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Rungtynės Korėjos fronte
Komunistai mėgino išsikelti už n? maryje

Sausio 23 d. sąjungininku daliniai sunaikino Ar - 
son žiotyse 13 komunistų mažų laivelių, kuriais jie 
mėgino išsikelti vakariniame Korėjos krante, sąjur- 
gininkų užnugaryje, apie 40 mylių į pietus nuo 
Seaul. Tuo pačiu laiku vienas 8-tos armijos daliniu 
atgriebė susisiekimo centrą—Wonjų miestą su aero
dromu ir jį kontroliuojančiomis ka’vomis. Sąjungi
ninkų daliniai kietai kovojo Yongwal gatvėse, kad 
sulaikytų priešo prasiveržimą į užnugarį rytų cen
triniame fronte.

Kinijos komunistų atsitraukimas
Viduriniame Korėjos fronte sąjungininkų patru

liai prasikišo apie 38 mylias į šiaurę nuo Chungin, 
tai yra pagrindinių savo pozicijų, niekur nesusitik
dami su didesnėmis priešo pajėgomis. Iš vakarinio 
fronto žvalgyba pranešė, kad taip pat neturi kontak
to su priešu, išskyrus smulkių patruliu susikirtimą 
prie Yoju. Slaptosios žvalgybos pareigūnai daro iš
vadas, kad priešo pasitraukimas į šiaurę yra įvyk
dytas platesnio masto.

Kaikurie apdairesnieji teigia, kad tai yra tam 
tikras priešo manevras ryšyje su UN’o rungtynėmis 
paliaubų reikalu.

Kovos su šiaurės banditais
Apie 30-40 mylių į pietus sąjungininkų užnuga

ryje tūkstančiai šiaurės korėjiečių, taip vadinamų 
“sukilėlių”, vedė plataus masto kovas su sąjunginin
kų daliniais apie 35 mylios į šiaurės vakarus nuo 
Taegu.

SAUSJ.S (January), 26 D., 1951 M.

Baltinio rėš uoste dega laivas “George Washūi"ton” (25,000 tonų). Laivas yra is
torinis. Jis 1918 metais vežė prezidentą Wilsoną į taikos derybas Paryžiuje (Versalio 
sutartis). Gaisro priežastys tiriamos. Įtariamas sabotažas.
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Spauda praneša, kad 
apie 4,000 ūkininkų ir sa
vanorių nacionalistų žu
vo susirėmimuose su 
raudonaisiais.

Pats laikraštis 
kad šiokiomis 

prenumerata

Rusija ir raudonoji Kinija užpuolikai
Lake Success, N. Y. — 

Sausio 24 d. JAV atsto
vas Warren R. Austin 
pasakė labai reikšmingą 
kalbą Jungtinių Tautų 
politinės komisijos posė
dyje. Jis išvadino Kini
jos komunistus grasinto- 
jais ir apkaltino bloga 
valia. Jie nori tuo būdu 
laimėti tai, ko jie siekia

Aviacija
Priešo lėktuvai vėl puolė virš Šiaurės Korėjos

Amerikos lėktuvus F-84 Thunderjets. Vienasrųsis.-. Korejuje Jir T.Rytuo&a. 
Pirmą kartą* *Warren R. 
Austin pasakė, kad ir 
Rusija dalyvauja užpuo
lime Korėjoje.

Amerikos atstovas kal
bėjo 60-tautų politinėje 
komisijoje, kada 12 azia- 
tų ir arabų kraštų for
maliai pareikalavo, kad 
tuojau nelaukiant paliau
bų, sušauktų septynių- 
tautų konferenciją kinie
čių - korėjiečių proble
moms spręsti.

Iš Warren R. Austin 
kalbos suprasta, kad 
JAV griežtai atmeta ara
bų - aziatų reikalavimą 
ir tuo pačiu atsako Indi
jos premierui Nehru, ku
ris per Delhi kritikavo 
Amerikos rezoliuciją, rei
kalaujančią pasmerkti 
komunistinę Kiniją už 
užpuolimą Korėjoje.

Britanija kol kas nepa
sisakė nei prieš nei už 
Amerikos rezoliuciją, ta
čiau dvi jos valstybės — 
Naujoji Zelandija ir Aus
tralija — pasisakė už re
zoliuciją. Amerikos 
sluoksniuose arabų- azia
tų reikalavimas vadina
mas “tuščiu gestu ir lai
ko gaišinimu”. JAV 
tvirtai laikosi savo rezo
liucijos, ir tikisi, kad toji 
rezoliucija gaus reikalin
gą daugumą Jungtinių 
Tautų susirinkime.

Kaip žinoma, Jungtinių 
Tautų politinė komisija 
sausio 13 d. kreipėsi į 
Peipingo komunistų val
džią ir siūlė paliaubas, o 
po to pradėti derybas. 
Raudonieji kiniečiai J. T. 
reikalavimą afiAetė. Jie 
atnaujino savo reikalavi
mą priimti juos į Jungti
nes Tautas, sušaukti sep-

kas MIG-15 buvo sunaikintas ir du sužaloti. Didžiau
sios oro kautynės įvyko sausio 23 d. Apie 40 rusiš
kų MIG pasirodė padangėje. Jie skrido tiesiog iš 
Mandžiūrijos į pietus ir susikirto su apie 30 Ameri
kos Thunderjets. Oro kautynėse apie 5 rusiškieji 
MIG buvo numušti. Pranešimai iš Korėjos oro pajė
gų vyr. būstinės sako, kad oro kautynės parodė dide
lį Amerikos lėktuvų pranašumą už rusiškųjų.

KAS SKALDO: MALDA AR 
BOLŠEVIZMAS?

Warren R. Austin, JAV 
atstovas Jungtinėse Tau
tose pareiškė, kad siūly
mas atidaryti J. T. sesiją 
malda gali dar daugiau 
suskaldyti Jun g t i n e s 
Tautas. Mat, Westmore- 
land moterų klubų aps
krities federacija priėmė Faktas lieka faktu 
rezoliuciją, kad J. T. se
sijos būtų pradėtos mal
da.

Austin klysta, kad mal
da gali “daugiau suskal
dyti”. Jei Jungtinės Tau
tos tikėtų maldai, tai to
kio skilimo, kurį joms 
sudaro nesimeldžiąs bol
ševizmas, tikrai nebūtų.

William Rodgers Herod, at
sargos pulkininkas ir Tarp
tautinės General Eelectric 
bendrovės pirmininkas, pas
kirtas derinti Atlanto pakto 
valstybių ginklavimąsi.

Paryžius. — Indijos 
premieras Nehru, atvy
kęs iš Londono konferen
cijos į Paryžių, pareiškė, 
kad raudonoji Kinija turi 
būti pripažinta ir įsileis
ta į Jungtines Tautas, 
nes negalima esą paneig
ti fakto, jog Mao valdo 
apie 400 milionų žmonių. 
Tada vienas iš korespon
dentų jo užklausė, kaip 
jis žiūri į faktą, kad Mao 
kariauja Korėjoje: ar tas 
faktas yra agresija, ar 
ne? Nehru į tai nieko ne
atsakė. Matyti, vienus 
faktus jis pripažįsta, o 
kitus ne.

Buvęs Anglijos premie
ras W. Churchill, grįžęs 
iš atostogų Morokoj, 
kreipėsi į visus prašyda
mas palaikyti vieningu
mą tarp Britanijos ir 
JAV, ir įspėjo, kad bet 
kokis didesnis skilimas 
Jungtinėse Tautose išei
tų Sovietų Rusijos nau
dai.

■4ftroda jonra W1.
Jis pasakė, kad betku- 
rios tautos priėmimas 
yra tai visų tautų reika
las, o ne septynių tautų 
konferencijos. Jis sakė, 
kad vienas faktas turi 
būti apsvarstytas, kad 
raudonosios Kinijos karei
viai lieja kraują daug 
kraštų, kurių atstovai 
sėdi prie komisijos stalo 
ir sakė: “Jūs negalite 
prasimušti kelią šūviu į 
Jungtines Tautas”.

Dvylikos tautų grupę, 
kuri palaiko raudonuo
sius, sudaro: Afganista
nas, Burma, Egiptas, In
dija, Indonezija, Iranas, 
Irakas, Pakistanas, Le- 
banonas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemen. šeši 
arabų kraštai yra Arabų 
lygos nariai, kurie apsi
sprendė Amerikos rezo
liucijos balsavime neda
lyvauti.

limųjų Rytų problemas, 
įimant ir Formozą. 
pingo komunistai 
pat reikalavo, kad 
karinės pajėgos 
trauktų iš Formozos, o 
J. T. — iš Korėjos.

JAV atstovas nurodė, 
kad Kinijos raudonieji, 
reikalaudami priimti 
juos į Jungtines Tautas,

Pei- 
taip 
JAV 
pasi-

New York. — JAV lei
džiamas komunistų laik
raštis “Daily Worker” 
stambia antrašte kreipė
si į savo skaitytojus 
skųsdamasis, kad taip 
sumažėjo prenumerato
rių skaičius, jog laikraš
čio leidimas atsiduria pa
vojuje, 
nurodo, 
dienomis
nukrito žemiau 14,000, o 
sekmadienio (Sunday 
Worker) neišneša 50,000. 
Tik per paskutinius mė
nesius atkrito 28,000 
skaitytojų.

Tokiomis pat bėdomis 
jau senokai serga ir lie
tuviškų bolševikų laik
raštis. Jiems skaudu ne 
tiek dėl pinigų, kurių dar 
galėtų gauti iš “gerųjų 
dėdžių”, bet dėl to, kad 
žmonės atsisako tuos 
laikraščius imti.

Sukilimas Kinijoje?
Taipei, Formozą

cionalistų kinų spauda 
.praneša, kad vidurinėje

Rengiasi bacilų karui
Heidelbergas — JAV 

karinė vadovybė Vokieti
joje praneša, kad Obe- 
rammergau miestelyje 
yra kuriama speciali mo
kykla parengti instrukto
riams, kurie pamokytų 
žmones, kaip karo metu 
apsisaugoti nuo dujų, už
krečiamų ligų ir atomi
nės bombos. Šios apsau
gos priemonės imamasi 
dėl to, kad bolševikai, 
kaip pasiekia žinios, ka
ro metu yra pasirengę 
panaudoti dujas ir užkre
čiamų ligų mikrobus.

Na-

rėjo patyrimo baidyda
ma daryti biznį su Hit
leriu. Kiekvieną sudrebi
na pamąstant, kur būtų 
šiandien pasaulis, jeigu 
JAV nebūtų Hitleriui pa
sipriešinusios.

Šiomis dienomis JAV 
Senatas priėmė rezoliuci
ją reikalaujančią, kad 
Jungtinės Tautos pa
smerktų raudonąją Kini
ją kaipo agresore.

sukilimas, kuriame daly
vavo apie 40,000 ūkinin
kų. Vakarų Hunan pro
vincijoj ūkininkams 
dėjo savanoriai 
listai. Sukilimo 
tys: raudonoji 
atėmė perdaug
vertė ūkininkus vykti į 
Korėją kariauti.

pa- 
naciona- 
priežas- 
valdžia 

grūdų ir

Gali pulti raudonuosius 
pietinėje Kinijoje

Chicago, III. — “Chica- 
go Tribūne” laikraštis iš 
patikėtinų šaltinių pra
nešė, kad Jung. Valsty-

Kinijos nacionalistų ka
riuomenę puolimui pieti
nės Kinijos.

• Wakefield (Mass.) 
gaisrininkai reikalauja 
56 valandų savaitės ir to
kią pat algą, kaip dabar 
gauna už 70 valandų dar

bą.

• Mass. valstybės gubern. 
Dever reika’auja, kad 
kongresas priimtų $271,- 
355,898 biudžetą ir kad 
naujais mokesčiais būtų 
surinkta $48,925,000. Jei
gu kongresas priims, tai 
piliečiai turės mokėti 
daugiau už gasoliną, au
tomobilius, jų registraci- tynių - tautų konferenci
ją ,gėrimus ir k. ją ir svarstyti visais To-

Trumanas daugiau 
nebekandidatuos

Vašingtonas. — Baltų
jų Rūmų sferose kalba
ma, kad sekančiuose pre
zidento rinkimuose, ku
rie įvyks 1952 metais, 
dabartinis prez. Truma
nas savo kandidatūros 
nebestatysiąs. Jis norįs 
vėl grįžti į senatą, kuria
me dešimtį metų atsto
vavo Missouri valstybę.

AMERIKOS ŠALPOS PINIGAI 
RAUDONIESIEMS

H’ashington, D. C. — 
Senatorius Herbert R. 
O’Connor sako, kad JAV 
šalpos pinigais kaikurios 
vakarų Europos valsty
bės perka karo medžia
gas ir jas siunčia už ge
ležinės uždangos. Prieš 
kiek laiko Amerikos alu- 
minijaus gamintojas liu
dijo Atstovų Rūmų ko
misijai, kad Kanada be 
pertraukos siunčia alu- 
minijį į Lenkiją, Čekoslo
vakiją ir kitus Sovietų 
dominuojamus kraštus.

Raudonieji laukia maisto
Vienna, Austrija —Ko- 

minformo didžiausia vil
tis, kad kilus karui su

Sovietų Rusija, maršalo 
Tito, Jugoslavijos dikta
toriaus armija prieš jį 
sukils ir nekariaus prieš 
Rusiją.

Reikalauja sveiko 
ministerio

Londonas. — Anglijos 
užsienio reikalų ministe- 
ris Ernestas Bevinas jau 
kuris laikas negaluoja. 
Jis vos begali iš savo na
mų atvykti į užsienio rei
kalų ministeriją. Ministe- 
ris pirmininkas Attlee 
vis labiau spiriamas pa
siieškoti sveiko ministe
rio, bet tasai savo seno 
draugo nenori atleisti, 
kol jis pats neatsisako.

ŽINIOS
A Prancūzijos gynybos ministeris Julės Moch 

pareikalavo padidinti ginkluotąsias pajėgas paremti 
vakarų diplomatijai derybose su Rusija.

A Ernstas Bevin’as D. Britanijos užsienių sekre
torius serga pneumonia. Tai yra pirmoji iš eilės jo 
susirgimų liga, kuri privertė jį atsigulti ir atitraukė 
nuo svarbių tiesioginių pareigų.

A Sausio 24 d. atsistatydino Olandijos kabine
tas, kuris buvo smarkiai kritikuojamas dėl perdide- 
lių nuolaidų Indonezijai ir permažų Vokietijos atžvil
giu. Tai buvo keturių partijų koalicinis kabinetas.

A Aukštoji sąjungininkų komisija pranešė, kad 
Vak. Vokietijos judrioji policija turi būti apginkluo
ta lengvais infanterijos ginklais. Sąjungininkai pasi
lieka sau teisę, nustatyti vartojamų ginklų rūšį ir 
amunicija aprūpinimo bei jos kontrolės, kurią vyk
dys karinio saugumo organai.

A Laikraščių pardavinėtojų organizacija New 
Yorke nutarė nepardavinėti komunistų laikraščio 
“The Daily Worker”. Nutarimas padarytas referen
dumo keliu. Komunistai prašė teismo sustabdyti bal
savimą, bet teismas jų prašymą atmetė.

A Gynybos sekretorius George Marshall reika
lauja įstatymo, kuris leistų 18 metų jaunuolius be 
jokių išimčių šaukti karo tarnybon. Įstatymo pro
jektas numato apmokyti vartoti ginklus visus svei
kus jaunuolius. Jis tvirtina, kad nė vienas jaunuolis, 
nesulaukęs 19 metų, nebus siunčiamas į karo frontą, 
išskiriant “baisų pavojų”.

A JAV, Britanija ir Prancūzija atsakė Maskvai 
į notą gruodžio men. 30 d. Trys didieji reikalauja, 
kad Rusija pasiaiškintų, ar ji sutinka svarstyti ne 
tik Vokietijos atginklavimą, bet ir kitus klausimus.

A William W. Remington, buvęs JAV komercijos 
departamento ekonomistas, kaltinamas neteisinga 
priesaika, kad jis niekad nebuvęs komunistas. Jis 
ginasi sakęs savo divorsuotai žmonai, kad jis esąs 
komunistas. Jis buvęs iš pat jaunų dienų “radika
las”, bet ne komunistas.
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Hitleris klydc-Stalinas dar labiau
CICERO, ILLINOIS. — Daugumas žmonių dabar jau pri

pažįsta, kad Hitleris todėl pralaimėjo ir žuvo, kad jis nežinojo, 
kur. ir kada sustoti. Hitleris vis reikalavo daugiau ir daugiau. 
Juo daugiau jam buvo nusileidžiama, juo daugiau jam buvo 
duodama, tuo didesnius ir griežtesnius naujus reikalavimus jis 
statydavo.

Hitleris naudojo tris pagrindinius metodus. Visų pirma, jis 
stengėsi užimti svarbias strategines pozicijos be jokio karo: 
grasindamas karu ir žadėdamas nekariauti, jeigu bus nusileista 
ir duota, ko jis nori. Toliau, jis nuolat ir baisiai grasino tiems, 
kurie, mėgino nors iržodžiu, nors tik morališkai jo agresijai prie
šintis. Pagaliau, prie kiekvieno savo reikalavimo jis triukšmin
gai pridėdavo, kad tai paskutinis, kad daugiau jau jokių reikala
vimų nebebus. Be to, labai geraširdiškai patardavo visiems ge
ros valios žmonėms, visiems taikos mylėtojams gelbėti taiką — 
tai yra, daryti viską, kad jo paskutinis reikalavimas būtų išpil
dytas. Psichologiškai visai suprantama, kodėl Hitleris pasiekė 
tokių didelių laimėjimų vartodamas čia suminėtus metodus.

Hitleris smukti pradėjo tada, kai laisvosios tautos pamatė 
ir įsitikino, kad Hitlerio pažadų ir grasinimų vienintelis tikslas— 
suskaldyti laisvąsias tautas, neduoti joms susiorganizuoti ben
drai ir vieningai pasipriešinti, paglemžti kiekvieną iš jų atskirai.

Daug kas sakė ir pranašavo, kad Stalinas tokių klaidų ne
darys. Stalinas, girdi, puikiai išstudijavo Hitlerio žuvimo prie
žastis. Bet, va, ir Stalinas jau padarė pagrindinę klaidą. Pagal 
jo įsakymą raudonieji kiniečiai atmetė vakarų sąjungininkų vi
siškai •‘miunchenišką’' karo paliaubų siūlijimą Korėjoje. Juk 
tame siūlijime. nors ir ne visai aiškiai, buvo pažadėta išeiti iš. 
Korėjos, atiduoti Foimozą ir Čenkaišeką, ir dar duoti raudonie
siems kinams vieta Jungtinių Tautų Organizacijoje su veto tei
se. Vadinasi, ir iš Korėjos išeiti ir dar sumokėti už tą pasitrau
kimą labai negarbingą ir neteisingą kainą. Atrodo, ko daugiau 
bereikėtų? Ir vis dėlto kiniečiai tą pasiūlijimą atmetė. Kodėl? 
Atsakymas čia gali būti tik vienas. Sovietų planas sukurti karą 
Kinijoje, užangažuoti vakarų sąjungininkų karo pajėgas Azi
joje. sukelti susiskaldymą sąjungininkų tarpe. Tatai dabar vi
siems jau aišku. Daug kas spėlioja, kad Amerikos diplomatai 
tyčia davė tokį “miunchenišką" siūlijimą. nes žinojo Sovietų 
planus ir buvo tikri, kad šitas tikrai jau “miuncheniškas” siūli- 
jimas bus atmestas. Kaip ten iš tikrųjų buvo — dabar jau nebe- 
taip svarbu. Gi dabar svarbu tai, kad Stalinas jau atsistojo to
kioje pačioje vietoje, kur prasidėjo* Hitlerio katastrofa.
-----------------------------------------------------------—---------j------

Ginklai ir karinė medžiaga evakuojama iš raudonųjų už imto pajūrio.

Laiškai iš Pakistano
pobūdžio krautuvių, kuriose 
galima gauti visokiausių pre
kių kaip Londone ar Paryžiu
je-

i

RAUDOHŲjy KLINIKŲ PACIENTAI
Pastaruoju metu ūmai ėmė išgirstų, kad iš visų tų ligonių

“sirgti" bolševizmo bosai už 
geležinės sienos. “Susirgo’ jie 
tokia-ypatinga tig», kttn Riti
ne pagydoma. kaip tik Sovietų 
Rusijoje. Taigi, į Sovietų Ru
siją išvyko “gydytis" prancū
zų komunistų vadas Maurice 
Thorez (išvežtas net sovietiš
ku lėktuvu), paskui italų ko
munistų partijos generalinis 
sekretorius Togliatti ir tik ne
seniai (sausio 10 d.) norvegų 
komunistų bosas Johan 
Strand Johansen. Ar pasigy
dys ten nuvykusieji?

Sovietai mėgsta dengtis pas
laptimis. kaip ir visi klastin
gi rytiečiai. Laikraščiai dėl to 
klausia, kas čia yra: paslaptis 
ar klasta? Paslaptis būtų ta
da, jei nepagytų ir nebegrįž
tų, kaip savo metu nebegrįžo 
gyvas Bulgarijos Dimitrovas 
ir visai prasmego Ispanijos 
komunistų vadas Jose Diaz. 
Klasta būtų tada, kai pasaulis

sudarytas koks nors naujas 
tarptautinis organas, sakysi
me, '■ sovietiškoe
Tautos. Yra ir dar vienas spė
jimas: Kremlius stengiasi su
rinkti savo “ištikimuosius" iš 
tų kraštų, kuriuos jis mano 
greitu laiku pulti.

Daugiau žūna automobiliu 
nelaimėse negu kare

Karo departamentas prane
šė, kad ligi 1950 m. gruodžio 
22 d. Korėjos fronte žuvo 
6.432 kariai. Tuo tarpu Mas- 
sachusetts skyriaus Amerikos 
Automobilių Sąjungos prane
šėjas Robert S. Kretschmar 
nurodo, kad 1950 m. žuvo au
tomobilių nelaimėse 35,000 
žmonių. 1949 m. automobilių 
nelaimėse žuvo 31.000.

Žuvusieji kare mus jaudina, 
bet dėl žuvusių automobilių 

• nelaimėse niekas į tai net rim
to dėmesio nekreipia.

KATALIKŲ PASAULYJE
• 661,549 katalikų šeimos 

Kanadoje pasižadėjo per visą 
savo gyvenimą kasdien kalbė
ti rožančių.
• JAV kariuomenei yra rei

kalinga apie 60 katalikų kuni
gų. kad galima būtų aprūpin
ti dvasinius katalikų karių 
reikalus.
• Raudonosios Kinijos vie

name miestelyje per Naujų 
Metų sutikimą buvo privers
tas groti mokinių orkestras. 
Prieš pradėdami programą jie 
pirmiausia sugrojo himną 
Marijai. Mokiniai buvo iš su- 
komunistintos vienuolių mo
kyklos.
• JAV ambasadorius Sovie

tų Rusijai. Alan G. Kirk, nors

ir nekatalikas, dažnai daly
vauja mišiose, kurias laiko 
Tėv. O. Brassard, vienuolis 
asumpcionistas. Mišias jis lai
ko savo dvejuose kambariuo
se. kurie apima tik 13 kvadra
tinių pėdų. Viešai laikyti mi
šių bolševikai jam neleidžia. 
Jis yra JAV ambasados ka
pelionas.
• I^nkijoje komunistinė vy

riausybė panaikino 5 katali
kiškas šventes motyvuodama 
tuo. kad laiką reikia taupyti 
darbui. Įdomu, klek laiko pra- 
švaistoma visokiems raudo
niesiems mitingams, susirinki
mams. demonstracijoms ir 
liaupsinimui raudonųjų dik
tatorių ?

“ŽVAIGŽDĘ”
Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį 

Kaina metams $2.00. Užsienyje $2.50 
Adresas: “ŽVAIGŽDES" ADMINISTRACIJA 

488 E. Seventh StM So. Boston 21, Mass.

rėkia, šaukia. Čia ant 
pasidėję įvairiausias 
Vaisius ir valgomus 
prekiauja. Čia pat

Išlipame. Gatvė siaura, ne
švari, pilna šiukščių ir brudo. 
Iš abiejų pusių baisiausios 
lūšnos. Pusplikių ir apdrisku
sių žmonių knibždėte knibžda, 
kaip skruzdžių skruzdėlyne. 
Visi jie 
gatvės 
prekes, 
dalykus
dirba įvairiausius amato dar
bus: siuva, skalbinius plauna, 
prosina, metalo darbus atlie
ka. Čia pat nutūpę atlieka 
gamtos reikalus, ant aplūžu
sių lovų ar tiesiog ant plikos 
žemės miega ir t.t. Smarvė 
nepakeliama. Musių milijonai. 
Valgomi dalykai taip aplipę 
musėmis, kad vos besimato 
patys produktai. Dulkių gau
sybė. Nuo to triukšmo ir 
smarvės galva svaigsta, akys 
raibeta ir

Mus apspito šimtai tų pus
nuogių ir apdriskusių žmonių 
ir vaikų. Visi jie šaukia ran
kas ištiesę; spaudžiasi ar
čiau mūsų: kimba į drabužius, 
net praeiti sunku. Jų tarpe 
matyti įvairiausių ligonių, šą- 
šuotų, raupuotų ir luošų. Bai
siausias šiurpas
Vaikai išbąlą, nutyla 
baimingai glaudžiasi 
tėvų.

Matytas vaizdas ir patirti 
pirmieji įspūdžiai greitai ne
išdyla. Darome sau priekaiš
tus, kodėl važiavome į šį 
kraštą? Kaip reikės čia gy
venti ir kurtis tarp tokių nu
driskusių vargšų ir to baisaus 
purvo.

Sekančią dieną nutarėm vėl, 
tik jau vežiku. važiuoti į 
miestą ieškoti tų gražių gat
vių. Žingeidumas traukia. Pa
galiau juk vis tiek teks čia il
giau ar trumpiau gyventi. Ke- Rur Bakūžė Samanota 
lio atgal juk nebėra. Niekas — 12 istorijų ir 12 pasakų. Ra- 
r.ebegrąžins. kad ir kaip pra- rašė Antanas Vaičiulaitis. Kny- 
šytum. O patiems ir nesvajok, ga turi 288 pusi. Kultūros In-

Po to užsikvietė pas save 
namus pietums. Gyvena gra
žiame name (bungalu vadina- 
mams). Gražus svečių kamba
rys. Gražiai priėmė ir pavai
šino. Moterys aplankė antra
me aukšte esančius jo žmo
nos apartamentus ir namų 
šeimininkę. Ten didžiausia ne
tvarka ir nešvara.

Jų moterys svečiams nepa
sirodo. Po vaišių grįžome at
gal į savo stovyklą ir tos pa
čios dienos vakare apie 7 vai. 
traukiniu išvažiavome į Laho- 
rą.

(bus daugiau)

chi gatvę— Elphinston Street. 
čia jau gatvė plati. 

Daug įvairiausių 
lūžta nuo

Tiesa.
krautuvių, 
įvairiausių 
gana gra-

paima mus. 
ir tik 
arčiau

Suka-Greitinam žingsnius, 
me iš vienos gatvės kiton, bet 
visur vaizdas tas pats ir tų 
driskių būrys didėja. Nieko 
nebematome, tik norime grei
čiau ištrūkti iš to baisumo. 
Dairomės vežėjo. Laimei pra
važiuoja vežėjas. Neklausiam 
nei kainos. Kūlvirsčiomis virs- 
tame į karietą ir prašome vež
ti atgal į ligoninės kvartalą. 
Vežikai čia gražūs ir patogūs. 
Dideli, visai kaip Europoje. 
Važiuojame įvairiomis gatvė
mis ir gatvelėmis, bet vaizdas 
tas pats. O išmaldos prašan
tieji net vežiką lydi, įsikibę į 
vežimą šalimais bėga.

kurios 
prekių. Krautuvės 
žios. Šiek tiek švariau. Gat
vėje nematyti tiek daug šiukš
lių, bet didelio švarumo nėra. 
Smarvė., nemaža ir čia. Tik 
nėra tiek daug tų nuskurusių 
pusplikių žmonių ir elgetų 
mažiau. Pardavėjai švariai ir 
gražiai apsirengę stovi krau
tuvių tarpduryje. Bet gražių 
ir didelių pastatų nesimato, 
kaip kad Europos didmies
čiuose. Namai nešvarūs, ap
griuvę. Ir toji dalis miesto la
bai nesužavėjo mus ir norė
jome kaip galima greičiau,’ iš 
čia

viso ketu- 
rugpiūčio. 
rugpiūčio 
ankščiau 
majoras, 
pavėžino

Pagaliau išvažiuoji me iš to 
kvartalo į plačias gražias as
faltuotas gatves. Čia erdvu ir 
gana švaru. Žmonių nedaug. 
Iš abiejų pusių gatvės gražūs 
sodai, kuriuose pilna gėlių, la
puotų medžių ir palmių. Mato
si gražūs mūriniai namai su 
gražiomis verandomis ir įdo
mios statybos. Pravažiuojame 
kelis skverus gražiai sutvar
kytus ir pilnus gėlių. Taip pat 
porą gražių bažnyčių— krikš
čioniškų. Tai turtingųjų kvar
talas.

išvykti.
Bičiulystė su aukštu 

pareigūnu
Karachi buvome 

rias dienas 17-20 
Sekmadienį. 20-to 
rytą aplankė mus
minėtas gydytojas - 
Gražiais limozinais 
po miestą ir apylinkes. Nuve
žė į pajūrį. Nieko žavėtino. 
Smėlis nešvarus, pilkšvai rus
vos spalvos. Vanduo pilnas to 
nešvaraus smėlio. Čia pama
tėm kuprių virtinę. Majoras 
suteikė vaikams progą pajo
dinėti kupriais. Vėliau nuvežė 
zoologijos sodan. Jis yra di
džiuliame sode, pilname 
džių ir gėlių. Tik didelės 
ros nėra. Didelė smarvė, 

esant karštam klimatui
kiai mums pakeliama ir dide
lio malonumo neturėjome. 
Vaikščiojome mandagumo ir 
vaišingumo verčiami, bet tu
rėjome didžiausią norą kuo- 
greičiau iš čia ištrūkti. Ma
čius ne vieną Europoje zoolo
gijos sodą, mus čia niekas ne
žavėjo. Po to aplankėm dar 
uostą. Taip pat nieko žavėti
no. Visur nėšvaru ir netvar
ka.

me- 
šva- 
kuri 

sun-

Šiek tiek atsigauname. Pra
dedame ramintis ir daugiau 
dairytis į šalis. Vežiku va
žiuoti darosi malonu. Vėjelis 
vėsina. Atvažiavę į savo bu
veinę sužinome, kad mieste 
yra dvi gražios gatvės, kur 
daug gražių — europietiško

TOKS GALI PAGIMDYTI TIKTAI TOKĮ
■ "Keleiviui” labai nepatiko, . 

kad “Darbininkas” nepakarto
jo apie kun. Vilkutaitį visos 
tos istorijos, kuri buvo at
spausdinta “Lietuvių Žiniose”, 
o “Dirva” tam paskyrė kone 
visą savo numerį. Ilgus 
straipsnius tam skyrė ir kiti 
laikraščiai, ypač kairieji. Iš 
viso to labai gražiai paaiškėjo 
kas kam rūpi. Jei “Lietuvių 
Žinioms" rūpėjo pati lietuvy
bė, tai visiems kitiems dau
giau parūpo kunigai. Pro juos 
jie negali šaltai praeiti ir dar 
r.epasityčiodami. O čia buvo 
dar taip atvirai parašyta!

Bet kai “Darbininkas” užsi
minė, kad panašiai reikėtų so
cialistams parašyti ir apie sa
vuosius gero lietuvių vardo 
purvintojus, tai “Keleivis” at
sikirto tiktai pastaba “Bumą, 
nebūk durna”. Apie savo dur
nystes jis daugiau nieko nebe
galėjo pasakyti. Užtat tame 
pačiame numeryje pražiodė 
Maikį su “tėvu”, kad parody
tų, jog jų burna tikrai nedur
na.
■ Taip derglioti kitų religi

nius įsitikinimus, kaip tai da
rė ir tebedaro “Keleivis”, 
įstengia tiktai bolševikų bez- 
božnikai. Jie galėtų “Keleivy
je” rasti puikios medžiagos, 
kad ir apie krikštą. Štai kaip 
“Keleivis” apie tai parašė 
(Nr. 3):

...“krikštas yra tik keli la
šai vandens ir truputis drus
kos. Kodėl vanduo ir draska 
turėtų iš ne kataliko padaryti 
kataliką? Juk vanduo nėra jo
kios religijos šaltinis. Jį var
toja lygiai katalikai ir nekata- 
likai. Taip pat ir su draska. Ji 
vartojama silkėms ir kiaulie
nai sūdyt...

■ Apie kvailą religijos su-

pratimą su “Keleiviu” nėra 
ko ginčytis. Vanduo tikrai nė
ra joks religijos šaltinis. Bet 
jis’ labai geras šaltinis, be kit
ko, burnai nusiplauti, ypač 
kiaulienos prisivalgius, o dar 
prišvinkusios. Tokios nei drus
ka neapsaugo. Ant supuvusio 
daikto gali krauti maišus 
druskos, o vistiek dvoks, kaip 
Maikio pasikalbėjimai su “tė
vu”.

Be to, “Keleivis” tei
singai pasakė: “toks gali pa
gimdyti tiktai tokį, koks jis 
pats”. Dėl to šviesesni žmonės 
nesistebi, kad iš “Keleivio” 
puslapių gimsta tokie purvini 
pasikalbėjimai. Juk gretinti 
krikštą su kiaulienos sūdymu 
gali tiktai keleiviški Maikiai.
■ Grįžtant prie iškeltų kun. 

Vilkutaičiui priekaištų, “Ke
leivis” norėtų, kad katalikiški 
laikraščiai murzintų Katalikų 
Bažnyčią ir kunigus taip, kaip 
jis tai daro drauge su bolševi
kine “Laisve” ir “Vilnimi”. 
“Keleivis” tą parodė savo 
“platoku rašymu” apie Cleve- 
lando parapiją, kaip pats pa
sigiria. Tikrai, buvo parašyta 
“platokai” ir keleiviškai. Į tai 
mes ir atkreipėme dėmesį, ke 
jis išvadino plūdimosi. Nieko 
nuostabaus ’ Maikiams terūpi 
dergliotis ir pyksta; kad kiti 
taip nedaro. Dėlto jie pralei
džia pro savo nedurną bumą 
“Darbininko” pastabas, kurių 
buvo gausu ir apie lituanisti
kos mokyklas/ ir apie kalbą 
bei maldą, ir apie lietuvybę 
bei katalikybę. Už jų neuž
kliuvo dėl to, kad ten nerado 
medžiagos savo maikiškiems 
straipsniams. Jiems labiau pa
tinka knaisiotis po silkių bač
kas ir kiaulieną.

AS ADVERTISED IN HOUSE BEAUTIFUL

Feel likę falling in leve again?
Ta Ik about love « first sight! One look at these softly spakling white-cnameled Genevi 
štai cabigets, »nd your heart can’t help būt begin to sing. One glance at the heirfoom beauty 
of thil tadjant Geneva lifetime stainless steel sink, and your pulse is sure to pick up the 
refrainv'

Can’t you jusoJee ymtr awn gorgeous Geneva Kitchen . . , planned esactly the way jta 
vvant it? Handy as all get-out—with big, deep base and wall cabinets to keep all your sup- 

^^plies within ann’s reach. Wide-open—with work surfaces big enough to hold all the para- 
Į 'ghcrnalia of meal-getting and štili lea.ve rootn to spare. Efhcient—with all the step-saving 
V^/accessories you’ve alvvays vvanted. And everything perfectly matched for enduring beauty 

in easy-to-keep-clean enameled steel.
Whatever your ideas, vvonderfully efficient Geneva units and aecessories ate available t® j 

make this kitchen y»urs alaa! See for yourself... see your Geneva dealer ttdty!

Genevn
Tel. 899

8929
NO^ONDJSPLAY AT

RAY MUCCI’S INC.
1065 Montello St., Brockton, Mass.
Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 

Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokėjimui.
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Jei Amerikoje įsigalėtų komunizmas...

Darbo vergija Sovietijoje
Š. m. vasario 20 d. Čilėje, Santiago mieste, šau

kiamas Jungtinių Tautų Ekonominės ir Socialinės 
Komisijos posėdis, kuris tarp kitko svarstys skundą 
dėl darbo vergijos bolševikų prispaustuose kraštuo
se. Skundas yra paremtas oficialiniais daviniais, su
rinktais iš Sovietų Rusijos leidžiamų dekretų ir 
apyskaitų. Taigi faktai yra paliudyti pačios bolševi
kinės valdžios.

Skunde visų pirma pabrėžiama, kad Kominfor- 
mo kraštuose darbininkai nuolat kenčia baisią anti
demokratinę ir nežmonišką priespaudą.

Sovietų Sąjungoj nepraktikuojama jokia kolek
tyvinių sutarčių forma. Taip vadinamos kolektyvi
nės sutartys neturi jokios įtakos į atlyginimą ir į 
darbo sąlygas.

»Pavienis sovietų darbininkas neturi jokio balso 
savo atlyginimui nustatyti. Atlyginimas jam nusta
tomas tik valdžios.

Darbininkai yra griežtai pririšti prie jiems nu
rodyto darbo. Yra nustatytos baudos už darbo keiti
mą. Aukščiausio Sovietų Prezidiumo dekretas nusta
to, kad niekas neturi teisės palikti jam skirto darbo 
ir laisvai ieškoti kito.

Darbo jėgai papildyti yra prievarta imami vai
kai. Aukščiausias Sovietų Prezidiumas 1940 m. spa
lio 2 d. dekretu bei vėlesniais jo papildymais nustato, 
kad kiekvienais metais apie vienas milionas berniu
kų ir mergaičių 14 ir 17 metų turi būti surinkti ir iš
siųsti į pramonės mokyklas darbo jėgai papildyti. 
Nei vaikams nei jų tėvams nėra leista šiuo atveju 
daryti kam nors priekaištų ar siųsti skundus.

Sovietų Rusijos vyriausybė nuolat leidžia po
tvarkius, kurie skatina imtis kaskart griežtesnių 
priemonių darbininkui prie darbo pririšti ir jį, kiek 
galima, labiau iščiulpti. Taikomos žiaurios baudos 
už menkiausią tariamą apsileidimą.

Skunde suminėta ir daugiau faktų, rodančių, 
kaip bolševikai darbininkus pavergia ir išnaudoja. 
Gerai, kad Jungtinės Tautos pradeda kreipti į tai 
dėmesį. Negalima juk daryti taip, kaip ligi šiol buvo 
daroma: Tarptautinė Darbo Įstaiga, kuriai ir Sovie
tų Sąjunga priklauso, reaguodavo tiktai prieš darbo 
teisės laužymus laisvuose kraštuose, o baisus teisės 
laužymas sovietų pavergtuose kraštuose buvo pra- 
leidžiamas pro pirštus.L. Kn-va.

Kvaila mintis, ar 
netiesa?

Dauguma amerikiečių 
nei į galvą neima tokios 
minties, kad komunistai 
galėtų įsivyrauti Ameri
koje. Jie tam netiki, iš
skyrus pačius komunis
tus, kurie to siekia visais 
galimais ir negalimais 
būdais. Daugiausia grie
biasi neleistinų priemo
nių, nes kas gi jiems 
leistų atsisėsti Baltuose 
Rūmuose ? Tačiau gana 
dažnai atsitinka tai, kam 
žmonės netiki ir ko ne
laukia. Taip gali būti ir 
su komunizmu Amerihc 
je, nors ta mintis daug 
kam atrodo kvaila ir be 
pagrindo. Pranašu be 
abejo kas iš mūsų gali 
būti? Bet kalbėti apie 
pavojų nereikia pranašo.
Atviros yra dvejos dury s

Yra du keliai prasi
skverbti komunizmui šia
pus Atlanto: karas ir re
voliucija. Kad karas 
baigtųsi bolševizmo lai
mėjimu, mažiau yra tik
ra, bet nėra ir negalima, 
jei jis dar kiek ilgiau už
truktų. Tariama taika 
leistų bolševikams dar 
labiau apsiginkluoti ir 
apginkluoti milžiniškas 
Azijos žemyno mases. 
Tokios žmonių daugybės, 
įkurstytos ir iki dantų 
ginkluotos, nesulaikytų 
nei Atlantas nei Pacifi- 
kas. Dabarties technikai 
vandenynai nėra didele 
kliūtimi, o juo labiau jie 
nesukliudo perplaukti 
idėjoms. Tad bolševi
kams karą ir pralaimė
jus, liktų dar laisvos du
rys revoliucijai.

Idėjos nemiršta kaip 
žmonės

Sovietų Rusiją sužlug
džius, komunizmas iš to 
dar negautų galo, kaip 
nepasibaigė su anuo ka
ru nei nacizmas nei fa
šizmas. Hitlerio savižu
dybė ir Mussolinio nužu
dymas jų piktos sėklos 
su šaknimis neišrovė. 
Idėjos yra stipresnės už 
tuos, kurie jas skleidžia.

nizmas vienodžiau išda
lintų turtus, padarytų 
lengvesnį darbą, sutrum
pintų darbo valandas, 
duotų geresnį atlygini
mą, apsaugotų ligoje ir 
senatvėje. Darbininkai 
galėtų rinktis tokią val
džią, kokią panorėtų, ir 
galėtų tvarkytis, kaip 
įsinorėtų. Niekas jų ne
skriaustų ir neišnaudotų: 
nebūtų nei klasių nei ra
sių.

Tokios šnekos apsaldo 
širdį, o tas saldumas už- 
lipdo akis ir užkiša au
sis. Toks aklas kurtinys 
nemato ir negirdi nieko, 
kas tik prasitaria apie 
komunistiško medaus 
kartumą.

.. Darosi kartu tik 
prakandus

Sovietijos griuvėsiai 
atidengtų šiurpių ir neį
tikimų faktų. Žmonės pa
traukytų pečiais, pasi
skaitytų kaip baisius 
kriminalinius romanus ir 
pradėtų primiršti, kaip 
primiršo nacių ir fašistų 
žiaurumą. Atsimena juos 
tik tie, kas išgyveno.

Laimėjusi karą Ameri
ka bolševizmo neišgy
ventų. Daugumas, komu
nizmu tikėjęs, ir toliau 
juo tebetikėtų; ieškotų 
būdų jį įgyvendinti rin
kimų ar revoliucijos ke
liu. O jei tas kelias at
vestų iki valdžios, užsi- 
kurtų toks gaisras, kokio 
nei Rusijoje nėra buvę.

Amerika yra taip su- 
techninta, taip surištas 
čia žmonių bendras gyve
nimas, taip vieni nuo ki
tų priklauso, kad betkoks 
perveraaoas. turėtų bai
sias pasekmes.
Marija įspėja ne juokais

Pavojų sudaro ne tiek 
Rusijos grėsmė, kiek ap
sinuodijimas marksistine 
ideologija. Ji skina kelią 
komunizmui visuose 
kraštuose; kitaip jis ne
rastų sau talkininkų. Bet 
pačią didžiausią ir pavo
jingiausią penktąją kolo
ną sudaro kaip tiktai tie, 
kurie nori išlaikyti ir se- 
ną savo padėtį ir labai

Jos dar ilgai lieka gyvos 
žmonių masėje. O po Sta
lino katastrofos liktų ne 
tiktai masės komunistuo
jančių darbininkų, bet ir 
nemažai užkietėjusių, iki 
gyvo kaulo komunistiš
ku socializmu permirku
sių vadų ir vadelių. Jie 
pradėtų marksizmą pro
paguoti iš pradžios. Tam 
naujam bandymui Ame
rikoje būtų palanki dir
va.

Nugalėtojas nevisada 
nugali

Išėjusi nugalėtoja Ame
rika pasijustų pati stip
riai priblokšta. Ji būda
ma demokratė nepajėgtų 
kitiems užkrauti pokari
nės savo naštos, kaip tai 
padaro diktatoriai. Ne
labai būtų ir ant ko 
krauti. Reikėtų dar padė
ti tai pačiai Rusijai ir 
jos slėgtiems kraštams, 
kad tenai . neprasidėtų 
nauja makalynė. O na
mie, karui pasibaigus ir 
iš šalies nebegrėsiant pa
vojui, atsirastų nepasi
tenkinimas dėl ūkiškų 
sunkumų ir didelių karui 
aukų. Atsirištų pikti lie
žuviai ir pilna laisvė 
meškerioti drumstame 
vandenyje. Argi žmonės 
buvo kada nors pilnai pa
tenkinti?

Komunizmas palaižyti 
sakius

Nepatenkintų yra da
bar, o po karo atsirastų 
dar daugiau. Apraminti 
juos nebūtų lengva, ypač 
kad nestigtų agitatorių. 
Ir patys pirmieji kaip tik 
būtų marksistai. “Stali
nas tai Stalinas, — kal
bėtų jie prisidengdami,— 
tuščia jo; to žvėries jau 
nėra, bet ką jo vietoje 
mums davė: didelius mo
kesčius, nedarbą, išnau
dojimą. Tik pačių kapi
talistų kišenės yra pil
nos. Gana! Reikia susi
tvarkyti kitaip. Komu
nizmas nėra blogas, tik 
bolševikų buvo iškreip
tas. Mes jį padarysime 
tokį, koks turi būti”.

Iš naujo būtų tikima- 
ma, kad tikrasis komu

Gen. I). Eisenhoweris sveikinasi su Britanijos admi
rolu Lordu Frasser.

JAV PASIUNTINIŲ 
PASITARIMAI

VVashington. — Valsty
bės departamentas pra
neša, kad pirmoji regio
ninė JAV pasiuntinių 
konferencija bus Pary
žiuje (sausio 30 — vasa
rio 2), kur suvažiuos pa
siuntiniai iš sovietinių 
kraštų. Antroji bus 
Frankfurte, Vokietijoje 
(vasario 5-8 d.), kur su
sitiks pasiuntiniai iš An
glijos, Prancūzijos, Bel
gijos ir Austrijos. Tre
čioji šaukiama Istanbule, 
Turkijoje (vasario 14 — 
21), kur posėdžiaus pa

nori gyventi pagal bolše
vikinį tikėjimą: laikyti 
save tiktai šios žemės 
sočiu gyvuliu. Nuo bol
ševikų jie skiriasi tik 
tuo, kad turi kiek kito
kius ragus. Dėlto tik fizi
ne jėga ir mano atsiginti.

O bolševizmui įveikti 
reikia dar ir dvasinės jė
gos: reikia tvirto tikėji
mo ir stiprios doros. Fa- 
timos Marija dėlto ir pri
minė pasauliui: grįžkite 
į Dievą, nes kitaip komu
nizmas užlies visą pasau
li. Amerika, rodos, pri
klauso šiam pasauliui?

Pr. Eivydas. 

siuntiniai arabų kraš
tams. Izraeliui, Turkijai, 
Graikijai ir Iranui.

Neoricialiai kalbama, 
kad šis diplomatinis ju
dėjimas turi ryšį su gen. 
Eisenhowerio kariniu ju
dėjimu Vakarų Europoje.

Taryba raudonuosius 
pažaboti 

VVashington, D. C. — 
Prezidentas Trumanas iš 
įžymių vadų sudarė ta
rybą, kuriai skiriamas 
uždavinys ieškoti prie
monių apsaugoti kraštą 
nuo išdavikų komunistų, 
sabotažninkų ir šnipų. 
Tarybos pirmininku pas
kirtas admirolas Chester 
W. Nimitz. Tarp kitų už
daviniu taryba turi teise 
persijoti senat o r i a u s 
McCarthv’s kaltinimus, 
esą valdžios departamen
tuose yra komunistų.
Ž"*o 15 Imtuvo nearėte

Lima, Peru — Iš Are- 
ąuipa gauta žinių, kad 
Peruvijos karinis lėktu
vas, kuris nuo šeštadie
nio buvo dingęs pietryti
nėje Peru srityje, sudužo 
ir sudegė. Katastrofoje 
žuvo 15 žmonių.

'tautai
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Sveikas protas ir 
saugumo instinktas ją perspėjo, bet noras 
susigretinti su pavojum nugalėjo savisaugos 
nuojautą. Nepasisakius Dobilienei, Olga 
nuėjo į ligoninę. O gal šiandien ten atgabens 
sužeistą Dimitrą?

Dimitro ji nematė, bet pirmas, kas jai li
goninėj pasisuko, buvo tas pats “rudis”, 
kurs jai patikrino slaugės tarnybą. Iš tiesų, 
jis buvo ne tik rudas, bet ir lašuotas. Šiaip 
jau atrodė žvalus sportiškai apsitaisęs jau
nuolis.

— Turiu garbės susipažindyti, — įžūliai 
šyptelėjęs tarė. — Justas šeškaitis. Tamsta 
būsi aktyvistė Olga Bludova?

Olga tiek sumišo, kad negalėjo žodžio iš
tarti. Aktyvistė — bet kokia? Galėjo būt 
komunistė arba baltagvardietė. Vieni ir kiti 
turi aktyvistų. To jis nepasakė. Gudrus na- 
chalas. Tačiau “rudis” nelaukdamas atsaky
mo, kalbėjo toliau.

— Tovarišč aktyvistė — čia jo akys vėl 
žibtelėjo įžūlia pašaipa — turėsi progos pa
matyti šioj ligoninėj įdomių tipų, pradėjus 
nuo karščiausių komunistų ir baigiant at
kakliausiais baltagvardiečiais. Vieni ir kiti 
uoliausi aktyvistai. Komunistai gydosi iš 
žaizdų įsigytų kautynėse su banditais. Gi 
fanatikai banditai pagydomi nuo budelių 
pačiupinėjimų, kad vėl grįžtų į čekos rūsį 
naujų žaizdų susilaukti. Tarsi nekalti avinė
liai greta plėšriųjų vilkų paguldyti. Kurių 
tamsta daugiau gailėsiesi? Ha, ha, ba!

Olga su pasibaisėjimu į jį pažvelgė, šeš
kaitis nelaukė jos atsakymo. Kalbėjo toliau.

— Pavyzdžiui, toks Dimitras Kurnosovas. 
Jis rusas ir dar buvusis komjaunuolis. Ga
las jį nešė susiuostyt su čionykščiais bandi
tais ir pasisavint jų šūkį: graužkime, girdi, 
surūdijusią bolševikų grandinę. Kvailas šū
kis: jei grandinė surūdijus, kam ją graužti? 
Pati subyrės. Ir vėl tas idijotiškas įsivaiz
davimas, kad Sovietų grandinė surūdijus. 
Nieko panašaus. Ji lengvai pasmaugs šią 
banditų tautą.

— Ar jį tardo? — nedrąsiai paklausė Olga.
— Ką tokį? — nustebo šeškaitis. — Aš 

apie banditų tautą, o ji... A! tamsta apie Di
mitrą Kurnosovą? Žinoma, kad tardo ir dar 
kaip. Jau kelis kartus jis yra čia gulėjęs. Jei 
porą dienų čia užtruksi, tai būtinai gausi jį 
slaugyti. Tai bus džiaugsmo!

— Džiaugsmo? Kam gi?
— Pirmiausiai tamstai, kad liaudies prie

šas taįp kankinamas. Džiūgausiu ir aš — 
dėl tos pačios priežasties. Bet daugiausiai 
džiaugsis tai tamstos šefas Šampanovas. A! 
Štai ir jis.

šeškaitis pamojo šampanovui, kurs įėjęs į 
vidų, dairėsi lyg ko ieškodamas. Olga apsi- 
grįžo ir pamačius šampanovą, visa nutirpo. 
Bėgti!

— Atsiprašau tamstą, — ji kreipėsi į šeš- 
kaitį, — aš pamiršau namie vieną svarbų 
dalyką.

Ir smuko pro duris. Bot porą žingsnių pa
darius, pastebėjo, kad šeškaitis eina greta. 
Olga pagreitino eiseną. Rudis nutvėrė ją už 
rankos. Sulaikė.

— Neskubėk, panele. Turime laiko. Be to, 
tamstos šefas nori su jumis pasikalbėti. Jis 
nelabai spartus ir turi dusulį. Teks eit iš lė
to.

Tuo pačiu momentu pasigirdo Šampanovo 
balsas.

— Sveikutė, Olga Pavlovna! Seniai tamstą 
mačiau. Daug, daug turiu su jumis kalbėtis. 
Prašyčiau eit neskubiai, nes mano kojos... 
na, žinote, nebe jaunatvė.

Jo balsas saldus, bet Olga nuo jo pastiro. 
Pasijuto paimta į nelaisvę, be jokios išsigel
bėjimo vilties. Prisiminė Dobilienės perspė
jimą. Taip, tas rudis tai tikras Judas išdavi
kas. Kaip ją, kvailę, gudriai apipainiojo. Ol
ga skaudžiai prikando lūpą. Kas daryt? Kur 
eit? Jiedu neveda, tik eina greta — viens iš 
dešinės, kits iš kairės. Jie eina ten, kur ji 
ves. Nori sužinoti kur ji gyvena, kaip toli 
partizanų slėptuvė. “Eisiu į mišką, — ryžosi 
Olga — ten arčiau partizanai”. Gerai žinojo, 
kad jie nesiduos į mišką vedami, bet vis vien 
ta kryptimi iš miesto ėjo.

XL.
Ką Šampanovas kalbėjo, Olga negirdėjo. 

Jos smegenys, tarsi karštinės apsėstos, sku
botai raizgeno visokius išsigelbėjimo planus. 
Bergždžios pastangos. Išsigelbėjimo nebėr. 
Ji čekistų rankose. Jie nętarė žodžio “areš- 
tuojam”, bet to nė nereikia. Kol dar mieste, 
jie eina kur vedami. Už miesto, jei bus pa
sukta miško link, jie toliau nebeis. Grąžins 
ją atgal — tiesiog į čekos nuovadą. Olgą 
persmelkė pasibaisėjimo dieglys. Ėjo iš lėto, 
vos pasislinkdama, kad kiek galint atitolin
tų tikro įnelaisvinimo momentą.

Užimti savo mintimis, jie nepastebėjo, 
kad iš šoninės gatvikės išniro karininkas ir 
kiek iš tolo pradėjo juos sekti. Jis dairėsi į 
šonus, lyg ieškodamas kokių namų, kartais 
sustodams, kiek atsilikdamas, bet vis neiš
leido jų iš savo akių. Matomai stengėsi su
daryti įspūdžio, kad jis nieko bendro su ta 
trejuke neturi. Jis sau, jie sau. Jie slinko 

pirmyn koja už kojos, tai ir karininkas tu
rėjo laiko dairytis ir žiopsoti.

Pagaliau miesto ribos pasibaigė ir prasi
dėjo skurdi priemiesčio aplinka. Stūksojo 
apgriuvusios lūšnelės, kuriose gyveno dris
kių proletarų šeimos. Kur-ne-kur pro langą 
kyštelėjo susivėlus moteriška galva, bet pa
mačius valdančios klasės asmenis, skubotai 
slėpėsi už lango rėmų. Bežaidžią kieme vai
kai, tarsi viščiukai plėšrų vanagą pamatę, 
tekini dūmė už bakūžės kampo. Visi kas gy
vas bėgo nuo kruvinos valdžios atstovo, nes 
Šampanovas nežinia kuriais sumetimais dė
vėjo slaptos policijos uniformą.

Šampanovas, nesulaukdamas iš Olgos ne
vieno atsakymo į daugelį savo klausimų, nu
tilo. Gaila burną aušinti. Jo širdyje buvo be- 
verdąs žiauraus keršto jausmas prieš tą 
jauną išdavikę Olgą, kuri ir jį į bėdą įstūmė, 
ir pati įsipainiojo į tokią padėtį, iš kurios 
vienintelė išeitis: čekos rūsyje stoti prie 
sienos. Kvaila mergpalaikė. Paryžiaus gyve
nimas išstūmė ją iš vėžių ir pastatė mirties 
šešėlyje. Pagaliau, gal taip ir geriau. Dabar 
galima bus ant jos suversti visą kaltę už 
valstybės iždo išeikvojimą. Tai ji, ne kas 
kitas, pinigus pavogė ir atidavė Lietuvos 
banditams. Pats likimas Šampanovui pasi
tarnavo. Gal bus sunkoka jos vagystę įrody
ti, bet čeką moka tokius dalykus sutvarkyti. 
Tik, ot, betardant ji įvels ir patį Šampanovą. 
Tegu čeką galų gale privers ją prie vagys
tės prisipažinti, bet ir jis, Šampanovas, sau
sas iš to neišeis. Mažių mažiausiai jam pri
lips kriminališko apsileidimo kaltė. Už tai 
gali gaut 10 metų sunkių darbų. Vargu tiek 
beišlaikys. Prastas biznis. Būtinai reikia iš
vengt čekos tardymo. Čia tik Balaganovas 
gali išgelbėti. Jis bukaprotis užsispyrėlis, 
bet galų gale duodasi perkalbamas.
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• Juozas Gobis, žinomas pe
dagogas ir visuomenininkas, 
atvykęs iš Vokietijos, New 
Yorko uoste lipdamas iš laivo 
susilaužė koją ir guli ligoni
nėje.

BROCKTON, MASS.
Sekmadienį, sausio 28 d., 

tuojau po mišparų įvyks LDS 
2-ros kp. metinis susirinkimas 
parapijos salėje. Prašome vi
sų narių būtinai dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir kiti 
svarbūs reikalai.

Ta proga prašome narius, 
kurie dar neužsimokėję už or
ganą “Darbininką”, prašome 
šiame susirinkime užsimokėti.

Valdyba.

• Sausio 24 d., Šv. Roko pa
rapijos salėje įvykęs Federa
cijos skyriaus susirinkimas 
išrinko penkis atstovus į ben
drą Vasario 16-tosios minėji
mo komitetą, būtent: kleb. 
kun. Pr. Strakauską, J. Kum
pą, A. Akstiną, J. Baroną ir 
O. Kašėtaitę. Kaip 'jau buvo 
anksčiau pranešta, minėjimo 
iškilmės įvyks vasario 11 d., 
Šv. Roko par. bažnyčioje šv. 
Mišiomis ir pritaikintu tam 
tikslui pamokslu 10 vai. ir po 
pietų 3 vai. Winthrop mokyk
los salėje viešu susirinkimu, 
kuriame kalbės prof. St. Yla 
ir svečias miesto mayoras. 
Meninę muzikos programą iš
pildys šv. Roko par. choras ir 
mokiniai.

Taipgi nutarta ir jau pada
ryta pradžia minėti Mindaugo 
krikšto 700 metų sukaktį. Pa
kviesti prelegentai, būtent: 
S. Sužiedėlis ir p. Keblinskie- 
nė išvystyti ta tema paskai
tas. Minėjimo iškilmės įvyks 
kovo 4 d.

Į Naujos Anglijos katalikų 
seimelį, kuris įvyks vasario 
25 d. Cambridge, Mass., ra
ginta visas draugijas išrinkti 
atstovus ir pranešti Fed. sky
riaus sekančiame susirinkime. 
Nuo skyriaus pasižadėjo vyk
ti J. Petronis ir J. Kumpa.

Berniukas susirūpinęs, kad jo šunį skiepija nuo pasiu
timo epidemijų^ (Aibany Cuuut.v. N. Y.),

Seserų vienuolių veikla
Nuo pereito rudens j Aušros 

Vartų parapiją pakviestos Jė
zaus Nukryžiuotojo trys sese
lės. Joms pavesta mokyti šios 
parapijos vaikučius tikybos. 
Seselės mokina ir pratina vai
kučius elgtis pagal tikėjimo 
reikalavimus.

Jos dirba Aušros Vartų pa
rapijoj dar tik trys mėnesiai, 
bet jų darbo vaisiai jau žy
mūs.

Kun. klebonui K. Vasiui 
nuoširdžiai remiant, seselės 
suruošė kalėdinį parengimą, 
kurio visą programą atliko 
vaikučiai. Girdėjome dainelių 
ir giesmių, matėme dailių šo
kių, gėrėjomės gražiu “Betlie
jaus vaizdeliu”. Programa bu
vo atlikta tikrai gražiai. Sce
na ir vaidintojų bei šokėjų 
kostiumai tiesiog akį vėrė. 
Reikia pažymėti, kad visa 
programa buvo atlikta lietu
viškai, nors beveik visi vai
dintojai buvo čia gimusieji.

Kun. klebonas pažymėjo, 
kad toks parengimas Aušros 
Vartų parapijoje pirmutinis. 
Klebonas džiaugėsi, kad prog
rama buvo atliekama lietuviš
kai ir nurodė tėvams, kad yra 
gražu ir naudinga vaikučiams 
mokėti savo tėvelių kalbą.

Žmonių prisirinko pilna sa
lė. Visi, ypač tėvai, džiaugėsi 
tokiu gražiu vaikučių pasiro
dymu.

Vienybėje galybė!
Pirmą šių metų sekmadienį, 

kaip kas metai, Aušros Vartų 
bažnyčioje kleb. kun. K. Va- 
sys pranešė pereitų metų šios 
parapijos finansinę būklę.

Aušros Vartų parapija ne
didelė: turi nepilnus du tūks
tančius parapijiečių. Tačiau 
parapijos iždas 1950 metais 
turėjo $38,103.71 pajamų. To
ji suma sunaudota parapijos 
įstaigų išlaikymui, išmokėta 
$5,000.00 skolų ir išleista 
$15,281.01 seserų vienuolyno 
statybai. Surinktieji pinigai 
išleisti ne tik kasdieniniams 
reikalams, bet ir parapijos 
turto padidinimui. 1951 metų 
pradžiai liko $946,00.

Kun. klebonas nuoširdžiai 
pasidžiaugė savo parapijie
čiais, kad uoliai lanko savo 
bažnyčią, ją remia maldomis 
ir pinigais. Bažnyčia yra daik
tas, kuris reikia pastatyti ir

Plačiai išsikalbėta spaudos 
platinimo reikalu. Kadangi 
prie Fed. skyriaus priklauso 
LDS kuopa, kurios tiesioginis 
tikslas spaudos platinimas, jai 
ir palikta tas reikalas išvys
tyti sulig jos išgalės.

kaip Dievo namus gražiai iš
laikyti.

Aušros Vartų bažnyčia sa
vo gražumu pralenkia ir daug 
didesnių parapijų bažnyčias. 
Aplink bažnyčią gražu, švaru, 
visur matyti rūpestinga šei
mininko ranka.

Tretininkų susirinkimas
Sausio 19 dieną Aušros Var

tų parapijos tretininkai turė
jo savo mėnesinį susirinkimą, 
kuriame buvo aptarti įvairūs 
reikalai, surinktas metinis 
mokestis. Kiekvienas tretinin
kas mokąs $1.50 metams.

Mūsų tretininkai myli Die
vą ir taip pat lietuvišką spau
dą. Didesnė tretininkų dalis, 
nors tai vis senesnio amžiaus, 
skaito savo laikraštį “Šv. 
Pranciškaus Varpelį”. Ne vie
nas dar išsirašo “Laivą” ar 
“Darbininką”.

Susirinkime pranešta liūdna 
žinia, kad sunkiai serga vice
pirmininkė T. Siaurusaitienė, 
bet kartu buvo patirta, kad 
liga po truputį gerėja. Treti
ninkai prašo Dievą ir tvirtai 
tiki, kad jų ir kitų katalikiš
kų organizacijų veiklioji narė 
greit pasveiks.

Aušros Vartų Draugijos 
parengimas

Sausio 21 di°ną Aušros 
Vartų Moterų Draugija para
pijos salėje suruošė parengi
mą, kuris vadinasi “Penny 
sale”. Matyti, kad rengėjai 
daug pasidarbavo, nes viskas 
buvo gerai ir tvarkingai at
likta. Atsilankusių buvo ne
maža. Šio parengimo pelnas 
skiriamas Aušros Vartų baž
nyčiai.

Skaudi nelaimė
Sausio 6 dieną vakare lietu

vį J. Ališauską, gyvenantį 90 
Penn St. ir nesenai atvykusį 
iš tremties, ištiko skaudi ne
laimė : jį pritrenkė neatsar
giai valdomas automobilis. 
Jam sunkiai sužeista galva. 
Greitosios pagalbos automobi
liu buvo nugabentas į City 
Hospital, kur jam suteikta 
skubi pagalba.

J. Ališauskas yra gyvenęs 
Kybartuose, Vilkaviškio aps.

Naujai atvykusieji
Iš Anglijos į Worcester at

vyko sesers Ona ir Marija 
Stanaitytės, kilusios nuo 
Plokščių. Netrukus pasieks 
Dėdės Šamo krantus Marija 
Vasiliauskaitė - Vidmantienė. 
Joms visoms afidavitus bei 
garantijas išdavė, visus imi
gracijos formalumus atlikti 
padėjo ir kelionės išlaidomis 
pasirūpino jų dėdė kun. klebo
nas K. Vasys.

Ona ir Marija Stanaitytės 
paskutiniu laiku gyveno Lon
done, turėdamos darbą ligoni
nėje. Atvykusios Worcestery- 
je apsigyveno pas savo gera
darį dėdę kun. K. Vasį. P.K.

Keturiadešimtčs atlaidai
Pasaulio Kūrėją garbina 

įvairiausiais būdais, bet la
biausiai pagerbiamas šv. Mi
šių auka, kuri'yra visų maldų 
aukščiausia malda. Šalia šios 
maldos yra dar kiti gražūs 
būdai pareikšti pagarbą Išga
nytojui, tai keturiosdešimties 
valandų Šv. Sakramento ado
racija.

Ši vieša pamaldumo prakti
ka Bažnyčios yra įvesta prieš 
keliolika šimtmečių visose pa
saulio šalyse katalikų bažny
čiose. Pasaulio Išganytojas 
Kristus Šv. Sakrainente išsta
tomas viešam tikinčiųjų gar
binimui per ištisas 40 valan
dų. Tuo eutcikiama' pfuga

DARBININKAS

SV. VARDO DRAUGIJA MINĖJO METINĘ SUKAKTI
Nashua, N. H. ;

Sausio 7 d. Šv. Vardo vyrų 
draugija minėjo savo metinę, 
užprašydami šv. Mišias, laike 
kurių visi nariai ėjo prie šv. 
Komunijos ir turėjo bendrus 
pusryčius. Pusryčius paruo
šė: Tekia Mitchell, Marijona 
Nadzeikienė ir Ona Overkienė. 
Dvasios vadas kun. Adolfas 
Vainauskas pasakė gražų pa
mokslą ir dalyvavo susirinki
me. Nutarta surengti kortų 
vakarėlis, kurio pelną skirti 
tremtinių šalpai Vokietijoje.

Iš LDS 65 kp. veiklos
Sausio 21 d. įvyko LDS 65 

kuopos metinis susirinkimas, 
kurio metu buvo padaryti pra
nešimai iš praeitų metų veik
los ir pasitarta dėl ateinančių 
metų veikime. Buvo nutarta 
paminėti globėjo Šv. Juozapo 
šventę kovo 19 d. ir ta proga 
užprašyti šv. Mišias už gyvus 
ir mirusiuosius narius; su
šaukti susirinkimą ir turėti 
bendrus pusryčius. Dvasios 
vadas siūlė įterpti ir meninę 
programą, bet tai palikta val
dybas nuožiūrai.

Išsirinkta 1951 m. valdyba, 
kurios pirmininku paliko ir 
toliau Jonas Tamulionis, jo 
pagelb. — Antanas Zautra, 
nutarimų raštininkė — Ona 
Skirkevičienė, finansų rašt. 
— Pranas Stančius, iždin. — 
K. Nadzeika, dvasios vadas— 
kun. Adolfas Vainauskas. Pri

IŠ SĄIUNGIEČIŲ 
New Britam, Conn.

Sausio mėnesyje įvykusia
me metiniame susirinkime bu
vo palikta ta pati kuopos 
valdyba, kurią sudaro pirm. 
J. Valantienė, vice pirm. P. 
Gradeck, rašt. B. Mičiūnienė, 
iždininkė E. Gelevičienė, iždo 
globėja K. Savickienė ir 
tvarkdarė O. Janinienė. Pasi
tarta Motinų dienos reikalu 
bei vakaro rengimu, kuris 
įvyks sekmadienį, sausio 28 d. 
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje. Narės pasižadėjo šį va
karą paremti dovanėlėmis. Po 
susirinkimo įvyko draugiškas 
pobūvis, kuriame dalyvavo 
klebonas kun. V. Karkauskas 
ir kun. J. Matutis. Po užkan
džių pareikšta gražių minčių 
ir palinkėta sąjungietėms šiais 
metais paūgėti narėmis, kvies
ti atvykusias iš tremties seses 
lietuves šios organizacijos 
darbuotėm Kuopos susirinki
mai įvyksta kiekvieną pirmą 
po pirmo mėn. sekmadienio 
pirmadienio vakarą.

Gerai pavyko
Sausio 21 d. parapijos salė

je įvyko šv. Rožančiaus drau
gijos dovanų vakaras, kuris 
gerai pavyko. Draugijos va- 

kiekvienam katalikui susi
kaupti dvasioje ir nuoširdžiai 
pagarbinti pasaulio Išganyto
ją, Jam pareikšti savo vargus 
ir sunkumus, paprašyti malo
nių sau, savo šeimoms, gera
dariams ir savo tėvvynei. 
Nuoširdžios vėliau ar anks
čiau yra išklausomos.

Šv. Stepono bažnyčioje, 16 
Hamilton St, Worcester, 
Mass.. tokie atlaidai įvyksta 
1951 m., sausio mėn. 26-28 w. 
Prasideda penktadienį iškil
mingomis šv. mišiomis 8 vai. 
rytą ir baigsis sekmadienį 
3:30 vai. po piet.

Šioje parapijos bažnyčioje 
pavyzdingai klebonauja prela
tas Jonas F. Reilly, dabartinis 
Worcesterio vyskupo Jo Eksc. 
J. J. VVright’o, D. D„ vyriau
sias (patarėjas ir pagelbiuin- 
kas. Jis yra nuoširdus Wor- 
cesterio lietuvių bičiulis.

Todėl ir kviečiama kuo 
skaitlingiausiai pamaldžius 
katalikus ir jų tarpe lietuvius 
dalyvauti šiose kilniose pa
maldose. Padangės Arais

sirašė naujas narys advoka
tas Alf. Raudonis.

Dvasios vadas siūlė, kad 
kuopa darytų susirinkimus, 
kas mėnesis. Po susirinkimo 
įvyko šeimyniškas vakarėlis 
su užkandžiais. Laike kurio 
buvo pasikeista linksmomis 
kalbelėmis, ypač visus pra
juokino jaunas Antanas Šaka 
elgetos dainele ir rūbais. Su
dainuota p. Grausliui vedybi
nio gyvenimo sukakties proga 
Ilgiausių metų, už ką daini
ninkai gavo “magaryčių”. Na
riai apgailestavo, kad sunkiai 
serga veikius kuopos raštinin
kas J. Akulaitis.

Sausio 22 d. dirbtuvėje be
dirbdamas susirgo kuopos vi- 
cepirm. Antanas Zautra. .Taip 
pat sarga ligoninėje senas na
rys Jonas Grigas. Linkime li
goniams greitai pasveikti.

Vasario 16-tos minėjimas
Vasario mėn. 16 d. parapija 

ruošiasi minėti Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį. Va
sario 18 d. 10 vai. priešpiet 
įvyks pamaldos ir 4 valandą 
po pietų miesto salėje, Junior 
High School, Spring St., pas
kaita ir meninė dalis. Lietu
viai iš anksto yra prašomi tą 
dieną nerengti jokių kitų pa
rengimų ar susirinkimų.

Visi lietuviai iš anksto yra 
kviečiami ruoštis dalyvauti 
Tautos šventės minėjime.

Dzūkelis.

VEIKLOS
dovybė reiškia padėką dv. va
dams už malonų pritarimą, ir 
narėms už bendradarbiavimą. 
Tai įrodo, kad tik vienybėje 
galybė. Ačiū visoms.

Lankėsi viešnios
Pereitą sekmadienį P. Grigie

nė su dviem savo dukrelėm, 
žentu ir anūke buvo atvykę iš 
Richmond, N. Y., į New Bri- 
tain aplankyti A. B. Mičiūnus, 
savo seserį Sebedienę ir kitus 
bičiulius bei kapą savo dukre
lės, kuri prieš keletą metų il
sisi čia palaidota. Ačiū už ap
lankymą. )

Serga
Šiomis dienomis pavojingai 

susirgo p. Ona Silvester, Jo
nas Žukauskas ir Juozas Raš- 
kevičius. Jie yra General ligo
ninėje. Pasimelskime už jų 
sveikatą.

Lietuviška programa
Kiekvieno sekmadienio rytą 

pusė po dešimtos per W. K. 
N. B. radijo stotį transliuoja
mas lietuviškas pusvalandis, 
kuriam vadovauja Vytautas 
Žalnieraitis. Džiugu klausyto
jui girdint tą pusvalandį, ku
rį pagražina ne tik iš plokšte
lių, bet ir gražūs dainininkų 
balsai. Pereitą sekmadienį 
gražiai dainavo sesutės Salio- 
kiūtės iš Hartford. Sveikinam. 
Garbė p. V. Žalnieraičiui už 
jo gražią darbuotę, keliant lie
tuvių vardą. Padėka šios 
programos rėmėjams.

Sveikinam
Sausio 25-tą p.p. J. ir O. 

Benesevičiai iš Waterbury, 
Conn., mini savo 40 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Sveikinam ir Imkim, Dievui 
laiminant jiems sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

Jie turi du sūnus, kurių 
viens yra kun. Bronius, kuris 
darbuojasi New Britam, Conn. 
jau penki metai; kitas vedęs 
gyvena Waterbury, Conn., 
trečias jų sūnelis žuvo tarnau
damas laivyne antrojo pasau
linio karo metu. Ilgiausių me
tų. B.M.

AVĖ MARIA VALANDA
Sekmadienį, sausio 28 d. 

5:30 vaL p. p. per radi jos sto
tį WMEX — 1510 kilocycles 
bus transliuojamas radijo vai
dinimas “A Mothcr Gift’s”.

Britanijoje siaučia influenza. Atvykstantieji iš Brita
nijos keleiviai rūpestingai tikrinami New Yorko uoste.

PADĖKOS ŽODIS
“Darbininko” skaitytojai ži

no, kad šių metų sausio 14 d. 
Brocktono lietuviai ir daug 
nelietuvių gėrėjosi labai gra
žiu koncertu, įvykusiu miesto 
High School erdvioje salėje. 
Tokios rūšies koncertas tai, 
galima sakyti, dar pirmas 
Brocktone. Amerikiečių spau
doje ilgu straipsniu muzikos 
kritikas aukštai įvertino šio 
koncerto artistus: Kauno ope
ros solistę p. Izabelę Motekai- 
tienę, Vilniaus operos solistą 
p. Stasį Liepą, Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapijos chorą 
ir to choro sielą — komp. p. 
Jeronimą Kačinską. Vietos 
amerikiečius tas koncertas įti
kino, kad lietuvių tauta — 
kultūringesniųjų tautų šeimos 
narys. Nemažai džiaugsmo ir 
pasigerėjimo šis koncertas su
teikė vietos lietuviams. Džiau
gėmės ir mes, lietuvaitės, su- 
sibūrusios į Jėzaus Nukry
žiuoto seserų kongregaciją.

Šį gražų koncertą surengė 
keletas prakilnios sielos asme

Tėvų Marijonų Misijų maršrutas Gavėniai — 1951
Misijonierius: Kun. Antanas 

Mažukna, MIC.
Vasario 7—18 Aušros Var

tų, Worcester, Mass. Kleb. 
kun. K. Vasys, lietuviškai ir 
angliškai.

Vasario 19—25 Šv. Roko. 
Brockton, Mass. Kleb. kun. P. 
Strakauskas, lietuviškai.

Vasario 26 — kovo 4 Šv. 
Jurgio. Norwood, Mass. Kleb. 
kun. F. Norbutas, liet, ir ang.

Kovo 5—11 Šv. Kazimiero, 
Pittston, Pa. Kleb. kun. J. 
Kasakaitis, lietuviškai.

Kovo 12 — 25 Šv. Kazimie
ro, Providence, R. I. Kleb. 
kun. J. Vaitekūnas, liet ir

KATALIKŲ SEIMELIS
Prašoma visi Federacijos skyriai ir visos katalikiškos or

ganizacijos išrinkti atstovus į Naujosios Anglijos Katalikų sei
melį, kuris įvyks š. m. vasario 25 d. Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės liet parapijos svetainėje Cambridge, Mass. Nuoširdžiai 
kviečiame dvasiškius ir pasauliečius seimelyje dalyvauti

V. J. KUDIRKA, Apskričio Pirmininkas.

Mažos rendos — Mažesnes kainos
• Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje
* garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashua, N. H. TeL 4008

s Patenkino Brocktoniečius I
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
| Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius
S BROCKTON ICE t COALCO. ;
5 27 Lavvrence St., Brockton, Mass. į

Tel. 189 i

nų. Jiems padėjo jų nuoširdūs 
bičiuliai, tokie pat geri žmo
nės. Rengė jie vienuolyno rė
mėjų Brocktono skyriaus var
du. Parėmė juos ir kiti labda
rių skyriai “Darbininko” ke
liuose numeriuose koncerto 
pasisekimą rengė gabi plunks
na, pasislėpusi kuklaus žmo
gaus rankoje. z

Kas tie koncerto rengėjai. 
Dievas geriausiai žino. Teko 
ir mums keletą jų sužinoti. 
Visi tie geraširdžiai, išmokė
jus koncertui rengti nemažas 
išlaidas, likusį pelną atnešė 
mūsų vienuolyno statybos rei
kalams. O to pelno esama 
gražaus — $2074.50.

Suprantama, kaip dėkingo^ 
visos mūsų kongregacijos se
serys visiems savo bičiuliams: 
koncerto rengėjams, rėmė
jams ir visiems, kam mūsų 
dėkingumas priklauso. Iš šir
dies gilumos prašysime Dievo 
Jums, mūsų Brangūs priete- 
liai, gausių Jo malonių.
Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys

Motina Ugorija.

angį.
Misijonierius: kun. Pranas 

Bulovas. MIC.
Vasario 11 — 25 šv. An

driejaus, New Britam, Conn. 
Kleb. kun. V. Karkauskas, 
liet, ir angį.

Vasario 26 — kovo 4 šv. 
Juozapo, Chicago, III. Kleb. 
kun. V. Čemauskas, lietuviš
kai.

Kovo 5—18 Mt. Carmel, 
Melrose Park, III. Kleb. kun. 
Franck, liet ir angį.

Misijų vedėjas:
Kun. Antanas Mažukna, MIC.

Marian Hills Seminary 
Clarendon Hills, III.



Penktadienis, Sausio 26, 1951

Veidas be pagražinimo
1. Keturi tapytojai ir jų Gal, sakysime, iš tokių Jų mokykloms gali pakakti ir

ištikimoji
Civilizuoto žmogaus dvasios 

turinį ir jos išraišką, papras
tai, apsprendžia keturi pagrin
diniai veiksmai: šeima, tauta, 
valstybė ir bažnyčia. Ir žmo
gaus vidine, dvasine vienybe 
ir pilnybe tenka rūpintis ir 
šeimai, ir tautai, ir valstybei, 
ir bažnyčiai sutartinai. Jauną
ją kartą jos geriausiai išugdo 
ne paskirai savo įtaką reikš
damos, viena nuo kitos tolin- 
damosi ar nesutikdamos, pav., 
šeima be tautos, valstybė be 
bažnyčios, bet veikdamos vi
sos keturios kartu, nes žmo
gaus prigimtis reikalauja jų 
visų keturių globos. Tai aiš
kiai matyt? žmoguje, išsisklei- 
dusiame į pilnutinį gyvenimą.

Mokyklai, kaip šeimas, tau
tos, valstybės ir bažnyčios 
funkcijai, jos visos keturios 
eismingai reikalingos, kaip 
namams kertiniai akmens. 
Paspyrus jų vieną į šalį, anks
čiau ar vėliau, pakryps visa 
mokyklinio darbo statyba, o 
su jos negalavimais prasidės 
ir jos auklėtinio, žmogaus, 
dvasios negalavimai. Ir kada 
nors kas nors dėl to turės 
skaudžiai kentėti ir skųstis.
t. Vienos nelaimė yra visų 

keturių nelaimė
Buvo laikas, kada čia po lie

tuvių katalikų parapijų pama
tais rausliojosi, juos spardė, 
laisvamanybės skelbėjai. Vė
liau iš jų išaugo ir toliau jų 
darbą varė Mizara, Bimba. 
Jie savo skersgatvių ir užei
gėlių mokyklose išsiugdė to- 

. kių, kurie už grašį, tiesiausia 
to žodžio prasme, galėjo išsi
žadėti savo tėvų. Paniekinę 
savo tėvų šeimą, daugelis iš 
tokių ir patys ėmė niekingas 
santuokas, kaip pasitaikė, su 
kuo pasitaikė. Ir gimdė jie 
nelaimingus dvasios pamesti
nukus.

Su neapykanta tėvams, su 
pamestinuko dalia tarpsta ir 
tautinis išsigimimas: užmirš
tama, nebeišmokstama, išsiža
dama tėvų kalbos; o be jos 
nebėra nė palinkimo kultūrai, 
atšąla tikėjimo jausmai. Žmo
gus tada visu savo kūno pa
geidimų svoriu nusmunka. 
Tokio visas idealas: paten
kinti instinktus, turėti “good 
time”, gyventi sau. 

žmonių kas gero valstybei? 
Taip, ji gali turėti privilegijos 
jiems padėti pašalpomis, su
teikdama jiems maisto ir 
dangos, kartais ir šiokios to
kios darbo jėgos išspausti, bet 
iš tokio jau nebepilietis, Ame
rikai nebeamerikonas. Jeigu 
žmoguje nebėra pareigų šei
mai, nebėra tautai ir bažny
čiai, iš kur jų gali atsirasti 
valstybei, kada jos pačios 
šaknys nebeturi į ką įsikibti. 
Žmogus iš socialinės būtybės 
ir asmens pavirto į instinktinį 
siurblį, kuris nežino, kas yra 
duoti, o tik imti. Iš tokių vals
tybė gali susilaukti tik išdavi
kų. Ne be reikalo Šekspyras 
mėgdavo sakyti, kad duktė, 
kuri išsižada savo tėvo, progai 
pasitaikius, nepagailės ir savo 
vyro ir visko kas jam brangu. 
Išsigimimas, mat, kaip dezin- 
terija, sunaikinęs vieną verty
bę, užpuola kitas, kolei mirti
nai išplėšia visas. Dėlto ir 
meldžiantis dėl tokių nelai
mių nepakanka tik dėkoti 
Dievui, kad esame amerikonai 
ir katalikai, bet turime nepa
miršti ir paprašyti Dievą, kad 
išliktume tvirti lietuviai, geri 
savo luomo pareigų vykdyto
jai. Kitaip, kaip matome, vi
sas mūsų vidinis gyvenimas 
gali ištuštėti.

Tat, grįždami prie mokyk
los klausimo, ieškokime jos 
tokios, kuri ugdo gerus šei
mos arba kurio kito luomo na
rius, tvirtus lietuvius, ištiki
mus piliečius (tas vardas ne
apima tautybės) ir giliai tikė
jimą išpažįstančius katalikus, 
Romos katalikus.

3. Vienos maža, reikia 
dviejų...

Itin svarbu, kad mūsų pa
rapijinėse mokyklose būtų 
tinkamai išspręstas kalbos 
dėstymas. Tiksliau sakant, 
kalbų, nes viena besiverčiant, 
kieno nors reikalavimai turės 
likti nepatenkinti: arba šei
mos, arba valstybės. Papras
tai, žinoma, šeimos, nes vals
tybė savuosius yra pratusi 
piliečiams priminti konstituci
nėmis priemonėmis. Vienakal- 
biškumas (tik anglų kalba) 
čia yra pakankama tik toms 
mokykloms, kuriose mokosi 
tik angliškai kalbančių, kaip 
yankių, britų ir airių vaikai. 

standartinės mokyklos. Bet 
mums savo mokyklose būtinai 
reikia, kad šalia anglų kalbos, 
kaip valstybinės, būtų išmo
koma ir lietuvių kalbos, kaip 
šeimos ir tautinės kalbos.
4. Netekusieji mamytės prisi

pažinkime turį senelę
Gali būti atsitikimų, kad 

kai kurių lietuvių šeimose lie
tuvių kalba jau nebėra šeimos 
kalba., Bet užtat neišvengia
mai ji tebėra tautinė kalba, 
nes kaip tautybė priklauso 
paveldimos kraujo ir dvasinės 
prigimties ir jokiais apsi
sprendimais nebepakeičiama, 
taip nebepakeičiama ir tautinė 
kalba.

Šeimoje tėvų kalbos kampi- 
ninkavimas dėl iš aplinkumos 
pačių vaikų atneštinės kitos 
kalbos yra aštrus nenormalu
mas. Vaiko prigimtis už tokį 
jos žalojimą dažnai patiems 
tėvams ima keršyti asocialu- 
mu: išsižada jų senatvėje, pa
niekina tai, kas tėvams norė
tųsi, kad vaikai iš jų paveldė
tų kaip dvasinę dovaną. Mat, 
tėvų kalba yra jautriausias 
vaikų dvasinio jutimo, jų ry
šio su tėvų įtakomis įtaisy
mas. Tėvų kalbos netekimas 
vaikų psichikoje kartais pada
ro didesnį perversmą, kaip 
sveikų girdėjimo ir regėjimo 
organų sužalojimas, arba koki 
baisi šeimos nelaimė, kaip, 
pav., tėvų izoliavimas kalėji
me. Atneštinė kalba, išstūmu
si gimtąją, dažnai užslopina 
ir vaiko kūrybinių jėgų vys
tymąsi; ji yra negailestinga, 
kaip pikta pamotė. Tat, jeigu 
kur tautinė kalba nebepaspė- 
tų atsikelti kaip motina kal
ba, tai bent reikia ją prisikel
ti kaip gerąją senelę. O juk 
žinome, kad senelės dažnai 
vertos pačios mamytės.

Kam tatai turi rūpėti?
Šiandien, ypatingai toms lie

tuvių šeimoms, kurių vaikai 
dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių yra apmirę ar nepra
mokę lietuvių kalbos, turi bū
ti svarbu juos įstatyti į lietu
vių mokyklą. Mokyklų laiky
tojams jos turi padėti rūpin-' 
tis, kad jose vaikai būtų iš
mokomi lietuvių kalbos ir kad 
tikyba būtų dėstoma taip pat 
lietuvių kalba. Ir dėlto lietu
vių parapijinių mokyklų išlai-

DARBININKAS

Laivų krovėjas Michael Saks (San Francisco) priima 
ženklą iš skryningo komisijos, kurią sudaro armijos ir lai
vyno karininkai. Komisija tikrina laivų krovėjų ištikimybę 
savam kraštui ir teikia atitinkamus ženklus. Unijos bosas 
Harry Bridge buvo įsakęs tų ženklų neimti, bet darbininkai 
jo nepaklausė.

DARBO FRONTE
■ Nellie Lehain iš Pawtu- 

cket, R. I., teturėdama 19 me
tų, pradėjo dirbti Vesta Un- 
derwear bendrovėje siuvėja. 
Dabar ji yra jau 72 metų. Ati
dirbo 53 metus ir per visą tą 
laiką nepraleido nei vienos 
darbo dienos. Nuostabus iš
tvermingumas ir uolumas. Bet 
užtat liko nevedusi.

■ Burning Springs anglių 
kasyklose (Kermit, W. Va.) 
sausio mėn. 18 d., sprogus du
joms ir užvertus išėjimą, žuvo 
11 angliakasių.

■ Walter P. Reuther, CIO 
unijos vadas, pasiuntė prezi
dentui laišką, kuriame prašo 
įnešti į kongresą įstatymą 
darbininkų bedarbių reikalu. 
Laiške nurodoma, kad nemaža 
darbininkų laikinai netenka 
darbo, nes daug įmonių perei
na į ginklavimosį programą. 
Darbininkai tokiu metu turė
tų gauti paramą iš federalinio 
fondo. Pavyzdžiui, kas uždir-

kymas turi rūpėti ir visai lie
tuviškai bendruomenei. Taip 
pat tuo reikalu neturėtų rody
ti betkokio užsispyrimo prie 
parapijos prisirašę kitatau
čiai. Kėsintis į kitų vaikų dva
sinę pilnybę juk būtų ne tik 
nekatalikiška, bet ir nežmo
niška. Tautinė bendruomenė, 
kaip ir šeima, bažnyčia ir 
valstybė, turi teisės ir privalo 
savo jaunosios kartos auklėji
mo pareigų. Br. D. J. 

ba savaitei $70. o nedarbo 
pašalpos gauna tik $28, tai 
federalinis fondas turėtų pri
dėti trūkstamus $42.

■ Kalifornijai trūksta žemės 
ūkio darbininkų. Yra projek
tas įgabenti iš Havajų salų 
apie 5-6 tūkstančių filipinų 
darbininkų. Unijos tam yra 
priešingos, nes prisibijo, kad 
jie dirbs pigiau ir atlyginimą 
numuš kokia 20 procentų. 
Taigi, prastai, kai nėra kam 
dirbti, ir prastai, kai randasi 
kas pigiau dirba.

■ Mrs. Caroline Coon (iš 
Marengo, III.), sulaukusi jau 
92 metų, vis dar tebedirba. 
Ji pradėjo dirbti prieš 48 me
tus. kai mirė jos vyras, kuris 
vadovavo McHenry County te
lefonų bendrovei. Ji perėmė 
vyro pareigas. Sako, pasi
trauksianti tik sulaukus 100 
metų.
■ Vokietijoje apie pusę mi- 

liono angliakasių nutarė va
sario mėn. 1 d. išeiti į streiką, 
jei darbininkų atstovai nebus 
įsileisti į anglies kasyklų ad
ministraciją.

■ Uždarbiai Sovietų Rusijo
je. Ralph Wright, JAV darbo 
sekretoriaus pagelbininkas, 
kalbėdamas New Yorke (Wal- 
dorf - Astoria) per vienus 
pietus, surengtus AFL pirmi
ninkui William Green (sausio 
11 d.), pareiškė, kad Ameri
kos darbininkas gautų 86 pro
centais žemesnį atlyginimą.

“RERUM NOVARUM” 60 METŲ
T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.

Prieš 10 metų. Sekminių šventėje. Vatikano radijo bangos 
skleidė švelnųjį dabartinio popiežiaus balsą, šv. Tėvas, Pijus 
XII kalbėjo visiems katalikams, minėdamas 50 metų sukaktį 
nuo Leono XIII enciklikos “Rerum No/arum" pasirodymo.

Popiežius Leonas XIII 1891 m. gegužės 15 d. paskleidė pa
sauliui savo autoritetingą žodį, liečiantį socialinius klausimus. 
Jis nenurodė praktinio būdo, kaip turi būti tvarkomas darbi
ninkų klausimas, nes tai nėra Bažnyčios kompetencijoje, bet 
jis pagal katalikiškąjį mokslą nurodė, kad socialinė tvarka turi 
sutikti su moraliniais principais — Pasaulio Kūrėjo bei Atpir
kėjo įdiegtais prigimčiai ar apreikštais įstatymais. Popiežius 
tada nurodė visas socialines klaidas ir kaip iš tiesų turi būti 
pagerintas darbininkų materialinis ir dvasinis gyvenimas, ypa
tingai, kaip turi būti tvarkomi žemės turtai, koks turi būti 
darbas ir jo atlyginimas, kokiose sąlygose turi gyventi kiekvie
na šeima.

Prabėgo jau 60 metų. Enciklika atnešė gana daug vaisių. 
Pagal ją buvo pradėta tvarkyti darbininkų klausimas net ir 
nekatalikiškose šalyse. Darbininkų padėtis pagerėjo. Tačiau, 
metams bėgant, sąlygoms keičiantis, keičiasi ir darbininkų 
klausimas. Nors Leono XIII duotieji principai pasilieka, bet 
jie yra papildomi. Pijus XI, prieš 20 metų, išleido kitą socialinę 
encįkliką “Quadragesimo anno” (Keturiasdešimtais metais"), 
šiek tiek papildydamas. Be to, 1939. 1940, 41 ir 1942 metų 
Kūčių dienose savoje kalboje ypatingai paliesdavo socialinius 
klausimus: asmens padėtį, šeimos ir valstybės santykius: dar
bą, privatų turtą; juridinį, technikinį ir civilinį žmonių santy
kiavimą; profesines draugijas, valdžios padėtį darbo atžvilgiu 
ir Bažnyčios teises rūpimais klausimais.

Kiekvienas klausimas yra svarbus. Ir jei jie būtų tvarko
mi, kaip Bažnyčia nurodo, pataria, pageidauja, bet nereikalau
ja su jėga ar smurtu, tada darbininkų ir visų žmonių padėtis 
būtų daug laimingesnė. Bet. deja, daugelis net nepažįsta šio 
Bažnyčios mokslo ir net pasirodo kaltinimai, kad Bažnyčia ne
sirūpina darbininkų padėtimi.

Kaip tik šiais metais, minint trigubą sukaktį: ‘Rerum No- 
varum” (60 m.), “Quadragesimo anno’’ (20 m.) ir Pijaus XII 
platesnių paaiškinimų ir pritaikinimų dabartinei padėčiai (10 
m.), — yra proga supažindinti katalikus su Bažnyčios mokslu, 
rūpesčiais, užtarymais, globojant darbininkus ir ginant jų pa
čių bei jų šeimų teises.

Jau pirmosios kregždės pasirodė lietuvių spaudoje, kurios 
iškėlė sukakties svarbą ir pageidavo, kad būtų rašomi sociali
niais klausimais populiarūs straipsneliai, aiškinant popiežių 
enciklikas, kad lietuviškoji spauda daugiau dėtų panašių 
straipsnių, kad gvildentų darbininkijai rūpimus klausimus, ypa
tingai, kad “Darbininkas" pasiimtų tą “naštą ”. Pasirodė pa
geidavimai suruošti minėjimus su paskaitomis, išleisti popiežių 
socialines enciklikas. Net yra ir suvažiavimų rezoliucijos. Ta
čiau, tai dar tik žodžiai, troškimai ir pageidavimai.

Šiuo straipsneliu kaip tik yra pradedamas popiežių socia
linio mokslo nagrinėjimas ir aiškinimas. Tokiu būdu, nors ir 
trumpai, skaitytojai turės progos susipažinti su didžiųjų popie
žių Leono XIII, Pijaus XI ir XII enciklikomis, kalbomis ir dar
bais darbininkų gyvenimui pagerinti.

jei Amerika būtų subolševi- 
kinita. Ralph Wright pasirė
mė Darbo departamento turi
mais tiksliais daviniais apie 
rusų darbininkų uždarbius. 
Tarp kitko jis paminėjo, kad 
rusų darbininkas dėl vieno 
svaro jautienos turi dirbti ke
turias su puse valandos, kai 
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amerikiečiui užtenka 29 minu
čių. Už kiaušinių tuziną rusas 
dirba dvi su puse valandos, o 
amerikiečiui pakanka 27 mi
nučių. Amerikietis turėtų at
sisakyti daugiau kaip 80 pro
centų savo uždarbio tik tam. 
kad turėtų daug žemesnį ir 
brangesnį gyvenimo štandar- 
tą-

Pietri Zaccone

Vargšas Muzikantas
Žiema buvo gili. Aštrus vėjas nesustodamas pūtė 

Paryžiaus gatvėse ir dūko skersgatvių susukimuose. 
Sniegas nuo stogų beveik nesitraukė.

Vieną sausio dieną, kaip paprastai, apie pietus se
nas pašto įstaigos valdininkas Roberten užėmė savo 
vietą prie dėžutės su pertvaromis, kuriose alfabetine 
tvarka buvo sudėta laiškai iš viso krašto ir net iš vi
so pasaulio. Roberten buvo laimingas, nes galėjo ap
dovanoti laiškais išsiilgusius atsakymo.

Kai pašto maldininkas, po ilgų pataisų ir korektū
ros atsisėdo kaip galėdamas patogiau, ir tyrinau 
žvilgsniu pažvelgė į langelio stiklą, pastebėjo tamsų 
žmogaus šešėlį, nedrąsiai slenkantį palei sieną.

Roberten pastebėjęs šešėlį, atidarė langelį, kuria
me pasirodė pailga galva, kurios veide matėsi išba
dė jimo žymės. Šviesiai žydriose akyse švietė švelnu
mas, kurio žiauriausias šaltis ir persekiojimas nepa
jėgė sušiaurinti.

Tuo tarpu, kai valdininkas atsidėjęs stebėjo ypa
tingą interesanto veidą, šis išsitiesdamas parodė sa
vo menką nuvargintą ir keistai aprengtą pavidalą. Jo 
rūbai buvo išpešioti rankovėse, krūtinėje ir apie 
apykaklę, šviesiai peleninės spalvos kelnės, prigulu
sios prie laibų, lyg šipulėliai, kojų, o sutrypti, iškrai
pyti batai nepridengė kaip reikiant kojų.

Šitas žmogus pažastėje laikė muzikos instrumen
tą — tromboną. Juodai žaliai mėlynos ir kitų neaiš
kių spalvų instrumentas, išlankstytas ten, kur tu
rėjo būti tiesus, liudijo jį buvus įrankiu žiaurių ko
vų skurdo, šalčio, paniekinimo ir baisiausio nusimi- 
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nimo.
Žmogelis greičiau buvo tragiškas, negu komiškas, 

tylus skundas.

Roberten bežiūrėdamas į jį pajuto nemalonų dre
bulį ir paklausė piktai:

— Ko tamsta norite?
— Atsiprašau, mano pone, — atsakė. Tarmė rodė 

jį esant alzasietį. — Taigi, esu Zimerman... norėjau 
sužinoti...

— Laiško laukiate?
— Taip.
— Iš kur?
— Iš Schvalbo.

Valdininkas ištraukė didelį, sunkų, storo popierio 
voką, kuriame įvairia ir nedarnia rašysena užrašy
tas adresas tokia tvarka:

“Jo Malonei
Ponu Zimerman. muzikui iš Bischmilerio valsčiaus. 
Švelbo Kantono, šiuo laiku į PARYŽIŲ POSTE RES- 
TANTE”.

Adresas užėmė septynias eilutes: dvi paskutinės 
eilutės liudijo adresato ranką esant neįpratusią var
toti plunksną, tik pradedančią rašyti. Raidės buvo 
milžiniškos, kaip iškaboje.

Voke buvo užspaustas skaitmuo 12. Vadinasi, laiš
kas buvo neapmokėtas. Valdininkas padavė laišką 
interesantui, kuris su didžiausiu dėmesiu perskaitė 
adresą.

Valdininkas pastebėjo, kad muzikanto rankos dre
bėjo, o akyse blykstelėjo džiaugsmas. Pagaliau mu
zikanto ranka išsitiesė per langelį — laišką grąžino.

— Ne tamstai? — nustebo Roberten.
— Ne man, pone!
— Kito laiško Zimermanui nėra'.
— Atsiprašau, ateisiu... vėliau. — nusilenkė ir pa

sitraukė nuo langelio.
Po dviejų savaičių tas pats žmogelis vėl pasirodė 

prie langelio. Antras laiškas Zimermano adresu vėl 
buvo dėžutėje. Adresas taip pat buvo parašytas sep

tyniose eilutėse ir septyniomis rašysenomis. Vėl val
dininkas Roberten padavė laišką, interesantas vėl 
kaip pirmą kartą, kelias minutes skaitė, vėl grąžino 
aiškindamas, kad tai ne jam.

Praėjo dar dvi savaitės, ir prie pašto langelio vėl 
pasirodė Zimermanas. Valdininkas pagalvojo, kad čia 
jau negeras daiktas.

Roberten blogu žmogumi nebuvo, bet ir nemėgo, 
kad kas jį apgaudinėtų. Koridoriuje dar nieko nebu
vo — valdininkas turėjo pakankamai laiko paimti 
į nagą nenaudėlį.

— Kas ten? — paklausė šiurkščiai, nors matė iš
blyškusį veidą ir geltonus plaukus.

— Tai aš. pone. Žinote... ateinu vėl paklausti...
— Tamstai nieko nėra!
— Nieko?.. Kaip tai?.. Atleiskite... Pone valdinin

ke, manęs nepažįstate? Esu Zimerman...
— Žinau, žinau. Sakau, kad tamstai laiško nėra.

Alzasiečio veide pasirodė išblyškimas, švelniai žy
driose akyse sužibėjo ašaros, lūpos iš skausmo susi
spaudė...

— Tai. pone, nenorite parodyti laiško? — paklausė 
verksmingu balsu.

— Ne!
— Bet gal...
— Užteks! Neturiu laiko. Ateikite vėl po dviejų 

savaičių.
Valdininkas užtrenkė langelį.
Iš koridoriaus gilumos, jo ausis }>asiekė širdį ve

riąs aikčiojimas. Nelaimingasis muzikantas verkė 
graudžiomis ašaromis.

— Kas tamstai yra? — suriko Roberten, išbėgęs į 
Iš to išbadėjusio veido, iš tų malonių akių, iš tų gel
tonų, liepsninių plaukų liejosi lyg melancholija, lyg 
koridorių ir imdamas nelaimingąjį už rankos.

Zimerman pakėlė galvą ir pro ašaras bandė nusi
šypsoti.

— Dovanokite, pone!.. Atleiskite, — mikčiojo. — 
Leiskite pasakyti visą tiesą.

— Esu iš Schvalbo. Turėjau apleisti neturtingą 
kaimelį, nes mano gerutė Gretelė ir aš — kuo nemi
rėme iš bado.

Tamsta, pone, mano Gretos nepažįstate. Kai mu
du susituokėme, ji turėjo septynioliką, o aš dvidešimt 
dvejus metus. Ilgą laiką buvome laimingi. Turtingi 
nebuvome niekuomet, bet aš moku neblogai griežti 
trombonu. Parsinešdavau gausiai santimų, kurių 
mūsų reikalams užteko.

Šeima kasmet augo — buvo tai sūnus, tai duktė. 
Turėjome jau šešius maitinti — mano uždarbio neuž
teko. Greta beveik nieko nevalgė, viską atiduodama 
vaikams, — tačiau man nei žodeliu nesiguodė. Vis
ką apgalvojau — visą naktį verkiau — ir nuspren
džiau vykti pasaulin uždarbio ieškoti.

Lengva buvo vykti į Paryžių, bet kaip sunku ap
leisti Schvalbą. Gretą ir vaikus.

Suradome būdą susižinoti — laiškus siųsti neap
mokėtus. Gerasis pone, pastebėjote, kad kiekvieno 
Zimermanui laiško adresas buvo parašytas septynio
se eilutėse, nors puikiausiai galima sutalpinti dviejo
se. Greta ir kiekvienas vaikas — nuo didžiausio lig 
mažiausio — ten ką nors pridėjo... Užtenka perskai
tyti adresą, kad žinočiau, jog visi sveiki, visi gyvi, 
visi mane atsimena.

— Tamsta žinote, kad laiško vidury... anei žode
lio... bet aš žinau, kad tame tuščiame voke yra ma
no Gretelės širdis...

— Štai visa mano suktybė... Atleiskite man, pone, 
nekeršykite vargšui, kuris turi apgaudinėti paštą, 
kad nemirtų iš savųjų pasiilgimo.

Roberten, nors gana sąžiningas, padarė tai, ką jo 
vietoje būtų padaręs kiekvienas, turįs krūtinėje šir
dį: parodė laišką iš Schvalgo. kuris buvo supranta
mas tik vargšui, bado išvytam iš namų.
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Berlyne mokiniai ir vokiečių policininkas stebi JAV di
džiuosius Pershing tankus.

BALTIMORES ŽINIOS
Užgavėnių vakarienė čia pat

Šv. Alfonso parapija vasa
rio 4 d., sekmadienį, rengia 
tradicinę “Užgavėnių blynų” 
vakarienę, kuri įvyks parapi
jos salėje. Parapijos klebonas, 
kun. d-ras Mendelis, jau bai
gia paskutiniuosius pasirengi
mus vakarienės reikalu. Ka
dangi parapija yra gerokai 
padidėjusi su naujakurių atsi
radimu, tai svečių vakarienė
je tikimasi daug.

Visi parapijiečiai, ypač lie
tuviškasis jaunimas, nuošir
džiai kviečiami vakarienėje 
dalyvauti. Be to, prašoma, iš 
anksto pasirūpinti bilietais. 
Vakarienės pelnas yra skiria
mas Šv. Alfonso parapijai, 
vienintelei lietuvių parapijai 
Baltimorėje, išlaikyti, iš ku
rios sklinda mūsų gimtąja 
kalba ne tik Kristaus moks
las, bet ir lietuviškojo jauni
mo švietimas. Dalyvaudami 
vakarienėje ne tik paremsime 
parapijos, bet ir lietuviškos 
kultūros reikalus.

Lietuviškosios kultūros 
švyturys

Baltimorėje jau yra plačiai 
žinomas. kultūros žurnalas 
“Aidai”. Dabar skaitomas ne 
tik tremtinių, bet ir senųjų 
baltomoriečių, kuriems yra 
svarbu mūsų tautinę gyvybę 
išlaikyti ir tautinę kūrybą pa
laikyti. “Aidų” skaitytojų ir 
rėmėjų šeima vis auga, žur
nalu susidomėjimas didėja. 
Kadangi “Aidai” tuo tarpu 
yra vienintelis pasaulio lietu
vių mokslo, literatūros ir me
no mėnesinis žurnalas, tai 
kiekvienas lietuvis, kuris ne
nori būti dvasios skurdžium 
negali išsiversti be šio šio 
žurnalo. “Aidai”, žengdami į 
antruosius metus Amerikoje, 
žada būti dar platesni savo

turiniu. Žurnalo leidėjams pa
vyko patraukti savo bendra
darbiais visus žymesniuosius 
lietuvių mokslininkus, rašyto
jus ir menininkus ir susilau
kus daugiau skaitytojų, būti 
pajėgesniems žurnalą tobulin
ti.

Taigi, kas dar iki šiol nėra 
šio žurnalo skaitytoju, būki
me juo nuo dabar. Prenume
ratos kaina metams 5 dol., 
palyginus su žurnalo verte, 
labai maža. “Aidai” yra pa
puošalas ir požymis kiekvie
nos tautiškai susipratusios 
lietuviškos šeimos. Žurnalas 
yra tinkama dovana savo arti
miesiems ar geradariams, gy
venantiems ne tik Amerikoje, 
bet ir kitur. “Aidus” užsisa
kyti ar atskirais numeriais 
pirkti galima lietuviškosios 
spaudos platinimo kioske, ku
ris veikia sekmadieniais prie 
šv. Alfonso bažnyčios.

Vakarienė pasisvečiavimui
Šv. Alfonso parapijoje se

niai gražiai veikia Altoriaus 
ir Rožančiaus D-ja. Sekmadie
nį, sausio 28 d., vakare para
pijos salėje d-ja rengia metinę 
vakarienę. Jos tikslas — pa
vaišinti savo viešnias, busi
mąsias d-jos nares, kurios 
maloniai kviečiamos šiame 
pobūvyje dalyvauti.

Altoriaus ir Rožančiaus d-ja 
šv. Alfonso parapijoje savo 
nariais yra gana skaitlinga. 
Dauguma d-jos narių dar vis 
sudaro tik senosios baltimo- 
rietės lietuvės. Labai pasigen
da naujakurių moterų, kurių 
Baltimorėje jau yra nemaža. 
D-jos tikslai yra grynai reli
giniai, tai jie lygiai svarbūs 
yra visoms lietuvėms katali
kėms — senosioms ir nauja
kurėms. Dėl to visai pagrįstai 
naujakurių moterų šioje d-joje

Šaukiamas LDS 
susirinkimas 
Lawrence, Mass.

Šiuomi pranešu, kad LDS 
70 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, sausio 28 d., 3:30 
p.p. Šv. Pranciškaus parapi
jos salėje, 94 Bradford St. 
Šis susirinkimas yra metinis 
ir jame bus renkama valdyba 
1951 m. *

Tad kviečiu visus LDS kuo
pos narius susirinkime daly
vauti. Susirinkime išgirsite 
pranešimus iš praėjusių LDS 
Seimų ir dabartinį “Darbinin
ko” stovį. Visi gerai žinote, 
kad kuopos valdyba yra ren
kama tik vieniems metams. 
Tai yra labai svarbu tolimes
niam kuopos veikimui.

F. A. Krancevičius, pirm.
A.L.R.K. Federacijos veikla
Sausio 21 d. įvyko vietinio 

Federacijos skyriaus susirin
kimas, kuriame buvo gyvai 
svarstomi įvairūs reikalai. 
Nutarta iškilmingai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Ta proga vasario 17 
d. įvyks iškilmingos šv. Mi
šios atminti žuvusiems kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę 
ir tremtiniams Sibiro tundro
se bei kitur tremtyje, bus at
našaujamos 9:00 vai. ryto šv. 
Pranciškaus par. bažnyčioje 
šv. Mišios.

Vasario 18 d. įvyks paminė
jimas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės su muzikaline 
programa, kurią pasižadėjo 
suruošti muz. Algis Šimkus. 
Šv. Pranciškaus salėje 3:30 
vai. p.p.

Minėjiman pakviestas mies
to burmistras ir kong. Tho
mas J. Lane bei kiti žymūs iš 
tremties intelektualai, kurie 
pasakys įdomias kalbas apie 
Lietuvos laisvinimo stovį.

D. L. K. Mindaugo 700 m.
krikšto paminėjimas

Nutarta iškilmingai paminė
ti šv. Kazimiero šventėje ko
vo 4 d. L. D, K. Mindaugo 
krikšto priėmimas. Rytą baž
nyčioje, o po pietų salėje pra
kalbomis bei paskaitomis. 
Šiam tikslui pakviesti įžymūs 
Lietuvos istorikai, kurie nuo
dugniai apibūdins, kaip Lietu
vos kunigaikščiai ir Lietuva 
tapo krikščioniška.

F.A.K.

IŠ MŪSŲ KOLONIJOS VEIKLOS
Waterbury, Conn.

Sausio 20 d. įvyko lietuvių 
politinio klubo bankietas sa
voje svetainėje 48 Green St. 
Klubas remia lietuviškus rei
kalus ir parapiją, duoda pa
talpas Lietuvos Tarybos ir 
tremtinių susirinkimams, ne
imdamas už tai jokio atlygini
mo; jame yra laikraščiai 
“Darbininkas” ir “Draugas”. 
Patartina jauniems vyrams 
prie minėto klubo prisirašyti.

Pasilinksminimas
Sausio 27 d., 8 vai. vakare 

įvyks Šv. Juozapo parapijos 
salėje LDS 5-tos kuopos šo
kiai. Gros Lokouski 12-kos 
muzikantų orkestrą.

Sausio 28 d. toje pačioje 
auditorijoje įvyksta veikėjų

pobūvis. Atvyks N. P. seselės 
su savo grupe. Visas pelnas 
skiriamas N. P. seselių koply
čios statybai. Kurie prisidės 
prie šio darbo, tiems gausiai 
atlygins Dievas.

LDS 5-tos kuopos 
susirinkimas

Sausio 28 d. 1:30 min. po 
pietų įvyksta LDS 5-tos kuo
pos susirinkimas, į kurį prašo
me visus atvykti ir atsilygin
ti savo prievoles; taip pat at
sivesti naujų narių prisirašy
mui, ypač iš tremtinių, kurių 
čia nemaža yra. Prisirašiusie
ji prie kuopos gauna tik už 
$4.00 laikraštį "Darbininką” 
du kart į savaitę per visus 
metus. LDS remia Lietuvos ir 
bažnyčios reikalus.

Alumnų suvažia
vimas 

Mariana polis, 
Thompson, Conn.

Š. m. sausio 20 Marianapo- 
lyje įvyko alumnų suvažiavi
mas aptarti mokyklos sidabri
nio jubiliejaus minėjimą.

Suvažiavimas ta proga nu
tarė suruošti koncertą ir 
įsteigti naujos mokyklos sta
tymo fondą. Tam sumanymui 
įvykdyti sudaryta komisija, 
kurion įeina šie Marianapolio 
alumnai: V. Sabas, J. Paru
lis ir J. Pescasolido.

Alumnai nutarė remti Vy-

Tad sausio 28 d. pusė po 
vienos vai. šv. Juozapo parap. 
senosios mokyklos patalpose 
išgirsite valdybos pranešimus 
ir sužinosite, kas veikiama.

čių suvažiavimą gegužio 20 
Marianapolyje, prisidėti prie 
steigiamos Marijos Dienos ir 
tautos šventės rugsėjo 9 d., 
aktyviai prisidėti prie Lietu
vių Dienos, liepos 4 pikniko, 
ir turėti alumnų stalą. Ilgiau 
apsistota prie klausimo, kaip 
padidinti mokinių skaičių Ma
rianapolyje.

Susirinkimas pavedė p. V. 
Sabui ir p. J. Paruliui atgai
vinti Alumnų Buletenį.

Į Alumnų Tarybą išrinkti 
šie buvę auklėtiniai: W. Sca- 
lise, F. Saduikis, J. Kamendu- 
lis, A. Ouellette, N. Emond, 
ir W. Modliszewski. Savaime 
suprantama, kad Tarybon įei
na ir buvusieji tos organiza
cijos pirmininkai: V. Sabas, 
A. Bernatonis ir J. Parulis.

(Nukelta į 7 pusk)
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JANUARY SALE!
»

I. J. F0X didžiausia Amerikoje moteriškų kailinių krautuvė skelbia DIDE
LĮ IŠPARDAVIMĄ — JANUARY SALE, kuriame kailinių kainos yra labai su
mažintos. Pasirinkimą turime labai platų. Galima gauti visokių šaižų kailinių ir 
labai prieinamomis kainomis. Taigi, Naujosios Anglijos ponios ir panelės pasi
naudokite January Sale, nes čia sutaupysite daug pinigų.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS Kam nešioti senus ir aptrintus kaili
nius, kada I. J. Fox krautuvė jums išmainys į naujus, duodama gerą nuolaidą už 
senus kailinius. Be to, mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai prieinamais 
mėnesiniais išsimokėjimais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite tam tikrą nuošimtį ir 
jis padės išsirinkti irt 
primieruoti kaili n i u s 
pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą.

X •

411 VVASHINGTON ST, BOSTON, MASS.
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Jūs galite mokėti daugiau, 
bet jūs negausite geresnio pirkinio

...kaip '51 Fordas
su nauju FORDOMATIC* DRIVE

AUTOMATO UOC CONTtOl

SUPAŽINDINKIME AMERIKIEČIUS 
SU LIETUVOS ISTORIJA

Lietuvos istorija' atskleidžianti didingą lietuvių tautos 
praeitį ir žygius, yra neginčijamas įrodymas, kad lietuvių 
tauta sugeba ir turi teisę savarankiškai tvarkyti savo vals
tybinį gyvenimą.

Pavergtos tėvynės išlaisvinimui daug pasitarnautume 
svetimtaučių visuomenę kiek galima plačiau supažindindami 
su Lietuvos praeitimi. Lietuvos Nepriklausomybės 33 metų 
sukaktis yra gera proga šitokiai propagandos akcijai.

ALT Centras savo žinioje turi didesnį kiekį dviejų Lie
tuvos istorijos knygų anglų kalba. Tai —

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

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

Abi knygos gerame popieryje, gražiai įrištos, kietais 
viršeliais Pasistenkime paskleisti šias knygas angliškai skai
tančios visuomenės tarpe. Kreiptis:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, 
1739 So. Halsted St,, Chicago 8, Illinois.

labai pasigendama, ypač kad 
naujakurių moterų nemaža 
yra išsilavinusių ir pajėgių 
organizacijose dirbtil

Du tūkstančiai juodukų 
misijoms

Pereitą savaitę šv. Alfonso 
bažnyčioje buvo speciali rink
liava kunigų tėvų juozapiečių 
misijoms tarp juodukų Ame
rikoje. Žmonės kun. tėvų juo
zapiečių misijų darbą įvertino 
ir tam reikalui suaukojo apie 
2 tūkstančiu dol.

Kun. tėvai juozapiečiai šv. 
Alfonso parapijos klebonui 
kun. d-rui Mendeliui už didelę 
paramą jų misijų darbui la
bai dėkingi.

Sausio 21 d., sekmadienį,
šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
daryta mažesnė rinkliava Bal- 
timorės Arkivyskupijos naš
laičiams sušelpti. Dažnas pa
rapijietis lengvai ištiesė pa
galbos ranką.

Šv. Alfonso bažnyčia sėja 
labai gausią sėklą pastoraci
jos darbe plačia prasme.

STOUGHTONO ŽINIOS
Dar viena lietuvė liko naš

le. Sausio 16 d. Nonvood, 
Lumberyard, dirbantį Frede- 
rik Raymund iš Stoughtono, 
mirtinai suvažinėjo sunkveži
mis. Sausio 19, palaidotas 
Stoughtono kapinėse. Dieve 
duok jam amžiną atilsį!

Paliko žmoną Mariją (lietu
vė) ir trys vaikai našlaičiai. 
Jie gyvena 557 Park St

ir 43 "Look Ahead" įtaisymais 
Padarytas su akimi ateičiai, šis 
’51 Fordas yra ateities pirkinys... 
su 43 naujais “Look Ahead" įren
gimais. Jis visuomet atrodys ele
gantiškas ir jaunas eilei metų. 
Keletas šių dalykų yra paminėti 
dešinėje pusėje šio skelbimo.

FORDOMATIC DRIVE

• r»ewesf 
ovfomatfc drrvof

• Tho smoathosf 

and most

e’51

r.C.A.

on V-8 modali at 9xtra cot/f.

FORD

It automatically irons out the bumpt 
with Ford’s new Variable-Rate Rcar 
Spring Suspcnsion, new "Viscoua 
Control” Shock Absorbers, and Ad- 
vanced "Hydra-Coil” Fron.t Springs.

• Cvfs 92% of 

yovr drhdng mot'rons!

• Takos off "lite a joti”

You’ro afvtays bossl

AUTOMATIC MILEAGE MAKER
It’s a m a gi c brain that gives you high 
compression performance with regu* 
lar gas. better mileage svith any gas. 
Ncw VVaterproof Ignition Svstem.

(MNtofor 

t itsr

NEW DOUBLE-SEAL KING-SIZE IRAKE? 
A touch of your toe, and you stop 
straight and sure. They're double 
sealed against the veather to prevent 
moisture-binding. too.

NEW AUTOM A T1C POSTURE CONTROC
Front seat movės forward a atomą ti- 
caliy at the touch of a lever. At the 
šame time height and angie are ad- 
justed for correct posture.

NEW 'MAGIC LEFT” DECK LTD
Just turn the kcy m/ the rear deet 
springs open. No effort required to lift 
it or elose it. And for room. no other 
k>w.pnced car can mateh Ford'sdee». 
deck luggage iockcr.
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KORESPONDENCIJOS

(Atkelta iš 6 pusi)
Iki metinio seimo valdybos 

pareigomis pasiskirstė buvę 
Marianapolio auklėtiniai: — 
pirm. J. Pescasolido, vice p. 
J. Parulis, kas. kun. A. Gur- 
klis, MIC., rast. kun. J. Pet
rauskas, MIC.

Alumnai po vakarienės pa
sišnekučiavo, atnaujino senas 
pažintis ir prisiminė dienas 
Marianapolyje.

Tenka pažymėti, kad du iš 
suvažiavimo dalyvių šio mė
nesio pabaigoje šaukiami karo 
tarnybon.

Raštininkas,
J. Petrauskas, MIC.

Kaip bus minima 
Vasario 16 

Bridgeport, Conn.
Vasario 16 minėjimas įvyks

ta vasario 17, parapijos sve
tainėj 7 vai. vak. su muzikali
ne programa. Kalbėtojais bus 
miesto mayoras Jasper McLe- 
vy, red. J. Tysliava, parapijos 
kunigai. Pramatoma, gal at
vyks dainininkė. Dalyvaus pa
rapijos choras su solistais, 
jaunos lietuvaitės pasakys ei
lėraščius. Vasario 16 bus iškil
mingas minėjimas šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje rytmetį, 
o 4 vai. po pietų per vietinę 
radijo programa ir kalba. Vi
si dalyvaukite ir pasiklausy
kite.

— Labai svarbi 'oridgepor- 
tiečiam žinia, tai balandžio 15
d. mūsų parapijos choro me- 'yn> N. Y. 
tinis koncertas, kuriame daly- Gruzdąs, Edwardas į Wilkes 
vaus buv. Vilniaus operos ar- Barre, Pa.
tistas Stasys Liepas. Visi at- Kačanauskas. Algirdas, Aldo-

minkite šią dieną ir niekas 
nieko nerengkite, nes bus pro
ga atsilankyti ir išgirsti šį 
labai šaunų artistą dainininką. 
Kartas nuo karto apie tai pa
rašysiu smulkiau. O.V .. C ‘ ♦

PHILADELPHIA, PA.
■ i ♦ .Kaip savo parapijiečiams 

kleb. kun. d-ras Vytautas 
Martusevičius pranešė, jurgie- 
čiai Užgavėnių proga vasario 
6 d. vakare Lietuvių Muzika- 
linėje svetainėje ruošia su 
dainomis ir kitais įvairiais pa- 
marginimais bankietą parapi
jos naudai. Richmondietis.

ATVYKO
*-♦ < *. • U r

laivu “General Ballou” į New 
Yorką:

Augaitis, Elena, Birutė į Det
roit, Mich.

Bakaitis, Ona, Vytautas į 
Brockton, Mass.

Buškevičius, Pranas į Hart
ford, Conn.

Ceberauskas, Adolfas į Phila. 
Cenkus, Rimvydas, Ona, Gra

žina į Bronx, N. Y.
Dėdinas, Jonas, Vaclovą, An

tanas, Rimvydas, Sabina, Juo
zas į Worcester, Mass.

Didžbalis, Algimantas, Kons
tancija, 
Danutė į

Duoba,
Fricas,

na, Milda, Victor į Middletown, 
Indiana.

Gabriūnas, Petras į Elizabeth.
f ■ ■ - ■■

Gleveckas, Alfonsas į Brook-

na, Audronė į Brooklyn, N. Y.
Kalašauskas, Mečys j Tor- 

rington, Conn.
Kazragis, Stasys į ‘Detroit.
Kesminaitė, Marcelė j Jamai- 

ca, N .Y.
Kesys, Antanas j Nonvood. 
Kielaitė( Aniceta į Bronx. 
Klimas, Leonas į Brooklyn.
Literskis Algirdas. Ona, Ilo

na j Worcester, Mass.
Mansas, Otonas, 

roldas į Detroit.
Micuta, Albinas j
Palaitis, Jurgis į
Petniūnas, Ignas, 

Raimundas į Hartford.
Podleckis, Leonardas. Birutė 

j Linden, N. J.
Račys. Eduardas į Detroit.
Reikenis, Evaldas, Adolfina 

Philadelphia.
Rupšys, Stasys į Detroit. 
Stankus, Povilas j Easton. 
Tamulaitis, Vytautas, Stanis

lava, Gytis, Daina į Phila.
Zakarka, Bronius į Detroit.
Trauptrimas, Jokūbas j Pine 

City, Minn.
Vaškelis. Antanina j Water- 

town, Conn.
Vieraitytė, Teresė j Weston.
Zubrickas, Juozas į Cleveland.

BALF Centras.

Mėta, Ha-

Detroit. 
Paterson. 
, Birutė,

i

Ramutis, Vytautas, 
W. Crazy, N. Y. 
Juozas j Detroit. 
Gerardas. Eilėn. Ire-

LELES VARDAS 
ANGLIŠKAI

Angliškas lėlės pavadinimas 
‘dolF yra kilęs iš seno “daull”, 
kuris reiškia moteriškę.

PARDUODAMA Cambridge,
Mass nebrangiai 2 namai po 3 
šeimynas, gerai apžiūrėti. No
riu, kad lietuviai nupirktų. 
Savininkas: Al. Vinciūnas, 72 
Beacon St., Somerville, Mass. 
Tel. TR 6-7448, arba klauski
te Ben. Jakutį, M Y 6-1261.

(26-29-2)
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dideliuose miestuose ar kaimuose,
didelėse dirbtuvėse ar mažose šapose...

ar darbas būtu didelei jėgai
arba būtu preciziškas...

Kada tūkstančiai naujų dalykų
turi būti padaryti tautos apsigynimui...

kada šie dalykai turi būti padaryti
skubiai ir nuoširdžiai...

NEVI ENGLAND’S MINUTE MAN OF

DEFENSE PRODUCTION

ELEKTROS JĖGA, kaip MINUTES VYRAS tveriasi
tuojau darbo ir stoja į apsigynimo liniją' »

electric light and power companies 
OF NEW ENGLAND ( J

m$ A&vrtisemcnl Sponsorcrl by BOSTON EDISON COMPANY

KALENDORIAUS LEIDĖJAMS 
DĖKOJIMAI “DARBININKO”

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko”, kuris lanko ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją, Naujų Metų proga, “Darbi
ninko” leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių. Šiais — 1951 — metais 
juomi džiaugsis ne tik praktišku jo turiniu, kuris kasdien kal
ba į šeimos narius, bet ir puošniu paveikslu, kuris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje . tarp daktarų - mokytojų, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:
J. Petronis, Hartford. Conn.............................
Karolina Gabrenienė. East Millinocket, Maine 
Mrs. G. Valentienė, Hartford, Conn...............
A. Jonaitis, Brooklyn. N. Y. ...v....... . ............
F. Getulis, So. Bbston, Mass..................... .....
Jonas Pauplys, Norvood, Mass......................
O. Švagždienė, So. Boston, Mass...................
C. Andrews, Weymouth, Mass..........................
J. Bastūnas, So. Boston, Mass..........................
John Sutkus, So. Boston, Mass......................
Jonas Zakarauskas, New Haven, Conn...........
Justin Strazdas, West Newton, Mass............
Mrs. Mary Jaskal, Lavvrence, Mass...............
Antanas Sakevičius, Baltimore, Md.................
K. Kucborska, Bridgewater, Mass. —.........
A. Collier, West Lynn, Mass. ........................
Andrew Yankaus, Brooklyn, N. Y..................
Michael Papeckis, Springfield, Ohio ............
Joseph Rustausky, Athol, Mass. ..................
V. Meksraitis, Minersville, Pa___________
A. Bikulcius, Lewiston, Maine ......................
Mrs. Eva Viltrakis, Oakville, Conn................
Mrs. M. Litvinas, Ansonia, Conn...................
Mrs. A. Vaichakawskas, Wilkes - Barre, Pa. . 
Balys Markevičius, Worcester, Mass..............
Mr. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn..............
Mrs. V. Savicki, Stoughton, Mass..................
Felix Janonis, Taftville, Conn. '.....................
Pranas Didjurgis, Pittsburgh, Pa..................
Mrs. B. Klevecka, Baltimore, Md..................
Mrs. E. Smolskis, Aubum, Mass..................
B. Babrauskas, Cicero, III........... . ..................
John Gillis, Cambridge, Mass.........................
Jonas Mončiūnas, Windsor, Conn..................
Eugenija Keily, Elizabeth, N. J.....................
J. Narinkaitė, Lowell, Mass............................
R. Hartvigas. Amsterdam, N. Y.................—
Ignas Kodis, Miami Beach, Florida ..............
Mrs. J. Hodell, Newark, N. J........................
W. Baniulis, South Boston, Mass...........-....
Andrius Zuromskis. South Boston, Mass.
Stanley Strakus, West Lynn, Mass.............
Elizabeth Adomonis. Chester, Pa. ................
Petras Tamulonis, Cleveland, Ohio ..............
Vaclovas Juozaitis. Vincentown. N. J..........
Julius Sinkevičius, So. Boston, Mass.............
Magdalena Sibitis, So. Boston, Mass............
Hellene Rusas, Dorchester, Mass..................

(Bus daugiau)

SO 8-4478

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tal 
šeštadieniais nuo 2 Iki 8-tal.

SO 8-2712 Res. BIG 9013
• ' t

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvi* gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

534 E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 Ir 7 iki 8.

Moderniškas Iliustruotas 
Pasaulio Lietuvių Magazinas.

i e t4u v'-r u

DIENOS
Kaina: $3.00 metams, 

$1:50 pusei metų.
Adresas: 9204 S. Broadvvay, 

Los .Angeles 3, Calif.

I

■

{VAIRŪS skelbimai
A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

409 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street,

WEST
Tel.

ROXBURY. MASS.
PA — 7-1233-W
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TREJANKA

Trejan-

žievės.

Mūsų Trejanka yra 
pasaulinė 
ka. Mūsų Trejan- 
kos šaknis,
sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji

mo ligi saulės nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te 
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, 

už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEYANDER’S CO.
414 W. Broadvvay

South Boston 27, Mass.

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka 

Atneškite baltinius mums n 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass

396 W. Broadvvay, 
Lietuvis Charies J. Kay, sav

75 
sų

IMonuments and Markers 
Cemetery Lettering

NASHl’A MONUMENT CO.
83 Kinsley St. Tel. 2155-VV 

Nashua N. H.

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS — 
Insured ano 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
1 Grafton Ąve., Islington, Mass.

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

7

pristatome Alų ir Tonikų
tfes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

i

i

i

i! 
i! 
i!
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GRABORIA1

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

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Baisa muoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main Street 
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patari: ivimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S
X'*: J ’ f • , T>

Funeral Home
197 VVebster Ave^
Cambridge, Mass.

PRANAS TVAITKI S
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.
I

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

BOBIS BEVERAGE CO.
i I i. ARLAUSKAS, Savininkas
IĮ 220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
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*V. JONO EV. BL. PASALPIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 4VČ.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. Pirmininkas — Viktoras Medonls. 

TeL SOuth Boston 8-1298. 21 Sanger St.. So. Boston, Masu.

8Wtnfield St, So. Boston. Mass. eg4 Sixth st
Prot. Ratt. — Stefanija Overkicnr.

555 E. 6th St., So. Boston, Mastu Į Protokolų RaSt. — Kazys Rusteika 
206 L St, So. Boston. Mass.

— Aleksandras Ivaška, 
j 440 E. 9ixth St, So. Boston, Mass. 
j Iždininkas—Stasys K. Griganavidus, 

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

22 Beethoven St., Roxbury, Mass.
I Draugija laiko susirinkimus kas tre

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

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

tės pas ptotokolų [aJLUiuika

Tel. S<>-8-6029. j ------
Finansų Rašt — B. Cūnienė, i

409 Broadvay, So. Boston, Mass. • r“1- RaSt. 
Tel. Sk>8-094S.

Iždininkė — Ona Siauri s,
51 Tampa St., Mattapan. Mass. 

Tvarkdarė — M. Matejoškienė.
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. 
Sėventh St., So. Boston, Mąss.

Visais draugijos reikalais kreipkitės j 
v«« protokolų raštininkę.

W A I T T
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mas*.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

ualdotuvlų Direktorius »• 
Balsamuotojaa 

fatamavlmas Dieną ir Naku 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tai. Brockton 3368 į

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletska*, F. E. Zaletska* 
Graborlal ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. j-: 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

TeL AV 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Cotumbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchcstcr, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 8—8.



Ateitininkai dirba
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įeina 
Girny-

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

Praeitas “Darbininko” 
numeris 

suvėlavo, keičiant susidėvė
jusias laužymo formas ir 
pierio formatą.

f laikytis r

EGLUTE^d

renktedienis, Sausio 26: 1551

^Daibininl
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Pirmoji invokacija
Bostono miesto taryba 

kvietė kun. James M. Doyle 
iš šv. Patriko par. bažnyčios, 
Roxbury, pradėti susirinkimą 
malda. Susirinkimas įvyks pir
madienį, sausio 29 d., 2 vai. 
po pietų miesto rotušėje. Tai 
bus pirma invokacija miesto 
tarybos istorijoj. Po to į kiek
vieną susirinkimą kvies įvai
rius dvasininkus atkalbėti in- 
vokaciją.

Kun. Fabijonas Kireilis
atvyko pas savo gimines j 

South Bostoną. Kelionė iš Vo
kietijos truko apie 10 dienų. 
Jis turi vyskupo kvietimą j 
San Diego, Calif.

LRKSA Bostono skyrius 
rengia svarbų vakarą
Visi esame susirūpinę, kad 

vasario 16 d. šventė visų lie
tuvių būtų tinkamai paminėta. 
Bostone minėjimu daug rūpi
nasi ALT skyrius. Bus su
rengtos gražios iškilmės.

LRKSA Bostono skyrius 
ėmėsi iniciatyvos tos dienos 
vakare sukviesti tautiečius 
prie bendro stalo. Kadangi 
Susivienijimo nariais yra daug 
iš seniau čia gyvenančių ir 
daug naujai atvykusių lietu
vių, todėl tą parengimą reikia 
laikyti bendromis visų lietu
vių pastangomis. Į vakarą yra 
kviečiami visi lietuviai, kurie 
jaukioje nuotaikoje nori pra
leisti savo svarbios šventėc 
vakarą.

Pelno 50% skiriama ALT 
Lietuvos laisvės kovai. Tat at
kreipkime dėmesį į šį paren
gimą ir gausiai renkimės ja
me dalyvauti.

i

Adv. Young ligoninėje
Praeitos savaitės pabaigoje 

adv. Antanas J. Young, gyv. 
Brightone ir turįs raštinę 317 
E St., So. Bostone, buvo sun
kiai susirgęs ir nuvežtas j 
Bostono miesto ligoninę. Jis 
dabar jaučiasi kiek geriau. 
Adv. Antanas J. Young yra 
Suffolk County prokuroro asi
stentas.

Kun. K. Mažutis
prašo painformuoti visuome

nę, kad asmens, norį sušelpti 
kurį nors Vokietijoje likusį li
gonį, ypač džiovininką, nesiųs
tų kavos ^daugiau kaip 2 sva
ru per mėnesį, nes kas dau
giau, yra apdedama dideliais 
muito mokesčiais. Geriausiai 
siųsti pinigais per banką ar 
paštą. Siuntimas 
vieno vardu taip 
kingas, nes kaip 
rodė, beveik visi
niai užkliūna vokiečių muiti
nėje ir apdedami aukštu mui
tu. Siuntinių išpirkimui ligo- 
nys neturi pinigų. Džiovinin
kų adresai gaunami pas kun. 
Kazį Mažutį, 50 W. 6th St., 
So. Boston. Tenelieka šiemet 
nevieno džiovininko be globė
jo, kuris jį vienokiu ar kito
kiu būdu šelpia.

kieno nors 
pat gan rizi- 
praktika pa- 
tokie siunti-

Grigalius vėl komisio- 
nierius

Gubern. Paul A. Dever vėl 
paskyrė adv. Joną J. Grigalių 
Metropolitan Distrikto komi- 
sionierium. Adv. Jonas J. Gri
galius yra ALT ir Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo vice 
pirmininkas.

Maldininkų ekskursija 
į Ispaniją

Bostono arkivyskupas Ri- 
chard J. Cushing š. m. liepos 
14 d. su maldininkų ekskursi
ja išvyksta į Ispaniją ir Por
tugaliją. Kvietimą aplankyti 
Ispaniją jis gavo iš Ispanijos 
ambasadoriaus JAV, Jose F. 
Leąuerica, ir Ispanijos episko
pato.

Bostono miesto 
tarnautojai 

reikalauja pakelti algas, ku
rias padidinus miesto biudže
tas taip pat padidėtų devy
niais milionais dolerių. Vienai 
tiktai policijai padidinti, kad 
kiekvienas policininkas galėtų 
tedirbti penkias dienas, reikia 
apie miliono dolerių. Kitos iš
laidos taip pat paaugo apie 11 
milionų dolerių. Išlaidoms pa
dengti manoma padidinti mo
kesčiai vidutiniškai apie $13.

Rašytojų klubas
Sausio 27 d., šeštadienį, 7:30 

vai. v. Internacionalinio Insti
tuto patalpose (Beacon St. 
190) Bostono Lietuvių Rašy
tojų klubas rengia dr. Marijos 
Alseikaitės - Gimbutienės pa
skaitą apie lietuvių tautą am
žių bėgyje. Žemėlapiais ir pa
veikslais bus pailiustruota se
niausios mūsų gyvenamosios 
vietos.

Į paskaitą specialiai pa
kviestas iš Philadelphijos pro
fesorius dr. Puzinas— archeo
logas.

Kviečiama atsilankyti Bos
tono lietuvių visuomenę, kuri 
domisi tais klausimais ir Ra
šytojų klubo veikla.

Pusantro šimto metu
sulaukė Tileston 

worth bendrovė, 
spaudai popierį.

- Hollings- 
gaminanti

Milda Martinkaitė
Mildutė Martinkutė yra gi

musi Amerikoje, bet ji puikiai 
kalba lietuviškai ir savo gra
žiausios tėvelių kalbos nesi
varžo vartoti viešai.

Dar jaunutė būdama ji šo
ko p. Ivaškienės tautinių šo
kių grupėje, o dabar dalyvau
ja Bostono lietuvių tautinių 
šokių ratelyje.

Mildutė mokosi aukštesnio
joje mokykloje, bet ji randa 
laiko lankyti ir Bostono Lith- 
uanistikos mokyklą. Ji visada 
yra mandagi, maloni, gera 
mokinė, puiki šokėja ir pa
vyzdinga lietuvaitė.

Jonas Pranaitis,
So. Bostono Lietuvių Pilie

čių draugijos klubo vedėjas, 
gyv. Dorchester, buvo sunkiai 
susirgęs. Dabar jau sveiksta 
ir už savaitės galės grįžti iš 
Bostono miesto ligoninės į na
mus.

Kirpėjai pakeis kainas
Dauguma So. Bostono kir

pėjų nuo pirmadienio “kirps” 
po $1.15 už plaukų kirpimą ir 
75 c. už barzdos skutimą. 
Taip jie nutarė sausio 23 d.

Vyrai tariasi streikuoti. Jie 
sako: “Mes patys galime vie
nas kitam kirpti plaukus, o 
barzdas ir patys nusiskusime. 
Taip buvo seniau Lietuvoje, o 
dabar bus Amerikoje”.

VVHIST PARTY
šeštadienį, sausio 27 d., 7:30 

vai. v., Dorchesterio Lietuvių 
klubas savo patalpose, 1810 
Dorchester Avė., Dorchester, 
Mass. rengia Whist Party. 
Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Puikios dovanos, 
kviečia rengėjai.

Visus
«

-

JAV tankai slenka j priekį apsnigtu ir apledėjusiu Korėjos keliu.
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Pereitą šeštadienį, sausio 
mėn. 20 d. Bostono ateitinin
kai sendraugiai turėjo savo 
metinį susirinkimą. Kun. Ka
zys Mažutis padarė praneši
mą socialiniais klausimais, o 
pirmininkas Stasys Lūšys ir 
Veronika Kulbokienė apžvelgė 
pereitų metų veiklą. Iš apžval
gos matėsi, kad Bostono atei
tininkai sendraugiai gražiai 
sutardami gyvai veikia savo 
organizacijos ribose, o taip 
pat aktyviai dalyvauja ir vi
soje Amerikos lietuvių ben
druomenėje. Ypatingu širdies 
rūpesčiu laikoma priaugan
čios kartos organizavimas ir 
jos tinkamas ugdymas bei 
auklėjimas religiniu bei tau
tiniu atžvilgiu. Plačiai dirba
ma taip pat ir daugelyje ben
drinių organizacijų, kaip 
Tremtinių Draugija, Lietuvių 
Kultūros Rėmėjai, Lituanisti
kos mokykla, Bendrasis Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondas 
ir k. šiuos metus Bostono 
ateitininkai laiko didžiųjų so
cialinių enciklikų metais, nes 
sukanka 60 metų Popiežiaus 
Leono XIII enciklikai Rerum 
Novarum ir 20 metų popie
žiaus Piaus XI enciklikai Qua- 
dragesimo Anno. Be to, 50 
metų sukanka popiežiaus Le
ono XIII enciklikai Graves de 
Communi, kurioje aptariama 
ir nusakoma krikščioniškoji

demokratija. Tų sukakčių pro
ga ryžtamasi dar giliau ir dar 
nuodugniau išstudijuoti Kata
likų Bažnyčios pažiūros socia
liniais klausimais ir pagal ga
limybes stengtis tas pažiūras 
skleisti ir jiopuliarinti 
je visuomenėje.

šių metų valdybon 
Stasys Lūšys, Valerija
tė ir Petras Kaladė. Kun. Al
bertas Kontautas ir toliau nu
tarta kviesti Dvasios Vadu.

Vyt Butkus.

Kaina: Amerikoje $3.00; 
kitur — $3.50.

Pinigus su užsakymu siųskite:
EGLUTE, P. O. Box 22, 

Montello Station, 
Brockton 68, Mass.

Rado priemonę prieš 
vėžį

Bostoao universiteto moks
lininkai surado būdą sunai
kinti vėžio ligą, kuri kasmet 
nusineša tūkstančius žmonių 
gyvybių. Jie sako, kad vėžys 
auga tik tada, kai gauna 
kraujo iš sveikų audinių. 
Mokslininkai surado, kad 
elektriškomis priemonėmis ar
ba atitinkamais vaistais gali
ma sulaikyti kraują, plūstantį 
į vėžį, ir tuo būdu jį numa
rinti.

Užmušė Stonienę
Leicester, Mass. — Sausio 

23 d. vakare, einant skersai 
gatvę arti namų, automobilis 
užmušė Elzbietą Stonienę, 48 
m. amžiaus. Policija sako, kad 
automobilio vairuotoju buvo 
Fitzmorris Coughlin iš Shrews- 
bury.

Naujos dovanos
Žinoma geradarė Marija 

Račkauskienė gyv. So. Bosto
ne 225 L Str., visą savo lais
valaikį skiria rankdarbiams. 
Tik liga buvo nutraukusi ku
riam laikui jos darbą. Tačiau 
sustiprėjusi dar su didesniu 
atsidėjimu tęsia savo mėgia
mą darbą. Nors M. Račkaus
kienė jokių mokslų nėjo šioje 
srityje, tačiau ji puikiai moka 
megzti, nerti, išsiuvinėti. Jos 
butą puošia gražūs jos rankų 
darbai. Be to, ji yra
gusi ir padovanojusi eilei pa
rapijų 
gams gražių kamžų, albų bei 
altorių užtiesalų. Neseniai tik 
padovanojo „ dailiai išmegztą 
albą Šv. Petro parapijai So. 
Bostone. Štai vėl pereitą sek
madienį nuvežė panašių dova
nų — gražią albą senelių prie
glaudos koplyčiai Putnam Se
selių vargdienių vienuolyne. 
Tai jau ketvirtą iš eilės jos 
numegzta ir dovanota alba ir 
apie tiek pat kamžių.

numez-

bei pavieniems kuni-

Marija Račkauskienė yra 
puikus pavizdys kaip ir sku
biame Amerikos gyvenime ga
lima daug nuveikti, jei turi

ma noro.

■ TAUPYTI PINIGUS AR PIRKTI NUOSAVYBĘ!?
■ Su šiuo klausimu susiduriame kiekvienas, ypač šiais ne

ramiais laikais. Senieji Amerikos lietuviai yra daugiau nuken
tėję nuo defliacijos, kada doleris buvo iš apyvartos labai išny
kęs, ir jį buvo sunku sugriebti, negu nuo infliacijos — dolerio 
vertės sumažėjimo. Dėl to jų ir pasitikėjimas doleriu yra dide
lis. Jie savo turtą yra linkę padėti į bankus, apsidrausti nuo li
gos, mirties, nelaimės ir kitų blogybių, o su nuosavybe geriau 
neturėti “klapato”.

Naujieji ateiviai, patyrę net kelis pinigų nuvertinimus ir 
matę, kaip tvirčiausius bankus ir stambiausias draudimo ben
droves kartais “šuo ant uodegos nuneša”, į tai žiūri kitaip.

■ Amerikoje ir apsidraudimas yra kitoks. Mes naujieji 
esame pratę, kad darbininkas, apsidraudęs nuo ligos ir nuo ne- 
laimipgų atsitikimų, mokėdavo tik dalį draudimo mokesčio, o 
kitą dalį turėdavo už jį užmokėti darbdavys; o ir valstybė tam 
skirdavo dar nemažas pinigų sumas. Čia draudimo įstaigos yra 
grynai bankinės biznio bendrovės. Jos pašalpą duoda tik iš ap- 
sidraudusiųjų pinigų, iš tų pačių pinigų išlaikydamos didelį 
personalą, agentus, savo įstaigas ir dar imdamos sau pelną, 
kaipo biznio kompanijos.

. Toks draudimas yra naudingas tik silpnos valios žmonėms, 
kurie savo pinigų nepajėgia protingai tvarkyti: kai tik gauna 
pinigų, tuojau bereikalingai išlaidauja arba prageria. Tokie 
žmonės, jei neapsidraudžia, tai nelaimės metu nieko neturi.

Prezidentas Trumanas jau antrą kartą bander pravesti ge
resnį socialinį draudimą, ypač nuo ligos valstybiniu mastu, ta
čiau jam, tur būt, ir dabar pasipriešins kapitalistiniai senato
riai ir kongresmenai.

■ Šiuo metu kainos visą laiką viskam kyla. Pragyvenimas 
nuo 1949 metų pakilo iki 75%. Kada viskam kainos kyla, tai 
reiškia, kad pinigo perkamoji vertė atitinkamai krinta. Yra ap
skaičiuota, kad dolerio perkamoji vertė nuo 1948 metų yra nu
kritusi nemažiau 50%. Taigi, sunkiai uždirbtų santaupų vertė 
jau labai sumažėjo ir, atrodo, vis dar mažės. Mes esame m^ę, 
kad labiausiai drausmingoje vokiečių tautoje ir drastiškiausi 
įstatymai kritiškais laikais nepajėgia ilgesniam laikui pinigų 
vertės išlaikyti.

Tas viskas kalba už tai, kad reikia kabintis į nejudomą 
nuosavybę. Kai tokią nuosavybę turi, tai drąsiau yra ir gy
venti. Ir nelaimės metu ant jos visur galima gauti paskolą. Ta
čiau kokia nuosavybė šiuo metu būtų parankiausiai?

Butų nuomos mažos, mokesčiai namams yra dideli ir dar 
didės, namų išlaikymas taip pat neša sunkumų. Karo pavojai 
namų sunaikinimui taip pat yra realūs.

■ Daug patraukliau atrodo žemės ūkiai (farmos). Jau prieš 
tris metus prof. K. Pakštas įsakmiai yra raginęs lietuvius ka
bintis į žemę, šis jo raginimas šiuo metu yra dar aktualesnis. 
Jei šiandien mūsų ūkininkas arba šiaip žemės ūkyje galįs 
dirbti žmogus dirba fabrike, gerai ten uždirba ir į ūkį nelabai 
nori žiūrėti, tai po kiek laiko jo pažiūros gali labai pasikeisti, 
tačiau ūkį įsigyti tada gali būti daug sunkiau.

Šiuo metu Maine, N. H., N. Y. ir kituose šteituose galima 
pirkti gana puikius ūkius už $2000 - 5000. Taigi, kas turi susi
taupęs jau apie 1000 dolerių, gali jau lengvai susikurti sau pas
tovią egzistenciją ūkyje. Taip pat lietuvis turėtų daugiau verž
tis į verslus, mokytis amato, nes tik tuo būdu yra sukuriamas 
geresnis gyvenimas. St. Gedvainis.

posvCTimu
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joji Mirono

Service
Kursai bus sausio 23 

ir vasario 3 d. Nor-

• METINIS LAUŽAS
Praėjusią savaitę Roxbury 

Timilty School salėje buvo 
Bostono Tarybos 2-jo ameri
kiečių tunto laužas. Gausiai 
dalyvavo visi tunto vienetai, 
jų tarpe ir 52-ji DLK.Kęstu
čio draugovė. Į laužą atsilan
kė daug svečių ir skautų tėvų, 
kurie džiaugėsi gražiais skau
tų pasirodymais. Šiomis die
nomis keli kęstutėnai kartu 
su vietos skautais pradeda 
lankyti Emergency 
kursus, 
ir 30 d.
folk House ir Blue Hills vie
tose.

• “BUTO KRIZE”
šiuo metu kęstutėnai išgy

vena “buto krizę"; neteko 
būklo sueigoms daryti. Iki šiol 
jie būklą turėjo A. L. Dariaus 
posto namuose.

• KVIEČIAMI REGIS
TRUOTIS

Kad ir ne daug, bet dar at
vyksta iš tremties skautų ir 
Bostono padangėn. Naujai at
vykę kviečiami registruotis 
pas vietininko pareigas einan
tį sktn. VI. Petkauską, 67 
G Street, So. Boston 27, Mass.

• SKAUTŲ SAVAITE
Vasario 5-12 d. Bostone bus 

skautų savaitė, Vasario 5 d. 
bus metinis skautininkų ban- 
kietas John Hankock rūmuo
se. Vas. 8 d. — Boy Scouts 
of America 41-sis gimtadienis. 
Vas. 9 d. — skautiškasis šeš
tadienis izraelitams skautams. 
Vas. 11 d. — skautiškasis 
sekmadienis krikščionims. Ka
talikų skautų sekmadienis, 
globojamas J. E. Bostono Ar
kivyskupo Richard J. Cu
shing, bus atšvęstas šventojo 
Kryžiaus katedroje. Skautai, 
atlikę nustatytus pilgrimų žy
gius ir juos aprašę, gaus “Ad 
Altare Dei” medalius. Protes
tantams skautams jų dvasios 
vadovų bus teikiamas “God 
ant Country Award” o žy
dams — “Nėr Tamid Award”.

Be to. vasario 5-12 d. mies
te krautuvių vitrinose skautai 
rengs savo vienetų parodėles 
skautiškajam nagingumui pa
rodyti. Tam tikslui yra skel
biamos varžybos. Parodėlės 
bus vertinamos taškais. Dau
giausia taškų gavę vienetai 
bus apdovanoti. G.J.

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 VARPELI”
leidžia

Tėvai Pranciškonai, Kennebunk Port, Maine
Prenumeratos kaina: metams 2 dol.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKOJO JAUNIMO ŽURNALAS

ATEITIS
ATEITYJE rašo žymiausieji mūsų literatai visuomeninin

kai bei mokslininkai, tačiau
ATEITYJE turi 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.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. 

WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.
šeštadienį, sausio 20 dieną ,11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1280 ki
locycles, Salėm, Mass. bus transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbta ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus šiuo adresu:

IJTHUANIAN RADIO HOUR
366 VVest Broadnay South Boston 27, Mass,

Telephonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449


