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Vienas lietuvis, gyvenąs 
J.A.V. Bostono apylinkė
je, pasiuntė tremtiniui 
laišką i Vokietiją į J.A.V. i 
zoną. Laišką tremtinys 
gavo, tačiau ant voko bu
vo Vilniaus ir Berlyno 
paštų a^tsnaudai, o pa* s 
laiškas ilgai kelionėje už
truko. Laiškui klaidžio-

Ar dar kartą atidės?
Jei ne kareivis, tai vergas 
Kas pavargsta besiginčy
damas 
Hitlerio užrašai ,

Pirmosios žinios iš Londono 
konferencijos, kaip ir buvo ga
lima tikėtis, nedaug ką taikai 
lemia. Juk dar prieš susiren
kant “keturiems didiesiems” 
bolševikų aukšti ir žemi parei
gūnai, jų propagandistai ir ka
riškiai visa gerkle vertė blogy
bių kalnus ant amerikiečių. Jie 
nusirėkė taip toli, kad jau pa
vardėmis reikalauja kai ku
riuos amerikiečius — įskaitant . jant ir nesulaukdamas at- 
ir Prez. Trumaną su gen. Mar-Į sakymo tas pats lietuvis 
shallu — teisti kaipo karo kri-iš. m. rugsėjo m. 20 d. tuo 
minalistus. Gen. Marshallas to--pačiu adresu ir tam na- 
dėl išsireiškęs, kad jo buvimas:čiam tremtiniui °ro paštu 
Londone galįs baigtis net labai ■ pasiuntė kitą laišką Ant- 
greitai. Tai būtų atvejis, kada rasis laiškas. 
bolševikų diplomatai ten ieškos iš antspaudu, 
ne taikos ir susitarimo, o iš A merijos 
stengsis tik išlošti laiko aki- Vilnių ir ten 
pieniškais ginčais ir šlykščio
mis priekabėmis. Kiekvienu at
veju reikalinga ir būtina, kad 
šis lapkričio terminas būtų 
paskutinis. Būtų beprasmiška 
dar kartą (bolševikų naudai) 
atidėlioti būsimojo susitarimo 
pasaką. Nuo balandžio mėne
sio iki lapkričio, nuo Pary
žiaus iki Londono, prarastas 
laikas tik demokratijų nenau
dai. Per tą laiką visais fron
tais sovietinis imperializmas 
veržėsi į priekį ir naikino savo 
priešus viduje .trukdė tautų ū- 
kinį ir dvasinį atsistatymą.

•

Taika per pataikavimą, arba 
taika bet kuria kaina iki šiol 
demokratiniam gąsauliui davė 
blogiausių vaisių. Buvo pada
ryta tiek ir tiek militarinių, 
politinių bei moralinių, ekono
minių ir visokių kitokių “ap- 
peasmentų”, o godusis agreso
rius, paglemžęs didesnę pusę 
Europos ir milžiniškus plotus 
Azijoje, nieko kito nesistengia, 
kaip tik paglemžti ir likusią 
pasaulio dalį. Išniekinti žmo
niškumo ir laisvės idealai, ne
tekta garbės, o vieną kartą pa
galiau bus neišvengta ir karo. 
Ir tas karas demokratijoms 
gal būt katastrofiškas, jei savo 
priešui jos ir toliau taip aklai 
ragus augins ir leis jam pasi
rinkti galutinio atsiskaitymo 
laiką ir vietą. Niekas nėra pa
kankamai turtingas savo prie
šus nuolaidomis nupirkti. Tik
rai ateis laikas, ir tas laikas 
jau arti, kada kiekvienas lais
vojo pasaulio pilietis bus pri
verstas pasirinkti būti arba 
kareiviu, arba vergu.

štai kas kelia demokratijos 
draugų rūpestį. Ar anglosak
sai ir šioje konferencijoje ne
bus įveikti Stalino magiškos 
formulės: “Kai derybininkai 
pavargs besiginčydami, jie pa
jus, kad reikia daryti nuolai
das”. Iš patyrimo gi žinoma, 
jog pirmieji “pavargdavo” ir 
nuolaidų pridarydavo ne bol
ševikų diplomatai. Tuo atžvil
giu gali savyje slėpti kai kurių 
staigmenų sekretoriaus Mar

kain matomi 
pirmiausiai 
ru^eliavo i 

buvo rugsė
jo m. 30 d., o iš Vilniaus,. 
pagal adresą į J.A.V. zoną 
atėjo spalių m. 16 d. Abie
ju laiškų adresas buvo 
užrašytas taip: “vardas 
pavardė, Germany — U. 
S. A. zone, Augsburg — 
Hochfeld Lithuanian D.P. 
Camp.” Tas žodis “Lith
uanian” įrašytas pabaigo
je adreso, matyt, ir nuve
dė laiškus į Lietuvą. Nors, 
kad ir po ilgų klaidžioji
mų, laiškai gauti, bet nėra 
jokių garantijų, kad to
kioje kelionėje tų laiškų 
nepasiskaitė, kam nerei
kia ir nėra garantijų, kad 
tuo keliu eidami laiškai 
nedings. Adresus reiktų 
aiškiai J.A.V. įprastu bū
du rašyti, kad neklaidinti 
paštininkų. Ka.fa.

t

Tankų paradas. — Turkija, laike minėjimo savo 24-jų metinių res
publikos sukaktuvių, Ankaroj surengė militarę tankų paradą, ivaip yra 
žinoma, Sov. Rusija darė ir daro spaudimą, kad palenkus Turkiją savo 
įtakon ir prieiti prie Dardanelių vartų. Bet Turkijos valdžia pajutus 
savo kraštui laisvės pavojų ryžosi įsistiprinti ir gavus stambią paramą 
iš Jung. Valstybių dabar tvirta koja įsispyrė prieš pasikėsintoją į jų 
krašto laisvę.

Prancūzija Ragina Kepa- į 
leisti Ruhr Slėnio Kontrolės I — I

Londonas, gr. 1 —Pran-{ 
cūzijos viršininkai ragina Į 
vakarinių valstybių diplo-, 
matus palaikyti Ruhr Slė-1

JUNGTINES TAUTOS 33 -13
NUBALSAVO PADALINTI 

PALESTINĄ
New York, gr. 1 —

I

rri300,000 Pasiruošę Kovoti Raudonąjį 
Pavojų. - Parlamentas Svarsto Įstaty
mus Prieš Streikus. - Raudonieji Nu-

• w y* "v < • •

I 1 - . -—
‘ Paryžius, Prancūzija, — sustabdyti visą industri- 
Gruodžio 1 — Parlamen- ją. Taigi ga'ima tikėtis, 
tas įpareigojo valdžią pa- kad Prancūzijoje dėl rau- 
šaukti dar 80,000 kareivių donųjų siautimo gali į- 
tvarkos atstatymui. Trys vykti kraujo praliejimas, 
šimtai tūkstančių karei
vių laukia įsakymo pra
dėti kovą prieš komunis
tus ir jų pasekėjus, kurie 
sudaro kraštui rimtą pa- 
ivojų. Dabar parlamentas 
svarsto griežtus įstaty
mus prieš streikus.i r“ “
bininkų streiko visas su
sisiekimas , požemiu Pary- girašė apsigynimo ir ben- 

Visame dradarbiavimo sutartį. 
---- — Taip pat abiejų kraštų

siteikę Sustabdyti Visą Industriją.

Juooslavija - Bulgarih 
Neįsileidžia J. T. Komisijos

Bulgarijos - Jugoslavi
jos siena, gr. 1 — Jugo
slavijos raudonasis dik
tatorius Tito ir Bulgari- 

Dėl elektros jėgos dar- jos premieras (taio pat 
. . J visa« su" raudonas) Dimitrovas pa

/o your
ATlk BOSTO*

shallo pažadas “stengtis su
rasti priimtiną pagrindą susi
tarimui”... 1 
konferencijose faktiškai didie
ji yra tik du. o iš tų dviejų di
džiausiu nori iškilti, 
Kremliaus diktatorius, 
aišku, kad JAV šiame 
pasigrobė ir dabar 
svetimų žemių, kai tuo tarpu 
apie bolševikų grobį net valdi
nis Maskvos dienraštis “Izves- 
tia” (lapkr. 24) išdidžiai prisi
pažino: “Kiekvienas mokyklos 
vaikas žino, kad SSSR turi o- 
kupavusi pusę Europos konti
nento ir kad sostinė Maskva 
yra Europoje”...

•

Deja, kiekvienas tos srities 
europietis taip pat žino, kad 
jis “išlaisvintas” nuo pagrindi- 
niausios žmogaus teisės — tei
sės gyventi. Kaip tik dėl to 
naujo karo pavojus labai rim
tas, tačiau jį pašalinti ar bent 
atitolinti galėtų greičiau kieta 
amerikiečių laikysena, kaip pa
taikavimai. Stalinas juk eina 
Hitlerio keliais. O tas tironas 
štai kokį įsidėmėtiną faktą sa
vo užrašuose paliko. Dar 1937 
metais jis planavo karą pradė
ti 1942 ar 1944 metais. Tačiau 
po Miuncheno “appeasmento" 
nusprendė jį pradėti tuojau. 
Hitleris rašė: "Noras nepasi
duoti buvo manyje visados. Ša
lys, kurios galėtų man pasi
priešinti, turi mažus žmonelius,

_____ ___________ ___ _ Pe-'tį abu kraštai apsikeis ga- 
nio kontrolę, kad atremti reitos savaitės pabaigoje ūminiais ir įvairiais pro- 
Rusijos pozicijas rytinėje Jung. Tautų generalis su- < dūktais vertės $250,000,- 
Vokietijoje._____________įsirinkimas 33 balsais; 000.

Kaip (žinoma, Rusija da- prieš 13 nubalsavo Pales- 
bar valdo buvusį Vokieti- tiną padalinti į žydų ir a- 
jos arsenalą Silezijoje, ku- rabų valstybes, 
ris dabar yra neva lenkų: ž dai tokiu balsavimu 
administracijos žinioje. ,abai patenkinti. ara. 
Taigi Prancūzija ir nori

Su|artį pasirašė 
kiems metams. ,

Keturių didžiųjų Į Palaikyli kontr-balansą.

žinoma. 
Visiems 

kare ne
nesiekia

Žibalo Trūkumas 
Prašalintas

Dėl vakarų - uosto 
bininkų streiko buvo su
sidaręs rimtas žibalo trū
kumas Naujoje Anglijoje. 
Bet dabar, sutartį pasira
šius, ta krizė prašalinta.
107 Užmušė Automobiliais

dar-

bai kelia didžiausį nepa
sitenkinimą ir skelbia ka
rą.

; Pažymėtina, kad už Pa
lestinos padalinimą vie
ningai laikėsi Jung. Vals
tybės ir Rusija.
jant dešimts tautų, tarp 
kurių buvo ir Anglija, su
silaikė nuo balsavimo.

New York — Praneša, 
kad automobilių nelaimė-

•žiuje sulaikytas. Visame dradarbiavimo sutartį, 
(krašte siaučia netvarka. Taip pat abiejų kraštų 
Policija kovoja su tvarkos diktatoriai susitarė neisi- 
ardytojais komunistais ir leisti jungtinių Tautu tė- 
jų pasekėjais. Dėl streiku j 
(daugiau kaip du milijonai sudarė 
(darbininkų be darbo. generalis
I Premieras Robert Schu- Tos komisijos pareiga tė-
<_____ __________________ i___ i __ ________ __

mytoju komisijos, kurią 
_____ i Jungtinių Tautų 

susirinkimas.

pcn-

Žuvo Prancūzu Generolas 
Lėktuvo Nelaimėje

Paryžius — Šiaurinėjei
I Afrikoje susidaužė karo 
lėktuvas. Toje nelaimėje 
žuvo prancūzų gen. Jac- 

Balsuo- ?“es,; Philips Leclerc 
kiti 11 asmenų.

Kabia • Jugoslavija Pasira
šė Prekybos Sutartį

Roma — Šiomis dieno
mis Italijos valdžia suda-

? i

Sx'^'iry^sutaps;ju-

ir

Karo Stovis Streiko 
Srityje

Phoenix, Arizona, gr. 1 
— Marocopa apskrity j ki
lo Saločių darbininkų 
streikas. Gubernatorius

šaukė miliciją į streiko 
sritį. Saločių augintojai ir 

RUSIJA PRIEŠINASI jie sutinka pakelti" algas

VOKIETIJOS SUSKALDYMUI10 n~iu-
——— . , . . i Perdaug Laivyno Kapitonųdzią, Rusija sėkmingiau 
galėtų skleisti propagan
dą visoje Vokietijoje.

tėse užmušta 107 žmonės, 'goslavija. Pagal šią sutar-

Londonas, gr. 1 — Ke
turių didžiųjų užsienio 
ministeriu taryboje nesu
taria dėl Vokietijos tai
kos sutarties ir valdžios 
sudarymo. Rusija reika
lauja pirmiausia sudaryti 
centralinę valdžią Vokie
tijai, o tik po to paruošti 
taikos sutartį Vokietijai! 
ir jos valdžiai duoti pasi
rašyti.

Vakarinių valstybių mi-Į 
nisteriai yra nusiteikę! 
pirmiausia paruošti tai-1 

I

Washington, D. C. — J.
■ V. Laivynas praneša, kad 
apie 500 laivyno kapitonų

Taigi J. V. sekretorius turi grįžti į komandierių nnjmas 
iMarshall ir Prancūzijos rangą.
; užsienio ministeris Bi-!
Įdault aiškiai į 
prieš Rusijos pasiūlymą, bet taikos metu perdaug.

• I ■ ■ — I—■■■ ■■■■■■ ■ , - ■

man pareikalavo, kad ko- myti Graikijos rubežių, 
munistai ir jų sukurstyti kad iš Jugoslavijos. Bul- 
darbininkai besąlyginiai garijos ir Albanijos neįsi-
pasiduotų. Derybos tarp 
valdžios ir komunistų do
minuojamos Gener a 1 ė s 
Darbo Konfederacijos nu
truko. Komunistų tautinis 
streiko komitetas prane
šė. kad jis atmetė valdžios 
sąlygas užbaigti streikus.

Valdžia yra nusiteikus 
j kovoti raudonąjį pavojų, 
!o raudonieji yra nusiteikę

veržtų ginkluotos ganios 
gelbėti Graikijos raudo
niesiems sukilėliams ir 
kad neduotų tiems sukilė
liams jokios pagalbos.

i Iš to galima suprasti, 
kad minimos valstybės 

įduoda pagalbą Graikijos 
i sukilėliams. Jeigu neduo
tų. tai ko bijoti Jungtinių 
'Tautų komisijos.

Arabai Sukilo Palestinoje
Nužudė 8 Žydus.-Padegė Jung. Val
stybių Atstovybės Narna Damaskoj ir 

Nuplėšė Amerikos Vėliava.
Jungtinėms Tautoms nu

balsavus padalinti Pales
tiną į žydų ir arabų vals
tybes, arabai sukilo ir 
pradėjo kruviną karą. Nu
žudė 8 žydus ir daug jų 
sužeidė.

Abdel Raman Azzam 
Pasha, Arabų lygos gene
ralis sekretorius. Kaire 
pareiškė, kad viso pasau
lio arabai vieningai ko-

i paruošė teisių bilių pa
sauliui, kurį ji įteiks Ko- 
'misijai Ženevoje.

Jeigu p. Rooseveltienės 
1 paruoštas bilius būtų pri
gimtas, tai jis duotų dau
giau teisių žmonėms negu 
iie turi Jung. Valstybėse. 
Pagal tą bilių kiekvienam 
žmogui būtų užtikrinta 
laisvė kalbėti, susirinkti, 
melstis, sąžinės ir įsitiki-

vos, kad Palestinos pada- 
........_j neįvyktų. Jeigu 

įbus reikalinga, tai septy- 
Karo metu buvo reika-Įnjos arabų tautos, kurios 

. _ i pa
mik tarės jė-

pasisakė linga daugiau kapitonų, lpriklauso prie lygos,

Amerikos Kariuomenei Įsakė
labai panašius į straiges. Aš^kos sutartį. Jung. Valsty-

I » • A • • • • • •

nimo laisvė.
Bet labai abejojama, 

kad tokią laisvę žmogui 
sutiktų duoti Rusijos rau
donoji valdžia. šiandien 
visa Rusija ir visi jos o- 

i ir dominuojami 
Jung Vals kraštai neturi jokios lais- 

Itybių Atstovybės namąlvės: Zm?f.us -vra »talita- 
i Damasko je ir nuplėšė A-ir,ncs valdžios vergas.

inaudos savo 
igas.

Sirijiečiai demonstruo- ■ 
itojai padegė

tai mačiau Miunchene”. Kaip bių, Anglijos ir Prancūzi- 
žinoma, rudasis diktatorius i 
klydo, bet kaip fatališkai jį į jabai aiškiai permato, kad

Rusija su savo pasiūlymu 
nori užkirsti kelią Vaka
rinėm Valstybėm, jeigu 
nebus galima su Rusija 
susitarti, sudarymui ir 
pasirašymui atskiros tai
kos sutarties. Sudarius 
centralinę Vokietijai vai-

jos užsienio ministeriai
tą klaidą tada pastūmėjo tokie I 
Chamberlainai ir kiek pasauliui 
kraujo ir ašarų išvarvina dik
tatorių klaidos... C.

Kas nemoka būti netur
tingas, tas nemokės būti 
ir turtingas.

Roma, gr. 1 
Valstybių Karo Departa
mentas įsakė Maj. Gen. 
Lawrence Jaynes, Vidur
žemio okupacijų teatro 
komandantui ir jo vado-į 
vaujamai armijai kol kas 
pasilikti Italijoje. Toji ar- , 
mija susideda iš 2500 ka-Į*“?18 neramumo, kuriuos 
rininkų ir kareivių, kurie:kelia komunistai ir kiti 
yra geriausi Jung. Vals-|savo krašto priešai.

Jung. tybių armijos specialistai, 
kari- 
buvo 
It ai i - 
laivu

Gen. Jaynes ir jo 
ninkai ir kareiviai 
pasiruošę išvykti iš 
Jos gruodžio 3 d. 
Admiral Sims. Išvykimo 
atidėjimas gali būti prie-

merikos vėliavą, šeši tūk- _ ,
1........................ „ J Rusų Laikraštis Kaltina

iri Jung. Valstybes
_______

Maskva, Rusija—‘Trud’, 
j rusų unijos laikraštis, 
1 kaltina George V. Allen, 
Jung. Valstybių ambasa- 
;dorių Iranui, už tai, kad 
'jis būk “davęs įsakymus 

i” r.epri- 
Irano žiba-

stančiai sirijiečių marša- 
vo prie valdžios įstaigų 
reikalavo “švento karo”.

Pasiūlė Teisiu Bilių 
Pasauliui

Jung. Valstybes

Washington, D. C. —
Mrs. Franklin D. Roose 
velt, Amerikos atstovė Irano parlamentui 
Jungtinių Tautų Žmo- imti Rusijos - I.„ 
gaus Teisių Komisijoj, i lo sutarties.
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NUTARIMAI - REZOLIUCIJOS 
Dėl Bendros BALF Veiklos

BALF buvc> įsteigtas lietuvių 7. Dėti visas pastangas, kad 
tautos pražūties pavojaus va-1 BALF būtų nesugriaunamas 
landoje. Karui pasibaigus, pa
saulio nelaimės ir lietuvių tau
tos vargai nesibaigė. Priešin
gai — lietuvių tauta likos pa
vergta. tūkstančiai jos geriau
sių sūnų, gelbėdamiesi nuo mir--tantiems

tiltas, jungiantis visus kilna- 
širdžius žmones — lietuvius ir 
kitataučius — didžiajam lietu
vių tautės gelbėjimo darbui.

8. Pagelbėti naujai atvyks- 
į mudrius lietuviams įsikurti, 

tiesj pateko tremtinių būklėje, kad jie būtų naudingi šios ša- 
Lietuviai tremtiniai tebevargs-įlies gyventojai ir sėkmingi sa- 
ta. mirtis ir ligos juos tebeski-įvo brolių nelaimėje ir tremty- 
na. Badas, alkis ir šaltis juos 
tebesilpnina.

BALF yra jų vienintelė vil
tis. paguoda, pagalbai. BALF 
piniginės ir daiktinės dovanos 
— nėra tiktai dovanos. Tai! 
dvasios stiprinimas, amžiaus ii-1 
ginimas.

je gelbėtojai.

tebegyvena beteisių šelpiamųjų 
gyvenimą — kaipo “humau 

imaterial”. be nuosavybės ir 
i pilietinių teisių, be balso jų li
kimo sprendime, nuolat “skrv- 

■ niuami" ir cenzūruojami. Prieš 
grįžtant į laisvas tėvynes, šiei 
tremtiniai trokšta laisvo ir sau- 

‘gaus gyvenimo su visomis žmo- 
(gaus teisėmis, su darbo progo- 
|mis. su sąlygomis šeimyniškam 
(gyvenimui ir švietimui. Tokių 
sąlygų buvusiose priešų šalyse 
ilgą laiką nebus, ir todėl karą 
laimėjusios valstybės turi prie
volę tremtinius priglausti savo 
teritorijose.

Todėl BALF seimas užgina 
Stratton Bill H- R- 2910 ir įpa
reigoja visus sąvo skyrius ir 
narius šio ar panašaus įstaty
mo pravedimą paremti per sa
vo senatorius ir kitus atstovus

TREMTINIŲ 
ĮKURDINIMAS

BALF metinis seimas,
(džiaudamas New Yorker
į būtyje New York’o mieste 1947 * Apart 1
j m. lapkričio 5 ir 6 d.d.. išklau- reikšdamas

Kilnų šaipos darbą dirbant, isęs išsamių pranešimų apie lie- Strattono ar jam panašus įgta- 
visos Amerikos lietuvių patrio-; tuvių tremtinių būklę, aspiraci- tymas bus: sekančioje regulia-

BALF seimas, 
įsitikinimo, kad

tinęs grupės sugebėjo sueiti po jas ir pageidavimus, 
viena vėliava. O tai jau didelis intresuotų valstybių 
laimėjimas, 
kusi nei viena 
lietuvių organizacija!

BALF veikla davė progą lie- kuris tremtinių problemą galu- perkeldinimą ir pagelbėti įkur
tuvių vardą iškelti plačioje A- tinai ir pastoviai išrištų, yra — dinti kelis 
menkos visuomenėje, per spau- į nepriklausomybės, 
dą, radiją ir kitaip. Tiek didžio- nio valdymus: ir 
jo spauda, tiek radijas, tiek di-įsiiį sugrąžinimas 
džiosios šalpos organizacijos ■ kilmės kraštams, 
minėte minėjo ir tebemini ken-j 
čiančios lietuvių tautos vardą. ' vergtoji Lietuvių Tauta. Lietu- j

I I

Turėdamas visa tai minty. I vos valstybės ;* 
BALF Seimas. 1947 m. lapkr. 5 j kratinėse 1 _____ . ___ ,
ir 6 dienomis New Yorke. da-' sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko- j 
bartinio pasaulio sostinėje, nu-j mitetas, tremtinių masės Euro- 
taria ir pageidauja, kad BALF poje ir šaltame Sibire, ir visi 
prieteiiai stengtųsi įsipareigoti i lietuviai amerikiečiai. Šis reika- 
veikti sekančiai: (lavimas yra paremtas tarptau-

1. Stiprinti BALF skyrius, jtine teise, kuri Lietuvos vals- 
itraukiant į juos kodaugiausia tyhinį suverenumą tebelaiko 
narių:

kokio nėra pasie-į pastangas tremtinių 
kita Amerikos į išrišti, pažymi, kad 

teisingas klausimo

bei apieįrėje Kongreso sesijoje priim- 
dedamas ^g pažymįt kad aut lietuvįš- 

problemai kos visuomenės pečių netrukus 
vienintelis įužgUis sunki atsakomybė: pa- 
išrišimas, puošti kelią, dalinai finansuoti

tūkstančius Lietu
vos tremtinių, kurie neturi ar-demokrati-

žmogaus tei- • timų giminių Jungtinėse Ame- 
tų tremtinių: ,-jitos Valstybėse, ir pagelbėti 

į

{kitiems tūkstančiams įsikurti
į Tokio išrišimo reikalauja pa- , kitose valstybėse.
I™-,*™ T.i*»tnviii Tauta T.i^tn.į Todėl BALF seimas įgalioja 

atstovai demo-; Direktorių Tarybą sudaryti 
valstybėse, V yriau-1 gpecialę komisiją, kuri nuodug- 
-- --------------  — .niai išnagrinėtų visą problemą,

sektų vyriausybės daromus žy
gius šio krašto ir tarptautinė
je plotmėje, ir sukurtų, atsi
žvelgiant į geriausius tremtinių 
ir tautos interesus, ar tai koor
dinacijos komitetą, ar tai at-

irių: j nepaneigtą, bei visa eile iškil-įgkirą organizaciją lietuvių
2. Steigti BALF skyrius tose įminga! pareikštų tarptautinių j tremtinių emigracijai, imigraci- 
etovėse. kur skyrių dar nė-! įsipareigojimų — kaip antai: jai ir įkurdinimui planuoti ir 

'Atlanto Čarteriu. Keturiomis vvkdvti
vietovėse, kur skyrių 
ra: (Atlanto Čarteriu. Keturiomis vykdyti.

3. Tęsti nuolatinį drabužių. Laisvėmis. Jaltos Deklaracija 
avalynės, medikamentų, moks-(“Išlaisvintoms" Europos Tau-ij^^ gALF. veikiantieji tremti- 
lo reikmenų ir kitokių gėrybių!toms, ir Jungtinių Tautų Čar-(nių reikalams komitetai. — kū
rinkime vajus: iteriu. jpjg veikia prie arba su katali-

1. Rinkti pinigines aukas vi- šalia to. ligi bus atsteigta ■ (War
su nuoširdumu, kad būtų gali-' nepriklausomybė ir laisvė Lie- JUCWC). protestantų 
ma ir įmanoma ko didesniam tuvai. Latvijai, Estijai ir ki- yvorid Service). liberalų (Inter- 
skaičiui lietuvių tremtinių, y- toms šiandien Sovietų Rusijos natic-nal Rescue and Relief Co- 
pač jų vaikučiams, pagelbėti. pavergtoms tautoms. — tenka mmįttee) ir žydų organizacijo-

5. Pravesti viešas rinkliavas kreipti rimtą dėmesį tarpiniam 
iTag Day). 
tą padaryti:

6. Prašyti visus BALF na- Austrijos į 
rius ir lietuvių šalpos darbo rė- Daugiau kaip dviems 
mėjus metuose paaukoti nema-' praslinkus po karo 
žiau vienos dienos uždarbį ken- nutraukimo, lietuvių ir kitatau

čių politinių tremtinių masės

BALF seimas pageidauja,

Relief Services —
(Church

mis, turinčiomis teisę teikti 
kur tik įmanoma 1 tremtinių klausimo išrišimui — į korporatyvius paramos afidevi- 

emigraci jai iš \ okietijos ir, įus taipgi Susivienijimas Lie- 
kitas valstybes. 11,,Amprilrnip, Susivieniji

mas Lietuvių Romos Katalikų 
Amerikoje, Amerikos 
Taryba bei Lietuvai 
Sąjunga. — sudarytų jungtinį 
komitetą ar korporaciją visų 
šių organizacijų veiklai, įtakai, 
pajėgumui ir planams apjung
ti bendram tremtinių įkurdini
mo užsimojimui.
memorandumai'

BALF direktorijatas 
gojamas paruošti memorandu
mus Valstybės Sekretoriui, Se
nato ir Atstovų Rūmų imigra
cijos pakomisijoms. Suvienytų 
Tautų organizacijai, bei Inter- 
national Refugee Organization, 
išdėstant šio Senato pareikštus 
pageidavimus tremtinių 
globos ir įkurdinimo 
mais.

alstybes. Į tuvių Amerikoje, 
metams. - ... —
veiksmų i Lietuvių 

Vaduoti
čiančių lietuvių gerovei.

(Bus daugiau)

įparei-

šalpos, 
klausi-

BAVARIA

Šis jums Bus Pranešimas
Pristatymas naujos telefonų knygos sykiu 
jums bus ir pranešimas, kad reikia pradėti 
naudoti telefonų naują numeriavimo planą 
— pakeisti trečiąją raidę centralinio ofiso 
skaitlinė — numeriu, kurį reikia paminėti 
operatorkai.

Visuomet patikrink numerį naujoje tele
fonų knygoje, nes kiekvienas centraJinis o- 
fisas Didžiame Bostone pakeistas nauju 
planu.

NEW ENGLAND TEIEPHONE & TELEGRAPH COMPANY

Kempteno “Maironio” 
Vardo Lietuvių Gimnazi
jos VII klasė spalių mėn. 
25 d. suruošė vakarą, ku
rio pelną paskyrė netur
tingiesiems mokiniams 
šelpti. Programoje buvo 
A. Gustaičio vieno veiks
mo vaizdelis “Sekminių 
Vainikas”, kurio suvaidi- 
nimui prisidėjo ir kitos 
gimnazijos klasės. Pažy
mėtina, kad nemaža gim
nazijos mokinių dėl blogų 
gyvenamųjų patalpų ir 
blogo maisto yra labai 
nusilpę, jų sveikatos sto
vio kritiškoje padėtyje.

Kairėje matoma Moda Yodh, 80 hl. pirmuti
nės indietė atvykusi į Stanford Universitetą, 
California. Ji čia rado nuoširdžių amerikonių 
su kuriomis ji užmezgė savo pažintis. Paveiks
las parodo ją jos krašto merginų uniformoje.

DAR VIENAS “LAIŠKAS 
IŠ LIETUVOS”

l 
ATGARSIAI IŠ LDS CONN. 

APSKR. SUVAŽIAVIMO
Lapkriėio 9, š. m. įvyko LDS čių. p. Jonas Totilas perskaitė 

Conn apskrities suvažiavimas praeito apskr. suvažiavimo pro- 
šv. Kazimiero parapijos svetai- tokolą, kuris užgirtas delnų 
nėję, New Haven, Conn. plojimu. Apskr. Valdybos na-

j Giedotas šv. mišias už gyvus1 riai išdavė įdomius raportus, 
' ir mirusius apskr. narius atna-: kurie buvo vienbalsiai priimti, 
i savo kleb. kunš E. Gradeckas Plačiai apsvarstyta “Darbi- 
10 vai. rytą. 1:30 vai. po pie- ■ ninko’’ •reikalai, kas link naujų 
tų gausus būrys atstovų ir at-' narių ir naujo veikimo. Anglų
stovių susirinko į parapijos 
svetainę. Vietinės kp. pirm. p. 
Jonas Mišeikis, pasveikinęs at
stovus ir svečius, pakvietė ap
skrities valdybą užimti vietas.

Maldą atkalbėjo kleb. kun. 
Edvąrdąs Gradeckas, sveikino 
atstovus ir ragino LDS narius 
surasti būdą kaip jaunimą pri
traukti prie mūsų brangios or
ganizacijos.

Registracija atstovų ir sve-

kalba straipsnių talpinimą į 
“Darbininką” užgyrė vienbal
siai.

Auką $25.00 paskyrė Šalpos 
Fondui.

p. Vladas Norkūnas visus pa
kvietė į “Sea Cliff Inn”, kur 
karališkai visus pavaišino, ir 
mes visi tariame nuoširdų ir 
lietuvišką ačiū.

LDS apskr. šūkis yra — Pir
myn! Rap.

| Naujas Lietuvos Pranciškonų šv. Ka-
i zimiero Provincijos ir Vienuolynų 

Amerikoje Vadovybes Sąstatas
Provincijos Vadovybė:

Tėv. Justinas Vaškys — Pro
vincijolas.

Tėv. Bernardinas Grauslys — 
Provincijos pirmas patarėjas ir 
sekretorius.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas — 
Provincijos antras patarėjas.

Vienuolynų Vadovybės:
Lietuvos Pranciškonų Pro

vincijos Taryba paskyrė sekan
čius viršininkus Provincijos 
vienuolynams:

šv. Antano Vienuolynas 
Kennebunk Port, Maine

Tėv. Justinas Vaškys — Vie
nuolyno viršininkas ir “Šv. 
Pranciškaus Varpelio” redakto-

CAMBRIDGE, MASS.— Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., Nekalto Prasidėjimo 
Novena ir 40 Valandų atlaidai, 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.— 
Tėv. Leonardas Andriekus, O. 
F. M.

MASPETH, N. Y. — V. Jė
zaus Atsimainymo par., 40 Va
landai ir Tretininkų vizitacija, 
lapkričio 30 d. — gruodžio 2 d. 
Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O. F. 
M.

KINGSTON, PA. — švenč. 
P. Marijos par., 40 Valandų at
laidai, lapkričio 30 — gruodžio 
2 d. — Tėv. Jurgis Gailiušis, O. 
F. M.

WATERBURY. CONN. — 
Šv. Juozapo par., švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo Tri-

_!duum, gruodžio 5—8 d. —Tėv. 
Jurgis Gailiušis, O.F.M.

| BROOKLYN, N. Y. — Ange
lų Karalienės parapijoje, Ant-

Tėv. Benvenutas Ramanaus- rosios Brookiyno, New Yorko

Komunistų dienraštis “Lais- daugumoje yra ūkininkai buvę 
vė” Nr. 236 iš spalių 10 d., arba jų vaikai ir dar nėra pa- 
1947 met. patalpino “Laišką iš miršę kada rugius veža (ar 
Lietuvos”. Panašių laiškų tame tuoj nupiovus) ir kiek telpa 
dienraštyje randama dažnai.! maždaug pėdų į vieną vežimą 
Kaip šis, taip ir kiti laiškai vi- ir kiek maždaug galima prikul- 
suomet esti pagaminti pagal ti rugių iš 190 pėdų. Toks pa- 
užsakymą. O kad taip yra tuo- sakiškas derlius yra galimas 
jaus pamatysime paskaitę tą tik komunistų propagandai ir irius, 
laišką. Tūla Anelė rašo savo gali būti aprašytas tik “laiške 
dėdei laišką į Ameriką ir nusi- iš Lietuvos”. 
skundžia, kad nebegaunanti iš 30 centnerių iš 190 'pėdų (1 
dėdės laiškų ir kodėl nežinanti.: cent. yra lygus 
Taigi, jai galime drąsiai atsa- svarams), 
kyti, kad čia jau kaltas ne dė
dė, nes jis, kaip pamatysime iš viškų dainų 
jos laiško, rašo. Anicetui ir ki- pareikalavimas, kad jų pritrū- kas — Vienuolyno patarėjas ir ir New Jersey valstybės Šv. 
tiems, tai aiškus dalykas, kad ko Lietuvoje. Jog Juozas tar- 
parašo ir jai. Bet dabartiniai nauja mieste, kuF dieną ir nak- 
Lietuvos valdovai 
laiškus iš užsienio patikrina ir ku, atrodo, galima būtų gauti 
radę juose ką nors jiems netin- ir reikalingų gaidų. Bet, matyt, 
kamo parašyta, laišką numeta lietuviškų gaidų 
į kampą.

Štai jos laiško įdomesnės vie- tai netrukus reiks iš Amerikos 
tos: “Labai seniai begavau iš traukti ir mokykloms lietuviš- 
dėdės laišką. Dėl ko — neži- kus vadovėlius, 
nau. Mes visi esame sveiki ir, 
gyvi ir darbuojamės ant ūkio, 
o vyras Juozas tarnauja mies
te. Turime nemažą įpėdinį, 8 
mėnesių sūnų Sigitą. Derlius 
laukuose geras, taip kad duo
nos bus užtektinai Vakar bai- namas stovi jau antrus metus 
gėme pjauti rugius. Pripjovėme neįrengtas. 
19 vežimų (vienas vežimas 10 mę vienos, o kur vyrai? Trūks- 
pėdų), taip, kad prisikuls apie j ta lietuviškų dainų ar giesmių 
30 centnerių...
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Negi jau toks
ar

Tėv. Bernardinas Grauslys — 
Tik pagalvokite, Brolių magistras.

Tėv. Viktoras Gidžiūnas 
maždaug 125 Amerikos Lietuvių Tretininkų 

Įšv. Kazimiero Provincijos Ko- 
didelis lietu- misaru Provincialiu.

giesmių gaidų

gaunamus tį groja muziką, tai ten nesun-

vietas užėmė 
rusiškos. Jei taip gerai seksis,

Kad ir iš tokio, specialiai pa
ruošto laiško, aiškiausiai mato
me kas ten Lietuvoje dedasi. 
Ten yra vargas, skurdas ir vi
siškas bankrotas.

Ūkininko pastatytas naujas

bibliotekos vedėjas.
Tėv. Petras Baniūnas — Vie

nuolyno patarėjas ir tretininkų 
reikalų vedėjas.

šv. Pranciškaus Vienuolynas 
Mount St. Francis 

Greene, Maine
Tėv. Juvenalis Liauba — 

Vienuolyno viršininkas.
Tėv. Leonardas Andriekus — 

Vienuolyno patarėjas ir Maine 
valstybės Lietuvių dvasinių ir 
tautinių reikalų vadas.

Tėv. Modestas Stepaitis — 
Vienuolyno patarėjas.

Tėv. Jurgis Gailiušis — Vie- 
j nuolyno bibliotekos vedėjas ir

Pranciškaus Mylėtojų ir Treti
ninkų Konferencija gruodžio 7 
d. ir Tretininkų rekolekcijos 
gruodžio 4—7 d. — Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, O.F.M. ir Tėv. 
Juvenalis Liauba, O.F.M.
Very Rev. Just. Vaškys O.F.M.

Franchcan Monąstery 
Kennebunk Port, Maine

KEMPTEN- 
BAVARIA

gaidų. Kur jos dingo? Ūkinin-
Juozas iš dėdės labai prašo, kė džiaugiasi, kad duonos už- 

kad jam (per mane) prisiųstu- teks, lig daugiau nieko ir ne- 
mėte... Amerikoje išleistų gai- reiktų jai. 
dų lietuviškų dainų ar gies-i 
mių... Aš truputį buvau apsir-i 
gusi, darė afiendicito operaci
ją ir šiuo metu esu nelabai 
sveika. Sesuo Adelė dirba že
mę viena, jai padeda tėtė ir 
kaimynai... Pas mus smagu gy
venti: miestuose per dienas ir 
naktis ant gatvių groja muzi
ka, linksmina visus. Sparčiai 
'atstato sugriautą 
Naujas namas šiemet taip 
stovės neįrengtas".

Paviršutiniškai skaitant 
laišką atrodo viskas gerai.

Kempteno sporto klubo 
Moterys dirba že- misijonierius. !‘*‘sr8*8' S’?'

Provtndjos VmknyM. ®en- ^į27. d,e’T 
J dalyvavo lietuvių krepšį-
.. nio L klasės pirmenybiųTėvų PrancBkon, Misijos t e Wuerz{;urge, \Ur 

1SH7 m. (sulose dvejas krepšinio
chicago, ILL. — švenč. p. ■ rungtynes. Ke m p t e n o 

Marijos Nekalto Prasidėjimo margiečiai nugalėjo Wu- 
par.. Nekalto Prasidėjimo No- erzbergo ‘Vytį’ ir HanaU 
vena ir Tretininkų vizitacija, ‘perkūną’. J ’ 
lapkričio 29 — gruodžio 8 d.— kad žymūs lietuviai krep- 
Tėv. Bernardinas Grauslys, O. šininkai iš Kempteno — 
F. M.

Miestuose dieną ir 
naktį groja muzika gatvėse. 
Kodėl? Kad negalėtų žmones 
ramiai prisiminti tų, Nepriklau
somos Lietuvos laikų, kada 
duonos kąsniu niekas (tuo la
biau ūkininkas) nesirūpino. 
Buvo galvojama kur dėti beko
ną ar lašininę kiaulę, sviestą, 
kiaušinius arba žąsis. Ypač tos 
žąsys, jos įgriso visiems iki gy-! 
vo kaulo, kada smetoniškoji 
valdžia įsakė visiems savo val
dininkams ir kitiems miesčio- 
nims jas valgyti priverstinai 

Bet'po tam tikrą skaičių, žiūrint 
pagalvojus kiek, darosi neaiš- pajamų didumą, 
ku: kodėl Anelės vyras, pali
kęs savo ūkį nesveikai žmonai rybčs dabar yra Lietuvoje. Ir.siškiai, profesionalai ir biznieriai. Bendroji lietuviš- 
ir dar su mažu kūdikiu, išėjo,kaip Bimba mulkina savo drau- ’ * ’
tarnauti į kaž kokį miestą. Se-!gus taip vadinamais laiškais iš 
šuo Adelė dirba žemę viena,; Lietuvos, 
kaimynams padedant, o kur 
jos vyras? Derlius yra toks ge
ras, kad tik 10 pėdų tereikia į 
vežimą. Čia laiško autorius pa
miršo, kad Amerikoje lietuviui

Pažymėtina,

Bagdonas, Duliūnas ir

LDS. N. A. Apskrities 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

miestą... 
pat

šį
. I

Tad matome kokios ten gė-

Ckiniakaitis.

Vakarai neteko Kris
taus, nuo to jie turi žūti.

įvyks Gruodžio 14 d., 1947,1 vai. po pietų, šv. Pet- 
par. bažnytinėje svetainėje, W. 5th St., So. Bos-ro

ton, Mass.
Kviečiamos visos LDS kuopos išrinkti savo atsto

vus į šį metinį suvažiavimą. Kviečiami į suvažiavimą 
ir mūsų Gerbiamieji visuomenininkai, veikėjai, dva-

kai - katalikiška veikla lai suįdomina kiekvieną lietu
vį. šis suvažiavimas galės pasisakyti už žieminio se
zono veiklos planus. Nes piūtis didelė ir darbininką 
reikia daug.

LDS N. A. A. Valdyba:
Dvasios Vadas — Km. Pr. Juškaitfe 

Pirm. — A. Zavatskas 
ftešt — T. Verąjaekas ...
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jomestic yearly

Domestic once per week yearly 
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Dangaus Įspėjamieji Ženklai

anthorized on July 12 1918 

PRENUMERATOS KATNa

Amerikoje metams $5w
Vieną kart savaitėje metama $3 0
Užsieny metams $5 5<
Užsieny 1 kart sav-tėi metama <3 K>

$5 00 
$3.00 
$5.50 
$3 50

DARBTNTNKAS
<68 Rmadwa> South Rnatnn Mas

Telephone SOUth Boston 2680

Mūsų Ganytojo Balsas

Pasaulis kenčia ir blaš- jimo•/ 
kosi.

Žmonės su baime ir rū- iam atnešti išganymą... 
pėsčiu seka laiko ženklus, Reikia, kad visi — ir blo- 
nes jaučia, kad pasaulyje gi ir geri — nepavargda- 
kažin kas įtartino vyksta, mi melstųsi už pavargus’’ 
Nejučiom mintys kyla į pasaulį... 
dangų ir laukia iš ten ko- 

■ kių nors ženklų.
1 O tų ženklų buvo ir, at
rodo, dar bus. Kad tia 
mes norėtume juos maty
ti ir suprasti.

Į DANGAUS ĮSPĖJIMAI
Į Dangus siunčia
ir stebuklų, 
nesapnavo 
tautų vadai, 
ir pasaulio didieji žmonės T^eede. 
negalės teisintis, kad nie- — Nepaklausė žmonės 

o nematė ir negirdėjo. mano šventos Motinos, k?’
Ženklų ir stebuklų iš apsireiškė Fatimo je

ir gerumo... Tiktai 
malda ir atgai'a galėtų 

išganymą...

Bonate, kaip ir Fatimo 
ie. stebuklai pat virti*''

žodžiu tikrumą: įvairūs 
pasveikimai, atsivertima5 

nuostabūs ženklai ar* 
dangaus gėlių lietau0 
šviesių debesų ir nuosta-

ženklų Nu. saulės spindulių pavi- 
apie kuriuos dale...
pranašai ir Trečiąjį karta žmones ’ 
Tautų vadai -nėio pats Išganyto ja"

Katalikų labdaringos organizacijos “Pro Parvu- 
lis” sidabrinio jubiliejaus pro"a Bostono Arkivysku
pas R. J. Cushing pasakė karštą. įkvėptą kalbą, ku
rioje tarp kitko pareiškė, kad mūsų katalikės mote
rys gali suvaidinti svarbią rolę kovoje prieš komuniz
mą. Jos nereikalauja būti tokios karingos kaip antai ženklų ir stebuklų iš ansireiškė Fatimoje ir 
ta garsioji Orleano Mergelė, dabar jau Šv. Joanna dangaus ypač siunčia Gai- šaukė atgailoti. Dėl to š’ 

_ , naskutini akimirksni na t"
Pirmą kartą ji įspėjo ?»te5nn. kad ners dėčiau i*- 

žmones nematyta šviesa, priminčiau žmonėms. T n’- 
kuri buvo ugnies ir krau- vai vra rimti; žmonės tu- 
jo spalvos, 1938 m. sausio d atgailoti, visa širdim5 
25 d. naktį. Apie tą šviesą 'i’sigrižti nuo nuodėmių. 
Dievo Motina plačiau r«a- turi melstis, kad nura- 
sakė viename Fatimos ap- mintų Dievo rūstybę. Y- 
sireiškime (1917 m.): patingai rožančius turi
— Kai tik pamatysite būti dažnai kalbamas. Ta 

j naktį, apšviestą didele, malda yra galinga pas
nežinoma šviesa, žinokite, Dievą, 
kad tai Dievo ženklas, jog malonumus 
netrukus pasaulis bus nu- minimus, 
baustas karu, badu ir Baž- Prisiminkime, 
nyčios ir šv. Tėvo perse- Motina pasakė Fatimoje: 
kiojimu. — Jeigu pasaulis išklau-

Antrą kartą Dievo Mo- sys mano prašymus, Rusi- 
tina įspėjo žmones 1939- ja atsivers ir bus taika. 
45 m. karo pabaigoje, pra- Priešingu atveju — ap- 
bilusi Adelaidai Roncalli tvindys pasaulį savo klai-

Sunkiausių valandų me
tu pasaulyje sustiprės Ma-

j rijos Skausmingos širdies 
garbinimas, kuris nura
mins žmonių širdis ir su
jaudins Jėzaus Širdį. Atsi
lygindama už tai, kas bus 
padaryta Marijos garbei, 
— Jėzaus širdis apipils 

nasaulį malonių šaltiniais.
Krikščionys

širdžių

bandv-
JėzusViešpats

ko daugiausia 
savi- 

intervenci-
stebuklais, 

dangaus

D’Are, kuri XV-tam šimtmety, kardu rankoje vedė: ’estingumo Motina, 
į kovą menkutę prancūzų kariuomenę nrieš anglus.1 
kurie jau buvo užkariavę kone pusę Prancūzijos. Ji 
nugalėjo dėl to, kad ėjo Dievo įsakymu ir Jo gar’ ę 
pastatė pirmoje vietoje. Ji pašaHno iš prancūzu ’*a- 
riuomenės girtavimą, plėšimą, paleistuvystę, keiks
mus ir įvedė moralybę ir pamaldumą. Tais ginklais 
nugalėjo priešą ir išgelbėjo savo tėvynę. Kaip dabar 
būtų reikalinga tokia kilni asmenybė bedievių dras
komai Prancūzijai! Žinoma, eilinė katalikė moteris 
negali apie tokius žygdarbius svajoti. Bet jeigu visos j 
moterys eitų ištikimai savo pareigas, pasižymėtų do
rumu, pamaldumu, labdarybe, suprastų katalikišką 
akciją ir uoliai ją praktikuotų, tai jos sudarytų tokią 
dvasinę jėgą, prieš kurią komunistų propaganda būtų' 
bejėgė, nes bolševizmas plinta tik silpnose, patvirku
siose, “šiaudinėse” masėse.

Savo kalboje Jo Ekscelencija priminė tą faktą, 
kai septyni protestantų ministeriai, aplankę Jugosla
viją, grįžo Amerikon ir paskelbė, kad Tito nepersekio
ja tikėjimo, tik baudžia politiniai nusikaltusius dva-' 
siškius. Girdi, tik “katalikų reakcija” prasimanė, kad Ghiaie - Bonte, Italijoje), domis, iššaukdama karus, 
Jugoslavijoj nėra tikėjimo laisvės. Taigi, kad vėl kas septynerių metų mergai- ir t. t.

Marijos prašymas nebu- 
Dviejų mėnesių metu ap- vo žmonių išgirstas.

1 Tik saujelė žmonių pa- — Matau rusus Genujo- 
milijonai žmonių. Mer- keitė gyvenimą. Dėl to — je...
gaitė pakartojo šiuos Ste- “...Rusija aptvindys pa- Kardinolas Saliege, Tu-

yra 
Reikia 

ir
apriboti 

pasilinks-

ką Dievo

...Tūkstančiai maldininkų pėsti keliavo į Marijos 
šventoves Šiluvoje, Ž. Kalvarijoje, Pivošiūnuose ar 
Pažaislyje”...

rėš daug kentėjimų; daug diplomatui) negirdėtu bu- 
tautų išnyks...”

Ketvirtąjį kartą dangus nergijos, galios, 
įspėjo žmones šv. Tėvo, tizmo ir tikėjimo 
kai kurių Bažnyčios kuni- iš krikščioniu”, 
gaikščių, o ypačiai Milano 
arkivyskupo, kardin o 1 o 
Schusterio, lūpomis, kuris 
viename savo I 
minė mirštančiojo Pijaus 
X žodžius:

j du pareikalaus: aukos, e- 
, galios, patrijo- 

dvasios

Dangus nuolat 
tačiau ar žmonės

.tų įspėjimų, — patys ma- laiske pn- tome.

įspėja, 
klauso

katali
kai, pravoslavai ir protes
tantai— tų pačių tikėjimo 
įersekiojimų aukos, paga- 
iau realizuos dvasios vie- 
lybę Tiesoje, o 
ienybę Meilėje.
Antrosios rūšies 

nuošė 
’tengsis
įmonių patraukti su 
ai. Dieviškoji 
a pasireikš 
psireiškimais, 
aklais, charizmatais.
Kristus savo gailestin

gume nueis iki paskuti- 
iųjų ribų. Tačiau pasau- 
je bus daugybė netikin- 
ųjų .tikrų demonų, kurie 

tžodžiaus:
— Nenorime, kad Tas 
įums viešpatautų!.. Ne- 
..mausime Jam!..
Jie visomis jėgomis 

.rukdys, kad Dievo Kara
lystė neįsiviešpa tautų 
žmonių sielose.

Tada ateis didelė ir bai
si Dievo bausmė. Tai ne
bus kokia Dievo malonė 
ar dovana, bet tikra baus
mė tiems, kurie niekina 
Dievo malones........

Pagaliau ateis Dievo 
vaikų triumfas. Ne visi jo 
sulauks, nes daugelis žus 
didžiosios bausmės metu...

Laiko ženklai patvirti
na tuos spėjimus:

Karo rykštė tebeplaka 
pasaulį ir grąso naujais 
smūgiais. Bažnyčia jau 
persekiojama visoj eilėj 
valstybių. Kenčia ji ir Lie
tuvoje, 
kunigai

neprikaišiotų, jog čia kalba ‘‘katalikų reakcija”, Ar- tei, 1944 m. gegužės 13 d. 
kivyskupas paėmė ištrauką iš protestantų laikraščio, r ‘ 
kurie, matyt susigėdę savo vienminčių melo, parašė sireiškimo vietą aplankė 3 
teisybę. Ir štai kaip protestantų laikraštis aprašo Ju
goslavijos tvarką: c .

“Jugoslavija yra komunistų valdoma šalis, ku-1 buklingosios Motinos žo-šaulį savo klaidomis, pro- lūzos arkivyskupas, 1947 
rios mažas Politbiūras sudaro dalelę komunistų pa
saulinio fronto. Jugoslavijos sostinėje įkurta Komin- 
formas, pasaulinio Kominterno lizdas. Jugoslavijoj 
leista tik viena politinė organizacija: tai maršalo Ti
to Tautinis Išlaisvinimo Frontas.

Jokia opozicinė spauda nėra leistina. Valdžios 
kritika ar tai per radio, ar tai susirinkimuose griežtai 
uždrausta. Vienas parlamento narys, išdrįsęs kriti
kuoti valdžią, buvo nubaustas devyniais metais kalė
jimo. Viešas minties pasisakymas yra griežtai kon
troliuojamas; poezija, beletristika (apysakos, romą- ____,____________ ____ v_________ o
nai, novelės), drama, istorija, ekonomika, literatūra sj jr kritinga, bet ne Kristaus dukrelėms. Nusiminė- 
vaikams, net lopšinės kūdikėlių dainelės — viskas už-j liams ateitis gali atnešt pralaimėjimą, bet ne jums... oficijalusis Vatikano or- čios persekiojimas, 
tempta ant komunistinio kurpalio. L _ _

“Komunistų partija nerezervuotai kontroliuoja bių, bet vis vien aš"jums sakau: Jūs esate žemės drus- d. pranašavo “krikščio-vo kančios, valstybių ir dininkai būriais 
armiją, policiją ir teismus, kuriuos vadina liaudies ka ir Bažnyčios viltis. Telaimina Dievulis jus visas”, nims lig šiol nebuvusio di- tautų sunaikinimas. Tuos šventas vietas:

-------------------- i -------------------»._s.-----x----- Arkivyskupas kalbėjo moterų susirinkime, tad durno mėginimus. Artėja bandymus švelnins ir atsinaujinimas
, bet tie Ganytojo žodžiai beveik neišveng i a m o s trumpins gerų jų maldos ir mas anglikonų,

džius: vokuodama karus ir per- m. sausio 12 d. laiške ra-
— Sunku dar pasauliui sekiodama Bažnyčią. Dau- še:

sulaukti taikos, nes jis gybė gerųjų mirs kanki- ■ *’
perdaug nutolęs nuo tikė- nių mirtimi; šv. Tėvas tu- ti. Esu, pagaliau ,tam ne-

kur vyskupai ir 
suiminėjami, ti
pe rsekiojami, iš

LAIKO ŽENKLAI
Palyginę paskutiniųjų 

laikų apsireiškimus, gali
me padaryti tokias išva
das:
— Jėzaus Širdies Kara

lystė netoli, tačiau pašau- kintieji 
lį prieš tai turi ištikti sun- vežami, 
kūs ir kieti bandymai, kad Tautos ir valstybės nai- 
žmonės padarytų atgaPą kinamos, žudomos, 
už Dievo įžeidimus. Už- auklėjamos. Norima 

Štai, manau, kad kietėję turės būti nu- naikinti senosios

— Nenoriu jūsų gąsdin-

‘---------------- -------------------------------------------------- tinkamas. Tačiau ar galiu
komunistai visų pirmiausiai stengiasi suvedžioti ir patikėti jums savo nuiau- 
suskaldyti gerus, pamaldžius ir pasišventusius kata-timą? — Štai, manau, kad kiete.ię turės būti nu-naikinti senosios ^ražios 
likus... Tose katalikų eilėse moterys užima garbingą komunistinė pabaisa už- bausti. Tik tokiu būdu že- tradicijos ir papročiai, 
vietą. Tad uoliai išlaikykite savo garbingą paskyri- lies visą Europą ir po juo- mė bus nuvalyta, o “pa- Tuo tarpu pamaldžiųjų 
mą. Kai kam ateitis gali būt pilna baimės, bet ne du dangumi parengs... Saulis atnaujintas”. maldos stiprėja: Vokieti-
tiems, kurie turi tvirtą tikėjimą. Ateitis gali būt tam- krikščioniškąją bangą... Pirmosios rūšies bandy- jos ir Amerikos lietuviai 

' “Osservatore Romano”, mus lydės karai, Bažnv- kunigai laiko nenutrau- 
, tikin- kiamą šv. Mišių Auką už

Aš suprantu, kad jūs galite turėti rūpesčių ir šilpny- ganas, 1946 m. gruodžio 7 čiųjų kankinimas, šv. Tė- kenčiančią Lietuvą; mai- 
• • • • V • _ . . W -- ----------A- _ — “ — J .—— J »» — X 4 4 1 — —■ 7 1 — XX— —. 1 r n w 1 » v zJ i 1 »• m J PĮ. 71

religinis 
pastebi- 
protes- 

Centralinei Darbo Federacijai, kurią vaMo atsiųstas tinka ir vyrams, nes visų katalikų vieningumas, susi- konvulsijos, kurios (na- gražus gyvenimas. Dauge- tantų ir pravoslavu tarpe, 
iš Maskvos darbo diktatorius, jugoslavas kilme. 90 pratimas ir gyvas veiklus tikėjimas — tai geriausia vartojant šv. Tėvo išsi- lis tuo pasinaudos: atgai- JAV prezidentas Truma- 
nuošimčių miestų pramonė suvalstybinta. Taip pat ir, prieš komunizmą atrama. K. reiškimą vienam aukštam los ir garbins Dievą. Tęsinys 4-tame pusi.

v •
per
su- v •

teismais. Armiją padarė lyg kokia nepaliečiama šven
tove. Visi tarnautojai ir darbininkai turi priklausyti savo kalbą tik joms taikė,

kaimiečių nuosavybė ir ūkio produktai nusavinami.
“Mokyklos paverstos komuništinimo priemonė

mis. Jaunimo ir moterų draugijoms vadovuja komu
nistai. Bešališki užsienių krespondentai išvaryti lauk. 
Karinga valdžios socialinė ir moralinė pasaulėžiūra 
yra grynai totalitarinė, t, y. kiekvieną žmogų su dū
šia ir kūnu visiškai pasisavina; ji remiasi ant gryno 
materializmo, griežtai paneigia sielos bei dvasios bu-; 
vimą ir garbina vieną žmogų, būtent, Tito. Gi Stali-, 
ną vadina “žmonijos saule”.

Pacitavęs tuos protestantų laikraščio .
Arkivyskupas šitaip nuo savęs kalba: žiurėjo tai i Aldoną, tai 1 sąrašą.

“Nestebėtina, kad taip suklastuotoj valstybės Pagailėjimo gaida ba se
santvarkoj Tito gali įkalinti vyskupus, pateisinti žu- nutęsė Ald?na’ ^ar kartą peržvelgusi sąra- 
dymą kunigų ir sugrūsti į požemį visus kritikus. Jo !us; “ Ateikit ^oj. Gal mes turėsim naujų 
baties spauda sako, kad kaip tik dėlto jis nubaudė ka-,zmiy; A . , . . . -. v..Įėjimu Arkivyskupą Stepinac’ą. Gal tai ir yra jūsų. Į Motpr,s kuri ,a,ka stovel° nervztmrai. 
katalikių moterų, pašaukimas, išsaugoti, taip sakant,! 
Bažnyčią, jei komunistai mėgins tą pat padaryt su 
Vakarų pasauliu, kaip kad su Rytais yra padarę.

Tikėjimo priešai labai bijo tokių kaip jūs uolių to 
pasauliečių. Vyskupų jie nebijo; vyskupų yra nedaug 
ir jie gali būt nužudyti bei įkalinti, arba klastingai! 
išnaudoti. Jis nebijo kunigų, nes jų skaičius neperdi-1 
džiausiąs ir lengvai gali būt visai sumažintas ir iš-į 
blaškytas. Jų bažnyčios gali būt uždarytos, jų spau-j 
dos įrankiai sunaikinti. Jų įtaka gali būt apjuodinta 
bei apšmeižta, ypač tokios valdžios, kuri nesiskaito > 
su jokiu žmoniškumu. Bet jūs — jūs yra desėtkai mi- dėje. 
lijonų. Jūs esate visur. Jei viena iš jūs bus paimta į Kai ji pažvelgė į Aldoną, jos akyse koVo- 
kalėjimą, 10,000 gali sukelt riksmą. Jei vienai bus jo siaubas su viltimi, 
užčiaupta burna, milijonai gali prabilti. Jei viena bus j Ji pradėjo pasakoti užkimusiu balsu: 
nužudyta, visos kitos gali laikytis ir veikti, štai dėlko, — Aš visą naktį klaidžiojau po miestą,,ris.

Jonė Vingėlaitė.

— Pas mus jūsų sūnus neužregistruotas, 
ponia, — paskelbė ji motinai.

— Bet jis turi būti, panelyte, drauge su 
. kitais, turi būti, — tvirtino motina isitikinu- 

žodžius si» ir Jos akYs klausiamai ir maldaujamai

ieškodama sūnaus. Ieškojau jo gyvųjų ir. — Panelyte, o gal jūs kokią žinią gavot? 
mirusiųjų tarpe. Sargybiniai mane palaikė l Aldona palingavo galva.
beprote ir visur leido eiti. Kai kuriems aš! — Gal dar sugrįš, — ramino motiną, pati 
rodžiau jūsų raštelį. Gyvą sūnų rasti mažai tuo netikėdama. Juk mirtis tebeklajoja po 
besitikėjau, tad daugiau ieškojau tam mi- visą Lietuvą. Varšės motinos.
rusiųjų. Visą naktį su žvake išvaikščiojau. — Tai vėl einu ieškoti, — tarė motina ir 
Pamatau lavoną ir žiebiu žvakę, prikisdama silpnai paspaudė Aldonos ištiestą jai ranką, 
ją prie mirusiojo veido. Dažnai man rodyda- Visai instinktyviai Aldona tą ranką paglos- 
vosi, kad į mane žiūri gyvos akvs. Bet tos tė. Ir jai pasirodė, kad tai ne ranka buvo, o 
akys man buvo svetimos. Kad žinotum, na- sušalęs, drebantis paukščiukas. Bet motinos 
nelyte, kiek lavonų aš išvartaliojau! Kiti veidas buvo beveik ramus.
guli kniūbsčia. Štai šitomis rankomis aš ap- Tą pačią dieną toji moteris vėl pasirodė 
verčiu juos ir žiūriu žiūriu bene pažinsiu štabe. Ji be eilės priėjo prie Aldonos ir tarė 
kuriame veide savo balandėlio bruožus. Ne, jai šypsodamasi:
jų tarpe savo sūnaus neradau. Tačiau jie, — Panelyte, atsirado mano sūnus. Gyvas, 
man visi pasidarė brangūs, tie mirusieji, balandėlis, gyvas. Ir linksmas, kaip visados. 
Lyg jie mano sūnūs būtų. Kam pajėgiau, Nebeteks šiąnakt man su žvake klaidžioti, 
akis užspaudžiau ir visus peržengnojau. kaip “Mama, tu man grabnyčią žiebei”. — juokė- 
mažus vaikus ūmai sumigusius, nespėjusius si išdykėlis iš manęs, kai papasakojau jam 
poterių sukalbėti. Ir iš tikro, panelyte, jie, apie savo naktinį ieškojimą. “Dar man ne 
kaip vaikai, gulėjo sumigę. Lyg jie būtų, laikas, mama, mirti. Giltinės dalgė atšipo, o 
vargšeliai, nesikankinę prieš mirtį. Kai ku- mano kaklas kietas”. Ar ne išdykėlis, pane

lyte, tas mano sūnus?
— Tai kur jis buvo? — paklausė, džiaug

damasi motinos džiaugsmu, Aldona.
— Jis buvo su savo draugais Fredoje. Ir 

ten štabe užsirašė... Ir vėl aš ji išleidau, pa
nelyte. Bet jau aš esu rami. Kad ir dabar, 
neduok Dieve, žūtų 
Aš taip norėjau nors kartą dar gyvenime jį 
gyvą pamatyti. Ir gavau. Tegu vėl veja prie
šą. Ir lai stojasi pagaliau Lietuva.

Moteris kurį laiką stovėjo neryžtingai.
— O kur dedami žuvusiųjų lavonai, — pa

klausė pagaliau nuostabiai ramiu balsu.
Aldona krūptelėjo. Paskui nurodė mies- 

lavonines.
Moteris išėjo.

♦

Kitą dieną vėl ji atėjo. Aldona ją pasi- rie net šypsojos.
šaukė be eilės ir pasisodino šalia savęs. j Aldonai, šio motinos pasakojimo beklau-

— Na, kaip, neatsirado sūnus? — paklau- sant, ūmai blykstelėjo mintis: “Mirtis žudo,
sė. daug žudo. Tačiau mirštančiojo veide spin-

Motina nuo nuovargio taip ir sudribo Xe- dūlių, tėvynės meilės įžiebtų, užgesinti ne- 
pajėgia”.

— Ir nežinau dabar, ar man raudoti ar, 
džiaugtis, kad tų mirusiųjų vaikų tarpe sa
vo sūnaus nesuradau, — tęsė toliau mote-

perdaug neverkčiau.



Antradienis, Gruodžio 2, 1947 P A M PJAUS

ZZ? G menkos

oL te tuviai
LIETUVIŠKOS FILMOS

1933 m. Banneux’e: ! MARIJOS ŽEME 'traukti Mariją — tremti*
1 — Esu vargšų Mergelė.1 Lietuva vadinama Mari-'nių Motiną...
Ateinu lengvinti kančias, jos žeme. . ! Dar didesniu pamaldu-

Pradžia 3-čiame pusl. priversta paleisti savo Sū- Ateinu paguosti sergan- Mūsų seneliai ir tėvai y- mu ir pietizmu kreipki- _ .. .. .. .. _ . . . įminės
-------------- T----- <Motiną Mariją, kad Ji ati- 

i Nebuvo tos grįčios so-,.tol1il^ skaudžią bausmės 
džiuose, kur ant sienos ne- plakančią beveik
kabėtų Sopulingosios Mo- V1S^ pasaulį, kad Ji galin- 
tinos, septyniais skausmo 
kalavijais perverta

Dangaus Įspėjamieji Ženklai

nas, baptistas, kreipėsi į naus rankų. Ji tokia stipri čius. Pasitikėkite manimi, patingu
------------- y - i - ------------, - -f-------c . .

šv. Tėvą moralinės pagal- ir sun_, > 
bos....

, kad negaliu ii- aš jumis pasitikėsiu, 
jgiau išlaikyti... i 1943 m.,
į 1858 m. Lourdes: 
; — Esu Nekaltas Prasidė
jimas. Melskitės už nusi-

Atgailos, atgai-
>•••

Mūsų seneliai ir tėvai y- mu ir
1 pamaldumu gar-mės į dangaus ir 

bino Motiną Mariją.
1943 m., apsilankyda

ma pas Bertą Petit, paša-' 
kė: '•
— Žiūrėk į mano Širdies 

žaizdą, panašią į mano 
Sūnaus žaizdą, ir į malo
nių šaltinius, j 
sius išsilieti. Pasivadinau 
Nekaltu Prasidėjimu. Tau' Metinių švenčių metu 
vadinuosi Sopulingosios tūkstančiai maldininkų 

širdies Motina. Tas var- pėsti keliavo į Marijos 
das, kurio nori mano Sū- šventoves Šiluvoje, Ž. Kal
nus, yra man už kitus varijoje, Pivošiūnuose ar

MARIJA KALBA
ŠIMTĄ METŲ

Dievo Motina Marija dėjėlius. 
jau šimtą metų kreipiasi į los, atgailės, 
žmones, ragindama juos 1871 m. Pontmaine: 

'prie atgailos ir pamaldų- — Bet melskitės, mano 
mo. vaikai. Dievas greitu lai-

1830 m. Paryžiuje (Rue ku jus išklausys. Mano
Sūnus leidžiasi sujaudina
mas.

1917 m. Fatimoje:
— Reikia, kad žmonės brangesnis ir per jį visur Pažaislyje.

pakeistų gyvenimą ir pra- bus teikiamos gailestingu-1 Lietuviai—ir tremtiniai,'linkybių laukia, o stiprūs 
šytų atleisti Viešpatį, ku- mo ir išganymo malonės.'ir kaliniai, ir kankiniai —i patys jas pasidaro, 
ris taip labai yra jaU nu- Nepalaužiama valia rei-|ir šiandien su didžiausiu; Ieškok d^^n0 ne ap- 
liūdintas... kalauja mano Sūnaus, kad pietizmu kreipiasi į Moti-,. ,

1932-33 m. Beaurainge: sielos veržtųsi i mano ną Mariją. Spalių mėnesį'/1 ’ yj ’
— Daug melskitės. Vi-Skausmingąją Širdį. Lau-1 kalba rožančių, t-

suomet melskitės. Aš at- kiu šitų sielų eilių pilna mėnesį gieda Marijos litą-i pasauliui daugiau gero, 
versiu nusidėjėlius. Ar ........... “ 1 1
mylite mano Sūnų? Ar

Gal niekas ir niekados mos “Ispanijos liaudžiai”; 
nesutraukė Argentinoje vienur kitur ' prasiskver- 
tiek daug lietuviškos pub- bia permatoma autoriaus 
likos, kiek lietuviškos fil-neapykanta religijai; 
mos, atgabentos čia iš smulkiai 
Šiaurės .
gio Gilvydžio. Š. m. spalių vų šnekas; vienur i 
mėn. 5 d. Buenos Airese prisimena, ką girdėjęs ir 
prie kino “Bristol” gale- iš paprastų rusų; ilgais 
jai žmogus jaustis stačiai išvedžiojimais kritikuoja 
kaip Lietuvoje. Ameriko- skirtumus tarp marksiz- 
niškai lietuviška minia mo ir bolševikiškojo ko- 
žmonių apgulusi kasos munizmo, bet niekur jis 
langelį. Ilgiausia eilė au- neranda progos bent pora i__ __
tomobilių ir sunkvežimių eilučių paminėti šiandie-1nos kraujo; 1 * 
nustatyta gatvėje — visi ninį Lietuvos ūkimą, jos ’ |js bus liūdesyje.

' 1846 m. La Salette:
— Jeigu mano žmonės mylite mane? Dėl to pasi- 

Jeigu Martin Gudeli yra ^nenorės pasitaisyti, būsiu aukokite dėl manęs...

jis aprašinėja du Bac) pasakė: '
Amerikos p. Jur- bolševikų oficialių vado- _  Laikai yra labai Mo-

i vienur kitur p. Nelaimės ištiks Pran-
cūziją. Visą pasaulį kan
kins įvairių rūšių nelai
mės. Ateis valanda..., kai 
atrodys, kad viskas pra- 

1 rasta. Pasitikėkite, nepa
siduokite apatijai, būsiu 
su jumis.... gatvės bus pU- 

: visas pasau-

čia buvo atvairuoti lietu- viltis ir kovas laisvei at- 
viškų rankų. Neperdedant gauti...
galima pasakyti, kad kiek
ten Buenos Airese lietu- lietuvių kilmės, tai gana 
viai turi tos rūšis susisie- savotiškas tas jo lietuviš- 
kimo priemonių — jos vi- kūmas. Lygiai tenka ste- 
sos buvo 
“į svečius
dį. Jei kas būtų turėjęs rodo, vienintelis tikslas — 
nuosavą tramvajų, tai ir žūt būt išgirsti “savo 
su tuo būtų atsidūręs tą partijos” autorių, 
dieną prie kino “Bristol”. 
O didelę vis dėlto meilę 
savo gimtajam kraštui 
turi Argentinos lietuviai! 
Nesusilaikė nuo pagundos 
pamatyti Lietuvą net rau
donai nusidažę mūsų bro
liai. Pakuteno širdį vi
siems graži spalvota Lie
tuvos gyvenimo ir vaizdų 
Br. Motuzų padaryta fil
mą, šiurpiai sukrėtė žiū
rėtojus gedulingo maršo 
garsų lydima bolševikiškų 
žudynių filmą ir jautriai 
buvo sekami filmų vaiz
dai iš lietuvių tremtinių 
gyvenimo. Pono Gilvydžio 
stačiai azartiška meilė fil
mai yra jo tikrai palai
minta “silpnybė”, nes tuo 
būdu jis yra vienintelis 
Argentinoje, kuris sugeba 
filmos pagelba atlikti neį
kainuojamai didelį patrio
tinį darbą ir kuris dėl sa
vo lietuviškos veiklos ir 
širdingų pastangų pasida
rė Argentinos lietuviams 
brangus žmogus.

M

suvažiavusios bėtis ir recenzentu iš li
pas p. Gilvy- rugvajaus, kurio, kaip at-

kalavijais perverta Širdi- žmonių ka.nčias. Dar di- 
mi, arba Vilniaus Aušros desne meile giedokime

pasirengu- Vartų Marijos paveikslo. mūs4 atgimimo dainiaus 
asivadmau t 'Maironio giesmę:

Palengvink vergiją, 
pagelbėk žmoniją, 
išgelbėk nuo priešo baisaus!

Jonas Gailius.

Silpni žmonės gerų ap-

w •

kalauja mano Sūnaus, kad pietizmu kreipiasi į Moti-Į
: sielos veržtųsi j mano ną Mariją. Spalių mėnesį! ----------

Vi-Skausmingąją Širdį. Lau-’kalba rožančių, gegužės! Kas meldžiasi, padaro

jautrumo širdimi. Savo niją. • 'negu tie, kurie kovoja. Pa-
Sūnaus Širdžiai pakarto-! Lietuviai tremtiniai1 saulis eina blogyn, nes 
siu viską, kas bus patikę- trokšta, kad šv. Sostas'daugiau yra kovų, kaip 
ta mano Širdžiai... leistų į Marijos litaniją į-maldų. Cortes.

Kamerai čia pavyko atvaizduoti 
Džiaugsmą su pasisekimu.

Dvi žėrinčios akutės, 
Reiškia pilną pasitikėjimą!

Artimiausia Edison Shop yra pasi
ruošus įrengti jūsų namuose tinkamą 
apšvietimą.

Edison Lempos išrodo gražiau 
Ir švies jums daug šviesiau.’

Tebūnie tokios šviesios akys visą 
ateitį. Apsaugokit jas tinkama šviesa 
— kožname buto kambary tebūnie tin
kamos lempos, kad apsaugoti akis nuo 
žalingo įtempimo. Tas taip lengva ir 
taip nebrangu.

Dabar, kai atėjo ilgesnių vakarų 
sezonas, jūsų šeima praleidžia daugiau 
valandų viduje dirbdama, skaitydama, 
mokindamosi, megsdama ar žaisdama. 
Šitiems tikslams reikia tikros šviesos.

Ateikit Apšvietimo Įstaigon šian
die. Jūsų Edison Shop nori padėt ap
saugoti jūs šeimos brangias akis. At
siminkit —

BOSTON EDISON COMPANY

Čia galit pamatyti įvairaus dydžio 
lempų. Ir labai gražių lempų stalui bei 
fliorui. prikabinamų prie sienos, prie 
baldų, su mėlynu CLM (Certified 
Lamp Makers) ženklu, kas garantuo
ja jums lempos grožį ir puikią šviesą.

____  Skaitytojas, 
lietuviai Tremtiniai 

Argentinoje Protestuoja
Ekonominėj ir Sociali

nėj UN Taryboje rugpiū
čio m. 12 d. Sovietų Są
jungos atstovas užsipuolė 
Braziliją ir Argentiną, 
kad šiose valstybėse išvie- 
tintieji asmenys išnaudo
jami kaip pigioji darbo 
jėga. Dėl tokio įžūlaus So
vietų užsipuolimo, visi Ar-j 
gentinon po karo atvažia
vę lietuviai, buvę DP, nu
tarė paskelbti deklaraci
ją, kurioj pareiškė:

“1. Griežčiausiai protes
tuojame dėl šio Argenti
nos įžeidimo iš sovietų de
legato pusės ir pareiškia
me savo nustebimą, kaip 
tie ponai, kurie pavergė 
mūsų Tėvynę ir savo tero
ru privertė mus iš laisvų 
savo šalies piliečių pasida
ryti išvietintais asmeni
mis, turi dabar drąsos dė
tis mūsų gynėjais ir 
skelbti melą apie laisvės 
šalis, davusias mums prie
glaudą.

2. Pareiškiame visam pa
sauliui, kad mes esame 
sužavėti tuo riterišku sve
tingumu, kuriuo mus priė
mė Argentina, ir širdiin- 

šiam

Fr 1

11

lie-

apie 
oi en la 
girdėjau 

to recen-

RANDA_KO_NERA
Viename Amerikos 

tuvių dienrašty teko ma
tyti ilgą straipsnį 
knygą “Lo que 
U.R.S.S.” (Ką 
SSSR). Kadangi
zinio straipsnio rašytojas giausiai dėkojame 
minimos knygos autorių kilniam kraštui ir jo Vy- 
vadina lietuviu ir gretina riausybei, teikianti e m s 
net su Koestleriu, tai su- mums darbo ir pragyve- 
sidomėjęs pagaliau viena- nimo galimybes lygiai su 

Aires knygyne savo krašto piliečiais.
susiradau “Lo 

la U.R.S.S.”
Išvietinti lietuviai Ar

gentinoje vienu balsu nu
tarė pasiųsti šią deklara
ciją Jungtinių Tautų Eko
nominei ir Socialinei Ta-

me Bs. 
šiaip taip 
que oi en

Mano nustebimui ir ap
sivylimui pasirodė visai 
kas kita. Pirmiausia, iš
tos Meksikoje išleistos rybai, Argentinos Respu- 
knygos taip ir neaiškus blikos Prezidentui, Argen- 
jos autorius. Pasirašo jis: tinos Užsienių Reikalų 
Martin Gudeli. Tai gal ir Ministeriui, Imigracijos 
tas pats, kurį “Naujic- Direktoriui, visiems Ame- 
nos” vadina Gudeliu ir rikos Kontinento Valsty- 
kuris, kiek teko girdėti, bių Užsienių Reikalų Mi- 
dirba to dienraščio redak- nisteriams, didžiosioms 
ei joje. Žinių agentūroms ir vi-

Betgi didesnė bėda ne siems didesniesiems šio 
su autoriaus pavarde, o krašto laikraščiams”, 
su knygos turiniu. Storo- šis nutarimas tuč tuo- 
kos apimties knygoje ran- jau įvykdytaas ir Argen- 
dame Ispanijos civilinio tinos lietuvių karo tremti- 
karo kairiųjų veikėjo nių protestas nuskambėjo
širdgėlas dėl “vyriausybi- radio bangomis ir per lai- 
ninkų” nesėkmės, sužino
me, kad tas veikėjas su 
ispanų anarchistais ir kai- damas argentiniečių ir ki- 
riaspamiais socialistais 
buvo net į Maskvą dele- singam 
suojjimas prašvti

* • kraščių skiltis per visą 
naująjį kontinentą, sukel-

tų simpatijas, kurių netei- 
įžeidimui taip 

para-i stipriai reagavo. H
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VIENAS NUOTYKIS
Kartą Paryžiuje, Grand 

Palais rūmuose buvo me
no paroda. Atidarymo iš
kilmėms pasibaigus sve
čiai susirinko vaišėms. Jų 
tarpe buvo ir kapitonas 
de Gaullis. Vienoje ranko
je jisai laikė savo kepurę 
ir pirktines, o kitoje — 
kardą. Draugai jį supažin
dino su panele Yvonne 
Vendroux. Su ja bekalbė
damas jis bandė laikyti 
puoduką arbatos savo jau 
ir taip pilnose rankose ir... 
visą arbatą išliejo ant 
mergaitės suknelės. Nelai
mingas kapitonas valan
dėlę stovėjo be žado, bet 
greit pradėjo atsiprašinė
ti, ir taip nuoširdžiai, net 
pakartotinai ją sutikda
mas, kad jiedu pasidarė 
geri draugai ir tą drau
gystę sutvirtino amžinais 
ryšiais moterystėje, prie 
altoriaus. Šiandien juodu 
yra tėvai trijų suaugusių 
vaikų: dviejų dukterų ir 
sūnaus.

Kad ir kaip įdomi ta jų 
susipažinimo istorija, de 
Gaullis šiandien i 
rūpi kitu požiūriu:

Jau tada buvo aukšto ū- 
gio ir draugai jį praminė 
“šparagu”. Klasėje jis bu
vo pirmu mokiniu. Baigė 
1911 m., gaudamas leite
nanto laipsnį. Jis turėjo 
teisę pasirinkti pulką ir 
stojo į 33-jį pėstininkų, 
komanduojamą garsiojo 
Petain.

SUŽEISTAS
Didžiojo karo metu pa

rodė ypatingą drąsą, tris 
kartus buvo sužeistas ir 
pasiekė kapitono laipsnį. 
Trečiąjį kartą sužeistas 
kovos lauke gulėjo be są
monės. Jį surado vokiečių 
sanitarai, suteikė pirmą
ją pagalbą ir nugabeno į 
belaisvių karininkų sto
vyklą Magdeburge. Ilgą 
laiką jo gyvybė buvo kri
tiškame pavojuje, bet vis 
dėlto pagijo. Iš lagerio 
net penkis kartus bandė' 
pabėgti. Vienu metu jis 
net buvo išsikasęs tunelį 
po pamatais ir įsigijęs vo-j 
kišką uniformą, bet vis.----- --------
buvo sugautas. Tuos ne-' — Musų likimą kontro- 
pasisekimus jis priskiria liuoja mašina, — "
savo didžiuliam "

Kas sako, kad tik lengvojo svorio sutvėrimai gali daryti šposus? Štai 
sunkusis dramblys tik virptelėjo ir stovi ant pirmutinių kojų, kad net 
ilgoji nosis į baronką susirietė. Žinovai sako, kad ši Ceilono “panelė” 
Maggie, kaip ją ūpas pagauna dažnai panašius šposus išdirbinėja vie
name circo ratelyj, Anglijoje.

viską nulems ne jsitvirti-liuoti, De Gaullis susisie- Jsudarė konstituciją, kuri 
nimai ,ne Maginot linija, 
o armijos mechanizacija, 
aprūpinimas tankais, lėk
tuvais; ateities karas bū
siąs karas tarp mechani
zuotų armijų. paklausė britų generolas.

— Aš nebėgu! Aš tik no- 
rašė ji- riu kelti balsą, kad pran- 

didžiuliam ūgiui: sai.— šiandien tankas da-cūzų armija ir tauta prie- 
mums sargybiniai jį lengvai pa-'rosi būtinas elementas ar- šintųsi. Prancūziją užims 

___ _____  : jis stebi. Būdamas nelaisvėje mijos manevravimuose, vokiečiai, ir aš negalėsiu 
tafp gaiiiįai^pakžū baisą gerai išmoko vokiečių kai-[Rytoj ištisos armijos ju- to vykdyti savoje šalyje. 
Drieš Drancūzu raudonfa- bą.

Darbininko" Metinio
Koncerto Rėmėjai

“Darbininko” metinis koncertas įvykęs spalių 19 
praėjo su dideliu pasisekimu. Tai buvo tikra dainų 

šventė. Koncerto pasisekimui labai daug prisidėjo 
LDS nariai, “Darbininko” skaitytojai ir šiaip kiti 
“Darbininko” prieteliai ir ręmėjai, paremdami jį fi
nansiniai.

Prieš koncerto visų rėmėjų vardų nesuspėjome 
“Darbininke” paskelbti, tai - gi tą atliksime, kad ir po 
koncerto.
Mrs. Konstancija Markunienė, VVorcester, Mass. 
Mrs. Teresė Kukis, Chicago, III...........
K. Plevockas. So. Boston, Mass...........
Victoria Sunkunas, W. Frankfort, III. 
E. Raila, Millinocket, Me.....................
Peter Gelžinis, So. Boston, Mass. ........
Mary Gilbert, So. Boston, Mass. ........
Mr. H. Plechavičius, Cambridge, Mass. 
Frank Latoza, Seranton, Pa..................
Mrs. M. Digimas, Waterbury, Conn. .....
Agota Weisengh, Baltimore, Md...........
Mrs. P. Jacobs, Chicago, III..................
Mrs. D. Saramitienė, Nashua, N. H. 
Joseph Kibart, Montelio, Mass............
EI. Labutienė, VVaterbury, Conn...........
Mrs. J. Strazdas, VValtham, Mass.......
Peter Kadaitis, Cambridge, Mass........
Mrs. Martha Yuris, So. Boston, Mass. 
V. Balauskienė, Worcester, Mass. .....
Mrs. J. Macziulskas, Kearney, N. J. .. 
Teofil Janty, Hartford, Conn. ............
Mrs. F. Stangaitis, Newark, N. J........
Kazys Viesulą, Norvvood, Mass...........

i Mrs. Ona Lipinskas, Cleveland, Ohio 
Juozas Ratkus, Detroit, Michigan 
Anna Mikalausky, Simsbury, Conn.......
Jonas Dimšoc, Chicago, III....................
John Waitkus, Phila., Pa......................

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

kė su britų karine_ misija gerokai suriša vyriausy-iV. Frenkienė, Baltimore, Md. 7 
Paryžiuje ir pasiūlė lėktų- , bes rankas. De Gaullis ir c. Wittrakienė, Detroit, Mich.
vu su jais sprukti į Lon- čia pramatė, kad vyriau- Mrs A Loh> Brighton, Mass.................. .
d011^ jsybei tokiose sąlygose Mrs M Kase Detroit, Mich.................... ..

var?“ ar busJmanoma at‘*Al. Laukaitis, Cambridge, Mass............. .
savo uždavinį, ypač, :j^rs A Kukucohonis, Pittsburgh, Pa........

;povįias Vadluga, So. Boston, Mass............
j M. J. Yakavonis, Brockton, Mass..............
Ona Galinauskienė, No. Cambridge, Mass. 
Bukauskas, Cicero, III. ..............................
Mrs. U. Kubelle, Stoughton, Mass.

|A. Rudaitis, Brooklyn, N. Y......................

kad mažai belieka galimy
bių kontroliuoti sveti
moms valstybėms tarnau
jančius sąjūdžius, kokiais, 
pavyzdžiui, yra komunis
tai. De Gaullis iš viešosios 
arenos pasitraukė iki at- Rev. Alb. J. Rupšys, Ohio, Illinois 
eis tinkama valanda. Da-” * ~
bar jis jaučia, kad mo
mentas atėjo, ir prancūzų 
tauta gausiais balsais pa
sisakė, kad jo sąjūdžiu 
turi daug pasitikėjimo.

Negalėjo GERA ATMINTIS, BET 
ŠYPSOSI MAŽAI

Dar truputėlį apie de 
Gaullio papročius ir as
menišką gyvenimą; jis tu
ri ypatingą atmintį, ypač 
neužmiršta žmonių, ku
riuos jam teko sutikti. 
Savo pasirinkto tikslo sie
kia su visu atkaklumu.

Kartą vienas draugas

dės tik ant ratų”.
Deja, prancūzų štabas 

tepasitikėjo tik tvirtovė
mis, Mažinot linijomis. 

, iš- 
Blitzkrieg’ą”,

prieš prancūzų raudonfa- bą. 
šistus ir balsavimuose KOVOSE SU RAUDO- 
tauta jam parode tokį pa-' \AisiAIS LENKIJOJE 
sitikėjimą, kad daugelis: 
mano, jog tik de Gaullis ir' 
jo sąjūdis Prancūziją ga
li išgelbėti iš Kremliaus 
pančių.

KARIŪNŲ KELIAS
Įdomu mums tą žmogų 

arčiau pažinti. Charles de 
Gaullis gimė 1890 metais 
Lilyje, pramonės mieste 
Prancūzijos šiaurėje. Tai
gi dabar jisai yra 57 me
tų amžiaus, pačiame su
brendime. Jo tėvas buvo 
filosofijos profesorius u-' 
niversitete, nuoširdus ka
talikas. Gal dėl to ir jau-! 
našai de Gaullis, į kurį tė- 
vm turėjo didelę įtaką, y- Petain irJWeygand pasky. 
ra pamėgęs filosofinius - - - - -
ra*tUS- Kadxr,kaŽin kalp riumi^Aukščiausios^Tau- 
pavargęs bebūtų, jisai re
tai kada gula neperskai-j 
tęs nors keleto posmų ku- ___
rio nors pamėgto mintyto- APIE “BLITZKRIEGĄ 
jo. Teturėdamas 18 metų 
įstojo į Saint - Cyr karo parašė garsiąją savo kny-j darytą šarvuočių diviziją, 
mokyklą, kuri Prancūzi- gą: “Ateities Armija”, Savo drąsiais manevrais 
joje taip pat garsi, kaip kurioje atkreipė dėmesį, Į de Gaullis pralaužė vokie- 
Amerikoje West Point. kad modeminiame kare

KOVOSE SU RAUDO-

Kai Lenkija, 1920-1921! De Gaullis pramatė, 
kare su bolševikais pranašavo “Blitzkrie

SAVANORIŲ ARMIJA 
TREMTYJE

i Ir taip britų lėktuvu 
gen. de Gaullis su savo 
adjutantu pasiekė Londo
ną, pirma negu jį pačiupo 
vokiečiai. Čia jis buvo be 
lėšų, be nieko. 7“ “J 
eiti nė į savo pasiuntiny
bę, nes jį, kaip neklusnų 
Petaino vyriausybei, areš
tuotų. Sekančią dieną ap
lankė Churchillį. Tas de 
Gaulliui pavedė organi
zuoti prancūzų pasiprie
šinimą. Jau tą patį vaka
rą de Gaullis, kalba per

- menkai ginkluotas radiją, kreipėsi j praneu-. _____ ------- _____
zų^tautą, pareikšdamas, jam pastebėjo: jeigu tik 

; kad Prancūzija nėra žiu- ^aj jįsaį dažniau šypsotų , 
gusi, jos imperija nepa- sį mažiau jam tereikėtų; 
liesta, su ja galingi są- atkaklumo Dravedant sa- r— - * --------— - - . -

tusį Chateaubriandą. Ke-. nenugalima, kai pasiryžta 
o ..«i 1 nuczikrati otrianeio-

t

m. kare su bolševikais pranašavo “Blitzkrieg’ą”, 
šaukėsi prancūzų talkos J (žaibinį karą), bet pran- 
prie Weygando štabo bu- cūzaį j0 perspėjimų neį- 

(vo priskirtas ir de Gaul- vertino... Kitaip elgėsi vo- 
lis ir jau tada buvo tarp piečių generalinis štabas: 
vadovaujančių kautynėse į jje pasisavino de Gaullio 
su bolševikais. mintis ir davė įsakymą

Sugrįžęs iš Lenkijos Ii- savo generolui Guderian 
ko profesoriumi toje pa-; organizuoti šarvu o t u s.

jo perspėjimų neį-

Mrs. A. Milašienė, Cicero, III. 
Ona Diksienė, So. Boston, Mass. 

i J. Jeskelevičius, Haverhill, Mass.
B.
K.

I
I
c. c.

čioje karinėje mokykloje, mechanizuotus dalinius, 
kurią buvo baigęs. Gene
ralinis štabas pastebėjo 
jo gabumus ir pasiuntė į 
Aukštąją Karo Mokyklą 
Paryžiuje. Ją baigęs kurį 
laiką buvo Petaino adju
tantu, o vėliau — didieji 

• Prancūzijos karo vadai:

Mazutaitytė, Cambridge, Mass. 
Vosylienė, So. Boston, Mass. 

O. Grigaliūnienė, So. Boston, Mass.
Brilvitch, Bridgeport, Conn.......
Yuskas, Los Angeles, Cal........

Ona Shamarakienė, Phila., Pa........
Antanas Bartuzkis, Mahanoy, City

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

“Darbininko” A dm.

re ji generaliniu sekreto-

Prancūzai pereito karo 
pradžioje teturėjo tik tris 
motorizuotas divizijas, ir 
tai • 
ir prastai paruoštas.

KAUTYNĖSE SU 
VOKIEČIAIS

tinio Gynimosi Tarybos.
SVARBIOS MINTYS

Čia bedirbdamas jisai vedė jo žiniai naujai su-

- galingi są- atkaklumo pravedant sa- 
Tik kai 1940 m. pavasa- jungininkai. Ragino orga- vo planus De Gaullis į tai 

rį vokiečiai pralaužė Ma- nizuotai priešintis vokie- atsiiiepė, kad pergalės at- 
ginot liniją kai prancūzų čiams. i kakliai pasiektos prieš vi-
karine galybe buvo su- -----,-"~
triuškinta, prancūzų šta
bas ;
pakėlė jį į generalus ir pa- norių armiją, prie jo pri-. |a7irTypsoUs?

JO PRIVATUS 
GYVENIMAS

Gyvena de Gaullis apie 
j 125 mylias nuo Paryžiaus. 
“Daug skaito, ypač mėgsta 
prancūzų klasikus, jų tar
pe ir į katalikybę atsiver-

kauta; nors dienų bėgyje 
i ji nebuvo laisva nuo ydų, 
bet ji vis * randa naujus 
vilčių šaltinius.

Stipri tauta; nors ji 
kartais apkvaista bežaiz- 

Įdama svajonėmis, bet yra

liasi ryto 8 vai., geria bal- Į nusikratyti ją slegiančio- 
tintą kavą su juoda duo- mis pabaisomis. Ach, tai 

peržiūri laik- j didelė tauta, sutverta pa
tus. kaiD aD-lvyzdžiui’ darbui, kovai;

na, sviestu; į

raščius. Pietus, kaip ap-1 vyzdžiui.

Irigyfc AnglHkai-LiBtuvišką lodynę
Engfish-Lithuanian Dictionary

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

Mes siu) ome 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 nedideli skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

306 W. Broadway, So. Boston 27, Mass

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

Vardas —i -i —______ ____ __________ _____ ______
Adresas_____——____________ __ ____

i De Gaullis pradėjo lais- sas kliūtis yra labiausiai 
vųjų prancūzų sąjūdį, patVarios; gi kai iau per- _____ ’ < * ..

atsiminė de Gaullį, pradėjo organizuoti sava- gaiėg užtikrintos tada lai- ’skritai prancūzai, jis mėg- Įos vardą vis užtinkame 

sijungė prancūzų koloni- i *~įart~ą ‘Turnalistai pa-J ” 
jos, susidarė net prancūzų klausė de Gaullį apie jo 
aviacijos daliniai. politinius nusistatymus.

De Gaullis buvo laimm- jįg atsakė- 
čių frontą, parodė ne- gas, kad ir jo šeimai pa-, _ Vieni sako aš esu ko_ 
lauktą atsparą, bet nega- vyko slapta pasprukti is m..njetos kiti— fašistas

PI“CŪZijOS Pa8iekti h“” K vienos pusės mane lat 
j ko diktatoriumi, iš kitos 
*— įrankiu Londono, Wa- 

vardas liko shingtono ar Kremliaus. 
Prancūzijos Aš manau, kad nėra pras- 

Jo var-.mės paneigti tuos visus 
. kaltinimus. Tačiau aš no

riu nedviprasmiškai . pa-, 
reikšti vieną dalyką: —[ 
prancūzų tauta i

ar tai ryšium 
įsikalbėdamas ir užrūky-su tironais, ar su auko
damas. Dažnai su juo pie- mis« ar su čempijonais; 
tau ja ir gabūs jauni pa- jos genijus tarpais nežy-

>
Dr. J. Prunskis.

I I_____ M - - . - _____ x

idėjėjai Malraux ar Sous- mus, 0 tarpais — baisus

mos, su negausiomis jėgo- doną, 
mis negalėjo spirtis prieš 
stiprias vokiečių motori
zuotas divizijas. Prancū-

telle. Jis mėgsta jaunus, 
žmones. Tačiau nekartą jį! 
aplanko ir vyriausybės! 
nariai. Ponia de Gaulle j 
moka puikiai užimti svc-Į

Paieško

TRIUMFO ŽYGIS
De Gaullio 

zija pervėlai jam patikėjo okupuotos 
savo likimą. Jaisves simboliu „„ ....

das kaskart dažniau slap-
KARO VICEMINISTE- čia atsirasdavo ant sienų

i Prancūzijos kaimuose ir
Vis dėlto de Gaullio su- miestuose. Gyvenimo fak- 

gebėjimai buvo pastebėti, tai parodė, kad de Gaullio 
įvertinti ir premjeras pasirinktoji linija buvo 
Reynaud pakvietė jį Karo teisinga: laimėjo sąjungi- 
viceministeriu.

Prancūzijai atėjo tra- giavo į Paryžių 
giškos dienos. Ministerių žygiu, likdamas 

buvo pasidali- sios vyriausybės galva.
Iki kraštutinumo laisvės prieš kominterno diktatu-1 ta, kuri šimtmečiais

Paieškoma Anelė Grinvtė.r------- ----------------- - ~ ~ r
Ičią, jei generolas veda pa- duktė Adomo, kilusi iš Leliūnų 
sikalbėjimus su anksčiau kaimo Pagirio valsė„ 
atvykusiais. '........................

I
I
i

. Ukmer
gės apskrities. Į Ameriką išva
žiavo prieš Didįjį Karą. Turėjo 
nuosavą mėsos parduotuvę ir

ji būtų vykdoma prancū
zo, ar kieno kito.

ninkai ir de Gaullis įžy-1 De Gaullis nekartą yra 
triumfo pasisakęs prieš totalita- 
laikipo- rizmą, prieš diktatūrą, o 

dabar ypač aštriai stojo tnuomonės
nusios. Kai dauguma pa
linko -vokiečiams kapit u-'ištroškusi Prancūzų tauta Tą.

MYLI PRANCŪZIJĄ
—| Politiniai oponentai pra- gyveno Chicagoje ar Brookly- 

t____tauta niekada mat° kylančią de Gaullio ne. Ieško Bronė Grinvtė - Zilie-
nepalir.ks diktatūrai — ar įtaką įr Priekaištų jam nė, taip pat kilusi iš Leliūnų 

_ Tačiau niekas Pagirio vaisė. Ukmergės
negali paneigti vieno da- apskr. ir dabar gyvenanti: 13b 
lyko, kad de Gaullis myli pniingen a/D Ludwig DP Cen- 
prancūzų tautą, apie ku
rią jis sako:
— Vargšė prancūzų tau-!

> neša'
kentėjimų naštą. Tai sena

nesigaili. Tačiau niekas 
I

kilusi
km.. Pagirio valse.

iter. USA Zene. Germany.

Galutinis visos išminties 
ir viso mokslo žodis yra 
malda. Poetas Milašius.

*
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Tai įvyko prieš trejus metus

Piutis didelė, bet darbininkų matai

Lietuvių Tauta Mirties Povo 
juje, Neapleiskime Jos!

— Pirmoji bolševikų okupacija — “Dėdė" 
Juozapas antru kartu artėja — Bolševikų ver
žimasis sustabdomas — Dar porą mėnesių že
maičiai nemato bolševikų — Ir Žemaitija su
liepsnoja — Bolševikų tankai traiško pabėgė

lių voras — Kas bus kas nebus, bet žemaitis 
nepražus!

PIRMOJI BOLŠEVIKŲ • 
OKUPACIJA

Šiurpas nukrato mūsiš
kį DP. kai jam pamini tik 
bolševiko vardą. Juk kiek
vienos lietuvis tremtinys 
pergyveno pats tuos žiau
riuosius teroro, žudynių 
ir kankinių metus laike 
pirmosios bolševikų oku
pacijos. Retas kuris iš lie
tuvių nebuvo enkavedistų 
tardomas, mušamas, kan
kinamas žiauriausiais bū
dais vien dėl to, kad jis 
buvo geras lietuvis, pat
riotas. O kokias bolševi
kai skerdynes suruošė 
1941 metais pasitraukda
mi iš Lietuvos! Tą galė
jo padaryti tik Stalino 
bernai — enkavedistai, 
komunistai, šimtais ge
riausių lietuvių tautos sū
nų žiauriausiais būdais 
nukamavo Reinių miške 
(prie Telšių). Praveniškių 
priverčiamo darbo stovy
kloj. Panevėžyje. /Sąra
šuose ir kitose Lietuvos 
vietovėse. Kiek gi vargo 
ir skurdo pakėlė vežamie
ji dešimtimis tūkstančių 
lietuvių prieš pat rusu — 
vokiečių karo pradžią į 
Sibirą! Tie vargšai tautie-

ir esant iS-

|— kraujuose plūsta tevis-1tos pasaulio pabaisos be- tautiečių pabėgėlių vorai 
kės laukai, ir likusiems lieka Vokietija. Čia taip bolševikai užbėga už akių 
ten dar kančių galo nesi-;pat viešpatauja žiaurus ir.ir savo tankais puola tuos 
Įmato. Mūsų šauksmas dėl [kietas rėžimas, bėt dar.vargšus, beginklius žmo- 
; daromu mums, mūsų kra 
įštui ištremtiesiems Sibi 
ran skriaudų bei .žiaurių-į kieti ja tuoj subyrės, 
jų kankinimu ir prie?pau- žmonės, atsidūrę Vakarų’ro pasakoja, kad tai buvę 
dos, tai šauksmas tvruo- Sąjungininkų rankose, ne- kažkas baisaus, 
se, kur nė aido nesigirdi! Į pražus. Taip, didelė mūsų Į nenusakomo,

i 
I

--  —- ----------- V w »
šiek tiek žmoniškesnis.Įneš ir pradeda savo pra- 

i Antra, visi mato, kad Vo- gaištingą, žiaurų darbą, 
o! Išbėgusieji iš to praga-

tautiečių dalis ir pasine- 
ša tuo keliu, kad atėjus 

, į momentui, būtų vėl nau- 
pirmosio-^ingi saVam kraštui.

_ _......... ____ ... x ........ .. BOLŠEVIKŲ TANKAI
Žemaitijos fronte. Vokie-' TRAIŠKO PABĖGĖLIŲ

IR ŽEMAITIJA
SULIEPSNOJA

Spa’»u mėn. j * 
mis dienomis bolševikai i 
išvysto vėl dideli pn^lima!

’čiai buvo plėšte išplėšti 
Stalino šunių — enkave
distų naktį iš lovų, su vi
sa šeima, neišskiriant nė 
mažamečių vaikučių ar ži
lagalvių senelių, uždaryti 
į gyvulinius 
išgabenti po 
ba į tolimus 
kiems vergo 
dabar dar ausyse skamba 
tas klaikus klyksmas, ku
ris pasigirdo iš tų nelai
mingųjų lūpų, uždarytų 
minėtuose vagonuse, pa
judėjus su jais ešalonui iš 
mano gimtojo miestelio

. stoties. Pagalbos 
mas ir giesmės 
vaikų verkimas ir moterų 
klyksmas, viskas susiliejo 
į vieną baisų šauksmą 
kuris iššaukė manyje ne
paprastai šiurpų, baisų ir 
kartu skaudų jausmą, —| 
lyg žaibo trenktas. P^si-1 baisios žinios pasiekia Že- ta sekančios dienos rytas, 
jutau bestovįs kaip Stabo rnaitiici0 cii«i«niotneiiia Tanraap holšoviku Har vis 
ištiktas. Bet... ką gi, mes! pabėgėlius ir vietinius gy- nepaimta, 
vargšai tik iš tolo gale- ventojus: ištisų vietovių 
jom į tai pasižiūrėti, o P° gyventojai išžudomi, su
są vaitės kitos ir mus tas .šaudomi ar išvaromi sun- 
pat likimas būtų ištikęs. į kįems darbams į rytus, — 
bet tuos jų jų šėtoniškus ;o Įen jau dienos suskai

dytos! Žmonės kaip pami
šę, — nežino nei kur dė
tis. nei kaip gelbėtis.

Pasiliksi vietoje — būsi
i. kad

vagonus ir 
kieta sargy- 
rytus sun- 
darbams. Ir

šauks- 
žodžiai,

i

t 
’ I

I

I.ietuvių Tautai Šiuo me
tu kenčiant 
sklaidytai po platųjį pasau
lį. reikalinga daugiau kuni
gų. vienuolių, kurie visomis 
jėgomis pasišvęst ų savo 

kenčiančiai tremties keliu 
einančiai Tautai!

Iaetuvos Pranciškonai y- 
ra ypatingu būdu susirūpi
nę padėti savo tautiečiams, 
bet neturėdami pakankamai 
kunigų, negali pilnai išvys
tyti savo veikimo.

TAT KVIEČIAME 
JAUNUOLIUS, 

norinčius pasišvęsti Dievo 
garbei ir Lietuvių Tautos 
gerovei, stoti į

LIETUVOS PRANCIŠKO
NŲ *V. ANTANO 

VIENUOLYNĄ 
Kennebunk Port, Maine.

PRIIMAMI
Lietuvių katalikų šeimų sūnūs baigę bent 

DVI HIGH SCHOOL KLASES.
Jaunuoliai Tremtiniai 

priimami baigę astuonias gimnazijos klases su 
lotynų kalba.

Kandidatai. įstoję į Pranciškonų Ordiną ir atlikę 
vienų metų naujokyną.

Tėvų Pranciškonų Kolegijose ir Seminarijose 
Vienuolyno lėšomis 

ruošis kilniam apaštalavimo darbui.
Į Lietuvos Pranciškonų Vienuolyną taip pat priimami 

kandidatai į brolius.
Dėl priėmimo sąlygų prašome kreiptis sekančiu 

adresu:
Very Rev. Justin Vaškys, O.F.M. 

Franciscan Monastery 
Kennebunk Port, Maine.
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Generalis Kontraktorius ?»
I
(

i

iĮ
694 Chalkstone Avė.,

PROVIDENCE, R. I.
Tel. Plantations 6753

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

Juozas Kasinskas
f ne

«. vonruvn?
DIREKTORIUS

nr? IVnsMngton Blvd.
P. A J.TIMORE 30. Md 

’1'“’ I <exinerton 85^5 
Linrcsinai dėl visokių reikalų. 
-» ...■nP"inV'Q įr

planus sutrukdė karas. 
“Dėdė“ Juozas ;___

kart artėja...
1944 metų birželio pa

baiga.
• i

i ė.

antru1 į
į

žodžiais 
neaprašo

mo.’ Vienas kitas vyras 
dar vargais negalais pa
sprukęs, o didžiausia vilk
stinė pabėgėlių sušaudo
ma, ir lavonai traiškomi 
besisukeliojančių ir šen 
ten bevažinėjančių tankų. 
Čia bolševikai dar kartą 

► savo neaprašomai 
baisų žvėriškumą ir žmo- 

, _ .............. gaus nebranginimą. Bol-
įr pabėgėlių pilni; ševikams žmogaus gyvy-

VORAS...čių pakrikusios kuriuo- \ 
menės pilni keliai, — jie į 
kariauti nebenori ir trau-|8, 9 ir 10 d.d. Besitrau
kia j sava ii vaterlandą —{kiančios vokiečių kariuo- 
tėvynę. Gi bolševikų ka- menės f 
išeiviai, 
badėję, eina varomi polit- sias pas visus nerimas ir 
rūkų | mirtį. Visa Žemai- baimė, — gali bolševikai 
tija suliepsnoia, ateina pasivyti, tada sveikas jau 
sunkios vergijos dienos žuvęs. Pirmenybė kariuo- 
žmonėms. Nė minutės ne- menei, pabėgėlių voros 
bėra laiko lūkuriuoti, — sustabdomos. Gi virš gal- 
reikia veikti nes priešin- vų siuva bolševikų žval-į 
gu atveju “ 
kytojas” sudoros.
kelias pasitraukimui nuo džiulei, tūkstantinei mūsų

■ I - ■ ■— ■ ■ — ■ ■ ■ ■ I

jus taip pat patekti Juo- ragės, mums tiesioginio i 
zui i rankas. Skaudžios, pavojaus dar nėra. Išauš-

susispietusius Tauragė bolševikų dar vis 
Sulaukiam ži

nių, kad tie prasiveržusie- 
ji ties Šiauliais bolševikų 
tankai sunaikinti, o pats 
frontas apie Šiaulius, Kė
dainius ir pan. Mes dar 
saugūs, bet mūsų didesnė 
dalis tėvynės jau neša 
žiaurią vergijos naštą. 
Pasilikusiems anoj tėvy
nės dalyje savo broliams- .’ tuoj sudorotas taip, ~

“mylimas ir gerbiamas jau gįoj žemėj saulės ne- pagalbos rankos ištiesti; 
“tėvas Juozas užsigei-.tematysi ar po keliu mė- negalim, — mūsų saujalė 
džia dar kartą-mus išva-įnesįų žūsi nuo šalčio ir prieš tas raudonųjų ban-
duoti“, t. y. — išvaduoti 
mus nuo laisvės, nuo že
miško gyvenimo ir vieną 
po kito pasiųsti pas Abra
omą. Liepos mėnesį vėl 
suliepsnoja antru kart pa
skutinio karo bėgyje mū
sų brangios tėvynės, mū
sų tėvu, mūsų pačių sody
bos: pasigirsta vėl skau
dus mūsų seserų bei bro
lių vaitojimas po žiauria

' pavergėjų letena: 
kraštas paplūsta 
juose. Kas gyvas 
susnėja, visi . ...
maitiją, - ten dar lais. Lietuvos dalies, 
viau. nors račiai irgi ne
glosto. o kiek galėdami iš
naudoja niLoieniuo. iivnu . - . , . . ,. . , , ,
dienu tėgyje pusė Lietu-'sunenu kaip vieną liepos stebuklo 
vos atsiduria bolševikų P“!«- J“°.s
rankose, o kitai tėvynės 

J daliai gręsia didelis pavo-

i'
i1
i1 
i’ b 
b bi 
b 
b

bado bei kankinimų “tė- ditų mases, 
vo“ mirties malūnuose Si
bire. Slėptis ir bėgti, — 
bet kaip ir kur?’

II

1944 metų spalių mėn. ’jro(jo

Gi bolševikų ka- menės
i, pusnuogiai ir iš- keliai^ ir _keleliaL _Į>idžiau- i bė’‘mažiau“reiškia už mu

sę !
KAS BUS KAS NEBUS, 

BET ŽEMAITIS 
NEPRAŽUS!

s

i
i

DAR PORĄ MENESIŲ 
ŽEMAIČIAI NEMATO 

BOLŠEVIKŲ
Liepos mėn. pabaigoje 

ir rugpiučio pradžioj fron
tas Žemaitijoje stabili
zuojasi, o Suvalkijoje 
vyksta sunkios kovos, — 
mūsų suvalkiečių miestai 
ir kaimai virsta pelenų ir 

Šioj gi dalyje griuvėsių krūvomis. Visi, 
vas u uar • sauskimšai — kurie tik suspėjo ar turė-|

J daug pabėgėlių iš rytinės jo progos dar pasprukti iš
1 lL:et””O2 dalies. tų galvažudžių rankų, i

Vokiečių okupacijos me- randa pastogę ir prieglau- 
tais mano darbovietė prie dą pas žemaičius. Čia

BOLŠEVIKU VERŽI- 
| MA SIS SUSTABDOMAS 

1944 metų liepos mėn. 
: pabaiga. Bolševikai jau 
paglemžė apie du trečda
lius Lietuvos, o likusią 
dalį irgi laukia toks pat 
likimas.

irdar įmonių
mūsų 
krau-

mūsiškius Kelių Pat Vokietijos sienos. Pri- žmonės laukia kokio nors,

| Pristatome Alų ir Tonikų Į
j. nirime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j 
j. toniką pristatome vestuvėms, j namus, krikštynoms, parems ; 
J «r piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite- •

i BORIS BEVERAGE CO.
J J. ARLAUSKAS - J. SKENDELIS. Savininkai.
i t?flESl„ Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

4’»■
v 
t*

Vincas Balukonis. Savininkas.

258 West Brcadway.

Pagamina geru? lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausi alų, vyną ir degti
nę. ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.

South Boston, Mass.t! 
K.

i
l

“Jūs turėsite nepalyginamą parangumą 
Kada IR STEPAS prižiū rėty jūsų šildymą”

Žmogus panašus į Dievą 
tuo, kad jis kūrybiškas, 

tėvas ir mo- gybiniai lėktuvai, patran- nes Dievas žmoguje yra 
Vienas kų gaudimas artėja. Di- apsireiškęs, kaip Kūrėjas. 

Dr. A. Maceina.

NET STEPAS SAKO

I

I

»

,kokią tik jūs

New England Coke Oro Pranešimai 
W.C.O.P. — 7:40 A. M. The Old Salt—Pirmadieniais iki šeštadienio 

W.E.E.I. — 11:10 P.M. E. B. Rideout—Sek., Antr., Treč., Sėst.

Copyright 1947 by N«w Cnglond Coke Compony

PALENGVINA IR PAPIGINA

SL’TAL’PO

VAIKŠC’IOJIMA I SKLEPA

IR ATGAL

Atsisėdęs ilsėkis ir džiaukis

tu prie kambario sienos. Tem

New England Coketik nori.

torius atlieka darbą atidaryda-
ir uždarydamas juskas,mas

per 24 valandas
norite.

JŪS SUTAUPYSITE VISAIS
ATŽVILGIAIS

Kaina maža. Reguliatorių ope

gai sunaudota Pridėkkuro.
laiką,

tiško šilumos
tai tikrai tas mažas investmen-

kitais pilniausiai
jums apsimoka įsigyti.

jsiRiks JIAtsimink šilumos Kontrolį DABAR
NETURĖSI VARGO!

pašauk tuojau

HUbbard 2-4870

Ir Taupyk

New England Coke 
Automatišku Šilumos 

Reguliatorium

k
J
1

L . SIn "-1I

ANGLIŲ IR COKE NAUDOJIMĄra

ar permainos, 
išgelbėtų nuo 

užplūdimo ir jų 
Žiūrėk, ir pa-

kia mūsų vietovę žinia, bolševikų 
kad bolševikų tankai esą vergijos, 
prasiveržę ties Šiauliais ir sklinda koks nors gandas: 
plentu riedą link Taura- vienas ar kitas girdėjęs 
ges. Sekantį rytą ir jūs per radio ar iš kur nors 
galite sulaukti “išvaduo- kitur, amerikiečių laivy- 
jtojų”, — taip praneša te- nas įplaukęs į Baltijos jū-į 
lefonu iš Tauragės. Išgir- rą ir artinasi prie Klai-į 
dus šį pranešimą, šaltas pėdos... Jei iš tikrųjų taip1 
prakaitas išpylė mane, — būtų įvykę, tai aš neįsi- 
ir taip sudribau į kėdę, vaizduoju, su 
Atsipeikėjęs po

kokiu 
keletos džiaugsmu lietuvis būtų į 

minučių, nešuosi kiek tik sutikęs amerikiečių karį, i 
įkabindamas pas savo savo brangios tėvynės iš- 
prietelius su ta baisia ži- vaduotoją. Būtų išbučia- 

jnia. Vyksta padėties ap- vęs kiekvieną ir būtų pa-j 
tarimas, — visi nuomo- sitikęs kaip vyskupą ar 
nės. kad dar laukti, o pa- dar didesnį ir brangesnį 
bėgti kur nors gal dar pa- svečią. Deja, lietuviams • 
;siseks nuo “išvaduotojų" tos laimės neteko apturė- 
ir paskutiniu momentu, ti... Dažnai pagalvoju, kuo 
Prasėdim visą naktį prie gi geresni tie kraštai, 
telefono ir laukiame nau- kaip — Belgija, Olandija, 

!jų pranešimų iš Tauragės. Darija ir kit., jie buvo iš-: 
Tie prasiveržę ties šiau- vaduoti ir jau keletas me
čiais bolševikų tankai vis tų kaip džiaugiasi laisvu 
Tauragės nepasiekia, o gyvenimu. Mūsų gi kraš- 
įmūsų vietovė dar apie 30 tas pateko po dar žiaures- 
’su viršum mylių nuo Tau- ne ir baisesne priespauda,

modemišku termostatu, prisuk

peratūrą gali gauti tokią, kokią

Automatiškas Šilumos Regulia

teikdamas vienodą temperatūrą

Engiand

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

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

Reguliatoriaus,

tas kaip ekonomiškai taip ir
žvilgsniais

Pabandymui įdėsime jį j jūsų
namus, be jokių obligacijų —

NEW ENGLAND 
COKE COMPANY

Coke :
or Your Authorized

Ntw tngland Cok* Dealtr
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ĮVAIROS SKELBIMAI
VIETINĖS ŽINIOS

Lapkr. 27 d., mirė, metus

Laiškas J. Pr. Prel. K. Urbonavičiui

& I I J T* P ę tremtinių ratelio nariais, ku
rių kambarys randasi mokyklo
je prie bažnyčios.

Šis tremtinių kambarys yra 
. šeštadieniais
ir sekmadieniais 2—4 v. v., pp.

Šiame kambary, minimu lai-

Lapkr. 29 d., Antanas Ulec- 
kas apsivedė su Juzefina Gatu-(visiems atidarog 
lyte, gyv. 5 Carson St., Dor
chester. į

Lapkr. 30 d. tapo pakrikšty- ku tremtiniai teikia norintiems 
tas Mykolas, sūnus Mykolo ir pamokas lietuvių kalbos. 
Marijonos (Kazakeviči ū t ė s) į -----------------------

Čiupakų, gyv. 140 Athens St.
Ona Marijona, Juozo ir Liud- sirgęs Adomas Zenevičius, 82 

vės Flynn, gyv. 104 P St., So. metų, gyv. pas dukterį, Matta- 
Boston, Mass. j pan, Mass. Jis paėjo iš Ziež-

■— ■ ■ 'marių parapijos. Amerikoje
pragyveno per 40 metų. Paliko 
tris dukteris ir sūnų. Gruodžio 
.1 d., tapo iškilmingai palaido
tas iš šv. Petro parapijos baž
nyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose.

■ Lapkr. 30 d., staiga mirė Po- 
i vilas Gailiūnas, 52 metų, gyv.
277 Silver St. Paėjo Pabiržės 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 33 metus. Paliko žmoną Oną 
(Gretaitę), du sūnų, brolį ir 
seserį. Buvo pirmojo pasaulinio 
karo veteranas. Priklausė prie 
Dariaus posto. Iškilmingai lai
dojamas, gruodžio 3 d.. 9 vai. 
r., iš Šv. Petro parapijos baž
nyčios Naujos Kalvarijos ka
puose. Pašarvotas pas grabo- 
rių Kasparą, 187 Dorchester 
St.

Melskimės už gyvus ir miru
sius.

Munchen 1947. X. 22.
Didžiai Garbingasis

i

ii!

Tą dieną bažnyčioje, kunigai 
padėkojo žmonėms už dosnu
mą. Nes South Bostono žmonės 
labai daug aukuoja rūbų Lie
tuvoj tremtiniams, šiuom tar
pu jie aukoja maisto ir pinigų 
Europos badaujantiems sušelp-į 
ti. Tai tikras labdaringumas.' 
Mūsų broliai tremtiniai yra di
džioje nelaimėje.

Kunigai priminė reikalus ir 
tremtinių atvykusių South Bos
tonan. Šiems yra nelengva ap
sigyventi svetimame krašte. 
Jiems reikia butų, baldų, apda
ro, avalynės ir darbo.

Kas norėtų ir šiems ištiesti- 
pagalbos ranką gali pasitarti 
su So. Bostonan atvykusių

Sėkminga BALF 
Vakariene

DAKTARAI

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.SeyMr
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
pritaiko akinius. 
584 E. Broadway, 
Se. Bastės, Msas. 

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

TsL TOOsbrtdge 8330 *

J. įM.1.
(KEMTS)

Lietuvis Gydytojas
178 Harvard Stovėt

Kampas bumui arti Centrai 8q
CAMBRIDGE, MA8S

Ofiso Valandos 2—4 ir 8-8

i

b--—-................... n

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE 8 

INSURANCE 

409 W. Broadvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

ir kitais rašybos kūri
niais, o kur pasieksite, ir 
gyvu žodžiu, kelkite žmo
nėse viltį! Nedaleiskite, 
kad juoda, lyg naktis, des
peracija* ir nusiminimas i 
užbaigtų temdyti ir taip! 
jau debesiuotą lietuvio' 
padangę...

Jūs pergyvenęs daug 
kūno ir sielos skausmų, 
bet visgi sugebėjęs savo 
veide išsaugoti antgam-1 
tišką šypseną, išmokinki-: 
te ir mus nenuleisti ran-{ 
kų, bet Mozės pavyzdžiu 
jas ištvermingai laikyti 
maldai į Visagalį! O pro 
skausmus ir ašaras ir mes 
išmoksime šypsotis, nes 
maldoje galybė ir paguo
da. Kaip balzamas sopu
lius kūno ramina ir gydo 
žaizdas jo giliausias vi
sas, taip alpstančią širdį 

| malda atgaivina” sako I Musų tautos dainius, Maironis.
Prel. Maironis jau ilsisi 
ramybėje. Dabar Jūs, 
Mielas Prelate, užimate 
jo vietą! Savo eilėraščiais

Mylimas Prelate, 
Kazimierai!
dideliu džiaugsmu 

žinią, kad Jo
Su 

sutikau 
Šventenybė Jus pakėlė į 
savo artimuosius šv. Sosto 
Prelatus! Per ši paaukšti
nimą ne tik Jūsų Asmeny
bė Įgauna pripažinimą, 
bet per Jus, o čia labai 
svarbu, šv. Tėvas parodo 
savo prielankumą ir tė
višką meilę mūsų mažytei 
visų apleistai ir nuskriau
stai tautelei. Dar yra du 
Tėvai: Dangiškas ir že- 

: miškas, kuriuodu mūsų 
neužmiršta ir neapleidžia, 

i Tegul šis Jūsų paaukšti
nimas būna lyg aušrinė 
žvaigždelė j naują prisi
kėlimą ir šviesesnį tautos 
rytojų!

Mūsų tautos

Tremtinių šelpimui sureng-

šv. Komunija. i
7:30 v. v., parapijos salėje,

492 E. 7th St., Lietuvos Vyčių 
kuopos Whist party.

Sekmadienį, 9 vai. ryte, Mo- toji 17 skyriaus BALF vaka- 
terų Sodalicija priims Šv. Ko
muniją. 10 v. r. merginų soda
licija eis prie šv. Komunijos.

2:30 v. p.p., bus pamaldos 
naujų narių priėmimo į Mari
jos Vaikelių draugiją. Prašome 
visų parapijos mergaičių ir ber
naičių prisirašyti prie vaikų 
draugijos.

Choro praktikos įvyksta ant
radienių vakarais, 492 E. 7th 
St. Prašome visų choristų ir 
chorisčių atsilankyti į prak
tikas. Prašome ir naujų prisi
rašyti.

Trečiadienį, vakare, bus lai
komos Šv. Teresės Novenos ir 
Sodalicijos pamaldos. Po pa
maldų įvyks sodaliečių susirin
kimas. Parapijos merginos yra 
kviečiamos ateiti tą vakarą ir 
prisirašyti prie sodalicijos.

Ketvirtadienį per šv. mišias, 
4 v. p. p. ir 7:30 vai. v., bus 
klausomos išpažintys prieš pir
mą mėnesio penktadienį ir Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šven
tes 7:30 bus Moterų Sodalici
jos pamaldos.

Penktadienį, 7 v. r., laiko-, 
mos šv. mišios Maldos Apašta
lavimo Draugijos intencijai.

4 vai. p. p. klausomos išpa
žintys Marijos Vaikelių drau
gijos.

Vakare, Šv. Valanda. Maldos 
Apaštalavimo draugijos susi
rinkimas.

šeštadienį, 8:30 v. r., Marijos 
Vaikelių draugijos mėnesinė

Primename, kad dabar eina 
Šv. Vardo Vyrų draugijos nau
jų narių vajus. Prašome visų 
vyrų paduoti savo vardus val
dybai.

rienė (sekmadienį) buvo gausi 
ir įdomi. Žmonių prisirinko 
tiek, kiek prie stalų Lietuvių 
salėje. So. Bostone, tilpo. Daly
vavo daug profesionalų ir kitų 
žymių lietuvių, kurių tarpe bu
vo ir retesni svečiai, kaip prof. 
Jonas Šarka su šeima, kapt. W. 
Šimkus su šeima.
Chicagos Vytautas

Pavalgius skanių 
patiekalų, prasidėjo
Bostoniečių pamilta lakštutė 
Birutė Svilienė, akompanuojant 
p. Januškevičienei, nuotaikin
gai padainavo lietuviškų kūri
nių. Apie BALF veiklos pras
mę ir mūsų kovas dėl Lietuvos 
išlaisvinimo ilgesnį žodį tarė K. 
Čibiras. Tautiškai 
jaunutė lietuvaitė 
kiūtė gražiai
Brazdžionio eilėraštį apie trem
tinių dalią; taip pat padekla
mavo ir V. Končius.

Vakarienės dalyviams buvo

šokėjas iš 
Beliajus.
lietuviškų 
įvairumai.

Tat gyvuok, Mielas Pre
late, ilgiausius metus Die
vo garbei ir Tėvynės lai
mei!

Jus mylįs ir pasiilgęs
J. Bružikas, S. J.

Dėmesiui
Lietuvos Vyčių 17 kuopos 

kortavimo vakarėliai (Whist 
Partč) įvyks Advento metu 
šeštadieniais, gruodžio 6, 13 ir 
_ ____, ___ __ vakare, Šv. 

kitų darbščių lietuvių. Malonu Petro lietuvių par. svetainėje, 
buvo pastebėti, kad BALF vei- 492 E. 7th Street, So. Boston. 
klą smarkiai remia neseniai at-' Jaunimas kviečia visus daly- 
vykusieji iš Europos. Kor. vauti._________________ A. V.

nijos auką — 500 dol čekį.
Baigta buvo šokiais, kuriems 
nemokamai grojo AI Stevens 
orkestras. Vakarienei vadovavo 
pirm. P. Razvadauskas, J. Mat- 
joška ir V. Končius. Šeiminin
kavo ponios Svilienė ir Kruo- 
pienė. o joms padėjo keletas 20"^*, 7?30 vai

Lietuvaičių vienuolijai, trum
pai vadinamoms Vargdienių 
Seselėms remti Gildą, Bostono 
skyrius sekmadienį. (Gruodžio 
7), 3 vai. po pietų bažnyčios 
svetainėje rengia įvairią prog
ramėlę. Bus svečias kalbėtojas, 
dalyvaus p. Ivaškienės jaunimo! 
grupė ir kit. Seselių prieteliai mal°ni staigmena, kai p. Lekys darbą, kviečiami 
kviečiami gausiai atsilankyti.

Kor.!
I

ĮVAIROS SKELBIMAI
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MUZIKA
THREE ARTS STUDIO
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 B0YLST0N ST., BOSTON 
KENmore 3571

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kitas 

nuosavybes 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstalininkas

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

So. Bsston Fumiture Co
Matrasal naujai perdirbami

Kainos pranešama iš anksto

Jūsų kreditas geras
Pristatymas skubus

i

380' 2 West Broadway.
Tel. ŠOU 2758

*

pasipuošusi
M. Martin- 

padeklamavo

paskelbė perduodąs siuvėjų u-, rinkimą.

Svarbus Susirinkimas
Ketvirtadienį, gruodžio 4 

7:30 vai. vakare. Šv.* Petro 
tuvių parapijos mokyklos kam-! Lietuvių Tautinių šokių Gru- 
baryj, prie bažnyčios, West pės, vadovaujamos p. Onos I- 
Fifth St., So. Bostone, įvyks Vaškienės, meno parengimas. 
Carney Ligoninės Gelbėjimo Svetainė buvo pilnutėlė daly- 
Komiteto susirinkimas.

Visi Vykdomojo Komiteto 
nariai, rėmėjai, kviesliai ir visi patriotinė ir įdomi. Nauja me- 
kiti, kurie remia labdarybės no žvaigždutė, p. Charlotte G.

ateiti į susi- Shork - šarkiūtė tikrai gražiai

Meno Parengimas Pavyko
Sekmadienį, lapkričio 30 d., 

>o. Bostone. įvyko Bostono
Remkite tuos profesijoralus Ir blz- 

įlerius, kurie savo skelbimais remia 
Oartoninką".

GRABORIAI

vių.
Programa tikrai buvo įvairi,

j

Draugijų Valdybų Adresai

Pristatome alų ir degtinę į namus

Patarnavimas greitas ir mandagus.

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

T. SULUVAN, INC.
Petras Jakobinas, savininkas

oy, So. Boston. Mom.
Tel. ŠOU 6651

Uirisaliyidto Tonika Pas Mus 
Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems 
KulMSįSSnSIus. 

Myopia Club Beverage Co.
GfaftonAve^ Islington, Mass.

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

Naudingos Knygos
“Sveikata Sergančių” gydy

mas šaknimis ir žolėms. Vardai j 
pavadinti lietuviškai, angliškai | 
ir lotiniškai. Yra paaiškinimai j 
lietuviškai kaip tuos vaistus 
reikia vartoti. Kaina $1.00. Au
deklo apd. $1.25. Naujas De
klamatorius ir DAINOS, a{>da- 
ryta 40c.. Anglų Kalbos Vado
vėlis 40c.; Surinktos Dainos iš 
Visos Lietuvos 35c. Paslaptis 
kazyrių lošimo 25c. Perkant vi
sas ant syk, duosiu 25% nuo
laidos.

PAUL MIKALAUSKAS,
184 Gold St., So. Boston 27, 

Massachusetts.

REIKALINGAS ALTO ME
CHANIKAS, turi pažinti Chry- 
sler išdirbystę. Pastovus dar
bas ir gera alga patyrusiam 
žmogui, 
vėliausi 
drauda; 
niai ir 
tik patyrę. Matykite Mr. Har- 
wood, C. E. FAY COMPANY,

730 Commonveatth Avė.,
Boston, Mass. (2)

Švari šiltaa dirbtuvė; 
įrankiaai; uždyka ap- 
apmokama šventadie- 
vakacijos. Atsišaukite

REIKALINGA Patyrę CUR- 
TAIN OPERATORIAI, pasto
vus darbas, darbo sąlygos pui
kios.

MODERN CLRTA1N CM).
77 North Hashington St.,

Boston. (21-t-9)

REIKALINGA merginos nuo 
25-35 metų. 60c į valandą pra
džioje. Pasikalbėti galima tik 
pirmadieniais.

ASSOCIATED FOLDING 
BOX CO.

24-28 Binlord St., 
Se. Boston. Hub. 6869

(21-28)

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — c.. Gailiūnienė.

8 VVinfield SL, So. Boston. Mass 
Prot. Rašt. — Ona IVaškienė,

440 E. 6th St., So Boston. Mass 
finansų Rašt. — B. Cunienė,
29 Gould St., W. Roxbury, Mass

TeL Parkway — 1864-VV 
iždininkė — Ona Staniuliūte,

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

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

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL Draugi ja laiko susirinkimus kas tre 
M STs? krtS’Mai82 J14 «ekmadieni fcfekvieno mėnesi.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 val P° PietU Parapijos salėj 
nrntnknhj raštininke 19? E 7th St So Rnston Mmu

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

I
I

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

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

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

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

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

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

užsirekomendavo savo gražiu 
balseliu. Jai akompanavo p. 
Nancy Namaksytė. Art. Vy
tautas F. Beliajus visus suįdo
mino žydų, indusų, arabų ir ki
tų tautiniais šokiais.

Bostono Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, kurią sudaro nuo 
3 metų iki 19 m. amžiaus mer
gaitės ir berniukai, tikrai gra
žiai ir patriotiniai pasirodė.

Garbė mokytojai p. Onai I- 
vaškienei už tokį sunkų ir pa
triotinį darbą. Taipgi priklauso 
garbė vaikų tėveliams ir vai
kams. Rap.

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO BOSTON. MASS 

TeL south Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta
138 Oorchester Avė
Tel COLumbia 253*

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston Maso 

Joseph f.Casper 
(KASPERAS) 

caldotuvių Direktorių* 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBUC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dyka’ 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3980

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

CHIBOPODY . PODIATRY 
65 South Mala SU Watorbury, Conn.

Tel. 4-0791 — Valandos — 9:30 iki 5:30

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dienų ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tsl. Brockton 8-1580

Dėl

STRĖNDIEGL1Ų 
paeinančių nuo

PERŠALIMŲ

BACK

| SUTVARKYMUI MIRUSIŲJŲ PALIKIMŲ |
Reikalingos informacijos nuo giminių, draugų ir pažfb- g 

tarnų sekančių nesenci mirusių lietuvių: į
ANTHONY LUSKAUSKAS į

Gyveno 174 Bolton St., So. Boston, Mass.
JOSEPH SCHERVINSKAS - ŠIRVINSKAS.
Gyveno 30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

j; JEAN V. Y’ANKOWICZ |

Gyveno 21 Davis St., Boston. Sakoma, kad jis buvo 
aptiekorius.

sios žinios reikalingos Ptiblic Administratoriui ir Teis- £ 
mui, ir prašau susižinoti su manim. Visų teisės bus pilnai į 
apsaugotos.

| ADV. F. J. BAGOCIUS,
į 30? W. Broadway, South Boston, Mass. |

i

• Bandyk Johnson's 
PLASTER Lai produktas spe
cialiai padarytas sumažinti 
p e r v e r iančius strėndieglio 
skausmus. Bandymai parodė, 
jis pagelbsti arti 9 iš kiekvie
nų 10 kentėtojų.
• Kas jr* yra: sis litnpąs plės- 
tras sudarytas su lengvais 
vaistais skatinančiais cirku
liaciją.
• Kaip jis gelbsti jums: Plės- 
t ras patraukia gydantį ir šil
dant) kraują j skaudamą vie
tą. {tempti raumenys atsilei
džia ir skausmas sustoja. Šil
danti padiiškaitė apsaugoja 
nuo šalčio, pagelbsti plakan
tiems raumenims. sumažina 
perveriantį skausmą.
• Johnson's BACK PLASTER 
išdirba Johnson & Johnson — 
žinomi per ttO melų puikių 
chirurgiškų apraišalų išdirbė
jai. Visose vaistinėse.

J

E. V. WARABOW
Funeral Service

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

1156 Washihgton St., 
Nonvood. Mass.

Tel. Nonvood 1503

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 E*8tBroadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas
Brsborial Ir Balsamuotojal.

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 

•OU Boston 2808
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J. Ausustaitytė-Vaičiūnienė

Nuotaika
Aplink tamsu, padangės nesiblaivo. 
Ant vandenų siūbuoja kruvina puta. 
Nebematysi horizonte balto laivo.
Ir žemė virpa, baimės apsupta.

Žemuose debesyse nyro
Sugriautų miestų siluetų mezginiai.
Veltui žvalgytumėsi spindulėlio tyro... 
Iš žemės pasitraukė jis seniai.

Dar nebaigta auka išsipirkimo.
Dar ašarų ir kraujo negana:
Nuo veiksmo bangos Baltijos užkimo 
Ir skundo jos giesmė p.lna.

Kaip smėlio dulkės, vėjų išnešiotos. 
Keliuose žmonės slenka Įvairiom kryptim. 
C tarpe j- r.eprsidalinamuose plotuos 
Teisybė eina užrištom akim.

Kaliniai

8D A R E I N I N K A S

Žemaitijos vaizdai: Palanga, kapinių koplytėlė, moderniška mokykla, malūnas.
Mes užmiršom mėnesienų tylą
Ir pavasarį žydėjimą žiedų
Ir kaip rūkas iš papievių kyla
Ir širdy nuc rožių kaip saldu.

Bet mes niekad neužmiršim tavo.
Tėviške, jaunų dienų dangaus, 
Mūsų širdis kaip lapus agavų 
Vakarinė jo žara vis gaubs.

Mes užmiršom, kaip arimas kvepia 
Ir kaip želia želmenys rugių, 
Bet širdis jų gyvus daigus slepia. 
Sieloj — raštai tūkstančių vagų.

Mes užmiršom .kaip upeliai šneka
Ir kaip gieda rytą vyturys.
Bet širdy mes vis regėsim taką.
Vis kaip gervės ten mūs akys grįši

Atskrend sakalėlis
Atskrend sakalėlis per žalią girelę. 
Atmušė sparnelius i sausą eglelę. (2)
Pažiūrėk, merge’ę. i sausą eglelę. 
Kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano.
Sausoji eglelė žaliuoti pradėjo.
Kur gi tas bernelis .kurs mane mylėjo?
Ar už jūrių marių, ar už vandenėlių, 
A.r kitas mergeles mylėti pradėjo.
Nei už jūrų marių, nei už vandenėlių. 
Tik kitas mergeles mylėti pradėjo.
Kad paukštelis būčiau, sparnelius turėčiau, 
Rytas vakarėlis pas mergelę lėkčiau.
Anksti rytmetėli aš ją pažadinčiau. 
Vėlų vakarėlį aš ją užmigdyčiau.

t

Antano Tolio
w n

Jauniausia Lietuvaičių j

Šiuo vardu “Draugas”,— tūkstančiai žmonių ė-į 
Chicagoje išleido 252 pus-j jo į žudynių vietą, dide-> 
lapių knygą apie vieną iš;liam Stalino ir kruvinų jo 
skaudžiausių ir krūvi- Į šunų, visų tų Molotovų, 
niausiu įvykių .kurį lietu- Į Beriju ar Ždanovų džiaug-j 
vių tautos sūnūs yra pa-’smui. Tūkstančiai ten jų 
tyrę. Įėjo skerdyklon, iš kurios

Tai knvga apie žudvnes tik vienas antras ištrūko, 
prie Červenės, už Minsko, įr iš tų išsivadavusių 
kur bolševikų NKVD su
šaudė kelis tūkstančius 
žmonių — lietuviu, lenkų, 
rusų, ukrainų, gudų.

“Mirties kolona“ nėra 
pirmas veikalas apie tas akyse stoti liudininku a- 
baisias skerdynes, apie pie tą kruviną kelią, apie 
tai,kaip Stalino valia vyk- tą kalvariją, kurią kenčia 
do bjauriausia šių laikų lietuvių tautos sūnūs ir 
žmonijos rvkštė ir atrr.a- dukterys, geriausieji jos 
ta — raudonieji jo bude- vaikai, 
liai.

Toje mirties 
su kitais 
varomas 
Petruitis,

! gelbėjo 
šiurpius patyrimus .. . .

įsakojo savo a'siminimuo- buvo suimtas, kalinamas, 
Įse, gabiai parašytuose. tardomas, varomas mir-

Išsigelbėjusių tarpe bu- ties kolonoje. Pro mūsų a- 
vo dar 1 
su jais ir šios knygos au
torius. Visi kiti žuvo te
nai, toli gudų žemėje, bir
želio mėnesio vakarą, tarp

i

I

I

KOLONA
Antanas Tolis

ba

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
SU 90,000 ŽENKLŲ

E

Seserų Kongregacija | 
Prašo Jūsų Pagalbos |
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

Fondo Vajus.
Kiek Jūsų išgalės leidžia, malonėkite paaukoti! Į 
Kas paaukos Naujajai Koplyčiai ar kitiems Į 
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 Į 
įamžintas lentoje pakabintoje ant Koplyčios i 
sienos.

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

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

Aukas prašome siųsti: Į
Immaculate Conception Convent

K. F. I). 2, Putnam, Conn.
Kilt !•••»• «•••»•»•» •«»>»•» ......... .t.,,..... I. m. m,,.... IK

iš tų išsivadavusių 
šiandien keletas yra jau 
pasitraukę iš gyvųjų gre
tų. |

Antanui Toliui likimas minimas 
lėmė ištverti ir pasaulio mas išnaįkinti

budelius ir grąžinti laisvę 
visiems, kurie šiandien 
dūsta didžiojo 
rovo, Stalino, tautų kalė
jime. A. R.

Kiniečių rašytojas ir fi-troliavimas yra nepapras- 
losofas Lin Yutang išrado 
rašomąją mašinėlę, su ku
ria galima parašyti visus 
kinų kalboje žinomus žo
džius. Per vieną valandą 
šia mašinėle, kurioj, be to, 
pritaikyti angliški, japo
niški ir rusiški raidynai, 
galima atlikti vienos die
nos raštininko darbą. 50 

; svarų sverianti,

tai sunkus, iki šiol Kini
joje buvo naudojami tik 
du rašomųjų mašinėlių 
modeliai; kiekvienas jų 
turėjo tik po 5,400, kiti 
išsireiškimai — vien im
peratoriškajame leksiko
ne yra 43,000 žodžių
rėjo būti rašomi ranka.

Iki šiol daugumas kinie- 
elektračių dokumentų ir laiškų 
dabar (buvo rašomi ranka, kinie

čių knygos ir laikraščiai 
taip pat renkami ranko
mis.

■tū

i 1 ” . — LTai turi būti ne tik pri-1 varoma, mašinėlė, 
minimas, bet ir paragini-! jau galės būti gaminama 

tironus ir Į serijomis.
-------------- v . - - - — -v •Kaip žinome, kiniečių 

raštas susideda ne iš rai- 
vergų va- džių, bet kiekvienas žodis 

turi savo simbolį; taip ir 
tokios mašinėlės sukon- darosi pats blogas.

I

Kas lengvai patiki blo
gu žmogumi, tas lengvai

Jisai “Mirties kolonoje”; 
ŪŪ-j kolonoje, liudija gyvai ir stipriai, 
lietuviais, buvo Jo žodis lakus ir dinamiš-' 
pulkininkas J. kas. Jis pasakoja taip, 
kuris tada išsi- kad knyga skaitoma tuo 
ir paskui tuos vienu atsikvėpimu. Iš io 

atpa- lapų patiriame, kaip jis

keletas lietuvių, kis praeina daug žmonių,! 
nelaimingų Stalino tvar-' 
kos aukų, — praeina ligi 
to skaudžiai lietuvio atmi
nime skambančio miesto, 

•amiai ošiančių girios me- Červenės, kur jų laukė 
džių. kulkosvaidžiai ir mirtis.

Ju kelias į mirtį buvo ii- A .Tolis išsivadavo ir 
Tas ir skaudus. Tie mūsų mums atpasakojo tą liūd- 
žemės vyrai ir moterys ną kelionę ir žudynių vie-Į 
buvo bolševikų kalinami tą. Atpasakojo aiškiai ir; 
Lietuvoje, o kilus karui pastabiai, atsimindamas j 
tarp rusų ir vokiečių, jie daiktus, įvykius ir sielos 
buvo gabenami į Minsko išgyvenimus tos skau- 
kalėjimą. Nuo čia juos džios ir niūrios tikrovės 
nėsčius varė ligi mirties akivaizdoje. Jo akis žvali, 
vietos. jo atminimas budrus, jo

Toji mirties kolona ėjo pastabumas tikras ir 
išbadėjus, ištroškus ir iš- lengvas, nors nesiekiąs 
kankinta. Vyrai ir mote- kokių didesnių sielos, tik- 
rys vilko išvargintas ko- rovės ar išraiškos gelmių, 
jas, apiplyšę, prikamuoti, 
griuvinėdami, 
suklupę nepakilo, buvo žu- vienas lietuvis 
domi: pakelėje, čia pat būtų išversta į anglų 
nušaunami, ar durtuvu'bą ir kuo plačiausiai 
paskerdžiami. Jie savo'skleista, 
kūnais nuklojo gudų ša-j Tai būtų pasauliui 
lies pakeles, — visos tos .minimas, kad lietuvių 
nekaltos aukos, kažkurį tai teisybė dar negrąžin- 
nu vary tos iš savo gimtų’ta, kad ten siaučia žiau- 
sodybų, iš savo senosios riausia tiranija ir kad ten 
žemės, išplėštos iš savo tebežygiuoja 
šeimų ir iš savo mylimų-.lona 
jų tarpo. Imuno krantų ligi Uralo,

Išbadėjus ir žaizdomis Sibiro ir Ledinuoto van- 
aptekusi kolona buvo ilga’denyno pakraščių.

Mes linkėtume, kad šią
Tie, kurie knygą perskaitytų kiek- 

ir kad ji 
kal- 
pa-

pri- 
tau-

mirties ko- 
nuo Šešupės ir Ne-

Ateikite Dabar
ir leiskite mums

TUNEUP
JOSŲ DYLERIS SUTAUPYS JUMS 
LAIKO, RŪPESČIO IR PINIGŲ
Jūs tikrai pasidžiaugsite šią žiemą 
vairuodami, kada jūsų Fordas va
žiuos “kaip naujas”. O tiktai Tikras 

Fordo Aptarnavimas gali jums 
suteikti 4-pos naudos:

1. Fordo lilavinti Mechanikai

Dirbtuvės Pripažinti Metodai 

Specialūs Fordo Įrankiai 

Tikros Fordo Dalys

2.

3.
4.

ŽIEMOS LUBRIKACIJA>

IŠVALYTI IR 
NUSTATYTI 

SPARK PLUGS

PATIKRINK 
DISTRIBUTORIŲ

• •

GREITAS APTARNAVIMAS — 
LENGVI ISSI MOK £J IM AI.

ISPLAUTI IR PRIPILDYTI 
RADIATORIŲ SU ANTI-FREEZE

NUSTATYTI 
CARBURETOR)

JOSŲ FORDO DYLERIS


