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Studentai katalikai pasisako 
prieš komunistinę Kiniją

6000 Bostono Katalikų
Universiteto
College — studentų pasi
rašė Prez. Trumanui ir 
Kongreso vadams petici
ją, reikalaujančią nepri
pažinti Kinijos komunis
tinę vyriausybę. Mintis 
— įteikti peticiją kilo vie
nam iš pačių studentų,
Henry Tyszkowski. Jis ti- JAV 
kiši, kad ir visi kiti A- Maskvai notą tuo reikalu.!

Boston
merikos katalikiškieji u- 
niversitetai prie šios peti
cijos prisidės, kaip kad 
prisidėjo pereitais metais, 
kai Boston College iškėlė 
mintį pasiųsti valdžiai pe
ticiją, užtariančią Kardi
nolą Minszenty, Kaip ži
nome, netrukus po to, 

vyriausybė įteikė

VARŠUVA CENTRAS KOVAI 
PRIEŠ RELIGIJĄ

Bernas, 
pasiekusios 
Varšuvoje 
centras kovai prieš religi
ją, kurio priešakyje stovi 
Sovietų šios srities spe
cialistai. Šios centralės 
uždavinys — kova prieš 
krikščionybę, ypač 
Katalikų Bažnyčią.

Toji komunistų sukur
toji centralinė organiza
cija kovai prieš religiją 
vadinasi “Orginformas”, 
visiškai nepriklausomas 
nuo Kominformo, o tie
siog nuo maskviškio po- 
litbiuro. Tam Orginfor- 
mui vadovauja provasla- 
vų eksvienuolis Vasyl Go- 
rielow, kuris ilgai yra ė- 
jęs NKWD pąpulkininko 
petmjM'. Ta organizaci
ja yra Maskvos finansuo
jama.

Orginformas turi savo 
agentus visuose sateliti
niuose kraštuose ir ruo
šia savo kadras misijoms 
į Vakarus. Kandidatai pa
renkami pirmoj eilėje iš 
įvairios rūšies išmestųjų 
iš dvasinių seminarijų, iš 
akiplėšiškų komjaunuo
lių, iš šnipinėjimui tinka
mo elemento, kad išsiųsti 
į prieškomunistinius 
kraštus galėtų ir šnipinė
jimo funkcijas atlikti. 
Kandidatai, prieš juos 
priimant yra gerai ištiria
mi. Po to išeina vieną iš 
keturių mokyklų, kurios 
randasi Latvijoje, Ukrai
noje, Vengrijoje ir Rumu
nijoje. Penktoji atidaro
ma Lenkijoje. Jau moky
kloje sugrupuojami, atsi
žvelgiant į kraštus, ku
riuose jie turės kovoti 
prieš religiją ir vykdyti 
įvairius diversijos veiks
mus. Tose mokyklose mo
koma ne tik marksizmo 
ar apie revoliuciją, bet

- Šveicariją 
žinios, kad 
yra įkurtas

prieš
į

gerai supažindinama ir su 
katalikų ir protestantų 
teologijos pagrindais.

Nubedievinimas žmonių 
komunistinėje programo
je yra labai svarbus veik
snys, nes nubedievintas 
žmogus jau yra daug 
lengviau palenkti į komu
nizmą, nes jis jau lais
vas iš vidaus, jokie jo 
moraliniai principai ne
varžo. Todėl komunistai 
ir kreipia labai daug dė
mesio visų pirmiausia į 
žmogaus nubedievinimą, 
ir net steigia mokyklas 
nubedievinimo darbuoto
jams paruošti.

■ 
t

Beatifikacija Vincenzo Palloti, italų kunigo, 
mirusio praeitame šimtmetyje. Pirmoji šiais 
Šventais Metais. Iškilmėse dalyvavo 10.000 mal
dininkų.
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Varšuva. — Iš Lenkijos 
pranešama, kad komunis
tinės vyriausybės prie
šiškumas Katalikų Baž
nyčiai vis aštrėja. Šiomis 
dienomis komunistai už
griebė katalikų labdaros 
(Caritas) įstaigas, kurios 
šelpė vargšus ir globojo 
našlaičius. Pagalba jiems 
buvo teikiama ir Ameri
kos NCWC. Įžūliai puola
mas taip pat Katalikų U- 
niversitetas Liubline. Su
imta visa eilė kunigų. Jie 
kaltinami buvę “nacių a- 
gentai”.

Čia yla pati išlenda iš 
maišo. Naciai taip perse- 
kioio ir žudė lenkus, ypač 
inteligentus ir kunigus, 
kad tik pamišėlis galėtų 
patikėti komunistų begė
diškam melui.

“•fissg“’ I Amerikos Balsas Lietuviškai
c.
Senatas Kongresiniai ir Valstybės stangos šia kryptimi jau 

pasiū- “ ........................................................

Washington, D.
Jung. Valstybių
pradėjo svarstyti
lytą konstitucinę pataisą, painformava ____ , __________ __
kad valstijų rinkėjai gale- Valstybės Departamento kalbėdamos 

i tų savo balsus patys ati- sąmata sekantiems 1 ’ " ’ ~ 1
! 1 . • v 1 1 • 1 A •

Nevv York (LAIC) —' Tenka priminti, kad pa

duoti už kandidatus 
Prezidentą ir Vice 
dentą.

Šią konstitucijos patai
są paruošė keturi 
blikonai senatoriai, 
ry Cabot Lodge iš Massa- 

I chusetts,, H. Alexander
• Smith iš Nevv Jersey, 

i Wayne Morse iš Oregon
ir Ralph E. Flanders iš 

i Vermont, 
mok ratai, 
iš Ne vados, 
Hoey iš North i^arouuu, 
John J. Sparkman iš Ala- 
bamos, John C. Stennis iš 
Mississippi, Matthevv M. 

i Neely iš West Virginia, 
Estes Kefauver iš Ten-
nessee
bright iš Arkansas. 

į Jeigu ši pataisa būtų 
priimta, f ‘ ~ 
ir Vice Prezidentas 
renkami daugumos 

įčių balsų pagrindu.
dabartinę rinkimų 
mą, jeigu kandidatas į 
Prezidentus gauna kiek

• daugiau balsų vienoje 
j valstijoje, tai jam užskai
tomi visi balsai.

I
Prezi-

respu- 
Hen-

• *

ir septyni de- 
Pat McCarran 

Clyde R. 
Carolina

ir J. William Fu-

Pittsburgh, Pa. — Pre
zidentas Trumanas pla
nuojąs tuojau imtis žygio, 
kad 88,000 angliakasių 
grįžtų darban.

John L. Lewis, anglia
kasių unijos prezidentas, 
ragino visus angliakasius 
grįžti darban, bet apie du 
trečdaliai jų nepaklausė. 
Jie pareiškė, kad verčiau 
būti visai be darbo negu 
dirbti 3 dienas savaitėje.

Dėl angliakasių streiko

Juho K. Paasikivi, vėl 
perrinktas Suomijos pre
zidentu, kuris vis labiau 
krypsta į vakarų pusę.

Departamento sluoksniai keli metai nuolat buvo da- 
l ALT, kad romos. ALT delegacija 

! su Valst. 
biu- Sekr. Padėjėju Armour 

džeto metams, kurie pra- plačiai klausimą apkalbė- 
sideda 
mėn., numato lėšas Voice memorandumus, 
of America efektingumui 
praplėsti — tarp kitko, 
transliuojant ir lietuvių 
kalba. Biudžeto Biuras, 
veikiąs Prezidento įstai
gos žinioje, šią sąmatos 
dalį jau patvirtino ir ne
trukus reikalą svarstys ir Vykd. Tarybos 
Kongreso komisijos. Pir-! metinis pirm.
miausia šį reikalą nagri- kauskas. Tuo būdu, visas 
nės Atstovų Rūmų Appro- klausimas per kelis metus 
priations Committee, pa-, 
komisija Valstybės De
partamento reikalams.

1950 m. liepos jo ir vėliau patiekė kelis 
Klausi

mą kėlė, kiek teko patirti, 
ir Lietuvos Pasiuntinys 
Washingtone. Labai aiš
kiai lietuviškų radio 
transliacijų klausimą sta
tė VLIKo atstovai, pirm, 
prelatas M. Krupavičius 

anuo-
V. Sidzi-

II

buvo kruopščiai atitinka
mų įstaigų išnagrinėtas 
ir, galop, pastarųjų metų 
eigoje buvo nusistatyta 
pradėti lietuvišką Ameri
kos Balsą. Visuotinojo A- 
merikos Lietuvių Kongre
so rezoliucija tuo klausi
mu, jau užtiko prinokusį 
sumanymą.

Reikia pasakyti, kad, 
tai liečia Atstovų Rūmų 
pakomisiją, josios pirmi
ninkas ir kiti nariai yra 
vieni nuoširdžiausių lietu
vių draugų. ALT Vykdo
masis Komitetas netru- 

sostinėn, tarp
kitko paremti šį reikalą 
pakomisijoje.

Tai jau antras reikš
mingas įvykis, pralau- 
žiant “tylos suokalbį”. 
Pernai Jung. Tautų Gen. 
Seime pirmą kartą viešai Į

r________ l apie Lietuvos,'
būtų Latvijos ir Estijos kan

čias. Šiemet, Prezidentui 
Trumanui pristačius vals
tybės sąmatos duomenis, 
paaiškėjo, kad ir Jungti
nės Valstybės tylą laužo 
ir, jei Kongresas sąmatą 
patvirtins, prabils į Lie-^kus vyks 
tuvos gyventojus jų gim
tąją kalba.

tai Prezidentas prabilta

pilie- 
Pagal 
siste-

Kori pakeisti dolerio
. spitei ...

H’ashington, D. C.
lt r

TRUMANAS TURĖSIĄS
UŽBAIGTI ANGLIAKASIŲ

STREIKĄ *
bininkų gali išeiti į strei
ką trečiadienį, vasario 1 Atstovas Sutton iš Tenne- 

j d. Kiti 206,000 darbinin- ssee siūlo pakeisti popie- 
kų turi laukti dar 30 die- rinių pinigų spalvą, 
nų. Jie gali mesti darbus 
kovo 1 d.

,......., Jis
nepaisąs, kokios spalvos 

Ibus nauji pinigai, tik ne 
1 žalios.

Sutton sako, kad visi 
turėtų savo dabartinius 
žalios spalvos pinigus iš
keisti į naujus, kitos spal
vos. Tas esą reikalinga 

* ------------- ----------- CUgaUl.1 kUTlC
peri sausio 27 d. sudarė nemoka pajamų mokes- 

_ — —-o ---------------------------------- naują Italijos vyriausy- nįų į • ......
kai kurios įmonės jau tu- bę, kurią prezidentas Lui- sėjai)
rėjo užsidaryti.

Bolševikai prisipažįsta, kad 
tikėjimo nepobužė

Maskva^—Maskvoje lei
džiamas žurnalas “Moks
lai ir Gyvenimas” sausio 
numeryje aštriai pasisa
ko prieš tikėjimą, bet 
kartu nurodo, kad Sovie
tų Sąjungoje jis dar gy
vas. “Daug žmonių tiki į 
Dievą ir net iš jaunimo 
daug kas lanko bažny
čias” — rašo tas sovieti
nis žurnalas.

Gen. MocArthur 70 metų 
amžiaus

De 6aspari sudarė nauji 
Italijos vyriausybę

Roma — Po ilgų derybų 
premieras Alcide de Gas- SUgauti asmenius

Rusai tęsia Berlyno blokadą
Berlynas — Rusai buvo Jung. Valstybių vice kon- 

kiek atleidę Berlyno blo-'sulą. Komunistai skelbia, 
kados varžtus, bet vėl su- kad Mackiernan davęs 
lėtino sunkvežimių pralei-' pinigų kazokų tautelės 
dimą per sieną į Berlyną vadams ir juos raginęs 
ir iš Berlyno. ! sukilti prieš komunistus.

Per 20 valandų rusai Douglas S. Mackiernan 
praleisdavo tik po 10 tik praeitą rudenį iš Sin- 
sunkvežimių per valandą,'kiang išvyko į Indiją, 
o kai sunkvežimių eilės n .. “T T“T". .
sumažėjo, jie vėl sulėtino Rusijfl dtomincniis bOffibO*

naują Italijos vyriausy- nių> kaip gambleriai (lo- 
.. - x ' ir neveda jokių

gi Einaudi patvirtino ir sąskaitų.

koalicinė, Pasirašė pagelbos sutarti
prisaikdino. Naujoji vy
riausybė yra 1Gali kilti telefonų 

darhfalinkll streikas susidedanti iš krikščioniųIMT ūmumų Micmob demokratų partijos, ku- 
Washington, D. C. —Su- rią atstovauja pats de 

sidarė rimta krizė Bell Gasperi — 13 narių, anti- 
Telefonų Sistemoje dėl ai- komunistinių socialistų — 
gų, darbo valandų ir pen
sijų. Tarp kompanijų vir- partijos — 2 narių. Libe- 
šininkų ir CIO — Ameri- ralų partija į vyriausybę 
kos Komunikacijos Dar- neįėjo. Count Sforza, ne- 
bininkų unijos atstovų 
vedamos derybos, 
nesusitars, tai gali išeiti j užsienių reikalų ministe- 
į streiką apie 300,000 dar- rio poste ir Mario Scelba, sutiko atnaujinti derybas 

kuris yra didelis komu- su kasyklų savininkais

Šiomis dienomis aštuo- 
nios Atlanto sutartį pasi

ni rašiusios tautos pasirašė 
" ginklų pagalbos sutartį. 

o .... .Prezidentas Trumanas3 narių ir respublikonų [tuo ,abai patenkintas

mis galį sunaikinti J. V. 
per 90 sekundžių

Nevv lTork — Senatorius 
‘ , respubliko- 

joje įteikė griežtą protes- nas iš South Dakota, kal
tą Rusijai reikalaudama, 
kad rusai tuojau atstaty
tų normalų susisiekimą.

praleidimą. Abiejose sie
nos pusėse susidarė ilgos 
laukiančiųjų sunkveži
mių eilės. Vakarų aukšto
ji administracija Vokieti- Kari Mundt,

žiūrint paskiausiuoju lai- 
Jeiguiku jo opozicijos, pasiliko 
išeiti užsieniu reikalu ministe-

bedamas Amerikos Le
giono suvienytų organiza
cijų prieš komunizmą 
konferencijoj pasakė, kad 
Rusija turi pasigaminusi 
tiek daug atominių bom
bų, kad jomis, prasidėjus 
karui, “gali sunaikinti

Rusija reikalauja Kinijos 
Uostų

Praneša,

i

U?įniro „o govįeįų Rusija parei- Jungtines Valstybes per
kalavo septynių svarbiau- 90 sekundžių”. 
šių Kinijos uostų, kad Ki
nijos komunistai pavestų 
pilnai jos kontrolei, bū
tent, šiaurės Kinijoj.

medžiaga bus siunčiama 
iš Jung. Valstybių.

John L. Levvis, anglia
kasių unijos prezidentas,

bininkų.
Pagal Taft - Hartley į-Į nistų priešas, vidaus rei- vasario 1 d. Washington, 

statymą apie 100,000 dar- kalų ministerio poste. D. C.

Darbininkų organizacijos stoja j vieningą frontą 
prieš komunizmą

Miami Beach, Florida— kovoje prieš žiaurų komu- 
Amerikos Darbo Federa- nizmo slibiną. Kai kurie 
cija yra pasiruošusi pra- tarybos nariai yra įsitiki- 

metų nę, kad jau yra pribren-

Raudonieji turį H-bombą
Chicago, III. — Tūlas a- 

tomų mokslininkas ma
nąs, kad Rusija yra pra-

Tito pasmerkė Kremliaus 
šnipus mirties bausme 
Belgradas, Jugoslavija 

-- Šiomis dienomis Ma
kedonijos teismas nuteisė 
du Jugoslavijos armijos 
desertyrus mirties baus
me už šnipinėjimą Bulga-

Tokio, Japonija — Sau- 
io 26 d. gen. Douglas Mac
Arthur šventė savo 70 
metų amžiaus sukaktį.

Gen. MacArthur gerai 
jaučiasi, tačiau jis norėtų 
kogreičiausia grįžti į 
Jung. Valstybes ir išeiti 
atsargon.

šalinti keturiolikos 
skirtumus su CIO.

Amerikos Darbo 
racijos vykdomoji 
ba savo susirinkime, ku- priešą — komunizmą. į 
ris prasidėjo pirmadienį,Į Pastaruoju metu CIO į-' 
sausio 30 d., pradėjo, rodė, kad ji nutraukė ry-
svarstyti kaip galima bū-'šius su komunistais ir jų 
tų sudaryti organizuotų'pakeleiviais. CIO išėjo iš 
darbininkų vienybę, ypač* komunistų dominuoja-

Įdęs laikas vieningam dar- 
Fede-.bui darbininkų gerovei ir 
tary-! kovai prieš

mos Pasaulio Pramonės 
Unijų Federacijos ir įsto
jo į Amerikos Darbo or
ganizuojamą Tarpautinę j
Pramonės Unijų Sąjungą.! 

CIO nuo praeito savo> 
darbininkų seimo, lapkričio mėn., iš

metė dešimt komunistų 
dominuojamų unijų.

Vienybėje — galybė. 
Amerikos Darbo Federa
cijos tarybos siekis yra 
sveikintinas.

iiąs, ksu n-usija yia pi a- •• d :
lenkusi -Jung Valstybes kįti nuteisti nuo
vandenilio (hydrogen)] ki ikj 13 met sun_
bombų statyboje Sako-(ki darb kalėjiman. 
ma, kad vandenilio (hy-1 -------------------—
drogen) bomba yra 3000į 2emČS drebėjimdS UŽfflttSė 

I kartų pajegingesne negu i
paprasta atominė bomba.

Į ------------------

Kiniečiai komunistai kalti- 
na amerikieti šnipinėjimu

1,500 pietinėje Irano 
srityje

Teheran, Iranas — Pra-

Hong Kong, Kinija —
Kiniečių komunistai vėl 
sugalvojo naują bylą 
prieš amerikietį, Douglas
S. Mackiernan, buvusį kaimelių sunaikinta.

drebėjimai pietinėje Irano 
srityje. Apskaičiuojama, 
kad 1,500 iki 2,000 žmo
nių užmušta ir apie 10

z



Antradienis, Sausio 31 d., 1950 2

KAS BUVO NUTEISTAS HISS?
r-

Šis vyrukas, teturėda-i nauja ne savam kraštui 
mas 28 m., kažkieno buvo! kilo jau 1939 metais. Bet! 
įsodintas į Žemės Ūkio! prezidentas Rooseveltasi 
Departamentą Wąshing-iiš to tik pasijuokęs. Alger 
tone, kur prieš tai jis ne-'Hiss visą laiką stipriai 
gyveno. Washingtonan jis į rėmęs D. Acheson, kuris 
atvyko tiktai 1933 m.'su Hisso broliu turėjo; 
Praslinkus trejiems me-Į 
tams, jis jau užėmė vice
direktoriaus vietą Vals
tybės Departamente. 1944 
m. jis pakilo į Specialių 
Politinių Reikalų direkto
rius, o 1945 m. pradžioje 
dalyvavo Jaltos konferen
cijoje kaip prezidento 
Roosevelto pata rėjas. 
Tuometinis Valstybės se
kretorius Stettinius savo 
knygoje “Rooseveltas iri 
rusai” rašo, kad Alger 
Hiss buvo lyg kokia pik
toji prezidento dvasia. Jis 
buvęs Jaltoje vienas iš į- 
takingiausių Amerikos 
delegacijos asmenų ir be 
jo aprobatos nepraėjusi 
nei viena susitarimo for
mulė. Tame posėdyje, ku
riame buvo išduotos Kini
ja ir Lenkija, Hiss vienas 
buvo šalia Roosevelto, 
šiam besitariant su Stali
nu. Karui pasibaigus, Al
ger Hiss atstovavo JAV

*•>

bendrą biznį. Tačiau Kon
greso komisija ir FBI 
prisikasė prie šio aukšto 
pareigūno ir jį atidavė 
teismui. Kad dėlto kilo di
delis susi jau d i n i m a s 
Valstybės Departamente 
ir amerikiečių visuomenė
je, buvo visai supranta
ma. Byla galėjo užkabinti 
ir kitus asmenis, bet tuo 
tarpu ji pasibaigė švel
niai. Nukentėjo tiktai Al
ger Hiss, kavęs 5 m. kalė
jimo — už melagystę. Ar 
bus keliama ir valstybės 
išdavimo byla, neaišku.

Tačiau po Hisso bylos 
senatorius Capehart iškė
lė tokių faktų, kurie labai 
nemalonūs valstybės se
kretoriui D. Acheson ir 
aukšč. teismo nariui 
Frankfurter. Jie pakaltin
ti globoję Hiss ir slėpę jo 
nusikalstamus da r b u s. 
Minėtas senatorius reika- 

S^n Tranci7ko“'konfe7en-kad Prez^ Truma- 
cijoje. Taigi, jis greitai “as PasLulyt* D; Ach<*°- 
kopė į viršūnes bet kam nu> *. Frankfurter alsu- 
tarnavo, savam ar sveti-jStat- 
mam kraštui, ne visiems: Taigi, rusų špionažo 
buvo aišku. (rankos yra ilgos ir skau-

Įtarimas, kad jis tar- džios...

I

(Dabarties (Pastabos
• Dirbantieji sovietuose
• Uždarbiai ir kainos
• Dirbančiųjų teisės

DĖL ACHESON PAREIŠKIMO 
KILO PASIPIKTINIMAS

Reikalauja atsistatydinti
VVashington, D. C. — 

Kaip žinoma, Dean Ache
son, valstybės i 
rius, spaudos konferenci 
joje pareiškė, kad “aš ne
su pasiruošęs Alger Hi-| 
ss’ui atsukti .----- -----
rą”. Sekretorius Acheson į 
tokį draugiškumą Hissuiį 
rodo jau antrą kartą.

Kongreso narių, ypač 
respublikonų tarpe kilo 
pasipiktinimas. Kai kurie 
kongresmanai ir senato
riai reikalauja, kad Dean katalikišką spaudą— laik- 
Acheson atsistatydintų, raštj “Darbininką”!

Jeigu jis pats to nepada
rytų, tai Prezidentas .Tru-

ttekreto- įyao turėtų, jį pjęiversti 
įferenci- išeiti iš Kabineto.

Atomo tyrinėtojai Kalifornijos Technologi
jos Institute mano, kad gal greitai atominio tyri
nėjimo dėka pasiseks atrasti medžiagas atstojan
čios žmogaus kraują, ši trijulė studijuoja tokias 
galimybes. Iš kairės į dešinę: Dr. John Derry; 
biologijos ir medicinos skyriaus atom. energ. ko
misijoje direktorius dr. Sields Warren ir Dr. John 
Bovvers iš Portland, Ore.

McCloy sako, kad atgyja Vokietijoj 
Nacięnalsocializmas

VVashington — Aukšta
sis Vakarų Vokietijos ko
misaras McCloy, dalyvau
jant valstybės sekretoriui 
Acheson, turėjo 30 min. 
pasikalbėjimą su prezi
dentu Trumanu.

Laike to pasikalbėjimo 
McCloy pareiškė, kad a- 
liantų kontrolė negali bū
ti nuimta Vakarų Vokie
tijai iki vokiečiai pakan
kamai neįrodys, kad su
geba demokratiškai tvar
kytis.

Savo pirmame pusmeti
niame Prezidentui prane
šime McCloy, teigia, kad

Ethiopijos ambasados 
Washingtonui memoran
dume gen.. Naši pasmer
kiamas kaipo “fašistų” 
armijos karininkas, kuris 
“aktyviai dalyvavo italų- 
ethiopų kare”. Sakoma, 
kad jis Alijantų Karo Nu
sikaltimų Tyrinėjimo Ko
misijos buvo įtrauktas 
“karo kriminalistų” sąra
šam

KAM REIKALINGA 
PAŠALPA?

Atvykę, ,t 
BALF-o «st<

i
Sekretorius Acheson sa- 

j kė, kad jis su Prezidentu
laVLh“£^iTrumanM dar nekalbėjęs, 

.;ką jis turėtų daryti, norė
damas ir toliau palaikyti 
bičiulystės ryšius su Al- 
ger Hiss.

Skaitykite ii platinkite

Tėvas Kazimieras

Įsigykite
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis

tremtiniai
. ovai tvirtina,

Vokietijoje nącionalsocia- kad negalinčių emigruoti 
lizmas tvirtėja ir darosi 
vis aktyvesnis. Jis pripa
žįsta, kad daugelis buvu
siųjų žymių nacių vėl at
sirado pirmose vietose 
vokiečių ekonominio gy
venimo. Vokietijoje jau
čiamas pasipriešinimas 
vykdomoms reformoms, 
pradedant pasyvia opozi
cija ir baigiant daromais 
trukdymais. Didelė dau
guma vokiečių yra pasy
vi politiniam ir sociali
niam gyvenimui. McCloy 
mano, kad pozityvinės jė
gos stengiasi paimti vir
šų prieš negatyvines. Jo 
nuomonė, kanc. Adenaue
rio vyriausybė turi demo- pasijunta vėl

ir

I

I

.. K,pu<’na-' MALDAKNYGĘ -

ATLAIDŲ ŠALTINIS

■ kratinę vadovybę, vokie- 
i čių parlamentas susideda 
iš liberalinių ir antinaci-j 
nių gaivalų. >

tremtinių būklė Europoje 
labai apverktina. Gal nie
kad pašalpa nebuvo tiek 
aktuali ir reikalinga kiek 
šiuo metu. Kiekvienas ga
li suprasti jausmus ir 
pergyvenimus tų vargšų, 
kada jie mato savo bičiu
lius, pažįstamus bei gimi
nes, išvykstančius į Ame
riką, o jie lieka ligos bei 
senatvės prispausti, ne- 
numatydami nieko švie
sesnio ateityje. Nerimo 
nuotaika juos visur lydi.

Koks būna džiaugsmas 
ir pasitenkinimas, kai jie 
pajunta savo tautiečių iš 
Amerikos pagelbą. Jie 

žmonėmis
esant.

Suteikta laiku pagelba 
ne vieną išgelbsti iš nelai- 

NeŽtatat bendros apa-!““* štai keli pavyzdžiai:

Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 
571 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 

Į paauksuotais kraštais. Ant viršelio gražus dekoratyvinis 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maklų atlaidus patikrino Tėvas Dr. Klemensas Žalalis. 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

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

Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš- 
kirjię apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą s« money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite "Darbininkui", 366 West 
Eroadway, South Eoston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

t

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

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

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

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

ja 300 rublių, vyriška eilutė 
(kostiumas) — 600 - 700 rb., 
moteriškas kostiumas — 400 
rb., jautienos mėsos svaras 
laisvoj rinkoj — 100 rb„ vie
nas papirosas — 2 rb., mote
riškų sagtukų pokelis — 15 

Žmo:;a ir'mėgina piešti ružavomis spąlvo- rublių ir t.t.

I

kiškų markių ,(400 dole-‘ 
rių). Kai tos skolos neat
lygins, Vokietijoje yra 
sulaikomas jos vyras ir 
du maži vaikai,

b) Britų zonoje, netoli 
Bremeno, vienoj lietuvių
Stovykloje taip pat akių' Suraudonėję mūsų tautiečiai, 
džiova susirgo lietuvis kaiP Jungtinėse Amerikos Vals- 
Naujokaitis. Vyras tik 33 ‘tytoėse, taip ir Kanadoje, nuolat 
_ ______________________ m derinu mrsi vnmic cnalvru !metų amžiaus, 
du maži kūdikiai. Kad 
Naujokaitis neprarastų 
nors sumenkusio regėji
mo, reikia jį vežti į akių 
TBC sanatoriją Schvvarz- 
walde, esančią beveik už 
1000 mylių nuo stovyk
los. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus ir BALF-o pa
stangomis Naujokaitis į 
Schwanwaldą buvo at
vežtas ir ten yra gydo
mas. Bet iš ko dabar gy
venti jo šeimai ir I__ __
lyginti už ligonio gydy
mą?

Tokių atsitikimų yra 
šimtais ir tokiems šelpti 
ir gydyti reikia lėšų. Tik
tai suburtomis jėgomis 
mes galime juos išgelbėti. 
Nepagailėkime aukos mū
sų nelaimingiems tautie
čiams, esantiems tremty
je. Aukas siųskite neati
dėliodami:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

mis dirbančiųjų padėtį Sovietų! Dabar pažiūrėkime į anglia- 
Sąjungoje. Dažnuose jų mitin-’kasio ar kitų narių 
guose tenka išgirsti panegirikųį darhininko naminį 
tam kraštui, kuriomis jie mulki-I Angliakasys uždirba

kasyklų 
biudžetą, 
į mėnesį

----------------- --------------- .... ----------------- J-------------------------77 . \.-------------------------------------------- ‘ 
na nežinančiuosius ir, romdamie- ■ 1.200 rublių. Jis išleidžia: vai
si įprastu bolševikams nachališ-jdžiai (mokesčių formoj) 195 
kurnu, suvedžioja žmones. Norsrb., pragyvenimui — 820 rub- 
patys raudonųjų vadai padėtį lių, o iš likusių 185 rb. galėtų 
sovietuose, matyt, puikiai žino, pirkti: vieną batą (ne porą, 
Tai galima spręsti ir .iš Čikagos nes pora batų kainuoja 300 
policijai įkliuvusio V. Andrulio: rb.), dešimtį papirosų ir pokelį 

i bylos. Naiviems žmonėms jis • špilkučių plaukams...
gyrė “raudonąjį rojų” bet. kai Manau, čia jokie komentarai 

s ar Ka
nados darbininkai, o taip pat ir 
naujai atvykusieji, puikiai ži
no, kiek čia galima uždirbti į 

'mėnesį, ką nusipirkti ir kiek 
susitaupyti.

•
Sovietuose dar smaugia dar- 

biniknų normos, kiek kuris 
darbininkas ir kokio darbo tu
ri atlikti. Nors ir neprivalgęs 
dirbantis, vis tiek turi nustaty
tą normą išpildyti, nes priešin
gu atveju jis neteks darbo ar
ba bus apšauktas “sabotažnin- 
ku”. Gi tokiam kelias veda į 
Sibirą priverčiamųjų darbų 
stovyklą.

Turėdamas gyventi, kiekvie
nas darbininkas stengiasi ir 
dirba iš paskutiniųjų. Jo jėgos, 
savaime aišku, labai iš
senka ir jis paliegsta be laiko. 

; Valdžia į tai jokio dėmesio ne
kreipia. Bolševikams žmogus— 
tai mašinos ratelis: sudilo, su
sidėvėjo — išmeta lauk...

Be to, milijonai žmonių So
vietų Sąjungoj yra laikomi pri
verčiamojo darbo stovyklose. 

Pranešimai iŠ Belgijos algą 8000 rubliu cirko artistas tikslą skaičių tegali žinoti 
-------- ---------- rr . MGB Vis 

kad tų nelai- 
•1 apie 15-20 

mil. Jie dirbdami sunkiausius 
, ' 4 000 darl>us ir blogiausiose sąlygose

belgai rublių, mokytojas — 1.200 rb.,|j°kio atlyginimo negauna. Jie

kuo at- pagrasė jį patį deportuoti į tą nereikalingi. Amerikos

l

a) Buv. Wureburgo lie
tuvių stovyklos gyvento
ja Petkūnienė susirgo a- 
kių liga. IRO gydytojai 
kuris laikas ją gydė be 
atlyginimo. Bet sveikata 
negrįžo, vieną akį pradė
jo aptraukti — ji nustojo 
regėjimo. Ta vargšė mo
teris kreipėsi į privatų 
vokiečių gydytoją, akių 
ligų specialistą. Tasai 
greit surado, kad akis ap
krėsta džiova. Teko tą a- 
kį gydyti keletą mėnesių, 
kol • sumažėjęs regėjimas 
grįžo ir-akis nuo ligos ap
sivalė. Bet po kurio laiko 
pradėjo karščiuoti ir pū
liuoti antroji akis. Pasi
rodo ir ta jau buvo akių 

(džiova apkrėsta. Vėl teko 
Ethiopijos valdžia įteikė kreiptis į tą patį gydyto- 
griežtą protestą Jungti- ją, vėl reikėjo keletą me
nėms Tautoms dėl pasky-' nėšių gydytis. Dabar ta 
rimo italų gonerolo Naši Į moteris, mūsų sesė lietu
ką ipo gubernatoriaus bu-įvė, pasveiko. Tik turi Bu
vusiai italų kolonijai So-'mokėti gydytojui už regė- 
malijoje. ’jimo išgelbėjimą 1600 vo-

tijos, pareiškė McCloy 
prezidentui Trumanui, vo
kiečių tauta reikalauja 
savo vyriausybę, kad ji 
pasipriešintų grėsiančiai 
nacių ar komunistų dik
tatūrai.

Vokietijos Okupacinis 
statutas būsiąs reviduo
tas tik
Vokietijos 
komisarai turi 
kietijos viešojo 
pulsą ir budėti, 
karų Vokietija 
komunistinės 
vergi jon.

Etlihįiji jtęįė protelį 
Jungtinėms Tautam

Lake Success, N. Y. —

rugsėjo mėnesį, 
okupaciniai 

sekti Vo- 
gyvenimo 

kad Va- 
nepatektų 
diktatūros

“rojų“, jis spardosi visomis ke
turiomis...

Jei Sovietų Sąjungoj taip ge
rai, kaip Andriulis tą padėtį pie
šė ligi šiol, tai nėra gi ko spar
dytis. Juk ir priežodis sako: 
“Žuvis ieško kur giliau, žmogus 
— kur geriau”...

Deja, sovietinė propaganda 
nuo tikrovės skiriasi, kaip ugnis 
nuo vandens. Tiesa, Sovietų Są
jungoje yra žmonių, kuriems 
gera gyventi: tai komunistų 
partijos žmonėms, įvairūs val
džios pareigūnai ir kitokie rau
donieji dignitoriai, arba bolševi
kinė buržuazija. Gi darbininkų 
padėtis sovietuose — yra sun
kiausia ir prasčiausia visame 
pasaulyje.

Žvilgterėkime, pavyzdžiui, į 
sovietinius uždarbius ir pragy-

I

Taitis dėl uranijaus
Londonas — Ateinantį 

pirmadienį Washingtone 
prasidės Jungt. Valst.,! ? .. - , i • •! su vietinius uzuaiuius ir pra-KV-;britų ir belgų pasitarimai; .. . . . f , .. _ , x . . I vemmo reikmenų bei maisto kai-o ■ maninoc i* « i n o ‘ ‘

I 
I

atomines en e r gi losi _ - '
.. . . ttx • • • • inas. Jos paimtos iš pačių sovie-reikalais. Užsienio minis- < . . . *. ... r ,, .. . - . tmių šaltinių, iš jų spaudos,ten jos pareigūnai sako,: * _ \ o, j • - ?- • i t Pav., Sovietų Sąjungoje Aka-kad pirmoj eilej bus pa-i, .. . . b . ,.

liesti uranijaus reikalai, l .J; .5 . .tas istorikas, gauna mėnesinęliesti uranijaus reikalai.

sako, kad ’ Washingtone _ 6,000 rublių (toji profesija tik NKVD, dabar 
bus aptariami Kongo ka- itin gerbiama, nes Sovietų Są-jdelto sėjama, p- 

, klausi-; jungos žmonių gyvenimas — ir mmgų žmonių yrasykių uranijaus ]
mai, nes šiais metais bai-|yra ištisas cirkas...), žymus in- 
giasi sutartis pagal kurią žinierius kasyklose — <------
amerikiečiai ir T _ ___ _____ _
naudojo Kongo kasyklas, buhalteris — 800 rb., raštinės1 tegauna tik hado maistą, sku

darbininkas - 500 rb., prakti-ldurus kūnui Prisidengti ir ne- 
kantas — 200 rublių. 0 ką gali!švarius barakus nakties poil-

i už savo;SIU1--
- • ! Sovietų darbininkai neturi

gyVent!? | teisės ginti savo reikalų. Jie
Pora batų Sovietuose kainuo- į neZali reikalauti pakelti atlygi- 

; nima negali streikuoti. Už tai 
turi būti valstybei autori-Į^res’a kalėjimas arba sovietiš- 
tetu, o ne valstybė žmo- ki^ kacetai- 
nėms.

Joseph F. Kennedy yra sovietinių 
lietuvių bičiulis. Jis yra 1--------
kalbėjęs stambiuose mūsųif 
susirinkimuose i. _____
vai išlaisvinti kongrese. 

Kenedy Mtoratį įpirkti tokie tarnautojai
StartU Bend, tad. -Sau- algas ,ir. kail) * gali “ * pra‘| 

šio 29 d. š.m. Notre Dame 
Universitetas suteikė tei
sių daktarato laipsnį at
stovui Joseph F. Kennedy 
iš Massachuetts. '

Šia proga atstovas Ken
nedy pasakė turiningą 
kalbą. Jis ragino piliečius 
neišsižadėti savo teisių. 
Jis pareiškė, kad žmonės

Tai tokie uždarbiai, kainos ir 
’ į darbininkų teisės 

‘raudoname rojuje”, kurį 
;mums perša Maskvos agentai, 

ir Lietu-!bet PaD’s važiuoti nenori.
Pr. Al.

I

PADEK IR SAVO BROLIUI 
ATVYKTI Į AMERIKĄ

BALF’o Direktorių
Tarybai

Gerbiamieji,
Perskaitęs laikrašty ži

nią, kad reikia išgelbėti 
600 lietuvių 
partraukiant juos iš Vo
kietijos į šį kraštą, tuo
jau siunčiu $5. Tie žmo
nės yra tokia didelė mū
sų negirdėtu žiaurumu 
naikinamos Tautos verty
bė ir reikalinga sukelti 
$20,000 suma yra tokia 
maža, kad ji turi būti per 
mėnesį laiko surinkta. Aš 
esu tikras, kad pusę pini
gų sudės buvę tremtiniai. 
Juk tai reiškia tik kiek
vienam iš 18,000 vieną 
kartą atsisakyti kino. Aš 
tikiu, kad kitą pusę leng
vai sudės senieji lietuviai. 
Daug yra mūsų tautiečių, 
kurie turi gerus biznius, 
ne po vienus namus ir ne 
po vieną automobilį. Kai

kurios draugijos skelhiasi 
turį banke padėję po 
$100,000 ir daugiau neži-| 
nodami, ką su tais pini-! 
gaiš veikti. Ko gero gali 
bankas bankrutuoti ir pi- 

ūkininkų, nigai prapulti.
Aš siūlau, kad BALF’as’ 

sudarytų 
$40,000 ir 
siuntinėtų 
asmenims 
joms, prašydamas aukoti į 
tam tikrą nustatytą ma
žiausią sumą. Pusė gal 
neatsilieps, bet aš nesu 
tokios blogos nuomonės' 
apie mūsų tautiečius, kad 
daleisčiau jog du trečda-į 
liai tylės. Ir pinigai bus; 
sukelti. Jie turi būti su-į 
kelti. Svarbiausias daly-j 
kas — tie žmonės turi bū-į

planą sukelti į 
tiesioginiai iš- i 

paraginimus i 
ir organizaci-!

I

ti atvesti.
Su pagarba 

Dr. Jonan Balys 
Indiana University

Bloomington, Indiana

Airijos premieras John 
Costello vyksta pas po
piežių vizito Vatikane Šv. 
Metų proga.
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Cotercd a* second-claas matter Sept. 12, 1915 at the poat office at Boatoa
Maaa. under the Act of March 3, 1870.

Ccceptance for malling at apecial rate of poatage provided for ln Beetloe ! 
1103. Act of October 8, 1917 authorized on July 12. 1918.

BUBSCRIPTION RATES
Domeatic yearly ___________  15 00
Domeatic once per week yearly $3.00
Forelgn yearly_____________ $5.50
Foreign once per weeh yearly $3.50

Artėjant Vasario 16 Šv. Vaclovui

lietuviai 
j siaus metais 

prenumeratos kaina i dieną gražiai 
Amerikoje metanu________ M <*• ■
Vieną kart aavaitčje metami 
Užsieny metam* 
Užsieny 1 kart

Artėja Vasario 16-toji.jčias, tai pasitenkinti bent 
Kiek iš spaudos tenka pa- trumpesniais laiškais re- 
tirti, naujai atvykusieji ir daktoriui, kurie visada 

! senieji lietuviai ruošiasi juos deda, o skaitytojai 
šiais metais Vasario 16 noriai skaito. Juo geriau 

paminėti, laisvasis pasaulis pažins • 1 _ A •  ■ J • 1 •• 1 «*5.00 Kiek sąlygos leis ketina- tikrąjį komunizmo veidą

_________________ 3 

Kvieskim tremtinius per 
organizacijas

Vykdydamas imigraci
jos darbą, BALF-as koo
peruoja su pripažintomis 

'organizacijomis, kaip tai 
(National Catholic Welfa- 
• re Conference, Church 
World Service, Internatio- 
nal Rescue Committee, 
Lutheran World Relief, 
Ine. ir kt., o taip pat, kas 

i to pageidauja, tarpinin- 
, kauja pasiunčiant bylas 
tiesiai per DP komisiją 

i VVashingtone. Pastaruoju 
laiku teko nugirsti nusi- 

i skundimų, kad tremtiniai 
vykstantieji per DP Ko
misiją susilaukė trukdy
mų, o kai kuriems, spon- 

l.4 šeriui atsisakius nuo ga
lianti jos, išvykimas buvo 
nutrauktas. Tai įvyko dėl
to, kad D. P. Komisija ne- 

t j turi aparato, kuris trem
tinius globotų jiems atvy- 

į Amerikos uostą.
I Traveler’s Aid Society 
j (TAS) pagelbsti tiktai 

Pagal turimus ir patiks-, jejga iš anksto įnešti pini- 
lintus adresus šiuo metu gaį Uy kelionę nuo uosto 

įssiun- jkį gyvenamos vietos, 
laiškai; .

. . • A ulrcpiaii icvfirnintnc nr.
VISI IĮ

I

A. Tymolis'

kuiiigaikščiui ir kankiniui

Didžiuokis Čekijos tauta. 
Didvyrį šventą išauginus: 
Kai tu vardu jo išpirkta. 
Jam dangūs orią garbę pina.

*
Kad dar skaidriau jo karūna 
šviesiuoju auksu suspindėtų, 
Nebaidė nė nakties šalna 
Basam prie Kristaus paskubėtų.

♦

Nuo brolio budelio ieties 
Altoriaus laiptuose sukri tęs, 
šiandien maldauja Viešpaties, 
Kad tautai šviestų laisvės rytas.

me iškelti ir amerikiečių ir piktus jo kėslus,
iv-uj metami tsjo spaudoj lietuvių kančias 

j pavergtoj tėvynėje ir grė- 
South BoRtnn Maaa siantį visam pasauliui ko-

- . munizmo pavojų.
1 Mano supratimu, šios 
dienos minėjimą reiktų 
kreipti dviem linkmėm: 
1. Kur tik galima, kelti 
amerikiečių spaudoj ko
munistų žiaurumus pa
vergtoje tėvynėje bei ki
tuose kraštuose už gele
žinės sienos. Ryškinti ko
munistų siekius, kurie 

U. S. News and World Report. Tais keliais žodžiais daugumai laisvojo pasau- 
daug pasakyta. Maisto klausimas visame pasaulyje Įjo žmonių nėra gerai ži- 
išlindo priekin, o Rusijoj jis nuo pat pradžių buvo, 
yra ir bus pats svarbiausias galvoskaudis ir galvo
sūkis, kurio Sovietai taip ir nebepajėgia išspręsti. Tai 
visai natūralu, nes Sovietų vadai bei komunistų par
tija pirmoje vietoje stato apsiginklavimo reikalą ir 
jam pašvenčia pirmaeilines industrijos pastangas, o 
žmonių gerbūvis, maistas, apranga, patalpa ir ben
drai patys būtiniausi gyvenimo reikmenys palikti 
paskutinėj vietoj. Beveik visko trūksta, o kas galima 
nusipirkti, tai už neįkandamas kainas. Žmonės dejuo
ja, nešdami pernelyg sunkią gyvenimo naštą, ir lau
kia, kada, pagaliau, jų būklės sąlygos pagerės. Nesu
laukia. Nežiūrint primygtinų propagandos pažadų, 
gyvenimas eina blogyn, ne geryn.

Po to baisaus karo, kurs trečdalį Rusijos visai 
sunaikino, žmonės manė kiek atsikvėpsią, pailsėsią, 
susilauksią geresnės būklės. Karo metu jau lyg atly
žo nežmoniška piliečių priespauda, lyg religinės ir as
meninės laisvės šystelėjo: tikrai bus atmainų. Deja, 
gyventojų lūkesčiai neišsipildė. Valdžia iš naujo va
džias įtempė. Pažabojo spaudą, muziką, radio, teat- lietuvių tautos istorijoje 
rą, paišybą. Subarė- rašytojus, artistus ir aktorius už bus atžymėtas kaip vie
tai, kad pradėjo žiūrėt į buržujinę Europą, semti iš nas baisiausių 
ten raštams ir menui įkvėpimo ir pasmerkė visa tai, pių. Į jį sutelpa visa tai, 
kas nesutinka su siaurais ir žiauriais sovietiniais ką tik didžiausių aukų 
varžtais. Mat, komunistų partiją supurtė baimė,’ kad kaina gali pakelti žiau- 
Sovietijos žmonės, susidūrę su Europos gyvenimu, raus okupanto pavergta 
savo akimis pamatys, kad juos begėdiškai meluota tauta ir po atėjūno kojo- 
apie tariamą buržujų vergovę, netvarką išnaudojimą, mis mindžiojamas betei- 
skurdą ir, iš viso, apie daug prastesnį negu Sovieti- sis žmogus, 
joj gyvenimą. Iiptasi labai griežtų priemonių. Grįž
tančius kariuonfenės dalinius siuntė kur toli, toli į 
Rusiją, arba tiesiog į Sibirą. Žmones perspėjo, kad 
kaerivių pasakoms apie buržujų gerbūvį netikėtų. 
Girdi, jie karo trenksmais tiek sujaudinti, kad yra 
nenormalūs, bet tikėjo — kareiviams, kuriuos bet gi 
valdžia veikiai nugabeno į nežinomas vietas, o šne
kesniuosius tai tiesiog nusiuntė į priverstinų darbų 
stovyklas, žodžiu, varžtai visiems ko didžiausi. O dar 
čia Kremlius paskelbė naują piatilietką! Visa Rusija 
vienu balsu sudejavo.

Prie visa to prisidėjo vilkas už durų — maisto 
trūkumas. Sovietų valdžia jau iščiulpė visus okupuo
tus kraštus. Dabar kibo į Kiniją. Ubags paspaudė 
ubagą. Nenuostabu, kad abiem diktatoriam — Stali
nui ir Mao sunku dėl maisto susitarti, nes abiem jo 
trūksta. Mao turi skaitytis su Stalinu, nes pats toli ri parodyti tie du azijatai! Įdomu, kuris kurį apmaus, čius yra įsijungęs į dar mašauskas, 1847 E. 86th 
gražu nesusitvarkęs. Stalinas negali stumdyti Mao, K. Europoje likusiųjų trem- St. Cleveland 6, Ohio.
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Stalinas ir Mao-Tse-tung
“Kinijos komunistų valdovas Mao-Tse-tung turi 

nemaža vargo susitarti su Rusijos Stalinu. Pereitais 
metais Mao neprisiuntė Maskvai iš Mandžurijos tiek 
maisto, kiek buvo pasižadėjęs. Taigi Stalinui sunku 
su juo susitarti”.

Šią pastabą padarė gerai informuotas žurnalas

nomi, būtent: noras pa
vergti visą pasaulį, įstum
ti žmones į didžiausią 
skurdą ir žiaurią vergiją. 
Tą nušviesti geriausia ga
lėtų naujai atvykusieji —

juo 
greičiau ir Lietuva atgaus 
laisvę.

2. Vasario 16-tosios pro
ga turime surinkti kiek 
galima daugiau lėšų Lie
tuvos laisvinimo darbui. 
Lietuvių organizacijos ir 
jų skyriai turėtų iš savo 
kasos skirti tam tikrą 
mą. Pavieniai asmenys tu- ligšiolinė egzistencija Eu- 
rėtų patys įsipareigoti 
aukoti 
darbį. 
šiame 
naujai 
dosniai aukodami 
tiems paaiškindami, 
kios didelės svarbos turi auvių Kultūros Institutu 
tokios aukos Laisvės ko- ir gavus iš pastarojo ati- 
vai. (tinkamą paramą, yra pra-

Prisidėkime tad prie ko- dedama rinkti dokumen-

su- miršti vieno — tremtinių tintų gelbėjimo akcijų.
Tam reikalui jau turi- 

ropoje ir atsiradimas JA ma Amerikon atvykusių 
už- V-se, be milžiniškos Ame- tremtinių kartoteka 

BALFo sudarytuose są
rašuose pažymėti adre
sai, kurie su aktyvia pa-i 
skirų asmenų, organizaci-

vienos dienos
Ypatingai aktyvūs
darbe turėtų būti būtų nebeįmanoma. Todėl 
atvykusieji, patys

rikes lietuvių paramos (
i

susitarus su VT Informa- 
ir ki- cine Tarnyba Europoje, 

ko- BALFu ir Amerikos Lie- jų, draugijų ir klubų pa- , .
rrolV\o trro irilzomn i lzn_ *galba yra atitinkamai ko
reguojami.

komunistų žiaurumų liu- votojų už Laisvą Tėvynę taoine medžiaga apie A- 

viai, turį pažinčių su vie- skatiku”, o komunistų teikiamą paramą batu
tos laikraščių redakcijo- kėslų aiškinimu nudenki-t reni t iniams 
mis ir moką gerai abi kai- me jų “demokratines kau- 
bas. Jei kur nesisektų į- kės” ir parodykime, kokie 
dėti platesnių straipsnių tyronai po jomis slypi, 
apie Lietuvą ir jos kan- L. Rytas.

dininkai — ir vietos lietu- kiekvienas savo “našles m®rjkos lietuvių teiktą ar

poje ir atvykus į JAV. 
Šio darbo imasi Lietuvių 
Tautinės Martirologijos

tremtiniams yra 
čiami atitinkami 
ir anketos. Todėl
JAV atvykę tremtiniai y- 
ra prašomi ko efektin
giausiai paremti dedamas 
pastangas, ypač prisiun-

NELIKIME SKOLINGI 
ISTORIJAI

Marija Pečkauskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaitės asmenybė

KAIP BŪDAVO SENIAU
Vėl širdis man sudrebėjo, kai žandaro 

rankos pradėjo čiupinėti mano brangias fo
tografijas. Bet stengiaus žiūrėti į viską iš 
komiškosios pusės ir vis nesilioviau šypso- 
jus. O “pristovas” lig galo išlaikė savo džen
telmenišką stilių: net neįėjo į mano kamba
rį, tik stovėjo ant slenksčio ir pats nepalie
tė nė vieno daiktelio. O kai “uriadninkas” 
ėmė sklaidyti knygas, tarė: “Dovolno!” Gal 
manė, kad jose yra kas paslėpta, ir iš savo 
džentelmeniškumo pasigailėjo manęs.

Taip pasibaigė krata pas mane, labai lai
mingai ir džentelmeniškai, ir kratyto jai iš
važiavo namo,~nepasiėmę nė mažiausio po
piergalio. Bet nuo to laiko tapau atsargesnė. 
Nebelaikiau savo kambaryje jokio įtariamo 
daikto, o parašius “Viktutės” lapelį, tuojau 
kišdavau jį į šieną daržinėje.

Antras atsitikimas buvo kitais metais, 
vasarai baigiantis. Kun. Tumas neseniai bu
vo atsidanginęs į Kuršėnų filiją, Micaičius. 
Tai buvo taip netoli nuo Šiaulių, kur tuomet 
gyvenau, kad nutariau kuo greičiausiai jį 
aplankyti. Drauge su manim panorėjo va
žiuoti ir mano pusseserė, mano nuoširdi bi

Aukščiau išvardintos or
ganizacijos tremt i n i u s 
globoja ir pagelbsti visais 
atvejais, būtent, pakredi- 
tuoja tremtinius išper- 
kant jiems kelionės bilie- 

savo gyvena- tus> išmoka maistpinigius, 

tę persikeliant iš vieno 
miesto į kitą. Daugeliu 
atvejų praslinkus 4-5 
mėn. nuo tremtinio atvy
kimo dienos adresatus 
laiškai sunkiai bepasie
kia. Be to, : 
sąrašuose neretai

skyrius, kurio pastango- čiant adresus tų tremti- 
sunnkta nių, kurie _

daug vertingos dokumen- mąsias vietas yra pakei-
mis jau yra

duoda garantijų davėjams 
telegramas ir suteikia ki
tokią pagelbą. Kartais pa
sitaiko, kad kvietėjas pa
keičia gyvenamą vietą ir 

_'jo negalima surasti, arba 
_ ieJjis atsisako priimti trem- 

skelbiamuose kinius, tuokart tos orga- 
_______ _____ pavar_!nizacijos suranda kitus 

dės esti labai iškraipytos, i sponserius ir tremtiniams 
o dažnai ir visiškai išleis- nėra Pav°jaus patekti į 
tos.

Grąžinant užpildytą an
ketą prašoma kartu par. 
siųsti ir 
nių

tacinės medžiagos, vaiz
duojančios lietuvių tautos; 
ir pavienių mūsų tautie-Į 
čių tragišką likimą. Toji 
medžiaga paliečia virš1 
35.000 paskirų asmenų iri 
yra naudojama lietuvių 
reikalams ginti.

Šiuo atveju rūpi užak
centuoti sekanti klausi
mai:

1. Suregistruoti visus 
šaky- Amerikos lietuvius, kurie 

išsi- bet kokiu būdu yra prisi- 
kariai,'dėję prie tremtinių glo-

Paskutinis dešimtmetis mes tikime ir niekuomet 
tikėję nepaliausime. Tai 
kartoja kiekviena lietu
viška širdis ir pavergtoje 
Tėvynėje ir Sibiro trem-Į 
tyje ir laisvuose vakarų 
kraštuose.

Tūkstančiai lietuvių1 
tremtinių pasiekia JA 
Valsybes. Jie yrt, 
tum, antrojo mūsų 
laisvinimo fronto 
kurie savo aktyvia veikla bos ir gelbėjimo akcijos, 
ir liudijimu civilizuotam' 2. Bent apytikriai nu-'di jų noras ir pastangos 

pagelbėti tremtiniams, su 
i tremtinių globa, šalpa ar 
: kelione į JAV susijusių 
foto nuotraukų ar kitos 
panašios medžiagos (lai
vuose leisti laikraštėliai, 
Amerikos lietuvių nuo
traukos, pavienios ar su 
atvykusiais tremtiniais).

Visa medžiaga siunčia
ma Lietuvių Tautinės

laikotar-

Tačiau ir tokiais kritiš
kais laikais lietuvis nie
kada nėra praradęs vil
ties į lietuvių tautos ir 
valstybės visuotiną ger
būvį. žūtbūtinė kova už 
krašto išlaisvinimą, ne
svarbu kur ji šiandieną 
būtų tęsiama — krašte ar 
už jo ribų, vieną kartą tu
rės baigtis didžiųjų mūsų 
siekimų išsipildymu. Tuo

k

didesnius nemalonumus. 
Tuo tarpu tremtiniui vyk
stant tiesiog per DP ko- 

charaktėrTng^-?misiJttokiU atVeju
nių Amerikos lietuvių panaikinama ir jam nelei- 
laiškų, kuriuose atsispin-j^z^ama v5’kti i JAV.

■ • • • Z _ 1 • v v*

pasauliui apie bolševizmo statyti dolerių sumą, ku- 
nešamus tautų ir žmo- --------------- : !

• gaus sunaikinimo meto-
! dus, paremia
Lietuvos Laisvės kovų 
pozicijas — krašte kovo- kus į JAV. 
jančius brolius partiza
nus.

Tačiau turime nepa-

ria yra įvertinamos priva
čiu keliu termtinių gautos 

pirmąsias iš Amerikos lietuvių ver
tybės Europoje ir atvy-

Štai dėl šių priežasčių 
patariama kviestis trem
tinius per organizacijas.

Kun. Dr. J. B. Končius,
BALF pirmininkas.

3. Kuris procentas A- 
merikos lietuvių, ištiesu
sių tremtiniams pagalbos 
ranką yra buvę jų gimi
nės ir

______ __________ ____ ~__________ ______________ 4. Kuris Amerikon at- Martirologijos Skyriui se- 
Stalinui miegoti neduoda. Kiek čia veidmainystės tu- vykusių tremtinių skai- kančių adresu: Jonas Ri-

nes šis pastarasis taip pat turi milžinišką plotą že
mės ir du kartu daugiau žmonių. Be to, Tito šešėlis

čiulė nuo pat mažų dienų ir tuomet taip pat 
karšta lietuvių patrijotė. Ji tepažino kun. 
Tumą iš mano turimos jo fotografijos, o aš 
nelabai daugiau, nes buvau mačius jį tik vie
ną kartą labai trumpai Šiaulių stotyje. Aš 
lydėjau vieną savo pažįstamą, o kun. Tumas 
kaip tik važiavo kažkur pro Šiaulius, ir mu
dviejų bendras pažįstamas supažindino mu
du. Pasikalbėjome kelias minutes, kol trau
kinys stovėjo — ir tai buvo visa pažintis. 
Bet bendros idėjos artina žmones greičiau 
ir stipriau, negu ilgas matymasis. Po to su
sitikimo tarp mudviejų užsimezgė korespon
dencija, padariusi man be galo daug nau
dos, ir rodės man, kad esame geri pažįstami.

Tad vieną gražią, šiltą rugpiūčio dieną 
įsėdome abi su pussesere į traukinį — labai 
sujaudintos ir laimingos, kad važiuojame 
pas Vaižgantą — didelį patrijotą, rašytoją, 
veikėją, laikraščių redaktorių, baisųjį “lit- 
vomaną”, kokio pasaulis dar nebuvo matęs, 
apie kurį buvo pasakojamos legendos Žemai
čių dvaruose. Mudviem imponavo kiekvienas 
šis titulas, o ką besakyti, kokį įspūdį darė 
visi kartu. Trumpai sakant, į tuos Micaičius 
keliavome, kaip į kokią Mekką, baisiai oriai 
ir kilniai nusiteikusios.

Nuo Kuršėnų stoties važiavome arkliais. 
Prie pat namo neprivažiavome, bet, sustoju
sios prie kiemo vartų, nuėjome pėsčios į 
prieangį. Todėl niekas mūsų atvažiuojant 
nepajuto. Niekur nebuvo matyti jokio žmo
gaus, bet įėjusios į prieangį, išgirdome to
liau, kambariuose, kalbant kelis vyriškus

balsus. Matyt, kun. Tumas turėjo svečių. To 
bereikėjo! Būdamos tikros žemaitės, abidvi 
negalėjome pasigirti pilietine drąsa. Pats 
vizitas pas mažai tepažįstamą žmogų mu
dviem buvo, galima sakyti, šiek tiek didvy
riškas darbas, ir reikėjo, mat, nelaimės, kad 
čia dar svečiai ir dar, turbūt, visi vyrai! 
Rados nejauku. Nedrįsdamos eiti toliau, nu
tarėme tuo tarpu sustoti prieangyje ir lauk
ti kol kas ateis. Bet visa tai nedrumstė mūsų 
linksmos nuotaikos; plepėjome ir juokėmės 
patylomis, spėliodamos, ar greit pasirodys 
veidas to, kurį taip troškome pamatyti.

Tuo tarpu džiaugėmės matydamos nors 
jo buveinės prieangį, kur jis, turbūt, praleis
davo ne vieną savo naudingo, darbštaus, tė
vynei paaukoto gyvenimo valandėlę. Aty- 
džiai ir garbingai apžiūrėjome visus priean
gio kampus, nes juk pirmą kartą savo am
žiuje buvome tokio garsaus patrijoto na
muose. Puodeliai su žolynais, laikraščiai pa
mesti ant stalo — viskas buvo nepaprasta, 
iškilminga. Rodės, kad čia ir oras buvo ki
toks. Berods, tie laikraščiai buvo keli kaž
kokio rusų dienraščio numeriai ir vienas 
lenkų “Kraj’o” numeris, bet žinojome, kad 
giliau yra ir kitokių, kuriuos mudvi pama
tysime. Tačiau nepaisant tos pagarbos jaus
mo ir nedrąsos, atėjo man mintis apgauti 
šeimininką. Susitarėm su pussesere, atėjus 
jam, pasakyti, kad jinai aš, o aš — ji. Vieną 
kartą mane trumpai tematęs, kun. Tumas 
patikės — ir paskiau bus juoko. Taip praė
jo koks ketvirtis valandos. Jau buvome be-

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

Prof. M. Krupavičius,
Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto pirm.

pradedančios nerimauti ir derėtis, katrai 
pirmajai eiti toliau — tik štai išgirdome 
žingsnius, ir į prieangį įėjo kun. Tumas. Iš 
karto mane pažinęs, ėmė nuoširdžiai svei
kintis. Mano sumanymas nuėjo niekais.

Visi nuėjome į svečių kambarį, kur sėdė
jo du svečiai kunigai. Juodu netrukus išva
žiavo, ir tuomet prasidėjo vienintelė pasau
lyje įdomi šneka: kas spausdinama, kas ra
šoma, kaip eina knygų platinimas, kokių' yra 
sumanymų, kaip stovi spaudos atgavimo rei
kalas, kuo aš galiu būti naudinga. Brangiau
si, artimiausi klausimai, už kuriuos įdomes
nio man tuomet nieko nebuvo. Visa pusė die
nos lig vėlybo vakaro man pralėkė kaip vie
na valanda. Šeimininkas buvo be galo malo
nus, linksmas, įdomus. Energija tryško iš jo, 
užkrėsdama visus.

Bet ne vien tik kalbėjomės sėdėdami kam
bary. Dar apžiūrėjome bažnytėlę ir jauną 
Vaižganto ūkį, krėtėm skanias kriaušes so
de, rausėmės lietuviškuose laikraščiuose ir 
knygelėse, paslėptose kažkokiam užkampy
je pasirinkome skaityti po kelias rusiškas ir 
lenkiškas knygas, kurios dar nesutvarkytos 
didele krūva riogsojo valgomojo kambario 
gale. Prieš išvažiuodamos nuėjome į šeimi
ninko miegamąjį susikrauti lietuviškų laik
raščių ir knygelių, kuo jis buvo mudvi apdo
vanojęs. Prasidėjusi 1900 m. lietuvių perse
kiojimo stipresnė banga dar nebuvo nurimu
si, tad visus tuos daiktus reikėjo vežioti la
bai atsargiai.

(Bus daugiau).
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KNYGOS* SPAUDA IR STUDIJŲ 
RATELIAI

Lietuvos kaimo vaizdelis 
iš Pranciškonų Metraščio

Pranciškonų Metraščiui pasirodžius

tremtinių daugumas 
po platųjį pasaulį, 
knygos leidimas da- 
sunkesnis. Daugiau-

išleido nemažą 
Pranciškonai, ku- 
lietuvių 

gyvenime
išeivių 
darosi

įšsiun-

okupanto žiauru- 
metu daugumas 
jau yra Ameri-

Gera lietuviška nauja knyga 
šiandien, deja, jau retokas sve
čias. Kol tremtinių daugumas 
tebebuvo Vokietijoje, ten per 
kelis metus išleista daug kny
gų, jų tarpe nemaža visai gerų. 
Dabar, kai paspartėjo emigra
cija ir kai 
išsibarsto 
lietuviškos 
rosi daug
šia tremtinių atvyksta į USA. 
Tame krašte iš seno taip pat 
yra pajėgiausia lietuvių išeivių 
visuomenė. Tat čia ir teks ug
dyti lietuviškos knygos leidi
mo centrus. Kol visa tai įvyks, 
šiuo metu išgyvename nemažą 
tuštumą — lietuviška knyga 
tikrai retai pasirodo. Kaip tik 
tokiu metu 
metraštį T. 
rių vaidmuo 
kultūriniame
vis reikšmingesnis.

T. Pranciškonai buvo 
tę nemaža savo ordino priau
gančių narių studijoms į Vaka
rų Europą prieš pat buvusio 
karo pradžią. Tie žmonės per 
karą tęsė savo darbą toliau ir 
todėl šiuo metu Lietuvos Pran
ciškonų šeima gali džiaugtis 

’ ne mažu skaičiumi mokslo 
laipsniais ir puikiu išsilavinimu 
pasireiškusiais savo nariais. Li
kusiems Lietuvoje pranciško
nams daugumoj taip pat pavy
ko išvengti 
mų ir šiuo 
Pranciškonų
kos Jungt. Valstybėse, kur yra 
atkurta ir gražiai veikia Šv. 
Kazimiero vardu pavadinta 
Lietuvos Pranciškonų vienuo
lija su centru Kennebunk Port, 
Maine. Jų viršininku yra T. J. 
Vaškys. Mūsų minimojo met
raščio redaktorium yra T. Dr. 
L. Andriekus.

Metraštį iš tikrųjų malonu 
paimti į rankas. Tai gražiai iš
leista ir skoningai suredaguota 

- knyga, be kurios neapsieis nė 
vienas lietuviškosios knygos 
mylėtojas. Šalia apžvalginių 
straipsnių esama nemaža poe
zijos bei beletristikos. Nemaža 
aktualių straipsnių gyvybinė
mis šio meto temomis.

Metraštis net keliais straips-

Kaip veikti Amerikos spaudą, kad ji būtų palankesnė 
Lietuvos reikalams

Sausio mėn. 6 d. “Darbiain- Leidėjai atkreipė į tai dėmesį 
” Ed. Karnėoas rašo apie ir paprašė

mokslo knygas anglų kalba ir nūs paruošti straipsnį 1949 m. 
jose pasitaikančias klaidas. į metraščiui. Tas buvo padaryta. 
Nurodęs kaikurias klaidas j _ ...
World Atlas’e ir Old Worldj 
and America, jis sako, kadi 
“tuo reikalu turėtų susirūpinti} 
mūsų mokslininkai ir oficialūs 
asmens, kaip konsulai ir k.”

Lietuvos pareigu-

kuolas šiems šventiesiems me
tams. Jis sudaro tikrai puikią 
įžangą į šių metų minėjimą.

Norime linkėti, kad metraš
tis virstų tikra žodžio prasme

niais mini tremtinių veiklą Vo
kietijoje. Tai pirmas jau iš
spausdintas mėginimas duoti 
šio įdomaus perijodo apžvalgą. 
Nemaža randame medžiagos ir
Amerikos lietuvių gyvenimui metraščiu, kad jis nuo šiol pa- 
pažinti, ir mūsų kovai už lais- sirodytų kiekvienais metais vis 
vę pavaizduoti. Straipsnių au-1 naujas ir vis puikus. Neabejo- 
toriai dažniausiai yra savo sn-'jame, kad metraščio redakto- 
ties labai aktyvūs darbuoto jai, j rius ir leidėjai turi panašią 
labiausiai kompetentingi kalbė- mintį. Tačiau yra svarbu, kad 
ti pasiimtuoju klausimu. Kas visuomenė 
geriau galėtų šiandien kalbėti stangas ir 
apie tautos laisvės kovas kaip kuo kitu, 
VLIK pirmininkas, vienas žy- metraščio 
miausių mūsų tautos vyrų metraštis
prel. M. Krupavičius? Arba lietuvio išeivio šeimą. Jis bus 
kas geriau galėtų pavaizduoti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangas, kaip jos pirminin
kas L. Šimutis? Kas geriau ga
lėtų kalbėti apie Amerikos lie
tuvių katalikų veiklą, kaip ži
nomasis Katalikų Akcijos šu
las Prel. J. Balkūnas. Ir taip 
eina visa eilė panašių vardų, 
stambių mūsų tautos asmeny
bių. Tat metraščio redaktorių 
tenka sveikinti už sugebėjimą 
pritraukti bendradarbiais tokį 
gausų skaičių labai reikšmingų 
bendradarbių. Metraštis dedi-1

įvertintų leidėjų pa- 
paremtų jas, jei ne 
tai bent išleistojo 

įgijimu. \ Tegu šis 
pasiekia kiekvieną

lygiai įdomus naujakuriams, 
kaip ir seniesiems ateiviams.

Praeitais metais pasirodė 
j rinkoje Statesman’s Year-Book 
j su sovietiška įžanga: “The 
: Lithuanian SSR was admitted 
into the Soviet Union on Au- 
gust 3, 1940”. Be jokių papil- 

Patarimas geras ir negeras.Į domų komentarų bei paaiški- 
Geras, kad mokslininkams ir nimų. Į tai buvo atkreiptas 
oficialiems asmenims primena: 
jų pareigas; negeras, kad vi-, 
sus kitus nuo pareigų paliuo-' 
suoja. Lietuvos ir lietuvių tau
tos reikalai turi būti ginami 
ne vien tik lietuvių mokslinin
kų ir Lietuvos pareigūnų — ■ 
jie turi būti ginami visų sąmo
ningų lietuvių. Kiekvienas lie
tuvis, kuris tik gali knygą bei 
laikraštį skaityti ir gerą bei 
blogą pastebėti, gali ir laišką 
parašyti — savo nuomonę pa
reikšti.

Nuomones bei įvertinimus 
tenka reikšti ir dėl gero ir dėl 
blogo parašymo, kad žinotų! 
autoriai ir leidėjai, kad lietu-Į 
.viai jų kurinius skaito ir ata
tinkamai įvertina.

Lietuvos' pareigūnai ir L. 
Vyčių Lietuvos Reikalų Komi
sija seka (kiek pajėgia) spau
dą bei įvairius leidinius ir rea
guoja į blogus ir gerus reiški
nius, ko pasėkoje neblogų re
zultatų jie pasiekia. Štai kele
tas pavyzdžių:

1948 m. Americana Enciklo
pedijos Metraštis atspausdino

Jame ras sau įdomios medžią- ^ovi^išką straipsnį apie Lietu- 
gos ne tik aktyvus katalikas, v4- Lietuvos pareigūnai ir Vy-
bet ir nuo katalikybės atitolęs 
lietuvis. z

NoriV^atkM^pti dėmesį, kad 
T. Pranciškonai, patys dar bū
dami beveik naujakuriais, jau 
yra išleidę ne vieną 
knygą, o dabar yra 
labai svarbų uždavinį 
dinti kultūros žurnalą 
Amerikoje.

Reiškiant pagarbą 
darbui, reikia linkėti
riausios sėkmės ir kviesti vi
sus tautiečius paremti kilnų ir 
tautai

čiai parašė leidėjams kritikas.

leidėjų dėmesis. To pasėkoje, 
naujoji laida jau turi sekantį 
įrašą: “Lithuania was an inde- 
pendent republic from IJ^.8 to 
1940. Under the Russo - Ger- 
man agreement of 23 Aug., 
1939, the Russians occupied 
Lithuania on 15-17 June, 1940. 
A “peaple’s diet,” eleeted on 
14-15 July, applied for Lithua- 
nia’s admission to the Soviet 
Union on 22 July, which was 
effected by decree of the 
Supreme Soviet on 3 Aug.” 
Šitas tekstas— nors nėra toks, 
kaip mes norėtumėm — ati
dengia naują vaizdą: Rusijos 
“geraširdišką prieglaudą” pa
keičia į imperialistišką agresi
ją ir diktatorišką konspiraci
ją. Tai pavyzdžiai klaidų ati
taisymo. Panašių faktų su pa
našiais 
bė.

Kaip 
kia ne 
dėkoti — gerus parašymus į- 
vertinti, savo nuomonę apie 
juos pareikšti ir šį tą naują 
prie jų’ pridėti, — Lietuvos by
lą sustiprinti ir pagarsinti. Ši
tą sritį galima pavaizduoti 
Boston Posto (sausio 8 d.)

rezultatais yra daugy-

♦ ••iu i ’ 5

vertingą 
pasiėmę 

— ikur- 
“Aidus”

gražiam
ko ge-

b

J
/

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

labai naudingą darbą.
K. Mockus.

šitoje srityje 
kiekvienas

Jeigu jau 
tai bent

aukščiau minėjau, rei- 
tik protestuoti, bet ir

/ i

reikalinga 
Prie kie- 

priskaityti 
bei žemė- 
Savo lai

to kiu

ne vienu kitu balsu bei realiz
mu, bet šimtais ir tūkstančiais 
balsų ir atsisakymų jo pro
duktus pirkti. Aš šitame atsi
tikime pasielgiau štai kaip: 
naują atlasą iš leidėjo užsisa
kiau “on approval,” neradęs 
pakeitimų grąžinau su notuke: 
“Inasmuch as you base your 
Atlas on commercial realism I 
am returning it to you on the 
šame basis”. Po to iš jo dau
giau nieko negirdėjau, 
daug tokių

straipsniu ir konsulo padėkos sakyti jam apie tai. Pasakyti 
laišku, kuris buvo atspausdy- 
tas Poste sausio 19 d. Dėkoji
mo sritis nėra sunki, bet ly
giai svarbi, kaip ir kritikos bei 
klaidų taisymo, 
turėtų dalyvauti
skaitytojas bei palankios ži
nios pastebėtojas. 
neplačiau rašyti, 
Thank You atviruką pasiųsti
ir tuo parodyti, kad žinia ma
tyta ir skaityta. Tas paskatiną 
laikraštį daugiau tokių žinių 
ieškoti ir spausdyti.

Pasitaiko ir kietasprandžių 
autorių bei leidėjų, kurių vie
nu-kitu laišku pajudinti negali
ma. Ypatingai, jeigu tie laiš
kai yra interesuoto žmogaus— 
oficialaus asmens. Tokiuose at
sitikimuose būtinai 
masė, kalnai laiškų, 
tasprandžių tenka 
ir kaikuriuos atlasų 
lapių spausdintojus.
ku man teko su vienu 
atlasininku susirašinėti ir prie 
nieko gero neprieiti. Kuomet 
jis buvo prispirtas prie sienos 
teisiniais ir kitokiais argu- 
mentais, tai jis( visai bolševi
kiškai, atsikirto: Regretable 
as it may be from a moral and 
legal vieupotnt, the fact rė
mams that the Baltic Statės 
have been physically incor- 
porated into the Soviet Union 
and therefore, we, as commer- 
cial map publishers, cannot 
show them as independentu T 
sovereign nations on 1 
of Europe today... our alti
tude in this matter is exclu- 
sively that of commercial rea
liam”. Po tokio pasakymo ir 
po tokios galvosenos kągi be
gali sakyti. Jeigu žmogus mina 
po kojų ir moralinius ir teisi
nius principus — pasirenka 
“komercinį realizmą, su juo 
tenk^ elgtis tik komerciškai—, 
boikotuoti jo produktą ir pa-

Jeigu 
jis būt 

gavęs, gali būt, kad jis būt 
pradėjęs galvoti “on the basis 
of commercial realism”.

Išvadoje atrodo, kad būtų 
gera ir naudinga turėti visose 
kolonijose studijų ir informa
cijų ratelius, kurie sektų ir 
informuotų vietinę spaudą; pa
tikrintų naujus ir senesnius 
informacinius leidinius; duotų 
apie juos žinias atitinkamiems 
lietuvių centrams; rašinėtų 

1 leidėjams, lietuvių laikraš
čiams, etc.

Studijų ratelius reikėtų su
daryti iš vietinių ir iš Lietu
vos atvykusių lietuvių. Kur y- 
ra L. Vyčių Lietuvos Reikalų 
Komisijos, studijų ratelius rei
kėtų suderinti su jomis; kur 
nėra, juos reikėtų sudaryti 
prie ALT skyrių arba Lietu
vių Kultūros Instituto atitin
kamų vienetų.

Aš esu įsitikinęs, kad studijų 
informacijų rateliai būtų 

į naudingi ir ratelių nariams ir 
] Lietuvių Tautos bylai.

L. Lašas

“pirkinių”

Mes dažnai kalbame apie nu
veiktus gerus darbus. Šalpos 
darbas yra didelė dorybė. 
Skirk auką savo broliui trem
tyje!
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
t 105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

'-'f * ***

nuplikti tokių didelę kokybę!
* ‘v

Nusišypsoki
Surašė J. K. M. Išleista 1935Kvie-

inteli-, m., 150 pusi.
I Sakoma: juoktis sveika. Nu

li č jai bei svečiai. Dideli darbai stovi mūsų tautai prieš sišypsok! pripasakoja visokiu 
akis. Tad stokime vieningai į juos. Seimelio darbų Į juokų ir ilgesnių linksmų nuo- 
tvarka bus pranešta vėliau.

B. Jakutis,
N. A. Apskr. Fed. sekretorius.

Įvyks vasario 22 d., 1950 m. So. Bostone, 
čiama šiame seimelyje dalyvauti dvasiškija, 
gentija, visų katalikiškų organizacijų atstovai, vei-i %

feI
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Malonu Yra Melstis iš 
Lietuviškos Maldaknygės! 

"Darbininko" Knygyne fcllte Įsigyti PsikiaushĮ 
uenmsKŲ jeRanaų MataainyyŲ:

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. —........   $4.00
RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Surinko ir iš
leido kun. Pr. M.. Juras. “Darbininko” spauda. 544 
puslapių ..............   $3.00
ATLAIDŲ ŠALTINIS, trečioji pataisyta laida. Surinko 
Tėvas Kazimieras Kapucinas. Išleido “Darbininkas”. 547 
pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis. 
Kaina $3.75. užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 West ffroadvay, So. Boston 27, Mana.

1.

2.

3.

Šniomi siunčiu $

Adresas

Vardas-----
t

ir prašau prisiųsti maldaknygę

i?

Jokia kitas karas Fordo lygyje negati jums pasiūlyti tokio 
švelnaus tykaus pajėgiago inžtno, kaip Fordas, turintis 
"hushed” V-8 iažiaą... kuris randamas tik Amerikos ge
riausiuose karuose. Taipgi negalite rasti kituose tos rū
šies karuose tokių stabčię, kurie sustabdytų 35% greičiau 
ir turėtų. King-Size Stabčius. Fordas 13 atvejų stipresnis, 
tari “Lifeguard” Body, “sound-conditioned” prieš triukš
mą. Iš tikrųjų, jas negalite palyginti Fordo “Fashion Car” 
sa kitais. Taip, Fordas yra puikiausias karas žemesnės 
kainos karų srityje.

i

Juozas Kasto

tykių. Kaina $1.00.

Ine.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 Washington Blvd.
BALTIMORE 30. Md.

Tel. Lexington 8595

Limosinal dėl visokių reikalų
Patarnavimas Dieną ir Nakų

FIGHT
IN PANTI Lt 
PARALYSIS

U
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pas savo FORDO DYLERĮ.

“IŠBANDYK VAIRAVIMĄ

KAY KYSER
Ketv. WBZ-TV Ch. 4, 9 p.m.

pamatyk romų n
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Sovietiniuose užkulisiuose II-jo pasaulinio karo metu
TS agentas Hitlerio pašonėje - Stali
nas - izraelitas? - Kodėl Paniuškinas 
tylėjo? - Nuotaikos Maskvoje karę 
paskelbus - Stalino baime - Kaip nu
siima atsakomybę ir pasidaro genia-

buvo įsitempę po Lenkijos Žukovas. Kampe fotelis nija, Bulgarija; Vokieti- losaksai išsikels Italijoj
okupavimo. Rozenbergas,) Stalinui, prieš i n g a m e ja neprieštarauja Rusijos ir užims Balkanus, — sa-

, kuris anksčiau turėjęs kampe — marš, šapočni- ir Turkijos deryboms dėl kė Krylovas.
ryšių su ukrainiečiais, kovui. Stalinas silpnu, ne- Detroits ir neremia Tur-
neturėjo autoriteto Hitle- ryžtingu balsu pradėjo:

jrio akyse. Goeringas flir
tavęs su baltaisiais ra
išais, ukrainiečių priešais. 

•Himleris taip pat. Vo-

— Tada mes būtum pri- 
kijos, jei derybos nepasi- versti priimt japonų tar- 

— Draugai. Mes susirin- sektų. (Reichas su tais pininkavimą ir pasitrauk- 
kome karo tarybos nepa- reikalavimais ’ nesutiko, ti iš karo veiksmų Euro- 
prasto posėdžio. Politbiu- Bet šitas galimo Reicho- poje, — aiškino Muravjo- 
ras yra nutaręs išspręsti SS susitarimo pavojus su- vas. O Vokietija, nors ir

i ĄL L * • • C. ** * kiečių praktika parodė, kai kurių karo vadų aki- terorizavo anglosaksus, nusilpninta, būt užtenka-
IUS “ /\D<lKU'tnOVO Žygiai ousitarimo kad su jų politika negali vaizdoje operatyvi n i u s ypač amerikonus, ir pri- mai pajėgi sumušt anglo-

I

šantažas - Rooseveltas su Stalinu
prieš Churchilį - Ždanovas - Stalino ^gt° ™ 
konkurentas? - Stalino paslaptinga Jori.ai ir iš Pat i)!rmos.va- r r.o landos ims naikinti vieti- 
virtuvė - Okupacinių kadrų ruošimas nius gyventojus.

* * v i • a* I — Ar tu esi tikras, kad;- Kova su nuotaikom pažadais - Me-vokiečiai taip elgsis? -
1 klausė Muravjovą Krylo

vas.
— Tikras? Mums prane- 

niuškino, kuris tada dir- tai mūsų didysis infor- 
bo užsienių reikalų komi- mat°rius-
šariate. Paniuškinas bet-! Ar su Juo turit visada 
gi viską neigė, net Tokio ry®l •. _ . .
SS ambasadoriaus Maliko mėgins per Svedi-
pareiškimus, kurie jau J4— 
buvo paskelbti ’ japonų!
spaudoje. Po to Krylovas* Kad nebut dirvos naci4 
prie keturių akių Paniuš- propagandai prieš žydus 
kiną paklausė, i 
Loveliui taip visaką pa
neigė. “Aš turiu būti pro
tingas. Vieną aukštą mū
sų komisariato pareigūną 
areštavo apkaltinę, kad 
jis prasitaręs apie žuvi
ninkystės sutarties pro
jekto su japonais smulk-

nininkas NKVD rankose.
(ELI) Šveicarų ir italų 

spauda paskelbė rusų ka
pitono Krylovo atsimini
mus. Krylovas, kilimo uk
rainietis, buvo dirbęs ru
sų karinės žvalgybos cen
tre, karui prasidėjus pri
skirtas prie karo infor
macijos skyriaus, už slap
tojo biuletenio parodymą 
“Krasnaja Zviezda” re
daktoriui karo teismo de
graduotas į kareivius, 
pasiųstas frontan, sužeis
tas, apdovanotas Lenino 
ordenu, ilgainiui atgavęs 
kapitono laipsnį ir pa
skirtas į rusų okupacinį 
aparatą Vokietijoje. Kry
lovo atsiminimuose yra 
smulkmenų, kurios pade
da suprasti II-jo pasauli
nio karo eigą ir įvertinti 
dabartinę tarptautinę po
litikos raidą.

TS agentas Hitlerio 
paionefe

1940 m. iš pokalbio _
grįžusiu iš Reicho genera-, 1940 m. Vokiečių ka-j tokios reformos jie mais
tinio štabo 4-jo skyriaus riuomenei pradėjus ma-jto produktų tegalėtų gau- 
karininku Mūra v j o v u; nevrus Rytprūsiuose, po-' ti ne daugiau kaip 10-20%

menas japonų ambasado-; dai. 
riui, o tas projektas tik 
rytojaus dieną turėjo būt 
ambasadoriui oficialiai į- 
teiktas. Tas mano kolega 
buvo ištremtas viene- 
riems metams į centrinę 
Aziją...”

Nuotaikos Maskvoje 
su! karą paskelbus 

j 1940 m. Vokiečiųi

kodėl jis rusU kariuomenėje, po
litbiuras apsisaugojo iš 
anksto. Anot Muravjovo, 

'jau ir paskutinis kariškis 
žinojo, kad politbiure tė
ra^ vienas žydas (L. Ko- 

iganovič) ir tik du liaudies 
į komisarai. Armijoj taip 
pat tik du generolai žy-

I

Bet bolševikai bijojo 
vieno dalyko. Jei vokie
čiai pradėtų grąžinti vals
tiečiams žemę, tai karei
viai gali mesti frontą ir 
grįžt namo, nes 75% ka
reivių buvo valstiečiai. 
Buvo pasikliauta tuo, kad 
vokiečiai nedrįs žemės 
grąžinti tik dėl to, kad po

karininku -___ _ d _______  —_______ ,
Krylovas patyrė, kad Ta-' litbiūras nusprendė neat- 
rybų Sąjunga turi agentą 
tarp aukštųjų nacių pa
reigūnų. “Tai nėra kariš
kis, tai NSDAP pareigū
nas, vienas iš 6: Hitleris, 
Goringas, Hessas, Goe- 
belsas, Himleris, Borman- 
nas..., kuris, spėkite. Už
tikrinu tik, kad ne Hitle
ris, — pridūrė juokdama
sis Muravjovas. Tas a- 
gentas pranešinėjo sovie
tams slapčiausius Hitlerio 
planus Balkanuose ir ry
tuose. (Galimas daiktas, 
kad tai bus buvęs Bor- 
mannas, NSDAP kance
liarijos šefas, kuris, karą 
pralaimėjus, dingo.)

to, ką gali gauti iš kol
chozų. Ir 
bolševikai 
rientuoti 
tikslus.

Stalino baimė
Vokiečiams artėjant 

prie Smolensko, liepos 6 
sadorius grafas Schulen- d. Stalinas kalbėjo į tau- 
burgas baigė skaityti Mo- tą. Bet jis kreipėsi ne į 
lotovui notą, kuria buvo piliečius ar draugus, kaip 
paskelbtas karas. Abu iš paprastai, o į “brolius ir 
susijaudinimo buvo išba- i seseris”. “Buvo net ne- 
lę. Molotovas paėmė notą (malonu klausytis tokio 

k/, tnnn Aš našinniau in ma-

sakyti tokiais pat manev
rais, o pastatyti visu Vo- 

! kietijos pasieniu pirmos 
: eilės 166 aerodromus. Šis 
■planas dar nebuvo įvyk
dytas, kai prasidėjo ka
ras. 1941 m. birželio 22 d. 
6 vai. rytą Reicho amba-

«

atžvilgiušiuo
buvo gerai o- 
apie vokiečių

tono. Aš pažinojau jo ma- 
kiavelizmą, jo pamėgimą 
vaidinti komediją, jo įsi- 
tikėjimą galint apgaudi
nėti visada ir visą pasau
lį. Man rodės, kad jo pa- 
moksliškas tonas bus at
siradęs dėl ypatingo pa
vojaus. Jis bijojo. Pirmą 
kart savo gyvenime pabū
go senas revoliucininkas 
Baku, Batumo sukilimų 
organizatorius, Petrogra
do raudonosios armijos 
šefas, tas, kuris gniuždė 

litrų spirito 96, paskum visokius suokalbius užuo-
juos uždaryti kareivinėse mazgoję, dabar bijojo,
porai dienų ir saugoti Nebuvo aišku, kaip liau- 

Tada dis laikysis vokiečių puo- 
Buvo

ir be žodžio akimis rijo 
Schulenburgą.
pašaukęs savo 
liepė palydėti 
ambasadorių.
da Maskvoj nebuvo. Bu
vo sukviestas politbiuro 
posėdis, nes Beria aliar
mavo dėl vidaus padėties. 
Esą, pagal rusų paprotį, 
pašauktieji atsargi n i a i 
pradės daužyt krautuves 
ir grobti degtinę. Beria 
pasiūlė kiekvienam pa
šauktajam duoti po porą

Paskum 
sekretorių 
Vokietijos 

Stalino ta-

Stalinas — izraelitas?
Ryšium su Dekanozovo 

(SS polpredas Berlyne) 
pastangom įtikinti Hitle
rį ,kad 1939 m. sutartis 
tarp Reicho ir SS remiasi 
dviejų valstybių vadų “a-Į 
rišku intymumu”, Murav
jovas pastebėjo, kad ir 
Dekanozovo ir juo labiau 
Stalino ariškas kilimas a- 
bejotinas. Esą, Stalino 
pavardė Džiugašvili gru
ziniškai reiškia “izraelito 
sūnus” — švili (sūnus) ir 
džiuga (izraelitas). Džiu- 
gašvilio šeima esanti ki
lus iš Kaukazo kalniečių 
izraelitų, ortod o k s i n ę 
krikščionybę priėmusi 19- 
jo amžiaus pradžioj.

Kodėl Panraškžnas 
tylėjo?

1941 m. kovo 29 d. JV 
ambasadoje Maskvoje bu-J , 
vo priėmimas. Žurnalistas Bet jie žinojo, kad iš čia ganovičius, 
Maurice Lovel mėgino iš- pavojaus nėra. Anot Mu- Kruščevas, 
gauti žinių apie rusų - ja- ravjovo, ukrainiečių san- Kuznecovas, 
ponų susitarimą iš Pa- tykiai

porai dienų ir 
NKVD daliniams, 
jie būsią kaip avinėliai, limų akivaizdoje. 
Berijos siūlymas buvo į- bijoma sukilimo prieš re- 
vykdytas. Vistiek kai ku
rie daliniai fronte sukilę 
ir politrukus iššaudę. Tai 
buvo ukrainiečiai ir vė
liau, vokiečiams pasiekus 
pavolgį, kazokai. Bolševi
kai suprato, kad vieni ir ro tarybos posėdis. Prie 
kiti tikėjos iš vokiečių ne- stalo susėdo Molotovas, 
priklausomybės. Tatai Vorošilovas, Ždanovas, 
būt galėję sudaryt bolše- Ščerbakovas, Berija, Ma- 
vikams didelių sunkumų, lenkovas, Kalininas, Ka-

žimą”.
Kaip nusiima atsako

mybę ir pasidaro 
genialus 

Rugpiūčio 8 d. buvo ka-

planus Ukrainoje. Yra 
skirtingos nuomonės tarp 
draugo Šapočnikovo ir 
draugo Budiony... Žodis 
priklauso draugui Šapoč- 
nikovui...” Po pasisaky
mų, kur smarkiai kirtosi 
Šapočnikovas su Budiony, 
Stalinas , savo nuomonės 
nepasakė, Stalinas krei
pėsi į kiekvieną skyrium 
su klausimu, katrą pusę 
palaiko. Paskum, pasita
ręs su savo sekretorium, 
Stalinas pakyla:
— Aš siūlau tokį teks

tą. .. 
priima be prieštaravimo. 
Posėdyje Krylovo šefas 
jam prasitaria:
— Ir taip visada, kaip, 

šiandien. Stalino 
mas yra baltais 
siūtas, bet jis jį iš 
paruošia.
— Iš anksto?
— Taip. Jis pasiūlo vi

sada “aiškiaregio” spren
dimus. Tai būva ginčai 
pagal užsakymą. Paskum 
galės sakyti visa, ką tik 
norės. Bet jokiu būdu ne
galės pasakyt, kad “ge
nialusis Stalinas” apsiri
kęs.. Tai svarbiausia... 
Kadangi jis toli pramato, 
jis jau dabar ruošias po
kariui. Jūs pamatysite, 
Krylovai, kai karas pasi
baigs, visi mūsų pasiseki
mai ir visi galimi laimėji
mai, viskas bus “genia
laus Stalino” vaisiai: jis 
bus didžiausias visų lai-, 
kų karo vadas, Hanniba-' 
lo, Suvorovo, Kutuzovo ir 
t.t. papėdininkas... Nie
kas iš mūsų maršalų ne
galės pretenduoti į didžio
jo karo laimėtojo laurus”.

• 
Abakumovo žygiai 
Liepos pabaigoj Kleisto 

šarvuočiai persikėlė per 
Doną. Rugpiūčio 3 d. Ku- 
banės kazokų pulkas ir 
teritoriniai daliniai 
dė politrukus, 
juos blogu 
Maištaujanti kariuomenė 
buvo atitraukta į Astra
chanę ir žiauriai nubaus
ta: kas trečias kareivis ir 
karininkas buvo sušaudy
ti. Žuvo 15.000 vyrų. Jų 
kūnai buvo pakasti Kas
pijos pajūrio smėly prie 
Volgos intako. Egzekuci
jai vadovavo Viktor Se- 
mionovič Abakumov, Be
rijos padėjėjas, dabar 
valstybės saugumo minis
teris (MGB), kuris 1948 
m. parengė slaptas nau
jas instrukcijas deporata- 
cijoms iš Baltijos kraštų.

Susitarimo šantažas
1942 m. rugsėjo m., kai 

vokiečiai kovojo prie Sta
lingrado, japonai ėmės 
tarpininkauti separatinės 
taikos tarp Reicho ir SS 
reikalu. Jie pasiūlė: vo
kiečiai pasitraukia per 3 
mėnesius iš užimtų teri
torijų į 1941 m. birželio 
22 d. sienas. Politbiuras 
pareikalavo: per 1 mėnesį 
vokiečiai pasitraukia iš 
visų užimtų sričių; sumo
ka reparacijas; iš naujo 
pasidalina įtakų sferom— 
rusam tenka Čekoslovaki-

Ir susirinkusieji

. . i
_  i 

gudru-J 
siūlais 
anksto

su vokiečiais. jati. Mereekovas,

i
i

I 
»

buvo ždanovas. Dėlto Vo
rošilovas užkulisiuos pra
sitarė, kad Ždanovas nori 
matyt Staliną žuvus, nes 
jis laikąs save kandidatu 
į Stalino įpėdinius. Juk 
Leningrado partijos ko
mitetas buvo priėmęs re
zoliuciją, kad “Ždanovas 
yra išgelbėjęs Leningra
dą ir socialistinę tėvynę”. 
Šitą rezoliuciją politbiu
ras žiauriai pasmerkė, ar
gumentuodamas, kad vie
tinei organizacijai neva
lia tokios rūšies rezoliuci
jų priimti. Leningradas 
nenusileido ir įgaliojo... 
Ždanovą ginti jų rezoliu
ciją partijos kongrese, 
kuris tegalės būti su
šauktas po karo. Ir Žda
novas tai priėmė. Ždano- 
vo šalininkai norėjo jam 
išgauti maršalo titulą. 
Bet Vorošilovo pasiūlymu 
politbiuras nutarė, 
“civiliam” 
aukštesni
armijos generolo. Tuo bū
du į maršalus negali pre
tenduoti šie politbiuro na
riai: Ščerbakovas, 
vas, Malenkovas, 
ninas.
— O Stalinas?
— Čia kas kita, 

lovas paruošė 
narių peticiją
kad jis neatsisakytų pri- 

į imti maršalo titulą kaip 
“vyriausias gynimosi ir 
pergalės organizatorius”. 
Tai buvo padaryta po 
Stalingrado pergalės. Ir 
Stalinas priėmė, pasisa
kydamas: “Aš priimsiu 
maršalo titulą sovietinio 
režimo gerovei, nes pa
grindinis šiuo momentu 

i pavojus yra bonapartinis. 
Į Bet jei rytoj mes susidur
sime su pavojumi iš Baž
nyčios pusės, tai aš nė se
kundės nesusvy ruošiu 
priimti kongreso pakvie
timą būti visos Rusijos 
patriarchu ir aš laikysiu 
mišias Maskvos katedro-

visiškos saksams... Mes galėtume 
praplėst sutartį su japo
nais, ir tada karas tarp 
mūsų ir anglosaksų būt 
neišvengiamas, nes po tų

> mes esame 
sudėję, mes psichologiš
kai negalime išsižadėti, 
Balkanų. Šie kraštai bus' 
mūsų įtakos sferoje, — 
kalbėjo Muravjovas. O 
komendantas Kovalevas 
pridūrė:
— Churchillis yra pro

tingas vyras. Jis supran
ta, kad karą su mumis 
anglosaksai pralaimės. 
Jis mėgins mus apgauti ir 
laimėti mūsų pritarimą 
anglų įtakai Balkanuose.

vedė juos prie 
kapituliacijos sovietams.)
Rooseveltas su Stali

nu prieš Churchillj 
1942 pi. Stalinas ragino aukų, kurias 

vakarinius sąjungininkus 
sudaryti antrą frontą, 
kuris atitrauktų kokias 
80 vokiečių divizijų iš ry
tų. Kilo aštrus nesutari
mas, kur antras frontas 
turi būti. Rugpiūčio mė
nesį Churchillis lankėsi 
Maskvoj ir įtikinėjo Sta
liną, kad išsikėlimas šiau
rės Afrikoj ar pietų Ita
lijoj sutrumpintų 
greičiau 
prie

karą 
nei kėlimasis 

Atlanto, kur yra vo-

i

Kaino prisikehmas
Iš Pranciškonų Metraščio

išžu- 
apkaltinę 

maitinimu.

kad 
nebūt teikiami 
laipsniai kaip

Ždano-
Bulga-

Voroši- 
politbiuro 

Stalinui,

kiečių tvirtovių linija. Jis siūlys mums pasida- 
Stalinas tikino, kad Chur- lyt zonas, pasiskirdamas 

w • 1 • • — i ■» 4. • * I • I • 1 • • . Įshilio siūlymas praktiškai sau Graikiją, bet jis neri-l 
nenaudingas. Esą tada 
būt jėgos išbarstytos. 
Roosevelto asmeninis pa
tikėtinis Willkie pripaži
no, kad Churchillis norįs 
atmesti projektą, [ 
kurį vakariniai 
invaziją turi 
Atlanto pusės.
pat pareiškęs, kad prezi
dentas Churchillio nuo
monei niekada nepritar
siąs.
— Jei vieną dieną britai 

atsisakytų nuo šios inva
zijos , amerikiečių jėgos 
tai padarytų vienos, —pa-Įtaiką 
sakė Willkie.

— Praneškite preziden-' 
tui, jei britai atsisakys 
keltis iš Atlanto pusės, 
tai mes esame pasiruošę lis susitiko Casablankoj, 
prezidento dispozicijai pa-' kur paskelbė šūkį: karas 
vesti 15 divizijų rusų. Tai su Vokietija ir jos sateli- 
visai užteks, nes mūsų 15 tais iki pergalės! 
divizijų lengvai 
britų 30 divizijų 
vęs Stalino atsakymas 
Willkie.

Andrėjevas,
Šver n i k a s,

Vasilevskis,
Timošenko/ja ligi Muncheno, Rumu-

Stalino paslaptinga 
virtuvė

Puotos, kuriose turi da-
zikuos karu...
— Senas lapė Churchilis 

klysta manydamas, kad įyvaut Stalinas, būna pri
mes pakęsime, jei Balka- j žiūrimas specialių NKVD

Daaalinus nor®tll užimt kas ki- 
aliantai'f“ Jei tuo metu- k,ai mes 

darvti iškovoJ»m Vokietija,
Ti« tain1 anKlosaksai užimtų Bal- 

Ipi kanus, įsibrautų į Vokie- 
i tiją iš pietų ir sudarytų 
I Vokietijos vyriausybę, 
! mes būtume pralošę vis- 
; ką. Bet Vokietijoj mes 
būsime pirmiau, nei jie. 
Mes būsime Berlyne pir
mieji, ir mes diktuosime

'• ••

ždaaeras — Stalino 
koaknrontas?

Rooseveltas ir Churchil-

agentų, net 7, kuriuos 
skirdavo majoras Guse- 
vas buvęs asmeninis Beri
jos sekretorius. Asmens, 
kurie įžengia virtuvėn, 
turi turėt specialų Gusevo 
leidimą. Agentai apren
giami patarnautojų uni
forma. Valgiai prieš tie
kiant stalui turi būti ra
gaujami tarnybos šefo 
Gusevo ir viešbučio šefo 
Krivorucko. Kartais a- 
gentai - patarnautojai, 
kai vaišėse dalyvauja sve
timšaliai, į valgius įpila 
tam tikrų “prieskonių”, 
kuriuos jie nešiojasi savo 
kišenėlėse druskos ir pi
pirų indeliuose. Kai sykį 
vyr. virėjas pasiteiravęs, 

į kam tie “prieskoniai”, a- 
gentas atkirtęs: “Daryk, 
kas tau priklauso, jei no
ri išsaugot galvą ant pe-

I

! Sovie- 
atstos tai iš ten gavo pakartoti- 

” — bu-;nas garantijas, kad ant
rasis frontas bus ne iš 
Viduržemio jūros, bet iš

Kodėl Churchillis taip Atlanto. Stalinas pasita- -įų„ KryiOvo manymu tie
norėjo keltis iš Vidurže
mio jūros, buvo aišku ir 
jam ir rusams. Anot Mu
ravjovo: l
— Kai mes nugalėtume 

Vokietiją, tuo metu bri
tai su amerikonais būtų 
Balkanuose, Jugoslavijo
je, Graikijoj, Albanijoj, 
Bulgarijoj, Rumunijoj ir 
mus blokuotų prie Pruto.

Kad politbiuras tvirtai 
laikėsi prieš Churchillj, 
kad Rooscveltas pritarė 
bolševikams, priežastys 
aiškėja iš pokalbio Krylo
vo su Muravjovu.

— Prileiskim, kad ang-

rime nedalyvavo. Kodėl?
— Politbiuras tam ne

pritarė. Nenorėjo, kad 
Stalinas rizikuotų skris-

“prieskoniai” buvo nau
dojami, kai vykdavo ko
kios derybos su užsienie
čiais jų budrumui palauž-

damas lėktuvu. Nepasiti-|ti jr pažadint sukalbamu- 
kejo ne svetimom apsau-lmuj 
gom. (Teherane paskiau i
Stalinas dalyvavo, kai ten; Okupacinių kadrų 
sovietai galėjo nugabent 
1000 savo agentų). Žino
ma, jei Stalinas būt norė-

ruoiimas
1943 m. sovietai pradė- 

; “išlais
vintiesiems Europos re
gionams”. Pirmoj eilėj

jęs, politbiuras būt prita-,j? ruošti kadrus
ręs. Bet jis leido politbiu- 
rui apspręsti “vieningai” 
ar beveik ’
Vcilc 1x^0 vift ▼ VU-i - _
sas pasisakė už Stalino) n’s Skalavimas greta iš- 
kelionę į Casablanką. Tai* Tęsinys 6-tame puslapy j

vieningai. Be- imami užsieniečiai ir pa
neš tik vienas bal- P?ldomį ™sais- Pagrindi-
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MANCHESTER, H. H
LDS susirinkimas

Sekmadienį, sausio 8 d., p.p. 
Kemešiu namuose įvyko LDS 
74 kuopos metinis susirinki
mas. Susirinkimą pirmininkas 
pradėjo malda. Kuopos sekre
torius pranešė praeitų metų 
apyskaitą, kurią susirinkimas 
vienbalsiai priėmė. Buvo ap
svarstyti kiti kuojx>s einamieji 
reikalai ir paskirta $5.00 
BALF-ui auka. 1950 m. kuopos 
valdyba buvo palikta ta pati, 
būtent: pirmininkas A. Kiku
tis, protokolo ir finansų sekre
torius J. A. Vaičiūnas, iždinin
kas A. Žukauskas, Pusmetinį 
kuopos susirinkimą 
šaukti gegužės 
LDS seimą.

Į susirinkimą 
niai atvykusieji
prie kuopos prisirašiusieji na
riais Vincas ir Stepanija Ga- 
deikiai, kurie nors dar nėra ge
rai įsikūrę, bet jau rašosi į lie
tuviškas organizacijas. Laukia
me ir kitų prisidedant prie mū
sų darbo naujai atvykstančių 
ateivių.

J. Vaičiūnas, kp. sekr.

- ra pagelbininku kun. P. Vai
čiūnas. P. Kazys Daugėla savo 
lietuviškomis dainelėmis irgi1 
garsina lietuvių vardą. Vaiz
dais iš . komunistų
Lietuvos parodo žiaurius ko
munistų darbus Lietuvoje.

mėnesį
nutarta 

prieš
1

I
nese-atsilankė

iš tremties ir

Mirė LDS kp. narė
Ona Kindurienė

Dar prieš savaitę laiko daly
vavusi metiniame kuopos susi
rinkime, sausio 15 d. nelauktai 
su šiuo pasauliu atsiskyrė šios 
kuopos narė Ona Kindurienė, 
62 m. amž. 331 Centrai St. Ve
lionė buvo kilusi iš Sirutiškių 
km., Pačiūnėlių parap., Kėdai
nių apskr. Paliko sūnų Leoną 
ir kitus gimines. Palaidota 
sausio 19 d. su gedulo šv. Mi- 
šiomis iš Šv. Onos bažnyčios 
Airių kapuose, kur ilsisi velio
nės vyras. Laidotuvėse dalyva
vo daug žmonių. Prie karsto 
buvo daug gėlių, tarp kurių ir 
LDS gražios gėlės. Be LDS 
kuopos velionė priklausė dar 
prie šių organizacijų: LRKSA 
119 kuopos. Maldos Apaštala
vimo Brolijos, buvo narė vieti
nio BALF skyriaus. Išgyveno 
šioje šalyje apie 40 metų.

atnašaujamos šv. Mišios už vi
sus pirmuosius šios parapijos 
parapijiečius. Vasario 18 d. 9 
vai. ryt. gedulingos šv. Mišios, 
atnašaujamos už visus miru
sius, parapijiečius, vasario 19 
d. 10 vai. ryte iškilmingos šv. 
Mišios už visus dabartinius 
parapijiečius. Bus pasakyti 
šiai progai pritaikinti pamoks
lai, kuriuos .pasakys iškalbingi 
mūsų pamokslininkai.

Vasario 19, 6 vai. vakare
okupuotos - ruošiama skani tikrai lietuviš-

D A R BI N I N K A S
Gaili ašara nurieda per vei

dą, kai prisimeni Apoloniją ir 
Antaną, kad jie niekad jau ne- 

I besugrįš ir netars paguodos 
žodžio mums tremtiniams, nes 
jie nuėjo amžinybėn. Teatlygi
na jiems Aukščiausiasis už jų 
gerus darbus. Tebūna amžinoji 
ramybė jųjų sieloms.

K. Keblinskienė

I

ka vakarienė, Lietuvių Katali
kų klube, 163 Harvard St.,' 
Cambridge. Be skanių valgių 
bus dar ir gražų kalbų, dainų 
ir kitokių programos paįvairi
nimų. Visi nuoširdžiai kviečia-

BALF viet. skyr. parengimas
Vasario 12 d. 3 vai. popiet 

ukrainiečių svetainėje įvyksta 
vietinio BALF skyriaus paren- mį dalyvauti kaip pamaldose, 
girnas, kuriame turėsime pro
gos išgirsti Daugelus ir pama
tyti jų rodomus vaizdus. Kvie
čiame visus vietos ir apylin
kių lietuvius atsilankyti. Įėji
mas bus neapmokamas. Lauk
sime. J.A.V.

taip ir jubiliejaus vakarienėje. 
Vietinis.

VORCESTER MASS

6

CAMBRIDGE, MASS
Vasario 16 d. minėjimas

Vasario 5 d. paminėsime Lie-

“Aušros Vartų” Liet. Vyčių 
116-ta kuopa

kviečia visus ‘Military Whist’l 
mėgėjus lietuvius penktadienį,; 
vasario 3 d. atvykti į ‘Aušros’ 
Vartų’ pobažnytinę salę. Vin-»Į 
ees Kisielius pranašauja, kad 

4 bus daug skiriama gražių do-tuvos Nepriklausomybės pa. ■ dus aaug samama gražių ao- 
skelbimo 32 metų sukaktį. 10,vanl*; Rita Ciraitė sako — bus

Pirmoji moteris aukštose 
mūsų miesto valdžios 

pareigose

Tremtiniai nu
vykę Kanadon

Išvykusių leituvių į Kanada 
laivu “D.E.V. Beverbrae” 1950 
m. sausio mėn. 10 d. sąrašas.

Barakauskas Feliksas. 
Danilauskas Vincas, Magda

lena, Vytautas, Valerija, 
į Jankovičius Leonidas, Mari
ja.

Į Jonušas Kostas, Elvira, Ro
maną, Virgaudas.

Karbačienė Adele. 
Lukauskaitė Ona. 
Miknevičius Nadiezda. 
Kenstavičienė Vanda, 

pold.
> Morozevičienė Valtraute, 
mondas.

Ruibienė Irena, Petras.
Vaičiūnienė Aldona.

Sovietų užkulisiuose

I^eo-

Rai-

Pradžia 5-tame pusi.

tikimybės režimui mokėt 
svetimas kalbas. Prie Ry
tų universiteto nuo birže
lio 1 d. atidaryta speciali 
mokykla. Komin t e r n o 
prezidiumas (tada dar 
kominternas veikė)' nuta
rė parengti 3000 užsienie
čių ir 2000 rusų, kurie ir 
sudarys “išlaisvintųjų”, "a,K,n° Plukus. vm-
kraštų vyriausybinį apaJ ham bros.urorms aiškino,
ratą. Tam reikalui vado-kad baigus karą busianti 
vavo Lozorius Mėklis, bu-lstei?la”a.antr0J‘.|Part,Ja 
vęs Stalino kanceliarijos ~ valstiečiam. Tik reik 

’ šefas. Daugelis tų užsie-Įplrma susidorot su agre-
nieėių busimųjų vyriau- S1-*a Pnes Rusiją... 

’ sybinių šefų jau faktiškai
seniai buvo netekę savo 
.pilietybių ir įgiję sovieti
nes. Tarp jų buvo Dimit- 
rovas, Rakoszi, Pieck.

politinių permainų: NK
VD galo, laisvų rinkimų 
| aukščiausiąją tarybą, 
antros partijos įsteigimo, 
su kuria išnyktų vienos 
partijos diktatūra. Atsi
liepdamas į tas nuotai
kas, politbiuras rado rei
kalo per spaudą raminti 
visuomenę. Armijoj pa
naikino politrukus. Civi-

Menininkas NKVD 
rankose

Maskvos teatre buvo 
garsi šokėja Semionova. 
Krylovas papasakoja jos 
istoriją, būdingą sovietų 
menininko likimui... Jau
na artistė buvo kritusi į 
akį Karachanui, turtingo 
armėno 
reikalų

EsąlAPsi'e.tė-. 
rytietiškai 
mas, savo 
vo į visas 
vyko net į Paryžių, kur 
Semionova turėjo pasise
kimo. Nelaimei ji patiko 
NKVD šefui Ježovui. No
rėdamas atsikratyt Kara- 
chanu, Ježovas jį suimdi- 
no, apkaltino japonų šni
pu ir Karachanas buvo 
sušaudytas. Semionova 
mėgino du kart žudytis.
— Aš žiūrėjau, — pasa

koja Krylovas — į ją šo
kant. Jos judesiuos, jos 
eisenoj, jos veide su iš
plėstom didelėm akim iš 
tikro buvo kažkas tragin- 
go. Ji turėjo turėt tokią 
išraišką aną dieną, kai at
vyko pas Staliną prašyt 
pasigailėt Karachano. Jai 
Stalinas tada atsakė, kad 
jis nieko negalįs padėti, 
nes aukščiausiasis teis
mas 8 vai. jį yra nuteisęs. 
Reikia, patarė jis, kreip
tis į Kalininą... Tą pat 
naktį Karachanas buvo 
sušaudytas. “Kai vėliau 
Stalinas nusprendė “at
leisti” Ježovą, tarp kitų 
kaltinimų jam buvo ir 
kaltinimas, kad jis savo 
tarnybinę padėtį naudo
jęs kovai dėl moters. Kai 
1937 m. reikėjo atsikraty
ti Ježovu papėdininku Ja- 
goda, tai šis taip pat bu
vo apkaltintas likvidavęs 
Gorkio augintinį, kurio 
žmona, taip pat artistė, 
ano meto NKVD šefui bu
vo kritusi akin...

Išvykusių lietuvių į
— į Halifaks 1949 m. gruodžio 
mėn. 12 d. laivu “General Bal- 
lou” sąrašas —

Fraidankas Gustavas, Teresė, agentai Švedijoj patyrė,!
Haltnerienė Joana, Tatjana, kad esą slaptų ryšių tarp 
Medelis Romualdas.
Poderis Vytautas.
Urbšalytis Pranas.
Vaitas Antanas, Stefanija.
Aleknavičienė Veronika.
Augenas Vytautas.
Butrimas Vytautas. 
Kaknevičius Juozas.
Rukštelis Bronius.
Gureckis Vilis.

Kanadą Kova su nuotaikom 
pažadais

1943 m. vasarą sovietų

sūnui, užsienių 
vice komisarui.

Karacha n a s, 
pavyduliauda- 

žmoną lydėda- 
gastroles. Nu-

Julija K. Jakavonytė
gabi mūsų kolonijos lietuvė 
moteris. Jos tėvai______ lietuviai 

gausiai skanių užkandžių. Ona Motiejus ir Pelegija Jakavo- 
kilmingos šv. Mišios už Lietu- Morkvenaitė praneša, kad bi-, njaj atvykę prieš 58 met. iš 

prelatas kun. K. Urboną- hetus (tikietus) labai smar- Leituvos Amerikon ir beveik 
_ % > šių iškilmių k*a* I)erka- Robertas Stevens vįsą iaįką išgyvenę Brocktone. 

pritaikintą pamokslą, ikviečia visus kuo gausiausiai , jujja pirmoji jų iš devy- 
___os bus laikomos prie atsilankyti. Pelnas skiriamas, nįų vaikų duktė, gimusi, 43 Ar- 

išstatyto Šv. Sakramento. Tuoj parapijos bažnyčios darbų už- 
po Mišių bus suteiktas palai- j baigimo ^fondui. F 
minimas su Švenčiausiu Sakra
mentu.

1 Trečią valandą po pietų ka
talikų klube, 163 Harvard St., 
įvyks muzikalinė programa ir 
kalbos, kuriose bus prisimena
ma. Lietuvos praeitis, jos da
bartiniai vargai ir kančios. 
Kalbėtojai daug ką galės 
mums apie tai pasakyti, nes jų 
dauguma patys tuos vargus ir 
kančias išgyveno.

-
vai. ryte bus atnašaujamos iš-

vą:
vičius, pasakys šių 
progai ]
Šv. Mišios bus laikomos prie

...................................................... -;.Į
i 

Penktadienį,! 
vasario 3 d. 8 vai. vakare čia' 
atvykę pamatysite visus savo i 
draugus bei kaimynus. Laukia-;

Vytė.me.

BROCKTOH, MASS
Nuėjo amžinybėn

Praeitų metų rugsėjo 7 d. 
siskyrė su šiuo pasauliu. Apa- 
lonija Matijošienė - Sykes, 62 
m. amž. Jos labai gailėjosi kai- 

Meninę'programos dalį išpil-j m-vnai‘ Pažįstamieji, ypač 
dys vietos solistai-ės, akompa-Į tremtiniai‘. kuriuos . nebūda*Į 
nuojant vietos vargonininkui, 
muzikui Jonui Narkevičiui. So
lo dainuos p. Kazėnas ir pane
lė M. Grybaitė. Muzikas Jero
nimas Kačinskas iš So. Boston 
su savo grupe išpildys puikius 
programos dalykus. Artistas
Henrikas Kačinskas patieks tinh* geradaris ir globėjas. Jis 
gražų dramatinį kūrinį. Visi kiekvien4 tremtinį atjautė, su
kviečiami atsilankyti. Kvieslys.1 šelPdavo maistu’ baldais’ «eru

<

Garsina lietuvių vardą 
kitataučių tarpe

Tik prieš 10 mėn. atvykusi 
iš tremties solistė Daugėlienė 
Stasė jau porą kartų žavėjo 
svetimtaučius Nashua, N. H. 
Šv. Patriko parapijoje, kur y-

40 metų Cambridge’iaus Lie-
I
Į

vokiečių karininkų ir In- 
telligence Service. ] 
numatytas karinis pučas 
Hitleriui nuversti. Būtų 
paskelbta karinė diktatū
ra, įvedant modernuotą 
veimarinę respubliką. Tuo 
pat metu NKVD gavo a- 
liarmuojančių žinių apie 
sovietų piliečių nuotaikas. 
Maitinimui katastrofiš
kai pablogėjus, žmonės, 
eilėse stovėdami, pradėjo 
atvirai kalbėti apie savo 
mintis ir pergyvenimus. 
Agentų surinktom ir slap
tam biuleteny skelbia- 
mom žiniom, daugumas 
laukia, kad po karo vis
kas pasikeis. 'Maisto bus 
pakankamai, kortelės iš
nyks, kainos sumažės 
bent 80%. Laukiama ir

i thur St., Brocktone. Turėdama
17 metus su savo tėvu lankėsi 
Lietuvoje. Ji mokėsi Brocktone 

• ir viena pirmųjų lietuvių baigė j 
į Brocktono aukštesniąją mo
kyklą (High School), kur mo
kėsi komercijos.

Po to dirbo įvairiose bendro
vėse, kaipo kasininkė, sąskai
tininkė, korespondentė, ėjo ki
tas atsakingas pareigas ir sie
kė mokslo daugiau. Įsigijo tei
sių mokslo bacalauro laipsnį, 
pripažintą Harvardo Universi
teto.

Jau 15-ka metų, kai darbuo
jasi Brocktono miesto valdy
boje. 1935 m. ją, kaipo gabią 
ir sąžiningą tarnautoją, dabar
tinis licencijų komisionierius, 
Charles McCaffrey, paskyrė 
Brocktono nejud. turto įkai
nuotoji^ tarybos nariu (asse- 
sor’iumi). Prieš tris metus bu
vo išrinkta šios tarybos pirmi
ninke. Tai yra aukščiausia vie
ta miesto valdžioje po majoro. 
Julia K. Jakavonytė, yra pir
moji moteris Brocktono ištari-, 
joje pasiekusi tokią aukštą vie
tą miesto valdžioje. Mums la
bai malonu, kad ši garbė teko 
lietuvei.

Šis jos tarnybos laikas (ter
minas) su Naujaisiais Metais 
yra pasibaigęs, bet miesto ma
joras Melvin B. Clifford, res
publikonas pavedė jai eiti tas 
pareigas toliau iki bus jose 

, patvirtinta.
Julia Jakavonytė yra nuošir

di patrijotė, atjaučia savo pa
vergtos tautos kančias ir iš- 

, jiems pa
deda, kaip Vokietijoje esan
tiems, taip čion atvykusiems. 
Yra parūpinusi nemaža afida- 
vitų ir įkurdinusi net keletą 
šeimų. Remia taip pat Nukry
žiuotojo Jėzaus seseles Brock- 

, tone, kur yra jų motiniškas 
Į namas.

, 1 burnos.
...................... Į

Š.

at-

1 ma nei giminė, nei pažįstama 
i labai atjautė.

Šių m. sausio 9 d. nuo šir
dies smūgio staiga mirė geras 
katalikas, didelis patrijotas 
Antanas Aukštakalnis, 72 m. 
amž. Tai jau antras buv. trem-

tuvių parapijos sukaktis
Šią sukaktį parapijiečiai ren-

žodžiu, progai pasitaikius pa
valgydino. Klausinėdavo susi
tikęs tremtinius, kuriuos jis 
pažinojo: ar jie turi tinkamą

giasi atitinkamai paminėti. Ta būt* ar įtenkinti. Sakydavo, 
proga ruošia šaunią vakarienę kad lietuviai vieni kitus 
su gražia muzikalinė progra- 
ma , Pats išaugino

Vasario 17 d. 9 vai. ryt. bus dvasioj tris sū
drauge — 
motina 
si jo sūnūs sukūrė lietuviškas 
šeimas ir yra aktyvūs Šv. Ro
ko parapijos veikėja:. Tai yra 
pavyzdys kitiems lietuviams ir 
jų šeimoms.

kepenu 
ir kitų 
nuo

Bclgijos karalius Leopoldas su savo šeima 
Nicoje, Prancūzijoje, laukia žinių, ar tauta nubal
suos grąžinti jį į sostą.

» lietuviškoj
__ sūnus, kuriuos 

su savo žmona ir jų 
paliko nuliūdusius. Vi-

AUKSINES ŠAKNELES blaškytus lietuvius,

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio,

Auksinės Šaknelės 
(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

gedimo, 
vidurinių skaudulių,Į 

sugedusios
Auksinės Šaknelės veikia tiktai į 
nesveiką kūno dalį, kuri serga, j

Skaitė paskaitą
m. sausio mėn. 29 d.,

šv. Roko

*

Gustys Stefanija, Vilfredas, 
Gertrūda.

Jasinskas Irma, Irena. 
Krygeris Olga, Irena, Hilda. 
Namikas, Ona, Raimundas. 
Bliznikas Jonas, Adelė, Vi

das.
Andriukaitytė Ema, Vanda. 
Jurkšaitytė, Ema, Ona.
Juozokienė, Mikase, Edvar

das.
i Beržiūnus Ruth.

Butmonaitė Bronė.
Dilba Jurgis.
Dobilas Antanas, Kunigunda, 

Vytautas.
Erdmann Augustė.
Eidukaitytė Marytė. 
Girdauskas Elzė.
Girdauskas Gražina.
Grimas Ewaldas, Ruth, Hans- 

į Ditmar.
Gvazdaitienė Regina, Algir

das, Aldona.
Labinienė Veronika, Raimun

das.
Matveicikaitė Augustė, Eu- 

genia, Povilas.
Mikšys Jonas.
Naujokas ' Martinas, Madė,1 

Jonas, Augustas, Juozas.
Pileckas Vladas, Juzė, Grazi- 

’na.
Sapauskienė Juze.
Stukas Vytautas.
Ulickas Editė, Irena.
Purtulis Jonas.
Tschaikowsyj Wilhelmas.
Grajauskienė Petronėlė, An

tanina, Bronius, Algirdas.
Gylys Valerijonas, Barbora.
Lukšys Jonas, Stasė, Ignas,

; Algimantas, Joana.
Petravičius Vytautas. 
Petravičius Vytautas. 
Ulaitis Justinas, Veronika. 
Ivanauskaitė 

chardas.
Bičinauskienė

tas, Romas.
Buskevičienė

milą.

l Laugalienė Ona.
Valaitienė Ona, Vygantis.
Ciaučionienė Ona, Algiman

tas.
Kairienė Juzefą, Romualdas. 
Laniauskaitė Elena. 
Mazulaitienė, Matilda.

Lei-

sek- 
Kitaip sakant, jos gydo viso-: madienį, šv. Roko parapijos 
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa-į salėje mokyt. N. Keblinskienė 
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kainuoja $1.00.

ALENANDER’S CO.
414 Weat Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

Rimkus Kazys, Hustina, 
mus, Beatris.

Karaskienė Salomėja.
Laugalys Jadvyga, Vytautas. 
Mickevičius Irena, Algiman- 

įtas. Jonas, Rymantas.
I Sadauskienė Vladislava.

Zubrickas Benediktas, Bene
dikta.

Verbickas Vincas, Stasys, 
Magdalena, Stasė, Teresė, Li
na.

Virkutienė Helga, Johana.
• Pilipavičius Bronislava, Ro
mualdas, Lina.

Jadvyga, Ri-

Janina, Vytau-

Emilija, Liud-

Darbininko" Sieniniai 
1950 Kalendoriai

“Darbininke” galite gauti gražų 1950 metu sieni- 
kalendorių, kurio kiekvieno mėnesio puslapi p^o-nį

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

skaitė paskaitą apie Lietuvos 
katalikių moterų veiklą laisvo
je Lietuvoje. Prelegentė vaiz
džiai ir išsamiai nušvietė, kaip 
Lietuvos katalikės moterys bu
vo susiorganizavusios ir kiek 
gero jos nuveikė savo tautai ir 
Bažnyčiai. Paskaitą surengė 
Brocktono Katalikų Federaci
ja. Tai yra trečioji iš numaty
tos serijos paskaitų apie tauty
bę ir religiją.

Išvykusių lietuvių į Kanadą 
laivu “General Muir” 1950 m. 
sausio mėn. 8 d. sąrašas.

Jungmeisterienė Adelė, Nu- 
jolė.

Stepaitis Veronika, Henrikas. 
Vidugirienė Valerina.
Vitartienė Janina, Eugenija, 

Jonas.
Žutautienė Stasė.
Kuncevičius Antosė, 

dius, Silvia.

Vincas Balukonis, Savininkas

2SS West Brttdvny,

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

South Boston. Mass jj
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NAUJAKOMAI!

ir K. Krulikas $2, 
$10, Ant. Škėma 
Dramos Aktoriai) 
100 skyrius $100,

Antradienis, Sausio 31 d., 1950 DARBIHINEAS

< • '
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Jūs geriau negu kas kitas 
suprantate tremties vargus ir 
pergyvenimus. Jūs žinote, kad 
sveikesnis ir darbingesnis 
tremtinių elementas tegalėjo 
emigruoti. Tūkstančiai, dėl ne 
nuo jų pareinančių priežasčių, 
turėjo likti ir toliau vargti Eu
ropos stovyklose. Jų visų akys 
ir viltys nukreiptos į brolius ir 
seses amerikiečius, kurių tarpe 
ir Jūs esate. Tat kiekvienas 
paaukokite pagal išgalę. Jei 
kas dėl darbo neturėjimo nepa
jėgia sušelpti likusių tautiečių, 
tai nors žodžiu bei įtaka pavei
kite į tuos tautiečius, kurie ga
li tai padaryti. Visas aukas ir 
dovanas siųskite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Streęt, 

Brooklyn 11, N. Y.

■

■ ■ ž

AUKOS

Aukščiau apskritime pažymėta vieta, kurioje susidūrus buvo Šve
dų tanklaivio “Divina” paskandintas britų povandeninis laivas “Trucu- 
lent”. Žemiau atvykę laivai pagelbon, tačiau sėkmingos pagalbos nega
lėję suteikti, nes nukentėjęs pov. laivas labai greitai nuskendo. Iš 79 į- 
gulos narių išgelbėta tik 15. Susidūrimas įvyko Temzės žiotyse netoli 
Londono.

Kalėdų ir Naujųjų 
tremtiniams šelpti 
$150.00 BALF 

Fondui)

Metų 
paau- 
skyr. 

Detroit, 
New Bri- 
New Bri- 
100 sky- 

$43.60 —

76

Brooklyn, 
Elzbieta Jarmilienė, 
N. Y. $18.00—Valst. 
Dramos Aktoriai, 
N. Y. $10.00 — SLA

ŠV. 
proga 
kavo: 
(Našlaičių
Mich. Po $100.00 — 
tain Liet. Draugija, 
tain, Conn. ir BALF 
rius, Brooklyn, N. Y.
BALF 38 sk. Cleveland, O. $25 
BALF 59 skyrius, Haverhill, 
Mass. Po $20.00 — Brooklyno 
Liet. Taut. Klubas, 
N. Y. ir 
Brooklyn, 
Teatro 
Brooklyn,
267 kuopa, Wyoming, Pa. $13.- 
55 — Mrs. Anna Yankus, Det
roit, Mich. Po $10.00 — K. ir 
A. Krušinskas, Woodhaven, N. 
Y.; Carl Kunigėlis, Grand Ra
pids, Mich.; J. Lauciskis. 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. M. Pali- 
lionis (BALF 38 sk.) Cleve
land, Ohio; Joseph Jodzevich,

gijos Narės, Maywood, Jll.; 
Paul Padens, Dyersburg, Tenn. 
Frank Aukštakalnis, Miners- 
ville, Pa. Po $5.00 — August 
Milašius, LaSalle, III., P. Mika- 
tavage, Philadelphia, Pa., Kun. 
J. Prunskis, Chicago, III., Ur
šulė Sasienė, Brooklyn, N. Y., 
Mrs. F. Mikalunas, West Ed- 
meston, N. J., John Cergelis, 
Brooklyn, N. Y., ALRK Mote
rų Są-gos 20 kuopa, Chicago, 
III., Peter Brazis ir šeima, Cle
veland, Ohio, K. Balčius, Nau- 
katuck, Conn., V. Komazas, 
Plantsville, Conn., Aleksandra 
Raizis, Northampton, Mass., 
A. A. Jonaitis, Brooklyn, N.Y., 
S. K., Homestead, Pa. Po $2.00 
— A. ir K. Krulikas, 
lyn, N. Y., F. Banis, 
Wisc., Vaclovas Žukas, 
lyn, N. Y., Adomas 
Northampton, Mass., 
Molskis, Brooklyn, N.

“TBALF Centre Gautos Aukos 1949 m
Gruodžio Mėn.

E. Savickas $2, J. A. Patrick,^?; Frackville, J. Bankieta $1; 
Jr. $5; Millburn. J. E. Žemai-Į 
tis $10; Nutley, R. Krasaus
kienė $10; Passaic, Ballet Nu
kers, Ine. $25; Paterson, $1, F.
BALF 86 skyrius 
Trenton, Ant. Yuncza $1; W. na Dugan $1; 
Edmeston, Mrs. F. Mikalunas Latonick $10; 
$5.

Homestead, S. K. $5; Mahanoy 
City, A. ir S. Gegužiai $25; 
Miuersville, Mrs. Agnės Vessay 

Aukštikalnis $1; M t. 
$106.30; Carmel. J. Jenulevičius $5. An-

Leo 
A-

Pittston, 
Pittsburgh. 

dela VVarachis $1. Olga Sher- 
bocker $1, Mrs. A. Stanovice 
$1, J. Tamkevičius $10; Phila
delphia, Mr. ir Mrs. L. Ginkie- 
wicz $5. Eva Riekus $1, P. Mi- 
katavage $5; 
Volinskas $5; 
Maldadienė $1: 
Kasputienė $5; 
Grabliauskas.
$15.

Plymouth.
Simnson, 

Tower City.
Wyoming, 

SLA 267

Pr.
U. j
W.
V. į

kp.

Vokietijoje pasirodė nauja,; 
nepaprastai svarbi knyga, tai 
kun. Kazio Mažučio:

“MAŽASIS ŽMONIŠKUMO 
MANIFESTAS“.

Šią knygą turėtų perskaityti 
kiekvienas laisvas žmogus. Vi
sos organizacijos skiria 1950 
metų pirmąjį ketvirtį šitos 
knygos skaitymui ir nagrinėji
mui.

“Naujojo Žmogaus" leidinys, 
kaina 1 dol.

Užsakyti šiuo adresu: 
Mr. V. Dragūnas, 
5710 W. 65th St., 

Chicago 38. III.

i

Brook-
Račine, 
Brook-
Zigas, 
Felią 

Y. Po

New York:
Brooklyn, B. Mender $5, An

na Brooks $1. G. B. Fazer $10. 
Eleonora Valionis $3, Mrs. C. 
Razauskas $2, J. Baltramaitis 
$5, Ona Barbsis $1. Ant. Po
cius $10, A.
J. Lauciskis 
(Liet. Valst.
$18, BALF
Felix Molskis $2, Uršulė Sasie
nė $5, V. Žukas $2. Liet. Taut. 
Klubas 20. A. A. Jonaitis $5, 
John Cergelis $5, EI. Jarmilie-' 

i nė $20; Bronx, B. Ramanaus-^ 
kas $5; Candor, Mary Fiebig 
$15; Maspeth, L. I., M. Klimai- 
tis $1, A. Ignaitis $2, Vladas j 
Arlickas $2; New York, V. ir Į

P.
i A.

Khode Island:
Providence, P. Kapiskas 

Tennessee:
Dyersburg, Paul Podens 

:John Sakalas $5.
Washiugton:

Tacoma. Mrs. A. Willis 
Wisconsin:

Racine, Frank S. Banis $4

$20.

Į Remkite tuos p-ofesl• - 
nerius kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką".

I

i

(VAIRŪS skelbimai

BOSTON ANTR . SAUS. 24
DANCETHEATRE 8:30

Caiifornia: jZofia Waitkevitcz $1. Anna
Pamona, L. ir J. Naujokai- Junokas $1, Mičhael Oleyar $1, 

čiai $5.00. Lietuvių Draugija $100; New
Connecticut: įLondon, Robert C. Nelson $1;

Branford, T. Tamulevich $1; Plantsville, V. K. $1, V. Roma- 
Byrum. Mary H. Budries $10; zas $5; Stamford, S. Cibulskas 
Danbury, Pr. Zurinskas $2; (BALF 36 Sk.) $21, SLA 168 
Forrestville. O. Gedziuvienė $1; kuopa $60.50; Seitico, M. Ker- 
Naugatuck, K. Balčius $5; tenis $1; Simsbury, Charles P. 
New Britain, Ant. Woselis $1, Slavis $5, Mrs. Ann Mikalaus- 
------------------------------------------- ky $10.00; Waterbury, 
tremtyje Europoje ir aukoja beth Sabutis $5. 
pagal išgalę jų vargingai būk-! IHinoU:
lei pagerinti:

Jau gautos aukos: Iki š. m. $3 
gruodžio 
gruodžio 
gruodžio 
gruodžio

13
14
15
16

d.......
dieną
dieną
dieną

į
i

Eliza-

Stašinskai $3; Rochester, į 
Šūkis $1; Woodhaven, K. ir Į 
Krušinskai $10.

Ohio:
Cleveland, M. Macijauskaitė 

$1, BALF skyriai $138.64, M. 
Palilionienė $10, P. 
$10; Cleveland, BALF 38 sky
rius $43.60; Dayton, 
Sakalas $5, J. A. Urbonas $10; 
E. Cleveland, Martin Mateju- 
nas $5; Garfield Heights, Mrs. 
M. Vaizbon $5; Steubenville, 
M. Remeska $5.

Pennsylvania:

Braziai

Justinas

NARĮ MOKESČIAI:
BALF 14 skyrius. Cicero, 111. 

$8; BALF 17 skyr., So. Boston, 
Mass. $100; BALF 38 skyr. 
Cleveland, Ohio $8; BALF 59 
skyr. Haverhill, Mass. $1; 
BALF 86 skvr., Paterson, N. 
J. $3; BALF 88 skvr., Phila
delphia. Pa. $4.

MARK RYDER 
EMILY FRANKU

Moderniškų šokiu Duetas 
BOSTON

KONSERVATORIJOJE
31 Hemenvvay Street

Sėdynės: $3.00 - $2.40 - $1.50 (Su taks.) Į 
Dabar Conservatory ir Filene’s 
Išrašykite čekius Bvston Dance 

Theatre vardu.

GRABORIAI

NAŠLAIČIŲ FONDU:

Į Chicago, Mrs. V. Valentine
', , Alex J. Miller $1, L. V. 

$430.15 Radkins $25, J. M. Šaltenis 
■ 63.00 $3o, Peter Saliukas $2, S. Kre- 

162.00
.. 28.00

BALF 76 skyrius, Detroit, 
(Mich. $150.00.
Į BALF Vadovybė už aukas

Aliųuippa, J. Plečkaitis $1; visiems nuoširdžiai dėkoja. Au- 
Ashley, Jos. Balkus $2.; Cąra- kas pinigais ir daiktais siųski- 
opolis, J. A. Urban $1; Con- 
shohoeken, Ignas Grajauskas Fund of 
$1; Eynon, Ant. Zukowskas Grand St., Brooklyn, N. Y.

te: United Lithuanian Relief
105America, Ine..

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas D.cr.ą ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

f

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. SO 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

I 
se $5, E>. Shimaitis $1, A. Ler- . 
gaudas $1, A. "Mašiotienė $1, 
Ona Sirusienė $3, K. Satkus 
$1, Emma Skrodis $5, K. Sar- 
tauskienė $1, Frank Chigins- 
kis $1, Mrs. H. Statkus (ALRK 
Moterų Są-gos 20 kuopa $5, 
Kun. J. Prunskis $5, W. T. 
Rumbauskas $1; Chicago 
Heights, Geo. Dzikas $10; 
Ladd, S. Damulis $1; LaSalle, 
August Milašius $5; Maywood, 
Šv. Onos draugijos narės $10;

Į Brangus Tautieti, prisidėk ir Manteno, Miss

Kartu su
$683.15 

aukomis gaunami 
, kuriuose trum-DAIfTApAf Į $1.00 — S. Damulis, Ladd, III., šimtai laiškų.

unKinivM žodžia.g pareiškiamog kil.

nios mintys ir aukotojų jaus
mai. Vienas aukotojas S. K.
mums rašo: “Esu vargšas ligo
nis, tačiau sukrapščiau ir siun
čiu $5.00 dar didesniems varg- 

Man-- šams pagelbėti”.

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate & 

Insurajice

į Robert C. Nelson, New London, 
Conn., T. Tamulevich, Bran
ford, Conn., W. T. Rumbaus
kas, Chicago, III., Anthony 
Yuncza, Trenton, N. J., Ade
laide Waigin, So. Boston, Mass. 
ir Veronika Chesnakas, 
chester, N. H.

Taipgi ta pačia švenčių pro- Tu savo auka. Kiekvienas atli- Melrose Park, A. Andrews 
ga aukojo $10.00 — Mrs. Ann kime mūsų gailestingumo 
Mikalausky, Simsbury. Conn. artimo meilės pareigą. 
Po $2.00 — Pranas Zurinskas, kitę kas kiek galite.
Danbury. Conn. ir V. A., Mas- kukli Jūsų auka prisidės prie Valley, R. šeštokas $1. 
peth, N. Y. Po $1.00 — Mrs. šelpiamųjų gyvenimo palengvi- 
Anna Shimkus, Gardner, Mass. nimo. 
ir J. Bankieta, Frackville, Pa.

Visiems aukotojams šelpia
mųjų
me.

vardu širdingai dėkoja-

BALF-o Centras
105 Grand Street,

Brooklyn 11, N. Y.

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
amerikiečiai nepamiršta 
brolių ir sesių likusių

Šv. 
proga 
savo

Auko-' 
Nors ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS SV. JONO EV. BL. PASALPfNSS 

PO GLOBA MOTINOS SVC. >DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkė — Eva Marksienė,

•25 E. 8th St, 8a. Boston, Maaa. Pirmininkas — Viktoras Medonla, 
Tel. SOuth Boston 8-1298. 

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

Prot. Rašt. — Stela Overkienė.
555 E. 6th St.. So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould St, W. Roxbury, Mass. Fjn. Rait. 

Tel. Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Šiauria,

51 Tampa St., Mattapan, Mana 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė.

866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
V. Butkevvicz K*** GI-—Elzbieta Aukštikalnytė,

21 Sanger St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. —

684 Sixth St..
Protokolų Rašt.

206 L St.. So.

ir $5, St. Bražinskas $1; River- 
side, J. Sandora $2; Rockford, 
BALF 85 Skyrius $25; Spring

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. ( 
vakare. Parapijas salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininkę. I

I
Vincas Stakutis, 
So. Boston. Masa 
— Kazys Rusteika Į 
Boston, Mass.

Aleksandras Ivaška, i 
| 440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass '
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, 

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

787 Broadvvay, So. Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas tre- ' 

člą sekmadienį kiekvieno menesio.
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki- , 

tęs pas protokolų raštininką.

Aukas siųskite neatidėliodami: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street. 

Brooklyn 11, N. Y.

Indiana:
St. Mary of the Woods, H. 

Idzelevičius $5; Gary, K. Mu- 
sinskienė $1, Mrs. U. Janusas 
$1.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Skubiai reikalingas Hno-

YAKAVONIS
■funeral Home

741 No. Main St. 
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1380
!

Income Taksų Raportus
Pradedant su Vasario (Febr.) 1, 1950, išpildau. 
Turiu kelhį metų patirimą, ir studyjavusi įstaty
mus. Interesantams patartina ateiti nelaukiant 
paskutinės valandos.'

Raštinės valandos:
Kasdien nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

Trečiadieniais: nuo 10 ryto iki 4 po piet.

Marie D. Bagocius, LLB.
302 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward L Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir N ak t) 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368

Massachusetts:
Cambridge, A. Malinauskienė 

$5; Dorchester, BALF, 17 sky
rius $200; E. Weymouth, Ma
ry Gailius $5; Gardner, Anna 
Shimkus $1; Greenfield, L.

talpintas. Kreiptis sekančiu adr Zarnest $1; Haverhill, BALF 
59 skyrius $25; Lawrence, S. 
Jankauskas $lt B. Žukauskas, 
Mr. & Mrs. F. Wolange $5;

i Mattapan, J. 1
Methuen, Ben Paplauskas $10; 

į Northampton, A Raizis $5, A- 
domas Žigas $2; Roxburv. Vic- 
toria Tarbokas $5, Ona Bačins- 
kienė $25; So. Boston, A. K. 
Pinelis $2, A. Wąigin $1; W. 
Bridgewater, V. J. Kerisza 
$10; Westfield, Mrs. V. Ber- 
nadišius $3, Z. Aleskievicie 
$10, Mr. it Mrs. A. Delakas $2.

Maine:
Douglas Hill, Frank Khm $5. 

Michigan:
Detroit, Mrs. Anna Yankus 

$20.50; Grand Rapids, M. A- 
lexis $1, C. Kunigėlis $10; 
Hamtramck, J. Luksaitis $1.

New Hampshire:
Manchester, V. Chesnakas 

$1; Nashua, B. Butkus $1.
New Jeruey:

Bayonne, J. F. Jodzevich $10; 
Cliffside, B. Urbonavičienė $5; 
Elizabeth, Mrs. Lapinskas $1, 
Martin H. Stein, M. D. $5, Mrs.

resu:
£' Kennebunk Port, Maine

AIDAI • I 
’l

Mes tarime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir j! 
y- toniką pristatome vrstovinu, | namus, krikštynoms, parims i! 
| ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagu*. šaukite j! 

įt Bosu aavnacK ca
j. AJUJkUSKAa SnHaka* j!Į

|ta»BSL 1U.6OMML Botas. Maaa. |

Dorchesterio Liet. PU. Klubas 
rengia

WHL8T PARTY 
Vasario 4, IMA 

181# Dorchester Avė.
Dorchester, Mase.

8 vai. vak. 
Kviečiame visus kuoskahliB- 

giausiai dalyvauti.

Pivanūnas $1;;

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

INCOME TAXES 
j Kiekvienas gyventojas, ku- 
’ris turėjo uždarbio 1949 me
tais privalo išpildyti ir priduoti 
valdžiai apyskaitą.

Jonas Jj Romanas ir Sūnus 
kas vakarą nuo 6:30 iki 9:30 
valandos ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryte iki 6 vai. vakare 

.bus Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto No. 317 na- 
|me, 265 C Street, South Bosto
ne, padėti tiems, kuriems bus 

. reikalinga pagalba išpildyme 
Iminėtų apyskaitų. (-III-12)

I

I

Ilgalaikį Sušukavimą
$10 vertės už $5.95 

(no kink ar frizz) 
♦ ♦ ♦

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis Spalvomis

, ♦ ♦ ♦
Įvairūs modemiški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ * *

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio espertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. -8-4645

VAITKUS
ERAI HOM»

197 H’ebster Avė*.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
laidotuvių Direktorius h 

Balsamuotojas
Notary Public

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer 
meninu dykai. Aptarnauja Cam 
bridge ir Bostono kolonija* *» 
minusiomis kainomis

Kainos tos pačios >• 
miestus

Reikale šaukite; Tel. TR-6-6434.

KltUB

)
ZALETSKAS

FUNERAL HOME
564 East Broadvvay 

SOUTH BOSTON, MASS
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Graboriai ir Balsamuotojal 
Patarnavimas dieną ir naktį.

Koplyčia šermenims Dykai 
NOTARY PUBLIC 

Tel. SO 8-0815
•Outh Booton 8*260*



Antradienis, Sausio 31 d., 1950

VIETINES ŽINIOS’

Kaip paprastai po rytmeti-

Mirimai. Sausio 26 d. mirė* komos šv. Mišios Zembeckų ir 
porą mėnesių sunkiai sirgusi Šiužu už gyvus ir mirusius. 
Jeva Aleksevičienė, Carney Ii- Parapijos vaikučiai giedos ir 
goninėje, 64 metų, gyv. 242 eis prie šv. Komunijos 
Broadway. Amerikoje pragy
veno 45 metus. Paliko keturius nių pamaldų, šeštadieniais bus 
sūnus. Palaidota iš šv. Petro Lituanistikos pamokos, 
parapijos bažnyčios sausio 30 pamaldos ir pamokos yra nau- 
d., Naujos Kalvarijos kapuose, dingos visiems vaikučiams. To- 
Pasimelskime už jos vėlę.

šios

 DARBININKAS 
relikvijos — tremtiniai savo 
gyvenimu parodo tokį lietuviš
ką rižtingumą, kuris pergyve
no carus. Beabejo šis lietuviš
kas rištingumas ir gajumas 
pergyvens . ir komunistus. Y- 
patingai taip, kad mūsų gabus 
jaunimas prisideda.

Šs reginys ir reiškinys ragi
na visus į darbą.

Dvi svarbios šventės
Šią 

bažnyčiose 
mos dvi šventės, 
ketvirtadienį, vasario 2 d.___
Grabn y č i ų ~ (Grauduli- gjo mgn jg g iajVu “General

savaitę katalikų 
bus švenčia- 

būtent,'

Nauji Tremtinių Transportai
Išvykusių lietuvių į Jungti

nes Amerikos Valstybes — j 
Nevv York uostą 1950 m. sau-

8
• | Norėdamas pagelbėti Ameri-

.kos kareiviams prie vokiškos 
jmunicijos pakrovimo, jis mie- 

Elena į la* Pridėjo savo darbu. Deja, 
■ įvyko nelaimė, sprogo municija

Svarbus susirinkimas. Tre
čiadienį po Sv. Teresės novenos 
pamaldų bažnytinėje salėje, į- 
vyks Federacijos skyriaus su
sirinkimas. Prašome draugijų 
atstovus atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti: Kata
likų Seimelio reikalai, Tautinės 
šventės minėjimas, Centro di
rektoriaus kun. Petro Padabos 
maršrutas, ir kiti.

dėl labai prašome ir "ameri
koniukus” berniukus ir mer
gaites į lietuviškas šeštadie
niais pamokas atsilankyti.

Krikštai. Sausio Sausio 29 d. 
buvo pakrikštyta Katrė-Jonė, 
duktė Edvardo ir Lelijos (Aks
tinaitės) Nikštenų, gyv. 31 
Story St.

šv. Petro parapijos 
koncertas, įvykęs sekmadienį, 
sausio 29 d., praėjo labai sėk
mingai. Pilna salė žmonių, iš 
Bostono ir artimesnių apylin
kių, ištisas dvi valandas su 
džiaugsmu klausėsi lietuviškų, 
dainų ir arijų, kurias išpildė .Marijos įvesdinimą, 
mišrus bei vyrų choras, diri
guojamas muz. J. Kačinsko, ir;
Vilniaus operos 
Krištolaitytė

choro

nės)arba Švč. Marijos Hersey’7 sąrašo tąsi - '
Jankus Mikas, Agota, Petras, 

Jonas į Johnston, South Caro- 
! liną.

įvesdinimo šventė ir j 
penktadienį, vasario 3 d. 
šv. Blažiejaus šventė. Į__

Grabnyčių dienoje šven-. Meškys Juozas į Cicamonga, 
tinamos žvakės, o šv. Bla- 
žiejaus— laiminamos ger
klės.

Grabnyčių šventė pri-

Calif.

Grabnyčių šventė pri- Sąrašo tąsa prie "General 
mena mums Jėzaus Kris- McRae” laivo, kuris turėjo iš- 
taus atnašavimą ir Šv. P. plaukti 1950 in. sausio mėn. 9 
“ " . ' .. Tą d. ir kuris išplaukė sausio mėn.

'dieną kunigas šventina 18 dieną.
Žvakes, Vadinamas grab-l Bulgarauskaitė Irena j Wor-|

Gražus reginys. Gilus reiški
nys. Sausio 29 d., Patrick Ga- 
vin mokyklos salėje, kaip buvo 

Pamaldos. Ketvirtadienį, va- rengtasi ir skelbiama, įvyko ir 
sario 2 d., 7:30 v. r., bus laiko- pavyko Šv. Petro parapijos 
mos šv. Mišios už parapiją, 8 choro koncertas. Programą iš- 
v. r., šventinamos žvakės, šv. pildė operos solistai St Liepas 
Mišios, ir pamokslas. 3:30 v. ir A. Krištolaitytė ir Jeronimo 
p.p. klausomos išpažintys. 7:30 Kačinsko diriguojamas choras, 
v. v., pamaldos ir klausomos 
išpažintys.

Penktadienį, 6:30 laikomos 
šv. Mišios Maldos Apaštalavi
mo draugijos intencija. Kitos 
šv. Mišios bus laikomos pa
prastu laiku. Po kiekvienų šv.

solistai: A. 
ir St. Liepas. 

Žmonės skirstėsi labai paten
kinti. Kitame numeryje įdėsi
me platesnę recenziją.

Didinga pramoga
Šv. Petro parapijos bažnyti

nėj svetainėj vasario 26 d. 
3:30 p. p. šv. Vincento a Pau
lo Draugija parodys įspūdin
gus judamus paveikslus — gerklės ligomis.

Pocius Kazimieras,
i Worcester, Mass.

Stiklienė, Marijona į Chica- jr nelaimingam lietuviui suža- 
I go, III.

Stikliorius
, nas į Media, 

Wengras Elena, Irena į Det
roit, Mich.

Azelis
Leonas į

Bajelis
ry, Conn. 

Budrys Jonas į Ferry, N. H. 
Dauginis Kazys, Julija į

Chittendan, Vt.
Dochneris Hermanas, Marta 

į North Dakota.
(Bus daugiau)

----- ,

Iškvieskite Lietuvį Jaunuolį
Julius Mackevičius, 23 metų 

lietuvis tremtinys, gyvenda-

Jonas, Teisija, Jo- 
Pa.

Antanas, Eugenija, 
Brooklyn, N. Y. 
Vytautas į Waterbu-

lojo ranką, kurią vėliau teko 
amputuoti. Šiuo metu jis yra 
visai vienišas, jo tėveliai Lietu
voje ištremti į Sibirą.

J. Mackevičius nors ir neturi 
vienos rankos, tačiau šiaip yra 
geros sveikatos, gerai įgudęs 
automobilio mechanikoje ir su
geba atlikti mažus pataisymus, 
ratų pakeitimus ir pan. Jo vir
šininkai, pas kuriuos jis tarna
vo, jį atestuoja kaip sąžiningą, 
darbštų, visada gerai nusitei
kusį ir noriai patarnaujantį 
darbininką. Dabartiniu metu 
jis dirba Bureau deL’Oir, Salz- 
burg, Austria.

Kas geros širdies amerikiečių 
norėtų jį atsikviesti, išrašant 
jam darbo ir buto garantijas, 
prašome kreiptis į
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Mielai patarpininkausime.

BALF-o Centras.

nyčiomis, kurias paskui cester- Mass.
neša procesijų metu ir. Bulgarauskienė Viktoria į 
uždega prie mirštančiųjų. Worce8ter> Mass-

Šv. Blažiejus buvo vys-j Bulota Vytautas, Julija, Bi- 
kupas ir kankinys už ti-^^®’ Kristina į Chicago, III.

Digrys Vytautas, Lydia į'mas Austrijoje neteko vienos 
rankos. Po karo būdamas D.P., 

Kavaliauskas Liudvikas, Ona,'jis tarnavo prie UNRRA, kaip 
mechanikas ir gyveno 

- -- ------ j vienoje Baltiečių stovykloje
Išvyastančių lietuvių į JAV arti Salzburgo. Jis buvo tada 

lėktuvu iš Bremen aerodromo visai sveikas ir darbingas, 
į Idlewild, 
aerodromą 1950 
17 d. sąrašas.

Pliodzinskas
ma, Algimant. 
New Hampshire.

Draugelis 
Westhampton 

Puodžiūnas 
delphia, Pa.

Tąsa sąrašo laivo “General 
Greeley” išplaukusio 1950 m. 
sausio mėn. 19 d. į JAV į New 
York uostą.

Kavaliauskas Alfonsas, Leo
kadija, Algirdas, Meilutė į 
Scottsville, Michigan.

kėjimą. Apkrečiamai li
gai plintant, Žmonės Šau- Brooklyn, N. Y. 
kėši šv. Blažiejaus užtari
mo ir liko apsaugoti nuo Pranciškus į Philadelphia, Pa. šoferis 
nelaimės. Ir dabar tikin
tieji šaukiasi šv. Blažie
jaus užtarimo, sirgdami

Choristų didesnė dalis tremti
niai. Salė perpildyta. Tremti
niai dainuoja. Žmonės buvę be
laisviai, išmesti iš namų, iš tė-_____
viškės, iš gyvenimo vagos, ' istorija. Paveikslas nutrauktas į 
varginti, kankinti, paskirti nuo Monte Cassino vienuolyno 

r____ ________________ , vergauti, badauti, sirgti ir griuvėsių. Tam reikalui buvo
Mišių, laiminimas gerklių, taip mirti — dainuoja. Jie apkrauti gautas Italijos valdžios leidi- B°st°ne eilės^ padidėjo šiais lie
pai 3.30 v. p.p., ir vakare prieš naujakurio vargais, rūpesčiais mas. Tad šis paveikslas yra 
ir po šv. Valandos. ir sunkenybėmis dainuoja. Į-* nebe vaizduotės padaras, bet

3 v. p. p. parapijos vaikų iš- vairių užsiėmimų žmonės dai-. pagamintas toj pačioj vietoj, 
pažintys ir pamaldos. Po vaka- nuo ja. Suardytų šeimų tremti-j kur įvyko baisioji tragedija — 
rinių pamaldų įvyks mėnesinis niai — palaužtos sveikatos; vienuolyno sunaikinimas karo 
Maldos Apaštalavimo draugi- dainuoja. Gražus tai reginys, metu. Ir pati Šv. Benedikto iš
jos susirinkimas. Valio! tori ja yra pagrįsta užfiksuo-

šeštadienį, 8:30 v. r. bus lai- šie mūsų brangios tautos tais faktais. Tad judamųjų pa-

“Monte Cassino Stebuklas”. 
Tai Benediktinų Ordino įstei
gėjo, šv. Benedikto gyvenimo

Daugiau Lietuvių Kultū
ros Rėmėjų Bostone

Antrojo sausio mėn. pusėje 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiams!

Kultūros Žurnalo
AIDŲ 

Platinimo Vaju 
Sausio, Vasario ir Kovo mėnesiais 

Kas sielojasi lietuviškąja kūryba, krikščioniškai - 
tautine kultūra, tautos išlikimu ir Lietuvos laisve, 

skaito, remia ir platina 
vienintelį pasaulio lietuvių mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio gyvenimo mėnesinį žurnalą 

AIDUS
Kultūros žurnalą AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, su
darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūri
ninkų. Vyriausias redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis. 

AIDU PRENUMERATOS KAINA METAMS:
JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituose! 
kraštuose — $5.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.

Visi į Kultūros žurnalo AIDU Ptafinimo Talką 
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDŲ’
Prenumeratas ir aukas siųskite sakančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (U.S.A.)

veikslų mėgėjai ir lankytojai 
įsigys gausaus mokslinio ir 
dvasinio peno.

Šv. Benediktas gimė 480 m. 
Jis pradžioje ėjo advokato 
mokslus, bet, sulaukęs 20 me
tų amžiaus, pasijuto turįs pa
šaukimą į dvasinį luomą ir ta-, 
po vienuoliu. Monte Cassino' 
vienuolyną jis įsteigė 529 m.1 
Be to, jis įkūrė ir moterų vie-. 
nuolių Benediktinių < 
kurių viršininkė buvo jo sesuo 
šv. Skolastika.

tuviais: A. J. Jokūbaitis, adv. 
K. Kalinauskas ir Antanas 

| Matjoška, visi trys sumokėjo 
j po $12 už visus metus. Pasi- 

! žadėjo būti nuolatiniais nariais 
' ir įmokėjo už kelis ar vieną 
mėnesį: Kazys ir Ona Adoma
vičiai, Ant. Bartašiūnas, Juo
zas Bakšys, Janina Budreikie- 
nė, Bronė Cleveland, Daumt. 
Cibas, Juozas Jankauskas, Ve
ronika Jociūtė, Antanas F. 
Kneižys, Martha Kraunelienė, 
inž. Eug. Manys, Raminta 
Mantantautė, Pranas Razva- 
dauskas, Ieva Sandienė, Teofi
lė K. Tattan, E. Valterytė, Jo
nas Vasiliauskas II, Vyt. Vilu- 
tis.

ordiną i Nuo seniau įsirašiusiųjų 
’ '■ Jono Romano ir Vyt. Strolios 

pavardės buvo klaidingai para-

Nevv York, N. Y. j
m. sausio mėn.;

I 
Vytautas, Zel-!
į Manchester,; veda K. Merkis )

•) Šachmatų skyrius pasi-
Ona, Nijolė į rodys kas antradienis. Jį veda 

Beach, N. Y. buv. L. Šachm. S. vadovas Vo- 
Antanas į Phila- kietijoje ir dabar Bostono 1.

, šachm. klubo pirm. K. Merkis, 
254 3rd St., So. Boston 27, 
Mass.

ŠACHMATAI

partijų santykis būtų 26 '4— 
13*4 lietuvių naudai.

Galutinė Bostono pirmenybių 
lentelė bus paskelbta po savai
tės.

Lietuvių šachmatininkai 
sujudo ir kitur

New Yorke lietuvių šashma- 
tininkai glaudžiasi prie Brook
lyno Lietuvių Atletų klubo. 
Tvarko A. Vakselis. Netrukus 
numato lietuvių turnyrą su do
vanomis.

teni

I

—S įminta SianJ.i 

Stel Lt IL?
6

I
Tai sužinosi perskaitęs

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

Ii
kI i į|
i

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

ŠVENC. P. MARIJOS 
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:

4
<

i

Benediktinų ordinas pasižy- ėytO8’
— - j T1 L - —-

_ Iš BALF Veiklos Bostone 
Į Š. m. sausio mėn. 27 dieną! 
!buvo visuotinas Bostono BAL-' 
: F”o skyriaus narių susirinki
mas. Priimta metinė valdybos 
ir įvairių komisijų darbuotės 
apyskaitos ir išrinkta nauji 
organai.

Skyriaus pirmininku išrink
tas Jonas Romanas, vicepirmi
ninkais: K. Nemaksy, BĮ. Cu- 
nienė ir J. Jankauskas, ižd. 

;St Lūšys, finansų raštininku 
Br. Bajerčius ir sekretorium 
A Juknevičius.

Drabužių komisijos pirmi
ninke išrinkta V. Šimkienė, 

t kuriai pavesta kooptuoti kitus 
* komisijos narius.

Revizijos komisiją sudaro: 
J. Tumavičienė, A. Keturakis 
ir V. Gurga. I

Tarp kita nutarta paremti 
BALF centro pastangas su
rinkti $20,000 kelionės išlai
doms padengti 150 lietuvių 
tremtinių ūkininkų šeimų, ku
rios galėtų atvykti iš tremties 
pagal nevardines garantijas. 
Tam reikalui sudaryta komisi
ja, kurion įėjo: dr. P. Kaladė, 
J. Andrius, J. Jonuškis, 
Venis ir Br. Bajerčius.

mėjo ne tik religiniu uolumu, 
bet ir platesnio mokslo palai
kymu ir globojimu. Jų vienuo
lynas buvo tikras mokslo židi-, 
nys. Tais barbarizmo laikais 
vienuolynai buvo vienintelėmis 
mokslo įstaigomis, kuriuose 
išsilaikė civilizacijos pradai.

Tų laikų krikščionybės stei
gėjus ir skelbėjus geriau 
žinti, juos pamilti ir sekti 
visų katalikų pareiga.

Šids pramogos pelnas 
skirtas parapijos varguomenei 
sušelpti.

Vaikams paveikslai bus ro
domi šeštadienį vas. 25 d. po 
pietų. Rengėjai.

* •
Lietuviškoji susiartinimo va

karienė. Vasario 12 d. 6 vai. 
Lietuvių klubo svetainėje trem
tinių ratelis rengia senųjų ir 
naujųjų ateivių susiartinimo 
vakarienę su lietuviškais val
giais ir lietuvišku krupniku. 
Bus įdomi programa, puiki 
muzika, šokiai, ir gražios dova
nos. Pelnas skiriamas Lietuvos 
laisvinimui ir lietuvių kultūros 
reikalams. Bilietus iš anksto 
galima gauti “Darbininko 
ministracijoj ir tremtinių 
formacijos 
Broadway, So. Boston.

pa
yra

bus

biure, 545

ad- 
in-
E.

M.

Sausio 28 d. lietuvių šachma
tininkai turėjo paskutines Bos
tono pirmenybių rungtynes 

I Newtone, su Newton “Y” ko- 
Kupcikevičius Leopoldas, Ma- ™fnda; lietuviai ^n'

ryte į Chicago, III. 
Salasevičius Kazimieras, Ja

nina, Kazimieras į Chicago, III.
Vaičiūnas Jonas, Juzefą i. rate""sugebėjo”^ Karpuška.

Chicago, III. j rįaii pasipriešinti, negu pirma-' I Clevelandą atvyko iš trem-
Repšys Albinas, Adelė, Ceci- me rate. Pav. prieš Boylston ties žinomas Kauno šachmati- 

lija, Gintarė į Spencer, Mass.
Grikevičius Nijolė į Spencer,

Mass.
šlapelis Povilas, Stanislava,

Aldona, Vytautas, Nijolė į Ro- 
chester, N. Y.

Sopocko Lucian, Bronislava,
Teresė - Ilona į Nevv Orleans,
La.

Padvaiskis Petras į Worces-
ter, Mass.

Sližys, Stasys, Natalija į De- versitetas po 8 rungtynių 6-2 bo ‘Vytis” šachmatininkai tu- 
troit, Mich.

Strimaitis Magdalena, Salio-
mėja, Julija į Cleveland, Ohio. tijų 26-14. 3. Boylstono klubas 

____________ 15*4-214 ir partijų 26-14. Tei-
Išvykusių lietuvių į JAV į g^mai išsprendus atidėtąją 

Nevv York uostą laivu “Gene- 
ral Howze” 1950 m.
mėn. 22 d. sąrašas.

Eidulis Juozas į Brodheed
Wisconsin.

Gaizauskytė Bronė į
go, BĮ.

Gerardienė Gražina į
go, HL

I Grabliauskas Stasys 
dham, Mass.

Lakačauskas Antanas, Ma
rija, Regina į Orville, Ohio.

Ancervičienė Petronėlė, My
kolas į Silver Lake, Wisconsin.

Liauba Pranas, Veronika į 
Randolph, Mass.

Marcius Vincas, Anelė į So
dus, Mich.

Montrimas Joana, Liudvikas, 
į St. Edvvardsville, Pa. j

Nemanius Marija, Aleksas, 
Lucius, Algis, Romualdas, Ma
rija į Chicago, UI.

tykiu 4:1. Nežiūrint ankšto lai
mėjimo, laimėjimas buvo at- į Chicagoje šachmatininkai 
siektas ne lengvai. Ir reikai pa- veikia, kaip sporto klubo 
brėžti ,kad Newtono komanda “Grandis” sekcija. Vadovas V.

klubą 2-3, Lynną 2-3, Harvar- ninkas inž. Alg. Nasvytis, su 
dą 1*4-3 *4 ir lietuvius 1-4.

Tautvaiša—Hubert 1-0 
Merkis—Bean *4-*4 
Sandargas—Fitz *4-*,4 
Keturakis-Sarlott 1-0 
Kubilius—Caggeshall 1-0.
Iki išsispręs Keturakio - Pike 

(Lynn)' atidėtoji partija, da
bartinė • Bostono pirmenybių 

I padėtis tokia: 1. Harvardo uni-

kurio atvykimu pajudės šash- 
matininkų veikla Clevelande.

Baitimorėje apsigyveno per- 
1 nai iš Vokietijos atvykęs Wur- 
I ttembergo lietuvių meisteris 
' Matas Barzauskas, kurio pa
stangomis į Baltimorę iš Vo
kietijos dabar atvyksta kitas 
žinomas šachmatininkas Vytas 
Skibniauskas.

Toronto, Canada. Sporto klu-

rėjo dvejas rungtynes su klu
bu “Ukraina”, pirmas pralai
mėjo 1 *4-6*4 (su Vaitoniu są
state), bet kitose atsigriebė 
4*4-3’4.

Pirmenybių rungtynėse su 
darytų lygūs Harvardui 6-2 ir Gambit laimėjo 3*/»-2*4- sausio J _________________________________

ir laimėtų partijų santykis 26-
14. 2. Lietuviai 5 *4-2 *4 ir par-

.. J 
i 

Chica- 
Chica-I

į De-

?

Berenkant tautosaką Ameri- 
Tremtinių susirinkimas ,koje, teko susipažinti su Elž- 
Šį šeštadienį, vasario 4 d. 7'bieta Nanartavičiene, gyv. So.l 

vai. 30 min., Šv. Petro bažny
čios salėje šaukiamas So. Bos
tono ir apylinkės lietuvių trem
tinių susirinkimas. Prof. V. 
Čepas sutiko padaryti politinę 
apžvalgą. Tremtiniai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Tremtinių Ratelio Valdyba

dainavo 70 dainų. Jų moka ir 
daugiau.

Abi dainininkės noriai atran- 
Bostone Broadvay 398. Ji pri- da laiko ir padainuoja. Joms
simena gerai senas dainas. Ki- (didelis ačiū! - 
lusi iš Dzūkijos, padainavo jau Prisimenantieji lietuviškas 
100 dainų. Yra vilties dar ir dainas 
daugiau nžrašyti.

Kita, Magdalena Sibitienė, ti
gyv. So. Bostone, Bolton St Boston, 366 Broadvay. 
265, kilusi nuo Jurbarko, pa-|

Fashion model Julie Lunt gazes vistfully at this model cf 
1950 Ford automobile, selected today by Fashion Academyir pasakas iš įvairių the

i Lietuvos vietų prašomi praneš- of New York to receive its Gold Medai Award as “America’s 
"Darbininko” redakcijai, So. Fashion Car for the Year”. The black, transparent braid pieture 

hat is a new design by John Frederics.
L Žviegei*, inter-laced strips of black, shining straw.

It has a crown with




