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Paaškivi Laimėjo Rinkimus

labai konkrečiomis tuo 
mintimis, norėčiau į tą 
pažvelgti kiek platesniu 
Jung. Valst. sekreto-

nalistų žinioje esančiuose, 
ir net Amerikos, uostuo
se. Tačiau kai kurios jų 
nepatikimos įgulos yra 
pasiruošusios bėgti pas 
komunistus.

Jung. Valst. vyriausybė 
yra ėmusis žygių tuos lai
vus paimti į savo globą, 
kadangi už juos dar neat

Kaip žinome, Dean Acheson 
stengiasi įrodyti kongresui, 
kad nebeverta teikti kinų na
cionalistams pagalbos ir never
ta ginti Formozos nuo komu
nistų įsiveržimo. Pasinaudoda
mas lenkų dienraščio “Dziennik 
Polski” 
reikalu 
reikalą 
frontu.
rius Achesonas, kaip Amerikos 
užsienio politikos vairuotojas, 
stengiasi įtikinti savo oponen
tus Kinijos reikalu, teigdamas, 
jog jis žiūrįs į dabartinę 
Chiang Kai-sheko padėtį iš re
alistinio taško. Jį, žinoma, pa
laiko ir pats prez. Trumanas.

Deja, tas “realizmas” Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
jau daug kainavo ir, reikia ma
nyti, dar daugiau kainuos.

Helsinki, Suomija —Ne
žiūrint Maskvos ir vieti
nių komunistų pastangų, 
kurias dėjo prieš rinki
mus įvairiais gąsdinimais 
ir provokacijomis, suo
miai atidavė daugumoj 
savo balsus už buvusį ir 
vėl dabartinį prezidentą 
Paasikivi. Iš 300 rinkikų, 
kurie turi išrinkti prezi- lyginta jai skola. Tuo bū-į 
dentą, 172 jau neabejoti-\du bus suteiktas, nors iri 
nai pasisako už Paasikivi netiesioginiai, Chang Kai-Į 
kandidatūrą, kiti 128 ati- Shekui stambus patarna

vimas.duoti'už kitus du kandi
datu, kurių vienas yra ap- 
simaskavęs komunistas, 
nes komunistai dėl savo 
gražių darbų jau viešai 
nedrįsta pasirodyti. Jie 
gali užvaldyti tik apgaule 
arba smurtu.

Sake Teisėjai Turėtu 
Pasitraukti

Tiesa, galima būtų sutikti ir 
su tuo, jog pats Chiang Kai- 
shekas ir jo artimieji naciona
listų vadai morališkai neturi 
labai didelės vertės. Jų laiky
senoj korupcija ir savimeilė 
dažnai pralenkdavo tikrąjį pa
triotizmą. Tačiau, bent šiuo at
veju, ne apie patį Chiang Kai- 
sheką ir jo draugus eina kal
ba, netgi apie artėjantį pavojų 
kitoms Azijos ir Polinezijos 
tautoms. Tačiau norėtųsi kal-

stos pačios Amerikos reikalus.

Teisybė, realizmas, imant jį 
labai praktiškoj formoj, yra 
reikalingas Kinijos, o ypatin
gai Formozos reikale. Tačiau 
tas realizmas turėtų būti gilus, 
labai apgalvotas — nepaviršu
tiniškas.

Amerikoniško “realizmo” pa
sekmes pasaulis labai ir labai 
jaučia, ypatingai Europos kon
tinente, kur amerikonai su sa
vo “appeasementine” 
pridarė daug žalos 
patys sau. 
mas” JAV 
dieną visi 
Pirmiausia 
augo jokiomis priemonėmis ne- 
beužgesinamas “šaltasis 
ras”, kuris jau šiandien 
nuoja Amerikai bilijonus dole
rių... Be to, amerikiečių prara
dimas prestyžo Tolimuose Ry
tuose, būtų išdava “realistinio” 
savo svorio praradimo ir Eu
ropos kontinente.

politika 
kitiems ir 

Kaip tas “realiz- 
apsimokėjo, šian- 
esame liudininkai, 
iš tos politikos iš-

ka- 
kai-
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Du Trečdaliai Angliakasių 
Nesutinka Grįžti Darban

Pittsburgh, Pa. — Uni
ted Mine Workers virši
ninkai sako, kad du treč
daliai iš 90,000 streikuo
jančių angliakasių nesu
tinka grįžti darban.

Darbininkai esą nubal
savo geriau streikuoti ne
gu dirbti po tris dienas 
savaitėje.

Komunistų Ataka Prieš 
Katalikų Universitetą 

Liubline
Šių m. sau-

kad Universitetas, nusi
žengdamas įstatymams 
varžo sąžinės ir organiza
vimosi laisvę ir reikalauja 
Varšavos komuni s t i n ę 
valdžią imtis prieš Liubli
no katalikų universitetą 
griežtų priemonių.

Šios komunistinės avan- 
tūros tikslas yra likviduo
ti Lenkijoje šią vienintelę 
aukštąją privatinę katali
kų mokyklą, kuri lyg 
druska jų akyse graužia 
juos ir neleidžia jiems nu
siraminti.

Liubiinas 
šio mėn. pirmomis dieno
mis lenkų komunistai pra
dėjo brutaliai pulti katali
kų universitetą, kuris yra 
episkopato žinioje ir išlai
komas katalikų aukomis.

Ši ataka prięš katalikų 
universitetą buvo ruošia
ma iš anksčiau, įliejant į 
šį universitetą komunistų 
studentų, kurie čia sudarė 
komunistų grupeles ir pa
galiau nutarė suorgani-

Gelbėdamas Kitą 
Nuskendo Pats

Boston, Mass. — Kon
gresmanas Vincent A. 
Mannering iš Roxbury, 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybių Aukščiausio Teismo į 
teisėjai Felix Frankfurter; 
ir Stanley F. Reed “šios', 
tautos ir žmonių gerovei 
turėtų pasitraukti iš Auk
ščiausiojo Teismo” kada 
Hiss yra pripažintas kal
tu.

Kaip žinoma, kada Hiss 
buvo pirmą kartą teisia
mas, tai minėti teisėjai 
buvo Hiss charakteriaus 
liudininkai. Antrą kartą 
............ • Hiss

as Trumanas, apsuptas sergančių
jų a vaikų Baltuose Rūmuose, pradeda
“Dešimtukų Vajaus” (March of Dimcs) 1950 m. 
kompaniją, f

I Brockton, Mass. — Pra- 
jeitą šeštadienį nuskendo 
Albertas Mondeikis, 
įmetu amžiaus, neseniai 
savo tėveliais atvykęs 
tremties — Vokietijos.

Jis su savo draugu Ra- 
davičiu, taip pat neseniai 
iš tremties atvykusiu, 

zuoti komunistinį Lenki-i čiuožinėjo ant ežero. Stai- 
jos Akademinio jaunimo [giai pamatė, ledui lūžus, 
skyrių. Toks bandymas skęstantį vaiką, Stevens, 
katalikiškame universite-; rodos, 9 metų amžiaus, 
te suorganizuoti komunis- Albertas, kaip geras plau
tinį lizdą sutiko iš univer-lkikas, šoko gelbėti, bet 
siteto senato pusės pasi-Įtraukiant vaiką ledas lū-
ĮT- -- -------------— - f
Ui tik ir laukė tr kuo sie
kė išprovokuoti

21 
su
iš
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Hong Kong — Jung. 
Valstybės 1947-48 m. par
davė Chiang vyriausybei 
42 prekinius laivus Liber- 
ty tipo, už kuriuos Kini
jos nacionalistinė vyriau
sybė dar yra skolinga A- 
merikai 19 mil. dol. Šiuo 
metu dauguma tų laivų 
randasi įvairiuose nacio-

Visiškai nerealistinis yra 
tvirtinimas, jog Formoza nerei
kalinga yra Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms. Užtenka 
mesti žvilgsnį tik į žemėlapį, 
kad įsitikintumėm, jog dabar
tinė to krašto politika yra ne
reali šiuo atveju.

Prieš įsigalėjimą komunistų 
visoj Kinijoj, žinoma, Formo
za nevaidino žymesnio 
mens Amerikai, tačiau 
dien — reikalai jau yra 
kie.

Formoza, patekusi į
kvos agentų rankas, pasidaro 
tam tikru kyliu, dalinančiu a- 
merikiečių bazę Okinavoj nuo 
anglų bazės Hong Konge, arba 
Korėją nuo Filipinų, Japonijos 
ir Indonezijos.

Užėmus Formozą komunis
tams, susidaro grėsmė ameri
kiečių laivyninkystei ir jų in
teresams Tolimuose Rytuose 
netgi jau šio “šaltojo karo”, 
metu, tai ką bekalbėti apie tai.

Įduotas konflik^^F*^

Mr. Acheson aiškina, kad 
nereikalinga ginti Formozos 
todėl, kad iš to galįs išsiprovo- 
kuoti trečiasis pasaulinis ka
ras. Deja, tas “trečiasis ka
ras” (arba vergija laisvoms 
tautoms) jau ne žingsniais, bet 
šuoliais ir taip artėja...

Kada 2-rojo Pasaulinio Karo 
metu Formoza buvo japonų 
rankose, tuomet jie pastatė to
je saloje net septyniasdešimt 
aerodromų, iš kurių su dideliu 
jasisekimu atakavo amerikie

čių karines jėgas, buvusias Fi--tauJU 
ipinuose. Iš Formozos jie ri-|jog, užsienio 
kiavo invaziją ir į Olandų Indi-'Chou En-lai yra atvykęs džio 16 d., 1949, 
ją- I

Šiuo gi metu Formoza, pate- jęs pasikalbėjimą. (
kusi į artimiausių Rusijos Į Maskvos pranešėjas sa-
draugų rankas, gali pasidaryti kė, kad pasikalbėjime da- 
dar daugiau grasinančiu veiks- lyvavo Andrei Y. Višins- 
niu Amerikai, negu ji buvo ki- ky ir kiniečių komunistų 
tados. Netgi paminėtieji saloje ambasadorius Wang Chia- 
aerodromai bei uostai — pasi- hsiang. 
darytų patogiausia Rusijos oro 
pajėgų bei submarinų baze, ku- reikalauja pasirašyti Ki- dai, 
rie skandintų amerikiečių pre--nijos - p-1-— —x—*■- —

BŪSIĄS V£L PASKIRTAS 
ATSTOVAS VATIKANUI 

p

Washington — Prezi
dentas Trumanas sausio 
19 d. spaudos ~ atstovams 
davęs suprasti,, kad būsiąs 
paskirtas naujts Vatika
nui jo atstovas, tik tuo 
tarpu studijuojami kai

neatsižvelgiant į tai, 
bus paskirtas oficialus 
atstovas ar ne.

ar

, “ .kurie Jei
imu

vaid- 
šian- 
kito-

Mas-

Kongresmanas Manne- 
ring sako, kad jis Massa

chusetts kongresui pa
ruošęs ir įteikęs rezoliuci
ją, reikalaujant, kad abu 
teisėjai pasitrauktų.

Taylor atš 
nenutraukiama diploma
tiniai santykiai tarp Bal
tųjų Rūmų ir Vatikano. 
Ten yra nedidelė Ameri
kos diplomatų grupė, ku
ri tęs savo darbą toliau,

Kiniečių Komunistų Ministeris
Pas Staliną Kremliuje

v

Londonas — Maskvos munistų valdžios 
radio praneša, kad Kini- ninkas, Mao Tze - tung, 

> ministeris nuvykęs į Maskvą gruo- 
, tebesėdi 

j pas Staliną ir su juo ture- Stalino saulės šviesoje.

v • pirmi-

Nepadarė Pažangos 
Derybose

Vandenbergas Pasitrau
kiąs Iš Atominio Komiteto

B*pu- 
blikonų partijos vadovy
bė . spėja, kad dėl susilp- 
nėjusios sveikatos pasi
traukia iš kongreso ato
minio komiteto senatorius 
Vandenbergas, kuris yra 
žinomas, kaipo dviparti- 
nės užsienio politikos at
stovas. Sklinda gandai, 
kad jo vietą užimsiąs at
kaklus izolicijonistas, se
natorius John Bricker iš 
Ohio. John Bricker 
atominio kongreso 
teto narys 80-tame 
grėsė, kuriame 
kontrolę respublikonai.

Trumano admįnistraci- 
ja yra nepatenkinta tokio 
pasikeitimo galimybėmis.

buvo 
komi-
Kon- 

turėjo

Detroit, Mich. — Chrys- 
ler korporacijos ir CIO 

Spėjama, kad Stalinas United Auto Workers va- 
norėdami užbėgti

Amerika Baigsianti Botkotį 
Prieš Ispaniją

komųniš- žo. Radavičius puolė gel- 
r kuo sič- t>ėti, bet veltui. Albertas 

prieš u- Mondeikis 
niversiteto vadovybę kai- skendo.
tinimus. j Atvykę gaisrininkai ir

Tada komunistinės or-i policija ištraukė nusken- 
ganizacijos Liubline ir dusius ir bandė atgaivin- 
spauda pradėjo šaukti,|ti, bet veltui.

priešinimą,

ir Stevens nu-

Reikalauja Uždrausti Masinį

Washington, D. C. — J. teistas aukščiausia baus- 
V. Valstybės Departa- me — 10 metų kalėjimo ir 
mentas yra pasiruošęs.$4,000 pinigine bausme, 
reikalauti Senato, kad už-j Hiss advokatas - gynė- 
girtų Jungtinių Tautų jas pareiškė, kad jis pri- 
draudimą masiniai žudyti saikintųjų teisėjų spren- 
žmones dėl jų religinio ar dimą apeliuosiąs, 
tautinio įsitikinimo. -----------------

Kaip žinoma, žmonės dėl; Areštuotas Marijavitųv

kybos ir karinius laivus Toli- ' 
muose Rytuose. JAV pozicija 
Japonijoj — pasidarytų taipo
gi labai sunki.

Jeigu Formoza pasiliktų dau
giau nuo amerikiečių priklau
soma, JAV reikalai Tolimuose 
Rytuose itin sutvirtėtų, o tai
pogi toji sala būtų tuo punktu, 
kuris padrąsintų ir padėtų gin
tis tiems Azijos žmonėms, ku-. 
rie bolševikinės nelaisvės neno
ri.

* Jei kalbama apie realizmą, 
tai reikėtų tą realizmą imti to-j 
kį, kokį yra išdėstęs buv. JAV 
prezidentas Hooveris. Jis pa
tarė ginti Formozos salą ir pa
dėti Chiang Kai-shekui ją iš
laikyti savo rankose, šitokį pa
tarimą Hooveris yra patiekęs 
vardan laisvės ir garbės...

Gi Formozos apleidimo šali
ninkai, matyt, galvoja kitaip: 
“Jei tik prekyba eitų”...

Pr. Al

VVashington — Valsty
bės Sekretorius Acheson 
pareiškė, kad Jung. Valš-Į 

Rusijos sutartį, streikui už akių, veda de-.tybės rengiasi paremti 
Kaip žinoma, kiniečių ko- rybas dėl pensijų. Tačiau'ispanuos reikalus Jung. 

derybose nepadarė jokios Tautų Organizacijoje ir 
baigti trylikos metų di
plomatinį boikotą šio

religinio ar tautinio įsiti
kinimo masiniai yra žu
domi Rusijoje ir jos pa-;

Vyskupas
---------------- — j r rauniuria*

vergtuose ar dominuoja-__ Marijavitų
Frankfurtas,

i.

pažangos.
Darbininkai yra nutarę 

streiką pradėti trečiadie
nį, sausio 25 d.

McCloy Reikalausiąs Vokie
tijos Skobi Mokėjimą 

Suspenduoti

muose kraštuose.
Vokietija 
vyskupas 
(Helmut 
buvo a-

Paulius Maria 
Norbert Maass) 
reštuotas Mannheime, kur 
buvo užregistruota jo 

New York — Praeitos sekta. Jis yra kaltinamas 
savaitės Federalio teismo už neteisėtą pasisavinimą 

krašto*atžvilriu^Achešo- Prisaikintieji teisėjai pri- dvasiškio titulo ir katali- 
nas pridūrė, kad Jung. Pažino Alger Hiss, buvusį kų kunigo sutanos, kurią 
Valstybės svarstančios ir Rezidento Roosevelto pa- jis dėvėjo vietoj savosios, 
kreditu «ntpikimo craiimv. gelbininką, kaltu šnipinė- sufalsifikavimą dokumen- 
bę Ispanijos ūkio atstatyt™ ir melagystėje. tų ir pinigų eikvojimą ir, 
mui. Šis reikalas, kaip to-! Alger Hiss gali būti nu- gal būt, rinkimą, 
liau pareiškė Acheson, y- 
ra perduotas Senato už
sienių komiteto pirminin
kui, senat. Tom Connally.

Senatorius Connally ir 
dauguma kitų senatorių 
reikalauja, kad vyriausy
bė užmegstų su Ispanija 
diplomatinius santykius, 
kurie buvo nutraukti 1946 
metais.

Hiss Pripažintas Kaltu

Frankfort, Vokietija — 
John J. McCloy, Jung. 
Valstybių vyriausias ko- 
misijonierius Vokietijai, 
įteiksiąs Valstybės De
partamentui planą, kad 
•Vokietijai prieškarinių 
skolų mokėjimą atidėtų 

j neapribotam laikui.
Nuo širdies smūgio stai-i McCloy sako, kad atide

ga Kalifornijoje miręs jimas mokėti i ’ ’ 
karo meto aviacijos štabo akstintų užsienį įdėti dau- 
viršininkas, generolas H.lgiau kapitalo Vakarų Vo
tį. Arnold, 63 m.

skolas pa-

kieti joje.

Miami, Florida — Sau
sio 22 d. du maži lėktuvai 
susimušė. Trys asmenys 
užmušti.

LDS Centro Valdybos Užuojauta
Mirus a. a. adv. Juozui Cuniui, gyv. 29 

Gould St., W. Roxbury, Mass., LDS Centro 
Valdyba ir “Darbininko” štabas reiškia gilią 
užuojautą velionies žmonai, LDS Centro iždi
ninkei, p. Bronei Cunienei, jos dukrelei Dara
tai ir jos vyrui ir dukrelei, senutei motinėlei 
Marcelei Cunienei ir jos šeimai. Lai Dievulis 
juos stiprina pergyvenant šį skaudų įvykį, o 
išsiskyrusiam iš šeimos ir mūsų visuomenės, 
a. a. Juozo Cunio vėlei lai suteikia amžiną ra
mybę.
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ATOMINĖS ENERGIJOS INDUS
TRIJA JUNG. VALSTYBĖSE

MHtanaMilLiNpL | 
Santykius S* Mfaityi i

Jau dabar atominės e- 
nergijos industrija 
daugiau, negu

Pabaigoje 1949 m. nau- 
turi jos įstaigos jau veikė ar- 

dvylika ba beveik buvo baigtos, 
šimtų įmonių, kurios ran-Įkas žymiai padidino pro- 
dasi 41 valstijose. Tos į-jdukciją karinių ir civilinių 
monės yra įvairiausio dy-! atominių medžiagų. Ato- 
džio: nūn mnžnR knino-iins minė medžiaga jau buvo 

bandoma, kaip kūras e- 
lektros jėgainėse, moto
rams laivams, submari- 

ir lėktuvams pri-

džio: nuo mažos kolegijos 
laboratorijos ligi keturių 
aukštų vienos mylios ilgio 
ir 1/12 mylios platumo 
pastato. Tai garsioji Oak nams, 
Ridge atominė įmonė Ten- taikinti, 
nessee valstijoj.

Atominės energijos in- tos 
dustrija nuo karo pabai- vartojo atominės energi- 
gos atsieina apie $500 mi- jos medžiagą daugeliui į- 

vairiems taikos meto tiks
lams. 22 panašios įstaigos 
įvairiose šalyse, išskyrus 
JAV, gavo Amerikoj pa
gamintos atominės ener
gijos medžiagos įvairiems 

i tikslams. Kelios 
Amerikos ligoninės varto-

1949 m. įvairios sveika- 
laboratorijos JAV

lijonų per metus. Tūks
tančiai amerikiečių dirba 
toj industrijoj: įstaigose, 
laboratorijose 
se, neskaitant tų, 
ieško svarbiausios -m*- 
vos atominės energijos j tyrimų
produkcijai — uranium. /---- ”

ir raštinė- 
kurie 
žalia-

Nors Atominės Energi- Ja ūmines energijos me- 
jos Komisija yra civilinė ligų
valdžios agentūra ir vado- *a,P antai: reilul ,r Pana’ 
___• „• ® __ SlOmS.vauja visam atominės e- 
nergijos veikimui Jung. 
Valstybėse nuo pat įstei
gimo šios komisijos sau
sio mėn., 1947 m., tačiau 
ji pati nevykdo darbo ato
minės energijos įstaigose. 
Atominės produkcijos į- 
staigose (valdžios nuosa
vybėse) ir tyrinėjimų la
boratorijose (ne valdiško
se nuosavybėse) darbai 
vykdomi privačių indus
trijų, universitetų ir kole
gijų pagal kontraktus su 
šia komisija.

Kada Komisija paėmė 
po karo iš karinės val
džios rankų visas atomi
nės energijos įmones, ji 
pradėjo iš naujo študijuo- 
ti kiekvieną detalę atomi
nės energijos produkcijos 
išvystytą karo metu. Rei
kėjo karo meto įstaigas 
pakeisti naujais, pagerin
tais pastatais pagal $700 
milijonų pastatymo prog
ramą, kuri yra didžiausia 
taikos metu Amerikos in
dustrijos istorijoje. Pa
baigoje 1948 m. 20 didžiu
lių įstaigų buvo jau pa
statyta ar padaryti pakei
timai ir 15,000 darbininkų 
pasamdyti prie vienos 
statybos.

Nauja tyrimų vieta bus 
įsteigta Arco, Idaho vals
tijoj. Eniwetok A toli, Pa- 
cifike naujų atominių gin
klų bandymo vietovėse.

Visa Atominė Energijos 
Komisijos programa lie
čia produkciją ir pageri
nimą atominių ginklų, tuo 
pačiu laiku ir tyrimus 
pritaikinti atominę ener
giją taikos tikslams. Jei
gu ir kada nors atominė 
energija bus tarptautiniai 
kontroliuojama, visos ato
miniams ginklams me
džiagos, kurios 
kraunamos JAV, galės 
būti panaudotos taikin
giems tikslams, kurie da
bar tyrinėjami laboratori
jose visoje šalyje. C.C.

I

dabar

JapoMi tilMgtai
Tokio — Japonijos vy

riausybė nepaprastai ap
sidžiaugė išgirdusi, kad 
Jung. Valst. nusistatymu 
į Pacifiko gynybos liniją 
yra Įtraukta ir Japonija, 
ją padarant vienu toje li
nijoje atsparos tašku. 
Amerikos nusistatymą 
džiaugsmu sutiko ne 
pati vyriausybė, bet ir 
sa Japonijos spauda.

Tą 
su 
tik 
vi-

Diplo-

Tėvas Kazimieras
Kapucinas

Įsigykite 
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didesnis Raidomis 
MALDAKNYGĘ-

ATLAIDŲ ŠALTINIS
Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maklaknygė. 

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

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

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

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš- 
kirĮą* a|mėiojc pridėtą kujioną. įdėję j konvertą su moncy 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui", 366 West 
Broadvvay. South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

DARD1NINKO Administracija,
366 W. Broadvvay. So. Boston 27. Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
atlaidi; šaltinis.

Vardus .................. . ...............

Adresas .. ..........  .................. ......................

VVashington
matinių santykių nutrūki
mas tarp U.S. ir Bulgari
jos yra valandų klausi
mas, ypač po to, kai Bul
garijoj vyriausybė parei
kalavo tuojau atšaukti 
U. S. atstovą Heath iš
Sofijos. '

Kaip Valstybės Depar
tamento vaidininkas pra
nešė. Bulgarijos charge 
d’affaires Washingtone į- 
teikė notą, kurioje pareiš
kia: “ Don aid Heath, kuris 
nuo rugsėjo 30 d., 1947 y- 
ra pryša’cyjc U. S. misi
jos, Bulgarijai yra perso
na non grata (nepagei
daujamas asmuo).

Ši aplinkybė sudaro di
džiausius sunkumus, ko
kie kada buvo nuo karo 
pabaigos šių dviejų kraš
tų santykiuose. Mat, gruo
džio mėn. Bulgarijos teis
mo procesuose buvo ap
kaltintas U.S. atstovas D. 
Heath, kad jis gaudavęs 
slaptas informacijas iš 
buv. vice prenjiero Kos- 
tov, kuris buvo nubaustas 
už tariamą šnijrinėjimą 
mirtimi ir gruodžio 16 d. 
nužudytas. Heath tuos 
jam užmetamus kaltini
mus paneigė, o Valst. De
partamentas palaikė juos, 
kaipo dirbtinus, netikrais 
ir pareikalavo, kad būtų 
tie užmetimai prieš Heath 
atšaukti, ką Bulgarijos 
radijas bei spauda ir pa
darė.

Tik vėliau komunistų 
kontroliuojama Bulgari
jos spauda pradėjo įrodi
nėti, kad tie U.S. ministe
rio Heath pasiteisinimai 
buvę melagingi. i

Jung. Valstybes dėl to 
pasipiktino ir Valstybės 
Pasekretorius Webb, išsi
šaukęs Bulgarijos charge 
d’affaires pareiškė, kad 
jau kuris laikas Bulgarija 
daranti įvairių trukdymų 
amerikiečių atžvilgiu: at
sisakanti išduoti vizas A- 
merikos misijos tarnauto
jams, persekiojanti bul
garus darbininkus, dir
bančius pas amerikiečius, 
daranti suklastotus užme
timus bei kaltinimus A- 
merikos tarnauto j a m s. 
Webb pagrasino, kad 
Jung. Valstybės tokios 
akcijos nepraleis pro akis 
ir imsis atitinkamų žygių 
Bulgarijos atžvilgiu.

v *

i

Brazilijos amabasadorius Mauricio Nabuco 
specialiose ceremonijose Washingtone Įteikia 
New York’o arkivyskupui kard. Francis Spell- 
man aukščiausio pasižymėjimo Brazilijos ordeną.

Išgelbėkime 600 Lietuvių!
Bendrojo Amerikos Lietuvių vargti ir greičiausiai niekur ne- 

Šalpos Fondo talkininkams ir galės išvykti, 
bendradarbiams neseniai pavy- Kadangi transportacijos iš- 
ko gauti iš Michigan Statė Dis- laidos Amerikoje susidarytų di- 
plaeed Persons Commission 150 dėlės, iš esamų lėšų BALF’as 
nevardinių darbo ir buto ga- nepajėgia to padaryti be kitų 
rauti jų. Pagal tas garantijas organizacijų ir pavienių asme- 
150 daugiavaikių šeimų, ūki- nų pagalbos, 
ninku turi progos atvykti ir į-| Kyk Wausimas, 
sikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet kas nors turi 
užtikrinti jų transportacijos iš
laidas nuo uosto iki darbovie
tės. Kaip tik tokia garantija 
bus duota, 600 lietuvių, kurie 
kitaip visai neturėtų galimybės 
atvykti ir įsikurti Amerikoj, 
tuojau bus atvežami į šį kraš
tą. Jeigu tokio užtikrinimo ne-Į 
gaus, 600 lietuvių t—‘ ---- :
likti Vokietijoje toliau

i

lietam tarties Kettiras 
Kanferendlej

ELTA — Europinis są
jūdis (Sąjūdis Jungti- 

! nėms Europos Valsty- 
jbėms remti) turi tris ko
misijas: politinę, socialinę 

i ir kultūrinę. Pastaroji 
į 1942. 12. 12. sušaukė Lau- 
I sannoje (Ėveicari joje) 
Į konferenciją, kurios už
davinys apsvarstyti euro- 

Į pinės kultūros išlaikymo 
j ir jos plėtimo galimybes. 
Konferencijoje dalyvavo 
visų europinio sąjūdžio 
narių — valstybių atsto
vai. Kadangi ligtol Lietu
vos formalaus priėmimo 
klausimas dar nebuvo iš
spręstas, Lietuvos atsto
vai dalyvavo, kaip sve
čiai. < konferenciją buvo 
nuvykę Europinio sąjū
džio Lietuvių Tautines 
Tarybos pirmininkas p. V. 
Sidzikauskas ir vicepirmi
ninkas p. J. Brazaitis. 
Latviams atstovavo Švei
carijoje gyvenąs p. Skre
be™.

Konferencija priėmė ei-

ar verta iš
gelbėti 600 lietuvių, kuriems 
gresia nepastovi ir miglota 
ateitis; ar verta Amerikos lie
tuvių koloniją sustiprinti 600 
naujų narių, sveikų ir darbščių 
ūkininkų ir jų vaikų. 
Amerikos lietuviai 
jiems pranykti?

i Kam rūpi lietuvių 
turės p»°- ateitis ir gerovė atsiliepkite! 

vargą Pavieniai geri lietuviai, įvairios 
■ • ■ organizacijos ir biznieriai iš- 

lę rezoliucijų, skatinančių tieskite šiems lietuviams pagal
vy r iausy bes Šalinti kliu- 608 ranką: suteikime jiems 
tik, trukdančias kultūrinį progos pastoviai ir saugiai įsi- 
tautų bendradarbiavimą kurti Amei4kojė. Jūsų pagalba 
(turima galvoj muitai duos pfogos 600 lietuvių drą- 
knygoms, pasikeitimas aiau žengti gyvenimam su nau- 
profesoriais ir studentais > viltimi, noru dirbti ir savi- 
ir kt.) švietimo įstaigas, stoviai gyventi, 
kiną, radiją, spaudą po- į----------- _ - _ __ _

puliarint Europos vieny*ipiinai pasiruošęs teikti 
bes idėją.

Lietuvių delegacija įtei
kė konferencijos pirmi
ninkui prof. Salvador de 
Madariaga laišką, kuria
me išdėstytos lietuvių pa
žiūros į Europos kultūros 
likimą ir jos išgelbėjimui 
būtinas sąlygas. Laiško 
nuorašai buvo padalinti 
visiems dalyviams. Jis 
buvo cituojamas pirmi
ninko baigiamojoj kalboj. 
Jį komentavo spauda.

Konferencijos metu pa
vergtosios Rytų ir Vidu
rio Europos tautos turė
jo atskirą pasitarimą. Nu
tarta palaikyti nuolati
nius ryšius ir sudaryti 
kultūrinio bendradarbia
vimo centrą.

Lietuvių delegacija už
mezgė asmeninius kon
taktus su E.S. vadovybes 
žmonėmis, kitų tautų de
legatais, aplankė 14 re
dakcijų ir spaudos agen
tūrų, visur judindami Lie
tuvos reikalą ir įteikdami 
atitinkamos medžiagos.

Ar mes
leisime

1

a
KAM TARNAUJA?

jiki šio amžiaus pradžios, nuro
dė sąlygas, kuriose dabar ran
dasi Mažosios Lietuvos lietu
viai ir lietuvių kilmės žmonės.

j
Žuvusieji Klaipėdos Krašto 

sukilėliai ir visi kovotojai dėl 
Mažosios Lietuvos laisvės (nu
kankintieji nacių kacetuose: 
M. Šlaža, M. Reisgys, A. Gai
lius. Ed. Simaitis ir kiti, taip 
pat Vilniuje nacių sušaudytos 
Jagomastų bei Vilmantų šei- 
mos) pagerbti atsistojimu ir 

' malda, kurią sukalbėjo kun. 
' Klimas.

Klaipėdos Krašto sukilimo 
! dalyviui Amerikos lietuviui An-

šiuo' tanui Ivas-Ivaškevičiui įteiktas

Kultūriniais ir visuomeni
niai* reikalais besidominti lie
tuviškoji visuomenė turbūt bus 
susidomėjusi perskaičiusi “Dar
bininke” tilpusį straipsnį apie 
“Keleivio" papuošalus, t. y. 
“Pasikalbėjimas Maikio su Tė
vu”. žinoma, kiekvienas laik
raštis gali rašyti, ką jis nori, 
tačiau tai nereiškia, kad jis ne
privalėtų laikytis bent elemen
tariausio padorumo.

Štai sausio 4 d. “Keleivio” 
laidoje tilpo “Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu”, kurio čia ne
minėsiu, nes jis yra perdaug 
biaurus ir perdaug žeminantis 
mūsų tautos kovotojus, 
atvėju žymiausią už mūsų tau-i adresas. Adresą tremtinių var
tos laisvę kovotoją, Prel. Kru-’du įteikė Mažosios Lietuvos 
pavičių. j veikėjo Jono Vanagaičio jau-

x iniausioji duktė Ieva Vanagai-Noretųsi tik rimtai paklaus-Į, T. , . _ . .
ti: ar tas “Keleivio” rašeiva 
turi dar kiek nors padorumo; 
jausmo? Nesinorėtų tačiau ma-' 
nyti, jog tai bendradarbio “raš 
tai”. Tokie šmeižtai, prašokstaj 
visas padorumo ribas. Šių ei
lučių autorius jau keli metai 
turi progos skaityti beveik vi
sus pasaulyje išeinančius lietu-j 
viškus laikraščius. Tačiau, ačiū i 
Dievui, neteko ne viename ras-' 
ti tokių “perlų”, kaip šį kartą H. Kačinsko vedamos 
“Keleivyje”. Kritika ir polemi-' studijos studentas 
ka — sveiki ir naudingi daly-Į V. Barmienė 
kai, nors kartais ir labai neina-į kur nužėgliuos (liaudies dainą, 
lonūs. Tačiau melas, šmeižtai,' harm. St. Šimkaus) ir Mano 
bjauriausios sugestijos, kurio-' gimtinė (Kačanausko). Pirmą 
mis šį kartą taip pasižymėjo kartą So. Bostone pasirodęs V. 
‘'Keleivis”, 
vienam 
čiui.

tytė - Kavaliauskienė, kuri su 
savo vyr. sesute Anita Vana- 

’gaityte - šliažiene nesenai at- 
“ įvyko iš tremties ir įsikūrė So.

i Bostone. Ta proga A. Ivas- 
Ivaškevičius papasakojo savo 
atsiminimus iš sukilimo kulisų.

Koncertinę dalį išpildė solis
tė V. Barmienė ir solistas V. 
Bakūnas, akomponuojant mu
zikei Anelei Januškevičienei, ir 

dramos 
V. Juodka, 

padainavo Vai

tautos

suteikime jiems

BALF"o Imigracijos skyrius
i visą

reikalingą pagalbą.
Šiam tikslui skiriamus pini

gus siųskite BALF”ui pažymė
dami, kad jie skiriami “Trans
portacijos Išlaidoms’’ Ameriko
je apmokėti, nes šie pinigai bus 
išimtinai naudojami tik minėtų 
ūkininkų šeimoms aprūpinti

Kadangi minėtos šeimos bus 
gabenamos į Michigan valsty
bę, kur jos bus įkurdintos, jų 
kelionių išlaidoms nbo New 
Yorko arba Bostono, bagažas, 
maistpinigiai, telegramos ir ki
ti susirašinėjimai kainuos iš 
viso apie $20,000.00. Ar mes 
galime bendromis jėgomis tą 
padaryti? Ar 600 lietuvių liki
mas ir gerovė verta tų pinigų? 
Ar turime čia Amerikoje 100 
organizacijų, kurios tam tiks
lui gali aukoti po $200.00? Ar 
yra Amerikoje 20,000 lietuvių, 
kurie tam svarbiam reikalui 
duotų tik po $1.00. Norint iš
gelbėti šiuos žmones, reikalin- 
a«s pMgus tarime sukelti iki 
š. ik. buvo ■ftaeste!

Praeityje visada lietuviai ne
laimėje ar dideliame reikale 
vieni kitiems gelbėdavo. Atsi
minkite lietuviškas talkas su
degusiam kaimynui? Ar tada 
atsakydavo kas suteikti para
mą kuo galėdamas. O dabar ar 
ne toks pat reikalas? Ūkinin
kai sutinka duoti darbą ir bu
tą. Sako, tik atvežkite.

Dūkime geri lietuviai, geri 
žmonės — ištieskime tiems 600 
Hetuvių savo pagalbą ir paro
dykime, kad lietuvis lietuvio 
neužmiršta.

BALF Centras nekantriai lau
kia jūsų visų nuoširdžiai para
mos ir pagalbos. Turim vilties, 
kad visi geros vahos ir gerašir
džiai lietuviai ir jų draugai tei-

yra neleistini nė,Bakūnas (baritonas) buvo šil- 
kultūringam laikraš-;tai priimtas su Arija iš operos 

j “Eglė, žalčių karalienė" (M. 
x. 'Petrausko) ir Arija iš operosniaurus šmeižtas ne- .... , . , i Gražina (J. Karnaviciaus).toleruojamas. Prela-i , ...(Solistas buvo išsauktas karto- 

i jimui. Labai gražiai skambėjo 
abiejų solistų duetai: Meilė 

*...................ir
Keleivio daina (Rubinšteino).

Vytautas Juodka, padekla- 
i mavęs Maironio eilėraštį Ant 
; Birutės kalno ir B. Brazdžio
nio - Mažoji Motina, pasirodė 
kaip daug žadantis H. Kačins
ko mokinys.

Minėjimas baigtas pilnutėlės 
bažnytinės salės galingai su
giedotu Lietuvos himnu.

Šitoks 
gali būti 
tas Krupavičius yra ne tik vie
nas šviesiausių Lietuvių tautos 
sūnų, bet šiuo metu jis taip __ _ . „ .. . . . T . . iTevvnes nemari (Naujalio) ipat vadovauja uz Lietuvos Ne-L, , . , . ,
priklausomybę ir jos išlaisvini-j 
mą kovai. ‘Keleivis’ apšmeišda-į 
mas prel. Krupavičių, niekina 
kartu ir VLIKą, o taip pat vi-1"? 
są Lietuvos laisvinimo kovą.! 
Visa lietuviška visuomenė tu
rėtų griebtis pozityvių veiksmų 
tokią spaudą sutvarkyti. ALT, 
moralinės pareigos verčiama, 
turėtų tokius biaurius straips
nius, jų 
raščius, 
su savo 
nes tas 
giniai ir patį ALT. 
pagaliau, 
griežtais su tais, kurie 
riais šmeižtais ir melagystėmis 
apdraptso biaurinusiais purvais 
mūsų gyvybiniais reikalais be
sirūpinančius asmėnis.

A. Erdvilas.

autorius ir tuos laik- 
kurie juos talpina, vi-j 
autoritetu pasmerkti, 
reikalas liečia netiesio- 

Lietuviai,
turi išmokti būti 

biau-

Del Laisvų Nemuno 
Krantu

Praėjusį šeštadienį South 
Bostone įvykęs iškilmingas 
Klaipėdos Krašto atvadavimo 
27-rių metų sukakties minėji
mas davė progą paliesti visos 
Mažosios Lietuvos problemą. 
Prelegentas mokytojas K. Moc
kus, apžvelgęs Prūsų Lietuvos 
istorinę raidą ir pabrėžęs nepa
prastą prūsų lietuvių tautinį 
atsparumą prieš germanizaciją

gramai atsilieps į šį skubios 
pagalbos šauksmą.

BALF Direktorių Taryba:
Kun. Dr. J. B. Keactas, Firm. 
Antanas A. OHs, Vicepirm. 
J. IMey, Vfcephto.
A. Devenienė, Vicepirm.
B. Bpndteftė. Vicepirm. 
N. M. Gngienė, Sekr. 
A. S. TrcMakas, Ižd. 
S. Briedis, Ha. 8ckr.

Direktoriai: Kun. K. A. Vasys, 
Juozas Gink u s, J. Jankauskas, 
Prane Lapienė, M. Micbelsonie- 
nė, J. P. Tuinila, St. Gegužis, 
P. G ribas, Marie Kasė, Juozas 
B. L&udka, P. Pivaronas, V. 
Tysliarienė, Matas Zujus.

E. K.

yra 
jame

Kūrybinis momentas 
džiaugsmo šaltinis, nes 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. SalkauAki*

Tvarkantis miglotą nak
tį Paryžiaus gatvių judė
jimą žandaras tarnyboje 
baltai apsirengęs ir turi 
baltą lazdelę, kad būtų ju
dančių mašinų pastebi-' 
mas.
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Protestantai Komunistų
Bendradarbiai Italijoj

f SUSIPAŽINKIME SU 

į GYVENIMO KNYGA
T. Klemensas Žalalis, O.F.M.

jų vaikų galvas dviejų kurtos ne ju, bet senųjų 
kalbų'(anglų ir lietuvių) ateiviu, todėl jie, anot to 
mokymu. Mokyklai, su- priežodžio "su sava regu- 
prantama, lengviau yra la negali kištis j svetimą 
verstis su viena anglų vienuolyną". Kad tokio 
kalba, kaip su abiem. To- kvietimo reikalas yra bū
dei, dėdamosi 
tėvų valią, ir auklėjo lie- ligšiolinė praktika, 
tuvių vaikus amerikaniza- 
cijos linkme.

Mokykla vykdo ir kitą 
nemažesnės reikšmės už
davinį: ji auklėja lietuviš
ką jaunimą katalikiškoje 
dvasioje. Ir čia ji jau nebe 
nuo dabar pasirašė sau 
kaltinimo aktą, nes ketu
ris skyrius baigusiems 
vaikams ji dalina anglų 
kalba maldaknyges, iš ku
rių vaikai pradeda sąmo
ningiau melstis. Bažnyčia 
teisinasi tuo, kad mūsų 
jaunimas nebesuprantąs 
lietuvių kalbos. Tad Dievo 
Žodį skelbia angliškai. Ir 
tuo būdu gaunasi užbur
tas ratas. Tad, mano su
pratimu visų pirma su
stabdykime 
nutautinimą savose mo
kyklose, neatleisdami len
gva širdimi jų nuo lietu
vių kalbos pamokų. Ant
ras, nemažiau svarbus y- 
ra lietuviškos pamaldos, 
bažnytiniai chorai, vaidi-

Mozė, aprašydamas keletą pranašysčių, duotų ki
tiems, aprašo taip pat ir savąją, gautąją iš Dievo. Jis 
duodamas žydų tautai įvairius įstatymus, davė ir at
skiroms grupėms: teisėjams, karaliams, pranašams. 
Mozė paskelbia, jog tautai Dievas siųs pranašus, ka
da jie jau gyvens pažadėtoje žemėje. Paskutinėje kny
goje (18, 15) rašo, jog Dievas atsiųs pranašą, kurio 

niai visur gražiai pasireiš- turėsite klausyti. Tas pranašas kalbės tik tą, ką Die- 
kia, ar tai pamaldų, ar ki- vas 
tokių parengimų metu.

Lietuvių parapijos prie 
bažnyčių turi puikias 
sirinkimam 
kiekvieno 
tu galima 
zuoti visa 
temomis
Lietuva, paruošti pramo
gų, galinčių pritraukti ir 
pripratinti ne tik senus, 
bet ir jaunimą, kurs be
veik nieko nežino apie 
Lietuvą. Ir čia pastebima 
ta pati stagnacija. Liūd
na, bet taip yra.

Savo 
tuo ir 
pagrindines priežastis, dėl vo pranašauta 2000 - 1300 metų prieš jo gimimą, o 
kurių lietuvybė daug pa- pirmoji pranašystė gal net keliasdešimt tūkstančių 
tiria žalos, bendromis pa- metų atgal. Nors buvo daug pranašų ir po Mozės, bet 
jėgomis pradėkime nedel- visada vienas Dievas viską apreikšdavo visiems ir ga- 
siant jas šalinti. Ir lietu- lų gale atėjus paskutiniam ir didžiausiam pranašui, 
vybė bei lietuvių kultūra Dievas kalbėjo žmonėms per savo Sūnų, mokydamas 
vėl suspindės skaisčiais visus, kaip žmonės turi gyventi, kad jųjų šioje žemė- 
spinduliais mūsų pačių ir je būvimas būtų pelningas ir naudingas kitam gyve- 
mūsų tautos garbei! nimui, kuris per amžius nesibaigs.

Jūrų Aras. T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

vykdanti tenvbė, tą parodo, kad ir
Ten, 

kur lietuvišku parapijų 
klebonai parodė šiek tiek 
iniciatyvos, buvę tremti-

(Diskusinis)

Kai kviečiama pasisa
kyti konkrečiai, kas da
rytina Amerikoje, kad lie
tuvių kultūra nežūtų, nes 
dėl laiko ir kitų nepalan
kių apystovų jau gerokai 
ji tapo sužalota, tai šituo 
opiu klausimu norėtųsi ir 
man pasisakyti.

Jau pats šito klausimo 
iškėlimo faktas visiems 
aiškiai sako, kad su lietu
vybe Amerikoje negerai. 
Man rodosi, niekas neke
lia klausinio: kodėl, arba 
kas kaltas, kad taip yra, 
ką ir tikrovė pirštu priki-

Vatikano laikraštis “Osservatore Romano” ati- šamai rodo? 
dengia naują komunistų klastą: jie dedasi su protes-! Kai sugedusią mašiną 
fantais ir bendromis jėgomis puola Katalikų Bažny- atveži dirbtuvėn taisyti, 
čią. Dalykas štai koks. Protestantų misijonierių gru-tai čia pat nustatoma, kas 
pė, daugumoj amerikiečių iš Texas, viešai nusiskun-[ sugadinta, kokią jos dalį 
dė, kad italų liaudis reaguoja į jų “misijonierišką” reikia pakeisti nauja, 
darbą tokiu žiaurumu, kad net akmenimis į juos svai- Dažniausiai mašinos savi- 
do. Darydami tokį apkaltinimą, “misijonieriai” bet gi ninkas įsitikina, kad ma- 
nepasisako, kur ir kaip jie savo darbą atlieka. Juos šina genda ne tiek dėl lai- 
čia pavaduoja “Osservatore Romano” štai kokiomis ko, kiek dėl netinkamo jos 
informacijomis. "

Protestantai braunasi į katalikiškiausias Italijos 
dalis, net į Castel Gandolfo, kur Popiežius turi savo pats atsitiko ir su mūsų 
vasarnamį — “Misijonierišką” darbą jiems padeda lietuvybe Amerikoje kaip 
dirbti komunistai, vieni pasamdyti, kiti tiesiog kaip su tąja mašina. Prieš 40- 
“misijų” nariai. Ir jų darbuotės metodai buvo grynai 
komunistiniai: šmeižė Katalikų Bažnyčią, Popiežių, 
kunigus, pašiepė tikėjimą, išdurnino tikinčiuosius — 
žodžiu, “misijos” buvo panašios į paprasčiausius be
dievių mitingus. Suprantama, kad karštagalviai ita
lai už tokius dalykus jų nepaglostė. Juk provokatoriai 
tam ir provokuoja, kad įvyktų riaušės, kurias spaudo
je galima išpūsti kaip protestantų religijos persekio- pačiu metu ji augino savo 
jimą — katalikiškame krašte. vaikus, I—

Tačiau toks susibičiuliavimas tam tikros protes- stangomis* sudarytos* Tė-'P^ abiejų darbų pa- 
tantų grupės su komunistais tiek buvo neskanus pa-!vaį dažniausia abu n--—*- 
doresnei jų grupei, kad “misijonierių” - x w
susilaukė atrėmimo — iš pačių protestantų. Ir taip tai'Irisą vo"^ vaikus "Tuvo 
valdensų — protestantų grupės vadas Dr. Comba pa-jnavedę mokyti ir auklėti 
reiškė, kad valdensų tikybinė bendrovė bei sekta, vi- savo parapijinėms moky- 
soj Italijoj skaitlingiausia, niekad nesusilaukė iš Ita- kloms. Drąsiai galima 
Ii jos vyriausybės jokio trukdymo savo tikybos bei tvirtinti, kad 90% lietu- 
labdarybės srity, nes visų tikėjimų grupės turi lygias yj,, vaikų mokėsi lietuvių 
teises su katalikais. ! sukurtose ir jų išlaiko-

vartojimo.
Galima sakyti, kad tas savo vaikų

50 metų atvykusioj! Ame
rikon mūsų senesnioji 
karta daugumoje buvo be
raštė, neišmokslinta. To- . . , .x , .
dėl jai teko labai sunkiai 
dirbti, kol šiek tiek me- ~ 
džiaginiai prasimušė. Tuo

gos be jokių svetimų prie
maišų.

I Ir vienu ir kitu atvėju 
VIA J* CAVA^AAAVF ▼ V I .... . • • . j

vaikus, kuriems lavintis'nauj|eJi ateiviai daug ga- 
sąlygos buvo jų pačių pa-lIetM P“1**- .J*1 kas

___m: prie tu abiem darbu na- 
__________ _____ [ nuol kviestų, nes patys negali 

apkaltinimas į^į nakties dirbdavo, Pr*e .to. dėtis, ka-
_x.. T_ ( dangi visos lietuvių kul

tūrinės įstaigos čia su-

Mozė čia kalba apie Mesiją, nėra abejonės. Šv. Jo
no evangelijoje randame aprašytą Kristaus ginčą su 
priešais ir jis kaip tik cituoja Mozės autoritetą: ‘‘Jei 
tikite Mozei, tikėsite gal būt ir man, nes jis apie mane 
rašė”. Bet Mozė niekur nėra rašęs tiesiog apie Kristų 
kaip tik paskutinėje savo knygoje, kada kalbėjo apie 
pranašą. Šitos pranašystės mintis gali būti aiškina
ma sekančiai: Dievas siųs žydams pranašus ir galų 
gale pranašų pranašą: Kristų. Tik Mesijas bus tobu
liausias pranašas, nes tobuliausiai pareikš Dievo valią 
žmonėms.

Tokiu būdu, skaitydami Mozės knygų puslapius 
žingsnis po žingsnio tarp kitų aprašymų gaUme at
rasti ir šį tą apie busimąjį Išganytoją. Gimimų kny
goje jis atvaizduotas kaip nuodėmės pergalėtojas. Jo
kūbo palaiminime ir Balaamo pranašystėje Kristus 
piešiamas kaip visų tautų karalius ir pagaliau pats 

samprotavimus Mozė mums perstato kaip pranašą ir kuip didžiausį 
baigiu. Žinodami pranašą. Šios ypatybės išsipildė Kristuje, nors tai bu-

su
salęs, kur 

laisvalaikio me- 
būtų suorgani- 
eilė įvairiomis 
paskaitų apie

SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMOGŲ "aSŽ* 
------------------------------- j j- ravjovą, “Dekanozovus”

T. Rusijoje 1948 m. iš-« Santuokos draudimas įr “paieckius”. 
leistas įstatymas, kuriuo su svetimšaliais, svetim- 
sovietų piliečiams drau- šalėmis yra viena iš smar- Šeimos, tautos, valsty- 
džiama tuoktis su svetim- kiaušių priemonių, atitve- bes tuo budu išdrasko- 
šaliais. DP-tremtiniai taip riančių sovietų žmogų mos, nuvalkiojamos ir iš- 
pat jau savaime Maskvos nuo jų vadinamosios bur- žudomos. Ir vis per bolše- 
galvosena yra svetimša- žuazinės kultūros įtakos vįzm4 - komunizmą šio- 
liai, nes jie į T. Rusiją ir, šiaip ar taip kalbėsim, kios ar tokios Rusijos im- 
nerepatriavo, t. y. jos pi- dar čia prasikiša ir užku- peri jos naudai ir gerovei, 
lietybės nepriėmė, pasi- lisinis nacionalistinis ru- 
likdami savo anksčiau tu- siškas atspalvis. Tai pa
rėtąsias pilietybes. Taigi, tvirtina ir < 
jeigu viena kuri pusė yra kraštuose, sakysim Lietu- 
užsienyje ,o kita T. Rusi- voje, išleistasis papildo- 
jos teritorijoje, tai bolše- mas skyrybų įstatymas, 
vikinis įstatymas tokias kuriuo panaikintos su- 
santuokas yra panaikinęs, tuoktuvės, jei kuri viena 

j T. Rusijoje leidžiamos pusė yra užsienyje ar da- 
net neįsi- lyvavo partizanais prieš 

į santuokos bolševikus, 
ronais ir įteiks gėlių puokštes? Jie braunasi tiesiog į kėjimą”, " * ' jtarp sovietų piliečių. Bet
Popiežiaus kiemą ir iškoneveikia Vatikaną ir jo dar-l Matome, kad kai kurie protestantai bendradar- rusai, lietuviai, latviai, 
bus. Paskui protestuoja Valstybės Departamentui, biauja net su komunistais, kad tik pakenktų katalikų estai, gudai ir kt. negali 
kad Italijos kaimiečiai akmenimis į juos svaido... Mes tikėjimui. Tačiau ne vien protestantai tai daro. Ir tuoktis su rusėmis, lietu- 
stebimės, kas atsitiktų, jei Italijos misijonieriai at- kai kurie mūsų “laisvamaniai” ar šiaip jau kokie be- vėmis, latvėmis, estėmis, 
vyktų į Texasą ir skelbtų mums protestantams, jog dieviai ir bedievėliai, šmeiždami tikėjimą ir dvasiški- gudėmis, jei tik viena 
nieko nesuprantam apie teologiją, ir kad mūsų tikė- ją, sumaniai ar nejučiomis bendradarbiauja su komu- kuri pusė yra ne T. Rusi- 
jimas nėra teisingas. Mažų mažiausia jie gautų akme- nistais. K. jos pilietybės.

VILTIS
Ar čia rytas skaistus,-ar naktis, 
Ar čia vakaras juodas, — 
Visados tu jauna ir skaisti, 
_____  _ _ __r

lose. jeiNūn .pilkųjų dienų sūkuriuos,

nebebusi kalbėt i 
lietuviškai, tai kalti čia ne

Dr. Comba tik pažymėjo faktą. Kur kas smarkiau mose lietuviškose mokyk- O, viltie, tu paguoda!
“misijonierius” sukritikavo jų pačių tautietis, Texaso iose - , -
(Houston) laikraštininkas Carl Victor Little, baptis- metų lietuvių^tėvų vaikai 
tas. Jis tiesiog reikalauja, kad Valstybės Departamen- pradėjo 
tas atšauktų iš Italijos visus Amerikos protestantų __—__
misijonierius, įskaitant 11 iš Texaso, nes jiems ir na- tėvai, bet netinkamai pa- 
mie yra pakankamai darbo. “Tie misijonieriai — sa- statyta mokykla. Mokyk- Tu kaip kelią vedęs šviturys 
ko Dr. Little užlaikomi Texaso lėšomis, skelbia ita- ja teisinasi. Ji sako, kad Uosto ieškančiam laivui — 
lams, kurie nuo pat krikščionybės pradžios yra kata- dažnai lietuviai tėvai ar Tave vieną širdy teturįs 
likais, kad vien protestantų tikėjimas yra teisingas... motinos prašę nevarginti Nepavargsta keleivis...

Tu — palaimintas miestas. 
Kuriame dar laimingas jaučiuos 
Nei prašytas, nei kviestas.

Ar tie naivūs Texaso gyventojai tikisi, kad Italijos ------------------------------------------------------------------------------------------ visokiausios,
kaimiečiai už tokius pamokslus pavaišins juos maka-'nų, kad nori mus, Texaso pagonis, atversti į tikrą ti- vaizduojamos 

i y* crolin niinlrctoc? Tio hraimoci iincinor i

jimas nėra teisingas. Mažų mažiausia jie gautų akme-nistais.

Marija Pečkanskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites asmenybė

MOTERIS AR BOBA
Boba — tai baisus sutvėrimas. Tai velniš

kas malūnas, kurs tarška mala per dienų 
dienas. Kaip to malūno girnos, taip ir jos 
liežuvis sukasi viską maldamas, sutrinda- 
mas, kad nepažinsi, kas buvo įdėta. Tai ste
buklingas fabrikas, kuris iš musės padaro 
jautį, iš skiedrelės priskaldo vežimą. Dėl 
menkiausio nieko, dėl mažiausio mažmožio 
ji bamba, baras per kiauras dienas, piauna 
kaip medinis piūklas. Jei nori, kad visi su
žinotų kokį dalyką, tai pasakyk bobai, pra
šydamas niekam nesakyti. Tegu tik boba pa
mato, kad kita moteris atrodo, labiau vi
siems patinka, ji tuoj nesitvers pavydu. Bo
bos ašaros yra šlapioje vietoje, anot rusų 
betariant: jos ašaros liejas kaip lietus ru
dens metu. Jei ji nori, kad jos pasigailėtų, 
padarytų tai, ko ji užsimanė, tai bematant 
priverks pilną kibirą. Bet jos ašaros nėra 
gailios, nei skaudžios. Kaip vanduo liejasi ir 
nuteka kaip vanduo nuo žąsies. Visi su jo
mis yra apsipratę ir jų nepaiso.

Jei boba išgirs vieną kalbant blogai apie 
kitą, ji tučtuojau bėga atpasakoti viską ki

tam, žinoma, dar nuo savęs pagrąžindama. 
O kaip bobos baras? Nepasakosiu daug, kaip 
tai atrodo, nes jūs pačios tai puikiai žinote, 
o be to, pradėjus pasakoti, šiurpuliai imtų. 
Jei kas manęs paklaustų, kas yra biauriau- 
sio pasaulyje, atsakyčiau, kad besibarančios 
bobos. Joks geriausios rūšies kulkosvydis 
taip greit nesvaido kulkų, kaip besibaran
čios bobos žodžiais, kuriais kiekvienu nori 
kiaurai peršauti savo priešą. Gerai sako 
Forsteris, kur barasi moteris, ten visas pa
saulis aptemsta ir vietoje saulės ten paka
binta rūkstanti žibalinė lempa. Supykusios 
bobos atkaklumas yra begalinis. Truks plyš 
— jos turi būti viršus, ir gana.

Šitos bobų ypatybės iš senų senovės buvo 
pajuokiamos pasaulio rašytojų. Juokingas 
eiles apie bobą yra parašęs ir Adomas Mic
kevičius. Tos eilės vadinas “Skusta, kirpta”. 
Kitą kartą vienam žmogeliui pražuvusi kalė. 
Po savaitės ji parėjo namo ir labai keistai 
atrodė: lig pusės ji buvo nuskusta. “Vargšė, 
vargšė — gailėjosi žmogelis — koks galva
žudys taip biauriai tave nuskuto”! O jo žmo
na sako: “Sakyk, kas nukirpo, nes juk šunų 
niekas neskuta, bet kerpa”. Vyras ima įro
dinėti, jog aiškiai matosi, kad kalė nuskus
ta. Žmona nesutinka. Pradėjo bartis. Eina 
klausti žydą, paskiau kaimyną, paskiau kle
boną ir poną — visi sako, kad kalė nuskus
ta. Dabar jau vyras mano, kad žmonai jau 
nebėra ko spirtis. Grįžta jiedu namo. Žmona

jei

ar šiaip yra 
‘‘nusikaltusi’’ T. Rusijos 
valdžiai, ar priklausė prie 
tam tikrų lietuviškų gru
pių. Čia aiškus “rusų dva
sios” prabudimas ir pasi
reiškimas, beeinąs vis sti
prėjančiu tempu nuo Pet
ro I, o tiksliau pasakius

nes tuo būdu net ir mate
rialiniai turtai, iš kitų at- 

okupuotuose imti, rusui ir Rusijai ati
tenka.

O pasaulis su savo gar
siomis institucijomis tyli 
ir pripažinėja “de facto” 
arba pasineria į šių laikų 
“nirvaną”, kuri vadinasi 
neutralitetu, kuris baigsis 
jo paties sunaikinimu.

Gyvenam šlykščius lai
kus. Gal gi jau nebeilgai 
taip tęsis, nes žmogus, 
šeima, tauta, valstybė, 
žmonija turi gi vieną kar
tą savo tikrą vertę atgau
ti.

v •

A. Žiemena.

vis tyli. Ties namais išbėga prieš juos kalė. 
Vyras šaukia: “Eik šen, vargšė nuskustoji”! 
O žmona atsiliepia: “Eik šen, vargše nukirp
toji”! Tada vyras, nebesitverdamas pykčiu, 
nutvėrė žmoną, nuvilko prie kūdros ir pa
nardino. Laikydamas vandenyje, klausia: 
“Na, o dabar kaip, ar skusta ar kirpta”. Ji 
trokšdama ir negalėdama kalbėti, iškišo iš 
vandens du pirštus ir jais, kaip žirklėmis, 
ėmė karpyti vyro panosėje. Vyras metė vis
ką, išėjo iš namų ir įstojo į kariuomenę.

Štai tikros bobos paveikslas.
Trumpai suglaudus, boba yra liežuvinga, 

baminga, atkakli, pavydi, verksminga. Tų 
ypatybių yra kiekvienoje moteryje. Visose 
mumyse glūdi boba. Iš vienos pusės, esame 
linkusios į motiniškumą, į meilumą, geru
mą ir kitas gerąsias moters ypatybes, bet iš 
kitos — į bobiškumą.

Todėl kiekvienos jūsų svarbiausias dar
bas — stengtis, kad motina karalienė įveik
tų jumyse bobą. Kaip tai padaryti? Reikia 
rūpestingai savyj ugdyti motiniškąsias ypa
tybes, tada bobiškumas savaime ims nykti. 
Visos moters ypatybės remiasi meile. Moti
nos širdis yra pilna meilės. O kas myli, tas 
yra kantrus, švelnus, neužgaulus, tas nepa
vydi, neapkalbinėja, nekerštauja, tas nusi
leidžia, atsižada savęs kitų labui, neatmena 
sau padarytų skriaudų ir nemalonumų.

Žinpma, būti tokia moterim nėra lengva. 
Jei tuoj nuo šios dienos pradėsite taip elgtis,

kad kiekvienas jūsų žodis, kiekvienas dar
bas, žingsnis būtų pilnas meilės, tai jūsų 
meilės kibirkštis įsiliepsnos į didelę ugnį ir 
jūsų sieloje sudegins bobą.

Pasakysiu, kad šiandien tikrojo moteriš
kumo dar labiau esate reikalingos, negu 
anksčiau. Jūs dabar turite lygias teises su 
vyrais. Galite balsuoti, galite būti visokiais 
valdininkais, net ministeriais ir prezidentu. 
Jei į visuomeninį gyvenimą ir į politiką įne- 
šite bobiškumo, tai reikės pasakyti, kad be 
reikalo gavote šias teises. Ne! Jūs turite į- 
nešti į politiką, į viešąjį gyvenimą tikrojo 
moteriškumo, motiniškumo, turite tarti savo 
moterišką naują žodį. O tas žodis — tai yra 
meilė, kad gyvenime ji viešpatautų, o ne ne
apykanta. Jei to sieksite, tai galėsite tarti 
su šv. Motina, Kilniausia Moterim: “Štai aš 
Viešpaties tarnaitė”. Viešpaties, kurs yra 
Meilė.

KAIP BODAVO SENIAU
20 metų! Akimirksnis prieš žmonijos gy

venimą, stambus laikotarpis prieš žmogaus 
amžių. Nedaug jau liko spaudos draudimo 
laikų darbininkų. Juk laikas lekia, lyg spar
nus turėdamas. O pasitraukus tiems, kurie 
anuo metu buvo jauniausi, visas tas mūsų 
tautos gyvenimo laikotarpis taps istorija ir 
“mūsų kovos kančios bus nebesuprantamos” 
tiems, kurie užims čia mūsų vietą.

(Bus daugiau).
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lietuvių Tautos Naikinimas- Politbiūro Planas

tiks- 
kiek

(Tęsinys)

kur šiandien išblašky
ti LIETUVIAI*

Nėra įmanoma visišku 
lumu nustatyti, kur ir
Lietuvos tremtinių gyvena iri 
miršta. Bet gi yra šiokių tokių 
davinių, kur ištremti lietuviai, 
latviai ir estai dirba vergų dar
bus.

1) Prievartos darbų stovyk
lose Pavolgėje jų buvo 1941 m. 
nuo 5,000 ligi 8,000, 1942-44 
m.na. — 8,000, 1945-49 m.m.— 
18,000 - 20,000; Į

2) Piečora - Vorkuta srities .1^42-44

Nova ja Zemlia salos ir Ja- 
skirti tikrai mirčiai. Vienų ar 
dviejų metų eigoje kaliniai su
serga “cynga” ir miršta. Ob, 
Kozym, Norilsk - Ust, Taimir, 
Chatanga ir Olenecko stovyk 
los irgi priskaitomos prie “mir-

stovyklose — 1941 m. nuo 
5,000 ligi 7,000, 1942-44 m.m.
4,000,?), 1945-49 m.m.—2,000;

3) Komi srities stovyklose— 
1941 m. nuo 5,000-3,000, 1942- 
1949 m.m. 2,000;

4)
1941 
1949

5)
m. 10,000, 1942 - 1944 m.m.,— 
10,000 - 12,000, 1945.49 m.m. 
apie 5,000;

6) Nova ja Zemlia ir Jamal 
kalėjimuose bei stovyklose 1941 
m. nuo 1,000 - 2,000, 1942 - 44 
m.m. apie 4,000;

7) Ob ir Kozym srities sto
vyklose 1941 m. apie 10,000,
1942 - 44 mun. apie 10,000;

8) Norilsk ir Ust stovyk. —

Gorkij ir Kirov srityse — 
m. nuo 5,000-6,000, 1942- 
m.m. 1,000 - 1,500;
šiaurės Uralo srityse 1941

1942 - 44 m.m. apie 2,000, 
1943-49 m.b. apie 10,000;

9) Taimir, Chatange, Ole- 
neck srities stovyklose 1942-44 
m.m. apie 17,000, 1945-49 m.m. 
apie 50,000;

10) Jakutsko srities stovyk
lose 1941 m. apie 500, 1942-44 ties stovyklų”. Tai milžinišku 

1945-49 m.m. statybos projektų stovyklos — 
geležinkelių, kariškų bazių ir 

Dalstroj sto- “ko“binatl*”> aPlbūd i n a m ų
J . “Zaprešč-Paj” (uždraustų 

m.m. apie slaptų sričių) vardu. Darbo są
4'naikinančios”, — sun

kus klimatas, žiauriausia drau
smė, ilgos darbo valandos. Pa
prastai niekas negrįžta iš ten 
“į laisvę”. Dalstroj rūšies dar
bai nevienodi. Palyginamai 
“lengviausios” sąlygos yra Ko- 
lymos aukso kasyklose: kali
niai išgyvena 3-5 metus.

Politbiūras įsakė lietuviam* 
skirti naikinamąsias priemones, 
maksimaliai išnaudojus jų dar
bo pajėgumą. Tai klasiškas so
vietinio genocido metodas: ma
rinamas žmogus privalo ati
dirbti maksimumą pagal savo 
pajėgumą. Tai tuo yra pagrįs
tos visokios “piatiletkos”.

SOVIETŲ POUCU1NĖS 
PAJRGOS LIETUVOJE

na.m. apie 5,000, 
5,000 - 10,000;

•11) Tol. Rytų 
vykioj 1942-44 
40,000, 1945-49 m.m. apie 100,- , 
000;

Į 12) Osobstroj stovyklose — 
m nu apie io ooo, 

1945-49 m.m. apie 15,000;

13) Ištremta Kazachstanan 
ir Kirgizstane 1941 m. apie 
15,000, 1942 - 44 m.m. 15,000- 
20,000, 1945-49 m.m. apie 20,- 
000;

14. Išrtemta Barnaulo, Novo- 
rosijsko .Tomsko srityse 1941 
m., nuo 8,000 - 10,000, 1942-44 
m.m. 25,000 - 30,000, 1945-49 
m.m. apie 25,000;

15. Kitur (trūkstą tikslių 
davinių po 1948 m.) tarp 
70,000 - 100,000.

Kontingentai nuolat keičiasi, 
“partijos” kilnojamos iš vienos 
stovyklos į kitą, pav. iš Dals- 
mal kalėjimų 
troj į Piečorą. 
prileisti, kad

I

kontingentai 
Todėl, tenka 

šios skaitlinės 
klysta tarp 10 ir 15%.

j M. H. Laipon Mik C».
hikte’s Ffch Markei

218 Shrewstury St.
118 Water St Tel. 5-7222
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Henry Freemn I
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Saldainiai - Pipkės

J 
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198 Front SL Tel. 6-2418 į

Worcester, Mass.

Prezidentas Trumanas aiškina tikru
braižiniu Baltuose Rūmuose Iždo Sekretoriui 
John Snyder savo 1951 met. biudžeto painiavas.

PRAŠO GARANTIJŲ

žmona; 
duktė;

f

Ona 24. 11. 
Danutė 

Aldona
6.

30.
2.
3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i- 
tuvių pamaldumą, prisirišimą 
prie bažnyčios.

Štai šiemet, čia Bostone, tu
rėdami laisvą nuo darbo antrą
ją Kalėdų dieną, arba pirmojo 
kankinio šv. Stepono dieną.

Algirdas 16. 1. lietuviai DP susirinko savo pa
rapijos bažnyčion 10 vai., į- 
prastu jiems laiku. J. Sk.

10. 9.

Skaitykite ir platinkite kata
likišką spaudą — laikrašt 
“Darbininką”!

Ašmuntaitis, Magdalena 9. 9.
1899, šeimininkė.

Pinkevičius, Michaela 30. 5. 
1892, šeimininkė.

Barauskas, Anastazija 2. 2. 
1895, šeimininkė.

Andziulis,
1919, automechanikas; Emilija 
14. 7. 1916.
Bnchgasse 10, Hachenbuehea, 

Kreta Hansu a-M, Germany, 
USA zone

Jakubenas, Vladas 
1919, darbininkas.

DP Camp “C”, Ingolstadt, 
Germany, USA zone

Keiseris, Jurgis 30 metų, siu
vėjas.

Keparutis, Marija 40 metų, 
šeimininkė; Genė 17 m.; Algir
das 14 m.; Bronius 12 m.; Le
onas 11 m.; Zigmas 8 m.; Ire
na 6 m.

MARCH OF MMES

Lietuviai DP Ištikimi 
BažayčiM Vaikai

I

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

švenčiama Kalėdų 
Prieš antrąjį Pa- ‘ 

bažnyčios buvo 
antroji Kalėdų,

DP Camp, AUGLSTDOBF, 
Germany, Britiah zone

Tričys, Jonas 
kirpėjas; Delfiną 
Alfredas - Jonas 
Judita • Dalia 20.

DP Camp, Bocholt - We»tf. 
Germany, British zone 

Balnys, Kazimieras 1. 
1918, darbininkas; Elena 2.
1924; Miroslava 30. 9. 1946.

■ I Beržinskas. Jonas 4. 3. 1913, 
’ darbininkas.

12. 2. 1915,
2. 1. 1921;

3. 6. 1940;
12. 1947. JANUARY 16-31

(Tęsinys)
Broniška .Stanislovas 19. 3.

1906, ūkininkas;
1907, 
1933,
1941, duktė.

Grabavojus, 
1911; Jonas 26. 6. 1940,

Lithuanian DP Camp, 
NEL’STADT - Holstein, 
Germany, British zone 

Toliušis, Juozas 13. 9. 1897. 
ūkininkas; Emilija 1. 1. 1907; 
Elena 20. 10. 1931; Aldona 4. 
1. 1936: Elma 25. 9. 1937;'
Henrika - Jadvyga 30. 6. 1941; 
Irena 27. 6. 1943; Birutė - E- 
milija 19. 10. 1944; 
vas 9. 8. 1933;
1937; Vytautas 
1946.

Šneideraitis, 
1906, ūkininkas; Viktorija 14. 
1. 1909; Elena 15. 5. 1938; Re
gina 13. 61.,, 1930; Brigita 6. 5. 
1946.

Petrulis, Marija 15. 2. 1881 
(uošvė) šeimininkė.

Kaufmanas Gustavas 3. 2. 
1899; Ona 14. 10. 1909; Rena
ta 28. 4. 1943.

Wolczak, Michael 29. 3. 1925, 
ūkininkas; Wanda 9. 12. 1928; 
Pranas 5. 8. 1949.
DP Camp, Hannover-Bothfeld, 

Germany, British zone
Snarskis, Steponas 2. 9. 1887. 

siuvėjas; Veronika 28. 8. 1901; 
Vaclovas 5. 1. 1920, darbinin
kas.

Szmidtas, Stanislovas 30. 6. 
1882, buhalteris; Janina 31. 1. 
1899.

Marija 13. 
sūnus.

9.

ii5.
10.Sovietinės Armijos ir Laivy

no pajėgos Lietuvoje 1949 m. 
vasarą, skaitė virš 220,000 vy
rų. Tai daugiausiai pėstininkų 
divizijos, didžiumoje motori
zuotos, viso 12 divizijų, šar
vuočių ir artilerijas kariuome
nė bei “desantiniai” (parašiu
tininkų) daliniai — apie 11 
šarvuočių brigadų, 6 parašiuti
ninkų brigados (vyriausia va
dovybė Įsrutėje); nepilna 
prieštankinės artilerijos divizi
ja, keli priešlėktuvinės artile
rijas pulkai ir gana daug lau
ko artilerijas, išbarstytos po 
“vajengoroduą” (bazes )|strate- 
gižkoae vietovėse.

Šie apskaičiavimai neliečia 
tranzito. 1949 m. balandžio - 
birželio mėnesiais buvo daug 
kilnojimų — pražygiavo pėsti
ninkai, artilerija, transporto ir 
darbininkų daliniai daugiausiai 
pro Šiaulius. Panevėžį ir Tau
ragę. vykstą Vokietijos krypti
mi.

Nuolat Lietuvoje apgyven
dinta (1949 m. liepos mėn.) a- 
pie 27,000 MVD kariuomenės 
ir tarp 30,000 ir 32,000 MGB 
kariuomenės, šiemet gana dau
gelį dalinių pakeitė naujieji, at
vykę iš Baltgudijos į Paprūsę. 
Daugiausia “judėjimo” pasi- 

balandžio ir gegužės

DP Camp, Gibraltar Ksserne, 
Verden - AHer, Germany, 

British zone
Šukevičius, Alfonsas 9. 11.

J ii

300 Main St.
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Messier's Nner
“Where Food Is Finer" I

Jaffe’s Nanhvare t
Paini Co.

Mes si*eciali3uojame

Lobsteriais- Vėžiais

49 MiHhnry St

VVORCESTER, MASS.
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Virtuvės ir Plumbingo

Reikmenys

07 MiUbury St

WORCESTER, MASS. .
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i Į reiškė
i Į mėnesiais — po to birželio m. 

sekė masiniai trėmimai, 
metu Lietuvoje buvo 
40,000 MVD karių ir 
30.000 MGB, ir dar daug 
eijo® bei, “stribų”.

KIEK LIETUVOJE GYVEN
TOJŲ 1949 m. LIEPOS M.?
Pagal sovietinius šaltinius 

(Gyventojų Statistikos Biuro 
Vilniuje), Lietuvos SSR 1949 
m. liepos mėn. turėjo 1,700,000 
gyventojų. Oficialūs 
1948 m. rodė 
tikrieji duomenys rodė 
1,700,000. Gyventojų 
tarp 250,000 ir 300,000 
sai kolonistai.

IŠVADA
LAIC šaltinis savo davinius 

baigia reikšmingais žodžiais.
Pabaltijo tautų naikinimas 

, yra Politbiūro 
vinys. Galvos 
neverta. Kelių 
namų lietuvių.

i *1 kaulai neišgelbės Vakarų nuo 
j!1 pavojaus. Betgi tais kaulais y- 
! ■ ra statomas tiltas, kuriuo prieš 

i Vakarus žengs bolševikiškų
jančarų — nukariautojų or
dos. Politbiūro pasirinktu lai
ku, iš Talino • Rygos - Liepo
jos - Klaipėdos pajūrio bazių, 
šiandien baigiamų įrengti, iš
skris atominės medžiaros ir

Tuo 
arti 
virš 

mili-

I!
i! 
i! 
i!J 

i! 
i! 
i!

i' 
i

Bronisla- 1916, elektro - inžinierius; An
gelą 14. 12. 1911; Eugenijus
25. 7. 1916.

Raguckas, Alfredas 14. 12. 
1931 (posūnis); Vytautas 13. 
11. 1932 (posūnis); Algiman
tas 6. 9. 1939 (posūnis).

Endrijonas, Viktoras 9. 9. 
1909; Salomėja 18. 7. 1918; 
Audris 17. 8. 1941.

Dumčius, Antanas 12. 7.
1918, automechanikas.

DP Camp, Pianeberg, 
GerMMUiy, British zone 

Narbutas, Vytautas 
1927, spaustuvininkas.

Petka uskas, Antanas
1921, mechanikas. 

Maskaliunas.
1927, technikas. 

Maskaliunas.
1900, daiiydė; 
1900 (žmona).

Dailidka, Zigmuntas 
11920, siuvėjas.

Seikaitė, Irena 22. 7. 1927, 
braižytoja.

Jurkus, Pranciškus 15. 4. 
1927, darbininkas.

Briedis, Juozas 22. 11. 1926, 
a utom echanikas.

DP Camp, Bofenteieh - 
Hanaover, Germany, 

British aone
Labrancas, Jonas 24. 6. 1889, 

ūkininkas.

Algirdas 22. 9. 
- Juozas 15. 8-

Jurgis 10. 6.

Leonas

Antanas 
Paulina

11. 8.

1.

2.

15.
15,

16.

4.

4.

7.
8.

7.

toksino miglos prikrauti stra- 
tosferiški lėktuvai ir rakietos 
— į Stokholmą, Londoną, Pa
ryžių ir Madridą.

Didina Elektros 
Gamyklas

Nuo neatmenamų laikų Lie
tuvoje buvo 
dvi dienos, 
saulinį karą 
skelbta, kad
Velykų ir Sekminių diena ne
būtinai švenčiama, galima ir 
darbas dirbti. Tačiau lietuvis, 
ypač žemaitis, yra konservaty
vus, ištikimas savo krašto pa
pročiam. Įstaigose, dirbtuvėse
nebuvo tą dieną dirbama ir nė M t-n. i
vienas ūkininkas, neišdrįso tą C ©H»C nlDDOn ilSil MornCT 
dieną pats kasdienišku darbu v 
užsiimti, ar samdiniam liepti z 
dirbti. Jeigu jau šventė, tai gauname žuvį kasdieną
kaip šventą dieną nenueiti į į 
bažnyčią, kad padėkojus Aukš
čiausiajam, Jį pagarbinus, ne
atsižvelgiant į tai, nors ir ke
liolika mylių iki bažnyčios 
reiktų keliauti. Juk nebe reika
lo Vatikane Lietuva vadinama 
Marijos žeme, o Lenkijoje —i
Šventąja Žemaitija. Tai už lie- $

z !?• ,■

79 MiUbury St. Tel. 5-8615

| VVORCESTER. MASS.
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Producers Rsh Markei N. A, Harringtor. 8 Co.

General Insuranee
•ų

147 Water St

VVORCESTER, MASS.
t
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įsteigta 1873

Office 726 Slater Bldg.

Tel. 3-8552

WORCESTER, MASS.

i STAFFORD IRON WORKS,
i
! INC.

Worcester,

z

135 Stafford St. — Tel. 3-1724

S & R Delicatessen

VVORCESTER. MASS.
VVORCESTER, MASS.

152 Water St. Tel. 2-9762

Avery R. Schiller, pirminin
kas Naujosios Anglijos Elek
tros Gamyklų Koordinavimo 
Tarybos praneša, kad šią sa
vaitę pradėjus veikti dviem vi
sai naujom elektros gamyk
loms, Naujosios Anglijos elek
tros teikimo galios padidės ga
myba 85,000 kilovatų.

Ponas Schiller toliau prane
ša, kad nuo 1949 metų vasaros 
iki 1950 metų vasaros elektros 
gaminimas padidės net 352,250 
kilovatais. Tai yra pasekmės 
plano statybos, kuris prasidėjo 
tuoj po karo, 1945 metais. Pra
plėtime elektros gamyklų, kad 
patenkinti visus pramo.nės ir 
privačių asmenų reikalavimus 
dalyvauja Boston Edison Com- 
pany, Westem Massachusetts 
Electrįc Company, Hartford E- 
lectric Light Company ir New 
Hampshire valstijos 
Service Company.

Elektros gamyklų pokariniai 
statybai bus išleista po 196,000 
dolerių kas dieną per septynius 
metus Sk.1

i
daviniai 

2.300.000. bet 
tik — 
tarpe, 

yra ru

politikos užda- 
smėlyje slėpti 
milijonų naiki- 
latvių ir esttj

Public

Ginseng Šaknys tu
ri reputaciją kaipo 
Švelnus sudrutinąs 
vaistas nuo nusilp- 
nėjusių nervų, nuo 
silpno skilvio ir tai
pogi geras nuo du

sulio. Yru sakoma, geras ir dėl 
akmenėlių varymo. Kiniečiai ir 
Korėjiečiai turtuoliai ir varg
dieniai šitas šaknis vartoja per 
šimtmečius kaipo kokį stebuk
lingą vaistą arba apsauga nuo 
visokių ligų ir jaunystės palai
kymo. Ginseng šaknų nereikia 
nei kept, nei virti jos lengva 
sukramtyti ir nuryti kaip sal
dainį; jos nėra priklios neį kar
čios. Kaina: svaras $20.00, pu
sė svaro $10.00, kvoteris svaro 
$5.00, šitos šaknys niekad ne- 

sun- 
pri-

buvo pigios dėlto, kad jas 
ku užauginti. Užsakymus 
siunčiam į namus.

ALEKANDEB’S CO. 
414 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Ruben Joseph

i! 
i!
i!

Paukštienos Marketas

87 Water St.
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WATS0N • WILLIAMS 
MFG. CO.
Manufacturers of

Shuttles — Wire Heddles — Hand Cards

MiUbury — Leiccster, Mass.
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Antradienis, Sausio 24, 1950 DARBININKAS s
A. Žiemena

Istoriniai Faktai
, _____________ _ __________________________ 9

kua buvo šios delegacijos dar-! buvo ketverius metus. Lietuva, 
bas. nes ji niekur nebuvo ofi-į būdama jau pilnateisis tarp- 

narys, 
visose

Pirmas istorinis faktas, sveikatą. Ir 
Stalinas, bolševikų totą-1 taurę vėliau 

linės imperijos diktato-!kėlė. Už ką? 
rius, 1939 m. gruodžio mė-; tautą, kad ją pasaulinio! 
nesyje, tai yra prieš 10 komunizmo vadas laikinai 
metų Ribbentropui, Vo-1 nuramintų, t. y. pasižabo- 
kiečių nacių totalinio rei- tų patogiai toliau jadinė-! 
cho užsienio reikalų mi- ti. 
nisteriui, šitaip telegrafai Ketvirtas istorinis f ak-; 
vo: “Esu Jums, Ponas Mi-tas. 
nisteri, dėkingas už svei-' Po eilės istorinių ano- 
kinimą. Vokietijos ir Ta- mali jų su garsiaisiais ru- 
rybų Rusijos tautų drau- sų bolševikų išradimais) 
gystė, sutvirtinta krauju, “veto!” ir “niet!”, nors ir 
turi visus pagrindus bu- pavėluotai, Vakarai su A- k«tyje, Seirijų miestelyje. Pir- 
dėti ir tvirta būti. J. Sta- merika pradėjo atsipeikė- m*“** mokslo žinias gavo iš 

‘Bent kar- motinos ir iš “darakto- 
didžiausio- riaus” Adrijoje išėjo pradžios 

mokyklą. Netrukus B. K- Ba- 
paėmė dėdė 

Židanavičius,

gal tą pačią 
Stalinas vėl 
Gi už rusų I

Praeitų metų gruodžio 29 d.*mokyklą. Iškilus rusų - japonų lietuviai tvirtai reikalavo Lie- 
Lietuvos Nepaprastas Paaiun- karui, buvo mobilizuotas ir tuvai visiškos laisvės ir nepri- 
tinys ir Įgaliotas Ministeris Di- siunčiamas į frontą, tačiau iš klausomybės. šitą reikalavimą 
džiojuje Britanijoje Bronius K. kariuomenės jis pabėgo ir at-'Amerikos lietuviai viešai iškė- 
Balutis šventė savo amžiaus 70 aidūrė Vokietijoje. Iš čia 1905 lė 1916 m. Didžiajame New 
metų sukaktį. Didžiosios Britą- m. nuvyko į Ameriką. Iš pra-i Yorko seime, kuriame dalyvavo 
nijos lietuvių visuomenė Jubi- džių mokėsi anglų kalbos ir(apie 1.500 delegatų. Seimo nu- 
iijatą pagerbė vieša akademi- lankė Valparaiso universitetą, 
ja, kuri įvyko Londone 1950 tačiau netrukus persikėlė į Ci
ną. sausio 14 d.

Bronius K. Balutis gimė 1879 
m. gruodžio 29 d. Alytaus aps-

cialiai įsileidžiama. Reikėjo1 tautinės bendruomenės 
veikti užkulisuose ir nugalėti tvirtai stojo ant kojų 
dideles lenkų intrigas, kurios srityse, 
siekė Lietuvą įjungti į Lenki-; 
jos valstybės sudėtį. Šioje dele-’ 
gaeijoje B. K. Balutis rūpinosi 
Lietuvos reikalų propagavimu 
angliškoje ir amerikoniškoje 
spaudoje ,o vėliau perėmė dele
gacijos sekretoriaus pareigas. 
Taikos konferencijai pasibai
gus, delegacija grįžo į Kauną. 
B. K. Balutis 1919 m. pačioje 
pabaigoje vėl sugrįžo į tėvynę.;

B. K. Balutis sugrįžęs į Kau
ną, tą pačią dieną buvo paskir
tas Užsienių Reikalų Ministe
rijos ypatingų reikalų valdi
ninku. Tomis dienomis pati mi-, 
nisterija teturėjo vos 8 valdi
ninkus. Pradėjęs joje dirbti, i 
B. K. Balutis turėjo vesti de
rybas su lenkais dėl karo be
laisvių pasikeitimo. Derybos 
baigėsi sėkmingai. Netrukus I .. , . nems(jis pradėjo vesti derybas su 

i latviais dėl Lietuvos - Latvi-,.' buvo įjos sienos nustatymo. Grįžęs iš 
tačiau derybų, B. K. Balutis buvo)me

Lietu- 
eentre.

į Išbuvęs arti 10 metų
> vos užsienio politikos
B. K. Balutis tapo įžymiu Lie
tuvos diplomatu su dideliu pa
tyrimu tarptautiniuose Lietu
vos reikaluose.
Lietuva 
pasaulio 
matines

; vybes.
I 1928 m. B. K. Balutis buvo

. i
1 paskirtas Lietuvos Nepaprastu 
Pasiuntiniu ir Įgaliotu Ministe- 
riu Vašingtone. Čia jis akty
viai prisidėjo prie Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
santykių išplėtimo ir pagilini
mo. Po šešerių metų darbo Va
šingtone B. K. Balučiui buvo 
pavesta vadovauti Lietuvos - 

į Didžiosios Britanijos ekonomi- 
deryboms. Šios derybos 
ilgos ir sunkios, tačiau 
sėkmingai baigtos. 1934 
buvo paskirtas Lietu- 

„ ;vos Nepaprastu Pasiuntiniu irpaskirtas Politikos Departa- T ,. x ... . A T ,
... ju. I Įgaliotu Ministenu Londone,mento direktorium, šiame pos-:., , _ , . Šiose pareigose ų matome ir

te bebūnant, jam teko arba fi-L. .. ‘ , T • ušiandien. Nors Lietuva jau be
veik 10 metų yra sovietų - vo
kiečių - sovietų okupuota, ta
čiau Didžioji Britanija nei de 
facto nei de jure tos okupaci
jos nėra pripažinusi. Ministe
ris B. K. Balutis yra pilnatei- 

Į sis suvereninės Lietuvos Res- 
; publikos reprezentantas Di
džiojoje Britanijoje. Visą laiką 
jis, kiek sąlygos ir pareigos 
leidžia, veda kovą dėl Lietuvos

’ laisvės atgavimo, nors toji ko
va šiandien yra labai sunki.

Už nuopelnus Lietuvai ir už 
santykių sudarymą bei išplėti
mą su kitomis valstybėmis Mi
nisteris E. K. Balutis apdova
notas Vytauto Didžiojo, Gedi
mino, Corona d’Italia ir dauge
liu kitų aukštų ordenais.

Per tą laiką 
įsteigė svarbiausiuose 
centruose savo diplo- 
ir konsuliarines atsto-tarimai sudarė naujo Ameri

kos lietuvių politinio darbo pa
grindą ir formą.

B. K. Balutis buvo aktyvus'; 
New Yorko seimo dalyvis, nuo
latinis šio seimo įsteigto Vyk
domojo Komiteto 
bis. Nuo šio laiko 
nio - visuomeninio 
veikla pereina 
politinę ir išsivysto į grynai 
diplomatinį darbą.

Karui pasibaigus, 1919 m.

kagą ir dirbo Kartografijos Į- 
staigoje. Čikagoje B. K. Balu
tis baigė universitetą teisių ma
gistro laipsniu.

Jau tada Čikagoje buvo gau
siausia Amerikos lietuvių kolo
nija. Vos tik apsigyvenęs šia
me mieste, B. K .Balutis įsi
traukė į aktyvų lietuvių visuo
meninį darbą ir bendradarbia- 

vėliau pagarsėjęs gausiais sa- vo lietuviškoje spaudoje. 1912
I Penktas istorinis faktas vo ra®ta“i Amerikoje Seirijų m. B. K. Balutis ėmė redaguo- Paryžiuje įvyko Taikos konfe-

T Rusija susibičiuliauia Juozo vardu. Jis B. K. Balutį ti savaitraštį “Lietuvą”. Tas rencija. Nors Lietuva, kaip su- 
...................... • ■ g' leido mokytis į Vimislino mo- darbas kaskart darėsi vis pla- vereninė valstybė, tebuvo tik 

kytojų seminariją, kurią baigė, tesnis, gilesnis ir komplikuotes- Vokietijos pripažinta, 
būdamas 18 metų. Trejus me- nis, ypač prasidėjus 1914-1918 
tus Plocko gubernijoje buvo metų karui, kurio eigoje iškilo 
pradžios mokyklos mokytoju, laisvo tautų apsisprendimo šū- 
Jis siekė aukštesnio specialaus kiai, sudarę galimumą paverg- 
mokslo ir, metęs mokytojo dar- toms tautoms, jų tarpe ir Lie- 
bą, Pskove baigė topografijos tuvai, atgauti laisvę. Amerikos Joną Žilių ir B. K. Balutį. Sun-

lin”. Tai buvo bolševizmo ti, sakydami: ‘ 
ir nacizmo (stalinizmo - tą, kad ir su 
hitlerizmo) “medaus mė-’mis aukomis, turime pri- 
nesyje”. psipažinti, kad esame Rytų lutJ savo £lobon

Antra, istorinis faktai.ne “k,.aPSaut‘' S“
Praėjo keieri metai. Po^ ir iškoneveikti”. 

1945 m. gegužės 7 d. Vo-j 
kietijos kapituli a c i j o s: ... . .
staiga kitaip nutiko, kai ‘ “ olo^
naciai jau buvo nušluoti. . . ' ’
Liūdno atminimo Potsda-ar„ku1?0 Klt° . Dekanozo- 
mo konferencijoje, toje'™ - *kalz“Jr T' Ruz1’ 
mažųjų tautų pardavyklo- įoa.atatovai Sta lnot vardu 
je, kaip ir Jaltos ir kitose kella klalskas ostus uz 
panašiose, buvo iškilmin-^z,‘J°.s„.,tautV2T‘CT! , _SU 

gas “Trijų Didžiųjų 
kų pasispaudimas, 
net kino juostoje paveiks
lais įamžinta. Čia T. Rusi
jos atstovas vėl veidmai-j 
niauja savo 
vardu, — to 
no įkvėpimu, 
jau nebe su naciais.

Trečias istorinis faktas.

nas iškilmingoje puotoje^ 
Ribbentropo garbei kėlė. ? 
tostą (taurę) už svečio) 
Ribbentropo ir Hitlerio

~ran- bolševikine totai ištinę 
kas'va-dymosi sistema. Perei

tais metais prieš pat Ka-
- • ledas Maskva pasikvietė

ir Kinų komunistų vadą 
vyriausybės Mao Tse;tung- kad ?as 
paties Stali- Pas™lklnt« „sa7° 
tik šįkart nius “bosus” ir išklausy

tų tolimesnio Kremliaus 
diktato.

. šeštas istorinis faktas. 
Prisiminkim, kad Stali-, -y. Rusijos grįžtamasis 
_ puotoje|fHrtas su dabartine Vo-I 

Ikietija. Anais metais ru
sas tostus kėlė už nacius, 
vėliau jis tuos nacius ko
rė, kiek vėliau tuos nacius, 
i kompartiją pradėjo glo- 
Įstydamas priiminėti, o da- 
|bar Rytų Vokietiją iš jų 
(lipdo prieš Vakarus, ku-! 
riems Potsdamo ir Jaltos { 
konferencijose karš tai; 
[rankas spaudė.
| Septintas istorinis fak
tas.

Netolimoje ateityje T. į 
Rusija išsižiojusi laukia; 
Jungtinių Amerikos Vals-į 
tybių, depresijos, t. y., 
pramonės ir prekybos 
sunkenybių ir milžiniško 
nedarbo. “Po to”— pama
tysim! Neveltui prieš pus
antrų metų T. Rusijos e- 
konomistai slaptuose su
sirinkimuose Stalino buvo 
pareikalauti apsvarstyti 
ir surasti būdus, kaip e- 
konomiškai Ameriką pa
klupdžius.

Muša kita i 
valanda. Laiko nedaug y-! 
ra likę.

Nacionalistinės Kinijos 
atstovas Saugumo Tary
boje Dr. Tingfu Tsiang, 
kuris čia kovoja už savo 
tautos komunistų niekina
mas teises, atidarė šio 
mėn. Saug. Taryb. sesijos 
posėdį dėl ko sovietų at
stovas Malik protestuoda
mas iš posėdžio išėjo.

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

* *

I

I

I

bendradar- 
iš laikrašti- 

darbo jo 
į valstybinę -

i

jos delegacija atvyko j Pary
žių Lietuvai laisvę išgauti tarp
tautinėje plotmėje. Amerikos 
lietuviai 
siuntė du savo atstovus —kun.

i . . _ . . .t. . _
į šią delegaciją pa- urba duodant instrukci-

Rusija. Kal- 
derybose su 
dėl Vilniaus Į 

Varšuvoje,

įvetoii Terre Heute, Ind. sutaisomi telefono linijos laidai, kurie dėl 
gausaus su apšala lietaus buvo sutraukyti. To pasėkoje išsiliejo iš krantų 
VVabash upė ir apsėmė daug namų. Darbininkus matome nuotraukoje 
dirbančius nuo valčių.

LIETUVIŲ DŽIOVININKAI LAUKIA PARAMOS

English - Lithuanian Dictionary
Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudin 

gas dalykas nes jis yra geras kalbos mokytojas h 
stiprus patarėjas.

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

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia 
tik įdėk į konvertą kuponą su $3.00, ir tuojaus gausit. 
Duikų Angliškai-Lietuvišką Žodyną

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Wesi Broadway So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiame $................ ir prašome atsiust’

mums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.

Vardas......... _.................-.....................................
š ■. ■ •• •••••••....

atiduodame už $3.00. Mes jų nedidelį ■
i

Prisimindami savo arti- ; 
muosius, ypač varge esan
čius, mes stengiamės 
jiems pagelbėti. Jei svei
kas, normaliose sąlygose 
gyvenąs žmogus laukia 
prisiminimo ir džiaugiasi 
gavęs dovanėlę, tai tuo la
biau džiaugiasi ligonis, y-j 
pač džiovininkas. Jis gali {vienas 

ir paskutinė j būti ne tik pradžiugintas,
...j---- -- kartu gaiime net ir jo

amžių prailginti bei leisti 
pasveikti, padovanodami 
jam sveikatą stiprinančio 
maisto ar vaistų.

Šiandien Vokietijoj be 
tūkstančių lengvesnių li
gonių, sanatorijose sun
kiai besigydančių lietuvių 
turime: Britų zonoje 12-je 
sanatorijų 112 ligonių; A- 
merikos zonos 3-jose sa
natorijose 132 ir Prancū
zų zonos 3-jose sanatori
jose 26 džiovininkus. Viso 
visose trijose zonose tu
rim: 270 sunkiai sergan
čių džiovininkų sanatori
jose ir apie 300 — gyve
nančių privačiai. Jie visi 
laukia bent prisiminti 
skanesnio kąsnelio ar ma
žos dovanėlės.

Nors BALF-as per L. R. 
Kryžių ir stengiasi pirmoj 
eiiėj pagelbėti ligoniams, 
ypač, džiovininkams, ta
čiau negaudamas pakan
kamo kiekio reikalingų 
dovanų, neišsigali regu- 

iliariai šelpti. Mes gerai 
suprantam, kad duodamo-

sios iš BALF-o normos y- 
ra permažos ir nepakan
kamos. Gaudami dides
nius kiekius gerybių iš A- 
merikos lietuvių, galėsim 
didesnes ^dovanas ir ligo
niams džiovininkams su
teikti.

Graudu — patyrus, kad 
atsižada 
davinio, 
naudai, 

manymu 
svei-

tinys, išvykdamas j JAV- 
bes, Kanadą ar Australi
ją, yra pasižadėjęs atmin
ti už save nelaimingesnį. 
Kiekvienas yra pasižadė
jęs' ir įsipareigojęs kovoti 
už lietuvių tautos išgelbė
jimą. Nors jam gyvenimo 
pradžia naujame krašte 
yra sunki, bet to sunku
mo jis jokiu būdu negali 
sulyignti su tuo sunkumu, 
kuris tenka lietuviui —li
goniui išgyventi Europos 
sanatorijose arba šaltose 
ir drėgnose patalpose, be
viltiškai laukiant nežino
mos ateities.

I? išvykęs ir vykstantis 
į Naująjį Pasaulį lietuvis

jas delegacijoms dalyvauti be
veik visoae Lietuvos politinėse 
ir ekonominėse derybose su ki
tomis valstybėmis: taikos de
rybose su Sovietų 
varijos ir Suvalkų 
lenkais, derybose 
krašto plebiscito
tarpininkaujant Tautų Sąjun
gai. ir visoj eilėj kitų. Reikia 
atsiminti, kad Lietuva anuomet 
Alijantų dar nebuvo de jure 
pripažinta valstybė, kad Lie
tuvos likimas buvo ginklui 
sprendžiamas Nepriklausomy
bės kovų frontuose, kad Lietu
va neturėjo paruošto nei admi- 
nistraeijos, nei politikos, nei 
diplomatijos kadro. Dėl to to
kiose sąlygose planuoti ir ruoš
ti Lietuvos užsienio politiką B. 
K. Balučiui buvo labai sunku, 
bet visų tada bet kuriose sri
tyse dirbusių vyrų užsidegi
mas. visos tautos spontaniškas 
noras ir geležinis ryžtumas į- 
veikti šias milžiniškas kliūtis 
vardan Lietuvos laisvės ir atei
ties visiems davė ir noro ir fi
zinių bei dvasinių jėgų siekti 
to didžiojo tikslo. Nuo 1919 li
gi 1924 metų Lietuvą de f acto; 
ir de jure pripažino visos vals
tybės ir ji buvo priimta Tautų 
Sąjungos nariu.

1924 m. B. K. Balutis buvo 
paskirtas užsienių reikalų vice- 
ministeriu ir šiose pareigose iš-

Komunizmas — Antį 
krislo Religija

Parašė K. Čibiras, išleido kun. 
Pr. M. Juras, “Darbininko” 
spauda, 1947 m.

Apie baisiąją bolševizmo sis
temą, kuri turi Antikristo reli

gijos bruožus, ši rimta studija 
(iškelia daug naujų faktų, ypač 
iš Lietuvos įvykių ir komunistų 
veiklos J. A. Valstybėse. Tinka 
platinti didesniais kiekiais. Kai
na 25 et.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 

So. Boston 27. Mass.

ligonis 
jam duodamo 
kaimyno ligonio 
kuriam pirmojo 
daugiau reikalinga 
katai taisyti pagelba, ar
ba kai šeimos ligonis tė
vas, gautąją normą siun
čia savo vaikučiams. Bet 
tai faktai!

Mes, lietuviai, esam lai
mingesni už kitas tautas, turėtų pasirūpinti liku- 
kad turim didelį skaičių siais: padėti surasti išvy- 
savo tautos sūnų ir dūk- kimui galimybes ir tiems, 
rų JAV-bėse, Kanadoje ir kurie neturi pas ką vykti 
Pietų Amerikoje, iš kur ir nepamiršti pačių nelai- 
yra galimybė gauti šalpai mingiausių—ligonių džio- 
aukų. Už mus tik žydų vininkų.
tauta savo žmones sugeba j Ilginkim mūsų ligoniams 
geriau aprūpinti. Pama-iamžių ir stiprinkim jų vii- 
Čiusios mūsų Šalpos dar-ltis kiekvipnnM isinsrpiorn- 
bą, mūsų kaimyninės tau
tos lietuvius vadina krikš
čioniškaisiais žydais.

Ligoniams teikiamoji 
pagelba priklauso tiktai 
nuo gautų aukų ir suau
kotų gėrybių kiekio, šal
pos efektingumas išplau
kia tik iš geros valios 
žmonių — lietuvių ir lie
tuvių tautos draugų.

Kiekvienas lietuvis trem-

tis kiekvienas, įsipareigo
damas jiems nuoširdžiai 
pagelbėti.

Todėl siųskime auką lie
tuviui, tremtiniui — ligo- 
sniui pagelbėti. Visas do
vanas daiktais ar pinigais 
siųskit BALF Centrui:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
BALF Atstovybė Vokietijoj.

Jau išėjo iš spaudos 
1950 metams skirtas

METRAŠTIS
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. Mažai ai te, 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. Broadnay So. Boston 27, Mase.



Antradienis, Sausio 24. 1950

galva maldai... Prie 
atverstą 

žemės vagą,

žmones šv. Mišioms ar vakaro 
maldai. Ir akys, rodos, mato 
saulėdydžio auksinėse varsose 
stovintį artoją prie arklo, pa
linkusia
artojo kojų naujai 
pilką, blizgančią 
kuri tiek daug sako tremtinės 
protui ir širdžiai... Aišku, vie- 

. nukelti į praeitus šimtmečius, nuo]yno rūmai dar tebestovi, 
nuvesti į Betliejaus kūtelę, kur varpaj jau senaį nutilę, nes 
gimė dangaus ir žemės valdo- nėra ten šeimininkių _ kazi. 
vas vargo lopšy, po žvaigždėtu mieriečių vienuolių. Žiaurusis
pietų dangumi. -erelis senai jas išmetė iš jų

Kūčių vakarą vienuolės pa* j jaukaus lizdelio ir gal ne vieną 
dovanojo ligoniams skulptūra- surijOi ar ištrėmė j Sibiro 
lę — Kristų Kūdikį vargo lop
šy. Iš paviršiaus atrodo vaikiš
ka dovanėlė, bet ši maža sim
bolinė dovanėlė turi gilią pras
mę. Kūdikis iš lopšio, rodos, 
moja rankele ir visą žmoniją 
prie savęs kviečia.

i Kalėdinių nuotaikų savaitės 
metu vienuolės suruošė ligoni
nės personalui pobūvį ir kiek
vienam jų įteikė dovanėlę. Šį 
kartą duosniu Kalėdų seniu pa
buvo vyriausias ligoninės gy
dytojas. Pobūvio metu buvo 
rodomas kinas, duodama plokš
telių muzika. Tikrai buvo ma
lonu pasiklausyti kelių plokšte
lių įdainuotų lietuvių dainių.

Kalėdų rytą ligoninėje pasi
girdo septintasis choras, tai 
vienuolės ligoninės administra
torės didžiuose ligoninės kori
doriuose skelbė Kristų gimus, 
reiškė džiaugsmą dėl šio didžio 
įvykio. Giesmių garsai pažadi
no ne vieną ligonį, 
savo galvas iš ligos 
gonių judesius sekė 

i tis ir eiti pagarbinti 
timiausioje Jo buveinėje, 
rių ligonių fizinis silpnumas 

' neleido pasikelti, tie meldėsi 
savo lovose tyliai šnabždėdami: 

Į su ašaromis akyse maldos žo
džius.

Seserys giedodamos nusilei-,

CHICAGO, IU.
Kalėdų Šventės Loretto

Ligoninėje

Visų pirma noriu nurodyti 
mielam skaitytojui, kur randa
si Loretto ligoninė, kas yra jos 
savininkai ir kas ją adminis
truoja. Didžiulis 7-nių aukštų 
ligoninės pastatas randasi Chi
cagos mieste gale Harrison 
gatvės. Iš vakarinės pusės pa
stato langų matosi gražus Ko
lumbus parkas, kurį sveikstan- 
tieji ligoniai akimis lanko. Va
sarą grožisi žaliuojančia gam
ta, bežaidžiančiais saulės spin
duliais medžiuose, žiemą kren
tančiom snaigėmis ar šerkšna 
medžių šakose. Pajėgingesni li
goniai grupelėmis seserų veda
mi pasivaikščioti po parką. Vi
sa tai ligoniams kelia geras 
nuotaikas, tyras parko oras li
gonius gerai veikia.

Loretto ligoninės savininkės 
ir administratorės yra Šv. Ka
zimiero Kongregacijos seserys 
lietuvaitės. Vienuolės tikrai 
motiniškai globoja ligonius pa
čios ir per stropiai prižiūrimas 
gailestingas seseris (nurses). 
Ligoniai stipriai jaučia gerą 
priežiūrą. Pasveikę ilgai dėkoja 
seserims už priežiūrą.

Ligoninės administratorėms 
seserims tenka pripažinti - pui
kus administracinis sugebėji
mas ir reikia stebėtis, kaip 
šis, daugiau vyriškas, adminis
tracinis darbas nepažeidžia jų 
moteriškumo.

Ligoninėje paskutinė adven
to savaitė, 1 
Kalėdų šventės. Pradžioje šios snelio autorei prieš akis iškilo‘na skaitlingas. Buvo patiekta 
savaitės koridoriuose jau suži- visu ryškumu Pažaislio vienuo- daug svarstymui reikalų,' kas 
bo didžiulės turtingos eglutės, lynas, apjuostas pušynu ir se- užėmė daug laiko. Daug neuž- 
pasigirdo Kalėdų giesmės. Li- no Nemuno vaga. Ausis, rodos, baigtų reikalų paliko * metiniam 

girdi Pažaislio vienuolyno var- susirinkimui. 1950 metams val- 
----  , - .. j..'.. _ . . .... . bQtent;

Bartasius, 
Anastazas 

raštinin-

taigas. Ir tik už tai, kad tar- i 
navo Dievui ir tėvynei, kaip i 
kad garbingai vienodai tarnau
ja Loretto ligoninės seserys a- 

,s’ merikonarns, kilusiems iš įvai- 
- \ rių kraštų, ar jų vaikams.

Tremtinė.

HARTFORD. CONN
Tremtinių susirinkimas

6
madieniais lietuviai susirenka į torius Ad. Šaukis, Br. Jurkevi- 
L.A.P. klubą, kartais ateina ir čius, P. Svirskis, A. Radziuki- 
visiems žinomas Išsipuošęs ko- nas, J. Jaruševičius 
munistas, kuris įsibraudamas į mauskaitė. 
kitų kalbas niekina buv. Trem- Į 
tinius ir veteranus. Tokiems 
svečiams tarp padorių lietuvių 
neturėtų būti vietos. Tikimės, t 
kad klubo šeimininkas susipras 
ir tai padarys, kas Hartfordo 
padorių lietuvių yra pageidau
jama. K. Vailionis.

ir E. Kli-
KoreKp.

WESTFIELD. MASS
Atitaisymas

Sausio 10 d. “Darbininko” 
laidoje No. 2, kur yra pareikš
ta padėka Vladui Mailauskui ir 
jo šeimai, įvyko klaida. Tikru
moje padėka buvo ten pareikš
ta Vaclovui Maslauskui ii- jo 
šeimai.

Prašo Geradarius

Motiejus Radkievičius, kuris 
dabar randasi tremtyje Vokie
tijoje Schwenningen a/N., pra
šo geradarius padėti jam emi
gruoti Amerikon, parūpinant 
darbo ir buto garantijas.

Adresas: Motiejus Ratkievi- 
čius, Schwenningen a/N.,Ponia Chiang Kai-shek New York’o aerodro

me, prieš išvykdama pas savo vyrą į Formozos 
salą, kur randasi vyriausioji Kinijos nacionalistų 
kariuomenės būstinė, atsisveikina su amerikie
čiais. Ta proga ji pareiškė*. “Su jūsų krašto pa
galba ar be jos, vistiek Kinija tęs kovą prieš ko
munizmą”.

Lietuvių tremtinių draugijos 
valdyba kviečia tremtinių susi
rinkimą š. m. sausio mėn. 29 
d. — sekmadienį 6:30 valandą 
vak. Lietuvių klube (48 Green 
Street).

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Waterburio skyriaus pirminin
kas prof. A. Aleksis skaitys 
paskaitą apie ALT, ją sudaran
čias organizacijas ir jų veiklą 
VVaterbury.

P. V. Vameckas padarys 
pranešimą JAV pilietybės įsi
gijimo reikalais.

Bus aptarti įvairūs kiti trem
tiniams aktualūs

susirinkimą kviečiami visi 
tremtiniai, 
ir jo apylinkėse. Valdyba.

I 
i

kurie kėlė 
patalų. Li- 
noras kel- 
Kristų ar-

Ku-
klausimai.

WATERBURY, CONN

I 
buv. 
ryje

esą Waterbu-

CICERO, III.
Šv. Antano draugijos prieš-

tai pradžia ilgos do laiptais žemyn, o šio straip-; metinis susirinkimas buvo ga-

"Pranašystės Apie 
Pasaulio Pabaigą"
Knygoje yra surinkta prana-

Paties Kristaus žodžiai
kreipiasi, surengia vakarėlį,
kad galėtų sušelpti vargan pa
tekusius. šiems reikalams
draugija daug išmoka. Taipgi 
ir Lietuvos laisvinimui y— 
daug išmokėjusi aukomis. Bū-t 
tų labai malonu, kad daugiau 
domės kreiptų visi Ciceros vy
rai ir prisirašytų į šią kilnią 
Šv. Antano draugiją, nes dar 
daug yra Ciceros mieste, ku
rie nepriklauso jokiai draugi
jai. Mes lietuviai vyrai visi su
siorganizavę į šią draugiją 
daug galėtum atnešti naudos 
visų katalikų reikaluose, taipgi 
ir patys sau. Būdamas neorga
nizuotas žmogus to negali pa
daryti, ką jis galėtų drauge su 
kitais organizacijoj. Tad sto
kime visi į draugijas ir pama
tysime, kad mes galime daug 
daugiau padaryti visuomenei I 
ir patys sau. Taigi mūsų drau- Į j 
gijos yra nuoširdus ] 
mas vyrams katalikams ir vi
siems geros valios žmonėms.1 
Visi būkime draugijos nariais. Į

Anastazas Valančius,
Korespondentas Šv. Antano

draugijos. barbariškų žygių Lietuvoje.
Tačiau tuo reikalu reikia susi- 

’ Į
kitomis draugijomis,

BALF ir 
susirinki- 
renkama

goninę atlankė net 7 chorai!
Ligoniai ir ligoninės persona-'pus. plačiai sklindančius jo a- dyba palikta ta pati, 
las jų giesmių garsas buvo pylinkės laukais, kviečiančius pirmininkas Jonas 

vice pirrmininkas
1 Valančius, protokolo
Į kas Ed. Mikutis, finansų rašti
ninkas Jonas Kasulaitis, kont
rolės — Jonas Stašaitis, kasos 
globėjai: S. Kelpšas, šrupšas, _ * 
iždininkas A. Zakaras. Revizi
jos komisija: Antanas Petkus, 
A. Vasaitis, S. Krutkevičius ir 
draugijos valdyba.

Metiniame susirinkime įvy
ko valdybos priesaika. Po val
dybos priesaikos pirmas prane- ęš t •*- - - . Šimas buvo ligonių lankytojų.

So'^Boston 27, Pranešta, kad visi h£oniai J™ 
aprūpinti ir sveiksta.

Buvo išrinkti atstovai į Fe
deracijos 12 skyrių ir Labda
rių 3 kuopai. Taip pat išrinkti 

■atstovai į BALF ir paskirta 
metinis mokestis $5.C0.

i Revizijos komisija padarė sa- 
’vo pranešimą, iš kurio paaiškė- 
įjo, kad praeitais metais pa ja- kramentą priėmė 158, materys- 
mų buvo $1.795.00. Išlaidų čių — 59. Parapijos mokyklą 
draugija turėjo $1,918.75. Tai- lanko 349 vaikučiai, 
gi buvo nedakteliaus $122.95, 

,bet pasirodė, kad dar yra na- I . ....

1950 Kalendoriai
“ Darbininke” galite gauti gražų 1950 metų sieni-Į 

nį kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapį puo-i 
šia puikūs paveikslai. Kalendoriuje sekmadieniai ir j 
šventadieniai pažymėti raudonomis skaitlinėmis, pas-l 
ninkai — žuvelėmis. Kiekviena diena pažymėta šven-Į 
tojo vardu. Kaina 40c. Norintieji užsisakyti, prašome 
nedelsti, nes nedaug jų teturime. Užsakymus siųskite:, 
“Darbininkas”, 366 W. Broadway, I 
Mass.

Empire Stato Building New Yorke, apšvies
ta:; įvairių spalvų elektros lemputėmis Kalėdų 
švenčių proga, atrodė lyg milžiniška Kalėdų eg
lutė, kurios šviesų refleksija ore sudarė didžiulį 
kryžių.

Sausio 18 d. įvyko 
ALT šalpos fondo 

'inas, kuriame buvo 
nauja valdyba. Dauguma val
dybos narių pasiliko tie patys. 
Iš praeitų metų pranešimo par 
aiškėjo, kad fondas pajamų tu
rėjo $2,248.54, išlaidų buvo 
$1,887.05, iš kurių BALF’ui 
buvo pasiųsta $541, ALT-ui 
525, tremtiniams aukota $110, 
tremtiniams paskolinta $130 ir 
kitokių buvo smulkių išlaidų 
$581.35. Drabužių ir avalinės 
buvo paaukota 1,500 svarų. Be 
kitų svarbių reikalų buvo 
svarstoma vasario 16 minėji
mo programa. Buv. tremtinių 
jaunimas ir Šv. Cecilijos cho- 
;ras yra jau pasirengęs tos die- 
įnos minėjimui. Buvo iškeltas 
klausimas surengti ta proga 

paragini-. gu pjakatais protesto demons
traciją prieš savo tautiečių žu
dymą ir genocidą, kurį komu
nistai masiniai vykdo Lietuvo- 

Ije, kad atkreipus platesnės A- 
Imerikos visuomenės dėmesį dėl

Nors čia ir nedidelė lietuvių 
bendruomenė, apie 600 šeimų, 
bet gyva ir veikli. Čia yra daug 
draugijų, bet šiuo metu bene 
daugiausia rodo veiklumo 
BALF, Gedimino klubas ir Mo
terų Draugija Šv. Panelės Ma
rijos Nep. Pagelbos vardu.'

BALF jau yra nemažai su
rinkęs ir pasiuntęs centrui pi
nigų ir drabužių. Dabar nori
me BALF veiklą dar labiau iš- Emst Thaelman str., Germany, 
vystyti. Š. m. sausio 15 dieną (French zone). 
tuo tikslu buvo sušauktas mi-Į 
tingas. Kalbėjo bostoniečiai J. ' 
Romanas ir adv. A. Juknevi-I 
čius. Po prakalbų buvo surink
ta keliasdešimt dolerių tremti-,
nių pagalbai ir pasiryžta, orui šų ir 
atšilus tuo jaus padaryti viešą'apie pasaulio artėjantį galą ir 
rinkliavą miesto gatvėse (Tag kaip jis baigsis. Knyga labai 
Day) ir neatidėliojant pravesti ■ gražiai išleista ir paveiksluota; 
drabužių rinkliavą tarp lietu
vių.

Daugiausia širdies ir laiko, 
tiems reikalams aukoja BALF; 
pirmininkas M. Kulešius, sekre-l

turi 111 puslapių. Kaina $1.00.
Užsakymus siųskite: 

••Darbininkas”, 
366 W. Broadvvay. 
Ro. Boston. Ma«R

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Markaienė,

825 E. Sth SL, So. Boaton, Mass. 
TeL SOuth Boaton 8-1298. 

Vice-Pirmininkė—B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Maas. 

Prot. RašL — Ona Ivaėkienė,
440 E. Sth St., So. Boston, Maaa. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel Parkway — 1864-W 
Iždininkė — Ona Šiauria,

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

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

110 H SL, So. Boston, Maaa. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh SL, So. Boaton, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininke

•V. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,
684 Sixth SL, So. Boston. Mass. 

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika
l 206 L St.. So. Boston. Mass. 
' Fin. RašL — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St.. S. Boston. Masa 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadvvay, So. Boaton, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,
492 E. 7th St.. So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštininką.

Mūsų kolonijos lietuvių, kaip

šiandien

•4
•f*

♦2
Vincas Balukonis, Savininkas.

West Braadmy,

JUSPARBLOUn
t * Rsumeninių pečių gėlų palengvini- 
! mui, uždėkite Johnson’o PEČIŲ
■ PLASTERJ — beveik tas pats, kg 

dėvėtum tildančią padutkaitą 
prie darbo. Jis veikia trejopai: 
(1) Atgabena tildantį, gydantį krau
ją į skaudamą vietą. (2) Suvaržo 
raumenų trūkčiojimus — sumažina 
skausmo smūgius. (3) Paduikaitė 
neprileidžia žalčio.
* Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLĖŠ
TE R), pagamintą Johnson & John- 
son — žinomi per 82 metus itdirbė- 
jai puikių chlrurgitkų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

Šv. Antano parapijos susi- rišti su 
rinkime, kuris įvyko sausio 8 d. kad demonstracija būtų sek- 
Klebonas padarė pranešimą minga, 
praeitų metų nuveiktų darbų. --------------
Pasirodė, kad Šv. Antano para
pija yra geroj padėtyje. Per senųjų taip ir naujai atvyku- 
1949 metus pajamų buvo $74,- šiųjų tarpe vyrauja didelė vie- 
628.62; išlaidų buvo $44,071.58. nybė ir meilė, išskyrus sumas- 
Dabar Šv. Antane? parapijos kolėjusius komunistus, kurių 
kasoj yra pinigų $147,231.09. visi padorūs lietuviai kaipo iš- 
Parapijos pinigai investuoti gamų labai nekenčia. Kai sek- 
taip: U. S. war bond — $16,-1 
000.00, Vyskupijos notos — 
$105.000.00, Cicero Statė Bank 
— $26,231.09. Pereitais metais 
parapijiečių buvo 4000; krikštų 
buvo 131, mirusių — 74, kon
vertitų — 5, Sutvirtinimo Sa-

Nutarta surengti parengi
mus: 2 piknikus, kamivalą ir 

rių^ nesumokėjusių už praeitus parapijos bankietą. Šiais me- 
metus mokesčių $133.25. Tai uis pramatoma daugiau išlai. 
beveik lygiomis išeina. Draugi- dų nes reikia klebo-

niją ir seserims namas pasta- 
'tyti. Žemė jau yra nupirkta. 

*un Parapijos patikėtiniai yra: A-

jos turtas siekia $5,831.67 ver
tės.

Narų draugija dabar
— - ,x ai jvd paunvumai j a <a .

146 tai.yra tieJ kurie p11’ leksandras Zakaras, Raymondl 
Mack, Juozas Bereckis. Iš viso Neleiskite 
parapijos komitetą sudaro 24. I ..

Anastazas Valančius PEgIŲGELAI
I
I

nai atsilyginę draugijai, 
j Draugija nutarė, kad visi 
vykusieji iš tremties, kurie

at- 
no-j 

ri priklausyti mūsų draugijon, 
bus priimami į Šv. Antano vy
rų draugiją dykai. Mėnesinis 
mokestis yra 50c., mėnesinė li
gos pašalpa $5.00 į savaitę per 
26 savaites. Pomirtinė — du 
šimtai dolerių ir mirusiam na
riui nunešti į kapines šeši 
grabnešiai ir automobilis, už 
kurį išlaidas draugija apmoka 
iš savo kasos. Draugija visada 
prisideda aukomis, kai kas

Juozas Kasiusias
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 \Vashington Blvd.
BALTIMORĘ 30. Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinal dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

vy___ _____
Stebuklu, ?

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MORUOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta,, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

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



Antradienis, Sausio 24, 1950
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VIETINES ŽINIOS
♦ • ♦ 8

Iš LDS 1-moa Kuopos
Sueirhiirinio

A. t A.

ŽINUTES
Suaugusiems pamokos. The Sekmadienį, sausio 22 d., 3 v. 

Boston College Adult Institute, P° pietų, “Darbininko” patal- 
126 Nevbury St, Boston, sau- poee įvyko UIS 1-mos kuopos 
šio 23 d., 7 vai. vak., atidaro mėnesinis susirinkimas, kuris 
kursus pamokoms istorijos, fi- buvo labai gyvas ir entucias- 
losofijos, religijos, literatūros tingas. Perrinkta tą pati seno- 
ir iš kitų mokslų sričių. Kaina ji valdyba, būtent: pirm. Vin- 
$5.00.

t 4

!

A. t A.
ADV. JUOZUI CUNIUI netikėtai mirus, jo 

liūdinčiai žmonai Bronei Cunienei (Šukytei), 
tremtinių geradarei, motinai Marcelei Cunienei, 
dukrai Daratai G. Bradbury (Cunytei), seseriai 
Kotrinai A. Durbin, broliui Jonui, Anūkei, Žen
tui ir kitiems giminėms, šioje skausmo ir liūdesio 
valandoje, nuoširdžią užuojautą reiškia

BOSTONO TREMTINIŲ RATELIO 
VALDYBA.

. ......... ;j 1
Skaitykite ir platinkite kata

likišką spaudą — laikraštį 
“Darbininką”!

ĮVAIRŪS skelbimai

gyventojas, ku-
1949 me- 

ir priduoti

ir Sūnus
9:30
nuo

cas Stakutis, vice-pirm. — E. 
Marksienė, fin. sekretorius — | 
J. Jeskevičius, prot. sekr. —St. 
Griganavičius, ižd. — V. Valat
ka ,maršalka — A. Pivoriūnas, 
iždo glob. —Balutis ir K. Niau- 
ronis. ;

Skaitytas iš Centro gautas 
laiškas, kuriame pranešama,'

X.-«'.
V M

* <?

UŽUOJAUTA
Mirus mylimam vyrui, adv. Juozui Cuniui, 

reiškiu giliausią užuojautą velionio našlei, p. B. 
Cunienei, jo dukrelei ir senai motinėlei jų didžiau
sio liūdesio valandose.

Barbora Gailiūnienė.

INCOME TAXES
Kiekvienas 

ris turėjo uždarbio 
tais privalo išpildyti 
valdžiai apyskaitą.

Jonas Jį Romanas
kas vakarą nuo 6:30 iki 
valandos ir šeštadieniais 

Į10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 
bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto
me. 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 

I reikalinga pagalba išpildyme 
minėtų apyskaitų.

No. 317 na-
Paskaitos apie šv. Raštą. Ar

kivyskupui Cushing, D. D. va
dovaujant, bus ruošiamos apie 
Šv. Raštą paskaitos New Eng- 
land Mutual Hali, Boylston ir 
Slarendon Street, Bostone, 3 v. 
po pietų šiomis dienomis: sau
sio 29 d., vas. 5 d., 12 ir 19 v.v. kad LDS Centro valdyba nuta- 
Už įėjimą nebus imama jokio rė sušaukti savo metinį seimą 
mokesnio nei daromos rinklia- So. Bostone, tai yra Šv. Petro 
vos. Visi ir kitų tikėjimų kvie- parapijoje ir LDS 1-mos kuo- 
čiami.

Skautų minėjimas. Sekmadie
nį, vasario 13 d., 3 v. po pietų 
Katedroje, Arkivyskupui Cu
shing, D. D. vadovaujant, bus 
iškilmingai švenčiama skautų 
40 met. Amerikoje gyvavimo 
metinė sukaktis. Šios draugijos 
katalikai skautai yra kviečiami 
sueiti į Šv. Kryžiaus katedrą, 
Washington St., 2:30 v. p.p., 
bendrom pamaldom.—

Krikštai. Sausio 22 d., buvo 
pakrikštytas Dovydas Paulius, 
sūnus Al ton ir Felicijos (Kesy- 
tės) Bryant, gyv. 5 Burrill 
Place.

Dijana Patricija duktė Alek
sandro ir Onos (Žerauskaitės) 
Karvelių, gyv. 480 E. 7th St.

pos globoje. Tas laiškas užgir- 
tas ir Seimo rengimui išrinkta 
skaitlinga komisija. Komisijon i 
įėjo: M. Savilionis, V. Balutis, j 
K. Niauronis, A. Sinkevičius,;] 
M. Tamulaitienė, M. šapamienė, 
B. Gailiūnienė, A. Rusienė, Ign. 
Eimantas, J. Lapinskas, J. 
Bernatonis,J. Guzevičius. taipgi 
visa stovinti valdyba ir naujai 
prisirašęs narys — adv. Anta
nas Juknevičius.

: Susirinkimas patyręs, kad jų' 
' šeimos narys adv. Juozas Cu
nys atsiskyrė su šiua pasauu- 
liu, pareiškė savo gilią užuo
jautą liūdinčiai šeimai.

Sekantis susirinkimas numa
tytas sušaukti artimoj ateity 

• ir kviesti LDS Centro valdybą, 
kuriame bus bendrai nustatyta 
seimui prisirengimo darbo eiga.

Koresp.

Adv. Juozas Cunys
mirė penktadienį, sausio 20 d. š. m. apie vi
dunaktį Bostono miesto ligoninėje. Adv. Juo
zas Cunys susirgo Cambridge, Mass. pas sa
vo klientus, kur buvo nuvykęs padaryti do
kumentus, trečiadienio, sausio 18 d. vakare, 
aukšto kraujo spaudimo ir širdies liga — ta
po suparaližuotas. Geriausi gydytojai teikė 
jam pagalbą, tačiau Dievulis kitaip norėjo. 
Visą laiką buvo be sąmonės. Mirė nesulaukęs 
51 gimtadienio, nes gimęs kovo mėn. 1899 m.

Velionis pašarvotas savo namuose 29 Gould 
St., W. Roxbury, Mass. Laidojamas antradie
nį, sausio 25 d., 9 vai. rytą su iškilmingomis 
gedulo šv. Mišiomis iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios So. Boston Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Likę dideliame nuliūdime velionies žmona 
Bronė (Šukytė) Cunienė, duktė Darata G. 
Bradbury ir anūkė, sesuo Kotryna A. Durbin, 
brolis Jonas ir sena motinėlė Marcelė Cunie
nė kviečia visus dalyvauti a. a. adv. Juozo Cu
nio šermenyse ir laidotuvėse.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direk
toriai D. A. Zaletskai, 564 E. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Į

UŽUOJAUTA
Lietuvos Dukterų Po Globa Motinos Švenč. 

Draugijos valdyba, reiškia giliausią užuojautą 
šios draugijos raštininkei, p. B. Cunienei, mirus 
jos mylimam vyrui adv. Juozui Cuniui, jos di
džiausio liūdesio valandoje.

DRAUGIJOS VALDYBA.

UŽUOJAUTA
A. a. Adv. Juozui Cuniui mirus, giliam liūde

syje esantiems: jo mylimai mamytei, žmonai, 
broliui, sesutei, dukrelei, anūkei ir žentui, visų 
tremtyje esančių Lietuvos teisininkų vardu, nuo
širdžią užuojautą reiškia,

Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje, Centro Valdyba.

(-III-12)

BOSTON ANTR.. SAUS. 24
DANCETHEATRE 8:30

MARK RYDER
EMILY FRAHKEL

Moderniikų Šokiu Duetas 
BOSTON 

KONSERVATORIJOJE ’
31 Hemenway Street

Sėdynės: $3.00 - $2.40 - $1.50 (Su tak».) .
Dabar Conservatory ir Filene’s
Išrašykite čekius Boston Dance 

Theatnę vardu.

GRABORIAI

Remkite tuo* profe»ijonąlu» ir nu 
nierius, kurie «avo ekeibimai* remi* 
'•DarbtnhrttjT.

DAKTARAI

Tel. A V 2-4026

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

Ofiso Valandos: 2—4 ir 8 8.

Ateitininkų Sendraugių 
Susirinkimas

Š. m. sausio mėn. 27 d. penk
tadienį 7 vai. p. p. mokyklos 
patalpose prie lietuvių parapi
jos bažnyčios įvyks South Bos- 

,tono At-kų Sendraugių susi- 
į rinkimas. Susirinkime bus skai
tomas referatas.

Visus A-kus Sendraugius 
maloniai kviečiame dalyvauti.

Valdyba.

Netekome Ištikimo Draugo ir Lietu 
vio a. a. Adv. Juozo Cunio

Mirė Lapinskas

ĮVAIRŪS skelbimai
mirė 
metų 

Chestnut 
Jis yra

m.
64

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. SOuth Boeton 8-0848

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury, Maas. 

TEL PA—7-1233-W I

Sausio 23 dieną š. 
Kastantas Lapinskas, 
amžiaus, gyv. 311 
St. Randolph, Mass.
gyvenęs ir So. Bostone. Paėjo 
iš Žiežmarių parapijos. Ameri
koje pragyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Marijoną (Bajoriunai- 
tę), du sūnus ir dvi dukteris.

Laidojamas trečiadienį, sau
sio 25 d., 9 vai. rytą iš Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčios Šv. 
Mykolo kapinėse.

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

i! 
i!

i!

Užsisakyite Toaiko Pm Mos 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Masa

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

! 
!

--------------------------------------------------- .

S. Barasevičius ir Sūnus r
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston. Mass

JOSEPH BARASEVICIV* 
Laidotuvių Direktorių* 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boston 8-2*590 

AVenue 2-2484

i

H
I ateiviais-ateivėmis,
I čiai. Štai žygiuoja
I' jų pagelbininkai,
| į artistai, rengėjai,
| iš paskos mudu su savąja. Mes 

nesiskirsime... Tegul kas ką no-- 
ri kalba, bet mes du, o kur du 
stos visados daugiau padarys... 
Tikrai čia ir yra puiki proga 
pasivaišinti ne tik pavieniams, 

J bet ir poroms, o tuomi tikrai 
pasitarnausime ne tik savo pa
sitenkinimui, bet rengėjus pa
skatinsime prie kito linksmo 
pobūvio parengimo. Taigi atei
nantį sekmadienį, sausio 29 d. 
6 vai. vakare Lietuvių Piliečių 
klubo salėje, E ir Silver St., 
ligi pasimatymo!

Bankieto bilietus galima gau
ti pas rengėjus ir “Darbininko” katalikišką spaudą- 
administracijoje. J-s. raštj “Darbininką”!

jx>ruos senuosius su jaunaisiais 
ir atvirkš- 
šeimininkai, 
dainininkai, 
dalyviai ir

BALFo 17-to SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

I
reikėjo jiadėti

Jo draugai veteranai, aukštai 
jį, išrinko savo 

South 
Piliečių 

I

Š. m. sausio 27 dieną. 7:30 v. 
vakare. Lietuvių Piliečių Klu
bo patalpose. “E” ir Silver St.

I kampas, So. Boston. Mass. . į- 
1 vyks svarbus metinis BALFo

17-to Skyriaus narių susirinki- 
. mas. Susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus renkama nauja 
1950 m. valdyba.

Be to, šia proga, prašome už
simokėti nario mokesti už 1949 
metus tų. kurie dar jo nėra už
simokėję.

Kviečiami taip pat ir mūsų 
naujai atvykusieji broliai lietu
viai.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktoriuj •» 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Diena ir Nakt 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-396C i

Valdyba

Kariuo- 
Vadas, Jungtinių Vals- 
Prezidentas Wilsonas 

Juozą ginti kraštą, jis 
padėjo į šalį savo civi-

mininku. Suffolk apskričio pro
kuroras pakvietė jį savo pa- 
gelbininku.

Visagalis Dievas, mūsų visų 
Vyriausis Vadas, turėjo ir ki
tus planus. Jis netikėtai Juozą 
pasišaukė pas save, ir jis klus
niai tuojau apleido šį pasaulį.

Juozas savo gyvenime pasi
žymėjo, kaipo tikras lietuvis, 
ištiikmas kariškis ir visuome
nės veikėjas. Lai visagalis Die
vas, kuris rado reikalinga jį 
pašaukti pas Save, suteikia

Skaitykite ii platinkite 
iaik-

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St
Brockton, Mase.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Oi rektorius i» 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir Nakt 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1980

Jonas J. Romanas.

Kodėl Nepaviešetl?!

Perskaičius žinutę pereitame 
“Darbininko” nr. 5, septintame 
puslapyje— Nepraleiskite Pro- 

paskelbta vi- 
kad Susivieny- 
kuopa rengia 
Vakarienę su

į Income Taksų Raportus i
I Pradedant su Vasario (Febr.) 1, 1950, išpildau. į Turiu kelių metų patirimą, ir studyjavusi įstaty
ti mus. Interesantams patartina ateiti nelaukiant i! 
t paskutinės valandos.
į Raštinės valandos:

Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Trečiadieniais: .nuo 10 ryto iki 4 po piet.

i Marie D. Bagocius, LLB.
I: 302 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)

I

L

W A I T T
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė 
Brockton, Mass.

Edward J. W«tt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktoriui h 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3888

I

patiriame, kad 
pagrindinis to 

— pasidžiaugti' 
Kas džiaugsis?

Žaibo greitumu South Bosto- sveikatos, kur 
ne ir apylinkėje pasklydo žinia, lietuviams, 
kad netekome dar vieno ištiki
mo draugo ir lietuvio, advoka- įvertindami
to Juozo Cunio. Nuliūdę lietu- Posto Komandieriumi. 
vių veidai reiškia gilią užuo- Bostono Lietuvių 
jautą jo žmoneliai, mamytei ir Draugija išsirinko jį savo pir- 
giminėms.

A. a. Juozas buvo geras ka
rys. Kai 1917 metais 
menės 
tybių 
šaukė 
noriai
liūs rūbus ir, užsivilkęs kariš
ką uniformą, stojo ginti savo 
šalį.

Karui laimingai pasibaigus, 
Juozas sugrįžo ir toliau tęsė 
mokslą. Tėveliams padedant,
pagaliau pasiekė garbingo ad- jam amžinąjį atilsį ir ramybę, 
vokato laipsnį. Tuo laiku mūsų 
lietuvių buvo svarbiausias tiks
las padėti mūsų gimtajam 
kraštui Lietuvai pakilti iš karo 
griuvėsių ir sukurti laisvą ir 
demokratišką jame gyvenimą.

Tada reikėjo mums energin
gų ir sumaningų vyrų, kurie gos, — kur yra 
ryžtųsi vykti Lietuvon. Pakvie- suomenės žiniai, 
čiau Juozą, ir jis sutiko per- mo Jaunimo 94 
traukti savo darbus Amerikoje viešą pobūvį —
ir važiuoti Lietuvon, kad pade- programa ir kitais dienos pasi
jus lietuviams sukurti savo ne- linksminimais, 
priklausomą valstybę. isvarbiausis ir

Išvažiavome Lietuvon 1920 pobūvio tikslas 
metais. Juozas čia sumaniai at- naujais veidais,
liko jam pavestus uždavinius Kieno bus tas naujas veidas?! 
ir tuo daug prisidėjo prie Lie- Aišku, kiekvieno mūsų dalyvio, 
tuvos atstatymo. Jis ten suti- kuris tik teiksimės ten savo 
ko savo draugę, dabartinę my- asmenybe pasirodyti. Ten ilga-! 
limą žmoną, kurią Lietuvoje mėtis kuopos narys ar ilgame- 
vedė ir grįžo kartu Amerikon, tis lietuvis amerikietis bus nau- 
nes čionai buvo jo tikroji tčvy-ju veidu naujai atvykusiam bu- 
nč. Įvusiam tremtiniui ir naujasis

Amerikoje jis Vertėsi advo- naujakurės bus nauju veidu ii- 
kato praktika, daugiausiai teik
damas teisinį patarnavimą lie
tuviams. Jis pasižymėjo savo 
rimtumu ir darbštumu. Visada 
buvo pirmose eilėse tų, kurie 
dirbo visuomeninį darbą. Nesi- 
gafledavo laiko, nei darbo ar

Casper's Grožio Salonas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz) 
♦ » ♦ s

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

* * *

Įvairūs modemiški šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

• r

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

Tel. SO. -8-4645

i

i

WAITKUS I
FUNERAL HOMC

197 Webster Ave~
Cambridge, Mass

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktoriai tr

Rahamnntnjau
Notary PubMc1

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia 4er 
meninu dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonija* te- 
miausiomis kainomis

Kaino* tna pačia* n i rttu* įj 
miestus

Reikale Saukite, TeL TR-8-8434 I

gamečiui ateiviui. Ir koks ne
paprastas jausmas kyla kai į- 
sivaizduoji, kad ir tokią sceną: 
pasisotinus skania vakariene, 
kuri bus tikrai nepaprasta, mu
zikos maršo lydimi rykiuoja- 
mės milžiniškam maršui, kuris

i

ZALETSKAS
FUNERAL HOM*

564 East Brosdwsy 
SOUTH BOSTON. MABB

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal . 

Patarnavimas dieną Ir nakt|.
Koplyčia termenlms Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815 

•Outh Boeton 8-2808



Antradienis, Sausio 24, 1950 DARBIN AS
mokslini’’-Ida” u j'^arsėjo save 

aukštos dvasinės kul-’dramomis (Varpų giesmė, 
Tuščios pastangos, Su- 
drnmstoji ramybė' ir kt.) 

itaio nat ir savo poezija, 
i Jurgis Savickis yra mo- 

Iš stambesniųjų naujės- dėmiosios lietuvių prozos 
niosios lietuvių literatu- atstotas (“Ties aukštu 
ros sui aktuvininkų tenka sostu”). O. Pleirytė - Pui- 
suminėti šiuos: Mariją dienė žinoma savo bele- 
Pečkauskaitę - Šatrijos tristika (romanas “Tėviš- 
Rag; ną (liepos 24 d. mi- kė”).

Petrą Neujesniojoj lietuvių li- 
sukaktuvinin- 
eina kad ir 

Jurgį Savickį mažesnio masto rašyto- 
nuo 

eina 95 metai nuo Adomo metu, gyvena Šveicarijo- gimimo, liaudies poetas); 
Mickevičiaus mirties. Jo j); Oną Pleirytę - Puidie- J. Zubrickis - Turčiniškis 
“Gražina”, “Konradas Va- nę (65 m. nuo gimimo (rūgs. 12 d. miręs prieš, 
lenrodas” ir “Ponas Ta- ru^p. 18 d.) 25 m.): J. Tilvytis (balan
das” vaizduoja senesniųjų M. Pečkauskaitė atsižymi džio 8 d. būtu buvęs 70 m.J 
ar naujesniųjų laikų Lie- lietuvių literatūroj su sa- rašės tikybinių giesmių); 
tuvą. vo ‘Sename dvare’, nekal- J. žilius (spalio 18 d. bū-

bant jau apie jos pedago- tu sulaukęs 80 m. (Ame- 
2. Priešaušrio, “Aušros” gįnius raštus bei vertimus rikoj “Tėvynės” redakto- 
ir poaušrio sukaktuvi- ‘ ~

įlinkai
Priešaušrio gadynei pri

klauso A. Tatarė, gimęs j 
prieš 145 metus, ir M. Va-' 
lančius, nuo kurio mirties’ 
šiemet gegužės 29 d. suei
na 75 metai. Tatarė rašė 
liaudžiai šviesti knygeles, 

“ 1 savo
lietuvių "kalbon prozos raštais davė pa- 

) Rapagelionio, grindą lietuvių prozinei

oLiteratura
Lietuvių Literatūros Sukaktuvi 

rinkai 1950 Metais

reda'rtoricuc,
ko, 
tūros žmogaus.

3. Naujesnio ii lietu vių 
literatūra

|rė prieš 20 metų): 
[Vaičiūną (liepos 29 d. su- teratnroj 
laukęs 60 m. amžiaus likęs kais šiemet

1. Senosios lietuvių lite- sis poetas Goethė buvo iš- Lietuvoj); 
ratūros sukaktuvininkai ’gyręs. Lapkričio 26 d. su- (gegužės 2 d. sulauks 60 jai: Jovaras (65 m.
Lietuvių literatūra yra 

senesnė, negu paprastai 
manoma. Nėra tikslu ma
nyti, kaip kai kurie sveti
mieji literatūros istorikai 
daro, kad lietuvių litera
tūra prasideda nuo Duo
nelaičio. Daug lietuvių se
nosios literatūros pamink
lų yra žuvusių. Naujausią 
jos datą galėtume bent 
jau sieti su pirmosios 
spausdintosios lietuviškos 
knygos pasirodymu 1547 
m. (Mažvydo katekiz
mas).

Nenuostabu tad, kad šį
met sueina 405 metai nuo 
mirties pirmojo giesmių o Vysk. Valančius 
vertėjo I 
Stanislovo 
kurs buvo Karaliaučiaus literatūrai (“Palangos Ju- 
universiteto profesoriumi zė”, “Antano Tretininko 
tuo metu ir Abraomo Kul- pasakojimai” ir kt.) Čia 
viečio, kurs irgi buvo to priskirtinas ir J. S. Dovy- 
pat universiteto profeso- daitis, gimęs prieš 125 m. 
riumi ir Vilniaus pirmo- parašęs “šiaulėniškį Se
sios aukštosios mokyklos 
vedėju. Jis irgi rašė ir 
vertė giesmes (religinė 
lietuvių literatūra). Vasa
rio mėn. 18 d. 170 metų 
sueina nuo Kristijono Do
nelaičio mirties. Donelai
tis išgarsėjo savo “Me
tais”, kur, hegzametro 
formoj parašyto j poemoj___ _
taip vaizdžiai piešia Pru- prie§ 50 m > rašęs dra- 
. ................ " mas iš Lietuvos praei

ties); St. Dagilis (lapkr.! 
19 d. miręs prieš 35 m., 
poetas). Čia išskirtini Že
maitė (gegužės 31 d. gim. 
prieš 105 m.); Vincas Pie
taris (rugsėjo 21 d. gimęs 
prieš 100 metų) ir A. 
Dambrauskas - Jakštas 

gimęs 
Nuo prieš 90 metų). Žemaitė—

Naujausias Kanados Orinių pajėgų kovos lėktuvas CF-100, pasta
tytas Kanadoje. Ši jo nuotrauka yra pirmoji.

4. Naujausioji lietuvių 
literatūra

Itin gausi šiemet nau
jausioji lietuvių literatū
ra sukaktuvininkais, 
desnioji jų dalis jau 
Jungtinėse Amerikos

BALF Sandelyje Gauti Drabužiai ir 
kiti daiktai 1949 m., Lapkričio mėn.

Di- 
yra 

___  val- 
I (Foersteris). P. Vaičiūnas rius, rašęs ir vertęs eilių), stybėse, vienas ,kitas liko
«

nelį”).
“Aušros” ar betarpiš

kam poaušrio laikotarpiui 
priklauso lietuvių litera-' 
tūros sukaktuvininkų ei
lė: Miglovara (gimęs 
prieš 105 m.); Petras Ar
minas (kovo 18 d. miręs 
prieš 65 m.); Fromas Gu
žutis (rugpiūčio 8 d. mi

sų lietuvių gyvenimą. Kai
mo gyvenimą vaizdavo ir 
Dionizas Poška, miręs 
prie 120 metų.

Čia minėtinos ir trys ne
tiesioginiai į lietuvių lite
ratūrą įeinančios pavar
dės rašytojų, turėjusių 
mums daug reikšmės: 
Sarbievijaus, Rėzos ir A- (rugsėjo 20 d.,
domo Mickevičiaus.
pirmojo mirties balandžio svarbiausia realist i n ė s 
1 d. sueina 310 metų (gi- krypties rašytoja lietuvių 
męs 1595. n. 24). Rašė literatūroj, vaizdžiai pie- 
odes lenkiškai .gyveno Vii- susi kaimo gyvenimą. V. 
niuj, pas tėvus jėzuitus, Pietaris “Algimanto” ro- 
pažino lietuvių ir lenkų manu padėjo pagrindą iš
gyvenimą, jį mokėjo ir toriniam lietuvių romą- 
kūryboj pavaizduoti. 110 nui. A. Jakšto nuopelnai 
m. sueina nuo Liudviko lietuvių literatūrai dauge- 
Rėzos mirties. Žinomas jis riopi: kaip poeto (“Dai- 
dėl 1825 m. išleisto dainų nų skrynelė”, “Rudens Ai- 
rinkinio — “Dainos”. Tą dai”), literatūros kritiko 
rinkinį net vokiečių didy- (“Mūsų poezija” ir kt.),

)

SVARAI

I

i

Laivui General McRae su 1,167 išvietintai- 
siais (DP) pasiekus New Yorko uostą, Santa 
Claus jį sutikęs dalina apie 400 jo mažųjų kelei
vių dovanas. Tas gerasis Kalėdų senelis yra 
NCWC. tarnybos narys Lance Sullivan.

SUGRĮŽIMAS
Tu nebijai manęs, vaikeli? Nebijai? 
Ir švilpdamas man iš paskos nebėgi? 
Tik pravirom akim plačiai, 
sustojai čia
Žiūrėk — per juodą debesį jau vakaras atšliaužia, 
ir gatvės žiburys kaip pakaruoklis supas vėjuje. 
Girdi — numirėliai dejuoja skaudžiai, 
iš nepašventinto griuvėsių kapinyno 
ten — po žeme — procesijon suėję...
Man pasakyk, vaikeli, šito miesto vardą, 
arba, o ne, — netark nė žodžio 
ir būk tylus, kaip šių griuvėsių luitai. 
Iš jų užgęsusių akių širdies užguitos 
joks atminimų žaibas neperskrodžia... 
Tylėk, vaikei... Dėl Dievo — aš prašau — 
netark nė žodžio... 
Tiktai prieik arčiau 
pro šitą miglą tirštą 
ir nebijok manęs. Žiūrėk — nė vieno piršto 
man ant abiejų rankų nebeliko: 
jie apkasuos kadais prie šovinių metalo 
žvarbiam speige prilipo...
Nors karštas kaip ugnis atrodė plienas 
ir gyslof verdanti lava tekėjo, 
bet nuostabu, vaikeli, — neskaudėjo 
taip geliančiai, kaip vakar dieną, 
kai sugrįžau, ak, ne — kai atėjau, į šitą miestą 
ir ties vanduokliškuoju gatvės žiburiu sustojau... 
Ir nežinau, kodėl man kojos, * 
atėjusios į čia per šimtą mylių, 
su žaizdomis, kraujuojančiom tarpupirščiuos, 
šioj gatvėje sustojo...
Klausyk, vaikut, aš tau paseksiu pasakėlę, 
tik leisk, tau ant papurusios galvos 
uždėt nejautrią ir bepirštę savo ranką----------

-----------Gyveno du mažyčiai kitados... 
Tiesa, ne princai buvo jie, ne karalaičiai, 
ir nevadavo stiklo kalne užburtos 
gražuolės pasakiškų kraičių...

Pro jųjų langą vakarais iš gatvės švietė 
vakariam vėjuj besisupąs žiburys 
ir Kūčių vakarą Kalėdų senį kvietė 
pabelsti į duris.

O jie, virpėdami, kaip židinio ugnelės, 
putliom rankytėmis degiojo žvakeles... 
kamputy snaudė sau švininiai kareivėliai 
ir merkė akį į lėles.
Mergytė taisė šieną prakartėlėj 

ir žaidė Kūdikio papurusiais plaukais...
— Klausyk, vaikut—o tu švininiais kareivėliais 
su berniuku tuo nežaidei kadais?..

Tu bėgi jau? Palauk! Aš tau tik pasaką norėjau 
apie mažyčius du... Ne čia!... Ne šiam mieste! 
Ne šitoj gatvėj, ne!
Šiam nepašventintam karste — 
griuvėsių kapinyne — jų nebuvo... 
Tik nepraverk burnos, vaikei, maldauju, 
dėl Dievo, nesakyk nė vieno žodžio... 
Aš taip sau tik keliauju 
vis tolyn... Ir miestai man visi bevardžiai 
ir gatvės kaip sapne...
Vėlu, vaikei... Už kampo ten — kairėj 
trečiam name — 
tur būt, jau šviečia žiburys, 
ir katilėly ant ugnies taip jaukiai murma bulvės, 
ir tėtis duonos kvepiančios riekes raikys... 
O kai susėsite už stalo — broliai trys, 
ir jūs jauniausioji sesuo 
paklaus — su kuo 
buvai šiandieną susitikęs, — 
tu pasakyk — keleivis nematytas, 
kurs net nežino mūsų miesto vardo... 
Dabar palik mane — man taip čia gera, 
toksai malonus karštis sąnariuose sklaidos... 
Prie šitų akmenų 
jau rankos nebešąla... 
Kaip ir tada — menu 
prie šovinių metalo.".

prie pat manęs — ir nebijai?

—----------- --------— (Lietuvoj, vieno kito jau ir
Vlada Prosčiūnaitė &VvUj’4 tarpe nebėra. Jau- 

i niausiąs iš jų bus Henri
kas Nagys (spalio 12 d. 
jam sueina 30 m.), to pat 
amžiaus būtų sulaukęs ir 
prieš 5 metus miręs Vyt. 
Mačernis. Abu linkę į mis
tinį išsireiškimą poezijoj 

. (pirmojo “Lapkričio nak- 
itys”, antrojo “Vizijos”). 
35 metai lapkr. mėnesį 
sueina Alei Nakaitei, ra
šančiai eilių ir novelių. 40 
metų šiemet sukanka: H. 
Radauskas (estetinis poe
tas rinkiny “Fontanas”), 

■ K. Grigaityte (poetė, “A- 
kys pro vėduoklę”), K. 
Zupka (neoromant i n ė s 
krypties lyrikas). 45 m. 
amžiaus sulauks: K. Bo
ruta (poetas ir beletris
tas, romanas “Mediniai

r

*

»

“Ž.”

Calif ornia:
Madera, Young Ladies 

tute 14 svarų.
Connecticut:

Warrior Run, U. Jadsnukis 37; 
Bridgeville, Kun. A. Jurgutis 
11; Kingston, J. Kiauzlis 8; E- 

118 1 rie, Mrs. J. Jucaitis 11; Phila-
1 delphia, F. K. Jancis 16; War- 
rior Run, Mrs. Ramonaitis 6.

Canada:
Montreal, Que., A. Vasiliaus

kaitė 10; Toronto, Ont., A. 
Diržys 14.
I_____________

Meridan, P. Chain 14 sv.
Distriet of Columbia:

Washington, Lietuvos atsto
vybės tarnautojai 45 sv.

Ulinois:
Melrose Park, S. Brazinskie- Mažiausia drabužių ir kitų 

ąė 105; Westville, Šv. Petro ir daiktų BALF gavo šiemet spa- 
Povilo par. 165.

Maine:
Millinocket, W. Makauskas 

68; Dover - Foxcroft, M. Kli- 
maviez 26.

Massachusetts
Blackstone, P. Mankus 7; 

Pittsfield, Martha Urban 
Loveli, Eleonora Bomil 74.

New Jersey
Passaic, Helen Danielas 

Palmyra, A. G. Yatuzienė 
Newark, šv. Trejybės parapija daiktus siųskite: 
360; Perth Amboy, P. P. 16.

New York:
Brooklyn, N. Vaitekūnas 3,

27;

23; 
16;

^ryžiai”, likęs Lietuvoj), Anna Grasman'žl, z. Radaus! 
iA. Rimydis (poetas eks- •iv< 
presionistas), Vincas Ra- L 
monas (“Kryžių” auto
rius, P. Orintaitė (poetė ir 
beletriste, pav. “Daubiš- 
kės inteligentai”, “Marti 
iš miesto”), St. Anglickis 
(poetas realistas, likęs 
Lietuvoj). Poetei beletris- 
tei Br. Buivydaitei - Tyrų 
dukteriai (“Atversti la
pai” ir J. Augustaitytei -į 
Vaičiūnienei, dar ir dabar 50 
teberašančiai lyrikos, su-1 
eina po 55 metus amžiaus.!

'A. Rimydis (poetas eks-

lių ir lapkričio mėnesiais. Gruo
džio mėn. pradžioje drabužiai 
ir avalynė jau pradėjo ateiti 
didesniais kiekiais. Tikimės, 
kad šių metų vajus duos ne
mažiau įvairių gerybių negu ki
tais metais. Visi BALF skyriai 
ir lietuvių šalpos darbo rėmė
jai pasistenkite išsiųsti surink
tas gerybes bent tuojau po 
Naujų Metų.

Aukas ir visus surinktus

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

kas 40, V. Stankevičienė 17, M ,
. Serapinas 19, Mrs. Orand, J. NmUypSOkl

Bartkevičius 5, Z. Pajaujis 15, Surašė J. K. M. Kleista 1935 
Jonas Alyta 15, O. Tercijonie- m., 150 pusi.
nė 12, K. Sidabrą 55, Anna Sakoma: juoktis sveika. Nu- 
Lauryna 6; Niagara Falls, Dr. sišypsok! pripasakoja visokių 
J. Dauparas 41; North Collins, juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
M. H. Žilys 9; New York, A. tykių. Kaina $1.00.
Višniauskas 27, M. Valušienė

.7.

No.
North Dakota:

Fargo, Jonas Petrulionis 
l t

Ohio:
Dayton, J. A. Urbonas

Žinomam vertėjui Anta- Cincinnati, J. Murray 32.
nui Valaičiui, išvertusiam 
Mickevičiaus “Poną Ta
dą”, Goethes “Faustą” ir Bentleyville, 
kt., sueina 60 m. amžiaus.

5. Literatūrai artimų 
sričių darbuotojų 

sukaktys
Nuo rašomosios mūsų 

kalbos tėvo Jono Jablons
kio - Rygiškių Jono mir
ties šiemet vasario 23 d. 
sueina 20 m., o kalbinin
kas J. Balčikonis, likęs 
Lietuvoj sulauks 65 m. 
amžiaus. Nuo kalbininko 
R. Bytauto mirties birže
lio 22 d. sueina 25 m. Jau
nas mūsų kalbininkas ir 
kritikas B. Babrauskas 
šiemet liepos 1 d. susilau
kia 40 m. amžiaus. Sukak
tuvininkais eina eilė šiaip 
spaudos darbuotojų, žur
nalistų kaip antai: Anta
nas Kaupas, buvęs “Drau
go” redaktorius, šiemet 
būtų buvęs 80 m. amžiaus. 
Kelionių rašytojas M. Šal
čius, miręs prieš 10 metų, 
vaikams rašytojas Pr. 
Mašiotas. Vienintelis Lie
tuvoj likęs vyskupas K. 
Paltarokas šiemet spalio' 

|10 d. sulauks 75 m. am-j 
žiaus. A. Tyruolis.

Pennsylvania:
Silver Creek, S. Bulota 

, St

AUŠROS VARTŲ DIEVO 
MOTINOS GARBEI

Morena
“Darb.” galite gauti Nove- 

na Aušros Vartų Dievo Motinoa
65; garbei. Pradžioje novenos įdo

miai aprašyta stebuklingojo 
'Švč. Panelės Aušros Vartų, Vil- 

22; niuje paveikslo istorija. Kny-
Masaitis 3; gutės kaina 25c. Užsakymus 

Zelienope, Mrs. Mary Semel 70; si-jskite:
Plymouth, Ag. Prackaila 21;: DARBININKAS
Reading, O. Kremerisz 25; South Boston 27. Mass.

Mūsų mintys ir jausmai 
yra tik pradžia minčių ir 
jausmų, kurie kitame pa
sauly laukia atbaigimo.

Joubert.

i

Kiekvienas Lietuvis Skaito
Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros Žurnalą

AIDAI
Nuo Spalių 4,194b Metų Mėnesinį

Kultūros Žurnalą

AIDAI
perėmė leisti

LIETUVOS PRANCIŠKONAI AMERIKOJE
AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDAI

AIDUS

AIDŲ

AIDŲ

AIDŲ

yra vienintelis mėnesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo žurnalas 
žadins tautinės kultūros kūrybą ir skelbs jos lai
mėjimus
burs aplink save visas mūsų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas
iki Nauju Metų bus leidžiami Vokietijoje, nuo Sau
sio 1, 1950 — Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
redaguos redakcinis kolektyvas, sudarytas iš žy

mių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultū
rininkų. Vyriausias redaktorius — rašytojas An
tanas Vaičiulaitis.
prenumerata metams: Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pietų Amerikoje, Meksikoje ir Ispanijoje— 
$5.00; Kanadoje — $5.50; kituose kraštuose — 
$6.00
Atskiras numeris JAV —■ 50c., kituose kraštuose 
— 55c.
redakcija: Ant. Vaičiulaitis, 2087 N. Main Avė. 
Scranton 8, Pa. /
administracija; AIDAI, Kennebunk Port, Maine. 
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