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Korėjos fronte
Ridguay ofensyva

Tokyo — Praeitą savaitę 8-toji armija pradėjo 
ofensyvą 40 mylių vakarų Korėjos fronto ruože. Pa
remiamos aviacijos ir tankų UN’o pajėgos pasistū
mė žymiai pirmyn ir užėmė labai svarbias frontui 
kalvas ir miestą Suwon.

Gen. M. Ridgway sausio 28 d. pranešė, kad sc”- 
sio 28 d. viduriniame Korėjos fronte viskas vyko 
gerai. 8-toji armija ėmėsi iniciatyvos prieš Kini! s 
komunistų pajėgas susitelkusias prie Seoul ant Han 
upės. UN’o pajėgos prasiveržė iki 10 mylių į pietus 
nuo Seoul.

Dabar vyksta susikirtimai tai vienoje ar kitoje 
šio fronto vietoje su nežymiais priešo daliniais ir su 
stambiomis pajėgomis, kai jos buvo atmestos arie 
20 mylių atgal, nebuvo susidurta. Manorra, komu rim
tai yra sutelkę prie Han upės apie 60 000 vyrų armi
ją. Sunkiausios kovos buvo kovojamos į šiaurės rv- 
tus nuo Kumyangjang. Priešo a4 a tos buvo sugniuž
dytos. Čia pasižymėjo Turkijos daliniai.

Gen. MacArthur’o pareiškimas
UN’o pajėgų vyr. vadas gen. MacAithur’as vėl 

lankėsi Korėjoje ir pats lėktuvu žvalgė frontą; ma
tė 8-tąją armiją atgal stumiant komunistus ir gir
dėjęs oficialų jų pranešimą, kad dideli patirti nuos
toliai privertę juos trauktis atgal. Gen. MacArthur 
Suwon pareiškė, kad šį mėnesį komunistų nuostoliai 
žmonėmis siekia: 40,000 užmuštais ir 120,000 sužeis
tais. Kas sudaro daugiau kaip % visos jų armijos, 

masiškai puolusios UNo pajėgas. Iš Šiaurės korėjie
čių armijos vėl belikę tik apie 30,000 žmonių. Korėjos 
pabėgėliai pradėjo slinkti paskui UN’o kariuomenę į 
šiaurę.

Gen. MacArthur fronte pareiškė, kad dabar čia 
kovojama daugiau kaip dėl Korėjos: kova eina dėl 
visos Azijos išlaisvinimo.
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Vadinkime tikru vardu

IRANAS ANT SLIDAUS KELIO
— Irano 

pirmininkas

pastebėta po 
su bolševikais 
derybų, pasi- 
pereitų metų

Iranas eina tokiu pat 
slidžiu keliu, kaip ir kiti 
kaimyniniai Sovietų Są
jungai kraštai, kurie ti
kėjosi nuo bolševizmo iš
sisaugoti pataikaudami 
Kremliaus diktatoriui.
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Prez. Trumano pareiškimas 
Kinijos klausimu

SOVIETAI PULS JUGOSLAVIJĄ?

VVashington. — Prezi
dentas Trumanas praėju
sios savaitės pabaigoje 
spaudos atstovams pa
reiškė, kad jis yra tos 
pačios nuomonės, kaip ir 
VVarren Austin, Jungti
nėms Tautoms atstovas, 
kuris reikalauja “agreso
rių ir vadinti agreso
rium”, o ne kitaip. To
kios pat nuomonės yra 
Atstovų Rūmai ir Sena
tas, balf : dauguma priė
mę reikalavimą raudo
nąją Kiniją skelbti agre
sore. Tačiau prezidentas 
pastebėjo, kad skubintis 
su tuo nereikėtų, kol su 
kitomis draugišk o m i s 
tautomis nesusitarta, kas 
ir kaip daryti. “Jungti
nės Amerikos Valsty
bės”, — pareiškė prezi
dentas, — nėra linkusios

save ir kitus įtraukti į 
didesnį karą Tolimuose 
Rytuose”.

Šie prezidento pareiški
mai rodo, kad norima ne
gilinti atsiradusio nesu
tarimo tarp Britanijos ir 
JAV Kinijos klausimu, 
bet nenorima ir palikti 
Kinijos “nekaltos”. Koks 
bus rastas sprendimas, 
parodys tolimesnė diplo
matinė ir ginklo kova.

Toje pat spaudos kon
ferencijoje prez. Truma- 
nas užsiminė ir apie jo 
sudarytą komisiją sub- 
versyviniam gaivalui su
valdyti. Jis nurodė, kad 
jos uždavinys yra budėti 
krašto sargyboje nevar
žant krašto politinės 
laisvės, bet ir neleidžiant 
piktam ja naudotis.

Teheranas.
ministeris
Ali Razmara jau kuris 
laikas pradėjo vis labiau 
taikytis prie Sovietų Ru
sijos. Tai 
įvykusių 
pr.ekybos 
baigusių
rudenį. Tuojau po to Ira
no vyriausybė vienašališ
kai nutraukė sutartis su 
Amerikos inžinieriais ir 
ekonomistais, kurie buvo 
pakviesti pakelti krašto 
pramonę ir naftos pro
dukciją. Iranas taip pat 
palaiko Indiją ir raudo
nąją Kiniją Jungtinėse 
Tautose. Gi šiomis dieno
mis Ali Razmara 
nelauktai pastatė 
kėjimo klausimą 
mente ir jį gavo
balsų dauguma. Tuo jis 
norėjo parodyti, kad 
kraštas pritaria jo pro- 
sovietiškai politikai.

visai 
pasiti- 
parla- 
didele

Plevenas pas Trumaną
Washington. — Pran

cūzų ministeris pirminin
kas Pleven yra atskridęs 
į JAV tartis su preziden
tu Trumanu dėl kovos su 
raudonaisiais Azijoje. Iš
lipęs iš lėktuvo, 
zijos 
kad 
nėra 
JAV 
rybų metu jis nori gauti 
užtikrinimą, kad JAV 
teiks prancūzams ginklus 
Indokinijoje ir parems 
Prancūzijos siūlymą pa
skelbti raudonąją Kiniją 
agresore, jei ji ir toliau 
rems Indokinijos komu
nistus.

Prancū- 
premieras pareiškė, 
užsienio politikoje 
jokio plyšio tarp 
ir Prancūzijos. De-

Frankfurtas, Vokietija.. 
— Vokietiją yra pasieku
sios vis labiau aliarmuo
jančios žinios iš Balka
nų. Visi sovietų satelitai, 
kaip Bulgarija, Rumuni
ja, Vengrija ir Albanija, 
skubiai ginkluojasi ir 
mobilizuojasi. Spėjama, 
kad dar šiais metais gali 
prasidėti karas su Jugo
slavija. Jei Tito neatsi
laikytų, tai ateitų į pa
galbą sovietų kariuome
nė, sukoncentruota Ru
munijoje ir Bulgarijoje. 
Šveicarijos laikraščiai 
rašo, kad sovietų kariuo
menės Balkanuose vadu 
paskirtas maršalas Žuko
vas.

Pulti Jugoslaviją bolše
vikus verčia keli moty
vai. Pirmiausia jo įtaka 
nepalankiai veikia kitus 
komunistus, kurie siekia

išsivaduoti 
direktyvų, 
valdęs Tito, Stalinas ne
gali pradėti, karo Vakarų 
Europoje. Trečia 
slavija kliudo bolševiz
mui plėsti į Italiją ir 
Graikiją. Užėmęs Jugo
slaviją, Stalinas pasida
rytų visų Balkanų vieš
pačiu ir žymiai sustip
rintų savo strategines 
pozicijas prie Vidurže
mio jūros.

Nuteisė nekaltus Cekcslo- 
vakijos vyskupus

Vatikanas — Komunis
tų spauda paskelbė, kad 
procesas prieš 3 Čekoslo
vakijos vyskupus baigė
si. Tirnava vyskupas pa- 
gelbininkas Buzalka ir 
Presov vyskupas Gojdic 
yra pasmerkti kalėti iki 
gyvos galvos, o Spįs vys-

iš Maskvos kūpąs Vojtassak nubaus- 
Antra, nesu- tas 24 metais kalėjimo.

Šiuo neteisingu pa
smerkimu atskleidžiama 
teismo komedijos uždan
ga, kuria prisidengus bu
vo nekaltai pasmerkti 
aukščiausi Katalikų Baž
nyčios atstovai. Ši tra
giška tikrovė ne pirmą 
kartą parodo tarptauti
nio komunizmo tikrąjį 
veidą. Laisvojo pasaulio 
spauda komentuodama šį 
sprendimą, pasisakė, kad 
komunizmas yra priešas 
visų, kurie tiki į Dievą ir 
priklauso Katalikų Baž
nyčiai.

UODEGĄ JAU ĮKIŠO

nariu

Kairas, Egiptas. — Pa
saulinės Pašto Unijos, 
kuri priklauso Jungti
nėms Tautoms, įvykusio
je konferencijoje slaptu 
balsavimu vietoje nacio
nalistinės Kinijos
išrinkta raudonoji. JAV 
atstovas John Reading 
pareiškė, kad slaptas bal
savimas rodąs silpnumą 
ir nuolaidumą raudonie
siems. Gi raudonosios Ki
nijos 
Nung, 
rengęs 
užėmė
tą, pastebėjo,

jėga galės išmesti, jei 
kas išdrįs.

Valstybės, balsavusios 
už raudonąją Kiniją, sa
vo veidą pridengė slaptu 
balsavimu. Matyti, kai- 
kurios gėdijasi save vie
šai parodyti.

Mirė Mannerheimas
Sausio 27 d.

joje, Luzanos ligoninėje 
mirė 83 metų i 
baronas Karolis 
vas 
mas, suomių tautos didy
sis karys, buvęs prezi
dentas.

Šveicani-

UŽŠALDĖ KAINAS
SausioWashington

26 d. vyriausybė užšaldė 
atlyginimus ir prekių 
kainas sustabdyti inflia
cijos plėtimuisi. Užšaldy
mas galios iki bus suras
ta lankstesnė ekonomi
nės kontrolės sistema.

Kainos užšaldomos vi
soms prekėms, išskyrus

AREŠTAVO LENKŲ VYSKUPĄ
Varšuva. — Lenkijos 

komunistinė vyriausybė 
praneša, kad yra areš
tuotas ir tuo tarpu savo 
namuose laikomas Kielcų 
diecezijos vyskupas Czes- 
law Karczmarek. Jo lau
kia teismas. Jis kaltina
mas, kad karo metu ben
dradarbiavo su naciais 
vokiečiais ir kad yra pats 
atkakliausias komunis
tinės vyriausybės prie
šas.

Pirmasis kaltinimas 
yra aiškiai pramanytas. 
Lenkai buvo nacių vo-

kiečių žiauriai persekio
jami, ypač katalikų dva
siškiai, kurių nepapras
tai daug nukankinta kon
centracijos stovyklose. 
Kas galėjo iš jų bendra
darbiauti su tokiais ban
ditais? Kadangi bolševi
kai eina tuo pačiu bandi
tizmo keliu, tai nenuosta
bu, kad vysk. Cz. Kacz- 
marek yra atkaklus nau
jų banditų komunistų 
priešas. Dėlto antras kal
tinimas yra teisingas ir 
tikras, bet tai sudaro 
jam garbę, o ne kaltę.

/

tas, kurios nėra pasieku
sios gruodžio 19 d. ir š. 
m. sausio 25 d. lygio, tai 
yra žemesnės. Dėl šio pa
tvarkymo darbdaviai ne
gali mokėti darbinin
kams didesnių atlygini
mų, negu mokėjo š. m. 
sausio 25 d., be kontrolės 
organų leidimo, o parda
vėjai ir gamintojai kelti 
kainų prekėms.

Kiaušinių kainos už
šaldymas dar neliečia, 
kadangi jų kainos nėra 
pasiekusios š. m. sausio 
25 d. kitų kainų pakėli
mo lygio (aukščio).

Lenkijoje suvaržomas 
benzinas

AP spaudos agentūra 
praneša, kad sausio 27 
Lenkijos valdžia paskel
bė benzino suvaržymo 
nuostatus, kurie įsigalios 
vasar. 18 d. Privatūs au
tomobiliai per mėnesį 
gaus kuro tik 125 my
lioms.

Atominis bandymas
Washington. — Atomi

nis bandomasis sprogi
mas Las Vegas, Nev., su
krėtė 5-kios mylios aplin
kui apylinkes. Sprogdini
mas buvo sausio 7 d. tarp 
5:30 ir 6 vai. rytą. Tai 
yra vienas iš bandomųjų, 
įvykdytų Atominės Ener
gijos Komisijos. Ryšyje 
su šiuo sprogdinimu ko
misijos pranešėjas pa
reiškė, kad ateityje bus 
daromi bandymai regu
liariai, kas dvi savaitės, 
išskyrus nepalankių oro 
sąlygų laiką, šis sprogi
mas buvo daugelio girdė
tas ir pastebėtas. Jis bu
vo jaučiamas ir Vakarų 
Kalifornijoje.

v —

Pareikalavo grąžinti
- JAV
Sovietų 
pasko- 

Jie yra 
pašilai-

Washington. - 
pareikalavo iš 
Rusijos grąžinti 
lintus 670 laivus. 
Sovietų Rusijos
kyti po praėjusio karo. 
Tačiau derybose su bol
ševikais tuo reikalu dar 
nepasiekta jokių rezulta
tų. Atrodo, kad ir šį kar
tą Sovietų Rusija nepa
tenkins JAV reikalavi
mo.

atstovas Su Yu 
kuris laukė pasi- 
už durų ir tuojau 
konferencijoje vie- 

kad jį tik

maršalas 
t Gusta- 

Emilis Mannerhei-

7IM OS
A Gen. Douglas MacArthur, sulaukęs 71 metų, 

savo gimtadienio proga (sausio 27 d.) sulaukė labai 
daug sveikinimų iš Amerikos ir laisvųjų pasaulio 
kraštų.

A George Marshall, gynybos sekretorius, pareiš
kė, kad Amerika negali būti saugi, jei kas mėnuo ne- 
paruoš po 50,000 vyrų karo tarnybai.

A Gen. Dwight D. Eisenhoweris, grįždamas iš 
Europos, buvo nuskridęs į Islandijos salą (Iceland), 
kuri yra visai neginkluota, bet labai svarbi strategi
niu atžvilgiu.

A Kanados vyriausybė tarėsi su gen. Eisenhowe- 
riu Europos gynybos klausimais. Oficialiai praneša
ma, kad tiems reikalams bus paskirtas 500 milionų 
dolerių.

A John Foster Dulles, valstybės departamento 
ypatingas patarėjas, nuvykęs į Japoniją taikos su
tarties parengti, visuomenės buvo sutiktas su dide
liu entuziazmu.

A Airių organizacijos įteikė Mass. valstybės 
kongresui rezoliuciją, kurioje prašo pripažinti kovo 
17 d. legale švente visoje valstybėje. Dabar ji šven
čiama tik Suffolk apskrityje.

A Cenzo biuras praneša, kad Naujoje Anglijoje 
sumažėjo ūkių. 1945 m. buvo 150,311 ūkių, o 1950 m. 
beliko tik 103,168.

A Bostono arkivyskupija davė 422,000 svarų 
drabužių Korėjai. Drabužių vajus buvo vedamas J- 
E. arkivyskupo Richard J. Cushing direktyvoje.

A Ruhl Bartlett, diplomatijos profesorius, Tufts 
Kolegijos, kalbėdamas Mass. Moterų Balsuotojų Ly
gos susirinkime pareiškė, kad Jungtinės Tautos “ne
gali dirbti kaipo kolektyve saugumo sistema”.
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- Veržikas

Antį šiems, Sausio 30 d., 1951

Korėjos įvykių uzkulysiuose yra 
..:ri žinoti ir niekada iš akių neišleisti, 
cną didelę paslaptį. Jis pasako, kodėl 
stedairiškai veržiasi į mūšį ir kodėl So- 

tenai mesti savo didelį karo svorį.
■-rindžluriją. Šis kraštas yra tikras rak- 

1 mr. Mandžiūrijoie gyvena apie 45 mi- 
:rtų. ir techniškai pažangių kiniečių. Ten 

. ir. palyginti, išvystyta pramonė. Dėl 
- laikų rungiasi kinai, rusai ir japonai, 

f.: Rusija visokiais būdais spraudėsi į 
rusai pratęsė ir savo transibirinį gė

le, rikei j ; Bet gi japonai 1905 m. nugalėjo
: o m rii) i .=;• imperiją ir įgavo svarbių teisių

:s iš ten spausti. Gi 1931-32 m. Ja- 
.cr”?, kairium“? r Kinija visiškai įsigalėjo Mandžiurijoje 
ir rusi’ įtaką iš ton išgarino.

Antras pa m.rirnis karas vėl likvidavo Japoniją iš Mandžiu- 
: ir plati i m riš vertus sovietams. Suprantama, kinams
...r: vien ar jri ro. ■ : i ar geltoni) nei rusai nei japonai nėra 
te.- malonės sveiki. Daug kas manė ir svajojo, kad bus nenu
galima. kliltis raudonųjų kinų ir sovietų draugystei. Deja, pa- 
sičarė kitaip. Sovietai šiandien kinų viešpačiai ir valdovai. Ir 
pirmoje eilėje sovietų interesai.

Korėja yra vartai į Mandžiuriją — į Azijos valdymo sostą. 
Ir mrišriyai: Korėja yra vartai iš Mandžiurijos į Japoniją, 
pacUi'-n ir toliau... Si ..antama, kodėl šitoje, o ne kitoje Azi
jos vietoje sovietai suorganizavo puolimą. Pirmiau šiaurės ko
rė "oriai, vėliau raudonieji kinai ir dar vėliau — bus raudonieji 
rusai. Iš čia visiškai yra aišku, kas būtų, jeigu vakarų sąjun- 
griirivai bom'rarduotų. Mandžiuriją. Čia daug ir spėlioti nėrei
si. Tol? pat suprantama, kodėl raudonieji kiniečiai turėjo at
mesti net ir “miunchenišką” Jungtinių Tautų Organizacijos su- 
planuct? karo paliaubų prašymą.

tss į rytų 
lijcimi labi
VT2, SVv

Londono miesto galva rengia balių. Jam pristatomas 
penkerių metų svečias. Jis sveikinasi “lordiškai”.
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MARKSIZMAS SUKELIA KADA

KARALIAUČIUS IŠŽUDYTAS IR UŽTERŠTAS
Iš 370,000 gyventojų vokiečių beliko tik 3

Sugrįžus iš Karaliaučiaus į 
Vakarus vokietis papasakojo 
savo pergyvenimus “Das 
LTfer” laikraščiui. “Kai aš da
bar pamatau žmones, pilnus 
jaunystės ir jėgos, aš negaliu 
atsikratyti minties, kad tie 
veidai tuojau pavirs numirė
lio kaukėmis ir kad lankstūs 
kūnai pro šalį beskubančių 
žmonių bus tuojau ištiesti ant 
morų”. — Tokiomis mintimis 
jis negali nusikratyti po to, 
kai praleido 26 mėnesius Ka
raliaučiuje, suimtas Wrangel- 
kaseme, gulėdamas ant ce
mentinių grindų be jokio pa
kloto ir apkloto, pro sudras
kytą stogą lietui varvant, ma
tydamas šalia savęs šimtus 
mirštant ir vis klausdamas 
savęs: ar jau mano eilė? 1947 
išlikę gyvi vyrai vėl pamatė 
Karaliaučiaus gatves. Jau bu
vo tramvajai, aptarnaujami iš 
pradžių vokiečių. Buvo jau ir 
elektra, bet dujų nebuvo. Gat
vėse užrašai vokiški.

griuvėsiai ir žolės. Išlikusioj 
mergaičių amatų mokykloj 
įtaisytas karininkų namas. 
Tai vienintelis Karaliaučiuj 
viešbutis.

tik 
kurietiems,

seniai galėjo 
buvo 
tik nuo 1947

duotos

Kai atėjo rusai, likę 
gyventojai badavo

Kortelės buvo įvestos 
1946 m. Bet tik 
dirbo. Vaikai ir 
mirti. Jiems 
maisto kortelės
m. rugsėjo. Iš kortelių nebuvo 
galima išgyventi, veikė juodo
ji rinka. Į ją gabeno, kas ką 
turėjo iš griuvėsių ištraukę. 
Kaikurie “specialistai” augino 
žvirblius ir juos pardavinėjo. 
“Aštuonių - dešimt žvirblių 
užtenka žmogui”, įtikinėjo 
pardavėja. Bet juodoj rinkoj 
buvo mėsos ir vaikų bei mote
rų... Jas specialistai žudydavo 
tarp griuvėsių. Per tas dvi 
žiemas masės išmirė.

MII

negalinčios atprasti nuo vištų 
ir triušių laikymo čia pat gy
venamam kambary.

Stalinas ieško vyskupo
Buvo likęs dvasininkas Link, 

kuris vieną dieną buvo pa
šauktas į komendantūrą. 
Draugas Vrašovas, valdinin
kas iš Maskvos, jam išdėstė, 
kad jis turįs būti Karaliau
čiaus vyskupu. Tokia esanti 
Stalino valia. Kunigas aiški
nasi, kad tai nesuderinama su 
bažnytiniais įstatymais. “Tai 
dar pagalvok” — atleido jį 
valdininkas. Bet kunigas atsi
dūrė Vakaruose.

’ 7"

Iš Rusijos po 5 nelaisvės 
metų ;. uvo grąžinti 96 olandai, 
kaip buvę vokiečių kariuome
nės karia. Vienas iš jų, kuris 
buvo laikomas Odesoje, pasa

lę didelį vietinių gy
ventoj; kada.. “Rusai miršta 
kaip pusės nito persidirbhno 
ir bado. Rtsų vaikai spiesda- 
vosi apie mūsų lagerį ir prašė 
duonos. Kai kurie mirė tiesiog 
aikštėse. Mes negalėjome jų 
maldavimo patenkinti. Patys 
gaudavom tik 600 gr. duonos 
— baisios duonos! Ateidavo 
ir moterys, prašydamos duo- 
..4s parduoti. Kai mes atsisa- 
kydavoms, už duoną jos pasi
siūlydavo pačios”.

iClčo-S O.uIidcLS 1312*1x10^0 p3.S3," 
kojiiną papildė. “Moters ir 

kote 
rais, basi ir nuolat sušalę. 
Bent kaime. Miestuose buvo 

Žiemą rusai 
kojas mv.ltUo.’.avo skudurais, 
a ša mūvėdavo veltiniais. Ru- 
c 1 yra alkani ir laiko save 

. T. ■ . — Jie vagia viską, 
■ t r v t' Jie kapstosi at- 

’v- tris susi- 
šrlami dėl rastos supuvu

sios bulvės”.
Belaisvis, kuris buvo Sibire, 

-'•asukoja, kad darbininkas už
dirba mėnesiui 600-800 rublių, 
o duonos kepalėlis kaštuoja 
200 rublių.

Nuo savęs tenka pridurti, 
kad badavimas ir dabar yra 
visuotinis reiškinys Sovietų 
Kurijoj. Jis atėjo jau ir į Lie
tuvą. Ligi 1948 iš Rytprūsių 
žmonės eidavo į Lietuvą elge
tauti. Būriai plūde su maiše-

COHDAi PASAKOJA
liais iš Rusijos. Su kolchozų 
įvedimu ir Lietuvos kaime 
pasunkėjo padėtis. Iš vokiečių 
belaisvių, kurie buvo laikomi 
Lietuvoje, teko patirti, kad 
šimtai belaisvių buvo dėkingi 
Lietuvos gyventojams už gy
vybės išgelbėjimą. Bet rnrt> 
1949 m. jau prie belaisvių sto
vyklos Kaune (prie Nemuno, 
tarp Maironio ir Daukanto 
gatvių) jau susirinkdavo bū
riai vaikų ir prašydavo duo
nos iš bei aisvių. Sovietiškas 
badas atžygiavo ir į Lietuvą.

"New York Times” laikraš
čio korešpondentas Belgrade, 
Jugoslavijoje, nurodo vieną 
iš priežasčių, kodėl tame kraš
te kilo badas. Jis sako, kad 
komunistai yra įsitikinę, jog 
negali būti nepriklausomos 
valstybės be savo pramonės. 
Kadangi Jugoslavija yra že
mės ūkio kraštas, o Tito pa
norėjo ją iš karto paversti 
pramonine šalimi, tai jis aplei
do žemės ūkį ir ėmė steigti 
fabrikus. Žemės ūkio gami
niai be jokios atodairos buvo 
keičiami į mašinas. Bet maši
nos negalėjo taip greitai 
funkcionuoti, o apleistas že
mės ūkis nedavė > derliaus. 
Eksperimentas atsimokėjo 
badu, ypač kad pasitaikė dar 
sausra, kuri nusinešė 4 milio- 
nus tonų maisto ir pašaro. 
Sausra nebūtų taip skaudžiai 
atsiliepusi, jei žemės ūkis ne
būtų buvęs sugriautas. Paties

NAUJAS KAUNAS: VINICA

Ukrainoj, 
atrastus 

sušaudytų

Vinicos 
masinius 

žmonių

Ukrainiečių laikraštis “No- 
wvj Schlach" Kanadoj aprašė 
1943 m. 
miestely. 
Sovietų
kapus. ^Atrasta buvo 10,000 
lavonų. Iš 679 atpažinti. Tarp 
jų 279 ūkininkai. 116 darbi
ninkų, 92 tarnautojai ir 189 
intelektualai. Daugiausia uk
rainiečių tautybės. Iš bendros 
duobės ištrauktieji pasirodė 
su surištom užpakaly ran
kom, suskaldytom galvom, su 
šūviu į pakaušį pėdsakais. 
Viena ūkininkė pažinusi savo 
vyro apsiaustą. Jis buvo su
imtas, kai atsisakė šventadie
nį eiti į darbą. Į pasiteoravi- 
mus dėl vyro žmona buvo ga
vusi iš prokuratūros iš Mas
kvos pranešimą su Višinskio 
parašu, kad jos vyras esąs 
1938 gegužės 3 paleistas. Bet 
sugrįžtant jo nesulaukė. Ūki
ninkė Olchivska apžiūrėjo at
kastųjų lavonų pirštus. Pagal

nuaugusį į šoną pirštą ji atpa
žino savo vyrą, kuris buvo 
NKVD suimtas. Jo apsiauste 
buvo rastas tokio turinio raš
telis: “Aš (vardas, pavardė, 
vieta) prašau, kas šį raštelį 
ras, pranešti mano žmonai Li
nai. kad parodymus prieš ma
ne NKVD yra davę septyni 
žmonės (čia suminėtos pavar
dės). Jie paliudijo prieš mane 
teismui. Mane pasmerkė mir
ti, ir tuojau būsiu sušaudy
tas. Dievas mato, kad aš ne
kaltas. Tegul Dievas atleidžia 
ir jiems kaltes". Pasirodė, 
kad iš tų liudininkų tuo metu 
du jau buvo mirę, 
aukšti sovietų
pareigūnai ir trys dar ramiau
siai sau Vinicoj
kam nenujaučiant, kad jie yra 
NKVD agentai.

Laikraštis priduria, kad to
kių kapų Ukrainoj buvo at
rasta ir daugiau. Krasnodaro 
NKVD buvo sugalvojus net 
mašiną negyviems žmonėms 
susmulkinti.

du buvo 
kariuomenės

Tito pasidaryta bėda privertė 
šauktis kapitalistų pagalbos.

Korespondentas pažymi, kad 
tas pats yra ir su kitomis Ry
tų Europos valstybėmis, ku
rios tvarkomos marksistiniais 
metodais.

AUSTRIJOS SOCIALISTAI 
SUKALBAMESNI

Austrijos socialistų partijo
je kaskart didesnį svorį įgau
na naujos kartos politikai, ku
rie nebepalaiko senųjų karin
go ir fanatiško nusistatymo 
prieš katalikus. Jauniesiems 
socialistams pritariant, šiemet 
vd paskelbta valstybės
nedarbo diena Trijų Karalių 
šventė (Epifanija), kuri buvo 
nacių panaikinta. Naciai taip 
pat buvo įvedę privaloma civi
linę moterystę.

Šiuo metu yra pradėtos de
rybos teisingumo ministerio 
socialisto Otto Tschadek su 
Austrijos vyskupais, kurie 
siekia, kad bažnytinės jungtu
vės ir krikštai būtų laikomi 
tokiais pat teisėtais juridiniais 
aktais, kaip ir civilinės metri
kacijos. Bažnyčioje krikšty
tiems ir vedusiems nereikėtų 
registruotis valstybės įstai
gose.

Iki 1938 metų tokia tvarka 
ir buvo. Naciai ją panaikino, 
uždrausdami kunigams teikti

Karaliaučius — tvirtovė
Paskutiniais dvejais metais 

Karaliaučius yra paverstas 
tvirtove. Stiprūs daliniai su 
prožektoriais ir šunimis sau
goja Karaliaučiaus apygardą 
nuo lenkų užimtų Rytprūsių, 
iš pietų pusės. Ir nuo Lietu
vos pusės siena saugojama. 
Kaliningrado sritį net rusai 
tegali peržengti 
cialiais leidimais, 
saugoja pajūrį, 
klos dirba pilnu 
pėdoje įrengta
laivų bazė. Vietomis gyvento
jai iš pajūrio iškelti...

kurie 
nuo 4047 m.

imta 
Jau

Karaliaučius buvo turėjęs 
372,000 gyventojų. 175.000 
buvo dar tada, kai gen. Lasch 
1945. 4. 10. atidavė sovietams 
sugriautą miestą. 60,000 žuvo 
pirmomis dienomis, kai rusai 
įėjo į miestą. 1946-7 m. žiemą 
žuvo vėl 20,000. Liko dar apie 
80000 vokiečių, 
deportuoti
1947-8 m. žiemą buvo atga
benta iš Rusijos civilių ir ka
rių 100.000. Šiandien vokiečių 
yra 3,000. Jie laikomi kaip 
specialistai ir neišleidžiami. 
Daugumą vokiečių šitoje viso
je Karaliaučiaus apygardoje 
sudaro iš sovietų zonos atga
benta “liaudies milicija”, kuri 
čia paskirstyta į Vėluvos ir 
Įsručio kareivines. Čia ji at
lieka vienerių metų apmoky
mą.

Kaip Karaliaučius atrodo 
dabar?

— Miesto centras visas su
griautas. Pilis taip pat. Mėgs
tamiausioj pasivaikščiojimo 
vietoj — Steindammstrasse—

jungtuvių ir krikšto sakra
mentus neužsiregistravusiems 
valstybinėse įstaigose. Šią ne
toleranciją jaunieji socialistai 
yra linkę panaikinti ir duoti 
laisvę žmonėms eiti pas kuni
gą arba pas metrikacijos val
dininką. Abiejų sudaryti juri
diniai aktai būtų laikomi 
giateisiai. »

KATALIKŲ PASAULYJE

iy-

f SEIMELIS
Prašoma visi Federacijos skyriai ir visos katalikiškos or- 

r;.," iClJos i; vln-rti atstovus į Naujosios Anglijos Kataliku šei
ni'“, kuris įvyks š. m. vasario 25 d. Nekalto Prasi dėjimo Šv. 
L 7 iiet parapijos svetainėje Cambridge, Mass. Nuoširdžiai 
kviečiame dvasiškius ir pasauliečius seimelyje dalyvauti.

V. J. KUDIRKA, Apskričio Pirmininkas.

gyveno, nie-

VZ V A I G Ž D Ę”
Skaiiyidfe ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį

Kaina metams $2.00. Užsienyje S2.5O
Adresas: “ŽVAIGŽDES” ADMINISTRACIJA 

488 E. Seveuth St., So. Boston 27, Mass.

Sudarė katalikų kareivių 
biflrą

J. E. arkivyskupas Richard 
J. Cushing, D. D. šiomis die
nomis pranešė, kad yra suda
ręs “Katalikų Kareivių Biu
rą". Biuras tarnaus katali
kams kareiviams didžiojo Bos
tono srityje. Biuro direkto
rium paskirtas kun. Philip J. 
Kearny, dabartinis Katalikų 
Labdarybės biuro direktorius 
pagelbininkas.

• Šventųjų metų paroda
Šventųjų Metų proga Romo

je buvo surengta misijų meno 
paroda. Ji bus perkelta į Is
paniją ir parodyta kovo mė
nesį Madride ir Barcelonoje. 
Parodos perkėlimu rūpinasi 
pati Ispanijos vyriausybė per 
kultūros institutą ir misijų 
tarybą.

• Nauji krikščionys 
Japonijoje

Japonijos sostinėje — To- 
kyo — vien per Kalėdų savai
tę jėzuitai pakrikštijo apie 
500 naujų krikščionių šv. Ig
naco bažnyčioje.

• Ispanų ambasadorius
apdovanojo

Naujai paskirtas Ispanijos 
ambasadorius JAV-bėms — 
Jose Felix Leųuerica — apdo
vanojo aukščiausiu šv. Alfon
so Išmintingojo ordinu kuni
gą dr. J. F. Thorningą, Corro- 
liton Manor, Md., kaip labiau
siai pasidarbavusiam ispanų- 
amerikiečių draugystei. Anks
čiau jis buvo apdovanotas Di
džiuoju Karalienės Izabelės 
kryžiumi.

• Švedijoje tik 45 
katalikų kunigai

Švedija yra ištisai protesto- 
niškas kraštas, kadaise net 
ginklu kovojęs prieš katali
kus. Seniau buvo tik 6.000 ka
talikų, dabar jų priaugo iki 
16,000. kuriuos aptarnauja 45 
kunigai. Gyventojai yra smar
kiai išsiblaškę po kraštą, ku
nigai važinėja dviračiais. Mo
kyklose jie negali dėstyti re
ligijos, nes pagal valdžios po
tvarkius ten dėstomas tik pro- 
testoniškas mokslas.

c.

Didžiausias judėjimas prie 
šiaurės stoties

Jos aikštėj čia vyksta para
dai, kuriems nesigailima fajer- 
verkų. Iš čia eina susisiekimas 
su Įsručiu, Kaunu. Maskva. Iš 
čia eina kita geležinkelio lini
ja į Schneidemuhle ir Kustri- 
ną. Iš čia išgabenami Kara
liaučiaus gyventojų likučiai. ' 
Atnaujintas susisiekimas su 
Pilau, kuris dabar vadinasi 
Daltijak. su Kranz, dabarti
niu Zelenogorodsku. Tilžė 
(dabar Sovietsk) geriausiai 
pasiekiama laivu ligi Labuvos 
(dabar Poliesk), o toliau pės
čiom. Ligi Įsručio (Cemia- 
showsk) galima ir traukiniu 
atvykti. Dažnas karaliaučiškis 
šiuo traukiniu vykdavo į Lie
tuvą, nes “ten kaimuose tebe- _ <lt r
gyvena žmonės sn širdimi. 6.000 patrankų, 300 bombone- 
Jokis karaliaučiškis elgeta ne
grįžo iš ten nepasotintas, — 
jeigu jam pakeliui neištuštino 
kišenės. Lietuvos ūkininkas 
ne vieną rytprūsietį išgelbėjo 
nuo bado mirties”.

vo-

Rusės nori atrodyti 
europietėmis

Karaliaučiuje daugumas 
kiečių moterų dirba siuvyklo
se, nes rusės nori europiškai 
taisytis. Daugelis yra tarnai
tės rusiškose šeimose. Ir čia 
nori rusės europiškai išmokti 
stalą užtiesti, virti, bet gi jos
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Greitlaiviai 

Laivų staty- 
tempu. Klai- 
povandeninių

• Kaip rėmė Sovietų 
Sąjunga Ispaniją?

Rusija visomis jėgomis tal
kininkavo Ispanijos komunis- • 
tinei vyriausybei pilietinio ka
ro metu. Ji tik per vieną karo 
mėnesį (1936 m. spalio 20 — 
lapkr. 20) atgabeno raudo
nosioms brigadoms Ispanijoje 
100,000 šautuvų, 300,000,000 
šovinių, 15,000 kulkosvaidžių,

►-< Ik . - . . •

šių, 75 priešlėktuvines pa
trankas, 20,000 padegamųjų
bombų, 25,000 aviacijos bom
bas. Per tris menesius prista
tė 300 lėktuvų su pilotais, 300 
aprūpintus tankus ir pakan
kamai 
300.000 
pagalba 
1937 ir

ginklų apginkluoti 
vyrų. Panašiu tempu 
buvo siunčiama per 

1938 karo metus.

Rašyk daugiau ir drąsiai
DARBININKUI

Kas tau patinka ir kas 
nepatinka.
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BROCKTON, MASS. J

8-0771 $

WE CARRY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Parta & Service 

Refrigerators & Rome Freezers 
Good Used Trucks atid Used Farm 

Machinery
McCARTNY EOUIPMEMT COMPANY

1740 MAIN ST.,
Teis. 6385

CADIILAC PONTIAC
WM. H. BASSETT CO.

Airiai rūpinasi savo 
išeiviais

Dubline parengta fotografi
jų paroda, kurioje išstatyta 
daugiau kaip 200 nuotraukų. 
Jos vaizduoja visą airių gyve
nimą ir kultūrą. Ši paroda bus 
parodyta pirmiausia Ameriko
je, kurioje gyvena apie 20 
milijonų airių. Tegu jie pama
to. kur yra nužengusi 
vyne. Be to ši paroda 
rengta ir Australijoje 
ropoję.

1782 Main St. 33 Main St.
J BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS. į
* . 5

g

jų te
bus su- 
ir Eu-

%

BROTHERHOOD OIL CO. į
/i -

Pečiams ir šildymui aliejus. 
Urmu ir Retail 

Tel. 6140 4

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service” g

\ 874 Ha. Mostelto St., T

s

Brodton, Mass. j
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Vienas iš mūšy bendradar
bių, jaunas gabus teisininkas 
Dr. Š. gerai pažįstąs Vakaru 
Europos ir JAV saugumo įsta
tymus, sutiko “Darbininko” 
skaitytojus plačiau supažin
dinti su priimtu vidaus saugu
mo įstatymu, nukreiptu ypač 
prieš komunistus. Vienas 
straipsnis čia spausdinamas. 
Toliau seks kiti.

Pakeliui j tretįjį karą
Spėliojimui apie trečiojo pa

saulinio karo pradžią atsirado vėl naujų davinių. 
Trys nauji dalykai galutinai paaiškėjo. Pirmas da
lykas, kad karas Kinijoje turės būti. Nori ar neno
ri — reikės kariauti. Sovietai šitą antrą frontą už-1 
planavo ir įvykdė. Kokios to pasėkos galėtų būti? 
Gali pasidaryti nebeišvengiama Čenkaišeko invazija 
į Kinijos kontinentą. Be Amerikos pagelbos čia ne- 
apseis. Mandžiūrijos bombardavimas gali pasidaryti 
būtinas. Gi Mandžiūrija Sovietams labai opi vieta. 
Ten, ar bent netoli jau yra apsčiai paruoštos rusiškos 
kariuomenės. Pagaliau, apie 100 tūkstančių japonų 
gerai išmokslintos policijos gali per labai trumpą lai
ką būti paversti į modernišką kariuomenę. Filipinai 
parodys taip pat didesnį aktyvumą. Aišku, kad rau
donieji kiniečiai turės daug smūgių pakelti. Naminis 
partizaninis karas Kinijoje gali taip pat greit įsi
liepsnoti. Ar Sovietai į tai galės pasyviai žiūrėti? Ar 
raudonieji kiniečiai su tuo sutiks? Juk yra tam rei
kalui ir Kinijos ir Maskvos raudonųjų sutartis.

Europoje atsirado taip pat daugiau aiškumo. 
Organizavimas fronto prieš Sovietų užpuolimą perė
jo iš teorijos į praktiką. Generolas Eisenhoweris jau 
rikiuoja kariškas divizijas visų prieškomunistinių 
Europos kraštų. Įtrauktas ne tik Franco ir Tito, bet 
angažuojama arčiau ir Turkija ir kiti iki šiol mažiau 
minėti kraštai. Viską krūvon sudėjus, davus gerus 
moderniškus ginklus ir tinkamą karo vadovybę, gau
nasi tokia karo pajėga, kurios Sovietai per trumpą 
laiką negali tikėtis parblokšti. Be to, ateis Amerikos 
neišsenkama karo mašina ir maistas i^alkusiems 
žmonėms. Gi Sovietų pavergtų tautų partizaninis su
kilimas yra taip pat labai silpna vieta Sovietų užpla
nuotoje ofensyvoje. Sovietai visa tai aiškiai mato. 
Ar jie nesurizikuos ką nors tokio padaryti, kol jiems 
atrodo dar ne per vėlu? Bet vėl gi čia Amerikos ato
minių bombų didelis ir kasdien augąs skaičius suda
ro Sovietams nemažą kliūtį.

Paskutinis dalykas — tai, vokiečių ginklavimas. 
Sovietai pasakė, kad jie to nepakęs. Prancūzai ilgai 
buvę labai priešingi vokiečių ginklavimui, dabar vis 
daugiau nusileidžia. Generolas Eisenhoweris jau su
eina į kontaktą su vokiečiais ir, nepaisydamas So
vietų protestų, pradėjo ir skubų ir realų darbą. Tai
gi Sovietai stovi dabar prieš padėtį, kuri reikalauja 
greito sprendimo.Kazys Veržikas.

ak- 
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McCarran aktas
Pereitų metų rugsėjo 

mėn. 23 d. Kongresas pri
ėmė Vidaus Saugumo 
Įstatymą (Internal Secu- 
rity Act of 1950), kartais 
vadinamą McCarran 
tu, pagal autoriaus 
vardę. Šis įstatymas 
buvo spaudos plačiau 
minėtas, nes tuometinių 
kovų įkarštis Korėjoje 
buvo atitraukęs visuome
nės dėmesį nuo kitų 
krašto reikalų, nors pats 
įstatymas nustato vidaus 
kovai su komunistais 
ypatingas priemones lig- 
šiol jokioj kitoj valstybėj 
neišbandytas.

Priimtas didele balsų 
dauguma

Vidaus Saugumo Įsta
tymas sutiko labai smar
kią opoziciją, buvo Prezi
dento vetuotas, bet Ats
tovų Rūmų ir Senato 
antrą kartą priimtas la
bai didele balsų daugu
ma, taigi Prezidento veto 
buvo nugalėtas ir įstaty
mas yra įsiteisėjęs. Per 
paskutinį balsavimą, ku
ris turėjo nulemti Prezi
dento vetavimą, Atstovų 
Rūmuos už įstatymą bal
savo 286, prieš — 48, ne
balsavo — 95; o Senate 
už įstatymą balsavo 57, 
prieš — 10, nebalsavo — 
29.

Skirtingos nuomonės
Įstatymo autoriai tvir

tino, kad jų siūlomos 
priemonės apsaugos A- 
merikos vidaus padėtį 
nuo priešvalstybinių gai
valų veiklos, netgi nesu- 
varžydamos piliet i n i ų 
laisvių, o įstatymo prie-

šai teigė, kad šios prie
monės pasieks kaip tik 
priešingų rezultatų: ne
garantuos vidaus saugu
mo ir suvaržys piliečių 
laisves.

Atrodo, kad abiejose 
pusėse buvo sąžiningų ir 
patriotiškai nusiteikusių 
žmonių, todėl tik ateitis 
galės parodyti katrų 
sprendimas buvo teisin
gesnis.

Pinklės komunistams
Daug kritikų sakė, kad 

įstatymo siūlomos prie
monės yra labai nelanks
čios ir jų įgyvendinimas 
beveik neįmanomas, kad 
jos tik padės komunis
tams. Kongrese tokiems 
buvo paprasčiausiai at
sakyta, kad tuomet nesu
prantama, kodėl komu
nistai stengiasi šio įsta
tymo priėmimą visokiais 
būdais sutrukdyti ir 
smarkiai jį puolą, jei tas 
įstatymas, vietoj paken
kęs, gali jiems tik padėti. 
Amerikos komunistų ei
lėse yra puikių intelektu
alų ir labai gabių teisi
ninkų, kurie anksčiau ne
gu kas kitas tiksliai nu
statė, kokios jiems ruo
šiamos pinklės.

Jie tikėjosi ir laukė 
kitokių priemonių 

Jungtinių Valstybių po
litikai keletą metų svars
tė, kokį būdą pasirinkti 
komunistų veiklai krašto 
viduje tvarkyti. Daugu
mas siūlė paprasčiausią 
priemonę — uždrausti 
komunistinį ve i k i m ą. 
Prieš tokį siūlymą pasi
priešino net pats FBI di
rektorius Edgar J. Hoo- 
ver, nes esą toks teisinis 
komunistų “likvidavi
mas” suvarytų juos vi
sus į pogrindį ir Ameri
kos saugumo organams 
apsunkintų sekti jų dar
bus. Patiems komunis
tams šios priemonės ne
būtų labai baisios, nes jų 
veikimas, kad ir nebūda
mas uždraustas, visur ir

visais laikais yra buvęs 
pusiau slaptas. Paprastai 
komunistai labai saugo, 
kad niekas tos jų slaptos 
veiklos neišvilktų į die
nos šviesą, į ką naujasis 
saugumo įstatymas kaip 
tik yra atkreipęs visą dė
mesį.

Įstatymas nukreiptas 
prieš diktatūrą

Įstatymo §2 nurodo šių 
priemonių reikalingumą, 
nes esą po ilgų tyrinėji
mų Kongresas nustatė, 
kad “egzistuoja pasauli
nis komunistų judėjimas, 
kuris pagal savo kilmę, 
išsivystymą ir dabartinę 
praktiką yra revoliucinis 
judėjimas”, siekiąs įvai
riomis nelegaliomis prie
monėmis ir prireikus 
naudojant smurtą bei jė
gą “įkurti kiekvienoj pa
saulio valstybėj totalita
rinę diktatūrą”. Šitas pa
saulinis komunistų judė
jimas yra “diriguojamas 
ir kontroliuojamas 
nos svetimos 
komunistinės 
ros”,

vie- 
valstybės 

diktatū- 
ir nors įstatymas 

neišvardija Sovietų Są
jungos, bet visiems turi 
būti aišku, kokią “sveti
mą valstybę” turima gal
voj.
Norima apsisaugoti nuo 

komunistų sąmokslo
Komunistų judėjimas 

Jungtinėse Valstybėse 
siekia priartinti momen
tą, kuomet kraštas bus 
tiek užimtas svetimais 
įsipareigojimais bei nua
lintas vidaus nesutarimų., 
kad valdžios nuvertimas 
jėga pasidarytų įmano
mas dalykas. Pildydamas 
konstitucinę pareigą, “rū
pintis krašto saugumo 
reikalais, išsaugoti Jung
tinių Valstybių kaip ne
priklausomos tautos su
verenitetą ir garantuoti 
kiekvienai valstybėlei 
(Statė) respublikinę val- 
dymosi formą”, Kongre
sas leidžia šį įstatymą, 
kad sutrukdytų pasauli-

BALI' Vajaus New Yorko Komiteto valdybos nariai (iš 
kairės į dešinę): A. S. Trečiokas — vicepirmininkas, dr. Aldo
na šliupaitė — iždininkė, Vaclovas Alksninis — vicepirminin
kas ir Juozas Boley — pirmininkas. BALF Seimo metu Nevv 
Yorko komitetas įteikė $3,23090, Tag Day rinkliavos likučius. 
Vajus Nevv Yorke iš viso davė $9,709.20.

niam komunistų sąmoks
lui įvykdyti savo planus 
Amerikoje. įstatymas 
paskelbia, kad komunis
tinis veikimas Jungtinė
se Valstybėse sudaro 
“aiškų ir betarpišką pa
vojų”, kas pagal Ameri
kos teismų praktiką turi 
didelę reikšmę, nes tik 
tokio pavojaus atvejais 
gali būti apribojamos pi
liečių individualinės lais
vės.

Apibrėžiamas naujas 
nusikaltimas

Įstatymo §4 apibrėžia 
naują nusikaltimą, bau
džiamą iki 10 metų kalė
jimo ir iki 10,000 dolerių 
baudos už sąmokslą at
likti kokį nors “veiksmą, 
žymiai prisidedantį prie 
įvedimo Jungtinėse Vals
tybėse totalitarinės dik
tatūros”, kontroliuoja
mos kurios nors svetimos 
vyriausybės. Sakoma, 
kad šis nuostatas esąs 
perdaug platus, neapi
brėžtas ir todėl priešta
raująs Konstitucijai, nes 
baudžiamojo įstatymo 
apimtis turi būti aiški ir 
jo turinys tiks’iai nusta
tytas. Jei Aukščiausias 
Teismas kartais 
kintų šį nuostatą dėl 
konstitucinių priežaščių,

Uždraudė įvežti 
vėžius

VVashington. — Sausio 
26 d. Jung. Valstybės 
uždraudė vėžių mėsos 
įvežimą iš Sovietų Rusi
jos. Uždraudimas moty
vuojamas tuo, kad toji 
mėsa gaminama panau
dojant vergų darbą. Už
draudimo įsakymas buvo 
išleistas iždo departa
mento, remiantis įvežimo 
įstatymu. Amerikos vė
žių pramoninkai, remia
mi kai kurių kongreso 
narių, seniai protestavo 
prieš dumpingą (nešva
rią konkurenciją), kuria 
rusai labai numušdavo 
vėžių kainas Jung. Vals
tybėse. Sovietus įgalin
davo tai padaryti, naudo
jant napmokamą, pri
verstiną vergų darbą. Jų 
protestai ilgai buvo 
svarstomi iždo departa
mento ir dabar prieita, 
kad tikrai Rusijoje vė
žiai gaudomi vartojant 
priverstiną vergu darM.

tai šis žingsnis nepada
rytų didelės spragos, nes 

nežymią 
Dr. š.

panai- jis apima tik 
įstatymo dalį.

(Bus daugiau)
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Tačiau 
kaip išgavus iš Olgos savanorišką vagystėje 
prisipažinimą? Kad nors, dabar liudininkui 
girdint, pasipasakotų apie savo išlaidų gy
venimą Paryžiaus gatvėse, tai būtų galima 
tą užtempti ant vagystės kurpalio. Bet ji ty
li kaip užkerėta. Atrodo nė negirdinti ką 
Šampanovas kalba. Jos mintys kažkur kitur 
skrajoja. Ar tik nebus užimta išsigelbėjimo 
planais. Ir kur, pagaliau juos veda?

Tas klausimas ne juokais pradėjo Šampa- 
novui rūpėti. Kol dar ėjo nuskurusio prie
miesčio gatvėmis, buvo natūralu: pogrindis 
visuomet telkiasi griuvėsių ir šlamštų vieto
vėse. Juodu su šeškaičiu laukte laukė, kad 
štai Olga apsistos ties kuria bakūže ir nuro
dys, kad ji čia gyvena. Bet Olga niekur ne
apsistojo ir vis slinko pirmyn. Jau lūšnelės 
liko užpakaly, jau gryna pieva, o ji vis eina. 
Dabar juodu tikisi, kad Olga apsistos ties 
kuriuo grioviu ir parodys lindynę į požemį, 
bet Olga slenka pirmyn. Jau matyt miškas. 
Tiesa, miškas dar už kokio kilometro, bet 
su kiekvienu žingsniu jis artėja. Šampano
vas su šeškaičiu susižvelgė. šampanovas 
prabilo.

— Klausyk, Olga Pavlovna, kur mus vedi? 
Juk ne miške gyveni, tik kur nors pas žmo
nes.

— Aš vedu kur reikia.
— Ne. Taip toliau negalima. Sustokime,— 

tarė Šampanovas.
Jie sustojo ir apsidairė. Dabar tik pama

tė, kad bėgte bėga pas juos kažkoks karinin

kas. Jis iš tolo moja, kad sustotų. Bet jie 
jau buvo sustoję ir nustebę laukė, kas čia 
bus. Karininkas atrodė labai susijaudinęs.

— Tovarišč pulkininke! — kreipėsi į Šam- 
panovą. — Tamstai gręsia pavojus. Ši ponia 
veda jus į banditų guolį. Kol dar ne pervėlu, 
grįžkit atgal.

Šampanovas vos susilaikė nesudrebėjęs. 
Bet apsimetė nebojančiu.

— O jeigu aš jai įsakiau ten mus vesti? 
Karininkas gūžtelėjo pečiais.

— Jeigu taip, tai labai atsiprašau.
Ir griežtai atsaliutavęs, apsisuko eit at

gal. šeškaitis pamerkė Šampanovui. Jis nu- 
juto, kad čia kas nors ne taip. Šampanovas 
atšaukė karininką, kurs griežtai apsisukęs, 
grįžo atgal.

— Ką įsakysite, tovarišč pulkininke?
— Tamsta nori pabėgt? — tarė šampano

vas. — Iš to numanu, kad pavojaus iš tikrų
jų esama. O gal tik norėjai iš manęs pasi
juokt?

— Juoktis iš viršininko pavojingiau, negu 
kautis su banditais, — tarė karininkas. — 
Banditų kulka gali prašaut pro šalį, o krėsti 
juokus iš viršininko — tikra mirtis. Tačiau 
jei norite mane išbandyti, pasiimkite su sa
vim, ir aš parodysiu ką gali padaryt.

Šampanovas peržvelgė karininką nuo 
galvos iki kojų. Palyginus su Šampanovu, jis 
atrodė kaip gaidys greta nusipenėjusio žąsi
no. šampanovas nuolaidžiai šyptelėjo.

— Na, įdomu, ką tamsta banditam paro
dytum?

— Tamsta parodysi liežuvį, o aš štai ką,— 
atsakė karininkas ir grybštelėjo Šampanovą 
už alkūnės.

Šampanovas sužviegė ne savu balsu ir 
susmuko ant žemės.

— Nešauk taip garsiai, nes banditų prisi

šauksi, — tarė karininkas ir sudavė jam 
per žandą.

Šampanovas kaip buvo išsižiojęs, taip ir 
paliko. Susičiaupti nebegalėjo, nes žandas 
buvo išnarintas. Iškištas liežuvis nebešaukė, 
tik kymiai stenėjo. Karininkas apčiupinėjo 
jo kišenes ir ištraukė stambų revolverį. Pas
kui kreipėsi į sustulbusį šeškaitį.

— Ko tu žiopsai, tarsi šmėklą pamatęs? 
Veskis savo šefą pas gydytoją — matai, ko
kioj jis padėty. Na, greičiau — pajudėk!

Ir suspaudė jo antpetį, šeškaitis garsiai 
suspiegė ir sukrito. Ir iš jo kišenės karinin
kas ištraukė pištalietą. Paskui kreipėsi į 
Olgą.

— Na, panele, dabar skubėkim į mišką.
Bet Olga nė ne krust. Stovėjo, lyg nuosta

baus sapno sukaustyta.
— Na, ko stovi? čia ne sapnas. Žiūrėk, 

saulutė šviečia. Ir aš ne koks burtininkas ir 
ne rusų karininkas, tik lietuvių partizanas 
Genys. Gal girdėjot? Ne? Tai nesvarbu. Aš 
čia ne kokius stebuklus rodžiau, tik porą ja
poniškų triksų panaudojau. Na, skubėkim. 
Tas žioplys po kelių minučių atsipeikės ir 
šauksis pagalbos, o miškas dar tolokai.

Jis pagriebė Olgą už rankos, ir abudu pro
tekine nusiskubino į girią.

Tuo tarpu atsipeikėjęs nuo skausmo ir 
sukrėtimo šeškaitis vedėsi į miestą išsižio
jusį ir klymiai dejuojantį Šampanovą. Pra
džioje buvo garsiai bešaukiąs pagalbos, bet 
greit susiprato, kad su tokiu ligoniu reikia 
ko labiausiai vengti viešumos... Bet gi neiš
vengė. Vidurdieny nuo žmonių nepasislėpsi. 
Pradžioje viens kits nedrąsiai pasižiūrėjo ir 
tik iš tolo sekė, paskui vis daugiau žiūrovų 
prisijungė ir pagaliau visa minia juos lydė
jo. Suprantama, neapseita be pastabų.

— Kas jį taip sužalojo, kad baisu žiūrėt?

Gal partizanai?
Tai vis pašnabždomis. Bet štai kažkas vi

su balsu riktelėjo.
— Tokias žaizdas tik Japonijoj pagydoma.
— Cha, cha, cha!

XLI.
Dobilienės slėptuvėj, kuri buvo iškasta 

čia pat prie jas namelio, susirinko būrelis 
partizanų, jų tarpe ir Genys, jaunesnysis 
Andriaus Stuobrio sūnus. Atsilankė ir jo 
vyresnysis brolis Andrius, pramintas Saka
lu. Dalyvavo ir kiti žymesni partizanų va
dai. Mažai jiems ten beliko slėptuvių, ir šis 
nedidokas Dobilienės požemis, pačiam prie
miesty įkurtas, buvo saugiausias, nes bol
ševikų žvalgybai nė į galvą neatėjo įtarti, 
kad taip arti miesto būtų įsikūrę partizanai, 
ir dar pas tokią ištikimą komunistę kaip 
Ona Dobilienė, kuri taip sąžiningai skalbė 
ir lopė komisarų baltinius.

Dobilienė ne tikra jos pavardė. Ji buvo 
pulkininko S. žmona. Kai du čekistai buvo 
atvykę areštuoti jos vyrą, tai buvo taip ne
tikėta, kad pulkininkas paskubomis įbruko 
savo žmonai revolverį, manydamas, kad ant 
jos asmens kratos nedarys. Kai jie pradėjo 
pulkininką krėsti, žmona abudu čekistu nu
šovė ir, nebesusivokdama ką daranti, tuojau 
iš namų išbėgo. Nuo to laiko ji savo vyro 
daugiau nebematė. Jis taip pat turėjo pa
bėgti, tik nežinia kur. Veikiausiai į Vokieti
ją, bet ji tik spėliojo, nes jokių žinių iš ana
pus geležinės uždangos nebe galima gaut.

Dobilienė baltai nusidažė plaukus, apsi
metė senele, susikūprino, apsirėdė skarma
lais, pakeitė pavardę ir nuėjo tiesiog į čeką 
prašyti darbo. Pasisakė esanti skurdžiaus 
darbininko našlė, kurios vyrą nužudė bandi
tai. Esanti baduolė ir prašanti betkokio dar
bo. Mokanti gerai skalbti ir taisyti baltinius.
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Lėktuvai
Pirmą kartą lėktuvas nuo 

žemės pakilo 1903 metais, t.y. 
prieš 48 metus. Prieš tai vo
kiečių grafas Zepelin, gyvenęs 
Wuertenberge ir miręs per 
pirmąjį pasaulinį karą, buvo 
padaręs dirižablį, dažnai kur 
vadinamu cepelinu (pagal pa
tį grafą). Po to aviacija vys
tėsi šuoliais. Per pirmąjį karą 
kautynėse dalyvavo ir lėktu
vai Jie buvo dar netobuli, pa
lyginus su mūsų laikais. La
kūnas sėdėdavo apačioje vi
siškai atviroje erdvėje, ant 
tam tikro balno, lyg ant dvi
račio. Už jo buvo žvalgas, ku
ris, reikalui esant “bombar
duodavo”.

Tos bombos visai nepana
šios į šių dienų bombas, ku
rios kaukdamos skrodžia orą, 
pramuša didžiausius namus 
ir, įlindę į rūsį, sprogsta. 
Anais metais vartojo papras
tas rankines bombas. Jos ne
buvo niekur pritaisytos. Žval
gas imdavo su ranka ir kaip 
kokias ropes mesdavo iš lėk
tuvo į taikinį. Jų svoris nedi
delis — iki penkių svarų. Kad 
kartais, staiga lėktuvui kritus 
ar nusileidus, jos nesprogtų 
nuo sutrenkimų, buvo užkiš
tos tokiu kaištuku. Todėl, pa
matęs kur nors priešo sandėlį 
ar kokį kariuomenės telkinu- 
ką, pirmiausia turėjai ištrauk 
ti kaištį, nes kitaip numesta 
bomba nesprogs.

sukons- 
lėktuvą, 

180 km., 
net seilę

Lietuvis bombarduoja 
Rytprūsius

Kartą vienam lietuviui, caro 
armijos leitenantui, teko “pul
ti” Rytprūsius per didžiąją 
ofenzyvą. Jis buvo žvalgas, o 
jo draugas — lakūnas, rusas 
kapitonas. Uždavinys buvo su
bombarduoti ginklų sandėlį, 
esantį Isrutės rajone. Abu sė
dėjo ant dviračio “balnų” ir 
dairėsi į vokiečių frontą. Vo
kiečiai, išsirikiavę eilėmis, ati
darė šautuvų ugnį. Tačiau 
jie laimingai smelkėsi pirmyn. 
Pamatė ir sandėlį prie stoties. 
Tada žvalgas, laikydamas 
vienoje rankoje foto aparatą, 
kita ėmė “ropes”, traukė kaiš- 
tukus ir mėtė į sandelį. De
vinta bomba pataikė. Bet tuo 
pačiu metu peršovė ir lakūną, 
pažeidė lėktuvo trosus, kad jis 
tegalėjo suktis tik į vieną 
pusę. Spėjo šiaip taip nufoto
grafuoti degantį sandėlį, pas
kui skliauti žemyn ir nukrito 
"niekeno žemėje”, tarp vo
kiečių ir rusų frontų. Lėktu
vas sudužo, lakūnas užsimu
šė, o žvalgas prisitrenkė ir 
sunkiai susižeidė. Naktį rusų 
kareiviai ištraukė į užnugarį, 
paguldę ant milinių.

Pirmojo didžiojo karo metu 
labiausiai pagarsėjo vokiečiai 
lakūnai. Buvo tokių, kurie net 
kelias dešimtis priešų lėktuvų 
numušė.

Lietuvos laisvės karuose 
taip pat dalyvavo ir aviacija. 
Ji buvo paprastutė, naudoja
ma daugiausia žvalgybos tiks
lams. Vėliau, 
tės metais, 
aviacija buvo 
Ii namai Buvo 
traktorių, iš
šiai pasižymėjo 
A. Gustaitis, 
tipą. (Šios raidės reiškia: An
tanas nori būti ore. Antanas 
— generolo vardas).

Pirmasis skrydis per 
Atlantą

Šiandien Amerika turi tokių 
lėktuvų, kurie gali į betkokį 
žemės kampą nuskristi ir su
grįžti nenusileidę. Lėktuvai 
veža ne tik keleivius, bet ir 
sunkiausius ginklus, kariuo
menės dalinius. Berlynas pa
rodė, kad galima net didžiau- 
sį miestą aprūpinti iš lėktuvų. 
Kiekvieną valandą šimtai lėk
tuvų, kaip kregždės, siuva per 
viso pasaulio erdves, skubiai 
mum vešdami paštą, gabenda
mi keleivius. Pasaulis pasida
rė dabar toks mažas, lyg mū
sų kaimas. Iš Amerikos į Eu
ropą perskrendama per 14 va
landų su visais priešpiečiais 
ir “pasiganymais” aerodro- 
mose. O kiek reikėjo keliauti 
seniau prieš kokį šimtą metų 
tuo pačiu keliu? Iš Australi-

tiksliai nepasakytų, nes visos 
šalys, visos ginklavimosi mi
nisterijos slepia. Visi paduoti 
daviniai priklauso nuo aplin
kybių, ar tuo norima savo 
priešą pagąsdinti, ar padrą
sinti. Jei gąsdinama, surašo
ma daugiau lėktuvų, o jei 
drąsinama viliojama į kariu
ką, skelbiami tik mažiausi 
skaičiai. Šiuo metu stipriau
sią aviaciją turi JAV. Toliau 
eitų Rusija. Apie jos oro pa
lias nieko tikslaus nežino
ma. Tačiau reikia manyti, kad 
jie turi daug. Tik jų lėktuvai 
yra blogesnės medžiagos ir 
konstrukcijos, todėl mažesnis 
jų ir patvarumas ir greitis. 
Civiliams gyventojams lėktu
vai daugiausia patarnąuja A- 
merikoje, o mažiausiai — Ru
sijoje. Laisvame pasaulyje 
yra sukurtos tarptautinės or
ganizacijos — oro linijos. Jų

LIETUVIAI
‘ v

Kanados vyriausybė 
šiais metais priimti

suti-
dar 

o N.
ko
50,000 DP iš Europos, 
Zelandija — 3,000. Kanada 
iki šiol yra įsileidusi apie 
100,000 pabėgėlių.
• “Mūsų pastogė” prieš dve

jetą metų pradėjo eiti Austra
lijoje. Ji dabar išleido savo 
šimtąjį numerį ir žada toliau 
tvirtai laikytis.
• Grohne, pereinamoje sto

vykloje (Vokietija) muzikas 
Kačenauskas suorganizavo 
chorą, kuris giedojo per visas 
šventes.
• Prie Grohno — Bremen 

stovyklos skubiai rengiama ki
ta emigracinė stovykla, iš ku
rios daugiausia bus vežama į 
Ameriką ir į šitus kraštus.
• Romoje buvo iškilmingai 

paminėta ateitininkų 40 metų 
sukaktis. Paskaitą skaitė prof. 
Z. Ivinskis.
•

ną 
ką

šiai paplitusių laikraščių įdėjo 
Juozo Micevičiaus novelę, kar
tu pažymėdami, kad autorius 
seniai gyvena Italijoje ir rašo

PASAULYJE
įvairių publicistinių straips
nių.
• Paryžiuje mūsų jaunas ta

lentingas dailininkas Vytau
tas Kasiulis surengė antrą 
parodą. Jo kūriniai vietinių 
kritikų buvo palankiai ir šil
tai jvertinti. Paroda vyko nuo 
gruodžio 9 iki sausio 9.
• Venecueloje organizuoja

ma rinkliava lietuvių tremti
nių naudai. Surinktais pini
gais bus sušelpti negalintieji 
iš Vokietijos emigruoti lie
tuviai.
• Toronte, Kanadoje, praei

tais metais 
tuvių porų, 
rios; visos 
kos.
• Kanadoje organizuojama 

Mažosios Lietuvos lietuviams 
parama. Jie daugiausia gyve
na Vokietijoje, Britų zonoje, 
ir neturi galimybių išemigruo
ti.
• John Gielgud, žinomas lie

tuvių kilmės anglų aktorius, 
gastroliuoja New Yorko Ro- 
yale Teatre. Jo proseneliai 
Anglijon emigravo po 1863 
metų sukilimo. Jis dabar yra 
vienas iš populiariausių ir ga
biausių Londono teatro akto
rių.

sutuokta 110 lie- 
iš jų tik 9 miš- 
kitos — lietuviš-

Šveicarijos lietuviai, gyve- 
Zueriche, parėmė lietuviš- 
gimnaziją Diepholze.
Italijoje, vienas iš labiau-

Nepriklausomy- 
ir lietuviškoji 
smarkiai tobu- 
ir savo kons- 

jų bene labiau- 
generolas

sukūręs Anbo

Lėktuvų greitis
Pradžioje buvo mažas grei

tis. Jei įkabindavo į valandą 
120-150 kilometrų, tai būdavo 
gerai. Kai vokiečiai 
traktavo greitesnį 
varantį į valandą iki 
tai rusų karininkai
varvindavo, bežiūrėdami į jį. 
Konstrukcija buvo įvairi. 
Daugiausia visų benzino bakai 
buvo užkelti ant sparnų vir
šaus, kad, krentant nusiristų 
ir neuždegtų lėktuvo. Kai bu
vo imama Kauno tvirtovė, vo
kiečiai panaudojo ir lėktuvus 
ir sukėlė kareivių tarpe didelę 
paniką. Priešlėktuviniai gink
lai buvo labai silpni. Pirmiau
sia iš šautuvų buvo pilama į 
lėktuvą. Vieno šautuvo ugnis 
kaip botago pliaukštelėjimas. 
Pirmojo didžiojo karo metu 
šaudydavo salvėmis, t. y. su
tartinai pleškindavo visa kuo
pa, kad net miškai skambėda
vo. Vėliau rusai panaudojo ir 
lauko artileriją, paprastai jos 
vamzdį aukštyn iškėlę. Toks 
ginklas buvo netaiklus, nes 
tegalėjo šaudyti labai mažu 
lanku, ir lėktuvai lengvai pa
sprukdavo.

buvo

Po karo aviacija riedėjo 
šuoliais pirmyn. Labiausiai ji 
išsivystė Amerikoje. Iš čia 
1927 metais Charles A. Lind- 
bergh perskrido Atlantą ir 
nutūpė į Paryžių. Tai
didžiausia Paryžiaus šventė 
po Napoleono paradų. Minia 
jo lėktuvą sulaužė, išsinešio
jo po gabalėlį atminčiai, o pa
tį lakūną vos policija beišgel- 
bėjo iš minios.

Dariaus ir Girėno žygis irgi 
nuskambėjo visame pasaulyje, 
nes lėktuvas buvo paprastas, 
nepritaikytas tolimiems skri
dimams.

Paskutinieji dešimtmečiai 
atnešė didžiausius laimėjimus.

caro Kaytey su lengvo tipo (vieno motoro) HKtuvu 
<*ilaikė 30,380 pėdu viri Miami ir tuo pastatė naują rekor
dą lengviesiems lėktuvams.

iš-

Naujausio tipo JAV sprausminis lėktuvas F-84, pirmą 
kartą leistas viešai fotografuoti. Pilnas jo apginklavimas 
yra dar slepiamas.

jos į Europą laivai plaukia 
visą mėnesį, o lėktuvas — tik 
penkias dienas. Žinoma, jis 
sustoja nakties poilsiui, “atsi
geria” benzino ir pakeičia 
tarnautojus. Tobulėc’.ama a- 
viacija dar labiau apjungs vi
są žemės kamuolį, dar labiau 
suvienis visus žmones. Bus 
visai paprasta, pvz., iš Kauno 
skristi Paryžiun ir ten pama
tyti naują teatro premijerą ir 
po to vėl sugrįžti atgal, 
nieriai per vieną dieną 
lengviausiai suvažinės 
tižiausius nuotolius.

lėktuvai 1949 metais nuskrido 
1,400,000,000 km., tai sudaro 
35 tūkstančius kartų aplink 
žemę. Jie pergabeno 27,000,- 
000 keleivių. Per pusmetį iš 
Amerikos į Europą pergaben
ta 50,000 asmenų.

Viskas karui

Nauji išradimai
Norėdami nugalėti

Biz-
kuo
di-

didelę 
erdvę ir laimėti laiką, kons
truktoriai yra priversti didin
ti lėktuvo greitį. Dabar per 
valandą naujieji lėktuvai 
skrenda iki 1200 kilometrų. 
Rekordai yra net dar didesni. 
Propeleriniai motorai tokio 
greičio negali išvystyti. Da
bar vartojami sprausminiai 
lėktuvai, kurie yra varomi ra
ketos principu. Didelio greičio 
nebegali pakelti lakūnas nei 
medžiagos. Lakūnam sugalvo
jo visokias apsaugos 'priemo
nes. Sunkiau yra su statybi
nėm medžiagom. Jos turi bū
ti lengvos ir stiprios. Esant 
dideliam greičiui, ore gaunas 
didelis pasipriešinimas. Tada, 
didėjant greičiui, turi stiprėti 
ir pati medžiaga, 
mos medžiagos 
ribą. Tada gal 
jų būdų.

Svarbiausių
cijoje šiuo metu 
kyti robotus, kurie patys kuo 
tiksliausiai gali vairuoti lėktu
vą. Tas įgalina padaryti di
delius skridimus, nes lakūnas 
nepavargsta, šiemet Amerika 
padarė tokį aparatą, kuris 
lėktuvą gali nuleisti per pen
kias pėdas nuo žemės pavir
šiaus. Lakūnas tuo metu ra
miai rūko ir skaito laikraš
čius. Ateityje dar labiau išto- 
bulės robotai. Jau ir dabar 
vieni patys skraido lėktuvai, 
valdomi radijo bangų. Ateity
je priešo bombarduoti 
vieni lėktuvai, patys 
taikinį, išmes bombas 
sukę grįš atgal.

Įdomūs skaičiai

Kiek šiuo metu yra 
pasaulyje lėktuvų,

Aviacija tobulinama su di
džiausiu įkarščiu. Eina bai
siausios lenktynės tarp Vaka
rų ir Rytų. Slapčiausiai dirba 
visokie inžinieriai, kuriuos 
apipilia pinigų kalnais. Visi 
rengiasi karui. Antrajame pa
sauliniame kare aviacija buvo 
pats stipriausias ginklas. Ji 
paguldė ant šonų Vokietijos 
miestus ir pramonę, ji su
klupdė ir Japoniją. Kas yra 
buvęs Vokietijoje karo metu, 
tas puikiai žino tą džiaugsmą 
ir malonumą, kai padangę už
temdo kokie penki tūkstan-

Mūtų turi- 
gali pasiekti 

vėl suras nau-

veiksniu avija- 
reikia lai-

skris 
susiras 
ir ap-

visame
mokas

Ne šakoladą ir 
veža, 
krinta 
Senais

bet bom- 
į miesto 
amžiais 

paukštį ir

čiai lėktuvų, 
cigaretes jie 
bas, kurios 
kvartalus,
žmogus žiūrėjo į 
svajojo, kad jis taip galėtų 
skraidyti ir savo draugus ap
lankyti.' Šita žmogaus gerbū
viui skirta priemonė dabar 
panaudota karui. Karo grės
mė ir verčia aviaciją tobulėti 
šuoliais. Ką mes sužinome iš 
laikraščių, tai yra paprastai 
pasenusios žinios. Kai’ vieną 
kartą prasidės karas, gal tie 
lėktuvai, kurie mus stebina 
savo greičiu ir dydžiu, bus 
seniausio tipo laužai. Skris 
kaip strėlės nauji lėktuvai, 
nešdami ne palaimą žmonijai, 
bet atomines bombas. Žmo
gus naikintojas pakils ore ir 
pats savo rankomis drebins 
žemės pamatus, nušluos ųiies- 
tus, kad nepaliks nė pėdsako.

Dangaus paukščiai mum 
čiulba, atneša pavasarį ar ru
denį, o žmogaus paukščiai 
mus neša per vandenynus, pa
saulį padaro kaip mažą kai
mą ir mus pačius išstato di
džiai mirties grėsmei. A. V.

Susirgo prof. A. Maceina
Per Kalėdas prof. A. Macei

na turėjo labai stiprų širdies 
priepuolį. Gydytojų konstata
vimu, padėtis yra rimta. Rei
kės gero gydimo ir ilgo poil
sio. Prof. Maceina ir anksčiau 
yra turėjęs širdies priepolių,

Parašiutais nuleidi i a m a s 
ir vaistai Korėjos kal- 

atkirstiems ame-nuošė 
rikiečių

bet jie nebuvo tokie stiprūs, 
kaip šis pastarasis.

Prof. Maceina gyvena Frei- 
burge i. Br., Vokietijoje. Va
sarą parašė dar naują veika
lą — apie Solovjovo antikris
tą. šiuo metu yra spausdina
mi kiti du jo veikalai — Jobo 
drama — lietuviškai ir Didy
sis Inkvizitorius — vokiškai.

LIETUVOS PRAEITIS — MOŠŲ 
MORALINIS GINKLAS

Lietuvos praeitis, garsi lietuvių tautos žygiais ir kovo
mis dėl laisvės, pasiektais laimėjimais ir sunkių bandymų 
metais, yra svarbus moralinis ginklas dabartinėje kovoje 
už Lietuvos išlaisvinimą.

Laisvės Mobilizacijos Vajaus proga paskleiskime Lietu
vos laisvės idėją, kiek galima plačiau supanžindindami ame
rikiečių visuomenę su didinga lietuvių tautos praeitimi.

Amerikos Lietuvių Taryba savo žinioje turi didesnį 
skaičių dviejų Lietuvos istorijų knygų anglų kalba.

HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION by Cons- 
tantine R. Jurgėla, 544 pslp., kaina $5.00, ir

THE STORY OF LITHUANIA by Thomas G. Chase. 
392 pslp., kaina $3.50.

Abi knygos gerame popieryje, gražiai įrištos, kietais 
viršeliais.

Kreiptis: LTTHt'ANIAN AMERICAN COUNCIL, 1739 
So. Halstead St., Chicago 8, Illinois.

Savings Banks 
of Massachusetts

The

Ar tikrai apsimoka taupyti pinigus šiais 
laikais ?

Jūs gausite tikrą atsakymą iš taupių 
Massachusetts žmonių — kurie daugiau 
kaip trys milijonai taupo pinigus 189 mu- 
tual Savings Bankose šioje valstijoje.

Pereitais metais daugiau kaip 270.000 
žmonių atidarė naujas taupymo sąskaitas, 
stipriose bankose. Išeina, kad atidaroma 
nauja sąskaita kas dvidešimts sekundžių 
banko dirbamomis valandomis. Jei jums 
pravers laiko šį rašinį skaityti dvi minutes, 
tuo laiku bus atidaryta šešios naujos tau
pymo sąskaitos Savings Bankose.

Karo laiku ar taikos, gerais laikais ar 
depresijos, žmonės, kurie turi taupymo in
dėlius Savings Bankose, visuomet yra apsi- 
draudę yra daug ramesni, negu tie, kurie 
indėlių neturi. Tai yra tiesa!
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Raudonasis generolas apie sovietinius kalėjimus
Prancūzų komunistų laik

raštis “Les Lettres Francai - 
ses” apkaltino rašytoją David 
Rousset, kad jis primelavęs 
apie sovietines priverčiamųjų 
darbų stovyklas. Rousset, bu
vęs komunistas, buvęs Vokie
tijoje kacetininkas, patraukė 
laikraštį į teismą. Tarp dau
gybės jo liudininkų dalyvauja 
ir EL CAMPESSINO, buvęs 
komunistas, buvęs komunisti
nės armijos generolas Ispani
joj, pabėgęs į Maskvą, bet ten 
pakliuvęs į nemalonę ir į ka
lėjimus bei lagerius. Žemiau 
duodamos kelios ištraukos iš 
jo straipsnio, paskelbto 
“L’Espoir de Nice” (1950. 12. 
6).

RUSIJOS VEIDĄ SUDARO 
KAI. ĖJIMAI

Aš sėdėjau Lubiankos kalė
jime, paskui keturis mėnesius 
Butirkose ir Krasnipresioj. 
Kokias baisybes aš turėjau iš
kentėti ! Tikrąjį dabartinės 
Rusijos veidą sudaro jos ka
lėjimai ir jos koncentracijos 
stovyklos. Kas nėra perėjęs 
per šias skausmo, vergijos ir 
mirties vietas, neturi teisės 
kalbėti apie stalininę Rusiją, 
nenorėdamas meluoti sau ir 
kitiems.

Butirkose mane įkišo į pa
talpą apie 50 m. ploto, kurio
je buvo nemažiau kaip 18-190 
suimtųjų. Oras buvo taip pri- 
kaitintas ir prišvinkęs, kad 
beveik buvo nuogi. Nenusi
rengė tik tie, kurie baiminosi 
dėl savo drabužių. Iš tikrųjų, 
apie pora dešimtų banditų su 
savo vadu akivaizdoje jų sėb
rų prižiūrėtojų demonstravo 
savo teisę šioje masinėje celė
je. Nuo pat pradžios daviau

Kun. P

kad aš nesu • riasjiems suprasti, 
pasiryžęs pakęsti jų diktatū
rą. Man reikėjo pirma išsiko
voti, ne be pastangų, pakan
kamai vietos atsigulti, paskui 
apsaugoti savo daiktus nuo 
vagystės. Aš aiškiai pareiš
kiau, kad užmušiu patį pirmą
jį, kuris norės pavogti tai, 
kas man priklauso. Gaujos 
vadas patikėjo, kad aš esu 
aukštos klasės banditas, ir 
man pasiūlė savo bičiulystę. 
Butirkose reikėjo gulėti ant 
žemės, įsispraudus tarp kitų 
kalinių, nieko neturint nei 
pasikloti nei užsikloti.

SPRENDIMAS UŽ AKIŲ
Į trečią dieną man atsidūrus 

Butirkose, NKVD komendan
tas, apsirengęs civiliškai, man 
atnešė maisto ir tabako. Jis 
elgėsi su manim visiškai 
draugiškai ir man patarė pa
sirašyt pareiškimus pa
ruoštus Lubiankoje. Matyda
mas, kad jo įkalbinėjimai be 
vaisių, jis man davė paskaityt 
sprendimą mano reikalu. Tre
ji metai priverčiamųjų darbų 
stovykloje Vorkutoje — po
liariniuose tyruose, paskui 
penkeri metai gyventi prie
žiūroje ir penkeriems metams 
atimamos visos pilietinės tei
sės. Iš viso trylika metų. Iš 
tikrųjų tąi visam gyvenimui, 
nes esti maža, kuris po tokios 
bausmės sugrįžtų.

Nuo tos dienos, kai man 
davė paskaityt sprendimą, 
man pranešė, kad turėsiu 
dirbti. Buvau savo profesiją 
nurodęs — kaip dirbtuvių ve
dėjas, tad man pavedė suor
ganizuoti darbo brigadas — 
vyrų ir moterų. Vakarais 10 
vai. turėjau peržiūrėti įvai- 

masines kameras, lydi
mas dviejų prižiūrėtojų, ir su
rinkti iki 800 tinkamų darbui 
kalinių.

ORGIJOS
Buvo penkios didelės mote

rų kameros. Dėl nepakeliamo 
karščio jos buvo beveik visos 
nusirengusios. Tarp tų įvai
raus amžiaus sulysusių mote
rų buvo ir 12. 13, 14 metų
mergaičių. Tuo metu, kai aš 
ėjau pro tas nelaimingąsias 
rinkdamas darbui, prižiūrėto
jai sau rinkliavos. Jei kuri 
priešindavosi ar imdavo šauk
ti, tai kitos turėdavo ją palai
kyti. Kartais prižiūrėtojai jas 
išsivesdavo į koridorius. Aš 
trenkiau ant žemės savo po
pierius ir pieštuką protesto 
ženklan. Atsiėmiau už tai tiek, 
kad mane jau be sąmonės 
nugabeno į ligoninę. Vieną 
naktį į jaunos kaimietės des
peratiškus riksmus kaimyni
nės kameros jauni vyrai pra
dėjo maištauti. Prižiūrėtojai 
paleido kulkosvaidžių ugnį. 
Sovietiniam kalėjime kolek
tyvinis protestas apmokamas 
mirtim. Negyvieji tyliai paka- 
sami, o prižiūrėtojai gauna 
savo viršininkų pagyrimą.

ŽIAURIAUSI IŠ VISOS 
RUSIJOS

Daugumas NKVD prižiūrė
tojų kalinių transportui ir ka
lėjimams saugoti yra paimti 
iš Kazachstano. Tai tamsiau
si ir žiauriausi žmonės iš vi
sos Rusijos, ir griežčiausiai 
vykdą discipliną. Jie visi jau
ni — 20 - 24 metų, vidutinio 
ūgio, bet raumeningi, stiprūs 
su mongoliškomis galvomis, 
siauromis akimis, gudriomis 
ir aistringomis. Jie atlieka 

ketverių metų tarnybą prieš 
pasiunčiant į kolchozus. Jiems 
viskas leista: mušti, užmušti, 
prievartauti. Vieninteliai, ku
riems jie paprastai rodydavo 
pagarbos, tai banditai. Politi
nius jie vertina kaip fašistus 
ir kontrrevoliucionierius. Jie 
dalinasi savo vagystės vai
siais su banditais. Jie nesirū
pina jokia politika. Jie tenki
nasi tuo, kad gali gyventi ir 
žaisti kuo ilgiau...

Iš Krasnipresios kaliniai 
skirstomi darbams į įvairias 
stovyklas. Stovyklų viršinin
kai atvyksta pasiimti jiems 
paskirtos darbo jėgos. Juos 
teisingai vadina 'ergų pirk
liais.

STALINAS APIE PRIE
VARTOS DARBA

Toliau buvęs komunistų ge
nerolas svarsto, kuriam tiks
lui bolševikai įtaisė priverčia
mojo darbo stovyklas.

1928 pasirodė pirmasis įsa
kymas “apie kalinių darbe 
geresnį sunaudojimą”. Jis bu
vo visu pilnumu pritaikytas 
nuo 1931 m. Šiais metais 
Stalinas pasakė istorinę kal
bą, kurios visa esmė yra su
glausta šiuose sakiniuose: 
“Arba mes pralenksime kapi
talistinius kraštus, arba žūsi
me. Mes esam atsilikę 150 
metų nuo pažangiausių kraš
tų. Arba mes juos pralenksim 
per artimiausią dešimtmetį 
arba mes būsime sunaikinti”.

Žmonių aukomis ir kančio
mis buvo pagrįsta sovietinio 
gyvenimo pažanga iki karo su 
nacine Vokietija. Šitas karas, 
kurį Stalinas provokavo visais 
būdais, bet pats stengėsi jo 
išvengti, Rusiją labai sunai
kino. Po karo buvo dar labiau 
sustiprinta 1931 m.„linija: pa
siekti per 10 metų tai, ką pa
žangieji kraštai yra pasiekę 
per 150 normalia raida. Bet 
kaip pusiau laukinė Rusija 
padarys šį stebuklą? Su atsi- 

, likusia technika, su proleta
riatu, išbadėjusiu, apiplyšusiu, 
purve ir nevilty gyvenančiu? 
Kaip įvykdyti apsiginklavimo 
programą ir pasiruošti nau
jam karui, į kurį Rusija deda 
visas viltis? Atsakymas vie
nas : priverčiamasis darbas. 
Bet Kremlius žino, kad nevil
ties pagauti gyventojai yra 
pavojingi pačiam vidaus reži
mui. Tad reikia suardyti gy
ventojų dvasią, atimti jiems

bet kurią mintį, 
mintimis vienam su kitu pasi
dalinti, pasėti jų tarpe mora
linę paniką. Tam

KO SIEKIAMA DEPOR
TACIJOMIS*

EL Campessino atkreipia 
dėmesį ir į tai, kad Sovietų 
Sąjunga yra iš 16-kos respu
blikų ir 8-nių autonominių 
sričių. Visos ar beveik visos 
pasirodė priešingos bolševiki
niam režimui, o kai kurios 
siekia nepriklau s o m y b ė
Kremlius yra apskaitęs, jog 
būsimam kare su demokrati
nėmis galybėmis, kaikurios iš 
jų taps demokratijų sąjungi
ninkės. Jas palaužti reikia de
portacijomis.

“Estija, Latvija ir Lietuva, 
kurios pasisakė už savo tauti
nę nepriklausomybę po pirmo
jo pasaulinio karo, o paskui 
kovojo su komunistine pene- 
tracija, yra nukentėję labai 
smarkiai. Jos iškentėjo du 
masinius valymus, vieną 1944. 
antrą — 1948. Jas apkaltino 
fašizmu ir Sovietinės tėvynės 
išdavimu. Ko jos iš tikrųjų 
norėjo, tai ne tėvynę pakeis
ti, bet būti nepriklausomos.

Estai, pvzd., labai smarkiai 
buvo priešinęsi nacių kariuo
menei. Bet tai neįrašyta jiems 
į sąskaitą. Vienintelis daly
kas, kurį Kremlius vertina, 
tai visokios rezistencijos so
vietiniam jungui sunaikinimą. 
Pirmųjų represijų metu šaudė 
masėmis. “Išvalytųjų” asmens 
turtas buvo atimtas, net jų 
asmeninio vartojimo daiktai. 
Estai buvo masiškai depor
tuojami į poliarines sritis ir 
Sibirą.

Lietuviai deportuoti į Ar
changelską ir Naująją Žemę 
Ledinuotajam vandenyne, kur 
jie buvo atiduoti žiauriausiam 
režimui, ir kur mirtingumas 
yra baisus jau vien dėl šalčio, 
siekiančio 60-70 laipsnių.

Latviai buvo deportuoti į 
Šiaurės Karagandą. pietų 
Uchtą ir Kotlas. Jiems nedavė 
jokių dokumentų, ir jie neturi 
jokių teisių. Juos laiko kaip 
dingusius, kaip mirusius. Vi
sos šitos deportuotųjų masės 
yra skirtos greitai sunaikinti.

Dar žiauresnės kančios 
skirtos gudams. Jie pakėlė 
tris persekiojimo bangas. Pir
moji pasibaigė 1944. Apkal
tinti šnipinėjimu, jie buvo 
šaudomi masėmis, nežiūrint 
nei amžiaus, nei lyties. Antra

tinka priverčiamojo darbo 
priemonė.

banga buvo kitais metais: 
apkaltinti tėvynės išdavimu, 
tūkstančiai gudų buvo pa
smerkti 25 metams sunkiųjų 
darbų. Trečioji ir didžiausioji 
banga, trukusi ištisus metus, 
nusiaubė gudus 1946. Visas 
deportuotųjų turtas konfis
kuotas. Jiems neleido pasiim
ti nieko, o jei kuris turėjo ge
resnių asmeninių daiktų, jie 
buvo pakeisti blogesniais. Gu
dai buvo daugiausiai išgaben
ti tarp Šiaurės ašigalio ir Si
biro.

Ukrainiečiai pakėlė tris va
lymus: 1943, kada iš teritori
jos buvo išstumti vokiečiai, 
1944 ir 1946. Ten neliko nė 
vieno iš vokiečių kolonijos, o 
pačių ukrainiečių buvo išga
benta daugiau, kaip vienas 
milionas.

“V ALOMA” VISA 
SOVTETIJA

Ne mažiau žiauriai buvo 
valomos Gruzijos, Azarbei- 
džano, Kazachstano, Kirgizų. 
Karelijos respublikos. Gruzi
nai. nelaimingi Stalino tautie
čiai, buvo apkaltinti neištiki
mybe ir išdavimu. Nors vo
kiečiai buvo užėmę tik dalį 
Gruzijos, bet valymas apėmė 
visą Gruzijos teritoriją. Ir 
pačioj Rusijoj kaikurie rajo
nai buvo “iššukuoti”.

Rostovo rajone deportuotos 
visos šeimos tų. kurie turėjo 
trauktis, traukiantis vokie
čiams. Moterų, senių, vaikų 
nebuvo pasigailėta. Juos ap
kaltino apsikrėtus vokišku si
filiu. Stalingrado rajonas, ku
rio herojizmu buvo žavėjęsis 
pasaulis, neišvengė represijų. 
Dar stipriau jas pajuto Vo
ronežas, Kurskas, Krasnoda- 
ras, Stavropolis, Astrachanė.

Žiauriausiai nukentėjo Le
ningradas, kurio priešinimasis 

buvo prilygintas Madrido pa
sipriešinimui... Nepaisant to, 
Leningrado darbininkai turė
jo dirbti dienomis ir nakti
mis, gaudami 150 gr. duonos. 
Badas buvo toks, kad pasi
taikė net kanibalizmo reiški
nių. Iš čia deportuotieji buvo 
gabenami į Ukrainą ar Kry
mą, kur po didelių vietinių 
gyventojų deportacijų labai 
trūko darbininkų.

Taip Sovietų Sąjungoj iš 
vienos vietos į kitą buvo per
sodinta milionai žmonių...

Piktnaudo jami krikščioniš
ki papročiai .

Pasiekia vis liūdnesnių žinių 
apie krikščioniškų papročių 
piktnaudojimą anapus geleži
nės uždangos. Pav. Rumuni
joje mokytojai yra įpareigoti 
vaikus, pradedančius lankyti 
mokyklas. pirmiausia išmo
kyti, taip vadinamą "rytinę 
maldą į tėvą Staliną“, kurioje 
jam teikiama dieviška garbė.

Koks pasityčiojimas iš reli
gijos, o dar labiau iš savęs 
pačių. Norėdami atsikratyti*
religijos, ir Dievo, komunisctai 
nepasijuto, kaip pateko j 
žiauraus stabo vergiją, ku
riam privalo už viską dėkoti 
ir net garbinti.

Daugiausia atvykti padėjo 
religinės organizacijos

Iš 200,000 pabėgėlių, atvy
kusių per paskutinius 25 mė
nesius į Jung. Valstybes, 90 % 
čio patenko tarpininkaujant 
įvairioms religinėms organiza
cijoms. Iš įvažiavusių per tą 
laiką — 45'r yra katalikų. 
33% kitų krikščioniškų kon
fesijų nariai ir 21% tenka iz
raelitams.

Žvėrys ir velniai
Pasaka suaugusiems vaikams

Seniai, labai seniai metė savo šeimininką jautis, 
gaidys, avinas ir dar kiti žvėrys, ir dar girnos, iš iš
ėjo į mišką. Užėjo vakaras. Keleiviai rado trobelę ir 
apsinakvojo. Naktį į trobelę atėjo velnias. Gaidys 
tuoj pažadino draugus. Jautis čiupo velnią ragais, žą
sinas žnybo į pakinkius, o girnos — jos buvo pačios 
reikalingiausios — plumptelėjo iš viršaus. Iš velnio 
liko tik šlapia vieta.

Tai buvo labai seniai. Be to tai buvo pasaka. Mū
sų laikais kitaip nutiko. Išėjo į girią kiti žvėrys, ir 
girnų nebuvo. O velnių tai buvo ne vienas, bet du: 
raudonas velnias ir rudas.

1.
Ar raudonas velnias turėjo perskeltą kanopą ar 

ne, sunku pasakyti, nes ji buvo apauta čebatu, o ra
gučių iš po ežiuko gaurų nebuvo matyti. Bet viena 
buvo aišku: jis buvo šėtoniškai piktas, žaltiškai gud
rus ir velniškai gundantis.

Raudonasis kipšas buvo toks piktas, kad negalė
jo tverti velniškam kailyje, kol buvo pasaulyje nors 
vienas neparaudęs žmogus, žvėrelis ar gėlytė. Kilęs 
jis buvo nuo Ararato kalnų, už kurių kitados buvo 
užkliuvęs gerojo Nojaus laivas. Jau tada velnias, 
pasivertęs žalčiu, norėjo pragraužti laivo dugne sky
lę ir visus žmones bei žvėrelius prigirdyti. Ir raudo- 
nasis Kaukazo velnias vedė savo pogrindinę veiklą 
pasigrauždamas.

Jis nuvo tokis gudrus, kad pats tik žaltiškai pla
navo — penkmečiams, dešimtmečiams, šimtmečiams: 
suko savo uodegą į pjautuvą, ir milijonai puolėsi 
piauti ar kalti pagal velnio planą. Jis buvo ir toks

gundantis iš tolo, kol nematys, kad iš visų dievobai
mingų namų bėgo daugybė mokslingų ir pasipūtusių 
kalakutų, meniškai spalvingų povų ir pataikūnų šeš
kų. Jie keliavo pas raudonąjį velnią, puolėsi ant pry- 
šakinių kojų ar tiesiog ant gūžio ir kiekvienas savu 
būdu pareiškė:

— Mūsų drauge, mes esam tavo pryšakiniai ver
gai! — •

Iš žmonių nugirstus žodžius kartojo keleiviai:
— Tave tik pamatyti ir numirti!...

Numirti tai jie, žinoma, neturėjo nė mažiausio 
noro. Bet tas pasakymas buvo toks spalvingas me
nininkui povui, toks giliaprasmis filosofui kalakutui, 
toks pataikingas politikui šeškui, kad jie negalėjo jo 
atsisakyti, kaip moteris komplimentų. Raudonas vel
nias nepagailėjo betgi jų žodžius paversti kūnu. Jų 
pasirodė jiems toks koks ištikrųjų buvo. Išsigandu- 
siems keleiviams spyrė kaaopa į patogiausią vietą ir 
meilingu balsu pridėjo:

— Eikite, draugai, į rojų ir mirkite!!
Vienam kitam iš keleivių nepasisekė. Jie dar ne

buvo spėję velnio rojuje numirti, kai pragydo gai
dys. Užkeikimas nukrito, ir jie vėl atvirto žmonėmis. 
Tokių jau gerokai vaikšto po visus žemės kampus, 
tik į rojų jie daugiau nenori eiti mirti. Aš nemeluoju. 
Kad taip buvo, pasiklauskite tų atvirtusiųjų Ame
rikoj: Don Passos, Upton Sinclair, Steinbeck, Ri- 
chard White, Louis Fischer; Anglijoj: Auden, Isher- 
wood, Spender; Vokietijoj: Piscator, Becher, Eisler, 
Anna Seghers; Prancūzijoj: Barbuse, Romain Ro- 
land, Andrės G!de, Malraux. Gal kur kitur sutiksite 
dar Athur Kostler. Ignazie Silone, Kravčenko, David 
Rousset. Ei Campesino ir kitų.

2.
Rudasis velnias savo lizdą turėjo Berchtesgadeno 

kalnuose. Padavimas sako, kad jis buvo išsiritęs iš

kiaušinio, kurį buvo padėjęs dar anais laikais velnių 
tėvas Wothanas. Ir raganų virtuvė čia buvo. Iš jos 
matė rudasis, kaip sekasi jo broliui raudonajam. Ir 
kadangi rudis buvo pavydus, triukšmadarys, o svar
biausia akiplėša ir kvailas per visą pilvą, tai jis ėmė 
visus kolioti, pareikalavo, kad visi žvėreliai ir paukš
tukai atiduotų savo kailius į jo, rudžio, raganų dirb
tuvę gaminti žibintų gobtuvams ir dirbdinti būgnams, 
kurie turėjo rudo velnio ir jo vaikų garbei bubnyti. 
Iš Thoro paveldėtu kūju tvojo net savo tikrajam bro
liui. kad tas nudžiovė jam pusę vištos, kurią pats 
rudis buvo pradėjęs draskyti. Vištos likimo išsigan
dę. gyvulių ir paukščių vardu gudrusis buldogas ir 
pamokslininkas lokys puolėsi prie raudono velnio, 
rudojo brolio:

— Duosim tau. ko tik tu nori, tik laikykis prieš 
rudį, tik mus nuo jo gelbėk!

— Tai užrašykit man, ko namie neturit, ką pake
liui rasit, ką namie sutiksit.

“Kas tai galėtų būti? — galvojo anie du stiprūs 
žvėrys. — Ko namie neturim, tas mums ir nebran
gu. Jei pakeliui ką rasim, apseisim ir be tų radinių. 
O ką namie sutiksim, tai galėsime ir atiduoti; išlai- 
kykim ką namie dar palikom, užteks mums ir to. 
Na, tegul imasi. Žodis!”

Kai velnias išdėstė, kad jam turi būti užrašytas 
Baltijos vyturėlių kraujas, kurio jie namie neturi; 
paskui viskas, ką jie ras beeidami iki Berchtesgade
no; pagaliau, visų paukščių ir žvėrių paklusnumas ir 
meilė Velniui Didžiajam. Žvėrių atstovai sumizgo. 
Bet žodis buvo duotas.

— Vyturėlius tai .jau gali. — pradėjo gudrusis 
buldogas. Bet ištaręs vyturėlių vardą, buldogas stai
ga prisiminė, kaip sočiai išsitiesęs prie būdos, jis 
mėgo laisva ausim pasiklausyti vyturėlių nenutrūks
tamų varpelių padangėje, ir nutilo. Bet vėl dvelktelė

jo jam skanus lakalas, kurio tikėjosi iš sutarties su 
velniu, ir. lyžtelėjęs apatinę lūpą, suamsėjo: “imk. 
imk, imk!”

— No, no, no! — suriaumojo lokys, kuris jautėsi 
visų žvėrių, o ypačiai mažųjų globėjas ir mėgo jiems 
sakyti pamokslėlius apie demokratiją, apie laisvę nuo 
baimės, vargo, priespaudos ir dar gražesnius žodžius 
sakė.

— Vyturėliai juk laisvėje Viešpatį Dievą garbina. 
Jų negalima.

— Negalima, tai žinokitės, draugai, — piktai at
kirto raudonasis velnias. — Aš dėsiuos su savo bro
liu. Tik tarp žmonių Kainas Ablių numuša. O vel
nias su velniu jau susikalbės. Susitarsim mudu ir dėl 
vyturėlių. Jie patys galės pasisakyti, kam jie norės 
tarnauti, ar man ar tam savo dievui.

Nusileido lokys.
— Kad jau demokratiškai nubalsuos negiedoti, te

gul sau žinos. Kad tik demokratiškai! Imkis juos 
sau, kad tavęs nepiktintų tos jų giesmelės. Bet tik 
laikinai. Laikinai... — murmėjo lokys kažkur į orą 
lyg sau pačiam, lyg vyturėliams.

— Žinoma, demokratiškai. — nusišiepė velnias. 
Jis gerai žinojo žmonių patarlę: kas narsus žodžiais, 
nuolaidus darbais. Kas paaukoja šiandien, rytoj pa
aukos dar lengvesne širdim.

3.
Sumušus arklinę kanopą su lokio letena, prasidėjo 

oboliavimas su velniu raudonuoju, rudąjį begaudant. 
Kai rudąjį prispyrė į tarpukalnes —ir reikėjo jį iš 
visų pusių apsupti, veltui gudrusis buldogas amsėjo.

— Hm, hm, hm, nelipkime į šventosios Joanos že
mę. Neklausykime raudonojo šnibždėjimų. Oi. ap
gaus! Geriau pro gražiosios Elenos žemes, ten abiem 
velniam priminsim uodegas. (Bus daugiau)
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o 
lietuviams palan- 

Nuo 1950. U. 28 d. pri-

• Lietuvos vyčiai, Philadel- 
phia, Pa. savo metiniame susi
rinkime pranešė, kad 3-ji kuo
pa lietuviškumo vajuje yra 
surinkusi 313 taškų ir yra pir
moj vietoj, bet daugelis kuo
pų dar nėra pranešę savo su
rinktų taškų. Tad gali dar 
pralenkti. Laimėjusios kuo
pos bus iškilmingai apdovano
tos 1952 m. seime.
• -Jonas ir Ona Povylaičiai, 

worcesteriečiai žinomi veikė
jai, sudarė sąlygas atvykti iš 
D. Britanijos Amerikon Z. 
Gerulaičiui, kuris yra produk- 
tingas lietuvių spaudos dar
buotojas.
• LRKSA vadovybė ruošia 

įspūdingą Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mą per Wilkes Barre radijo 
stotį WBAX. Paminėjimas 
įvyks vasario 16 d. nuo 8:00 
iki 8:30 vai. po pietų. Progra
moj patriotinės dainos ir kal
bos.
• A. Mankus, Chicagoje gi

męs ir Bridgeporte užaugęs 
lietuvis, šiomis dienomis pas
kirtas Cheyenne Municipali
niu teisėju.
• Cleveland Lietuvos vyčių 

25 kuopa rengiasi paminėti 
Šv. Kazimiero, savo dangiško
jo globėjo, šventę. Tą dieną 
visa kuopa dalyvaus
šiose šv. P-lės N. Pagalbos 
bažnyčioje ir priims 
muniją.
• Viktoras Krasauskas Chi

cagoje rastas negyvas ant ge
ležinkelio bėgių. Jį 
automobilis. Jis buvo 
atvykęs iš tremties.
• Chicagos Lietuvių 

nių Bendruomenė
naują valdybą: B. Babrauską, 
P. Gaučį, K. Kleivą, prof. S. 
Dirmantą, dr. P. Mačiulį ir B. 
Dirmeikį.
• Juozapą A. Staricenką ap

rašo The Army News kaip 
tarnaujantį ketvirtoje kariuo
menėje: pradžioje Lietuvos, 
paskui rusų, vokiečių ir dabar 
amerikiečių.
• Brooklyne, Angelų Kara

lienės parapijos lietuvių mo
kykloje mokosi apie 90 vaikų. 
Mokykloje dirba mokytojai 
A. Bendorius, B. Kulys, V. 
Jonuškaitė, J. Matulaitienė, P. 
Naujokaitis.
• Jurgis Vosylius yra se

niausias worcesterietis. Kilęs 
iš Pažeriu kaimo, Vilkaviškio 
apskr., gimęs 1861 m. Ameri
koje išgyvenęs 58 metus. 
Esąs dar gana tvirtas, tik 
neprigirdi.
• Kazys Kleiva, LRKSA ge

neralinis įgaliotinis, sėkmin
gai talkina lietuvių spaudai. 
Praeitais metais užprenume
ravo 100 egz. “Eglutės”, taip 
pat ir “Aidų”. Šiais metais 
pasiryžęs dar daugiau padėti 
spaudai.

šv. Mi-

šv. Ko-

užmušė 
neseniai

Tremti-
išsirinko

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS 

ATEITIS

ATEITYJE rašo
kai bei

žymiausieji mūsų literatai ,visuomeninin- 
mokslininkai, tačiau
progą pasireikšti ir jaunos jėgos — 

pats jaunimas su savo kūryba.
ATEITIES prenumerata metams 3 dol. Garbės pren.

10 dol. Užsieny — pagal dolerio kursą.
ATEITIES redakcijos ir administracijos adresas:

417 Grand St, Brooklyn 11, N. Y.

ATEITYJE turi

LIETUVIU
Stoughton, Mass.

Stoughtone yra Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčia (Im- 
maculate Conception B.M.O.) 
ir parapija, kurioje klebonau
ja nuoširdus lietuvių draugas 
Father W. W. Gunn. Jis yra 
gimęs Marlboro, Mass. 1890 
m. kovo mėn. 14 d. Jo motina, 
Elizabeth Prudence, 94 metų 
senutė, dar gyva Cambridge, 
Mass.

Rev. W. W. Gunn mokslus 
ėjo Maryland College ir- Bos
tone universitete. 1915 m. iš- 
sišventė kunigu ir 7 mėnesius 
darbavosi Roseland’e, Paskui 
iki 1918 m., prie šv. Pilypo 
bažnyčios Bostone; iki 1938 
m. — Cambridge (sykiu buvo 
dvasios vadas prie universite
to) iki 1941 — Groton ir nuo 
1941 — Stoughton.

Yra parašęs ir išleidęs: Al- 
tar boys mass book; Latin 
foneties in IV — X century. 
Nespausdinta: ispanų ir por
tugalų 
Science 
Church, 
veikalas 
abbreviation 
ny XIV century”.

Kalbų moka: anglų, lotynų, 
hebrajų, graikų, prancūzų, 
ispanų, portugalų, italų, vo
kiečių, net rusų (paskaito).

Kalbų mokytojų tarpe turė
jo garsų Pedro Campos y A- 
bissu — ispanų kalbos moky
tojas. Praeitais metais jis su
imtas kaipo vadas portorikie- 
čių sukilėlių.

Ne dėl to jis yra nusipelnęs 
lietuvių, pagarbos, kad vienur

kalbų gramatikos, 
language of the 
didelis ir svarbus 

— Glossory of Latin 
used in Germa-

Geriausia vaikams dovana — 
vaiką mėnesinis žurnalas

EGLUTE-*

Kaina: Amerikoje $3.00: kitur—$3.50 
Pinigus ir užsakymus siųskite: 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
Montello Station, 

Brockton 68. Mass.

Šlepetytė Pary- 
šokėja, žada ati- 
mokyklą Detroi-

• Eleonora Heilas, jauna 
amerikietė, šokėja, Ateities 
klubo narė viename televizijos 
konkurse laimėjo šokių pir
mąją vietą.
• Aldona 

žiaus teatro 
daryti šokių 
te.
• Emils Skujenieks, latvių 

rašytojas ir gerai mokąs lie
tuviškai, daug išvertęs iš lie
tuvių j latvių kalbą, gyveną 
Clevelande ir atgaivino lietu
vių - latvių vienybės draugiją.
• Philadelphijoje A. Dziko 

vedama lietuvių radijo valan
dėlė paminėjo savo 14 metų 
sukaktį.
• Kun. Dapkus neseniai at

vyko iš tremties ir dabar pa
vaduoja kun. P. Vasiliauską 
Vilią Joseph Maria, kuris iš
vyko į Floridą.
• Prof. K. Alminas paskir

tas Loup City, Nebr., veteri
narijos gydytoju.

i

portugalų ir 
o tik lietuviai

kad Brocktono 
rengiamo kon-

DRAUGAS
kitur buvo, šį ar tą parašė, 
todėl, kad 
kus.
glaudė iš tremties atvykusį 
lietuvį kunigą. Per Velykas 
gražiai apie lietuvius atsiliepė 
bažnyčioje. Kiekvieną sekma
dienį penkius kartus skelbia 
apie lietuvių pamaldas. Mies
te yra nemažai 
kitų tautybių, 
garsinami.

Matydamas, 1 
J. N. seserims 
certo bilietų platintojai (p. 
Savickienė ir kiti), lig žąsy
čiai nusivaikštinėję, pasakė: 
“kiek neišparduosit iki nusta
tytos normos (buvo prisiųsta 
100 bilietų), likusius aš paim
siu”. Gražiai pažadėjo — gar
bingai ištesėjo! Sopulingosios 
Motinos vienuolyno Brocktone 
kapelionas kun. J. Švagždys 
ir Motina Ligorija buvo atvy
kę išreikšti padėką.

Kovo mėn. 14 d. kun. W. W. 
Gunn sueina 61 metai. Ta pro
ga norėčiau palinkėti “Ilgiau
sių metų!” ir kad jo gerumas 
bei prielankumas lietuviams 
padėtų atrasti nevienam klai
džiojančiam kelią į bažnyčią.

Rašantis tas eilutes yra tos 
nuomonės, kad geriau lietu
viams vienu draugu daugiau, 
negu vienu priešu! Mik.

LIETUVIŠKOJI VEIKLA
Gardner, Mass.

Gardnerio lietuvių visuo
menė yra susibūrusi į įvairias, 
kaip šv. Vardo ir kitas drau
gijas, kurios daugumoj yra 
savišalpos pobūdžio. Šalia sa
vo tiesioginio savišalpos dar
bo, jos nėra abejingos ir tau
tiniam lietuviškam darbui ir 
visos jame uoliai dalyvauja.

Draugijų nariai daugiausiai 
senieji ateiviai. Yra keletas 
prisirašę ir iš naujų ateivių. 
Čia gimęs lietuviškas jauni
mas maža rodo aktyvumo. 
Prisideda tik paragintas prie 
bendro lietuviško darbo.

Gražiai bendradarbiauja
Gardnery yra apie 30 lietu

vių naujakurių, kurie su se
naisiais gražiai sugyvena ir 
bendradarbiauja lietuviškame 
darbe.

šiemet ir pernai Gardnery 
buvo drabužių vajus. Surink
ta virš 500 svarų drabužių ir 
pinigais 20 dolerių. Vajų pra
vedė iš naujakurių sudaryta 
komisija, kurioje dalyvavo: 
A. Bielskis, D. Bielskytė, H. 
Gorodeckas ir V. Dautartas. 
Visi drabužiai ir pinigai pa
siųsti Balfui, prašant paremti 
tomis aukomis ypatingai lietu
vius džiovininkus, esančius 
džiovininkų sanatorijose Vo
kietijoje. Šia proga Naujaku- 

• rių Komitetas reiškia nuošir
džią padėką visiems aukoto
jams ir pasidarbavusiems ta
me (labdaringame užsimojime.

Vasario 16-tos minėjimas
Sekmadienį, sausio 14 d„ 

buvo draugijų atstovų ir nau
jakurių komiteto bendras po
sėdis, kuriame buvo aptarta 
nepriklausomybės minėjimas. 
Buvo pasiskirstyta minėjimo 
parengiamaisiais darbais ir 
nutarta dar kartą tuo reikalu 
susirinkti, paraginant draugi- 
šių metų Lietuvos Nepriklau- 
jas atsiųsti savo atstovus, ku
rie nedalyvavo paskutiniame 
posėdyje. Dalyvavo posėdyje: 
Šv. Petro ir Povilo Draugijos 
atstovai — A. Glebavičius ir 
P. Aukštikalnis, Lietuvos Sū-
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• Birminghame vienas ban
ko tarnautojas nusiskundė sa
vo šefui, kad jis negali seifo 
kambarių iš vidaus atidaryti. 
Šefas norėjo tuojau parodyti, 
bet durys užsidarė su abiem 
žmonėms. Keturias valandas 
policija su visokiais prietai
sais vargo, kol išvadavo.
• Stockholme vienas moto- 

ciklistas pradėjo važinėti šali
gatviais. Jį sulaikė policija. 
Jis paaiškino, kad dar tik mo
kosi važinėti, neturi leidimo 
ir nenori trukdyti susisiekimo 
gatvėje.
• Viename cirke Croydone 

rodė, kaip vyras smaigsto pei
lius aplink mergaitę, stovinčią 
prie durų. Kai šis paleido pir
mąjį peilį, mergaitė griuvo be 
sąmonės. Ji išsigando besilei
džiančio voro 
galvos.
• Vokietijoje 

juodoji ranka, 
užgulė krėsti
kur įtarė esant slaptų prekių. 
Ji turėjo kavos. Norėdama ją 
paslėpti, kišo į kaminą. Tuo 
metu policija buvo rūsyje, ir 
prie jos kojų tiesiai iš kamino 
pradėjo kristi nemuituota ka
va.
• Vokietijoje Waldringhau- 

sene naktį žmogus sustabdė 
policijos mašiną, kad pavežtų. 
Ši mielai pasitarnavo,
žmogelis ką tik buvo mieste 
išmušęs 
apiplėšęs.
• Prasidėjus Korėjos karui, 

nemaža Amerikos moterų, ku
rios buvo užvedusios skyrybos 
bylas, atsiėmė savo prašymus,

I

tiesiai ant jos

vis dar veikia 
Kartą policija 

moters namus,

o šis

krautuvės langą ir

nų Draugijos — A Nakutis, 
Lietuvių Parko B-vės — M. 
Tamulėnienė ir Naujakurių 
Komiteto — P. Mulevičius, A. 
Vilčinskas ir J. Jezukaitis.

Minėjimas rengiamas š. m. 
vasario 3 d. Pradžia 6 vai. 
vakaro Miller’s Opera Hali, 
53 Pine Street, Gardner Mass.

Šalia iškilmingos minėjimo 
programos dalies, bus graži 
meninė dalis: vaidinimai, dai
nos ir šokiai Išpildys Tremti
nių Meno Mėgėjų Ratelio ar
tistai iš Worcester. Koresp.

ATVYKO ŠIE LIETUVIAI
Apie 1951 m. sausio 20 d. 

laivu “General Muir” į New 
Yorką:

Apanavičius, Vytautas į 
Brooklyn.

Bajoraitis, Marija, Danutė į 
Worcester, Mass.

Brakas, Vytautas, Anasta
zija, Regina į Buffalo, N. Y.

Brusdeilinaitė, Urytė į So. 
Boston, Mass.

Bružaitė, Petronėlė į Hill- 
town, Pa.

Bumbliauskienė, Jieva į Chi
cago, m.

Ciuldenytė, Aldona į 
town, Pa.

Butinavičius, Povilas, 
ma, Adolf, Holzhaus, 
Ella į Detroit.

Dainius, Alfonsas, Agnieš
ka, Alfons į Worcester, Mass.

Gineikis, Leonas į Philadel- 
phia, Pa. |

Gobis, Juozas į Cleveland.
Grabauskas, Ona į 

bridge, Mass.
Gudauskas, Alfonsas į 

ha, Nebr.
Hasonaitis, Adolfas į 

ro, Illinois.
Ivanauskas, Antanas į Scott- 

villc, Mieli,
Jacevičius, Juozas, Juozas, 

Jr., Aloyzas į Newark, N. J.
Kastautas, Jonas, Elena į 

Cambridge. Mass.
Keselys. Antanas. Barbara. 

Irena M. į ” *Toit
Kogelis, Viktoras į Water- 

bury, Conn. 

Hill-

Em- 
Eva,

Cam-

Oma-

Cice-

nes nori būti šelpiamos kaip 
karių žmonos.
• Švedijoje kiekvienam iki, 

16 metų valdžia moka vaikų 
priedą. Šiuo metu tokį priedą 
gauna visa šeima: tėvas ir 
motina turi po 15 m., vaikas— 
keturių savaičių.
• Vokietijoje sulaikė elgetą 

persirengusį moters drabu
žiais. Jis policijai pareiškė, 
kad moterims žmonės daugiau 
aukoja.
• Vokietijoje netoli Wuerz- 

burgo priėjusi ožka ištraukė 
kyšantį iš švarko kišenės 300 
DM algos lapelį ir suėdė. Ož
ka buvo tuojau papiauta, ir 
algos lapelio numeris suras
tas. Bankas nesudarė jokių 
kliūčių jam išmokėti algą.
• Vokietijoje Neue Illius- 

trierte paskelbė dokumentines 
nuotraukas: ką tik nusižu- 
džiusio Goeringo ir tos vietos, 
kur buvo sudegintas Hitleris. 
Ten dar matyti keli numesti 
bendzino kanistrai, šalia stovi 
du rusų kareiviai.
• Italijoje viena filmų ben

drovė pagamino filmą apie 
Mussolinio paskutines dienas. 
Filmai panaudoti visi turime 
istoriniai dokumentai ir apra
šymai.
• Mongolijoje dar yra virš 

20 belaisvių stovyklų, kuriuos 
gyvena vokiečių kariai sun
kiausiose sąlygose.
• Vokietijoje greituosiuose 

traukiniuose įrengti rašymo 
kambariai, kuriuose žurnalis
tai ir pirkliai su savo sekreto
rėmis tauškina mašinėlėmis. 
Už pasinaudojimą šių kamba
rių reikia mokėti 4 DM valan
dai
• Vokietijoje, žlugus kaize

riui, liko daug visokių princų 
ir grafų. Hitleris jų nelietė. 
Tuo metu jie dar gyveno iš 
savo turtų, kurių turėjo ne
maža. šis karas sunaikino be
veik visus jų išteklius. Grafai, 
princai ir kunigaikščiai, kurių 
giminės siekė net kelis šimtus 
metų, ^staiga pasijuto esą pa
prastučiai žmoneliai ir be ska
tiko kišenėje. Laikas privertė 
juos susirūpinti. Visi griebėsi 
amatų ir įvairių profesijų. 
Pasidarė gydytojais, fotogra
fais ir net artistais.

Kireikis, Fabijonas į South 
Boston, Mass.

Knizikevičius, Antanas į 
Kearney, N. J.

Kuncaitis, Juozas į Cleve
land, Ohio.

Mateciūnas, Antanas į 
Brooklyn, N. Y.

Paukštys, Pranas, Kazimie
ras, Romualdas, Marija - Bi
rutė į So. Boston.

Petraitis, Juozas, Aleksan
dra, Janina į Chicago.

* Peteraitis, Francas, Rizė, 
Pranas, Emilis į New York.

Rutkauskas, Stasys į Balti
more.

Šimkus, Jokūbas, Elzbieta, 
Pranas į Brockton, Mass.

šiupinis, Jonas, Stasė į Cle
veland.

Šukienė, Morta, Ona į Ers- 
kine, Minn.

Vaitiekaitis, Algirdas, Aud
ronė, Arūnas į Detroit, Mich. 

Valiukas, Ona į Detroit. 
Velutis, Jonas į Chicago.
Veršinskis, Efremas į Chi

cago.
Vizgirdas, Jonas į Dear- 

born, Mich.

Apie 1951 m. sausio 22 d. 
laivu “General McRae” į New 
Orleaną ir apie sausio 28 d. 
į New Yorką:
NEW ORLEANS:

Adler, Stasija j Stockton, 
Calif.

Francas, Bernardas į Los 
Angeles.

į Balti-

Vera j

Emilija,

Francas, Stefanija 
more, Md.

Kulaginas, Vladas, 
Sierra Madre, Calif.

Lokomas, Jurgis,
Valentinas, Gediminas, Edith, 
Zita į Weimar, Texas.

Makauskas, Jonas į Los 
Angeles.

Miliauskas, Marija, Romual
das, Laima, Birutė, Vytautas 
į Dyersburg, Tenn.

Šimkaitis, Otto, Antonina, 
Marta, Erikis, Helmitas į 
Tampa, Fla.
NEW YORK:

Ambrazaitis, Emilis, Ona, 
Evaldas, Imanuelis, . Ervinas, 
Edita, Helmutas į Vale, S. 
Dakota.

Berkevičius, Vincas į E. 
Chicago, Ind.

Dilpšys, Justas į Oak Park, 
Illinois.

Germanavičius, Kajetonas į 
Brockton, Mass.

Graželytė, Leokadija į 
WoodhuU, III.

Juška, Pranė į Melrose 
Park, UI.

Kerulis, Leonardas, Stefa
nija, Dainius, Laimutė į Chi
cago.

Kleckauskas, Anatolijus, Zo
fija į Chicago.

Kruzikas, Antanas, Petronė 
į Cleveland.

Mickevičius, 
į Brooklyn.

Naudžiūnas,
Mich.

Strašinskas, 
ka į Huntley, Dl.

Venckus, Adomas, Waltraut 
į Chicago. III.

Vytautas, Lina

Ignas į Gobies,

Justinas, Eri-

Apie 1951 sausio 22 d. lai
vu “General Taylor” į New 
Yorką atvyko:

Antanavičius, Pranas! Emi
lė į Floyd, Va.

(I
I

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos
METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų Šventųjų Me

tų proga. Ši įdomi 224 psl. knyga liečia pačius aktu
aliausius lietuvių tautos religinius ir kultūrinius 
klausimus. Joje yra daug beletristikos ir poezijos. 
Kainavo $2.50, parduodama _________ _______  $1.00

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Beletris
tikos kūrinys. 288 psl. Išleido Kultūros Institutas. 
Kaina ____________________________  $2.00

NEMUNO ILGESYS, J. Aistis. Nauja eilėraščių knyga.
Išleido TT. Pranciškonai. Kaina _______________ 50c.

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr’. Juras.
270 psL Kaina________________________   $1.00

KVIESLYS Į LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.
352 psL Kaina ___________________________ $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi
nys.576 psl. _____________________________  $1.00

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido 
Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.
J. Starkus. 208 psl. Kaina __________________  $1.50

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.
Herlitas. 400 psl. Kaina ________________ ___  $3.00

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais ________________________ $3.00

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiek
vienai metų dienai skiriamas vieno šventojo apra
šymas. Knyga paveiksluotą, įrišta kietais viršeliais.
936 psl. Kaina ____________________________ $2.00

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —______________________  $2.00

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Daveau, 
O.F.M. Išleido TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiek
vienam, norinčiam susipažinti su šv. Pranciškaus 
gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina ...................... 50c.

ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOMIS, T. Pr. Bizauskas,
O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl____ ____________________________ 50c.

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant.
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT. 
Pranciškonai____ __________________________ $1.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Kun. Dr. J. Prunskis. Išlei
do Kun. Pr. Juras. Žymių asmenų atsivertimai. 142 
psl. Kaina _______________________ ______  $1.00

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS. Išleido Arkivysk. Juo
zapas Skvireckas. Evangelijos ir lekcijos skiriamos 
kiekvienam sekmadieniui ir šventadieniui. Kietais 
viršeliais. Kaina __________________________ $2.50

DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS. Puiki maldaknygė.
Surinko ir išleido Kun. P. Juras. Antroji laida. 787 
psl. Kaina ____________________ ___________ $4.00

RAMYBES ŠALTINIS. Surinko ir išleido Kun. P. Juras.
Antroji laida. Maldaknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

ATLAIDŲ ŠALTINIS. Didelėmis raidėmis graži malda
knygė. Surinko Tėvas Kazimieras Kapucinas. 574 
psl. Kaina .......................................... ................  $3.75

PRANAŠYSTES APIE PASAULIO PABAIGĄ — Kun.
P. M. Juras, 111 psl. Kaina ................................. $1.00

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina __ __  25c.

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

t

M

6

milionųYra pagaminta 20 
popierinių puodukų, kurie su
kraunami į strateginius san
dėlius. Bus naudojami, jei 
kristų bomba ir užnuodytų in
dus, t o sužeistiems reikėtų 
skubiai teikti pagalbą.

Antanavičiūtė, Marija į Na- 
shua, N. H.

Baltrušaitis, Anna į Chicago.
Bartašius, Kazys, Ida, Gin

tautas į Detroit.
Bikinas, Ona, Kazimiera į 

Brockton, Mass.
Daniliauskas, Juozas, Euge

nija, Stanislavas į Chicago.
Deckys, Evaldas, Elena į 

Southampton, Pa.
Fedorovas, Aleksandras, A- 

nelė, Juozas, Jane, Jonas, Sta
sė, Lionė į Evansville,

Gailevičius, Juozas, 
Virginija į Baltimore.

Galinaitis, Gustavas.
Klaudija, Zita, Biruta į Cicero.

Jokūbaitis, Juozas į Chicago.
Jurevičius, Feliksas, Joana 

į Chicago.
Zitkutė, Zita į Chicago.
Kempinas, Alfredas, Valt- 

rauda, Helmutas į Chicago.

Ind.
Elena,

Adelė,
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ŠACHMATAI
. b'- ’Ą-Šį

— ved* K. MERKIS —
ną. Tai būtų pirmos lietuvių 
šachmatininkų tarpmiestinės 
rungtinės Amerikoj. Ta pro
ga lietuviai sujungtom pajė- 
jėgom kitą dieną susitiktų su 
Bostono amerikiečiais.
□ Chicagos žaibo turnyras 

įvyks vasario 11 d. 2 vai. p.p. 
YMCA Hotel klube. Dėl 
smulkmenų krenptis pas A. 
Kaufman, 5531 So. 
Chicago 37.

Kimback,

Baltimo- 
tremtinių

ne-

□ M. Brazauskas, 
re, Md. yra vietos 
komiteto pirmininkas. Darbais 
apkrautas tiek, kad apie šach
matus nėra kada pagalvoti. 
Laiške bostoniškiams jis ra
šo: “Pavydžiu aš jums ten to 
malonumo žiūrėti j lentą, 
klausytis šachmatų laikrodžio 
tiksėjimo ir jausti savo širdies 
plakimą, kai priešininkas už- 
spirgina gerą puolimą... Se
nam kovos žirgui niešti pasa
gos ir gana.

Peteris, Petras. Ona, Romu< 
aidas, Liuda į E. St. Louis.

Pusdešris, Augustinas į Ci
cero. .

Puzinauskąs, Zenonas, Ona, 
Dalia į Chicago.

* - * i *>

Ramanauskas, Jonas, Moni
ka, Juana, Jonas, Vidas į Ci
cero.

Vilčinskas. Česlovas, Erta, 
šaulius, Laimutė į E. St. Louis.

Vizginąs, Henriete, Oskaras 
į Madison, Va.

Zaranka, Pranas į Highland 
Park, Mich.

1951 m. sausio 24 d. laivu 
"General Langfitt” į New 
Yorką:

Arstikys, Juozas į Cicero. 
Bernotienė, Elena į Water- 

bury.
Briedaitis, Vincas,

Antonie į Chicago.
Celiešius, Petras į 

cago, Ind.
Gudaitis, Juozas,

Nijolė, Danutė, Birutė į Chi
cago.

Jankauskas, Edmundas į 
Chicago.

Jodka, Nikodemas, Marija, 
Alma į Chicago.
\ Kavolis, Martinas į La Por
te, Ind.

Noreikienė, Marija į Brook
lyn, N. Y.

Petersonas, Gustavas į Dear- 
born, Mich.

Rizleris, Edvardas, Barbora, 
Elena, Antanas, Adolfas, E- 
valdas, Albinas į Rhinelander,

Šalnaitis, Agota, Teresė, So
fija, Steponas į Philadelphia.

Skrubutonis. Vytautas, Va
lė, Vytalija, Verginija į Det
roit, Mich.

Johann,

E. Chi-

Monika.

šis meitėlis su baltu sprandu Chicagos parodoje gavo 
pirmą premiją. Pirkėjas savininkui už jį sumokėjo $825 (po 
$3.25 už svarą).

Nepalik be
DARBININKO
ir šiais metais.

PARSIDUODA nebrangiai 
piano armonika su 120 bass. 
gerame stovyje, 
susitarsime, 
dieniais iki 
lauską, 81 
Cambridge,

Dėl kainos 
Matykite sekma- 

3 vai. p.p. J. Šid- 
Thorndike St., 
Mass.

E.
(29)

ĮVAIRŪS skelbimai
A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res

WEST
Tel.

37 Oriole Street,
ROXBURY, MASS
PA — 7-1233-W

BALF sandelyje gauti drabužiai ir kiti daik 
tai 1950 m. gruodžio mėn.

PAIEŠKO
Adolfina Brigintaitė iš Vi- 

liačių kaimo — Kartimo pa
ieško savo seserų ir brolių — 
Praną, Edvardą, Bladą, Justi
ną, Helenos, Malvinos ir Elz
bietos.
r, Farby Dining & Restaurant 

Framingham Square 
Framingham, Mass.

AUT0MAT1C LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka 

atneškite baltinius mums n 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.
396 W. Broadwav, 

Lietuvis Charies <J. Kay, sav.

Connecticut

□ Škėma laimėjo Boylston 
žaibo turnyrą. Sausio 25 d. 
Boylstono šachmatų klubo 
žaibo turnyrą laimėjo Kazys 
Škėma. Su juo vienodai taškų 
surinko Keller ir .Seletzky, 
bet Škėma papildomose rung
tynėse įveikė juos abu. Pasek
mės: Škėma 6U, Keller 6%, 

Seletzky Daly 5, Merkis

Q Harvardo universitetą įvei
kė vien lietuviai. 1950/51 me
tų Bostono pirmenybėse Har
vardo universitetas bus pir
moj vietoj, nors yra ir
baigtų partijų. Lietuvių ko
mandai atitenka garbė, kaip 
vieninteliam laimėtojui prieš 
Bostono meisterį pasekme 
3C2-l*/2 ir 21/»-21,^. Harvardas 
gi įveikė Boylstoną 5-0 ir 
2 Va-? 14, o Boylstonas su lie
tuviais sužaidė 2,/z-21/ž ir ant
rose rungtynėse laimėjo 4-1.
□ Trijų stipriausių Bostono

komandų tarpusavio rungty- - 
nių santykis gaunasi toks:
Harvardo univ. tšk.* 2-2, par

tijų IIYj - SV?; lietuviai tšk. 
2-2, partijų 9U-101/?; Boyls- 
ton tšk. 2-2, partijų 9-11.

Visos trys komandos turi 
po 1 laimėjimą, 2 lygiom ir 
po 1 pralaimėjimą.
□ Repečka pirmauja Brook- 

lyne, N. Y. LAK turnyro pa
dėtis: Juozas Repečka 11-0, 
Mykolas Paškevičius po 6-0, 
Zen. Merkevičius 6-1, Edv. 
Staknys 5-0, V. Kondrotas 
4^-3»/2.
□ Brooklyno - Bostono lie

tuvių rungtynės numatomos 
kovo mėn. Brooklyno šachma
tininkai žada atvykti į Bosto-

NAUJAI ATVYKO
(Atkelta iš 6 pusi)

Kilikevičius, Viktoras į Chi
cago.

Krantauskas, Baltrus, Ane
lė, Marija į Philadelphia.

Kumfertienė, Teresė, Mi- 
nauskaitė, Julita į Omaha.

Leveckis, Gedeminas, Anta
nina, Vytautas, Birutė, Regi
na, Romas į So. Boston.

Macionis, Romualdas, Liud
vika, Algimantas, Laimutė, 
Vytautas į Gnardville, Pa.

Miliauskas, Emilis, Irma. 
Romanas, Rozita į New York.

Minauskienė, Petronėlė į 
Omaha, Nebr.

Manchester, Ed.. Mekys 15 
svarų; New Britam, šv. An
driejaus par. 388 sv.; Putnam, 
Nekalto Prasid. Vienuolės 104 
sv.; Stamford, BALI' 36 sky
rius 531; Waterbury, Anna 
Rogers 29.

Illinois
Melrose Park, BALF 

skyrius 200.
Indiana

St. Mary of Woods. M. In- 
dzelevičius 10.
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Maryland
Baltimore, BALF 64 

rius 688.
sky-

Pennsylvania
Shamokin, Adele Britton 15.

24,
11.

Moderniškas Iliustruotas 
Pasaulio Lietuvių Magazinas.

L I F T- U V i IĮ

DIENOS

GRABORIAI

• Chicagoje veikia “Daina
vos“ ansamblis, vedamas muz. 
Step. Sodeikos. Sausio 27 jis 
davė pirmą koncertą.

♦ —-

Massachusetts
Cambridge, A. Daukantas 

454; Lawrence, BALF 49 sky
rius 27; So. Bostonui BALF 17 
skyrius 227.

New Jersey
Paterson, BALF 86 skyrius 

629.'
New Hampshire

Manchester, BALF 53 sky
rius 50.

New York
Brooklyn, V. Rajauckas 

Julius Botyrius 34, Aly tai 
Petras Ulėnas 3, Eleonora Va-
lonis 23, Jonas Liepinaitis 12, 
M. Neimivienė 11, Bronius 
Kulys 5, Ant. Jakelaitis 25, 
Salomėja Strolis 56, Liucija 
Sperauskas 17, M. Tisliaus- 
kaitė 32, Stasys Jakaitis 10, 
Elzė Barčiauskienė 7, Adelė 
Cergelytė 16, Juozas Kutulis 
45, BALF 100 skyrius 13; 
Buffalo, P. Gamziukas 14; 
Maspeth, L. I., Viešp. Atsim. 
par. 1233, S. Girnius 65, Ka
zys Belenas 25, Petras Venc
lovas 14; Middle Village, J. 
Pakalka 72; New York. Auš
ros Vartų Par. 10, P. Janule- 
vičius 19.

Kaina: $3.00 metams, 
$1:50 pusei metų.

Adresas: 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3. Calif.

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

TREJANKA
Mūsų Trejanka yra 

j pasaulinė Trejan- 
ka. Mūsų Trejan- 

\ kos šaknis, žievės, 
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji- 

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

su automatišku 
važiavimo kontrolių 
Patobulini “Hydra-Coil” Prie
šakiniai Spyruekliai. nauji 
Shock Absorbers ir nauji Vari- 
able - Rate užpakaliniai spy- 
ruokliai su Suspension ir patys 
nusistato prisitaikindami prie 
kelio.

-. Ir " ‘JI
• ’-e F- .

Naujas Wa- 
ignition Sysem užtikrina 

stardavimą visokiame ore.

...vienatinis žema 
kaina V-8
Fordas yra vienatines, kurte* yra 
PUIKUS pajėgus kątas...’ turinis 
V-8 inžiną. Jo jėga nebrangiai 
kainuoja... jis turi didelių pato
bulinimų. Forde yra “Power 
Dome”, duodantis aukšta spaudi

mu ir puikų traukimą su “rgulia- 
riu’ gasu.

tikrai taupus su auto
matišku Mileage Maker 
ši sistema vieningai jungia car- 
buration. ignition ir combustion. 
kad išspaudus paskutinį jėgos la
ša iš gasolino lašo, 
terproof 
greitą i

A,ČOME IN TODAY ANDį 

"TĘST DRIVE” A ’51 FOROį

W. J. Chisholm
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St. 
PROVTDENGE ° ’

Telepht >n«
Ofiso: Dexter 1.^52

Namy PI. 620F

\Ol 
mo ligi 
ponijoje 
ka ir mūsų Trejanka prasideda
iš Japonijos. Kinijos, Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos. Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Mexicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados - • 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį 
75 
4Ų

VYTAUTAS YAKAVONIS

UŽ pokelj Prisiunčia’- ’ 
namus

ALEYANDER’S CO. 
414 W. Broaduay 

South Boston 27, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Prisratom geriausj ton i k; 

Piknikams, Vestuvėms.
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams
Kainos prieinamos.

Myofria Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass.

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

i!
!
!
! 

i!

Pristatome Aly ir Toniką
S Vieš turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

x>niko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus, šaukite:

BORIS BEVERAGECO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva MarkslenB,

625 E 8th SL, So Boston, Mass. 
Tel SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Pirmininki—-B GailiūnienA
8 Winfield St.. So Boston, Mase. 

Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 
555 E 6th St., So. Boston, Mass 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rast. — B. COnienA
109 Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0918.
Iždininkė — Ona Šiauria.

51 Tampa St., Mattapan, Mass 
Tvarkdarė — M. Matęjoškienė.

866 E 5th St.. So. Boston, Mass 
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė

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

antrą antradienį mėnesio. 7:30 v. 
v-kare Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St., So Bartom Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

į
i!

I
<1

AV. JONO EV. BL. PA9ALPIN88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas - Viktoras Medonla,
21 Sanger St.. So Boston. Maus

Vice-Pirm - Vincas 3takutls.
684 Sbcth St.. So Boston Mass

Protokolų Ra§t. — Kazys Rusteika 
į 206 L St.. So. Boston. Mass. 
Ftn RaSt - Aleksandras IvaJka 

440 E. Stxth St.. So Boston. Mass 
i IždUMnkaa—Stasys K Grigaąavlčius. 

699 E Seventh St.. S Boston Mass
Varšelka Jonas Zafkis,

22 B<*ethoven St . Rokbury. Mass
Draugija laiko suslrtnklmits kas tre 

člą sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų Parapijos salėj.

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

t£a pas protokolų ražtininką.

Funeral Home
741 No. Main Street 

Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patari: įvimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A 1 T K U 5
Funeral Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass

PRANAS W\ITKUS
aidotuviu Direktoriu- 

Balzamuoto ja- 
Notary Publu

r*atamavimas dieną ir naktį. 
-4 auja moderniška koplyčia šer- 
nenims dykai. Aptarnauja Cam- 
iridge tr Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitu- 
miestus

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

W A I T T
-MNERAi -«O*»

<0 Eiiiersub Av» 
Brockton, Man

Edward J. Waitl i
(Waitekūnas)

aldotuvių Direktorių. 
Balsamuotojas 

■sumarimas Dieną Ir Naxt
Koplyčia Šermenims Dyka- j

Tel. Brockton 3368 I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborlal Ir Balsamuotojal I 

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshls, M.D
Lietuvis Gydytojas
195 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos- 2-



Antradienis Sausio 30 cL, 1951 8

tkilbininlidf
< LAIKRAŠTIS

ŽINIOS

Kun. dr. Petras Celiešius 
šiomis dienomis atvykęs iš 

k Vokietijos aplankė Bostoną ir 
** čia gyvenančius savo pažįsta- 

mus bei bičiulius. Pastoviai

bus 
šir-

Šv. Blažiejaus diena
šeštadienį bus vyskupo kan

kinio šv. Blažiejaus diena. Jo 
vardu bus žmonių laiminimas: 
po šv. mišių, 3 v. p.p. ir vaka
re po pamaldų, kurios prasi
dės 7:30 valandą.

Per paskutines šv. mišias, 
kurios prasidės 8 v. r., para
pijos vaikai bendrai priims 
šv. Komuniją.

Pamaldos
Į ateinantį penktadienį 

netik Saldžiausios V. J.
dies garbinimo diena, bet ir 
Marijos šventė. Maldos Apaš
talavimo Draugijos intencija 
šventos mišios bus laikomos 
6:30 v. r., kitos šv. mišios 
bus 7 v. r. ir 7:30 v. r. Prieš 
8 v. r. bus šventinamos žva
kės, ir giedamos šv. mišios už 
parapiją bei sakomas pamoks
las. Vakare šv. Valanda. Po 
to bus Apaštalavimo Draugi
jos pamaldos ir susirinkimas.

Išpažintys bus klausomos 
ketv., per šv. mišias, 3 v. p.p. 
ir 7:30 v. v.; penktadienį, per 
šv. Mišias, 3 v. p.p., ir 7:30 
vai. vak.

apsigyvens Čikagoje.
Federacijos susirinkimas,

įvykęs sausio mėn. 28 d., iš
sirinko naują valdybą: pirmi
ninkas — p. Andrius, vice
pirmininkas p. Valkavičius, 
sekretorius — p. Jocytė, ižd. 
— p. Sinkevičius. Federacijos 
Bostono skyrius rengia gegu
žės mėn. 13 d., per Sekmines, 
iškilmingą socialinių enciklikų 
sukakties minėjimą. Iškil
mėms rengti išrinkta speciali 
komisija, kurią sudaro: kun. 
K. Mažutis, dr. Kaladė ir 
kompozitorius Jeronimas Ka
činskas. Atstovais į Federa
cijos seimelį, kuris įvyks va
sario mėn. 25 d. Cambridge, 
išrinkti: kun. K. Mažutis, 
Vincas Stakutis, Vincas Širka, 
Viktoras Medonis ir Vyčių at
stovas p. Ulevičius.

Prof. J. Puzinas Bostone
Prof. Dr. J. Puzinas, Lietu

vos archeologas, prieš karą 
dirbęs Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, o Vokietijoje bu
vęs Baltijos universiteto rek
torium, dabar profesoriauja 
Philadelphijoje. Praėjusį šeš
tadienį jis atvyko į Bostoną 
ir dalyvavo Rašytojų klubo 
susirinkime. Buvo užėjęs taip 
pat į “Darbininko” redakciją 
drauge su inž. J. Gimbutu.

Petras Užubalis
Sausio 27 d., staiga mirė, 

savo namuose, 175 W. 2nd 
St., So. Bostone. Palaidotas 
sausio 29 d. Buvo susilaukęs 
75 m. amžiaus.

Ragina pasirengti 
gavėniai

Už poros savaičių jau pra
dėsime šv. Gavėnę. Šv. Petro 
parapijos kunigai ragino žmo
nės ruoštis prie gavėjimo ir 
gavėti, kaip bažnyčia įsako. 
Susilaikyti netik nuo valgių, 
gėrimų, bet ir nuo pasilinks
minimų,’ išsiblaškymų; pa
švęsti laiko geriems skaity
mams, mąstymams, maldai, 
viešoms pamaldoms.

Arkivyskupas Cushing ragi
na visą vyskupiją Gavėnios 
metu kas gali išklausyti šv. 
mišių kiekvieną rytą. Įsakė 
klebonams laikyti gavėnios 
pamaldas.

Todėl, šv. Petro parapijos 
bažnyčioje bus laikomos eks
tra vėlybos šv. mišios, būtent, 
9 vai. Graudūs Verksmai gie
dami sekmadieniais 2:30 v. 
p.p., gavėnios pamaldos — 
trečiadienių vakarais ir staci
jų vaikščiojimas penktadie
niais 3 v. p.p. ir 7:30 v.v.

Mabel Zapenaitė, 
registruota slaugė, iš Law- 

rence, Mass., paskirta Bosto
no College School slaugių fa
kulteto profesoriaus asisten
tė. P-lė M. Zapenaitė yra bu
vusio “Darbininko” presmano, 
p. Zapeno, duktė.

Kuriasi lietuviškos 
šeimos

Vas. 3 d., 2 v. p.p. Mykolas 
J. Kunigėnas, gyv. 769 Turn- 
pike St., Stoughtone, susi
tuokė su Ona Lugaite, gyv. 
179 W. 5th St.

2:30 v. p.p. naujakūris Jo
nas Budrys susituokė su lietu
vaite amerikiete Gertrūda 
bildaite, gyv. 218 W. 5th 
So.

Užsisakė “Darbininką” 
dvejiems metams

Praėjusį šeštadienį Mrs. 
Shatas iš No. Abington, Mass., 
lankėsi “Darbininko” adminis
tracijoje ir ta proga užsisakė 
laikraštį dvejiems metams ir 
kalendoriaus fondan paauko
jo $1.00.

šokių klube neleidžia 
gerti

šeštadieniais rengiami šo
kiai Bostono miesto klube ir 
pelnas skiriamas 
klubams.
Bostono

Boston.

Ki
st,

Newmano
Buvo kreiptasi į 

miesto tarybą pra
šant leidimo šokių metu par
davinėti vyną ir alų. Leidimą 
tarybos pirmininkė Mary E. 
Driscoll griežtai užprotestavo 
ir leidimo nedavė, šokių ren
gėjai, Edmund F. Ward, Jr. 
ir jo brolis Lewis iš Belmont, 
įrodinėjo, kad be gėrimų ne
gali apmokėti išlaidų, kurių 
susidaro iki $300. Mary E. 
Driscoll užklausė: “Ar jūs 
norite įrodyti, kad be alaus 
negalite patraukti jaunimo į 
šeštadienių vakarus, kai gro
ja gera ir linksma muzika ir 
susirenka gera kompanija? 
Aš tam netikiu. Leidimo ne
pasirašysiu”.

nuliūdime žmo- 
(Nauskaitę),

Tretininkų pamaldos 
bus laikomos trečiadienį 

vakare, po šv. Teresės nove- 
nos pamaldų.

Blynų vakarienė
Sekmadienį, vasario 4 d. 

3 vai. p. p. parapijos salėje 
492 East 7th St. įvyksta bly
nų vakarienė, kuri užtruks iki 
8 vai. vak. Bus gėrimų, val
gių, muzikos, progos įvairiau
sioms dovanoms, kurių viena 
iki $100.00. Visas pelnas ski
riamas bažnyčios taisymui. 
Tad visi į blynų vakarienę.

Juozas Kanusky 
(Černiauskas)

Sausio 27 d. mirė pirmo
jo pasaulinio karo veteranas 
Juozas Kanusky (Černiaus
kas), gyv. 1 Howe avė. Jis 
vis dirbo. Nuėjo į rūsį ir ten 
sukrito. Nugabentas į miesto 
ligoninę, kur tą patį rylą ir 
mirė. Kilęs iš Pakilęs para
pijos, Ukmergės apskr. Pali
ko skaudžiam 
ną Veroniką
sūnų Edvardą ir dukterį Ve
roniką Stakutienę. Pašarvotas 
pas laidotuvių direktorių D. 
A. Zaletską, 564 Broadway. 
Laidojamas sausio 30 d., 9 
vai. ryt.

Mirė Naudžiūnų žentas
Sausio 19 d. mirė Joseph 

Norton, gyv. So. Bostone. Jis 
buvo Kazio ir Cecilijos Nau
džiūnų žentas. Palaidotas sau
sio 22 d. iš Šv. Brigitos par. 
bažnyčios. Liko dideliame nu
liūdime velionio žmona Moni
ka (Naudžiūnaitė) ir jos tė
veliai. Patarnavo D. A. Zalets- 
kai. laidotuvių direktoriai, ku
rių koplyčioje velionis buvo 
pašarvotas.

Pirmoji klasė pamokų metu

Dėkingi Bostoniečiams 
P. L. B. 

Vokietijos Krašto Valdyba
3. I. 1951 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono Skyriui 
(per skyriaus iždininką 
p. A. Matjošką)

Brangūs Tautiečiai!
Gavome pirmąją Jūsų sky

riaus auką Vokietijos lietuvių 
gimnazijos Diepholze reika
lams.

Jūs galite įsivaizduoti ir su
prasti, su kokiais dėkingumo 
ir vilties džiaugsmais sutinka
me Jūsų ištiestą brolišką pa
galbos ranką!

Savo gimnaziją pavadinome 
VASARIO 16 vardu. Tebūnie 
tat visus lietuvius jungiantis 
simbolis kovoje dėl Lietuvos 
laisvės. Turėsime dar kartą 
atstatyti vasario 16 aktą. Ko
va dėl to, kurioje plotmėje ir 
kokiomis priemonėmis ji be
būtų vykdoma, yra kiekvie
nam tauriam ir dvasia dar 
gyvam lietuviui šventas įsipa
reigojimas. šiuo metu vienas 
svarbiausių uždavinių — kur

nėra tinkami mūsų vaikų auk
lėtojai... Iš 2500 mokyklinio 
amžiaus lietuviukų kol kas 
vos nepilnus 400 laikome sa
vo rankose, o kiti virš 2000 
tuo tarpu atiduoti vokiečiams. 
Mes darome viską kas mūsų 
galioje yra, kad kuo daugiau 
savo vaikų išgelbėtume. Bet 
skurdas ir tuščios rankos pa- 
raližuoja kad ir geriausius 
sumanymus.

Į Jus tat, broliai lietuviai, 
kuriems Apvaizda lėmė geriau 
ir saugiau įsikurti, ir šaukia
mės: nepamirškite mūsų dar
bo ir pastangų paremti savo 
aukomis. Mes vykdome įsa
kymą, kurį mums skelbia Si
biro kankinių kančios ir par
tizanų kraujas: “Neatiduoki
te nė vieno Lietuvos vaiko ki
toms tautoms!
ir kovojame 
Lietuvos kartų 
— išsaugokite 
vieji broliai, savo vaikus!

Nuo šito įsakymo nėra lais
vas nė -vienas lietuvis, nors ir

SOTI S ALKANO NEATJAUČIA
Visi gerai žinome, kiek Amerikos lietuviai prisidėjo prie

Mes kenčiame 
už ateinančių 
laisvę ir ateitį 
bent jūs, lais-.

1

Vokietijos Lietuvių Vasario 16 Gimnazija Diepholze 
Mokytojai ir mokiniai

tik galima išlaikymas lietu
viškų mokyklų. Tų mokyklų 
uždavinys — išgelbėti ir ap
saugoti nuo nutautimo mūsų 
jaunuomenę ir išmokslinti ją 
lietuviškoje dvasioje. Vokie
čiai mokytojai, kurie dar gar
bina kraugerius kryžiuočius.

ATSISAUK!MAS 1 TREMTINIUS TEISININKUS
o jei ir atsako, tai pamiršta 
paklausti, kaip Vokietijoj 
vargsta teisininkai seneliai ir 
ligoniai.

Ištikrųjų, kai kurių gyveni
mo sąlygos ir sveikatos būklė 
labai sunki: pavyzdžiui, p. 
N-čiaus tokia bloga sveikata, 
kad jis vos 88 svarus sveria!

Šiems nelaimingiesiems iš
tiesti pagalbos ranką yra mū
sų, mieli collegos, pirmoji pa
reiga !

Bostono teisininkai jau ke
lius sykius pasiuntė likusiems 
Vokietijoj teisininkams po 
siuntinėlį ar sušelpė pinigais, 
bet tai jų būklę tik laikinai 
palengvino.

Šiuo kreipiamės į visus 
tremtinius teisininkus prašy
dami prisidėti prie mūsų col- 
legų Vokietijoj šelpimo. Tie
sa, daugumas mūsų dirba fizi
nį darbą ir turi daug rūpes
čių, tačiau mūsų collegiška 
pareiga ir lietuviška širdis 
verčia nepamiršti savo priete- 
lių, tebenešančių sunkią trem
tinio ligonio - senelio naštą 
svetimame krašte.

Pas mus yra visų 
joj esančių teisininkų 
Norinčiuosius juos
tiesioginiai ar per mūsų sky
rių, prašome kreiptis šiuo ad
resu: Pr. T^embertas, 545 E. 
Broadvay, So. Boston 
Mass.

Mieli Kolegos! Iš apie 300 
300 lietuvių teisininkų, atsi
dūrusių tremtyje, dauguma iš
emigravo į USA, tačiau dar 
nemaža, ypač ligoniai ir ne
darbingieji, dar tebevargsta 
tremties stovykloje ar sana
torijose, be jokios vilties iš
emigruoti. Jų liūdni laiškai 
byloja apie labai skurdžias jų 
dabarties gyvenimo sąlygas, 
kurios, pasibaigus IRO globai 
gali dar pasunkėti. Jie karčiai 
skundžiasi, kad buvę jų colle- 
gos ir bendradarbiai juos pa
miršo: neatsakinėja į laiškus,

Magdalena Ravotas
gyv. 43 Robinson St., Dor

chester, mirė sausio 24 dieną. 
Palaidota šešt. sausio 27 d. 
iš Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčios. Liko dideliame nu
liūdime veliones seserys — 
Mrs. Sophie Filippi ir brolis 
Stasys Ravotas.

Iškrito per langą
Antradienį, sausio 23 d. iš

puolė pro langą iš trečio aukš
to Adomas Andriulis, gyv. 31 
Morris St., Lynn, Mass. Nu
vežtas į ligoninę ir penkta
dienį. sausio 26 d. mirė nuo 
sužeidimo. Jis buvo 69 m. am
žiaus. Paliko žmoną, dvi duk
teris ir du sūnus.

Nenumesk perskaitęs 
DARBININKO

Įduok kitam, kas jo nematė 
ir neskaitė.

Vokieti- 
adresai. 
sušelpti,

27.

Skyriaus Valdyba:
St. Vaitkevičius 
Pr. Lembertas 
K. Vembrė

į kraštą pasaulio jis nukeliau
tų.

Mūsų darbas ir pastangos— 
o viso pasaulio lietuvių uara- 
ma — lėšos įgalins mus tęsėti 
šiame bendrame visos tautos 
reikale.

Šiuo metu turime virš 100 
gimnazijos mokinių, kurių pu
sė — Maž. Lietuvos lietuviai. 
Jie išlaikyti mums tuo tarpu 
yra gana sunku. Todėl tiki
mės, kad didesnės lietuvių už
jūrio kolonijos apsiims globo
ti bent po vieną gimnazijos 
klasę (15 - 20 mokinių). O 
gal atsiras pasiturinčių tautie
čių, kurie apsiimtų leisti į 
mokslus po vieną lietuvį 
moksleiv.. Vieno moksleivio 
išlaikymas ir mokslas per mė
nesį kainuos apie 10 dol. Mes 
paruošime sąrašus su smul
kesniais tokių remtinų moks
leivių aprašymais ir fotogra
fijomis ir nusiųsime suintere
suotiems geradariams 
rinkimui.

Paskiras gimnazijos 
pavadinsime tų miestų
ganizacijų vardais, kurios tas 
klases 
kurios 
laikys 
ramą.

Nors gal ir nekuklu, bet 
dėlto drįstame pareikšti viltį, 
kad Bostono lietuviai pajėgs 
suorganizuoti paramą vienai 
klasei. Tur būt, nebūtų labai 
sunki našta tokiai gausiai ir 
pajėgiai kolonijai surinkti kas 
mėnuo po 80-100 dolerių? 
Svarbiausia būtų, kad šiuo 
reikalu kuri nors organizacija 
ar pavienis asmuo imtųsi ini
ciatyvos, kaip tat jau kitur 
yra.

Su stipria viltimi pasilieka
me ir reiškiame pagarbą

Pr. Karalins,
PLB Vokietijos Krašto V-bos 

Sekretorius
ir

Švietimo Inspektorius.

pasi-

klases
ar or-

globos, kitaip sakant, 
tų klasių mokinius 
ir reguliariai siųs

iš- 
pa-

vis

•
Lietuvos atstatymo savo nuolatiniais reikalavimais ir prašy
mais pas tų laikų didžiųjų valstybių vadus. Nemažesnės svar
bos turėjo jų aukas Lietuvos valstybei ir pavieniams asmenims. 
Tas duosnumas ir nuoširdumas nesumažėjo, kai dalis mūsų 
tautiečių atsidūrė Europoj. Kiek suaukota’ daiktų, kiek pasiųs
ta pinigų, kiek išduota afidevitų ar darbo - buto garantijų?! 
Pagal Amerikos lietuvių išduotas garantijas jau atvyko virš 
24,000 tremtinių ir dar nemaža dalis yra pakelėj.

Atvykus tiek naujųjų ateivių, visi tikėjosi, kad šelpimo 
darbas dar labiau padidės, kad senosios lietuvių organizacijos 
sustiprės, kad laikraščių prenumeratos paaugs, bet tenka kons
tatuoti, kad iki šiol tos viltys neišsipildė.

Jie per metus dvejus užmiršo vargo ir bado dienas Vokie
tijoj lageriuose, kai gautą savaitės maisto davinį galėjo suval
gyti per 2-3 dienas, o kitoms dienoms turėjo prisipirkti arba 
maitintis atsiųstu siuntiniu Amerikoj gyvenančio giminaičio. 
Dabar Vokietijoj padėtis dar labiau pasunkėjo, bet šelpimas ir 
dovanos sumažėjo.

Čia norisi pacituoti du laiškus, iš Vokietijoj stovyklose gy
venančių šeimų. Jos tada džiaugėsi ir dėkojo už siuntinius ir 
garantijas.

• Brangus mūsų dėde! Išmesti iš Tėvynės laivo ir žiaurios 
tikrovės blaškomi klastinguose gyvenimo verpetuose, jau ne
betekę vilties iš jų išsigelbėti, staiga susilaukėme Tamstos siun
čiamą laivelį ir irklą, kuris padės mums išplaukti iš tos tam
sybių srovės. Aukodami savo dėkingumo maldas Aukščiausiam 
už Tamstą, Brangus Dėde, nebegalime iš džiaugsmo suprasti, 
už ką gerasis Dievas siunčia mums šią palaimą. Ar mūsų men
kos maldos tapo išklausytos, ar mūsų tėvelių ir artimųjų kan
čios Sibire iššaukė Jojo gailestingumą.

Nebežinau nei kaip atsidėkoti Tamstai už vertingus siun
tinius, kurie gelbsti mus nuo skurdo. O dar daugiau trūksta . 
žodžių savo dėkingumui išreikšti už tą didžiąją ir kilniąją Jū
sų pagalbą, kuri išgelbėjo mus iš nevilties. Dabar mes esame 
labai laimingi laukdami tos mūsų gyvenime sprendžiamos die
nos, nes nuo jos priklausys ir mūsų vaikučių ateitis. Amžinai 
dėkingas Tamstai Jus nuoširdžiai mylintis Jonas’’. Mattenberg, 
1948 m. rugsėjo mėn. 19 d.

Toliau tame pat laiške atskirai padėką parašė Jųno žmona 
ir du vaikučiai.

• Kitas tremtinys 1948 m. balandžio 3 d. rašo iš kitos sto
vyklos :

Brangūs Broliai! Šiandien gavau jūsų siuntinį su maistu, 
už kurį labai nuoširdžiai dėkoju. Jūs žinote, kad stovyklose 
maistas nuolatos blogėja. Bet mes neturime pasirinkimo ap
leisti jas. Tik mažytė dalis ir tai pačių pajėgiausių ir viengun- 

•gių gali emigruoti. Nacių kacetai ir kalėjimai išmokė mus ne- 
davalgyti ir pakentėti, bet aš turiu žmoną ir vaikus, kurie yra 
dalelė mūsų tėvynės ateities, jiems pagalba yra reikalinga.

Dar sykį nuoširdžiai dėkojame. Šis jūsų siuntinys 
ne tik kovoti 
padėti savo

metų gyvena

tebūnie 
ir ken- 
broliui.

Ameri-

pavyzdžiu ir simboliu, kad lietuvis moka 
tėti, bet taip pat užjausti, suprasti ir 
Baltras”.

• Tos abi šeimos jau apie pusantrų
koj. Turi gerus darbus. Viena net ir namelį įsigijo. Tačiau, kai 
prieš Kalėdas pasiūliau paaukoti bent dolerį kitą seneliams bei 
ligoniams, likusiems Vokietijoj, arba bent už 25 et. nupirkti 3 
bilietus "BALF’o loterijos, tai gautas trumpas atsakymas “ne
galiu”.

Tas “negaliu” pasakytas ne dėl to, kad pinigų neturėtų, 
bet kad perdaug greit užmiršo sunkias stovyklos dienas Vokie
tijoj ir tuos ypatingai saldžius padėkos laiškus savo gerada
riams Amerikoj.

• šelptinų lietuvių skaičius Europoj yra nemažas. Ten liko 
dar apie 10,000 asmenų. Daugiausia seneliai, ligoniai, motinos 
su vaikais. Štai vienas rašo iš Muncheno ligoninės: “Mano pa
dėtis visais atvejais yra labai sunki. Po operacijos mano svo
ris nukrito iki 88 svarų, būtinai reikalinga sustiprėti, gerai val
gyti, bet ligoninėj gauni šaltas bulves ir špinatą”. Kitas priva
čiai gyvenantis Vokietijoj buv. advokatas rašo: “Esu jau arti 
80 metų. Per 4 metus gyvenau 5 lageriuose. Dabar gyvenu pri
vačiai, turiu šaltą kambarį, trūksta šiltų apatinių bei viršutinių 
drabužių. Esu tikras ligų maišelis, nes mane kankina sklerozas, 
reumatizmas, gerarojus, netvarkingai veikia skilvis”.

• Reikia manyti, kad šiemet tokių “Jonų” ir “Baltrų” 
tremtinių tarpe nebeatsiras ir visi plačiau atskleis savo pinigi
nes ir gausiau aukos BALF-ui dėl vargstančių šelpimo Euro
poj ir labiau pajus savo tiesioginį uždavinį: kovoti dėl Lietu
vos laisvės atgavimo ir per ALT-ą bei VLIK-ą tai kovai nepa
gailės didesnių sumų.

J. K. Juozaitis.

Nepamiršk atsilyginti už 
DARBININKĄ, 

kuris tavęs aplankyti nepamiršta.

Niekad nevėlu užsisakyti mėnesinį religinio — 
patriotinio turinio laikraštį

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”, 
kuris aplink save yra sutelkęs daug žymių 
bendradarbių ir kurį šiandien mielai skaito 

lietuviai pasaulyje.

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ“

leidžia
Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine

Prenumeratos kaina: metams 2 dol.


