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Urnai jaus kasyklos Čekoslo
vakijoje. Uraaijaus kasyklų 
darbiaiakai saagomi, kaip koa- 
eeatradjos lageryje. Uranijaus 
pralakeija Įtikau didžiausioje 
paslaptyje.

•
Čekijos darbininkai perbėg

dami į Austriją, patiekia išsa
mių žinių apie padėtį griežtai 
saugomose Bohemijos ir Sak
sonijos uranijaus srityse, šias 
žinias paskelbė Daily Telegraph 
Vienos korespondentas, kuris 
viename pranešime taip rašo:

Uranijaus zona yra į šiaurę 
nuo Karisbado, ir yra 12-kos 
mylių ilgio ir 18-kos mylių plo
čio. Ji tęsiasi abiem Vokietijos- 
Čekoslovakijos sienos pusėm. 
Svarbiausi jos centrai Bohemi
joje yra Joachimsthal, Gottes- 
gab, Seifen, Weipert ir Hornis- 
lavkov, o, dar prijungus tur
tingas uranijaus ištekliais Sak
sonijos sritis ties Aue, tai jau 
susidaro turtingiausia urani ju
nti sritis visoje Europoje. Prieš 
karą čia veikė trys šachtos. 
Nuo 1945 metų sovietai urani
jaus eksploatavimą sistematiš- 
kai čia plėtė, ir šiandien jau y- 
ra Bohemijoje 30 uranijaus 
šachtų.

Uraiųjaus srityje Vokietijos- 
Čekoslovaki jos siena beveik ne
egzistuoja, kadangi abi pusės 
yra griežtoje sovietų kontrolė
je. Visa ta sritis paskelbta ben
drai draudžiamąja 
traukiniai, kurie 
geležinkeliu į čia 
grįžta atgal, yra 
vietų patikrinami.

PagidiK Usha Frasct 
Ir kpmijt
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Rusija planuoja sudaryti valdžią

zona. Visi 
vienų bėgių 

įvažiuoja ir 
smulkiai so-

Roma, gr. 13 — Jo šven
tenybė Popiežius Pijus 
XII pasiuntė savo laimini
mą Gen. Fr&ncisco Fran
co, Ispanijos valdžiai ir vi
siem Ispanijos žmonėm, 
priėmęs naują Ispanijos 
ambasadorių Vatikanui, 
Joaąuin Ruiz Jinenez Cor- 
tes.

Popiežius Pijus XII pa
reiškė vilti, kad pasaulis 
gal pripažins Ispanijos 
žmonėms tą pagarbą, ku
rią jie užsitarnavo veik
dami religijos ir civiliza
cijos gerovei

Tarp daugelio neramu
mų, kurie jį jaudina, sakė — .--------.---- «> . ------------------------------------------- ,-------
Popiežius, viena didžiau-’™8 okupantai. Lietuviai tremtiniai neleido bolševikų komisarui tęsti kalbos ir jį 
šių paguodų yra ta, kad*"" 
jis visa laiką meile ir mal
domis rėmė ir gelbėjo sa
vo numylėtus sūnus visa
me pasaulyj, tarp kurių y- 
ra ir Ispanijos žmonės.

“Todėl kaip mes gali
me”, jis pridėjo, “sulaiky
ti savo nuoširdų laimini
mą jiems ir jų valstybės 
galvai ir jo valdžiai? Lai 
nasieailėjimo ir teisingu
mo Dievas visuomet ap
saugo Ispanijos tautą — 
šventųjų žemę— taip, kad 
nežiūrint visokių pavojų 
ir dėka ju garbingųjų sū
nų herojiškom pastangom, 
ilgai būt visuomet pasi-
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Atvvkę Sovietų Rusijos komisarai į‘Dillingeno tremtinių stovyklą Vokieti
joj kalbino lietuvius ir kitus Pabaltijo kiraštų tremtinius grįžti į savo kraštus. 
Bet lietuviai ir kiti pareiškė, kad jie negrįš kol iš jų kraštų neišsikraustys žiau-

išvijo.

Costa Kca Organizuoja 
ApsiarataoJegg.'/.'ki

San Jose, Costa Rica — 
Šios valstybės valdžia la
bai nustebo iš Nikaraguos 
ginkluotų jėgų įsiveržimu. 
Tuojau paskelbtas karo 
stovis.

Išrinktas prezidentas 
organizuoja civiles jėgas 
apsigynimui, kuri užimtų 
vietą panaikintos armijos. 
Costa Rica valdžia pa
siuntė

(Dėka The Chicago Herald - American per Stas: Piežą)

IParyžius — Jungtinės 
Tautos po dvylikos savai
čių savo susirinkimą už
baigė indorsavjmu Korė
jos valdžios ir J. T. Korė
jos Komisijos {darbo pra
tęsimu dar vieniem me
tam.

Dr. Rhee’s

Prasidėjo 7 Valstybių 
Konferencija

•• z . Jfikara-

J » -—r- ——

munistai ir jų pakeleiviai.šaukimui”.

ge, kad Vakarų valstybės 
jiems nesimaišytų. Jie ne
pasitiki savo jėgoms, kad 
galėtų išlaikyti rytinę 
Vokietijos dalį be Rusijos 

: armijos. Todėl jie nelabai 
jnori, kad Rusija ištrauktų 
■savo kariuomenę. Berlyno 
rinkimai aiškiausiai paro
do, kad patys vokiečiai 
nenori komunistinio reži
mo.

Berlynas — Rusijos ko
misarai pasakė socialistų- 
komunistų partijos va
dams, kad rytinėje Vokie
tijos zonoje iki balandžio 
mėn. 1949 m. bus sudary
ta valdžia iš “pačių vo
kiečių”, ir kad Rusijos ka
riuomenė bus ištraukta iš 
Vokietijos.

Rusija jau seniai pradė
jo komunistinimo darbą 

j Vokietijoje. Dabar ji pla
nuoja visą valdžią pavesti 
socialistų - komunistų va
dams, kurie yra gerai iš
treniruoti ir lojalūs Mas
kvai.

Kaip žinoma, Rusijos į 
komisarai Uigaini u v l a.----------------o----------- —-r-- —~ —
gausia policiją iš pačių mės drebėjimas pietų Ka- 
vokiečių komunistų ir ju lifornijoje. Drebėjimo cen- 
pakeleivių. Sakoma, kad aras buvo kalnuose už ke- 
tokios policijos jau esąjHų mylių nuo čia į rytus, 
daugiau kaip 200,000. Tai) Žemės drebėjimo išgąs- 

j paprasta Rusijos politika, i dinti, žmonės šimtais iš- 
kuri jau buvo panaudota 
Vengrijoj, Rumunijoj ir 
kituose rusų dominuoja
muose kraštuose.

Per pastarąsias dvi sa
vaites Rusijos

Kalifornijoje Žeme 
Drebėjo

v •

Los Angeles, Cal. —
Gruodžio 4-tą buvo jau- 

organiz u o*j ariamas gana stiprus že-

kurie gyve
na už spygliuotų vielų tvorų ir 
sargybos bokštų, jaučiasi, kaip 
koncentracijos lageryje. Dažnai 
čia darbams naudojami vokie
čių karo belaisviai. Neseniai į 
Joahimsthalį buvo atsiųsta tie
siog iš gilumos Rusijos 1.500 
belaisvių transportas, o vokie
čių prievartos darbams paimtų 
į Bohemijos kasyklas skaičius 
pakilo virš 5,000. Kiekvienai 
uranijaus kasyklai Bohemijoje 
vadovauja rusas inžinierius, o 
jam padeda čekų technikas. Vi
sus techninius kasyklų darbus 
dirba čekai, o rūdą kasa rusų 
prižiūrimi vokiečiai.

•

Uranijaus produkcija laiko
ma didžiausioje paslaptyje, ir 
težinoma vien tik rusams. Bo
hemijos uranijaus zonos sosti
nė yra Joachimsthal, kuriame 
gyvena didelė rusų kolonija, tu
ri ten savo mokyklas ir teat
rus. Šachtas saugo 6,000 vyrų 
darbo sargybos, kurios yra su
darytos iš čekų komunistų. 
Praeitą vasarą šios sargybos 
dar buvo sustiprintos specia
liu čekų policijos daliniu, susi
dedančiu iš 800 vyrų.

Uranijaus transportų pakro
vimą ankščiau prižiūrėjo Čekų 
sargybos, o pastaruoju metu iš 
Vokietijos atvyko raudonosios

,tough!

bėgo į gatves. Kai kurių 
namų langai išbyrėjo, ar 
daiktai nuvirto esantieji 
juose. San Bernardino 
kalnuose nuo drebėjimo 
vietomis nuslinko kalnų 

> keliai. 
Palm Beach mieste ir an-'- 
linkėse padaryta šiek tiek 
nuostolių namams.

»vo militariai * _ . .
viršininkai labai dažnai. Ea?one„s' ?uplyso
važinėjo iš Berlyno į Mas
kvą ir atgal. Pulk. Alexis 
Tulpanov, kuris esąs, ka

Washington, D. C. — 
Čia prasidėjo 7 valstybių, 
būtent, Anglijos, Kaną- 
dos, Belgijos, Prancūzijos, 

ia_ Ko. Olandijos, Luksemburgo
_ bUvo ^un8- Valstybių konfe-

'Korejos '
Komisijos priežiūroje. To- valstybių apsigynimo su- 
ji valdžia veikia tik Ame- tartį.
rikos okupuotoje pietinė- visos Vakarinio pusru- 
je Korėjoje. Rusija yra tūlio valstybės organizuo- 
sudariusi komunistinę val
džią jos okupuotoje šiau
rinėje Korėjoje.

Rusijos atstovai dėl Ko-
Reikia pasakyti, kad to- rėjos smarkiausiai puolė 

ji programa išgelbėjo nuo Jung. Valstybes. Tačiau 
bado Prancūziją, Olandi- jų visos pastangos sulai- 
ją, Vokietiją ir Italiją ir * 
nuo arti - bado Britaniją; 
atstatė prekybą tarp kai
myninių kraštų, ir nežiū
rint visų komunistų pa
stangų pakenkti Mar- 
shall’o planui, padidino 

.žalios medžiagos pristaty
mą industrijai.

Marshall'o Planas Nustelbia 
Komunizmą Europoje

Geneva — Per pirmuo
sius 6 mėnesius Europos 
Atstatymo Programa taip 
paveikė visus, kad komu
nizmo įsigalėjimą Vaka
ruose visai nustelbė. Mar- 
shall’o planas padidino 
Europos produkciją ir 
prekybą.

Europa labai lengvai ga
li atsigaivinti gaudama 
nuo $5,000,000,000 iki 
$6,000,000,000 metams 
subsidijos.

Jeigu Kongresas pa
klaustų kas padaryta su 
pirmaisiais $3,000,000,000, 
tai atsakymas būtų ką 
Europos Atstatymo Prog
rama yra padariusi.

i
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V.

jasi prieš bendrą priešą — 
komunizmą, kuris laiko 
savo replėse Rusiją ir ki
tus Europos kraštus.

ra įsitikinę, Rusijos Ko
munistų partijos centrali- 
nio komiteto atstovas 
maršalo I_____ ____ ___
minist racijoj, išvyko ; 
Maskvą ir iki šiol dar ne 
grįžo. Spėjama, kad jis

kiemą, kad griūdamas ka
lėjimo rainas neužgriūta,

Sokolovskio ad-j** tei ®iaiP aPie
-.didesnius padarytus nuos- 

. tolius nebuvo Dranešta.
!- •

B-36 Lėktuvas Be Sostoji- 
mo Padarė 8,000 Myfiy

kyti Jung. Tautų susirin
kimą nuo balsavimo Ko
rėjos reikalu nuėjo nie
kais. Jungtinės Tautos 48 kad Britanijoj 
balsais prieš 6 užgyrė Ko- pūsti naujas politinis vė- 
rejos valdžią pietinėje Ko- jas link Izraelio valstybės 
rejoje. Tik Rusija' ir jos į pripažinimo de facto. 
dominuojamų kraštų ats-; Richard Marriott, Britų 
tovai balsavo prieš. Vi- Generalis Konsulas Hai- 
šinsky dar kartą piktai iš-'foj, kuris per kiek laiko 
plūdo daugumą, ypač konferuoja su valdžios 
Jung. Valstybes ir Britą-viršininkais, greitu laiku t 
niją. grįš i Izraeliu ir tikrina-

Jung. Tautų kitas susi- ma, kad jis sudarys glau- 
rinkimas įvyks bal. 1,1949 dėsnius santykius su Iz- 
New Yorke.

Londonas Sakoma, 
pradėjo

Fort Worth, Texas —
Jung. Valstybių karo a- 
viacijos štabas pranešė, _ A A
kad naujausias ir didžiau- TRANSPORTO UNIJOS VADO'

raelio valdžia.

sias bomberis — B-36 be 
sustojimo lėkė iš Fort 
Worth, Texas, į Honolulu 
ir atgal.

Šiuo lėkimu padarė lėki
mo rekordą, nes per 35 
valandas padarė 8,000 my
lių.

I
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VYBE ŠLUOJA LAUK 
KOMUNISTUS

Tai yra Lietuvių Tremtinių 
Amatininkų ir Darbininkų Pro
fesinės Sąjungos informacinis1 
leidinys. “Bendrą Darbą” lei
džia šios Profesinės Sąjungos 
Centro valdyba Vokietijoje, 
Augsburge, kur yra didžiausia 
lietuvių tremtinių stovykla, šių 
metų spalio mėnesyje jau buvo* 
išėjęs 2-818 jo numeris.

Kaip matyti iš turinio, jo yra 
užduotis formuoti lietuvių' shall’o planą ir pietinei yra didžiausi darbininki- 
tremtinių amatininkų ir darbi- Korėjai. Davė jai $300,- jos priešai. Komunistai ir 
ninku masėje profesinį susipra- 000,000 pinigais ir reikme- jų pakeleiviai dirba tik 
timą, supažindinti juos su lais^nimis. 
vų demokratinių kraštų darbi
ninkų profesinėmis sąjungomis: pyksta ir nervuojasi. __ 
bei unijomis, nušviesti, kokią‘prisibijo, kad šiaurinė Ko- 
reikšmę jos turi darbininkų gy- rėja, kurią yra pavergus 
venime tuose kraštuose. (Rusija, nesukiltų prieš sa

kinkime “Bendrajam Darbui”.vo okupantą ir nenušluotų 
geros sėkmės. | jo valdžios.

Chicago, Iii. — CIO — wer & Light kompanijos 
Transporto Unijos pirmi- įstaigoje kilo ekspliozijos, 
ninkas Michael Quill be kuriose užmušta aštuoni 
pasigailėjimo šluoja lauk žmonės, o 17 sužeista, 
iš unijų vadovybių komu
nistus ir jų pakeleivius.

Patartina visiems orga
nizuotiems darbininkams1 

Seoul, Korėja — Jung. pašalinti iš unijų vadovy- 
' Valstybės pritaikė Mar- bių raudonuosius, nes jie

Joki. Valstybės barė Stam
bią Panmą Korėjai Churchill Ragina Pripažinti 

' Ispanijos Franco Valdžią

į Maskvos gerovei. Jie yra 
Sovietų Rusija labai darbininkų unijų parazi- 

Ji tai.

Žuvo 8 Žmonės

kiek laiko atgal smarkiai Nauji Lietuviai Karajiinkri 
_

Vatikano radio iš Ro
mos pranešė, kad Kauno 
arkivyskupas Metropoli
tas Juozas Skvireckas ne
kėlė į kanauninkus šiuo 
metu tremtyje gyvenan
čius šiuos savo vyskupija i 
kunigus, būtent: Zenoną 
Ignatavičių. Povilą Jukne
vičių ir Vaclovą Zakaraus
ką.

susiginčijo su Walter Ull- 
bricht ir Wilhelm Pieck, 
dviem vokiečių komunistų 
vadais, dėl naujos Vokie
tijos “sostinės”.

Vokiečiai komunistai 
nori, kad Leipzig būtų 
sostinė, o pulk. Tulpanov 
ir kiti sovietų viršininkai 
pataria palikti Berlyną.
Vokiečiai komunistai nori'; 
turėti savo centrą Leipzi-

Londonas — Buvęs An
glijos premjeras Winston 
Churchill ragina atnaujin
ti diplomatinius ryšius su 
Ispanijos Franco valdžia, Į 
ir taipgi, kad Anglijos, 
valdžia dėtų pastangas 
panaikinti Jungtinių Tau
tų nutarimą prieš Franco.

Galvos pasaulį valdo,Topeka, Kansas — Šio- < 
mis dienomis Kansas Po- širdys jį išgelbsti.

Sovietų Rusijos komisarai, atvykę į Dillingeno 
stovyklą, Vokietijoj, ne tik ragino lietuvius ir kitus 
tremtinius grįžti į savo kraštus, bet ir paliko daug 
bolševikiškos literatūros. Tremtiniai rusų agentus 
išvijo ir jų propagandą sudegino. Vienas tremtinių 
laiko iškėlęs raudonųjų degančią brošiūrą.

(Dėka The Chicago Herald - American per Stasį Piežą)
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Pasitarimas Su D.P. Komisi 
jonieriais

Dalyvavo BALF Pir alininkas. - 
D. P. Kc nisijonierius vyksta lėktuvu 

Į Vokietiją

2
DABARTIES PASTABOSlaitis “Be namų” raudoje 

liūdnai sielvartauja:
— Ak, mano tėvynės to

limas dangau!.. O kad aš 
būčiau tai žinojęs! Ramiai 
šiandien ilsėčiausi sukniu
bęs ant savo namų slenks- 
ičio su sunkiu kirviu ran
kose, turėdamas savo glė
byje tai, ko veltui visur 
i ieškau. O dabar...

O dabar, — nors rašyto
jas velka sunkų tremties 
'kryžių, — tremtiniai skai
to jo kūrinius ir ažiaugia-

Pradžia 1-me pusL
Armijos daliniai. Visi į rytus 
išvykstantieji su uranijumi 
transportai yra tik jų lydimi. 
Šachtose labai griežtai reika
laujama darbo spartos, o darbo 
apsaugos priemonėmis visai ne
sirūpinama. Todėl dažnai atsi
tinka didelių nelaimių, tačiau 
jų aukos pakeičiamos naujais 
vergais. Darbo sąlygos yra to
kios sunkios, kad bandymai pa- 

‘ > dažnėja. Rusijos į- 
įstaigos rytinėje Vokietijos zo- 

. ’noje yra paskyrusias dideles

labai svarbų klausimą. 
Nuo pat D. P. įstatymo 
praveaimo iki šiam laikui, 
nuolat eina Amerikos. 
spaudoj neigiama tremti
nių atžvilgiu propaganda.! 
Neteisingų šmeižtų, ypač 
žydu spaudoj, kaip Jew- 
ish Ctiterion, o šiomis die
nomis Nusmaumo straips-! 
iniais New York Post pa-' 
leista perdaug: tremtiniai,! 
ypač lietuviai, latviai, es-.

- - ~ - - - - I

vadinami “alijantų prie-, 
šais”. “vokiečių kolabo-. 
rantais”, “pronaciais” ir j 

: kitaip. Spaudoj reikalau-! 
jąma jiems ypatingų! 

■ skreeiiingų. Nei vienas tų i 
laikraščių nei žydų orga-‘ 
nizacijų nepaminėjo, kad 
tremtinių tarpe yra kola
borantų su Sovietų Rusi- 

kė atvykimui formalu- ja. prokomunistų, kad jie 
mus. Pasirodo, kad galuti- turėtų būti skreeninguoja- 
nas kiekvieno tremtinio mi. Matyt, kad tai skau- 
patvirtinimas turi eiti per džiai paliestų žydus trem- 
Vyriausiąji Komisijos Į- tinius... Dėl to vengia, 
galio: ini Frankfurte, Mr. 
Sųuadrilli.

Tremtiniams i Jungtines mai iškelti vedė į norą pa- tai, ukrainiečiai ir lenkai
.................* ........... ;T -—-* ” ” ------ —— -- 

veikti!
labai i
Jau'
Per
at-

Valstybes imigruoti bilius 
legaliai 
1948 m.
silpnai 
prabėgo 
tą laikotarpį 
vykti apie 50.006 asmenų, 
o teatvyko tik 1663. (Pa
gal bilių turėjo atvykti 
205.000 asmenų, tai yra a- 
pie po 9,000 per mėnesi).

eiga su- 
bei imi-

pra dėjęs 
liepos 1 d..
vykdomas.
6 mėnesiai.

turėjo

tirti, dėl ko taip lėtai vyk 
sta tremtinių 
atvykimas. Iš 
sijų paaiškėjo.
•dariusios šios
i
i

?•

v •

į Ameriką 
ilgų disku- 

kad susi- 
svarbiau-

sios kliūtys: Permažas D. 
kad Komisijos personalas 
Europoj. Be to. paaiškėjo, 
kad Komunijos personalas 
labai komplikuotai sutvar- 

atvvkimui

Kalėdos.— mūsų džiaugsmo šventė, 
Bet ar Tu džiaugtis begali, 
Jei Tavo broliai kęs kaip kentė 
Išalkę, svetimoj šalyj?
Aukokime, kuris kiek galim:
Tegu ir jiems prašvis saulelė.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

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

si, kad jis su jais eina tuoj^11 vis 
pačiu keliu.

i

i
Į Vėl imu į rankas sune
šiotą užrašų knygelę ir 
susirandu anų bėgimo die
nų trumpučius užrašus. 
Skaitau:

į — 1944. X. 19. Pc dvyli- 
ikos naktų

4. MAN £8 LAUKIA 
VARGAS

J. Kuzmickis.

IŠ MŪSŲ MENŲ UŽRAŠŲ
šia nevykusia 

sirūpino šalpos 
gracijai gelbėti organiza
cijos, kurios gelbsti trem
tiniams parūpinti darbui 
ir butui garantijas. Daug 
asmenų Įteikusių organi
zacijoms savo buto ir dar
bo užtikrinimus, praėjus 
5 mėnesiams laiko, prade
da labai nerimauti.

Visos Amerikos Katali
kų Vyskupijų, direktoriai 
ir tautinių šalpų bei trem
tiniais susirūpinusių orga
nizacijų vadai šiems ne
sklandumams išaiškinti ir 
pašalinti pradėjo daryti 
rimtų žygių. Lapkričio 30 
d. Washingtone Įvykusiam 
suvažiavime išrinko spe- v— ---------
cialę komisiją — delega^— Mr. Carusi šusidomėjo1 
ei ją. Ji gruodžio 10 d. nu- delegacijos projektais bei' 
vyko pas D. P. Komisija patarimais ir pažadėjo uo- 
pasiiarti. Į šią delegaciją 
Įėjo Vyskupijų Resettle- 
ment direktoriai ir kai 
kurių tautinių grupių ats- nierit 
lovai, viso 10 asmenų, ku- me nuvilti, 
rių tarpe 
ninkas kun. 
čius.

Pasitarimas vyko dah 
vaujant visiems trims D. r.u 500. kitu ti'- 300 asme- 
P. Komisi jonieriams: Ca- nu. Laivai atvyks Kalėdų 
rusi. OConuor ir Rosen- šventėse.
field. Svarbiausi klausi- Komisija palietė ir kitą

i

kad jie gali
I

D. P. bilių (Public Law

Paimu į rankas nedidelę,pavydi,
užrašų knygutę, atsineštą i imti šv. Komuniją... 
dar iš Lietuvos ir susto-| 
ju prie vienos rusų rašy-;

Čia sulaikoma 774) žydų organizacijos tojo V. G. Korolenko min- 
visa imigracijos procedū-. vadįna nukreiptu prieš žy- ties:

. katalikus. Labai — Mes, regintieji, mato-
neteisingas pasaky mas, me kitų žmonių veiduose 
nes pagal tą bilių, atvyks-! sielos atspindžius ir todėl 

‘ta teisinga proporcija,!išmokstame slėpti savųjų

ra. Jeigu toliau tokiu tem-idus ir katalikus.* Labai 
pu darbas tęsiamas. 1 
tik* gali 19'< tremtinių te
galėtų atvykti.

Darbui pagreitinti ir sis- tiek katalikų, tiek žydų, sielų pergyvenimus, 
k i Komisija;Žydai teisinga proporcija -------
kad reikia ieš-1 nepatenkinti. ------1.,.

J kad jų atvyktų 60%, kaip i 
iki šiol atvykdavo, pagal į daug veidų,. 4’urie papras- 

! Prezidento proklamaciiaJ 
nuo 1945 m. gruodžio 22 d. j visi nenorėjo parodyti sa
iki 1948 m. liepos 1 d. šiuo'vo sielos pergyvenimų? — 

i laikotarpiu iš visų iš Eu-i 1. ŠVENTAS PAVYDAS 
'ropos atvykusiųjų tremti
nių, apie -40,000 < 
,vien žydų buvo 
' 23,000. Matyt, ir dabar 
į jie smarkiai kovoja būti 
taip privilegijuoti. Mūsų.mas akių skaitau: 
visuomenėj apie tą reikia j — Kaip pąvydėjau tikin- 
rimtai pasirūpinti ir imtis į tiesiems, kurie komuni- 
atatinkamų žygių, tokiai 
neteisingai propagandai 
užkirsti kelią.

BĄLF Visuomeniniams 
Reikalams Skyrius.

temai pagerinti Komisija Žydai teisinga proporcija 
pripažino. 1___________
koti priemonių. Tam tiks
lui Komisijonierius Caru- 
si gruodžio 14 d. skubiai 
skrenda i Vokietiją. Vie
toj bus atlikti atatinkami 
darbai tremtinių imigraci
jai pagreitinti.

Į
I

liai kooperuoti tremti
niams greičiaųi atvykti.

Ankstesniais ’ Komisi jo- 
pasižadėjimais esa- 

Pav., kad ir
ir BALF pirmi- per gruodžio mėn. buvo 

dr. J. B. Kon- pažadėta, kad atplauks 5 
laivai. Daba*- paaiški. kad 
atplauks vos 2, kurių vie-

pri-

2. NESULAUKIA 
STEBUKLO

Paul Claudel prieina 
pažinties ir vėliau didin
goje “Magnificat” 
mėje gieda:
— O Viešpatie, atradau i_ 

Tave!
— Kas Tave atras, tas^ 

'jau negali pakęsti mir
Ir tada atsimenu tiek'ties...

' Ir vėl mąstau ir prisi-i

• v1S-

premijas už informacijas, ku
rios padėtų sulaikyti pabėgu
sius uranijaus kasyklų darbi
ninkus.

Tuo pat metu rusai sustipri
no kontrolę Bohemijoje, o šach
tų zonoje padidintas patrulių 

, ! skaičius pradėjo naudoti net
**T?v*ei ar ; policijos šunis. Sovietų kontro-

nakvojau kaip žmogus pa- ... L . .. -Z, 1 - TT i l le ten yra tokia griežta, kadstogeje, lovoje, Heilsber-i„_, 
ge. Lūkuriuojam nežinia l 
ko. Nuotaika sunki —jau-! 
tiesi nereikalingas, apleis-į 
tas. Manęs laukia vargas..

Ir sulaukė vargas ne 
manęs vieno... Ir tūkstan
čiai tremtinių krito var
gui į glėbį. O ne vienas j 
žuvo nuo bombų ar nos
talgijos...

Tačiau mes nepalūžome. 
Aną dieną jaunavedys

’. ; net aukštieji čekų valdininkai 
negali nei pasikalbėti su darbi
ninkais nei šachtų apžiūrėti, 

i Vienas pabėgusiųjų darbininkų 
buvo liudininkas, kaip net Če
koslovakijos sveikatos ministe- 
riui nebuvo leidžiama į kasyk
las įeiti. Taip pat nepasisekė 
uranijaus kasyklas apžiūrėti 
nei gynybos ministeriui gen. 
Svobodai bei buv. pramonės 
ministeriui Lausmannui.

I JdUlldVCU) O

Sies': lietuvis prie vaišių stalo 
nusišluostė vyriškas aša- 

----- į ras. Ir ne tik skausmo, 
į bet ir džiaugsmo ašaras... 
Šalia jo šypsojosi mylima iii ir • * žmona...

. . Ak, mes raudame ne tik 
_ į iš skausmo. Mes ne kartą 

dingą atsitikimą: Urag nes t
Vieną rytą iš tolimo ti. J

miesto atvažiuoją lietuvis _ šaUkiasi vi.
0

mus ir nervingas. Sekan
čią dieną piauna savo ran-į 
kų arterijas. Kai nuva-' 
žiuoju jo aplankyti, nusi
šypso ir sako man: 

,--------- , ------ -------- — Matyt, mane kažin
įkavosi! Kalbant apie sa-jkas apsėdo. Maniau dėl 
j ve, — vos išdrįsau įslysti ) to, kad seniai buvau išpa-

: — Aklieji šiuo atveju vi-
Jie norėtų, sai bejėgiai...

Negalime būti ramūs, 
jei broliai tebevangsta!, 
Aukas siųskite

IŠ L.D.S. VEIKIMO

proklamaciją, lai šypsojosi Kažin ar jie menu neseniai įvykusį M-jnusišluostome vyriškas a- H ‘ viqi npnnrpin narvwiWTi dinaro otaitilrima • !

Nenoromis mano akys —- Lakusieji saukiasi vi-

LDS 74 Kp. Susirinkimas

asmenų, nukrypsta prancūzų
o virs rašytojo Paul Claudel is-

P. S. — BALF raštinė 
iki šiam laikui išpildė bu
tui ir darbui 4,505 garan
tijas. kas sudaro galimy
bę atvykti apie 13,000 as
menų.
i-----------------------

Ragina Tnimang Subendrin
ti Užsienio Ir Vidaus 

Politiku

pažinties — “Mano atsi
vertimo”. Neatitraukda-

i tarp tų, kurie gavėnios 
i penktadieniais bučiavo 
Erškėčių Vainiką.

Poetas toliau rašo apie 
savo nuolatinius klaidžio
jimus ir pagaliau prideda: 
— Pagaliau pasiryžau ir 

vieną popietę priėjau prie 
j savo parapijos bažnyčios 
ĮSaint - Medard klausyk
los...

Mąstau dabar: šventas 
| netikinčiojo pavydas... Jis 
nesijuokia iš pamaldžių 
bažnyčios lankytojų, nesi- 
šaipo iš jų tikėjimo, tik

VVashington, D. C. — 
Hooverio, buvusio Prezi
dento, komisija, kuri bu-' 
vo Prezidento Trumano 
paskirta ir įgaliota tyri
nėti visus trūkumus užsie
nio ir vidaus politikoje, 
patiekė savo raportą.

Komisija ragina Prezi
dentą Trumaną sudartyti 
visą eilę komitetų ir eg- 
zekutyvį sekretoriatą, kad 
pagelbėtų formuliuoti ir 
koordinuoti mūsų tautos 
užsienio ir vidaus politiką.

Ši komisija sausio mėn. 
13 dieną savo planus 

jkomenduos Kongresui.
re

i
IĮ

Vokiečiai Pagerbė 
Amerikieti

Rothenburg, Vokietija— 
Vokiečiai pagerbė ameri
kieti, John J. McCloy, 
tarptautinės bankos pre
zidentą, už tai, kad jis ka
ro metu tą miestelį išgel
bėjo nuo sunaikinimo..

Vokiečiai jį pasirinko to 
miestelio “patronu”.

Kinijos Raudonieji Arti 
Peipmg'o

Peiping, Kinija — Kini
jos komunistų ginkluotos 
jėgos smarkiai eina artyn 
Peiping’o.

Peiping’as yra senovės 
kiniečių sostinė.

Trumanas Nepritaria Ko- 
rmmstų Veidas Tyrini- 

jHINli

žinties. Bet išpažintis ma
nęs nenuramino. Nežinau 
pats, ką sugalvojau. Pir
mą kartą gyvenime...

Ir taip norisi man pa
kartoti Paul Claudel min
tį:

— Kas Tave atras, tas 
jau negali pakęsti mir
ties...

— Viešpatie, pripildei 
mane gyvenimo, ne mir
ties troškimu!..

Ak, dėl to giliai tikin
tieji nesižudo! Jie nori, jie 
trokšta gyventi, nes Vieš
pats pripildė juos gyveni
mo troškimu.

3. TADA ŠIRDIS 
PLYŠTI...

Mano akys nukrypsta į 
paliegusio mokytojo laiš- Į 
ką. Pažįstu jį kaip tvirtos 
dvasios žmogų ir susido
mėjęs skaitau:
— Individualinės pastan-^ 

gos čia jau. nieko nebe
reiškia, jei sykį kurį iš 
mūsų aplankė senatvė, 
luošumas ar liga. Juk j

i mus dabar 
rūšiuoja, ne kaip žmones. |

mes esame kovotojų eilė-! 
se. Mūsų skausmas bylojai 
apie skriaudą, mūsų aša-' 

tros pasakoja apie terorą, 
'mūsų dainos aidi raudan
čios teisybės priekaištais, j 
'Ir šiandien pradeda muši 
i matyti. Gal, pagaliau, pa
matys ir anuos...

♦ « «

Užverčiau užrašų 
gėlę.

Šios visos dienos
į neišdildomus
j mus.

Gera, kad mes ne tik 
skaitom, bet ir rašom. Ir 
ne tik su plunksna: mes 
rašome savo kryžiaus ke
lių kreivėmis, savo varga
no darbo pūslių papuoš
tais delnais, savo tikėji
mu...

Gruodžio 19 d., 11 vai. ryte. 
(sekmadienį) įvyks Lietuvių 
Klubo patalpose, Manchester, 
N. H. LDS 74 kp. metinis susi
rinkimas. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti, nes turė- 

‘ sime svarbių reikalų apsvars- 
’ tymui.

J. A. Vaičiūnas, sekr.

HARTFORD, CONN.

i

kny-

rašo) 
atsimini-

LDS 5 Kp. Susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 19 d., 
2 vai. p. p. paprastoje vietoje, 
parapijos salėje įvyks LDS 6 
kp. narių susirinkimas. Tai me
tinis susirinkimas. Prašome vi; 
sų skaitlingai dalyvauti. Ka
dangi didžiumos narių baigiasi 
duoklės su gruodžio 31 diena, 
todėlei prašome šiame susirin
kime apsimo,kėti už organą 
“Darbininką".

A. PATECKIS, sekr.

.lUVOUlllOO C* A.

Ikaip gyvulius
— I rūšiuoja, ne 1H’ashington, D. C.

Prez. Trumanas pakartojo Tiek to. Nesu morališkai 
savo pirmesnį pareiškimą, žlugęs, nei palūžęs, kad ir 
jog Kongreso komiteto ty.-' aštriai pasisakau. Daugy- 
rinėjimas komunistų šni- bė nervų, energijos išga- 
pų veiklos yra “raudona ravę be naudos. Bet lai- 
silkė”, ir kad prokuroras kytis reikia. Koks žmogus; 
Clark vykdys įstatymą besąs ištvermingas! Lai- 
ryšium su oficialių doku- mė, kad visos savo atei- 
mentų pavogimu. ities iš karto nematom.

Prezidentas Trumanas Širdis plyštų — neištver- 
teigia, kad naujasis Kon- tume...
gresas susirinkęs sausio; O, jei visi žmonės žino- 
mėnesy panaikins Kongre--tų savo ateitį! Jei tremti- 
so prieš - amerikietiškos'niai būtų pramatę savo 
veiklos tyrinėjimo komi-‘kryžiaus kelius!
tetą. Rašytojas Vyt. Tamu-

•: ■ ••

z - :K
■■

Mažytė Jane Biebcrman, 10 m. amž., Cynwyd, 
Pa., gavo valdžios leidimą operuoti amateur radio. 
Šalę jos matosi jos tėvukas, kuris irgi yra tos rū
šies specialistas. Mažytė Jane yra jauniausioji šio
je srityje mėgėja ir jos raidės W30VV.
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iAiNT JOSEPH’S LITHUANIAN r. c. association of labo r 

•nterert nomnd-clasa matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boaton **
Mass under the Act of March 3. 1870. jKaa DOlSeVlKd.1

PRIEŠ KETVERIUS METUSk

Spalių mėn. 5 d. 1944 
metais, apie pietus X mie
stelyje pasklido gandai, 

____________ ___ i pradėjo 
acceptance for mailin? at speci^l rate of p?stagre pr ridėti for in Sectlor smarku puolimą ties SiaU- 

liais. Vakare su broliu 
A-tanu nuėjova į tėviškę 
pas saviškius bendram pa
sitarimui: bėgti, ar likti 
Besąs ir kitas brolis, kuris 
ką tik grįžęs iš Rygos 
kur prie Estijos sienos 
kasęs apkasus.

Po vakarienės turėjome 
pasitarimą. Po ilgų disku
sijų vis dėl to nutarėme, 
kad reika’ingą^ bėgti, bet 
kol kas dar nėra reikak 
skubėti. Suli^ hrolio A-no 
išvadomis, vokiečiai iš Že
maitijos nesitrauks, kol iu 
rankose tebėra Ryga. Bė- 

vo p’aną vykdo. Gi jo svarbiausias planas — pavergti ^jmui ^ikalinga gerai pa- 
Vokietiią. Tai be galo skubus reikalas atliktinas kolisJruo®/* būtinai pasi- 
Vokietija nesugrįžo i normalu gyvenimą. Tačiau Ber-jSkerstl mažiausiai bent 
lvno rinkimai parodė, kad kokioj padėty vokiečiai be- Pora onųi
būtų — skurde, ar gerbūvy — komunizmas jiems ne- P?81?arYtl dešrų’ 1,8S1?z;°* 
priimtinas. Maskvos valdovai ir be rinkimų tai žino,!ymtl “esą! stisimalti kele- 
bet jie manė, kad Berlyno gyventojai, atsiradę pačiam centnerių kviečių, su- 
vidury Sovietų zonos, nebeišdrįs prieš komunizmą bal- tvarkyti ratus, pasikaus- 
suoti. O bet gi išdrįso. Tas duoda Maskvai suprasti, sa?1Pa^uotl iri
kad Vokietiją pavergti ne taip jau lengva. Tačiau 
Rusijos bolševikai negali pusiaukely sustoti. Jie pri-į °° °
versti eiti pirmyn — iki pilno laimėjimo ar pralaimė-: 
jimo. Rinkimai nepavyko, tad, reikia imtis kitokių 
priemonių.

1103 Act of October 8 191 7 authoriz^d on Julv 12. 1918. 
SUBSCRIPTION RATES ( PRENUMERATOS KAINA 

Oomestic yeariy _____ .. . $5 00 Ameriko-fe matams ............ $5.0
Domestic once per week y«»arlv $3.00 Viprą kart sava’tčįe metanu $3.0'
Foreism y-^rly------  $5.r0 TTžs:«»nv metams $5.!w
"•orelrn once oer w^it vearlv $3 50 Užsieny 1 kart »av-t>i metam- $3.5f‘

DARBININKAS
t66 West Broadvay, South Boston Mhr*

Komunizmas išeina iš mados
I

Vieno Anglijos ekonomisto manymu, komuniz
mo žycriuotė. pasiekus aukščiausios viršūnės, 
da smukti. Tai parodė Berlyno rinkimai, kurie, nežiū-| 
rint bolševiku boikoto ir easdinimu, išėio komunistu 
nenaudai milžiniška balsų persvara. Netenka abejoti, 
kad tai skaudi Maskvai žardinė. Kain jam sopa. 
Kremlius nepasisako, bet, nežiūrint pralaimėjimo, s?-

TREMTINIŲ IMIGRACIJA
Į JUNGTINES VALSTYBES

nuo jo užsidegė namų, ne
teko sužinoti. Esti įsitiki
nęs, kad ir mano namas 

čiai- naciai smarkiai siau-'biis sudegęs, nes buvo la- 
tė po miestelį, ką sutiko bai geros sąlygos užsideg

ti, nes buvo didelis vėjas 
ir sausa. Susitikau daug 
pažįstamų, kurie grįžo ap
kasus kasę, ties P. mieste
liu. Jie pasakojo, kad dar
bo priežiūrėtojai vokiečiai 
jiems pasakoję, kad bolše
vikai esą sulaikyti ir ve
jami aUral, o girdimi pa- 

i trankų šūviai, tai esą vo
kiečiu manevrai. Tik pas- 
kutiniomis valandomis pa
stebėję, kad jų priežiūrė
tojai pabėgę.

Tėviškę pasiekiau labai 
išvargęs, nusikamavęs ir 
susijaudinės, kad ir kalbė-į Gruodžio 13 d. iš Bre- 
ti nebegalėjau, tik po ge- į menhaveno į Bostoną su 
ros valandos pradėjau pa-j550 žmonių: 
šakoti anie esamą padėtį.! Gruodžio 23 d. iš Bre- 
Pasiruošimui bėgti darbas menhaveno į Ne\v Orleans. 
beeinąs visu smarkumu: t Louisiana;

šlvo asmens dokumentus,lv*en* ™oš6 ‘r tv?rke vęži-| Gruodžio 29 d. iš Be
atsisveikinęs su tarnaite mus’ klt* krove.. r^us, menhaveno i New Yorką 
B., kuriai patariau, kad,mals^’ rubu® ir šiaip, kas 
apsigyventų mano namuo-i™kahn8a-. p° koklos va’ 
se ,mano vardu, kad paša- ‘a"dos Pasirodė ir sesuo 
kytų mano tėvams, kad ir K°k,'.na’ kun ?.u.n!ar1.0 Pa' 
jie atsikeltų j mano na- befellals ~ vilniečiais at
muš gyventi. Esamą mais-:važiavo- -1.1 v^u ,s.maI;ku: 
tą, daržoves, bulves, be to,!mu Pra<ĮeJo saukti, kad 
esamus abu bekonus pasi- Jau nebe.ra galimybes beg- 
piauti ir bendrai su tėvais ”ea tla Pat 
gyventi ir valgyti. Papra- bolševikai. Miestelis X, 
šiau, kad ji prie Marijos buv.«s apšaudytas ir sude- 
Dievo Motinos pasimelstų, ^,tas 
kad Dievas laimintų mano "’" " ’ "
kelionę ir kad vėl galėčiau

tą be jokių pasiaiškinimų 
prievarta varė prie apka
sų ir mano šeimininkę 
Barborą pagavo bekasant 
bulves ir drauge su klebo-j 
no piemeniu paimtu nuo 
bandos (galvijų) nuvesta 
apkasų kasti. Vakare grį
žo, bet sekančią dieną bu
vo tiek atsargi, kad nie
kam nebesirodė.

Pasigirdo netolimas 
smarkus patrankų šaudy
mas. Nuo kalno matėsi 
gaisrai. Atrodė, kad bolše
vikai yra už kokių 5-6 ki
lometrų. Nors dar buvau 
visai negalvojęs ir nesi- 
ruošęs bėgti, bet, kad bol
ševikai jau čia pat, skubė
ti ir bėgt reikia. Pasiėmęs 
šiek tiek baltiniu, rūbu ir

t
I

Tremtinių imigracija į keitimų. Jei pakeitimus 
Jungtines Valstybes, pa-'laiku sužinosime, pasi- 
gal naująjį D. P. įstaty- j stengsime pranešti, 
mą (Public Law 774) vyk-Į Tremtinių atvežimas 
sta labai lėtai.

Be dviejų laivu, kurie 
atvyko, vienas į Nevv Yor- 
ką, kitas į Bostoną, sekan
tieji laivai su tremtiniais 
suplanuoti sekančiai:

Gruodžio 11 d. išplaukt 
iš Bremenhaveno į Nevv 
Yorką su 815 žmonių:

Gruodžio 11 d. iš Ham
burgo i New Yorką su 550 
žmonių;

I 
i

I

I

Tremtinių atvežimas 
vyksta labai lėtu tempu. 
Visoje procedūroje 
daug biurokratizmo ir ne
reikalingų forma 1 u m n. 
Komisijonieriams iki šiam 
laikui nepavyko šios ma
sinės migracijos tinkamai 
sutvarkyti. Per praėju
sius 5 mėnesius jau turėio 
atvykti virš 40,000 žmo
nių. o teatvyko tik apie 
2,000.

Iš IRO patyriau. bad i’, 
jų pusės jokiu kliūčių nė
ra. Jie galį duoti pakan
kamai laivu transporta^i- 
iai. Jie galėtų nėr mėnesį 
10,000 ir daugiau tūks
tančių tremtinių pervežti.

Komisija, atrodo, dar il
gai savo veiklos neišvys- 
tys. Per pirmuosius me
tus, t. y. iki 1949 m. liepos 
1 d. tegalės atvykti tik a- 
pie 30,000 žmonių. Numa-

dės traukties iš Latvijos 
ir tik tada pajudėti į va
karus.

___ , Apie 10-11 valandą pasi-
Tos priemonės jau pirmiau buvo ruošiamos: tai girdo rusų orlaivių ūžimas 

užsimojimas sukomunistinti bent Sovietų okupuotą ir rytuose smarkus pa- 
Vokietijos dalį. Tas darbas jau nuo pat pradžių yra trankų šaudymas, o pa- 
atliekamas. Kaip jis ten sekasi, Maskva tiksliai nepa
sisako, bet savaime suprantama, kad viskas eina po 
prievarta. Gi Maskva, propagandos dėliai, nori suda
ryti šiokį tokį legališkumo vaizdą, kaip kad padarė ki-

dangės raižė įvairios rake
tų ir prožektorių šviesos. 
Iš ko buvo aišku, kad bol-

ryti šiokį tokį legališkumo vaizdą, kaip kad padarė ki- i ševikai yra nebetoli, ir v<uanu<* apieiuau wvu įim
tuose okupuotuose kraštuose, būtent, suorganizuoti į bendra padėtis yra labai P1118 įstaigą, kurioje dir-, 

* iš pačių vokiečiu komunistinę valdžią ir duoti jai rimta ir neaiški. l U-4.-J
stiprų nugarkaulį — gausią vokiečių komunistų po- Aš jokiu būdu negalėjau susitikau savo gerą bicm- 
liciją, kuri, lygiai kaip Hitlerio Gestapo, laikytų Mas- užmigti, visą naktį kanki- su ^unuomi atsisveiki-

I 
I 

su 600 žmonių.
Kitais metais suplanuo-' 

ta pirmą laivą iš Europos 
išsiųsti sausio 2 d. Toli-“ 
jmesni plaukimai dar galu-/ 
Įtinai nenustatyti. |tyti atgabenti 70,000 dar
• Ilgokai vykę uosto dar-!turės likti kitiems me
dininkų streikai daug pri-ltams. Toji našta tada kris 
sidėjo prie planų keitimo i kitiems metams, nuo 1949 
ir laivų tvarkaraščius m. liepos 1 d. iki 1950 m. 
vykdyti. Dėl to ir šiam liepos 1 d. Dėl to mes esa- 
tvarkarašty gali būti pasi- į me labai susirūpinę.Mums 

kad Dievas laimintų mano metu visi buv? P?^lėpę: —- —, .rūpi, kad Kongreso įsta- 
kelionę ir kad vėl galėčiau,man° "am° . rūsyje. Per j varuos Dažna!, daanartymas butų tinkamai vyk- 
orivti i kroatąlmiestel> jokio pravaziavi-' kalbėkit Sveika Manja.idomas, kad 205,000 trem-
prie saviškių. Lygiai 12 
valandą apleidau savo na-

mo nebebuvę. Važiavę per į Marija neapleis ir jums tinių ir atatinkamas lietu- 
kiemą J. Kelyje sutikę la-l padės”. jvių nuošimtis per nustaty-
bai daug pabėgėlių ir vo-j Lygiai prieš keturias va-' tą laiką tikrai atvyktų.

Lapkričio 30 d. Wash- 
ingtone įvykusiam Ameri
kos Katalikų Arkivysku
pijų atstovų ir tautinių 
grupių suvažiavime šie 
klausimai taip pat gyvai 
diskusuoti. Tiems reika
lams išsiaiškinti išrinkta 
speciali delegacija, į kurią 

, . Dele
gacija oficialiai vyks pa
sitarimams su visais tri
mis Federalinės Valdžios 
D. P. Komisijonieriais. Jei 
bus reikalas. teks net 
kreiptis i patį šalies Pre
zidentą Truman, kad šis 
D. P. įstatymas, Public 
Law 774, būtų sėkmingai 
ir

kurie be jokios Į landas, kaip vagis pabė- 
tvarkos traukėsi į vaka-jgau iš miestelio X, kame 
— įgyvenau ir dirbau 17 me

tų. Turėjau nuosavą namą 
su visais patogumais, už
vestą jauną sodą su ge
riausiomis . atmainomis.

rus.
Nors bolševikai čia pat, 

bet mes rankų nenuleido
me, pasiruošimą bėgimui 
darbą tęsime toliau. Po 
kokio pusvalandžio buvo J Gyventojų tarpe turė jau 
viskas paruošta. Buvo ly- i didelį pasitikėjimą. Visi 

Igiai 16 valanda, kaip trys mane gerbė ir mylėjo. Iš- tenka ir man įeiti. 
*.*, ** . K,** ▼ v. * v,. . — _. .v . vežimai pajudėjo ir is pa— važiavau ii^at^ic*
liaudis savo pajėgomis užvedė demokratinę tvarką. Jo manymu, kad vokiečiai £luom®ne^« Kaikune iš jų iengrVO pradėjo slinkti į su savo prieteliais,

y 9 • $ *V9 • •• v 9 • . • • f . ■ £<• • • • 9 , • 9 * —• 9 a* hlIU/A Hnoi ---------------- _ ----- --------Paskui vokiškieji čekistai jsakytų Sąjungininkams jau bėga. Per visa naktį
trauktis iš Berlyno. Jei nepaklausys, paimti nelais- bė sustojimo vokiečiai va-, r .__— v«xv«».
vėn; jei pasipriešins — sunaikinti. Bet tai juk būtų žiavę ir važiavę vakarų Gyventojų tarpe suaugusių vyrų. Kur Dabar vogčiomis bėgu iš
naujas Pearl Harbor — pradžia kito pasaulinio karo, link, o į rytus jau nebeva-l^1 
Kodėl pasaulinio? — patrauks pečiais Kremliaus po- žiuojama. Keliais eiti ne-1 
nai. Tai tik karas vokiečių su anglais ir amerikiečiais, drįsau, kad vokiečiai pa-' 
Mes būsim nuošaly — kaip dabar elgiamės su Kinija... gavę nepristatytų apkasų gėlių. Civilių tarpe maišė- bėgome nuo i '

Tai labai gudrus sumanymas, net kiek pergudrus. kasti. Pasukau X mieste- si daug vokiečių kareivių/maro, kad išvengus mir- vo gyvenimo
Juk čia siūlosi klausimas: kas užtikrins Sovietams vo- Įio link be jokio kelio ir kurie buvo labai išvargę ir ties, 
kiečių ištikimybę? Į ką nukreips ginklus tas “komu
nistinis” legijonas? Vokiečiai, be abejo, turi savo pla
nus. Bet kokie ten jų planai ateity bebūtų, dabar pir
mutinis jų uždavinys, atsipalaidoti nuo komunizmo, į 
kurį jie žiūri su pasibaisėjimu ir pasibiaūrėjimu. Ko
munizmas išeina iš mados. Žmonės perkando Maskvos 
riešutį ir rado jį tuščią. K.

k vos žinioje ir ištikimybėje visą Rytų Vokietiją. To
kios policijos jau esą virs 200,000 gerai apginkluotų 
vyrų. Kas gi toliau? .

naus su įvairiomis minti
mis ir veržiaus { 

______ šiek,tiek praaušus, uįe- 
Toliau planas savaime vystosi. Sudarius kokį mi- kam nesisakęs išėjau na- 

lijoną komunistinės policijos, galima ištraukti iš Vo- mo. Rytas buvo šaltas ir 
kieti jos keletą raudonosios armijos dalinių ir paskelb- nejaukus. Kelyje susiti-' 
ti, kad rusų kariuomenės Vokietijoj nebėr, ir vokiečių kau savo tėvą beateinanti.

nau, vienas antram viso...... Ir 
išvažiavau dviračiu pasi-

lova geriausio palinkėjova.
MV V <£• , — v* j • v •

^fl itadaftias tik irilŠą ryšulė
li-

Miestelis jau buvo pil
nas bėgančios vokiečių ka-

buvo basi, kruvini, be ke
purių, apiplyšę ir labai iš- 
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vėn; jei pasipriešins — sunaikinti. Bet tai juk būtų žiavę ir važiavę vakarų

vežimai pajudėjo ir iš pa- važiavau neatsisveikinęs
> drau- 

vakarus Vokietijos link, o gaiš, artimaisiais ir palik- 
paskui vežimų nusekė apie damas visą savo turtą.

I

- Į
kas mus savo gimtosios sodybos, 
klausimo kur pirmą sykį dienos 

Kelias buvo pilnas pabė- niekas nedrįso kelti, bet šviesą išvydau, kur pradė- 
raųdonojo jau žengti pirmuosius sa- 

► žingsnius. 
‘Bėgu ,bėgu į vakarus, ten 

Atsisveikinimo momen- kur gyvena seni mūsų

. _ . . .. važiuojama irsusirūpinimas ir panika. .laukia? Tokio

tako per miškus ir laukus, daug sužeistų. Vos iš
Miestelis buvo tuščias, miestelio iš važiavus, į tas su pasiliekančiais bu- j tautos ir Tėvynės priešai 

jokios gyvybės nesimatė.;miestelį pradėjo kristi vo begalo skaudus, tiesiog!— vokiečiai, tikėdamas, 
Žmonės bijojo išeiti gat-' sviediniai, nuo kurių liko baisus. Motina (mano pa-j kad jie mane priims ir 
vėn, kad vokiečiai prievar-' padegtas miestelis. Vėliau 
ta nenusivestų apkasų teko sužinoti, kad buvęs ^.x^ —~
kasti. Praeitą dieną vokie- padegtas paštas, o kiek vo Motinos Žemaičių Kal-|

vo begalo skaudus, tiesiog!— vokiečiai, tikėdamas,

motė) vis kartojo: “Mels-!priglaus, kol galėsiu grįžti 
kitės, melskitės prie Die-j į Tėvynę.

tinkamai vykdomas. 
Kun. Dr. J. B. Končius, 

BALF Pirmininkas, 
105 Grand St.. 
Brooklyn 11, N. Y.

Palengvinkime tremti
nių naštą, sušelpkime 

Jonas Ervydis. juos! Aukas siųskite

V. Saurimas.

Kristaus Stovyla
Pasakoji *nas

ĮVADAS:
“Svetimtauti, nueik i Spartą ir pasakyk, 

jog mes savo pareigą tėvynei deramai atli
kome”.

Tie žodžiai paimti iš, granito ir bronzos 
pastatyto, paminklo, kuris stovi šiandieni
nėj Graikijoj.

480 metų prieš Kristų pasaulio kultūros 
istorija byloja apie kovas prie Termopilio — 
dabartinės Graikijos žemėse. Tuo laiku dau
gelis tūkstančių persų raitelių puolė Spartą. 
Priešas, negailestingai viską naikindamas ir 
žudydamas, žygiavo Sparton. Gaisrai, dejo
nės mirštančiųjų lydėjo gausią persų kariuo
menę.

Karalius Leonidas aplink save teturėjo 
vos 300 narsuolių. Pagalbos tikėtis nebuvo 
iš kur. Užtat jie ryžosi aukotis: mirti dėl tė
vynės, ir jos laisvės. Jie užėmė patogią gyni- 
muisi poziciją tarpukalnio perėją, kuri buvo 
itin siaura.

Jie kovėsi kaip liūtai. Jų buvo 300 — ne
liko nei vieno gyvo. Savo lavonais jie užtvė
rė siaurą perėją priešų raiteliams. Persai 
neįstengė žygiuoti toliau. Tokiam didvyriš
kam tėvynės gynimui, tėvynės meilei, dviejų

tūkstančių metų pasaulio istorija nerado ly
gaus ir verto pavyzdžio.

Bet... amžių glūduma priartėjo į mūsų gy
venamo meto Lietuvos tragediją.

Ir šaukia pasauliui Lietuvos didvyriai, 
kurie tą spartiečių narsumo pavyzdį jau pra
lenkė .Jie šaukia į pasaulio sąžinę — į Lon
dono ir Washingtono galiūnus: “Svetimtau
ti, nueik į Washingtoną į Baltuosius rūmus 
ir pasakyk, jog Lietuva krauju paplūdo ir 
žuvo dėl Lietuvos ir pasaulio laisvės ne 300, 
bet keli šimtai tūkstančių... Skubėkit! Visas 
pasaulis pavojuj... ir greit bus pervėlu.”

* ♦ *

I PARTIZANŲ KAPAS
Įprasta buvo, jog amžinybėn išėjusiems, 

įnirusiems, buvo reiškiama pagarba net, jei
gu jie ir priešai būtų. Čia buvo ne taip. Dar 
prieš valandą jie buvo gyvi, jauni vyrai, my
lėjo tėvynę Lietuvą, o dabar — baisu į juos 
ir pažiūrėt. Lavonai kairėj, lavonai dešinėj... 
iki nepažinimo sudarkyti. Tų jaunuolių su
šaudytos galvos, ištaškytos smegenys, suba
dytos krūtinės, iškoneveikti kūnai buvo tiek 
sudarkyti, jog tapatybės jų atpažinti nebuvo 
įmanoma.

Kartkartėmis girdėjosi dar paskiri šū
viai. Pasigirsdavo girtų rusų ir mongolų 
keiksmai: toliau ir arčiau. Ir vėl aplinkui 
viskas nutildavo.

Kiti dar raitėsi kentėjimo ir mirties ago
nijoj. Vistiek ir juos sugrūdo ilgon, plačion 
duobėn. Paskubomis tą duobę užpylė žemė
mis.

Žemė vėliau buvo išlyginta. Jokio antka
pio nebuvo ir žymės. Tik gelsvas smėlis liu
dijo, jog čia tos žemės tik neseniai išjudin
tos ir supiltos. Žolės šaknys pavytusios vo
liojosi ir šen ir ten.

II. JIE TIKĖJO, JOG LIETUVA KELSIS
Apie Kuršėnus Vaizbučių ir Žilių miškus 

buvo gyva tautinių lietuvių partizanų veik
la. Tas trūko apie dvejis metus laiko. Sėk
mingose kautynėse, ilgoje kovų virtinėje 
tūkstančiai atėjūnų, raudonųjų kraugerių, 
lietuviškų girių pavėsy mirtį sau rado.

šį kartą buvo kitaip. Bolševikai sutraukė 
gausius NKVD gerai ginkluotus “naikinimo” 
dalinius. Jų buvo daug: gal trys tūkstančiai, 
o gal ir daugiau.

Lietuvos vaikai, žaliųjų girių broliai, ilgai 
gynė nuo svetimtaučių antplūdžio kaimus ir 
savo brolius ir seses. Jie gynė laisvą Lietu
vą ir tikėjo, jog Lietuva kelsis laisvam gyve
nimui ir tautos didybei. Jie pritaikydavo į- 
vairią kovos taktiką, kaitaliodavo kovos bū
dus. Slėpdavosi nepereinamuose raistuose, 
girių tankmėje, o kuriam laikui prabėgus, — 
smogdavo amžinam priešui žaibo greičiu 
mirtinus smūgius.

Žaliųjų girių brolių teismas teisė perdaug 
ištroškusius lietuviško kraujo komunistų 
vykdomuosius komitetus, perdaug aršius lie
tuvių persekiotojus, tėvynės išdavikus ir ki
tus Lietuvos laisvės priešus: tuo tarpu ko
vos vienetai ginklu vykdė teismo nutarimus.

Daug sykių sodiečiai - lietuviai buvo ap
ginti nuo plėšikaujančiu raudonųjų gaujų.

Partizanų dalinio vadas buvo pritvręs ka
rys h* įgudęs miškų kautvnėse partizanas. 
Susidūrus kautynėse su žymiai gausesniu 
kovos vienetu, kuomet nebuvo galima tikė
tis priešą nugalėti, girių broliai, tą pačią a- 
kimirką, kaip kamparas garuote išgaruoda
vo, išsisklaidydavo: jie buvo nepagaunami.

Ir taip bėgo laikas. Kentėjo supančiota 
geležiniais pančiais Lietuva, ėjo didvyriškai 
Golgotos kelią kankinė tauta.

Atrodė, jog mūsų partizanai, kaip vokie
čių padavimuose minimas Siegfriedas — ne
nugalimi ir nepažeidžiami.

Apylinkės gyventojų jie buvo slaptai re
miami ir maitinami. Sodiečiai juos rėmė ir 
gelbėjo, kaip įmanydami. Jiems buvo visuoti
nai pritariama. Ak, Dieve brangus, juk jų 
kruvina kančia ir kraujas buvo kraunama 
ant tėvynės — lietuvių tautos idealo — Lie
tuvos nepriklausomybės .ir laisvės aukuro. 
Tam jie aukojo savo jaunystę, tam jie didvy
riškai mirdavo.

Deja, tie didvyriai buvo narsūs atviroje 
kovoje ,bet jie turėjo geras, neklastingas, 
lietuviškas širdis. Tuo tarpu okupantas jau 
iš mažens buvo auklėjamas melo ir klastos 
bei niekšybių dievaičių garbinime. Užtat šė
tono klastingumas ir apgaulė bei pasalos bu
vo rusų - mongolų svarbiausioji kovos ypa
tybė. Kur jiems nepavykdavo nugalėti atvi
roj kovoj, jie šaukdavosi pagalbon klastas ir 
išdavimą. (Bus daugiau)



Antradienis, Gruodžio 14. 1948 DARBININKAS
Įsisteige Pasaulio Lietuviu 

Dailininkų Sąjungą
i

,buvo vainikuojamas savoj;
1 profesijoj, dar atsibal- ■ 
• džius į Vokietiją bomboms 
dūzgiant, bet ir vėliau 
dailininkas buvo kaip iri 

i rašytojas ar žurnalistas 
neįvertinamas ir šuns gy-: 
venimą gyvenąs. Kultūri
nis gyvenimas pirmiausia 
ir stipriausia reiškėsi ir’ 
liko amerikiečių zonoje. 
Ir dailininkai čia buvo 
pirmieji. Dar 1945 pabai- 

Pradėjo iš šalies goję dail. Č. Janusas Wur- 
prašyti organi- zburge buvo Įsteigęs dai- 

ir po metų iš
siplėtė ir priėjo prie taiko
mojo meno ir buvo su
ruošta trijų dailininkų: Č. 
Januso. A. Rūkštelės ir V.' 
Vijeikio paroda. Vėliau ■

Tai net ir netikėtina, 
kad jau skirstantis į pa- 
pasaulį. kada visų profe
sijų žmonės seniai ir šven
čia trijų metų veiklos su
kaktis. sujudo dailininkai: 
kaip atsiliepė, prašneko, 
lyg jŲ nebūtų anksčiau 
buvę. Taip, dailininkai 
vieni, kurie nemoka kal
bėti ar politikuoti, o tep
tuku tapyti ir jie atsilie
pia. jei kas užkliudo. Taip 
ir buvo, 
judinti, 
žuolis ir tas prašymas bu- lės studiją 
vo ne veltui- kada spalio 
mėnesio 23 ir 24 d. Schvva- 
bische Gmundės stovyklo
je įvyko pirmasis tremty
je dailininku su važia vi- _____ A_____ ____•J C MA.

mas. kur dalyvavo per 40 buvo paroda Wurzburge— 
dailininkų. Suvažiavimą 
atidarė Organizacinio ko
miteto pirmininkas dail. 
Česlovas Janusas, nušvies
damas suvažiavimo reika
lą ir keldamas mintį į- 
steigti Pasaulio Lietuvių 
Dailininkų Sąjungą, kas 
dalyviuose vienu balsu ra
do pilną pritarimą. Ši min
tis buvo mesta kiek anks-

Vykdomosios Tary- 
inž. Novicko ir 
Organizaciniam 
kas ir suvažia- 
sutikta. Prezi-

mą —> Staneika, K. Žilins
kas ir J. Bagdonas.

Priimti sveikinimai — 
Vykd. Tarybai, LTB Cen
tro Komitetui, Šv. Sosto;

Dėde, Atsiųsk Pinigų!
Dėdė Šamas prisiklau- skaitei. Paskaityk dar sy- 

Delegatūrai BALFui, A?W® radio pranešimų apie 
merikos Lietuvių Tarybai, Sovietų šunybes, streikus 

Ženevoje, Indijoje, ginkluotus suki-

Januso ir Kaufmano. Kiek! 
plačiausiai plastinio meno 
pasaulyje praskambėjo į 
prof. dail. V. K. Jonyno j 
vardas, bet kas paminėti-; 
na. kad išgarsinta ir Lie-’ 
tuvos vardas, ką pirmiau.P. Augius, V. Petravičius zacinio komiteto paruošti 
mažai žinojo vokiečiai,;ir T. Valius) monografi- įstatai, kurie su mažomis 
prancūzai, anglai ir kiti, joj, dalyvavo eilėj parodų pataisomis priimti. Į val- 
dabar jau ir svetimtaučių į ir išleido pašto ženklus; dybą išrinkta: Adomas 
spauda puikiai įvertina Varnelis — padarė fres- Varnas, Vytautas Kazys 
mūsų dailininkų parodas kas vokiečių vienuolynui, Jonynas ir Varnelis, kan- 
ir žino kas ta maža Lietu- suprojektavo Kauno Prisi- 
va. Tai dėka dail. V. K. 
Jonynui, kurio darbai ste
bėtini ir teks šio laikraš
čio skiltyse apie jį dar at
skirai išsitarti. Tik kiek 
prabėgomis prisiminsime. 
Jo įkurtas Dailės Institu- 

tėvynėje ir tas Freiburgė. prancūzų 
dailinin- zonos Vokietijoje pašto

sveiki- ženklai (kurie kritikos ir
no: Dailės Instituto Frei- filatelistų puikiai įvertin-.kų konkursą ir kit.; Teles- 
burge vardu pats šio Ins- ti), meno parodos: Baden-: foras Valius — išleido sa- 
tituto steigėjas ir direkto- Badene, Freiburge, Tubin- vo darbų leidinį, dalyvavo 
rius prof. dail.
Kazys Jonynas, LTB vie- furte, Nurtingene ir kitur rių dailininkų leidinyje;
tinio komiteto vardu — su pasisekimu, visa eilė
pik. Pranas Saladžius. knygų iliustracijų,
Lietuvių Tremtinių Žemės grafijų- Joethes — 
Ūkio Darbuotojų Sąjun
gos — agr. J. Baublys ir 
Vykdomosios Tarybos na
rys inž. Novickis. Buvo 
gauta sveikinimų ir raštu.

Karo laivas North Carolina, po nuodugnios 
inspekcijos ir apdengimo plastikine medžiaga, 
mažųjų laivelių traukiamas iš Brooklyn, N. Y., 
Navy Yard i “miego” ramybę, Bayonne, N. J., 
kur jis ilsėsis kaip veteranas - rezervistas.

čiau 
bos nario 
pasiūlyta 
komitetui, 
vime visų
diumą sudarė: pirmininku 
— dailininkas veteranas 
prof. Adomas Varnas ir 
sekr. — K. Žilinskas. Pas
kui pagerbta
Sibire žuvusieji 
kai. Suvažiavimą

: kėlimo bažnyčiai freskas, 
dalyvavo parodose ir iliu
stravo knygas; Vladas Vi
jeikis (šiuo metu jau A- 
merikoje) pats suruošė 
savo darbų parodą ir da
lyvavo kitose ir Paryžiuje 
išleido lino rėžiniais ilius
truotą leidinį ‘Vasario 16’j 
ir laimėjo BALFo atviru-

i

Vytautas gene, Kitzingene, Frank* keliose parodose ir ketu-

SVETIMTAUČIŲ SPAU
DA ĮVERTINA DAILI

NINKŲ DARB4
Po sveikinimų ėjo dail. 

Antano Rūkštelės įdomus 
pranešimas apie dailinin
kų darbus tremtyje, kuris 
paryškir o. kad dailinin
kas kaip ir rašytojas ar 
žurnalistas, neliko paverg
tai tėvynei skausmu ar 
žaizda nieko neveikiant ir 
nedirbant pavergtos tėvy
nės išvadavimui. 1 
visų darbas tremtyje ne-

kį ir matysi, kad aš teisy
bę sakau, kalbėjo Alfina 
švelniu ir įtikinančiu bal
su.
— Argi būčiau paklydęs, 

suabejojo dėdė ir paėmęs 
nuo stalo laišką nepyk- 
damas, be įsakymo akcen
tu ir kiek ramesniu balsu 
paskaitė: “dėdė atsiųsk 
pinigų”.

j — Teisybe tu sakai: jis 
nereikalauja, tarė dėdė, 
traukdamas dūmą.
— Taip daug rūkai ir 

toks neramus esi, pastebė
jo Alfina.

; IRO Centrui 
Lietuvos ministeriams už
sienyje, Dailės Institutui 
Freiburge, dailininkams— 
A. Galdikui ir J. Mackevi
čiui ir kitiems. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad šiuo 
metu užregistruota yra 76 
dailininkai, o Sąjunga tu
rėjo 130 narių, bet kiti 
Lietuvoje liko, kiti bolše- 

!vikų išvežti ir nužudyti. 
Amerikoje šiuo metu jau 
yra — J.
Puzinas. VI. Vijeikis ir V.

■ Košuba,, kiti kitur, 1 
dar dailininkai : „
tremtyje ir laukia biliaus ką. Susimąstęs vartė, var- nešimų, jauti, kad nėra vi- 
pajudėjimo. Kiek daugiau tė, tarsi dvejodamas, kas sam pasaulyj ramaus 
teks Amerikai ir dalis įsi- daryti: mesti į krepšį, ar kampelio! Įsivaizduok sau

limus Indonezijoje, karą ; 
Haidarabade ir Graikijo
je, pradėjo nerimauti ir 
pašokęs iš fotelio, išjungė 
aparatą. Užsidegė cigare
tę ir nervingai traukda
mas dūmą, sužingsniavo 
po kambarį. Iš gretimojo: 
kambario prasivėrė durys 
ir pasirodė Alfina; priė
jus prie -dėdės, paduoda
ma jam laišką tarė: laiš
kas iš Europos.
— Neskaitęs žinau kas- 

bet parašyta! — piktai burb-'( — Prieš tai klausiau ra- 
susigūžę telėjo dėdė imdamas laiš- dio. Kai pasiklausai pra-

Kiaulėnas, St.

jungs į mokyklas ar šiaip skaityti. Pagaliau atidarė puikų sodną — ateini iš 
akademijas. Šis dailinin- voką, išėmė popierį ir ryto ir matai pilnas sod- 
kų, nors ir pavėluotas su- piktu, garsiu — įsakančiu nas prirausta kurmrausių, 

isiorganizavimas, nėra tuš- balsu perskaitė: “dėdėėė!! Žala yra — piktadario nė
ščias ir labiau įtrauks į or- Aatssiuuussk ppinningų!” 
. ganizacinį darbą ir kitur — Matai kas darosi!!

išsiblaškiusius ir kitoks Reikalauja, sušuko dėdė,įkalbėjo Alfina, kad kur- 
bus kūrybinis darbas. Tik tekėdamas laišką į stalą.'mis sparčiausia rausia 
sėkmės, ištvermės ir per Jis neprašo, jis rrreikaa-i Europoj,. ten iš kur tu ga- 
rheną ‘ * ....................... .... -- - - —-u—-
somą 

didatais — Adolfas Vai-- 
čaitis, Antanas Rūkštelė ’ 
ir Česlovas Janusas, revi-’ 
zijos komisiją - arch. — 
Peldavičius, P. Osmolskis 
ir Borjtras ir kandidatai 
— Janulis, Firinauskienė, 
ir Petraitis ir garbės teis-

ra!
— Tad įsivaizduok sau,

į laisvę, neprikišu* llaauja! Supranti? šaukei vai
Lietuvą! dėdė piktai žiūrėdamas į Nepakenčiamos

A. Jankūnas. Alfiną. į

maldaujantį laišką.
i baim ė s 

*, ' apgaubtas rašo tau. Ty-
i — Tu labai susinervavęs, Įiai jis pergyvena vargus 

nenorėčiau nustoti ar nesveikas. Nežinau, kas ir dvasinius skausmus 
kad iš drovėdamasis prašyti pa- 

------ . ’ 1 
net, kad visi, kurie nesitiki kioj blogoj nuotaikoj. Jis jis pergyveno didelę dva- 
būsimojo gyvenimo, yra ne toks, kuris nenorėtų ar sinę kovą, kol pasiryžo pa- 
šiam gyvenimui mirę. nemokėtų mandagiai pa- rašyti. Paskaityk dar kar- 

Goethe. prašyti. Tu blogai per- Tęsinys 5-tame pusL

Aš
tos laimės tikėti busimąjį su tavim atsitiko, kad iš drovėdamasis prašyti pa
gyvenimą. Aš pasakyčiau pat ryto matau tave to-galbos. Tikėk man, kad

Kaip Lygiai Stepas PADEDA
Zeromskis — Madride su- 

mono- ruošė savo parodą; Kati-i 
Jau- liūtė — Šveicarijoje baigė;

dailės akademiją pirmąja
i

Atvejais Vartoti
no jo Verterio kančių” iliu
stravimas ir kita, kas, tie- ir nutapė kelius darbus; 
siog stebėtina.?- Kiti daili- Povilas Osmolskis kiek 
ninkai. nors mažiau, bet ir daugiau tremtyje pasi- 
nesėdėjo rankas sudėję, o reiškė knygų ir šiaip lei- 
kiek sąlygos ar laikas lei- dinių iliustravijanu; Vytau- 
do, dirbo. Dail. Andriušis tas kasiulis dalyvavo ke- 
ir dail. Ježerskis nupiešė liose parodose ir išėjo 
keliems pastatymams iliu- monografiją, K. Žilinskas 
stracijas. 1 ' _
travo, 
spaudoje, 
Abraitienė įsteigė ir vedė dose;
tarptautinę dailės studiją, lyvavimo porodese, 
nupiešė 1 
čios altoriui paveikslą ir Antanas Rūkštelė — ke- 
bendradarbiavo spaudoje; liose parodose vis naujais 
Vaclovas Ratas — ir įstei- darbais; Firinauskas — 
gė dailės studiją, bendra- parodose ir knygų ilius- 

Kaip ir darbiavo bendrojoj ketu- travime; Firinauskienė —

Kolba — ilius---- daugiau atsidavęs pe-
bendradar b i a v o dagoginiam darbui ir da- 

Stančikaitė - lyvavo keliose meno paro- 
Kaufmanas be da- 

. > dar
vokiečių bažny- dirbo ir pedagoginį darbą;

j

rių dailininkų (V. Ratas, iliustracijos ir paveikslai 
—------------------------------  bažnyčiai; Petraitis, A.

Palestinoje žydams su arabais vedant kruvi
nus ginklo susirėmimus daug kenčia ir civiliai gy
ventojai. ypač arabai. Štai vaizdas parodo arabų 
nuo karo pabėgėlių stovyklą Jericho apylinkėje. 
Daug vargstančių. Šios šalies labdariai daro pa
stangas sušelpti alkanus karo pabėgėlius arabus.

, - IGaldikas, Adolfas Vaičai
tis, Staneika, Juozas Ste
ponavičius, Kulvietis, A. 
Tamošaitis, V. Petravi
čius, V. Vizgirda, Bronius,!

i Murinas. Markulis, Juozas 
Kaminskas, Juozas Bag-. 
donas — parodose vis 
naujais darbais. Veiklus i 
ir veteranas Adomas Var-į 
nas, davęs ir peižažų ir 

: portretų. Davė ir senelis
J. Mockevičius. Paminėti-! 
nas ir tremtyje pasireiš- 
kiąs dailininkas akvarelis- 
tas N. Kovas, kurio išėjo 
ir darbų iliustruotas leidi-; 
nys ir redagavo mūsų ope- ’ 
ros žvaigždės Antaninos 
Dambrauskaitės monogra
fiją scenos darbo dvide-

■ šimtmečiui paminėti. Iš to 
trumpo pranešimo, paaiš
kėjo, kad dailininkai daug 
padarė ir didelis įnašas į 
mūsų kultūros lobyną.

DAILININKŲ 
VALDYBA

Po šio pranešimo patiek
ta ir apsvarstyta organi*

t

1. APSAUGO SVEIKATĄ « PARANKUMA

Jūs gaunate lygi*, sveika Bl
iumą per visa diena, dėlto, 
kad ai duodu tinkam* jums 
temperatūra... automatiškai.

Sutaupysi tūkstančius žing
snių vaikščiojimą laiptais, 
dėlto. kad aš prižiūrėsiu 
traukimą ir juškas.

3. SUMAŽINS JUMS KURO BILAS

Jū* sunaudosite mažiau ku 
ro, dėlto, 
tinimo ir 
tik tiek, 
kalinga.

kad nebus porkai* 
žilumos bus duota 
kiek rei- ___ .

NEW ENGLAND COKE 
AUTOMATIŠKAS 

ŠILUMOS REGULIATORIUS

Teikia Galimybes Lengviau ir 
Pigiau Naudoti Anglius ir Čeke

Dabar.„ yra lengva gauti didesnį patogumą pigesne 
kaina naudojant pagerint* New England Coke Auto- 
matišk* šilumos Reguliatorių. Jis garantuotas pen
kiems metams ir .už save tuojau apsimokės. Jis yra 
šešių spalvų, kad pritaikius 
Jūsų namų išdažytai spal
vai. Už dyk* galite paban
dyti... Nėra obligacijų.

HUbbard 24670
ARBA IŪSŲ AUTORIZUOTA 

. NEW ENGLAND COKE DTLERJ
NEW ENGLAND COKE ORO PRANEŠIMAI

•A WCOP 7:10 A.M. ir 6:10 P.M.- THE OLD SALT” — Pirmad. 
/Cf iki šešt

WE£1—U; 10 f.M.— E- B. RIPEOUT—AftU. jfctv. ir seštud.

Saukite NEW ENGLAND COKE
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Geriau įžiebti žvakę, 
kaip keikti tamsą

- Apie barzdaskutį, kurs padėjo Ita
liją išgelbėti nuo komunizmo. - Jauna 
žydaitė ataukoja raudonuosius.-Apie 
širdis ir dolerius. - Episkopatas, 10 
metų buvęs su komunistais, stoja Kris- j 
taus tarnybon. - Kas paskatino rusę 

iššokti pro konsulato langą.
NAUJOJI TAKTIKA ėmė kalbėtis su darbinin- 

Kiniečiai sako: kais. Jie lankėsi savo
— Geriau įžiebti žvakę, draugų darbininkų šeimo- 

kaip keikti tamsą.
Tai gili mintis, kuri yra 

pamėgtu šūkiu naujojo są- 
jūdžo pasaulyje: Christo
forų (žodiškai išvertus, 
reikštų — Kristaus nešė
jų į žmonių širdis). Jų 
kaskart gausiau randasi 
visose pasaulio šalyse. Sa
vo uždaviniu jie pasistatę 
ne šaukti apie pasaulio 
sugedimą, ne “keikti pa
saulio tamsą” ir jos apaš
talus, kaip, pavyzdžiui, 
komunistus, bet — pagal 
išgales vis daryti ką nors 
gero, skleisti pamiltuosius 
krikščionybės idealus.
MOBILIZUOJA MILIJO

NĄ ŽMONIŲ
Jie skelbia:

— Visas pasaulio negero
ves sukelia mažiau negu 
vienas procentas žmonių. 
Jeigu atsiras kitas procen
tas apaštališkų veikėjų, 
kaip Christoforų (Kris
taus nešėjų), kurie su to
kiu pat įkarščiu darbuo
sis, kad būtų atstatytos 
pagrindinės tiesos ir tei
sės, pasaulyje prasidės 
posūkis į gerąją pusę. 
Toksai tai ir yra Christo
forų uždavinys. Jie neįsi
rašo nariais į tą draugiją, 
jie nemoka mokesčių, ne
daro susirinkimų. Tačiau 
jau dešimtys tūkstančių 
tokių išėjo į prekyvietes 
nešti Kristaus šviesą. Mū
sų siekimas — surasti to
kių ištisą milijoną.
RYŽTINGA DARBININ

KŲ ŠEIMA

se, nueidavo net į aludę 
pasikalbėjimuose iškelti 
reikiamą mintį. Nevienas 
tą darbininkų porą kriti
kavo, bet jie vis stengėsi 
įnešti darnaus sugyveni
mo, ir jiems pasisekė: 
darbininkų reikalai buvo 
apsaugoti, ir pavojingi į- 
tempimai atslūgo.
— Daug kartų, — rašo 

kitas iš Chicagos, — aš 
planavau pasitraukti iš 
mokymo viešojoje mokyk
loje, tačiau prisiminimas, 
kad toje vietoje būdamas 
aš galiu atlikti Christofo
rų misiją, sulaikė mane.
KIRPĖJAS IŠ SICILIJOS
— Vienas barzdaskutis, 

1913 metais atvykęs iš I- 
talijos ir dabar gyvenąs 
Southampton, Long Is- 
land, N. Y. po šio karo la
bai susirūpino, kaip gelbė
ti Italiją nuo komunizmo 
pavojaus. Visų pirma jisai 
parašė laiškus savo gimi
nėms į Siciliją, kad rinki
mų metu nebalsuotų už 
komunistus. Paskiau jisai 
parašė savo žmonos gimi
nėms, nupasakodamas, ką 
laisvoji demokratija duo
da amerikiečiams. Barzda
skutis pasiryžo savo vei
kimą išplėsti. Jisai parašė pagelbėjo savo sūnui liktis 
laiškus prezidentui, o taip
gi laiškus savo apylinkės 
laikraščiams, net asmeniš
kai kreipėsi pas kaikurių 
organizacijų vadovaujan
čius asmenis, skatindamas 
padėti sukelti laiškų kam
paniją į Italiją. Tos įstai- 

Ir tokių pasiryžėlių skai- gos ir tie žmonės pagyrė, 
čius auga. Štai jų laikraš- kad sumanymas gali būti 
tis skelbia: ' geras, bet gal perdaug
— Vienoje darbavietėje plataus mąsto, ir... jam 

santykiai pasidarė pavo- nepagelbėjo. Tačiau barz- 
jingai įtempti. Atsirado daskutis nenusiminė. Jisai 
darbininkų šeima, kuri pa- ėmė raginti draugus, pa
siryžo pasidarbuoti pade- žįstamus ir kitus — rašyti 
ties sunormavimui. Kiek- italams, kad jie balsuotų 
viena proga vakarais jie už demokratinio nusista-

DARBININKAS

Laikas greit viską pasendina. Štai 1938 metais buvo išliedinta 16- 
kos colių 370 tonų sunkumo milžiniška kanuolė ir buvo įrengta Fort 
Funston, Calif. Dabartiniu laiku ji jau yra pasenusi ir torčiais kertama 
į šmotus ir bus gabenama j plieno liejyklą. Iš to seka, kad yra geresni 
šių dienų ginklai ir senieji turi užleist jiems vietą.

tymo žmones, ne už komu
nistus. Ir atsirado kaskart 
daugiau verslininkų, iš I- 

i talijos atsivežtų karių 
žmonų, veteranų, įvairių 
draugijų, religinių ben
druomenių. Ta mintis pa
laipsniui taip išsiplėtė, 
kad pradėjo plaukti srovė 
tūkstančių laiškų į Italiją, 
ir nėra abejonės, kad ta 
kampanija pasiekė italų 
liaudies širdis, ir taip de
mokratinių grupių laimė
jimas Italijoje buvo užtik
rintas, nemažai priside
dant nepalaužiamoms pa
stangoms vieno paprasto 
kirpėjo.

NEŽINOMIEJI ŽMONI
JOS GERADARIAI

— Viena moteris, kurios 
vyras yra darbo unijos 
narys daug prisidėjo, kad 
jų unijos vienetas apsiva
lė nuo vadų, kurie tarnavo 
svetimos valstybės intere
sams.

— Vienas sąskaitininkas

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 Angliškai-Lietuvišką Žodyną, 
kuris yra kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 
6 coliai per 4”. 400 puslapių; kietais, stipriais audeklo 
apdarais. Parduodavo po $4.00; dabar mes Jums 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 Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 We«t Broadway So. Boston 27, Mass.

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

Vardas........................................................................
Adresas

S

DBD£, ATSIŲSK PINIGŲ!
nori skaityti. Todėl pirmą 
sykį perskaitęs laišką tu 
padarei neteisingus užme
timus ir 
Užtai tave 
ti.
— Okeh!

nauja mintis. Žinai BALF
I

Pradžia 4-tama pusi.
tą ir įsitikinsi, kad jis la
bai širdingai prašo.

Dėdė galvojo nežinoda
mas, kas jam daryti. Ale 
greit paėmė laišką ir iš lė
to, visai ramiu balsu ir su 
užuojautos jausmu pa
skaitė: “dėdė, atsiųsk pi- ruošia vajų. Vajaus pro- 
nigų”. Bet tuč-tuojaus, pagandai medžiagą turi 
ant paskutinio garso susi- parinkti patys tremtiniai, 
griebė ir jam pasirodė ne- Atrodo, kad BALF’as, 
malonus jo paties balsas: tarsi, nori pasakyti: nuo 

'sentimentai netiko nei jo tremtinių parinktos me- 
būdui, nei jo gyvenimo džiagos priklausys vajaus 
stiliui. Padaręs įprastą pasisekimas. Nepasiseks, 
šypseną ir pakraipęs gal- reiškia, bloga medžiaga, 
vą, tarė: žinai, Alfina, ge- ar nepakankamai medžia- 
ra artistė tuos tris žo- gos davė, na ir — žinoki- 
džius skaitydama sugebė- tės. Pagal tavo dėsnį — 
tų karčiai apsiverkti. 'reikia mokėti skaityti. —
— Visai teisinga pasta- tremtiniai gali pasakyti 

ba rašytą žodį gali kaip “mes davėm medžiagos, 
---------------------------------bet BALF nemokėjo ją 
norintieji į tą sąjūdį įsi- tinkamai panaudoti”.

išmėtinėjimus. 
reikia nubaus-

Bet man atėjo

jungti, skatinami:
1. Melskite už visus.
2. Eikite prie visų; mes 

neturime laukti, kad jie 
i prie mūsų ateitų.

3. Mokykime, veskime į 
gerą visus. Žmonės laimi
mi įskiepijant juose geras

Iv.LL. 'griauti visą tautą, — ra. j^ėjas. j nuo bet ne nuo
— Šimtai rašytojų, Chri-'šo vienas iš Šanchajaus* 1 KULTŪRINES PREMI- i organizacijos priklauso,

stoforų paraginti, užėmė' — Dešimtį metų aš bu-1 JOS IR NEMOKAMAS j palyginant kaip šiluma 
darbus dienraščiuose, žur-jvau su komunistų parti- LAIKRAŠTIS i nuo saulės, o ne atvirkš-
nalų redakcijose, knygų ja... Esu episkopalas, bet; Christoforai išaugo iš čiai. Tremtiniai tikisi va- 
leidyklose, o taipgi filmų aš daug manau apie Chis-katalikų tarpo, bet jie turi jaus pasisekimu, žinodami 
gaminimo įstaigose, bei; toferius i 
radijo ir televizijos sako-!didelį darbą 
se, kad galėtų daugiau pa- ', 
sitamauti aukštiems krik-i 
ščionybės idealams.

— Vienas baigęs kolegiją i 
vyras, karo metu tarnavęs! 
prekybos laivyne, atsisa
kė verslininko karjeros ir! 
pradėjo ilgai užtrunkantį' 
aukštąjį mokymąsi, kad 
vėliau galėtų dirbti USA 
diplomatinėje tarnyboje, 
kur tikisi pasitarnauti 
aukštiems žmonijos idea
lams.

APIE MOKYTOJĄ IR 
HITLERĮ

— Didelėje korporacijo
je, tyrinėjimo — išradi-

čiau jisai nusprendė pasi-’je, kuris vykdomas Chris- 
likti prie mokyklų, tikėda-; toforų sąjūdžio. Dėsiu vi-j 
masis, kad atsidėjęs jau-;sas pastangas, kad tas są-; 
nosios kartos auklėjimuiijūdis plėstųsi Kinijoje,! 
jis daugiau padarys, kaip kur pagonizmas stiprus ir 
prikimšdamas piniginę do-' kur komunizmas grąso su- 
leriais. griauti visa tauta. — ra-

— Sutinku, kas liečia 
medžiagą. Bet nesutinku, 
kad vajui nepasisekus 

l tremtiniai apka Įtintų 
BALF’ą. Jie puikiai žino, 
kad BALF yra Amerikos 
Lietuvių labdary bės orga
nizacija ir kad labdarybė 
į nuo žmonių, 
i organizacijos

ir jų atliekamą bendradarbių iš visokių amerikiečių do s n u m ą. 
net protestantų, Laiks nuo laiko USA val- 

žydų ar visai be tikybos džia praneša apie šimtus 
žmonių. Jie skiria premi- milijonų dolerių, ameri- 
jas geriems veikalams. Jų kiečių paaukotų pasauliui, 
sąjūdžio nariai nemoka ■ 
mokesčių, ; 

i‘Christofer’ jie siunčia ne- 
; mokamai, j * 
! išlaidos siekia apie $150,- 
000, o kartais net iki ket-„

Ačiū už tą žmonių,
- rašo išdidžią idėją,

New Yorko.
APIE RUSŲ MOKYTO

JĄ, PABĖGUSIĄ Iš 
KONSULATO

— Connecticut valstybė
je gyvena ūkininkų šeima, 
kur vyras ir žmona yra
persiėmę Christoforų są- vir^’io milijono.

scenarijų rašytoju. Dėka 
to, jau keletas aukštos 
vertės filmų buvo paga
minta.

— Jūsų organizacija, — 
rašo vienas kolegijos mo
kytojas Christoforams iš 
Pittsburgo, — yra tokia, 
apie kokią, aš svajojau per 
penkerius metus. Būda
mas mokytoju aš tikrai 
papasakosiu savo auklėti
niams, kokius užsimoji
mus Jūs turite.
— Mes nenustojame drą

sos, — rašo iš Afrikos. — 
Nors komunistai pas mus 
smarkiai veikia, bet mes, 
Christoforai juos pralenk
sime.

DRĄSI ŽYDAITE
— Viena jauna žydaitė 

buvo raudonųjų dominuo
jamos unijos susirinkime. 
Kai buvo iškeltas klausi
mas, kuris įžeidė jos įsiti
kinimus, ji atsistojo ir 
drąsiai išdėstė savo pažiū
ras. Kai atėjo balsavimai, 
tiesa, ji pralaimėjo, tačiau 
net 14 narių po to ją pa
sveikino, pasisakydami, 
kad jie buvo raudonųjų į- 
takoje, bet jos žodžiai pa
lenkė juos nebalsuoti. 
Drąsus vienos mergaitės 
žodis net keturioliką rau
donųjų palenkė tame bal
savime atsisakyti partijos 
linijos.

I ŠIRDIS SVARBIAU 
UŽ DOLERIUS

— iVenam Naujosios An
glijos mokytojui buvo pa
siūlyta pereiti dirbti į ver
slus, kur buvo vilčių pada
ryti daugiau pinigo, ta-

Jjūdžio mintimis. Laikraš- 
ičiuose paskaičiusi, kad ru- ____ ___ ___
sų konsulas pagrobė pir- apmokame reguliariai... 
mą iš konsulato pabėgusią Dievas yra geras, ir ma- 
mokytoją Kasenkiną, ėmė įįausįs pasitikėjimas Ap
kalbėti pas juos atsilan- į vaizda, aiškiai parodo, 
kiusiam draugui advoka- kad jei tik mes randame 
tui, kad reikia ką nors da-; “darytojų”, Jis įkvėps 
ryti, kad ją išvadavus. Iš mintį pakankamam skai-

Į — Gana! Prisipažįstu: 
esu nugalėtas. Belieka dar 

* .* ?’ panaudoti stipriausią a-
JE merikonišką ginklą — do-

Pats nežinau, kiek 
užkrauti? Oi, tie kurmiai, 
kiek jie, man kainuoja!

Tris.Jie rašo:
— Ir savo sąskaitas mes 

i reguliariai...

v 7 ------------ --------- . pa,rv<aiiJV<xiAicLin anai-
mų skyriuje dirbęs moks- pradžių advokatas atsilie- čįuį “davėjų”, kaip ta Cin- 
Uninkas neseniai Christo-j pė: “Kam čia man tas rū-!ciimati miesto telefonistė, 
forams paraše: Jus esate pesnis, čia ne mūsų daly-;kuri neseniai rašė- “Malo- tikrame kelyje. Perdaug^!” Moteris greit atsa- Ste^Si^s dZ 

« M i r-a* 1_T_ H T ’_ _ _ _  ““_ 1_ __ *

Kada tavo namuose kve
pia gardūs valgiai ir gėri
mai, ar prisimeni 
kurie alksta? Aukas 
kitę —
United Lithuanian Relief

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

tuos, 
siųs-

Fund

I

mokslinės pažangos į šį 
kraštą ateina iš vokiečių 
mokyklos, kuri atmetė i 
Dievo idėją ir antgamtinę į 
mintį ir taip atidarė var-i 
tus Hitleriui. Gal būt aš 
galėsiu prisidėti prie grą
žinimo krikščionybės ver
tybių į mokslinę sritį. Vis- 
tiek, aš apleidžiu dabarti
nį darbą ir liekuosi gam
tos mokslų dėstytoju, Į leistų Kasenkinai teisme 
norš mano atlyginimas' savo pareiškimą padaryti, 
bus tūkstančiu dolerių (Spauda

_ e ( lAVnikL yiUAUVI V* 10 UV1V-

ke: “Jeigu ne mūsų —kas rįU8i kaip darbininkės pa- 
gi tuo rūpinsis? Jeigu visi gaibą Jūsų darbui”. Kiek

vienas galite gauti nemo
kamai to sąjūdžio laikraš
tį, parašę adresu: The 
! Christophers, 121 East
'39th Street, New York 16, 
N. Y.

taip manys, tai kas gi jai 
padės?” Tie žodžiai pasie
kė advokato širdį. Sugrį
žęs į New Yorką jisai pri
siminė juos, pasikalbėjo 
su kitu draugu — teisi
ninku. Jie pasiekė teismą, 
iš kur buvo pasiųstas raš
tas sovietų konsului, kad

Dr. J. Prauskis.
t

Kovoti už Lietuvos iš
laisvinimą ir Nepriklauso
mybę yra visos lietuvių 
tautos ir visų lietuvių, kur 
jie bebūtų, švenčiausia pa
reiga.

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Narys.

mažesnis per metus. —
— Sveikinu, — rašo vie

nas Christoforams iš To
kio. — Nemažai žmonių ir 
čionai yra susidėmėję Jū
sų sąjūdžiu.

VAKARO VEDĖJAS
— Man buvo didelė staig

mena, — rašo kitas iš E- 
rie, — kad komunistų or
ganizuotame bankiete va
karo vedėjas (toastmas- 
ter) buvo Christoforas. 
Jis išsiėmė Jūsų sąjūdžio 
manifestą, ir panaudojo 
jo mintis savo atidarymo 
kalboje, nors vienas ko
munistų pareigūnų sėdėjo 
šalia jo.

— Jūsų literatūra mūsų 
jauniesiems kolegijos vy
rams ir mergaitėms at
skleidžia tą didingą Jūsų 
darbo dvasią, — rašo vie
nas iš Bombėjaus.
— Aš esu didelis gerbė

jas Jūsų nuostabaus apaš
tališkojo darbo Ameriko- mylių nuo kranto. Todėl,

pie tai pradėjo rašyti. Per 
radiją ir Kasenkina išgir-’ 
do, kad ja rūpinamasi, ir 
tas paskatino ją šokti per 
langą į laisvę. Ir prie to 
viso daug prisidėjo tik 
viena mažos farmos mote
ris, Christoforo sąjūdžio 
bendrininkė.
JŪS GALITE PAKEISTI j 

PASAULI
Viso to vaisingojo sąjū-Į 

džio siela yra Maryknoll 
misijonierius tėvas J. Kel- 
ler. Neseniai jisai išleido 
vertingą knygą “You can 
Change the world” (Jūs 
galite pakeisti pasaulį). 
Čia jisai pabrėžia:

— Geriausis kelias išnai
kinti piktžoles yra jų vie
ton ką nors gero pasodin
ti. —

Jo mintis, kad Christo
foras yra žmonių žvejys, 
bet gi jis negali nei žuve
lės pagauti, jei bus pora

i
I

Dėdės Šamo Laivyno laivas su 4,000 ameri
kiečių, kurie buvo pašaukti palikti Kiniją ir vyk
ti Amerikon. Laivas paėmė tuos asmenis, kurie 
buvo karo ugnies pavojuj Shanghai apylinkėse.
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I LUKĄ Vacius, Ignas, iš Kre
tingos.

I LUKOŠEVIČAITE - Bolger,
Į Ieva, d. Aleksandro, iš Kalti-
| nenų vi., Tauragės ap.
j LUOBIKIENfi - Ambrazai-I
Itytė, Juze, ir Luobikis, Anta-I 
nas, iš Miknaičių km.. Barzdų

|V1„ šakių ap.
i MAČIENE, Barbora, iš Barz- 
dukynės ar Abraičių km.. Ma
rijampolės vi., ir ap., ir jos sū
nūs bei dukterys Ėilingienė, 
Burinskienė ir kitos.

MAČIENE
į iš Juknėnų i
'Utenos ap.
į MACIKA,
itės.
I MAČIULIS 
nas (Frank), 
Suvalkijos.

makarevtčIENE - Karsa- minkhii tam misijonieriui,
kiūtė, Rozalija, iš Kybyšių km., sueina 7 metai.
Liškavo vi., Alytaus ap. 3. šioje maldaknygėje yra ypatingai gražių ma!-

MALINAUSKAS, Bronius, iš dy j Dievišką Jėzaus ir Marijos Širdį, sielvarte, nelai- 
Velykonių dv., Nemunelio-Rad- mėje, prašant ramybės, vedusiųjų maldos už tėvus, 
viliškio vi.. Biržų ap. i mirties atvėjuje. Visos tos maldos popiežiaus apdova-

MALIŠKA, Lionginas ir Ma- notos atlaidai^
liškaitė, Jadze, gimė Ameriko-; 4. Maldaknygė spausdinama labai aiškiomis dide- 
je, ir jų tėvai, kilę iš Gudelių l£mis raidėmis.
km.

MARČIULIONIS, šeima,
Girininkų km., Veiverių
Marijampolės ap.

MARGEVICTUS,
Mikas, iš Grabavos km., Gar- a. a. Tėvo Kazimiero paveikslą atvirutės didumo, 
liavos par., ir vi., Kauno ap. Į

MARTYNAIČIUKE, Marcelė,’
Gelgaudiš

kio vi., Šakių ap.
MASIONIENE - Gimbutytė,

Anelė, iš Kaliekių km., Vyžuo
nų vi., Utenos ap.

MATAITIS, Jurgis, iš Radvi
liškio vi., Šiaulių ap., Kaulinių

Padėkime Plytelę A. A. Tėvo
Kazimiero Amžinam Paminklui

parinktos maldosTėvo Kazimiero K
1. Iš spaudos išeina maldų knvga 

“Atlaidų Šaltinis”. Tai yra viena iš pa
čių vertingiausiu maldaknygių, nes io- 
je s”rirktos maldos yra sukurtos gar
siu šventųjų ar kitu D’^vo moksliose 
išmintingu žmogių, ir didžiuma maMu, 

_ esanti toje maldaknygėje, vra paties 
I Tėv^«. Kazimieras popiežiaus apdovanota specialiais atlai

dais.
2. Lietuviams šia maldaknvgę parinko, spaudai 

Jonas, s. Norkai- paruošė garsusis misijonierius Tėvas Kazimieras Ka
pucinas, kurio vestos misijos paliko neišdildomą įspū- 

(Machulls), Pra- di. Jis mirė 1941 gruodžio 26 d. Kaune. Lietuvoje, 
iš Slavikų km., ,TO kapa mindžioja svetimu iu .bolševiku kojos. Įsigy

damas šią maldaknygę padėsite plytelę amžinam pa- 
nuo kurio mirties šiemet

i

Toronto. 500, Montreale naujai atvyku
sių apie 600. o iš seniau apsigy- 
Ivenusių apie 2.000. Tuose mies
tuose lietuviai turi savo para
pijas. o Toronte ir Montrealyje 

savo bažnyčias ir sales lie-

K aiadoje
Daugiau-

li' merginos. Atvykusių
vyrų, kurių tuvius kunigus: Toronte —kun. 

pasiliko lai-' Ažubali. Montreale — kun. Bo- 
Iki šiol dar-jbiną ir Hamiltone — kun. Ta- 

Gaila. kad nė viena
iš tų parapijų dar neturi savo 

su šeimomis.'lietuvių mokyklos, nes Kanado- 
į nėra sunku —

21 dienomis .naujai atvykusių apie 1.000 lie
ka rtu su Jo Ekscelencija vys- tuvių ir iš seniau čia gyvena a- 
l.upu V. Brizgiu aplankiau Ka- pie 1.000; Hamiltone yra apie 
nadoje šluos miestus: 
Oitawa ir Mor.treal.

Tremtinių skaičius 
laipsniškai daugėja,
šia čia atvyksta viengungiai 
vyrai 
tarpe yra apie 25L 
žmonos ir šeimos 
kinai Vokietijoje,
bams į Kanadą yra atvykę apie darauską. 
4.000 lietuvių, kurių 75' < vien 
gungiai ir 25'< 
Viengungių skaičių sudaro 70' < :je jas įsteigti 

merginų. Vedybų valdžia lengvai leidžia ir dar al
gas mokytojašms apmoka.

Naujai į Kanadą atvykę lie- 
daug iniciatyvos, 

o lietu- gyvumo ir noro veikti ir kurti, 
ištekė- Nestebėtina, nes jų dauguma 

ti už lietuvių. Gaila, kad lietu- gerai apsišvietę. Jų tarpe yra 
vaičių ten yra permaža. dėlto universiteto profesorius dr. A. 
patartina kanadiečiams vyrams Šapoka —istorikas, prof. Ago- 
atvykti į Jungtines Amerikos ta Šidlauskaitė, adv. Daukša. 
Valstybes susirasti sau žmonas, buvęs BALF įgaliotinis Austri- 

Paprastai vykstantieji dar- joje, ir visa eilė kitų žymių as- 
bams į Kanadą sudaro sutar- menų, kurie, dirbdami papras- 
tis su kompanijomis, pasižaaė- čiausius darbus, užsidirba pra
darui dirbti 10 mėnesių. Šiam gyvenimui. Miestuose gyveną 
terminui pasibaigus, jie yra lietuviai, pasirinkę laisvus dar- 
laisvi pasirinkti sau Kanadoje bus. uždirba nuo 85c iki $1.25 
bet kurią gyvenamąją vietą ir į valandą. Pragyvenimui 'jie iš- 
darbą. Daugumoje tremtiniai leidžia apie pusę savo uždarbio, 
vyrai dirbai miškuose prie me
džių kirtimo, aukso kasyklose, 
žemės ūkyje ir hydroelektros 
stotyse: moterys 
daugiausia dirba 
ruošos, ligoninėse 
1-yje. Atlyginimas 
vienodas. Dirbantieji 
rauna S7.00 už 10 valandų dar
bo dieną: už maistą ir butą iš
skaito Si .00 dienai, bet maistas 
labai geras, tik butas primity
vus. Dirbantieji prie geležinke- 
l’o uždirba S5.50 dienai, bet jie 
taip pat gauna maistą ir butą 
(vagonuose); už ką atskaito 
f l.00 dienai. Hydroelektrcs sto
tyse ir aukso kasyklose gyveni
mo ir darbo sa.lygos panašios, 
kaip ir miškų darbininkams. 
Žemės ūkio darbininkai uždir
ba tarp S35-S40 
pilnu išlaikymu. Daugiausia lie- bėti. Pastebėta.

ir aukso jiems reikalinga 
kasyklose. 'miestų, kaip Toronto

Lietuviai, baigę savo darbo treal. įsigyti ūkius 
sutartis, daugiausia vyksta a p- karnomis patalpomis, 
sigyventi ir įsikurti 
Montreal ir Hamilton. Pastebė-- grįžę iš miškų 
ta. kad geriausios gyvenimo ir galėtų laikinai gyventi tol, kol 
darbo sąlygos yra Ontario pro-;susiras sau darbą ir pastogę, 
•uncijoje, Toronto kituose i Susirgę ir ligoti galėtų rasti 

yra'tokiuose ūkiuose prieglaudą,'

vyrų ir 30 '7
lietuvių tremtinių tarpe yra 
daug. Lietuviai vvrai. reikia 
pastebėti, daugiausia veda lie- tuviai rodo 
tuvaites — apie 99'<.
vaitės taip pat stengiasi

■? J
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!
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- Puslytė, Cecilija, 
km.. Daugailių vi.,

I
Ei

Prieš - Amerikinės veiklos Kongreso komite
to tyrinėtojai peržiūri surastas filmas, kurios 
turi vaizdus nufilmuotų slaptų valdžios doku
mentų, VVashington, D. C.

Lietuvs Generalinio Konsulato Nev 
Yorke Paieškomi Asmenys:

Pastebėta, kad beveik visi 
tremtiniai be išimties, iš savo 
uždarbio siunčia siuntinius. Be 
jokiu išteklių atvvkusiems į ..

• 1S 
Kanadą lietuviams naujaku
riams nėra lengva ir reikia per- ... 
gyventi visokių sunkenybių ir 
nedateklių. tačiau džiugu ir 
sveikintina, kad jie. nežiūrint 
to. dvasioje stiprūs ir fiziškai 
energingi, su pasiryžimu kovo
ja už savo būvį, tautiškai ir re
ligiškai organizuojasi labai są
moningai.

Susirgusiems ir darbo nete
kusiems nėra jokios apsaugos jungtų visus 
ir jokių labdaringų įstaigų, ku
rios jiems 
net iš savo 
ganizuoja 
mokėdami

mėnesiui su penktukais

tuo tarpu 
prie namų 

ir žemės ū- 
lž darbą ne-

miškuose 1
' ' r- j

I 
t>

i
iI

tuvių dirba miškuose

Jonas

| 5. Maldaknygė “Atlaidų šaltinis” turės net 560
iš puslapių, bet bus patogios išvaizdos, prabangiais vir- 

vL sėliais, auksuotais kraštais. Kaina $3.50. Kas ją užsi-
i sakys dabar iš anksto, gaus pigiau — už $3.00 ir be 

ir, to —bus įskaitytas į Rėmėjy-Leidėjy skaičių ir gaus

i

KLEINYTE - Grumbinienė, ?iš Čisto-būdo km., Marijampo- 
Ona. d. Jurgio, iš Vainuto vi., lės ap.
Tauragės ap.

KLIKCNAITE - Laučkienė.
Panevėžio.
KLIMAVIČIUS.

,’inco .ir jo sūnus Algirdas.
KLIMAVIČIUS.

Jonas, s.

Kazimieras.

t
•9

j KLIMIENE, Augustė, iš Kai- iš Mozūriškių km., 
vari jos. Marijampolės ap.

KLIUGAS, Gustavas.
KOPAS, Fridrichas, iš 

ždžių km.. Raseinių ap., 
jo vaikai.

KOTOVAS, Lauria, s.
iš Apaščių dv.,

Žvirg- 
arba

6. ši maldaknygė — puiki dovana švenčių, vardi
nių, gimtadienio, sukaktuvių proga.

Kreiptis adresu: —
DARBININKAS

366 West Broadway South Boston 27, Mass.

pagelbėtų, todėl jie 
menko uždarbio or- 
sa visai pos 

dešimtukais 
saviesiems 

kad
prie didesnių 

ir Mon- 
su atatin- 

kad čia.
į Toronto, kaip pereinamuose punktuose.

............. j ir kasyklų, jie

kasas, 
ir net 
pagel- 

būtinai

% 
“Darbininko” Administracijai: —

Šiuomi siunčiu $3.00 ir prašau kaip tik baigsite spausdinti 
didelėmis raidėmis Tėvo Kazimiero Kapucino maldaknygę — 
Atlaidų šaltinis, man atsiųsti.

Vardas ..............................................................................

i 

I 
vasaros metu galėtų jaunimui 
surengti vasarojimo stovyklas. Rokiškio ap ' 
rengti išvažiavimus ir kitus 

i vasarinius parengimus bei su- ir Elena idukterys Jono, 
važiavimus. Tokie kultūros cen-į RRIŠČIUNYTE - Valuckas, 
trai pagelbėtų ne tik materia
liškai, bet ir kultūriškai,

lietuvius ir juos- 
stiprintų dvasioje.

Manau, kad mes, 
lietuviai, privalome ateiti į pa-j 
galbą mūsų tremtiniams, 
skaitlingai atvykusiems j 
nadą. Norėčiau siūlyti 
BALF’o sudaryti specialų 
dą Kanados lietuviams nauja
kuriams remti. Jei BALF va
jus gerai pasiseks, esu tikras, 
kad BALF vadovybė palankiai 
atsižvelgs j šį projektą ir iš
ties lietuviams I 
brolišką pagalbos ranką.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
BALF Pirmininkas. 

1948 m. gruodžio 2 d.

Filipo,
Pandėlio vi., į km.

MEUBERYTE, Morta, 
KRIAUČIŪNAITE. Birutė - lininkų km., Slavikų vi., 

ap.
_____________ _______ , MIKELĖNAS, Petras, 

ia* d. Kazio, kurios vyras kilęs išjberžių km., Biržų ap. 
Plokščių, šakių ap.

į KRIUGIŠKIS, Liudvikas, iš
Į Varniškių km.. Tauragnų vi., 

Amerikos.Utenos ap., gyv. Argentinoje.
- j

taip
Ka-'
prie
fon-

»i 
I iš Ši- 

Šakių

iš Pa-
Adresas

iberzių km., Biržų ap.
Į MIKLAUSIKE - Kavolis, EI- 
I ~
i

iš Aga- 
vl., Laz- 
ir jo sė

se, iš Tauragės ap. 
MIKNEVIČIUS 

wicz), Benediktas, 
atelije New Yorke.

MILAŠIENE, našlė Petro, 
kilusio iš Daugėliškio par., 
Švenčionių ap.

MILKINTIENE - Judinskai-

(Michnie- 
turėjo foto- iš 

vi-,

tieji maloniai prašomi atsiliepti 
Ieškomieji ar apie j-os žinan- 

Consulate General of Litbaania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

KRUKONIS, Jonas, 
rinių km., Šventežerio 
dijų ap., mokytojas, 
šuo Krukonytė, Ona.

KUDIRKA. Juozas, gimęs A- 
merikoje. sūnus Juozo ir Kons-;tė, Janina ,iš Gerčalų km., Kal- 
tancijos Staneikaitės.

KUMPIS, Jonas, iš 
nos. Kretingos ap.

KUNCAITIS, Antanas, iš
kanadiečiams. jfiknaičių km.. Barzdų, vi., Ša-

Karte-

Nuomonė Apie Vyskupą

kių ap.
KUNDOKAITE - Ankudavi- 

čiūtė, Ona. iš Veiverių vi., 
Kauno ap.

KUNIE. John, gyv. New Jer- 
sey.

KUPČINSKIŪTE - Brogienė, 
Magdė, gyveno Shenandoah. 

1 KUPČIŪNAS, Juozas, iš Kau- 
Pasta-įno ap., jo žmona ir vaikai.

■ KURAS, Jonas, iš Slibinų

itinėnų vi.. Tauragės ap.
i MILKUNTAITE (Milkontai- 
itė), Karolina, iš Klibių km., 
Kretingos ap.

MISIŪNIENE - Paplauskaitė, 
Kazimiera, jos sūnus Povilas ir 
duktė.

MINGAILA, Stasys, iš Pigai- 
nių km., Ariogalos vL

MITKEVIČIUS, Vladas,
Stonaičių km., Padubysio 
Šiaulių ap.

M0NKEVIČIENE, Rozalija, 
iš Liepojaus.

MUSTEIKIS, iš Gatelių km., 
Vajasiškio par., Utenos ap.

NARVICIŪTES, Pranutė ir 
Stella • Stasė, dukterys Juozo, 
iš Jezno vi., Alytaus ap.

NAVICKAITE - Paulauskie
nė, Marija, iš Staigvilių ar Ju- 
kiškių km., Šiaulių ap.

NORKUS, Julius.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORĖ 30, Md.

Tel. Lexmgton 8595
Limoeinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dienų ir Nakų

hiiciugan valstijos naujai išrinktas guberna- 
' >r’vs C. Mernen V.’illiams, padeda polio - para- 
J ,’iavs paliestam vaikučiui atsistoti ir pabandyti 
< iti. Šie mažieji yra gydomi Henry Ford ligoninėj, 
i Detroite. Naujas valstijos viršininkas iš anksto 
planuojąs 1949 metų “March of Dimes” kampa
niją, kad sukėlus finansų ir šiems nelaimingiems 
ateietoti ant kojų ir džiaugtis gyvenimu.

Philadelphia, Pa. — 
ruoju laiku čia vienas viengen-' 
tis gavo laišką iš tremties nuo km., Vilkaviškio ap. 
vienos moterčs - inteligentės, į 
našlės Lietuvos Kariuomenės ■ čių km., Naumiesčio vi., 
pulkininko - leitenanto, ponios ragės 
J. B-nienės, kuri taip rašo:

“Iš mūs stovyklos j Ameri
ką išvyko Vyskupas Brizgys. 
Vyskupas Brizgys ,nors yra ir Į f 
labai išsimokslinęs, bet su vi
sais paprastas, geras 
vienam stengiasi padėti. Mūsų 
stovyklos žmonės jį labai my
li. Jis, rodos, važinės po Ame
rikos lietuvių parapijas ir skai
tys paskaitas, kurios Amerikos 
lietuviams bus tikrai įdomios”.

Prie šios progos pažymiu dar 
ir tai. kad vietinio lenkų sa
vaitraščio “Gwiazdos" redakci
ja prižadėjo 2-ro gruodžio pa
talpinti Vyskupo Brizgio at
vaizdą ir eiliuotą pasveikinimą 
parašytą jam pagerbti.

O dienrašty “Nowiny Pols- 
kie”, leidžiamame Milwaukee 
mieste, laidoje 19-to lapkričio 
jau patilpo ir pranešimas apie 
Vyskupo Brizgio atvykimą A- 
merikon. Ten sakoma, kad jisI

i čia žada darbuotis labui Lietu
vos nepriklausomybės. K. V.

LAKŠYS, Antanas, iš Juškai-
‘Tau-

ap., ir žmona Putinytė - 
Lakšienė, Ane, d. Jurgio iš į 
Tauragės vi., ir ap., gyv. Phi-j 
ladelphia. Pa.

LASAUSKAITE, Ona, 
Juozo, iš Batakių vi., Tauragės 

ir kiek- ap.
LAUČKIENE - Klikūnaitė, iš 

Panevėžio. -
LAUKYTĖ - Šidlauskienė, 

iZofija, iš Gedgaudžių km., Sa
lantų vi., Kretingos ap.

LAUSIN - Peče’aitė, Anne,
j gyv. Paterson.

LEKAVIČIUS (Lekaučius),
<»

; Vladas, s. Patumsytės iš An-
i drioniškio.

LENCEVIČIUS, Povilas, iš 
Išmanų km.

LEšINSKAITfi, Ona ir Vero
nika, dukterys Kazio, gim. Chi
cagoje.

LEVANAVICIUS, Petras ir 
jo du broliai iš Panevėžio m.

LEVIšAUSKAS, Gabrys, iš 
Joginiškių km., Kriukų vi., ša
kių (Naumiesčio) ap. arba jo 
vaikai.

Šie Mėgiami Ogarai

Dvidešimts Penki ir
Penkios Dešimtys Dovanų Vienoje!

Duokite vyrams cigarų, kuriuos jie 
mėgsta; dovana bus labai įvertinta! 
Platus Pasirinkimas Havana Filler 
7-20-4 ir Dexter cigarti yra sudėti 
į Kalėdų dovanų dėžutes po 25 ir 
50. Prašykite jų, kur cigarus par
duoda.

i

DEKfER

Pagarsėję Kokybėje Nuo 1874
R. G. SULUVAN INC. MANCHESTER, N. H.

t



Antradienis, Gruodžio 14, 1948

VIETINES ŽINIOS

prieš mirtį. Širdies 
ją ir staiga mirė, 

kunigas lankė ją 
Dabar ji yra pa-

PARBIMIKEAS

I

4

dar- 
tiek 

ypač

ŽINUTES Gruodžio 12 d., buvo pakrikš
tytas Jokūbas A. Alfonso ir 
Onos (Adamonytės), Skaparų, 
gyv. 406 K St., sūnus.

į Dovydas Antanas Vincento ir 
(Tribuliauskai- Mildredos (Šlikaitės) Baliuko-

Mirė Židonienė. Gruod. 10 d., 
staiga mirė, miesto ligoninėje. į 
Ona Zulonienė f“ 
tė), 61 metų amžiaus, gyv. 11 nių> 8Ūnus gyv. 442 E. 8th 8t 
Monks St. Amerikoje pragyve
no virš 40 metų. Kilusi iš Kren- 
činos parapijos. Paliko sūnų, 
dvi dukteris, dvi seseris ir bro
lį. Auklėdama šeimą veikė lie
tuvių draugijose. Dirbo dar 
porą dienų 
liga suėmė 
Prieš mirtį 
porą sykių, 
šarvota pas laidotuvių direkto
rių Juozą Kasparą, 187 Dor
chester St. Bus iškilmingai lai-' 
dojama iš Šv. Petro parapijos Patingi žmonės. Istoriją tai liu- 
bažnyčios gruodžio 14 d., 9 v. di>- kalbėdama apie jų vargus 
ryto Naujos Kalvarijos kapuo- P<> rusų carų jungu, komunistų, 
se. kur yra palaidotas jos vy- nacu* vergįjose ir tremtyje, 
ras Sunkiose ir naujose gyvenimo

Vėlionies sūnus. Jonas taip apystovose jie stebėtinai rim- 
pat yra lietuvių veikėjas. Žaidė neša naują asmeninį, šeimy- 
vyčių sporto rateliuose, jiems nini ir visuomeninį gyvenimą, 
yra vadovavęs; yra buvęs ilgus Mirė Kazmauskienė. Gruodžio 
metus choristas. Daug yra da- i2 d., 2:47 v. p.p. apleido šį pa- 
lyvavęs vaidinimuose. Dabar šaulį, §v. Elzbietos ligoninėje, 
veikia Šv. \ardo Draugijoje. Barbora Kazmauskienė, 64 me-

Duktė Cecilija buvo ilgametė tU- gyv- 767 American Legion 
choristė. Dalyvavo įvairiuose High Way. kur yra ir pašarvo- 
koncertuose ir parengimuose. ta- kilusi iš Kartenos para- 
Balandžio 18 d„ 1948 ji ište- P’jos. Amerikon atvažiavo 1905 

Paliko vyrą Joną, du 
sūnų Joną ir Leoną, dvi dukte- 

į ris Juzefiną ir Aleną, ir seserį 
velionės yra Petronėlę Gricienę. Iškilmingai 

bus laidojama iš Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios, gruod. 16 d.,

I Stebėtini žmonės. Labai daug 
lietuvių atsilanko savo bažny
čion, nors visoje bažnyčioje ap
linkui eina dideli remonto 
tai. Pereitą sekmadienį 
daug žmonių atsilankė, 
per paskutines trejas šv. mi
šias, kad visi kontraktoriai ir 
darbininkai tiesiog stebėjosi. 
Vienas sako: “Lithuanians are 
uonderful people”.

1 Lietuviai, kaipox tauta yra y-

Visi mes valgom sviestą, sūrį, 
Netrūksta kumpio nei medaus, 
O tremtinių vaikutis žiūri, 
Iš kur lašelį pieno gaus.
Kas turi gailesčio nors lašą, 
Tas šiandien BALF’ui auką neša.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

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

Tai dabar tariu nuoširdų ačiū 
parengimo kaltininkams. Pir
miausiai kun. Albertui Abra- 
činskui. Jis sumanė ryškiai per
statyti religingus vaizdus, gerai 
parinkdamas aktorius. Vaiz
džiai kalbėjo apie šiuos įspūdin
gus vaizdus, o svarbiausia, kad 
jis sutraukė apie šimtą vaidin
tojų. Matėsi estradoje, ištisos 
šeimos: tėvas, motina 
kai, vyras ir žmona,

Į 1949 m. valdybą išrinkti šie 
nariai: pirm. A. J. Namaksy; 
vice pirm. Jonas Stonis; prot. 
rašt. W. Klemka; fin. rašt. P. 
Brazaitis, ir ižd. B. Palby. Di
rektoriai: — J. Auškelis, P. 
Žukas, D. Olsen, Ed. Brazaitis 
ir P. Trečiokas.

Dorchesterio lietuvių klubas 
randasi 1810 Dorchester Avė.

1

Saint Peter’s Lithuanian Church 
So. Boston, Mass.

CYO Essay Contest — $40 in prizes
$25 — FIRST PRIZE

$10 - SECOND PRIZE; $5 — THIRD PRIZE

kėjo už Jono Šilalio, su kuriuo metais, 
gyveno pas a. a. motinėlę. Vei- ! 
kia moterų Sodalicijoj.

Antra dukrelė
Sesuo Aneta Kazimierietė
nuolė. Išėjusi aukštus i
lūs, 
gyvenimą, kurį ji labai myli. 
Seselė Aneta dabar mokytojau-' 
ja Chicagoje. III.

Melskimės už Zulonų šeimos moteris. Penktadienį, gruod. 10 
gj’vus ir mirusius narius.' i d. ji pasijuto širdies sunkios li- 

!gos perblokšta. Pasišaukė ku- 
inigą su paskutiniais Šv. Sakra-

: vie-
moks-

ji pasirinko vienuolišką v- Naujos Kalvarijos
kapuose.

Velionė buvo labai ramaus 
į būdo, labdaringa ir pamaldi

DAKTARAI

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshk, MII.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos: 2—i ir 6—8.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boston 8-0948

Bes. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass.

TEL. PA—7-1233-W

ir vai-! 
sesuo su i 

broliu. Jis buvo ruošėjas viso; 
parengimo.

Metinis Susirinkimas

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 16 dieną, įvyks So. Bos-

ti, kad jų ten laukta žiau
ri vergija ir mirtis. Ne jie 
kalti, kad jų tėvai, broliai 
ir seserys žūsta baisiame 
Sibiro šaltyje. Taigi ne
leiskime mirti badu nors 
tiems, kurie išsigelbėjo ir 
laukia nežinomo rytojaus 
po debesiuotų Europos 
dangumo. Aukas jiemsir užuojautaIf you are ą member of St. tebėra 

Peter’s Lithuanian parish, So. 
Boston, and are attending 
either High School or Gram- 
mar School you can share in'. 
the prize jackpot of $40. The 
prizes will be awarded on the' 
basis of excellence, with the 
condition that at least one of, 
the prizes will be given a gram- 
mar school student.

BULES
1. ) The subject of the essay laičiui Dambrauskui

mušt be: Įlerių nutarta pasiųsti
“The Coming of Christianity 

in Lithuania”.
2. ) It mušt be either typed or 

written iri a clear and legible 
hand.

3. ) Its lenght should 
between 800 - 1000 words.

4. ) Entries will be judged 
the basis of:

a) Contents: research, accu- 
racy and presentation.

b) Style of English: clarity, 
choice of words and interest.

5. ) Essays mušt be submitted 
on or before Feb. 8, 1949 to:

Rev. Albert J. Contons 
St. Peter’s Lithuanian Rectory 

50 West Sixth St. 
So. Boston, Mass.

The prize winning essay will k°

didelė 
vargstantiems 
liams ir seserims begalinė. Už United Lithuanian Relief Fund 
tai jiems priklauso 
dėkingumas.

Iš vakarienės ir 
programos gautas 
skirstytas sekančiai: 30 siunti
nių su maistu šiomis dienomis 

i bus pasiųsta tremtyje tebe- Į 
vargstantiems tautiečiams; 40 ( 
dolerių paskirta tremtiniui naš-< 

ir 50 do-
VLIK’ui,

* reika-

II UAUUJttUUl ~ 
tremtyje bro-, siuskite

pagarba ir i

pravestos 
pelnas pa-

Lietuvos išlaisvinimo 
lams.

Tremtinių Ratelis jaučia ir

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

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

Km norite įsigyt' SauMtoje 
Califomijoje Namus ar kitas 

nuosavybes
kreipkitės pas:

aus. l
Realstatininkas

710 N. Vu Ness Avė.

Hollywood 38, Calif.

i žino, kad vakarienės sėkmingu- 
be'mas nepriklauso nuo vien jo

| darbo ir triūso, bet didele da
limi ir nuo visų tų, kurie nuo- 
širdžiai prisidėjo savo aktyviu 

i darbu prie tos vakarienės su- 
i rengimo ir visų nuoširdžių lie
tuvių, kurie savo atsilankymu, 
ar savo auka šį parengimą pa
rėmė.

Tremtinių Ratelis reiškia 
nuoširdžią padėką ponioms — 
Šimkienei ir Svilienei už aukų 
rinkimą ir bilietų 
spaudos organų — 

ir “Keleivio”

a_L-__ -a- -

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

I 

platinimą; 
“Darbinin- 

_ ___ vadovams,
j be published in the newspaper radijo vedėjams p.p. Kneižiui ir

I

Toliau Seselei Inkarnatai pri- tono Uetuvių Piliečių draugi- 
niian narlAlm Ti rrahiai ....klauso ^didelė padėko. Ji gabiai metinis susirinkimas savo 

išmokė Moterų sodaliciją ir svetainėje, 309 E Street. Bus 
valdybos rinkimas 1949 m.

I Pažymėtina, kad toji draugi
ja turi savo klūbą, ir per pa- 
________ i kelis metus labai 

P™ gerai gyvuoja, nes draugijos

Įmentais. Tą pačią dieną buvo 
nugabenta ligoninėn. < 
valanda ėjo silpnyn ir, paga
liau, apleido šią ašarų pakalnę. 

Melskimės Barboros gerovei. 
Melskimės ir už jos šeimos na
rius gyvus ir mirusius.

Nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11—11:10 v. ryto The 
Pilot transliuos katalikiškas ži
nias per radio WMEX.

Poštmaster F. A. Crowiey 
prašo visų išsiuntinėti Kalėdų 
laiškus, atvirutes ir siuntinius 
iki gruod. 15 d. ■

Juozas ir Ona Guzevičiai dar 
paaukojo $25.00 bažnyčios tai
symui. Ponia Ivaškienė savo 
šokėjų grupės vardu paaukojo 
$25.00 parapijos reikalams. 

Ačiū!

i

“Darbininkas”.
merginų sodaliciją sklandžiai 
giedoti. Ji pianu vadovavo gie
dojimams grupių ir solistų.

Trumpai sakant, ačiū visiems ^taruosius kelis metus labai 
už bet kokį prisidėjimą prie gerai gyvuoja, nes draugijos;

, šio parengimo pasisekimo. Jis vadovybėje buvo įžymūs asme-l 
( yra vertas statyti kiekvieną ny8 ui pirminiDkais _!

metą. --J
Aiškinimus šių vaizdų Pre- Juozas CunyS;

latas Dr. Kazimieras Urbonavi- pp Albinas Neviera ir Adomas 
davė lietuviškai. Ateity, Drugys; iždininku Petras Du-

... J

M ink ui už gerą reklamavimą: 
! p-nui J. Tuinilai. daug padėju
siam organizaciniame darbe ir 
dosniems aukotojams: p-nui P. 
Razvadauskui, p-nui Nevierai, 
p. Baliukoniui, p. F. G. Whit- 
kens. p. Plechavičiui, 
vedskui, p. K. Sobieskiui, p. W. 
Jakštui, p. S. Zavedskui, Pilie
čių klubo valdybai, p. Arlaus
kui, Baltic Variety savinin
kams — p. Butkui su ponia, p. 
Plevokams, p. Glineckiui, p. 
Marcinkui. Taip pat nuoširdus 
ačiū ir visiems tiems, kurie at
vyko į šią vakarienę ar šiaip 
kuo nors ją parėmė.

Išreikšdamas savo padėką. 
Tremtinių Ratelis kartu ir atsi
prašo visų tų, kurie dėl gau
saus svečių atsilankymo nebe
galėjo sutilpti į salę ir turėjo 
sugrįžti atgal ir dėl visų trū
kumų ir nepatogumų, susida
riusių dėl spūsties.

Tremtinių Ratelio Valdyba.

Essay Contest
Šv. Petro parapijos jaunimas 

turi ypatingą progą išreikšti 
savo gabumus rašyboje. CYO 
organizacija skelbia pirmą Es
say Contest dėl High School ir 

adv. Jonas Grigaitis ir adv. Grammar School jaunimo Šv. 
; raštininkais — Petro parapijoje. Dalyviai ga

lės laimėti $25. arba $5 už 
(straipsnį angliškai parašytų a- 
pie krikščionybės atsiradimą 
Lietuvoje. Tikime, kad daug 
jaunuolių bandys savo gabu
mus ir dalinsis tais gražiais lai
mėjimais. Dėl pilnesnių infor
macijų galima kreiptis į kunigą 
Kontautą.

nys,
» I '

Čia kas galėsime juos gražioje lietuvių mas Direktorių sąstatą sudaro! lrnlray-iAA i T nuleoitMn *

į

kalboje girdėti. Lauksime. Vi- profesionalai ir biz-
siems ačiū ir už šią auką. 'nieriaL Per pastaruosius metus 

Kun. Pr. Virmauskis. nebuvo jokių nesusipratimų 
--------------------- , draugijoje.

Taigi svarbu, kad į valdybą 
būtų išrinkti asmenys, kurie 
nuoširdžiai darbuojasi draugi
jai ir mūsų visuomeninėse or
ganizacijose, kurių tikslas ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, ir taipgi kurie 
turi ryšius su valdžios įstaigo
mis.

Ši draugija planuoja statyti 
savo naują namą su erdvinga 
svetaine. Tačiau draugijos na
riai yra nutarę, atsižiūrėdami į 
statybai medžiagos brangumą, 
kol kas su statyba nesiskubin- 

— palaukti geresnės progos. 
XYZ.

Šv. Vardo Draugija
i

I
i

p. Zar-

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass.

W. Casper
PERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

Ačiū ir už parengimą. Dėl 
stokos laiko nebuvo progos, sa
lėje po parengimo, padėkoti.

Parapijos Vyrų organizacija 
turėjo savo narių bendrą Šv. 
Komuniją sekmadienį gruodžio 
12 d. ir labai svarbų susirinki
mą po šv. Mišių. Pasistiprinę 
pusryčiais, turėjo rinkimus 
naujos valdybos kitiems me
tams. Jonas Akunevičius buvo 
išrinktas pirmininku, p. Juozas 
Leščinskas į vice - pirmininko 
pareigas, p. Steponas Mickevi
čius išrinktas, kaipo iždininkas,' 
ir p. Antanas Benzevičius buvo 
išrinktas 
planuoja 
Night”,
d., 1949 m. Tikisi pritraukti vi
są parapijos jaunimą ir rėmė
jus į tą ypatingą vakarą. Daly
vaus daug sporto žvaigždžių, ir 
bus rodomi krutami paveikslai 
apie įvairius sportus. Buvo nu
tarta taipgi turėti speciales ap
eigas kitą mėnesį naujus narius 
priimant.

raštininku. Nariai 
milžinišką “Sporta’ 

kurs įvyks sausio 14

ti

PADĖKA
Š.

£*****'******

I
 Pristatome Alų ir Toniką

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

I
BOMS BEVEBAGE CO.

J. ARLAUSKAS, Savininkas

m £ St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.
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Penny Sale

Tremtinių Ratelis Bostone 
m. lapkričio mėn. 27 d. suren
gęs vakarienę tikrai maloniai 
buvo nustebintas vakaro di- 

įdžiuliu pasisekimu. Svečių buvo 
i taip gausu, kad jau 7 valandą 
į salė buvo pilnutėlė žmonių ir 
j rengėjams kėlė didelio rūpes
nio, kaip sutalpinti dar vis te- 
beplaukiančias žmonių minias.

Savo gausiu atsilankymu A- 
merikos lietuviai dar kartą įro
dė, kad jų meilė mūsų Tėvynei

i

vai. 
Ko-

Lankėsi “Darbininke”

Ponia S. Čerienė - Mulks, 
Catholic Committee for Refu- 
gees atstovė, lankydama 12. 
XII. 1948 savo priežiūroje e- 
sančius našlaičius, aplankė naš
laitį Vytautą Dambrauską, gyv. 
So. Boston, 328 E St.. pas p. 
Končius. Šia pat proga lankėsi;

daug laimėjimų ir dovanų išda- “Darbininke” ir apžiūrėjo spau- 
linti viename parengime, kaip stuvę.
šiame. Jau per kelius mėnesius 
visa parapija laukia to įvykio 
paskelbimo. Neužilgo bus įvyk- seserys. Jie yra Tavo tau- 
dinta ir visi turės šimtus progų tos kūnas ir kraujas. Ne 
laimėti gražiausių dovanų ir jįe kalti, kad į mylimą

Klubas Išrinko Valdybą
Penktadienio vakare, gruo

džio 10 d. š. m. įvyko Dorches- 
terio Amerikos Lietuvių pilie
čių klubo susirinkimas.

Sekmadienį rytą 11:30 
įvyko pirmas susirinkimas 
miteto, kuris ruošia milžinišką 
“Penny Sale” bažnyčios taisy
mo fondui. Dalyvavo kun. Ab- 
račinskas, kun. Kontautas, at
stovai iš abiejų Sodalicijų, iš 
Vyčių ir Šv. Vardo Draugijos, tuo pačiu prisidėti prie bažny- Lietuvą keliai geležine UŽ- 
Kun. Abračinskas išdėstė planą čios išdalinimo. danga užleisti. Ne jie kal-

Jie yra Tavo broliai ir
I
I

I

ir su dalyvių pagelta pradėjo 
tą naują darbą- Nutarta rengti 
istorišką “Penny Sale” gavė
nios laiku. Komitetas sako, kad 
niekados nebuvo žadėta taip

Vincas Balukonis, Savininkas.

Grafton Avė. Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Draugijų Valdybų Adresai
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra*
SOUTH BOSTON CAFE

Pagamina gerus lietuviškus pie* 
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja. .

SmHi Boston, Mks.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SV0.

Plnninlnkž — Kva MarkatenC. 
•25 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tai. So. Boston 1298. 
Vlce-Plrmininkė — G. GaillOnlenč, 

8 WWield St. So. Boston, Maaa. 
Prot Rašt — Ona Ivaškienš,

440 E. 8th St, So. Boston. Maaa 
Finansų Rašt. — B. COnlenš, 
29 GouM St, W. Roxbury, Maaa

Tel. Parkvay - 1S84-W 
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St, Mattapan, Maaa. 
Tvarkdarė — Ona Krasauskas, 

11 Springer St, So. Boston, Maaa. 
Kasos GI — Elzbieta Aukštikalnyt*, 

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

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

i Visais draugi jos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininko

•V. JONO EV. BL. PAtALPINM 
ORAUGIJO/ VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys, 
•01 6th St., So. Boston, Masa.

Vlce-Pirmininkas — Pranas Tulelkla
702 E. 5th St, So. Boston, Mass 

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

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

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius
•99 E. Seventh 8t, S. Boston, Mass 

Maršalka — O. Krasauskas,
11 Springer St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią sekmadienį kiekvieno mčnesl< 
2 vai po pietų. Parapijos sali) 
492 E. 7th St.. So Boston, Mass.

WAITKUS |
FUNERAL HOMe|

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRAN AS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
ybndge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Eant Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dien^ ir naktį.
Koplyčia Šermenims Dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815 

BOuth Boston 8-2609



9
Antradiėūjį 1-t jM-r* DARBININKAS 8

Iburge). Bet N. Mazalaitė 
vaizduoja ir liūdną meilės 
gyvenimą, meilės tragiz
mą. kaip ir Alė Nakaitč - 
Rūta savo novelėse “Ūki
mo keliu” ar A. M. Kati
liškis “Prasilenkijno va
landoj” (pirmąją išleido 
Atžalynas”, o antrąjį L. 
Vismantas Schweinfurte). 
Pedagoginų, auklėjančių 
bruožu randame P. Orin- 
taitės “Marčioj ir miesto”, 
daugiausia trumputėse, 
blaiviu stilium Darašvtose 
novelėse (jas išleido “Pat
ria”).

J. Švaistas išleido net 
tris knvgas: romana — 
“Paskutini kartą tave 
klausiu”, tremtinės užra
šus “Rašau sau” ir nove
les “Siela lagamine”. Jis 
bus bene vienintelį roma
ną rw»reitais metais trem
tvj išleidęs. J. Švaisto sti
lius rea’istinis, be vn->Hr. 

nuošmen”. ri šiužėtai 
daugiausia iš artimos o»,n- 
eities ar dabarties. I 
jis nieko daug revvninia 
— sako tiesiai ir a*virpi. 
Tačiau meniniu atžvilgiu 
tai ne visad eina į sveika
tą.

j Iš verstinės literatūrą 
minėtinas Pulgio / ndriu- 
šio sutrumDintas Cervan- 
tes “Don Kichoto” verti- 

< mas ir V. Kazoko išvers
tas A. Koestlerio “Nulis 
ir begalybė” (Darkness at 
noon). “Gabija” išleido 
keletą smulkesnių J. Lon
dono, J. Steinecko. W. Sa- 
voyan ir kt. dalykėlių.

Pluoštą gerų skaitymų 
išleido B. Babrauskas 
.“Lietuvos keliu” (2 dalys) 
vardu (leidėjas “Atžaly
nas”). Taipgi gerą lietu- 

išleido “Tėviškė” Schwein- literatūros .
Raganius” (iii. “okYl!lom? „£leldo„v p- 

Valančiaus Naujokaitis (“Patna”).

Sovietų Rusijos agentai atveža labai daug raudonosios propagandos į išvietintų žmonių stovyklas Jure. Valstybių zonoj, Vokietijoj. Bet išvietinti žmonės 
tos raudonųjų bolševikų “literatūros” nei į rankas neima. Čia matome Rusijos komisarą nešanti tą propagandą į savo “jep’ą”, o Jung. Valstybių militaris poli
cininkas su pasitenkinimu prižiūri raudonųjų komisarą. (Dėka The Chicago Herald - American per Stasį Piežą)
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j ir kituose savo rinkiniuo- KRITUSIAM 
įse, taip ir šiame, kad ir PARTIZANUI 
nedideliame, poetas tebė-; —------
ra pranašas, kurio prana- Atlikęs pareiga tėvynei, 
šystė netgi išsipildė:

; Nuėjom mes lig beprotybės 
marių. 

Nuėjom mes lig tų tamsos 
krantų. 

Kur sostuose tiranai, tartum 
vyną, geria 

Našlaičių kraują, ašaras tautų.

Bern. Brazdžionio tėvy
nės ilgesys šiame paskuti- 
Įniajame jo poezijos rinki- 
jnyj dar tyresnis, karštes- 
nis, subtilesnis. !

Lygiai taip pat tėvų že
mės ilgisi Kazys Bradū
nas savo “Apeigose”. Poe- 
įtui lietuvių tauta — arto
jų žemė, krauju aplaisty-j 
ta, dėl to nė kiero kito, tik ■ 
naciu lietuvių paveldima.' 
Netgi ūkininkas tremti-- 
nvs su tuo isitikinimu lei-į 
džia tremties dienas. Iau-'pusėj ežero 
kia meto, kada rrįš prie kurie buvo 
rūdijančio plūgo. Bradū.no žiaus premijuoti (išl. “Su- širodė 
eiles išleido 
Munchene.

Su gan liūdnu veidu Liudo
tremties sąlygose pasiro
do Medardas J 
išleidęs “Sunkias valan
das”. Jauną poetą slegia 
ne tik dabarties sunku
mai, bet ir praeities klai
dos. Bet ir jam švysteli 
viltis naujos ateities ir pa
guoda bei suraminimas už 
klaidas. Lygiai taip pat 
tremtinio skurdas atsi
spindi Klemenso Jūros 
“Tremtinio ašaroi” (išl. 
“Lituania”), o Alfonsas 
Gricius sonetuose “Žemė 
ir žmogus” (išb “Žalgiris” 
Wurzburge) labai prime
na A. Nykos - Niliūno po
eziją.

Amerikos poetė Marija 
Sims (Šimoliūnienė) savo 
poezijoj “Mano Dainos” 
neužmiršo ir tremtinių, o 
J. Aisčio redaguota ir 
kun. P. M. Juro išleista J. 
Baltrušaičio poezija jiems 
bus irgi brangi dovana.

Tuo tarpu kai iš dramos' 
veikalų pereitais metais 

i tremtyj, berods, nieko ne- 
t pasirodė, novelė ypač 
įsmarkiai suklestėjo. Bet 
ir čia išleista pirmiausia 
nemaža mūsų klasikų pro
zos veikalų, kaip Vinco 

l Pietario “Algimantas” (2 
dalys, išl. “Sudavija”), 
Vaižganto “Pragiedruliai” 
(išleido “Aistia” Kasse- 
ly), Vinco Krėvės “Daina
vos šalies senų žmonių pa-

• •••Z V A •• V* .4

^Literatūra
LIETUVIŲ LITERATŪRA

TREMTYJ 1948 METAIS

A. Tyruolis

Lietuviai rašytojai trem- mantas, J. Norbutas ir P. 
tyj ir pereitais 1948 me
tais su nemažesniu spar
tumu kaip ir už pereitais 
savo veikalus kūrė ir 
spausdino. Nuo -Lietuvos 
nepriklausomybės paskel
bimo buvo sukakę 30 me
tų. ir ta sukaktis dar la
biau didino tėvynės ilgesį. 
Tačiau sąlygos kūrybai 
bu^o vis sunkesnes. Ne
kalbant anie s+o-’vklinį 
gvvenima. dar reikėjo pa
keiti valiutos reformos ir 
jos r^Das'o-"iro sunkeny
bes. Tatai vnač rrrgyveno 

l°id*jai. Bet, ara
bai iir<”'t. jie gana ryžtin
gai tfkk'si. Ynač daug li- 

ūros veika’” išleido 
Didvkla “Patria” Tubin- 
ręnę. r^maža “Sudavija” 
Augsburg?. “Atžalynas” 
Wilb°im - Tcc\ taingi at
saini Didėi?.:, 1rain I.. Vis-

Indreika arba, pagaliau, ir 
tremtvj išeiną laikraščiai, 
kaip “Mūsų Kelias”, “Min
tis”, ir kiti.

Kas gi atsispindi perei
tų metu lietuvių tremties 
noezijoi, griežčiau tariant 
lyrikoj? Šis literatūros 
žardas p°r. metais, tiesa, 
klek susi1priėjo, palyginus 
jį su ankstyvesnių metų 
produktingumu. . Dėl to 
matyt noras laikytis se
nesnės tradicijos, mažiau 
šauti į naujus bandymus, 
daugiau stiprėti senes
niais laimėjimais. Eern. 
Brazdžionis suredagavo ir 
su L. Vismantu išleido A- 
m°rikoi gvvenančio poeto 
Jo^o Aisčio parinktų eibų 
rinkini “Pilnatis”. Surink
ta. ką tik geriausia poetas 
per metu eilę parašė. Tai, 
be atr-jo. brangi dovana

KUR GI KRAŠTAS
Kur gi kraštas šių kraujo ir ašarų marių?
Kur gi tavo, tėvyne, valtelė vali 
Išsiūbuotos stichijos verpetų kely 
Beišplauks, nešina savo viltį nemarią?..
Ir naktis, ir žaibai, ir traškieji griaustiniai, 
Ir įsiutusios vėtros kaukimas nuožmus 
Su didžių vandenų gaivalingu ūžimu 
Užslopino tau šaukiantį balsą, tėvyne.
Palaidi gaivalai galinėjasi, trankos... 
Kai nušvinta įkaitusi žaibo pyktis, 
Pasirodo bangų užblaškyta valtis
Ir dangopi iškeltos maldaujančios rankos...
O tėvyne brangi, nebuvai gal dar niekad 
Palaužta, pažeista taip skaudžiai ir giliai, 
Neraudojai balsu dar taip niekad graudžiai, 
Svetimiesiems atėjus pamint ir paniekint, f HBet tu niekad džiaugsme, ir nelaimėj ir baimėj 
Nebuvai išdidi ir graži, kaip nūnai, 
Ir tikra ateitim, nes tu vieną žinai — 
Seka audrą giedra, kaip nelaimę kad laimė.
Tu žinai, kad kančioj pažinimas ir džiaugsmas, 
Ir svajų bei troškimų tikriausia versmė, 
O gal būt kad tik joj glūdi viso prasmė, 
Net gyvenimo trykštantis džiūgis ir šauksmas.
Tai dėlto, kad nūn vėtros kasas tau išpynė, 
Tu įsmigusiu žvilgsnio linu į audras 
Pamatai užu jų nematytas giedras — 
Pažadėtosios laisvės rytojų auksinį.
O praeis, pasibaigs šitos audros įtūžę, 
Išsiners iš nakties tau gimtieji krantai 
Ir taip lygiai jau bus, kaip svajonėj matai — 
Sužydėjęs gražiai tavo laisvės gegužis...

J. Aistis.

v •

Narsus kary, tu pražuvai... 
Tu užgesai, kai laisvė švito, 
Laimėjęs kovą tu ne sau...
Akis ne motina užspaudė, 
Prie kapo neverkė sesuo. 
Kovos lauke patrankos griaudė 
Raudojo ūkanos ruduo...

I

Tauta tau gražų vardą skyrė; 
Nežinomu kapu esi’ 
Tau tapo motina — tėvynė.
Ir tavo broliai mes visi!

“M. L.”

Puikasa Kalėdų Dovana-
Tai Laikraštis “Darbininkas”
Prieš Kalėdų šven

tas risi galvoja. suka 
raibas ką čia nupir
kus savo giminėms 
nr draugams dovanu. 
Puikiausia dovana ir 
ilgiausiai bus įvertin- 
a. tai laikraštis 
Darbininkas”, kuris 

n^r visus metus ap
lankys jūsų giminai- 

d^augų du sv- i 
savaitę. Taigi,iu i __ ___

o nelaukiant už---------- £—
s-Jyk ii dabar! Metams kainuoja tik S5.00: pu
sei metų — $2.50.

•‘D/ R3ININK0" ADMINISTRACIJAI:
Š?jorr.i siunčiu S ir prašau kaipo Kalėdų dovaną 

siuntinėti ‘•Darbininką”:

Adresas

ir užjūrid broliams, kaip šio poeto veikalai pir- 
kad pastarųjų J. Baltru- miausia, žinoma, skiriami 
šaičio poezija (J. Aisčio mokyklai, 
redaguota!} tremtiniams. Užtat jau sunkų dabar- 
“Pilnatvj” randame ir pa- ties gyvenimą ir nepalau- 
skutiniame J. Aisčio rin- žiamą tėvynės ilgesį vaiz- 
kinyj — “Nemuno ilge- duoja Bern. Brazdžionio 
sys” — geriausių eilėraš- “šiaurės pašvaistė” 
čių pavyzdžių, kaip “Vai Vismanto išleista), 
nedvelk” :* ---------------------------
Vai. nedvelk, nedvelk, vėjeli, 
Vyšnių žiede, vai nešelk, 
Ir nukrėsdamas žiedelį. 
Mano džiaugsmo neprikelk...

Kazys Bradūnas taip 
pat pakartojo savo “Vil
niaus Varpų” sonetų leidi
mą. Šie sonetai, “Patria” 
leidyklos dailiai išleisti, 
nukelia mus į mūsų seno
sios sostinės grožį. Poetas Plevenk, plevenk, miela liepsne- 
esmėj yra estetas, grožio le, 
ieškotojas, ir j tą groži Ir su mumis drauge dainuok— 
nuoširdžiai įsijaučia, jį Į laisvę veda mūsų kelias, 
subtiliai, giliai išgyvenda- Į saulės kupinas dienas, 
mas perduoda.

• Kaip užpereitais metais 
buvo išleisti Maironio ‘Pa- 
vasario Balsai’ ir jo bala- 

^Įg'dės, taip pereitais metais 
pasirodė Maironio poe- 

5^ i mos: “.Jaunoji Lietuva” ir Atėjo vakaras į girią. 
K į “Mūsų Vargai”. Jas išlei- Veidai užsidegė ugnim, 
S.do J. Narbutas ir P. In- šviesa tamson sau kelią skina, 
gŽ.dreika Meerbecke (anglų Drąsiai mes žvelgiame naktin, 
į® zonoj), šie mūsų žymiau- “M. L.”‘davimai” (penktoji laida,

— geriausių eilėraš- “šiaurės pašvaistė (L. 
Kaip

turte) ir “
“Sudavija”), _______
“Antano tretininko paša-' Vaikų literatūra trem- 
kojimas”, net V. Ramono tyj pereitais metais irgi, 
“Kryžių” antroji laida. palyginti, neblogai klestė- 

Su tikru lyrizmu savo jo. “Patria” išleido 2 St. 
tėviškės ga ntą aprašo Zobarsko knygutes: “Ga- 
Pulgis Andriušis “Anoj nykių vaikai” ir “Per šaltį 

” vaizdeliuose, ir vėją” (antra laida abie- 
Raud. Kry- jų). Balęs Voveraitės pa- 

net 3 dalykėliai * 
“Sodyba” davija” (, o “Minties” laik- “Kiškio lūpa”, “Lietuvos 

! raščio premiją buvo lai- keliu” ir “Žirgonė ir Gai- 
• Dovydėno lė” (3-jų dalių svenos pa- 

Gyveno kartą karalius” saka). A. Giedriaus išėjo 
Bavarskas (taiP Pat i®l. “Sudavija”). “Tėvelių pasakos”, o J.

’Į Kaip Nelė Mazalaitė - Rutkauskas išleido “Gin- 
Krūminienė savo “Apvers- tarėlius”.
toj valtyj” novelėse linku-| Dauguma lietuvių rašy
si tik į pasaką, taip Julius tojų dar tebėra tremtyj 
Kaupas “Daktare Krikš- bet ar jie visi beišliks 
tuke” duoda mums mo- šiais metais vietoj sunku 
demiškų, stilingų pasakų pasakyti. Galimas daik- 
pluoštą. Jam nestinga ir. tas, kad jų daugumas at- 
šviežaus jumoro (tas pa- sidurs užjūr'H ar įvairios? 
sakas išleido P. Abelkis, pasaulio dab’se, tačiau 
Freibur^, o “Apverstą,reikia tikėtis, kad ju kury- 
valtį” “Sudavija” Augs-.bingumas dėl to nekris.

ATĖJO VAKARAS

Atėjo vakaras j girią, 
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių šakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų.
Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis smeigę j liepsnas.
Tai vėl prasmego girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

Pašoka kibirkštys į aukštį
Ir dingsta tamsoje staiga.
Miškų tankmėj pabunda paukš

čiai —
Iš žygio grįžta trys draugai. Šiomis dienomis, kaip šis vaizdas parodo, 

New Yorko miestą aplankė pirmas sniegas. Tūla 
vairuotoja pabraukus automobilio lango stiklo 
paviršių sugniaužė pirmutinę sniego bolę. Prie
miesčiuose vaikai spėjo sulipdyti iš sniego senį- 
besmegenį. Bet lietus užklupęs ankstyvą svečią 
nuplovė nuo žemes paviršiaus.

Brad%25c5%25ab.no

