiją, Palestiną, |ypQg gali likti bežadės šio

.T meno

zonos” priekis.utraliosios
Paaiškėja, kad mūsų eks
kursijos vadovas neturėjo 
dalyvių sąrašo ir teks a- 
pie valandą sugaišti, kol 
susiskambinta, išsiaiškin

ta. Mat, dar ne visur žino, 
kaip yra, o kai kur mano
ma, kad DP turi tik lage
ry sėdėti ir jam nevalia 
niekur išvykti. Iš tiesų, 
atsimenu, kad prieš du'ventoj vietoj — Berchtes- kalnai jį prieina. Kaip vi- 
metus, pradžioj, mūsų la-!gadene. isi kalnų ežerai, taip ir
gėry j buvo iškabintas! Berchtesgaden savo me- Konigssee moka būti klas-
toks raštas, kad nė vienas^tu ruožtą padaryti legen- tingas. Tai buvo dar perei- 
neturi teisės be ypatingo J—"‘‘x— *’ —x~ .............................
leidimo iš lagerio išeiti. 
Bet nežinau, kada tas raš
tas dingo ir ar tas įsaky
mas buvo atmainytas. Ne
sinorėtų manyti, kad pra
džioj nesusigaudyta: ką ir 
kaip kišti į lagerį. Greito 
perversmo metu nesuspė
ta nustatyti naujo, ne na
ciško, lagerio sąvoka.

PONŲ PILY

Nusisamdę autokarą, 
būrelis mėgėjų pakeliauti 
leidžiamės į vieną kitą Ba
varijos vietovę, kuri dar 
išlikus ir lankytina. Neži
nom, ką neš ateitis, kiti 
metai ar kita vasara, tad 
dar turim išnaudoti pro- 

1U11AU, Įlipai |CL įlįsiu V lULVll-' 1 1 v. t v. . —

ka (Mickevičiaus “Konra- k?Lsiar" kr“te

tylomis Egiptą^ ir kovotojų eąleseiVįsuotinio žmonijos sukrė- 
pasieke Italiją, kur buV0Įtimo akivaizdoje? Tuose 
du kartu sužeistas. Pas- daĮykuose galima pajusti

Čia kaip 
tik ir matosi būdingiausi 
lenkų poezijos bruožai: 
lenkų, mesiianizmo retori-į 
do Improvizacija) ir ben- sarn'. Musų kryptis - Ba- 
dras visai lenkų poezijai vanJos P>etry«ai. Radau- 
(rašytinei ir liaudira dai- f*.“J amerikiedų zona, 
noms) epiškas lyrišku- !?d -dr«į,a' ’?džla™es ke' 

honen. Nereikia jokių spe- mas. Pastarasis gal nesve- ... . ... J 7 .c.
timas ir patiems vilnie- 
eiams, nes dzūkų dainose S į g . vasa 
sutinkama ir tokių dainų, JdTpa-
kuriose yra epo elementų. įtogiVdieną Nuo Munche- 

Patrijotiniai motyvai °n“es
kiek rečiau sutinkami.. _____
Tiesa pasakius jų galima Mažytės eglės sakom pamojo, 
daug rasti, bet jie yra gi- praienkėm pievas, žmones, na- 
liai paslėpti ir daugiau mus _ 
reiškiasi tik bendra nos- žiūrėk: žiūrėk gerai, mylimoji, 
talgija, o kartais tik užuo- Koks mažas pagaulis prieš

kutinį kartą buvo sunkiai, |enkiSka jtaka.
sužeistas ir ilgą laiką gu
lėjo ligoninėje. Pasibaigus 
karui, kurį laiką gyveno 
įvairiose Italijos vietose ir 
šių metų vasaros pradžio
je atsikėlė gyventi Argen
tinon. Būdamas Italijoje 
dirbo Romos lietuvių laik- 

Jo raštyje “Lietuvių balsas”,

;tikras kalnų ežeras: iš vi- 
jsų pusių jį supa kalnai. 
' Fleitos aidas, paleistas 

aidėti, atsiliepia

Jauniausia Lietuvaičiu
SeseriĮ Kongregacija 
Prašo Jūsų Pagalbos
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

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

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

Viešpatie, atlygink tiems, kurie dėl Tavo 
Vardo daro mums gera.’

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

X
X

minomis teišreikšti. Štai 
vienas pavyzdys:
Palūžo laikai mums tie, kurie

buvo.
Ir tie, kurie eina. Bet tie, kurie

bus —
Lai praneša amžiams: kovoda

mi žuvom;
Ir amžiai suklups prieš mūsų

kapus...
Bernanos, 43 p.

Kartais sutinkame as
meniškos, gražios poezijos ^g^no “ 
perlų, tikrai lengvu ir; 
skaisčių polėkių žodžius i 
kaip:
Palikom žmones, lygumas ir 

slėnius,
Lai viskas nyksta aplink. 
Nuostabiai skaidrūs ir tiesūs 
Atitrukom nuo žemės viršūnės 

link.

darine vietove. Aš pats to šimtmečio gale. Iš sa- 
esu nekartą girdėjęs^ kad los St. Bartholoma grižo 
fiureris gyvena 
lizde” (Adlernest, taip va-ežere užėjo audra, 
dino Hitlerio kalnų vilą), 
kad kelią į ją, pro ypatin
gus urvus, težino vienas 
šoferis, ir taip toliau. Tik
renybėj visai kas kita. 
Mūsų autokaras užvežė 
mus į tą garsiąją vietovę kaip užsikabinti, 
paprastu kalno keliu, ku- jau plauko saugios moto- 

jriuo ir pats Hitleris važi- rinės valtys, ir naktinės e- 
Lengviau atsikvėpę, kad p’-8- ’ A-------------- -- .

Visa knyga vertintina vis tik galim keliauti, čia; 
teigiamai. Tik viena gal pat atsidūrėm prie Chiem-j 
galima būtų poetui prikiš- see, kurį vokiečiai taria! 
ti, tai sunkius knygų pa- Kymzė. Kitaip jį vadina 
vadinimus, kaip “Rudens Bavarų jūra, kaip Bodeno 
dugnu”, “Staigus horizon- ežerą vadina Švabų jūra, 
tas” ir ypač “Diena nak-tTai 80 kvadratinių kilo- 
tin”. Dviejų panašių skie- metrų ežeras su trim įžy- tik sienos su langų skylėm 
menų susibėgimą jau lo-miom salom. Svarbiausia 
tynų autoriai smerkė ir jų vad. Herrenchiemsee, 
"i'?5*'?) “žiovavimu”. To-arba Herrenworth (kita! 
kie dalykai vengtini pa-'sala vad. Frauenivorth, ir 
čioje poezijoje, o tuo la-;ten yra moterų vienuoly- 
biau knygų pavadinimuo- nas). Tą Ponų salą mums 
se. i labiausiai ir rūpėjo pama-

Knyga atspausta gražia-Jtyti, nes ten glūdi viena 
me popieriuje, universite-’puikiausių Liudviko 
tinio formato ir 
meniškai atrodo.

“Erelio 61 maldininkas, ir nakčia
Pa

skendo 60, ir tik vienas iš
sigelbėjo. Ir tas pats tur 
būt per stebuklą: kur da
bar toj atmintinėj vietoj 
kryželis, taip, rodos, sta
tu, jog nėr ko užsigriebti, 

Šiandie
mus!

Kelias virsūnėn, 50 p. Jokių ten ypatingų, žero klastos nebepavoiin- 
Pats gos. Alfa.

ilėjo. <
slaptų vietų nėra.
“Erelio lizdas” nėra jau ----------------
ant ypatingos kalno vir- Meilė pridengia nuodė- 
šūnės. Rasi kalnų vilų su mių daugybę, šv. Paulius, 
daug didesniais ir tikrai 
pavojingais skardžiais. ' j

“Erelio lizdo” šiandie

beriogso. Kai fiureris pas
kutinėj savo kalboj pami
nėjo, kodėl jo nuosavybė 
neliečiama, tai jo gimti
nės dienos proga į tą liz
dą amerikiečiai lakūnai į- 
dėjo keletą ar kelioliką 
“kiaušinių”. To ir užteko. 

. _______ II,1 Ne ypatingų rūmų ten bū-
tikrai Bavarų karaliaus (1845-j ta. Mūsų moterys tuoj pa- 

11886), pilių. Tas karalius'stebėjo, kad aplinka bu- 
J. Aistis? ypatingai mėgęs meną, ir vus prasto, viengungiškio

zT<ow
to your

*-><.» O J / /


