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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne* 
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.
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J. E. ARKIV. CUSHING LAIŠKAS
skaitytas bažnyčiose sekmadienį, vasario 5 d.
Vasario 8 d. sueina metai, kaip buvo suareštuo

tas ir įkalintas didvyriškas Vengrijos Kardinolas 
Mindszenty, kurį tos šalies valdžia neteisingai apkal
tino išdavyste.

Šį įvykį ir šiaip jau Kardinolo gyvenimą drama
tiškai atvaizdavo Hollydoode pagaminta filmą, kuri 
bus rodoma šią savaitę kai kuriuose Bostono teat
ruose. Katalikai ir kitų tikėjimų žmonės, kuriems rū
pi religijos laisvė, yra prašomi sužinoti, kada ir ku
riuose teatruose tas paveikslas bus rodomas.

Būtų labai pageidaujama, kad kodaugiausia žmo
nių eitų pasižiūrėti to paveikslo užvardyto “Kaltas iš
davyste”, pamatytų tą baisią Kardinolo persekiojimo 
'tragediją ir padrąsintų tuos, kurie ryžtasi tuos fak
tus plačiau išgarsinti.

VATIKANAS APIE LIETUVOS 
/ VYSKUPUS

Vatikanas. — Vatikano 
radijas paskelbė, kad 
1950 metų popiežiaus met
raštyje (Annuario Ponti- 
fico) yra .išvardinta 34 
aukštieji Katalikų Bažny
čios ganytojai, kurie bol
ševikų yra suimti, ištrem
ti, išvyti, arba kalėjimuo-! Mečislovas Reinys, 
se laikomi ir negali eiti į 
savo pareigų.. Iš jų yra; Kas yra dar gyvas iš 
vienas kardinolas (Mind- j bolševikų suimtųjų ar už- 
szenty) ir 33 arkivysku-1 kankintas, nenurodoma, 
pai, vyskupai bei genera- Taip pat neminimas Pa- 
liniai vikarai. Iš lietuvių nevėžio vysk. Kazimieras 
yra išvardinti tremtyje Paltarokas. Matyti, kokiu 
Kauno arkiv. Juozapas p ' ~~
Skvireckas, jo pagelbinin
kas *rysk. Vincentas Briz- 
gys, VfJkyrijMrįn rfT. yyUr 
aUini.~Tihčenfas Padols- 
kis ir Kauno gen. vikaras

Rm$M imperiaiziMS baises
nis ir už toimmfrmį

New York — Edward 
Corai, valstijos industri
jos komisijoaierius, kuris 
pareitą lapkričio mėnesį 
tris savaites praleido Ju
goslavijoj, spaudos klubo 
pobūvy j pareiškė, kad 
Rusijos imperializmas y- 
ra pavojingesnis ir už ko
munizmą. Edward Corsi, 
atsakydamas į klausimą 
ar Jung. Valstybės gali 
prekiauti
niu, bet antikominformi- 
niu kraštu, išsireiškė: 

a i “Sis kraštas neturėtų bi-f Richard J. Cushing. komunilmo tiek ųkick 
rusų imperializmo. Komu-J 
nizmas tokiame krašte J 
gali būti nugalėtas”. Jis 
taip kalbėdamas turėjo • 
galvoje Jugoslaviją.

i

AR PARGRĮŠ?... KATALIKAI SURINKO DEŠIMTS 
MILIJONŲ SVARŲ 

DRABUŽIŲ

su komunisti-

• v

New York — Amerikos muose Rytuose, “šeši mi« 
katalikai vėl ištiesė duos-i lijonai svarų drabužių”, 
nią ranką nukentėjusiems'sako Kinney, “ten jau 
nuo karo, kaip praneša; 
Edvvard M. Kinney, NC- 
WC karo šalpos direkto
rius. Jis pravedęs drabu
žių rinkimo vajų Padėkos 

, dienos savaitėje. Surinkta 
daugiau kaip 10,000,000 

! svarų drabužių, kuriui 
vertė siekia $12,300,000. 
Surinkti drabužiai tvar
komi ir išsiuntinėjami 
nuo karo nukentėjusiems 

1 Vakarų Europoje ir Toli-

66.

gauti ir dalinami”.
Arkivyskupas John T. 

McNicholas, NCWC ad
ministracinis tarybos pir
mininkas, paskelbė Gavė
nios metu kitą vajų, kuris 
prasidės Šv. Juozapo die
ną (kovo mėn. 19). Jis sa
vo laiške vyskupams pra
neša, kad nusistatyta su
rinkti 5 milijonai dolerių. 
Tikisi, kad tikslas bus at
siektas su kaupu.

Kazimieras Šaulys, o bol
ševikų rankose — Kaišia
dorių vysk. Teofilius Ma
tulionis, Telšių vysk. Vin
centas Borisevičius, jo 
pagelbininkas vysk. Pran
ciškus Ramanauskas ir 
Vilniaus arkivysk ūpas

I

nors būdu jis dar eina sa
vo pareigas, gal būt, 
slapstydamasis ir palikęs

te ffirohito. bet Stalinas 
turėtų biM teisiamas

VVashington, D. C. —
Kaip žinoma, sovietų Ru
sijos ambasadorius Pa- 
niuškin pasiūlęs Jung. 
Valstybėms, kad Japoni
jos imperatorius Hirohito 
ir kiti japonai būtų tei
siami kaipo karo krimi
nalistai. Jung. Valstybės 
rusų pasiūlymą atmetė, 
nes buvo visiems aišku, 
kad rusai tokiu reikalavi
mu nori nukreipti kitus Lūkuriuojan

buvusių dešimties
vyskupų.

močiutė prie gintarinių Lietuvos
■„

Mirė prelatas Mykolas Krušas
Antradienį, sausio 31 d.i klebonas. Jam asistavo 

š. m. mirė Prelatas Myko- kun. M. Švarlys ir kun. E.
i las Krušas, ilgametis Šv. Abramavičius. Pamokslą 
j Jurgio lietuvių parapijos pasakė prelatas B. Urba, 
klebonas Chicago, III. Jis i Egzekvijas giedojo kuni- 
mirė atostogaudamas Ka-jgai ir vargonininkų cho- 
lifornijoje. j ras, o per šv. Mišias gie-

| A. a. Prelato M. Krušo.dojo kunigų choras.
, kūnas iš Kalifornijos bu-’ Pažymėtina, kad į iaido- 

I' vo atvežtas į Chicagą ir tuves buvo atvykę ir iš 
Į buvo pašarvotas Šv. Jur-1 tolimų parapijų kunigai. 
Į gio par. klebonijoje. Per Iš Hartford, Conn. buvo 

pamaldas giedojo vargo- atvykęs Prelatas Jonas 
nininkų choras. Pamoks- Ambotas.
!ą pasakė kun. A. Martin-Į Šv. Kryžiaus kapinėse, 
įus, Įįievo Apvaizdos paę..Chicago, IUM supiltas nau-

LIETUVIŠKOS ORGANIZACI 
JOS JUODAM SĄRAŠE 

VVashington, D. C. — j
Šiomis dienomis kongreso 
komitetas, kuris tiria 
prieš - amerikiečius nu
kreiptą veiklą, paskelbė 
sąrašą organizacijų, ku
rios yra laikomos pavo
jingomis ir kurių vadovy
bėje yra komunistai arba 
jų šalininkai. Sąraše yra 
ir lietuviškos organizaci
jos: Association of Lith
uanian Workers (Lietuvių 
Darbi ninku Susivieny-1 
mas) , Lithuanian Wo- 
men’s Club — “Lietuvių 
Moterų Klubas” (Mass. 
valstijoje), šios organiza
cijos ir jų nariai yra lai
komi neištikimais krašto 
vyriausybei ir jo tvarkai.

JUNG. VALSTYBIU-AIRUOS 
SUTARTIS

Sausio 21 d. Jung. Vals
tybės ir Airija pasirašė 
draugiškumo, prekybos ir 
navigacijos sutartį. Pagal 
šią sutartį airiai piliečiai, 
dirbantieji Jung. Valsty
bėse, gaus tokią pat so- 
cialio saugumo ir darbi
ninkų atlyginimo pašalpą, 
kaip ir amerikiečiai. Ai- 

' riai gydytojai galės prak- 
I tikuoti Jung. Valstybėse, 
jeigu jie turės kvalifikaci
jas, numatytas Amerikos 
įstatymais. Taip pat su
tartyje pabrėžta, kad ai
riai Jung. Valstybėse ne
gali būti verbuojami ka
rinei tarnybai, jeigu jie 
nėra Amerikos piliečiai.

Joseph B. Keenan, Jung. 
Valstybių prokuroras ja
ponų karo kriminalistų 
byloje, pareiškė, kad yra 
daugiau pagrindo teisti 
Juozą Staliną, kaipo karo 
kriminalistą, negu Japo
nijos imperatorių Hirohi
to.

Teisingai pasakyta. Sta
linas ir jo pakalikai pa
darė daugiau kriminališ- 
kų darbų negu Hitleris ir 
kiti. Ir šiandien jis tęsia 
kriminališkus darbus, žu-

Lewis atmetė Trumano 
Paliaubas

įus, Qievo Apvaizdos paę. t Chicago* IUM supiltas 
klebonas ir buvęs prelato -JaS Irapšs; *

i
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Angliakasių streikas plečiasi. - Prezi
dentas Trumanas priverstas panau

doti Taft - Hartley įstatymų.
VVashington, D. C. — Į darbininkai yra pasiruošę 

Prezidentas Trumanas pa-' išeiti į streiką.
siūlė, kad valdžios tary- Prezidentas Truman,

sis tentas.
Laidotuvės įvyko pir

madienį, vasario 6 d Ge
dulo pamaldose ir šv. Mi
šiose dalyvavo J. E. vys
kupas W. J. Cousins, daug 
kunigų, vienuolių ir pa-1 
saulionių žmonių. Šv. Mi-j 
šias atnašavo kun. A. Lin
kus, Šv. Kryžiaus par.l

★ Vengrų kunigas, pabė
gęs iš savo krašto į Vie
ną, sako, kad kardinolui 
Mindszenty, kuris komu
nistinės valdžios yra nu
teistas visą gyvenimą ka
lėti, padaryta širdies ope
racija ir jo gyvybė yra 
pavojuje.

Britai areštavo atomu
dydamas pavergtas tau-įbai tyrinėjant kilusius ne- gavęs tyrinėjimo tarybos 
tas I susipratimus tarp minkš- raportą, panaudos Taft-

I

tyrinėtoją

Gen. P. Plechavičius, 
buv. Lietuvos kariuome
nės vadas, kuris paskuti
niu laiku dirba vienoje 
Chicagos plieno dirbtuvė
je, kaipo eilinis darbinin
kas.

★ Lietuva yra vienintelė 
už geležinės uždangos val
stybė, kuri dar turi savo 
pasiuntinybę prie Švento
jo Sosto. Ją išlaiko JAV 
ir Kanados lietuviai.

★ Spragintų grūdų (pop- 
com) vienas trečdalis už
auginama Iowa valstijoje.

★ Vandenilio bomba, 
kaip Vatikano laikraštis 
“L’Osservatore Romano” 
rašo, nuo dabartinio šalto 
karo veda į tikrą ginkluo
tą karą.

★ Anglies kasyklų darb
daviai, nutraukė derybas 
su John L. Lewis. Jie pa
sisakė už Prezidento Tru
mano 70 dienų paliaubų 
planą ir tarybą, 
Baltieji Rūmai 
faktams ištirti.

Paleido Parlamentų
Londonas — Penktadie

nį, vasario 3 d. Anglijos 
karalius oficialiai paleido 
parlamentą. Uždra u s t i 
vieši politiniai pasireiški
mai. Nauji parlamento 
rinkimai bus vasario 23 d.

Winston Churchill veda 
smarkią kampaniją prieš 
Darbo Partiją, kuri po 
karo laimėjo rinkimus ir 
dabar tikisi laimėti. Ta
čiau Churchill sako, kad 
jeigu Attlee laimės, tai jo 
valdžia sugrius visą britų 
socialinę struktūrą.

Hartley įstatymą, pagal 
kurį gali gauti teismo įsa
kymą angliakasiams grįž
ti darban. Kai kurie tei
gia, kad John L. Lewis 
nori išbandyti Taft - Har- 
tley įstatymą. Jis kaltina 
anglies kasyklų savinin
kus dėl kilusių nesusipra
timų.

kurią 
skirtų

5 tosios anglies kasyklų o- 
I peratorių ir angliakasių 
unijos, būtų padarytos 
paliaubos, būtent, tęstų 
darbą.

Kasyklų savininkai ati
darė kasyklas. Preziden
tas Trumanas pasiūlė, 
kad John L. Lewis, ang
liakasių unijos preziden- 

j tas, paragintų 94,000 
streikuojančių darbinin
kų g-rįžti darban. Tačiau į 
jis to nepadarė. Susidarė' 
painiava. Prezi d e n t a s’ 
Trumanas, susidarius an-| 
glies krizei, yra privers- ir Amerikos kiniečiai, ku
tas panaudoti Taft-Hart- rie remia Kinijos komu- 
ley įstatymą. nistų valdžią, veda slaptą

Dabar ir dirbantieji kampaniją, kad čia ir ki
tur parduotų kiniečiams 
komunistinės valdžios iš
leistus taip vadinamus 

į “Liaudies Pergalės Bo
nus”.

tūra bando tiesioginiai Iš gerai informuotų šal- 
užmegsti prekybą su A- tinių praneša, kad kol kas 
merikos prekybininkais. x — ----

Kinijos komunistų valdžia 
nori gauti pinigų 

iš amerikiečių
Nevv York — Kiniečiai

Komercijos Departamentas 
įspėja prekybininkus

Jis išdavęs atomų paslaptis Rusijai
Londonas 

penktadienį, 
reštavo Dr. Klaus
Julius Fuchs, 38 m. amž.,; žinomos 
britų mokslininką, 
išdavęs Jung. Valstybių ir bių Kongreso Atomų E- 
Anglijos atomines paslap- nergijos Komitetas kalti- 
tis Rusijai. Jis žinojęs ir na Angliją, nes ji išdavė 
apie vandenilio (hydro- Fuchs’ui liūdymą. Jis čia 
gen) bombą. įvažiavo ir buvo kaip pa-

Dr. Fuchs yra gimęs tikimas asmuo. Dr. Fuchs 
Vokietijoje. Atvykęs į darbus atskleisti pagelbė- 
Angliją, gavo jos piliety- jo Jung. Valstybių slapto- 
bę 1942 m. Jis gavęs ji policija (FBI). 
mokslininko laipsnius iš
Edinburgh ir Bristol uni- Dr. Fuchs bus teisiamas 
versitetų. Pirmiausia jis
dirbo anglų atominių ty- Jung. Valstybių valdžia 
rinėjimų centre Harwell.
1943 m. jis buvo atsiųstas 
į Jung. Valstybes padėti Anglija norės jį išduoti?

— Praeitą! pagaminti pirmąją atomi- 
vas. 3 d. a- j nę bombą. Amerikoje iš- 

Emil buvo 3 metus. Jam buvo 
visos atominės 

kuris paslaptys. Jung. Valsty-

kaip šnipas Anglijoje.

norėtų jį teisti ir šiame 
krašte. Bet klausimas, ar

New York — Komerci
jos Departamentas įspėja 
užsienio prekybininkus, 
kad jie nedarytų biznio 
su North China Import 
kompanija, komunistų a- 
gentūra. John F. McKier- 
nan, Komercijos Departa
mento New Yorko sky
riaus direktorius, sako, 
kad jis gavęs žinių, jog 
minėta komunistų agen

tokių bonų labai mažai 
' parduota. Dauguma kinie
čių ir Amerikos kiniečių, 

Unijos turi bilijoninį turtą ku™. rermanacionalistų
* n i x valdžią, išgali pirkti, bet

yra pareiškęs,Apskaičiuojama, kad jų vadas 
tautinės ir vietinės unijos kad jie ne tik nepirks bo- 
turi apie 3 bilijonus iki 4 nų, bet apie jų pardavinė- 
bilijonų dolerių turto A- jimą 
menkoje. Į

j________t praneš Amerikos
į valdžiai. 1 Scena iš filmos “Guilty of Treason”
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Uždarė šmlmetę laikrodžių 
dirbtuvę Waltham'e

1231 darbininkas neteko darbo
H’altham, Mass. —Pra

eitą penktadienį, vasario 
3 d. uždarė Waltham 
Watch kompanijos dirb
tuvę, kai Atstatymo Fi
nansų korporacija atsisa
kė duoti daugiau pinigų 
minėtos dirbtuvės išlai
kymui.

Prieš vienus metus mi
nėta dirbtuvė nustojo 
dirbti. Kompanijos vir
šininkai šaukėsi valdžios 
finansinės paramos. At
statymo Finansų korpo
racija sutiko duoti $6,- 
000,000 paskolą. Iš tų 
$3,000,000 atmokėjimui 
skolų, $2,000,000 nau-Į Sovietai 
jiems įrengimams ir $1,- j 
000,000 darbo išlaidoms, no susisiekimą 
Kompanija prašė pasko-;raįs. 
linti dar $2,000,000, bet j -------------
Atstatymo Finansų ^or*: lAduna kaa^jct 
poracija atsisakė, nes ne-į , v..,
są užtikrinimo, kad kom-i HĄBVyltO |$WCfZti j 
panija ir naują paskolą’ 
gavus galės išsilaikyti, i „ .

Darbininkų unijos ir Berlynas Sekmadie- 
kompanijos vad o v y b ė nį, vasario 5 d. koinunjs- 
šaukiasi Prezidento Tru- tai iš Rusijos okupuotos 
mano ir Kongreso pagel- Berlyno srities veržėsi į

ward J. Brown tapo tarp
tautinės grupės vadu 1940 
m. ir buvo tose pareigose 
iki 1946 m. Jis buvo vie
nas žymiausių darbininkų 
v&dų. Iš profesijos buvo 
advokatas.

I

Uždraus plieno gabenimų 
• j Rytų Vokietijų

Frankfirt, Vokietija — 
Trys Vakarų valstybės, 
turinčios ryšius su Vaka
rų Vokiečių Respublika, 
planuoja uždrausti vežti 
plieną ir geležį iš Vakarų 
į Rytų Vokietiją, jeigu tik 

ir vokiečiai ko
munistai trukdys Berly- 

, su Vaka-

NORVEGUOS KATALIKAI 
ĮTAKIN6I

Zui ich, Šveicarija — 
Norvegija turi apie 3,250,- 
000 gyventojų iš kurių 
tik 4,000 katalikų. Tačiau 
visuomenės gyvenime jie 
turi didelę įtaką”, sako 
vyskupas Jakob Mangers, 
apaštališkas vikaras Og
ioj. Katalikų savaitraštis 
“St. Olav” plačiai skaito
mas. Daug protestantų 
dalyvauja katalikų pa
maldos?. Katalikės sese
rys vadovauja ir prižiūri 
22 ligonines. Jos yra la
bai gerbiamos ir vertina
mos. *

I
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Pranešim sektorių

mano ir Kongreso pagel- Berlyno srities veržėsi į 
bos. Kongresmanas John Prancūzijos sektorių^ tiks- 
W. McCormack iš Massa-; užimti Mercedes Rūmus, 
chusetts stengiasi įtikinti! TarP
valdžią, kad ji duotų pa
skolą.

mnin| STrcMas pastoaięt
C'arlsbad, N. M. — Šio

mis dienomis Carlshad 
potašiaus įstaigos darbi
ninkų 73 dienų streikas 
pasibaigė. Tačiau darbi
ninkai nietyo nelaimėjo. 
Pasirašė sutartį, kuri ga
lios iki gegužės 31 d.,
1950 m.

tų ir Vakarų policijos į- 
vyko susikirtimas. Komu
nistai, kurių buvę apie 
400, buvo priversti grįžti 

bolševikų sektorių.i
m j---------> a »- o___MinoszcnTy opa aino 
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Vokiečiu vadas reUauja 
tankų ir kareivių

Bonu, Vokietija — Dr. 
Kurt Schumacher, Social- 
Demokratų partijos va
das, paskelbęs, kad Vo
kietijoje yra tik “penkios 
minutės iki dvyliktos” 
šaukiasi Vakarų Alijan- 
tų, kad duotų “tankų ir 
kareivių” sulaikyti komu
nistų spaudimui į Berly
ną. Kalbėdamas spaudos 
konferencijoj, Dr. Schu
macher pareiškė, kad ko
munistų veržimasis į Va
karų Berlyną gegužės 28 
d. turi būti sulaikytas mi- 
litare jėga.

Associated Press prane
šė, kad Dr. Schumacher 
yra išdėstęs komunistų 
sąmokslą užimti Vakarų 
Berlyną gegužės 28 d. Ko
munistai esą planuoja su
organizuoti 600,000 ko
munistų jaunuolių de
monstracijai ir veržtis 
Berlyną.

i

Buvęs laike praeitojo 
karo Did. Britanijos pre
mjeras, Winston Chųr- 
chill, pasiryžęs laimėti va
sario 23 d. rinkimuose į 
Anglijos žem. parlamento 
rūmus prieš darbiečius.

Ine.

skridviiui į
Washingtou, D. C. - — 

Federated Airlines, 
bandė gauti leidimą skri
dimui 395 kartus iš New 
Yorko į Romą ir iš ten at
gal į New Yorką. Tačiau 
Civilė Aeronautikos Ta
ryba leidimo nedavė, nes 
numatyti skridimai neiš
laiko visų reikalavimų. 
Federated Airlines Ine. 
norėjo pasitarnauti Šven
tųjų Metų pilgrimams į 
Romą ir juos vežti už su
mažintą mokestį ir nenu
statytu laiku.

Mirė darbininką vadas
Washington, D. C. —

Šiomis dienomis mirė Ed- 
ward J. Brown, buvęs In- 
ternational Brotherhood 
of Electrical Workers 
(AFL) prezidentas. Jis 
buvo 56 m. amžiaus. Ed-

Boston, Mass. — Tre
čiadienį, vasario 8 d. tri
juose teatruose — Pil- 
grim, Washington St.; 
Esųuare, prieš Symphony 
Hali, ir Mayflovver pra
dės rodyti kino paveiks
lus — “Guilty of Trea- 
son”. Vaidintojai 
miškai pasakoja, kaip bu
vo teisiamas J. E. Kardi
nolas Mindszenty.

Šie paveikslai bus rodo
mi ir kituose miestuose ir 
miesteliuose. Patart i n a 
visiems pamatyti.

dina-

Rusija norį tartis $«
TwWiJWęf»WJ

Washingte«, D. C. — 
Žinios iš Maskvos prane
ša, kad Sovietų Rusija 
norį pradėti pasitarimus 
su Jung. Valstybėmis a- 
tomų ir kitais 
Tačiau Jung. 
šių iš Maskvos 
ma rimtai. Kai
kad tai esą grynas Mas
kvos blefas.

Atomų kontrolės klausi
mas yra Jungtinių Tautų 
žinioje. Maskva nepriima 
Jung. Valstybių paruošto 
plano atomų kontrolei, o 
Jung. Valstybės nepriima
Maskvos plano. Taigi tuo 
klausimu konferuoti būtų 
tik laiko eikvojimas.

VekMiakas bandą 
krata

Vokiečių okupacijos laikų dai
na, nugirsta Ukmergės apskr.

reikalais. 
Valstybės 
žinių neį
kąs sako,

Tčvas Kazimieras 
Kapucinas

Įsigykite
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis
MALDAKNYGĘ -

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

gražus dekoratyvinis

I>r. Klemensas Žala lis.

katalikiškųjų švenčių
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paauksuotais kraštais. Ant viršelio 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

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

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

DARBININKO Administracija, 
3641 W. Druudway, So. Booton 27, Mass.

Šmuliu siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ru Kapucino |><uuinklii«ę didėlėmis raidėmis maldaknygę — 
ATLAMMJ ŠALTINIS.

Vardus

Adresus

fadas Sovietų Rusijcs 
satdity Instatst

Viena, Austrija — Pra
neša, kad visuose Rusijos 
dominuojamu o s e kraš
tuose komunistinės vai- 

: džios nusavina ūkius ir 
steigia didelius valdiškus 
dvarus (kolektyvus).

Visuose kraštuose ba
das. Bulgarijoj, sausio 12 
d., kaip praneša laikraš
tis ‘Rabotnichesko Dek)”, 
prie komisariato 
stovėjo apie 400-500 
nių nuo 6 vai. ryto, 
gautų duonos.

Kaip juokinga, 
prieš kiek laiko tas 
laikraštis rašė, kad 
vietų valdžios ir mūsų 
limas 
atsiuntė
kviečių”.

“Atsiuntė kviečių”, o 
kasdien po kelis šimtus iš
badėjusių žmonių stovi 
prie komisariato biuro, 
kad gavus nors kąsnelį 
duonos.

I

Vokiečiukas barzdą kratė, (2) 
Kai riebią kiaulę pamatė (2) 

Matka gut, matka gut 
Prie tavęs man gera būt.

Vokiečiukas, kai priėjo, 
Kiaulėm šonai sudrebėjo, 

Kas čia bus, kas čia bus 
Varo kiaules į laukus.

Kai dar vienas atajojo.
Kiaulėm ausys atsistojo 

Ajajai, ajajai 
2ada nušaut vokiečiai.

Kai dar trečias atajojo, 
Kiaulėm šeriai atsistojo

Kas čia bus, kas čia bus, 
Vokiečiai išgriaus namus.

Už uodegos vienas čiupo 
Traukiant ėmė ir nutrūko

Ojojoj, oje joj 
J vežimą kiša tuoj.

Gaspadorius šone stovi, 
Liūdnas žiūri kiaulių lovio

O dar vis, o dar vis 
šniukštinėja vokietis.

Gaspadinė bėginėja
Ir Dievulio prašinėja: 

“Oi tu Dieve, tu brangus 
Siųsk perkūnus ir žaibas.

Užr. J. Būga.

biuro 
žmo- 

kad

kad 
pats 
“So- 
my-

draugas Stalinas 
160,000 tonų

AtHnka Savanas
Sausio 29 d. įvyko New Yor- 

ke Lietuvių Dailės Parodos do
vanų paskirstymas. Trys skir
tos dovanos teko: pirmoji — 
televizijos aparatas — Cibui, 
217 Gold St, S. Boston, Mass.; 
antroji — radio aparatas dar 
nežinomam asmeniui ir trečio
ji — $190.00 vertės karo pa
skolos lakštas — Jaunučiui 
Dagiui, 1510 Lake St. Melrose 
Park. III.

Dovanų paskirstymą prižiū
rėjo ir pravedė: J. Budrys, 
Lietuvos generalinis konsulas 
New Yorke, Atkočaitienė, adv. 
Vyt Abraitis, adv. S, Briedis, 
redaktorius Vascdiauskas. J. 
Ginkus, St. Gudas ir J. Gude
lis.

IŠ MŪSŲ SPAUDOS
A* NE TALKININKAI* |

t

“Keleivis” te i s i n g a i 
smerkia komunistinę ‘Vil
nį’, kad ji ‘^šaiposi iš Lie
tuvos nepriklausomybės 
šventės ir tyčiojasi iš lie
tuvių patriotizmo...

Patriotizmas arba sielojiaa- 
dėl savo krašto ir* 1 I —” - ---

likimo, yra ir natūralūs ir la- paskelbtus 
bai kilnus jausmas... Protingi, Metus ir k. 
save gerbiantieji žmonės taip “Keleivis” rašo: 
nedaro, jie gerbia kiekvienos 
tautos žmonių patriotinius nėra ir negali būt.
jausmus ir jų neniekina..” kad tokių yra arba galima pa- 
(Nr. 5).

Pasakyta visai 
gai, bet tokiems Žmo- tai žmonių, kaip Kudirka ir f 
nėms, kurie kaip tik nie- Basanavičius ir kiti, kurie pa
kiša patriotinius jaus- darė daugiau gero negu visi 
mus kad bolševikams bū- misionieriai ir kunigai sudėti 
tų lengvinus pasalin Žy- krūvon, tačiau niekas į šven- 
gįuoti. j tuosius jų nekelia”.

Tačiau yra ne tiktai pa-! Bet niekas taip pat jų 
triotiniai, o taip pat ir re-1 ir nepurvina. Menka gar- 

Jie taip bė mūsų tautos veikėjams 
kovotojams patekti į 

gerbun-. maikišką šiukšlyną. Čia

liaus malda — varomas “šven
tasis” biznis...”

Gi “Keleivis” 
mėn. 1 d. Nr. 5 tą patį da
ro. Neprastaburniškomis 
“Maiklo ir Tėvo”. lūpomis 
apdergia šv. Kazimierą, 
šv. Jurgį, kitus šventuo
sius, jų garbinimą, Tėvą

vasario

— O kaip gi ten pas jus 
su lašiniais? Mes girdė
jom, kad jų visai netu
rit?”
— Melas, melas, — šau

kė rusų politrukas. — Tai 
kapitalistų šmeižtas! 
Maskvoje yra keli milži
niški fabrikai, kur gami
nami aukščiausios rūšies 
lašiniai. Tie fabrikai pil-

tautos Bružiką, S. J., popiežiaus™“ aprūpina visą Rusiją.
■ ( šventuosius Jokio lašinių trūkumo nė- 

Pabaigoje 'ra- lašinių gamini-
______ ____ mo būdas jau užmirštas—
...“tikrovėje šventų žmonių pasenęs dalykas.

Kas sakoj Juokėsi ūkininkai iš to- 
. kios politruko kalbos. Teį

daryti, tas plepa nesąmones. I dėl nesistebėkite ir dabar, 
teisiu- Yra labai užsitarnavusių tau-.kad Nenumaitytės įsi pa - 

----- - reigojimas gali turėti įta
kos į paršelių skaičių. Ko
munistinėj santva r k o j 
viskas galima. Ten galima 
rasti ir kiaulinių žmonių 
apie kuriuos “Laisvė” ra
šo. Pr. M-kas. r

i i

I
I

__ ------------- j.,u 
tieji žmones” ir jų nenie- taip pat ne vieta svarsty- 

-------i--------------------iz k.:___1-1______ 1------------I-i-i. mŪ3ų
Dr. J. 

Vincas 
Tumas

tigiaiaj jausmai.
pat natūralūs ir kinus, ir 
“Protingi, save

kiną ir nesišaipo iš tikėji-j ti klausimą, kiek 
mo. Ėet šiuo klausimu tautai nusipelnė 
“Keleivis” ir “Vilnis” su- Basanavičius, Dr. 
taria, kaip geriausi bičių- Kudirka, Kun. J. n^dagumo
iiai. Vaižgantas, Kun. J. Ma- ,

Štai, “Vilnis" sausio, ciulevičius Maironis, Kun. 
mėn. 30 d. numeryje (24) į Sidaravičius, ir k. “Pro- 
išjuokia popiežiaus pastingi, save gerbiantieji 
skelbtus Šventuosius Me-Į žmones taip nedaro”. Jie 
tus, maldininkų keliones “gerbia kiekvienos tau- 
ir maldas (bolševikai tą; tos žmonių” ir religinius 
patį daro) ir savo murzi- jausmus, kurie nemažiau 
ną straipsnį baigia: Į pastoja kelią bolševikų

“Trumpai, pačiame gyveni- revoliucijai, kaip ir tauti- 
me jokio skirtumo nei “šven- nįai. Bet “Keleivis” sten- 
tumo” nesimato ir nėra. Skir- giasi pirma nuvalyti “ 
tumas ir “šventumas tik tame, lįginins prietarus”, kad 
kad šiais “šventaisiais” 1950 “Vilniai” būtų paskui jau 
metais greta kitų prekių — lengva valyti ir “erzacinį 
muilo, eoca-cocala, kojinių ir patriotizmą”. Ką gi, sek
iotų, pardavinėjama ir popie- mės bendroje talkoje!

‘ Kiauliškas Įsipareigojimas
Š. m. sausio mėn. 10 d. 

komunistų dienraštis 
“Laisvė”, aprašydamas 
Šiaulių apskr. “Lenino 
keliu” kolkozo pasiektus 
“laimėjimus”, tarp kitko . 
rašo: ...“dabar kolūkietė 
Marija Nenumaitytė įsi
pareigojo (mūsų pabr.) 
gauti iš kiekvienos jai pa
skirtų 9 motininių kiau
lių ne mažiau kaip po 20 
paršelių“. Man, neapsi- 
švietusiam komunistiniu 
mokslu, tikrai neaišku, 
kokios įtakos Nenumaity- 
tės įsipareigojimas turi į 
paršelių skaičių?

O gal dabar ir gyvu
liams Stalino saulė turi 
tiek įtakos, kad jie nu
sprendė atsikratyti kapi
talistinių papročių, nes 
toje pačioje koresponden
cijoje rašoma, kad tos de
vynios kiaulės soctenkty- 
niaudamos vidutiniškai 
atsivedė ne po 20, bet po 
22 paršelius. Tokiu būdu 
planas, kaip buvo Mas
kvoje numatyta, išpildy
tas virš 100%.

Norėtųsi paklausti ‘Lais
vės* išminčius, o kaip da
bar Lietuvoje yra su lau
kiniais žvė r e 1 i a i s ir 
paukšteliais, ar ir jie su
spėjo apsišviesti Stalino 
mokslu, ar ir jie veisiasi 
pagal vietos kompartijos 
reikalavimus?

Man būnant Lietuvoje, 
1940 m. atsitiko tau). Vie
nam kaime sugedo rusų 

ruseliai

re-

Stalinas paskyrė man
dagumo savaitę ir jai pra- 
___  _______ ,► aukštuo
sius kompartijos dignito
rius pasitarti. Stalinui 
pradėjus kalbėti apie 

i reikšmę 
penkmečio planui, kažku
ris dalyvis garsiai nusi
čiaudėjo. Plieniniu žvilgs
niu apžvelgęs susirinku
sius, Stalinas paklausė: 
— Kas?
Mirties tyla. Tada NK

VD tyliai išveda paskuti
nė sėdėjusių eilę, kad su 
pirmu transportu pasiųs
tų į Sibirą.
— Kas čiaudėjo, -— ant

rąsyk paklausė Stalinas. 
Dar gūdesnė tyla. NK

VD pasiėmė priešpaskuti
nę sėdėjusiųjų eilę.

i — Kas nusičiaudėjo? —
, trečiąsy k puška ip b e j o
Stalino klausimas.

, i — Aš, — pakildama pir- jsivaizduoti, kas dabar moj eįiej, atsiliepė maža 
darosi Rusijoj. Fabrikų virpantį žmogysta.
pilni laukai, krašto ger-, — į sveikatą, drauge, — 
būvis aukščiausias, o šypsodamasis mandagiai 
taip, kaip jūs ūkininkau- nusilenkė Stalinas.
jat, buvo tik prieš šimtą i 
metų. Dabar rusų kolko-! 
zai stebuklus daro. ★ Kan. Dr. J. Končių š.

m. sausio mėn. 23 d. raš- 
Vienas iš ūkininkų mo-’tu arkivyskupas J. Skvi- 

kėjo gerai rusiškai, tai į-J rėčkas pakėlė garbės ka- 
sidrąsinęs paklausė: Inauninku.

Naujosios Anglijos Apskr. Lietuvių 
Katalikų Metinis Seimelis

įvyks vasario 22 d., 1950 m. So. Bostone. Kvie
čiama šiame seimelyje dalyvauti dvasiškija, inteli
gentija, visų katalikiškų organizacijų atstovai, vei
kėjai bei svečiai. Dideli darbai stovi mūsų tautai prieĄ 
akis. Tad stokime vieningai į juos. Seimelio darbų 
tvarka bus pranešta vėliau.

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

tankas. Ilgai 
krapštėsi, bet negalėjo 
pataisyti. Atėjo 
rėti ir keli ūkininkai. Vie
nas ruselis, pasinaudoda
mas proga, pradėjo ‘švies
ti* ūkininkus. Girdi, jūs 
esate labui atsilikę nuo 
rusų kultūros, jūs negalit

pasižiū

f

Britanijos premieras Clemcnt Attle vėl figū
ruoja, kaipo Wcst Walthanton darbiečių kandidatas 
š. m. vasario 23 d. Anglijus rinkimuose.
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A. A. PREL. M. KRUŠAS

Jur- 
sausio mėn. 23 d 
svarstyti Tautu

Prelatas Mykolas Krušas
Sausio 31 d. pamirė Prelatas Mykolas Krušas. Tą 

skaudų nuostolį atjaučia ne tik Chicagos katalikai, 
bet ir visa Amerikos lietuvių išeivija, nes ji pasigen
da vieno iš stambesnių pijonierių, kurie savo darbš
tumu, sumanumu ir energija skynė čia lietuviams ta
kus į pastovų organizuotą gyvenimą. Yra ko gailėtis, 
kai nugirstam, kad vienu vadu ir darbuotoju mažiau, 

Ves nebedaug jų turime. Prelatas Krušas iškilo vien 
dėka savo nepalaužiamam pasiryžimui stoti į vadų 
eiles. Tam prireikė apsišvietimo ir išsimokslinimo. Jo 
gyvenimas parodo, kad jis to atsiekė vien tvirta savo 
valia.

Prelatas Krušas gimė rugsėjo 28 d., 1879 m., Šila
lės parapijoj, Tauragės apskrity, iš pasiturinčių ūki
ninkų tėvų. Baigęs pradžios mokyklą, jis dirbo tėvų 
ūkyje. 17-kos metų sulaukęs, atvyko į Ameriką, apsi
stojo Baltimorėj, New Yorke ir ilgesn. laiką Water- 
bury. Užsilaikė iš rankų darbo, tačiau bedirbdamas 
nuolatos mokėsi. Gerokai moksle pasiruošęs, jau lan
ko Kolegijas Detroite ir Chicagoj, vis minty turėda
mas stoti į dvasinį luomą. Pagaliau įstoja į šv. Mari
jos Seminariją Cincinnati, ir birž. 13 d. 1908 m. Chi
cagos Katedroje tampa įšventintas į kunigus. Pirmo
ji klebonavimo vieta buvo Waukegan, antroji Dievo 
Apvaizdos parapija Chicagoj. 1913 m. jis aplankė Pa
lestiną, Romą ir Lietuvą. 1918 m. buvo pakeltas į Šv. 
Jurgio parapiją, kur beklebonaudamas, susilaukė 
1924 m. prelatūros. Keletą metų prieš mirtį sveikatai 
pataisyti apsigyveno Kalifornijoj, bet palaikydavo 
tamprius santykius su Šv. Jurgio parapija, kurios 
klebonu tebesiskaitė.

Neilgai truko išskaičiuot a. a. Prelato Krušo gy
venimo datas — bet kiek ten turinio įdėta! Kiek tam 
jaunam juodą darbą dirbančiam vaikinui prireikė 
kantrybės, ištvermės, ryžtingumo, pagaliau, ir gabu
mų pereiti ilgą gyvenimo štažą, kol pasiekė pa
čią viršūnę. Kiek ten turėjo būti vargų ir nusivylimų. 
O vis dėlto kliūtys buvo nugalėtos ir tikslas atsiektas.

Pasiekus aukštumas, reikia mokėt jose išsilai- įmanytų, tai p------ --------------------- -------- --------
kyti. Prelatybė reikalinga tam tikrų ypatumų savo taip, kaip Stalinas daro, ti tuos, kurie buvo išvyti 
autoritetui išlaikyti. Prelatas Krušas matomai tų ir kaip “Laisvė” gardžiuo-Į iš namų kaip tiktai “pa- 
ypatumų turėjo, nes Prelato autoritetą tinkamai iš- damosi rašo: “Vienas sa- šaulio padegėjų”... Ar ne
laikė; tas ypač buvo svarbu klebonaujant įžymiausioj kė: juos reikia grąžinti kurstote, draugai jūs pa- 
Chicagos lietuvių parapijoj. Tokioj pozicijoj esant, pas Hitlerį. Aš jam sa- tys tą ugnį savo talka 
teko ir į visuomeninį veikimą įsikišti. Ir čia Prelatas kiau, kad Hitlerio tur būt raudoniesiems? Tremti- 
savo uždavinį atliko. Rėmė spaudą, labdarybę ir, kas gyvo nėra. Tai- jis nusi-iniai tam ir piketuoja,, kad 
svarbiausia, įkūrė lietuvišką Seselių Pranciškiečių juoke ir sako: taigi, aš ir Amerikos žmones įspėtų, sitiko Amerikoje 
Vienuoliją, atskiriant vienuoles nuo lenkų globos. Tas sakau, kad juos reikia!’ 
tai buvo paminklinis jo darbas, ar verčiau žygdarbis, Hitleriui grąžinti”. Negi 
nes teko nugalėti labai sunkias kliūtis. Čia prireikė ir nurodysi pavardę, kas 
Prelato autoriteto, ir jo asmeninės energijos, ir jo siūlo žmones žudyti dėl 
ryžtingo žemaitiško užsispyrimo. Bus dabar kas už politinių pažiūrų skirtu- 
jo vėlę pasimeldžia. Bet ir visa lietuvių išeivija pami- mo. Perdaug jau kvepia 
nės savo maldose to tikrojo lietuvio asmenybę. K. bolševizmu ir hitlerizmu,

RAUDONOSIOS LAISVES 
VILNYS NIRŠTA...

Se u tas šieji šį susitarimą, paseks, būdu mums 
pradėjo Jung. 
žudymo ] 

arba Genocido Konvenci
jos projektą. Kain žino
me, eruodžio m. 1948 m. 
visuotinis Jungt. Tautų 1 
susirinkimas Parvžiu j e 
vienbalsiai pasisakė prieš 
genocidą ir šiuo tikslu 43 
tautos pasirašė susitari
mą, taip vadinamą, kon
venciją genocido nusikal
timui uždrausti ir už jo 
vykdymą bausti. Genoci
do konvencija yra tarp
tautinė sutartis ir įgvia 
krašto viduje galios tik 
ją atatinkama tvaria na-j 
tvirtinus. Ligi šiolei Ge
nocido konvenciją Luvq ; 
patvirtinę tik s 
kraštai.

Jung. 
tautines 
Senatas,

- do konvencija pr
i Trumanas

Valstvb: 
sutartis 
kuriam

lietuviams 
Valst. pavyzdžiu, irĮdaug galėtų padėti 

pasaulis susilauks taip, 
reikalingo, ypač šiais lai-1 
kais įstatymo. I

Marija Pečkanskaitė

Mergaitės Kelias
Mergaites elgesys
FORMOS IR PAPROČIAI

O juk anksčiau sakėme: apie kitus mąs
tyti, kitais rūpintis, savo noru stovėti kitų 
užpakalyje. Ar tai galimas daiktas, jei mū
sų “aš” stovi plačiai išsiskėtęs pirmoje vie
toje?

Be valdymosi, rimto, net geležinio valdy- 
mosi, nieko nepešime. O valdytis reikia mo
kytis palengva ir planingai. Ir besimokyda
mi pamatysime, kad tas tėra tikrai laisvas, 
kas moka pats save valdyti. Tiktai palikę 
paties savęs viešpačiu, mes tampame visų 
padarų vainiku ir pakylame viršum gyvuliš
kų instinktų.

Nevisados, oi nevisados yra malonu atlik
ti visas gražaus ir švelnaus apsiėjimo pa
reigas, ypač susidūrus su nemylimais ir ne
simpatingais žmonėmis. Tačiau ir jiems, 
nuoširdžiai ir ne veidmainiaudami, turime 
žadinti savyje meilumą, nes tik meilumo re
miamas mūsų elgesys bus nesuvaržytas ir 
gražus.

Gražus elgesys, jei nuodugniai jį išryš
kinsime, atrodo visai kitaip ir nebėra vien 
“išorinis ir persenęs dalykas”. Taip yra be
veik su visais paveldėtais papročiais. Visa

su
stabdyti genocidą Lietu- 
vo je.

Žinoma, jeigu Sovietų 
Sąjunga neratifikuos šios 
konvencijos, kuriai jos 
atstovas Paryžiuje prita
rė, tai Jung. Valstybės 
nedaug ką tiesioginiai 
mums galėtų padėti, bet 
dėl savo svorio tarptauti
niuose santykiuose galėti; 
bent netiesioginiai geno
cido vykdymą Lietuvoje 
pristabdyti. Juo daugiau 
tautu ratifikuos Genoci
do konvenciją, tuo jos bus 
didesnis autoritetas ir la
biau varžys tuos kraštus, 
kuriuose genocidas vyk
domas.

GENOCIDO 
APIBUDINIMAS

Konvencijoje genocidas 
apibūdinamas > aipo tau
tinės. rasinės ar religinės 
grupės betkokiais sumeti
mais tiesioginis žudymas 
arba planingai vykdomas 
koncentracijos arba dar
bo vergu stovyklose, šis 
paskutinis būdas Sovietu 
Rusiioje yra labai plačiai 

i praktikuojamas. Vykdo
mos masinės deportacijos 

luvq į vergų darbo stovyklas, 
epvym kuriose žmogus vr>s vie

nus kitus metus ištveria. 
Be to, konvencija numato 
ir netiesioginius veiks
mus, 
pobūdį, kaip antai: stere- talikų 
lizacija, 
mas, vaikų 
grobimas, ir panašūs.

Genocidas yra nukreip
tas prieš Dievo tvarką, 
gamtą ir žmogiškumą. Jis 
buvo labai plačiai prakti
kuojamas nacių Vokieti
joje bei jų pavergtuose 
kraštuose, Sovietų Rusi
joje, dabar jos tęsiamas 
Pabaltyje ir satelitiniuo
se kraštuose. Reikia tikė
tis, kad Jungt. Va’st. se
natas patvirtins 
do konvenciją, 
konvencija būtų efektin
gesnė, reikia, kad ją pa
tvirtintų kuo daugiausiai 
ją pasirašiusiųjų valsty
bių.

L

’se tarp- 
tvirtina 
G noci- 

ezidentas 
buvo pasiun

tęs jau praeitų metų bir
želio mėn. Jeigu Jung. 
Valstybių senatas patvir
tins tai reikia tikėtis, kad 
ir kiti kraštai, pasirašiu-

VIEŠOJI OPINIJA
Genocido Konvenciją re-

Aiškiai komunistiški ir kurį “Laisve” kitiems pri- 
prorušiški laikr a š č i a i kiša. Skelbdama tai laik- 
“Laisvė” ir “Vilnis”, ne- raštyje, redakcija, maty- draudą, jei kokia nelaimė 
gali sulaikyti savo pagie- ti, pritaria tokiems kovos 
žos, kam iš Europos atvy- metodams. Kad neįkliūtų, 
kę tremtiniai prie jų su- autorius taip pat užsiden- 
eigos vietų piketuoja, gia: 
Štai, paskutiniuose “Lais
vės” ir “Vilnies” nume
riuose tiktai ir mirga 
keiksmai ir koliojimai, 
nukreipti prieš tremti
nius. Išvadinami jie ir 

. “girtuokliais”, ir “padau
žomis”, ir “hitlerinin
kais”, ir “fašistais”. Ta
čiau niekur nenurodo pa
vardžių, nes jų ir negali žmonių gaudymą, kerštą, 
niModytį: kitaip L teismą terorą ir panašius “demo- 
pakliūtu, o’ *tem ‘paaiškėtų kratinius” metodus. Gerai 
visas melas ir dar kai kas 
daugia”, ką taip slepia tie rašėjas J 

istaliniški rašeivos. Jei jie mus. Gera, žinoma, 
tai padarytų namuose šildytis ir šmeiž-

“mano pavardės ne
dėkite, nes koks Hitlerio 
išauklėtas ir čion atvykęs 
niekšas dar gali padegti 
mano namus” (Nr. 19, 
1950. sausio 2d.).

Viena lietuvių ptarlė sa
ko: “Kuo pats kvepia, tuo 
ir kitus tepa”. Visi gerai 
žino, kas pasaulyje vykdo 
slaptus padeginėji mus,

žino ir “Laisvė” ir jos 
kuris turi na

šavo
•>

būtų So-ištiktų. O kaip 
vietų Rusijoje?

Tai kam taip 
“laisviečiai” ir 
čiai”? Priežastis papras- < 
ta: dėl dviejų dalykų. Vie
na, kad visuomenės akys 
atkreipamos j užsimaska
vusius komunistus, Stali
no diktatūros šalininkus. 
Antra, jie baisiai pyksta, 
kai ta pati lazda atsisuka 
prieš juos pačius. Kas gi 
tuos piketavimus dažniau
sia naudojo ir naudoja? LIETUVIAMS 
Ar seny tie laikai,»kai ko- LABAI SVARBU 
munistai dažnai išeidavo į 
gatves su rėkiančiais pla
katais ir šūkiais? Šian
dien laikai truputį pasi
keitę. Bolševikai jau per
daug atidengė savo veidą 
ir savo tikslus, kad žmo
nės patikėtų jų “gražiems 
norams”. Daugumas ko
munistų šalinasi ir bijo,

širsta tie
“vilnie-

netiesioginius
turinčius ’ genocidinį mia ir viešoji opinija. Ka- 

žurnalas “Ameri- 
šeimų išdrasky- ca”, didelis Genocido kon- 

nuo tėvų pa- vencijos ratifikacijos rė
mėjas, 1949 m. spalio 1 d. 
editorialini ame straips
nyje rašo: “Tarptautinį 
nusikaltimą gali tvarkyti 
tik tarptautinis įstaty
mas”. Protestantų Fede
ralinė Taryba Amerikoje 
tais pačiais 1949 m. gegu
žės mėn. priėmė nutari
mą, raginantį Jung. Vals
tybių senatą ratifikuoti 
Genocido konvenciją. Ji 
priminė, kad milijonai nu
žudytųjų ir vaitojimai tų, 
kurie pusgyviai kenčia 
baisiausiose są 1 y g o s e, 
vergų darbo stovyklose, 
privalo rasti mūsų sąžinė
se užuojautos.

Daug organizacijų ir 
pavieniai asmens rašo 
laiškus Genocido Senato 
pokomisijos pirmininkui, 
Brien McMahon, ir sena
toriams, prašydami Geno
cido konvenciją ratifikuo
ti.

Kas nėra praradęs žmo- 
Amerikos Lietuvių niškumo jausmo, negali 

būti ramus, žinodamas, 
kas dabar dedasi už gele
žinės uždangos ir nesi
stengti tuos 20-tojo am
žiaus barbarų veiksmus 
sutrukdyti. Ypač mes lie
tuviai negalime būti ra
mūs, nes raudonasis ge
nocidas daugiausia aukų 
iš mūsų tautos jau surijo 
ir dabar ryja.

J. L-kas.

Genoci- 
Kad ši

Senato teisių komiteto 
pirmininkas šen. Brien 
McMahon iš Connecticut 
paprašė įvairių organiza
cijų atstovus pareikšti sa
vo nuomonę šiuo klausi
mu.
Taryba paruošė daug me
džiagos apie nacių ir bol
ševikų teroro darbus Lie- 

kad nebūtų taip, kaip at- tuvoje ir paskyrė savo į- 
vo- galiotinį ją

tui. Mums 
pač svarbu, 
konvencija 
kuota. Jung. Valstybės y- 
ra svari jėga ir, priėmu- 
sios šią konvenciją, įsipa
reigotų ją vykdyti ir tuo

su 
kiečiais naciais karui pra
sidėjus. Dėlto tremtiniai 
visai gerai daro, kai imasi 
žmones įspėti ir parodyti, 
iš kur gresia šiam kraštui

kas pučia žarijas, kad ir 
Amerikoje įsilieps notų 
bolševiknis gaisras. Ka
žin, kaip bus tada ir su J. 
namais? Tuo tarpu jis ga
li čiaukšti niekus ir dar 
būti tikras, kad gaus ap- žudymai ir padeginėjimai.

dos žiūrėti į juos kaip į sustingusią tuštybę 
yra bemintiškas ir patogus seklumas. Protu 
apdovanotas žmogus turėtų pasistengti su
prasti, ką reiškia ir ko reikalauja iš jo ta 
forma, kurios jis yra mokomas. Ir jis, pa
matys, kad papročius sukūrusiųjų žmonių 
gerai žinota, kas daryti, ir kad jie yra su
kūrę tikrą ramstį visoms gyvenimo aplinky
bėms. Jie tai padarė savo pačių patyrimu, ir 
mes geriausiai padarysime, pasitikėdami jų 
išmintingu vadovavimu. Tik darykime tai ne 
aklai, įsikibę į suakmenėjusias formas, bet 
taikydami jas mūsų laikams ir įkvėpdami 
joms naujos gyvybės.

Šioje srityje vadovu tegu bus šie straips
neliai, kuriuose kalbėsime apie įvairias gra
žaus elgesio smulkmenas. Kad juose nebūtų 
spragų, reiks kartais paminėti ir tai, kas vi
siems žinoma. Pasikalbėjimų svarbiausia 
mintis yra ta, kad išorinis aptašymas ir net 
įmantriausios formos tuomet teturi vertės, 
jei plaukia iš dorinio įsitikinimo ir jei jų 
akstinas yra meilė, o savęs valdymas ir ap- 
galėjimas yra jų priemonės.

KŪNO VALDYMAS

Jei norime būti šeimininkėmis savo na
muose, pirmiausia turime išmokti valdyti 
savo kūno reikalavimus. Visi palinkimai ir 
geiduliai turi nusilenkti prieš dvasios valdo
mą valios jėgą, nors jiems ir kažin kaip bū
tų sunku.

Mūsų elgesys su žmonėmis turi būti tvar
komas pagal du principu: kad mūsų asmuo

niekados neįkirėtų kitiems ir kad savo lai
kysena nekeltume kitiems neestetiško įspū
džio.

Sunkiai kovodami su tūkstančiais blogų 
įpročių, įsigytų per apsileidimą ar pataika
vimą sau, turime atsiminti, kad svarbiausias 
reikalas yra visą savo kūną laikyti ramiai. 
Viskas, kas tą ramumą ardo, yra nuodėmė 
prieš gerą išauklėjimą.* Gerai išauklėtas 
žmogus nemostaguoja nei rankomis, nei ko
jomis ir nekaišioja pirštų prie savo veido. 
Kas tolydžio brauko plaukus, kr.abinėja au
sį ar lūpas, krapšto nosį, čiupinėja smakrą 
ar kaktą, kas nuolat sukinėja ir tampo dra
bužius arba nesiliaudamas žaidžia apiranke, 
grandinėle ar kitais panašiais daiktais, tas 
yra nemandagus, nes visi jo judesiai, mecha
niškai kartojami, erzina žmones ir, be to, 
dar mus pačius daro juokingus. “Tas tai jau 
visiškai nemoka elgtis” — sakoma.

Mažmožiai! Visas gražus elgesys yra tik 
mažmožiai, bet jų suma sudaro svarbų da
lyką. Tai yra neigiamasis menas, nes daug 
svarbiau yra žinoti, kas nedarytina, nekaip 
smulkiai mokytis visų taisyklių, kas daryti
na. Kas darytina, tai dažnai pareina nuo va
landos ir nuo aplinkybių, kas nedarytina, tai 
visur ir visados stovi tvirtai.

Daug įkyresnis ir nemalonesnis yra tas, 
kas šliukštinėja, barškina kojomis ar pirš
tais, remiasi alkūnėmis ant stalo, arba kas 
kalbėdamasis taip dangstosi rankomis bur
ną, jog sunku jį besuprasti. Labai gaila, kad 
kartais šiaip jau gražaus elgesio žmonės,

pateikti sena- 
lietuviams y- 
kad Genocido 
būtų ratifi-

taip apsileisdami, nustoja gerai išauklėto 
žmogaus vardo.

Bet dar blogesni, tiesiog neapkenčiami 
draugijoje yra tie, kurie nesidrovėdami ka
sinėja, krapšto pirštais nosį ar ausis, kram
to ar valo ir piausto nagus, kitiems čia pat 
esant; lygiai ir tie, kurie rakinėja dantis 
arba balsingai žiovauja, nesiteikdami ranka 
uždengti biauriai išsižiojusios burnos; paga
liau tie, kurie garsiai žiaukčioja ir šnypščia 
nosį.

Vis tai yra stambūs nusikaltimai gražiam 
elgesiui ir ypač estetikos jausmui. Kai kurie 
kūno erzinimai nepareina nuo mūsų valios, 
pavyzdžiui kosulys, čiaudėjimas. Jų ištiktas 
žmogus geriausiai padarys pasišalinęs, kol 
erzinimas praeis. Kartais tai sunku padary
ti, pavyzdžiui esant teatre, koncerte, paskai
toje. Tuomet, jei visos valios pastangos nie
ko nepadaro, bepasilieka, žinoma, pasiduoti 
ir viską atlikti kuo greičiausiai ir kuo ty
liausiai. Bet jei vis dėlto atkreipsime į save 
kitų dėmesį, reikia mandagiai atsiprašyti. 
Gerai išauklėta amerikietė atsiprašo net ir 
sučiaudėjusi. Pas mus nėra tokio papročio, 
tačiau niekados nereikia užmiršti čiaudint 
pridėti prie nosies nosinę, kad nebūti; taip 
balsingai; o jei tai nėra galima, bent nusi
gręžti. Turint slogą, geriausiai visai neiti į 
draugiją, nes čiaudėjimas ir kosulys visados 
yra koktus. O jei to išvengti negalima, tai 
reikia atsiprašyti. Tuomet kiti iš savo pu
sės turi nesidomėti ta artimo nelaime, kad 
dar neapsunkintų jo nemalonios būklės.
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Vokietijoje, kur dė> savo tota- 
listinių tendencijų, VLIKo ofi
cialiai nebuvo pripažintas.

J. Daunoras.

Mmtreilio žinios

LAS SĄJŪDIS IŠ ARČIAU
“ATSPĖKITE, KAS MES

ESAME?”.-

Palyginti, prieš trumpą lai
ką Kanadoje įsisteigė nauja 
organizacija, pasivadnusi save 
"LIETUVIŲ ATGIMIMO SĄ
JŪDŽIU”. Apie šį naują sąjū
dį, jo siekius ir jo programą 
lietuvių tarpe daug yra kalba
ma. Niekas betgi nieko tikro 
apie naująją organizaeiją ne
patiria. Patys sąjūdžio vado
vai taip pat yra gana šykštūs. 
Priešingai, jiems savotiškai j- 
domu, kad lietuvių visuomenė 
mažai orientuojasi. Antai, vie
name iš paskutiniųjų “Laisvos 
Lietuvos” numeryje (LAS ofi
cialiame biuletenyje) rašoma, 
kad plačioji Kanados lietuvių

žiūri diktatorinį vado principą, 
kurį demokratiškasis pasaulis 
griežtai yra pasmerkęs. Čia 
pat ir kita rimta pastaba, bū
tent, kad LAS nesiskaito su 
tremtyje esančiu vyriausiuoju 
Lietuvos išlaisvinimo Komite
tu: pastarąjį kritikuoja ir net 
dažnai ignoruoja. Tuo tarpu, 
visi geros valios lietuviai, aiš
kiai pripažįsta VLIKą ir laiko
si jo direktyvų.

LAS visuomeninė veikla
Karts nuo karto Kanadoje 

yra platinamas LAS organas 
“Laisva Lietuva”. Tai rotato
riumi spausdinamas mažas 
laikraštukas,— biuletenis. Per
metus jį akimis, nebesusigau
dai, kokias idėjas rašiusieji no-

visuomenė, tiek iš dešinės, tiek-ri pabrėžti: visa suraizgyta ir 
iš kairės, suka galvas, neaio- 
rentuodami, kas per vienas y- 
ra tas LAS (šiomis raidėmis 
sutrumpinama Atgimimo Są
jūdžio pavadinimas).

Informacijos reikalu buvo j 
kreiptasi ir pas Lietuvių At-'įkitų lietuviškų laikraščių apie 
gimimo Sąjundžio valdybos na- ’ 
rius, kad jie tiksliau paaiškin
tų, kas yra tas LAS, kokie jo 
tikslai ir Lt.? Deja, ir čia nie
ko tikslesnio nesužinota.

^susukta. Antai, vienoje vietoje 
i vienas kuris laikraštis giria
mas, o štai vėl — už poros ei
lučių — tas pats laikraštis pei
kiamas. Būdingas yra skyre
lis, kur dedamos ištraukas iš

LAS stebint iš šalies

LAS sąjūdį. Patikrinus, paaiš
kėja, kad tai buvo kuklios ko
respondencijos, parašytos tų 
pačių LAS žmonių, kurie da
bar jau tas pačias cituoja savo 
biuletenyje.

LAS Sąjūdis norėdamas Ka
nados lietuvių, o taip pat ir 
užsieniečių tarpe, vaidinti dide
lę rolę, bando išlaikyti ‘aukštą’ 
toną. Tai ypač ryšku LAS re
zoliucijose. kur maža grupelė 
“LAS” narių kalba 
šaulio vyrų, moterų 
vardu ir griežtai 
šių laikų didžiųjų 
vyrus... Laisvame krašte kiek
vienas gali daryti, kas jam tik 
patinka. Aišku, ir rezoliucijas 
galima priimti ir išsiųsti, dėl 
to niekas nieko nesako. Reika
linga vis dėlto tas rezoliucijas 

' serai formuluoti, kitaip kom- 
į promituojamas lietuvių vardas.
LAS suredaguotos rezoliucijos 
ypač pasižymi nevykusiu min
čių dėstymu ir grubiu tonu!

Trumpai buvo stengtasi api
budinti LAS, pasireiškiantį 
Kanadoje. Tai mažas žmonių 
cambūris, prisidengęs vien gra- 

atgimimo Sąju-

Prieškomunistinės paskaitos 
Hateau salėje

Sausio 29 Kanados antiko
munistinė draugija surengė pa
skaitų ciklą: Komunistų stra
tegija okupuotuose kraštuose. 
Kalbėjo: T. L Lachance, O.P., 
apie istorinio materializmo 
principus, _ O. Halecki apie 
proletariato diktatūrą Rusijo
je, Th. Romer — sovietinio 
rėžimo veiklą Lenkijoje, R. 
Choulguine apie militarinį už
ėmimą Ukrainoje, A. Kolnai 
nušvietė religinio autoriteto 
užgniuždymą Vengrijoje J. 
Em. Kardinolo Mindszenty su
ėmimu. Apie mokyklų reformą 
Rumunijoje, Bulgarijoje, Alba
nijoje skaitė pąskaitą, buvęs 
Rumunijos atstovas prie Šv. 
Sosto, N. Timiras.

Dr. Antanas Paplauskas - 
Ramūnas, kuris sausio 17 bu
vo skaitęs paskaitą apie lietu
vių kalbą ir baltiečių kultūrą 
Montrealio universitete, šian
dien puikiai nušvietė, kaip yra 
naikinamos tautos Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje.

V. Beneš kalbėjo apie Čeko
slovakijos ekonomijos sužiug- 
dmą, o K. Simitch apie Tito 
dviprasmišką opoziciją. Paga
liau kinietis J. Ho Fang Ly nu
rodė, koks senovės papročių 
pakeitimas buvo įvykdytas Ki
nijoje.

Visas šitas paskaitų ciklas 
buvo surengtas pagerbti Ven
grijos kankinį J. Emin. Kar
dinolą Mindszenty. '

“ATEITIS”-J LIETUVIŠKĄJĮ 
JAUNIMĄ

g
Paskutinieji metai išblaškė 

mus po visus žemės kontinen
tus. Pasinėrėme į naują ir dai
nai nepaprastai sunkų gyveni
mą, kurio įtaką vta daugiau 
pradedame jausti. Tačiau, ne
žiūrint to, kad po sunkaus die
nos darbo dažnai ir nelabai 
šviesios mintys skverbiasi į at
eitį, mes privalome ištikti ne
palūžusios dvasios. Prelatas 
Krupavičius įsakmiai pabrėžta: 
“Lietuva laukta ne palūžusių 
pesimistų, bet pasirengusių di
džiam ir sunktam kūrybos dar
bui entuziastingų kūrėjų ■ -sta
tybininkų”. Mums reikta išta-

LIETUVIAI D. P.
SKAITLINĖMIS

✓

Per pereitus metus Amerikos lietuvių, kurie pagal emigraci- 
mvo dvasioje, kas beatlaikys, visoumenės nuoširdaus bendra- jos įstatymus tiktų emigruoti, 
kas į šventu krauju sudrėkintą darbiavimo dėka į šį kraštą;yra apie 3,000.
Lietuvos žemę beparsiveš idea- atvyko virš 16,000 tremtinių, j Iš viso lietuvių tremtinių į- 
h—ir pasiryžimo ugnį — Tokios didelės mūsų tautiečių vairiose Europos stovyklose 
statyti ir kurti iš naujo? Mes masės perkėlimas ir įkurdini- priskaitoma apie 13,000. Dau- 
privatome dabar būti tas pyli- mas yra nepaprastai didelis j- gelis jų visai negalės išvy kti 
mas, kurta atlaikytų visus su- vykis lietuvių tautos istorijo- dėl imigracijos įstatymais nu- 
matertalėjusta pasaulio smū- je. Vykdant šį darbą BALFui statytų taisyklių. Tai bus dau
gina į lietuviškąją dvasią. jteko įtempti visas jėgas. Vien giausia seneliai, ligonys, inva- 

Ir, Štai, j pagalbą musas atei- per BALFo įstaigą yra suda- lidai, paliegėliai, našlės su ma
na ava k išmėginta i . .
draugė “ATEITIS”.
“ATEITIS”, kuri jau prieš 40 ir užvestos bylos, 
metų išėjo ginti lietuviškumo kurios garantijos atkrito ■ 
ir krikščioaybėa idealų. ta pati ^n^,llgįa, nesveikatos, ki

lti tremtiniai neturėjo reikalin- 
go D.P. statuso arba nutarė e- 
migruoti kur kitur. Eigoje y- 
ra apie 6700 asmenų garanti
jos. Neturinčių visai garantijų

laikyti, m« jei mes palūžime

Negavus reikiamų informaci
jų apie LAS sąjūdį Kanadoje 
iš pačių sąjūdžio viršūnių, te
ko pasirinkti stebėtojo būdas. 
Šio rašinio tikslas ir yra: iš
kelti iš LAS veiklos ryškesnius' 
faktus ir jų akyvaizdoje pada-: 
ryti atatinkamas išvadas.

Naujoji organizacija yra pa
sirinkusi gražų ir, pasakytu
me, labai populiarų pasivadini- 
mą: Lietuvių Atgimimo Sąjū
dis. Atrodytų, kad šiai gražiai 
lietuvių atgimimo idėjai kiek
vienas lietuvis turėtų pritarti, 
ir konkrečiai įsijungti į Atgi- ■ gerai formuluoti, 
mimo sąjūdį. Deja, iš arčiau! 
stebint LAS Kanadoje, be 
skambaus organizacijos pasi- 
vadinimo, pati LAS programa, 
atseit, organizacijos pagrindai 
ir turinys, yra labai silpni.

LAS labai mėgsta 
fizinės jėgos galią, 
čia galima įžiūrėti 
traus? Priešingai,

“viso pa- 
ir vaikų” 

kreipiasi į 
valstybių

T. Klemensas Zalalis, O J.M. 
kviečiamas profesoriauti 

Pranciškonų Ordinas, norė
damas pagilinti šventraščio 
profesorių pasirengimą, steigia 
Jeruzalėje Biblinį Institutą, 
kurį lankys tėvai pranciškonai 
baigę Romoje Šv. Antano uni
versiteto biblinį skyrių ir ga
vę teologijos 
jojo Biblinio 
rius T. Baldi, 
ko geriausius
rius, kurių tarpe figūruoja ir 
lietuvio pranciškono vardas: T. 
Klemensas Zalalis, kuris šiuo 
metu dėsto Sv. Raštą Montre- 
alyje, yra kviečiamas dėstyti 
žydų kalbą pranciškonų 
šventraščio universitete Pales- 
tinoje. T. Klemensas Zalalis be 
to, rengia antrajam doktora
tui dizertaciją i? Senojo Įsta
tymo.

Budreckis Kazys, Leokadija. 
Dreimanm Ahrib, Stephanta, 

Viesturs.
Kulys Alfredas.
Kyseiis Gustavas, Paulina.
Misevičius Petras,

Gertrūda.
Motuzas Augustė. 
Legantaitis Lisa. 
Plečkaitis Gerda.
Sedukis Balys, Olga.
Starkutis Stasys, Konstanc., 

Eugenius, Birutė.
Vakaras Jonas, Jonas.
Sabas, kun. Antanas;
Augaitis Juozas, Agota. 
Beržys Marija.
Gružulienė Margareta.
Kulienė Eleonora, Osvaldas.
Mockevičius Anastazia, Juo

zas, Jonai, Marija.
Švedienė Vendą, Margareta. 
Stasaitienė Antanina, Anta

nas.
Mažeika Petras.
Mažeika Erika, Kazys.
Raudonaitis Petras.
Raudonaitis Elena, Vytautas, 

Jonas.
Malkas Egonas.
Buragienė Agota.

“ATEITIS”, kuri nepriklauso- j 
moj Lietuvoj buvo kiekvieno 
mokytaivio laukiamas svečias, 
ta pati “ATEITIS”, kuri tanke 
mus ir tremties stovyklose Vo
kietijoje. “ATEITIS” pasiry
žusi stiprinti mus ir toliau sun
ktose tremties dienose, gaivin
ti mūsų dvasią ir skleisti “Vi
sa atnaujinti Kristuje” idėjas. 
Ji pasiryžusi būti ryšiu tarp 
plačiame pasaulyje išsklaidyto 
lietuviško jaunimo.

Tačiau ir nuo mūsų pačių 
priklauso, kad šitie “ATEI
TIES” pasiryžimai būtų įgy
vendinti. Vien gerų norų neuž
tenka, ir “ATEITIES” klestėji- 
mas priklausys nuo mūsų pa
stangų ir pasiaukojimo su
kurti kuo geriausią ekonominį 
“ATEITIES" pagrindą.

Nuo šių metų pradžios 
“ATEITIES” leidimas perkel
tas į Jungtines Amerikos Vals
tybes. “ATEITĮ” leidžia ir to
liau Moksleivių Ateitininkų Są
junga. “ATEITIES” turinys 
bus visuomet jaunos, kūrybin
gos dvasios, tiesioginiai skiria
mas lietuviškam idealistiniam 
jaunimui. Todėl iš jaunimo pu
sės leidėjai ir laukia didžiau

mūsų ryta 25,996 lietuvių tremti-žais vaikais ir šiaip dėl kokių 
Ta pati niams darbo ir buto garantijos nors priežasčių negalintieji e- 

įmigruoti. Apskaičiuojama, kad 
'tokių nelaimingų lietuvių bus 
apie 4,000.

Atvykusių lietuvių nuošimtis 
yra palyginamai labai geras. 
Proporcingai tremtinių skai
čiui Vokietijoje atvykę lietu
viai į JAV po žydų užima pir
mą vietą. Tokių gražių rezul
tatų tegalėjome pasiekti dėL 
to, kad BALFo direktoriato / 
administracijos darbas buvo 
gerai mūsų tautiečių suprastas 
ir remiamas. Nors BA^as, 
palyginus su kitų tautybių pa
našiomis organizacijoMtz, yra 
gavęs labai mažai ptajgfMą au
kų, tačiau pavyko atlikti didelį 
darbą, 
atvykę 
patys 
dažnai 
su įsikūrimo sunkumais, 
paskutinius 6 mėnesius suda
rė 7,000 asmenų darbo ir buto 
garantijas. Tikiu, kad ir atei
nančiais metais mūsų visuo
menė rems BALFo pastangas 
ir kad likusieji ir galintieji e- 
migruoti 3,000 lietuvių susi
lauks darbo ir buto gi

Kan. Dr. J. B. K<

I sios moralinės paramos ir su
sidomėjimo.

Kviečiame visus prenume
ruotis ir skaityti “ATEITĮ”. 
“ATEITIES” prenumerata A- 
merikoje 3.00 dol. metams. Ki
tuose kraštuose pagal dolerio 
kursą. Prenumeratą ir raštus 
siųsti šiuo adresu: “ATEITIS“ 
417 Grand St.. Brooklyn, N.Y. 
USA. Ateitininkų kuopose pre
numeratą renka ir persiunčia 
kuopos spaudos platintojas.

Kviečiame visus bendradar
biauti savo kūryba, raštais, 
korespondencijomis bei patari
mais. Kviečiame visus tapti 
“ATEITIES” platintojais - a- 
paštalais, skleidžiant ir plati
nant ją savo apliukoje.

Tad visi į talką, o “ATEI-I 
TIS”, stipri savo dvasia ir e=" 
konomiškai, lankys ir guos 
mus pako) iš visų kraštų pa
kilsime grįžti į tėviškės laukus.

“ATEITIES” Redakcija ir
Adnaautatneija.

Reikia konstatuoti, kad 
tremtiniai, vos ištrūkę 
iš skurdo ir vargo ir 
dar sunkiai kovodami 

per

garantijų.
Z- Z. Zondus,

BALFo Pirmininkas.

akcentuoti
Vargu ar
ką įman- Į žiu lietuvių

žmonės į-1 džio vardu. Jis reiškėsi jau ir

daktaratą. Nau- 
Instituto rekto- 
O.F.M., pasirin- 
Ordino profeao-

Lietuviškos Maldaknygės!
Pirtininke" Kny^nc falift įsigyti Puikiausiu

Uetuviškg SdanSg HaMakuyjię:
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, antroji laida. Su
rinko ir išleido kun. P. M. Juras. “Darbininko” spau
da. 788 puls. -_____ _________ .r................................... $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”. 54? 
pusi. Odos apdarai. Didelėmis stambiomis raidėmis: 
Kaina $3.75. Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 Mest Broadvvay, ■ So. Boston 27, Masa.

Štuomi siunčiu $............ ir ptašau prisiųsti maldaknygę

Adresas t

Vardas

NAUJAI ATVYKO
Išvykstančių lietuvių į Kana

dą 1950 m. sausio mėn. 27 d. 
laivu “SS Samana” sąrašas.

Sodaitienė Marijona, Eleono
ra, Kęstutis.

Vaškienė Ona, Simas. 
Vaceskienė Natalija. 
Vyšniauskas Henrkisa, Jieva. 
Andriulis Jonas.
Genčius Uršulė, Vytautas, 

Joana.
Ivenaitis Jonas.
Ivenaitis Ona.
Maciulevičius Balys, Kaze. 
Šaltenytė Regina.
Pranckevičius, Vincas, Mag

dalena.
Kazokas Jurgis, Elzė, Regi

na, Gerhardas, Petras.
Moroaevičius Vatlraude, Rai

mundas.
Povilaitytė Lilija. 
Slapkauskaitė Regina. 
Becher Ella, Ussule. 
Mažeika Juozas.
Miezlaiskicnė Stasė, Birutė, 

Levutis.
Naruševičius, Pijus, Petronė

lė, Bronius.
Birzvilkaitė Mėta. 
Bindvainytė Stefa. 
Kantauskaitė Aldona. 
Kinciūtė Elma.
Sarapėna* Aldona.

Semkit* tuo* profesljanakt* ir bu 
įtarius, kuri* savo (keikimais remia 
• Derki* mk*"

VteNSįndMyvterv l>i|tniWV srityje

I

t T0Jwk tkt,
KAIP sidabrui yra svarbus tyrumas, taip Madų 
Akademija New Yorke svarbi madų pasauliui— 
joa žodis yra paskutinis! Ir rėL kaip 1919 m., 
taip ir 1950 m. Fordo karas už madnumą gavo 
aukso medalį kaipo “Fashion Car of the Year”. 
Taa reiškia, kad nereikalinga kitų įrodymų, kad 
'50 m. Fordas yra tikrai puikus. Ir įrodyti jo 
puikų važiavimą, reikia daugiau vairuoti kaip 
10 minučių. Jūsų Fordo dyleris su malonumu 
Jums duos pavairuoti.

Pamatyk iU "Išbandyk vairavimą"... 
pas Fordo Dyleri Itebar!



Antradienis, Vasario 10, 1950

Paulius Eigirgala

KAS VERTESNIS: ŽMOGUS AR APIPUVĘ BATAI?
KEISTO ŽMOGAUS UŽRAŠAI

Bus ar nebus karas?
— Rašau todėl, kad jau 

taip nepakeliamai sunku, 
nors žemėn lįsk. Rodos 
gyveni sau ir — nieko, o 
kartais lyg atbundi — net 
šaltis nupurto. Ir tada no
risi daug ką pasakyti, kad 
visi suprastų.. Bet ką gi 
sakysi, kad jau viskas iš
sakyta? Kartais norėtųsi 
išeiti į dykumas — nema
tyti žmonių veidų; negi 
tenai blogiau būtų?..

Ak, koks gyvenimas. 
Drebam, bėgam, slepia
mės, bijom... O kodėl taip 
darom? Kuo ir kam nusi- 
kaltom? Nesame nusikal
tėliai. Nesame vagys, kad 
turėtumėm drebėti ir 
slėptis... Kas gi pagaliau 
mes? Pats Trumanas per 
dienas ir naktis galvoja ir 
dreba: užpuls ar neuž
puls?... Bus karas — ne
bus karo? Ir taip visi da
rome. Dėl smalsumo ar į- 
vairumo mėginame bijoti, 
lyg sportą atradę...

tieji lėktuvai, taip saujtus 
dėl pramogos, numetė a-j 
pie dešimtį bombų. Nedi- viena motina, 
dėlių tokių, žinote, bet ai uuvua, ut-
miestelio paliko tik dul< atras, neapraudos ir nepa
kęs... Pavasaris skleidžia-' 
si gaivinančiais kvapais, o 
iš miestelio sklinda į apy
linkes toks aitrus, toks 
koktus kvapas, net dvasią 
užima... Nekokios buvo Atiduok batu* 
bombos ir tik apie dešim
tis.. Ar apsimoka apie tai 
net kalbėti?

griaučius į nežinią... 
numetė a-lJie jau “išlaisvinti” ir nei 

nei viena 
sužadėtinė ar žmona, ne-

laidos, net nesužinos, kur 
žuvo mylimas ir kokioje 
šalyje vėjas užpustys jų 
išbalusius kaulus...

Matau, kad vienas be
laisvis pasilenkęs sten
giasi kažkokį Jurgį dar 
“išlaisvinti” nuo apipuvu
sių batų, nes jo basos ko
jos kruvinos ir ištinusios 
nuo ėjimo. Mes ramiai 

— atbukom. Mes 
meno, Berlyno, Hambur- nepajėgiam pasibaisėjimo 

Stalingrado, Hiroši- Justl- P™, žmogaus išnie- 
mos, o koks tenai menkas kinimo pripratom. Kuljtū- 
miesteliukštis 
niekis.
žūva dešimtys, šimtai 
tūkstančių žmonių, galim 
pusvalandį pasikalbėti, o 
už pusvalandžio vėl ra-

Kino artiste Ann Sheridan ir stirniukė pus
ryčiauja.

i

Mes pamiršom miestus, 
kur šimtai tūkstančių bai
sių oro torpedų buvo su
sodinta. Mus nejaudina, 
kad nieko nepaliko iš Bre
meno, Berlyno. F 
go, I

Lietuviai Austrijoje ir Vokietijoje

ti j Kanadą pas savo gi
mines, bet Kanados vys
kupai nedavė reikalingo 
sutikimo. Dabar nori pa
tekti į JV, bet taip pat 
maža vilties. Medžiaginė 
kun. Rickaus padėtis ga
na sunki.

Iros amžiuje gyvenam. Pa
sibaigė minų laukai. Paly- 

! dovai pagyvėjo: pamato 
!pas kurį laikrodį, ar ge
resnius batus, ženklais 

______ __ _ parodo — atiduok. Mano 
miai^painiršti. Pripratom.;kaimynas žengia naujais 
Viskas niekai. Progresuo- i chromo batais, palydovas 
jam. Visi ir visur tik tri-j°do — nusiauk. N". y“ 
mituoja, kad žmonija prie 
gero eina.

menk-
Ot, kada iš karto 

dešimtys,

Čili, Perų, Kolumbijos ir 
Venezuelos vyskupų pra
šymą 500 misijų darbui 
kunigų. Lietuvių kunigai 
tremtyje baigia su tomis 
anketomis susipažinti.
BELGIJA PRIĖMĖ 
INVALIDŲ IR SENE
LIŲ DP.

Sausio mėnesio viduryje 
iš Austrijos į Belgiją at
vyko 61 DP invalidai ir 
seneliai, kurie bus išlai
komi katalikiškų labda
ringų įstaigų. Belgija, ku
ri pati yra gerokai karo 

I apnaikinta, bus bene pir
masis kraštas, kuris pri
glaudė tokį skaičių nepa

jėgių žmonių. Tiesa, ir 
Norvegija taip pat karo 
sunaikintas ned i d e 1 i s 
kraštas priėmė 100 aklų
jų DP, kuriuos patalpins 
atitinkamuose aklųjų ins- 
tituose.

I

Kad vaikai neuž-

GRA2IOS PASTANGOS 
LIETUVYBEI
IŠLAIKYTI

Braunau (Austrijoje) lie
tuvių kolonija negausi. 
Ją sudaro buvę repatrian
tai, kurie neturi IRO glo
bos. Daugumoj y re evan
gelikai. Gyvena stovyk
loj, už kurią turi atsily
ginti.
mirštu lietuvių kalbos ar
ba, kurie primiršę, vėl 
jos išmoktų, savo 
jėgomis jie yra įkūrę lie
tuvių mokyklą. Viso čia 
lietuvių bėra 61, jų tarpe 
vaikų 21. Katalikų Brau
nau yra 17. Jų dvasinius 
reikalus aptarnauja prel. 
Penkauskas.

nai tėvai Benediktas Bag
donas ir Bonaventūras 
Zajenčkauskas ruošiasi 
netrukus išvykti į Ameri
ką. Kun. Kazimieras Kuz
minskas (Schloss Traz- 
berg b, Jenbach, Tirol), 
kun. Klemensas Razminas 
(Zams, b. Landeck 44, Ti
rol), kun. Kazimieras 
Riekus, (Batschuns 70, 
Sulz - Roethis, Vorlb.) ir 
prel. Pranas Penkauskas 
ruošias palikti Austrijoje. 
Dar yra 2 vienuoliai ku
nigai premonstratiečiai: 
Aloyzas Arentas ir Kazi
mieras Kaniauskas.

LIETUVIŲ SKAIČIUS

Visoje Austrijoje šiuo 
metu yra 364 lietuviai: 
stovyklose 167 ir priva
čiai gyvenančių 197. Ka
talikų jų tarpe —226. 
IRO globos neturi 145, e- 
migruoti negali — 240. 
Pagal kun. dr. P. Bačins- 
ko pranešimą Vyr. Lietu
vių Tremtinių Sielovados 
Tvarkytojui ypatingo su
sirūpinimo ręikalingi 36 
ligonys, 21 senelis, 99 vai
kai ir 49 nedarbingieji. 
Daugiausia lietuvių dar 
yra Braunau - Ried ir 
Salzburge, paskum Vo- 
ralberge ir Tirolyje. Vie
noj yra dar 27 tautiečiai.
LIETUVIAI KUNIGAI

Austrijoje šiuo metu y- 
ra 9 lietuviai 
arkivyskupas 
tas Skvireckas.
P. Bačinskas,

Pagreitinama emigracijos 
tvarka emigr. stovykloje
Iki šiolei DP emigracijos vi

zos buvo išduodamos Bremeno 
emigracinėje stovykloje. Tai 
atlikdavo tam tikri valdinin
kai, vadinami selektoriai. kurie 
galutinai 
nią
Dabar 
įstaigų šie valdininkai išsiunti
nėjami i visas amerikiečių ko
misijas, kur atliks galutinį pa
tikrinimą ir vizos išdavimą.

KIEK VOKIETIJOJE 
LIETUVIŲ?

Prieš metus vakarų Vo
kietijos zonose (britų, a- 
merikiečių ir prancūzų) 
lietuvių buvo 33.321. Šiuo 
metu bėra likę čia tik 
8730. Lietuvių kunigų 
prieš metus buvo 164, da
bar — 94. Gimnazijų
vidurinių mokyklų yra 
dar 16 su 600 mokinių, 
pradžios mokyklų 16 su 
1004 mokiniais, 
darželių 16 su 900 vaikų 
ir 100 studentų, kurių sa
vo laiku buvo per 2000. 
Šiuo metu į JV buvo ga
benami ūkininkai, dėl to

tremtinių patikrini- 
darydavo tik Bremene. 

Amerikos emigracijosi — nusiauk. Ne, jis 
nenori basas į vergovę ke
liauti. Palydovas išvedė jį 
iš gretų — pokštelėjo šū
vis: tai žmogaus kaina— 
chromo batai...

Bet ką gi ten kalbėti a-

Minui* miestas
O klaiki praeitis, prisi

minimai kaleidoskopiškai 
grįžta į /nintį, gręžiasi 
smegenyse. Pris i m e n u 
vieną mirusį miestą (ka
ro metu jų buvo tūkstan
čiai). Naktis buvo šviesi, 
mėnesiena. Mirtina tyla 
gatvėse. Mano kaustyti 
batai kaukši į tylų grindi
nį ir garsiai aidi griuvė
siuose... Aplinkui — griu
vėsiai, griuvėsiai... Namų 
atsitūpę griaučiai klaikiai 
žvalgosi. Tuščios langų 
skylės, lyg klaikios griu
vėsių akys, žvelgia į ny
kią tuštumą. Nuo sugriu
vusių sienų kabo sulanks
tyti geležiniai balkiai, lyg 
kreivos sudžiovusios ran
kos.

Griuvėsiai! Beprotiško 
žmogaus siautimo pamin
klai.

Einu ir plaukai šiurpsta 
pagalvojus, kiek po šiais 
griuvėsiais, po mūrų ske
veldromis nekaltų žmonių 
trūnyja. Bet — mes atbu-į 
kom, pripratom, negalvo-i Jurgiu" Pet^ aiškintojus” ir JU-ii-? Krūvos jonų, Jurgių, r-et _ ,, vi

Kai žmones žvėrims 
šerdavo...

Romos laikais net žvė-
ris žmonėmis šerdavo. Ar Pje ^atus dar ver-

' ~ ” j — kul-Un^as
taringoji žmonija per tuk- 
stantį metų beveik visą””^"”’ 
centimetrą pirmyn pažen- 
gėm. Jeigu per pirmą pa
saulinį karą tik 10 milijo-l 
nų žmonių išgalabijo, tai! 
šitam kare jau nušlavė a- 
pie šimtą milijonų: aiškus 
progresas.

Ir pati žmogaus prigim
tis pasikeitė, sušvelnėjo. 
— Atsimenu, žygiuoju tri
jų tūkstančių karo belais-;

daiktas, Sibiro 
: milijonai

žmonių atiduoda gyvybę 
už nieką, tik todėl, kad tai 

i patinka “saulei” ir “tė- 
jvui”...

Rašau, bet jeigu kas 
perskaitytų — nusišypsos 
veidmainiška šypsena: ko 
čia, žmogeli, užsigeidei 
sentimentus rodyti. Nu
stebinti mus nori? Nepa
siseks. Mes turim svarbes
nių problemų: praturtėti, 
sau ir anūkams turtelį šū

vių voroje. Einam diena iš krauti... Neužmiršk, kad 
dienos vos kojas pavilk- gyvas tik apie gyvą gal

voja... .

gi taip galim? Mes

kunigai ir 
metropoli- 

Kun. Dr. 
pranciško-

ir

darni per užminuotus 
fronto laukus. Mūsų kolo- 
na nusidriekusi apie du 
kilometrus. Svyruodami, 
alkani, basi, nudriskę žen
giam, o aplinkui minų 
.lėkštės tik juoduoja, ap- 
įsvilę tankai riogso... O

O prt ******* 
nebylys, apakęs

Et, norėtųsi nusispiaut 
nuo Cheopso piramidės į 
visus “laimingo gyvenimo 

.................................. į “tėvo” 
m iau daue savaičių sau-ūsus’ Nes jums viskas tik 

- T . sentimentai: nekaltos au-
ū .e* Pa"’ v ’ ■ Slkos, žmogaus nužmogini-

• juodvarnių, apie kuriuos ’ milijonai nekaltai taip mėgsta rašyti knygo- ^.aS’ mU1 Jonai nekaltai
nėra... Tylinčios lavo-s, * ų’. ,
krūvos. Tik šlama mū-|Ra™10s ir a&aros’ 
žingsniai sodrioje žolė- me l’ 

je, tik retkarčiais tarkšte- 
Atsimenu kitoje vietoje lia palydovo kuprinės ka- 

ramiai stovėjo toks mažas tihukas. 
miestelis. Karas jo nieiie- jaučiam, 
tė, bet paskutinėmis karo ramūs, 
dienomis, praskrendan- mes dar velkam iškamuo

jam. Kas jie? Nerūpi? ML 
rusieji niekam nerūpi — 
išbraukti jie, ir gyvieji 
dėl to nekvaršina galvų. 
Rodos, kad taip ir reikia.) 
Gyvieji dėl to nesijaudina.! ’̂

Net kvapo ne-

tautos 
Senti- 

kad per trisde
šimt metų niekinama mi
lijonų žmonių siela, nu
kankinama milijonai žmo- 

“išlaisvintų” iš žemės

šalusių kūnų. Kaip akys 
apmato, visur stūkso su
smukę urvai apsupti spy
gliuota viela, kuri švilpia 
nuo šalčio ir skelbia, kad 
ten, už jų, yra mirties ka
ralystė. Iš urvų slenka 
pusnuogės žmogystos: čia 
sulinkusi senelė, ten jauna 
moteris su mažu kūdikiu, 
be laiko pražilęs vyriškis. 
Giliai įdubo jų akys, ir 
kokie tamsūs jų veidai. 
Jie tylūs, kaip mirtis. Jie 
negirdi žvėrių ir nieko ne
mato. Iškamuoti 
ir darbo, siaubo 
do. Jie užkremta 
bulvių, užsigeria 
no vandens, sulenda į ur
vus ir nenusirengę krinta 
į purvinus guolius, tyliai 
unksdami, dejuodami su- 
miega...”

NORI IŠDUOTI RUSAMS 
PSICHINIUS LIGONIUS

Tirolyje (Austrijoje) vi
so lietuvių tėra 44. Jų pa
dėtis nėra katastrofinė, 
tačiau paramos jie labai 
reikalingi. Yra tokių, ku
rie, rengdamies emigruo-; 
ti, turėjo apleisti darbą, 
bet dėl sveikatos ar kurių 
kitų prežasčių emigruoti 
negali ir darbo atgauti 
negali.

Daug rūpesčio sudaro 
psichiškai sergan tieji. 
IRO, susitarusi su pran
cūzų okupacine valdžia, 
juos nori išduoti rusams, 
kad grąžintų j sovietinę 
Lietuvą. Tuo reikalu da
ryta demaršų ir įteiktas 
memorandumas.

vaikų
"Eglutė" skelbia rašinių 

konkursą
Vaikų laikraštis “Eglute” 

vasario (Nr. 2) numeryje skel
bia rašinių konkursą. Geriau- 

| šiai parašiusiems rašinį tema 
. ..mT---- t.. -----o---------
| pinigais, viso 30 dolerių.

Premijos bus skiriamos tik 
i “Eglutės" prenumeratoriams. 
Į Tėvai, kurie dar neužsakė savo 
vaikams “Eglutės”, kviečiami 

1 paskubėti užsakyti ir duoti 
j progą savo vaikams dalyvauti
■ prasmingose lenktynėse.

Rašinys turi būti 1—2 "Eg
lutės” psl. didumo. Plačiau a- 
pie konkursą ir sąlygas pačio
je “Eglutėje“.

Neprenumeratoriai, siųsda-

. ., . ’ i “Tėvynė” skiriama 3 premijoskitų emigraeja buvo sule-j,
tėjus.

ž

duota*
tai. iškankintoms tau-

kančios 
ir skur- 
pusžalių 
dumbli-

LIKVIDUOJAMA 
HANAU STOVYKLA

Tremties spauda rašo, 
kad Hanau lietuvių sto
vykla atlieka paskutinius 
likvidacijos darbus. Ši 
stovykla buvo viena di
džiausių lietuvių stovyklų, 
Vokietijoje. 1946 m. ture-j 
jo 3,582 gyventojus. Čia; 
vyko gana gyvas lietuvių! mį rašinį konkursui gali kartu 
kultūrinis gyv C n i m a s: p^etį prenumeratą, ir jų raši- 
tremtyje, kaip antai. ivai-.nyS svarstomas, 
rūs lietuvių suvažiavimai, 
veikė gimnazija ir kitos 
Ieituvių kultūrinės įstai
gos.

Iš PRAEITIES TAVO SCNCS TE STIPRYBĘ SEMIA 

Lietuvių Žinios 
norėdamos pagerbti komunistų nukankintus lietuvių tautos 
didvyrius ir parodyti pasauliui tikrąjį bolševizmo veidą, o 

taip pat ir lietuvių pasiaukojimą ir kančias, išleido

J. PADAUB1ECIO

TELŠIŲ KANKINIAI
šioje knygoje aprašoma RAINIŲ miškelio tragedija. Ji pa
rašyta remiant** autentiškais gyvą liudininku pasakojimais 
ir gydytoją komisijos protokolais. Kas nori suprasti ko bol
ševizmas iš tikrąją nori TELŠIŲ KANKINIUOSE ras 

krauju rašytą atsakymą.

Užsakymas rašykite žemiau paduotu adresu.

Kaina tik 75 centai
“Lietu v h? Žhuos”, 2311 Sarah Si., Pittsburgh 3, Fa.

toms, jų kaulai Sibiro 
tundrose trūnyja... Bet —- 
jums tik sentimentai...

Iš Altajaus taigų mili
jonai brolių - žmonių tie
sia kaulėtas rankas mal
daudami išlaisvinti iš 
“draugo maloningos glo
bos”. O pasaulis, kurčias, 

i nebylys, apakęs... Ar gi 
1 žmogus jau liko tik che
minio susumavimo pro

duktas, lygus varlei, kir
minui, jeigu iš jo plėšiate 

• brangiausią — jo sielą, 
į Atėmę žmogui sielą jį nu
vertinate iki pusbačių, ar 
į kitos niekingos prekės...

PLB ORGANIZACIJA

Neseniai Austrijos lie
tuviai rinko Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Aus
trijos Lietuvių Tarybą. 
Taryba išrinkta iš Linzo 
lietuvių kolonijos. Jos 
pirmininkas yra dr. Pet
ras Neniškis. Nors Linze 
lietuvių yra nedaug, bet 
kultūrinė veikla gana gy
va: buvo surengta vai
kams Kalėdų eglutė, ren
giamas Vasario 16-tosios 
minėjimas. Katalikų dva
sinius reikalus aptarnau
ja prel. Penkauskas. Ben
dra Linzo lietuvių nuotai
ka gera, nors daugumas 
IRO globos neturi.

PRAŠO 500 KUNIGŲ

Vatikanas yra paruošęs 
specialias anketas, ku
rias, Muencho vyskupui 
tarpininkaujant, gavo ir 
lietuvių Sielovados Tarny
ba. Tos anketos liečia Va
tikane gautą Brazilijos,

, nys bus svarstomas.
Rašinių vertinimo komisiją 

sudaro: 1. Dr. J. Leimonas, 2. 
Daumantas 
buv. vaikų 
redaktorius 
dak torius.

Kitame 
bus paskelbtas 
kuisąs patiems 
“Eglutės" skaitytojams.

“Eglutės“ adr.: Eglutė, 107 
Concord St., Lawrence, Mass. 
(Met. prenumerata $3.).

Čibas, Lietuvoje 
laikr. “Vyturys“ 

ir 3. "Eglutės" re-

“Eglutės” numery 
piešinių kon- 

jauniesiems

“Dangus pasruvęs krau
ju, gilus sniegas slegia 
šalčio surakintą žemę, ap
linkui miškuose stūgauja 
žvėrys ir laukia dar neat-

Priešmirtinė agonija
Tai štai “rojus” ir “lai

mingas gyvenimas”, kurį 
šiandien neša tavo moti
na, brolis, tėvas, sesuo. 
Jų priešmirtinė agonija— 
tarp tikrųjų ir dvikojų 
žvėrių, broli, sese, ar tas 
tik menkniekis ir senti
mentai?

Et, tūkstančius metų 
žmonija siekė idealų, dva
sinio grožio ieškojo, tiesą 
pamilti norėjo...

Viską tankų vikšrai pra- 
rajon nuvilko, žmogus že
mėje pragarą pasistatė 
kun “rojum” pavadino ir 
dvikojus, besielius žvėris 
“rojaus” sargais padarėt 
o žmogaus gyvybę iki api
puvusių batų nuvertino... 
Todėl netikrumas ir bai
mė ima, kad pasaulis jau 
virto bepročių namais...

Ne, ne! Tai jau ne pa
prasti sentimentai, tokio bet kuris kultūrinis pasi
keisto žmogaus, keistuose reiškimas neįmanomas, 
užrašuose. “M. L.”

ĮSIGYK ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKĄ

ŽODYNĄ

lic-

VORALBERGO 
LIETUVIAI

Iš Voralbergo puse 
tuvių ruošias emigruoti.
Pasiliekantieji yra ligo- 
nys ir buvę repatrijantai, 
kurie daugumoj įsikūrę 
tarp austrų. Dvasinis ko
lonijos aprūpinimas ge
ras. Kun. Riekus, nežiū
rint senatvės ir ligos, la
bai uoliai savo pareigas 
atlieka. Sugyvenimas ko
lonijoj labai gražus. Deja, 

: dėl didelio išsiskirstymo

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

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

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

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

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

*6 West Broadway So. Boston 27. Mass.
Šiuomi siunčiame $...............  ir prašome atsiųsti

uums Angliškai-Lietuvišką Žodyną.
Vardas............ ..................... .................................................

Kun. Riekus norėjo vyk-
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ŽMJ—~~
GZRDE77 UETUVIU 

KOLONIJOSE *.

Į naują valdybą išrinktos:, 
pirmininkė Ona Pekarskicnč, I 
vice pirmininkė Stanislava Ta-! 
m ulevičienč, protokolo rašti
ninkė Margarita Mazgalienė, 
finansų raštininkė Domicėlė 
Kazlauskienė, kasininkė Ona 
yalukienė, maršalka Grasilda | 
Dravinkienė, komisijų pirmi- ang]ų kalba leidžiamą žurnalą 
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NORVOOD. MASS
Praeitą sekmadienį, sausio 

29 d., šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje sakė pa
mokslus svečias kunigas, T. 
Bulovas, marijonas. Jis taip 
pat ragino užsiprenumeruoti

labui ir išreiškė viltį, kad tos 
kovos, kančios ir darbai nebus 
veltui, ligą kalbą apie Lietu
vos praeitį, nepriklausomybės 
laikotarpį ir siaubingą bolševi
kų okupaciją pasakė tremtinys' 
kun. J. Riauba. Ant stalo sto
vėjo kryželis su žeme iš Lietu
vos. Lietuviškos žemelės, kuri 
dabar taip gausiai aplaistoma 
mūsų brolių krauju, jau 30-40

PHILADELPHIA. PA CHICAGO, III.

Sunegalėjo. Žymi mūsų vei
kėja, našlė (Minia Julė Karaliū
tė - Poškienė, kuri gyvendama 
Philadelphijoje, Pa., pasižymė
jo, kaipo veikėja: rašė į laik
raščius ir net kurį laiką buvo 
Amerikos Liet. Kat. Susivieni
jimo Centro valdybos narys, 

metų nemačiusiems mūsų tau-- dabar, kaip teko girdėti, su- 
tiečiams tie jautrūs žodžiai iš-^negalėjo ir prieš Kalėdas buvo

I
šventė gimtadienį

ninkė Ludvika Mašidlauskienė., .The ’ Manan- Jis gavęs 

Eucharistinė komisija: Ele- prenumeratas, 
na Jezukevičienė, Marijona i

Dr H 1( Karnavalienė, Rožė Latauskie
nė. šv. Panelės gai-binimo ko
misija: Justina Kašėtienė.
Marcelė Voverienė, Marijona 
Miškinienė. Apaštališka komi
sija: Petronė Samsonienė, Lu-

• Edvardas Vilutis, norėda
mas padėti Indiana Harbor, 
Ind. lietuviškajai visuomenei 
nugalėti knygos platinimo sun
kumus, kleb. kun. Kaz. Bič
kauskui leidus, atidarė šv. 
Pranciškaus parapijos priean
gyje knygų bei laikraščių pla
tinimo stalą.

• Gen. Povilas Plechavičius 
gyvena su žmona ir dviem sū
numis Chicagoje. Dirba “Car- 
negie - Illinois” plieno bendro
vės dirbtuvėse, esančiose South 
Chicagoj. Pasikalbėjime su 
Chicagos dienraščio “Tribūne” 
korespondentu pareiškė, kad 
laike rusų ir vokiečių invazijų 
netekęs turto ir draugų, bet 
esąs laimingas jau vien tik dėl 
to, kad laisvame krašte. Pami
nėtas dienraštis įsidėjo jo ir 
fotografiją.
• Juozas Grigaitis, gerai ži

nomas worcesteriečiams, kaipo 
visuomenės veikėjas ir apdrau- 
dos agentas, paskirtas gyven
tojų surašinėjimo (Cenzo) 
Biuro viršininko pagelbininku.
• Clevelande Ateitininką Fe

deracijos Vyriausioji valdyba 
išleido pirmąjį numerį biulete
nio "Savu Keliu”. Biuletenis 
tuo tarpu spausdinamas rota
toriumi.
• Teisininkas V. Bulota su 

šeima atvyko iš tremties Chi- 
cagon, Kaipo invalidas 
pasaulinio karo) imigracijos 
valdininkų buvo sulaikytas ir Dominic St., New York 13, N. 
pareikalauta $1,000 užstatas, y.
Jo draugams ir pažįstamiems jung. Valst. rytines valstijas velija Wallace, Aneė 
užstatą sudėjus, po ilgo lauki- atvykusius ir dar jokioje A-‘^*en®' Kunigunda Keblinskienė, 
mo buvo įsileistas.
• Savanorių kūrėjų susirinki- guotus kunigus pranešti tiks- • Latauskienė, 

mas įvyko sausio 28 d. Lietu- jų jam adresą, kad galėtų 
vos Vyčių salėje. Susirinkimas kalui susisiekti, 
buvo sukviestas Lietuvos ka
riuomenės savanorių - 
gyvenančių Chicagos 
Buvo gyvai diskutuota 
savio ryšių palaikymo 
mais gyvenant svietur.
• “Ateitis”, ateitininkų žnr- 25-tą dieną,

nalas, persikėlė Amerikon ir lietuvių parapijos Moterų So- 
nuo vasario mėnesio bus lei- dalicijos metinis susirinkimas.; 
džiamas New Yorke. Bemaž visos narės, apie 200,1
• Leonardas šimutis ir kiti dalyvavo susirinkime. Nutarta

ALT vadovybės nariai praeitą visomis pastangomis remti Šv.1 
savaitę lankėsi Washingtone, i Vardo Vyrų Brolijos rengiamą- Jaig labai patenkinti se-
kur Valst. departamente darė jį Sporto vakarą, kuris įvyks nesnieji vyčiai kurie turi pro. 
žygių “Voice of America” lie- kovo 11-tą dieną. Visos vien-:gQg arčiau suseiti įr geriau Ue. 
tuviškosios programos reikalu. j balsiai taip pat nutarė padėti tuviškai pramokti. Vyčių dva-
• Nauja ateitininkų kuopa. Apaštalavimo Maldos Draugi- • vajas 

Igno Kazlausko ir VI. Butėno jai surengti Karališką Vakarie- 
iniciatyva Great Necke, N. Y., nę, kuri įvyks vasario 18-tą d.

dienomis H. Žemelis, 
Bajerenis ėmėsi inicia- 
suorganizuoti lietuvišką 
pusvalandį per Roches-

įsisteigė ateitininkų kuopa, ku
rios veikėjų eilėse stovi gen. 
S. Pundzevičius, kun. Cekavi- 
čius, Ig. Kazlauskas, 
Lukoševičius ir kt.
• Naujas lietuviškas radijo.

Šiomis 
Dr. J. 
tyvos 
radijo
terio radijo siųstuvą. Lietuviš
ka programa bus transliuoja
ma kiekvieną šeštadienį. Prie 
šių jo pastangų prisideda lietu
viai biznieriai ir jas materia
liai remia, kai kurie įsirašė net 
nuolatiniais rėmėjais. Kiti lie
tuviai irgi neatsilieka.
• Prof. Pr. Padalskis išvyko hauskienė,

10 dienų į Miami, Fla.
• LRKSA Seimas f 

vyksta Detroite, Mich. liepos 
9-13 dienomis.

I • Kun. Pranciškus <’
Lavrence lietuvių parap. kle
bonas ir LDS Centro pirminin
kas kultūros žurnalui “Ai
dams” paremti aukojo $100.00. ■ 
"Aidų” platinimo metu žurna
lą užsisakė skaitlingas lawren- 
ciečių inteligentų skaičius.
• Amerikos Lietuvių Inžinie- šios narės vaidins: Ona Aukš- 

rių Draugija New Yorke ligi tikalnienė, Marcelė Vičbalienė, 
šiol jau turi 58 narius.

I • Lietuvių Prekybos Rūmai Mazgalienė,
I Chicagoj šiuo metu turi. 200 

narių. Narių tarpe yra kilęs 
sumanymas įsigyti nuosavą 

H-jo namą ir klubą.

kūrėjų,i 
mieste.1 
tarpu- j 
klausi-

i

šv.
sa-

Tuojau po paskutiniųjų 
Mišių sekmadienį parapijos 
Įėję įvyko ALRK Federacijos 
skyriaus susirinkimas. Vadova
vo pirm. Jurgis Versiackas.

Nutarta rengti Vasario 16 
para-

spaudė ne vienam ašaras ir pa* kamuojama aštraus reumatiz-

ei ja Skeivienė, Elena Liolienė, (minėjimą vasario 19 d. 
Ona Gureskienė. Katalikų Tie- pįjoS salėje. Rengimo darbas
sos komisija: Barbora Žemei- pavestas valdybai. 1950 metų
kienė, Kaz. Balsevičienė, Sofia į valdybon išrinkti tie patys as- 
Gutauskienė. Pasilinksminimo'
komisija: Anelė Vareškienė, Versiackas-
Marcelė Vičbalienė, Ona Aukš- Tvaskienė;

žadino jų dvasią dar ryžtin-* J> dabar gyvena E. Penn- 
gesnei kovai už tėvų žemės iš- sauken, N. J.
laisvinimą. Surinkta apie $90 
aukų. Nutarta padėkoti vietos 
vyskupui už Amerikos Episko
pato didelę paramą tremti
niams ir priimta ši

REZOLIUCIJA:

puikių vaišių buvo 
jai “Ilgiausiu Met’»”. 

buvo įteikta Alb.
Moterų Sąjungos

tikalnienė. Spaudos komisija:
1 Ona Česnienė, Adelė Tribu- 

, Birutė Moynihan.
i Naujų narių komisija: Julia 

šiemet į- Miliauskienė, Paulina Pileskie-
- ’ nė, Grasilda Ivaškevičienė,

Barbora Vervečkienė, Ona Ka- 
lišauskiėnė, Valerija Matulie
nė. Atstovės į Katalikų Fede
raciją: Barbora Žemeikienė,

, Kaz. Balsevičienė, Sofia Gu- 
i tauskienė.

Nutarta surengti po Velykų 
didelį “Minstrel Show”. Sekan-

menys, būtent: 
vice

rašt. K. Kašėta, 
A. Kasauskas.

pirm. Jurgis 
pirm. Ieva 

ir
ižd.

GREENFiaD, MASS

j Julijona Tūbinis. Margarita 
-----Barbora Verveč- 

kienė, Paulina Pileskienė, Juli
jona Čilauskienė, Domicėlė 
Kazlauskienė. Ona Česnienė, A- 
delė Tribuliauskienė, Julijona 
Silevičienė, Elena Jezukevičiė- 

! nė, Birutė Moynihan, Ona Pe- 
prašo visus iš Europos į karskienė, Ona V alukienė, A- 

Vereč-

• Kun. Dr. M. Ražaitis, 32

LDS 118 kuopos metilus 
sirinkimas įvyko sausio 25 
7 vai. vakare p.p. Steponkevi- 
čių namuose, 187 Conway St. 
Susirinkimą atidarė pirm. A- 
Steponkevičius malda, linkėda
mas daug laimės šiais šv. me
tais, pasisekimo darbuose Die
vuli ir Tėvynei ir spaudos pla- 

vienų 
laik- 

Buvo 
mūsų

j merikos vyskupijoje neįkardi- Marijona Karnavalienė, Rožė 
..........  , Latauskienė, Stela Tamulevi- 

rej.1 čienė, Rožė Čerukienė, Teofili
ja Akstinienė, Elena Liolienė, 
Ona Gureskienė, Malvina Aks
tinienė, Jeva Kubilienė, Malvi
na 
nė.

BROCKTON, MASS.
Moterų Sodalicija

Trečiadienio vakare, sausio 
įvyko Šv. Roko

i
i

su-
d.,

ir

tinime, kad neliktų nė 
namų, kuriuose nebūtų 
raščio “Darbininkas", 
pranešta, kad finansinis
kuopos stovis yra geras. Nu
tarta birželio 4 d. surengti ge
gužinę kuopelės nariams 
svečiams. Valdyba palikta ta
pati, būtent: pirmininkas A- 
leksandras Štepankevičius, iž
dininkas Vincas Aguonis, se
kretorius Andrius Dėdinas. Su
sirinkimas praėjo gražioje nuo
taikoje. Po susirinkimo visi 

j svečiai buvo priimti ir pavai
šinti. Mes dėkojame už malonų 
priėmimą ponams Stepankevi- 
čiams. A. Dėdinas, rašt.

i

Kašėtienė, Joanna Janušie-
Nart.

i Sausio 24 d. Albina Poškie
nė šventė savo gimtadienį. Ją 
ta proga pagerbė savo gausiu 
atsilankymu motei-ys ir mer
ginos, atnešdamos gausias do
vanas ir patarnaudamos vaišė
se. Laike 
sugiedota 
Ta proga 
Poškienei

, Centro brangi dovana ir na- 
Į reikšta daug linkėiimų. Tam 

Mirė. Sausio 22 d. pasimirė Pat pareiškė linkėjimus 67 
našlė Juozapina Kačienienė, kuopos narės, kitų kolonijų są- 
gyv. 2560 E. Ontario St. Phila. jungietės ir giminės.
34, Pa. Palaidota iškilmingai 
su gėdulo pamaldomis iš Šv. 
Jurgio bažnyčios Šv. Petro ka-1 

i puošė. Laidojime patarnavo 
laidotuvių direktorius Dominin
kas Earaminas, 2339 E. Alle- 
ghney avė., Phila. 34, Pa. Pa
liko nuliūdusius 
Praną, Jokūbą, 
dvi dukras — Bertą Petraus
kienę ir Eleną Schuckertienę. 
Tebūnie amžinoji ramybė jos 
vėlei, o jos artimiesiems 
jauta.

AUKSINES ŠAKNELE ;
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kata ro,

baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios

“Mes laisvos ir demokratiš-’ 
kos Jungt. Amerikos piliečiai, 
Michigano valstijos ūkininkai, 
lietuvių Tautos sūnūs, šian
dien minime savo brangios tė
vų žemės Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 32 metų 
sukaktį. Šiuo reiškiame di
džiausią pagarbą tiems, kurie 
kovojo, mirė ir miršta už tau
tos laisvę.

Mes dėkojame garbingiems
J. Am. Valstybės vyrams, ku
rie aiškiai ir atvirai gina ma
žųjų tautų laisvę ir teises. Už 
jų kilnius darbus jų vardus 
minime su pagarba ir didžiu 
dėkingumu.

Mūsų senoji tėvynė Lietuva 
dabar kenčia pasaulio istorijoj 
neturinčio pavyzdžio rusų-bol- 
ševikų kruviną okupaciją. Per 
platųjį Atlantą mus pasiekia 
pavergtųjų tautiečių širdį ve
riantis pagelbos šauksmas. Į 
mus laisvus šios šąlies piliečius 
šiandien nukreiptos anų tėvy
nėje pavergtų mūsų brolių ir 
sesių kraujo ašaromis pasruvę j 
akys, į mus ištiestos 100,000 
lietuvių kankinių rankos 
bolševikų kalėjimų, kacetų 
iš šalto Sibiro plotų.

Kodėl pasaulis dar vis ne
mato ir nereaguoja į šią baisią 
dangun pagelbos saukiančią 
neteisybę? Ten vyksta visiškas 
tautų naikinimas — genocidas, 
praktikuojama raudonoųjų bu
delių masinė
K. V.D. šūviu
egzistuoja 
baisumo 
ūkininko 
sklypas, 
dieną ir 
ir naktį 
kalti prekiniai vagonai 
kimšti vyrų, moterų, vaikų ir 
ligonių, vežamų Sibiran sun
kiems darbams, badui, 
ir mirčiai. Todėl mūsų 
nebegali tylėti ir mes 
drąsos kreiptis į Jus 
Gerb. Pone...... .
vardan V. Dievo visiems žmo
nėms suteikto laisvės troškimo, 
vardan Atlanto Carterio, var
dan tiesos, humanizmo ir žmo
nijos sąžinės, vardan mūsų pa
vergtų brolių nekalto kraujo, 
kurie savo išvargintus kaulus 
paguldė Lietuvos miškuose ar 
šalto Sibiro pusnynuose, kurie 
jau amžiams užmerkė kanki
nio akis su vienintele viltimi, 
kad jų kančia ir mirtis nebus 
veltui, kad galingoji ir demo
kratinė Amerika kartą tars 

į savo galingą žodį, sudraus gro
buonis bolševikus ir išlaisvins 
tėvų žemelę.

Taigi mes prašome Jūsų da
ryti'visą, kad paveikus J. Am. 
V. Vyriausybę, kad ji savo ga
lingu autoritetu padarytų: kad Kultūros žurnalą AIDUS redaguoja redakcinis kolektyvas, su-

I — — — — . . . _ | ~ ~ ..... ..... ............

tris sūnus: 
Benjaminą ir

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

DAYTON. OHiO

užuo-
K.V.

iš 
ir

Iš Vyčių veiklos

Sausio 24 d. vietos 
kuopos įvyko susirinkimas, ku
riame buvo apsvarstyta visa 
eilė einamųjų reikalų. Daugu
ma narių iškėlė mintį, kad 
šiais metais gaip galima iškil-: 
mingiau paminėjus Vasario 
16-tąją. Aptarta ir šv. Kaži-i 
miero šventės programa.

Pavasarį kuopa ruošia di
džiulius “bowling" žaidimus, į 
kurias yra pakviesta visa eilė 
vyčių kuopų. Tikimasi svečių 
ir iš tolimų rytinių valstijų. į

Krepšinio komanda, kurią1 
sudaro vyčių kuopos nariai, tu
rėjo jau visą eilę rungtynių.

vyčių

kepenų 
ir kitų 
nuo sugedusios burnos. 
Auksinės Šaknelės veikia tiktai 
nesveiką kūno dalį, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa- 
; sakyta, bet taip sakoma viso- 
i kiose daktariškose knygose. 
{Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 

i 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. ,

ALEXANDER’S CO.

414 West Broadway 
South Boston 27, Mass.

Kitos žiniosšv. Onas draugija rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 31 metų sukaktį ir 
minės šv. Onos draugijos 15 
metų jubiliejų. Minėjimas-į- 
vyksta sekmadienį, vasario 12 
d. Pradžia 1 vai. po pietų. Bus 
geri pietūs su valgiais ir gėri
mais. Po pietų kalbos ir kiti 
margumynai. Kviečiame visus 
brolius ir sesutes vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti ir tuo 
paminėti šias brangias sukak
tuves. Minėjimas įvyksta vi
siems gerai žinomoje senosios

S. Saulėnas; ‘Korthausės" viršutinėje salė
je. Minėjimo komitetą sudaro 
žymūs darbuotojai: Marijona 
Budrevičienė, Liudvisė Oguo- 
nienė, Antanina Tamošaitienė, 
Petronė Padlesnienė, kurios 
jau iš anksto ruošiasi visus 

i svečius ir viešnias priimti ir 
I na vaišinti; kad visi galėtume

Sausio mėn. 23 d. draugijų 
sąryšio posėdy buvo pramaty
tos datos organizacijų bei 
draugijų parengimams bei pik
nikams, kurie įvyks šiais me
tais. Pasitarta Vasario 16-sios 
paminėjimo reikalu. Be paskai
tos, bus ir meninė programėlė, 
kurią sudarys vaizdelis iš par
tizanų, kovų Lietuvoje, eilėraš
čiai, parapijos choro dainos. 
Tą dieną taip pat numatyta 
parinkti aukų parėmimui Lie
tuvos laisvinimo darbo. Surink
tos aukos bus pasiustas ALT * Raumeniniy pečiuitų palengvini- tos auaos DUS pasiųstas AL.!, Į muj uždikite Johnson’o PEČIŲ

Sausio 29 d. numatytas so->laster| — beveik tas pats, ką 
listu P Bičkienės ir St Bara-; dėv*tum tildančią paduskaitę lįstų r. mcKienes ir at. oara , prie darho Jis veikia trejOpai: 
nausko bei prof. V. Jakubėno. (1) Atgabena -tildantį, gydantį krau- 
koncertas neįvyko, nes solistai;« L’**?’"’ .vieM’ (2) Suv:rtQ 
dėl tam tikrų priežasčių nega-1 skausmo smūgius. 
Įėjo atvykti į Daytoną.

B. Pakšto kapela Atvelykiui 
yra pakviesta į Cleveland. 
Kviečia ateitininkai. L. V.

Vyčių susirinkimas

m. vasario mėn. 9 d. 7:30 
vakare parapijos salėje

Š.
vai.
šaukiamas vyčių susirinkimas, 
į kurį ypač kviečiamas iš trem
ties atvykęs jaunimas. Dalis 

■ jau yra pYisirašusių ir gražiai

I

žmogžudystė N. 
į pakaušį, ten 

neįsivaizduojamo 
kacetai, atimama iš

paskutinis žemės 
ten žmogaus gyvybė 
naktį pavojuje, dieną 
rieda iš Lietuvos už- 

pri-
Gnlimn
“KELTIS ir EITI" 
turint PEČIŲGELĄ

i

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

SVENC. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

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

Mjlista SianJi 

SteLdL ?
6

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais Įrišta, 

virš 500 puslapių.

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

kun.
skiria daug laiko jaunimui ir 

■ turi įvairių sumanymų pava
sariui artėjant.

Pavyzdinga lietuvaitė
Marytę Peldžiūtę (gyv. 32

Wilder St., Brockton, Mass.), Į pavaišinti;
galima statyti pavyzdžiu visai smagiai praleisti laiką. Ši gar- 
Amerikos lietuvių jaunajai binga Moterų organizacija dir- 

$ kartai. Ši jaunutė patrijotė ne ba Dievui ir Tėvynei. Lietuva 
g tik puikiai lietuviškai kalba,

bet yra ir gerai tautiniai susi-į
I pratus, priklausydama keletai 
| lietuviškų organizacijų, bei pa

laikydama tamprius ir nuošir
džius ryšius su atvykusiu jau
nimu.

Marytė yra vienintelė Ameri
kos lietuvaitė tremtinių suor- priklausomybės paskelbimo 32

dar pavergta, tat budėkime 
kovoje dėl jos laisvės.

A. Dėdinas.

CUSTCR, MICHIGAM
Šios apylinkės lietuviai 

šio 22 d. minėjo Lietuvos Ne-

I
I 
i
V KOS lietUVUlLC LfdUUUlIf »UU1 • . pi pOCAViVUlJU u«>

“ ganizuotoj Brockton’o tautinių metų sukaktį. Vietos bažnyčio- 
$ šokių grupėj. į kurią ji įstojo ■ je 11 vai. ryte buvo pamaldos 
g ką tik jai įsisteigus. Čia ji yra • už žuvusius ir tebekovojančius 

visų labai mylima ir brangina-' dėl Tėvynės laisvės tautiečius. 
“ ma. Marytė ne tik gražiai šo- Pamaldas laikė ir pamokslą
II ka, bet ir savo anglų kalba pa- j sakė kun. J. Riauba. Popiet
£ , , I - ----

sau-

šalčiui 
širdys 
turim 
Didž.

(3) Paduikaitė 
neprileidžia žalčio.
* Gaukite Johnson’o PEČIŲ PLES- 
TERJ, pagamintą Johnson A John- 
•on — žinomi per 62 metus išdirbė
jai puikių chirurgiškų produktų. 
Gaunamas visose vaistinėse.

NELEISKIME UŽGĘSTI 
Lietuvių Kultūros Žiburiais!

Kultūros Žurnalo

AIDŲ 
Platinimo Vajus 

Sausio, Vasario ir Kovo menesiais
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

| deda grupei, kaip gera vertėja parapijos salėje įvyko skaitlin- S.S.S.R. tuoj sustabdytų geno- darytas iš žymių lietuvių mokslininkų, rašytojų ir kitų kultūri- 
" ir pranešėja. Garbė yra jos tė- gas minėjimas, kurį atidarė cidą, kad Amerikos ar Tarpt.' ninku. Vyriausias redaktorius rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 
laiveliams, tokią dukrelę išaugi-'ALT Custer skyriaus pirmi- komisija aplankytų Lietuvą iri AIDŲ PRENUMERATOS KAINA METAMS:
t nusiems. Linkėtina, kad dau- ninkas p. V. Pilipas. P. O. Za- Rusijos kacetus, kad Rusija J JAV ir Pietų Amerikoje — $5.00; Kanadoje — $5.50; kituosekad dau- ninkas p. V. Pilipas. P. O. Ža
lį giau būtų tokių lietuvaičių, iš-' garskienė žuvusiems pagerbti 
g augusių Amerikos žemėje. J. pagiedojo “Sveika 
1 _______________ | Nuskambėjus Tautos Himnui,

Marija".
----------------- I — — ------- ,

| Skaitykite ir platinkite kata- tarė žodį vietos kleb. kun. B. 
| Hkišką spaudą

“Darbininką”!
lalkraštj Marčiulionis. Jis sveikino susi- 

j rinkusius ir dirbančius Tautos

.. • - $5.50; kituose
tuoj atitrauktų iš Lietuvos sa-, kraštuose — $5.00. Atskiras numeris JAV — 50c, kitur—55c.
vo armiją ir NKVD dalinius, 
kad tuoj grąžintų visus trem
tinius iš Sibiro, kad Lietuva 
butų vėl LAISVA ir NEPRI
KLAUSOMA!" Dalyvis.

Visi į Kultūros Žurnalo AIDŲ Plafinimo Taiką
Tenelieka nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų 

AIDŲ
Prenumeratas ir aukas siųskite sekančiu adresu: 

AIDAI, Kennebunk Port, Maine (IT.S.A.)
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Nauji Tremtinių Transportai
Išvykusių lietuvių j JAV į 

New York laivu “General Stur- 
gia” 1950 m. vasario mėn. 4 d. 
sąrašas —

Bichneviėius Mykolas, Liudo- 
vika, Ludviga, Jurgis, Aldona, 
Mykolas, Adelė į Dedham, 
Mass.

Bronius, Alek- 
į Roysville, Pa.

Pranas į Ro-

Gerulaitis Antanas j Fur- 
nace, Mass.

Jurstas Maria į Siouz City, 
Iowa.

Kazakaitis Henrikas, Maria, 
Laima-Mar. Ruta-Ana į Wa- 
terbury, Conn.

Lengvinas Petras, Maria į 
Chicago, III.

Požėra Baltrus į Rockford,
III

t Slavinskas Kazys, Erika į 
Chicago, III.

Tamulis Stasys į Chicago, III. 
k Bintakys Fricis, Stanislav, 
Aprydas į Athol, Mass.

'Cibulskas Juozas, Birutė,
ViAleta, Rimvydas j Bronz, N.

Y \Čiurlionis Jonas, Ottilija, E- 
rika, į Rochester, N. Y.

Gintautas Antania, Emilija j 
Great Neck, L. I.

Jonikas Jonas, Malvina, Ma
rija, Arvidas į Allegan Coan- 
ty, Mich.

Jonikas Viktorija, Jonas,
Juozas j Waukegan, III.

Kernauskaitė Irena j Brook
lyn, n. y. ;

Kersulis Vytautas į Omaha, 
Nebr.

Kučinskas Jonas, Emilija į
Cleveland, Ohio.-

Nikuckis Česlovas, Leonilda
j Brooklyn, N. Y.

Naujokas Jonas, Ona, Irena,
Marija, Gintautas, Jonas į 
Montevideo, Minn.

Pužkorius Jonas, Antanina,
Irena, Liucija j Cleveland, O. !

Raugas Balys, Mari>, Va- Artinasi
Lietuvos

»

lentinas, Marija j Omaha, * Re-
braska.

Sakalauskas
sandra, Agota

Slatkevičius 
chester, N. Y.

Stasas Vosylius, Stefanija, 
Irmgrids, Teresė, Matilda, į 
Dalton, Pa.

Tricz Jonas, Delpina, Alfre
das, Judita į Greene, Maine. |

Vaitiekaitienė Marijona, A- 
nastazija į Worcester, Mass.

Valaitis Juozas į Brooklyn, 
N. Y.

Žukauskas Apolonija, Aldo
na, Elvida j Essinton, Ra.

Grigaliūnas Jonas, Antanina, 
Irena, Stasys, Benedikt., Jo
nas, Danutė j Chicago, III.

Račkauskienė Marijona, Ni
jolė, Petras, Danutė į Brock
ton, Mass.

Juodišius Juozas į Brooklyn,
N. Y.

Tarasevičius, Aleksandras, 
Michalina, Vytautas, Algirdas 
į Detroit, Mich.

Veličkas Juozas, Julija, Biru
tė, Raimutė, Angelė j Cauton, 
Nevv York.

Gražys Juozas, Ernestina, 
Jokūbas į Baltimorė, Md.

Galockins Jonas į Chicago, šeimininkė, 
Illinois.

Misiūnas Stasys į Chicago, 
Illinois.

Antulytė Dora į Cleveland, O.
Maliska Jonas į Norwood, 

Mass.
Rimša Pranas, Ilze į Bennig- 

ton, County.
Steponaitis Romualdas, Leo

nora. Ema, Jonas į Windham 
County, Vermont.

I

Winnebego ežere, netoli Oshkosh, Wisc. didžiulė lytis atlūžusi nuo 
kranto, nuslinko į ežerą, nusinešdama su savimi 250 su žmonėmis au
tomobilių ir daug žvejų. Patekusieji ant tos lyties ežeran gelbstimi ma
žomis valtelėmis.

j Šie tremtiniai prašo sudaryti jiems 
darbo ir buto garantijas

FRENCH ZONE, GERMANY

Burėas, Stanislovas gimęs 18. 
8. 1903, darbininkas, Wangen. 
Bindstr.. Gasthaus “Taube”.

Cininas, Viktoras, 27. 12. 
1909, darbininkas, Wangen, 
Argeasiedlung 14.

Danielienė, Zofija 15. 5. 1897, 
_______  , Wangen, Lager

Danutė, 5.9. 1921, 
Arvydas 30. 12.

7.
2.

15.

Wiedemann.
Vilutienė, 

darbinnikė; 
1944; Tomas 19. 3. 1948, Wan-
gen, Lager Wiedemann.

Petkūnienė, Marija 16. 
1907, darbininkė; Virginija 
8. 1937, Wangen, Spitalstr.

Senienas, Antanas 25. 8. 1904 
darbininkas, Wangen, 
erstr. 9.

i Vilkaitis. Jurgis 15.
Parinkite aukų tremtiniams darbininkas, Wangen,

51.
1 Račkauskas, Genovaitė 4. 3. 

16-toji, 1922. darbininkė ir trys vaikai

Lindau-

5. 1908, 
Bindstr.

Vasario

1

DP La-

13.
DP

12.
La-

18. 11.

mantas 27. 7. 1945, Ravens-
burg, Bachstr. 13.

! Stančius, Povilas 23. 1. 1888 
chirurgas; Genovaitė 7. 2. 1901 
gail. sesuo, (14b) Tuttlingen 
Donaustr. 50.

Danauskas, Jonas 1886 teisi
ninkas; Anastazija 1897 šeimi
ninkė, Hindnburgstr. 16, Kons- 
tanz.

Grebliūnienė, Veronika 
vertėja, Hindnburgstr. 
Konstanz.

Uleckas, Kazys 15. 12. 1923 
tekintojas Reute, DP Lager.

Babrauskas, Antanas 14. 7. 
1901 batsiuvys, Reute, 
ger.

Grigaliūnas, Zigmas 
1899 ūkininkas, Reute, 
ger.

Kontaras, Eduardas
1920 stalius Reute, DP Lager.

Neumanskis, Henrikas 24. 8. 
24 sanitaras; Irena (žmona) 
21. 9. 24) šeimininkė, Reute, 
DP Lager.

Valodka, Zigmas 20. 1. 1916 
stalius; Lidija 
1923 šeimininkė;
1946; Andrius 
Dana - Lidija
Reutlingen, Gothestr. 18.

(žmona) 
Sjgytas 
28. 10.

10. 10.

8. 9. 
30. 7. 
1948; 
1949,

I

Nepriklausomybės Ričardas 10. 3. 1946, Vytautas
I. 8. 1942, Remigijus 7. 3. 1949

Tettnang, DP

Lietuvos IN e pri Klausom y nes R 
šventė. Visur lietuvis tą dieną g 
minės. Jis prisimins taip pat Laebenau, Kreis 
savo brolius ir seses, kurie dar ę?rnp 
tebevargsta tremtyje.

I Nepriklausomybės 
proga nepamirškite 
aukų tremtiniams 
gelbėti. Aukas siųskite neati
dėliojant:
United Lithuanian Relief Fund

of Ameriea, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

šventės 
parinkti 

ligoniams

ĮVARUS SKELBIMAI

A. J. NAMAKSY
Real Estate &

Insurance
409 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Offlce Tel. SOuth Boeton 6-0646

Artinasi Vasario 16-ji, Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tė. Mielas tautieti, atmink, kad 
tūkstančiai lietuvių ligonių, se- 

' nelių, aklų, invalidų ir našlių 
su mažais vaikais tebekenčia 
Europos stovyklose. Sušelpk 
juos.

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

i Račkauskienė, 
1880, šeimininkė, 
Camp, Liebenau, 

takelis, Jonas
siuvėjas ir Ona (žmona) 
1905, siuvėja, Leibenau, 
Tettnang, D. P. Camp.

Vaikutis, Hubertas 5. 7. 1911 
ūkininkas, Leibenau, Kreis 
Tettnang, D. P. Camp.

Aukštinantis, Jonas 8. 12.
1909, darbininkas; Eugenija 4. 
8. 1919 darbininkė, Leibenau, 
Kreis Tettnang, D. P. Camp. i 

i Kleeblatt, Dagmara (duktė) 
5. 4. 1945. |

Degutis, Kazys 13. 1. 1888 
bitininkas Reute. DP Lager.

Marija 15. 8. 
Tettnang, DP 
Kreis.
10. 2. 1897,

2. 15.
Kreis,

to-mech.; Elfrida 11. 10. 1922 
šeimininkė; Birutė 8. 10. 1947; 
Martynas 11. 6. 1949.

Gurskis, Jadvyga 16. 9. 1926 terls 
šeimininkė; Laimutė 4. 8. 1946; 
Danutė 21. 6. 1948.

Janulis, Aldona 10. 10. 1926 
šeimininkė; Irena 8. 6. 1946; 
Teodora 21. 2. 1948.

Kaselis, Mykolas 
šveicuotojas; Adelė 
darbininkė.

Krapavickas 10. 
darbininkas.

Lėlys, Fabijonas
daržininkas; Albina 2. 8. 
šeimininkė.

Miliauskas. Ignas 4. 4. 
geiežinkel.;
1825 šeimininkė; Jonas 14. 11. 
1945; Dalytė 12. 6. 1948.

Levusienė, Adelė 29. 9. 1893 
šeimininkė.

Miliauskienė, Marija 17. 2. i 
1921; Birutė 21. 11. 1942; Lai
mutė 30. 3. 1944; 
14. 7. 1946.

Hubienė 28. 10. 
ninkė.

Micuta, Albinas 
auto-mech.

Mozūras, Martynas 
1894 tarnautojas; 
12. 1897 šeimininkė; 
Andrius 16. 9. 1930; 
Frtcas 7. 10. 1934.

Perkūnas, Antanas 2. 2. 1912 
audėjas; Sofija 25. 9. 1909 au
dėja; Antanas 8. 3. 1933; Ka
rolis 25. 10. 1943; Janina 10. 
1935; Irena 18. 1. 1946.

Petrauskas, Antanas 12. 
1908 mokytojas.

Rubinas, Petras 25. 1. 1896 
darbininkas.

Rygertienė, Augustė 18. 3. 
1903 siuvėja.

Rygertaitė, Ingebord 11. 1. 
1928 darbininkė.

Rygertas. Kurtas 8. 8. 1932 
darbininkas.

Rederienė, Lidija 11. 8. 1910 
darbininkė.

Rederis, Oskaras 21. 4. 1932 j 
darbininkas; Erna 14. 9. 1934;

Algi-

7. 8.
7. 9.

12.

20. 1.

ĮU RiVBviH j

REIKALINGA senyva mo- 
ar mergina (nesenesnė 

65 m.) dėlei draugiškumo. g>- 
I venti mažoje šeimoje. Valgys, 
kambarys, ir atlyginimas sulig 
sutarties. Atsišaukite 639 E. 
7th St. So. Ępston, Mass.

(3-6-10)

INCOME TAXES

1923
Stefanija 11. 2.

Romualdas

1884 šeimi-

Kiekvienas gyventojas, ku
ris turėjo uždarbio 1949 me
tais privalo išpildyti ir priduoti 
valdžiai apyskaitą.

Jonas Jį Romanas ir Sūnūs 
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 
minėtų apyskaitų. (-III-12)

8. 1893

1918
16,

Vingis, Adomas 14. 9. 
dažytojas; Aleksandra 
1920, šeimininkė; Laima 30. 9. 
1942; Kristina 18. 3. 1948, Re
utlingen, Gothestr. 18.

.X j’.
Petronis, Česlovas 10. 8.

1898 prekybininkas; Genovaitė 
27. 11. 1918 siuvėja, Tubingen, 
Eberhardstr. 1.

1917,
1. 4.

11. 1. 
Marija 13. 

Paulius- 
Paulius-

Skubiai reikalingas lino- 
taipistas. Kreiptis sekančiu ad
resu:

Kennebunk Port, Maine

.ŪDAI

GRABORIAJ

8.
I

3.

BR1TISH ZONE, GERMANY 
Hannover - Stocken DP Battie

“ACCU” Camp Gartoener-
landstr. 19

Anysas. Jonas, 28. 5. 1899 
stalius; Adlynė 16. 2. 1912 šei
mininkė; Renetą 20. 12. 1946; 
Ilse 14. 12. 1942.

Blekertas, Julius 20. 5. 1899
batsiuvys; Marta 8. 6. 1902 
darbininkė.

Bertulaitienė, Gertrūda 7.
12. 1909 siuvėja; Bertulaitytė, 
Rūta 9. 6. 1944; Bertulis, Zer- 
no 10. 15. 1932.

Bruzdelinaitė, Uryta 19. 12.
1918 darbininkėj Richardas 15. 2. 1939;

Druve, Jurgis 16. 3. 1915 Au- mantas 25. 2. 1941.
I

I

Lipneviėius, Jonas 1. 12.
1916 elekt. mech.; Ona (žmo
na) 88. 3. 1921 šunininkė; Ri-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juoze KasMas
Ine.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

602 VVashington Blvd.
BALTIMORĖ 30, Md.

Tel. Lexington 85*5
Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Nakų

Draugijų Valdybų Adresai

“l

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

IOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dianą ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590

AYenue 2-24*4

»
i

i

SKELBIMAS
Parduoda arba išnuomuoja dirbtuvę dešrelių, 

kumpių, bekono ir kitokių mėsos gaminių. Per 
savaitę pagaminama apie 5,000 svarų mėsos. Yra 
116,000 pėdų žemės. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas advokatą adresu:

JAMES J. CURRAN, Esq.
700 VVashington Stn Norvvood, Mass.

Tel. NOrwood 7-1660

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mat*.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* tr 
BaUamuotojaa 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3980

YAKAVONIS
funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maso.

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną tr Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1980

Income Taksu Raportus
Pradedant su Vasario (Febr.) 1, 1950, išpildau. 
Turiu kelių 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. Broadway, So. Boston, Mass.

(Adv. Bagočiaus Offise, jam padedant)

I

WAITT
FUNERAL HOME

80 Emerson Avė 
Brockton, Mass

Edwanl J. Waitt 
(Waitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Makt) 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368*V. JONO EV. BL. PA6ALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininke — Eva Marksien€,
625 E. 8th St, So. Boaton, Man. 

Tek SOuth Boston 8-1298.
Vico-Pirminiakė—B. Gaihūnienč.

8 Winfield St, So. Boeton, Maaa. 
, Prot Rašt. — Stela Overkienė,
• 555 E. 6th St.. So. Boston. Mass.
Finansų Rašt — B. CūnienS.

29GouId St. W. Roxbury, Maaa.
Tek Parkvay — 1864-W 

Iždininke — Ona Šiauria, 
51 Tanų* St, Mattapan, Mw 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė.
866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.

Kasos Gk—Elzbieta Aukštikahųrtš, 
110 H St, So. Boston, Mass.

Draugija aavo susirinkimus laiko kaa 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos salėje, 492 K.. 
Seventh SL, So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitžs 
pas protokolų raštininke.

Pirmininkas — Viktoras Med o uis.
31 Sanger St, So. Boeton, Mass. 

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

Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 
Į 206 L St., So. Boeton, Mass.
Fin. Rast — Aleksandras Ivaška.

440 E. Slxth SL, So. Boston, Mass. j 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius, j 

686 E. Seventh St, S. Boston, Mase I 
Maršalka — Jonas Balkis,

787 Broadway, So. Boaton, Masa 
Draugija laiko susirinkimus kas tre- Į 

etą sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj,;

492 E. 7th St, So. Boston, Mass Ii
Visais draugijos reikalais kreipki- j 

tės pas protokolų raštininką. J

WAITKUS
FUNERAL HOM6

197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorių* ir 

BahamuotojM
Notary PubHci

Patarnavimas dieną ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šer 
manim* dykai. Aptarnauja Care- 
Mdg* ir Bostono kolonija* *» 
neaugtomis kainomis

Kainos U* pačio* U i kitus

Reikale Mukite; TeL TR-6-44M

I

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime ll-kos rūsių alau* ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Saukite

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Res. 37 Onele Street 
West Roxbury, Mase. 

TEL. PA—7-123J-W

I

UŽMMkyite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Ave^ Islington, Maaa.

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, ^ajnų TeL Dedham 13J04-R

Vincas Balukonis, Savininkas.

i
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

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

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

Casper's Grožio Salionas
NUPIGINO

Ilgalaikį Sušukavimą 
$10 vertės už $5.95

(no kink ar frizz)
* ♦ *

Expertiškas Plaukų dažymas 
natūraliomis SpalvBmis

» » •
Įvairūs moderniški Šukavi
mai, pasirenkant iš grožio 

kultūros žurnalų.
♦ * * 

Pagražinimo darbus atlieka 
grožio ezpertai.

CAROLINE CASPER, Prop.
CASPER’S BEAUTY SALON

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

Tel. SO. —8-1645

ZALETSKAS
FUNERAL komu

564 Ea*t Braadway
SOUTH BOSTON, MABB

Du A. ZMetekM, F. K. ZaMuka* 
Oratoriai ir Baiaamuetajal 

Patam*vi m «* dieną ir naktj.
Keplyčla šermenim* Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0615 

BOuth Boaton 6-260*

t

i
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BOSTONO KRONIKA
Tremtiniai aukoja vienos 

dienos uždarbį
Whist ir pupų žaidimas
Lietuvos Dukterų Draugija 

Paskutiniame lietuvių trem-1 šeštadienį (vasario-Feb. 11, 
tinių susirinkime, įvykusiame d.), parapijos salėje (492 E. 
vasario 4 d., ryšium su Lietu- 7th St„ So. Boston) rengia pu- 
vos Nepriklausomybės Vasario pų žaidimą. Pradžia 7:30 vai. 
16 d. minėjimu, nutaria paau- vakare. Draugijos narės, ku- 
koti pagal galimybę vienos die- rios galite, maloniai prašomos, 
nos uždarbį Lietuvos laisvini- atsinešti dovanų.
mui sustiprinti ir kviesti visus Kuopos valdyba.
Amerikos lietuvius tai pada-1 
ryti. Savo aukas tremtiniai į- 
moka laikotarpyje nuo vasario 
12 d. iki vasario 26 d. tremti
nių informacijos biure pas 
adv. A. Juknevičių, 545 E.
Broadway, So. Boston, Mass.

Iš ALT Skyriaus jiosėdžio
Vasario 2, Lietuvių salėje į- 

vyko ALT Bostono skyriaus 
posėdis. Pirmininkavo adv. J. 
Grigalius, raštininkavo J. Jo- 
nuškis. Išklausyta pranešimai 
apie Vasario 16 minėjimą. Iš 
pranešimo patirta, kad scena 
bus atitinkamai {išpuošta. Ar- 
kitektas J. Okunis pasižadėjęs 
nupiešti Vytį, o inž. Kavaliaus
kas pasirūpina vainikų dekora
cijomis. Gubernatoriaus ‘sutiki
mas dalyvauti jau gautas.

DARBININKAS 
žęs Lietuvos valstybinę vėlia
vą, kuri plevėsavo Karo Mu
ziejui Kaune. Ta vėliava, Va
sario 16 d. minėjime bus iš
kilmingai įteikta globoti ALT 
Bostono skyriui, iki ją bus ga
lima vėl iškelti Karo Muzie
jaus bokšte. Rap.

! Stasys Liepas į Bostoną
j Stasys Liepas jaunąs Vil- 
l niaus operos solistas, maloniai 
bostoniečiams užsirekomepda- 
vęs savo giesme bažnyčioje ir 
daina parapijos choro koncer
te, persikels iš Amsterdam, N.

Rap.
Karo Muziejaus Vėliava

Vienas tremtinys yra atsive- Y. į South Bostoną.
Nubaudė Bostono policinin

ką. Essex aukštesnis teismas 
nubaudė Emest F. Schroth iš v
Dorchester, Mass. $35.00 už Nepamirškime 5% mūsų vargsi ns 
greitą važiavimą. Jis važiavęs. * - "
100 mylių per valandą. Kitas 

1 policininkas vijosi 5 mylias. Į

Išrinko atstoves. Penktadie
nį, Maldos Apaštalavimo Drau
gijos susirinkime Jadvyga Ver- 
bickienė ir Magdalena Ausi- 
kaitė buvo išrinktos atstovė
mis į Naujosios Anglijos Lie
tuvių Katalikų seimelį, kurs y- 
ra šaukiamas So. Bostone, va
sario 22 d.

I

Šv. Vincento Pauliečio Lab
daros Draugija užkvietė susi
rinkusiuosius į savo vasario 26 
d. rengiamą vakarą, kuriame 
bus rodomi paveikslai.

Susirinkime nutarta dalyvau-' 
ti So. Bostono Lietuvių ben
drame Nepriklausomybės šven
tės minėjime vas. 12 d.

Amžinojo Rožanžiaus Drau
gija sekmadienį išrinko seime- 
lin atstovėmis ponią Ambrozie- 
nę ir ponią Jakimavičienę.

likusiems Europoje
BALF-o Direktorių Taryba, 

kuri susideda iš įvairių visuo
menei žinomų atstovų, savo 
suvažiavime š. m. sausio 14 d. 
yra nutarusi prašyti visų or-, 
ganizacijų paskirti šalpos tiks
lams bent 5% nuo 
gaunamų per įvairias

_ __ gas.
. " I Reikalas yra didelisi isto-

aki Lira svarbus. Mažiausiai 4,000 lie-
■ tuvių tremtinių negalės emi- 

vyks~So7"Bostono"Hig~h"ščhooi ne8 "egal' pr°

Stasys Baranauskas Bosto
ne. Iš tikrų šaltinių teko suži
noti, kad žymusis mūsų šių 
dienų tenoras Stasys Bara
nauskas š. m. vasario 26 d. 
koncertuos Bostone. Koncertą 
ruošia Lietuvių Dailės Institu
tas, kuris jungia žymiausius 
mūsų menininkus, meno i 
rikus bei kitus šios 
mokslininkus. Koncertas

—t 8

ffiastalms
darboketi. Tai priverčiamųjų 

stovyklų vergai), tačiau spe
cialistų — Sovietų Sąjunga te
turi 33.600.000, prieš JAV 
51.000.000. Didžiulė dalis so-

Krikštai. Vas. 5 d. pakrikšty
tas K. Edvardas, 
ir Bronislavos

I
tės) Sullivan.

FILMOS PAVEIKSLAI

Oro keliu praeitais metais 
sovietai pervežė 305.000 asme
nų, Jungtinės Amerikos Vals
tybės tuo 
12.749.733

Bendra
sovietuose
mažesnė .negu ji buvo 1940 m., 

• kuomet sovietai negirdėtais
_ » žmones, kad 

tik daugiau pagaminus karinių

• Propaganda ir tikrovė
• Kai kurie palyginimai
• Perankstyvos viltys

•
Kai žmogus skaitai sovietinę

spaudą arba klausaisi jų pro- vietinių darbininkų dirba že- 
pagandos per radiją, atrodo, 
jog tame milžiniškame krašte 
gerbūvis klestėte klesti. Deja, 
taip nėra. Sovietų Sąjunga dar 
tebėra visišku primityvizmu 
dvelkiąs kraštas. Kad taip tik-Į
rai yra, palyginkime Sovietų bent tris kartus yra didesnė už 
Sąjungą su Jungtinėmis Ame- JAV, tačiau ariamos žemės ta- 
rikos Valstybėmis statutinių me milžiniškame krašte tėra 
skaičių šviesoje. i 600.000.000 akrų, o JAV —

• ! 500.000.000. Sovietų Sąjunga
Kai žiūrime į žemėlapį, ma- turi 52.000.000 galvijų, JAV— 

tome, kad Sovietų Sąjunga y- 78.000.000.
ra visiškai rimtas konkurentas 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Ji turi savo žinioje 200.- 
000.000 žmonių (neskaitant, 
žinoma, tų (satelitinių) kraš
tu. kuriuos Maskva dabartiniu; javų Sovietų Sąjungoj reika- 
toetu turi savo žinioje ir visiš- linga daug daugiau dirbančių 
ko j kontrolėj), tuo tarpu JAV rankų, negu Amerikoj. Pragy- 
priskaito tik apie 145.000.000 venimo ir maitinimosi klausi- 
gyventojų. į mas Sovietų Sąjungoj yra vie-

Rusija su visu Kremliumi, su nas iš sunkiausių klausimų, 
skaitlinga NKVD ar MGB ir, Kita labai sunki problema šo
vos šešetu milijonu komunistų 
partijos narių bei kitais gyven
tojais, yra susitalpinusi 8.708.- 
000 kv. mylių plote, tuo tarpu 
kai JAV-bės—teturi tik 3.022.- 
000 kv. mylių.

Požeminiai geležies klodai remontų. Jungtinės Amerikos 
Sovietų Sąjungoje yra du kar-j Valstybės turi geležinkelių 
tu gausesni negu Jungtinėse; 200.000 mylių. Praeitais me- 
Amerikos Valstybėse. Net ir1 tais sovietų produkcija tepajė- 
anglių bei naftos sovietai turi į gė pagaminti tik 890 lokomo- 
visu trečdaliu daugiau, negultyvų ,tuo tarpu JAV-bės —tuo 
amerikiečiai. Tačiau tuo viskas pačiu laiku paleido naudojimui 
ir baigiasi... j 7.487 lokomotyvus. Sovietų Są-

Sovietai turi daugiau darbo junga 1948 m. pastatė 39.200 
jėgos už amerikiečius, jei kal
bėtume, žinoma, apie papras
tus darbininkus — nespecialis- 
tus (tokių darbininkų jie turi 
netoli 20.000.000, kuriems net 
jokio atlyginimo nereikia mo-

pačiu laiku — net 
keleivius.

gaminių produkcija 
šiuo metu yra C%

mės ūkyje (kolchozuose) ir tai tempais gajnjojo 
primityviausiose sąlygose. Pa- 2__’___
lyginus su JAV, Sovietų Są- reikmenų. Tuo tarpu Jungtinė- 
junga mašinų teturi labai ma-' Amerikos Valstybėse —pro
zą skaičių.

Nors Sovietų žemės plotu
I dukcija padidėjo net 54'r, jei 
sulyginsime ją su 1940 m.

Ir taip toliau. Sovietų Sąjun
ga, nors yra didesnis masyvas 
ploto ir žmonių skaičiais, ta
čiau Amerika daug geriau yra 
pastačiusi savo kraštą techni
kos srityje.

«

Sovietų kolchozuose tėra tik 
400.000 traktorių, tuo tarpu 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ūkininkai jų turi 3.114.596 vie
netus. Norint išauginti bušelį

Iš spaudos ir radijo sužino
jome, jog Vakarų Vokietijos 
Federalinė Respublika žada 
išmokėti buv. nacių aukoms 
už kiekvieną kalėjime ar kace/ 
te iškalėtą mėnesį po 150 mar
kių. Deja, dabar pasiekiančios 
žinios rodo, jog buv. naci 
kų viltys gal buvo 
vos. Štai, lenkų 
“Dziennik Dla Wszyfetkich’ 
praneša, jog Wuertembergo vi
daus reikalų ministeris yra pa
rašęs raštą IRO HQ Bad Kis- 
singene, kuris skamba, maž
daug, šitaip:

“Lenkai, Baltiečiai ir Ukrai
niečiai, reikalaujantieji skrau- 
dų atlyginimo, jeigu tai reika
las eina apie jų areštavimą 
preventyviniais tikslais, nežiū
rint, kad jie buvo kalinami ir 
kacetuose, nesant vietų kitose 
kalinimo vietose, negali gauti 
numatyto atlyginimo už iška
lėtą laiką.

“Atlyginimą tegaus tie, ku
rie įrodys, jog jie buvo kalinti 
rasiniais, religiniais ar politi
niais tikslais”.

Taigi .vokiečiai vokiečiais ir 
pasilieka... Juk taip vadinamais 
“preventyviniais tikslais” na- 

JAV — apie ciai kalino milijonus žmonių.
i _ / Pr. AL
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DEGUTYTES, dvi seserys, 
turi seserį Urbonavičienę.

GO2AUSKAS, iš Skrusdžių 
km., Betygalos vi., Raseinių a. 

GUDAUSKIENĖ - Petruty- 
pajamų Anastazija, iš Auksodžių k., 
Dramo- ^>ar^>enU VL Kretingos ap.
P . JANKAITIS, Juozas.

JOKIMYTE, Ona, iš Pervaz- 
ninkų km., Kidulių vi., Šakių a.

KROLL (Krolytės), Emma 
ir jos sesuoI
Waitis, Olga, iš 
Raseinių ap.

j LAPINSKAS, 
Auksodžio km., 

jų likimą; be Kretingos ap.
LAPKUNAS,

kių vi., Kėdainių ap. 
OSINSKAS, Juozas, iš Tra

kų ap.
PETRUTYTE - Gudauskie

nė, Anastazija, iš Auksodžių 
km., Darbėnų vi., Kretingos a. 

PRATUSEVIČIŪTE - Valai
tienė, Ieva, iš Gudelių km., Pa
jevonio vi., Vilkaviškio ap. 

konfe- REDERIS, Nikalojus, iš 
Darenei Kauno - Aleksoto.
P ; ŠIMKŪNIENfi - Slabšinskai-

! tė, Paulina.
1 SKIRTENKO, Jonas, sūnus 
Kornilijaus, iš Bandzinų km. 

SLABŠINSKAITfi - Šimkū- 
nienė, Paulina.

I SLABŠINSKAS, Ignas. 
STALGAITIS, Jonas ir jo 

. brolis, sūnūs Alejušo.
I WAIGUWECKY ar Waitis - 

* Krolytė (Kroli), Olga ir jos 
sesuo Krolytė (Kroli) Emma 
iš Palapiškių km., Raseinių ap. 

WAITIS ar Waiguwecky - 
Krolytė (Kroli), Olga ir jos 
sesuo Krolytė (Kroli) Emma 
iš Palapiškių km., Raseinių a. 

Valaitienė - Pratusevičiūtė, 
Ieva, iš Gudelių km., Pajevo
nio vi., Vilkaviškio ap.

VILKELIS, Jonas, iš Gude
lių km., Merkinės vL

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

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

ir labai

imigracijos įstatymų . nuosta
tus. Jie daugumoje yra nesvei
ki, ligonys, džiovininkai, aklie
ji, seneliai, invalidai, našlės su 
mažais vaikais. .

Vincas Valatka, parapijos ir mūsų paramos labai liūdnas, 
katalikiškų draugijų darbuoto- Mes jų negalime apleisti ir nu- 
jas, kurs sausio 2 buvo susi-' 
žeidęs, pasveiko ir šį pirma
dienį grįžo darban (Boston 
Elevated Shop).

salėje, kurioj telpa virš 
asmenų.

1000

Waiguwecky,
Palapiškių

ar
k.,

iš

Pasveiko

Pranešimas
Penktadienį, vasario 10 d., 8sūnus Jono

(Vasiliauskai- vai. vak. įvyks Lietuvių Pilie-
, čių Klubo susirinkimas 1810

____  , Dorchester St. Nariai prašomi 
dalyvauti.

Penktadienį, vasario 10 d.. 
7:30 vai. vakare Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 317 j 
postas rengia vakarėlį savame 
name, 265 C St., So. bostone.

lie-

Vadeiva L. Grinius 
Bostone

Praeitą savaitę Bostono 
tuvius skautus aplankė J. A.

D. A. Zaletskas parodys juda- V-bių lietuvių skautų rajono 
muosius paveikslus iš lietuvių vadeiva Liūtas Grinius. Be 
veikimo ir to bus pasilinks- Bostono, jis buvo Rochestery, 
minimas. ' New Yorke ir, grįždamas at-

Postas kviečia visus dalyvau- gal Chicagon, sustosiąs pas 
ti. Įėjimas nemokamas. : Baltimorės ir Philadelphios

Valdyba, lietuvius skautus. K. N.

/

Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
Vienuolyno Viršininkę
MOTINĄ LIGORIJĄ

ir
Cambridge Lietuvių Parapijos 

SESELĘ NATALIJĄ, 
mirus jų Mylimai Mamytei 

nuoširdžiai užjaučia
LDS Centro Vaidyba, 
Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.
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moti ranka dėl jų ateities.
BALF -as šelpia kiek galėda

mas. Tačiau ištekliai išseko. Be 
plačiosios visuomenės paramos 
šelpimo darbas neįmanoma^. 
Štai dėlko BALF-o direktorių, 
Taryba ir prašo per kiekvieną 
pramogą, ar tai būtų koncer
tas, kinas, vaidinimas, 
rencija, prakalbos, 

Imas, šokių vakaras, klubų po-Į 
I būviai, arbatėlės, meno vaka
ras ir pan., nepamiršti mūsų 
šalpos reikalo ir paaukoti nors 
5% nuo pajamų. Kai kam gal 
pasirodytų, kad tai mažos pa
jamos, bet kas savaitę visoje 
Amerikoje lietuviai surengia 
šimtus pramogų ir-jei, nors ir 
kuklios, sumos plauks į bendrą 
šalpos kasą, tai susidarys žymi 
parama. Kai kurios valstybės 
panašų būdą naudoja pinigais 
sukelti. Kiekvienas einąs į ki-l 
ną ar teatrą užmoka tam tikrą; 
nuošimtį šalpos reikalams. 
Prie gero noro ir susiklausimo, 
kodėl mums to nepadaryti? 
Iš kiekvieno dolerio, išleidžia
mo pramogoms, tegu eina 
vargšams lietuviams 5 centai.

Čia neturima galvoje tų atsi
tikimų, kad visos pramogos 
pelnas esti skiriamas tremti
niams gelbėti arba, kai rengia
mi susirinkimai švenčių proga, 
pav. Vasario 16 dienos minėji
mą. Tada tenka skirti, 
pramogų valdyba yra 
si, būtent, visą pelną 
mią jo dalį.

Į Dėl išrinkimo 5% prašoma 
BALF-o skyrių valdybas kreip
tis į pramogų organizatorius ir 
priminti aukos reikalą.

Mes tikime, kad mūsų lietu
viškoji visuomenė parems šį 
BALF-o Direktorių vienbalsiai 
priimtą nutarmą. O 
tremtiniai, negalintieji 
gruoti ir nepajėgiantieji užsi
dirbti 
kąsnio, pajus amerikiečių gai
lestingumą.

Visas aukas siųskite:

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine.

105 Grand Street, 
Boroklyn 11, N. Y.

kiek 
numačiu- 
arba žy-

Petras, 
Darbėnų vi.,

Jonas, iš Kra-

Paaukojo BALF-ri
BALF-o 5-tasis skyrius Chi

cagoje prisiuntė BALF-o Cen
trui $100.00. Tai pelnas iš su
rengto skyriaus vakaro trem
tiniams sušelpti. Jie rašo — 
Siunčiame auką tremtiniams 
paremti, kurie randasi Vokie
tijos stovyklose ar kur kitur.

mūsųj Lietuvių Chorų Sąjunga Wy- 
emi" oming Valley, Pa., parinko au

kų ir prisiuntė BALF-o Cent-
Europoje sau duonos $100 go

Bostone švaros sąvaite. Edv. C. Johnson, preky
bos rūmų pirmininkas, Clemen K. Stodder, sąvaitės 
vadovas, ir Bostono Mayoras John B. Hynes žiūri
nėja sąvaitės plakatus.

PAIEŠKOJIMAI
BARANAUSKAITE, Ieva, 

Merkinės.
DAILYDAITCS. Marija

Stefanija, iš Sakalupės dv., 
dukterys Domininko.

vietuose — transporto ir gerų 
kelių reikalai. Pav., geležinke
lių linijos pas sovietus vos iš
neša 70.000 mylių. Geležinke
liai yra labai prasti ir kiekvie
nais metais reikalauja didelių

prekinių vagonų, JAV — 102.- 
737.

Sovietai turi asmeniškų au
tomobilių ir kitokio tipo maši
nų vos 760.000, 
38.000.000.

PROTESTUOKIME PRIEŠ LIETU VIŲ TAUTOS tūDYMĄI

REIKALAUKIME LIETUVAI LAISVES!
VIENINGAI DALYVAUKIME LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

PASKELBIMO 32-rųjų SUKAKTUVIŲ

MINĖJIME
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 12 d., 1950 
South Boston High School Auditorijoj 

THOMAS PARK, SO. BOSTON, MASS. 
2 vaL po pietų.

Minėjime dalyvaus ir kalbas pasakys Mass. Valstijos gu
bernatorius PAUL A. DEVER; Lietuvos garbės konsulas advo
katas A. O. SHALLNA; prof. IGNAS KONČIUS; "Darbininko" 
red. ProL SIMAS SUŽIEDĖLIS;"Keleivio" red. JONAS JANUS
US ir svečias, "Vienybės" redaktorius, JUOZAS TYSLIAVA.

Programos vedėjai bus adv. Jonas J. Grigalius ir 
Dr. Brunonas Kalvaitis.

Amerikos legijono Stepono Dariaus postas ir lietu
viai skautai atitinkamom ceremonijom pagerbs žuvusius 
už laisvę.

Minėjimo meninėje programos dalyje, tvarkomoje 
komp. Jeronimo Kačinsko dalyvauja: Sv. Petro parapi
jos mišrus ir vyrų chorai, vadovaujami komp. J. Ka
činsko; Gabijos choras, vad. muz. Jono Dirvelio; Lietu
vos Valstybinio Teatro dramos aktorius Henrikas Ka
činskas; Vilniaus Operos solistė Juzė Krištolaitytė; Kau
no Operos solistas Vytautas Bakunas ir Bostono Lietu
vių Tautinių Šokių Grupė, vad. Onos Ivašk'enės.

Tą pačią dieną, 10 vai. ryte. Sv. Petro lietuvių baž
nyčioje, So. Bostone, bus atnašaujamos iškilmingos Šv. 
Mišios su tai dienai pritaikintu pamokslu.

Kam brangi Lietuvos Laisvė ir Nepriklauso
mybė, kas myli savo tėvų žemę Lietuvą, kas girdi 
žudomųjų brolių likusių tėvynėje šauksmą, tas sa
vo dalvvavimu minėjime jungsis į didžiąją Lietu
vos Išlaisvinimo Kovą!

PAUL A. DEVER

Mūsų rėmėjas N. Trumpic- 
kas pats paaukavo ir parinko 
aukų savo pažįstamų tarpe. 
Viso surinkęs $30.00 persiuntė 
BALF-o Centrui.

Šelpiamųjų tremtinių vardu 
BALF’o Centras dėkoja vi
siems aukotojams. Aukas siųs
kite:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Remklte tuoa prvfMljefMlua Ir

Meritn, kurte uv» «k«IMmal« remto 
“Oartininką".

i

iš

ir
M*-

0
r/lULi A. ULVLA. .s

Amerikos Lietuvių Tarybos Skyrius Bostone. Mass. valstijos gubernatorius




