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vyriau- 
“totali-

Pagaliau...
/ Bijo šviesos 

Lenino pranašystė
•

Pagaliau šios šalies 
sybė paskelbė pirmąjį
tarinių, fašistinių, komunisti
nių ar subversinių” organizaci
jų sąrašą. Nepilnas jis, bet ge
neralinis valstybės prokuroras 
Clark žada dar papildyti. Jau 
daug anksčiau iš rimtų šalti
nių visuomenė žinojo, kad JAV 
yra net keli šimtai komunisti
nių ir jų fronto organizacijų, 
kurios, prisidengusios dažniau
siai gražiais ir nekaltais var
dais, knisasi po demokratiniais 
valstybės pagrindais. Dabar ta
tai pripažįstama ir oficialiai. 
Kas ypač įdomu, tai vienuoli
kos komunistinių mokyklų pa
minėjimas. Didžiuosiuose Ame
rikos miestuose, ypač New 
Yorke ir apylinkėse, gyvuoja 
kolegijų tipo mokyklos, kurio
se visas dėstymas pagrįstas 
marksizmo - lenininzmo pa
grindais. Tikriau tariant, tai 
pavojingi raudonojo fašizmo 
židiniai.

Pradėjus aikštėn vilkti ko
munistinių organizacijų ir mo-
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne- ' 
turi teisės vadintis geru ( 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris. |
į*------------------------------- i;
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ALRK Federacijos VtAimo 
Komisijos Susirinkimas
Penktadienį, gruodžio 5 

dienos vakare, atvyko iš 
New Yorko kun. Jonas 
Balkūnas, ALRK Federa
cijos Centro iždininkas. 
Bostone kun. Balkūną pa
sitiko pp. A. Peldžius ir 
A. F. Kneižys ir kartu 
vyko į Lawrence pas kle
boną kun. Pr. M. Jurą, 
LDS Centro pirmininką, 
kur įvyko ALRK Federa- ! 
cijos Veikimo Komisijos 
susirinkimas.

Plačiai kalbėta apie AL
RK Federacijos 
nutarta skelbti ir pradėti , 
vajų nuo sausio 
dienos ir tęsti iki Velykų.' 
Nutarta atsišaukti į visas 
lietuvių katalikų parapi
jas ir į visas lietuvių ko-; 
lonijas, kad vajaus metu 
sukeltų ALRK Federaci
jos kultūros ir labdarybės 
reikalams mažiausia $20,-! 
000 ir įrašvtų mažiausia 

j 20,000 naujų narių. Komi-

vajų ir,

pirmos ‘

kyklų vardus, gal bus susido- sįja paruoš atsišaukimus
ir laiškus ir juose smulk-mėta ir jas remiančiais šalti- ir iajškus ir juose smulk- 

niais. Laikas gi pagaliau išsi- meniškai nurodys kokius 
aiškinti, kas iš tikro darosi šio- darbus Federacija turi at- 
je mieloje Dėdės Šamo žemėje, jįkti i
Tiesa šviesos nebijo, šviesos! Federacijos Veikimo 
bijo tik tie, kurie blogų tikslų j Komisija pasitiki, kad 

________i ir pasaulionys 
i visa lie- 
visuomenė 

nuoširdžiai stos į vajaus 
darbą.

siekia nesiskaitydami su prie- Dvasiškiai i 
monėmis. Pasirodo, niekas taip vadai ir bendrai 
komunistų nesuerzina,' kaip pa- tuvių katalikų 1 
vadinimas jų tikruoju vardu. 
Kai jie prispiriami, pasisakyti 
esą komunistai ar ne, keikiasi, 
vaitoja, kitus užpuldinėja, bet į 
klausimą neatsako. Argi gar
bingam žmogui sunku pasisa-Į 
kyli savo įsitikinimus, ar, pa-į 

vyzdžiui, katalikui negarbinga1 
pasisakyti, jog jis katalikas? O; 
Hollywoodo raudonuosius po
nelius už išsisukinėjimą prisėjo 
net į teismą patraukti.

•
Beje, kalbant apie Hollywoo- 

do penkis šimtus raudonųjų 
buržujų (tiek maždaug ten esą 
puikiai apmokamų komunistuo
jančių aktorių, rašytojų, ga
mintojų, muzikų ir pan.) neno
romis prisimena Lenino prana
šystė. Tas bolševizmo tėvas 
prieš mirtį savo artimiausius 
draugus guodė: “Komunistin- 
dami pasaulį kapitalistų pasi
priešinimo per daug nebijokite. 
Kapitalistų kvailumas dažnai 
bus jums talkininkas”. Sveikai 
galvodamas žmogus tikrai ne
supras, kaip materialinio ir 
dvasinio gyvenimo gerove per
tekę amerikiečiai metasi talkin
ti didžiausiai vergijai, neįsi
vaizduojamam skurdui, klai
kiausiai diktatūrai, kokia yra 
bolševistinė sovietų imperija. 
O bet gi užtenka mesti akį į 
kai kurių komunistinio fronto 
organizacijų vadovybes ir ne
galėsi atsistebėti ten kai kurių 
žinomų “nepartinių liberalų" 
pavardėmis. Žmonės pagarsėję 
turtais, mokslo laipsniais, pro
testantiškų dvasiškių titulais

Prezidentas Trumanas 
Grįžta Iš Floridos
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Minneapolis jau susilaukė žiemos ir audros “manievrų”. Iš 
kad žiema čia pat ir galima tikėtis panašių scenų ir pas mrs. 
nas žino, kad žiemai reikia kailinių, Automobilistams aprūpinti 
biliai, kad nešaltų; šeimininkėms, kad anglių užtektų ir t.t.1  ——■ — ■■■ -   ■— ■ ■ ■——r — - — 

PA2YSLAUS UNIJA SKELBIA i
DVIEJŲ DIENŲ STREIKĄ

Ragina Darbininkus “Sustiprinti” 
Pastovumą

Reikalauja Algų-Kainų Lygsvaros
Paryžius, gr. 8 — Nors Streikierių 

streikų banga Prancūzi- kuris yra 
joj, kaip pasirodo, silpnė-j minuojamas, 
ja, tačiau transporto uni-’darbininkus, 
ja nusprendė skelbti dvie-l stiprintų” 
jų dienų streiką, kaipo mą link 
‘įspėjimą” valdžiai.

Marseille ir Nice mies-

Key West, Fla., gr. 8 — 
i Praneša, kad Prezidentas 
Trumanas šiandien lėktu
vu grįžta į Baltuosius Rū
mus, praleidęs 5 dienų a-i 
tostogas.

Pirmas svarbus darbas, rių kontrolėje. Komunistų 
kurį Prezidentas Truman kontroliuojama Generalė 
turi padaryti, tai parašyti Darbo Konfederacija į- 
atsišaukimą į Kongresą teikė valdžiai kontr-pasiū- 
Europos atstatymo klau- lymą grįžti prie industri-į 
simu. 1 nės taikos.

-1 ~
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tai beveik tebėra streikie- _su ,ar.°

RUSIJA PARUOŠIA KARO 
KALINIUS SĄMOKSLUI

to se’ a, 
Kiekvie- 
auton: o-

Kubos Valdžia Apvalys 
Uniją Nuo Komunistų

komitetas, mėnesių, 
komunistų do- 

atsišaukė į 
kad jie “su- 

savo pastovu- 
streikų. Darbo 

Konfederacijos veikiantis 
komitetas po konferenci- 

~ * ► Ministeriu
sakė, kad jis įteikęs val
džiai kontr - pasiūlymus 
dėl taikos. Komitetas rei- 
ikalauja algų - kainų lygs
varos.
I

1
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Tremtiniai Vėl Turi 
Suveržti Diržas

----------------——-----------------
DARBININKAS

Lithuanian Semi-Week!y 
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Smulkutis Arabu - Žydu Karas 
Tebesiaučia Palestinoje

Žydai Kaltina Britus. - Visi 17 - 25 
metų amžiaus žydai registruojami. - 

Sirijiečiai draftuojami militaren 
tarnybon.

Jeruzalė, Palestina, gr.
— Smulkutis arabų - žy

dų karas palietė Jaffa ir 
Tel Aviv miestų pakraš
čius, nežiūrint to, kad į tą 
sritį atėjo Britų kariuo
menė. Žydai kaltina Bri- 
įtus už įsimaišymą. Ara
bai ir žydai netik vieni ki
tus žudo, bet ir padega 
namus. Tik per vieną die
ną Palestinoje užmušta 5 

i žydai ir vienas arabas ir, Departamentas atspaus-
dvidešimt keturi sužeisti, jdino naujus pinigus (mar- 

Žydų agentūros virši-įkes) okupuotai Vokietijai 
minkąs sakė, kad visame ir Korėjai. Nauji pinigai 
Palestinos krašte įsakyta bus paleisti apyvarton, 
suregistruoti visus žydus jeigu tik keturių didžiųjų 
nuo 17 iki 25 metų am-1 valstybių 
žiaus, 

i Tikisi.
bus įtraukti į

— tarnybą”.
i Kaip

ša .arabai puolė Iraq Pet- 
roleum kompanijos įstai
gą. Astuoni tos kompani
jos darbininkai lėktuvu 
pabėgo į Haifą.

Atspausdino Naujas Mar
kes Vokietijai

8
>

Washington, D. C., gr.
— Jung. Valstybių Iždo 

atspaus-

i uivt-14 dm— - mmistei įų ta—
-----> ir moteris. • ryba nesusitars ir nepa- 
kad 75,000 žydų ruoš taikos sutarties Vo- 

“tautinę kietijai.
| Nauji pinigai Vokietijai 

Darbo Mi-į Kaip žinoma, arabai buvo atspausdinti su An- 
kad ko- taip pat smarkiai organi- glijos žinia ir jau vežami 

kurie per zuojasi neleisti padalinti į okupuotą Vokietiją, 
kontroliavo Palestinos į žydų ir arabų j Kaip žinoma. Rusija at- 

tynlciTrkrto ' QnO 11 0/4 T n /A nL’ 1 Iril 1 /At Q 1

vyrus

Havana, Kuba. gr. 8
Kubos naujas 
misteris pranešė, 
munistų vadai, 
daug metų 
darbininkų judėjimą, bus valstybes, 
visiškai prašalinti iš uni-! Sirijos 
jų ląike šešių ar aštuonių priverstiną 

jnybą. " 
Darbo Ministeris prana- ^irijiečių 

šauja, kad komunistai 
bandys sukurstyti dar

bininkus didžiausioje in
dustrijoje — cukraus — 
kada prasidės jo piovimas 
kitą mėnesį”. Jie kurstys 
darbininkus streikuoti, 
reikalauti pakelti algas ir 
nepriimti sutarčių. Ta
čiau komunistai tuo nieko 
neatsieks.

spausdino okupuotai Vo- 
seimas užgyrė kietijai pinigus. kurie 

militarę tar-Jung. Valstybėms jau 
Taigi tūkstančiai kainavo S350.000.000. Jei- 

stoja militaren gu nesusitars dėl taikos 
sutarties Vokietijai, tai į- 

ir Jung. vyks skilimas, ir naujieji 
kompanijų į- pinigai bus paleisti apy-

tamybon.
: Arabai puola
i Valstybių kompanijų į- pinigai bus paleisti apy- 
staigas. Štai Trans-Jorda- i varton, o Rusijos išleisti 

Ino dykumoje, kaip prane-!pinigai bus panaikinti.i----------------------------------- - -----------------------------

Laukia Molotovo Programos 
Ministeriu TarybojeII I

i
i vyL ...vienas iš pradedančių pa-1 trečia savaitė kaip ketu-

-•----- rašyto- rių didžiųjų valstybių —
begyvenda- Anglijos, Prancūzijos, Rū

mas jau parašė du veika-į sijos ir Jung. Valstybių 
liukus jaunimo teatrui. I-į užsienio ministeriu taryba 
ki šiol Vyt. Volertas - Dy- posėdžiauja ir per tą visą 
vas pasireikšdavo dau-; laiką dar nieko apčiuopia-

KEMPTEN - 
BAVARIA

Volertas - Dy

sireikšti jaunųjų 
jų, tremtyje

Nusibodo Klausytis Jo Propagandos
Londonas, gr. 8 — Jau

VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE
žintos vėl maisto normos 
tremtiniams. Labai ap
karpytos tapo riebalų ir 
mėsos normos, kurios ir 
iki šiol nebuvo jau taip giau poezijoje. Šiuo metu 'mo nepadarė. MarshaU’as. 
didelės. didelės. Dabar Vyt. Volertas - Dvvas mo- ~ 
tremtinys į dieną nebe- kytojauja Kempteno lie- 
gauna nė pusės oz. rieba- tuvių gimnazijoje, 
lų (12,5 gramo) ir apie----------------

■
Viena, Austrija, gr. 8—| Per pastaruosius 6 mė- 

Visi karo kaliniai, kurie į nesiūs karo kaliniai daug 
sugrįžo iš Rusijos į Vo-{intensyviau buvo mokina- 
kietiją ir Austriją, per ,mi ir per pastaruosius tris 
pastaruosius 18 mėnesių mėnesius jie buvo griežtai 
buvo gerai supažindinti nustatomi prieš Amerika, 
su komunizmo mokslu, j Kaliniai, kurie šiomis 
Rusijos atžvilgiu tinka-dienomis sugrįžo į Aus- . - _ ZOA - . m__
miausi asmenvs — karo triia Dasakoio kad karo vieną oz” mesos (3° gra_ TarPtautme Pabėgėlių: 
...... , • . , P . į,’ , • mų). 12 gramų sviesto ne- Organizacija iš Bad Bru-i
aukštesnėje VmokyklojeI?r džiami laikraščiai ? vokfe- Pakanka užsitePtį nė vie" chenau praneša, kad VVu-į 

munirtų dagentaikalP° k°"ikos "imperializmą” trkal-!mini'ną pietų ar vakari«' mim,J skaičius šešis kar-|
g ------------- lw“ybeš' kad "±1 tus Vir*ija mirimUS' !

valstybes dėl tarybos kon
ferencijos 
nes Rusija 
mais vistiek 
Tačiau šią
nors turės įvykti.

nutraukimo, 
su ultimatu- 
nesiskaitytų. 
savaitę kas

Planuoja Sumažinti Važi
nėjimą Automobiliais.Bevin’as ir Bidault tik tu-

:ri klausytis Molotovo pro- 
'pagandos, kad tik “Rusija 
yra vokiečių užtarėja ir 
išlaisvintoja”.

Bidault pareiškė, kad sišaukti į visus automobi- 
“jo krašto kantrybė bai- lių savininkus, kad jie sa- 
gia išsisemti.” Jung. Vai- vanoriai susilaikytų nuo 
stybių sekretorius Mar- važinėjimo automobiliais, 
shall ir Anglijos užsienio

__ ______ ___ r __  ___________________________________________ | sekretorius Bevin reika- 
prisiima visokių • demokrati-’jos planuoja ekoniminį R -TT TtrMUI T . , A IIrI T______________ ;lauja. kad Rusija paruoš-nlu vs.u^.a
nių- komitetų, tarybų, kongre-Europos pavergimą. Jie ZU IVllLlJUlM Ų V/YlIkŲ tų ir patiektų savo prog- kad nuo tokio važinėjimo

---- x__ ------RAr>ATTTA PT TDODOTP rarną Vokietijos. ir susilaikytų dabar, kada 
DAL/ALjJA t, LJ KV/aV/J trijos atstatymui. Bet Ru- yra aiįejaus jr gasolino

(sijos užsienio ministeris trūkumas
Molotovas i tuos reikalą-i

sų. sąjungų pirmininkavimą ar)ragįna kalinius, sugrįžus 
bent jau garbės pirmininko ir į į savo kraštą, stoti į ko-i 
rėmėjo atsakomybę, o kai liūd- muniątų partiją, ir įrašyti 
nais faktais atkreipiamas jų savo Šeimas ir griauti po- j 
pačių dėmesys į pražūtingą litinę ir ekonominę

maisto. Išbadėjusios šei-iGene va, Šveicarija
tvar- Besiartinant trečiom Ka- mos turi visokių nelaimių* * * * | **** * ** v DvOldl LlIiClllL vi vv 1U111 lllv/O LUl 1 v JOV 11V1U.11U1U,

veiklą, jie, tarsi iš debesų nu-įj^ą Tačiau gali būti tik 8 ledom po karo Europoje, Ne visoje Europoje taip 
kritę, teisinasi nieko blogo ne-jar 9 nuošimtis virsta įsiti- dvidešimt milijonų vaikų bloga, 
norėję ir nežinoję. Jiems žinoti kinusiais komunistais, ir šiame kontinente gyvena Maciai
,gal ir nereikia, nes juk už šitas 
minkštų smegenų lėles galvoja 
ir veikia Leninui ir Stalinui iš
tikimi Kominteroo agentai. 
Kapitalistinės iškamšos, jiems 
atidavusios pinigą ir vardą, į 
bedugnę nubraškės su šaka, 
kurią aklai piauna.

, kaip Rumunijoje. 
. ir šiame kontinente gyvena (Tačiau ir kituose kraštuo- 

sugrįžę į savo nešvarume ir varge, šal-Įse reikalinga pagalba, 
nuo ko- tyj ir baimėje. šimtai tūkstančių tremti

nių našlaičių yra Europo- 
Jung. Valstybių įžymus i je. Kaip praneša, valdžios 

kad pirmiausia stengiasi ap- 
i ir drabu- 
nelaimingus

tie patys,
kraštą, atsisako 
munizmo.

Iš to aiškiai matome, < _
kad Rusijoje visi verčia-Į gydytojas praneša, 
mi mokytis kruvinojo ko- Rumunijoje šimtai pus- rūpinti maistu 
munizmo mokslo ir nepa-į nuogių vaikų slankioja vi- 'žiais tuos i 
klusnieji likviduojami. ^samc krašte, ieškodamiįvaikus.

VVashington, D. C. —Dėl 
aliejaus ir gasolino trū
kumo valdžia planuoja at-

Daugelis automobilistų 
važinėja tik dėl malonu
mo. Taigi valdžia ir nori

Molotovas į tuos reikalą-! 
vimus yra kurčias. Jis 
gieda tą pačią nudėvėtą! 
giesmelę — vokiečių pasi-j 
gerinimui. C.* 
čiai supranta, 
giesmelė yra 
ka.

Jung. Valstybių, Angli
jos ir Prancūzijos minis- 
teriai gali įteikti Rusijai 
ultimatumus. Bet nenori, 
kad Rusija kaltintų tas

Pasirodė Moksleivių 
Ateitininkų Žurnalas

Bet ir vokie-Į 
kad toji 

veidmainis- nosį VVuerzburge buvo iš
keistas moksleiviu ateiti
ninku žurnalas “Ateitis”, 
Nr. 1 2 . Redaktoriumi 
pasirašo Vytautas Žvirgž
dys. Leidžia "Žalgiris” 
VVuerzberge.

Vokietija. Rugsėjo mė-

*
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išėjo į laisvę
me aukos ir gyvieji liudi
ninkai to didžiausio ne
žmoniškumo, kokį tik 
žmogus galėjo patirti. 
Mes turime teisę ir parei
gą drąsiai pasakyti, jog 
dar yra kraštų, kur veikia 
koncentracijos stovyklos 
ir kur žmonės dėl tauti
nių, religinių ir politinių į- 
sitikinimų yra tremiami, 
kankinami ir žudomi”, — 
kalbėjo kun. prof. St. Yla.

Po kalbos kun. prof. St. 
Yla suvažiavimo dalyvius 
pakvietė tylos minute pa
gerbti nukankintųjų tau
tiečių prisiminimą.

Suvažiavimą žodžių svei
kino lietuviškųjų organi
zacijų atstovai ir lenkų,; 

i ukrainiečių, vokiečių poli 
tinių kalinių atstovai.

J naują valdybą išrink

2

Įves Stutthofo kalinys, 
Į Lietuvos Politinių Kalinių 
1 Sąjungos pirmin i n k a s 
kun. prof. Stasys Yla. A- 

•tidarymo kalboje jis pa- 
Ižymėjo, kad šis suvažiavi- 
Įmas vyksta toje vietoje, 
kur lietuviai sudėjo di- 

Rašo “Darbininko" spec. korės- sios naciu bvlos Nurnber- džiausiąs aukas. Iš 2500 
pondenus Vokietijoje ge metu' paaiškėjo, jog S‘a. .u?.daryt« . t,k

St. Devenis. naciai Vokietijoje ir Aus- 10 lsejo i lalsvę‘ Mes esa’
trijoje buvo įsteigę 163 
stovyklas. Nėra abejonės, 
kad visose stovyklose bu
vo ir lietuvių. Išaiškinus, 
kiek lietuvių kalėjo dar 
neišaiškintose 60 stovyk
lų. lietuvių aukų skaičius 
žymiai padidės. Jau dabar 
nustatyta, kad Flossen- 
2480 lietuvių, Štuthofe — 
1100, Oranienburg 
Dachau — 180, Mauthau- 
sene — 270. Salaspilvje 
(Latvijoje) 400 ir t.t.

Didžiausias aukas lietu- 
tėjo alkį ir buvo stumdo- viai sudėjo Flossenburge.: 
mi ir mušami. Šimtai žuvo Iš 2500 ten kalinių lietu-j 
nuo vokiečių prižiūrėtojų vių tik 10 buvo išgelbėti, 
smūgių. Apie 30,000 ne- 2480 buvo nukankinti ir 
karty lietuvių kentėjo Vo-sudeg i n t i krematoriju- 
kietijos koncentrac i j o s muose. Išsigelbėjusieji pa- 
stovyklose ar kalėjunuo- sako ja. kad paskutinėmis 
se. Didelė jų dalis žuvo, karo savaitėmis Flossen- 
Jie visi buvo pasmerkti burgo kon. lagerio krema- 
mirčiai. Tik vakarinių są- torijumas. veikdamas die-;ta: J. Rimašauskas, Alks-

Išsigelb ėjusių Iš Nacių Koncentraci
jos Stovyklų Pragaro Buvusių Politi
nių Kalinių Lietuvių Suvažiavimas 

Flossenburge

Nors vokiečiai visa ger
kle šaukė, kad jie Lietu
vą išgelbėjo ir lietuvius 
išlaisvino, tačiau jų dar
bai rodo, kad ir jie, kaip 
ir raudonieji Maskvos fa
šistai, siekė lietuvių tau
tą išnaikinti. Savo sieki
mams įgyvendinti jiems 
visos priemonės buvo ge
ros. Faktai rodo, kad per 
100.000 lietuvių vokiečiai 
buvo išvežę darbams į Vo
kietiją. Dirbantieji netu
rėjo jokių teisių. Jie ken-

Olandijos kunigaikštytė Juliana, laike pami
nėjimo žuvusių II kare karių, vadovavo sodini
me 1500 medelių VValchere saloje.

Į 
jungininkų pagreit i n t a ną ir naktį, nebesuspėda- ninis, kun. Parancevičius,l 
pergalė juos išlaisvino. vo visų nukankintųjų la- Žičkus, kun. V. Pikturna 

Lietuviai, nacinės Vo- vonų sudeginti. Taip buvo'ir Kojelis. Išrinkta, nauja 
kietijos kalėjimuose ar vykdomas nekaltų žmonių j revizijos komisija ir Gar-' 
koncentracijos stovvklo- naikinimas. įbes Teismas,
se išlikę gyvi. susiorgani-Į Rugpiūčio pabaigoje’ Suvažiavimo dalyviai 
ZV\AJietUV°S Flossenburge įvyko Lietu-'priėmė eilę rezoliucijų ir

Amerikos Laivas Su Maistu 
Išplaukė Į Prancūziją

J. E. ARKI\YSKUPO LAIŠKAS,
skaitytas Sekmadieni, gruodžio 7 d.

MYLIMIEJI KRISTUJE:—
Nors mano širdis yra kupina dėkingumo, bet aš 

negaliu surasti žodžių tam dėkingumui išreikšti vi
siems, kurie šiokiu, ar kitokiu būdu prisidėjo prie di
dingo pasisekimo sunaudotų popierių vajaus šį rude
nį. Aš maniau, kad aukščiausia pasisekimo viršūnė 
buvo pasiekta pereitą pavasarį, kuomet buvo surinkta 
5,200 tonų popierio. Bet apsirikau, nes šio rudens va
jus atnešė 6,500 tonų, taigi perviršyjo aną vajų 1,300 
tonų. Dėl nukritusių kainų finansinis pelnas kiek su- 

i mažėjo, bet vis dėlto į Arkivyskupo Cushingo Lab- 
! darybės Fondą įplaukė milžiniška suma 67,368 dol. 
i Jums įdomu, sužinoti, kiek iš viso pinigų pelnyta. Iš 
: visų keturių vajų, per du metu padarytų, surinkta 
! 19.000 tonų (38.800,000 svarų) popierio. Tas išugdė 
Labdarybės Fondą iki 275.883 dolerių. Tie skaičiai 

• aiškiai pasako, dėlko aš nesurandu žodžių tinkamai 
i jums padėkoti.

- -- -
I 
i

v •

New York, gr. 8 — Va-; Maskva labai nori,
kar Jung. Valstybių lai
vas “American Leader” 
išplaukė su maistu į Pran- 

_ .. . . . 5 . . _ I • • CUZlją.
£°!!kn!ų V.°S.A"t”“‘ne1z.lĮl2!S“?isveil<inimų. Sveikinami vi-Į Daugiausia vežamo mai- 

l»i Lietuvos laisvinimo sto suaukojo Amerikos 
i darbą dirbą veiksniai, A-vaikai, mokyklų studen- 
merikos t <

jvoje likę kovos draugai,'jos vaikams. . Jos gerai žino ko siekia
sBALFas. Lietuvos Raudo- ... T , „ . . Maskva.
nasis Kryžius ir kitos or- American Leader lai-; ----------------
ganizacijos. ivas ,s lauko tun raudon^

Suvažiavimo <
bai griežtai pasmerkė pa
kartotinus Bavarijos mi- 
nisterio Auerbacho šmeiž
tus lietuvių tautos adresu, 

Į ypač paskutinį jo atsaky- 
•mą į kvietimą dalyvauti 
šiame suvažiavime. Nau- 
jąjai valdybai pavesta su
rinkti atitinkamą medžią- _ 
jgą ir dėl Auerbacho šmei- išlaidas apmoka 
žtų duoti tinkamą atsaky-States 

imą.
: Savo rezoliucijose politi-’mas į Italiją, ir jo pasiun-
niai kaliniai išreiškė, kad 
jie yra vieninteliai mūsų;

▼ laisvės kovų ir didžių au
kų gyvieji liudininkai, ku- 

4 rie patys patyrė didžiau
sias fizines ir moralines 

| kančias, ir jaučiasi teisūs 
ir turį pagrindo šauktis 

balso,

Kalinių Sąjungą. Ši sąjun-.cijos Politinių Kalinių Są-lgj 
ga deda visas pastangas jungos visuotinis narių* 
sužinoti. kiek lietuvių suvažiavimas. Nežiūrint 
kentėjo nacių 
ei jos stovyklų 
kiek žuvo ir
Jau surinktomis, 
negalutinėmis
Vokietijos
jos stovyklose ir kalėji- tijos koncentracijos sto
nuose buvo kalinami 29.-’vykių ir kalėjimų, daug 
500 rinktinių lietuvių. Lie- kviestųjų svečių, 
tuviai buvo kalinami 103 kų organizacijų 
Geštapui priklausančiose: jančių 
įstaigose: 16 koncentraci-’atstovų.

visuotinis 
lietuvių suvažiavimas, 

koncentra- nuošalios vietos ir susisie- 
pragare. kimo suvaržymų, į suva- 

kiek išliko, žiavimą suplaukė gausus 
bet dar būrys lietuvių politinių 

žiniomis, kalinių, laimingai išsigel- 
koncentraci- bėjusių iš nacinės Vokie-

lietuviš- 
vadovau- 

asmenų. spaudos 
. Suvažiavime da- 

jos stovyklų, 13 priverčia-gyvavo kitų tautybių poli- 
mųjų darbų stovyklose.itinių kalinių organizacijų
74 sunkiųjų darbų ir poli-i atstovai.
ei jos kalėjimuose. Didžio-! Suvažiavimą atidarė bu-

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

r

♦

I

♦

♦

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 

FONDO VAJUS 
Malonus Lietuvi-e.

Savo duosnia auka prisidėk prie Įkūrimo 
Paminklinio

Lietuvos Pranciškonų šv. Antano 
VIENUOLYNO Ir KOPLYČIOS.

Lietuvių mylimoms šventovėms ir kultūrinėms 
Įstaigoms esant Lietuvoje sunaikintoms.

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

Nauju Lietuvių Religiniu, Tautiniu Ir Kultūriniu 
Centru Amerikoje.

Iš naujos
Lietuvių Tautinės šventovės 

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

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

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

konai bus amžinai dėkingi.
Jei Įstengtum aukoti daugiau:

Tapk Vienos šv. Antano Vienuolyno Celės 
Fundatoriumi.

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

Kas paaukos S 1000.00, To Vardas Bus Užrašytas 
Ant Vienuolyno Celės durų.

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios neužmiršk ir 
Savo Testamente.

Už Tavo vėlę
Pranciškonai nuolat melsis ir laikys šv. Mišias.

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

Aukas prašome siųsti:
FR tNCkSCAN FATHER.S 

Kennebunk Port, Maine

♦

♦

kad 
Prancūzijoje ir Italijoje į- 

i vyktų perversmas, ir kad 
komunistai pasigrobtų tų 

Į kraštų valdymą. Komu
nistai gauna pagalbą iš 
visų komunistų valdomų 
kraštų. Taigi Vakarinės 

lietuviai, Lietu-'tai ir jį skiria Prancūzi- Valstybės irgi nesnaudžia.

v Ad.u4rx.ky uutx i i auUVlltį,

dalyviai la-!^a^tą *r mėlyn4 spalvą ir Ūkininkų Peticija USA
Friendshipužrašą

Cargo United States Lines 
Gifts of Food from USA 

i to France”.
Neoficialiai apskaitliuo- 

jama, kad šio laivo su 
maistu pasiuntimas į Le 
Havre uostą kainuos dau
giau kaip $100,000. ir tas 

- L United
Lines. Panašus 

į siuntinys yra paruošia-

timo išlaidas padengs A- 
merican Export Lines.

__________
Komunistų Armija Parada

vo Romoje

Valdžios įstaigoms

Mane labai džiugina, kad tie vajai buvo atlieka
mi savanoriškai, širdys ir mintys, norai, ir rankos vei
kė iš vieno bendram naudingam tikslui. Laikas, dar
bas ir patarnavimas buvo aukojami be murmėjimo. 
Kunigai ir pasauliečiai dirbo puikiausiam sutikime. 
Visus rišo auksiniai labdarybės raiščiai. Viso to pa
sekmės tai pasireiškimas vieningo bendradarbiavimo, 
iš kurio susidarė didingas skaičius tonų surinkto po
pierio ir neįtikėtinai stambi suma pinigų.

Kuomet mūsų Išganytojas vaikščiojo ant žemės, 
Jo neišsemiama gailiaširdystė buvo nukreipta į visų 
klasių žmones ir jų visokias ligas ir nelaimes. Betur- 

•čiai ir baduoliai. sužeistieji ir ligoniai, nuliūdusieji ir 
Į nusidėjėliai, seni ir jauni ir maži vaikeliai — viai pa
tyrė Jo raminančių žodžių saldumą ir gydantį prisi
lietimą Jo dieviškų rankų. Ir dabar Išganytojas vaik
ščioja su tais, kurie šiame vajuje dalyvauja, nes kiek
vienas surinktas skatikėlis yra pašvenčiamas vargs
tantiems Mystiško Kristaus Kūno nariams. Jūsų pa
stangos planuoti ir organizuoti šį vajų sudaro dvasi
nį tarp jūsų ryšį, užgirtą ir patvirtintą danguje. Tai 
yra gausus atlyginimas už jūsų duosnumą ir pasi
šventimą.

Šia proga aš prašau jus ruoštis prie sekamo va
jaus, pavasarį 1948 m.

Te užtaria už jus gimęs Betliejui Dieviškas Vai
kelis ir tesuteikia jums reikalingų malonių.

Jūsų ištikimas Vaikely Jėzuje 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas

i
(
I

KIBIRKŠTYS H
Bimba, Kuomet Praregėsi? zio? negalima”, nes jie ne- 

______ lanko susirinkimų ir ne-
' skaito tarybinės spaudos.

Vienas ir labiausiai pa-; — štai kaip apiplėšiami 
sižymėjusių Vokietijos Lietuvos ūkininkai: ūkiai 
komunistų Amo Rudert nuo 1-10 ha. turi valdžios 
šiomis dienomis buvo pa- “atpilti” po 60 kg. javų 
šalintas iš komunistų par- nuo hektaro; ūkiai nuo 
tijos už tai. kad savo laik- io - 15 ha. po 75 kg. javų; 
raštvje, labai populiaria- ūkiai nuo 15-20 ha, po 95 
me visoje Vokietijoje, kg.; ūkiai nuo 20 - 25 ha, 
‘Frankfurter Rundschau’, po 120 ha ir ūkiai didesni 
atsisakė spausdinti bolše- kaip 25 ha turi valdžiai a- 
vikinius melus ir norėjo tiduoti po 160 kg. javų 
tik teisingas žinias savo; nuo hektaro. Už šio plėši- 

Ko- kiško įstatymo nevygdy- 
mą gręsia Sibiras arba 
kartuvės. Ar apie tokį 
“rojų” kalba Bimba?

; — “Tiesa” rugsėjo 19 d. 
skelbia trijų vilniečių laiš- 

Įką, kuriame jie rašo apie 
tvarką Vilniaus valgyklo- 

riK Kaa se> laiško autoriai išsėdė- 
7Kdiena j° 2 vaL ir 20 minučill’ 

x ą kol padavėja teikėsi jiems 
atnešti sriubos lėkštę. To
kiu savivaliavimu norėta 
nusiskųsti, bet visi parei
gūnai skundą atmetę. Tai 
tau ir “bolševikinė spar
ta!”

— Lietuvoje trūksta mo
lio, rašo “Tiesa” š. m. lie

Kempteno lietuvių kolo
nijoje gyveną ūkininkai, 
žemės ūkio darbininkai 
bei žemės ūkio specialis
tai- agronomai ir kit. spa
lių mėnesį pasirašė plačią 
peticiją, kuri įteikta ati
tinkamoms USA valdžios 
įstaigoms. Šioje peticijo
je nuolankiai prašoma 
USA valdžios įstaigų, kad 
jos leistų lietuviams ūki
ninkams bei žemės ūkio 
specialistams bei darbi
ninkams įsikurti Jungti
nėse Amerikos Valstybė
se.I

1 Lietuviai ūkininkai tiki
si. kad USA atitinkamos 
valdžios įstaigos supras 
jų sunkią kaip tremtinių 
padėtį ir jų peticiją pa
tenkins, įsileisdami į USA 
lietuvius ūkininkus bei 
mės

I

Roma, gr. 8 — Komu
nistai, norėdami parodyti 
Romos gyventojams savo 

Sibiro galią, slaptai suruošė pa
radą vakar rytą didžiose 
miesto gatvėse. Dalyvavo, 
kaip praneša, 20,000 gerai 
išlavintų partizanų.

Į Šie komunistų partiza-' 
Antrąją suvažiavimo nai buvo suvažiavę iš vi-

| pasaulio sąžinės
kad būtų baigtas nužmo-

I ginimo procesas
" kacetuose, ir būtų įgyven- 
u dinti tie idealai, dėl kurių 
▼ jie kentėjo ir žuvo, ir dėl 

kurių jų kovos draugai ir,
4 dabar žūsta Sibire.

Antrąją Suv<whcivxiiiv uai uuvu suvd^idvę »» vi
li dieną suvažiavimą aplan- sos Italijos. Triesto ir ki- 

kė Šv. Sosto Delegatas tų kraštų. Iš karto many-;

ukio darbininkus.

Kalėdos Čia Pat

i
i

že-

vikinius i 
tik teisingas ____
skaitytojams tiekti, 
munistai dar kartą paro
dė, kad nepakenčia tiesos 
ir palaiko tik įžūlius me
lus. Laikas būtų ir Bim- 

jbai praregėti. Geriau ank
ščiau garbingai prisipa
žinti klydus, negu laukti, 
kol kiti pripažins apgaulę 
ir melus. Prisimink, kad 
1919 m. vasario ' 
ties Taučiūnų kaimu ko
voje su bolševikais žuvo 
pirmasis lietuvis karžy
gys, paprastas kareivis, 
Povilas Lukšys, kuris 
mirdamas taip sake: 
“Tūkstantį kartų geriau 
garbingai mirti, negu vie
ną sekundę niekšu būti!”

Anna Kaskas, Metropo- 
! artistė, šio- 

“užimti Romos mis dienomis Įdainavo 4 
kaip kad • buvo lietuviškas liaudies daine- 
kada fašistai įsi-

A kan. F. Kapočius. Jis nau- ta, kad komunistai šuva- litan Operos
'-1^.1 —A. „A__________ 1______________________ i- JL-________ G ____A.’ T>_____________ _______ JI__________________________jai statomoje koplyčioje žiavo 

a atlaikė gedulingas pamal-; miestą”, 
f das už žuvusius ir pašven- 1922 m 
. tino Flossenbergo lietuvių galėjo. 
| aukomis žuvusiųjų atmi- Komunistų partizanams 

nimui pagerbti pastatytą maršuojant, policija ir ar- 
paminklą, kuriame ketu- mija nesirodė gatvėse, 
riomis kalbomis įrašytas, kad neduoti progos jiems 
įrašas: • sukelti kruvinas riaušes.
“Tėvynės laisvę giiMlami įrašėm j Kadangi Italija dabar 

j neturi didelės armijos, tai 
Jung. Valstybių okupaci
nė armija, kuri šiomis die
nomis turėjo išsitraukti 
iš Italijos, gali būti pasi
liks neribotam laikui, kad 
neduoti progos komunis
tams padaryti perversmą.

savo mirtimi 
žmonijai laisvės testamentą 

2480 
Lietuviai kankiniai”.

Silpni žmonės gerų ap-Į 
linkybių laukia, o stiprūs! 
patys jas pasidaro. '

•1 les ir dvi angliškas. Plok
štelės (records) yra sudė
tos į gražų albumą, ant 
kurio viršelio yra ir art. 
Onos Kaskas (Katkaus- 
kaitės) gražus paveikslas. 
Šias plokšteles (rccords) 
su albumu galite gauti 
“Darbininko” adminis
tracijoj, 366 W. Broad- 
way. So. Boston 27, Mass. 
Kaina — $5.00, su per
siuntimu — $5.50.

Tai graži ir atmintina 
Kalėdinė dovana. Užsisa
kykite dabar.

M. K. Pos 12 dieną. Už tad nėra 
__________ plytų. Ne, ne molio trūks- 

Anapus Geležinės Uždan- « * mk" 
■trūksta, jei nevyksta ply
štų gamyba. Mums atrodo,

— Lietuvoje bolševikai kad Lietuvoje molio už- 
nusiskundžia, kad Lietu- tenkamai, bet tikras daly- 
vos rašytojai “abejoja, ii-: kas, kad “molio” trūksta 
gai rengiasi 
to, žada, o 
dar tyli”. 
180).
— “Tiesa 

kiasi, 
dirba 
“pi ie samdinio prieiti tie-

gos Tėvynėje

rašyti, svars- Į bolševikinėse galvose.
kol kas 
(‘Tiesa’,

vis 
Nr.

Iš bolševikų spaudos.

Tikrai doras žmogus yra 
kei- tas, kuris turi drąsos pa- 

kad bernai dar vis ,žiūrėti velniui į akis ir pa
pas buožes,

M Nr. 173

kad į sakyti: tu esi velnias, 
tie-' Garftekl
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RUSAI IR TOLIAU Į “
DEPORTUOJA jnas rašė:

Visi žmonės žino sovie-

riausybė nutarė atmesti 
pakvietimą dalyvauti Pa
ryžiaus konferenci jojo 
iMarshal’o plano svarsty-

SUTEIK DŽIAUGSMĄ 
TREMTINIUI

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoje metams _________ $5.00
Vieną kart savaitėje metams.... $3.00
Užsieny metams ...................... $5.50
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $3.50

Vieton Marshallo Milijonų 
Bolševikiška Putra

Į Prancūzų - sovietų orga-me” Lenkijos vyriausybė 
įtokį * '.'javu uuiai imą pii-j 

~_____ ___  „___  — Darbininkų ir respub- mą kartą tik iš Tasso su-1
tų politiką: kur tik jie į- likonu Paryžius, kuris ne- žinojo, is apstulbo. Tačiau į
kelia koją, tuojau prade
da žmonių medžioklę. 
Gaudo juos naktimis, sar
gybinių priedangoje lydi į 
traukinių stotis, užrakina, 
iškolioja ir veža į priver
čiamojo darbo stovyklas.

Tūkstančiai lietuvių, 
latvių ir estu, tūkstančiai 
lenkų, vokiečių, jugosla
vų, rumunų, vengrų ke
liauja į rytus, ir ilvarn lai
kui išnyksta iš likusiųjų giamąii 
akivaizdos. Vienas kitas 
pabėga, o dauguma mirš
ta skurde, varge ir baisio
se kūno ir dvasios skaus
muose.

Vokiečių Episkopatas

tokį “savo nutarimą” pir-i Mūsų čia gyvenančių y- Ii, privalo prisidėti, nežiū
ra šventa pareiga skubėti rint ,ar jis turi ar neturi 
visu rūpestingumu ir dos- ten giminių, pažįstamų, 
numu tremtiniams į pa- Išgelbėdami tremtinius, 
•galbą. gelbėsime ir Lietuvą.

Šis troškimas gelbėti čia pat šv. Kalėdos, 
gyvybes nuo chaoso ir ba- džiaugsmo ir meilės šven- 
do yra kaip tik Marshallo tė — pralinksminkime ir 
planas. To reikalauja jų verkiančias širdis, nu- 
žmoniškumas, jau ruekal- šluostykime skausmo a- 

įsakymą šarą, įteikdami, pasiųsda
mi dovanėlę. Jei ką gero 
ir kilnaus atliksi gyveni
me, tai sušelpdamas ne
laimingąjį. Ju ašaros yra 
brangesnės už auksą ir vi
sas šios žemės vertybes. 
Jūsų auka, dovanėlė su
teiks jiems vilties spindu
lėlį, kuris nušvies ir pra
džiugins jų nuliūdusį vei
dą.

Kiekvienoje lietuvių ko-

pamiršta, kad už savo iš- kelio atgal nebuvo: rei- 
laisvinimą pirmoj eilėj y- kėjo, Maskvai diriguojant 
ra dėkingas garbingai šaukti, jog Marshallo pla- 
raudonajai armijai; kuris nas — amerikiečių eks- 
žino, kad SSSR paskyrė pansijos politika, jog to 

plano tikslas — Vokieti
jos atstatymas, jog net 
Prancūzija rezignuoja nuo bant apie Dievo 
savo ouverenumo ir pasi- gelbėti savo brolį, savo 
duoda Amerikai, 

į Be abejo, įsijungus i ko
munistinį orkestrą, belie
ka viena išeitis — pūsti 
dūda tain, kain diriguoja 
raudonoji Maskvos ranka.

Na, ir pučia! Nors var
gas nors nėra ką valgyti, 
bet pūsti reikia: negi visi 
išbėgs, kaip Miko’ajczy- 

■kas...
“SOVIETSKAJA

LITVA”
“Pravda” praneša.

mums 15 milijonų kvinta- 
lu javų, norėdama užtik
rinti mūsų vaikams duo
ną, neleis, kad ši antiso- 
vietinė provokacija rastų 
vietą mūsų sostinėje.

Protestuodami prieš ren-' 
suvaž i a v i m ą, 

Prancūzijoje užsienio rei
kalų Ministerijoje lankėsi 
“prancūzų - lenkų, pran- 
sūzų - rumunų - jugosla
vų ir p. draugystės” orga
nizacijų atstovai, tačiau 
nieko nepešė.

Marshallo planas Europai atstatyti tai tikra ko
munistams pabaisa. Ji stumia juos į desperatiškus 
žygius ir prieštaringą politiką. Iš vienos pusės raudo
nasis internacijonalas kelia netvarką, sabotažą ir 
kruvinas riaušes Prancūzijoj ir Italijoj, iš kitos — to 
paties internacijonalo kūrėjai ir vadai atvyko į Lon- neseniai kreipėsi į Sąjun- 
dono konferenciją tartis apie taiką, kurią visomis gininkų Kontrolės Komi- 
priemonėmis boikotuoja. Kam ta visiems aiški veid- siją Berlyne, k__ v_______ ■ „ -
mainystė? Į tą klausimą patys bolševikai vargu be- intervencijos resiliaujan- rinkimai parodė, kad-
galėtų tiksliai atsakyti. Jie veidmainiauja tiesiog iš čios vokiečiu deportavimo prancūzai pradeda susi-' 
savo prigimties, nes kitaip elgtis nebemoka. akcijos atžvilgiu.

Tačiau jie turi savotišką išskaičiavimą, kuri ši- čių katalikų 
taip galima suformuluoti: revoliuciniai bandymai pa- tvirtina, kad vokiečiai ci- 
vyks ar nepavyks, Maskva vis vien įžiūri sau naudą, viliai ir buvę karo belais- kad Paryžiaus policija už- 
Jei pavyks, tai ko gi daugiau reikia? Jei ne, tai revo- viai, kurie grįžo iš ameri- darė Rusijos “pabėgėlių” 
bucinės riaušės pakenks Londono konferencijai ir tuo kiečių ir anglų nelaisvės, stovyklą, kur buvo slepia- 
būdu prie taikos nebus prieita, ko Maskva kaip tik ir sovietų zonoje vėl areš- mi pavogti vaikai gabeni- 
pageidauja. Be to, Europos suirutė gali sudaryti A- tuojami ir daugumas jų mui į Rusiją. Laike kratos 
merikoj nuomonę, kad padėtis ten nebepataisoma, ir deportuojami į Rusija, 
kaip tik dėlto Kongresas gali atmesti Marshallo pi 
ną.

Be to, prieš Marshallo planą Maskva pastatė sa
vo planą: ji žada atstatyti Europos ekonomini gerbū
vi Rusijos ištekliais. Žinant ekonomine Rusijos pa
dėtį, iš tokio bolševikų pažadėjimo tenka tik gailes
tingai nusišypsoti. Bet, nusistačius boikotuoti Mar
shallo planą, Maskva buvo priversta ką nors pažadėti, 
nes kitaip būtų pastačius save ant juoko viso pašau- Paryžiaus salėje buvo su- 
lio akyse: juk tikras beprotis tas elgeta, kurs atstu- šauktas sovietų pavergtų 
mia ištiestą jam stambią pinigų sumą. tautų atstovų suvažiavi-

Tačiau nuo pasaulio pašaipos Rusija vis vien ne- mas. Jame turėjo daly- 
išsigelbėjo, nes visi gi žino, kad ji pati, pasidėkojart vauti Lenkijos, Rumuni- 
bolševikų šeimininkavimui, virto ištisu ubagynu. Ką jos, Bulgarijos, Jugoslavi- min. pirm, 
ji duos kitiems, jei pati negali išmisti? Nugyvenę nuo jos, Lietuvos, Latvijos, ir jo užs. 
koto turtingiausią pasaulio šalį — Rusiją, bolševikai Estijos ir kitų tautų ats- 
veikiai nuskurdino ir kitus okupuotus kraštus. Rytų tovai, vadovaujant buv. 
Vokietiją tiek iščiulpė, kad daugiau nieko iš jos nebe senatoriui Gautherot. 
išsunkia. Išvežtos į Rusiją dirbtuvių- mašinos, dėl ne
mokėjimo su jomis apseiti, daugumoje nebeveikia, nistai pasiryžo neleisti su- 
Nevykusiais kolchozais sunaikino Rytprūsių ūkį. sirinkti. Kelias dienas 
Žmonės neturi ką valgyt, nes ko ne visą negausų prieš suvažiavimą komu- 
maistą pasigriebia raudonoji armija, kurios čia šim- ristu laikraštis “L’Huma- 
tai tūkstančių laiko nelaisvėje 29 mihjonus išbadėju- nite” kvietė komunistus 
šių gyventojų. Badu vaišinami darbininkai nebepajė- susirinkti į Vairam salę 
gia dirbti, o kurie dar kiek pajėgtų, nebenori, nes “nutildyti SSSR išdavi- 
praradę laisvę ir žmogaus teises, tie vargšai virsta kus...” 
beprasmiais ir bejausmiais automatais. Veltui komi-, 
sarai žada jiems duot sykį į dieną šiltos sriubos. Ne- siduodąs apibūdinti skystis, kuriame plūduriuoja per 
džiugina Vokietijos darbininkų tokie pažadai. Gerai klaidą ten pakliuvusi apipuvusi bulvė ir sužliugusi 
jiems žinoma bolševikiška “sriuba”: tai kažkoks ne-silkės galva... ___________ K«

lės Komi- Padaliau, ir paskutiniai 
prašydami Prancūzijos savivaldybių!

Vokie- prasti ir suprasti komu- pasirodė 
vyskupai nistus...

Vėliausia žinia Dasiekė,

p- Tačiau ką padės inter
vencija, kad sovietai nie
ko nenori klausyti...
PARYŽIAUS KOMUNIS

TAI PRIEŠ TREMTI
NIUS

Spalių 29 d. didžiausioje

Tačiau prancūzų komu-

A. J. Stanius.

Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 
gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dčl 
visiems suprantamų priežasčių.

Bolševikų pagalba
Tėvas ir sūnus sutartinai juos padavė. 

Visi kareiviai iš eilės į juos pažiūrėjo ir grą
žino savininkams.

— Galite eiti! — tarė sargybiniai.
— Ne, — atsakė tėvas. — Jūs mus su- 

trukdėte visą valandą. Jei taip mus trukdys 
ant visų kryžkelių, tai mudu darban nenu
vyksime nė už savaitės. Tad dabar prašau* 
išduoti raštelį, kad mūsų dokumentai tvar
koje ir kur mes einame.

— Mes tokio liudijimo negalime duoti. Tai 
policijos reikalas, — purtėsi kareiviai.

— Man negalvoję, — atsakė tėvas. — Po
licija mudu užtikrino, kad savanorių niekas 
neturi teisės trukdyti. Tad mums policijos 
nereikia. Jūs kareiviai trukdote. Tai neišti
kimybė Stalinui.

Kareiviai ėmė tartis. Pagaliau, lyg sura
dę išeiti pasisakė neturį popieros. Senis be
matant jiems pakišo suglamžytą gabaliuką.

— Ką rašyti? — paklausė sargybinis.
— Rašyk: “Dokumentai tvarkoje. Miškui 

kirsti savanoriai. Parūpinti arklius nuvežti 
įdarbo vietą", — padiktavo tėvas.

Surašyta. Bet kai reikėjo pasirašyti jie 
kaišiojo vienas kitam, bijodami pasirašyti.

ir pasi- gelbėti savo
artimą.

Lietuvių padėtis trem
tyje, artėjant žiemai, da
rosi vis kritiškesnė. Šio
je valandoje negali būti 
išimčių, visi, kiek kas ga-

Vilniaus Universiteto.
Deja, mes sovietskos 

Litvos nematysime. Tik 
žinome, kad ten žmonės 
miršta kaip choleros epi- lonijoje tesusidaro komi- 
demijai siaučiant: 
garsusis rašytojas Balys 

jog Sruoga, mirė kun.
i “dokumentuo- nas ,mirė prel. Jakubaus- ir gražesnės 

tas filmas” — Sovietskaja kis, mirė prof. Nacevičius, Ii būti, kuri 
Litva. Filmas yra išimti- mirė pulk. Kl. Michalaus- gelbėti savo 
nai propagandinio cha
rakterio. Didelė jo dalis 
paskirta Vilniui. Be kito 
filmoje esą daug vaizdų iš

mirė

Miro-

kas, mirė, mirė...
Tokia yra Sovietskaja 

Litva...

tetai, kurie surinktų tas 
dovanas (galima ir per 
BALF). Kilnesnio idealo 

progos nega- 
yra dabar: 
tėvynę per 

Jų išdžiūvu- 
ištiestos link

rasta daug ginklų.
KODĖL LENKIJA

NEREMIA MAR- 
SHALLIO PLANO?

Amerikiečių Kongreso 
rariai, kurie šią vasarą 
lankėsi Europoje, paga
liau suprato, kodėl Lenki
ja neremia min. Marshal
lo plano. 1

Pasirodo, pačioje pra
džioje, kai tik šis planas 
buvo paskelbtas, Lenkijos 

Cyrankievvicz 
reik. * min. Mo-j 

dzelevvski liepos 5 d. Pra
goję pareiškė, jog Lenkija 
turinti noro dalyvauti Pa-j 
rvžiaus pasitarimuose. • 
Tas pasisakymas labai! 
palankiai buvo komentuo
jamas visos 
spaudos.

Tačiau liepos 8 d. rusų! 
politinių žinių : 
Tass paskelbė, kad 
kijos ir Jugoslavijos vy-

Ler.kijos į

agentūrai 
“Len-

Jonas Gailius.

Mažytis vaikutis tikrai jaučiasi stiprus kai 
jis pagriebęs katę neša motinai ar savo arti- 
miausiems įteikimui. Katė turi turėt kantrybės!

tremtinius. 
sios rankos 
mūsų neatstumkime, nes 
būtų perdaug žiauru. Jū
sų rankose jų gyvybė,. 
nuo jūsų priklauso jų to
limesnis gyvenimas. Susi- 
jungkime dosniai visi be 
skirtumo ir ginču, o tikrai 
padarysime milžin i š k ą 
darbą.

Tėv. B. Mikalauskas O.F.M.

Esant sunkioms mitybos są
lygoms. priverstas prašyti ge
ros širdies Tautiečių paskolos 
maistu. Labiausiai pageidauja
ma riebalai. Ateinantį pavasarį 
tikiuosi atvykti į Ameriką. Už 
gautą pagalbą prižadu atsily
ginti. Dabar galėčiau atsiųsti 
lietuviškų knygų ir laikraščių 
išeinančių Vokietijoje. Adre
sas: Vincas Dabrila (14) Stutt- 
gart - Fellbach Auberlenstr. 
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Žmogus, kuris nesimel
džia, virsta arba gyvuliu 
arba piktąja dvasia.

i šv. Terese.

Aš atitolau nuo Tavęs, 
Dieve, nes pats sau pati
kau. šv. Augustinas.

— Pasirašykite visi keturi, — įsakinėjo 
tėvas.

Kareiviai taip ir padarė.
Artimiausiame miestely valsčiaus viršai

tis turėjo parūpinti arklius jiedviem nuvežti 
į “darbo vietą”.

Egzaminų sunkumas
Tolimesnė kelionė praėjo be nuotykių. Pa

vargę, bet galingi dvasia, kupinomis širdi
mis naujų pasiryžimų, juodu laukė, kol su
tems, ir galvojo, kaip teks nugalėti sunkiau
sia kliūtis, būtent, surasti partizanų vietą ir 
išlaikyti sunkiausius visame pasaulyje eg
zaminus.

Patekti į partizanų eiles nepažįstamiems 
yra nepaprastai sunku. Kurie turi bent tris 
pažįstamus partizanus, tiems lengviau. Bet 
atvykusiems iš toliau tikras vargas!

Pasitaiko, kad po ilgų klausinėjimų, tar
dymų, kur nors miško tankumyne, partiza
nų vadas naujai atvykusiam taria šiuos bai
sius žodžius:

— Brolau, tavo atsakymai manęs neįtik- 
rino. Mano sprendimas: tu turi mirti. Jei ta
vo norai buvo geri ir šventi, tai tu mirsi 
kaip auka už Tėvynės laisvę. Jei tu esi niek
šas — šnipas, atsiųstas mūsų priešų, tai 
mirtis tau bus užtarnauta bausmė.

Ir nieko nepadės joki maldavimai nei įti
kinėjimai. Miško velėna amžiams paslepia 
jo kūną.

Nakties balsas
Miške jau buvo tiek tamsu, kad, rodos, 

nežinotum, nė kur koją kelti. Bet tėvo akys

jau buvo per ketverius metus tiek įpratusios 
į tamsą, kad jos matė geriau, negu saulės 
nušviestuose laukuose.

Jau abu buvo pasirengę pradėti ieškoti 
savo “naujų namų”, kaip visai netoli gana 
garsiai nuskambėjo ypatingas nakties bal
sas. Į jį atsiliepė antras, trečias, ketvirtas 
įvairiose pusėse, tai arčiau tai toliau.

Tėvas ir sūnus džiaugsmingai paspaudė 
vienas antram ranką. Juodu žinojo ką tai 
reiškia. Tai partizanai pradeda savo žygius.

Tėvas skubiai pridėjo ranką prie savo 
burnos ir atsakė panašiu garsu. Garsai atsi
liepė daug arčiau.

Ateiviai susikaupė ir įsitempė, net nekve- 
puodami, klausėsi, ar nenugirs žingsnių. Bet 
niekur nieko.

Tik staiga, kaip iš žemės išlindęs, atsi
stojo prieš juos milžiniško ūgio vyras, apsi
ginklavęs granatomis ir šautuvu. Tamsoje 
sunku buvo spręsti apie jo amžių.

Partizanas tarė slaptažodį. (Reikia pa
žymėti, kad partizanai aktyvios tarnybos 
metu naktį nevartoja paprastos kasdieninės 
kalbos. Turi tik slaptą žodyną. Tuo apsi- 
saugojama šnipų). Ateiviai buvo laimingi, 
kad žinojo, kaip atsakyti į partizano slapta
žodį.

Tada tėvas smulkiai nupasakojo savo 
praeities tarnybos vietą ir darbus, atvyki
mo tikslą. Partizanas, neatitraukdamas ran
kos nuo šautuvo, klausėsi. Kai tėvas pabai
gė, partizanas paklausė:

— Jūsų vardai, prašau.
— Stirnos Akys, — atsakė tėvas.
— Stirnos Kojos, — atsakė sūnus.

— Jūsų buvusio vado vardas?
— Gedimino Kardas, — atsakė tėvas.
— Sveikinu, broliai, — tarė linksmai par

tizanas, išgirdęs puikiai pažįstamus vardus, 
kurių garsas buvo plačiai žinomas. (Parti
zanai niekuomet nesivadina tikrais vardais 
ir pavardėmis. Niekam nevalia net klausi
nėti. Tai tik vadų reikalas. Kartais partiza
nai išgyvena bendrai ilgą laiką, bet nežino 
viens kito nei vardo nei pavardės, nei iš kur 
kilęs. Nebent jie pirmiau buvo pažįstami. 
Tai irgi atsargumo priemonė. Jei kas paten
ka į rusų rankas ir būna kankinamas, kad 
išduotų draugus partizanus, tad jis nė nega
lėtų to padaryti, nes nežino nė vieno vardo 
ar pavardės. Tokiu būdu rusams nepatenka 
jokios žinios).

Dabar trys vyrai nužygiavo paskui viens 
kitą miško gilumon. Nors jų kojos sunkiai 
spaudė miško samanas ir triuškino nukritu
sias medžių saušakes, bet jie ėjo tokiu tyliu 
žingsniu, kad ir indėnai pavydėtų tokio pa- 
salingumo.

Džiaugsmingas susitikimas
Vienur kitur buvo girdėtis “nakties” gar

sai. Prasidėjo dažnesni susitikimai su sar
gybomis. Vadas jiems atsakinėjo slaptažo
džiu. Nors atrodė, kad sargybiniai kalba 
prie pat ausies, bet nieks negalėjo jų maty
ti, taip puikiai jie buvo pasislėpę.

Po dešimties minučių pasalaptingo ėjimo 
vadovas sustojo ir tarė:

— Atvykome.
(Bus daugiau)



Antradienis, Gruodžio y, 194) DARBININKAS 1
Nukrito Meteoras

kys, mūsų vyrai valandai 
baigia retai kada užsibai
giančius debatus ir prade
da anglų kalbos pamoką. 
Pamokas dėsto vienas bu-

(pasaulio 
Ovalruimai

LOKIO PATARNAVIMAS
(įdomus laiškas iŠ Kanados miškų)

Lygiai du mėnesiai mes ninku tapo arklininkais, 
trisdešimt lietuvių atva- bet čia kažkodėl juos va
riavome į šią Kanados dina keturmotorio bombo
mis’-: ų ramybes (Tim- nėšio pilotais. Vienas nuo 
mins) salą. Tik dar sun- savo “aparato”, sako, 
koka susigyvent su minti- skaudžiai nukentėjęs, 
mi. kad mes jau galutinai Kai naktis paskandina 
pasprukome iš baisiųjų tamsoje miškus, kai apie 
DP stovyklų, kurios grau- stovyklą žybčioja ką nors 
žė mūsų kūną ir sielą. Pri- užkąsti ieškančių lokių a- 
simenu vieno DP 
turisto paveikslą: 
pę DP stovyklos 
netoli "geležinės 
gos” ir už jos 
"tėvelis" Stalinas, 
damas pjautuvą 
"Nepaspruksite 
kur nuo manęs”, 
daros dar ir šiandie, 
pagalvojame apie savo 
artimuosius Europoje.

Darbas miške yra sun- tarp žemaičių ir karšta- 
kus. bet ne toks balsus, kraujų suvalkiečių. Čia 
kaip daugumas įsivaizda- kartais tenka pavartoti ir 
vo. Visi mes ūkininkų ir bokso pirštines, kurias 
darbininkų vaikai, darbas atsivežė Lietuvių Repren- 
mums ne naujiena. Aukš- tacinės Bokso Komandos 
tas valstybės pareigūnas, boksininkas Albinas. Jis 
miškininkas, studentas, ū- čia atlieka ir teisėjo pa- 
kininkas ir darbininkas 
rauna iš žemės kelmus.
net purvai tyška.

Aną dieną prie storos 
drebulės smarkiai supra
kaitavęs Lietuvos kariuo
menės pėstininkų leitė’- 
nantas prisipažino, kad 
visgi geriau buvo pulke 
vytele plakti per žvilgan
čių batų aulus.” “Bet jau 
geriau Kanadoje metro 
skersmens drebules iš 
šaknų rauti, negu raudo
nojoj armijoj kuopos va
du būti.” — pabrėžė aukš
tas. kiek tremties metų 
sulenktas leitenantas, ku- kad ir čia gali būti laik- 
ris iš Lietuvos karinome- raščių, kurie šimtaprocen- 
nės prievarta buvo palik- tiniai laikosi stalininės li
tas tarnauti raudonųjų nijos. Baisu, kad ir lietu- 
driskių armijoje. [vių tarpe kruvinasis mū-
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kli

karika-
sukry-

barakai
uždan-

šypsantis
galąs- vęs studentas. Darbo me- 
taria: 

jūs nie-
Šiurpu

kai

tu išmoktas kursas ban
domas praktiškai bandant 
kalbėti su mūsų darbo ko
legomis suomiais.

Didesnio masto nuomo
nių skirtumai susidaro

Garsusis Hughes’ “Baby” — Čia matomas Howard Hughes’ 2uu-tonų 
orlaivio vidus. Orlaivio pogrindis išklotas plastico baliūnais. Nors daug 
jau darbo padaryta, bet pilnai bus užbaigtas tik ateinantį pavaasrį.

skandalingiems laimėji- [ 
mams, kuriuos jums karo 

.metu suteikė jūsų trestai.
Mes skelbsime pasauliui, 
kad jums ateis lemiama 
krizė, kuri sutriuškins 
jus, ir tada išmuš mūsų 
valanda. Amerikietis ta
da atsakys: Krizė? Argi 
mane gali pažeisti krizė, 

[kai pasauliui visko trūks
ta ir kai mūsų pačių pilie- 

jčiai dar nėra viskuo aprū
pinti? Aš abejoju. Mano 
politika yra laimės politi
ka, ir man nėra reikalinga 
jokia slaptoji policija. Jūs 
žinote patys labai gerai, 
kad prapulsite, jeigu pa
pulsite, jeigu pakelsite ge
ležinę uždangą. Jūs tai ži
note taip gerai, kad jūsų 
merg a i t ė m s. ištekėju
sioms už anglų ar ba ame
rikiečių karininkų, yra 
uždrausta vykti pas savo 
vyrus, tariant, kad jos e- 
sančios reikalingos jūsų 
krašto atstatymui. Jūsų 
propaganda yra plečiama 
po visą pasaulį, bet aš su 
ja kovosiu išplėsdamas 
savo gerovę į kitus kraš
tus. Aš visur kovosiu su 
skurdu, kurį dabar iššau-

: 4. i u.-.* kia komunizmas.sto, o, gal būt, ir iki Goe- 
thes VVeimaro. 1 Sovietų atsakymas į tai

Praktiškai kiekviename buvo bandymas pastumtiNeregėtos Lenktynės
Prancūzų Politikas Apie Rytų - Vakarų 

Santykius

Buv. Prancūzijos min. 
pirm. Paul Reynaud, INS 
agentūrai skirtame spe-

reigas. Gražu pažiūrėti 
kai suvalkietis laksto ap
link žemaitį, kaip padū
kęs. net smėlis rūksta, o 
žemaitis nerangiai suki- 
nasi vietoje ir vožia ret
karčiais apskai č i u o t ą 
smūgį suvalkiečiui. Teisė- trimituojama apie genia-

kie čia žemi uždarbiai, tuo 
tarpu lygiagrečiai persi
spausdina *Pravdos’, ‘Iz- 
vestijos’ ir bolševikų laik
raščio lietuvių kalba .“Tie
sos” straipsnius, kuriuose

jas paskelbė laimėjusį.
Vieną šeštadienio vaka

rą pergyvenome savotiš
ką sensaciją. Stovyklos 
vardu gavome Kanadoje 
leidžiamą “Liaudies Bal
są”. Daugelis mūsų buvo
me šio laikraščio visai ne
matę, net ir nepagalvoję,

Spaudoje pasirodė žinių 
apie didžiausią istorijoje 
meteorą, kuris neseniai 
nukrito Sibiro taigoje, Pa
mario krašte. Apie šį ne
paprastą reiškinį pasako
jama, kad mažo miestelio 
Iman ir eilės kitų Pama
rio krašto vietovių gyven
tojai staiga išvydo ugninį 
kamuolį. Iš jo spinduliavo 
tokia aštri šviesa, kad 
daiktai metė po antrą še
šėlį. Žmonės, tuo metu bu
vę taigose, siaubo apimti 
pastebėjo, kad apie juos 
netikėtai pradėjo šokinėti 
medžių šešėliai. Pamanė, 
kad ant jų krinta saulė... 
Tai buvo milžiniškas me
teoras. Po keleato sekun
džių, kažkur taigos gilu
moje pasigirdo triuški
nantis trenksmas — me
teoras atsitrenkė į žemę.

Vieta, kur nukrito me
teoras, sudaro neįtikėtiną 
sunaikinimų vaizdą. 5—7 
km gilumon ir 2—3 km. 
platuman erdvė buvo pa
dengta meteoro skeveld
romis. Galingi kedrai bu
vo su šaknimis išrauti ir 
sudaužyti į šipuliukus. 
Aplinkui — 106 skeveldrų 
padarytos duobės, kurių

krašte viena partija re-i geležinę uždangą į vaka- pat didžiausia 28 m dia- 
mia Sov. S-gos politiką, rus; su pasisekimu Ven- metro ir 9 m. gylio. Moks- 
Daugelyje kraštų tokia [ grijoje, bet ne taip sėk- lininkai nustatė, kad me- 
partija kontroliuoja pro- i mingai Austrijoje. teoras susprogo dar ore ir

na- fesines sąjungas. Kinijoje! Skilimas tarp rytų ir į žemę iškrito geležiniu 
, užregistruotas lietumi. Didžiausios mete- 

x L, iššaukė tokį 
aš kažkur skaičiau, didelį įtempimą, kad gali-

cialiame straipsnyje
grinėja priešastis, kurios, stipri komunistų armija vakarų, 
baigus karą, privedė prie artinasi prie Pekingo var- liepos 2 d 
skilimo tarp Sov. S-gos ir tų;
JAV. “Kokia gi yra pa- kad ir savo likimu nepa- ma savęs’ klausti, 
grindine priežastis nesu- tenkinti Indijos musulmo- du milžinai nepradės vie- 
sipratimų tarp dviejų ga- nai šliejasi prie Sovietų nas antro mušti. Mus su- 
ūngųjų laimėjusių karą: Sąjungos. pa tokios ginklavimosi
tarp Sovietų Sąjungos ir Sovietai amerikiečiams rungtynės, o dar niekad 
.Jungtinių Amerikos Vals- pareiškia: Jūs norite pikt-;praeityje nebuvo kitaip, 

tįe(iu gi_ naudoti savo galybę, P” ’ ’ . . .tybių? Šiandien 1 _
lauš “tėvo” Stalino vado- gantai stovi priešinguose 
vaujamos darbo liaudies žmogiškojo galvojimo po

liuose. Kiekvienas jų turi

Keletas mūsų vyrų gavo su tautos naikintojas ran- 
specialybėje. da išdavikų.

laikraščio
[kuriuose
J. A. V. piešia juodžiau
siomis spalvomis, 
visus negerumus šiose ša
lyse. paduoda leteles, ko-

darbo savo
tai du automechanikai. 
trys šoferiai ir dailidė. 
Pastarasis stato “lumber- 
džekiams” (taip Kanado
je vadinami miško darbi
ninkai) “vilas”. Pora ūki-

Stebėjomės 
straipsniais,

vaujamos
laimingą gyvenimą. Iiuose. Kiekvienas jų turi

Gaila mums dvasios ei- savo formulę palaimos su- ;
getų “Liaudies Balso” ra-: pratimui, kas jų ideologi- 
šeivų, kurie nė už centą niam konfliktui* sutelkia 
nepažindami tiesos pecke- religinių karų charakterį. ! 
lioja popierio lapus ir Abu jie vartoja tuos pa
klaidina aklus, menkai; čius žodžius ,tačiau jiems 
galvojančius skaitytojus, duoda visai kitas pras

ytai aš duosiu konkretų mes. Kai eina kalba apie 
palyginimą: mes tik vieną Vokietijos demokratiza- 
mėnesį dirbome Kanado-!vimą, JAV šituo žodžiu 
je, bet už savo uždarbį ga-!supranta kalbos, rinkimų 
lime nusipirkti puikios Hr tt. laisvių atstatymą, o 
medžiagos kostiumą, dar-i sovietai, kurie siekia pro- 
bo rūbus ir dar pasiųsti; letariato diktatūros, Vo-'

• - ....

oro dalys — vienos tonos 
svorio — išsilakstė ske
veldromis nuo smūgio į 
žemę. Tikslus šio meteoro 
svoris kol kas dar nenu
statytas, bet spėjama, kad 
jis svėrė nemažiau 100 to
nų. Tik jo iki šiol surink
tų dalių svoris jau siekia 
5000 kg. Kritimo vieton 
yra išvykusios mokslinės 

, į kurį mes gali- ekspedicijos, kurios savo 
stengdamiesi kolonizuoti me dėti didelę viltį: mes darbo dar nebaigė. 
Europą ir pavergti visą esame įžengę į atomo am------------------------------- -
pasaulį. Mes 
dindami pasaulio proleta- : toks pat didelės reikšmės privalome gyventi pagal 
riatą, išpersime kailį jūsų įvykis, kaip tai buvo gele- 1947 metų ritmą.

•r

I
i

pa tokios
Sovietai amerikiečiams rungtynės,

ku-kad ginklavimasis neves- 
rią jums suteikia jūsų ža- tų į karą. Tačiau yra vie- 
liavos, jūsų mechaniniai nas dalykas, 
įrengimai ir jūsų doleriai, dalykas,

milžiniškas

tačiau, ža- žiu. Šitai žmonijai yra žies amžius praeityje. Mes

F ordo Priežiūrą
jie Kanadą ir'maisto siuntinį vargstan-: kieti jos demokratizavimą 
iešia juodžiau- tiems tautiečiams Euro-:supranta kaip sunaikini-' 
lvomis, iškelia poje, tuo tarpu Tarybų' mą vienos socialinės kla-

Shang’nai. Kinijoje labai populiarus valgis 
pagamintas iš “crab’ų” ir patiektų su stiklu vy
no. šis kinietis turės pasisekimo su šiomis “era- 
bų" rezginėmis.

Sąjungoje per metus (tai'sės, išdalinant nuosavybę, 
atmename iš 1940-41 me-jtuo būdu kurdami sąly- 
tų) nebūtume tai įsigiję, Igas, kurios yra palankios 
nes tokios medžiagos iš 
viso ten nėra. Visi savo 
nuosavomis akimis matė
me tarybinių skudurninkų 
liaudį, kurie Lietuvon įsi
veržę, kaip išalkę šakalai 
grobstė prekes iš lietuviš
kų krautuvių. Per metus 
žydinti Lietuva buvo be- ir 
veik “prisivijusi” broliš
kas respublikas, žinoma, 
tik savo ubagiškumu.

Maždaug, kaip ant mū
sų smegenų užliejus pa
mazgų 
perskaitę šį laikraštpalai- šaulyje, 
kį. “Ką Stalinas įsako, tą rikos Valstybės karo me 
ir rašo, kaip 
nistų popiergaliai”, — ta- stiprios, 
rė seniausias 
pūs vyras ir įmetė jį į iš fabrikai t._______ ----
geležinės statinės padary- tokią pat galybę, kaip ir 
tą krosnį, mūsų “garve- karo metu. Vienok Sovie- 
žiu” vadinamą. Akimirks- tų Sąjunga, kuri karo me- 
nis, ir melošmeižtų lapas 
sutirpo tarp raudonų ka- 
nadiško beržo anglių.

Mes pasistengsime, kad 
šio šlamšto mums dau
giau nesiuntinėtų. Kas šį mil. gyventojų, palyginus; 
laikraštį mums užsakė, su 156 milijonais ameri- 
tas pasitarnavo mums kiečių. Šio 251 mil. sovie- 
“lokio pasitarnavimu”. tų valdys visus turtus' 

•J. Tolbaudas.itarp Vladivostoko ir Trie-

jų propagandai plėsti.

i i

i

Nuomonių skirtumai 
tarp Sov. S-gos ir JAV 
siekia Atlanto Chartos 
laikus o tai nesutiko su 
[sovietų karo tikslais. Ta
čiau reikėjo karą laimėti.! 

nuomonių skirtumai 
buvo nustumti į šalį. Šian
dien šie nuomonių skirtu
mai užima pirmąją vietą,! 
ir abu gigantai stengiasi 
vienas antram sukliudy- 

kibirą, jautėmės ti siekti dominavimo pa- 
Jungtinės Ame-

visi komu- tu pasidarė nepaprastai 
Jų mokslininkai, 

mūsų gru- technikai, laboratorijos ir 
tebeteikia joms

ga, kuri karo me
tu buvo sunkiai paliesta, 
turi stiprią kortą savo 
rankose. .Jeigu patikėsime 
statistikams, tai Sov. 
S-ga po 22 metų turės 251

FORDĄ APTARNAUTI!ATVEZKITE NAMO

3. Kordo išlavinti Mechanikai 
žino jūsų Fordą kaip knyga. 
Jie viską ima nuo paiaknų 
greitai, kad sutaupius pinigų.

4. Specialūs Fordo įrankiai
jie taipgi sutaupys jum* pi
nigų. Padaryti dėl Fordo, atlie
ka geresnį darbą ir greičiau.

1. Tikron Fordo Dalys 
kurios sudedamos j jūsų Fordo 
yra vienas iš 4-rių būdų, sutaupys 
jums laiko, pinigų ir bėdų. Jos 
padarytos, kad tiktų ir ilgiau 
nešiotųsi.

2. Dirbtuvės l’žgirti Metodai 
taipgi sutaupys jums pinigų dėlto, 
kad jie yra suplanuoti Fordo inži
nierių, kad atliktų geresnį darbą 
trumpesniu laiku.

FORDO DYLERIS PAŽYSTA FORDĄ GERIAUSIA
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Pasakoja USA Darbininkas
Sugrįžęs Iš Rusijos

— Kokį įspūdį sovietų inžinieriams padarė 
atsilankymas Amerikoje. — įvairūs atsitiki
mai sovietų fabrikuose. — Kaip vykdomi pla
nai. — Apie kolchozus, kurie siunčia jaučius 
Molotovui. — Kaip jie žėrė arklius kiaulydės 
stogo Šiaudais. — SSSR yra darbininkų pra
garas, — skelbia sugrįžęs stalius.

penkioliką minučių nuo 
atsikėlimo. Ir kokį pusry
tį jis valgo! Apelsinų (o- 
rendžių) sunką, pieną, a- 
vižų košelę, lašinius, kiau
šinius, pakepintą duoną ir 
kavą. Toliau, jam teužima 
tik keletą minučių savu 
automobiliu pasiekti dar
bovietę. Jis dirba ketu-

Amerikietis Jonas K. 
Leino 1932 metais išvyko 
į Sovietų Sąjungą dve
jiems metams sudaręs 
darbo sutartį. Dirbo jisai 
Sovietų pramonėje. Bai
gęs sutartyje numatytą 
darbo laikotarpį, pasiliko 
tarnautoju USA pasiunti
nybėje, Maskvoje. Tiktai
šiemet, sveikatai pablogė- rias valandas be pertrau- 
jus, sugrįžo į Jungtines kos. Specialiai paskirti 
Amerikos Valstybes. Tai-j žmonės žiūri, kad jam ne-

• _ _• IX____________ ________ Virliir.-

jus,

gi Rusijoje išgyveno pas
kutinius 14^/2 metų.

DARBININKAS

stigtų medžiagų. Vidur
dienį jis pavalgo sveikus 
pietus ir vėl dirba ketu
rias valandas. Jo žmona 
būna namie, paruošia va
karienę. Parduotuvė mai
stą pristato į namus. Po 
darbo jisai laisvas — lan
kyti draugus ar kur išva
žiuoti. Jis turi savo pri
vatų butą, dažnai suside
dantį iš penkių, šešių 
kambarių.

SOVIETŲ DARBININ
KAS

O kaip pas mus? — tęsė 
toliau inžinierius. — Mū
sų darbininkas ryto turi 
laukti valandą, kol gaus 
stiklinę šiltos arbatos su 
duona. Vykdamas į dar- 

direkto- ’bą jisai sugaišta valandą 
VIAYia ' o rliri Darnai eraiirolza

STAIGMENA GORKI
FABRIKE

Negalėdamas nutylėti, 
ką Rusijoje buvo matęs ir 
pergyvenęs, Leino pertie- 
kė visą eilę faktų “Col- 
lier’s” žurnalui Ameriko
je. Jis pasakoja, kaip vie
nu /netu Sovietų inžinie
rių delegacija lankėsi A- 
merikoje, tyrinėjo pramo
nės išplėtimą ir darbo są
lygas Detroite bei kituo
se industrijos centruose. 
Inžinieriams sugr į ž u s 
Gorki automobilių fabri
kuose Rusijoje buvo su
šauktas darbininkų mi
tingas. Fabriko ‘ ‘ 
rius, perstatydamas vieną!ar dvi. Dažnai gatvėkaris 
iš tų inžinierių, pasakė,! sugenda ar visai nepasi- 
kad po kelionės Amerikon' rodo. Darbininkas pavė- 
tas papasakosiąs apie So- luoja ir gauna papeikimą, 
vietų santvarkos pranašu- Darbe jam tenka laukti 
mą, kaip ji pavijo ir pra-Į reikiamų medžiagų ar 
lenkė Ameriką. Atsistojęs gaišti prie sugedusios ma- 
inžinierius tarė: išmos, ar jis turi atlankyti
— Ne, draugai. Ameri- kokį pareigūną ir sutvar- 

kos mes nepasivijome ir kyti dokumentus, 
nepasivysime vien dėl to, Po darbo jis turi bėgti į 
kad mūsų darbininkai ne- kepyklą ir ilgoje eilėje 

laukti duonos. Tada — 
tenka laukti vakarienės, 
nes jo žmona irgi dirba. 
Draugai, yra taip didelis 
skirtumas materialinėse 
sąlygose, kad mūsų šalis 
niekada nepasivys Ame
rikos”.

metų Taip kalbėjo rusų inži- 
inierius, kurs buvo aplan- 
| kos Amerika. Ta načia

Paveikslas parodo kaip tikrą lėktuvnešį laivą, kuris paruoštas kovai su karo orlaiviais ir 
kanuolėmis. Orlaiviai su motorais, o ištikrųjų tai tik 44 pėdų ilgio jūreivių mokymosi reika
lams laivas. Nesenai jis buvo iškilmingai pakrikštytas San Diego Cal. Laivyno Stotyj.

PAVĖLAVAI, PARO
DYK RAŠTĄ

Minėtasai Am e r i k o s 
darbininkas Leino, kurs 
neseniai grįžo iš Rusijos, 
yra iš profesijos stalius. 
Prisižiūrėjęs Rusijos gy
venimo jisai pasakoja:

— Svarbiausis nesėkmin
gumas Sovietų sistemos 
glūdi sąlygose, kuriose 
žmonėms tenka dirbti. Y-

sur sutinka bereikalingas! pagal planą. Kartą darbi-be vykdydamas savo pla- 
Hiiitis Tain navv^džiiii ! ninkai <stafp dvipin ankš- ną, per skubotumą prida

rė beveik pusę netinkamų 
traktorių ir nori jais nu
sikratyti...

kliūtis. Taip, pavyzdžiui, ninkai statė dviejų aukš- 
Zagorske buvo paukščių į tų barakus. Pritrūko vi- 
ūkis. Iš USA įvežtos viš-lnių. Direktorius liepė lan- 
tos, kurios Amerikoje per gų dėžėms ir durų rė- 
metus dėjo po 215 kiauši- mams tepanaudoti tik po 
nių, čia dėl blogų sąlygų: du vinius, o lango pertva- 
tedėjo tik 85. Buvo pa-! rą įdėti be vinių. Darbi- 
kviestas amerikietis rei- ninkai protestavo: taip la- 
kalus sutvarkyti. Lyg tik bai trūksta stiklų — iš-' 
ėmė rodytis jo pastangų kris ir suduš. Geriau pa-isjęio ~SOvchozo 
rezultatai, vietiniai parei-į laukti, kol vinys ateis, oiyįsį jautėme

į

turi medžiaginių sąlygų 
tokiai pažangai. Draugai, 
jeigu jūs būtumėte matę, 
ką aš mačiau, jūs supras
tumėte, kad tuo metu, kai 
mūsų pramonė pasieks 
dabartinį Amerikos aukš
tį, tas kraštas jau bus 
penkiasdešimčia 
pralenkęs mus.

Kodėl? — Visų pirma,1 kęs Ameriką. Tą pačią 
Amerikos darbini n k a s1 naktį jis buvo areštuotas 
gauna pilną pusrytį per ir pradingo.

v •
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Jauniausia Lietuvaičių | 
Seser; Kongregacija I 
Prašo Jūsų Pagalbos ]
Skelbiamas Nekalto 
Prasidėjimo Seserų 

Vienuolyno Naujosios 
Koplyčios Statybos 

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

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

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

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

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

Aukas prašome siųsti:
Immaculate Conception Convent 

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

X

2

fe

areštavo du darbininkus 
už sabotažą...”

ANTRAS KOLCHOZŲ 
PRAKEIKSMAS

Antras kolchozų pra
keiksmas tai MTS (maši
nų — traktorių stotys). 
Jos turi aptarnauti eilę 
valdžios dvarų. Kadangi 

Į atlyginimas yra už atlik
tą darbą, tai MTS aria 
paskubomis, peržengdami 

• plačius sklypus, kuriuos 
vėliau kolchozninkai turi 
išdirbti su kastuvais, ne- 

i gaudami už tai atlygini
mo. Darbas dažnai suvė
luojamas, taip kad apie 

[15%, o vietomis net 85 C 
i javų lieka nė nenupiauti. 
Į — Jei vyriausybė leistų 
; kaimiečiams pasiimti pu
sę javų už darbą, nors al- 
įkani, jie dirbtų dieną ir 
I naktį, kol derlius bus su- 
Į rinktas, — skundėsi vie
nas rusas. — Bet vyriau- 

jsybė nori visų grūdų, ir 
gauna — apie 15 procen
tų, o likusieji dažnai su
nyksta lauke be naudos.

— Sovietų Rusija yra 
darbininkų pragaras, — 
(taip skelbia tas USA dar- 
I 
I 
i I

bininkas 14 įA metų išgy
venęs Rusijoje.

Dr. J. Prunskis.

PAIEŠKOJIMAS
KOLCHOZNINKĖS 

ATODŪSIAI
— O, kaip mes vargome, 

,— dejavo viena Pustošin- 
moteris...

- ____ ______ kad neturi-
gūnai ėmė slapta pakeis- paruoštus tada įstatytiime šeimininko kai direk- 

. Bet direkto- 
nauji laimėjimai gali iro-irius nesutiko, aiškinda- 
dyti jų ankstybesnį apsi- mas: “.

ra sakoma, kad žmogus *un<u. Slapta paneis- paruostus 
nuolat skatinamas dviejų ltl _nes k^d bus skubu
įgimtų akstinų: noro ką 
nors kurti ir linkimo tu
rėti nuosavybę. Sovietų 
vyriausybė nuolat sten
giasi sunaikinti nuosavy
bės instinktą, suvalsty
bindama visų nuosavybę. 
Naikinant troškimą turė
ti nuosavybę tuo pačiu 
nyksta noras kurti, dirbti 
ir tas pasireiškia progre-5 
so stoka sovietų pramo
nėje.

Visą dieną, nuo to mo
mento, kai darbininkas 
atveria savo pavargusias! 
akis iki jo išvarginta gal
va vakare krinta ant len-
tų lovos, darbininkui ten- reikalinga?

Bronius Stančikas, kilęs iš 
Gaurilių kaimo. Tirkšlių vals
čiaus. Mažeikių apskrities, 
ieško savo pusseserių:

Olimpijos Bukantaitės.
Teklės Bukontaitės. 
ir pusbrolio Stanislovo 

torius davė kvailus įsaky- konto. Visi kilę iš Gaurilių 
mo, Tirkšlių valsčiaus. Mažei
kių apskrities.

Maloniai prašyčiau mielų gi
minaičių man atsiliepti šiuo ad- 

; Stančikas. (16) 
Oberzuehren, DP 

Camp Mattenberg. Eisenhover

•' mus, kurių turėjome klau- 
.. Štai dėlko mes ne-Jei mes sustatysi- Syįį.__

leidimą ir užtraukti baus- me dabar, galėsime pra-'turėjome šieno žiemai atė
mę. Įnešti partijai ir vyriausy-'jyg

Amerikietis Leino dirbo bei, kad planas išpildytas' 
statyboje. Statant darbi- prieš laiką. _ o______ ,

[ninkams namus, kurie pa- algą ir dar dovanas, o ki- 
[nešėjo į barakus, jis pri- taip 
•minė reikalą kambarėlio j’ 
drabužiams sukabinti.
[Tačiau sovietų pareigūnas ■ 
(pareiškė, kad tai nereika
linga: darbininkai dėvi 
tais pačiais drabužiais pergalę”.
[darbo metu, tais pačiais 
namie, tais pačiais šven- 
[tadienį ir šiokiomis dieno
mis. Kam gi ta drabužinė

pa-

Bu- 
kai-

Jūs gausite; Musų sovehozas turėjo resu: Bronius 
*■“1 dideles kiaulydės, Kassel - C

> — net algos jums rei- šiaudiniais stogais. Pri
kėš laukti, kol tik viskas stigus pašaro, direktorius str. 3. USA Zone Germany, 
nebus užbaigta”. iliepe piešti stogus ir jais

Planas buvo įvykdytas,'maitinti arklius. Žiema, PAIEŠKOMA Jadvyga žilin- 
buvo šalta. Sniegas krito I skaitė (ištekėjusios pavardes 
iį kiaulydės tiesiai. Buvo nepamenu. Andriulaitienė ar 
Įtik atsiradę paršiukai irjpan.). kilimo iš Šiaulių miesto, 
mes turėjome laikyti rau--Tilžės gatvės. Į Ameriką atvy- 
donai įkaitintas krosnis,’ko 1925-1926 m.
kad gyvuliukai nesušaltų. | Ieško Viktorija Kožukaus- 
r»—x:..i—: Įkaitė, taip pat kilusi iš Šiaulių.

'Adresas:
D. P. Camp Mattenberg 

(16) Kassel - Oberzwehren 
Deutschland - Hessen 

U.S.A. Zone.

sovietų laikraščiai rašė a- 
pie dar vieną “socialistinę 

“. Tačiau — vasa
rą išdžiūvo rėmai, užėjus 
audrai — visi langai išbi- 
rėjo ir stiklai sudužo į ga- 

Įbalėlius...
KOMUNISTIŠKIEJI 

DVARAI
Leino turėjo progos pa- 

. jžinti ir Sovietų valdžios 
pasakoja dvarus: kolchozus ir sov- Harhinin- • • j. chozus. Didžiausia sovietų 

nesunkiai, ^emės ūkio blogybė yra 
tai, kad kolchozų ir sov- 
chozų direktoriais skiria
mi partijos pataikūnai, 

j kurie dažnai mažai tenu
simano apie ūkį. Direkto- 

! rius savo padėjėjais sam
dosi gimines ir draugus, 
kurie taipgi mažai tenusi
mano apie ūkį. Pagaliau— 
jie seka Valstybės Plana
vimo komisijos direkty-j 
vas, o ne patyrusių ūki
ninkų patarimus, ir dėlto 
būna brangiai kaštuojan
čių klaidų paruošiant že
mę, sėjant ir piaunant., 

(Valdžios ūkiai, paprastai, 
pavadinami kurio sovietų 

(“didvyrio” vardu, kaip 
! Mo 1 o t o v o, Kaganaovi- 
• čiaus ir kitų. Jie nuolat; 
į savo geresnį arklį ar jau-j 
itį siunčia dovanų Krem-

, kurio vardą* 
[kolchozas nešioja. Girdė- 
įtis spėjimų, ir tai iš pačių Į 
[kolchozo darbininkų, kad: 

, x (ilgainiui tie raudonieji!
laiko geros akies nebotu-• “ponai” tokius kolchozus 
reJ°- i gaus savon nuosavybėn.
VIENA “SOCIALISTINĖ ; Buvo atsitikimų, kad 

PERGALĖ” ' kolchozas, pirk damas
Rusijoje labai madoje!traktorių, turėjo imti du: 

“planai”, ir viskas turi!vieną gerą, o kitą netin- 
būti padaryta, įvykdyta'karną. Mat — fabrikas,

I
LIGOS IR MITINGAI j 
Darbininkams nėra rei-; 

įkiamos pagalbos ligoje: 
i — Kartą,

ka grumtis su kliūtimis, 
paeinančiomis iš vyriau
sybės pusės. Vienu iš blo
giausių sunkumų tai ne-i 
patikima, vyriaus y b ė s Leino, — vienas darbinin- Į 
valdoma susisiekimo sis- kas susižeidė, nesunkiai, 
tema. Vykdamas į darbą raumenis virš kelies. Vie- 

j žmogus turi sugaišti pus- ton to, kad aprišus

Paršiukai būriais glaudė
si prie krosnikių ir arti
mieji buvo prispausti, 
kad sudegė gyvi. Taip 
mes praradome daugiau 
kaip 60 kiaulių. Dėlto su-*

> kele- • 
valandį ar valandą laiko tui dienų leisti namie pa- 
vien dėl to, kad iš dešim- silsėti, buvo nugabentas į 
ties atvejų keliaujant gat- ligoninę. Po dviejų dienų, 
vėkariu devyni būna ne- buvo iš ligoninės išrašy- 
tvarkingi — ar tai gatvė-i tas, nors turėjo karštį ir 
karis sugenda ar dėl kitų j aštrias kraujo apnuodiji- 
priežasčių vėluojasi. Gat- mo žymes, 
ivėkario sugedimas nėra — Kitu kartu, — rašo 
pakankama priežastis pa- Leino, — techniškasis di- 
teisinti Rusijos darbinin
ko pavėlavimą, nebent jis 
turi raštą tam įrodyti. O 
iš kur gi darbininkas tokį 
raštą gaus? Ir taip, jisai 
būna papeikiamas ar nu
baudžiamas. Kartą trau
kinys iš Zagorsko į Mas
kvą 
das.
ties 
mo. 
sai nebūtų galėjęs išrašyti |pasiryžę pakęsti tokio Pa-• lįaus^iMmui 
daugiau tūkstanties raš-Įžeminančio elgesio Sovie- - - • ’
tų. Jis parašė kelioliką, Į tų Sąjungoje...
pažiovavo ir pradingo, pa-j Leino buvo užsienietis.; 
likdamas šimtus darbiniu-j Jo neareštavo, bet nuo to 
kų baimėje, kad jų pavė
lavimas gali būti aiškina
mas sabotavimu Sovietų 
pramonės.

APIE USA VIŠTAS
RUSIJOJE

Rusijos darbininkas

rektorius paskelbė po 
darbo, kurs baigiasi 4 vai. 
po pietų ,pasilikti. Jis at
vykęs kalbėsiąs į darbi
ninkus. Vieton ketvirtą 
valandą jis teatvyko pu
sėj po šešių... Aš pasakiau* 
direktoriui, kad joks ka
pitalistinės Amerikos bo
sas nedrįstų darbininkų 
be atlyginimo laikyti 21/2 

Net ir norėdamas ji-j vai. viršaus. Mes nesame

pavėlavo dvi valan- 
Keleiviai paprašė sto- 
viršininką pažymėji-

vi-

I 
I

nes

įsigyk Angliškai-Lietuviškg Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angliškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra

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

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

DARBININKAS
366 W. Broaduay, So. Boston 27, Mass.

i Šiuomi siunčiame S 
kai - Lietuvišką Žodyną. 

Į
Vardas «-r....
Adresas ...............

ir prašome atsiųsti mums Anglis-

Visų Lietuvių Mylimas ir Skaudžiai Nukentėjęs 
Misijonierius

Tėvas Jonas Bružikas
Visiems Lietuviams Amerikoje Įdomiai Rašo 

Iš Tremtinystės!
Jo jaudinantieji laiškai yra spausdinami

“ŽVAIGŽDĖJE
Skubėkite “ŽVAIGŽDĘ” užsisakyti!

Kaina — $2.1)0 metam*.

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

5?



BROCKTON. MASS.
i Dee. >

Roko 
; prieš- 
susirin-LDS 2-ros kp.

į kurį nuoširdžiai kvie- 
dalyvauti. 

bus renka- 
ir atstovai

*

BALF 1947 METŲ SEIMO 
NUTARIMAI - REZOLIUCIJOS 

Dėl Bendros BALF Veiklos
I

Penktadienį, gruodžio
13 d.. 7:30 vai. v.. šv. 
parapijos salėje įvyks 
metinis 
kimas.
čiame visus narius 
šiame susirinkime 
ma nauja valdyba 
į LDS Naujosios Anglijos Aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, gruodžio
14 d.. So. Bostone. Taipgi, pra
šome visų narių šiame susirin
kime apsimokėti savo duokles 
už organą "Darbininką".

Valdyba.

Išvyko Vienuolynan

Pereitą vasarą kartu su kito
mis lietuvaitėms tremtinėmis 
iš Vokietijos atvyko ir Bronė 
Andruškaitė. kurią paėmė au
ginti dideli labdariai ir tremti
nių šelpėjai Jonas ir Veronika 
Kereišiai. gyvenantieji Bridge- 
water. Mass. Pagyvenus pas p. 
Kereišius, kaip pas savo tikrus 
tėvelius, keletą mėnesių ir pa
jutusi Dievo balsą, šaukiantį į 
vienuolyną. Nekalto Prasidėji
mo švč. P. Marijos šventėje, 
gruodžio 8 d. išvyko į Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seselių. Brock
ton. Mass.. vienuolyną.

Išvakarėse pp. Kereišiai savo 
augintinei surengė išleistuvių 
puikiausią puotą. Svečių tarpe 
matėsi Mrs. James Strigūnas. 
Mr. & Mrs. Monckevičiai. Mr. 
& Mrs. Aleknai. Miss Joan 
Stravinskas. Miss Mary Pel- 
džius ir kiti, kurių pavardžių 
neteko sužinoti. Susirinkusieji 
svečū i išreiškė p-lei Bronei 
Andriuškaitei laimingiausi o s 
kelionės ir ištvermės. Taipgi jai 
įteikė nemažai dovanų.

Ra porteri*.

daineles, taipgi pašoks tautiš
kus šokius. Sekančios dalyva
vo programoje: A. Krisčiūtė. 
R. Krisčiūtė. Vaškaitė. Kaz
lauskaitė. šatkaitė. Žemaitytė, 
visos nuo 6 metų ligi 11 metų 
amž., savo užduotis labai gra
žiai atliko. Šokiams grojo a- 
kordiono Leonas Kazlauskas, 
dainelėms akompanavo G. Že
maitytė. Solo akordionu sugro
jo “Anniversary Song" Leonas 
Kazlauskas. Jaunas svečias. 
Liudas Eajorinas, kuris su sa
vo tėveliais buvo atvykęs iš 
Oakville. Conn.. pagrojo akor
dionu "Suktinį", "Palankėj” ir 
"Kaip gražu Miške”. Šis jau
nuolis dar tik trys mėnesiai 
kaip yra iš tremties atvykęs, 
bet su savo gražiomis lietuviš
komis meliodijomis kiekvieną 
sužavėjo.

Kalbas pasakė mūsų klebo
nas kun. Edv. Gradeckas. Yale 
Universiteto studentas Juozas 
Kazickas, ir prof. Padalskis, 
kuriam klausytojai nesigailėjo 
pasveikinimo aplodismentų. Vi
sų kalbėtojų kalbos buvo rim
tos ir nušviesiančios mūsų 
tremtinių padėtį. Kiekvienas 
kalbėtojas kvietė prisiminti sa
vo tautiečius 
kele. nes tik 
šiame laisvės krašte galime pa
galbos ranką ištiesti savo varg
stantiems broliams ir sesėms.

Sekantieji suteikė aukas: Jo
nas Zakarauskas, kuris visuo
met stambiai paremia visus ge
rus darbus. 
Juozas Lukša 
— P. čičirka.
kas. 0. Norkunaitė. Po SI .00— 
A. Čiėirkier.ė, K. Valickienė. F. 
Rumskas. M. Čeponienė. S.

tremtyje su au- 
mes. amerikiečiai

aukavo §10.00.
§5.00. Po S2.00

K. Ramanaus-

•

Buvęs vokiečių laivas Europa, kuris gavo naują vardą Liberte ir vėl 
paleistas tarnybon. Jį gavo Prancūzija, kaip reparacijų atlyginimo sąs- 
kaiton ir šiandien Prancūzijos vėliavos šešėlyj tarnaus visuomenei.

Madison, Mrs. John Millcr 11.!
Maryland

\Vestemport. Mrs.

ĮĮ
Helen

PRANEŠIMAS

(Tęsinys) 
PARAMOS TVARKA

BALF seimas, išklausęs Dr. 
A. Trimako pranešimo apie 
tremtinių padėtį Europoje, siū
lo savo skyriams ir visiems 

į geradariams: 
i a) aukoti galimai daugiau 
i visokių daiktinių gėrybių, y- 
pač: maisto, skalbinių vyrams, 
apsiaustų ir kostiumų, batų ir 
vilnonių siūlų kojinėms;

b) aukas siųsti organizuotai 
per BALF’ą;

c) individualias siuntas siųs- 
. ti tiktai žinomiems žmonėms: 
į giminėms ar pažįstamiems;

d) nepažįstamųjų tremtinių 
prašymus tenkinti tiktai po to 

į kai bus patikrinta BALF’e ar 
l Lietuvos Raudonajame Kryžiu- 
■ je, kiek prašytojo prašymas 
yra rimtas ir pagrįstas;

e) prašyti L. R. Kryžių at
siųsti BALF’ui sąrašą asmenų,

HfW HAVJN. COHH

pastangomis 
Šalpos Fondo 
ir jojo suma- 
bei visos val- 
taipgi mūsų

B. Masiulienė. A. 
J. Yarmal, ir M. 
Klebonas kun. E. 
taipgi neatsiliko su 
pridavė §10.00. Vi-

|
paauka- 
servetė- j laimė ji-

Maine
Lewiston, Mary Shabas 85.

New Hampshire
Nashua. G. Bvarkis 12.

Ohio
Dayton, Mrs. A. Monas 10.

Indiana
Clinton. L. Naujokaitis 2.

Verr.iont
Brattleboro. Mrs. Ludžius 26.

Šiuo pranešame, kad labai kuriems būtų reikalinga dides- 
svarbus Didžiojo New Yorko na parama ir kuriems paskiri

Cvirka, S. Gedrimas. V. Nor- ’ 
kūnas. V. Žirlis, J. Kuncevi
čius, J. Kazokas. T. Mickus, A. 
Petrulienė. V. Bartušis, J. Mi- Kaylo 27. 
šeikis, S. Zaromskis, M. Tara-j 
gauskienė, 
Masiulienė.
Jokubaitė. 
Gradeckas. 
savo auka,
so su smulkiais aukų surinkta 
§51.50, už kurias vietinio Šal
pos skyriaus valdyba taria 
nuoširdžią padėką.

Ponia Ona Pikelienė 
vo gražią rankų darbo 
lę. kuri buvo išleista
mu. ir atnešė gražaus pelno, 
taipgi ir daugiau buvo laimėji
mų. kuriuos paaukavo geros 
širdies moterys. i

Teko girdėti, kad šis paren
gimas davė pelno §166.00, už 
ką priklauso padėka visiems, 
kurie prisidėjo darbu, savo ma
loniu atsilankymu ir aukomis.

M.

LAIŠKAS IŠ TREMTIES
Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės 
Hanau Apylinkės 
Komitetas

Hanau. 1947 m. spalių 20 d.
Didžiai Gerbiamai

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBAI

Hanau Lietuvių Stovyklos, 
kurioje gyvena 3219 lietuvių

s -auniai Pavyko BALF 
Kortavimo Vakaras

Lapkričio 23 d..
Lietuvos Bendro 
vietinio skyriaus 
nios pirmininkės 
dybos ir narių.
klebono kun. E. Gradecko tapo tremtinių, susirinkimas. įvykęs tremtinių labo 
suruoštas kortavimo vakarėlis 
sn p?marginimais, kurių publi
ka tikrai netikėjo. Anksti po 
p’etų skaitlingai susirinko ge
ros širdies žmonės, kurie sma
kai kortavo ir laimėjo dova
nėles. kurias paaukavo mūsų 
f'ms širdies BALF narės.

Neapsakomai maloni staig
mena buvo visiems, kada vaka
ro velėja p-lė M. Jokubaitė 
’ ’-ane ė visiems, kad mūsų 
j 'mos lietuvaitės padainuos 
lietuviškas ir amerikoniškas i

Illinois
BALF Apskritis 

Petrauskas 12; E.
Chicago.

18.000; V.
Bardv 11.

Rcckford, BALF nr. 85.

M’yoming
Buffalo, J. Pasimas 7.

265.

Soyka
Vytautas 
Close 19.

10.
Nevv York

Brooklyn. Miss C.
Jonas Brundza 6.
Beleckas 10. Zenon
M. Branis 82. E. Kašėta 7. F. 
Mockus 20. A. Rainis 5, A. Po- 
vilanskas 40. M. Tumasonienė 
18. J. Pūkas 4. Mr. Romaha 7. 
Mrs. Mathis 5. U. šašys 50, 
Mrs. Klingo 30, Sabaliauskienė

sų bendra ir nenuilstama veik
la priartins Lietuvos Laisvės 
valandą ir palankiau išspręs ir per Dulkę 43. Cunningham 45. 
mūsų tremtinių beviltišką liki
mą.

Prašome priimti mūsų nuo
širdžiausius tremtinio dalia pa
ženklintus sveikinimus ir lin
kėjimus bei padėką, o taip pat 
ją perduoti ir visoms kovojan
čioms dėl Lietuvos Laisvės bei 

organizacijoms
š. m. spalių 14 d., išklausęs ir visiems Amerikos lietuviams, 
pranešimą apie Amerikos Lie
tuvių Tarybos nuveiktus ypa
tingai didelius darbus Lietuvos 
vadavimo ir lietuvių tremtinių 
labui, nuoširdžiai dėkoja Jums 
ir linki didžiausios ištvermės 
Jūsų sunkiame darbe. Mus 
džiugina ypač tai. kad į Ame
rikos Lietuvių Tarybą, atrodo, 
jau įsijungia visos kovojan
čios dėl Lietuvos laisvės Ame
rikos lietuvių srovės.

Mes esame įsitikinę, kad Jū-

Susirinkime įgalioti: 
(Pasirašė) —

Dr. med. et Phii. A. Gylys,
Stovyklos Vadovas

DipL teis. A. Survila, 
Komiteto pirmininkas 
Nariai:
Dipl. ekon. J. Petraitis 

Dipl. teis. J. Jasiukevičius 
Dipl. teis. J. Blužas 
Mokyt. J. Žilionis

Dipl. inž. J. Andriūnas 
Dipl. inž. J. Šalkauskis

Dipl. teis. K. Jokša

TIK Iš UJO Iš SPAUDOS
KUN. DR. K. GEČIO

Naujas Istorinis Veikalas

KATALIKIŠKOJI LIETUVA”
Kas norėt'’ susipažinti su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
praeitimi ir jos dabartimi, turėtų būtinai įsigyti gražiai 

išleistą knygą —

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

puslapius, ir Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapį. Susi
deda iš 6 dalių: 1 ) Krikščionybės keliai į Lietuvą: 2t Refor
macijos sąjūdis Lietuvoje: 3) Lietuva caristinės Rusijos oku
pacijos laikais 1795—1918: 4) šventoji Lietuva: 5) Lietu
vi-- trispalvei plevėsuojant 1918—1940; 6) Nebaigta lietuvių 
'autos Golgota 1940-—1946 m.

Kaina — S4.00
Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

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

Lietuvių Katalikų Federacijos aukotojai galėtų siųsti indivi- 
Apskrities susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 12 dieną, 
1947 metų, 8 vai. vakare, Ap
reiškimo
North 5th ir Havemeyer Sts. 
Brooklyn 11, N. Y.

Visos Apreiškimo, Karalienės 
Angelų, Atsimainymo V. 
zaus, Šv. Jurgio ir Aušros Var
tų parapijų katalikiškos drau- lietuvių visuomenę, išaiškinant, 
gijos malonėkite į šį susirinki-; prašant jr raginant visas aukas 
mą savo atstovus bei valdybas1 
atsiųsti, nes turėsime 
svarbių reikalų aptarti, ateities: 
veiklą apsvarstyti, ir būsimam Pranciškus 
šios apylinkės Katalikų Seime- kauskienė, Emeliune, iš Lauku- 
liui vietą ir laiką nuskirti.

Paaukokite tą vakarą šiam 
svarbiam susirinkimui ’

N. Y. Fed. Apskr. Valdyba.

dualius pakietukus.

parapijos salėje, !

’l 
I

VISUOMENĖS DĖMESIUI
Kadangi tremtinių atstovams 

atrodo, jog saugiausiai, tiks
liausiai ir praktiškiausiai au
kas siųsti per E ALF, todėl te-

Jė- būna nutarta:
a) Atsikreipti į Amerikos

daug goję ar New Yorke. 
BUKAUSKAS, Kazimieras ir 

ir Šarkienė - Bu-

Maspeth, Transfiguratior. 
Church 27.

Woodhaven. J. P. Mačiulis 
16.

Manhattan. Haymaker Sparts 
10.

Pvichmond Hill. S. Norbut 30. 
Amsterdam. J. Olšauskas 8. 
Yonkers, Mrs. A. Ott 18.
Rochester. Rev. J. Bakšys

430.
: Stony Brook. L. I., John 
Martin School for Boys per p. 
Lapę 40.

i

Pennsylvania
t Edwardsville, V. Burba 

Pittsburgh, Wm. Waina
J. Marčiuli-

59.
90.

i

V. Rupeikas 27, 
nas 11.

Mahanoy City,
Church 7575.

Munhall. Derris
Scranton. K. Vaičiūnas 10. (
Philadelphia. Petronėlė Pošk 

31.

i -------------- , — X., ...

i vos vai., Tauragės ap.
BUKONTĄ ITŪ, Uršulė, iš 

Varnių.
BUKOWSKA-HAK, Aleksan

dra, iš Kėdainių, New Yorke. I 
BUTKEVIČIUS. Boleslovas, 

ir Juozas, iš Valkininkų vai., 
Trakų ap., New Yorke.

BUTKIENĖ - Soltanaitė, 
tinka Kalėdų švenčių sveikini-‘Stanislava, iš Girkalnio vai.,: 

i Raseinių ap., Chicagoje.
BUZENAITfi - Jankunienė 

(Janken), Marijona, iš Svėda
sų, Rokiškio ap., Cambridge, 
Mass.

kaš-l CICILIONIS, Jonas, sesuo 
i Elzbieta - Olese, iš Šeduvos v.,

skiriamas tremtiniams Eurofx>- 
je siųsti tik per BALF;

b) Visos centralinės organi
zacijos, draugijos ir klubai bei 
įvairios kitos lietuviškos įstai
gos surinktas ir savo aukas 
perduotų BALF bendram šal
pos reikalui;

c) Kad visos centralinės or
ganizacijos padarytų oficialius 
atsišaukimus paraginant savo 
narius organizuoti BALF sky
rius arba vėliau veikti jau su
kurtuose BALF skyriuose;

d) Kad atskirų grupių, sro
vių ar organizacijų tremti
niams renkamos aukos bus 
skirstoma BALF kompeticija 
ir kenkimu Bendram Amerikos 
Lietuvių Fondui, bet sėkmin- 
gesniam aukų rinkimui ben
dram reikalui.

SVEIKINIMAS 
PREZIDENTUI 
The Honorable 
Harry S. Truman
President of the United Statės 
Washington, D. C.

! The annual convention of the 
! United Lithuanian Relief Fund 
of America meeting at Hotel 
New Yorker in this city ex- 
tends its greetings to you.

The convention voted its gra- 
tification over your sympathe- 
tic succor of the cause of the 
political refugees from commu- 
nist oppression.Your consistent 
l>olicy of recommending the ad- 

! mission of a fair share of the 
mass of refugees to this coun- 
try and your intervention in 
behalf of the Baltic refugees 
who made their 
country in small 
sels.

• The delegates pledge their 
wholehearted cooperation with 
your humanitarian efforts in 
behalf of the Lithuanian and 
other

way to this 
sailing ves-

Dėmesiui!
BALF turi gražių 

kalėdinių atvirukų.

St. Joseph
i

Jeffcoat 49.

lietuviškų 
Jie labai

mams ir linkėjimams.
Atvirukų yra 4 rūšių. Vie

nas setas susideda iš astuonių 
atvirukų (po 2 kiekvienos rū
šies) ir kaštuoja tik SI.00, o 
šeši setai (48 atvirukai) 1__
tuoja tik §5.00.

Kiekvienas gautas už šiuos Panevėžio ap. 
atvirukus doleris yra tikra au-j ČAPKAUSKAS, Antanas, iš 
ka lietuvių tremtinių vaiku-i Čekiškės vai., Kauno ap., Chi- 
čiams sušelpti. Tad sveikinki- i caS°je ar New Yorke. 
mės Kalėdų švenčių proga kiek Į ČELKLS, Mykolas, New 
galėdami daugiausia BALF at-1 Yoįe;_vertėsi Prekyba,
virukais ’

Kiekvienas įgyląs BALF Ka-Į 
ledinis atvirukas yra gyvas Į 
liudininkas geros 
artimo vaikučiui.

Skubinkime savo užsakymus:
l'nited Lithuanian Relief Fund

of America, Ine.
105 Grand Ctreet,

Brooklyn 11, N. Y.

į ČELNA, Adolus. Čelnaitė, 
----------- i Juzefą ir Uršulė, iš Tverečiaus 

vra gyvas!VaI” Švenčionių ap.
širdies savo? CEPKAUSKAS, Alekas ir 

jčepkauskas, Justinas, iš Vilki- 
. . . • jos vai., Kauno ap.

’• ČERNIUS, Mykolas, iš Ma
rijampolės ap., Detroite. Mich. 

ČESNICKAS, Andrius, iš 
Žaslių vai., Trakų ap., Bosto
ne.

politcial refugees.
Ale.vander Aieksis,

Chairman
Isabelle Kovas,

Secretary.

t
?!
?!
?!
?!
?!

t
-

i
į
Ii ----
jį!'Church 305.
*•! I So. Duxbury, 
5'10 sv.

Northampton, 
dauskas 115: A.

New Jersey
;'i Elizabeth. Mrs. MaTy Grin- 
J čius 80.

BALF Sandėlyje Gauti Rū 
tai Per 1947 m. Spalių m

Connecticut
Simsbury, Mrs. A. Mikalaus- 

ky — 18 sv.
New Britain. Miss Statkus 

79 sv.
VVaterbury, Amelia Zenavich

74 sv.; Rev. J. Valantiejus 85. 
Massachusetts

Chelsea, Mrs.
14 sv.

Boston. St.

T

Mary Checicki

PAIEŠKO

Ja-

42.

į BILIŪNAS. Petras, 
kuonio vai., Marijampolės

i BITOVT, dvi dukterys Boles
lovo Bitovto ir Teklės Lukoše- 
vičiūtė, gim. ir gyv. Herkimer,1 
N. Y.

BLINSTRUBAITfi, Elžbieta, 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
iš Macalių km., Nemakščių v., 
Raseinių ap., spėjamai gyv.

iš

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Pa* ■ Consulate General of Lithuania
ap. 41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.

Draugijų Valdybų Adresai

Michigan
Detroit. V. Kechas 29.
Allegon, V. Survilla 10. 
South Haven, Mrs. M. 

nowski 8.
i Rockwood. Jos. Toleskis

Visiems aukojusiems nuken- 
tėjusiems Europos lietuvius 
gelbėti nuoširdžiai dėkojame.
BALF rūbų, avalynės ir kito- Chicagoje. 
kių daiktinių dovanų vajus 
intensyviai vykdomas gruodžio 
mėn. Prašome ir toliau rinkti

Peters Lith. rūbus ir kitokius turtus ir siųs
ki:

H. Leonewert.

Mrs. A. Sa-
Friend 50.

United Lithuanian Felief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, Brooklyn
11, New York

Telefonai EVergreen 7— 
1422 — 1423

BORK, Konstantinas.
BRAZDŽIONIENĖ - Ožalai- 

tė, Petronėlė, iš Pakruoja vai., 
Šiaulių ap., Brooklyne. 

j BRIEDYTfi - Rimkienė, Ve
ronika. iš Naujamiesčio vai., 
Panevėžio ap., Chicagoje.

BRIGACKIS. - Krikštapony- 
tė, Julija, iš Skiemonių vai., U- 
tenos a p., Erooklyne ar New 
Yorke.

BUDRIKAS, Aleksas, Chica-

I

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Markaienė,
625 E. 8th St., So. Boston. Mara. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — o. Gailifinlenė.

8 Winfield St.. So. Boston. Mass. 
Prot. RaAt. — Ona Tvaikienė,

440 E. 6th St.. So. Boaton, Mass. 
Finansų RaSt. — B Cūnienė.
29 Gould St., W. Roabury, Mass. 

Tel. Parkway — 1864-W 
iždininkė — Ona Staniullūtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininke.

♦V. JONO EV. 8L. PASALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkan — Juozas dvapždys. 
601 6th St., So. Boston. Mass

Vice-Pirmlninkas — Pranas Tuleikls. 
702 E. St.h St.. So. Boston Mass

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

Fin. RaSt. — Aleksandras Tvaska 
440 F. Sixth St.. So. Boston. Mass

Iždininkas—Stasys K Grigą na vičius. 
699 E Seventh St.. S Boston. Mass.

MarSalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broadway. So. Boston. Mass.

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

7 d..

tremtinių

U LDS 1 
Susirinkimo

A. Pivariūnas, 
K. Nevronis, M. Yakavonis, 
M. šaparnienė, p. Savilionis, V. 
Balutis. J. Bernatonis, p. Ba
rauskienė, M. TamuĮaitienė, Ie
va Marksienė, Juozas Jeskevi- 
čius, Vincas Valatka ir Juozas 
Guzevičius.

Svečių priėmimo komisija:— 
Pirm. Ieva Marksienė, Vincas 
Valatka, Antanas Pivariūnas ir 
St. Griganavičius. Beabejo, jie 
pasikvies daugiau pagelbinin- 
kų-ių, jeigu matys reikalą.

Čia pat p. K. Čibiras persta
tė naujai atvykusį iš tremties- 
Vokietijos Vytautą Gurką, pa
žymėdamas, kad jis darbuosis 
tarpe mūsų. Pats Vytautas 
Gurka tarė keletą žodžių pa- 
brėždamas sunkią 
padėtį.

Kitiems metams darbuotis iš
rinkta sekanti valdyba: pirm. 
Stasys Griganavičius, vice-pir- 
mininkė Ieva Marksienė. iždi
ninkas Vincas Valatka, proto- 
kolų rašt. J. Kumpa, fin. rašt. 

maršalka 
iždo glo- 

Balutis ir K.
Rap.

Sekmadienį, gruodžio 
š. m., “Darbininko” patalpose 
įvyko LDS 1-mos kuopos susi
rinkimas. Susirinkimą atidarė 
ir jam vadovavo kp. ižd. Vin
cas Valatka, gi pirm. St. Gri
ganavičius užėmė tame susirin
kime kp. fin. rašt. vietą. Po 
bendros maldos skaitytas pro
tokolas iš pereito susirinkimo, 
kuris vienbalsiai priimtas. Čia 
pat iškeltas klausimas dėl sun
kios finansinės kuopos iždo 
būklės. Svarstyta ir nutarta 
apsidėti 20 centų metiniu mo
kesčiu kuopos įvairioms išlai
doms. Reiškia, dabar mūsų 
kuopos visi nariai turės mokėti 
metinę mokestį $4.20. Tuojaus 
sumokėjo visi susirinkusieji sa
vo duokles ir nutarė sekantį 
susirinkimą turėti sausio antrą 
sekmadienį, tai yra saus. 11 d.. 
1:30 vai. po pietų, “Darbinin
ko” patalpose.

Kadangi mūsų kolonijoje se-'Juozas Jeskevičius, 
kantį sekmadienį įvyksta LDS Antanas Pivariūnas. 
N. A. Apskrities suvažiavimas, bėjai — Vadas 
taigi ir šis susirinkimas išrinko .Niauronis. 
delegatus atstovauti kuopą: St.Į ----------

laidojamas 
Šv. 
šv.

DAKTARAI ŽINUTES

sūnų. Iškilmingai 
gruodžio 9 d., 9 v. r., iš 
Petro parapijos bažnyčios. 
Benedikto kapuose.

Melskimės už mirusius.
Antano atminčiai žmona ir 

šeima paaukojo $10.00 moky
kloms.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ĮVAIRUS SKELBIMAI
3'

Jonas ir 
iš Aukš-

ŠOU 2712 Res. BIG 9013
Dr.J.C.Seymour

LANDŽIUS
Lietuvis gydytojas ir 

chirurgas. Naudoja vėliausią 
X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.
534 E. Broaduay, 
So. Boston, Mass.

Valandos* 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. KENmore 4433

Dr. Atbert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

107 Massachusetts Avenue 
Boston, Mass.

Prie* Mass. Avė. Station

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

Nusidžiaugė mokykla. Ket
virtadienį. Šv. Petro parapijos 
paminklinėje mokykloje, Lietu
vių Komitetas dėl Carney ligo
ninės statybos fondo laikė susi
rinkimą. Prieš pradėsiant susi
rinkimą, dalyviai atlankė mo- 

j kyklos kambarius. Mokykla ir 
i jos įrengimas visus daug džiu
gino. Ypatingai daug pagyrų 
'gavo nuo žiūrovų tai patrauk- 
įlusis kambarys vaikų darželiui, 
^patingas pasitenkinimas buvo 
I tiems, kurie daug yra šios mo- 
! kyklos įsikūrimui prisidėjo, 
i kaip tai : 
iras, 
nys, J. Kasparas. 

; F. Grendelytė. A. 
advokatas Kazys 
paaukojo $25.00.

Susirinkimas tarėsi rengti 
pianistui - kompozitoriui Vy
tautui Bacevičiui koncertą, šią 

' žiemą. koncertinėje salėje, 
Bostone.

Gruodžio 7 d., tapo pakrikš
tytas Paulius - Stepas, 
Stepo ir Onos (Domeikaitės) 
Januškevičių, gyv. 174 L St.

Anastazija J. Edvardo ir Ro
žės (V alerauskaitės) J ablons- 
kių, gyv. 1 Sayward Place.

»W»BS»SS«X»SXSSXX3^^

ČESNULEVIČIUS, 
taus.

ČIURLEVIČIUTE 
nytė), iš Alytaus ap.

ČIURLIONYTĖ
čiūtė). iš Alytaus ap.

į DAMS, Adelė ir 
:New Yorke.

DAUČANSKAS, Petras, kil. 
iš Vilkijos vai., Kauno ap.

DAUGUVIETIENE - Striu- 
kienė - Rupkelytė, Marija iš 
Papilės vai., Bostone.

DEMIKIS, Pranas, iš Gižų 
vai., Vilkaviškio ap.. Chicagoje.

DIEDONIS - Haleraitė, Ona. 
DUOBA, Antanas, iš Sintau

tų vai., Šakių ap.
ERENSTAS, Gustavas, Jo

nas ir Pranas, iš Raudonės v.. 
Raseinių ap., gyv. New Yorke.

ESSEL - Suchinska, Bronis- 
lava, duktė Liudviko ir Julijos, 
Clevelande, Ohio.

j GAIGALAITE. Elena, iš Lin- 
į kuvos vai., Šiaulių ap.
: GALINIS, Pranas, iš Kaišia
dorių vai.

GAUBYTE - Lep, Olga Ho- 
do draugija priims šv. Komu- į mestead. Pa.
niją. Po to įvyks susirinkimas. ■ GAVELIENĖ - Pietarytė, 
Bus proga naujiems nariams i Veronika, ir jos sesuo ir brolis 
prisirašyti. Dabar šioje diecezi-! Vincas Pietaris.
joje yra varomas naujų 
vajus.

iš Aly- j IGNATAVIČIUS,
l Ignatavičiūtė. Genė,

(Čiurlio- tadvario vai., Trakų ap.
! IVANAUSKAS, Petras, kil. 

(Čiurlevi- iš Merkinės vai., Alytaus ap.
i JACKŪNAS. Casimir. Chica- 

Amanda, goję.
i JABLONSKIENE - Mažuna- 
vičaitė (Mažunaitė), Ona, iš 
Ylakių vai., Mažeikių (seniau 
Telšių) ap.. ir jos šeima.

JAKAITIS, Liudas, ir Povi
las. iš Baisogalos vai., Kėdai
nių ap., Chicagoje.

JAKŠTYS, Antanas, Detroit, 
Mich.

JANAVIČIUS, Antanas ir 
Jonas, sūnus Jono.

JANULAITIS, Nikodemas ir 
sesuo Janulaitytė, Ona, iš Gel
vonų vai., Nikodemas gyv. 
San Francisco.

(

i

i

A. J. NAMAKSY 
REAL ĖST ATE A 

INSURANCE 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

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

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbos - Piano

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

480 BOYLSTON ST., BOSTON
KENmore 3571

40 CONCORO AVĖ., 
Cambridge 38, Mass. 

Tel. Eliot 8222.

narių

PADĖKA
Mes. Bostono ir jo apylinkių 

sūnus tremtiniai, prieš kurį laiką, pa-
I

dedant Bostono ilgamečiam 
klebonui kun. Virmauskiui, su-

Ieškomieji ar apie juos žinan 
tieji maloniai prašomi atsiliepti

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

(Bus daugiau)

iĮ
i
I
I

f

J

GEDGAUDAITE. Gertrūda.į 
iš Rygos, buvo baleto šokėja, j 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
gyv. New Yorke.

GENEVIČIUS, Jurgis ir 
nevičiūtė. Marijona, iš Aukšto
sios Panemunės vai., Kauno ap.

GLODENYTĖ - Piktužienė. 
Ieva, iš Šiaulių ap., ir vyras

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kita* 

nuosavybes 
kreipkitės pas

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

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

sibūrę į tremtinių ratelį, dėko-iJurSis P^užis, Chicago. 
jame Jam už surastą laiką ir GODELIAUSKAS,GODELIAUSKAS, Vladislo-

I So. Boston FumitureCo.
Matrasal naujai perdirbami.

Kainos pranešama iŠ anksto

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 to West Broadu ay, 
Tel. ŠOU 2758

Naudingos Knygos
“Sveikata Sergančių" gydy

mas šaknimis ir žolėms. Vardai 
pavadinti lietuviškai, angliškai

r jir lotiniškai. Yra paaiškinimai 
<je’1 lietuviškai kaip tuos vaistus 

reikia vartoti. Kaina $1.00. Au
deklo apd. $1.25. Naujas De
klamatorius ir DAINOS, apda
ryta 40c., Anglų Kalbos Vado
vėlis 40c.; Surinktos Dainos iš 
Visos Lietuvos 35c. Paslaptis, 
kazyrių lošimo 25c. Perkant vi-Į 
sas ant syk, duosiu 25% nuo
laidos.

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

Massachusetts.

j

teiktą visokiariopą pagalbą bei vas^J^2,TFl°ridoje. 
patarimą mūsų svarbiame lie
tuviškame kultūriniame darbe.

I

Remkite tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Oarbininkg".GREBLIAUSKAS. ir Greb- 

liauskaitės, iš Ūdrijos vai., A- 
“The’cynthia Donut '« įsteigiant tam tikslui Ratelio .lytaus ap ’ Chicagoje.

- - —- ‘patalpas So. Boston. St. Peters;
i Memorial mokykloje prie baž-; 
nyčios.

Taip pat dėkojame geradarei 
poniai Švedienei iš So. Boston, 
Athens St. 261. už pagalbą, 
dovanojant Tremtinių Rateliui 
gražų stalą ir kėdes.

A. Norvaiša,
Tremtinių Ratelio Vedėjas.

Ir vėl pyragų. Sekmadienį 
savininkai ‘
Shop” vėl atsiuntė dėžę pyra- į 
gaičių mokyklos vaikams. Ka- i 
dangi vaikučių nebus mokyklo
je, pirmadienį, vadovybė per
davė pyragaičius Seselių Varg
dienių parengimui, po 
įvykstančiam, ir ten

• aukotojams.

įsikūrimui
kun. Pranas M. Ju- 

adv. J. Grigalus. M. Ve- 
B. Cunienė.
Kneižys ir 

Kalinauskas

Gruodžio 5 d., mirė tris mė
nesius sirgęs, Antanas Lutas 
(Lukšas), 75 metų amž., gyv. 
1161 Dorchester avė. Paėjo 
Kuršėnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 47 metus. Paliko 
žmoną Oną (Koveraitę) ir du

Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę į namus.

Geriausias Pasirinkimas

Patarnavimas greitas ir mandagus.
♦

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

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

UžsbakyHte Toniko Pas Mos Į

Pristotam geriausį toniką 
Piknikams, Vestuvėms, 

Krikštynoms ir visokiems • 
Parengimams. 

Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverąge Co.
Grafton Ave« Islington* Mass.

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

!

bažnyčia 
padėkojo

Gruodžio 
priimta

Padidė jo draugijėlė.
7 d., tapo iškilmingai
17 vaikučių į Marijos Vaikelių 
draugiją. "Kun. Albertas Abra- 
činskas padidėjusios draugijė
lės dvasios vadas, vedė priėmi
mo pamaldas.

Lietuviškai ir Kultūringai
Varg. Seselėms remti Gildos 

So. Boston skyrius sekmadienį 
surengė šaunų pobūvį. Gausūs 
tos vienuolijos bičiuliai, susi
rinkę į parapijos svetainę, lai
ką praleido nuotaikingai ir kul- 

j turingai. Įvado žodį taręs kle.b. 
; Z__„, P. Virmauskas meninės- 
programos vadovavimą pavedė 
K. Čibirui. Apie Varg. Seselių 
tikslus ir veiklą kalbėjo J. P. 
prel. Dr. K. Urbonavičius. {Kie
tas J. Aistis ir rašytojas kun. 

iSt. Būdavas.
Visų pamiltoji p. IVaškienės 

vadovaujama jaunimo grupė 
pašoko tautinių šokių: Žąselę. 
Lenciūgėlį. Malūnėlį. Taip pat 
suvaidino patriotinį vaizdelį 
“Lietuva vergijos pančiuose". 
Buvo malonus, net jaudinantis 
pačių mažiausių — 3. 5 metų 
amžiaus vaikučių sceninis pasi
rodymas. Jie deklamuoja ir 
dainuoja lietuviškai, o kai pa
būna Seselių vasarinėje sto
vykloje Putname, Conn. pra
moksta ir kalbėti gražiai lietu
viškai. 1

Parengimas buvo baigiamas 
Kita proga. Lietuviai, ypač ■ pasivaišinant kava ir visokiais 

tremtiniai nori mokytis anglų laimėjimais Varg. Seselių nau- 
kaibos. So. Bostone nebėra va
karinių mokyklų. Miestas gali 
duoti šiems specialius kalboje 
kursus ir mokytoją, jei rastųsi 
20 norinčių mokytis asmenų. 
Šioji grujiė galėtų pasirinkti į 
sau tinkamus savaitėje du va-.cemberl 10 d.. įvyks muzikalė 
karu ir jiems patogią mokyklą, programa ir arbatėlė Interna- 
Norintieji angliškai 
kreipkitės taipgi prie 
no Norvaišos.

Penktadienį Šv. Valandą ves 
misionierius Tėvas Pranas j 
Aukštikalnis, S. J., laikraščio i kun. 
“žvaigždės” administratorius. 
Kun. administratorius taip pat 
dalyvaus Maldos Apaštalavimo 
draugijos susirinkime, kurs į- 
vyks 
Visi 
nauji

tuojau po Šv. Valandai, 
nariai kviečiami ateiti, 
kviečiami prisirašyti.

Proga. Kaikurie pageidauja 
pasimokyti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Tremtinių ra
telis yra 
tuviškas 
rintiems.
viskas 
tremtinių
p. Antanui 
nariui. Jį rasite Šv. Petro pa
rapijos paminklinėje mokyklo
je šeštadieniais ir sekmadie
niais po pietų valandomis 2-4.

I

apsiėmęs duoti lie- 
pamokas visiems no- 

Kas nori imti lietu- 
lekcijas. tepranesa 

ratelio tvarkdariui 
Norvaišai ar bet

p-

Gekmaditiiį, 9 v. r., t

dai.

į
GRIGAS. Andrius ir Marty-' 

nas, iš Pagynevio km., Arioga
los vai., Kėdainių ap.. gyv. Chi- puriai dirbti prie dresių. Dar- 
cagoje. Andrius turi restoraną, bas pastovus,

GRIKIENYTES, Ona (Ši- 
menienė) ir jos sesuo Garbe- 
nienė. iš Skapiškio parap.. Ro-! 
kiškio ap., gyv. Chicagoje.

GRON (Grušnius ?), Mike.!
Detroit. ,

GUDAUSKAS. Jonas, iš Rie
tavo vai., Telšių ap.

HAK - Bukowska, Aleksan
dra. iš Kėdainių, New Yorke.

REIKALINGA Patyrę Dra-
I 

geras atlygini
mas. FORMAN & GUMNER

75 Kneeland St., Room 1002,
Boston. (5-9-12)

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

MODERN CURTAIN CO.
77 North Washington St.,

Boston. (21-t-9)

I

■

■

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK8 

Lietuvių Graborius-Baisamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta -
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 253?

KONCERTAS
I

Rengia GABIJOS CHORAS, J. Dirveliui vadovaujant

Gruodžio 14 <L, 2:30 vaL po pieta
PATRICK GAVIN SCHOOL AUDITORIUM

F ir 7-tos gatvės kertėj, South Boston, Mass. 
| Dalyvaus Worcesterio AUŠRELĖS Vyrų Choras,
| Charlotte Shork (šarkiūtė) ir

Dainininkas - Komikas Jonas Emkus.
{ Gabijos Choras kviečia visus dainų mylėtojus atsilanky- 
! ti ir pasiklausyti gražių dainelių. GABIJA.

I

I

I

■

Kor.

Muzikale Programa ir 
Arbatėle

Šį trečiadienį, gruodžio (De-

kursų tional Institute, 190 Beacon 
Anta-:St„ Boston, 2:30 vai. po piet, 

kuriai žymi veikėja, ponia Ka- 
therine Namaksy. vadovauja.

SkLVai-

!

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

BOR1S BEVERĄGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai.

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

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moteriais yra
SOUTH BOSTON CAFE

Vincas Balukonis, Savininkas.

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

giai patarnauja.

South Boston, Man.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius <> 
Baisamuotojas 

NOTARY BITBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

I

i
I

YAKAVONIS
Fanerai Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Baisamuotojas 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 
KoplyCia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

t

L V. W ARABO*
Fanerai Service

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

1156 Uashington St.,
Norwood, Mass.

Tel. Norwood 1503

ZA1ETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuctojai.

Patarnavimas dieną Ir naktį
Koplyčia ftermenims Dykai.

NOTARY PUBLIC
Tai. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2808

I
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Šviesa
Bernardas Brazdžionis

Ir šviesa sutirpsta, tartum sniegas.
Ir naktis užgriūva ant akių, 
“Dieve, kur Tu?” šaukdamas kai bėgu. 
“Man parodyk veidą” kai šaukiu.

Ir tyla apsiaučia visą žemę. 
Tartum karsto antvožas sunkus. 
Kai kartoju “Viešpatie, sutemo. 
Viešpatie. Tavęs nebetenku..."

“Kas į mano šviesą žingsnį žengia. 
Nebgrįš per amžius atgalios;
Tavo — kelias dar anoj padangėj

Ir šešėlio mano spinduliuos’’... — 
Kai tamsa Jo didį balsą meta.
Akys vėl šios žemės dieną mato.
Ked. pastaba. "D-ko” 90 nr. prie eilėraščio “Kaliniai” dėl 

neapsižiūrėjimo buvo praleistas Bern. Brazdžionio parašas.

P. Orintaitė.

Mokytojas Budrikis
I.

Okupantai, gniauždami 
savo geležinėn saujon vi
są gyvą ir negyvą mažu
čio krašto inventorių, y- 
pač stengėsi apžioti ir su
triuškinti gyventojų dva
sios pulsą. Tauta turėjo 
būti suvirškinta ir. kaip 
maistinga medžiaga, pe
reiti į jų gruobuonišką 
kūną.

Paberžupių bažnytkai
mio mokytojas Budrikis 
tuoj be jokiu paaiškinimų 
buvo pastumtas šalin, lyg 
nereikalingas baldas.

Šisai vaikiško būdo 
viengungis, gintarinės sie
los žmogutis, dirbo čia 
jau dvylika metų. Jį žmo
nės mylėio kaip savo gi
minaiti. Pas visus kaimy
nus trobose jis buvo ne 
tik laukiamas svečias, bet 
— galėjo jaustis kaip na
mie.

Gi vaikučiai — tiesiog 
nebūtų galėję įsivaizduoti 
miestelio mokyklos be se
nio Budrikio — jo
gergždžiančio balso ir at
laidžios šypsenos. Moky- parstyrino 
to jas juos kalbindavo
gatvėje, glostydavo jų su
veltas galveles ir — mo
kėjo jais džiaugtis tikra 
širdimi.

turbūt nebuvo

lėto

Šie du jauni vyrukai — Johnny Carroll, kai
rėj. 12 m. amž, ir Ray Bcnnett, 17 m. amž., Dal
ias, Texas įsivarė liūtą į Trinity upę ir sugavo. 
Čia jau parodomas iš jo kailio tinkamas ant 
grindų patiesalas.

i 
i
[turėtų kokios reikšmės.

O mergaičiukės net ėmė. 
ožiuotis: Į
— Jeigu ne Budrikis, tai; Bolševikai literatūrai ir

!-— aš bijosiu eiti į mokyk- menui nesigaili ]
lą... bet, suprantama, sovie-
— Aš neisiu ten daugiau, tuose nei literatūra, nei

menas negali turėti sava- Iki šiol nesukurtas nė vie-1 
Įrankiškumo. Literatūra ir nas romanas, maža rim-! 

Tučtuojau pasirodė ir menas turi tarnauti par- tesnių apysakų. Poezija 
nauja panelė bažnytkai- tijai, turi ugdyti komuniz- gausesnė, bet ion’A dar 
my. Ir jauna ,ir graži, ir mą. Jei kuris rašytojas ar trūksta gilaus idėjiškumo, 
dailiai apsirengusi. menininkas to nesugeba, kovingumo, atskiruose

Žmonės į nepažįstamąją ar nenori žengti partijos veikaluose dar gerokai 
kažkodėl vengė pasižiūrė- kebu, jis patenka nemalo- jaučiama buržuazinės ide- 
ti — 1 iekvienas ėjo savo nėn ir jo likimas liūdnas, ologijos įtaka. Mūsų kriti- 
keliu nė nestabteldamas. Rašytojai J. Keliuotis, J. ka nenuplėšė kaukių va- 
Kalbėti irgi — niekas ne- V. Narbutas, K. Jokūbe- karietiško dekanti z m o, 
pradėjo, tartum niekam ji nas ir visa eilė kitų, neno- misticizmo ir klerikalizmo 

i nerūpėjo. rėjusiu, kad literatūra apaštalam, kaip J. Kossu-
Sušaukė vaikus ir ėmė tarnautų komunistų par- Aleksandriškis, Brazdžio- 

tijai, buvo išvežti į Sibirą, nis ir jų pasekėjam. Mūsų 
kritika nesutriuškino bur
žuazinio nacionalizmo ide
ologinio palikimo, kuriuo 
persisunkusių knygų dar 
gana gausu mūsų krašte. 
Mokyklose vis dar nesu
laukiama tarybinio lietu
vių literatūros vadovėlio. 
Lietuvių tarybiniai rašy
tojai žino savo pikčiau
sius priešus — buržuazinį 
nacionalizmą ir reakcinį 
klerikalizmą, bet tie prie
šai paliekami 
mūsų literatūros 
nedemaskuojami, 
škinami”.

Štai kaip rašo
Ji reikalauja, kad tie ra
šytojai, kurie nėra įsijun
gę į bolševikų pradėtąjį 
lietuvių tautos naikina
mąjį darbą, būtų sutriuš
kinti. O visur bolševikai 
rėkia, jog jie pripažįsta 
laisvę...

“Tiesa” dejuoja, kad 
blogai einasi su jaunai
siais rašytojais. Ji rašo: 
“Blogi reikalai su jaunai
siais 
riais 
joks 
bas. 
jaunos jėgos, 
tarybinių Rašytojų Są
junga jų nežino, nemato 
ir nevadovauja. Todėl ne
nuostabu, kad dažnai jau
niesiems į vadovus pasi
šauna reakciniai klerika
lai”. Į

i Ta pati “Tiesa” paskel- Paminėti AfcillStOS SpdU 
bė vieno jaunojo rašytojo 
laišką, kuris skundžiasi, i 
kad jaunųjų tarybinių ra
šytojų sekcija per šiuos 
metus “nesurengė nė vie
no literatūros vakaro nei 
Vilniuje, nei už jo ribų. 
Retas kuris iš vyresniųjų

Baltijos jūra žiema. Šiaurūs vėjai sukelia didžiules bangas, o žvarbus šaltis sustato pasakiškus ledo

LITERATŪRA MERDI kad ir tremtyje lietuviai 
mokslininkai sugeba išeiti 
dėl tėvynės reikalų į tarp- 

(Sp.)

mokyti.
Nenustebo paberžuniš- 

kiai. kad ji ir lietuviškai 
gražiai kalbėjo.
— 0, tie moka parinkti 

'tešlą, kad glaudžiau lip- 1A 1 ” ° x
■Ki^-

apšepę, i

pastebėjęs, kad šito mo
kytojo tarena nevisai 
sklandi, o ir išvaizda ne- 
pavyzdinga — viengungio: 
senbernio drabužiai vis j 
lvg apsiglamžę. ; 
Tačiau jo gryna širdimi j 
ir meile savo globotiniams ; 
— tikrai niekas neabejo
jo...

Palikdamas mokyklą, • draus vaikams giedoti... 
Budrikis trumpai teatsi-; Bet kitas vėl skaudžiai 
sveikino su mažiuliais: užkirto:

— Sudievu. vaikučiai... — Oho, jie tuojau pakiš 
Ką gi darysi... Jūs buvo- kitą himną...
te — visas mano džiaugs- . L 
mas... Bet... Kiti vėjai už- savo dūdą šokti... 
putė — kiti globėjai atė
jo... Būkite geručiai... Ne- liūdnai’ užbaigdavo trum- 
užmirškit i-------—’* ’ ”
Gaila palikti... 
vaha dabar...
traukė mėlynmarkę nosi
naitę. nušluostė pasiro
džiusią ašarą. Susigėdęs 
tokio jaudrumo, tuoj nusi
grįžo ir išėjo pro duris.

Vaikus sugraudino ne 
tiek Budrikio žodžiai, kiek 
jo gailus žvilgsnis ir visa 
bejėgiška išvaizda. Nuliū
dę ir surimtėję mokinukai 

namo. Tėvai 
tuoj išgirdo jų nepasiten
kinimą:

— Kaip mes dabar mo-' 
kysimės? Jis buvo tokis 
geras... Mes norime Bud- Į linukai, 
rikio... — tartum jų noras

Ir trumpai pridėdavo:
— 0 ką mes galim?
— Ką norės .tai darys...
— Gal tuoj kryžių nuo 

sienos nukabins...
— Žinoma, himną už-

Lietuvos rašytojai tyli, 
nerašo, nes savo doru 
darbu nenori patekti į ne
laimingųjų skaičių ir būti 
išvežti, gi tarnauti parti
jai neleidžia lietuviška są
žinė.
tarnas 
dimas 
i’mu
44

Todėl visai supran- 
“Tiesos” nusiskun- 
literatūros merdė- 
Lietuvoje. Ji rašo: 

Kūribinio pakilimo, nau
ju žymesnių kūrinių liau
dis reikiamu mastu vis

— Ir privers visus pagal

— 0 ką mes galim?...

ėmė dovanėles, sklaidė 
sąsiuvinius, mėgino pieš
tukus ir net — kramsnojo 
čiulpė saldainius. Bet visa 
buvo be ypatingo džiaugs
mo. netgi be paprasto 
vaikiško susižavėjimo.

Tada naujoji mokyklos 
globėja pagaliau pabaigė 
kantrybę (ar gal savo mo
teriškos širdies politinius 
išteklius) ir stačiai pra-

manęs, senio... į pą kalbą.
Ne mūsų Panelė mokytoja buvo

— ir išsi- lipšni ir visada gerai nu
siteikusi. Ant vaikų nie- 
ikad nepyko, barė labai 
•švelniai — matyt, stengė
si įsipirkti į jų gležnas bilo i vaikus: 
širdukes. Tik tie mažieji — Mielieji mano auklėti- 
žiopliukai kažkodėl — vis niai, sakykite, ar aš jums 
tebeatminė tą gailią aša- negera? 
rą, kur senasis Budrikis 
anądien nusišluostė su 
mėlynmarge nosina i t e. 
Jiems vis tebeskrūpsojo 
tas gailus žvilgsnis, ki
mus balsas...

Panelė turėjo stebėtis, aš tau bloga? 
kad tie žvalūs ir geri mo- — Gera. — tyliai prata- 

, kurie noriai rė mokinė, ir visa klasė 
klausėsi jos žodžių ir bu- nuleido nosis žemyn lyg 

[vo bailiai mandagūs — ko susigėdę.
niekada jai nesišypso jo... ' — Ar aš neįdomiai pa- 

I štai sykį ji apdalino mokas jums aiškinu? 
vaikučius gražiais paveik- Vėl tyla — ir ji atskirai 
sliukais — su svetimo kreipiasi į Puišiuką:

I 
j

Į
Visi tylėjo, stačiomis, 

lyg ylomis. akutėmis 
spoksodami į mokytoją.
— Butkute, sakyk, — 

kreipėsi ji atskirai į vieną 
didesnių mergaičių. — Ar

a 
kalnus Birutės tėviškės pakrančiuose.

V

Klimatas, gamta, gyventojai, 
ūkis. Sūdavijos leidinys. Augs- 
burg, 1947 m. 110 pusi.

Vytė Nemunėlis, Tėvų Barne
liai. Iliustravo J. Firinauskas. 
Išleido Patria, Tuebingen, 1947 
m. 36 pusi.

Vydūnas, Kalėjimas — lais
vėjimas. Lietuvių Tautinio Są
jūdžio lėšomis išleido Lietuvos 
Skautų Sąjungos Brolijos Va- 
dija. Detmold 1947 m. 72 pusi. 

Karžygiai. Poringės ir pasa
kos. 1547-1947 spaudos sukak

ite is metais išleido knygų leidy- 
; kla “Sūdavija”. Augsburgas, 
;1047 m. 143 pusi.
j Tėvynės Sargas 1 nr. Idėjinis 
' žurnalas, išleistas Stuttgarte 
i 1947 m. 96 pusi.

j PAIEŠKOJIMAI
i i
'joniškietis ieškomas Prano Ka- 
,tino, gyv. DP Camp Hungriger 
Wolf. 1209/D Assembly Centre 
Itzenhoe, 2 DP C.C.S. C.C. G. 

i (B. E.) BAOR (6) Germany.

I

dar nesulaukia iš mūsų tautinę visuomenę, 
pinigų, rašytojų. Lietuvių tarybi-j-----------------
—nėį literatūroj proza vis .. . „ . .

dar tebėra silpna vieta, i ^etuvOS Kauni
; Miega Tavo Karalaitė, 
Užmigdytoji klastos: 
Kūną tėviškės sužeidę. 
Tvyro strėlės iš žaizdos.

Ties Giedraičiais ir Šii vintais 
Gynei laisvę mylimos. 
Ir matei, kaip aušros švinta 
Šaliai, gemančiai skausmuos. 
Tavo kibirkštys išskeltos 
Sklaidė naktį tamsumas, 
Ir kai siautė gruodis šaltas, 
Sergėjai gimtus namus.

Tavo žvilgsnis šiandie budi 
Ateičiai gimtų namų. 
Kieto plieno turi būti. 
Kas išves ją iš skausmų. 
Kol pakils ji. Karalaitė, 
Saulėj žėrinti, tauri. 
Ir nušvies tau liūdną veidą, 
Lietuvos budrus kary’.

A. Tyruolis. Vytautas Lapšys ir A. Staš- 
  . kevičiūtė, radviliškiečiai ieško- 

Kdelė Knvoa Anie Dailinin- mi Aleksandro Gubiios, gyv IDUCie IUIJ8" Vailinin Litausches Lager. Ludwigs
Kaserne, (13b) Dilingen a. D„ 
Germany, U.S. Zone.

daili- Pranas Pilibaitis ir Ona Pili
ninkui Vytautui K. Jony- baitytė, mosėdiškiai ieškomi 
nui šiemet sukanka 20 Antano Pilibaičio, gyv. Lithua- 
metų kūrybinio darbo su- nian DP Camp, P. O. Box 229 
kaktis, kurią dailininkas — Kempten, Bavaria, Germa- 
švenčia tremtyje. Sukak- ny. US Zone.
čiai atžymėti estu poetas; Vincas Staniulis, marijampo- 
Aleksis Rannit išleido a- lietis, ieškomas Petro Anuške- 
pie dailininką gražią ir di- vičiaus, gyv. (16) Kassel - Ma- 
delę knygą, parašytą ke- ttenberg, Oberzwehren str. 49, 
turiornis kalbomis (lietu- Germany, US Zone.
vių, prancūzų, vokiečių ir į Stanislovas Kiršinąs, šiauliš- 
anglų) ir papuoštą dauge- kis. paieškomas Stasio Kiršino, 
liu dailininko iliustracijų, gyv. Abitibi Power. Paper Co. 
Spausdino Editions Arts Camp. 33. 
et Sciences leidykla pran- nada. 
cūzų okupacinės zonos so-j 
stinėje Baden - Badene.; 
Dailininko darbų yra įsi-i 
giję visa eilė vakarų Eu
ropos muziejų ir galerijų; 
jis buvo Liet. Meno Mo
kyklos Direktorium ir y- 
ra laikomas vienu stip
riausių lietuvių grafiku 
(wood - engraver) ir lie
tuviškosios knygos ilius- 
tratoriumi.

kg Jonyną

i

I

Petras Urbonas - Čepaitis,

ramybėje, 
kritikos 
netriu-

“Tiesa”.

rašytojais, su ku- 
beveik nedirbama 
sistematingas dar- 

Krašte auga gausios 
bet mūsų

sliukais
krašto didžiūnų veidais ir — Įdomiai, — pasako tas 
vardais — ir 
paaiškino. Vaikai paėmė žvilgsnį į žemę.
vaizdelius, išklausė paaiš- —Ar jums patinka čia
kinimų apie svetimo kraš- mokytis? Rudaityte, sa- 
to nežinomus didvyrius, kyk! i
apžiūrėjo juos tylomis ir — Patinka, — bailiai iš- rašytojų apsilanko į jau- 

[ viskas! taria mergytė, bet jos a- sekcijos susirinki-
j Dar kitą dieną naujoji kūtės, lyg virbalo smaiga- mus ”• St. D.
! švietėja, pranešusi kažko- lėliai duria jai į veidą ir' 
;kią lig tol visai nežinomą nerodo jokio patikimo.

Tada ji nebesusivaldo 
ir meta paskutinį klausi
mą:
— Argi jūs norite, kad 

į mokyklą grįžtų senis 
Budrikis?

Tik dabar, lyg magiška burge išsivertė ir greitu 
lazdele pamojus, staiga laiku

kiekvieną bespalviu balsu ir nuneria

' šventę, paskyrė kiekvie
nam vaikučiui po krepšelį 
dovanėlių 
siuvinis,

Vokiečiai lisiverie Ir 
Atsispausdino Lietu

vio Mokslininko 
Veikalą

Žymiam lietuviu

Regan. Ontario, Ca-

Jorkaitė, rietaviškė, 
Amelijos Lakštinai-

dos Haujienos

Emilija 
ieškodama 
tės - Bučienė, gyv. Weiden, DP 
Camp. Lithuanian Group, Ger
many, US Zone.

Juozas Kisieliūnas, Marija 
Kisieiifinienė - Dambrauskaitė 
ir Petras Kisieliūnas ieškomi 
Petro Paškevičiaus, gyv. (13b) 
Munchen 23, Simmemstr. 3 
2/1, Germany, US Zone.

Mykolas Būda, Bronius Bū
da, Kazys Tautkus, ieškomi 
Kaz. Pancernytės - Tautkuvie- 
nės , gyv. Wurzburg 7, DP 
Camp 260, Nord Kaseme, Ger- 

jmany, US Zone.
Liturgika.
Šv. Sosto'

(Sp.)

Kun. K. Čibiras.
Penktasis leidimas.
Delegatūros leidinys nr. 1. Dil- 
lingen a. D. 1947 m. 131 pusi.

Stasys Yla, Meilė. Šv. Sosto 
Delegatūros leidinvs nr. 6. Kir- 
chheim Teck, 1947 m. 47 pusi.

A. Bendorius, Argentina.

LDS. N. A. Apskrities 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

— ten buvo są-
pieštukas, dvi 

plunksnos ir keletas sal
dainių.

Ji šaukė visus iš dieny
no paeiliui ateiti prie sta- r___________ o_____  ___

išdėstyti pakyla visų vaikučių no-' mokslininko 
popieri- sytės aukštyn, prasisklei-tremtyje) prof. VI. Stan- 

Kiekvie- džia nuoširdžios šypsenos kos veikalą “Didelės i.
akutės sužvilga mažos 

Instinktyviai Stanka
• —— v. j. . v * “ I v— J — ... .

pasigirsta bendras šnabž-’prie Hamburgo ir yra to 
Universiteto vice-prezi-Į 
dentas ir, be to, Teisių Fa-■ 
kulteto Dekanas. Džiugu,!

lo, kur plačiai 
žydėjo spalvoti 
niai ryšulėliai, 
nam ji meiliai 
veiduką ir šypsojosi, lauk- džiaugsmu, 
dama prielankaus dėkin- visų lūputės prasiveria ir 
gurno.

Tiktai mokiniai — ir šį desys:
kartą liko tylūs, neįkalbi-i —Norime... Budrikio no- 
nami, neprajuokinami. Jie,rime...

I žiūrėjo į ir

Vokiečių knygų leidyk
la ‘3 Turme Verlag’ Ham-

išleidžia lietuvio 
(šiuo metu

“Didelės ir 
valstybės”. Prof. 
šiuo metu dirba 

Pabaltijo Universitete

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
siškiai, profesionalai ir biznieriai. Bendroji lietuviš
kai - katalikiška veikla lai suįdomina kiekvieną lietu
vį. Šis suvažiavimas galės pasisakyti už žieminio se
zono veiklos planus. Nes piūtis didelė ir darbininkų 
reikia daug.

LDS N. A. A. Valdyba:
Dvasios Vadas — Kun. Pr. Juškaitis 

Pirm. — A. ZavatsRas 
Rašt. — T. Versiackas
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