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“The Unnecessary 
tai yra, bereikalingas

atsiminimų knygoje

Bereikalingas karas 
Dėlko lietuviai kenčia 
Apie vieną rusų priežodį

Yra sakoma, būk Roosevel- 
t’as sykį buvo pakėlęs klausi
mą apie tai, kaip pavadinti 
antrąjį pasaulinį karą. Tai 
Churchill’as pakišęs tokį pava
dinimą: 
War”, 
karas.

Savo
Churchill’as ir įrodinėja, kad 
antrasis karas buvo bereikalin
gas ir nurodė, kaip jo buvo ga
lima išvengti. Girdi, po pirmo
jo pasaulinio karo pergalėto
jai neišmintingai pasielgė nu
galėtą Vokietiją apkraudami 
nepakeliama kontribucija ir be 
reikalo ją pažemino. Vėliau be
kylantį Hitlerį reikėjo laiku su
drausti.

Jei Churchill’as būtų tik isto
rikas, tai jo žodis turėtų ne
mažą svorį. Bet nelaimei jis 
buvo kartu ir valstybininkas. 
Jis buvo ir istorijos kūrėjas. 
Jis vadovavo antrajam pasauli
niam karui. Na ir pasirodė, 
kad jis, akėdamas savo pirm
takus už klaidas, pats jų pri
darė ir daugiau ir nepalygina
mai baisesnių klaidų, nešančių 
baisesnių pasėkų. Churchill’as 
pasirodė, kad jis žinojo, kaip 
reikėjo pirmąjį pasaulinį karą 
baigti, kad nebūtų antrojo, bet 
nežinojo kaip 
pasaulinį karą, 
trečiojo.

Jei pirmojo
būtų buvę galima išvengti per
daug nesmaugiant Vokietijos ir

baigti antrąjį 
kad išvengti

pasaulinio karo

Rusai Nenori Varams

Berlynas — Rusai Vo
kietijoje nenori, kad juos 
vadintų rusais, bet “sovie
tais”. Rusų kariuomenė •• 
išleido net oficialį patvar-, 
kymą, kad ji nebūtų vadi-l 
narna “rusų”, bei “raudo
noji armija”, kaip ji ofi
cialiai vadinosi karo me
tu, bet “sovietų armija”.

Rusai nekenčia, kad 
juos kas pavadina “rus
ki*. Už tokį pavadinimą* 
rusų kareiviai peršovė A-* 
menkos kareivį Viennoje.! 
Tą pajutę vokiečiai dabar 
rusus tik ruskiais vadina 
ir dažnai mėgsta iškelti tą 
faktą, kad vieni rusai be 
amerikiečių pagalbos nie-į 
kad nebūtų sulaikę jų (vo
kiečių) kariuomenės.

Be to amerikiečių zono-! 
je veikianti vokiečių ko-| 
munistų partija nustojo 
vartoti kūjį ir piautuvą; 
bei raudonąją žvaigždę 
kaipo tos partijos emble
mą.

Tas viskas rodo kaip že
mai rusų vardas yra nu
puolęs tų žmonių tarpe, 
kuriems teko juos iš ar
čiau pažinti.
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Pasiruošę boms
Su Stalinu Vokietijos Klausimu

Clay Pramato Koncesijas. - Rusijos 
Pinigai Gali Būti Priimti Berlynui. - 

Smerkia Trukdymą Lekioti Oru

sutinka 
Vokieti- 
So vietų 

ir Pran-

pritarė Prezidento Tru- 
mano pareiškimui, kad y- 
ra vilčių įgyvendinti tai
ką.

Berlynas, Vokietija — 
Jung. Valstybės 
pradėti derybas 
jos klausimu su 
Rusija, Anglija
cūzija, kaip tik Rusija at
šauks Berlyno blokadą, 
pareiškė Gen. Lucius D. 
Clay, Jung. Valstybių mi- 
litaris gubernatorius Vo
kietijai.

Kaip žinoma, Gen. Clay 
buvo sugrįžęs į Washing- 
toną ir plačiau informavo 
Prezidentą Trumaną ir ki
tus valstybės diplomatus 
apie Vokietijos ir jos sos
tinės Berlyno padėtį.

Gen. Clay, sugrįžęs į 
Vokietiją, koresponden
tams davė suprasti, kad 
yra galimybė susitarti dėl 
pinigų problemos Berly
nui taip, kad ir rusai bū- 

—------ —_____ _ ________ _ tų patenkinti. Jis sakė,
Šiame kongrese praneš- tėvams jėzuitams steigti kad būtų galima priimti 

1—_ J tt ___ •_ __ ___ _ • • •?! • a • •

Tautinėse kapinėse, Arlington, Va., išdygo naujas kapo paminklas, 
ant kurio pažymėta, kad čia ilsisi amžinu miegu generolas John J. 
Pershing, pirmas nuo Washingtono to laipsnio generolas, šios šalies pa
pročiu mirus generolui per 72 valandas nrie jo kapo einama garbės sar
gyba, ką mes čia ir matome. Taipgi per 30 dienų visose armijos stovyk
lose nuleidžiama vėliava iki pusės masto, gedulo atminimui.

Mirė sulaukęs 87 metų amžiaus.

JUGOSLAVIJOS RAU
PASMERKS “PRAVDĄ”

NIEJI Tėvai Jėzuitai Kuriasi
Chicagojs

ROlCJIjOS jTVKflTų NvMB

VVashington, D. C. — 
126,400 kolegijos studentų 
nebus įmami kariuome
nėn, jei lankydami kolegi
ją ims kartu ir karininkų 
kursus.

Tik baigę tuos kursus 
jie turės sutikti du metu 
aktyviai tarnauti kariuo
menėje.

'i

Belgradaš, Jugoslavija 
— Komunistų partijos 
penktas kongresas griež
tai pasmerkė “Pravdą”, 
Rusijos Komunistų parti
jos oficialų laikraštį, už 
puolimą Jugoslavijos Ko
munistų

kiti Jugoslavijos komu
nistų vadai.

Šiomis dienomis Jo Emi
nencija Kardinolas Stritch 
suteikė leidimą lietuviams

Rusai Paleido Tris 
AueriMeSus

ta, kad Kominformo jau- namus Čikagoje.
nimo organšfcacijos nu-į Naujame vienuolyne gy- 
traukė santykius su Jugo- vens pora misionierių ir 

pat jauni-keletas tėvų, einančių 
'aukštuosius mokslus įvai-st

ir rusų išleistus pinigus 
Berlynui, jeigu tik rusai 
atšauktų Berlyno blokadą.

Po savaitės krizės mato
si atsĮūgimas ir Bftai, it

Berlynas — Sovietų Ru
sijos pareigūnai Berlyne 
buvo suareštavę tris a- 
merikiečius. Vienas jų, R. 
F. Goff iš Altoona, Pa. 
buvo rusų areštuol 
Lrmt< antradienį, Jf

►•f 

pe- i

* - <
ro būtų buvę galima išvengti 
leidžiant Hitleriui ir Stalinui 
tol kariauti iki abu būtų nu- 
sprogę. Tą tiesą matė ir ne
mokyti prasčiokai, bet jos ne
matė mokytas Churchill’as ir 
dar mokytesnis Rooseveltas.

Rooseveltas su savo proru
siška politika Amerikoj turėjo 
neprastą dirvą. Tame darbe 
savo pusėje jis turėjo Rusijos 
garbintojus. Tie komunistinės 
Rusijos garbintojai turėtų iš
mokti ir sau pritaikinti vieną 
rusišką priežodį, būtent: “viek 
žyvi, viek učis — durakom um- 
rioš”, tai yra, amžių gyvensi 
per amžių mokinies ir kvailu 
mirsi*

Nereikia Saliamono galvos, 
kad suprasti, jog komunistinėj 
Rusijoj nieko gero, o visokio 
baisumo tiek, kiek pragare. 
Na, o komunistinės Rusijos 
garbintojai ’ gyvena, mokosi, 
per visą savo gyvenimą mokin
sis ir mirs “durakais”, t. y. 
nepajutę savo apakimo.

•
Ne sykį buvo rašyta apie 

tai, dėlko lietuviai kenčia. Bu
vo nurodyta ir šis ir tas. Bet 
tikroji priežastis niekur, me
keno, niekada nebuvo nurodyta, 
štai ta tikroji priežastis: Euro
poj lietuviai kenčia ne dėlto, 
kad išbandyti juos, o dėlto, 
kad Amerikos lietuviai, kaip 
veidrodyje, pamatytų, kas jie 
yra. Europos lietuviai kenčia,' 
kad išbandyti Amerikos lietu
vių krikščioniškumą, išmieruoti 
jų artimo meilę, duoti progą 
amerikiečiams išauginti savo 
depozitus dangaus banke. Mat, 
auka ir darbas badaujančių ir 
pavergtųjų naudai ir yra depo
zitas arba indėlis dangaus ban
ke. .

Ęaip Amerikos lietuviai čia 
pasirodė? Ar pasirodė, kad jų 
artimo meilė prideramoje aukš
tumoje? Ar pasirodė, kad 
jiems rūpi šia proga išaugint

žuvo 5 žmonės ir 14 tapo 
sužeista.

Bušu važiavo vietos 
baseball žaidėjai. Zuvusių- 
; ų būtų buvęs didesnis 
skaičius, bet vietos ūki
ninkas Frank Kurkovskis 
5. išgelbėjo iš liepsnojan
čio buso.

mu”, ir 
mitetą, kuris ištirtų Ko
munistų Informa c i j o s 
Biuro kaltinimus, tilpu
sius tame laikraštyj.

Kaip žinoma, Jugoslavi
jos diktatorius, maršalas 
Tito taip pat pasmerkė 
Kominformą, pasmerkė ir

MASKVA KALTINA TITO 
TERORU

Maskva — Komunistų norėtų iš tos linijos iš- 
partijos organas ‘Pravda’ krypti tai tiems gręsia 
rašo, kad Tito Jugoslavi-Tito kerštas.
;os komunistų partiją tik| Tas namas kuriame į- 
eroru priverčiąs laikytis,vyksta Jugoslavijos ko- 

prieš Kominformą. Kurie munistų partijos kongre- 
-------------------------------- įsas esąs apsuptas kariuo- 

savo indėlius dangaus banke menės ir priešlėktuvinė-

•>

savo indėlius dangaus banke menės 
taip, kad jų kreditas žymiai mis kanuolėmis. Tai esą 
perviršytų jų debitą?

Badaujantieji i
niai tai plėšikų apvogti ir ap- argumentais ir kalbomis 
eisti Europos pakelėse. Ar mes visus įtikinti, kad turi 
čia elgiamės, kaip Gailestinga- remtis ginklų argumen- 
sis Samarietis? Badaujantieji tais. Toliau ‘PTavda’ rašo, 
tremtiniai tai Lozoriui. Ar a- kad vykstą daug areštų 
merikiečiai su jais elgiasi taip, Serbijos ir Makedonijos 
kaip bagočius su Lozorium? Ar provincijose ir kad nori- 
amerikiečių dauguma seka Gai- ma teroru įbauginti mases 
lestingąjį Samarietį, ar bago- jr delegatus, 
čių?

i parodą, kad Jugoslavų ko- 
mūsų tremti- munistai nepasitiki savo

tus, ir neleis savo atsto
vams vykti į Jugoslaviją.

Rusijos - Jugoslavijos 
santykiai per pastarąsias 
kongreso dienas dar la
biau pablogėjo, ir net ga
li visai nutrukti.

Maršalas Tito buvo išė
jęs iš kongreso, kad pri
imti atvykusį iš Jung. 
Valstybių buvusį Kalifor
nijos gub. Culbert L. OI-

tuose. ■ ~
Namų įgijimu bei įren

gimu rūpinasi tėvas Jonas 
Kidykas, 321 Willings Al- 
ley, Philadelphia 6, Pa.

visas kliūtis deryboms.
Gen. Clay, atvykęs į 

Washingtoną, yra pasa
kęs, kad karo nebus. Jis

iiai

KONGRESAS TURĖS GRĄZIN 
TI KAINŲ KONTROLĘ

daug ką pažadėjo, ką Pre
zidentas Trumanas norėtų 
pravesti ir vykdinti.

Svarbiausias punktas 
svarstymui bus tai kainų 
kontrolė, kad išvengti dar 
baisesnės infliacijos ir ke- 

| Niekad nėra buvę, kad;lėtą kitų svarbių proble- 
kuris yra ^ų turės išspręsti.

Antradienį, liepos 27 d.

Washington, D. C. — 
Pirmadienį, liepos 26 d.nijos gub. Culbert L. Ol-l 

son. Tito pasakęs, kad Ju-’Prezidento Trumano įsa- 
goslavija mielai sutiktų .. su®innk° __ Jung. 

tartį su Jung. Valstybė- |sas. Tai bus nepaprastos 
mis, jeigu tik joje nebūtų sesijos, 
jokių politinių sąlygų. I

Kongreso atstovų tarpe Prezidentas, 
įsikarščiavimas ir pasi-, kandidatu vėl išrinkimui, —--------- — - —
piktinimas dėl Sovietų prieš pat rinkimus su- P° pietų Prezidejitas Tru- 
Rusijos ir Kominformo šauktų Kongresą. Bet 
biaurios ir beprincipinės Prezidentas Trumanas tą 
propagandos, kurią veda padarė po Demokratų ir 
prieš Jugoslavijos komu- Respublikonų partijų sei- 
nistų vadus, tikslu sunai- mų. Respublikonai kon- 
kinti maršalą Tito ir kitus troliuoja Kongresą. Jie 
komunistų vadus. savo partijos programoje

pasirašyti prekybos su-•Valstybių 80-sis Kongre-

ną. Kiti du amei 
buvo militariai policinin
kai, kurie per neapsižiūrė
jimą perėjo rusų zoną 
Berlyne.

Jung. Valstybės griež
tai protestavo ir reikala
vo, kad sovietų pareigūnai 
tuojau paleistų areštuotus 
amerikiečius. Rusai pra
džioje užsigynė, kad jie 
ką nors žinotų apie ame
rikiečių areštavimą. Areš
tuotus amerikiečius rusai 
labai stropiai kamantinė
jo. Matydami, kad Jung. 
Valstybės griežtai reika
lauja, paleido.

manas kalbės Kongresui 
ir įduos savo pasiūlymus 
šio krašto gerovei.

Iš Orlaivio Bandė Susprog- 
amn jungnmy launi 

Buveinę

Rusai Demonstravo Savo 
Oro Galybę

kad jie bal
suotų už visą tą, ką Jugo
slavijos komunistų parti- 

Ar kataliku talone ar kito- j<» vadovybė padiktuos, 
kiame viešame tardyme bijotų 
pasisakyti, 1 
Ar demokratas vengtų prisipa
žinti tokiu esąs? Ar respubliko
nas atsisakinėtų pasisakyti, 
kad jis ir protestuotų, kam 
toks klausimas statomas? Juk 
nieko baisaus tokiuose klausi
muose. O kaip tūliems artis
tams ir unijų vadams nepatin
ka, kai tardymuose jie klau
siami ar jie komunistai? Dau
gelis jų atsisako prisipažinti 
tokiais esą ir protestuoja saky
dami, kad tokiais klausimais 
laužoma Amerikos konstitucija.

P. G.

Gen. Clay Grįžo Berlynan
Amerikos vyriausias val

dininkas okupuotos Vo
kietijos gen. Lucius D. 
Clay grįžo atgal Berly-

a—J----------------
AikmiMImI Jei InrDiUVeS

Lake Success, N. Y. — 
Vienas buvusio karo lakū
nas, Stephen J. Sapina, 
nusivylęs Jungtinių Tautų 
nesugebėjimu pasauly į- 
gyvendinti taikos, iš ma
žo orlaivio numetė namie 
darytą bombą ant Jungt. 
Tautų dabartinės buvei
nės. Bomba nepataikė, ir 
jokių nuostolių nepadarė. 

*Pats lakūnas vėliau pasi
davė policijai.

Londonas — Radio 
nešimu iš Maskvos, 
sekmadienį, Tushino ; 
drome, įvyko Stalino A- 
viacijos Diena, kuri buvo 
atkelta iš praeito sekma
dienio.

Toje šventėje, kuri buvo 
pradėta šūviais iš 100 ka- 
nuolių, buvo demonstruo
jama rusų oro galybė. Į- 
vairios rūšies orlaiviai 
skrido ir darė oro akroba
tikas. Be kitų įvairių rū
šių skraidė ir raketiniai 
orlaiviai ir rusai per radio 
paskelbė, kad tai jų išra
dimas (taip kaip ir elek
tros).

Svarbiausias tos šventės 
punktas buvo tai kaip 95 
U-2 orlaiviai lėkdami su- baltomis _________ „
darė padangėje žodžius: maskomis, yra fanatiškai 
“Garbė Stalinui”.

Bet pats Stalinas, rodos, sės ir kitų tikėjimų žmo- 
orlaiviu nebuvo pakilęs — nes, ypatingai prieš neg- 
tai nesaugu.

i pra- 
ten 

aero-

Washington, D. C. — A- 
municijos Taryba davė 

> sutikimą Laivynui 
atidaryti keturias dirbtu-

Ctatai puikiausiai it- “»»• J“ keletą kon- savo
. . . foronmii aii Pw»7 Tnimo. > p tinti

katilą"V<vanoia Inu bitais aukštais Ame-Ives įvairiuose miestuose.
vaizduojama patarlė: - Uncijų Trumą-
‘.‘Puodas 
kad juodas”.

PikcHi Automobilį 
- Kairas

Detroit, Mich. — Gene- 
ral Motors Corp. paskel
bė, kad ji pakelianti savo 
išdirbystės automobiliams 
kainas 8 nuoš.

Tas palies Cadillac, 
Buick, Oldsmobile, Pon- 
tiac ir Chevrolets mode
lių automobilius.

rikos valdžios pareigu- Dviejuose iš jų bus gami
nsis. Jis buvo parkviestas narna “jet” bei raketiniai 
kelioms dienoms geres
niam nušvietimui dabarti
nės padėties Berlyne.

Spaudos atstovams jis 
pareiškė, kad amerikiečiai 
praplėsiu dabartinį aero
dromą Berlyne ir pastaty
sią keletą mažesnių ir to
kiu būdu galėsią pristaty
ti pakankamai būtiniausių 
reikmenų Berlynui, kad ir 
žiemos metu.

motorai, o kituose dvie
juose kitoki kariniai pa
būklai.

neras Pabraras
Rugpiūčio 1 d. Bostono, 

Lowellio ir Lawrence a- 
pylinkėse pieno kaina bus 
pakelta po pusę cento 
kvortai.

Kada bus galas kainų 
kėlimui?

Ku-KIuy KImk

MmiIom klokitNšizd

Stone Mountain, Ga. — 
Prie liepsnojančio kry
žiaus Ku-Klux Klanas pri
saikdino net 700 savo nau
jų narių.

ši slaptoji organizacija, 
Į kurios nariai apsigaubia 

marškomis ir

nusiteikusi prieš kitos ra-

rus, žydus ir katalikus.
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J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS
skaitytinas sekmadienį, liepos 25 d.

OrfminojMN tag tag

Mylimieji Kristuje,
Rugpiūčio 2 d. savaitė yra skiriama kaipo Litur

gikos Savaitė Bostono Arkivyskupijoje. Tą savaitę į- 
vyks labai svarbus seimas, į kurį mes kviečiame visus 
katalikus ir kitus, kurie yra interesuoti katalikų pa
maldomis. Šio didžiojo seimo smulkus aprašymas tel
pa laikraštyj “The Pilot” ir aš prašau visų parapijų 
kunigų priminti šį reikalą tikintiesiems, pabrėžiant 
visiems, kad jų atsilankymas į seimo sesijas ir į litur
gikos apeigas tikrai laukiamas.

Maldauju visų kunigų ir žmonių šiandien duoti 
pirmą vietą liturginiai seimui savo maldose šv. mi
šių metu. Bažnytinių apeigų branginimas, viešas Baž
nyčios garbinimas Dievo, tai yra vienas Šv. Sosto nu
rodytų būdų kovoti materializmo dvasią ir veikiančią 
bedievybę, kuri nuodija žmoniją.

Šį mėnesį bus mano privilegija vadovauti maldi
ninkams į Romą šventojo Popiežiaus Pijaus X garbei, 
kurio aiškus pramatymas krikščioniško gyvenimo 
svarbiųjų dalykų ir mūsų laikų reikalavimų skatino jį 
didinti tą liturgijos meilę, kuri inspiruoja mūsų sei
mą šią savaitę. Aš turiu viltį, kad galėsiu pranešti jo 
įpėdiniui, Popiežiui Pijui XII, garbingai valdančiam, 
apie maldos ir studijų pilniausį pasisekimą, kurios į- 
vyks šiame mieste nuo rugpiūčio 2 d. popiečio iki rug
piūčio 6 d. ryto.

Dar kartą kviečiu visus dalyvauti seime ir aš 
melsiu Dievą, kad šis seimas būtų sustiprinimo ir pa
laimos šaltiniu visai visuomenei.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t R. J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas.

WALLACE - TAYLOR 
NOMINUOTI

Dėl istorinės dienos — 
Šv. Antano Vienuolyno 
Pašventinimo, Kennebunk 
Port, ’Me., rugpiūčio 15 d., 
visose didesnėse lietuvių 
kolonijose orgnizuojami 
busai. Manoma, kad vien 
Bostone susidarys 5 bu
sai. Kadangi Tėvų Pran
ciškonų naujasai vienuo
lynas yra maždaug tiek 
tolumo, kaip ir Mariana- 
polis nuo Bostono, tai be
keik visi lietuviai ruošia
usi tą dieną ten vykti. Ko- 
!kią valandą busai išeis ir 
■knkia crrii ir kiok ta kplirukokią grįš ir kiek ta kelio
nė į abu galu atsieis, bus 
greit paskelbta. Tik visi 
ruoškitės. Pranešėjas.

Veža PP B taįi
Frankfurtas, Vokietija 

— Jau pradėjo vežti lėk
tuvais DP žydus iš Berly
no į Jung. Valstybių, An
glijos ir Prancūzijos zo
nas.

Sakoma, kad daugiau 
kaip 5.000 žydų bus lėk
tuvais atvežti iš Berlyno. 
Dauguma jų vyks į Jung. 
Valstybes. Kanadą ir 
lestiną.

Nauja Valstybė

Pa-

Progresyves parti,_ platformoje
reikalauja taikos su Rusija, 

unistąrns^
* i*’r

FMladHphia, Pa.— Sek
madienį, liepos 25 d. Pro
gresyvūs partijos seimas, 
kuris buvo pilnoje komu
nistų ir jų pakeleivių kon
trolėje, priėmė platformą 
(veikimo programą), ku
rioj reikalauja taikos su 
Rusija; atšaukti Ameri
kos drafto įstatymą; su
naikinti visas atomines 
bombas; nusavinti didžią
sias industrijos įstaigas; 
“pilną ligybę” negrams, 
žydams ir kitoms Ameri
kos mažumoms. Taipgi y- 
ra Įtrauktas ir komunistų 
programos punktas, bū
tent: •

“Progresyvė partija ko
vos už komunistų konsti
tucines teises ir kitų poli
tinių grupių teises, kad 
galėtų pareikšti savo nuo
mones, kaipo pirmos eilės 
demokratinių žmonių lais
vių gynimui’’. Beje, pro
gresyviai reikalauja at
šaukti Marshall’o planą. 
tVallace partija labai 
daug žada visiems, bet...

Henry Wallace ir Šen. 
Tayior neturėjo opozici
jos. Jie vienbalsiai buvo 
nominuoti.

Seimas buvo labai gerai 
organizuotas ir todėl po 
nominacijų entuziazmui 
nebuvo galo.

Kaip žinoma, Demokra
tų partija savo programoj 
smerkia komunizmą ir pa
žada iškelti viešumon ko
munistų išdavikišką vei
kimą ir patraukti juos 
teisman. Respublikonų 
partija savo programoj 
reikalauja pravesti tokius 
įstatymus, kurie yra būti
ni, kad iškelti viešai ko
munistų išdavikiškus vei
kimus ir už juos jie būtų 
atatinkamai nub austi. 
Progresyvė partija, kaip 
daugelis yra pasakę — 
komunistų įsteigta, užta
ria ir gina komunistus ir 
reikalauja taikos su Rusi
ja, kada ji yra pavergus 
milijonus žmonių ir siekia 
su komunistų pagalba pa- 

I vergti ir kitus kraštus.

VVashington, D. C. — 
Rugpiūčio 15 d. bus pa
skelbta įsisteigimas nau
jos valstybės — Pietinės 
Korėjos respublikos.

Pranešime iš naujosios 
valstybės ^ssstmės-^ltaevA 
Korėjos KomisTr>x Wa- 
shingtone, sakoma ^Saar 
esanti sudaryta vyriausy
bė. Tai vyriausybei pra
dėjus sėkmingai veikti, 
Amerika ištrauks iš ten 
savo kariuomenę. Tik nau
jajai respublikai gręsia 
pavojus iš šiaurinės Korė
jos, kurią valdo rusai ir 
toje daly sudarė tvirtą ko
munistinę kariuomenę, 
kuri, manoma bandys pa
vergti ir pietinę Korėją 
dėl Rusijos.

Iki Japonijos sumušimo 
Korėja buvo valdoma Ja
ponijos. Amerikiečiai už
imdami Japoniją užėmė 
tik pusę Korėjos, o kitą 
pusę atidavė rusams su
lig tuolaikinės “mados”. 
Dabar dėlto turi su rusais 
bėdos, nes jie nori visos 
Korėjos.

u

SAULUTĖ TEKĖJO

Attekame Spaudos Darbus

I

Laikr&štis “Darbinin
kas” turi įrengęs mo
demišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus .ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
DARBININKAS”

366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.

Saulutė tekėjo, 
Lapeliai mirgėjo.
O du broliai, brolužėliai 
Žirgelius balnojo.
Žirgelius balnojo.
Su žirgais kalbėjo. 
Oi. žirgeli, juodbėrėli, 
Josim pas mergelę.
Per laukelį jojau.
Laukelis dundėjo
Kai užkliudžiau akmenėlį 
Ugnelė žėrėjo.

EIČIAU GfRELfcN

Eičiau girelėn. 
Kirsčiau liepelę. 
Dirbčiau laivelį. 
Plaukčiau mareles.
Plaukčiau mareles.
Irčiau giliąsias. 
Gal ir priplauksiu.
Jaunas dieneles.
Priplaukiau rūtą 
Ir lelijėlę.
Tik nepriplaukiau 
Jaunų dienelių.

Vaizdas parodo gen. John J. Pei’shing palai
kus laike pamaldų Walter Reed ligoninės koply
čioje. Karstą saugo garbės sargyba.

MŪSŲ PASIDIDŽIAVIMAS 
(Laiškas iš Vokietijos)

tos būklė verčia mus at
leisti vienų kitiems pada
rytas nuoskaudas ir, pa
davus rankas per Atlantą, 
jaustis vienos šeimos na
riais, gelbėti vieniems ki

etus, tuo pačiu 'ir naikina-

Palapinių “mieste”, ku
riame nėra nė vienos mo- 
;ers, smagiausios dienos 
>ūna kai saulė šviečia ir 
kai paštą gauname.

Kodėl jūs tiek daug 
aiškų ir siuntinių iš A- 
merikos gaunate? — kar- mą tautą, eiti išvien, ko- 
ą paklausė jaunas ameri-voti sujungtomis jėgomis 
cietis, matyt, nepažįstąs dėl geresnės lietuvių pa- 
lietuvių Amterikoje. dėties kitų tautų tarpe, —

— Mes pavydime lietu- ’ dėl šviesesnio rytojaus 
viams, — pasakė čia pat mūsų vaikučiams, jauni- 
buvęs estas.— 
merikoje labai gausią tau-

viams, -
Jie turi A-įmui ir dėl Tėvynės lais-

---------------- vės.
ttečių bendriiotaenę, kuri BRANGUS KTEKVIE-
juos sunkioje 
neapleidžia.

valandoje N AS LIETUVIS
Jeigu skaitlingos tautos 

. savo žmones ir 
turi aukštą žuvusiųjų bei 
mirusiųjų gerbimo kultą, 
— tuo labiau mes turime 
branginti kiekvieną savo 
tautos narį — lietuvį. Y- 
pač šiuo likiminiu metu, 
kada mūsų tauta masiš- 

<__1 ___ . ir nyksta iš-
į blaškyta svetimuose kraš
tuose.

Todėl, kai gausiai iš A-

ir su malonumu ištuštino 
ūkią pašto džipą.

Dar nebuvo atsitikimo, 
kad pasiųstas laiškas 
APO oro paštu ar šiaip 
dovanėlė tautiečiams A-i 
merikoje dingtų. Ir nete- 
k° kad a te?-J?®: kai“žudoma
siųsti laiškai ar siuntimai 
būtų dingę. ' Amerikiečių’ 
paštas veikia puikiai, pa
tarnauja sąžiningai.

Susirašinėjimas su gi- menkos plaukia laiškai ir 
minėmis ir artimaisiais siuntiniai lie t u v i a m s 
Amerikoje mums teikia' tremtyje, mes džiaugia- 
daug džiaugsmo, malonu-įmes visuotinai, nepavydė- 
mo. Pašto mes laukiame darni vieni kitiems, kurie 
nekantraudami. įkartais daugiau ir geres-
— Mūsų dienos tremtyje įnių siuntinių gauna. Tik 

i— i------•------ =- nesusipratėliai ir piktos
valios žmonės pešasi tar
pusavyje dėl geresnio 
duonos kąsnio, dėl svei- 
kesnio apdaro. Sveikoji 
tremtinių bendruomenės 
dauguma teisingai su
pranta Amerikos lietuvių 
duosnumą, ir todėl sten-

būtų kur kas niūresnės ir 
beviltiškesnės, jeigu už 
Atlanto neturėtume mie
lų tetų, dėdžių ir draugų, 
— dažnai girdime pasi- 
guodžiant lietuvius, kai 
paliečiami sunkios trem
ties rūpesčiai, kuriuos su
švelnina mūsų seserų ir

f 1
ne vieną tokią lietuvę, ku
rių pasišventimas artimo 
meilei nemažesnis už ano
sios Veronikos, lydėjusios 
Kristų Jeruzalės gatvė
mis...

Tikrai, ne tik “Darbi
ninko” bičiulis M. P., bet 
ir visi tremtiniai negali 
atsistebėti ir atsidžiaugti 
tomis tautietėmis • Ameri
koje, tomis gyvomis Vero
nikomis, kurių, mūsų lai
mei ir pasididžiavimui, 
yra daug.

Atleisite man, mieli 
skaitytojai, jei aš čia pa
minėsiu tik vieną iš tų 
Veronikų, kurią geriausiai 
pažįstu. Tai —

Mrs. V. A. Shimkus
30 Belmont St. 

Newton 58, Mass. 
U. S. A.

Ne veltui ši, visų pripa
žinta Tremtinių Motina, 
mūsų tautietė turi garbę 
vadintis Veronika. Paži
nau ją prieš metus, pradė
jęs bendradarbiauti “Dar
bininke”. Iš jos laiškų, 
kuriuos per tą laiką ga
vau, matyti jos tauri as
menybė, pasiaukojanti 
širdis, nes visuose jos 
laiškuose pilna rūpesčio 
tremtiniais ir noro jiems 
padėti galimai geriausiu 
būdu. Ir ji nė vienam ne
atsakė. Malonu yra jai sa
vo adresu patarpininkauti 
ir visais galimais būdais 
padėti, kad būtų tikresnis 
ir pigesnis persiuntimas 
tremtiniams.

Stebėtis reikia, su kokiu 
rūpestingumu jos laiškai 
daug kam rašomi, kaip 
kruopščiai sudėti ir supa
kuoti jos siunčiami 
tiniai. Kiek ji tam laiko 
pašvenčia, kiek čia savęs 

x- ftžjimo idealizmo,
entimo ir meilės 

kurie nėra

išnaudoja apgaulingai, sa- : 
vanaudiškai, mes patys 
išaiškiname vietoje ir apie 
tai painformuojame gera
širdžius siuntėjus Ameri
koje. Kad ateityje pana
šių reiškinių nepasikarto
tų, patartina šeimoms, 
kurios prašo amerikiečių 
paramos betarpiškai, kar
tu pristatyti savo stovyk
los komitetų aititinkamus 
pažymėjimus.

O amerikiečių efekty
vios paramos tremtiniai 
bus reikalingi tol, kol Va
karų Europoje bus bent 
vienas lietuvis, kuris ne
turės tvirto egzistencijos 
pagrindo. Ypač šiuo metu 
tokia parama dar labiau 
reikalinga, kadangi vokie
čių valiutos reforma DP 
visai ubagais padarė.

GRAŽŪS PAVYZDŽIAI
Yra daug šeimų, kurios 

ne mažiau už kitas šeimas 
skursta, reikalingos pa
ramos ir neturi giminių 
Amerikoje. Bet jos dėl sa
vo pirmykštės aukštesnės 
padėties Lietuvoje (dau
giausia tai inteligentai, 
intelektualai) yra tiek 
kuklios, kad nedrįsta skų
stis ir prašyti.

Vieną iš tokių verta at
skirai paminėti. Su mani
mi kartu tarnauja S/Sgt. 
A. S-nas (4200 L. Sv. Co., 
Rhine General Depot, 
APO 403-A US Army, % 
PM NY; NY). Jo tėvas K. 
S-nas 1910-1913 metais iš 
Lydavėnų yra kelis šim
tus lietuvių jaunuolių lai
mingai pergabenęs per 
Lietuvos— Rytprūsių sie
ną ir palydėjęs iki'Breme
no į Ameriką išvažiuo
jant. Pats K. S. pusmetį 
Amerikoje pabuvęs grįžo 
Lietuvon.

— Tamsta šiandien A- 
merikoje rastum daug 
draugų iš anų tavo tėvo 
laimingai palydėtųjų tau
tiečių tarpo, — sakau aš 
jam. 
skelbti bent dėl įdomumo.
— Nenoriu išnaudotoju 

pasirodyti, — atsakė ma
no tarnybos draugas, vi
suomet giedras, malonus 
ir kuklus vyras. — Kol 
kas dar ir be kitų pagal
bos laikausi, susirašinėda
mas su dabar į Ameriką 
nuvykusiais draugais.

JOS VARDAS — 
VERONIKA

“Darbininko” 1948.
22 d. numeryje bičiulis M. 
P. “Mano laiškai seniems 
bičiuliams” rašo:

“Vienu dalyku aš nega
liu atsistebėti ir atsi
džiaugti, tai tais idealis
tais, kurie didžiausiu pa
siaukojimu dilba tam, 
kad vargstantį tremtyje 
nepažįstamą ir nežinomą 
brolį pradžiugintų. Man 
prisimena Kristaus kelias 
į Golgotą toje vietoje, kur

Galėtum pasi-

VI.

siun-

pas:
tremtiniams, 
jai giminės ir retas kuris 
iš jų jai arčiau pažįsta
mas!

Garbė ir dėkingumas 
Poniai Veronikai Šimkie
nei ir daugeliui kitų tokių 
tremtinių motinų ir tėvų 
Amerikoje!

Tebūna pasveikintos vi
sos Veronikos vardadienio 
proga.

Edv. Kamėnas. 
Rhein-Pfals’as, 
1948, liepos 9 d.
KUR VBMB SOMAS 

įvyks tuojau po AL- 
RK Federacijos Kongre
so, būtent, antradienį, 
spalių 19 d. š. m., Chica
go, UI.__________
švč. P. Marijos Apsireiš

kimai Ltarite
Parašė vysk. Petras Būčyi, M. 
L C. “Darbininko” leidtaya, 
1943 m. 516 pusi.

Daug kas girdėjo apie Liurdą 
ir jame įvykstančius steMHus, 
bet nevisi žino tą nepaprastą į- 
vykią istoriją. Pasižymėjai ti
kėjimo klausimuose mnĮrsHain- 
kas vyriu Būčys rašo apie tai 
Kiekvienas šią knygą pmriiai- 

tęs bos giliai su jaudintas. ‘Gra
šiai išleista, su daugyba pa
veikslų. Amerikos betariama 
ApMFeiMBMtt uuroe taip p*n~ 
ko, kad jie jau baigia Bpirtti

brolių Amerikoje morali-įgiamasi, kad gautoji ame-
P° snnkia kryžiaus _i_. Hagta suklumpa, įy tuo 

metu iš būrio lydėjusių 
moterų išsiskiria viena, 
tardamosi galinti nors 
tiek Jam padėti, kad nu
šluostytų marškone krau
ju pasruvusį veidą... Juk nepaprastai įdomiai ir 
Jūsų tarpe mes pažįstame trečią laidą. Kaina S8.50.

nė bei materialinė para
ma.
— O kiek ašarų nušluos-; 

to, kiek mūsų vaikučių Iš- 
sigelbėja nuo mažakrau
jystės ir rachito dėl ame
rikiečių efektingos para
mos per BALFą ir paski
rai!

Ir su pasididžiavimu 
kalbame apie Lietuvai dar 
nemirusius 
merikoje, 
netolimus 
mums gyvenant sotų ne
priklausomybės laikotar
pį, buvome perdaug užsi
ėmę savais reikalais, “ne
turėdami'’ laiko palaikyti 
glaudesnius santykius su 
brangiais tautiečiais už 
vandenyno.

Tragiškas Lietuvos liki
mas ir baisi lietuvių tau-

lietuvius A- 
prisimindaml 

Mikus, kada,

rikiečių brangi 
būtų tinkamai paskirsty
ta: kad gautų jos labiau
siai reikalingos šeimos su 
vaikais, su jaunimu, — 
moksleiviai, studentija, li
goniai, seneliai.

Kaip matyt iš laiškų, 
kuriuos gauname iš ame
rikiečių, kurie šelpia ne 
vien savo gimines, Ame
rikos lietuviai, greta 
BALFo, stengiasi atski
rais siuntiniais paremti 
visas šeimas, kurios rei
kalingos paramos ir netu
ri giminių Amerikoje. Tai 
yra labai gražus ir svei
kintinas tautinio susipra
timo ir solidarumo reiški
nys, kuris daro garbę vi
sai lietuvių tautai.

Tokius tremtinius, ku
rie amerikiečių duosnumą

••••

BALF METINIS SEIMAS
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo Di

rektorių nutarimu, BALF metinis seimas šiemet į- 
vyks spalių - Octįober 15-16 dienomis, Morrison vieš
butyje, Chicago, UI.

Visi BALF skyriai, bendradarbiaujančios draugi
jos ir visi lietuvių šalpos darbo rėmėjai maloniai pra
šomi ruoštis dalyvauti BALF seime.

Kun. Dr. Juozm B. Ktmctas, 
BALF Pirmininkas 
Nora M. Dagienė, 
BALF Sekretorė.

*'
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8UBSCRIPTION KATES
Domestic yearly ____________ *5.00
Domestic once per week yearly *3.00

Rusai Emigrantai Pabaltijo Klausimu
Pastaruoju metu lenkų.tarptautiniams organams, audrose, 

ir ukrainiečių tremties vi-
kuriose buvo 

ir ukrainiečių tremties vi- Minimasis vedamasis y- sprendžiamas Ru s i j o s 
suomenėie ir s^audoie ga- ra parašytas • Pabaltijo į- klausimas, atsieit savo 
na gyvai diskutuoiamas į jungimo į SSSR ir pirmų- ateitį rišę daugiaus su ja, 
Rvtų Euronos ateities jų deportacijų — kaip ten bet ne su kuriuo kitu kra- 

pRenumeratos kad,a1500 klausimas. lankai tebesi- j sakoma, pirmojo pabaltie- štu. Dabar jau esą visiš- 
Vieį klrt savaitėje metanu L $3.00 na jau stokai iškelta in- čių susidūrimo su bolševi- kai aišku, kad, bolševiz- 

termarivmo’ knncAocija. • kinio režimo praktika —mui žuvus, laisvo jį Rusi- 
Ukrainiečiai, “Čas” re- sukaktuviu proga. Toliau ja jokiu atveju nesisteng- 

w R^tnn Mnca daktori-’us • plunksna, tame pačiame “Possiev” sianti prievarta prisijung-
Telephone SOuth Boston 8-2680 . pluncintai pasisakė tam; numeryje r

Foreign yearly ----------------------*5.50 Užsieny metams ........................... »5.5O f ariama
Foreign once per week yearly >3.50 Užsieny 1 kart eav-tėj metams >3.50 teriu  ari t mo

DARBININKAS

Repatriacija

minga ir neįmanoma, y- nių vargu ar būtų atmes- 
pač reiškiantis dabarti- tas. Tačiau rusų pozicijo- 
nėms pasaulinių’organiza-'se pabaltiečiai turėtų * 
ciju kūrinu) tendencijoms.'laukti ir kitų reiškinių, . 
Tad faktas, kad pabaltie- kurių kol kas dar nema- : 
čių atsakingieji sluogsniai tyti, 
dar negalvoju apie susite-] gitas kreipimasis gali 
rimą nors pačiais princi- būti išaiškintas ir tam ti
piniais klausimais su rusų kru manevru sulaikyti pa- 
emigrantų (St. sako — o, baltiečius nuo akcijos už 
pozicijos) atstovais esąs vad. blokus ir nuo daly- 
nesuderinamas su bendrą- vavimo tuose sambūriuo- ■ 
ja Europos ir pasaulio at- se, kuriuose, pasak pa- 
eities raida. Propaguoja- reiškėjo, neįsileisti rusai 
“"" _____ ‘ > kaltina

maisiais (ar tai nebus

Šitas kreipimasis gali

ir nuo daly-

. ._i_‘ ’ ’ ‘ -------- spausdinamas ti Pabaltijo kraštų. Tad mįeji blokai esą būtų pa- yireta amžinais
pat už Rvtu Europos vai- pareiškimas A. P. Stolypi- tie pabaltiečiai, kurie neį- teisinami, jei tai būtų da-1 
stybiu iunp’ini, nors ir at- no, vieno ‘ J““’ v-1— - - -- ...

’siribodrmi kai kuriais at- nišų emigrantų politikų emigracijoje esančios ru- gjniai kovai su bendruoju būtu vertinamas kaip 
........... ’ ’ Tai žinomas sų tautos dalies, esą ne- priešu, bet, deja, ten sly- nuoširdaus bendradarbis-

iš žymesniųjų siklausą į dabartini balsą barties realių pajėgų jun- inkOF?). Kad šitas bal-

i žvilgiais nuo ūkišku ių Paryžiuje. Tai žinomas sų tautos dalies,
-------- --------------------- tezių. Ahieių natūrose la- buv. caro ministerio pir- teisūs. Rusai emigrantai pinti mintis nukalti gį/ik- vimo laidas, reikėtų dar 

Repatriacija bei grąžinimas išvietintų žmonių tė- bai stambus veiks in>,A ~
vynėn turėtų būti linksmu ir laimingu įvykiu. Taip didysis Rusijos 
atrodo kiekvienam normaliam žmogui. Ar taip atro- ir siūlomojo

vra mininko ir eilės dvarų Kė- skelbią, kad 1940 m Pa- 
sHnksas dainių apskrity savininko balti jo įjungimas i SSSR 

M v _________ ____ xxx v. «vx« _______ valstvbių sūnus. Redakcija savo ko- yra prievartos aktas ir
dė Ahjant^sgrąžinrm^pabėgliiųTRusijorokupuo-junginio sudarymo bene respondento pasikalbę ji-nebus pripažintas nė vie-
tus kraštus — nežinia. Tur būt Alijantų vadai nu- pirmasis lemiamasis ar- su Stolypinu Įvardina nos teisėtos Rusuos vy- 
manė, kad grįžti į Sovietiją labai mažai kas tenorės, gumentas yra noras su- Prieš izoliaciją ir dirbi- riausybes, nes Pa altijo 
nes Jaltos konferencijoj jie tik nenoromis sutiko su kurti tarptautinį politinį nius blokus , tačiau iš ti- tautos turų neginčijamą 
rusų reikalavimais, kad visi Sovietų piliečiai, pabėgę-.vienetą, kuris pajėgtu at-|krųjų pasikalbėjime dau-^teisę pačios savo likimąi’  ---- ----------r—— — |

sispirti tradicinio rusiško-; 
jo imperializmo užma- ] 

, . . , - . . .. čioms. Šitos nuotaikos y-dėl dviejų motyvų: — sako Eltos biuletenis, — gauti č ryškios ukrainie- 
sau naujų darbo rankų savo pramonei ir, antra, iš- & tarp*1 k 
jungti iš laisvosios visuomenės tarpo savus piliečius, doje dažn£ _ 
pamačiusius, kad sovietinis režimas yra žmogaus pa- ir rus„ emigrantų
vergimas. Priverstina repatriacija SS-ga gavo mili- balsų 
jonus darbo rankų, papildydama koncentracijos s*0-.Ukrainai 
vykias. Repatrijuojamieji paprasčiausiai buvo nu-! 
smerkiami 10-20 metų prievartos darbam ir gabena
mi į Donbaso anglies kasyklas arba į Balstrojaus sri
tį eksterminacijai (sunaikinimui). Kai kurie depor
tuotieji buvo “amnestuoti”, tačiau su sąlyga liktis 
trėmimo vietose ir atsigabenti savas šeimas. Darbo iššaukė susirūpinimo rusų- 
vergų būrius taip pat papildė ir grįžę rusų karo be-1 emigrantų sferose, o to1 
laisviai... 'rezultatus motome jų sa-

“Daugelis grąžinamų rusų žudėsi, laivais vežami vaitraščio “Possiev” š. m.

liai, ar karo belaisviai, bus grąžinami Rusijon.
“Sovietams parūpo susigrąžinti savo piliečius £ i

sau naujų darbo rankų savo pramonei ir, antra, iš- kurįe savo
i užregis-;

giausia kalbama Pabsflti- 
jo valstybių klausimu.

TURI TEISĘ PAČIOS 
SAVO LIKIMĄ SPRĘSTI

balsų, nepripažįstančių 
i nepriklausomo 

gyvenimo racijos.
ATĖJĘ TAUTĘ SUGY

VENIMO LAIKAI
Šitos nuotaikos be abejo

šoko jūron. 1945 m. spalių 4 d. gen. Eisenhoweris ban- birželio 13 d. 24 (107) Nr.į

lą prieš Rusiją ir rusų laukti bendros deklaraci- 
, pripažįstančios vi

som tautom apsisprendi- . 
mo teisę. Tuo tarpu čia 
dar tebeminima “Rusijos 
tautų šeima”. Kodėl pa
baltiečiai negali būgštau
ti, kad atsiras noro ją dar 
trejete narių padidinti? 
Juk ir pareiškėjas kalba 
apie reikalą ateičiai ne 
tik gyvo, bet ir “organiš
ko” Pabaltijo tautų ryšio 
su rusų tauta. Sąvoka ga
na miglota. Sveikintina y- 
ra kiekviena ištiesta ran
ka, tačiau ji turi būti tik
rai šilta, šį kartą plačiau 
šio pareiškimo neverti
nant, tenka dar pastebėti, 
kad iš jame jaučiamo pa
mokinančio tono taip pat 
galėtų būti daromos išva
dos. O kalbas pradėti, at
rodo, galėtų bet katra pu
sė. Ne būtinai pabaltie
čiai. Tiesa, jų yra mažiau 
milijonų, bet kaip viene
tai jie yra lygiaverčiai. 
Bet svarbiausia, ko pabal- 

tuo nasitenkinti bet akv- tiečiai ™*da ir
b® ko ”'«kad nesusidarys

tautą. Čia glūdįs pavojus jO8 
būsimų ginkluotų kon
fliktų. O kadangi visi tie 
projektai svarstomi emi
graciniuose sambūruose 
be rusų, tai jie pasidarą 
amžinais kaltinamaisiais, 

nuspręsti. Jos pačios ra- negalinčiais apsiginti. Jo 
siančios sugyvenimo su nuomone, būtų Rytų Eu- 
visais savo kaimynais for- ropai, o pirmiausia Pabal- 

x t tautom, naudinga,
šaltai apsvarsčius praei
ties patirtį, ieškoti kelių į 
ateitį, pasmerkiant tarp
tautinį bolševizmą, bet 
stengiantis sudaryti gyvą, 
organišką ryšį su rusų 
tauta, atstovaujama emi
gracijos. Tik tuo būdu 
būsią galima surasti nau
jas solidaraus tautų sugy
venimo formas.
KALBAS PRADĖTI GA

LĖTŲ BET KATRA 
PUSE

1 Pabaltijo valstybių už- 
metinėse, pa
tą nusikalsta- 

esą netiktų

mą, o tarp jų ir su “Rusi
jos tautų šeima”. Kadan-

Pasisakęs, kad pats gi- S}. dabartinės rusų opozi- 
męs ir augęs Lietuvoje, 
St. pirmiausia įrodinėja, 
kad 20 amž. pradžioje 
tautinio antagonizmo Pa- 
baltyj tarp vietos gyven
tojų ir rusų nebuvę. Tai 
parodžiusi ir 1905 m. re
voliucijos eiga. Judėjimas 
Latvijoje ir Estijoje bu
vęs nukreiptas prieš do
minavusį vokiškąjį ele
mentą, o Lietuvoje, kurio
je nebuvę nei ekonominio,

ei jos (emigrantų) balsas ; 
nepasiekiąs atsakingų pa- 
baltiečių sluogsnių. tai 
pradžioje dar galį būti ir 
nedarnumo keliančių kliū
čių. Jos kliudysiančios 
Rytų Europos gyvenimo 
atnaujinimą. Ir dabar jau 
pasireiškiančios kai kurių 
Rytų Europos tautų tarpe 
izoliacinės ir dirbtinių 
blokų kūrimo tendencijos1 
taip pat esančios tokia! 
kliūtimi, veikiančia tarp-'dė nevykdyti Jaltos susitarimo dėl priverstino rusų čia vedamajame (Preodo-inei kultūrinio vokiečių kliūtimi, veikiančia tarp- Pabaltijo 

repatriavimo, nes “negalįs rizikuoti JAV karių gyvy-įienijį imperializmą) ak-' spaudimo, nepasireiškusi i tautinio bolševizmo nau-grobimo 
be, verčiant rusus išvykti”. Tačiau jis turėjo nusileis- Centuojama mintis, kad į ir revoliucija. Pabaltijo dai- kohacija Rytų Eu-smerkus 
ti Statė Departmento spaudimui ir prisidėti prie pri- imperializmo epocha pa-'tautos tada iutusios. kad roP°s taut4 būtų kenks- mąjj aktą, 
verstinio nenorinčių rusų grąžinimo”. kaulyje jau esanti išgy-'iRusų valdžia — kad ir lė- * L s . tu? Pa?ltei]

....... ... Mik rw>nM*li. mnnn muilas ivai7.nmp aiRezultatai parodė, kad gen. Eisenhoweris atspė-|Venta ir atėję tautų sugy- tu tempu — randanti ke- Mik, berneli, mano mielas daug, nuoširdžiam bendravimui
’n1“" " 11 1 m 1 hologinių są-

... . tM- 
io teisės
“Rusijos

jo:
“Vokietijos amerikoninėje zonoje, ir naujoje e-.cinio” rusų imperializmo 

saikiųjų rusų rtpktHavimas taip pat vyko prievarte,'tezė taip pat esąs tik tol- tikrųjų 
amerikiečių šautuvams grasant. Ir cik rusai, gabena- ševikų naudai ’ ______ ______________
mi į SS-gą, žudėsi (Dachau, Kempten), ėjo muštynių baubas, nes skaldąs anti- 1914 m. tarpe rusų sfero
su amerikiečiais (Muenchenas, Italija). Pastebėtina, bolševikines pajėgas, ne- se principiniu priešų Jau 
kad kai kuriose vietose amerikiečių komendantai leidžiąs bolševizmo pa- nebuvę. Laikinoji vyriau- 
(Kelheim) paliepdavo ir lietuviam vykti į SS-gą, taip vergtosioms tautoms savo sybė Latvijos ir Estijos 
kad.šie„tik pabėgdami galėjo išsigelbėti nuo “repat- akcijos derinti su antibol- autonomiją pripažinusi 
nacijos”. ševikiniais rusų sluogs- '1917 m. Dėl vokiečių oku-

Taip te repatriacija, turinti būti laisvės ir lai- niais. Laisvoji Rusija bū- pacijoje buvusios Lietu- 
mės įvykiu, virto baisinga tragedija, prarijusi milijo- sianti taip pat vienas iš vos buvęs padarytas toks 
nūs gyvybių — ~--------- 1---- ................................... 1 ______ —
čiuojami milijonais. Charakteringa kaip Sovietų vy-, vimo ir tarptautinių insti- mas." Toliau, 

tucijų kūrimo veiksnių, latvių pavyzdžiu, 
pasiryžusių dalį savojo dinėja, 
suvereniteto paa u k o t i dalyvavę porevoliucinėse

venimo laikai, tad “tradi- lių jų nacionaliniams lū- 
ir Italijoje e-:cinio”

v •

rusų tautos reikėtų užimti 
atitinkamas tvirtas pozir 
eijs ateičiai.

Pareiškėjo akcentuoja
mas idiliškas Pabaltijo 
tautų sugyvenimas su ru
sais 20 amž. pradžioje 
jam pačiam gal ir atrodo 
tikrai buvęs. Mums jis be 
abejo kitaip atrodo. Bet 
dėl šito dabar aiškintis 
nėra prasmės. Jo akcen
tuojamas pripažini mas 
Pabaltijo tautų jau įvy
kusio apsisprendimo fak
to be abejo yra sveikinti
nas, nors kažin ar galima 
jį laikyti visuotiniu reiš
kiniu rusų emigrantų sfe
rose. Neabejotinas pasiū
lymas kalbėtis dėl ateities 
bendravimo formų. Pabal
tijo tautų politinių veiks-

tinkąmų 
lygų, tai 1 _
tų apsfspren 
pripažinimas, 
tautų šeimos” koncepcija, 
pabaltiečiams niekad ne
bus artima. Juk ir dabar 
yra tautų šeima, o kad 
vietoje Rusijos stovi 
SSSR — tai menkas .skir
tumas. Ą. Š.

Kiekvienas žmogus turi 
kitame žmoguje veidrodį, 
kuriame jis gali aiškiai į- 
žiūrėti savo paties silpny
bes, trūkumus ir įvairius 
blogumus: bet mes dažnai 
elgiamės šiuo atveju kaip 
šuo, kuris loja veidrodį, 
manydamas, jog mato ten 
ne save, o kitą šunį.

Šopenhaueris.

imperializmo kenčiama , patenkinti. Iš Mik, lerneli, mano mielas, 
„J PabaltlJOS auto- Merk žydrias akeles, 

veikiąs nomijos klausimui 1905— žiūri, žiūri žiaurus priešas (2) 
■ Į tavo akeles.
Kur tik einu, kur važiuoju, 
Visad minty būna: 
Mano mylimas bernelis 
Karo lauke žuvo.
Ar jis žuvo paskandintas 
Jūrų gilumoje, 
O gal guli kur sužeistas 
Laukų lygumoje?
Jau nutilo ta krūtinė, 
Kur sunkiai alsavo, 
Ir sučiauptos tos lūpelės, 
Kurios man’ bučiavo.
Jau užmerktos tos akelės, 
Kur meiliai žiūrėjo,

i

juk vien rusų karo belaisviai skai- pajėgiausių tautų bendra-Į pat principinis pareiški-! tais Cha m lrfprin era kai n SaviMn w- I _ m_ir_  _ _ j___
riausybė pasielgė su tikraisiais savo piliečiais — iš- 
vietintais rusais. Juk ne visi nenorėjo grįžti tėvynėn. 
Buvo gi ir tokių, kurie trokšte troško pasimatyti su 
saviškiais, nors jie ir skurdžiai ten gyveno. O žiūrė
kime, kaip su jais pasielgta. Visus grįžusius “skrinin- 
gavo” NKVD tribunolai. “Tiem, kurių bylos buvo ras
tos “tvarkoj”, leista grįžti vienam mėnesiui į tėviškę, 
žinoma, NKVD priežiūroje, pažymėjus jų asmens do
kumentuose S. O. (socialno opasnyj — socialiai pa-

remdamasis 
St. įro- 

kad pabaltiečiai

vojingas), kad vėliau pagal planą deportuotų dvejiem 
metam į specialias “pataisos darbų stovyklas”.

Jie paprastai kovėsi su sovietine kariuomene ir 
buvo nuteisiami 15-25 metams katorgos darbų. Tai Į Nebejaučia širdies skausmo, 
tokia repatriacija į Sovietinį “rojų”. K- Kad mane mylėjo.

Parašė Jonas Kmitas

PARTIZANAI
Antroji dalis

26.
Liaudies Švietimo Pobūvis
Turįs judresnes smegenis Obmanskis ban

dė surazgyti štai kokią pasaką. Partizanai 
paėmė juos į nelaisvę, tai paėmė. Nuo to 
fakto neišsisuksi, nes patys čekistai tai ma
tė. Tačiau iš nelaisvės jie pabėgo — ne slap
čiai, bet prasimušė pro banditų frontą ir tik 
atsisveikinimui gavo po šūvį — į užnugarį. 
Visi į tą pačią vietą? Kodėl ne? Ar gi nega
lėjo būt toks supuolimas? Čekistams užnu
gario galima ir neparodyt. Tokio įstatymo 
Sovietijoj kol kas nėra... Jie turi tikėt komi
sarų žodžiui. Tačiau čia susidaro keblumas: 
jei sužeisti, tai turi atsigulti* ligoninėje ir 
sužeistą vietą gydytojui parodyt. Labai ne
paranku. Tai gal pasakyt, kad visai nebuvo 
sužeisti? Bet kodėl negali atsisėsti? Ir taip 
blogai, ir taip negerai.

Tad Obmanskio pasaka neišlaiko kritikos. 
Kas gi daryt? Slapstytis priemiesčiuose, kol 
užnugariai sugis? Tai neįmanoma. Nevienas 
tokio bandymo neišlaikys. Tai užimtų gero
ka laiko, o jie visi mediciniškos pageltos tuč 
tuojau reikalingi. Tad vargšai komisarai

šiaip taip namo parsivilko ir tuojau į ligo
ninę nuvyko. Ten aiškintis nebereikėjo, nes 
sužaloti užnugariai visą tiesą nemelagingai 
atskleidė.

Po poros savaičių komisarai pasveiko ir 
galėjo posėdžiauti. Draugai mėgino iš jų ne
sijuokti, bet už akių nesuvaldomai kvatojo. 
Vienas cinikas net išgalvojo*posakį, kad kai 
kuriems komisarams reikia skiepinti apšvie- 
tą — iš kito galo. ,

Įdomi knyga
Komisaras Kirša skaitė Aleksio Tolsto

jaus romaną “Kniaz Serebriannyj”. Skaitė 
jį lyg vogčiomis, pasislapstydamas. Slapsty
tis, rodos, nebūtų reikalo, nes romano auto
rius, Aleksie j Tolstoj, juk tai į pačias aukš
čiausias viršūnes iškilęs Sovietų rašytojas. 
Tiesa, jis grafas, bet griežtai už bolševizmą 
pasisakęs, o jo talentas, išsimokslinimas ir 
sugebėjimas atpasakoti proletariato galvo
seną pastatė jį aukščiau už visus kitus So- 
vietijos rašytojus. Prieš Tolstojų tupčiota. 
Kritikams jis neprieinamas. Jo literatiniai 
uždarbiai milžiniški. Gyveno kaip turtingas 
caro laikų grafas.

Tačiau šis Tolstojaus romanas įtartinas. 
Jau pirmas puslapis byloja, kad čia ne vis
kas tvarkoj: spausdintas ne Maskvoj, bet 
Paryžiuj, 1945 m. Jau tas vienas “mažmožis” 
verčia jį godžiai skaityti. Gi pradėjus skai
tyti, tuojau atskleidžia kitas dar stambesnis 
“mažmožis”: Dievo vardas rašoma su didele

raide, kas Sovietą Sąjungoj griežtai už
drausta. Dabar aišku, kodėl romanas ne 
Maskvoj buvo spausdintas, o jo turinys... 
Užteks pasakyt, kad romane aprašoma ta
sai caro Ivano Groznojo laikotarpis, Jcada 
kraugeringas Maskvos valdovas paleido pil
nas savo žiaurumo vadžias. Ligūstoj savo 
vaizduotėj įžiūrėdamas visur išdavystę, ca
ras Ivanas IV pasiryžo išnaikinti bajorų 
kladę. Tuo tikslu jis įsteigė specijalią polici
ją, kurios sąstatan pasirinko vyrų iš žemes
niosios klasės žmonių — miestelėnų, mužikų 
ir šiaip jau prastos reputacijos perėjūnų. 
Gražiai, net turtingai juos aprengė, sočiai 
maitino ir davė jiems beveik neribotą val
džią sauvaliauti. Tie ypatingos policijos da
liniai vadinosi opričnikais. Jie jodinėjo ant 
gražių arklių, prie balno prisirišę šluotą ir 
šuns galvą, kas turėjo reikšti, kad jų parei
ga — šluoti ir krimsti valstybės išdavikus. 
Žmonės drebėjo, pamatę opričnikų būrį. Ir 
turėjo pagrindo jų bijoti, nes opričnikai plė
šė ir žudė be jokios atodairos, o apsiginti 
nuo jų nebuvo jokios galimybės. Jie visuo
met caro vardu prisidengdavo. Net žmonių 
gyvybė buvo jų rankose. Panašūs į šių dienų 
enkavedistus.

Dažniausiai žudydavo be teismo. Tiesa, 
buvo ir teismas, bet teisdavo patsai caras. 
Jei geram ūpe, tai kartais ir atleisdavo, ta
čiau tai labai retas atsitikimas. Kartais tik 
susiraukdavo ir vienu savo cariškos buožės 
smūgiu teisiamąjį asmenį čia pat užmušda

vo. Savo tikrą sūnų taip nužudė. Tačiau ofi- 
cijalaus budelio rolę visados atlikdavo Ma- 
liuta Skuratov, kurs žiauriausiomis kanky
nėmis stipriausius vyrus palaušdavo ir pri
versdavo prie primestos jiems kaltės prisi
pažinti.

Grigorij Lukjanyč Maliuta Skuratov - 
Bielskij buvo vyriausias opričnikų vadas. 
Romano autorius šitaip jo asmenį atvaiz
duoja.

“Jo išvaizda patiems drąsiausiems įvary
davo pasibaisėjimą. Jo kakta buvo žema ir 
siaura; galvos plaukai beveik nuo skruostų 
prasidėjo, gi žandai ir smakras buvo labai * 
atsikišę; kaukolė priekyje siaura, pakaušin 
išaugo į didžiulį katilą, o už ausų išdygę to
kie stambūs niuksai, kad ausys įdubusios 
atrodė. Neaiškios spalvos akys paprastai 
nežiūrėdavo kitam į akis, bet baisu daryda
vosi tam, kurs netyčia su jo žvilgsniu susi
tikdavo. Atrodė, kad joks kilnesnis jausmas, 
jokia žmoniškesnė mintis negalėjo pasiekti 
tų siaurų smegenų, įterptų į jo storą, gau
siais šeriais nuaugusią kaukolę. Jo veido iš
raiškoj buvo kažkas nepermaldaujama, be- 
viltinga. Žiūrint į Maliutą, jutai, kad būtų 
bergždžia ieškoti ir surasti jame kiek žmo
giškumo. Ir iš tiesų, doroviniai jis buvo nuo 
visų žmonių atsiskyręs, gyveno tarp jų vie
nišas, išsižadėjęs bet kokio su artimais san
tykiavimo, nustojęs būti žmogumi ir virtęs 
caro šunim, pasiryžimu sudraskyti kiekvie
ną, kurį Ivanas juo užsiundys”.



Antradienis, Liepos 27 d., 1948
*

VOKIEČIŲ VALIUTOS REFOR 
MA SKAUDŽIAI PALIETE 

TREMTINIUS
(LAIŠKAS Iš VOKIETIJOS)

— Per vieną dieną visi sulyginti. — Traukiniai ir 
autobusai slankioja beveik tušti. — Prekių daug, bet 
pinigų maža. — Visi kimba į darbą. — Gyvenimas iš 
naujo. — Ir Pfenigas yra pinigas. — Galas “juodajai” 
prekybai. — Tremtiniai deda visas pastangas išlaiky
ti savo kultūrines organizacijas. — Jie reikalingi dar 
daugiau paramos. — Naujų banknotų afera. — Suma
žins geležinkelio ir pašto tarifus.

ŪKINE REVOLIUCIJA 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Vokiečių valiutos refor
ma buvo seniai laukiama, 
bet ji atėjo anksčiau, ne
gu buvo tikėtasi. JAV, Di
džiosios Britanijos ir 
Prancūzijos zonų karinių 
gubernatorių išleistu įsta
tymu Nr. 61 l. 
statymas) ligšiol veikusi 
dar nacių valdymo metu 
infliac ijon smukusi 
Reichsmarkė nuo 1948 m. 
birželio mėn. 20 d. nustojo 
mokėjimo galios ir p&kei- 

Markėčiama Vokiečių 
(Deutsche Mark).

Nuo tos dienos praėjo 
jau kelios savaites, bet 
Vakarų Vokietija dar yra 
valiutos reformos sukrėti
mo ženkle.

Kai tik išvakarėse buvo 
paskelbta ši “revoliucija”, 
visoje Vak. Vokietijoje — 
nuo Alpių iki Šiaurės jū
ros, nuo Vogesų iki Tueh- 
ringijos — kilo tvarkin
gas sąmyšis. Žmonės ap
gulė parduotuves, įstai
gas. Pirko kas reik ir ne- 
reik, kad tik daugiau 
reichsmarkių išleidus. Vi
sur rangėsi ilgos eilės. Ge
ležinkelio stotyse — di
džiausia kablia tis. Visi 
skubėjo laiku senais pini
gais grįžti iš ilgesnių ke
lionių — iš atostogų, 
kurortų, 
džia ekstra laidas.

Birželio mėn. 20 d. (sek
madienį) vaizdas buvo vi
sai kitoks. Kilometrinės 
eilės žmonių stovėjo prie 
pinigų keitimo būstinių. 
Visiems buvo išmokama 
po 40 naujų markių — 
(DM), neatsižvelgiant de
ponuotos senų markių su
mos. Po 20 naujų markių 
kiekvienas Vak. Vokieti
jos gyventojas gaus už

mėnesio laiko. Dėl dides
niu senų markių sumų pa
keitimo naujomis markė
mis — kokiu santykiu ir 

Į po kiek iš karto, dėl algų, 
mokesčių, skolų ir k. mo
kėjimų, išleisti dar du pa
grindiniai įst a t y m a i. 
'Jiems vykdyti atskiros 

Zv^liut^T vokiečių valstybių vyriau- (valiutos | gybėg leidžia uisykles 
i Kad mumis susirūpinu
sieji mieli Tautiečiai A- 
merikoje geriau šią ūkinę 
revoliuciją suprastų, pa
skaitykime ką tuo reikalu 
rašo mūsų tremtinių 
spauda Vokietijoje:

NAUJA VALIUTA — 
NAUJOS VILTYS

Birželio 18 d. paskelbtasis 
valiutos reformos įstatymas į- 
nešė aiškumo dabartinėn suriz- 
gusion vakarų Vokietijos fi
nansų politikom Atsakingiems 
pareigūnams jau mėnuo laiko 
pakartotinai tvirtinant, kad 
trys vakarinės zonos esančios 
ant pinigų reformos slenksčio, 
visas gyvenimas prieš savaitę 
laiko buvo beveik apmiręs. Šį 
stagnacijos laikotarpį dabar 
pakeitė naujos vilties, naujo ū- 
kinio atkutimo troškimas. Ar 
šios viltys pasitvirtins, parodys 
ateitis. Ligi dabar nebuvo nie
žo aiškaus, kaip bus pasielgta 
su tremtinių sutaupomis.

Paskelbus pinigų reformos į- 
statymą, vokiečių ūkiškosios 
instancijos Frankfurte tuojau 
paskelbė eilę potvarkių, kuriais 
buvo atstatyta eiles prekių ka
tegorijoms laisvoji prekyba. 
Taip pav. yra panaikinti suvar
žymai pirkti ras. mašinėles, 
siuvamas mašinas, dviračius, 
automobilius, vaikams vežimė
lius, radio aparatus, virimo 
plyteles, optikos įrankius, že
mės ūkio, bei amato reikmenis, 
pasagas, krosnis, kaminus ir 
t.t. Medžio pramonės daug sta
tymai reikalingų medžiagų ka-

iš
Laikraščiai lei-

Parašė Kun. J. Baltrušaitis

Dvasiškoji Kononi ja
z

♦

i

tx,
%

LV

Ši knygutė yra labai naudinga kiek
vienam perskaityti. Joje nurodoma kaip 
galima ir dvasiniu būdu priimti Šv. Ko
muniją, Knygutė 32 puslapių. Kaina 25c.

Užsakymus siųskite:
“DARBININKAS”,

366 W. Broadu ay, Se. Boston 27, Mass.

c ARaiNiNt As
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KAS BU8 8U DEPONUOTAI
SIAIS PINIGAIS?

“Trečiasis Valiutos (statymas 
; Nuvertina Dapoauotąaiaa Su
mas Santykiu 10:1. AtokaMiua 
80 DM Asmeniui, Likustos So
mos Pusė (šaldoma, Visa Kita

“Principe visi senieji pinigai 
pakeičiami naujaisiais santykiu 

i 10:1. Tačiau per 5,000 RM di
desnės sumos pavedamos mo
kesčių įstaigoms patikrinti, šio 
patikrinimo tikslas nustatyti, 
ar sumokėti priklausantieji 
mokesčiai ir ar pinigai neuž
dirbti spekuliacijos būdu. Iš 
sumų iki 5,000 markių senai
siais pinigais gaunama naujai
siais vienas dešimtadalis, taigi 
vienam asmeniui ar šeimai tuo 
tarpu tepripažįstama maksi- 
mum 500 DM. Tačiau ne visa 
ir ši suma atiduodama laisvai 
disponuoti: atskaičius asmeniuiLietuvos Pranciškonų Vienuolynas, KennebunkPort, Maine, prie pat Atlan-' 

tiko ir prie gražiųjų Kennebi 
vasaros vakacijoms. Lietuvos 
ir koplyčios iškilmingą pašventinimą, kuris įvyks nlgpiŪčio 15 d. (Žolinėse). Tuo taupytojui kaip
pat metu įvyks ir garsioji Lietuvių Diena. Iš visų kolonijų organizuojasi busai. neišmokėto 60 DM
Lietuvos Pranciškonai ruošiasi priimti ir pavaišinti didžiulę minią svečių ir iiekana 20 DM m kita ousė 
viešnių. Kviečia visus iš visos Amerikos į jų garsias įsikūrimo iškilmes ir Lie- a j mivaržytąją sąs-
tuvių Dieną. ______  ____________ įkaitą, kurios likimas bus iš-

SO nūn., nudaro Be pu«ę vta|!’prHU» per » “>*>•
gyvame. taip tai erti norma-'““ P““ pnreta
liai, bet tik 30%. Trečdalis, bet 
ne ketvirtadalis, kaip norma
liai, yra žmonės per 50 metų.

“Vakarai įvedę naują markę 
savo teritorijoje, privertė ru
sus įsivesti naują valiutą ir jų 
valdomuose plotuose. Nauji pi
nigai grąžina į realybę. Rytų j 
Vakarų ūkinių sistemų santy
kis irgi paaiškėjo. Vos antrą 
dieną Berlyne vakarines mar- „„t... tt. ,
kės įveda, ai vieną vakarinę g 70
markę tavo mokama 25 ryti- "* “"** “”t’rluu 1:1® “ 
nto! Tat, žinoma. negalėjo su- 1™"°^ I“*'* apkaitoma
mažinti sovietą partangą visli- 2™> W°
kai savo Union pajungti Ber-, 1’400 !’"ugų

______ _________  ....... ___________________________lyną, ltota ® to miesto parte-”"111
tūralu ir, prisimenant būsimą'maža vflties jottia bent kiek H drzMtiįksi formas. Sovie- *"™* Į“ “ .

‘ . pasinaudoti, tai buvnrtą Reicho sostinę vi- P^a« Po
rtikai atkirto nuo Vakarų. Vo-’“*"“ dar,140 
Merijos komunistų vadas Wil-'** 70 m*rki’ teikmokama da- 
helmas Pieekas vietai pareiškė, “r' į“ ® 
kad ta nenormali padėtis pasi
baigs tik tada, kai vakariečiai 
iš jos pasidarys tinkamas išva
das ir iš miesto pasitrauks. Iki 
to laiko vakariniai Berlyno 
sektoriai turės badauti, štai 
realybė, į kurią atsimuša gen.
Clayaus teigimas, kad ameri
kiečiai be karo iš Berlyno ne
pasitrauks”.

“Mūsų Kelias” liepos 
mėn. 1 d. klausia:

enuoiynas, iMmneounz rort, maine pne pat Auan- jo DM numatyta pir- 
.Mk Port, maudyklių. Ten puiki vieta poilsiui ir
Tranciikonai šiais meteis rengia savo vienuolyno keliamas pusiau: viena pu-

a

tegorijų galės būti perkamos 
be jokių leidimų.

“Lietuvių žodis”
1948. VI. 24 d.

“Mūsų Kelias” birželio 
mėn. 24 d. talpina veda
mąjį, kuriame tarp kitko 
štai ką rašo:

“NEIŠPIRKTAS VEKSELIS
“Kaip kiekvieną organinės

--------- -..............
ma radikali valiutos reforma 
yra tikra ekonominė revoliuci
ja, sukrėtusi ir iš pagrindų pa
keitusi buvusius ekonominius 
santykius. Nepaprastai gyvas 
prekių pasikeitimas jau pirmo
siomis dienomis naujus pinigus 

j išleidus ir viltys už darbą gau
ti vertingos valiutos, įgalinan

čios įsigyti reikalingiausių reik
menų, yra lyg Vokietijos atku-

kūno dalies pašalinimą lydi he- timo pradžia, 
malonumas ir skausmas, taip 
ir valiutos reforma neišvengia- ' tinius, tos vokiečių viltys ma
mai sukelia analogiškus reiški- žai guodžia, o pati reforma y- 
nius. pirmoje eilėje materiali- ra labai skaudžiai palietusi Vi- 
nius nuostolius paskiram pini-'sos tremties metų ir net iš Tė- 
gų turėtojui, valstybės pilie-Įvynės atsigabentos sutaupos y- 
čiul Tai yra suprantama, na- ra įšąlamo* bankuose, ir labai

“Tačiau mus, benamius trem-

nuo tolimesnės vokiečių ūkio 
raidos, t. y., nuo to ūkio pajė
gumo prekėmis padengti padi
dintą banknotą kiekį apvertoje. 

| “Aiškumo dėlei paduodamas 
'apskaičiavimo pavyzdys: Vie
nas asmuo, prieš gaudamas 
naujus pinigus, pateikė 2,000 
markių senaisiais pinigais, kei
timo dieną gavo 40 markių 
naujaisiais, per ateinantį mė-

(

bet faktiaojo prasiskolinimo 
data. Pvz. dantistas darbą pra
dėjo prieš kelis mėnesius, baigė 
dabar, seniau sutartos sumos 
s-tą pateikia irgi dabar: apmo
kėtina tik vienas dešimtadalis 
kadais sutartos sumos, tačiau 
naujaisiais pinigais.

“Atlyginimai, algos, nuomos 
ir kiti periodiškai reguliarūs 
prasiskolinimai už laiką iki va
liutos reformos apmokami vie
nu dešimtadaliu, po jos — visu 
dydžiu naujaisiais pinigais, šios 
rūšies skolos, atsiradusios ligi 
birželio 1 d., apmokamos 10:1”.

PADIRBTŲ DOLERIŲ 
IR MARKIŲ AFERA

Pažymėtina, kad naujoji 
vokiečių markė, kaip ame
rikoniški skriptai (pana
šumas leidžia manyti, kad 
tų dviejų valiutų bankno
tai spausdinami vienoje 
ir toje pačioje spaustuvė
je), yra lengvai padirbti- 
ni. Todėl nenuostabu, kad 
iau atsirado “meisterių”, 
Kurie paskubėjo į “pagal
bą” Vokiečių Bankui.

“Ostatnie Wiadomosci” 
liepos mėn. 4 d. praneša 
apie išaiškintą didelę do
lerių įr markių padirbimo 
aferą Frankfurte (M.). 
Ryšium su tuo Suimta a- 
pie 50 asmenų, jų terpe 
daug vokiečių ir keli DP 
Čekijos ir Lenkijos kili
mo. Rasta puikiai išgravi
ruotų klišių. Spausdinta 
Anton Niks’o spaustuvėje 
Sindingen prie Hoechst 
(arti Frankfurto prie 
Maino).

Laukiama geležinkelio 
pašto atpiginimo.

E. K. Vilnietis.

nuolatiniams to krašto gyven-'apčtaopsmiau pasinaudoti. 
Daugiau ar mažiau esame pa
liesti kiekvienas individualiai,

tojams naudą, pasakysime, net 
tikslinga. Ir tikrai, ar ne ver
čiau vieną sykį nustoti nors ir bet' ypač skaudžiai nukenčia į- 
savo turto dalies, užuot betę- 
sus nepasibaigiantį chaosą, kurios rėmėsi solidarumo, savi- 
kad tik vėliau, apgydžius nega-: šalpos ar labdaros mokesčiais 
klojančius savo krašto ūkinius {ir fondais arba glaudžiai pri- 
pagrindus, teisingu ir doru klausė nuo atskirų tremtinių 
darbu su kaupu susigrąžinus ~
tai, kas prarasta. Taip ir turė
tume vertinti paskutinįjį vo
kiečių valiutos sanavimo ban
dymą. jeigu galėtume pasilikti 
vien pašaliniais jų ūkio stebė- konominio pagrindo 
tojais.

Betgi iš tikrųjų tik tokiais doms. Visa 
stebėtojais būti negalime, — brangiausia, kas kelerių metų 
deja, perdaug nesubalansuotų įtemptomis pastangomis, be 
sąskaitų dar turime su jais, kieno nors pašalinės paramos 
Antra vertus, ir šiandienė mū- ir pagelbos. pačių susikurta, 
sų būklė tebeverčia kurį laiką puoselėta, ugdyta, šiandien yra 
ir prieš mūsų norą pasilikti atsidūrę katastrofiškoje padė- 
čia, Vokietijoje, ir neužtarnau
tai nešti dalį tos naštos, kuri iš 
tikrųjų priklauso tikriesiems 
šio karo kaltininkams ar jų pa
likuonims.

“Trumpai tariant, dabar mi
rusioji reichsmarkė ir jos sko
las perėmusi deutschmarkė, 
kaip ją kas bevertintų, mums 
yra ne kas kita, kaip neišpirk
tas vokiečių tautos vekselis, 
kurio vertė vokiečiams gali 
būti vienokia ar kitokia, o 
mums visai kita, šimteriopa. 
Mūsų akimis žiūrint, nesimato 
skirtumo, kas mums tą vekselį 
į rankas įbruko — naciai ar 
nenaciai, bet jis yra neapmo
kėtas ir todėl turi būti tos pa
čios vokiečių tautos išpirktas 
tuo tarpu bent tiek, kiek šian
dien tos atsakomybės tenka 
mūsų naudai. Nemanytume, 
kad būtų kultūringame pasau
lyje kuris kitas universalesnis 
paprotys, kaip tas, kad tėvo 
skolas turi apmokėti jo vaikai, 
jeigu jie apsiima naudotis jo 
palikimu. Lygiai tiek pat aiški 
toji prievolė ir čia (z)”

“Lietuvių Žodis” liepos 
mėn. 1 d. rašo:

“Vakarų Vokietijoje vykdo-

vairios kultūros institucijos,

ekonominio pajėgumo.
“švietimo ir kultūros įstai

gos, spauda, teatrai, ansamb
liai ir kitoki kultūriniai sambū
riai šiandien staiga nebeteko e- 

ir neturi 
lėšų net būtiniausioms išlai- 

. tai, kas mums

I

tyje”.
“Mintis” liepos mėn. 2 

d. samprotauja:
“MARKftIR POLITIKA

“Naujoji markė, tas mažas 
margas popierėlis, ant kurio 
nepažymėta kas jį išleido ir 
kiek gramų aukso jis atstoja, 
ne tik ūkiškai sukrėtė Vokieti
jos gyvenimą, bet ir davė nau
jų impulsų visos Europos, net 
viso pasaulio, politinei raidai. 
Piniginės reformos tikslas bu
vo pašalinti Vokietijoje tą ne
normalią padėtį, kurią galima
buvo taip apibūdinti: per daug 
pinigų — per maža prekių. Re
forma pinigų kiekį sumažino, 
tačiau daugeliui ir laisvai par
davinėjamos prekės liko nepri
einamos, kaip tais laikais, kada 
jos būdavo pardavinėjamos už 
uždarų durų. Naujoji piniginė 
reforma siekia visus priversti 
įsijungti į gamybos procesą, 
tačiau didelė gyventojų dalis 
negalės įsijungti į tą procesą ir 
turte gyventi iš dirbančiųjų 
prakaito. Pasak Dr. O. Stolpe- 
rį, šiandien Vokietijoje gyvena 
37 mil. moterų ir 28 mil. vyrų. 
Darbingo amžiaus klasės, 18—

ma banke, kaip suvaržytos 
s-tos indėlis.

į “Tas pats įstatymas numato 
ir skolų reguliavimą. Visos se
nosios skolos prilyginamos nau
jajai valiutai taip pat santykiu 
10:1, atseit, atsilyginant senai
siais pinigais padarytas skolas 
prisieina naujaisiais pinigais 
sumokėti vienas dešimtadalis. 
Skolos senumą ar naujumą 
nustato ne sąskaitos išrašymo,

Didyste Bottybis 
ioitinis

MM saMUmygė. surinko ir 
ižMdo kas. ML Jtom. 727 psL

Naujai suredaguoto* maldos, 
švari kalba, gražūs paveikslai, 
brangūs viršeliai, patogios se
nesnio amžiaus žmonėm* skai
tyti raidės šiai maldaknygei už
tikrino didelį pasisekimą. Kai* 
na —13.50.

tamtoji Valanda
Maldos ir giesmės. Sustatė ir 

išleido kun. J. K. Miliauskas, 
1937 m. Kaina — 20c.

“DarbiutekM”, 
M6 W. Breadiray, 

So. Boston 27, Massį

(• kada jos telefonas

Ji gali būti

‘t 1

* 'M <

Rooei neovon jm apie n 
W» atsakyti tdefsa?

Jūs jai neužduosite bereikalingo rūpes
čio reikale telefonavimo, jei jūs pa
lauksite iki ji atsakis. Atsimink, gal 
jai ims minutė laiko ar kiek, iki prieis 
prie telefono. Jūs išvengsite apvylimo 
ir daugiau padarysite šaukimų, jei
taip greitai nepasitrauksite nuo telefo
no.

NIW INGLAND TILIPHONI a TIIIGRAPH CO.



Antradienis, Liepos 27 d., 1948

Pabėgęs SSSR agentas 
atskleidžia paslaptis

- Igor Gouzenko, slaptojo šrifto raš
tininkas, apie gyvenimą Sovietų Rusi
joje. - Išnešė iš SSSR ambasados 100 
slaptų dokumentų.
— Niekada savos valsty

bės sienomis nėra pasiten
kinęs bet koks didelis is
torijoje žinomas tironas; 
tautos kančia niekada ne- 
apmaldė kruvino žiauru
mo žmogaus, kurs panei
gia Dievą ir todėl jau ne
begyvena ilgiau pagal 
Dievo įsakymus, bet pa
gal savo užgaidas, puiky
bę ir pavydą, — nustebsi
te, bet tai teisybė: tuos 
žodžius parašė vyras, 
kurs nuo pat jaunatvės iš
augo komunistų organiza
cijose, kurs išėjo Maskvos 
aukštąjį mokslą, kurs tar
navo sovietų špionaže, bet 
kursai patekęs į užsienį ir 
prisižiūrėjęs, kaip čia 
žmonės laisvai gyvena, iš
ėjo atakon prieš raudoną
jį tironą — Staliną. Jo

nam areštuotajam per 
kruviną ranką, kad duona 
iškrito ir tas raudonasis 
ją sumynė į purvą. Net ir 
revoliucinėje dvasioje au
ginti vaikai susigraudino 
iki ašarų. ,

Savo knygoje Igor Gou
zenko aprašo, kaip moky
kloje jų auklėtojai girda
vo tuos vaikus, kurie pra
nešdavo savo tėvų “kont- 
revoliucinius” nusiteiki
mus, nepaisant, kad tokie 
pranešimai tėvus į ištrė
mimą ar sušaudymo vie
tas nuvesdavo. Povilas 
Morozovas, vaikas, kurio 
visa šeima buvo išnaikin
ta dėl jo įskundimo, buvo 
vaikams pavaizduojamas, 
kaip didelis herojus.

Juo toliau Gouzenko gy
veno ir augo, tuo daugiau 

vardas Igor Gouzenko. Jis Į sovietų sistemos žiauru- 
buvo slaptojo susirašinėji-jmų jam ėmė kristi į akis, 
mo, šifravimo specialistas j Pavyzdžiui, paliegėliai, 
Sovietų ambasadoje Ka
nadoje. Prisižiūrėjęs žiau
rią komunistinę prievartą, 
pamatęs demokratinę lais
vę, jisai pabėgo iš Sovietų 
ambasados, išnešdamas 
virš šimto slaptų doku
mentų, juos perdavė Ka
nados vyriausybei ir da
bar neseniai išleido kny
gą “The Iron Curtain” 
(Gelefinė uždangą,. K P. 
Dutton & Co., Ine., New 
York, 1948 m. pusi. 279, 
kaina $3.00).

SOVIETŲ VAIKAI IR 
TREMTINIŲ KOLONOS 
•Čia jisai pažymi, kad 

pirmuosius diegus abejo
nių apie sovietų režimo 
tikslumą pasėjo jam vie
nas įvykis jaunatvėje: jų 
pionierių (sov i e t i š k ų 
skautų) būrelis turėjo iš
kilą už Maskvos miesto. 
Kelyje jie sutiko koloną 
suimtųjų, tremtinių, šie 
buvo apiplyšę, suvargę ir 
baisiai alkani. Tiesė ran
kas į vaikus, prašydami 
duonos. Kai sargybiniai 
pamatė, kad pionieriai iš 
savo krepšelių ištraukę 
duoda jiems duoną, ėmė 
griežtai drausti. Enkave
distas (bolševikų polici
ninkas) taip smogė vie-

v •

Siūlomas arekitektų paruoštu planu ilgiausias statybai tiltas pa
saulyje. Jis turėtų jungti Brooklyną su Staten Island, N. Y. Projekto 
vykdytojai daro žygius gavimui leidimo iš Karo Departamento. Hitas 
kainuotų pastatyti $75,000,000. Jo jlgumas siekia 4,620 pėdų. Ilgesnis 
už San Francisco Golden Gate tiltą 420 pėdomis. Jo pastatymas imtų 
laiko ligi 1958 m.

1
BRITŲ ZONOS VOKIETIJOJE 

LIETUVIAI
Z

1948 m. birželio 1 d. bri
tų zonoje stovyklose gy
veno 15,944 lietuviai ir 
768 lietuviai su DP teisė
mis už stovyklos ribų. Be 
šių, yra keli šimtai Di
džiosios Lietuvos ir net 
keli tūkstančiai Mažosios 
Lietuvos lietuvių be DP

susenę, Sovietuose laiko
mi tik našta ir laukiama, 
kaip jais greičiau nusi
kratyti. Jie vadinami spe
cialiu vardu: “lišnecy”, 
jiems nėra maisto korte
lių ir jie pasmerkti grei
tai ar kiek užtęstai mir
čiai.

BADAS IR SKURDAS
Patsai Igor Gouzenko 

yra dar jaunas, gimęs 
1919 netoli Maskvos me
tais, taigi tik 29 metų am
žiaus. Jisai buvo ketvirtas 
vaikas šeimoje, jo tėvas 
žuvo revoliucijos kovose, 
o motina buvo mokytoja. 
Tėvui žuvus, bolševikų 
Rusijoje jie gyveno taip 
neturtingai, kad žiemą ji
sai visą laiką buvo trobo
je, negalėdamas išeiti į 
lauką, nes neturėjo batų. 
Giminės ir pažįstami mirė 
nuo išbadėjimo. Arkliai 
gaišo negaudami pašaro, 
o šunys buvo suvalgyti 
badaujančių žmonių. Ti
kėdamiesi ko geresnio, jie 
persikėlė į Maskvą, bet 
čia buvo tokia spūstis, 
kad viename kambarėlyje 
jie turėjo išsitekti šešiese, 
su svetimais. Igoriui teko 
miegoti ant grindų. Bet 
jam pasisekė patekti į pa-

įSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English - Lithuanian Dictionary« *

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite 
puikų Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.'

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

3U West Broadwoy So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $.............. ir prašome atsiųsti
mums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas.................................................... ?.............

vyzdinę mokyklą. Kai tik 
kas atvažiuodavo iš už
sienio, vesdavo parodyti 
tą mokyklą, bet niekada 
neveždavo į kitas šaly- 
mais esančias, nes jos bu
vo nešvarios ir blogai su
tvarkytos.

KOKS DARBININKŲ 
GYVENIMAS RUSIJOJE

Sulaukęs 18 metų Gou
zenko 1937 metais įstojo į 
meno mokyklą. Studijoms 
siekdamas užsidirbti pini
gų, jisai laisvalaikiu ėmė 
mokyti rašto viename fa
brike. Čia jisai turėjo pro
gos arčiau pažinti darbi
ninkų gyvenimą. Savo a- 
kimis pamatė, kaip susi
spaudę gyvena sovietų 
darbininkai. Toje pačioje 
lovoje guli vienas ‘darbi- 
ninksš, d‘ kal tas dieną iš
eina į darbą, į jo lovą at
eina kitas — naktinės pa
kaitos darbininkas. Visas 
jų turtas sutelpa lagami
nėly, padėtame po lova.

KARTĄ SSSR DARBI
NINKAI BANDĖ 

STREIKUOTI
— Daug ko yra pripasa- 

kojama ir prirašoma apie 
laimingas darbinihkų gy
venimo sąlygas dabartinė
je Rusijoje, — sako* Gou
zenko, 
man, — ką jūs girdite iš 
komunistų agitatorių, ką 
skaitote parašyta jų pro
pagandinių žurnalistų, vis 
tai yra priešinga gyveni
mo tikrovei... Rusijoje 
darbininkai neturi teisės 
streikuoti... Rusijos darbo 
unijos yra tikrumoje pa
verstos policijos padali
niais. Prieš pat , šį karą 
Gorkio fabriko darbinin
kai sustreikavo nusiskųs- 
dami, kad jiems perdaug 

{užkraunama darbo, kad 
gyvenimo sąlygos tokios, 
jog jų šeimos yra arti 
mirties. Ką jie laimėjo. O 
gi —keturioliką darbinin
kų sušaudė ir jų mirties 
aplinkybes smulkmenin- 
gai aprašė spaudoje, kad 
visi į streiką pasinešę dar
bininkai žinotų kas jų 
laukia. Bet tai ne viskas: 
likusieji darbininkai iš to 
fabriko buvo pakrauti į 
vagonus ir išvežti į Sibirą. 
Net gi to fabriko NKVD 
(policijos) vadas buvo 
drauge ištremtas, ir tas 
buvo perspėjimas policijai 
kituose fabrikuose — kas 
jų laukia, jei neužslopintų 
bekylančių streikų” (p. 
42).

Taip, kad Rusijos dar
bininkai dabar yra išaugę 
į paklusnius vergus, netu
rinčius supratimo apie 
laisvės gyvenimą. Jie ži-

Yra šalis
Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų, vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas apdaras marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

Bet meiliai ten tave vaišina, 
Kai tik nueini į svečius, 
Tave ten myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos, 
Ten žydi visa ko puikiau.
Šalis t* LIETUVA vadinas, 
Bet aš neilgai ten buvau...

Atsimenu, kada į guolį 
Saulute prašo vakarai ■ 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai...

Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie-rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių...

Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia, 
Ir vis girdėt toli, toli...
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Tik pats užmigti negali...

Pr. Vaičaitis.

bet, tikėkite no, kad yra apstatyti šni
pais, vargsta ir kenčia, 
nedrįsdami nusiskųsti. 
Jau taip yra nusistovėję, 
kad darbo unijos vieneto 
vadas yra drauge ir slap
tas policijos tarnautojas 
Rusijoje.
CHEMIKALŲ GRAUŽIA

MI KALINIAI — 
DVASININKAI

Gouzenko paliudija, kad 
tūkstančiai, milijonai dar
bininkų ir kitų Rusijos 
žmonių yra darbo stovyk
lose, koncentracijos lage
riuose. Jis patsai matė 
daugelį areštuotų dvasi
ninkų, kurie būdavo nak
čia (kad gyventojai nepa
stebėtų) atvedami į cerk
ves ir čia chemikalais tu
rėjo plauti auksą nuo pa
veikslų rėmų ir tt. Tie 
chemikalai įsigerdavo į

nuošaliose Rusijos vieto
se, plaudami auksą nuo 
bažnyčių, cerkvių šventų
jų dalykų, — auksą, kuris 
vėliau būna sutirpdytas ir 
pasiųstas užsienio agen
tams pirkti mašinoms, ku
rios panaudojamos sukur
ti “laimingą ir linksmą 
gyvenimą” Sovietų Rusi
joje... (p. 48).

RUSIJA TEBETIKI 
{DIEVĄ

Taip bolševikai tikėjosi 
sunaikinti dvasininkus, 
religiją. Tačiau Gouzenko 
apie tai rašo:
— Revoliucinio periodo 

aštrus * priešreliginis per
sekiojimas, nežiūrint ma
sinio dvasininkų žudymo 
ir konfiskavimo vienuoly
nų, su jų aukštomis verte- 
nybėmis, neįstengė išrau
ti tikėjimo šaknų. Kaip

kad Raudonosios Armijos ] 
salėje, Maskvoje, kabojo < 
Gerasimovo paveikslas: 
“Pirmosios Kavalerijos 
karinė taryba sesijoje”. 1 
Tas kūrinys vaizdavo Sta
liną sėdintį tarp generolų. 
Didelis paveikslas užėmė 
beveik visą salės sieną. 
Tačiau, pravesdamas “va
lymą”, Stalinas ėmė lik
viduoti generolus. Lyg tik 
kuris iš jų patekdavo ne
malonėn, dailininkas tuo
jau jo atvaizdą užtepdavo 
paveiksle, ton vieton nu- 
piešdamas kokią užuolai
dą. Lankytojai vien pa
žvelgdami į tą paveikslą 
galėjo spręsti, kuris ge
nerolas dar tebėra gyvas, 
kuris dar tebėra Stalino 
malonėje. Ilgainiui Stali
nas likvidavo tiek daug, 
savo buvusiųjų revoliuci
jos sėbrų, kad beliko tik 
Vorošilovas, Budennyj ir 
Timošenko. Tokiame plote 
tik su trimis pasilikus, 
Stalinui darėsi “ilgu” — 
nebepatogu prieš publiką, 
ir paveikslą teko nuka
binti.

SEPTYNERIS METUS 
TAIS PAČIAIS BATAIS

Koks vargingas Rusijos 
gyvenimas galima spręsti 
iš tų faktų, kuriuos pa
duoda Gouzenko: gyvan-.. 
damas Maskvoje jisai sep
tynerius metus nešiojo 
tais pačiais batais, taisy
damas juos ir lopydamas; 
apsiaustas jam tarnavo 
tas pats per 10 metų, tas 
pačias kelnes jisai nešiojo 
per septynerius metus 
(pusi. 54). Tik aukštųjų 
komisarų šeimos nariai 
turi riebų gyvenimą. Jų 
vaikai į mokyklas vežami 
automobiliais, ir grįžtant 
prie mokyklos jau jų lau
kia šoferis.

Igor Gouzenko dabar 
gyvena Kanadoje, svetima 
pavarde, stropiai Kanados 
policijos saugomas nuo 
rondonųjų pasikėsinimo. 
Pagal jo patiektas žinias 
apie slaptą bolševikų šni
pų veikimą, apie sovieti
nio gyvenimo paslaptis, 
yra padaryta filmą “Iron 
Curtain”, kurią verta pa
matyti.

Dr. J. Prunskis.

teisių. Visų tremtinių bri
tų zonoje birželio 1 d. bu
vo 208,631 asmenys, jų 
tarpe 90,430 lenkų, 31,661 
latvis ir 7,746 estai.

Lietuviai suskirstomi 
tokiomis grupėmis: iki 16 
m. vaikų 32,1%, nėščių 
moterų ir motinų su vai
kais iki 6 m. 11,4%, inva
lidų, ligonių, senelių 6,7%, 
darbingų — 49,8%.

Iš britų zonos išvažiavo: 
sausio mėn. 315, vasario 
218, kovo 367, balandžio 
298, gegužės 256, iki bir
želio 1 d. viso 1,454.

Repatriavo sausio mėn. 
22 lietuviai, 37 latviai, 2 
estai; vasario 35 lietuviai, 
46 latviai, 5 estai; kovo 
24 lietuviai, 27 latviai, nė 
vienas estas; balandžio 81 
lietuvis, 45 latviai, 2 es
tai; gegužės 136 lietuviai, 
56 latviai, 13 estų. Per 
šiuos metus iki birželio 1 
d. repatrijavo viso 298 lie
tuviai, 211 latvių, 21 es
tas.

Iki gegužės 15 d. skri- 
ningo komisijos apklausi
nė jo 11,494 lietuvius. IRO 
globai nepriimtinų terado 
tik 18. Už stovyklos ribų 
iki gegužės 15 d. apklau
sinėti 1,317 lietuvių, iš jų 
853 IRO priimti globoti.

Maisto normos nustaty
tos tokios: kūd|kiams iki 
1 metų amžiaus 1200 kalo
rijų per dieną. Taip kalo
rijų skaičius dešimtimis 
kyla iki 2525 kalorijų, ku
rios duodamos tik sunkiai 
dirba n t i e m s darbinin
kams.

Tremtiniui gyventi leis
ta 1^5 ketvirtainių pėdų 
grindų plotas. Tiems žmo
nėms dabar bus galima 
atvykti į Ameriką. Kiek
vienas turės turėti Ameri
koje gyveninačio asmens 
kvietimą, kuriame turės 
būti užtikrinta, kad atvy
ks tremtinis netaps visuo
menei našta, kad jam bus 
garantuotas butas, kad 
jam bus užtikrintas dar
bas.

Šiems tremtiniams rei
kia maisto, reikia rūbų, 
medikamentų ir visko ki
to, ko gyvam žmogui rei
kia, Tiek šalpos, tiek imi
gracijos reikalais malonė
kite kreiptis į BALF Cen
trą 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

Kas meldžiasi, padaro 
pasauliui daugiau gero, 
negu tie, kurie kovoja. Pa
saulis eina blogyn, nes 
daugiau yra kovų, kaip 
maldų. Cortes.

rankaą, į kūną, į plaučius, pasirodė Ispanijoje ir 
Jų paveikti kaikurie dva- kitur, pnestikybims per- 
sininkai nualpę krisdavo «*>ojimas priklauso prie 
iš aukštai ir užsimušdavo normalaus 
j akmens grindis. Bolševi- programos vykdymo Ta-

marksistinės

kų policininkas pasakojo, 
kad jis nekartą pastebėjęs 
rusų dvasininkus besimel
džiant prieš tuos paveiks
lus, nuo kurių jie su che
mikalais buvo priversti 
nurinkti auksą.
— Tie ryžtingi 

žmonės, — rašo 
ko, — dirbo, ir, 
šiai, tebedirba

Dievo 
Gouzen- 
tikriau- 

ir dabar

čiau sovietų vadai atrado, 
kad “mužikas”, tai yra, 
paprastas kaimietis, ir to
liau tebetiki ir tebesimel- 
džia.” (p. 51).
ISTORIJA APIE STALI

NO PAVEIKSLĄ 
SU GENEROLAIS

Pavaizduodamas raudo
nojo diktatoriaus žiauru
mą Gouzenko nupasakoja,

BAUBO DIENOS MUtlNUKAS 

Suvažiavimas ■ Piknikas 
įvyta —

PIRMADIENI,

Rugsėjo * September 6 d., 1948
Jėzus NukryžMijt VfamoljM Rezidencijoje, 

Thatcher Street, Broditon, Mass.
Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolijos Rėmėjai 

ir to Vienuolyno globėjos - vedėjos 
rengia puikią dienos iškilą.

Vietinis rengėjų komitetas organizuojasi ir 
organizuoja vienukes — stalus ir budeles įvai

riam patarnavimui atvykusiems sveteliams.
Nuoširdžiai kviečia ir kitų kolonijų darbuotojus 
ir veikėjus suorganizuoti savo biznio stalus ir 
atvykti tą dieną į bendrą talką, kad bendru dar
bu daugiau nuyeikus — laimėjus.

RENGĖJAI.

9
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ISTORINE DIENA
Rugpiučio-August 15d., Žolinėse, Kennebunk Port, Maine

PAMINKLINIO LIETUVOS PRANCIŠKONŲ ŠV. ANTANO VIENUOLYNO ir KOPLYČIOS IŠKILMINGAS

PAŠVENTINIMAS
IR NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ DIENA

t f i
>

VISI KELIAI VEDA J ATOSTOGŲ KRAŠTĄ, MAINE!

DIENOTVARKĖ:
11:30 A. M. — Iškilmingos Mišios su pri

taikintu pamokslu vienuolyno parke. 
Mišių metu giedos Brooklyno Lietu
vių Apreiškimo parapijos choras va
dovaujant muz. Sakui.

2:00 P. M. — šv. Antano Vienuolyno ir

Koplyčios pašventinimas. Pašventini
mo apeigas atliks Portlando vyskupas 
J. E. Juozapas E. McCarthy, D.D., da
lyvaujant Vysk. Daniel Feeney, D.D., 
Kinijos Pranciškonui Vysk. Louis P. 
Durand, O.F.M., kunigams, vienuo
liams ir svečiams iš visos Amerikos.

3:00 P.M. — Lietuvių Dienos programa: 
žymių kalbėtojų kalbos; lietuviškos 
dainos, kurias padainuos Brooklyno 
Apreiškimo parapijos choras; tauti
niai šokiai vadovaujant O. Ivaškienei 
iš Boston, Mass.; įvairūs laimėjimai.

UGI PASIMATYMO KENNEBUNK PORTE, MAINE, LIETUVOS PRANCIŠKONAI.

Nuoširdžiai Kviečiame Dalyvauti Pašven
tinimo Iškilmėse ir Lietuvių Dienoje: 

Visus Amerikos Lietuvius, ypatingai Šv. 
Antano vienuolyno ir koplyčios Fundato
rius, Rėmėjus, Geradarius, mūsų Brolius 
ir Seses Tretininkus-es ir “Varpelio” skai
tytojus.

' 2““' nuM‘r'| BALF Sandėlyje Gzutos Dovanos
B.™®, Italijos cineeitu ir per m. Liepos - July 1 iki 15 d.

R. Emilia stov. lietuvių vardu:' . I * /
st. MikeHonis. • Svarais

1948. VII. 12.
Buenos Aires, Argentina. California ! St. Albans, Mrs. M. Yesulai-

■ Los Angeles, -BALF nr. 13 ir tis, Margaret Elizabeth Cuthie

Gražios Ir Vertingos Knygos
Ramybes Baltinis

M.

jnas). Daug paveikslų, patogus 
formatas, stiprūs viršeliai. Kai
na $4-00.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

DETROIT, MICH

Parapijos Sukaktuvinis 
Piknikas

Liepos 11 d. Šv. Kazimero 
parapijos sukaktuvinis pikni
kas paikiai pavyko. Dalyvavo 
apie 300 žmonių ir davė pelno 
S340.00. Parapijos piknikai Los 
Angelvje būna didžiausi ir sėk
mingiausi. Šiuo pikniku pami
nėta 7 metų sukaktis nuo pa
rapijos įsisteigimo. " (

Tą patį sekmadienį suma 
buvo laikoma už a. a> prel. J. 
Maciejauską. parapijos įsteigė
ją. Kun. kleb. Jonas Kučins
kas pasakė jautrų pamokslą a- 
pie prel. J. Maciejausko gyve- 
i..mą ir darbus.

Liepos 6 d., 1948 m., 11 va
landą nakt|, nelemtoji mirtis 

Tautinis Pašaipiais Vyrų ir Prašalino iš mūsų tarpo mūsų 
Moterų klubas ruošia Anaheim branf^ ir mylimą tėvelį. Pra- 
miestely. apelsinų sode pikniką.

Rugpjūčio 23 d. vyks Kali
fornijos lietuvio piknikas. Lie
pos 11 d. San Francisco BALF 
skyrius turėjo savo pikniką 
gražiame Redvood parke. Oak- 
lande.

Piknikai Apelsinų Soduose
Dažnai Kalifornijos lietuviai 

s vo piknikus turi kvepiančiuo
se apelsinų soduose. Rupsėjo 8 
C. vienas iš seniausių klubų —

Surinko ir išleido kun. P. 
Juras, 1943 m., 544 pusi.

fii malda Įmygė panaši i aukš- 
šv. Kazimiero parapija 210. 80. 'čiau minėtą. Taip pat vigais at-

Connecticut | Maspeth, Viešpaties Atsimai- žvilgį*!, graži, naudinga ir pa-
New Haven, M. Roman 18. "Y™0 parapija 131; S. Cerebie- ^^ Pootaūs virbeliai, paank- 
VVaterbury, BALF nr. 10 per J“8 K .Galčius 27. r suoti pakraščiai, rinktinės mal-

j Rochester, BALF nr. 65 310. į. paveikslai. Kaina—$2.75. 
Į Hudson, Jonas Jankauskas— _______________ į . -

. sąjūdis Lietuvoje, Lietuva ca- 
15 Lietuvoje Sušaudytų rištinės Rusijos okupacijos lai- 

Kuniųų 'kais, šventoji Lietuva, Lietu-
Parašė Juozas Prunskis. Iš- vos trispalvei plevėsuojant

120- Mr leista 1942 m. Tai dokumentali- U918 - 1940), Nebaigta lietu- 
• bolėevikų žvėriškumo

jkumentai apie bolševikų žiauru- 
•mus Lietuvoje. Knyga naudin- 
’ga ir labai gražiai atrodo. Kal
ina — $4.00.

Alena Devenis 190.
Massachusetts

Worcester, M. McFoley 83; 
BALF nr. 31 f,600. Šios dova
nos anksčiau buvo paskelbtos 
prie Šv. Kazimiero parapijos 
dovanų, kurių viso gauta 7,950 
svarai.

Katalikiškoj Lietuva
Parašė kun. Dr. K. Gečys, 

1946 m. 575 pust
I Stambus veikalas ii lėlių da* 
lių. Aprašoma krikščionybės 
keliai į Lietuvą, reformacijos

263. I
Kreat Neck, BALF nr, 20 —

446. j
ną Valatkevičių, sulaukusį 72 
m. Šeimai buvo skaudus smū- • 
gis. nes ką tik tris mėnesius , 
atgal, mirtis pasivadino jo my
limą žmoną. Petronę. Penkis 
mėnesius atgal jie atšventė sa
vo vedybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų.

Pranas Valatkevičius (Walls) 
gyveno 13401 Marlowe. Det
roit. Jis gimė Baltasuškės kai
me. Lietuvoj. Atvykęs į Ameri
ką apsistojo Du Bois, Pa., kur Kazimiero par. 900. 
apsigyveno suvirs 20 metų ir New Jersey
priklausė prie Švento Juozapo Jersey City, Sally Baranaus 
parapijos. Paskui išsikraustė į kas 18.

Newark, BALF nr. 35 320. 
į Barrington, Camden Co.
Ctanley Kiszonas 17.

; Hudson Hts., D. Miciulevi- 
čius 42.

New York
New York City: Brooklyn, 

Mrs. Shuris 45; M. Zajankaus- 
kas 30; Mrs. Judaitis 16; A. 
Kelio 22; Mrs. Karpus 20; Ona • 
Milišauskas 11; Mrs. L.__
chell 12; Miss Flora LaFrantz 
13; Mrs. Anna Grasman - Za-į

Maine
Rumford, B. Stasiulis 19.

Michigan
Detroit ,BALF nr. 76 520.

New Hampshire
Nashua, BALF nr. 129 ir Šv.!

Naujas “Kalifornijos Lietuvio”
■ Numeris

Praėjusio mėn. “Kalifornijos
Lietuvio” žurnalas skiriamas 
paminėjimui skaudžiai lietuvių 
tautos sukakčiai 
birželio 15 d., Lietuvos Nepri
klausomybės praradimo ir 1941 
m. birželio 14-15 d. žudyhių. Detroit. Michigan, kur gyveno 
Turinyje telpa šie straipsniai: iki mirčiai.
“Rainių miškelio kankinius pri
simenant" 
minint”, 
žmones”, 
daitis”. 

Įjos”, 
time”, ,
“Lithuania under the Cloak of j

, red democracy",
Į plati apžvalga veikimo kronika, ris — Seseris Francesca ir Al-
i “K. L.” leidžiamas Kalifor- vema, Pranciškietes iš Pitts-
,nijos Lietuvių Bičiulių Los An- burgho. Mrs. Anne Jacobs, žen- ilsky 3; Mr. A. Černiauskas 50; 
gelyje 9204 S. Broadway, L. A. tą, Albert; tris sūnus — Bill, Mr. P. Narvydas 30;
3. Cal. Prenumerata metams— Charles ir Frank,

i $2.00.

1940 m.

", “Skaudžią sukaktį 
“Mačiau — jie žudė 
“Prof. Pranas Dovy- 

“Svarbios P.ezoliuci- 
Our Youth and “good 
“Origin of California,”

Jis buvo uolus ir veiklus na
rys Šv. Jurgio Lietuvių para
pijos. Buvo nuoširdus ir malo
nus su visais. Jo geri darbai 
bus ilgai atmenami draugų ir 
pažįstamų.

Pranas Valatkevičius paliko
“Advertising”, dideliame nuliūdime tris dukte-

PADĖKA
Buvusiems Italijoje

Pranciškonams, O.F.M.
I
! “Viskas praeina, viskas
I bėga bet geri darbai niekuo- žauskui 
jmet”. Taip Tėvų
Grauslio, Petro Baniūno, Vik- 

jtoro Gidžiūno, Leonardo An- 
j driekaus. Klemenso Žalalio ir 

J kitų, darbai gelbstint iš mir-
< ekosiovakijos vyriausias ties ir bado pavojų, lietuvius 
Armijos Štabo viršinin-| tremtinius Italijoj nepraeis. Jie 
kas, Šiomis dienomis per- nebus niekuomet mūs užmiršti 
bėgo I Amerikos zoną, kad ir paliks širdyse amžinai, 
laisvai gyventi. Už jų tėvišką globą ir visus

Gen. Antonin B. Hasal 
( ekoslovakiios 
Armijos i

Ohio
Cleveland, Dirva 

Zebris 70.
Steubenville, C. J. Zekas 62. mas. Kaina — 15c.

PennsyKania
Mt. Carmel, BALF nr. 1 —

Šv. Kryžiaus parapija 1,390.
. Francis Mo-| Minersville, St. 

kykla 7.
Nanticoke, Mrs. 

7.
Parly, Juozas

Ištisų Metų Bventųfų 
Gyvenimai

i Savo lėšomis išleido kun. P. M. 
Juras, 1945 m., arti 1000 pust 

Agota Aižia <p*j trumpi, kilnūs pasiskai
tymai kiekvienai dienai. Tikrų 

Vyšniauskas Svyrių — vyrų ir moterų — 
pavyzdžiai šviečia mums šim
tais vardų. Argi neįdomu susi
pažinti su šventaisiais mūsų 
bendravardžiais ir kitais globė-i 
jais? ši knyga ,tai įvykių ir as
menybių enciklopedija (žiny-'

Novena Aušros Vartų 
Dievo Motinos Garbei
Sustatė Domininkonas T. Ka

zimieras Žvirblis, O. P., Pridėta 
dar stebuklingojo Aušros Vartų 
paveikslo istorija ir keletas Ma
rijos giesmių. Kaina — 25c.

DARBININKAS
• 366 W. Broadway, 

South Boston 27, Mass.

Wisconsin
Kenosha, Šv. Petro par. 143.
Aukojusiems rūbus, avalynę, 

maistą ir kitokius daiktus 
tremtiniams lietuviams iš bado 
ir mirties gelbėti nuoširdžiau
siai dėkojame.

Visokeriopas aukas ir toliau 
įprašome siųsti BALF Centro 
: sandėliui. j

C Mi*t*l Pačia proga, prašome
Iruoštis piniginiam vajui, kuris' 
BALF Direktorių nutartas 
pradėti rugsėjo 1 d.

Aukas siųskite ir imigracijos 
reikalais kreipkitės, adresuoda- 

įmi:
United Lithuanian Reiief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Telefonai, EV. 7-1422; 7-1423.

Mr. B. 
ir marčias, Makarski 14; Mr. D. Ambrose 

Kor. Ruth, Mary ir Esther, ir de- 14; Mr. J. Pauliukaitis 8; Mrs. i 
j šimts anūkų; taipgi seserį. Ma- Rose Pankevich 20; Mrs. Wil- 
rijoną Urbonienę. lard Maas 14; Mrs. Ona Sharp

Laidotuvės įvyko iš Šv. Jur- 22; Mrs. Elizabeht Jermala 14;
gio parapijos, Detroit, Michi- Mr. Žukas 11: Mr. Peter Mika- 
gan, į Mt. Oliver kapines. lauskas 26; Mrs. Elzbieta Viz- 

Nuoširdžiai dėkojame ypatin- tarienė 116; Miss C. Soyka 10;
gai klebonui, kunigui J. Či- Mr. Karaktinas 24; Mrs. Mary 

ir visiems giminėms, Wesoke 10; M r. Cummings 14; 
Bernardino ’ draugams, ir pažįstamiems už j J. Cyrgalis 8;

užuojautą žodžiais
Lai Visagalis Dievas atlygina | 
Jums šimteriopai.

Nuliūdusi |
Valutkevičių šeima, per p. Varną 207. 

Ozone Park. Mačiūnas 25. 
Woodhaven, J. Simonaitis, 

P. J. Montvila — 204.
} Woodside, Mrs. L. Gomez 23.

T.T.

pra- PAIEŠKO

Už jų tėvišką globą ir visus

’ J. 2; Mrs. Charles
ir darbais.1 Johnson 10; Mrs. Zubris 40.

New York City, Mar.hattan, 
A. Batalion 187.

Elmhurst, Methodist Church

Skaitykite ir platinkite 
katalikišką spaudą— laik
rašti “Darbininką”!

Pranaitytės Rozalijos ir Pra- 
naitytės Juzės (ar Stasės). Ki
lusios iš Kauno apskr. Sere
džiaus valsč. Amerikoje gyvena 
virs 20 metų. Ieško: Veronika 

Pukytė - Ramanauskienė, 
Schveinfurt 13a, 
Litausche Lager 

Franz Shuberstr. 20-5 
Germany USA Zone.

Žemėlapis parodo juodai dažytas sritis žydų 
kontroliuojamas ir baltas — arabų. Laike kariš
kų susikirtimų ir žydų su arabais ir buvo iš įvai

rių vietų pranešimai.
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VIETINĖS ŽINIOS
a a š s •

•-
TREMTINIŲ ŽYGIAI

' '• ... . ..

ŽINUTES savo metines atostogas ir kelio
nę į misijų parodą.

Dėkojo geradariams. Kun. P.
Virmauskis, sekmadienį, dėko- Į 
jo visiems, J------ ----- ; ’
karaivalo įrengimo ir varymo (žinoti į Brighton pamatyti mi- 
prisidėjusiems — ypač kun. A.' sijų parodos ir šv. Jono Semi- 
Abračinskui ir darbininkams, narijos.
Jis kaipo padėką, atlaikė jų ge-j 7:30 v. v. bus Šv. Teresės ir 
rovei šv. mišias, liepos 25 d., Tretininkų pamaldos.
9 vai. r. __

Kadangi penktadienį lietus šeštadienį,

Trečiadienį, 1 vai. 
Broadway stoty, susirinks pa- 

kuom nors, prie rapijos vaikučiai ir tėveliai va-

P- p-.

M

z

iš 
sutrukdė kamivalą, tai karni- Broadvay stoties, vadovaujant 
valas buvo dar ir pirmadie- kun. Abračinskui Merginų So- 
nį nuo 1 vai. p.p., iki 10 v. v. dalicija, Moterų Sodalicija ir 

1 visi kiti norintieji keliaus į mi-
Angliškai kalbėti mokanti sijų parodą, Šv. Jono Semina- 

šeimininkė yra reikalinga aukš-' rija, Brighton, Mass. 
tos klasės šeimai. Mokestis ge- _________
ras. Šiuo reikalu galima yra' Sekmadienį, rugp. 1 d., nuo 
kreiptis į “Darbininko” ofisą, 'pietų prasideda Parcinkulės — 

, to ties ųuoties atlaidai. 7 v. v. 
bus laikomos pamaldos.

I i 
I 
i

1 vai. p. p.,

1
Po 1861-3 metų daug tūks

tančių sukilėliu buvo ištremti į 
tolimąj, Rusijcš'imperiją ir'ne- 

ą — aukoti ir rinkti aukas ‘ teko savo ūkių.. Po Didžiojo
krašto gynimo reikalams. • į tremtiniai galės grįžti į savo 

Kada Kęstutis buvo patekęs ■ sodybas. Kurių ūkių grąžinimas 
j vokiečių nelaisvę ir nuvežtas!jau buvo nebeįmanomas, tiems 
į Marienburgą, patarnautojas 
Alfas davė kunigaikščiui geležį 
pramušti kalėjimo sieną, o pa

darai parūpino du arklius 
vokiečių ritierių rūbais. Jais 
ritaisę, Kęstutis drauge su 

Alfu iisOaisvino. Mūsų tremti
niai kaip Kęstutis liūdnai niū
niuoja vaidilų dainas ir nori 
išeiviuose sužadinti savo tėvy
nės jausmus, kad jie, kaip ana
sai Alfas suteiktų jiems prie
mones persikėlimui į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kad ilgai
niui galėtų patekti j laisvą Ne
priklausomą Lietuvą.

Lietuvos valdžia atidavė kitus 
žemės plotus ir taip atsirado 
istorinis Tremtinių kaimas Gu
džiūnų valsčiuje, Kėdainių aps
krity j. Tikėkim, kad ankščiau Imu. Pav., 

ar vėliau užviešpataus taika ir 
tremtiniai galės grįžti į savo 
tėvynę laisvai gyventi. Bet kol 
toji valanda ateis, šelpkime 
juos, kad jie nežūtų dvasiniai 
ir fiziniai. Tada ir mes galėsi
me pasakyti: “Amžius budėję, 
laisvę laimėjome per aukas ir 
pasišventimą”.

A

NAUJI PATVARKYMAI
ATEIVIAMS SVEČIAMS

Liepos 25 d., apsivedė Liud
vikas Gedraitis, gyv. 268 Gold 
St., su Genovaite Augustinavi- 
čiūte, gyv. 59 Story St

Tą dieną tapo pakrikštytas 
Dantelis Kazys, Prano ir Mar- 
garetos Selukų, gyv. 625 E J 
8th St

Antanas Norvaišas, liepos 25 
d., išvažiavo su kun. Simonu 
Saulėnu į New Yorką pasitikti 
savo žmonos Marijonos, sūne
lio, ir dukrelės atplaukiančių iš 
Vokietijos.

Muzikas Algis Šimkus, iš 
Lawrence, taip pat iškeliavo
New Yorkan pasitikti savo šei-' gyvena Šiauliuose, 
mos atvykstančios iš Vokieti- —
jos.

Ieško tėvų. Katalikų Pagal
bos Komitetas paieško sekan
tiems, tėvų nesurandantiems 
vaikams, tėvų bei giminių:

Margareta Perlebach, 11-1- 
39, motina mirė Kaune.

Aldona Reimontaitė, 8-13-39, 
tėvai mirė, Vilniuje.

Gražina Reimontaitė 7-4-32, 
Aldonos sesuo.

i Rutkauskas Vytautas 1-24-3, 
tėvai mirė Naumiesty.

Sodaitis Juozas 11-25-31, tė
vai mirė Šakiuose.

Maria Jankutė 8-4-30, tėvas 
Adolfas, motina Liaudanskaitė

pri- 
Shir- 
Ivaš- 
Ivaš-

DAKTARAI

TU. TROwbridge 4386

J.lepdii$,MJ. 
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lietuvis Gydytojas 

278 Barvard Stracž 
XAmpu Tnman arti Centrai Są.

CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 3—4 ir

A. J. NAMAKSY

'/<

A. J. NAMAKSY
REAL E8TATE A 

INSURANCE 
409 W. BroMhvay 
SO. BOSTON, MASS. 

OfOra TeL So. Boston OMS

Bes. 37 Oriole Street 
Vest Rozbury, Meni 
ToL Parkway 1233-W

REAL E8TATE <
INSURANCE

Brosdway
SO. BOSTON, MASS.

Offioe TU. So. BortM 0MB

37 Oriole Street
Rozbury,

T«L Barkway 1233-W

Anastazija Utaraitė 5-16-34, 
tėvas Juozas, motina O. Kava
liūnaitė gyveną Kybartuose.

Jos sesuo Petrė 7-25-31. 
Anarius Vaišvilas 8-22-32. 

’fėvai mirę.
Sesuo Ida 12-10-29.
Albertas Kūnas, 12-14-36. 

Tėvai gyveną Marijampolyje.
Pranas Lenkevičius 4-7-47, 

motina iš Vilkaviškio, 
į Jo brolis Petras 3-lg-45.

Kas turi kokių žinių apie tė- 
' vus ar gimines, malonėkite 
pranešti “Darbininko” ofisui

Pirmadienį, liepos 19 d. Vy
čių patalpose parapijos jauni
mo atstovai susirinko ra jauni
mo prietdiais ir rėmėjais ap
svarstyti parapijos dalyvavimą 
milžiniškoje diecezijos jaunuo
lių demonstracijoje įvykstan
čioje sekmadienį, spalių 3 >d. 
Jaunieji, darbštūs Vyčiai - Vy
tės parodė tikrą lietuvišką en
tuziazmą Katalikybės ir Lietu
vos reikalams. Jaunimui 
tarti ir remti atvyko pp. 
ka, Gaputis, Lesčinskas, 
ka, Janina, ponios Ona
kienė ir Pečiunlienė ir kiti.

Kun. Kontautas apibudino 
svarbumą turėti skaitlingą de
legaciją parapijos jaunimo ta
me parade. Jis ragino visus 

j jaunuolius dalyvauti demons
tracijoje ir žygiuoti Kristui ir 
Lietuvos išlaisvinimui. -t Komi
tetas pasiryžo .{Miruošti tinka
mą “Float”, kuriuo visi patrio- 
tingi lietuviai galėtų džiaug
tis, ir suorganizuoti visą Bos- 
ton’o lietuvių jaunimą tam pa
radui.

Komitetas kviečia jaunimą ir 
Lietuvos mylėtojus dalyvauti 
kitame susirinkime, kuris įvyks 
8 vai. v. rugp. 2 d. parapijos 
svetainėje, E. Seventh. St.

Trumtinią, vadinamųjų D. P., 
pergyventos valandos pasiliks 
vien tik ją pilnai suprastos. 
Karo audrą išrauti iš savą so
dybą ir mriMdtti į svetimas 
uiktįspės, jte žvelgia į savo tė
vynę, lyg ame senovės izraeli
tai Babilonijes vergijoje, ir 
kartoja psalmistų žodžius: "Te- 
nudfiūsta mano dešinioji, tenu- 
vysta mano liežuvis, jeigu kuo
met nors užmušiu tave, mano 
mylimoji tėvyne Lietuva!” Jų 
širdyse tebeliepsnoja tėvynės
meilė, ausyse tebegaudžia Kovų, 
Varpai, skambėję Muziejaus 
bokšte. Diena po dienos lau
kia, kada subirės geležinė už
danga arba kada atsidarys var
tai į laisvės šalelę...

Kad ir klajūnai be pastogės 
vien kančia turtingi jte, kaię 
bitutės, tremtyje darbuojas ir1 
mokslu šarvuojąs. Jie gyvena 
viltimi šviesesnio rytojaus. Jie 
yra įsitikinę, kad — 
“Svyra sostai tironą 
Nuo našlaičių kančios ir maldų, 
Nuo mirtin pasmerktų nsSijenų, 
Nuo tremtinių golgotoe žaizdą” 

(B. Brazdžionis).

Ir šioji radio valandėlė skirta ' 
tremtinių reikalams, bus jų 
maloniai sutiktąjį, Juo labiau, 
kad jai vadovauja asmuo, kuris 
tremtyje yra kartu vargęs su 
savo tautiečiais keturius metus

II

Liturginė Savaitė

Liepos 13 d. Boston College
High School patalpose įvyko
svarbus susirinkimas atstovų iš
visų diecezijos parapijų aptarti
Liturginės Savaitės reikalus.

i Toji Liturginė Savaitė turės
'savo posėdžius Mechanics Buil-
ding, pradedant pirmarfienį,
rugpiūčio 2 d. i rtęsis iki penk
tadienio rugpjūčio 6 d. Jos tiks
las yra supažindinti Katalikus
su pamaldų ir bažnytinių apei
gų reikšme, pagilinti ir sustip
rinti tikinčiųjų meilę dėl Litur
gijos.

Veiklusis mūsų parapijietis

I/.
>/■

Klapčiukai Laukia

Klapčiukai su džiaugsmu lau
kia savo atostogų savaitės pra-

Birželio 15 d. nauji pa- (liks viename imigracijos 
tvarkymai svečiams J.‘
Valstybėse pradėjo veikti. \ lankyti daugiau negu, vie- 
Tikslas to yra suvaržyti -ną distriktą, tai negalės 
ir kontroliuoti svečių įva-būti ilgiau trijų mėnesių, 
žiavimą ir jų veiklą šioje i Visuose atsitikimuose, at- 
šalyje. Jiems bus apribo-' eivis svečias turi apleisti 
tas laikas apsistojimui. 'šalį 60 dienų prieš išsibai- 

Pagal naują patvarky- ^mo Jaiką kuP,laik?
mą, kuris randasi Federal ^ l^džiamas i salj is 
Register, ateivis bus įleis- kur,atvyk° arba ‘ tata» 
tas kaipo svečias biznio svetln>4 sali- 
reikalais, pasiviešėjimui, { Ateivis svečias,
• • •• 4 X « • W

distrikte. Jeigu norės ap-

v •

Teko skaityti, kad 1937 m. 
astuoni šimtai jaunų japonių 
nusikirpo plaukus, nudažė bal
tomis ir raudonomis spalvomis, 
išaudė vėliavą (baltame fone 
raudona saulė) ir įteikė kariš
kajam Japonijos laivynui. Šios 
vėliavos tikslas buvo parodyti 
kariams, kad japonės yra pasi
ruošusios kuo tik gali remti
savo tautos karines jėgas.

Lietuva kariškojo
neturi.

••

Bet Komisijonierius gali - 
paliuosuoti nuo išmokėji- į: 
mo šio bono. -j

Galima suareštuoti ir -į 
išdeportuoti svečią, kuris •• 
pasilieka Jung. Valstybė
se ilgiau negu pavėlinta, - 
arba jeigu rasta, kad jis 
neturėjo atvykti kaipo; 
svečias, ir jeigu neprisi-; 
laiko visų kitų patvarky-; 

jeigu svečias 
atvyksta paviešė jimui ir 
vėliau randa darbą ir dir-; 
ba. Svečias privalo prisi- ; 
laikyti visų Alien Regis-* 
tration įstatymo reikalą-* 
vimų. "

Ateiviai svečiai, kada į-~ 
leisti, gaus atspausdintas - 
instrukcijas ką nuo jų rei- į 
kalaujama. -

Nauji patvarkymai, kaip 
viršminėtai pabrėžta,: 
veikia nuo birželio 15 d. Z 
Liečia įleidimą visų atei-L 
vių svečių po tos dienosi 
ir pailginimus (laiko) vi-Z 
sų svečių, kurie randasi- 
Jung. Valstybėse nuo tos • 
dienos. c.c. •

IK SOMAS

kuris 
jeigu jis (1) planuoja čia nori pasilikti šioje šalyje 
apsistoti laikinai ir galės ilgesniam laikui, turi pa- 
apleisti Jung. Valstybes • duoti prašymą 30 dienų' 
kada laikas išsibaigs, ar- prieš leidimo išsibaigimą. j 
ba kada pratęsimas išsi- j Ši aplikacija turi būti pa
baigs; (2) nepriims dar- siųsta distrikto direkto- 
bo, kuris ne specifiniai' riui imigracijos distrikte, 
autorizuotas imigracijos kur svečias apsistojęs, 
viršininkų ; (3) yra įlei- i Pirmiau, šios aplikacijos
dži&mas pagal imigracijos: buvo pasiųstos imigraci- 
įstatymus ir 
mus; ‘ _ 
boną, jeigu reikalaujama,

*
Sekmadienį ir pirmadie-* 

nį, rugsėjo 19 ir 20 dd. š. * 
m. įvyks LDS metinis sei- > 
mas Šv. Jurgio lietuvių j 
parapijoj, Norwood, Mass.;

Kleb. kun. Feliksas E. 
Norbutas, LDS Akcijos- 
Komisijos narys, labai 

i nuoširdžiai priėmė seimą* 
I ir kviečia visus organi-< 
zuotus lietuvius katalikus* 
darbininkus šiame seime- 
dalyvauti. *

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

laivyno
Iš jos kariuomenė ir

ginklai plėšti; bet paskalis;
dedant rugp. 22 d. Bet kur gi' žino, kad Lietuvos neunifor-
išvažiuosi be pinigų! Todėl kun. muoti kariai, partizanai, ir iš-

Kontautas kviečia visus
uis, turinčius klapčiuką bilie
tus, grąžinti juos prieš rugp. 1
dieną.

Išvyko Atoategą
Pereitą penktadienį "Darbi

ninko” administracijos sekreto
rė Mrs. Arma Jarušaitis dviem
savaitėm išvyko atostogų. Ją
per tą laiką pavaduos Maria

vietinti lietuviai turi dvasinį

lugrduijus uuvv p<ibiu»lub mugiaui- e= 
patvarky-Į jos valdininkui atvažiavi- I 

i nėsitntvti mn iinfifp - - ■ •(4) galės užstatyti mo uoste.
Laikas bus pailgintas,ne mažiau $500, uztikrin- svečjas £ris?Iaikys

t*. kad prisilaikys visų są- vi^į kvalifikaci£ _ 
lygų; (5 sutiks pildyti A-! mėnesi maksimumas, 
l>en Registratum Jstaty- j vienamį 
mo patvarkymus, praneš-' 
damas savo adresą JAV trikt j b
Commissioner of Tmmi- . . . . . ,
gretina and Natureliza-! ™ m.enes,ų Je,gu al>sistos 

daugiau negu vienoje vie- 
mene“U nu.° toje? pasportas turi būti 

atvykimo, ir jeigu pasi- , į , ” 
liks ilgesniam laikui pa- ia naikintas lai-tikrinti adresą kas tris'giau negu Pal«lnUS lal
mėnesius kol bus Jung.
Valstybėse.

laivyną, dvamnins ginklus ga
lingesnius net už atominę ener
giją. Jie naudoja tas dvasines

imigracijos dis
trikte, jeigu jis tame dis-

df — B-f*——— LiA*«uam w hijvjc rvairaua irm
euoeevybee

kreipkite pas:

OUS.UKSB
Realstatininkas

710 N. Van Nesą Ava, 
HoUywood 38, Calif.

GBABOBIA1

kas.

60 dienų il-

Jeigu pailginimas pavė

Ligi šiol ateivis buvo į- Valstybėse
lins svečiui pasilikti Jung.

vieniems me-
leistas kaipo

galias atstatymui Lietuvos ne
priklausomybės, kaip japonai
kariškąjį laivyną naudojo gy
ritmui

svečias vie- tams, bonas nemažiau
neriems metams. Nuo bir- $500 gali būti reikalautas; 
želio 15 d., 1948 m. svečias j jeigu svečias pasiliks il- 
buB įleistas šešiems mė- giau negu vieną metą, bo- 

ir tik jeigu pasi-Inas
!

vo šalies. Japonės nesi-
gailėjo brangiausio savo papuo- i

šalo — plaukų įrodymui pasi-
rįžimo bendradarbiauti. Kuomi

Peldžiūtė. Linkime linksmai ir
parodysime mes vo pasirįži-

yra reikalaujamas.

Draugijų Valdybų Adresai
•V. JONO EV. BU PASALRINtS•V. JONO EV. BU RAtALRINtB 

DRAUGIJOS VALDYBADRAUGIJOS VALDYBA

YAKAVONIS 
Fanerai Hoara

mą bendradarbiauti su kovoto Pirmininkas — Juozas Svagždye, 
601 6th St, So. Boston, Mase.maloniai praleisti vasaros atos jais dėl Lietuvos išlaisvinimo?

Vice-Pirminlnkas — Pranas Tuleikls,togas. 1927, 1932 ir 1937 m. kare4-i *-1 •/<

ir
ir

MBK3K90I i

Pereitą savaitę išvyko atos
togauti į Kanadą “Dartrininko”
ilgametė skaitytoja ir rėmėja
Ona Voverienė su dukterimi
Maria. Jos keletą dienų praleis
Montreale ir pažkui važiuos į.
šv. Onos šventovę, Quebecan.
Sėkmingos kelionės.

Pirmadienį praleidus savaitę
pas savo gimines Ona Norbu-
tienė iš Waterbury, Conn. grį
žo namo. Ji atostogavo South
Bostone ir jos apylinkėje.

Maldg RiaHnHb,
balti celuloidiniai viršeliai. Kai
na — 11.50.

“DarbhiiiikM”
866 W. Broadway,

So. Boatoa 27,

tarp Kinijos ir Japonijos žuvo
tūlo kiniečio Ciun Liūgo aštuo-
ni sunūs. Po to senams Ciun
Linges savo ūkį su visu inven
toriumi padovanojo dviem ka
re su japonais žuvusių karių
šeimoms, o pats, pasiėmęs laz
dą ir kelionės krepšį, išėjo
rinkti aukų krašto gynimo rei
kalams. Eidamas per kaimus
ir miestelius jis dainuodavo jo
paties sugalvotas dainas apie
japonų žiaurumus ir šventą
kiekvieno kino pareigą ginti
tėvynę. Ant krūtinės jis turėjo
užsikabinęs lentą su parašu:
«Aš atidaviau tėvynei aštuo-
nius sūnus ir visą turtą. Dabar
aukoju jai pats save. O ką jūs
duosite Kinijai r

Kiekvienas išeivis, kiekvienas
lietuvis •alėtų dainuoti apie
Lietuvos okupantų žiaurumus.
Kiekvienas lietuvis turėtų jaus
ti pareigą ginti savo bočių ša-

z

✓

702 E. 5th St, So. Boston, Mass.
Prot RaSt — Jonas Glineckis,

S Thomas Pk., So. Boston, Masa
Fln. Rašt — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St, So. Boston, Mase.
Iždininkas—Stasys K. Griganavlčtaa,

660 E. 8eventh St, S. Bestai, Mara.
Maršalka — O. Krasauskas,

11 Springer St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

cią sekmadieni kiekvieno mšnesio
2 vai po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St. So. Boston.

Goriaosia VHfa VyraoM ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
♦

Vincas Bolahenis. Savininkas.Vincas Baluli f h. Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pietus,
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti

ir visiems draugiškai ir manda*
f giai patarnauja.

YAKAVONIS
Fanerai

741 No. Matu St741 No. Mate St 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
LaMetuvIų Direktorius Ir 

BsleamuetejM 
PataraaviinM Dieną ir . Makt} 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brookton S.1800

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS
LaMetuvIą Dlrekterlue Ir

BelMmuetojM
PatamavlinM Dieną ir . Makt}

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. BroeMon 8>11B9

& A.

HOMB

258 Vest Bradiny, South Boston, Miss.
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Jonas Gailius.

MANO PSALMES

iteratura

Mano siela garbina Viešpatį, 
ir mano dvasia džiaugiasi 
Dievu je... (Luko 1,46-7.)

PADĖKOJIMAS
Mano gerasis Tėve!
Tai Tu lydi kiekvieną 

mano žingsnį, tai Tu įkvė
pi didžių, minčių, tai Tu 
išskiri ir suvedi su žmo
nėmis...

Tu lydi kiekvieną mano! 
žingsnį — ir žinau — ne 
blankus mano šešėlis se-' 
ka paskui mane, o Tavo 
didis Esimas; ne trapi lai-j 
mė ar "džiaugsmas apkrin
ta mano dvasią, o Tavo 
gili meilė; ne sielvartas 
ar skausmas paženklina 
mano veidą, o Tavo tėviš
kas gailestingumas...

Tu įkvėpi didžių minčių
— ir neinu į žmones, nes 
žinau — ne iš jų parsine-

, o iš 
Tavo šventovės; nebėgu į 
miestų gatves ir pasilink
sminimų sales, nes jaučiu
— ne ten gyvenimo turi
nys, ir kalbuosi su Tavimi 
savo kambarėlyje; neieš
kau išminties tiesos ne-, 
randančiųjų žodžiuose,į
nes toks žinojimas pasi-, 
daro klaikus ir kankinan
tis, o pas Tave atrandu 
suraminimo...

Tu išskiri ir suvedi ma
ne su žmonėmis — išskiri 
nuo mažučių širdžių, ku
rios vien pagieža plaka, 1, 

i kad Tavo meilės nepra- 
savo|rasčiau; atplėši mane nuo 

tų, kurie rodo nežinomus 
kelius, kad nebūčiau jų 
suklaidintas; suvedi su 
meile degančia siela, kad 
Tavo meilę labiau pajaus
čiau, kad Tavo man duota 

ar'širdimi pasidalinčiau, kad 
maištaujantį vidų savimi i mylinčioje sieloje Tave 
atgaivintum.

Nuo aušros iki saulėlei
džio lydi visus mano žing
snius ir mintis, o tamsią 
naktį klausaisi nepavargs- 
tančios širdies tuksėjimo.

Išsklaidai smulkutį ma
ro džiaugsmą ir sielą di
džia rimtimi pripildai, kad 
akimirkos džiaugsme ne- 
užsimirščiau, o ilgame 
sielvarte nepalūžčiau.

Rodai man mylinčios 
sielos dangų, leidi gėrėtis 
jos nemirtingumu, kad 
galėčiau suprasti Tavo Užmiršk, užmiršk, užmiršk, ma- 
gerumą.

Garbinu Tave, mano Tė- Aš paslaptauti nemokėjau 
ve, ir, sukniubęs Tavo a- Ir atviros širdies buvau, 
kivaizdoje, iškeliu į viršų Bet tavo būti negalėjau, 
rankas — matyk ŽvaigŽ- Užmiršk, užmiršk, užmiršk, 
džių liepsneles ir vandenų1 [mane,
tyvuliavimą; jausk vėjo Užmiršk tą meilę mano gryną,
alsavimą ir žiedų kvaps- Užmiršk jautringąsias akis, 
nį; girdėk paukščių gies- Užmiršk, jog aš tave mylėjau, 
mę, žmonių maldą ir ma- Užmiršk, užmiršk, užmiršk, 
no sielos psalmes, nes visa1 
visata ir mažutė žmogaus Užmiršk be keršto ir piktumo, 
Širdis tik Tau gyvena... Užmiršk tuos praeitus laikus. 

Visas mano gyvenimas Užmiršk, jog aš tave mylėjau, 
tebūva nenutrūkstamas Užmiršk, užmiršk, užmiršk. 
Tavęs garbinimas! I I prašau, lik manęs vieno didžiaja-

i 
i 
i 
i 
j

valandų 
nurieda

Daug sunkių 
kraujo ašaromis 
mano veidu...

Daug praeivių 
šešėliais mano keliu...

Tačiau visuomet su 
džiaugsmu keliu padėkai 
rankas į dangų, tačiau vi
duje vieną džiaugsmą am
žinu nešu, nes jaučiu — 
jei mūsų skausmai dega 
viename inde Jam, jei mū
sų gyvenimas tampa sielų 
padėkos malda, — mes ne
šame nemirštančią pasa
ką į jos buveinę.

Ne sužeista širdis gieda.

prabėga

ne ištroškusios lūpos kuž-ĮžL*— — ~
da, — pati siela džiaugs-!šių saldaus ramumo, 
mu alsuoja, ir visas vidus! 
prisipildo Dievybe.

PAGARBINIMAS
Didis ir gailestingas 

mano Tėve!
Sukūrei dangaus erdves 

ir išraižei jas mirgančių 
žvaigždžių keliais; gėlių, 
kilimų, žaliais miškais, jū
rių, upių ir ežerų mėlynė
mis išpuošei motiną žemę; 
leidai paukščius čiulbėti, 
žvėrelius laukų 
laisve džiaugtis,
Tavo didį gailestingumą 
garbinti...

Mano Tėve, nors 
mintimi valdai neaprėpia
mą visatą ir derinį žvaigž
džių kelius, — Tu nusi
lenki ligi mažutės žmo
gaus širdies, kad jos mal
dą ar nerimą išgirstum, 
kad snūduriuojantį ;

ir miškų 
žmones

atrasčiau...
GREITAI, GREITAI

Greitai, greitai laikas prabėga 
Saldžių svajonių ir sapnų, 
Lyg miške garsas nuskambėjo 
Ir vien tik aidas girdis jų.
Greitai! greitai išvažiuoju 
Palieku tave vieną čia;
Jau greitai, greitai būsiu toli. 
Užmiršk, užmiršk, užmiršk

Vaizdas parodo tik sutrūkusios žemės paviršių po didžiojo žemės 
drebėjimo Fukui, Japonijoje. Rodyklis rodo į tiltą, kuris buvo ant di
džiojo vieškelio ir žemės drebėjimas jį išmetė iš jo vietos. Šiame žemės 
drebėjime priskaitoma virš 3000 mirusių žmonių.

Atsisveikinimas
Sudiev, Lietuva! Man linksma buvo 
Gyvent tavo šalelėj.
Širdį man skaudžia, skaudžia ir griaudžia, 
Svetimojon važiuojant.

Sudiev tėveliams, broliams, seselėms — 
Nebgreit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai, 
Sudiev Lietuvos kalnams.

Kažin ar grįšiu — gal ten supūsiu 
Žieminių gudų pusėj.
O jei ir grįšiu savo šalelėn, 
Ašarėlėms pabūsiu.

Gal rasiu vargus, nelaimes bėdas, 
Gal nebrasiu tėvelių;
Gal visa mano širdies patieka 
Bus ant šaltų kapelių...

Čepreckienė,

ar Filipavi- 
iš Gamiškių

iš

iš

SULŽICKAITfi, Sofija, iš 
Butrimonių vL, Alytaus ap.

TADOWSKY. Wilhelm ir se. 
šuo Krause, Johana, iš Taura
gės ap.

TAVORYTE, Marija iš Obe
lių vi., Rokiškio ap.

T1NCINYS, Jurgis.
TINTERIS, Ignas, iš Linku

vos vi., Šiaulių ap.
TIŠKUTES, Elena, Liudvika, 

ir Teresė, iš Šiaulių ap., Tryš-

PDčICYS, Andrius. Antanas
ir Jonas, iš Marijampolės ap.

PEČKYTE -
Marijona.

PILIPAVIČIUS,
čius, Aleksandras, 
km., Šėtos parap.

PILKAUSKAITĖ, Morta,
Nausėdžių km., Biržų ap.

POLANGIN’aitė, Roza,
Tauragės.

POŠKUS, Petras, iš Ubiškės 
parap., Tryškių vi., Paragių k.jkių m.

PUSKIENEIJS, S., ir jo šei-l TRAKAS, iš Plungės miesto, 
ma, gyvenę 37 Star St., Anso- į Telšių ap. 

inia, Conn.
' RAMONAS, Fabijonas,
Joniškio parap.

RASTENIS, Jonas ir Stasius,
iš Basiškių km., Ceikinių vi.,
Švenčionių ap.

REMEŠKEVIČIUS, Petras,
iš Vištyčio, Vilkaviškio ap.

RINKEVIČIAUS, Baltraus,
iš šakių ap., giminės prašomi 
atsiliepti.

RINKEVIČIUS, Kazys,

t

tarpti meilei mano širdy
je, kad vienatvės išdidu
me nepalūžčiau; neatimk 
saldaus dienų kryžiaus, 

į kad klaikiam džiaugsme 
’neuždusčiau: uždek mano 
sielą Tavo Dvasios ugni
mi, kad galėčiau visuomet 
džiaugtis vienu Kryžiumi.

♦ ♦ ♦
Ir žinau — ne sukepu- 

’sios lūpos kužda, ne mano 
'skausmas meldžiasi, — 
į tai siela garbina, dėkoja 
j ir prašo, nes ji persipildė 
į dangaus siųsta meile ir 
'nepajėgia išsakyti džiaug
smo...

Į Bet Jis supras, kad žmo
gus daugiau jau nebegali.

Ant" Baranauskas Jis tikrai pamatys, kad 
----------------------  žmogus, kuris mokėsi iš 

Ak, mano gerasis Tėve’.ime žemės kelyje, padėk Ii- Jo mylėti, gali padėkoti 
Tiesiu į Tave savo rankas,!gi aušros su Tavimi budė- už kiekvieną nueitą žings-

• • « m ! *• _ ____ _________i____ ______________ • » ‘
1948. vn. 8.

o visas vidus padėkos Te 
Deum gieda.

Ačiū už visa, o Tėve!
PRAŠYMAS

Mano Tėve, Tu visa man 
davei — iš Tavo rankų 
mano gyvybė, iš Tavo gai- 

I

ti, leisk Tavo malonėmis nį. 
plauti savo rankas; padėk*:

LietuVs Generalinio Konsulato New 
Yorke Paieškomi Asmenys:

ma
ine.

Aš paslaptauti nemokėjau 
Ir atviros širdies buvau, 
Užmiršk, kad aš tave mylėjau,

Vyrai Rūko Dexters Dėlei 
Smagumo, Kurį Puikūs 
Cigarai Teikia!

%
V.-

l-r

- » BANDYK

LASYS, Aleksandras, ir Kon-. MIŠEIKIENĖ, teta Paškaus- 
stantinas. ko.

LATONO, Kazio, iš Pakruojo] MIŠEIKIS, Antanas ir Kazi- 
maty- Šiaulių ap., giminės ir pa- mieras, iš Kartenių km., Skau- 

’dvilės vi., Tauragės ap.
MITKAITE - Mateliūnienė, ir 

iš Sarmačinų km., vyras Mateliūnas, Kazys, kilęs 
kad žemės kryžke- Paežerių Vilkaviškio ap. Į iš Linkuvos vi., Šiaulių ap.,

- * ”■ i LAZAUSKAS, Adomas ir bei sūnus Jonas.
Jonas. j MONGIN, šeima Kazimiero

LITVINAITE - Valantis, Ro- Mongin, kilusio iš Jonavos.

lestingumo mano visi 
džiaugsmai ir sielvartas.

Tu davei man akis, kad!
i Tave kūriniuose
Įčiau; protą, kad Tave žjstami prašomi atsiliepti, 
žvaigždžių keliuose ir i LAZAUSKAITĖS, Marijona 
dvasios nerime pažinčiau; į Teofile, 
sielą, 1 
lėse nepaklysčiau ir pas’ 
Tave nueičiau.

Tu man atsiuntei manovyras valantis, Povilas! MONTVILA, W. K., gyvenęs 
farmoje Worcester, Mass., 70 Vale St. 

NAUSĖDAITĖS, iš Vainuto, 
viena ištekėjusi

i
I

I

angelą, kad vienas nepa- 
ivargčiau, kad didžios mei
lės išmokčiau, kad nusiže
minusia siela prie Tavęs

[ne. priartėčiaų. j
| Tu man <*
namus, kad amžinas pa
dangtes vertinčiau; Tu iš
vedei į svetimus kraštus gįijausįaitė, Marijona, iš Su-1

'• ir parodei benamiu vargą, vau^j^ vyras Juozas ir vaikai blaičių km., Alsėdžių vi., Tel- 
kad amžinos vasaros ilge- .JUMO ir

MARKAUSKAITE, Emilija,
iš Mailūnų km., Pakruojo vi., _____________,______ ,
Šiaulių ap., gyv. St. Paul Minn. Vevirženų vi., Kretingos ap. 

MASKALIŪNAS, Juozas, iš

gyv.
prie Philadelphijos.

LIUBERTAS, Jonas ir Jur- Tauragės ap., 
gis, gyv. Chicagoje. Į Jonušaitienė.

MACAITYTE, Elzbieta, iš | NEBI JONAITIS, Vincas, iš
davei^ tėvynę, santakų km., Batakių vi., Tau- Vilkaviškio ap.

ragės ap. 
MARCINKEVIČIENE - Va- ’ rijampolės.

iš Su-j NORVAIŠAS, Jonas, iš Žvir-

NORKUS, Steponas, nuo Ma-

TRIMAKAS, Nastazas, iš 
iš Tauprių km., Padbiižių - Salo

čių vi., Biržų - Panevėžio a.
TURNEVIČIUS (Turnewish), 

sūnūs ir kiti palikuonys Jono 
Turnevičiaus, kilusio iš Lietu
vos, gyvenusio Brooklyne.

TVERIJONAS, Juozas, iš 
Nemakščių, Raseinių ap.

OSAITE - Kivitienė, Marijo
na, iš Naumiesčio vi., Šakių a.,

iš vyras Kivyta, Antanas, ir duk- 
Suviduonių km., Pabaisko vi., tė Filomena. 
Ukmergės ap.

RUDZEVIČIUS, 
Griebėjų - Sintautų 
apskr.

RUSECKAITS - 
Agnieška, iš 
Marijampolės ap.

RUTKAUSKAITĖS, Marijo
na ir Uršulė, iš Skardupių km., 
Gražiškių vi., Vilkaviškio ap.

RUTKAUSKAS, Juozas, ir 
Vincas, iš Skardupių km., Gra
žiškių vi., Vilkaviškio ap.

SABALIAUSKAS, Juozas, iš 
Slabados km., Raseinių ap.

SABALIAUSKAS, Jurgis, iš 
Naukaimio km., Viduklės vi., 
Raseinių ap.

SABAS, Jurgis, iš Mikalajū
nų km., Linkuvos vi., Šiaulių a.

SANKEVIČIUS, Stasys, iš 
Salako vi., Zarasų ap.

ŠEDUIKIS, Vincas, iš Dro- 
biškių km., Salako vi., Zarasų 
apskr.

SHERMAN, Edward, gyve
nęs 21 Elm St., Plymouth Pa.

ŠILEIKIS, sūnus Jurgio, iš 
Salako vi., Zarasų ap.

SINAUSKAS, iš Rokiškio.
ŠIŠLAUSKAS, Jurgis, 

Stirniškių km., Paežerių vi., 
Vilkaviškio ap.

ŠMELWKŠTORAITIS, Anta
nas ir Jonas, iš Žaliosios vi., 
Vilkaviškio ap.

STANKUS, Mykolas, iš Ra
seinių vi.

STANKUTE - Buvydienė, iš 
Trubakių km., Skuodo vi., Kre
tingos ap.

STASIUKAITYTE - Ivanaus
kienė, Mikalina, iš Pagirių vi., 
Ukmergės ap., gyv. Montevi-' 
deo, Uruguay.

STONČIUS, iš Žarėnų vi.,1 
Telšių ap. <

STRAGYS, Jonas ir Juozas, 
iš Tauprių km., Padbiržių - Sa
ločių vi., Panevėžio - Biržų ap.

STRAUKAS (broliai Strau- 
kai), iš Žvaginių km., Kretin
gos ap.

Juozas, iš 
km., Šakių

Žitkuvienė,
Kalvarijos vi.,

į VAIČIUKONIS, Vincas, iš 
Raguvėlės parap.

VAIČIULIS, Mykolas, iš Ve- 
virženų vi., Kretingos ap.

VAIČIŪNAS (Walsh), Pet
ras, iš Josvainių, Kėdainių ap. 

j VAIŠVILA, iš Popievesių 
! km., Pasvalio vi., Biržų ap.

VAITKEVIČIUS, Leonas. 
VAITKUS, Jonas, iš Kunko- 

jų km., Raseinių vi.
VAITUKAITYTE - Ručins

kienė, Konstancija, iš Vilkaviš- 
. kio, ir dukterys Liucija ir Ste- 
į 11a, bei vyras Kučinskas, Kons
tantinas, Chicago je.

VALANTIS - Litvinaitė, Ro- 
i zalija, vyras Povilas ir duktė 
Olga, gyv. farboje prie Phila- 

j delphi jos.
į VALAVIČIUS, (Valaitis), 
Antanas, ir jo brolis, nuo Sur
viliškio - Ariogalos, Kėdainių 
apskr.

VALEIKA, iš Gaigalių km., 
Gervėčių vi., Vilniaus ap.

WALSH (Vaičiūnas), Petras, 
iš Josvainių, Kėdainių ap.

VASILIAUSKAITE - Mar
cinkevičienė, Marijona, iš Su- 

iš vaiki jos, vyras Marcinkevičius, 
Juozas, ir vaikai Juozas ir Ma
rijona.

VILIMAITE, Adelė, gimusi 
Amerikoje, gyvenusi Skapiškio 
vi., Rokiškio ap., ištekėjusi.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania

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

Juozas Kaslnskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

602 Washington Blvd. 
KALTIMORE 30. Md
Tel fjerington S595 

Limosinal dėl visokių reikalų 
PaiarnavimaK Diena ir Nakų

I 
I

i

i i

šių ap. 
OKAS, iš Tauragės ap.
PAKALNIŠKIS, Pranas, iš

čiausi.
I Tu atskyrei nuo tėvo, 
motinos, kad Tave už vis

(mane, mylėčiau; Tu sunkią va-1 MASAAUUnAS, 
landą atsiuntei guodžian- ignaUnos ¥l,
čią meilę, kad Tavo gai- čjonžlių ap 
lestingumą pajausčiau... i mateika *numli » Klan- 

I Ale, mano Teve gjų km., Paežerėlių vi.,
munės parap.

MATELIŪNAS, Kazys, iš 
Linkuvos vi., Šiaulių ap., žmo- Svėdasų vi., 
na Mitkaitė ir sūnus Jonas.

MATKEVIdOTE - Kronienė, venęs Worcester 4, 
Kotryna, iš Daržininkų km.,1 Arthur St. 
Valkininkų vi. | PAVILONS, Stefan, iš Gul-

MAŽEIKAITE, Marija, ište- binų, Lietuvoje, gyvenęs Ches- 
kėjusi, iš Vartų km., Bartinin-! terfield, Mass. 
kų vi., Vilkaviškio ap.

MERFELDAITE - Žultovs- bados km., Raseinių vi.
ka, Brigida. iš Kauno ap., gyv.
San Francisco.

MILAŠEVIČIŪTE, Stasė, iš
Butrimonių vi., Alytaus ap.

MILIAUSKAITE, iš Tauragės ap., sesuo Jono Pete-
Vainuto vi., Tauragės ap.
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PAKULAITIS, Jonas, iš Ma- 
šven- rijampolėą, žmona Ona ir sū

nus Oskaras.
PALAIKIS, Juozas, iš Pava- 

ap.Pane- balkšnio km., Marijampolės 
P ALKUS, Antanas. 
PALSKYS, Boleslovas, 

Rokiškio ap.
PAULIUKONIS, Kostas,

iš

gy- 
Mass., 32

PEČIULIS, Antanas, iš Gla-

PEČIULIS, Stasys, iš Oška- 
balių km., Vilkaviškio vi., gyv. 
Waterbury, Conn.

PETERIKE - Ziekienė, iš

rio.

Prancūzijos generolas de Lattre de Tassigny 
prisega Jung. Valstybių leitenantui Audie Mur- 
phy garbės medalį už nuopelnus ir jų šaliai pada
rytus laike karo.


