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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
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• Baisūs dalykai už geležinės 
uždangos

• Buvę generolai — dabar 
katorgininkai

• Jugoslavijoj tebevyksta 
teroras

• Premjeras — kaip privatus 
asmuo
“The Ensign” specialus ko

respondentas iš Vienos prane
ša apie baisius dalykus, vyks
tančius anapus “geležinės už
dangos“, raudonųjų valdomoj 
Čekoslovakijoj. Korespondento 
teigimu, nelabai seniai čekoslo
vakiškoji NKVD nusiaubė 
kraštą ir įvykdė tūkstančius a- 
reštų, kaip Prahoj, taip ir ki
tuose miestuose bei miesteliuo
se. Suimtieji buvo pasiųsti į 
taip vadinamą Jachymov sritį 
prie sunkiausio ir pavojingiau
sio darbo — į primityvaus į- 
rengimo uranijaus kasyklas.

Minėtoje srityje, esą, pasku
bomis įruošta net vienuolika 
priverčiamojo darbo stovyklų, 
kurios administruojamos so
vietinių pareigūnų — ekzeku- 
torių.

Sovietai, ruošdamiesi lemtin
gam atominiam karui prieš 
Vakarus, karštligiškai stengia
si iškasti kuo daugiau urani
jaus Čekoslovakijos žemėj. Ry
šium su tuo, jie įsakė skubos 
keliu formuoti uranijaus ka
syklas naujose vietose — Pri- 
bram ir Bohotice rajonuose, 
kur vėl bus gaudymas “politi
nių” katorgininkų, ir vėl juos 
siųs į naujas mirties kasyklas.

Ten yra nustatyta ir iškasti- 
no uranijaus produkcija. Kiek
vieną mėnesį privaloma pa- 
■Mtoiti 10 ^) Hijau—g rtfotop 
krovinių, kwte RUOstriivos turi 
būti pasiųsti į Sovietų Sąjungą.

Koncentracinės stovyklos, 
kurios buvo suplanuotos ir į- 
steigtos dar vokiškųjų nacių 
laikais, esą, šiuo metu perpil
dytos areštuotaisiais dvigubu 
skaičiumi. Kaliniai turi keltis 
rytais šeštą valandą ir dirbti 
iki aštuntos valandos vakaro, 
deja, su mažiausiu kiekiu mais
to ir nepakankamai gaudami 
net vandens. Darbo prižiūrėto
jai stovyklose, esą, parinkti to
kie asmenys, kurie galėtų būti 
žiauriausių pasaulyje žmonių 
pavyzdžiais. Sakytasis kores
pondentas mini vieną prižiūrė
toją, 
esąs 
mąjį 
ku 
miesto ghette...

•
Minėtose kasyklose dirba ne 

vien tik eiliniai žmonės kator
gininkų darbus. Ten yra ir ga
na žymių buvusių asmenų. 
Štai, čekų generolas Prikyl, 
kuris savo 
mas ir vadinamas “Kijevo he
rojumi”, taip pat dabartiniu 
metu randasi priverčiamojo 
darbo stovykloje Rykamov’e 
ir dirba katorginį darbą.

Gen. Prikyl 1940 m. kovojo 
prieš nacius alijantų pusėj 
Prancūzijoj, vėliau buvo antro
jo čekų armijos bataliono va
du Anglijoj, o ankstesniais ko
vų metais (1943) kovojo prieš 
nacius, kaip savanoris, raudo
nosios armijos eilėse. Už didelį 
narsumą Gen. Prikyl yra deko
ruotas aukštais pasižymėjimo 
ženklais. 1944 m. prezidentas 
Benešąs jį siuntė su specialiais 
tikslais į Slovakiją, 
lūs revoliuciją prieš 
nacius. Vokiečiams 
vus, gen. Prikyl ir 
Slovakijos žemėj.
m. jis buvo paskirtas didžiau
sios čekoslovakų karinės gru 
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Žiemos Žiaurumai Vargina
Vakarų Valstijų Gyventojus

Sekmadienį, sausio 15 britai pripažindami vy- 
d. šiaurvakaruose — Wa- riausybę, nėra pripažinę 
shington, Oregon ir kito- Kinijos komunistinio rė- 
se valstijose sniego aud- žimo. 
ra, smarkus vėjas, šaltis 
siautė ir vargino tų vals
tijų gyventojus.

Žiemos žiaurumai ne
aplenkė VVyoming, Colo- 
rados, Nebraskos, Wis-| 
consin, Michigan ir India
na valstijų.

Viso tose valstijose žiau- na mirties bausmę, 
rus oras nusinešė 52 gy- renybėje ,tai buvo propa- 
vybes, priskaitant 10 Ka- gandinis dalykas. Gali 
nadoj. Sniego audros pa- teismai ir nenuteisdavo 
darė daug ir medžiaginių mirties bausme, bet Stali- 
nuostolių.

Stalinas Grąžino Mirties 
Bausmę Rusijoje

Maskva, Rusija — Prieš 
porą metų Stalino valdžia 
paskelbė, kad ji panaiki- 

Tik-

Kinijos Komunistai Nepa
tenkinti D. Britanijos Nota

i

z-
fe >_ _

Šventasis Tėvas Pijus XII su specialiomis 
apeigomis Vatikane įteikia Šv. Miesto Jeruzalės 
patriarchui tėvui pranciškonui Alberto Gori pa
triarcho insignijas.

no budeliai badu ir kan
kinimais numarindavo ne
kaltus žmones.

Į Dabar Sta’inas vėl įve
dė mirties bausmę Rusi
joje ir rusų okupuotuose

Londonas — Kinijos ko- kraštuose.
munistinė vyriausybė jau-! Tai aiškus pasirengimas 
čiantis įžeista D. Britani- naujam valymui, naujom 
jos nota, nes ji dėl iškrai- skerdynėm.

t

pymo jos vardo, nes vie
name oficialiame užsienių 
ministerijos pranešime to
ji vyriausybė buvusi pa
vadinta komunistine. Pei
pinge primenama ang- Rytų vokiečių 
lams, kad tikrasis šios vy- ministerijos 
riausybės vardas 
Kinijos liaudies respubli- pranešimas, kad rusai pa- 
kos centralinė liaudies sirašė sutartį su rytų Vo- 
vyriąmbę.. . ...

Nepatenkinti kinų ko- mili T&8 
munistai esą ir dėl to, kad •' “gryna fabrikacija”.

Rytu Vokiečiai Užakija 
Sutartį Su Rusija

Frankfurt, Vokietija — 
užsienio 

pareigūnas 
esąs: pareiškė, kad laikraščio

yra

J. E. ARKIVYSKUPAS CUSHING 
BŪSIĄS KARDINOLAS

AMERIKOS KATALIKAI DAVĖ 
PALESTINAI$1,250,000

pavarde Niederle, kuris 
daug žiauresnis už žino- 
sadistą Pindah, savo lai- 
siautėjusį Thererienstadt

laiku buvo skaito-

Valstybes Departamentas Pasmerkė 
Kinijos Komunistus. - Įsakė Konsu
lato Pareigūnams Išvykti Iš Kinijos

jis buvo at-VVashington, D. C. — :susilaikius), 
Valstybės Departamen-'mestas, 
tas, sužinojęs, kad Kinijos: Tada sovietų atstovas 
komunistai užgrobė Ame- Malik antrą kartą išėjo iš 
rikos konsulato nuosavy-Į posėdžio salės su tuo pa- 
bes Peipinge, pareiškė čiu pareiškimu, kad neda- 

I griežtą protestą ir įsakė gyvausiąs S. T. posėdžiuo- 
konsulato ° w °
apleisti Kiniją.

Valstybės Departamen
to įsakymas paliečia 135 
Amerikos 
reigūnus, 
mas.

Kinijos 
pat užgrobė Olandijos ir 
Prancūzijos kons u 1 a t ų 
nuosavybes Peipinge.

pareigūn a m s se, kol juos dalyvauja 
i nac. Kinijos atstovas dr. 
T. Tsiang.

I --------------------

konsulato pa- 
įimant jų šei-

komunistai taip

Angliakasiai Neklauso 
Lewiso

New York Per pasta-jtus buvo Šv. P. Marijos į 
ruosius 18 mėnesių Ame-1 Dangų Ėmimo kolegijos, 
rikos katalikai sudėjo ir'Worcester, Mass 
įteikė Palestinos gyvento-j kas. Jis bus ' 
jų, nukentėjusių nuo karo j dviejų katalikų 
šelpimui. , Rusijoje.

.., iždinin- 
vienas iš 
i kunigų

Amerikos katalikų pa-i Kitas yra kun. Jean De 
Ipa >iwtktnmn, kurijMatba Thomas, ^ugusti-

Pittsburgh, Pa.— 
tančiai angliakasių, 
busiu minkštosios anglies 
kasyklose, atsisako grįžti 
darban. Jie neklauso John 
L. Lewis, angliakasių or
ganizacijos prezidento į- 
sakymo grįžti darban pir
madienį, sausio 16 d.

John L. Lewis tyli. Jis 
beabejo mąsto ką daryti 

prieš keturias dienas buvo su neklaužadomis.

Saug. Taryba Atmetė 
Sovietų Reikalavimą

Lake Success — Sovietų 
atstovas Jakob Malik

apleidęs Jung. Taut. Sau
gumo Tarybos posėdį, pa
reikšdamas, kad posėdyje 
nedalyvausiąs, kol nac. 
Kinijos atstovas jame dš-

Tūks- 
dir-

Dėl Ginčo Sulaikė Laivę 
"llede France"

Vatikanas — Popiežius F_ 1
Pijus XII šį pavasarį su- dinolų 
šauksiąs specialią 1-----’ —
storiją, 1 
naujus kardinolus. Tiki-prisibijąs, kad tuo dar la- 
masi, kad būsią paskirti biau nepasunkintų tų 
du nauji kardinolai iš A- 
merikos. Į juos pramato- 
mi kandidatai Bostono ar
kivyskupas Richard J. 
Cushing ir St. Louis arki-’ 
vyskupas Joseph Elmer 
Ritter. Arkivyskupas Ri-' 
chard Cushing yra 54 
amž. ir yra nuo 1944 
Bostono arkivyskupu.

Paskyrimui naujų kar- 
i iš kraštų anapus 

------ konsi-1 geležinės užuolaidos Šv. 
kurioje paskirs Tėvas esąs priešingas, nes

yra teikiama per War Re-’nijonų
lief Service — NCWC ir tautybės kunigas. 
Artimųjų Rytų Katalikų 
Gerovės organizaciją, bu-, 
vo didelė pagalba Jungti-^ 
nių Tautų šalpos progra-' 
mai, sakė kun. Aloyzas J. 
Wycislo, WRS — NCWC' 
direktoriaus asistentas.

ordino' jiaScIla) .V5“U,"ela“k^‘

Iš 79 Povandeninio Laivo 
įgulos 15 Išsigelbėjo

nepasunkintų 
kraštų katalikų padėtį.

Autobusu DoriMnkai 
Nubalsavo Streikuoti

m. 
m.

Boston, Mass. — War- 
wick ir Brush Hill Coach 
linijų, kurios aptarnauja 

{autobusais Malden, Reve- 
re, Melrose, Mattapan, 
Milton, Stoughton ir Can- 
ton, darbininkai nubalsa
vo išeiti į streiką.

Darbininkai

»

■j PnrytHns, sausio 14 —
Prancūzų prabanginio lai

svo “Iie de France” savi
ninkai sulaikė jo plauki
mą per Atlantą iki vasa
rio 2 d. dėl kilusio ginčo 
su darbininkais.

Apie 1000 keleivių, ku
rie turėjo išvykti iš Le 
Havre į užsienį, buvo pri
versti traukiniu vykti į 
Paryžių.

mas iki jo pasiūlymas bus 
apsvarstytas, išėjo iš pa
sitarimų salės. Tačiau 
greitai, lyg ir nieko būtų 
nebuvę, vėl sugrįžo. Pa
stačius Rusijos atstovo 
reikalavimą dėl pašalini
mo Kinijos atstovo iš 
Jungt. Tautų, Saugumo 
Tarybos balsų dauguma 
(6 balsai prieš 3 ir dviems

Sheerness, Anglija — 
Praeitą ketvirtadienį Bri
tų submarinas (povande
ninis laivas) susimušė su

Kunigas Išvyko Į Maskvą t Švedijos tankeriu Divina 
----------- ir nuskendo. Iš 79 povan-

New York — Sekmadie- deninio laivo įgulos tik 15 
nį, sausio 15 d. š. m. lėk- išsigelbėjo, 
tuvu išvyko į Maskvą ku
nigas Louis Robert Bras- šiųjų, 
sard, 35 m. amžiaus. Jis pasakojo, kad povandeni- 
yra paskirtas užimti ka- nio laivo inžinai buvo su- 
peliono pareigas Maskvo-1 stoję. Tuomet laivelio ka- 
je Amerikos katalikams.,pitonas sušuko: “trauktis 
Amerikiečiai neturėjo ka-'atgal”. Bet mes jau nebe- 
peliono per vienus metus, j turėjome laiko tai pada-

Kun. Brassard per 7 me-'ryti, sakė išsigelbėjusis.
Šv. Tėvas Šventųjų Me

tų proga yra numatęs pa
skirti naujus kardinolus 
ir papildyti Šv. Kolegijos 
skaičių iki 70 jos narių. Darbininkai nubalsavo
Manoma, kad konsistori- streikuoti po to, kada 
ja bus sušaukta kovo 12 Charles W. Warwick, a- 
dieną, kuri sutampa su biejų linijų operatorius, 

, šv. Tėvo gimtadieniu ir atsisakė jų reikalavimus 
. vainikavimo sukaktimi. perduoti arbitracijai.

kad sukė- 
okupantus 
kapitulia- 

liko Čeko-
Po to, 1945

h*

Vienas iš 15 išsigelbėju-
Dennis Griffiths

Rusijos Lakūnai Kinijos Kare
Bridgewater, Mass. —| Mrs.

Mrs. Maya Freeman, Ki- sauja, kad Amerika už- 
nijoj nužudyto kapitono mokės aukštą kainą tre- 
Willard G. Freeman žmo- čiame kare už nesulaiky- 
na, grįžus iš Tolimųjų Ry- mą rusų kada jie pradėjo 

į tų, pasakoja, kad Rusijos veržtis į Kiniją.
j lakūnai jau keli mėnesiai -----------------

Freeman prana- 
kad Amerika

TITO SVARSTO UŽDRAUSTI kaip skraido Kinijos pa-1 Suotnigį Nepriims Sovietu
_________ _____________ _____ —_  - ______ _ _ * - - - — — rrnlRa+i _ _ ■ _

SKRISTI SOVIETŲ LĖKTU
VAMS VIRŠ JUGOSLAVIJOS

dangėse ir gelbsti komu- 
' nistams kovoje su nacio

nalistais.
Rusijos lakūnai, sakė

Reikalavimo
Helsinki, Suomija — Į-

KELIONĖ J ROMĄ

Paryžius — Jugoslavi
jos vyriausybė svarsto 
galimybes uždrausti skri
sti sovietų ir jų satelitinių 
kraštų lėktuvams virš Ju
goslavijos teritorijos.

įvykdyti šį savo sumany
mą, uždrausdama skristi 
virš jos teritorijos sovietų 
ir jų bloko kraštų lėktu
vams, Jugoslavijos santy
kiai su sovietų Rusija ir 
jos satelitais dar labiau 

Iki šiolei sovietai ir Če- paaštrėtų, o Albanija at- 
koslovakija palaiko regu- sirastų nuo jų izoliacijos 
liarų civiliniais lėktuvais padėtyje, nes ligi šiol vie- 
susisiekimą oro linija, nintėlis patogus susisieki- 
Maskva, 
das, Tirana, Sofia.

Jeigu Jugoslavija imsis slavijos teritorijos.

oro
Praga, Belgra-(mas Rusijos su Albanija

Mrs. Freeman, daug kar- žymus suomių pareigūnas 
tų pasirodė kai Amerikos teigia, kad Suomijos val- 
lakūnai atveža maisto ap- džia atmes vėliausią So- 
suptiems kiniečiams na- vietų Rusijos reikalavi- 
cionalistams. Vieną kartą mą ištremti iš Suomijos 
rusų lakūnas taip arti at- 300 tariamų Sovietų karo 

■ skrydo prie amerikiečių kriminalistų.
transportinio lėktuvo, kad
amerikietis galėjo jį labai bet griežtas atsakymas 

i gerai nufotografuoti.
Paveikslas I

parodė ne tik rusą laku-

Sakoma, kad mandagus,

bus pasiųstas Kremliui 
labai gerai antradienį, sausio 17 d.

Prezidento rinkimai vyk- 
1 ir antra

dienį, sausio 16 ir 17 d.d. 
š. m.

infLo ivuBijua su zvivcuuja ną, bet taip pat rusų ar- sta pirmadienį 
|yra lėktuvais virš Jugo-|mijos ženklus ir lėktuvo

’ . numerius.

Suėmus visus davinius į vieną, Kunigų Vienybės rengiama 
Amerikos lietuvių jubiliejinė kelionė į Romą įvyks orlaiviais. 
Suprantama ortakiai bus naudojami didesniems tolumams. Vie
tiniai važinėjimai Europoje bus traukiniais arba autobusais. Ke
lionei nustatyta du pasirinkimu: pirmas išvyksta iš New Yorko, 
arba Bostono liepos 30 dieną ir sugrįžta atgal į tas pačias vietas 
rugpiūčio 20 dieną. Tame tarpe su visomis iškilmėmis aplankys 
sekančias vietas ir šventoves: Lisbon Portugalijoje, Fatimą, 
Liurdą, Nicą, Romą, Paryžių, Lisieuv šv. Teresėlės vietą ir pa
keliui kitas vietas. Romoje išbus ir lankys įdomybes 6 dienas. 
Audijencija pas šv. Tėvą. Toji kelionė kainuos $1,057.00.

Antras, išvyks iš tų pačių vietų ir tą pačią dieną, liepos 30, 
o sugrįš rugpiūčio 27 dieną, šioje kelionėje aplankys visi kartu 
visas pirmos kelionės vietas. Be to dar aplankys Veneciją, Inns- 
bruką Austrijoje ir dalyvaus Kristaus Kančios vaidinime Obe- 
rammergau, Šveicarijos Lucerne ir kitas vietas. Antroji kelionė 
kainuos $1,205.00. Į šias sumas įeina visos važinėjimo, gyveni
mo ir valgio išlaidos. Taip, kad daugiau niekur nebus reikalo iš
leisti, nebent sau ką norėtų nusipirkti atsiminimui.

Kelionei visi privalo turėti pasportus. šios kelionės yra prie
žiūroje Bostono Arkivyskupo ir joms asmeniškai vad. Kunigų 
Vienybės įgaliotinis kun. Jonas F. Bernatonis 94 Bradford St., 
Laurence, Mass. Visais kelionės reikalais kreipkitės į jį.

Gali kam kilti klausimas, kodėl kelionę orlaiviais pasirinko
me? Žymiausi žmonės šiais laikais važinėja orlaiviais. Bet ypa
tingai mes pripratę nesiskubinti ir į laikraščių skelbimus domės 
nekreipti, bus laiko, o tuom tarpu jau du mėnesiu kaip visi lai
vai ligi rudenio užpildyti ir nėra vietos jokiai grupei. Iadvų 
trūksta, o orlaiviai vasarą skris po apie 20 į dieną ir jte greitai 
suvažinėja, duoda daugiau laiko vietas aplankyti. Beto, orlai
viais visur pirmos klasės pigesne kaina patarnavimas ir lygiai 
saugu kaip ir dideliais laivais vandenyne.

Kelionė į Romą duos progos pamatyti daug gražių ir įdo
mių vietų pasaulyje, bet ypatingai — tai Dievo malonių kelionė, 
atgailos kelionė, jubiliejinių atlaidų įgijimas ir dalyvavimas Ka
talikų Bažnyčios centro iškilmėse. Viso to pinigais neapkainuosL 
Tad skubinkitės užsisakyti vietas, nes vėliau ir čia pritruks. 
Linkiu laimingos kelionės.

KUN. K. A. VASYS, K. V. Pirmininkas,
153 Sterling St, M orcester 4, Mass.



Antradienis, Sausio 17, 1950

Iškilmingai Sutiko Gen. Marshall
Boston, Mim. — Pirma

dienį, sausio 16 d. į Bos
toną atvyko Gen. George 
C. Marškai I. Jis atvyko 
Raudonojo Kryžiaus 
kraujo centrą dedikuoti. 
Gen. Marshall yra Raudo
nojo Kryžiaus preziden
tas.

Geležinkelio stotyje jis 
buvo sutiktas valstijos ir 
miesto viršininkų ir taip 
pat įvairių organizacijų

į Japoniją jis slapta įlipo 
j kitą laivą. Jis buvo su
laikytas. Bet slaptai jis 
vėl pateko į tą patį laivą, 
kuriuo buvo atvykęs pir
mą kartą į Jung. Valsty
bes, ir vėl atvyko į Ame
riką.

Šį kartą atsirado užta
rėjų, kurie rūpinasi, kad 
Niek, kuris moka anglų 
kalbą, galėtų pasilikti šia
me krašte, nes jis esąs be

valdybų. Apie 11:30 vaL._Ba.yo krašto ir jis neturįs
rytą įvyko paradas, o 3 
vai. po pietų centro dedi
kavimo iškilmės.

Gen. Marshall buvo ne 
tik įžymus karininkas, 
bet ir valstybės sekreto
rius.

kur dėtis. Jis yra tik 
metų amžiaus.

JLP. (statymas Bus
Pakeistas Irtley

19
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VLIK’o MEMORANDUMAS
P. AMERIKOS SPAUDOJ

Jungtinėms las, muzikos konservato-

DABARTIES PASTABOS

taMKŲK tavoje

Neu York — J. V. viee 
prezidentas Alben W. 
Barkley, kalbėdamas Uni
ted SeAūce for New Ame- 
jrieans organizacijos susi-

••dageštas — Naujau--rinkime, pareiškė, kad jis 
rieji komunistiniai parė- tvirtai tikįs, kad Senatas, 
dymai Vengrijoje siekia J jeigu būtų jam leista da- 
visai likviduoti bažnyti-!bar balsuoti, dauguma 
nes institucijas, ypač pir-j halsų nubalsuotų pakeisti 
moj eilėj moterų vienuo-D. P. įstatymą, 
lynus. Vis daugiau ir dau-! p . .

t leidžiama is ® •giau seserų atleidžiama is M 339,000 išvie-
7 lk‘ tmtl asmenys.

žiol dirbo. J06 gali pasi- J
likti dirbti ligoninėse ir .
toliau, jeigu sutinka dirb- VLIK-IS dČkojd AmčlIkOS 
ti, kaipo pasaulietės slau
gės, tačiau nuo tokio pa
siūlymo visos vienuolės i- 
ki šiol atsisako.

Įvairios kitos bažnyti
nės institucijos atsidūru- 
sios dideliuose materiali
niuose sunkumuose dėl la
bai didelių uždedamų 
joms mokesčių. Kunigams 
stengiamasi atimti bet 
kokios pragyvenimo gali
mybės.

Lietuviu Tarybai

Pirmasis iš kairės Giuseppi Severini ir se
kantis Eremengildo, praeitojo karo Italijos ka
riai, sugrįžę iš sovietų nelaisvės, pirmieji pėsti 
atvyko, kaipo Šv. Metų maldininkai, Romon. Jie 
buvo priimti Šv. Tėvo, kurį matome su jais besi
kalbant.

D.P. ĮSTATYMO VYKDYMO 
PIRMIEJI METAI

ELTA
Tautoms VLIKo įteiktas rijas, arba vietinę polici- 
memorandumas dėl vyk- ją ir federales agentūras 
domo Lietuvoje genocido atsiklausdami jų apie tas 
nusikaltimo plačiai buvo naujas agentūras, 
svarstomas P. Amerikos —— ----------
spaudoje. Kai kurie Ar- PVNhljl BALFUI S100 
gentinos ir Uragavajaus 9
dienraščiai paskelbė ilgus 
straipsnius, f 
svarbiausius memorandu
mo duomenis 
mus Sovietų i 
Kai kurie laikraščiai savo 
straipsnius iliustravo ati
tinkamais paveikslais.

“EI Pueblo” 
Buenos Airėse 
memorandumo turinį, jį pelno $618.97, iš kurių 
iliustruodamas 
lu, vaizduojančiu darbo 1 BALF-o centrui, 
vergų stovyklą Sibire. -

“Aceian”,

BALF-o 100-jo skyriaus

(Pradžia 1-me puslapyje 

pės vadu Milovicuose, netoii 
Prahos.

Po komunistinio perversmo 
Čekoslovakijoj 1948 m. gen. 
Prikyl buvo iš armijos išmes
tas ir buvęs “Kijevo herojus” 
patalpintas į priverčiamojo 
darbo stovyklą, kurioje, kartu 
su juo, dar yra ir gen. Piką, 
savo laiku buvęs karo attache

duodami eugiriakUftag |yykęs 1949 Maskvoje. Taip sovietai “atsi- 
memorandu- m ^^0 g d. nutarė dėkoja” buv- ka

ip kaltini- pa&iųsti BALF-o Centrui, riams-
Kalėdų Švenčių proga, 

" $100.00 tremtinių šalpos 
reikalams. Surengtas sky
riaus pastangomis ir dar

di ei)rastis bu Vakaras ■ __
atpasakojo 1949 m. spalio 1 d.

Iš Romos gautomis žiniomis 
Jugoslavijos slaptoji policija 
tebetęsia, kaip ir tęsusi, per-mis u • • * * ’ *

- koncertas ir terorą jugoslavų
davė dvasiškiu-

Visai neseniai ten buvo a- 
reštuotas kun. Antonio Cule. 
Areštuotojo kunigo \ brolis. Jo 
Ekscelencija Pietro Cule, bu
vęs Mogtar’o Vyskupas, jau se
niai areštuotas ir nuteistas 11 
metą sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Vyskupo dar vienas brolis — 
taip pat buvo kalinamas ir vė
liau Tito slaptosios policijos 
nužudytas...

Tokie baisūs dalykai tebe
vyksta komunistinėj Jugosla
vijoj.

•
Šventųjų Metų atidarymo iš

kilmėse Vatikane Kanados Mi- 
Inisteris Pirmininkas St. Lau- 
j rent buvo atstovaujamas as- 
j meniškai ne kaip premjeras. 

■ bet, jo žodžiais tariant, kaip 
Į privatus asmuo katalikas. Sa- 
! vo asmens reprezentavįmą 
j premjeras buvo pavedęs Kana- 
I dos ambasadoriui Italijoje Jean 
iDesy.

Sonoma, Kalifornija —,
Sausio 15 d. mirė oro jėgų i SuiinoJ^ tei reporteriai, 
generolas Henry H. (Hap) tuoaju apspito Premjerą spau- 
Arnoid, kuris antrojo pa-|dos konferencijos metu ir ėmė 
saulinio karo metus vado
vavo Jung. Valstybių ka
ro jėgoms prieš Ašies jė
gas. Jis buvo 63 m. am
žiaus.

Laidojamas ketvirta-] 
dienį, sausio 19 d. su mili-] 
tarėmis apeigomis Arling- 
tono tautinėse kapinėse.

paveiks- $500.00 jau perduoti

Tame pat susirinkime 
Uragvajaus tarp kitų reikalų buvo 

dienraštis, 1949. 11. 3. per priimti nauji nariai, kurie 
visą puslapį skelbia kad savo ruožtu pažadėjo ki- 
sovietai iš Lietuvos de-jtam susirinkimui atsives- 
portavo 520,000 gyvento
jų. Toliau straipsnyje dės
to, kad Vyriausiojo Lie
tuvos išlaisvinimo Komi
teto memorandumas JTO 
duodąs gausių faktų dėl 
sovietų vykdomo Lietuvo
je genocido.

Kiti Montevideo laik
raščiai: “La Tribūna Po- 
pular”, “EI Debate”, “La 
Manana”, “EI Plata”, at
pasakoja memorandumo 
turinį ir pabrėžia, kad so
vietai iš Lietuvos yra 
prievarta deportavę į 
Arktiko sritis per pusę 
milijono lietuvių.

Plačiai skaitomas P. A- 
merikos dienraštis “EI 
Dia” paskelbė ilgą Verax 
straipsnį, kuriame re
miantis VLIKo memoran
dumo* dUDttMhrtmte išsa
miai nušviesta dabartinė 
lietuvių tautos padėtis ir 
bolševikinės okupacijos 
metodai bei Maskvos 
kimai Lietuvos ir 
Baltijos valstybių ir 
tų atžvilgiu.

ti daugiau naujų narių iš 
pažįstamų tarpo.

100-jo skyriaus veikla 
parodo, kad dirbant su
tartinai, visada yra gali
ma paremti mūsų tremti
nius, jų sunkiose gyveni- 
mos ąlygose.

BALF-o 100-tojo aky- > 
riaus veikla gali būti pa-! 
vyzdžiu kitiems skyriams 
esantiems Brooklyne bei; 
N.ew Yorke.

D.P. komisija, kuri vyk- rie jau pasiekė šio krašto 
do Tremtinių Įstatymą, krantus ir dabar randasi 
neseniai padarė savo ant- visose jo valstijose, Ko- 
rą pusmetinį Prezidentui lumbijos Distrikte, Hava- 
ir Kongresui pranešimą, juose ir Alaakoj, komisija 

Atsižvelgdama į pirmų- pranešė, kad garantijų iš- 
jų metų šio įstatymo vyk- davėjai yra visiškai jais 
dymo eigą, komisija pra- patenkinti. Komisija pa
nešė, kad per nustatytą stebėjo, kad be normalių 
dvejų metų šio įstatymo imigracijos reikalavimų, 
veikimo laiką nebus gali- tremtiniai turi išlaikyti į- 
ma dėl esančių —- ----- .....
šiame įstatyme 
kliūčių visi 205,000 trem- reikalavimus, kas apsun- 
tiniai į šį kraštą atgaben- kiną emigraciją.
ti. Visa tai neleis išsipil-; Komisija sayo praneši- 
dyti toms viltims, kurios me giria Amerikos sava- 
buvo sudėtos į tą įstaty- Doriškų agentūrų darbą ir 
mą Vakarų Europoje 31 valstijų Komisijų ir ko- 
tremtinių problemai iš- niitetų veiklą, kuriuos pa- 
spręsti. ! skyrė įvairių valstijų gu-

Ligi gruodžio 31 d., bernatoriai. Jos savo vie-
1948 m. tik 10% vyko į ū- ningomis pastangomis ir 
kius, bet jau antrą pus-!, 
mėtį ligi birželio i
1949 m. jau vyko 23% į ū-^programos įy y k d y m o. 

lietuvių kius ir komisija tiki, kad j Baigdama sayo praneši-
Kongresą vykstančių jų į ūkius atei-,mą Komisija pareiškė, 

kad ji stengsis kompli
kuotą tremtinių įstatymą, 
kiek išgalėdama efektin
gai įyykdyti. CjC.

esančių pačiame vairius kitus egzaminus ir 
įvairių atlikti įvairius saugumo

VLIK-o ir Vykd. Tary
bos pirm. M. Krupavičius 
atsiuntė ALT pirm. L. 
Šimučiui tokį padėkos 
laišką: 

i “Džiaugdamasis Visuo
tinio Amerikos Lietuvių 
Kongreso, įvykusio New 

iYorke W49. XI. 4-6 d.d., 
j pasisekimu ir jo vertingu 
I įnašu Lietuvos laisvės ko-
(vai, Vyriausiasis Lietu- 
* vos Išlaosvinimo Komite- 
Itas kovojančios

San Fraaciseo, Gal. —N.Itautos vardu ___ „___ t „„
Drujinenko Nicalale, sū-laUrengusiai Amerikos tyje bus daugiau, 
nūs rusės motinos, jau Lietuvių Tarybai ir jos j“ ‘ 
antrą kartą slapta atvyk- Vykdomajam Prezidiumui amprikipčiai

Vaitos be tėvynės

sta į šį kraštą iš Shan- nuoširdžiai dėkoja”, 
ghąi, Kinijos. į

Pirmą kartą atvyko lap-; 
kričio mėn. 1949 m. Imi-' 
gracijos viršininkai 
tuojau deportavo. Kelyje malda.

w
Tėvas Kazimieras

Kapucinas

mr ueneroas atmm

ningomis Dastangomis ir 
__ puikiu bendradarbiavimu 
*30 d.,!prisidėjo prie tremtinių

Kaip komisija praneša,
__  i kviečia apie
3,180 šeimų-arba 6,100 as- 

AL.T Sekretoriatas menų per savaitę. Tai e-} _ _
—---- —----77 sąs geriausias įrodymas,! Suomly frežMenfa Vėl

Galutinis visos išminties kad Jung. Valst. visuome-j 
jį ir viso mokslo žodis yra jaė nori įdėti savo dalį!

_ __ . Poetas Milašius, tremtinių problemos iš-i
sprendime ir j

sija praneša, kad vis gau-'tumos. Prezidentas Juho 
na garantijų ir toliau jas';K. Pasaikivi vėl sutiko 
priims. i būti kandidatu į pnezi-

Paaiškindama apie įkur-(dentU8. Jis yra 79 m. aus
dinamus tremtinius, ku- žiaus.

Susakt Apjavystg
VIlH

sie- 
kitų 
tau-

LAIKAS IS LIETUVOS
Sesuo Barbora mirė (buvo

jauna moteris), aš pasiruošiau

Įsigykite 
Paminklinę 

T. Kazimiero Kapucino 
Didelėmis Raidėmis 
MALDAKNYGĘ-

_____.____Helsinki, Suomija — 
įkurdinime į Suomijos rinkimų kompa- 

naujam gyvenimui. Komi- nija pasiekė pačios aukš- 
I - • • _ _____ _ 1 J 2— ——n o

i

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Nužudė Du Amerikos Profesorius

♦ S

ris yra 250 mylių į šiaurę 

prie
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė. 

574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Zalalis, 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų katalikiškųjų švenčių 
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė turi to
kį ilgą kalendorių.

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuį>oną, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway. South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

DARBININKO Administracija.
366 W. Eroadway, So. Eoston 27. Mass.

Šiuomi siunčiu S3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maklaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas

Adresas ..............................- .... .............................. ......

Manila, sausio -16 
šiaurės Luzon srityje ra-Įnuo šanghajaus. Manoma, 
do nužudytus du Ameri
kos universiteto profeso
rius. Jų lavonai subadyti 
ietimis ir buvo suversti į 
duobę.

Amerikiečiai lakūnai 
per dvi savaites ieškojo 
dingusių profesorių , ir 
juos rado kalnų dykumo
se. Trys vietiniai prisipa
žino nužudę profesorius 
Dr. Robert F. Conklin iš 
Springfield ir prof. Mar- 
vin Pittman. Jie ir kitus 

•tris vietinius išdavė. Nu
liūdę tikslu apipilėšti.

Hylng Anw PMb 
I Tdn|lw

Prekinis

kad kelias į šį uostą 
jo nėra užminuotas.

New York
laivas Flying Arrow, nu
tarė pakeisti savo kryptį 
ir, apsilopęs skyles, lydi
mas dviejų U. S. karo lai
vų, plaukia savo jėgomis 
vietoj Šanghajaus į Tsing- 
tao komunistų uostą, k At

Cambridge, Mass.—Sau
sio 15 d. mirė Ona Capie- 
nė (Valinčiūtė), gyv. 155 
Harvard St. Velionė pa
šarvota Prano Vaitkaus— 
Waitkus Funeral Home, 
197 Webster Avė.

Laidojama trečiadienį, 
sausio 18 d., 9 vai. rytą iš 
Nekalto Prasidėjimo lie
tuvių parapijos bažnyčios. 
Be teftri Usl Sušiki

Koma — A leidę de Gas- 
peri, kuris praeitą ketvir
tadienį atąįstatydino ir 
šeštadienį vėl buvo pa
skirtas premjeru, tikisi, 
kad iki šios savaitės pa
baigos jam pavyks suda
ryti naują ministerių ka
binetą.

Naujoje Anglijoje atsi- į kelionę (anos sesers, nes įsa- 
rado daug agentūrų, ku
rios apgaudinėja jaunuo
lius užtikrindamos jiems, 
kad po 20 pamokų — mu
zikos, dainavimo ar vaidi
nimo jie galės gauti dar
bus taip vadinamose mė
gėjų programose per tele
viziją. Tos agentūros rei
kalauja už pamokas nuo 
$10 iki $20 per valandą.

Sakoma, kad* tūkstan
čiai jaunuolių pakliuvo į 
tų apgavikų rankas. Kai 
kurie jų išleidžia labai 
daug pinigų, kad pakliūti 
į tas mėgėjų grupes ir pa
sirodyti televizijos prog
ramose.

Kaip tik kur atsiranda 
daugiau skundų prieš to
kias agentūras, tai tuo-

kyta irgi iš Lietuvos ištremti), 
už vyrų neketinam tekėti (jos 
buvo ištekėjusios, bet vyrai, 
aišku, jau sunaikinti), o kas 
dėsis su mama — nežinau. Ta
vo pusbroliai ir daug kaimynų 
— visi dirba miško departa
mente (vadinasi, buvo į miš
kus ištrūkę apsisaugoti ir kitus 
lietuvius saugoti), bet dabar a- 
pie juos niekur nieko nebežino
me. Gyvename gerai, tik šįmet 
labai karšta saulė be paliovos 
buvo visą laiką ir viską džiovi
no. (Žinome, kad šįmet vasara! 
Lietuvoje kaip tik nebuvo kar-: 
šta. Mat, čia turima galvoje 
“Stalino saulė”, arba bolševi- 
kų-rusų kūjis).

P. S. Kas skliauteliuose, su
prantama, laiške negali būti, 
nes tokie laiškai iš komparti- 
nio pašto neišleidžiami.

klausinėti: kodėl taip, kodėl 
nebuvo atstovaujama Kanada 
kaip kraštas'* kaip domini ja ?

Premjeras atsakė į klausi
mus klausimu: “O kas iš viso 
atstovauja Kanadą Vatikane— 
niekas? Todėl ir aš nenorėjau 
būti reprezentuojamas ten kaip 
dominijos premjeras, bet tik 
kaip privatus asmuo, kaip ka
talikas...”

Savo laiku Kanadoje buvo 
keliamas klausimas, kad reikia 
pasiųsti atstovą prie Vatikano, 
tačiau tas klausimas dar tebė
ra neišrištas. Pr. Al.

PRA6OMA
ATSILIEPTI

Lietuvos Konsulato Chicago
je jurisdikcijoje yra miręs Kle
mensas Skudzinskas ar Sku- 
zinskas ir palikęs šiek tiek tur
to. Jo įpėdiniai nežinomi. Jeigu 
Amerikoje ar tremty yra ve- 
lionies giminės, prašomi atsi
liepti į

Consulate of Lithuania 
30 North LaSalle Street

Chicago 2, Illinois.

J'T““0 VIUrdL *1 Skaitykite ii platinkite persikelia ; naują vietą. ,.iv.
Tos agentūros turi sa

vo agentus, kurie turi sau 
kambarius ’ viešbučiuose ir

' ten užmezga ryšius su 
naujais jaunuoliais. Pasi
kalbėję, ragina jaunuo
lius, kad jie atsivestų sa
vo tėvus pasikalbėjimams. 
Pareikalauja, kad duotų 
$50 depozito ir iškalėk - 
tuoja tuojau po tokių pa
sikalbę jonų.

Sakoma, kad geriausias 
ir greičiausias būdas tokį 
raketą sunaikinti, tai tuo
jau kreiptis į legaliai čar- 
teriuotų kolegijų muzikos 
departamentus, mokyk-

katalikišką spaudą— laik
raštį “Darbininką”!.

Lietuvi, ar jau paaukavai 
tremtiniams? Tūkstančiai se
nelių, našlių, ligonių ir vaiku
čių liko Europos stovyklose. 
Sušelpk juos. Siųsk auką: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

iiDarbininko" Sieniniai

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapį puo-nį

šia puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas
ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven
tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 
nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.
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Britanija laužo bendrą frontą

Broliai ir sesės, Amerikos 
Lietuviai!

Artinasi Vasario šešio
liktoji — Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
diena. Šiemet sukaks 32 
metai, kai Lietuva ryžosi 
nusikratyti Rusijos jungu 
ir pasiskelbti nepriklauso
ma, pačių žmonių valdo
ma Respublika.

Paminėkime šią sukaktį

I

t

'proga šiam tikslui pada
ryti aukų rinkliavas ir 
skirti pelną nuo parengi
mų.

Kreipiamės ir į paskirus 
asmenis — į kiekvieną ge
ros valios lietuvį ir lietu
vę — su prašymu paremti 

Jungtinės Lietuvos laisvės reikalą.
Neduokime žūti Lictu-

---------------------------- --- -------------------------------------- ----------------------------------

SUSIPAŽINKIME SU 
GYVENIMO KNYGA

Savanaudiškai pripažindama Kinijos komunistus, 
Anglija laužo Demokratijų frontą Azijoj. Buvo pla
nuojama (dar ir dabar apie tai kalbama) neišleisti 
komunistų iš Kinijos plėstis toliau: į Indiją, Pakista
ną, Indo Kiniją, Burmą ir Pietų Korėją. Taip pat už
kirsti jiems kelią į Pacifiko ir Indijos vandenynus, 
kad nepasiektų didžiųjų salų: Sumatros, Javos, Bor
neo, Selebeso, Naujosios Gvinėjos ir — Australijos 
(pastaroji nebe sala, bet žemynas). Suprantama, kad 
ir Japoniją reikia nuo komunizmo apdrausti. Kiek čia 
“gudraus” apdairumo... ant popierio. Tai taip vadina
mas Trumano planas. Jis atrodo realus ir kiekvienam 
suprantamas, kas tik šiek tiek susipažinęs su žemė
lapiu. Tai tobulas sveiko proto padarinys. Ne, nevisai 
tobulas; jam trūksta vieno mažmožio: kad Kinijos ko
munistai susiprastų ir gera valia nebesibrautų į už
draustas sritis... i

Tačiau Kinijos komunistai “nesusipranta”. Jie 
jau ruošiasi paimti paskutinę nacionalistų priebėgą 
Formosą, kurią paimsią šiais metais. Tai tur būt nėra 
tuščias pasigyrimas, nes visi karo žinovai teigia, kad 
Čiang-Kai-šekas vargu tą salą beišlaikys ilgiau kaip 
keletą mėnesių. Mat, Prez. Trumanas pareiškė, kad 
Formosai pagalbos nebeteiksiąs. Tesižino.

Kai dėl brovimosi į “uždraustas sritis” Kinijos 
komunistai gali kiek palaukti (savaime : 
kad jų penktoji kolona visur slapta darbuosis). Jie ir 
taip perdaug prarijo. Reikia gi milžinišką Kiniją nors 
kiek sutvarkyti, kad puspenkto šimto milijonų jos 
gyventojų badu neišmirtų. Ir vėl su britais reiks pa
politikuoti: kol kas nejudinti Hong-Kongo ir Malajų 
(penktoji kolona ten savo ruožtu gali darbuotis); taip 
pat teks kiek luktelti su nusavinimu to pusantro bili-

džios ir visuomenės dėme
sį ypatingai į tą faktą, 
kad bolševikiški okupan
tai stengiasi teroru ir ma
sinėmis dopartacijomis fi
ziškai sunaikinti lietuvių 
tautą, vykdydami genoci
do piktadarybę, kurią yra 
pasmerkusios 
Tautos.

Taigi, raginame visus vių Tautai!
Amerikos Lietuvių Tary-t Dirbkime ir kovokime,
bos skyrius, draugijų są-kad būtų atsteigta nepri- damas, jis pasikvietė iš Palestinos žemės savo tėvus 

demokratinė ir 11 brolių. Tėvas Jokūbas prieš mirtį duoda palaimi- 
! nimą visiems 12 vaiku. Paprastai geriausia dalis yra 

duodama pirmgimiui, bet šį kartą Ruben buvo atmes
tas už nusižengimus. Taip pat buvo atmesti kiti du 
sūnūs: Simonas ir Levi. Judui gi, kuris buvo ketvirtas

Mozės knygose yra keletas vietų, kuriose yra kal
bama aiškiai apie busimąjį Išganytoją - Mesiją. Jau 
buvo rašyta apie dvi pranašystes, kuriose pažadama 
nuodėmės pergalė ir kad išganymas ateis per Abrao
mo, Izaoko ir Jokūbo ainiją. Trečioji pranašystė ran
dasi gale pirmosios Mozės knygos (Gim. kn. 49, 8-12) 
Jokūbo palaiminime vaikams. Visiems yra žinoma 
Juozapo istorija ir jo gyvenimas Egipte. Čia begyven-

iškilmingais parengimais, . *.
prisimindami Liet u v o s r>'s,us P“1™“ d™?*’ klausoma demokr 
žmonių kovas dėl laisvės, Pas Pa^rbuott kad stų, Lietuvos R^pubhka 

laimė ūmus metų Lietuvos Nepnklau-; a mariuos t iptt vi 
J somybės minėjimai praei-l

Mūšų tėvų“ k£št£,*ėte-t'»Ik.u° ^kmingiausiai.

jų pasiektus 
ir dabartinius jų vargus.

ja, vėl yra patekęs į sve
timą jungą, ir jo gyven
tojai šiandien kenčia bai
sesnę priespaudą, negu 
tais laikais, kada juos en
gė Rusijos caro valdžia. 
Bolševikiški tironai ne 
tiktai atėmė jiems visas 
politines ir pilietines tei
ses, bet daugybę nekaltų 
žmonių išžudė, sugrūdo į 
kalėjimus arba i

somybės minėjimai praei-

Lietuvos gelbėjimui ir 
kovai dėl jos išlaisvinimo 
reikia lėšų. Todėl prašome 
Vasario šešiolikt o s i o s

AMERIKOS LIETUVIU
TARYBA

Vykdomasis Komitetas:
Leonardas šimutis, pirmininkas Jokūbo sūnus, duodamas pranašiškas palaiminimas: 

Antanas A. Olis, vice-pirm.
Dr. Pijus Grigaitis, sekr.

Mikas Vaidyla, ižd.

KAS D. P. ESĄ?

“Judai, tave garbins tavieji broliai, tavoji ranka bus 
virš visų priešų... tu esi liūto vaikas (t. y. stiprumo 
ženklas) ir tavyje pasiliks galybės ženklas, kol 
Tas, kuriam priklauso sceptras ir kurio klausys 
tautos”.

šioje pranašystėje yra nusakoma vikarinė
valdžia: jis valdys visus, kol ateis tikrasis karalius. 
Šventraštyje daugelį kartų pakartojama šis prana
šavimas ir šventieji Tėvai niekada kitaip nesuprato,

ateis 
visos

Judo
Rašo Bal. Brazdžionis

Klausimas gal daug kam
* aiškus. Savo akimis mato 

kalėjimus arba išgabeno'Kanados, JAV, Anglijos 
Į prievartos darbo stovy-! lr kitur išeiviai, kas esą 
klas. Be to, koks šimtas Tačiau dėl šio pava- 
tūkstančių lietuvių atsi- dinimo buvo spaudoje aiš- 
dūrė tremtyje ir gyvena 'kinamasi. Žodis “dipu- tikrai 
visuose pasaulio kraštuo-!kas’’_yra gi męs iš Vokieti- !j^ajįs 
se, netekę turto, 
tėvynės.

Mūsų pareiga 
Lietuvai šitoje 
jos nelaimėje! 

i Vasario šešioliktosios

kaip Amerikoje ir kitur 
juos vadina. Jie net nega
lima lyginti su ištremtais kaip tik apie ateinantį Mesiją. Judo valdžia baigsis 
Rusijos Sibiran. Čia jau p. įįk atėjus Kristui į šį pasaulį. Kristus bus visų tautų 
Vaišvilos apsirikta. Ly- karalius, duos visiems savo geradarybes ir malones, 
ginti šiuo metu ne nerei- Karalius bus gražiausias ir iš šio išorinio grožio 

plauks taika ir ramybė visiems pavaldiniams. Tenka 
pastebėti, kad Išganytojas, pagal šią pranašystę turi 
gimti iš Judo giminės, tai yra iš vieno iš dvylikos Jo
kūbo sūnų ainijos. Tokiu būdu šis apreiškimas jau 
susiaurina gimimo akiratį, nes pirmoji vieta, kurioje 
kalbama apie Mesiją, nusako, jog gims iš žmonijos, 
Abraomui jau pažadėta, kad iš jo. giminės, o ne iš kitų 
tautų; dabar gi pažadama, kad tik iš Judo, o ne iš ki
tų žydų tautos aini jų.

Iš tiesų Kristus gimė ne iš vyriausiųjų Jokūbo 
sūnų ainijos, nei iš paskutiniųjų mylimiausių jų: Juo-

Vaišvilos apsirikta.

kia, nes aišku kaip diena, 
bet tremtiniais vadinti 

i nenusikals t a m a.
• ioi ir kitur evvenančiu Dalis £alima būt4 Pava’ 

U lr|pikutiniojo kiro aukų^inti P»litiniais, e.mi?ran: 
___IS___ i.!., i__ _ _ tais, bet ne visi! Ar žinai 

p. Vaišvila kiek naciai iš-
I - - - ..

padėti stovyklų, kurias sukūrė 
baisioje vakariečių žmoniškumas.

Bet daūgumas dar nesu
pranta pačios sąvokos,

trėmė mūsų tautos žmo
nių į Reichą? Kiek ūki-

suprantama, proga kelkime savo balsą, kas tokie es4 DP
................ prieš ne-'Jie negrįžta į savo Tėvy- 

...............: 'nes i y Vain tilrtri nfirialiai
protestuodami ] 
teisėtą Lietuvos pavergi-; 
mą ir reikalaudami, kad 
rusiški okupantai pasi
trauktų iš jos su savo ka
riuomene ir žvalgyba. 

I Informuokime Amerikos 
jono dol. britų nuosavybės, dėl kurios “išgelbėjimo” t visuomenę apie nežmoniš- 
Anglija ir pripažino, komunistų valdžią Kinijoj. Tiems kus bolševikų smurto dar- 
klausimams likviduoti yra laiko. Tuo tarpu komunis- bus Lietuvoje^. Šaukimės 
tai tą atodūsio laikotarpį galės sunaudot prekybai su Amerikos valdžios pagal- 
Anglija ir Amerika, kuri, bent Administracijos many- bos, kad ji verstų rusus 
mu, neužilgo paseks britų pavyzdį ir oficijaliai pripa- grąžinti Lietuvai laisvę, 
žins komunistų valdžią Kinijoj. Anglija negalinti su-. kurią jie neteisėtai jai iš- 
prasti, kodėl Amerika tebedelsia su pripažinimu. Wa- plėšė, 
shingtonas aiškina, kad kol kas tai buvo negalima dėl Atkreipkime mūsų val- 
dviejų priežasčių. Kinijos komunistai perdaug skau------------------------------------------------
džiai įžeidė amerikiečių garbę, ilgai kalinę ir išniekinę sa yra labai svarbi strateginė bazė. Ji turi 70 aerodro- 
jų pasiuntinį, ir Kongresas smarkiai puola Adminis- mų ir keletą mažų, bet gerų uostų laivams apsistoti, 
traciją už atsisakymą duoti pagalbos Formosai. Gali- Be to, komunistams paėmus Formosą, bus pralaužtas 

apsigynimo frontas, Amerika atkirsta nuo Japonijos, 
Filipinų, Okinavos ir kitų Pacifiko bazių. Tai būtų 
skaudus smūgis prieškomunistinio apsigynimo pla
nams ir, pagaliau, pačios Amerikos saugumui. Ir — 
Kongreso antpuoliai tai nemalonus smūgis Adminis
tracijos prestižui. Gi socialistinė Britanijos vyriausy
bė dėl “mielo skatiko” giminiuojasi su bolševikais, 
laužo Demokratijų frontą ir tuomi ruošia savo presti
žui taip pat skaudų smūgį, o iš tos visos painiavos ru
sų ir kinų komunistams susidaro stambus pliusas. K.1

ma pridėti dar trečią priežastį, kuri gali padaryti le-1 
miamos įtakos būsimuose prezidento rinkimuose: tai i 
smarkus amerikiečių nusistatymas prieš komunizmą. 
Tad su pripažinimu komunistų valdžios Kinijoj teks 
luktelti, kol visuomenės ir Kongreso įkarštis atvės.

Taip, Kongresas smarkiai šiaušiasi prieš Acheso- 
no pareiškimą, kad Formosa vis vien sveika dingusi 
ir, pagaliau, strateginiu atžvilgiu ji jokios reikšmės 
neturi. Kaip tik priešingai, — Kongreso vadai pareiš
kia: — paties generolo MacArthuro manymu, Formo-

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

MOTERIS AR BOBA
Iš tikrųjų, imkim šventąją istoriją ir pa

žiūrėkim, kas ten pačioje pradžioje parašy
ta? Svarbiausias žmonijos gyvenime įvykis 
— pirmasis nusidėjimas, nupuolimas. Kaip 
jis įvyko? Velnias sugundė Ievą, o Ieva Ado
mą. Vadinas, vyras čia veikia moters stu
miamas. Kad velnias būtų gundęs tiesiog A- 
domą, gal Adomas būtų nepasidavęs, — bet 
moteriai jis nepajėgė pasipriešinti. Taigi 
matote, kad senų seniausias istorijon įrašy
tas įvykis jau rodo, kad moteris turi didelę 
galią.

Imkime dabar senovės graikų istoriją. 
Ten pirmame puslapyje aprašytas Trojos ka
ras. Vienas graikų tautos karalius, senas 
Menelajus, turėjo gražią ir jauną žmoną E- 
leną. Atkeliavęs pas jį kartą iš tolimos Tro
jos šalies jaunas, gražus karalaitis įsimylėjo 
gražiąją Eleną, pagrobė ir išsivežė pas save 
į Troją. Supykęs senis Menelajus, sukvietė į 
talką kitus graikų karalius ir su kariuome
ne užpuolė Troją. Iš to prasidėjo ilgas ir 
smarkus karas. Matome, kad šio svarbaus 
įvykio priežastis vėl moteris.

Ir taip yra kiekviename istorijos žingsny

kodėl ninklJ išmėtė iš ūkių ir, į- 
’ — _ sodinę į mašinas, vežė į__

'nes irSkaiD tiktu oficialiai Pe^cb^ Vokietiją. Kiek zap0 įr Benjamino, bet iš Judo, kaip buvo pažadėta 
i vadinti? P . pogrindžio partizanų ir ^eik 2000 metų prieš Betlejaus gimimą.

'kovotojų ištrėmė į kon-; — - — - - --------------
“Keleivio ’Nr. 38 p. I. T.;centracįjOs stovy k 1 a s? -------------------------------

Vaišvila aiškina ilgame Kiek bažnyčiose ir kinuo-1 vokiečiai perdegina 
straipsnyje, kas esą DP,1________ J?„Z___Z?
tremtiniai ar politiniai e-!gaįįau frontui esant Lie-j 
migrantai? Visai teisingai,tuvoje, ar ne prievarta koncentracijos t 
aprašo musų. Tėvynės |Varė lauk namų? Taip .•« priverčiamųjų aaroo n joj i 
tremtinių ir politinių emi-,tūkstančiais tremtinių iš-Stovyklų ir nukeliavę da- dabar

sodinę į mašinas, veže j

T. Dr. Klemensas Žalalis, OFM.

_ l ir pi- demokratijos gali laisvai 
’jse sugautų ištrėmė? Pa-!iįa į maišus, parduoda zu- kvėpuoti! O sakykim, ku- 
- 1 perio vietoj! Likę gyvi iš riuos šiandien kankina ir

i stovyklų^;nukankino, sugavę Vokie-
• darbo tijoj rusų zonoj, ar jie

____________ _______ ... .. ____ ___ r__  ’ nėra tremtiniai, 
grantų istorijas, va^us'smilko pro kaminus, ku-i barį kitus kraštus, ar juos Kas būtų atsitikę, jei šiuos 
bei kančias, net pacituo-jrių kaulus net šiandien nebegalima vadinti trem- “dipukus” 
damas vysk. Baranausko*_______________________ & --
mintis su jauna jo poetu 
Koketu, padaro išvadą, 
kad DP nėra tremtiniai,

je: rodos, viską daro vyrai, bet kur nors 
kampelyje, žiūrėk, glūdi moteris, kuri viską 
judina. Dėl to prancūzų patarlė ir sako: 
“Ieškok moters!” Tai rodo, kad moteris vy
rams daro didelę įtaką; nors ir nedalyvauda
ma viešajame gyvenime, gali jį vienaip ar 
kitaip nukreipti. Tai žmonija yra seniai pa
stebėjusi ir išreiškusi įvairiom patarlėm, 
kurių turi kiekviena tauta. Prancūzai sako: 
“Ko nori moteris, to nori ir Dievas”. Lenkų 
vyrai pripažįsta: “Mes valdome pasaulį, o 
mus valdo moterys”. O mes, lietuviai, baisiai 
negražiai išreiškėme tą moters galią: “Kur 
velnias pats nieko negali, ten kviečiąs bobą 

• į talką”.
Jūs pačios žinote, kad visose tose patar

lėse yra daug tiesos. Tik atsiminkite, kaip 
esti šeimoje. Juk ten dažniausiai yra viskas 
taip, kaip nori moteris. Anot senos patarlės 
betariant: vyras — šeimos galva, bet žmona 
yra kaklas. Vadinas, galva žiūri ten, kur nu
suka kaklas.

Be to, moteris daro stiprią įtaką vaikams, 
nes yra jų pirmutinė auklėtoja ir mokytoja. 
Tuo būdu galima pasakyti, kad moteris lai
ko savo rankose žmonijos likimą. Tai gražiai 
yra atvaizduota šventajame Rašte. Per mo
terį Ievą žmoniją ištiko baisioji nelaimė ir 
per moterį Mariją atėjo jai išganymas. An
gelas apreiškė Marijai, kad ji būsianti Išga
nytojo Motina. Marija išsigąsta, lyg bijoda
ma tos garbės. Ir viso pasaulio likimas da
bar jos rankose: ar ji sutiks, ar ne. Bet pa

MOČIUTE MANO

Močiute mano,
Senoji mano,
Leisk mane valion
Šį rudenėlį. (2 k.)

Aš nusišluosiu 
Margą dvarelį, 
Nusimazgosiu 
Baltai stalelį. (2 k.).

Dar nenušlaviau 
Nė pusės dvaro.
Jau ir prijojo
Svečių būrelis. (2. k.)

|aivMv5c«*1.ia. vdv.x..vx ........ irgi būtų Va
tiniais? Tai skaudu! Pa- kariečiai atidavė rusams, 

įgaliau “Keleiviui” reiktų ar jie nebūtų tremtniai? 
, būti santūresniam ir savo Taip, tik laimė, kad taip 
polemikai bei kritika tole- susiklostė likimas ir ame- 
ruoti mūsų Tautos nelai- rikiečiai bei kitų kraštų 
mes dinamizmą; kovos bei lietuviai kovojo, aukojo ir 
kančias vertinti pridera- gelbėjo, dar ir dabar 
mai, kad savo puslapiuose BALF gelbsti nuo bado, 
nekalbėtų širdį 
žodžiais.

Tūkstančiai 
pūkų” vardu 
tremtiniai yra 

i šiurpias valandas, tik lai
mė jų pusėje, kad nepate
ko raudonąjam slibinui į 
nasrus ir šiandien dėka.migrantai!

girtoji tarp moterų taria: “Štai aš Viešpa
ties tarnaitė...” ir išganymas įvyksta.

Visa tai apmąsčiusios, pačios suprasite, 
kokia sunki atsakomybė yra uždėta ant jū
sų pečių. Atsakote ne tik už save, bet ir už 
vyrus ir už vaikus. Pirmasis ir kartu di
džiausias jūsų rūpestis turėtų būti — nc- 
stumti į blogą vyrų ir blogai neauklėti vai
kų. Todėl jūs pačios turite būti doros.

Dėl aukšte moters pašaukimo visur ir vi
sados buvo reikalaujama iš moters didesnio 
dorumo, negu iš vyro. Tai nėmaž neįžeidžia 
moters, bet priešingai, tai daro jai garbę. 
Juo aukščiau žmogus stovi, juo daugiau iš jo 
reikalaujama. Iš karalienės reikalaujame 
daug daugiau, negu iš piemenaitės. Jei pie
menaitė keiks ir mušis, labai nesistebėsime, 
bet jei taip imtų elgtis karalienė, pasakytu
me, kad ji neverta sėdėti soste, ir nuvarytu
me ją bandos ganyti. Taip pat yra su mote
rim ir vyru. Jei pvz. vyras pasigeria, žino
ma, tai negera ir biauru, bet vis dar galima 
pakęsti, bet jei pamatei girtą moterį, tai tie
siog nori bėgti į pasaulio kraštą. Jei vyras 
paleistuvauja, tai, žinoma, liūdna, koktu, bet 
jei moteris — kruvinomis ašaromis ima sie
la verkti, rodos, matai šventą daiktą, įmes
tą į purvyną. Mūsų siela jauste nujaučia, 
kad moteris turi būti visiems pavyzdys.

Arabuose yra paprotys, kad sūnus, įeida
mas į motinos kambarį, nusimauna nuo ko
jų kurpes ir eina basas. Arabams tai yra di
delės pagarbos ženklas, jie ir į savo bažny

gelenčiais skurdo! Pagaliau nežino
me, kokia dar tremtis gali 
būti DP žmonėms. Gali 
dar daug aukų ir kraujo 
Tėvynės pareikalauti. To-

I

mūsų “di- 
vadinami

Per&yv^nę jei įvykiams neužbėkime

už akių. DP yra ir tremti
niai, dalis ir politiniai e-

čias eina basomis kojomis. Ką tai reiškia? 
Arabas regimu būdu parodo, ką jaučia jo 
siela. Kurpės visados turi dulkių, kurios pri
limpa, bevaikščiojant žemės keliais. Viso to 
negali nešti motinai.

Kaip prie kurpių, taip ir prie sielos pri
limpa visokių dulkių ir nešvarumų, bekeliau
jant šios žemės pakalnėse.

Bet įeinant pas motiną, reikia visas biau- 
rybes — mintis, blogus norus — numesti 
nuo savęs ir parodyti tai, kas sieloje geriau
sia. Motina stovi aukštai viršum šio pasau
lio purvo ir šviečia ten kaip baltas, sniegas 
pasipuošęs kalnas.

Ruskinas, anglų filosofas, taip yra vie
noje knygoje parašęs apie moteris:

“Jums visoms turi būti pastatyti sostai 
ne vienoje širdyje. Ant jūsų galvos turi būti 
karališkas, niekados nenuimamas vainikas; 
kiekviena turite būti karaliene: karaliene 
sužadėtiniui, karaliene vyrui ir sūnui, dva
siškąja karaliene pasauliui, kurs jums len
kias ir lenksis visados prieš rūtų vainiką ir 
nesuteptą moterį”.

Ką reiškia šie žodžiai? Kas tai yra kara
lienė? Karalienė yra toks asmuo, kuris stovi 
aukščiau už visus kitus, kurį visi labiausiai 
gerbia, kurios akivaizdoje kiekvienas sten
giasi būti kuo mandagesnis, padoresnis.

(Bus daugiau).
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NEW YORK (LAIC) — Ge-MVD. Vietiniai komunistų liku- 
rai informuotas LAIC korės- čiai pakeičiami “originaliais 
pondentas, pasinaudodamas bolševikais”, dažniausiai iš Kū
jam prieinamais svetimais šal- sijos importuojamais: tik ma
tiniais, padarė bolševikų vyk- žas vietinių pakalikų nuošimtis 
domo genocido Pabaltijo vata- išsilaiko pareigose. Privatinė mg B 
tybėse apžvalgą. Bendrieji da- nuosavybė visai išnyksta. Visa 
viniai ir išvados čia patiekia'pramonė suvalstybinama, 
mos. (smulkūs amatininkai suvaromi
SMEGENYS—POUTBICRAS, į arteles, žemės ūkius pakeičia 

RANKOS—MVD ir MGB Į kolchozai, “buožės” masiniai
Masiniai suėmimai ir trėmi- tremiami, bet koki tautiškumo 

mai toli gražu nėra represijos pasireiškimai auklėjimo įstai- 
priemonės ar kova su “kontr- gose, tautinės tradicijos, reli- 
revoliuciniu elementu”: tai yra gija, kultūriniai skirtumai — 
sovietinės politinės sistemos palaipsniui visiškai naikinami, 
sudėtinė dalis. Nepaisant ar 
tam tikras visuomenės klodas, 
ar net visa okupuota tauta, 
okupantų atžvilgiu elgiasi loja
liai ar net draugiškai, — suė-

UEIUVię NAIKINIMO 
TEK NIKĄ

Suėmimų ir trėmimų sistema 
i ir metodai yra Poiitbiūro pla
nuojami. Juos vykdo MVD ir

Trečiame etape viaą valdžią to
ri MVD ir MGB.

F

Vietiniai MVD ir MGB orga
nai, “aptarnaują” Lietuvos 
SSR, tiktai “apdirba” tekniš- 
kas smulkmenas ir vykdo patį 
“darbą". Šiam darbui išnaudo
jamas vietinis “aparatas”: 
kompartija, milicija ir “istre
biteliai”, bei budeliai - provo
katoriai.

Pagrindinis Poiitbiūro įsa
kymas nurodo MVD - MGB or
ganams, kokius vietinės visuo
menės sluogsnius ir kokiais 

Šiuo metu, Lietuva, Latvija “terminais” (protarpiais) rei-

PABALVUO PAVYZDYS

Nauji Tremtinu Transportai
Išvykstančių lietuvių į J. A Išvykstančių lietuvių į Jung- 

Vatatybių pietines valstijas — tinęs Amerikos Valstybes lai- 
New Orlean 1950 m. sausio vu "General Muir” 1950 m. 
mėn. 16 dieną laivu "General saus*0 mėn. 10 d. į New York 
Hersey” sąrašas:

Andruška, Peter, Auna, AJ- 
fred, Irena, Reinhard Ger, Pe
ter į Moordead, Miss.

Prokas, Vincas, Konstancija, 
Birutė, Zita, Zenonas į Marks, 
Mississippi.

Ramanauskas, Kazimiera į
Benoit, Mississippi.

Rutkauskas, Augustas, Bro- 
nislawa, Augustas, Irena į 
Clarksdale, Mississippi.

Adomaitis, Antanas į
Colorado.

Arlauskas, Viktoras,
Juozas, Viktoras į Kansas Ci
ty, Misouri.

Barniskis, Jonas į Miami, Alfonsas į Detroit, Mich. 
Florida i Rickevičiūtė, Marija

Glaze, Ona, Andrius, Jurgis, 
Arvydas, Birutė į Mack, Colo
rado.

Gibraltas, Faivel į Miami
Florida.

Graudusius, Kurtas, 
Jurgis, Herbertas, 
Coalinga, Calif.

Karalius, Vincas, Ona, Dali- 1 „ , __  ..___ _
ja, Algirdas į San Diego, Cal. i Virkšaitytė, Ona į Weirton.

Kosmalski, AJeksandria į
Marked Tree, Alkansas.

Milerienė, Magdalena į Rich-

Model,

SĄRAŠAS
Akelaitis, Juozas, Julija į 

North Andover, Mass.
Beteisis, Petras į East Chi

cago, UI.
Ciparaitė, Barbora į Arling- 

ton, Minn.
Krekoveckienė, Juzefą į Sa- 

lamanca, New York.
Krekoveckaitė, Rūta į Sala- 

manca, New York.
Musteikis, Jonas, Adolfina, 

Lionginą, Algimantas- į Ro- 
ehester, New York.

i Navickas, Teresė į Roches-
Elena, ter, N. Y.

Paulikas, Alfonsas, Stefani
ja, Aldona, Stefanija, Alfonsas,mimai ir trėmimai visvien vyks ir Estija gyvena trečiąjį etapą: “likviduoti”, suimant arba

.... w. ' •» _ i i— • _ »»

ir apims ne tik tai priešingus, MVD ir MGB “perauklėja” ištremiant. Atitinkamo laiko- 
ar pasyvius elementus, bet ir šias tautas. Kadangi šių kraš- tarpio priemonės vadinamos 
atvirus bolševikų simpatikus. į tų pergyvenimai turėtų pamo- “bojevyje političeskije zadači” 

j politiniai uždavi
niai). Nustatytas tremtinių

Maldir.inkai klūpo ir tyliai meldžiasi prie Šv. 
Petro Bazilikos didžiojo įėjimo, laukdami atida
rymo Šv. Durų, kurių atidarymu, buvo atidaryti • 
Šventieji Metai.

Sovietinės valstybes smege- kinti busimąsias aukas, ap- (kautynių 
nys, POL1TBICRAS, išvystė žvelgsime “etapų” eigą. |. - -■
savotiškai revoliucinę - bolšc- Pirmame etape tarp 1940 išveža į nurodytas vie-
vikinę sistemą, kuri taikoma m. birželio 15 d. 
šabloniškai; ;
krypimų, tai išimtinai taktiš- išžudyta arba 
kais sumetimais.

ir 1941 m. pagal “gp^Bef MVD” 
jei pasitaiko nu- birželio 22 d. Lietuvoje buvo (specialaus MVD referento) į-

i Rickevičiūtė, 
vvigsburg, Pa.

Sakinis, Jonas, Liudmila į 
Gary, Ind.

. I Šermukšnis, 'Jonas į Omaha. 
’’ Nebr.

I Trampaitė, Berta, Dagmara 
Anna, į Detroit, Mich. 

Fricas .

į Or-

daugumoje jie tremiami prie- “polit - vnutr” (politiniai - vi- 
daž- dujinius) samprotavimus. Po

nia usiai į Ramiojo Vandenyno litbiūro įsakymu, kasmet de- 
sritis, kur kelių metų eigoje portuotini tam tikri kontingea- 
tikimasi jų mirties nuo persi--tai žmonių iš Pabaltijo respu- 
dirbimo sunkiose klimato są-blikų į nurodytas sritis, “gy- 
lygose. Taigi, šios dvi pirmo-; ventojų ‘sumaišymo’ išskaičta- 
sios grupės yra pasmerktos iš- vimais, kad sukūrus “visa - so- 
naikinimui, betgi prieš mirtį vietinį pilietį”, be tautybės pa- 
išnaudojant aukų fizinio darbo jautimo. Pagindinta šios prie- 
pajūgumą ligi maksimumo. įmonės uždavinys yra — su-

Trečioji grupė — “vospit .skaldyti etniškai nerusiškų sri- mond Heights, Mo.
sov - graadansk - elemeot” masę. Vakarų “pasienio paVels, Martynas, Grete, Ir- 
(perauklėtinas sovietiniai - pi-1 srityse tarp 50 ir 70% gyven- ma, Petras į San Franctaco, 
lietinis elementas). Tai smul- *°jų privalo būti iškeldinti į re- Calif.

j kūs
! ir darbininkai, 1 _
grindinė tautos masė, kuri atė- kų tautų. Ištremtųjų vietas to
mus jai vadovybę, nei politi-~r* užimti atkeltos “sovietiška*- wa TereSe į New Orlean. La. 
niai nei socialiniai nėra bolševi-! perauklėtas” elementas, didžiu- j stagniūnas, Stasys, Agota, 
kiniam režimui pavojinga. Ši j moję grynai rusiškas. Į Birutė, Juozas, Auksutis, Vy-
masė tremiama pagal grynai' jaugiu) tautas į South Carolina. {“Darbininką”!

vartos darbams Sibire,

ištremta apie sakymus, gaminamną vietinėse 
50,000 asmenų vergų darbams respublikose, ir nurodoma, kas 

Užgrobtų kraštų sovietizaci- į Sibiro kolchozus ir stovyklas, gjųatinas priverstiniems dar- 
> vykdoma trims Daugiausiai ištremt* į Semi- hama įr “apsigyvenimui”. 

Ištrėmimui parenkamos šiau
rinės Kazachstano sritys, Kir- 
gizstanas, pietų - vakarų ir 
centrinės Sibiro sritys. Privers
tiniems darbams “gulaguose” 
paskirstymai yra tvarkomi vy- 

išžudė, suė- Quiag0 Maskvoje pa-
i atatinkamų ministerijų 

voje. Pirmame etape visos ko- 112,000 — 120,000 asmenų, Jų “rekvizicijas”: ministerijos pa-j

ja Poiitbiūro 
etapais.

I ETAPAS. — Užėmus tam Karui prasidėjus, politiniai ka-! 
tikrą kraštą, slaptai suimami liniai buvo arba išžudyti arba!

palatinsko ir Baraaul sritis.

tikrą kraštą, slaptai suimami liniai buvo arba išžudyti arba 
vadovaujantieji sluogsniai, ir išgabenti į kalėjimus Rusijos 
svarbiausios valstybiniai - poli- gilumoje.
tinęs vietos užimamos Polit- Antrame etape —1944 - 1945 
biuro agentų, vietinių išdavikų.'metais maskoliai i” 
kaip Antanas Sniečkus ' Lietu- mė arba ištrėmė į Sibirą tarp 

munistinės grupės raginamos tarpe ištremta apie 55,000 ūki-- 
bendradarbiauti, sudaromi, taip _ ninku šeimų, 
vadinami “bendri frontai”, ū-l Trečiame etape — 1946-1949 
kinių ir visuomeninių įstaigų ■ liepos mėn. maskoliai išžudė, 
pryšaky statomi “specai”. Taip suėmė arba ištrėmė apie 240,- 
dabar daroma satelitų kraštuo- 000 asmenų, daugiausiai pri- 
se, taip buvo Lietuvoje 1940- 
1941 m. ' |

II ETAPAS. — Antras eta- (tarp 180,000 ir 200,000 lietu- 
pas prasideda “valymu”: visi 
specai, seniau patupdyti įstai
gų viršūnėse ir kitų “demokra-j 
tinių partijų” vadai nušalinami metų eigoje, tarp 1941 m. bir- 
ir viską ima kontroliuoti kom-'želio ir 1949 m. liepos 
partija. Policija pereina į MVD 
ir MGB rankas. Trėmimai api
ma vidurio luomą: plačius in
teligentijos, profesinių karių ir 
tautiškai susipratusiųjų sluogs
nius. Privatinė nuosavybė pa
laipsniui naikinama, betgi ūkio 
“kolektyvinimas” dar nėra pri
valomas.

III ETAPAS. — Trečias eta
pas apima “vospitonije”, — t. 
y. piliečių “perauklėjimą į so
vietinį žmogų”. Tą vykdo

Tai smul- privalo būti iškeldinti į re- Calif 
ūkininkai U1 apgyventas Rusijos sritis, Pomažažemiai _ _____

biologiniai pa-'tarp Rusijai priešingų azijatiš- Pedro Cal

j

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

602 Washington Bivd.
BALTIMORE 30, Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinal dėl visokių reikalų. 

Patarnavimas Dieną ir Naktj.

verstiniems darbams Sibiro ir 
žiemių Kazachstano srityse

vių ūkininkų).
Pagal toli gražu nepilnus da-'^ prasme. 

vinius, gautus pastarųjų dviejų

.reikalauja tam tikro “darbo 
'jėgos kiekio” — ir Gulag įsa
ko tiek ir tiek žmonių pristaty
ti iš ten ir ten. Taigi, Gulag y- 
ra centrinė vergą birža. Tarp 
kitko, Gulag gauna mokėti iš 
atitinkamų ministerijų už ve- 
gų “parūpinimą”. Taigi čia y- 
ra ne kas kita, kaip prekyba 
žmonėmis - vergais tikra to žo-

-V
f ■

. Valančius, Antanas į Brigh- 
, ton, Mass. -

Verbyla, Ignas į Nutley, N.J.

Sopocko, Liucian, Bronisla-

W. Va.
Virkšaitytė, Marcelė į 

ton. West Va.
Ankaduvičius, Albinas 

dyville, N. Y.
Ankudavičius, Janina.

į Cadyville, N. Y.
Digrys, Vytautas į Brooklyn, 

N. Y.
Krekoveckaitė, Danutė į Nia

gara Falls, New York.

Weir-

į Ca-

Nijolė

Skaity kite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikraštį

yra
Jis yra “didelis karas” savo srityje. 
Didelis karas V-8 jėgos... daugiau 
vietos negu bile kokiame kitam ka
re iš nebrangiųjų... didelės jėgos 
Fordas 13 atvejų stipresnis “Life- 
gard” Body.

Pačios pavojingiausios vietos 
------ , —c-v-. —r----- — — yra. — Poiitbiūro išvardinti 

ir ĮIMA m li-n™. mėn., “speclager4ai->, įj^rti blogiau- 
kautynėse arba skerdynėse žu-! sjose klimatinėse sąlygose su 
vo apie 125,000 lietuvių, nuo žiauriausia drausrae ir sun- 
sunkių darbų ~ir ligų tremtyje, ^įausiais darbais. Tai — Ledy- 

niuotos sritys šiaurės Sibire, 
Tolimuose Rytuose (Kolyma, 
Čuchotsko pusiasalis) ir Ledy- 
niuotojo okeano salos.

Poiitbiūro “ukazas” Lietuvos 
sovietizavimui liepia sunaikinti 
“politiniai 
elementą”, 
dalinamas į keturias grupes.

Pirmoji grupė — “polit - so- 
vierš - vrednyj element” (po
litiniai visiškai kenksmingas e- 
lementas) — naikinama vieto
je. t. y., Lietuvos teritorijoje, 
arba 

1 (MVD 
mas”) 
ilgamečiam kalinimui, t y., už
tikrintai mirčiai. Šią grupę su-' 
daro: politiniai - intelektuali-' 
niai vadovaujantieji klodai: 
buvusieji politinių partijų, vy
riausybės, Seimo nariai, profe
siniai kariai, tautiniai rašyto
jai, profesoriai, “nepriklauso- 
mybininkai”. katalikiškų orga
nizacijų vadai, partizanai ir jų 
šeimos.
’ Autoji 
zriteln - 
įtartinas 
apima plačius sluogsnius: vi
sus “buožes” ir jų šeimas, a- 
matininkus, valstybės įstaigų 
tarnautojus, politinių organi- Į 
zacijų narius, mokytojus, kuni
gus, koperatininkus, biznierius i 
ir Lt. Tai tautiškai susipratusi; 
tautos dalią, kūrybingoji tau
tos dalis, sunkiai “pernukiėja- 
moji”. šie žmonės smerkiami 
"perauklėjimui" apsigyventi 
Rusijos kolchozuose ar artelč- 

*se. Jų dalis naikinama vietoje, 
'ypatingai buvusieji vadai ir sc- 
|UęHMpgię>s kaitos nariui. Ęptgi

išmirė apie 190,000 — 210,000 
lietuvių. Taigi grynai lietuvių 
tautybės asmenų žuvo tarp 
315,000 ir 325,000.

Gyvenimo amžius sovietinėse 
stovyklose siekia tarp 2 ir 5 
metų. Amžiaus ilgumas pri
klauso nuo grynai vietinių kli
mato ir darbo standartinių są
lygų-

Pagal davinius iš nelietuviš
kų šaltinių, ligi šiol apie 85% 
lietuviškos inteligentijos ir į 
tarp 35 ir 40% aktingesnio;. 
tautiškai susipratusio elemen-i 
to sunaikinta. Šie elementai 
buvo arba išžudyti arba iš
tremti į tolimiausias 
šiaurės rytų sritis ir 
troj”. t. y. į sunkiausio 
to sritis.

- socialiai pavojngą
Tas “elementas”

Sibiro 
“Dals- 
klima-

U. S. Oro karinių pajėgų formacija virš An 
dit/.j Aū Forte Base, Md.

“Osob - Soviešėnnije” ; 
“ypatingas pasitari- 
už akių pasmerkiama

gnipė “polit - podo- 
eJement” (politiniai 

elementas). Ši rūšis

“IŠBANDYTAS VAŽIAVIMAS' 
’50 m. Fordas pas Jūsų Dylerį 

Atidarys Jums akla!

PAMATO FORDĄ N

Viskas apie '50 m. Fordą sukasi ko
kybe. Tykus, “sound-conditioned" 
vidus... labai parankus Fordu “Mid 
Ship” važiavimas... Fordą galima 
lengviau sustabdyti 35$£ su K-ing 
Size stabčiais... 50 naujų, puikių pa
gerinimų.

Tiktai Fordas gali Jums pasiūlyti tiek daug 
už mažai pinigų. Fordo “hushed” V-8 inži- 
nas yra tokis pat kaip pačių brangiųjų A- 
merikos karų. Beto jis yra šimtais pigesnis 
už kitus “šešius”.

KAV KYSER. Ketv.. 
W«Z-TV.. Ch. 4.9p.m.

1
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Kai Du Stos...
J. Kuzmickis

Tremtiniai tik vieningomis jėgo mis 
gali daug padaryti. - Lietuviai Angli
joje organizuojasi ir buriasi kolonijo
mis* - Daina ir giesmė lydi jų žings
nius. - Veiklos organizatoriai dirba.

Mūsų tautos Veteranas 
ir didelis kultūrininkas 
prel. A. Dambrauskas -. 
Adomas Jakštas savo me
tu dainavo:
Vienas žodis—ne šneka, 
vienas vyras—ne talka, 
kai du stos, 
visados
daugiau padarys...

j

Šitos mintys labai aktu
alios ir naudingos apmąs
tyti dabar, kai lietuviai 
išsisklaidė plačiame pa
saulyje ir sudaro mažas 
savo tautybės žmonių sa
leles svetimuose kraštuo
se.
LIETUVIAI ANGLIJOJE

Pagal skelbiamus duo
menis, į Angliją atvažia
vo apie 6.000 lietuvių 
tremtinių. Nemažas skai
čius yra čia nuo seniau 
gyvenančių lietuvių išei
vių. Jie visi kartu sudaro 
gražią koloniją, išsisklai
džiusią visuose didesniuo
se Anglijos miestuose.

Gražus lietuvių būrys 
gyvena Manchester’yje, 
kur praėjusiais metais 
Lietuvių Klubo pastango
mis ir finansais įsigyti 
puikūs namai Klubui. 
Juose savaitgaliais ren
kasi plačių apylinkių lie
tuviai, kurie čia ir alaus 
išgeria, ir repeticiją pa
daro, ir mokyklą turi, ir 
biblioteką didina.

Š. Anglijoje nauja lietu
vių kolonija auga ir didė
ja Bradford’e: čia jų ke
lios dešimtys turi nusipir
kę nuosavus namus, čia 
rūpinamasi lietuvių mo
kykla, savomis pamaldo
mis, kultūrine ir organi
zacine veikla.

Yra apsčiai lietuvių ir 
Rochdale’je, ir Halifax’e, 
ir Keighlfey, neskaitant 
kitu didžiųjų lietuvių cen
trų Londone, Glasgowe ir 
kitur.

Kiekvienoje kolonijoje 
veikia Lietuvių Sąjungos 
skyriai, sporto būreliai, 
tautinių šokių grupės, net 
chorai ir k. Be to, kiek
vienoje kolonijoje yra su
siorganizavusi Lietuvių 
Katalikų parapijinė Ben-

druomenė, gausiai daly
vaujanti savo pamaldose 
ir besirūpinanti savo ka
peliono išlaikymu.

DAINA IR GIESMĖ
Mūsų liaudis žino daug 

gražių ir puikių dainų. 
Daina ir giesmė juk lydė
jo lietuvius visą gyveni
mą — nuo gimimo iki lai
dotuvių. Nebe reikalo 
liaudis dainavo:

Aš padainuosiu dainų dainelę, 
aš — dainų bernužėlis...

Ir tremtyje lietuviai ne
pamiršo savo dainos ir 
giesmės. Vokietijoje be
veik kiekviena stovykla 
turėjo savo 
pasirodydavo 
ir bažnytinių 
tu.

Anglijoje 
sunkiau, tačiau daroma, 
kas galima. Manchester’is 
turi Eccles skyriaus cho
rą, vadovaujamą p. Gai
delio, ir tas choras įvairi
na pamaldas bažnyčioje 
bei įprasmina įvairius mi
nėjimus. Jauni vyrai ir 
mergaitės, netur ėdami 
daug atliekamo laiko, vis 
dėlto noriai dalyvauja re
peticijose, 
rodymuose.

Nemažas 
Bradford’e, 
ganizavo ir ligi šiol tvar
ko jaunas chorvedis p. J. 
Juška; Choristai renkasi 
kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį repeticijų, pa
sirengdami pamaldoms ir 
įvairiems minėjimams.

Gražiai tvarkomas cho
ras ir Nottingham’e, kur 
jį suorganizavo ir veda p. 
Untulis.

Dėl to lietuvių visuome
nė noriai dalyvauja savo 
minėjimuose, dainų ir li
teratūros vakaruose, pa
maldose. Sava daina juos 
paguodžia, savo giesmė 
sustiprina, nuramina.

VEIKLOS ORGANIZA
TORIAI

Kas gi visa tai organi
zuoja? Kas palaiko gaiva
lišką lietuvių sąjūdį ir 
kreipia gera kryptimi?

Tiesa, dirba iš širdies 
dauguma — ir buvę mo

i

chorą, kuris 
ir tautinių, 
švenčių me-

su chorais

o vėliau pasi-

DARBININKAS
J. Karys

5

MOTINA VIS MOTINA

Irano kariuomenė paraduoja Teherane su iš Amerikos gautais ka
riškais sunkvežimiais ir juos lydinčiais lėktuvais. Irano šachas, lanky
damas Ameriką, prašė daugiau karinės paramos jo mažam kraštui.

kytojai, ir valdininkai, ir Į V. Tomkum, A. Laurinai
čiu, J. Pivoriūnu. Scriven 
tave pasitiks ir gražiai 
užims L. Trilupaitis, Tad- 
caster’yje — J. Rimdžius, 
Cottinghame — p. Valiai 
ir t.t.

KO NERIMSTI?

choras yra ir 
kur jį suor-

ūkininkai, ir darbininkai, 
ir kariai. Tačiau kiekvie
noje vietoje yra keletas 
veiklesnių, rūpestinges
nių, kurie yra visos veik
los dvasia judintoja.

Kas aplankys Manches- 
ter’į, tuojau pastebės čia 
gimusį, bet labai susipra
tusį lietuvį Simą Misiuke- 
vičių; kartu daug kur pa
jus rūpestingą Kazio Ba
rausko ranką. Kas pava
žiuos į Lowton, ten susi
durs su jaunu, bet ener
gingu P. Klezu...

Rochdale’j visi žino al
truistą mokytoją D. Dai- 
nauską, visuomenininką 

Jdr. J. Yčą, jauną, bet jud
rų A. Juraitį.

Halifax’e tuojau teks 
susidurti su pagyvenusiu, 
bet aktyviu A. Čiaku, su 
jaunaisiais P. Žvirbliu, J.s 
Bružinsku ir k. Niekas ne
aplenks ir sportininkų sie
lą St. Navicką.

Bradforde, jei tik nueisi 
į susirinkimą, tuoj susi
dursi su veiklia Sąjungos 
skyriaus valdyba — tau
riu lietuviu Ant. Šukiu, 
darbščiais J. Dirginlčium,

v •

Ko nerimsta dvasia tau krūtinėj, 
Ko verda tau kraujas širdy? 
Gal ateina diena paskutinė. 
Gal maršus į laisvę girdi?

Ko gi krypsta galva vis į šiaurę. 
Ko ieško akis tolumoj?
Ar prisimeni praeitį žiaurią,

, Ar ateitį spėji kovoj ?

; Ko aspnuoji kasnakt Nemunėli

ir moterys 
svarsto ir 

reikalus.
kiekvienoje 

lokalinių ne- 
nesutari-

VISI NORI VIENYBĖS
Lietuviai, daug vargo 

matę ilgoje tremtyje, ne
paprastai pasiilgę vieny
bės. Dėl to labai gražu
žiūrėti, kai jauni ir pagy
venę, vyrai 
kartu susėdę 
aptaria savo

Be abejo, 
vietoje yra
sklandumų ar 
mų. Tačiau lietuvių visuo
menė, kuri perėjo įvairių 
mėginimų ugnį, tuojau 
suvokia, kas yra esminga, 
o kas atsitiktina, — ir ne
leidžia nesusipratimams 
išaugti iki milžino.

Kur yra dirbama, pasi
taiko visuomet nuomonių 
skirtumų. Metodas, veiki
mo būdas gali būti įvai
rus. Svarbu tiktai, kad 
niekuomet nebūtų pames
ta svarbiausias tikslas — 
kova dėl Lietuvos laisvės.

IŠSAUGOSIME TAUTINI GYVYBE, JEI TURĖSIME 
PAJĖGIA SPAUDA

lietuvių 
ir nepri- 
valstybės 

Ji Auš-

Mano bendradaroė Ona dilba 
toje pačioje vietoje jau trisde
šimt penkti metai. Per tą laiką 
ji susitaupė krūvelę dolerių, į- 
sigijo namuką, užaugino septy
netą vaikų, susilaukė anūkų ir, 
žinoma, paseno. Dabar ji savo 
darbe toli gražu nėra tokia 
vikri, kokia būdavo, tačiau pa-| 

dar 
Ką aš veikčiau na-| 
— klausia ji pati

siprašyti atleidžiama vis 
nesirengia, 
mie viena? 
savęs, klausia kitų.

— O kurgi vaikai? — pasitei
ravau aš. — Tarp jų ir anūkų 
galėtumėt rasti jaukaus poil
sio. tiek išvargusi.

— Grinorius
rium, — atšovė ji man. — 
tamstai dar nežinoma, kaip 
yra su vaikais? Užauginai, 
vargai, ir išėjo’.. Nė ačiū

į mes mateme savo bendradarbę 
Į ateinant įmonėn nemigusią, pa- 
' raudusiom akim; darbas jai 
krisdavo iš rankų.
— Kas yra. Ona. — paklau

siau. — ar vis dar negeriau9
— Kenčia, vargšelė. — lin

guodama žilą savo galvą, ste- 
nėjo Ona. — Tokia buvo vikri, 

!linksma ir tokia gerutė! Mar- 
iI garet viską man atstodavo. 
Jei. neleisk Dieve, numirtų, ne
liktų man šioje žemėje laimės...
— Kaip jau visi čia 

į Ona, tamstai patys

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ
English • Lithuanian Dictionary

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

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausiu 
puikų AngližkairLietuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 WM Bvoodtoof Sd. Boston 27, Mos*

Šiuomi siunčiame $•■................. ir prašome atsiųsi
mums AngiiškavLietuvišką Žodyną.

ži nom. 
geriausi 

vaikai yra tie. kuriuos ištinka 
šiokia ar kitokia nelaimė, — 
nekaltai pajuokavo, nugirdęs 
mudviejų pašnekesį, senas O- 
nos bendradarbis Bill.
— “My goodness”! — šūkte

rėjo Ona. — Motinai visi jos 
vaikai yra geri, ir už kitus ge- 

tačiau, “šiūr”, pačiais 
pasilieka tie, ku

riuos jai tenka apraudoti. Jūs, 
vyrai, to nesuprantat ir nesu
prasit...

palieka grino- 
Ar 
čia 
iš
viresni, ___

nemiegotas naktis. Šis kraštas ■geriausiais 
virškina ne tik tautas. Euro
piečiui sunku suprasti, jog čia 
ir tėvų su vaikais santykiai vi
sai kitaip vystosi: amerikoniš- 
cai; be sentimentų. Žinoma, 

dažniausia patys tėvai kaiti dėl 
jų vaikų šiurkštumo, bet kitaip 
ir negali būti. Tėvai privalo il- 
jai ir sunkiai dirbti; nėra laiko 
užsiimti vaikų auklėjimu. Gat
vė. neperdaug disciplinuota 
pradžios mokykla ir "fonės” 
laikraščiuose yra mūsų vaikų 
auklės. Ypač tos nelemtos “fo
nės” blogai veikia į paauglius, 
nes ten vaizduojamos mušty-

Ir dangų dugne jo matai? 
Ko vaidenas lavonai ir vėlės, 
Sodybų vieni pamatai...

Kas supras dar pasaulyje kitas. 
Už ką, Nemunėli, kenti?
Koks šviesus bus ateinantis 

rytas, —
Kai Tėvynėn keliai bus laisvi!

At. Kairys

jungos narius ir tremtyje pa
sireiškusias naująsias laikraš
tines pajėgas. Pirmajame mūsų 
tremties gyvenimo laikotarpy, 
stovykliniame gyvenime, perio-

Periodinė spauda 
tautiniame atgijime 
klausomos Lietuvos 
atstatyme daug lėmė,
ros spinduliais žadino lietuvių 
tautinę sąmonę, galingais Var- dinė spauda sėkmingai atliko 
po dūžiais kvietė prie vieningo savo uždavinį. Ji buvo vienas 
tautinės kultūros darbo, ji bu- didžiųjų veiksnių, siejančių lie- 
vo vienintelis • ginklas, kuriuo tuvius tremtinius į vienalytę 
rusų pavergta mūsų tauta gy- bendruomenę, 
nė savo teises, skynė kelią kul-l 
tūrinei ir politiniai laisvei. Drą
siai galime teigti, kad visi žy-i 
mesnieji mūsų tautinio atgiji-i 
mo veikėjai buvo laikraštinin
kai, kurių visuomeninė bei kul
tūrinė veikla daugiausia reiš
kėsi per spaudą.

Lietuvą ištikusi didžioji tra
gedija sunaikino nepriklauso
mybes metais gražiai suklestė
jusią mūsų periodinę spaudą ir 
skaudžiai palietė pačius laik
raštininkus. Procentiškai 
maut, per pirmąją bolševikų o- 
kupaci ją (1940. VII. 15 — 
1941. VI. 27) labiausiai nuken
tėjo lietuviai laikraštininkai: 
daug jų kalinta ir išvežta į Si
birą. Nemaža aukų iš mūsų 
šeimos pareikalavo ir vokiečių 
okupacija.

Nuo bolševikinės vergijos ir 
raudonojo teroro pasitraukę į 
Vakarus, gyvendami tremtyje, 
kai tik buvo galima, kūrėme ir 
ugdėme lietuvišką spaudą, bu
driai stovinčią didžiųjų mūsų 
tautos idealų sargyboje. Jaus
dami profesinio organizuotumo 
reikalą, 1946 m. pavasarį at- laikraštininkų įsikūrė Jungti- 
kūrėme Lietuvių žurnalistų Są- nėse Amerikos Valstybėse, kurį 
jungą, sutelkusią senuosius są- gyvena apie milijonas lietuvių!

ar bent lietuviškos kilmės žmo
nių, kur lietuviai turi savo kul
tūrines tradicijas, įvairias or
ganizacijas bei kitokias kultū
rines institucijas ir gausią pe
riodinę spaudą, daug lėmusią ir 
tebelemiančią jų kultūriniame 
gyvenime ir tautinės gyvybes 
išlaikyme.

Su Jungtinių Amerikos Vals
tybių lietuvių periodine spau
da daugis mūsų palaikė glau
džius ryšius būdami dar DP 
stovyklose, o atvykusių į Jung
tines Amerikos Valstybes tie 
ryšiai- dar labiau turi būti glau
dinami ir stiprinami.

Lietuvio laikraštininko parei
gas gražiai yra nusakęs prieš 
50 metų Vincas Kudirka “Tė
vynės Varpuose” šiais mums 
įsidėmėtinais ir vykdytinais 
žodžiais: “Kiekvienas iš mūsų 
turi žinoti, kur Lietuvis verkia, 
o kur džiaugiasi, kur vargsta, 
o kur turtuose, kur apleistas ir 
nuskriaustas, o kur liuosas ir 

idant mąstytume,
I

Šiuo metu daugumas mūsų laimingas, 
sąjungos narių jau yra išemi- katrą brolį reikia gelbėti, o 
gravę į užjūrio kraštus, dau- nuo katro reikia prašyti parei
giausia į Jungtines Amerikos b°®’ turime žinoti jausmus,

profesorius 
jog “šaltasis 

ir Vakarų, 
dar apie 50 
ginklai pra- 
kaip 2000-

KIENO RAGAN PfSTERTA?
Vienas angių 

viešai pareiškęs, 
karas” tarp Rytų 
jo nuomone, tęsis 
metų. Esą, karšti 
bilsią neanksčiau 
siais metais...

Du dalykai matomi tarp šito 
pareiškimo eilučių, būtent: pir
mas — dviejų žemės pusrutu- 

__  __ ________„____ ______ „ lių karas, vis dėlto, neišvengia- 
nės, šaudymai, boksas ir kito-j mas (UNO neimama nei dėmė- 
kie žiaurūs dalykai lengvai pa- sin!>; antras — pasnausk, de- 
traukia jaunas galveles. Dėl ; mokratiškasis pasauli, dar ke- 
viso to, retai kas susilaukia išjliasdešimt metų!... O 2000-siais 
savo vaikų švelnumo, meilės ar metais, kai ana pusė viską, ką 
kokios nors paramos senatvė- apžiojusi, suvirškins, kai visur 
je...

Bet tai buvo tik patyrusios 
moters spontaniškai išsiveržusi 
gana tikra nuomonė. Kaip mo
tina, Ona labai retai apie savo 
vaikus neigiamai užsimindavo, 
nors mes žinojome, jog jie nie
kuo nuo kitų amerikoniukų ne
siskiria. Iš jos kalbų (o ji gana 
kalbi) galėjai susidaryti vaiz
dą. jog jos šeima vis dėlto ski
riasi iš 
varna iš

kitų, tarytum baltai 
juodųjų pulko..

I

Onos sūnus žuvo j>er visuomenės

pripenės milijonus savo pakali- 
įkų, kai toli pralenks snaudžian
čią demokratiją “naujais” šū- 
kiai§ bei ginklais, savaime aiš
ku. atpuls ir reikalas “šaltai” 
plepėti.

Kieno ragan tas profesorius 
pučia ?

Sąmoningai, ar ne?

Šitokį žinomų asmenų pareiš
kimai veikia tartum tyčia pa
ruoštos injekcijos, pavojingai 

, nuodydames vakarų pasaulio 
kūną ir dvasią, 

kodėl šitokios

; Valstybes. Emigracija, įgalinu- mįslis >r daitm*- visų Lietuvių,
■................. į Savaran- idant aišku būtų, ant ko gati-
kiškai gyventi ir šviesesnėmis ma Y1"3 ren|Ū*» norint apginti

i si tremtinius pradėti savaran- idant aišku batų, ant ko gali-

viltimis žvelgti į ateitį, mums 
laikraštininkams, beto, deda ir 
naują pareigu naštą, kuri ne
lengva bus nešti. Užjūrio kraš
tuose mes savo kasdienę duo
ną pelnomės įvairiais darbais,

i- tačiau tup pasitenkinti negali
me: didieji mūsų tautos sieki
mai — išlikti tautiškai gy
viems ir atgauti laisvę, įparei
goja mus po savo kasdienių 
darbų dirbti ir lietuviškajai 
spaudai.

Emigracija, išsa u g o d a m a 
tremtinių fizinę gyvybę, betgi 
graso jų tautinei gyvybei. Iš
saugoti ir stiprinti emigracijoje 
savo tautinę gyvybę yra svar
biausias lietuvių tremtinių už- t 
davinys ir jis sėkmingai bus* 
vykdomas, jei turėsime pajėgią 

Įspaudą.
. Daugumas lietuvių tremtinių

savo tėvynęe ir suteikti jai lai- 
mę • z

Daugiau gaifeime nuveikti, 
jei būsime vieningi ir organi
zuoti. Daugumai Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos narių susibū
rus Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Valdybos nutarimu, 
čia perkeliamas ir Sąjungos 
centras.

Vienas
carą Vokietijoje. Aną pavasarį Kas pasakytų.

palaikai buvo pargabenti į, “injekcijos” ateina, dažniausia. 
Ameriką ir čia palaidoti. Kai iš byrančios anglų 
aš pareiškiau jai užuojautos. Baigiantis II pas. 
senė apsiverkė ir ėmė pasako
ti, koks puikus buvęs tas jos 
berniukas. “Jį aš labiausia my- 
ėjau”, tvirtino Ona man. Po 
tiek laiko traukinys užmušė 
antrą jos sūnų. Ona kiekvie
nam pasakojo: “Netekau ge
riausio savo vaiko...” Koks bu
vęs meilus, koks paklusnus! 
Nors prie širdies dėk. Jo šei
ma buvęs visas Onos džiaugs
mas; Dabar ji dedanti savo už
darbio liekanas našlės marčios 
ir našlaičių anūkų sąskaitom 
O kai rimtai susirgo duktė 
Mkrgaret, kurią . pirmiau, gal 
per neapdairumą, Ona retkar
čiais ir balsiai
■

L. Z. Sąjunga gaUs pradėti 
veikti, suregiatravua JAV įsi
kūrusius savo narius. Todėl 
prašau kotegaa žurnalistus pra
nešti savo adresus draug su 
pageidavimais dėl tolimesnės 

.Sąjungos veiklos šiuo adresu: 
Į A. Merkelis % Mrs. Pr. Lapė, 
Stony Brook, N. Y.

A. Merkelis.
Lietuvių žurnalistų Sąjungos 

Pirmininkas.
Stony Brook. 
1950. I. 8.

imperijos? 
karui, Lon- 

dono radijas dar didesnių ne
sąmonių pliauškė: esą. komu
nizmas ir kapitalizmas galį 
kuo broliškiausiai sugyventi;

i artėja visiško nusiginklavimo 
era; daugiau karų pasaulyje 
nebūsią, ir t.t. Geda buvo 
klausytis, bet jie plepėjo. Ir 
toliau plepa!

Jei nuosaikioji žmonija pana
šių nesąmonių klausys ir dėsis 
jas galvon be svarstymų, be 

■ komentarų, tai ji pati bus 
duobkasė pasaulio civilizacijos 
ir kultūros. Tegu tos laidotU- 

: vės bus ir 2000-siais metais, ar 
idar vėliau. Laiko begalybėje

nusiskųsdavo, 50 metų yra nulis...

X,... -

Garsusis Jung. Valst. laivas S abees išplau
kia iš savo bazės Norfolk, Va. į Karibų vandenis 
jūros manevrams, kurie įvyks vasario - kovo m. 
šiais metais.
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o gruodžio 16
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WINNIPEG’AS tremtyje

“Lietuva dar nelaisva”
ATSIŠAUKIMAS Į TEISININKUS

II
! vilas Akstinas,
i d. jx) labai ilgos ir kankinan- 
čios ligos atsiskyrė su šiuo pa
sauliu mūsų viengentis Juozas 
Šimkevičius. Buvo palaidoti su 
iškilmingomis gedulingomis pa
maldomis iš Šv. Jurgio liet, 
parap. bažnyčios: Povilas Aks
tinas gruodžio 16 d. — Šv.

, Marijos kapuose; Juozas Šim
kevičius — gruodžio 20 d. Šv. 
Karsto kapuose. Abiems prie •

COLLEGOS:

Trečiadienį, sausio 25 d. 6:30 tadienį, vasario 3 d. pobažny- 
v. vakare p.p. Steponkevi- tinėje salėje. Rengimo komisi- 
čių namuose, 187 Comvoy St. ja: pirmininkas Robertas Ste- 
įvyks. LDS 113 kuopos susirin- vens, tikietų— Ona Markvenai- 
kimas. tė, dovanų — Vincas Kisielius,

Kviečiame visus narius jame užkandžių — Rūta Čiraitė, gar- 
dalyvauti ir užsimokėti už laik- sinimų — Charlotte Mitchell ir;

Louise Totiliūtė.
Kuopos valdyba ir rengimo 

komisija kviečia visus, ypač laidojimo patarnavo laidotuvių 
vyčius iš apylinkinių kuopų į 
šį parengimą atsilankyti, 
sime.

i-ašėio “Darbininkas” prenume
ratą 1950 metams. Jeigu kas 
dėl kurių nors priežasčių ne
galėtų į susirinkimą atvykti, 
prašome priduokite už laikraš
tį pinigus per kitus, kad juos 
galėtume persiųsti į “Darbi
ninko” Centrą. Stenkimės visi 
“Darbininką” skaityti ir suras
ti nors po vieną naują skaity
toją. A. Dėdinas, rašt.

CICERO, ILL

direktorius Domininkas Eara- 
Lauk- m’nas> 2339 E. Allegheny avė., 
Vytė.

šarvoti.
I Tai buvo labai 
’ sais atžvilgiais, 

įvyko kūmo, katalikų

Phila. 34, Pa., kur buvo ir pa- atspausdino

pavyzdingi vi- 
ypač žmonis- 

tikėjimo, aiti- 
meilės, mėsų

gai nebuvo
1 esantiems 
supilti j

I

I

paskirti 
džiovininkams, bet 

VVinnipego lietuvių 
klubo krepšį, kuris nei vieno 
cento nėra davęs tremtiniams

balsiu “Lietuva 
Kol bus priimti 
įstatai, skyriai 

j pagal L. T. T.
Emigracija išblaškė mus jx) 

visą pasaulį ir pakeitė, mūsų 
organizacinį tvarkymąsį trem
tyje. L. T. Tr. D. Centro Val
dyba, turėdama galvoje 1948 
mt. balandžio 3, 4 d.d. Augs- 

! burge įvykusio metinio skyrių 
' atstovų suvažiavimo duotą jai 
įgaliojimą “Išsiskirstymo atve
ju eiti pareigas tol, kol susida
rys galimybė išsirinkti 
Centro Valdybą”, 
žiavimo valią — 
nors ir labai nepalankiose 
sunkiose sąlygose. Jos buveinė 
Augsburge ligi 
keista ir ten 
branduolys — 
savo darbą.

Tačiau emigracija 
dabar ne tik atskirus valdybos 
narius, bet ir patį branduolį. 
C. V., visa tai turėdama galvo
je ir imdama dėmesin dar tai,' 
kad minėto suvažiavimo metu 
buvo pareikštas suvažiavimo 
pageidavimas, kad C. V. dėtų 
pastangas organizuoti 
bendrą, už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių teisininkų orga
nizaciją, kuri apimtų visus lie
tuvius teisininkus, t. y. tuos, 
kurie naujai atvykę ir kurie iš 
seno ten gyveno, ir, kad suva
žiavimas suteikė C. V. teisę, 
reikalui esant, pakeisti draugi
jos pavadinimą ir įstatus, nu
tarė: buvusią L. T. T. D-ją 
perorganizuoti į vieną visame 
pasaulyje esančių lietuvių tei
sininkų organizaciją ir ją pa- 

, vadinti “Lietuvos Teisininkų 
i Draugija Užsienyje”, — ang
liškai: “Lithuanian Law Asso- 
ciation Abroad”.

Skelbdamas šį C. V. nutari
mą, kviečiu visus coli, teisinin
kus, esančius bet kur už Lie
tuvos ribų, organizuoti Lietu
vos Teisininkų Draugijos Už
sienyje skyrius, ir tuo būdu 
perkelti mūsų organizuotą vei
klą į kitus kontinentus, sie
kiant užsibrėžtų tikslų su o-

Žodžiai Heatatinka
Darbus

Gruodžio 29 d. “N. Lietuva” sušelpti ir kuriuo vadovybės 
P. Liaukevičiaus’ (9 prieš 2) spalvas p. Liauke- 

P. Liaukevi- 
pylinkės lietuvius. Gražus atsi- čius tegul savo susirinkime ne- 
šaukimas ir tik gera norįs. Vi
sur tik vienybė ir vienybė... P. 
Liaukevičių Kanados lietuviai 
gerai prisimena iš Montrealio 
kovo mėn. suvažiavimo. Winni- 
pego lietuviai P. Liaukevičių 
pažįsta, kaip drąsų kalbėtoją 
prieš komunistus, plakant juos, 
kur tik 
gos. Už 
biamas.

Beto, 
daug kam iš dipukų padėjęs

*■•***, via uviviifoi patu

atvykti iš Vokietijos. Tačiau kevičiui pamėginti 
winnipegiečiai P. Liaukevičių zuoti klubo narius 
gerai pažįsta ir iš kitos pusės, kaj kiubas tikrai nėra komu- 
būtent, kad jis yra griežtas nistiškas. Kai šiais metais per 
kairiųjų pažiūrų £__o__
tiktų toks žmogus vienijimo 
darbui — labai abejojame. Vie
nybei gali pasitarnauti tik to
lerantiški ir toleranciją prak
tikuoją žmonės. Šių ypatybių, 
kaip pas p. Liaukevičių, taip 
pat ir pas tuos, su kuriais jis 
Winnipege tarėsi, visai nėra. 
Jau vienas vienybės didelis mė
gėjas — Jurgis Račys mėgino 
lietuvius vienyti tame pačiame 
Manitobos lietuvių klube, ta
čiau jis pats buvo fašistu ap
šauktas per ‘Liaudies Balsą”, o 
Beniušis deklaravo klubo ko- 
munistiškumą... Reiškia, tame 
susirinkime vienybė nesiklija- 
vo, bet dar daugiau suskilo. 
Argi galima kalbėti apie vie
nybę masiniame susirinkime, 
kur yra žmonių visai nepagei
daujančių vienybės? Ar Jurgis 
Januška savo demagogija 
“Naujienose” prisdeda prie 
vienybės ugdymo? Ar su Le- 
peška, Beniušiu ir kitais pana
šiais jis gali rasti bendrą kal
bą? P. Liaukevičius ir visi tie, 
su kuriais jis yra taręsis, ne 
tuo keliu vienybės siekia, 
gu jie tuo keliu ir toliau 
liaus, aišku prie vienybės 
galės prieiti.

Kai dėl Winnipego lietuvių 
praėjusių metų visuomeninės 
veiklos apžvalgos, tai p. Liau
kevičius neturėtų būti pesimis
tas. Ji buvo didi ir naši. Gra
žiai surengtas 16 vasario šven- 

,tės minėjimas (tik blogai KLT 
’ skyr. pirmininko pravestas, 
; kur ir p. Liaukevičius negavo 
žodžio), 75 mt Winnipego 
šventėje dalyvavimas, išvežtų
jų pabaltiečių paminėjimas ir 
protesto demonstracija, p. Kar
delienės koncertas, BALFui 
rinkliavos suorganizavimas, 
“Aušros Sūnūs” veikalo pasta
tymas ir visa eilė kitų smulkių 
parengimų, piknikų ir susirin
kimų, kuriems parengti buvo 
dirbta daug ir nuoširdžiai. Da
lis organizacijų dirbo be jokios j 
reklamos 
darbai už

Vienas 
pripažinti 
singai pastebėtas, tai ALT ne- 
parėmimas. Tačiau tegul jis 
nepamiršta, kad rengiant
BALFo rinkliavą KLT skyrius 
Winnipege tą rinkliavą boiko
tavo ir KLS-gos sk. nenorėjo 
rizikuoti AL Tarrybos vajaus 
pavedimą. Tegul p. Liaukevi
čius dar prisimena tai, kad dr. 
Kudirkos ir kariuomenės šven
čių minėjimuose surinkti pini--

j atsišaukimą j VVinnipego ir a- viėius gerai žino.

Cicero miesto rinkimai 
sausio 3-čią dieną. Rinkimai mo ir tėvynės 
praėjo, kaip Cicero gyventojai tautiečiai, 
norėjo. Mat, buvo pastatytas ' Tardamas šiems mirusiesiems 
balsavimui klausimas, ar mies- mūsų tautiečiams amžinąjį at- 
tas turėtų išrinkti kiekvienam ilsį, kartu pareiškiu savo nuo- 
distriktui aldermonus, kaip yra širdžiausią užuojautą jų naš- 

Aksti-
šimkevičie-

gali ir kur turi 
tai jis dipukų yra

P. Liaukevičius
liūdimo valandoje.

Kazys Vidikauskas.

PRAŠO
Antanas Miklušis gyv., 36

pamiršta, kad tas klubas yra 
didžiausia kliūtis pasiekti vie
nybei. Dalis organizacijų ma
no, kad su klubu reikia glau
džiai bendradarbiauti, toleruo
ti komunistų žingsnius ir t.t. 
Kita dalis organizacijų su tuo 
negali sutikti. Tremtinių šir- 

pro- dyse dega didelė neapykanta 
ger- visam tam, kas primena žiau

raus okupanto pakalikų daro- 
yra mus linkčiojimus Maskvoje.

Čia norėtųsi patarti p. Liau- 
suorgani- 

ir įrodyti.

naują 
pildo suva- 

eina pareigas, 
ir

šiol nebuvo pa- 
palikęs C. V. 

kvorumas dirba

palietė

vieną

regis- 
545 E.

Mass.
pri-

dar nelaisva”, 
nauji draugijos 
prašomi veikti 
D. įstatus, tik

pakeičiant pavadinimą ir prisi
taikant prie vietos sąlygų. Sky
rius organizuoti kviečiami imtis 
iniciatyvos visi buvę L.T.T.D. 
skyrių valdybų nariai, jų ne
sant ar jiems neįstengiant, ki
ti buvę draugijos nariai. Įsi
steigę skyriai prašomi 
truotis šiuo adresu: 
Broadway, So. Boston,
U.S.A., Dr. Br Kalvaitis, 
siunčiant narių sąrašus. Būtų 
gera nusistatyti, nors nedidelį 
mokesnį ir iš jo nors dalimi 
paremti C. V. Įsisteigus to
kiam skyrių skaičiui, kuris ap
imtų didesnių teisininkų dalį 
teks šaukti visuotiną suvažia
vimą, kuris nustatys organi
zacijos įstatus ir išrinks C. Or
ganus.

Noriu pastebėti, kad likusių 
Vokietijoj coli, pagelbėjimo rei
kalas yra vienas mūsų pagrin
dinių uždavinių. Todėl kviečiu 
organizuoti tiek sutarčių suda
rymą, tiek siuntinių pasiunti
mą, pagal išgales, žinomiems 
ir pažįstamiems coli.

Col. Giaudžio ir kitų collegų 
pastangomis išleista jau net du 
numeriai mūsų žurnalo:
tuvis Teisininkas”, kuris turi 
apjungti visus išsiblaškiusius 
coli, ir jame atsispindės mūsų 
organizacinis ir kultūrinis gy
venimas. Kviečiu coli, šį reika
lą visokeriopai paremti. (Adr. 
J. Gliaudys 17600 Lindsay Avė. 
Detroit 19. Mich. U.S.A.

fORCESTER, MASS.
Naujienos iš “Aušros Vartų” 

parapijos L. Vyčių 116 kp.
Sausio 9 d. įvyko L. Vyčių Chicagos mieste ir kituose di- lems, ypač p. Monikai

116-tos kuopos mėnesinis susi- deliuose miestuose ir panaikin- nienei ir p. Stelai 
rinkimas, kuriame buvo išrink-ti dabartinę miesto valdžią, ar nei, velionių pasilikusiems vai
tą nauja valdyba. Naujojon pasilikti prie senosios tvarkos, kams ir anūkams jų didžio nu- 
valdybon įeina šie asmens: Ciceroj žmonės yra susipratę. 
pirm. Jonas Pūras, vice pirm, piliečiai ir nenori, kad vienas Į 
Dovydas Vaškas, pro t. rašt. žmogus būtų diktatoriumi. Tai: 
Louise Totiliūtė, finans. rašt. ir nubalsavo palikti senąją i
Teresė Kasparaitė, iždininkė tvarką. Tai rodo, kad Ciceros'
Charlotte Mitchell, maršalka— gyventojai yra patenkinti da- Sevenston St. S. Guelph, Ont. 
Edmundas Vaškas ir Irena Ba- 
liukonytė. Iždo globėjai — Ma
rijona Lukoševičiūtė ir Jonas 
Kasparas Jr.; socialinio komi
teto iždininkas Mykolas Essex.| lauksime kitų rinkimų, kurie į- varde Miklušienės, arba jų vai-

Lietuvių Reikalų Komitetam vyks balandžio 
išrinkti šie 
zuta, Irena 
Platukiūtė, 
Ona Miller, 
joną Klimkaitė, 
kauskaitė.

Į Socialinį Komitetą išrinkta Jonas F. Kimbarkas. Palaiky- 
šie asmens: Irena Patukiutė.Įkilne savo tautietį lietuvį. Ta- 
Julė Čiraitė, Irena Baliukonytė, I da mes ir daugiau laimėsime ir 
Marijona Baliukonytė, Dovydas; mūsų Lietuvai. Jie mums pa- 
Vaškas. Jonas Stosky.

VVhist komitetas pranešė, 
kad “vvhist party” įvyks penk-

bartine miesto valdžia, kuri ge-. Canada, prašo philadelphiečius 
rai tvarko miesto reikalus ir lietuvius, kurie pažinojo Mor- 
visados mums yra visokiuose kų Miklušį, pranešti adresą jo 
reikaluose prieinama. Dabar žmonos p. Onos, velionio pa-

I,
asmens: Jonas Ma-'metais. Lietuviai, būkime susi- 
Butkevičiūtė, Irena pratę ir balsuokime už lietu- 

Ona Markvenaitė, vius miesto valdžioje esančius.
Rūta Čiraitė. Mari- Mes Ciceroj turime gerą lietuvį viskui, 

Gracija Rač- miesto assesorių, kuris yra 
daug lietuviams padėjęs, tai

kų — sūnaus Prano 
Onos.

Antanas Miklušis 
viengenčių! Antanui 

gyv.

ir dukters

rašo savo 
Ceranko- 

Philadelphijoje, 
Pa., kad jis nereikalingas savo
giminių jokios 
norėtų turėti 
susirašinėti.I

pagelbos, o tik 
su jais ryšį ir

K. Vkiikauskas.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikrašt 

Anastazas Valančius. “Darbininką”!

dės Lietuvai laisvės atgavimo 
reikaluose.

I

Daugiau parduoda kaip 
visi kiti sudėjus į vieną ir dabar —

žmogus. Ar komiteto rinkimus bus nušluo
ta komunistų dauguma, tai ry
šiai tarp tremtinių ir klubo sa
vaime pagerės.

Šių metų vasario 16 d. šven
tės minėjimui ruošti jau yra 
.sudarytas komitetas ir jo pir
mininku yra p. Stanaitis. Tie
sa, klubas neprisiuntė savo at
stovų į posėdį...

Atrodo, kad šį kartą p. Liau- 
kevičiui bus aišku ir tų winni- 
pegiečių, su kuriais jis nesita- 
rė, nusistatymas.

Duoto žodžio nesilaikymas, 
nusileidimai, demagogija, kola
boravimas su klubu neprives 
prie VVinnipego lietuvių vieny
bės, o susirinkimuose jos tuo 
labiau negalima bus surasti.

Syt. Buteika.

I

Prašo Geradarius

“Lie-

Buvę įvairiuose kraštuose 
L. T. T. D. Centro V. įgalioti
niai. dabar vad. L.T.D.U. įga
liotiniais, tose pačiose pareigo
se. Jiems siunčiamas šis atsi
šaukimas su prašymu patalpin
ti jį vietinėj spaudoje ir pagy
vinti bei paremti visą organi
zacinį reikalą.

Dr. Br.
L.T.D.U.

Kalvaitis,
Centro Valdybos 

vardu.

LDS Narių ir "Darbininko 
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Fordo Trokai Mažiau Kainuoja Dėlto, Kad

FORDO TROKAI ILGIAU TVERIA
.Misi, reg.strseijo, data it 6.106 000 trokų. 3yvyWs apdraudos ek,perta, yra įrodt. kad Fordo 

Trokai ilgiausia tveria!

Jei- 
ke- 
ne-

dabar besirandąs 
prašo geradarių

Vladas šakalas, 28 met. amž., 
ūkininkas, 
Vokietijoje, 
jam padėti atvykti Amerikon,
sudarant darbo ir buto garan
tijas. Yra nevedęs.

Adresas: Schwenningen a/N., 
August Bebel str. 52, Germa
ny, French zone.

Tautieti, nepamiršk savo 
brolių tremtyje. Jie laukia Ta
vo paramos. Pagelbėk jiems. 
Pasiųsk nors kuklią auką: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

Šaknis
Ginseng šaknys tu
ri reputaciją kaipo Į 
švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du-’

sakoma, geras ir dėl; 
varymo. Kiniečiai ir Į

sulio. Yra 
akmenėlių 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg- 

j dieniai šitas šaknis vartoja per
Patys | šimtmečius kaipo kokį stebuk- 

įlingą vaistą arba apsauga nuo

!kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios nei kar
čios. Kaina: svaras $20.00, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne
buvo pigios dėlto, kad jas sun
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus;

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Didžiumos LDS narių ir “Darbininko” skaityto
jų mokestis už ‘Darbininko’ prenumeratą užsibaigė su 
gruodžio 31 diena. Tat-gi prašome LDS narių ir “Dar
bininko” skaitytojų atnaujinti prenumeratą šį mė
nesį.

“DARBININKO” ADM.

Jau išėjo iš spaudos 
1950 metams skirtas

METRAŠTIS

ir pompos, 
tai pasako.
apsileidimas reikia Į visokių ligų ir jaunystės palai- 

p. Liaukevičiaus tei-

I pri-

Ši įdomi knyga, išleista Tėvų Pranciškonų 
Šventųjų Metų ir Lietuvos vergijos dešimtmečio 
proga, yra gausiai iliustruota, turi 224 pusi, ir 
liečia aktualius šių dienų lietuvių tautos religi
nius, kultūrinius ir patriotinius klausimus. Be to, 
joje yra beletristikos ir poezijos.

Šiame metraštyje' bendradarbiauja žymūs 
lietuvių tautos asmenys — dvasininkai, kultūri
ninkai bei rašytojai, kaip antai: J. E. vysk. V. 
Padolskis, J. E. vysk. V. Brizgys, prel. M. Krupa
vičius, prel. K. Urbonavičius - J. Kmitas, kan. F. 
Kapočius, kan. M. Vaitkus, kun. Dr. J. B. Kon
čius, kun. St. Būdavas, prof. Dr. A. Maceina, L. 
Šimutis, prof. J. Brazaitis, prof. J. Girnius. P. 
Jurkus, A. Vaičiulaitis, J. Aistis, Bern. Brazdžio
nis, F. Kirša, K. Bradūnas, K. Grigaitytė, Alf. 
Nyka - Niliūnas, H. Nagys, N. Mazalaitė, J. Kru- 
minas, Alė Rūta ir kiti.

Knyga atspausta gerame popieriuje, didelio 
formato, papuošta dail. VI. Vijeikio vinjetėmis.

Kaina — $2.50
Užsisakyti galima šiuo adresu:

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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ŽINUTES
Už Bažnyčios Vienumą Okta

va prasideda sausio 18 d. ir 
baigiasi sausio 25 d. Tikslas y- 
ra ypatingai melsti per aštuo- 
nias dienas, Dievo malonių, kad 
visa žmonija sueitų vienon ti
kybinės draugijon — Katalikų 
Bažnyčion.

Šiuo išganingu tikslu melsis 
krikščionys visuose kraštuose 
— namuose ir bažnyčiose.

South Bostono lietuvių para
pijos bažnyčioje šios Oktavos 
pamaldos bus laikomos: vaka
rais, trečadienį, penktadienį ir 
šeštadienį; rytais ketvirtadienį 
7:30 v., pirmadienį ir antradie
nį; sekmadienį 2:30 v. p.p.

Melskimės visi, 
viena avija.

Svarbus Susirinkimas

nu jau pažįstamas šiai koloni
jai is giedojimo bažnyčioje ir 
dainavimo per radiją bei ki
tuose parengimuose, taip pat 
buvo labui šiltai priimtas. Jis 
padainavo: Da nepaketinau

Pirmoji Naujųjų Metų rinkliava yra skiriama’(St. Šimkaus). Loves Old 
Vyskupijos labdarybės reikalams. Tai pats tinkamiau- Sweet Song (J. M. MoĮloy), O- 
sias dalykas remti savo labdaringas įstaigas. Bosto-na ev. Kuprevičiaus), paskui 

p. p. no Arkivyskupija dažnai ir gausiai šelpia ir tolimųjų Simon Boccanegra (G. Verdi),

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS, 
skaitytas sekmadienį, sausio 15, ir priminimas 

sekmadienį, sausio 22 d.

Mylimieji Kristuje:

Sekmadienį, Sausio-Jan. 22
d., 1950 m., 3:00 vai.
“Darbininko” patalpose įvyks kraštų misijas, ir dėl karo nukentėjusių, ir visokiau- Gasparo ariją iš operos “Kor- 
LDS 1-mos kp. metinis 
rinkimas. Bus rinkimas valdy- pasaulyje, kurio mes nebūtume Šelpę.
bos 1950 metams ir kiti svar
būs reikalai.

LDS Centro Valdyba prane
šė, kad ateinantis LDS Seimas 
įvyks So. Bostone birželio mė
nesį ir kviečia mūsų kuopą 
rengti Seimą. Taigi šiame susi
rinkime tuo reikalu turėsime 
pasitarti.

Krikštai. Sausio 15 d. buvo 
pakrikštytas Paulius Juozapas, 
sūnus Tarno - Rožės (Kozma- 
čiūtės) Scanlon, gyv. 25 Port 
Norfolk St.

Maria Prano ir Joanos (Gel- 
žinytės) McPadden, gyv. 28 
Lyons St.

Mirimai. Sausio 15 d. mirė 
ilgai sirgęs Jonas Tuzinas, 62 
metų, gyv. 1036 Dorchester 
avė. Amerikoje pragyvenęs 39 
metus. Paliko žmoną Eugeniją 
(Barailytę), tris dukteris ir 
seserį. Yra pašarvotas pas lai
dotuvių direktorių D. A. Za- 
letską, 564 Broadway. Laidoja
mas sausio 18 d., 9 v. r., iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Melskimės už mirusius.

DAKTARAI

z
Žinantieji ką nors apie jį ar 

jo įpėdinius galėtų atsiliepti ir 
adresu: J. Babušis 38 Yacob 
St., Rochester 21. N. Y.

ĮVAIRUS skelbimai

I PAKSIDIODA namas 3 šei
mynų po 5-5 ir 4 kamb. Gera
me stovyje su piazais. Rendos 
neša į metus 8760. Kaina tik 
$5000. Įmokėti $1500. Atsišau
kite: 119 King St., Dorchester, 
Mass. Tel. CO 5-9026.

113-17)

susi- sias labdarybės įstaigas užsienyje. Nėra tokio krašto nevilijaus Varpai” (Ptanąuetr.
Operos solistė Juzė Krišto- 

laitytė (iš Worcester, Mass.) 
tikrai yra kristalinio balso sa
vininkė. Lyriniu koloratūriniu 
sopranu ji dainuoja žavingai. 
Jos balsas harmonizuojasi su 
jos malonia natūraliai gelton
plaukės lietuvaitės išvaizda. 
Po Tulpės (Vik. Banaičio) ir 
Mano sieloj šiandien šventė 
(J. Tallat-Kelpšos) ji buvo iš
šaukta padainuoti pakartotinai. 
Savo šilkinę koloratūrą ji pui- kai tarė chorvedys J. Strazdas, 
kiai pademonstravo, sudainuo
dama ariją iš operos ‘Rigole- 
tto’ (G. Verdi) ir Villanelle 
(Eva Deli Aqua), po ko publi
ka iššaukė ją pakartojimui, ir 
ji dar padainavo 
rometto.

Visiems akomponavo muzikė 
Olga Breivaitė - Falcon, Brock
tono lietuviškųjų radijo pusva- < 
landžių vedėja (ne tremtinė).

Koncertą gražiai puošė tau
tinių šokių grupė, vadovauja
ma šokėjos R. Špakevičiūtės. i 
Astuonios poros šokėjų scenoje; 
jaučiasi laisvai, šoka plastiš-į 
kai, žaismingai. Vedėja, matyt, 
turi daug fantazijos. Tarp daž
niau matomų šokių, kaip Šus- 
tas, Žiogelis, Malūnas, pašokta tinoje, Etudio Paul Catamarca 
įdomi Grandinėlė ir Rugeliai. 
Ši grupė yra didelė varžovė 
(konkurentė) p. Onos Ivaškie- 
nės vadovaujamai šokių grupei 
South Bostone. Malonu pabrėž
ti, kad abi jos bendradarbiauja,

Valdyba.

Auga Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų Bostone šeima

Gi mūsų labdarybei rinkliava padengia tik ma
žą dalį skolos, kurią kasmet užtraukiame mūsų lab
daringiems užsimojimams įvykdyti. Aš noriu ypač 
pabrėžti šiuos du faktus: kad kolekta labdarybei yra 
tik viena, ir kad ji padengia tik mažą dalį lėšų.

Didesnę savo laiko dalį aš pašvenčiu labdarybei. 
Tas darbas manęs nevargina, faktinai aš jį mėgstu, 

| nes tai Dievo darbas. Mane daugiausiai paskatina mū
sų žmonių duosnumas. Bet taip pat yra faktas, kad 
ta vienintelė metuose labdarybės rinkliava tik daug 
padeda, bet toli gražu visų lėšų nepadengia. Tiesą pa
sakius, dažnai taip pasitaiko, kad pinigai pirmiau bū
na išleisti, negu surinkti.

Žmonėms privalu žinoti, kiek pinigų Labdarybei 
surenkama ir kuriems reikalams jie išleidžiama. Pir
miau aš smulkmeniškai tai išdėstydavau. Dabar aš 
prašysiu, kad laikraštis Pilot tą apyskaitą atspaus
dintų. Tai bus žinoma ne tik dvasiškijai, bet ir visiems 
žmonėms. Tas sukels parapijose pagirtino lenktyniavi- 
mosi labdarybės dirvoje ir bus didesnio duosnumo 
priežastimi. Pilnai to pasitikėdamas, aš suteikiu vi
siems rėmėjams nuoširdžios palaimos.

Jūsų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CUSHING, 

Bostono Arkivyskupas

nes svečių tarpe matėsi pati p. 
O. Ivaškienė su vyru. Šokius 
lydėjo akordionistas F. Šmitas.

Programai gražiai konferavo 
Karosaitė ir M. Pel- 
tremtinė).

šokėjos V’, 
džiūtė (ne

Širdingą

PAKSIDIODA Studio Kau- 
čius, kurį atidarius pasidaro 
puiki lova. Gerame stovyje. 
Parsiduoda už pusę kainos. At
sišaukite: Mary Kasson, 110 P 
St., So. Boston, Mass. Galima 
matyti po 4 vai. p.p. (13-17)

padėkos žodį publi- BOSTON ANTR . SAUS. 24
DANCE THEATRE 8:30

MARK RYDER
EMILY FRANKEL I

Moderniškų Šokių Duetas 
BOSTON 

KONSERVATORIJOJE
31 Hemenvvay Street

Sėdynės: $3.0C - $2.40 - $1.50 (Su taks.)
Dabar Conservatory ir Filene’s
Išrašykite čekius E ston Dair

Theatri vardu.

koncerto 
kun. 
(įre-Naujųjų Metų pradžioje įsi- . 

kad įvyktų rašė į Lietuvių Kultūros Rė
mėjus Bostone dvylika asme- 

. nų. Iš viso jau yra 124. Pra
nas Perekšlis, jau senyvas ir 
nebegalįs dirbti, nenorėjo įsi
pareigoti mokėti po dolerį kas 
mėnuo, bet nuoširdžiai paauko
jo $10 iš karto. Naujieji nariai: 
Adolfas J. Namaksy ir Dr. Do
mininkas Pilka sumokėjo po 
$12 už visus 1950 metus ; Ane
lė Januškevičienė ir adv. Ant. 
O. Shallna sumokėjo po $6 už 
pusę metų; Juozas Kapočius, 
Dr. Kazys Karvelis, Ben. Palu- 
bickas - Palby, Jonas Ramo
nas sumokėjo po $1 už vieną 
mėnesį, pasižadėdami mokėti 
kas mėnuo. Be to, Aleks. Ivaš
ka, A. J. Jokūbaitis ir Leonas 
Stasiulis pasižadėjo būti Liet. 
KuM. Rėmėjais. Visiems nuo
širdžiai dėkoja LKR valdyba.

Jų remiama šeštadieninė Li
tuanistikos Mokykla Šv. Petro 
paminklinės mokyklos patalpo
se vėl tęsia darbą po trumpų 
Kalėdinių atostogų. Vieton pa
sitraukusio mokytojo Kazio 
Mockaus pakviesta mok. Stasė 
Lizdienė. Dirba penkios klasės 
su 70 mokinių. Mokoma lietu
vių kalbos, tautosakos ir lite
ratūros, Lietuvos istorijos ir 
geografijos. Taip pat Liet. Kul
tūros Rėmėjų remiama lietu
vių teatro studija, vedama ak
toriaus Henr. Kačinsko, tęsia 
savo darbą ir uoliai repetuoja 
du veikalus parodyti scenoje. 
Gaminami dekoracijų eskizai.

Pažymėtina, kad 
svarbiausius išpildymus 
Švagždys hžrašė į juostą 
kordavo).

Svečių tarpe matėsi ir
itališkai Dži- taučių.

Brocktoniečiai tremtiniai to
kiu koncertu originaliai ir pa
vyzdingai pagerbė savo gera
darius. Po tokio koncerto 
Brocktono lietuvių kolonija 
pradeda naują gražaus sugyve
nimo

GRABORIAI

•r

TeL AV 2-4026

J.le0k,MJ.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass 

Ofiso Valandos: 2—4 ir S—&

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Braadw>y

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boeton 8-O848

Bes. 97 Oriole Street 
West Roxbury, Mą*.

TEL. PA—7-1233-W

Boylstono Klubas Pralai
mėjo Lietuviams

BROCKTON, MASS.
Š. m. sausio 1 d. minėjo sa- merikos lietuvių Indianos Uni- 

vo 70 metų gimimo jubiliejų • versitetui. Karalius Pigaga į- 
senas brocktonietis dzūkas Ka-1 dainavo į plokšteles labai seno- 
ralius Pigaga, gyv. 229 Ames.viškų lietuvių 
Street.

liaudies dainų, 
kurių Dr. Balys dar niekur ne- 
buvo užtikęs.Karalius Pigaga yra beveik

ir kooperavimo periodą.
Ed. Karnėnas.

Paieško
Juozas Babušis. gyv. Argen

Sausio 13 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių klube, lietuvių 
šachmatininkai įveikė, vieną iš 
rimčiausių varžovų dėl pirmos 
vietos Bostono pirmenybėse, — 
Boylstono Chess klubą, santy
kiu 3—2.

Tautvaiša — Daly 0—1,

visų lietuviškų organizacijų ak-! Nors K. Pigagos sveikata pa- 
tyvus narys, o taip pat buvęs 
ilgametis kai kurių draugijų 
valdybos narys — sekretorius. 
Tur būt, nedaug tėra tokių 
žmonių,. perskaičiusių tiek daug 
.vairiomis kalbomis knygų, 
kaip K. Pigaga. Jis net atmena 
svarbesnių rašytojų veikalų ci
tatas, kuriomis, reikalui esant, salėje įvyko pirmasis tremtinių 
pasinaudoja. Ne veltui Brock- koncertas, kuris reikia skaity- 
tone vietiniai jį vadina “profe- ų puikiai pavykusiu. Svečiai iš 
soriumi”. Jis prenumeruoja net.South Bostono ir iš kitų kai
lelis laikraščius.

Lietuvių tautai jis yra bran- ringą 
gus žmogus dar ir dėl to, kad kunos buvo pilnutėlė salė, apie 
prisidėjo prie lietuvių tautosa- 600 žmonių, 
kos papildymo. Lietuvių tauto
sakos lobis Nepriklausomoje ^inių geradariams, t. y. Ameri- 
Lietuvoje buvo surinktas ir rū-jkos lietuviams pagerbti. Kai, 

> dalyviams 
bus su- išėjus scenon, tremtinė V. Ka

rosaitė skaitė pagerbimo aktą, 
salėje buvo mirtina tyla. Jaus
mingi akto žodžiai ne vieną iš 
klausytojų privertė šluostyti a- 
kis... Chorui dainuojant giesmę 
Malda už Tėvynę, (J. Dam
brausko), jautėmės kaip baž
nyčioje. Dirigentui J. Strazdui 
vadovaujant, 25

skutiniu metu kiek sušlubavo, 
bet reikia tikėtis pagerės. Lin
kėtina jam dar daug daug me
tų gyventi. V.

1558 Mar dėl Plata, paieško1 
Salemoną Babušį, kilusį iš Lie
tuvos, Šakių apskr., Griškabū
džio valsč., Žaleblekių km., gy
venusį prieš 40 m. Bostono 
mieste, ar jo įpėdinius.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Ilome

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dienų ir N akt; 
Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AVenue 2-2484

i
i

i

S.

Kultūringas Koncertas

Sekmadienį. sausio 8 
Brocktono Winthrop mokyklos

Draugijų Valdybų Adresai
d.

7myninių kolonijų matė kultū- 
brocktoniečių publiką.

Koncertas buvo skirtas trem-

LJlCLUV Vję MUVU OU.L AAIZLUCLO IX 1U
pestingai saugojamas, bet už- visiems programos 
ėję bolševikai, aišku, 1— — 
naikinę, kaip ir viską. Todėl, 
Indiana universiteto (USA) 
prof. dr. J. Baliui renkant lie
tuvių tautosaką iš senesnių A-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS į 
PO GLOBA MOTI MOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
626 E. 8th SL, So. Boston, Maas. 

TeL SOuth Boston 8-1298. 
Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,

8 Winfield St., So. Boaton, Maas. 
Prot- RaiL — Ona Ivaėkienė,

440 E. 6th St., So. Boston. Mass. 
Finansų Rašt — B. Cūnienė,

29 Gould St., W. Roxbury, Maas. 
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Šiauria,
51 Tampa St., Mattapan, Maaa. 

Tvarkdart — Ona Krasauskas,
11 Springer SL, So. Boston, Maas. 

Kasos GL—Elzbieta Aukitikalnytė, 
110 H 8L, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.. 
Seventh SL, So. Boston, Mass. i 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę

I *V. JONO EV. BL. PA&ALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Viktoras Medonis.
21 Sanger St., So. Boston, Mass 

Vice-Pirm —
684 Sixth St..

Protokolų Rašt.
206 L SL. So.

Fin. Rašt. —
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh SL, S. Boeton, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
787 Broadvvay, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienj kiekvieno mėnesio, 

2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St.. So. Boston, Maas
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
8Outh Boston 8-3960

i
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Pristatome Aly ir T
Mes turime 11-kos rūsių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parėmė 
Ir piknikams. Pataynavfmas skubus ir mandagus. Saukite

BPBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

i! 
i* 
i! 

i! 
i!
i! 

i! 
i|

i!

Vincas Stakutis,
So Boston Ma-ss

Kazys Rusteika 
Boston. Mass.

Aleksandras Ivaška.

i

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

I
i

YAKAVONIS 
runeral Ilome

741 No. Main St. 
Brockton, Masa.

V. YAKAVONIS , 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1 ?80

! 
!
! 
!

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave^ Isliagton, Mass.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

dainininkų 
altai buvo 
toliau dai- 
Nemunėlis 

Važiavau} 
laikyti pirmaujančių skaičiuje, dieną (St. Šimkaus). Stipriau} 
bet po pastarojo laimėjimo choras pasirodė koncerto gale 
prieš Boylstoną (pr. metų Bos- su dainomis: Kur bėga Šešupė 
tono čempijonas), padėtį vėl (C. Sasnausko), Už jūrių ma- 
pasitaisė. Jei nutraukta Ketu- rių (J. Banaičio) ir Loja šunes 
rakio partija su Pike (Lynn) (N. Martinonio). Publika ilgai 
bus užskaityta lygiomis, tai plojo. 
Bostono pirmenybių lentelė po Į Pirmą 
5 rungtynių (Boylstonas — 7 pasirodė 
rungtynių) būtų takia: 
viai 20 taškų; Harvard 
Boylston 21; Lynn 10; 
ton 4.

Lietuviams beliko 
rungtynės: sausio 20 d. 
Bostone su Harvardo Universi
tetu ir sausio 27 d. su Newtonu 
pas juos. Sekančio penktadie
nio rungtynės su Harvardo uni
versitetu bus lemiamos mūsiš
kiams.

B klasėje, kurioje rungiasi 13 
klubų (prisidėjo C. T. Main), 
po 6 rungtynių be pralaimėji
mo veda Cambridge “Y” ir Ar-.

Merkis — Gring 1—0,
Staknys — Edelstein 0—1,
Sandargas — Beeder 1—0,
Keturakis — Stroyman 1—0. ,
Po nelabai nusisekusių rung- choras (sopranai ir 

tynių su Lynno klubu (laukia- tautiniuos rūbuos), 
ma lygiųjų). Atrodė, kad mū- navo Tykiai tykiai 
siškiams jau bus sunku beišsi- teka (T. Brazio),

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95

(no kink ar frizz)
♦ * ♦

Ezpertiškas Plaukų dažymas 
■aturafiomis Spalvomis

* * *
įvairūs modemiški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ ♦ ♦

Pagražinimo darbus atlieka
grožio expertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

Atdara Ketv. ir Pekt. vakarais
738 East Broadvvay, South Boston, Mass.

Tel. SO. -8-4645

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt
(VVaitekūnas)

Laidotuvių Direktorių* •» 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakt;
Koplyčia Šermenims Dyka: (

Tel. Brockton 3368

kartą brocktaniečiams 
aktorius Henrikas Ka- 

Didžiauaiu 
stebėjo 

vyskuį>o
vaizdingą poemą A- 

ailelis. Plojimas, pri-

dėmesiu 
artistą ir 

Baranausko

i! 
i!
n 
i!
i! 
i!
i!
U_______

J plingtun

Lietu- činskas.
19 V2; publika 
New- klausė

Į sukurtą 
nykščių

! vertė aktorių kelis kartus grįž
ti scenon ir vieną eilėraštį pa
kartotinai padeklamuoti, kas 
reiškia didelį aktoriumi susiža
vėjimą. Kai jis antrą kartą išė
jo deklamuoti dar neskelbiamo 
autoriaus (tremtinio South 
Bostone parašyta) feljetoną 
“tinote, aš ne taip, kaip kiti”, 
salė turėjo gardaus juoko.

Solistas J. šaJučka, brockto- 
iiiškio savo sultingu basbaritu-

dvejos
So.

Geriausia Užeiga Vyrame ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

258 lest Breadmy,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

South Boston, Mass.

$ 
i 
t!

k
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•! 
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VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avė..
Cambridge, Mass

PRANAS W AITKUS
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
i Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijai te- 
miausiomia kainomis

Kaino. tos pačios I teitu, 
miestus

Reikale Saulute; Tel. TR-6-6434.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Ba:samuotojal 

Patarnavimas d.cną ir naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

BOuth Boston 8-2608
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^Literatūra
A. Vilainis.

Mirusiųjų Karalius
Tamsi, akinanti naktis jis ir šaukiamas neatsilie- 

užliejo milijoninį Mirusių- pė. Bet... vos spėjo pasto
ju Miestą. Išnyko niūrūs tyti lempelę, vėl pasigirdo 
gruvėsiai, bokštai, me- tie patys duslūs žingsniai, 
džiai... Viskas paskendo Dabar durys pačios prasi- 
mirtinoje tyloje. Rodos vėrė. Ant slenksčio pasi- 
pats Mirties Angelas jį rodė tamsus, juodas šešė- 
apglobė savo sparnais. lis. Greitai jis I

Tik pilies bokšte, spin
dėjo blankus žiburys. Čia 
dar viena gyva žmogaus 
širdis budėjo. Iš lėto tak- 
seno laikrodis. Blankioje 
aliejinės lempelės švieso
je, kambario paveikslai 
atrodė neryškūs, išblukę. 
Ilgų metų vienuma pavei
kė jo nervus. Jis buvo iš- 
silgęs žmogaus, jo paveik
slo, judėsiu, žodžių. Keis
toje savo dvasios būseno
je jis tikėjo senoms vai
duoklių pasakoms ir lau
kė kas vidunaktis jų šešė
lių, žingsnių. Skundėsi 
kampe tūnančiam vorui, 
kad senoje karalių pilyje 
vis nepasirodo mirusiųjų 
dvasios. Tačiau ir šis jo 
vienintelis bičiulis, išau- 
dęs šilko tinklą, ramiai il
sėjosi.

Apie vidurnaktį šis žmo
gus išgirdo duslius žings
nius pilies karidoriuose: 
kažkas kopė bokšto laip
tais ir artėjo prie jo kam
bario durų. Jo veidas nu
švito. Paėmė aliejinę lem
pelę ir ėjo pasitikti neži- IŠGANYMO 
nomo svečio - vaiduoklio. ILGESYS 
Prie durių jis stabtelėjo. 
Vėl buvo tylu. Tačiau jam 
rodėsi, kad kažkas 
už durų 
kiai alsuoja, 
kinimu jis šūktelėjo:
— Kas ten?!

Niekas 
sargiai 
Pūstelėjo 
Lempelė 
gęstant, 
laiptuose 
šešėlį. Greit užžibino švie
są. Vėl pažiūrėjo pro pra
viras duris. Ten buvo tuš
čia ir tylu.

Širdyje jam 
pyktis. Norėjo iškeikti ne
žinomą vaiduoklį,

■•••

lis. Greitai jis keitėsi,1 
ryškėjo ir įgijo tikro žmo-. 
gaus pavydalą. Vaiduok-| 
lis buvo apsisiautęs juodu 
ilgu apsiaustu. Rankoje 
laikė storą gumbuotą laz-

I

t

Baltieji Rūmai VVashingtone, prie kurių tvo
ra atskirtoje vietoje dabar vyksta perstatymo 
darbai.

dą. Akyliai apsidairė. Pa-‘Plaukai pražilę. Raukšlė- priėjo prie ant vienos sie- 
ėjęs tris žingsnius prie tas veidas rodė jį esant nos kabančio didelio pa-
dramblio kaulo stalelio, jau senyvo amžiaus. Pa- veikslo. Paspaudė sienoje
nusiėmė skrybėlę ir xam- galiau, vaiduoklis giliai pas’aptingą migtuką. Sie-
pe pastatė lazdą. Nusivil- atsikvėpęs, šaltu balsu na prasiskyrė,
ko apsiaustą ir pakabino pratarė: 
ant sienoje esančio kablio. 
Prieš krištolinį veidrodį,

Atsivėrė
paslaptingą anga. Šalia

• • ....................... I
i paauksuotų medžiot o j ų

of;įs

v •

stovi
ir sunkiai, sun- 

Tvirtu įsiti-

At-neatsiliepė, 
pravėrė duris, 
šalto oro srovė, 
užgęso. Šviesai 
jis pastebėjo 
stovintį tamsų

_______ __________________8
go šimtmečių vynas. Vir- lengvai neišsisuksi. Na, 
.šuje, salėse skambėjo auk- už tavo laimę ir karaliaus 
sinės taurės, I’ 
grindys, siūbavo sienos

Keliu taurę už amžinu go šimtmečių vynas. Vir- lengvai neišsisuksi, 
mūsų bičiulystę.

Jie sudaužė auksinėmis 
taurėmis. Išgėrė abu iki 
dugno. Vaiduoklis gėrė su 
nepaprastu pasitenkini
mu, malonumu. Jo akys 
sužėrėdavo keista šviesa.
Tatai stebino Mirusiųjų atsigręžė su šypsena į Mi- 
karalių. Tačiau greit jį rusiųjų karalių ir paklau- 
sukrėtė ir šiurpas, kai jis sė: 
pamatė, kad vaiduokliui — Na, bičiuliškai kal- 
išgėrus taurę, koniakas bant, sakyk: kas tave čia 
bonkoje, vėl pasipildo tuo atviliojo... auksas... už- 
pat saiku. Tačiau vaiduo- keikti lobiai? Tačiau tu 
klis, nekreipdamas dėme- užmiršai, kad jie neša 
šio, kalbėjo ramiu balsu: mirtį.
— Klausyk, 

prastas žmogus: 
tos pilies užvaizdą. ' 
tai ją laikiau savo ranko- siu dvidešimts metų. Iš po dūžiais... 
je. Kokie puikūs čia buvo čia išeisiu senas, pražilęs -----------------
laikai karaliaus Karolio žmogus. Aš tikrai šian- Pinigas turi didesnę ver- 
XI laikais. Jo aukso kar- dien esu Mirusiųjų kara- tę varguolių bliūdeliuose, 
das lenkė kaimynų valdo- liūs... negu turtingųjų piniginė-
vų galvas... Pilies kiemas— Ham... Tu laikai save se. Saugokitės, kad ken- 
dundėdavo nuo arklių ka-į karaliumi. Aš pranešiu čiančiųjų gerovė nebūtų
nopų. Medžioklės, karo miesto tarybai. Tačiau, laikoma uždaryta jūsų 
trimitai skrodė erdves.! bičiuliškai kalbant, jie se- seifuose, pinigų spintose. 
Rūriuose, požemiuose, rū- ni barzdoti išminčiai. Iš jų šv. Ambroziejus.

linko lubos, vainiką.
; j Jie ilgai sėdėjo prie auk- 

nuo juoko, dainų ir muzi- sinių taurių. Laikas bėgo. 
kos.

Sunkiai atsidusęs ir vėl 
ištuštinęs auksinę taurę,

Švytuoklė artėjo prie dvy
liktos. Atsivėrė laikrodžio 
durelės pasirodė medinės 
karių figūrėlės. Skardinė 
gegutė ėmė kukuoti. Atsi
liepė bokšte sunkūs pu
siaunakčio varpo dūžiai. 
Vaiduoklis atsistojo. Iš
tiesė šaltą, ledinę ranką.

Iki pasimatymo bičiuli!. 
Lėtu žingsniu nuslinko 

prie durų. Užsimetė ap
siaustą, pasiėmė skrybėlę, 

aš ir nepa-' — Ne, aš atvykau tikslu lazdą ir dingo už pravirų 
aš esu saugoti jūsų miesto ra- durų. Jo žingsniai nutilo 

Tvir- mybę. Aš čia dar gyven- kartu su paskutiniais var-

i - Kas esi? Ką veiki šio- 
ic pilvie9 - |_

rūpestingai pataisė, sušu-j Esu Mirusiu iu kara- trofėjU stovėjo stik-
kavo piaukus Atsigręžęs u s u jfl miest0 line spinta. Ji buvo pilna 
ironiškai šyptelėjo ir eJ°» ramvbę porceleno indų, knstali-
sunko kaip šešėlis, tiesiai, ykiduoklio veidas iro- auksiniU taurių. Že- 

i—'nižkaj išsikreipė. stai miau stovėjo pilni vyno ą- 
jis pradėjo garsiai juok
tis. Juokas buvo klaikus. 
Aliejinės lempelės šviesa &ysĮuotą

į jį. Stovėdamas prie lan
go atramos, jis sekė vai
duoklio judesius. Jo veide 
nebuvo nė mažiausio bai- 
mes šešėlio. Trijų žingsnių Ramiai snaudęs šoniako bonką,.
atstume vaiduoklis susto-. pabudo. ..........................
jo. Jų žvilgamai susidūrė. I - -
Nors ir blankioje aliejines^ a*ksini 
lempeles šviesoje jis ma-‘ r
tė vaiduoklio liesą, pagel- Q. 
tusį veidą, be jokios krau- r 
jo žymes. Akys buvo juo- sįnos Ju(J.jo giQ.
dos, plienines, Įdubusios. Jviga pilis MirJusiųjų

Marija, Ramūnienž Karaliaus veidas keitėsi.

į voras, pabudo.
'perbėgo sieną ir pasislėpė

• rė
mų. Vis garsiau ir gar
siau aidėjo jo klaikus, 
baugus juokas. Rodos,

VETERANAI!

Stebėdama bangą rymojau 
Papėdėj sugriautos pilies. 
Tyliai, taip tyliai nesės Dunojus 
Saulėlydį Alpių šalies.

šeštadienio sutemų sodžius 
Lyriška aidi daina, 
Smuikas ir skundžias ir godžias, 
O siela vis lieka liūdna.

Pažvelki į lauko gėlelę, 
Į melsvojo lino akis, 
Mėnulio apšviestą upelį, 
Gegužės skambiąsias naktis.

Jei būtum tu šv. Pranciškus, 
I Mokėjęs kalbėt su gamta,

kaupėsi Pajustum, kodėl gaubia skaus
mas joj viską, 

kodėl Bežade pavirtęs malda.
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sočiai, gelsvo koniako 
bonkos. Vaiduoklis ištiesė 

ranką paėmė 
auksines 

Greitai taures grižo prie stalo1 
jau, kaip tikras tų namų Į 
šeimininkas. Pastatė pri- j 
pildęs taures, pastūmė 
minkštą fotelį Mirusiųjų 
karaliui ir pats į kitą su
lenkė kelius. Nušvitusiu 
veidu mirktelėjo akį, tar
damas:
— Sėsk!

taurę. — 
Man pasiutusiai 
gomurį. — Žinai be dievų 
gėrimo džiūsta gerklė, lie
žuvis greit sustingsta. 
Kalba nesklandi, greit iš-

s keitėsi.
Jis sutraukė antakius ir 
piktai riktelėjo.
— Pagaliau nutilkite !.. 

Man išseko kantrybe. Aš 
juk save ne tam šaukiau.

Juokas ėmė tilti. Pama
žu žingsnis po žingsnio senka, 
vaiduoklis ėmė trauktis. Linktelėjo ir su ironija! 
Mirusiųjų karalius aplen- tarė: 
kė jį ir užstojo išėjimo ta
ką prie durų.
— Ar tu vėl išeini? Pa

lauk... Aš išsilgau žmo- damas pakėlė taurę.

Išgersime po 
Pasikalbėsime, 

kutena

Na, tai į sveikatą, Mi- 
• rusiųjų Karaliau”.

Mirusiųjų karalius tylė- 

gaus. Man čia vienumoje bijojo klastos. Rankos su- 
pikčiau, kaip pragare. drebėjo. Keli lašai nukri- 

Vaiduoklis išplėtė akis, to ant kilimo. Jie sužėrėjo 
Jo plieninis 
stingo.

drebėjo. Keli lašai nukri-

žvilgsnis su- melsva ugnimi. Išgėręs 
pajuto šiltą ugninę srovę.

— Žmogau. Aš esu mi- Tuoj grįžo vėl ramybė. Iš- 
ręs. Aš dvasia šešėlis. — ėmė porteigarą ir pasiūlė 
Taip aš gyvas. Man dar amerikonišką eiga r e t ę 
plaka širdis. Širdis pilna vaiduokliui. Jis tingiai pa- 
ilgėsio, nerimo. Tau laiko purtė galvą, 
rodyklė sustojo. Man ji 
pašėlusiai slegia pečius.

Ir dabar vaiduoklis su gina. Aš rūkau tik ciga- 
1 nuostaba patraukė pe- rus. Man žinai vis dar de-
čiais. Jo žvilgsnis užkliu- gina gomurį. Pakelkime 
vo už sienoje kabančio taures, kad jos pačios ne- 
laikrodžio. Laikr o d ž i o 
švytuklė vienodai siūba
vo. Jo veide pasirodė leng- 
va šypsena. Iš veido iš
raiškos galima buvo spėti, 
'kad dabar žiūri jis į laik
rodį, kaip suaugęs žmo
gus, kad žiūrėtų į vaikų 
žaislus. Vėliau jis atsisto
jo tarp sienoje kabančio 
laikrodžio ir Mirusiųjų 
Karaliaus. Laikrodis tak- 
seno vienodai. Rodos, tuo 
pačiu taktu plakė ir Miru
siųjų karaliaus širdis. To- judrus,

• • • % t V • A « • • « .

— Ačiū. Žemės ugnis 
manęs, nebešildo, nebede-

I

išsektų.
Išgėręs užsidegė storą 

cigarą. Kambaryje paskli-' 
do mėlini dūmai. Oras 
kažkodėl pasidarė troš
kus, sunkus, alsinantis. 
Rodos lig visas kambarys 
būtų prisipildęs nemato
mų dvasių. Tačiau už va
landėlės nuotaikos pakitė
jo. Vaiduoklio kaktoje 
raukšlės išsilygino, šaltas 
ledinis balsas sutirpo. Jis! 
buvo minkštos - Švelnus, 

, linksmas. Buvo, 
je vidurnakčių tyloje vai- rodos tikras gyvas malo- 
duoklis be abėjo girdėjo nūs žmogus. Tik veidas 
gyvo žmogaus širdies pla- vis dar buvo baltas be- 
kimą ir laikrodžio takse- kraujis. Plodamas per pe
nimą. tį Mirusiųjų karaliui kal-
— Ham... eina, juda... — bėjo: 

tarė, lyg giliai susimąstęs, — Aš senai rengiaus ta- 
vaiduoklis — Gerai aš su- ve aplankyti. Ateidavau 
tinku pasilikti čia trum- ir grįždavau. Tave su pa- 

’pai valandėliai, bet su šauliu rišo dar vis tvirti 
'viena sąlyga: tu turėsi su saitai. Tu nebuvai subren- 
manim gerai išsigerti. dęs dvasių pasauliui. Bet 

I Nieko nelaukdamas, jis dabar visi tiltai sudeginti.'

Kodėl šio čekio tuojau 
nepadėti į Savings Banką?

Dabar yra išsiuntinėjami veteranams čekiai kaipo 
jų dividendas National Service Life Insurance. Jei Jūs 
tikitės vieną iš jų gauti, tai Jums yra puiki proga 
pradėti taupyti. Jūsų dividentų čekis įdėtas į Savings 
Banką padarys gerą pradžią taupomai sąskaitai, ku
rią tamsta senai norėjai turėti.

Padėk pinigus į šalį... reguliariai padėk..; ir jūs 
tuojau turėsite išsvajotą pinigų sumą! Jie yra reika
lingi ar namo pirkimui, vaikus į kolegiją leisti, apsi
drausti senatvę ir pp. Taigi nepraleisk šios taupymo 
progos. *

Tuojau eikite su čekiu į artimiausią Mutual Savings 
Banką... ir jūs ten rasite nuoširdų, draugingą patar
navimą. Massachusetts Taupymo Bankai yra padėję 
taupiems žmonėms kelioms kartoms virš šimtą metų. 
Jie neturi šerininkų... visas uždarbys po reservų ir iš
mokėjimų, lieka įndėlininkams.

n‘ SAVINOS BANKS
of Massachusetts




