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Kontrofenzyva atmesta
Jung. Tautų daliniai per keturias kontrofenzy- 

vos dienas viduriniame Korėjos fronte purvinais ke
liais žymiai pasivarė pirmyn. Hoengsong mieste 
amerikiečiai išgelbėjo du savo sužeistuosius, o kitus 
septynis jo apylinkėse. Komunistų kontratakos va
sario 25 d. sulaikė Jung. Tautų dalinių slinkimą į va
karus nuo Hoengsong.

Komunistai pabėgo
Kinijos komunistai, pajutę apsupimo pavoju, 

pabėgo iš Hoengsong - Pyongchang - Chechon tri
kampio. Manoma, kad apie 14,000 pabėgusiųjų rau
donųjų bus susimetę kalvose į šiaurę nuo Hoengsong. 
Oro žvalgyba pranešė, kad priešas yra persimetęs į 
savo gilios užfrontės pozicijas apie Hongchon.

Iš 10-to korpo gen. Edward M. Almond praneša, 
kad buvo sunaikinta puolamoji galia dviejų Šiaurės 
Korėjos korpusų ir išvestos iš rikiuotės dvi kinų 
divizijos prie Chipyong. Oro pajėgos vėl pastebėjo 
Šiaurės Korėjoje kinų komunistų vežimus, judančius 
fronto link.

Žuvo generolas B. E. Moore
Vasario 24 d. helikopterio nelaimėje prie Han 

upės žuvo neseniai paskirtas 9-to korpo vadu gen. 
majoras Bryant E. Moore. Helikopteris dėl nežino- ,
mų priežasčių staiga nustojo veikęs ir nukrito į upę. ?erac*.W viršininkas admirolas Forre.it P. Sherman. Pasitarimas įvyko prieš posėdi su karine 
Mirties smulkmenos nebuvo praneštos; ar gen. komisija, kurioje gen. Coilins pareiškė, kad Vakarų Europai reikalinga daugiau sausu-
Moore mirė nuo žaizdų ar prigėrė leduotoje Han tnos kariuomenės ir kad sąjungininkai turi ją duoti, 
upėje. Pilotas tik nesunkiausiai sužeistas.

■■ Korėjos ir kinų komunistai nuo karo pradžios 
neteko 624,000 savo kovotojų. Kinijos komunistų 
nuostoliai siekia 206,000 vyrų, šiaurės Korėjos — 
418,000 vyrų.

STALINASJ
ILSISI KAUKAZE?

Tabris, Iranas. — Pas
tarosiomis dienomis iš 
Sovietų valdomos Armė
nijos, pasinaudodami už
ėjusia sniego pūga, per
bėgo į Persiją vienas kol- 
kozo prižiūrėtojas ir raš
tininkas. Jie pasakoja, 
kad Persijos pasienyje 
yra sutraukta daug rau
donosios kariuomenės, 
kuriai neva vadovaująs 
maršalas Žukovas. Pats 
Stalinas taip pat esąs 
Kaukaze, Soči kurorte, 
kur jis turi liuksusinę 
žiemos rezidenciją. Žmo
nės sprendžia iš apsau
gos priemonių, kurių bu
vo imtasi tuojau po Sta
lino vedybų, įvykusių 
apie Kalėdas. Jis tuojau 
ir išvykęs į Kaukazą su 
nauja savo pačia, buvu
sia aviatore ‘drauge Ras- 
kova’.

Tačiau tikros pavardės 
naujos Stalinienės niekas

ĮŠOKO Į AMERIKĄ
Washington — Vasario 

20 d. atstovų rūmai suti
ko, leisti nuolat apsigy
venti Amerikoje buv. so
vietų mokytojai O. Ste- 
panovai Kasenkinai, kuri 
savo laiku pagarsėjo iš
šokdama pro langą iš 
Sovietų generalinio kon
sulato, 3-čio aukšto, New 
Yorke. Tas reikalas da
bar persiųstas galutinai 
užbaigti senatui.

Tokiu būdu 
iššokdama iš 
kojo rojaus” 
kuris pagal 
teisę laikomas Sovietų 
teritorija, įšoko į Ameri
kos teritoriją. Tai yra 

Kosenkina, 
“Sovietiš- 
konsulato, 

tarptautinę

nežino. Žmonėse eina 
kalbos, kad tai ne kas 
kita, kaip kažkur “din
gusi” Rumunijos dikta
torė Anna Pauker. Pa
grindas tam patikėti yra 
tas, kad ilgą laiką, mirus 
pirmai Stalino žmonai 
(sakoma, buvo nužudy
ta), Kremliaus diktato
rius gyveno su Lozoriaus 
Koganovičiaus dukteri
mi. Ją metęs tiktai susti
prėjus Rusijoje antisemi
tizmui. O daug kas neži
no, kad Anna Pauker yra 
taip pat semite, rabino 
duktė.

Iš visų užsieninių bol
ševizmo 
Stalinui 
kos ir 
privačiai 
fonu kalbėtis. Porą kar
tų tiesiai buvo nuskridu
si į Soči, kur dabar pasi
dariusi šeimininkė.

vadų ji turėjo 
daugiausia įta- 
net privilegiją 
su Stalinu tele-

tas, kad ji būtų šokusi 
per geležinę sieną. Tik 
dabar atstovų rūmų 
sprendimu jai pripažinta 
imigrantės teisės.

— Averell 
buvęs JAV

Mano, kad apseis be karo
Chicago.

Harriman, 
ambasadorius Maskvoje, 
pareiškė, kad jis įsitiki
nęs, jog galima bus lai
mėti ir be karo. Tas jo 
įsitikinimas dabar esąs 
stipresnis, negu prieš 
penkerius metus, kai .jis 
buyo Maskvoje.. Jis ne
pasakė, kuo tą savo nuo
monę grindžia.

Tariasi ar siųsti į Europą kariuomenę (iš dairės į dešinę): senatorius H’herry; Oro pajė- 
vadas gen. Hoyt Vandenberg, Armijos štabo viršininkas gen. J. Lawton Coilins ir Jūros o-

gen. **^to komisija, kurioje gen. Coilins pareiškė, kad Vakarų Europai reikalinga daugiau sausu-

Žudoma maža tauta
Praėjusį šeštadienį, va- bandęs įvesti kraštan vusi Leningrade, dabar 

sario 24 d., suėjo taip diktatūrą. perkelta į Taliną. Lenin-
pat 33 metai, kai buvo Ilgą laiką Estijai, vado- gradas bus atsarginė ba- 
Estija paskelbta " nenri- vavo nrezidt'stija paskelbta nėpri- vavo prezidentas Kons

tantinas Pats, iš pat jau
nų dienų kovojęs už Es
tijos laisvę, kentėjęs dėl 
jos rusų ir vokiečių ka
lėjimuose. 1940 m. bolše
vikų buvo suimtas, iš
tremtas ir nukankintas.

Šiuo metu Estija vėl 
kenčia sunkią priespau
dą. Beveik pusė visų gy
ventojų yra išvežta į Ru
sijos gilumą, o jų vietoje 
atgabenta rusų. Kaip es
tų bėgliai pasakoja, Es
tijos sostinė Tallinas yra 
beveik rusiškas miestas. 
Visas pamarys su gau
siomis salomis paverstas 
sutvirtinimo linija, nu
kreipta prieš Švediją. 
Švedijoje yra ir daugiau
sia prisiglaudusių estų 
tremtinių.

Karo laivyno bazių sta
tyba Pabaltijy, kaip pra
neša P. Intern. Agency, 
buvo baigtas pereitų me
tų gale. Pagrindinė lai
vyno bazė, prieš karą bu-

MILIJONAS BALTŲ VERGŲ 
STOVYKLOSE

tautas, at-

klausoma. Visam lais
vam pasaulyje estai tą 
dieną rengė minėjimus ir 
protesto susirinkimus 
prieš bolševikų okupaci
ją. Švedijoje veikiąs Es
tijos gelbėjimo komite
tas kreipėsi į viso pasau
lio laisvas 
kreipdamas dėmesį į žu
domą mažą tautą prie 
Baltijos marių.

Estija yra kiek mažes
nis kraštas už Lietuvą, 
su arti pusantro milijono 
gyventojų. Ji labai pla
čiai prieina prie Baltijos 
jūros. Rytuose jų kaimy
nai — rusai, šiaurėje — 
suomiai, pietuose — lat
viai.

* Kaip istorija moko, es
tai nuo senovės savo že
mėse yra įsigyvenę. Vė
liau, 13 amžiuje, įsigalėjo 
vokiečiai, kurie suėmė į 
savo rankas žemes, su
darė ponų luomą ir kelis 
šimtus metų spaudė. Pas
kui dar porą šimtų metų 
spaudė rusai. Laisvę, 
kaip ir mes, tik su ginklu 
iškovojo, Didžiajam ka
rui pasibaigus. Nepri
klausomybę pas k e 1 b ė 
1918 m. vasario 24 d.

Atgavę nepriklausomy
bę, estai padarė greit že
mės reformą, sudrasky
dami vokiečių ir kitų 
atėjūnų ponų dvarus ir 
leisdami saviškiams ge
rai įsistiprinti savoj že
mėj. Išplito krašto švie
timas per mokyklas ir 
įvairias organizacijas. 
Bolševikų agitacijos, ku
rios drumstė krašto ra
mybę, 1924 m. buvo 
griežtai uždraustos, o 
1934 m. uždraustas Esti
joj ir fašistų judėjimas,

Pabėgusio Įeit. Pirago- 
vo tvirtinimu, Sibire gy
ventojų skaičius siekia 
apie 18 ar net 20 milijo
nų. Didelis jų skaičius 
dirba darbo stovyklose. 
Vienas milijonas jų yra 
tik iš Pabaltijų kraštų, 
600,000 — japonų karo 
belaisvių iš Kvantungo 
armijos. Darbo stovyklų 
“gyventojų” skaičius sie
kia tarp 8 ar 12 milijonų. 
Be baltų tremtinių, ten 
kiti buvo perkelti su ten 
1941 — 1943 m. nukelto
mis karo pramonės įmo
nėmis, be to, po 1 milijo
ną tremtinių buvo išva- 

zė su didžiausiomis visoj 
Baltijos jūroj laivų sta
tykloms.

Talino uostas gerokai 
praplėstas. Į uostą iš de
gamųjų skalūnų kasyk
lų Š. Estijoj atvežti naf
tos vamzdžiai. Pravedi- 
mo darbai buvo labai sle
piami ir juos įvykdė ka- 
cetininkai. Naftos vamz
džiai toliau pravesti ir į 
Paldiskio uostą, Sovietų 
Baltijos jūros laivyno 
operacinę bazę.

Paldiskis šiuo metu 
yra paverstas stipriausiu 
karo uostu visam Pabal
tijy. Požemiuose įtaisyti 
sandėliai, elektros jėgai
nės, dirbtuvės ir gyv. 
būstai personalui, nekal
bant jau apie specialius 
po uolomis įtaisytus tu
nelius povand. laivams. 
Įeiti į juos galima maž
daug už 2 km. į šiaurės 
vakarus nuo seniau buv. 
uosto.

ryta darbams iš P. Rusi
jos ir Krymo. Tarp 1945 
ir 1947 m. tik vienų uk
rainiečių 25% buvo per
kelti iš Vak. Ukrainos į 
Sibirą. (Elta).
Churchillis nepatenkintas

Londonas. — Britani
jos konservatorių vadas 
Winston Churchillis puo
la premierą Attlee, kam 
šis sutiko, kad šis sutiko, 
kad Atlanto sąjungos 
vyriausiu admirolu jūros 
laivynui būtų paskirtas 
amerikietis. Esą tuo že
minama Britanijos galy
bė jūroje.

New York.
kos Lietuvių Informaci
jos Centras praneša, kad 
nuo š. m. vasario 16 d. 
“Voice of America” radi
jas perduoda penkiolikos 
minučių programą į oku
puotąją Lietuvą devynio
mis bangomis: 13, 16, 19, 
25, 30, 31, 41, 48 ir 49 
metrų. Transliacijos esti 
7 vai. vakaro Lietuvos 
laiku.

Pirmoji transliacija 
buvo š. m. vasario 16 d. 
Tai buvo programos ati
darymas ir kartu Lietu
vos Nepriklausomybės 
paskelbimo 33 metų su
kakties paminėjimas. Tą 
dieną perduotos į Lietu
vą kalbos JAV užsienio 
reikalų viceministerio 
Edward Barrett, Lietu-

LENKIJA BAIGIAMA 
RUOŠTI KARUI

P. Intern. Agency skel
bia, kad abejose Lenki
jos dalyse baigiami rusų 
pasiruošimai karui. Tarp 
Būgo ir Vyslos ir į rytus 
už Būgo suformuota sti
pri sovietų aviacija. Vie
tiniai gyventojai, norė
dami patekti į tą zoną, 
turi gauti specialius pa
sus. Lenkų armijos rusi
nimas yra toli nuvarytas 
į priekį. Beveik visi kari
ninkai nuo majoro aukš
tyn yra rusai, nors kai- 
kurių iš pačių aukštųjų 

• “Voice of Amerika” 
transliacijas galima dar 
išgirsti 250 banga iš ra
dijo stoties WLW0, 
Ohio, 11 vai. iš ryto.

stiCH ŽINIOS
Ą Statomi keleto milijonų vertės pastatai Vokie

tijoje tarp Bonn ir Bad Godesberg prie Reino naujai 
JAV okupacinių pajėgų būstinei. Statyba turi būti 
užbaigta iki rugsėjo 1 d. Tačiau statybos darbus ap
sunkina statybinių medžiagų trūkumas Vokietijoj. 
Statyba užima 8-nių akerių plotą. Prie jos gauna 
darbo 1500 darbininkų.

A Kolonijų sekretorius James Griffiths žemes
niuose parlamento rūmuose vasario 21 d. pareiškė, 
kad D. Britanija sustabdo aliejaus siuntimą iš Hong 
Kongo į Kiniją. Britai taip pat reikalauja, kad Šve
dija ir Šveicarija suvaržytų karo medžiagų eksportą 
į rytų Eurojos valstybes.

A Belgijos vyriausybė vasario 23 d. nutarė, kad 
du tarptautinės komunistų kontroliuojamos anglia
kasių unijos vadai per 24 vai. paliktų Belgiją. Šis 
įsakymas liečia tos unijos sekretorių luksemburgietį 
Antonie Schroeder ir jos pirmininką prancūzą Henri 
Torrel, kurie yra pavojingi krašto saugumui.

A Adm. Carl Holden, New York laivyno bazės 
komendantas, paskirtas JAV jūrų pajėgų vadu Vo
kietijoje.

A Dvi JAV Tautinės Sargybos divizijos — 50-ji 
Kalifornijos ir 45-ji Oklahomos paskirtos papildo
mai Japonijos apsaugai ir ateinantį mėnesį išvyksta.

A Prezidentas Trumanas vasario 23 d. paliko 
Washingtoną ir 23 dienoms išvyko į savo įprastą po
ilsio vietą Key West. Valstybės sekretorius Acheso
nas su savo žmona išskrido iš New Yorko į Bermu- 
do salas taip pat dviem savaitėm atostogų.

A Ambasadorius J. Foster Dulles vasario 24 d., 
sugrįžo iš apie mėnesį užtrukusios kelionės Pacifi- 
ke. Nepasakė, kaip greitai galės būti pasirašyta tai
kos sutartis su Japonija, bet dėl savo misijos rezul
tatų pareiškė optimizmo.

Ą Gen. de Gaulle vasario 25 d. kalbėdamas Ver- 
dun’o pergalės 35 m. sukakties proga, pareiškė, kad 
JAV atsisakymas siųsti daugiau ginkluotų pajėgų 
Europon, būtų lygus Europos pasmerkimui invazijai.

vos įgalioto ministerio 
Vašingtone Povilo Žadei- 
kio ir kongresmano Da
nieliaus Flood iš Wilkies 
Barre, Pa. Jų kalbas per
davė Dr. V. A. Dambra- 
va, pik. K. Grinius ir J. 
Stukas. Pranešėju buvo 
inž. Pov. Labanauskas.

Vasario 17 d. buvo per
transliuotos kalbos prel. 
Myk. Krupavičiaus, VLI- 
Ko pirmininko: L. Šimu
čio, ALTo pirmininko; 
Dr. P. Grigaičio, ALTo 
sekretoriaus ir St. Lozo
raičio, Lietuvos diploma
tijos šefo ir įgalioto mi
nisterio Italijoje.

Vasario 18 d. įrašytas 
ir perduotas į Lietuvą 
Vasario 16 d. minėjimas, 
surengtas New Yorke.

laipsnių pavardės lenkiš
kos. Visi karininkai, tar
navę senojoj lenkų armi
joj arba karo metu gen. 
Anderso daliniuose, at
leisti. Nepatikimieji siun
čiami 
netoli 
vežami 
(Elta).

į kone, stovyklą 
Liublino, iš kur 
toliau į Rytus.

/

Forre.it
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NUOSAVYBE LEONO XIII 
MOKSLE

T. DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

BALTGUDŽIŲ RADOS SVEIKINIMAS
W •* * * o i r-J X W

Prancūzų rašytojas Rousseau, gyvenęs prieš porą šimtų 
metų, įtikinėjo, kad žmogus yra iš prigimties geras. Tuo rem
damiesi liberalai mokė, kad jam reikia suteikti pilną laisvę ir 
ūkiniuose reikaluose. Valstybė neturi kištis į ekonominius - so
cialinius klausimus, bet duoti žmogui visišką laisvę.

Kiek vėliau Karolius Marksas ir jo mokslu persiėmę so
cialistai ėmė reikalauti, kad valstybė griežtai tvarkytų ekono
minį gyvenimą — perimtų savo žinion žemę ir pramonę, nes 
liberalai turčiai perdaug išnaudoja darbininkus ir neturtinguo
sius. Visiškos laisvės valstybėje negali būti. Nuosavybė turi 
būti valdžios, o darbininkams lygiai išdalinti uždarbį.

Giliau negalvojant atrodė, kad toks būdas gali pakelti 
žmonijos gerovę. Bet praktika rodė, kad kelias renkamas ne
geras: siekiama atimti turtus iš turinčiųjų, bet ir neduoti jų 
neturintiems — darbininkams, kurie norima tik pavergti vals
tybei.

Popiežius Leonas XIII pasisakė ir prieš liberalizmą ir prieš 
socializmą. Savo enciklikoje “Rerum Novarum” jis nurodė, kad 
nuosavybė žmogui negali būti visai atimta, bet žmogus turi 
taip pat pareigą savo nuosavybe neskriausti kitų ir ja dalytis, 
knr reikia.

Nesunku suprasti, rašo popiežius, kad darbo pirmasis tiks
las yra kaip tik nuosavybė. Jei darbininkas lieja prakaitą, pa
naudoja savo jėgą ir gabumus, tai tam, kad pelnytų pragyve
nimą. Savo darbu jis įgauna teisę ne tik į užmokestį, bet ir į 
užmokesnio naudojimą. Jei darbininkas, gerai tvarkydamas 
savo ekonominius reikalus, susitaupo ir nusiperka žemės, tai 
ta žemė ar namai yra ne kas kita, kaip jo santaupos, apverstos 
į kitą pavidalą, ne pinigą. Į tokią nuosavybę kiekvienas žmo
gus turi teisę. Socialistai, siekdami nusavinti turtą, stato dar
bininką į tokias sąlygas, kuriose jis negali įsigyti nuosavybės 
ir pagerinti savo gyvenimą. Neva kovodami už darbininkus, 
socialistai stumia darbo žmones į skurdą.

Žmogus — ne gyvulys, jis turi galvoti ir apie ateitį, apie 
vaikų išauklėjimą, apie apsisaugojimą nuo nelaimės ir ligos. 
Leonas XIII pastebi, kad neužtenka sakyti, jog valstybė turė
tų visu tuo rūpintis. Žmogus yra pirmiau atsiradęs negu vals
tybė. Taigi jis pats turi apsirūpinti.-o nelaukti, kad kiti juo 
rūpintųsi. Tie kiti arba valstybė dažniausia apleidžia ir nu
skriaudžia kitus; kas jai rūpi, kai į valdžią patenka puspročiai?

Popiežius atremia ir priekaištą, kad Dievas davęs žemę vi
siems. todėl ji turi būti visų nuosavybė. Tiesa, Dievas nepa
skyrė nė vienam žemės gabalo, o tiktai teisę iš jo pragyventi. 
Bet tą teisę Dievas apsaugojo tvirtu įstatymu: netrošk artimo 
žmonos, nei jo namo, nei žemės, nei tarnaitės, nei jaučio ar asi
lo, ir nė vieno daikto, kuris jam priklauso. Vadinasi, visa tai 
žmogui leista turėti, jei kitam draudžiama atimti.

Nuosavybės teisė išplaukia ir iš paties darbo. Juk žmogus 
į žemę įlieja prakaitą, ją išdirba, perdirba, iš nederlingos pa
verčia derlinga JSamdytesr darbininkas įgauna teisę tik į atly
ginimą ir į dalfTms. bet ne į pačią nuosavybę. Todėl kai- 
kurių šūkis “žemę tik dirbantiems” nėra teisingas. Juk ir fa
briko darbininkas, nusipirkęs žemės iš santaupų, gali samdyti 
darbininkus, o pats dirbti fabrike. Tuo jis nedaro niekam 
skriaudos, bet, priešingai, suteikia progos kitiems užsidirbti 
pragyvenimą, užuot pinigus laikęs kojinėje ar iššvaistęs.

Leonas XIII atmeta tvirtinimą, kad žmogus. įsigyjęs že
mę ir pasistatęs ant jos namus, tegali turėti teisę tik į jos 
naudojimąsi, bet ne pilną nuosavybę. Valstybė neturi teisės nu
savinti turto, o pareigą ginti ir globoti nuosavybės teisę.

Toks popiežiaus pasisakvmas sukėlė neaiškumų. Todėl 
Pijus XI enciklikoje “Quadragesimo anno" pakartojo Leono 
XIII tvirtinimus ir paaiškino, kad nuosavybės teisė neturi išsi
gimti į individualizmą ar į kolektivizmą. Kada visuomenės ger
būvis reikalauja, privati nuosavybė turi ateiti į pagalbą. Iš to 
išplaukia teisė į įvairius mokesčius. Valstybė gali paimti nuo
savybę, jei reikia vesti keliai ar geležinkelis, kurie vėliau tar
naus visų gerovei, arba jei prireikia skriaudžiamuosius ginti. 
Pijus XII dar reikalauja, kad būtų suteikiama galimybė turėti 
“kiekvienam, kiek galima, privati nuosavybė".

Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties proga 
atsiuntė Dr. P. Grigaičio 
vardu sveikinimą ir lin
kėjimus lietuviams Balt
gudžių Centralinės Tary
bos viršininkas Jury Sa- 
baleuski. Jo laiško yra 
toks turinys:

“Baltgudžių Centrali
nės Tarybos vardu Jūsų 
asmenyje, didžiai ger
biamas Pone Daktare, 
sveikinu Lietuvių Tautą 
didžiosios Jūsų tautinės 
šventės dienoje, per iško
votos Jūsų Valstybės 
Nepriklausomybės su
kaktuves.

“Sunkiosios išbandymo 
dienos dėl priešiškos ir 
svetimos okupacijos Jū
sų tautos ir visos Lietu
vos žemės, kurioje laisvę 
pakeitė priespauda, tegu 
patarnauja cementuo
jančiu pagrindu tolimes

nėms padidintoms pas
tangoms už visos Lietu
vių Tautos laisvę ir Ne
priklausomybę. Tegy
vuoja ir stiprėja Jūsų 
pastangos! Tegyvuoja 
laisva ir nepriklausoma 
Lietuva!” Jury Sabaleus- 
ki.

Jury Sabaleuski pernai 
atvyko į JAV iš Vokieti
jos. Jisai buvo vienas 
žymiausiųjų tautinio gu
dų sąjūdžio vadų prieš
karinėje Lenkijoje; buvo 
Lenkijos Seimo narys ir 
dažnai keldavo savo bal
są, protestuodamas prieš 
gudų tautinės kultūros 
slopinimą; dvejus metus 
išsėdėjo lenkų kalėjime. 
Kaip vienas iniciatorių, 
jisai dalyvavo Baltgu
džių Centralinės Rados 
įsteigime ir buvo išrink
tas jos vicepirmininku. 
Centralinė Rada (Tary

IR VOKIEČIAI BĖGA IŠ
KOMUNISTŲ PARTIJOS

Bonn — Kremlius siun
čia gerai išdresiruotus 
komisarus Vak. Vokieti
jon, kad sulaikytų aukš
to rango narius bėgan
čius iš komunistų parti
jos. Bėga net fanatikai 
komunistai, kaip antai, 
laisvosios Vokietijos jau
nimo komunistų partijos 
nariai. Nepasitenkinimas 
kilęs dėl Oder - Neisse 
sienos, kuri padaryta pa

stovia R. Vokietijos ir 
Lenkijos siena. Daugu
ma vokiečių jos nepripa
žįsta.

Anksčiau pasitraukė 
nuo komunistų “titinin- 
kai”, planuoja įkurti 
priešmaskvinę komunis
tų partiją, o kiti visai at
sisako marksistinės ideo
logijos ir įsijungia į 
prieškomunistines parti
jas.

216,000 “JET” MOTORU
I METUS
C'

. . . over three timcs the proseni populalton 
of Latcrence havc opened accounis herc.

This tradilion of saviug ai the “Esscv.”
Iias continued and increascd for over a centurv.

You arr 
cordially invitcil 

to us«- 
our many 

friendly 
•ervire*.

ESSEX ANO LAW>ENCE STREETS. 
LAWRENCE. MASSACHUSETTS

VVashingt onas — Gy
nybos mobilizacijos vir- 

vasa
rio 23 d f* per radiją pa
reiškė, jog JAV stengiasi 
gynybos pramonę išplės
ti taip, kad pajėgtų pa
gaminti 216.000 “Jet” 
motorų į metus. “Jet”

Nori suteikti daugiau 
laisvės

Washington — JAV. 
Britanija ir Prancūzija 
nori palengvinti Vak. 
Vokietijos okupacinį rė
žimą ir duoti daugiau sa
varankumo užsienių poli
tikos reikaluose. Vakarų 
politiniuose sluoksniuose 
manoma, kad toks žygis 
pagreitintų Vak. Vokie
tijos laisvą apsisprendi
mą prisidėti prie Š. At
lanto pakto. Įtakingi pa
reigūnai pramato įtrauk
ti vokiečių aviatorius į 
bendrą Europos armiją, 
jeigu vokiečiai nuspręs 
prisidėti prie Eisenho- 
wer‘io pajėgų

Įspėja būti atsargiais
Charlottesville, Va. — 

Trys buvę valstybių va
dai: Kerenskis — Rusi
jos, Mykolaičikas— Len
kijos ir Gafencu — Ru
munijos įspėja vakarus, 
kad būtų atsargūs su ko
munizmu, kuris yra žmo
nijos laisvės priešas, ne
žiūrint, kokią iškabą jis 
turėtų: Stalino ar Tito. 
Virginijos universiteto 
bendrame pasikalbėjime 
jie buvo vienos nuomo
nės, kad vakarinės vals
tybės neturėtų savo pa
rama perdaug stiprinti 
Jugoslavijos diktatūros.

Paraginkime ir kitus
DARBININKU

motorai yra vartojami 
didelio greičio lėktu
vams. Vilsonas sakė, kad 
dabar yra gaminama 35,- 
000 tankų per metus; 
stengiamasi išplėsti ‘Jet’ 
motorų gamybą iki 18,- 
000 į mėnesį. Tai būtų 
geriausias patikrinimas 
patvarios taikos ir mū
sų pergalės.

Gen. Carl Spatz, buvęs 
Oro pajėgų štabo virši
ninkas, pataria 250 oro 
pajėgų grupių, tai yra 
daugiau negu dvigubai, 
kiek iki šiolei buvo už
planuota. Jis sako, kad 
šis kraštas ir jo sąjungi
ninkai turi patikrinti 
aviacijos pra našumą 
prieš Rusijos.

užsiprenumeruoti.

ba) atsiuntė p. Sabaleus
ki, kaip savo įgaliotinį, į 
šią šalį organizuoti čia 
pagalbą Baltgudijos iš
laisvinimo kovai. Jisai 
yra gyvenęs keleris me
tus ir Lietuvoje, todėl 
pažįsta nemaža Lietuvos 
veikėjų.

Norvegija didina savo 
armiję

Oslo — Norvegija yra 
vienintelė Atlanto pakto 
valstybė, turinti bendras 
sienas su Rusija. Jos bi
jodama nutarė žymiai 
padidinti savo krašto ka
rines pajėgas. Gynybos 
ministeris Jens C. Hauge 
parlamente pareiškė, kad 
yra nuspręsta karo pajė
gos padidinti 30 G, tai 
yra 270,000 vyrų, ir su
stiprinti laivyną. Tam 
tikslui iš Amerikos gau
sianti 10 motorinių laivų 
torpedoms, tris minų 
dėstytojus ir penkis mi
nų gaudytojus.

Išdavine ja vieni kitus
Milanas — Suskilę Ita

lijos komunistai išdavi- 
nėja vieni kitus. Tokiu 
būdu pastaromis dieno
mis saugumo organai vėl 
atrado slaptus amunici
jos ir ginklų sandėlius 
Toliedo mieste Caproni 
aviacijos dirb t u v ė s e. 
Slaptasis radinys sudaro 
apie 30 dėžių amunicijos
ir daugybė automatinių 
ginklų. Policija pareiškė, 
kad tie ginklai ir amuni
cija buvo paslėpta pačių 
įmonės darbininkų.

Gen. Eisenhoweris grįžo
' ”r------- 'Luropon

.Versalis — Gen. Eisen- 
hovver vasario 21 d. grį
žo Europon prie savo pa
reigų. Atvyko į Prancū
zijos uostą Cherbourg’ą, 
kuris pats pirmutinis 
buvo jo armijos išlais
vintas 1944 m. Čia, pietų 
metu, jį sveikinusiems 
aukštiems pareigūnams 
pareiškė, kad turint gerą 
valią ir visiems sutarti
nai dirbant galima išlai
kyti taiką. Iš čia išvyko 
į Versalį, kur su žmona 
apsistos Trinton Palais 
viešbutyje, kol gaus pri
vatų butą.

KUN. P. J. JUŠKAITIS,

Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės lietuvių parapijos klebo
nas Cambridge, Mass. Jo parapijoje š. m. kovo 4 d. įvyksta 
Katalikų Seimelis.

KATALIKŲ SEIMELIS
Naujosios Anglijos Apskričio katalikų seimelis įvyks sek

madienį, kovo 4 d. 1 vai. p.p. Cambridge, Mass. lietuvių para
pijos svetainėje, Windsor St. Federacijos skyriai ir visos kata
likiškos organizącijos, prašomos prisiųsti atstovus. Kun. Pr. 
Juras ir prof. A. Vasiliauskas skaitys įdomias paskaitas. 
Mums, katalikams, reikia labiau susirūpinti katalikiškais ir 
tautos reikalais, kai bedievybė ir komunizmas veda aktingą 
kovą prieš Kristų ir Jo Bažnyčią. Visi tad skaitlingai atvykime 
į seimelį.

FEDERACIJOS APSKRIČIO VALDYBA:
Dvasios vadas Kun. Jonas Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. J. Kudirka 
Raštininkas Jonas Beinoris

Kalifornijoje, H Sagundo dirbtuvėse, baigiami montuoti
lėktuvai karo laivams.

Kunigų Vienybės Seimas 
1949 metais nutarė ir 1950 
metų seimas pakartojo, kad 
būtų rengiamos kas metai 
sekmadienį po šv. Kazimiero 
dienos bažnyčioje už Lietuvos 
išlaisvinimą ir kenčiančius jos 
žmones bei kovotojus ypatin
gos pamaldos ir tą dieną ra
ginami žmonės tomis intenci
jomis melstis.

Šiais metais šv. Kazimiero 
diena išpuola sekmadienį. Ku
nigų Vienybės Centro Valdy
ba šiuomi prašo visus kuni
gus kovo 4 dieną skelbti kaip 
maldos dieną. Rengti savo 
nuožiūra ypatingas pamaldas, 
raginti žmones melstis ir pri
imti šv. Komuniją. Lai būna 
toji diena maldos už Lietuvą 
diena. K.V.C. Valdyba.
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HE CABBY A COMPLETE LINE OF

FARM NEEDS
Farmall Tractors

McCormick - Deering Farm Machines 
Intemational Trucks, Parts & Service 

Refrigerators & Home Freezers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery
McCARTHY EQUIPM£NT COMPANY

1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.
Teis. 6385 — 8-0771

l CADILLAC PONTIAC

?

%

WM. H. BASSETT CO.
1782 Main St.
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33 Main St. I
BROCKTON, MASS. BRIDGEWATER, MASS.M

5

BROTHERHOOD OIL CO.
Pečiams ir šildymui aliejus. 

Urmu ir Retai!
Tel. 6140

Mes įdedame apšildymui sistemą 
“Metered Service”

574 Ko. Modelio St., Brocktn, Mass.•t
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Komunizmo žlugimas jau prasidėjo
Kongresmano T. Lane’s kalba, pasakyta Vasario 16
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Prabilo ir lietuviškai
Amerikos Balsas — Voice of America, — jau 

kurį laiką siekiąs Sovietų Rusijos okupuotus kraš
tus, Lietuvą buvo palikęs už geležinės uždangos. Bu
vo tam kaikurių politinių priežasčių, galbūt ir rimtų, 
bet buvo ir slaviškos įtakos, kuri vis dar nenusikrato 
senos minties valdyti mažesnius kaimynus, kaip ki
tados valdė caro žandaras, o dabar — bolševikų en
kavedistas. Pro tą dvigubą geležinę uždanga ALTas 
sėkmingai prasimušė, ir Vasario 16 d. “Voice of 
America” prabilo taip pat lietuviškai. Džiugu kons
tatuoti, kad Valstybės Departamentas lietuviu kla
benimus gerai suprato ir nuoširdžiai parėmė. Pir
muoju kaip tik prabilo JAV užsienio reikalų vice- 
ministeris Edward Barrett. Jo žodžiai buvo nuošir
dūs ir reikšmingi:

“Aš jaučiuosi turįs nepaprasto malonumo daly
vauti Amerikos Balso transliacijų lietuviu kalba 
atidarvmo programoje, vnač šiandie". Vasario 
vada Hetirnai ir jn skaitHn"! draugai visame 
Ivie švenčia Lietuvos *Tepri’-lau‘’',m'”’T*“cj

JAV visuomenė ir vyriausybė šių transliacijų 
keliu stengsis perduoti jums tą gyvą dėmėsi ir susi
rūpinimą. kurį turi dėl lietuviu tautos gerovės. Susi 
rūpinimas, kuris čia jaučiamas dėl lietuviu taftos 
padėties, nėra naujas. JAV stinriausiai ns bu”'' 
reikštas pareiškime, išleistame 1940 m. liepos 23 d.

Viceministeris Ed. Barrett priminė visą tą pa
reiškimą, kuriame tarp kitko buvo pasakyta: “Čio- 
nykščios valdžios nusistatymas yra visiems žinomas. 
JAV žmonės yra nusistatę prieš grobimą, ir tai ne
paisant, ar tas grobimas būtų vykdomas tiesioginiai 
jėga ar jąja tik grąsinant... Jie taip pat smerkia bet- 
kokį kišimąsi į kitos suverenės valstybės vidujinius 
reikalus, ir tai nepaisant, kiek viena gali būti galin
ga, o kita silpna’*...----

Toliau Ed. Barrett pabrėžė, kad JAV ir šiandien 
laikosi to paties nusistatymo, nepripažįsta Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ir iki šiol tebepripažįsta 
diplomatinius ir konsuliarinius Lietuvos atstovus 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Baigdamas viceministeris Edw. Barrett pareiš
kė, kad JAV “tikslas yra taika, laisvė ir teisingumas 
visiems... Šių minčių vedamas, aš perduodu lietuvių 
tautai savo ir taip pat JAV visuomenės bei vyriausy
bės sveikinimus”.

Minėdami 33-jų metų 
sukaktį nuo Lietuvos Ne
priklausomybes paskel
bimo, jūs susirinkote čia 
sužadinti atsiminimus ir 
atgaivinti jausmus, ku
riuos mes kiekvienas pri
valome turėti savo gim
tajam kraštui — tėvynei.

Diktatoriai yra 
prigavikai

Dvidešimtojo amžiaus 
diktatoriai yra slapukai- 
prigavikai, vilkai avies 
kailyje. Jie dedasi švel
niais bei maloniais tik 
tol, kol gauna įsibrauti į 
svetimus namus. Įsibro
vę užpuola ir pavergia 
savo auką pirmiau, negu 
ji tai supranta ir pajun
ta. Tokia nelaiminga au
ka buvo ir Lietuva. To
kiame pat pavojuje esa
me šiandien mes visi.

Kai Lietuva buvo už
pulta, mes buvome abe
jingi. O jau tada privalė
jome parodyti savo galią 
ir Lietuvą ginti. JAV, 
Britanijos, Prancūzijos 
ir kitu laisvųjų šalių gy
ventojai leidomės apgau
nami ir pasidavėme in- 
deferentizmui. Kai tos 
baisiosios kriminalystės 
buvo vykdomos, mes sto
vėjome ir žiūrėjome, net 
piršto nepajudindami sa
vo broliams pagelbėti.

Dabar jau žinome
Mes tada save prigau- 

dinėjome manydami, kad 
komunizmas nėra toks 
juodas, kokiu jis buvo 

piešiamas. Dabar mes 
jau patyrėme ir kitaip 
galvojame, nes mes pa
tys atsidūrėme tokiame 
pat pavojuje. Ir mes 
ėmėmės greitai ir su 
įniršimu ginkluotis. Mat, 
jau iš patyrimo žinome, 
kas mus ištiko beben
draujant su komunistais.

Gražūs žodžiai mūsų 
nebeišgelbės! Mes vieni 
patys nebegalime išsilai
kyti saugūs. Mums rei
kia talkininkų tokių, 
kaip Lietuva ir kitos ša
lys. Tačiau jos dabai jau 
nebegali mūsų paremti 
dėlto, kad mes nerėrnėme 
jų, kai jos buvo pavoju
je. Nors kai raudonieji 
užpuolė jūsų šalį, ir ame
rikiečiai pajuto tam tik
rų nuostolių.

Alums pavergti komunistai dirba 
visas septynias dienas

Jei kas tariasi galįs ba visas septynias die- 
būti “pusiau komunistu”, nas. 
nepakenkdamas savo
sios šalies gerbūviui, tas 
klysta. Anksčiau ar vė
liau jis bus pavergtas ar
ba sulikviduotas. Net ir 
Kinijos raudonieji įsiti
kins (jei dar iki šiol ne
įsitikino), kad ir jie yra 
Stalino kaliniai, nors ir 
mano esą laisvi savo el
gesiuose. Ir mes, Ameri
kos gyventojai, negalime 
būti tik vienos dienos ko
munistais, pamiršdami 
kitas 6 savaitės dienas. 
Mūsų pavergimui jie dir-
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Kas nešė vergiją, o kas 
laisvę?

1944 m. rudenį naciai 
iš Lietuvos buvo išstum
ti ir mes manėme, kad 
Lietuva ir kitos Baltijos 
šalys bus komunistų 
okupuotos tokiu pat 
du, kaip ir mes tada 
vome okupavę dalį 
kieti jos ir Japoniją, 
koks skirtumas 
JAV ir Sovietų Rusijos 
okupacijos! Mes nešėme 
taiką, atstatymą ir su
grąžinome laisvę. Komu
nistai gi turėjo visai ki
tokius siekimus. Jie ėjo 
ir siekė okupuotas tau
tas visiškai inkorporuoti 
į Sovietų Sąjungą. Bet 
nuo to laiko ir jie jau 
nebegalėjo ilgiau pasau
liui akių dumti.

j.
ma-

M.

Iš Vasario 16 minėjimo Laurence, Mass. Iš kairės į dešinę: Antanas Vasi
liauskas, Alfonsas Lešinskas, kun. Petras šakalys, kongresmanas Thomas 
I.ane (jo pasakyta kalba spausdinama šiame puslapyje), Laurence miesto 
voras James P. Meehan, Laurence lietuvių parapijos kleb. kun. Pranciškus 
Juras ir kun. Vaclovas Paulauskas. Aprašymą žiūr. pusi. 4.

(Courtesy of Lawrence Eagle-Tribune)

Automobiliai, televizijos 
ir... bombos

1945 metų gale mes su- 
likvidavome visas savo 
karines pajėgas. Mums 
išrodė, kad mūsų gynė
jai, jau mums nebereika
lingi ir mes visi norėjo
me grįžti į ramias savo 
vaikystės dienas. Juk du 
dideli vandenynai skyrė 
mus nuo viso kito pasau
lio, todėl mes tikėjomės 
galį rūpintis vien tik sa
vo reikalais. Stalinas gi 
galvojo kitaip. Jis savo 
karinių pajėgų nelikvi
davo, jis negamino savo 
gyventojams nei automo
bilių, nei televizijų, nei 
radijo aparatų, bet tik 
karui reikalingus daly
kus.

Ko Stalinas dar 
privengia?

Tiesa, mūsų atominė 
bomba vertė Staliną dvi
gubai apsigalvoti ir su
prasti, kad jis tik iš lėto 
begalės plėstis. Visdėlto, 
jis tada dar galėjo šen 
ten įsiveržti, galėjo dar 
papirkti keletą išdavikų, ’ 
galėjo dar iš mūsų rankų 
išplėšti draugus, kuriems 
padėti mes vis dar nebu
vome pasirengę.

Stalinas ruošiasi ir vie
ną dieną turės atominę 
bombą. Buvo jau mano
ma, kad Amerika pasi
liks savo izoliacionizme 
tol, kol Stalinas su savo 
atomine bomba galės už
kariauti visą pasaulį. Ta
čiau šiuo metu (nors jau 
kiek ir pavėluotai) išbu- 
dome ir skubiai ėmėmės 
atsigriebti.

Bandėme pasiteisinti, 
bet...

Taip, mes buvome tru
pučiuką sujaudinti gir
dėdami, kas dedasi rusų 
okupuotose šalelėse, bet 
vis dar bandėme pasitei
sinti, kad tai ne mūsų 
reikalas, kad visa tai 
vyksta kažkur toli nuo 
mūsų, bet 1950 metais, 
kai pamatėme pavojų 
Korėjoje (ji juk buvo 
dar toliau nuo mūsų) ir 
UNO pareikalavo ginti šį 
mažą kraštelį, mes jau 
buvome padarę geroką 
pažangą savo protavime.

Po rusiškos meškos 
letena

Lietuva, Latvija, Esti
ja buvo rusiškosios meš
kos letenų pagriebtos be 
jokio mūsų protesto. Po 

(Nukelta į 4-tą pusi.)

Dėkodami už nuoširdžius žodžius, tiesiai pasa
kytus pavergtai ir žudomai lietuvių tautai, tikime, 
kad jie prasiskverbė pro visas kliūtis, prasiskverbs 
ir toliau ir sklis Lietuvoje, kaip suraminimas ir pa
skatinimas ištverti iki išsivadavimo valandos. O iš
sivadavus niekada nebus pamiršti draugai nelaimėje.

Nelaimė, kuri yra apėmusi pasaulį, gali būti 
įveikta tiktai visų, didelių ir mažų, sujungtomis jė
gomis. “Amerikos Balsas” yra šauklys į tą kovą. 
Prabilęs ir lietuviškai, jis savo balsą dar sustiprino.

L. Kn-va.

f

T

— Apie 20. Būsim laimingi, jei surankio- 
sim 25. Mažoka.

Dičkis pakraipė galvą.
— Taip, tai mažoka. Tačiau veikiant su

maniai turėtų užtekti. Manyčiau, kad pir
mąjį sunkvežimį reikia praleisti — tegu va
žiuoja. Jei nuvažiuos, mums bus lengviau su 
kitais apsidirbti. Jei sugrįš, jie manys, kad 
turi persvarą, ir grįš kautis. Kitų sunkveži
mių padangas reikia sužaloti ir paskui elgtis 
paprastu būdu.

— O kas daryt su paskutiniu sunkveži
miu? — paklausė Vilkaitis.

— Reikia sudaužyt padangas, nes gali pa
bėgt šauktis pagalbos.

Planas atrodė tikslus, ir partizanai jį už- 
gyrė. Transportinius sunkvežimius naikinti 
ir traukinius sprogdinti partizanai buvo įgu
dę. Tai eilinis darbas. Dabar taktika teks 
kiek pakeisti, jei tikrai du sunkvežimiai ga
bens tik čekistus. Tiktai klausimas, ar če
kistai važiuos pirmieji ir paskutiniai. O gal 
bus viduryje įsimaišę? Tačiau tai bus žymu 
iš jų elgėsenos. Tokiuose dalykuose partiza
nai gerai susivokia. Kol kas dar jiems rūpi 
pats svarbiausias klausimas: kada ir kuriuo 
keliu tremtiniai bus gabenami? Bolševikai 
ko griežčiausiai tai slepia. Bet ir tuos daly
kus žvalgyba beveik neklaidingai suseka. 
Tad belieka tik būti pasiruošusiems ir kant
riai laukti.

Gali atrodyti keista, kad tokiam svarbiam 
žygiui, taip mažai partizanų tesusirenka. 
Bet reikia nepamiršti, jog tremtinių trans

portų būna daug — po kelioliką ar kelias
dešimt kartu. Visus reikia daboti ir mėgint 
sutrukdyti. Be to, atsižvelgiama ir į kovo
tojų kokybę. Kur dalyvauja Dičkis, Genys, 
Grūzdas, Vilkaitis, Ilgaitis — tai tokie at- 
kaklūnai verti viso šimto eilinių narsuolių. 
Tad dėl negausaus skaičiaus partizanai ne
nusimena. Ir dabar jų ūpas pakilus, ypač 
dėlto, kad atvyko tas milžinas Dičkis, kurs 
palinkęs po sunkiausiu arkliu, ant paskuti
nių kojų jį pastato. Dabar jie gėrisi šakuotu 
Dičkio basliu, kurs tiek bolševikiškų galvų 
yra sutriuškinęs, kad jo savininkas nė skai
čiaus nebepamena. — Et, galvą suskauda 
juos beskaičiuojant, — jis klausiamas atsa
ko. Tarsi kas paklaustų raumeningą berną: 
kiek šieno pradalgių per vasarą yra nupjo
vęs?

Vilkaitis su pagarba pakilnojo Dičkio 
lazdą. Jos galas buvo nudėmėtas sukrekėju
sio kraujo lašais. Staiga krūptelėjo, pajutęs, 
kad pirštai sučiupo šlapią vietą. Pažiūrėjo— 
kraujas.

— Ir vėl kokį Ivaną nuskynei? — kreipėsi 
į Dičkį.

— A! — lyg ką prisiminė milžinas. — Ot, 
einant pas jus kažkas mane sekė, pradžioje 
iš tolo, paskui vis artyn. Būčiau nekliudęs— 
tuščia jo. Bet buvau jau arti lindynės į tu
nelį. Reikėjo apsidrausti. Pradėjau eiti vis 
lėtyn ir staiga apsisukęs, šokau prie jo ar
tyn. Jis suprato neištruksiąs ir siekė į kiše
nę pištalieto. Nesuskubo iššauti, nes palei
dau lazdą ir pakirtau jam kojas. Pargriuvo 
vargšas. Negražu gulintį mušti, bet šiuo at
veju ką bedarysi — turėjau nabagėlį pri
baigti, nes mūsų saugumas to reikalavo — 
lindynė į tunelį buvo vos už kelių pėdų. Ji
sai būtų atvedęs čekistus ant mūsų pėdų.

Paskutinius žodžius Dičkis ištarė lyg pa
siteisindamas, bet partizanai nė nemanė jo 

kaltinti, kad parblokštą šnipą pribaigė. Visi 
su pasigėrėjimu į jį žiūrėjo.

— Beje, kam reikia pištalieto? — išsitrau
kė Dičkis iš kišenės stambų revolverį. Atė
miau iš to šnipuko. Norėčiau sau pasilaikyti, 
bet mano kišenės ir taip pilnos ginklų.

Revolverį pasigriebė Vilkaitis, nes jis ar
čiausia stovėjo.

— Už tai grąžink man lazdą, — nusišyp
sojo Dičkis.

— Duok ir man pačiupinėti, — tarė Gegu
žis ir, kiek pakilnojęs, grąžino lazdą Dičkiui.

— Sunki, bet smagi ir garbinga. Kai ati
tarnaus, atiduok ją muziejui. Tai istorinis 
ginklas.

— Gal tuo atžvilgiu, kad tai simbolinis 
nuubagintas Lietuvos apsigynimas, — tarė 
Genys. — Ką gi: elgetų lazdos nelaisvės 
grandinę jau daužo.

Kurį laiką Genys lyg ko nerimastavo. 
Kraipėsi lyg norėdamas ką pasakyti, bet ne 
tai neišdrįso, ne tai abejojo, ar verta. Gegu
žis tai pastebėjo ir, nujausdamas, kad čia 
gali būti svarbus reikalas, prabilo:

— Aš matau, kad mūsų vadas nori ką 
pranešti. Turbūt ryšiumi su planuojamu žy
giu. Tad betkokia žinia bus naudinga. Labai 
prašome.

Genys visus peržvelgė ir dar lyg dvejoda
mas. tarė:

— Ir mūsų žygį tas liečia, ir partizanų 
darbuotę, ir bendrai visos kankinamos Lie
tuvos padėtį. Mes kenčiam, kovojam ir taip 
masiniai žūstam, kad savaime skverbiasi 
baisinga mintis: ar beišliks gyva lietuvių 
tauta? Ar daug ką gelbės tie mūsų kruvini 
smūgiai, kuriuos suduodam priešams, bet už 
kuriuos ir mes brangiai sumokam? O kas 
apie juos žino, kas mūsų kančias mato, kas 
mūsų dejones girdi? Ar tie kruvini smaug
lio darbai ir mūsų merdėjimo vaitonės pra

siveržia pro geležinę uždangą? O jei kur ir 
prasiveržia tas šaukiąs į dangų nekaltai 
marinamas tautos balsas, tai milijonais do
lerių paremtas melagingos propagandos 
būgnas ar nenustelbia mūsų silpnučio, ret
karčiais nugirsto balselio? Ar jis, kad ir 
nugirstas, nepraskamba pro savanaudžių 
klausytojų ausis, nė kiek nepaliesdamas jų 
akmeninių širdžių? Ar daug atsiras tokių, 
kurie supratę mūsų tragišką padėtį, padės 
mums graužt geležinę nelaisvės grandinę? 
Tačiau ar tai reiškia, kad mes nusiminę dėl 
tų pasibaisėtinų aplinkybių, turime nutilti? 
Oi, ne! Mūsų pareiga: su kiekvienu priešams 
teigiamu smūgiu paleisti garsų aidą, kad jis, 
tarsi kertamo medžio atgarsiai, eitų į platų 
pasaulį. Juo mušdami tankiau stenėsim, juo 
daugiau galimybių, kad kas nors išgirs tą 
mūsų kruvinos tiesos propagandą. Ir dažnai 
krisdamas lašas padaro akmenyje duobutę. 
Ar ne tiesa, draugai partizanai?

— Kur jau čia nebus tiesa, — tarė Grūz
das. — Tik tas užsiims ta propaganda? Ir 
kokiomis priemonėmis ją skelbsime, kai visi 
keliai uždaryti?

— Galimybių skelbti vis dėlto esama, — 
atsakė Genys, — Mūsų vyriausybė tą kelią 
žino. Suprantama, tai griežta mums nepriei
nama paslaptis. Vyriausybė ta galimybe 
naudojasi, bet prisibijotina, kad per retai ir 
gal perdaug diplomatiniu būdu. Tad mes tą 
propagandą pagyvinkime savo įspūdžiais ir 
juos vyriausybei įteikime. Gal iš karto nepa- 
girs ir nepriims, bet mėginkime dažnai kla
binti. Tegu juos pasaulin paleidžia kaip kan
kinamos liaudies balsus. Aš tokį laišką jau 
esu parašęs ir norėčiau gauti jūsų pritari
mą. Ar leisite jį perskaityt?

— Skaityk, skaityk! — vienbalsiai visi 
pritarė.
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Vasario 16 minėjimai
LIETUVA, MANO SIAURĖS PAŠVAISTE!

Lawrence, Mass.
• Pamaldos

Vasario 17 d. iš ryto šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje. Kleb. kun. P. Juras, asi
stuojant kun. P. šakaliui ir 
kun. V. Paulauskui-, atgiedojo 
ekzekvijas ir atlaikė iškilmin
gas šv. Mišias už žuvusius ir 
nukankintus Lietuvos sava
norius, partizanus, kalinius, 
Sibiro kankinius, nužudytus 
veikėjus. Į pamaldas susirin
ko ir karštai meldėsi labai 
gražus vietos lietuvių katali
kų būrys.

Vasario 18 d. sekmadieni 
po mišių, už Lietuvą kleb. 
kun. P. M. Juras pasakė pri
taikintus pamokslus apie tė
vynės meilės pareigą. Ragino 
pasitikėti Dievu, prašyti Jo 
pagalbos ir tiesti pavergtai 
tėvynei pagalbą savo darbu ir 
aukomis. *

• Kalbėjo mayoras ir
kongresmanas

Po pietų visi, atėjusieji į 
sukakties minėjimą, pirmiau
sia susirinko bažnyčioje, kur 
atkalbėjo rožančių ir maldą 
už Lietuvą.

Po to parapijos salėje minė
jimą pradėjo Merrimack Col- 
lege prof. A. Lešinskas. Šią 
lietuviams brangią šventę pa
gerbė nuoširdūs mūsų bičiu
liai: Lawrence miesto mayo
ras J. Mihan ir kongresmanas
T. Lane.

Miesto mayoras J. Mihan 
sveikindamas pareiškė, kad 
“Lietuvai pagalbos ranka 
šiais metais yra ištiesta, negu 
kada nors kitados”. Toliau jis 
pabrėžė, kad kone visi gyve
nantieji Amerikoje nėra čia
buviai, o ateiviai arba jų vai
kai. Dėlto “neturime užmirš
ti, kad esame skolingi toms 
šalims, iš kurių žmonės čia 
suvažiavo. Amerika turtinga 
ir galinga tik dėlto, kad čia 
atvažiavusieji žmonės, ieško
dami laisvės, sukūrė šį gerbū
vį ir leido mums būti stipriais. 
Lai jie (lietuviai tėvynėje) ži
no, kad už tai dabar jūs nori
te ir stengiatės jiems padėti’’.

Kongresmanas T. Lane pa
sakė ilgą ir turiningą kalbą, 
kuri buvo palydėta griaus
mingomis ovacijomis (san
trauką žiūr. 3 pusi.).

• “Laisvės nevertas —
kas negina jos”

Šiais žodžiais, kuriuos Ame
rikos lietuviai įrašė Kauno 
Karo Muzėjui padovanotame 
Laisvės Varpe, prof. A. Vasi
liauskas pradėjo gražią ir iš
samią paskaitą. Suminėjęs, 
kad kiekvienos tautos idea
liausia gyvenimo forma yra 

Vienas snaudžia, o kitas budi. Vaizdas iš pirmųjų fron 
to linijų prie Angyang.

savoji valstybė, kad mes Lie
tuvos valstybės paskelbimo 
Šventę kaip tik švenčiame, 
bet jau nebe džiaugsmo, tik 
buvusios laimės prisiminimu, 
pasiryžimu bei įsipareigojimu, 
plačiai paminėjo, kaip lietu
viškoji dvasia — amžiais ko
vojo už kiekvieną savos žemės 
pėdą ir ryžtingai siekė lais
vės. Toji pat lietuviškoji dva
sia dabar kiekvieną įpareigo
ja išlikti pačiam lietuviu ir 
savo darbu ir anka padėti 
Lietuvai išsilaisvinti.

• “Kristus — gražiausias 
tėvynės meilės pavyzdys” 
Kun. V. Paulauskas savo 

žodyje nurodė, kaip Kristus 
mylėjo savo mažą ir nedėkin
gą Palestiną, savo tėvynę. Jis 
tėvynėje mokė, darė stebuk
lus, kentėjo ir mirė. Savo pa
mokslams naudojo žydų kal
bą, savo krauju suvilgė žemę 
tėvynės, kurios nelaimes ma
tydamas Jis taip graudžiai 
verkė. Jis ir neišėjo iš savo 
tėvynės tol, kol neatėjo va
landa eiti pas Tėvą. Kristus 
įsakė ir kitps tautas mylėti ir 
jas krikštyti. Kaip nevalia už
mušti žmogaus, taip lygiai ne
valia žudyti ir tautų. Ir Lietu
vių tautos žudymas yra dide-

Worcester, Mase.
Aušros Vartų parapijoje

Lietuvos Vyčių 116 kuopa 
ir Aušros Vartų parapija Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktį minėjo vasario mėn. 18 
d. Aušros Vartų bažnyčios 
salėje. 4 vai. p.p. erdvi para
pijos salė jau buvo pilna šven
tiškai nusiteikusių lietuvių.

Kalbėtojai aiškina iškilmės 
prasmę

Kun. kleb. K. Vasys, pradė
damas minėjimą pažymėjo, 
kad laisvę ir teisingumą my
linčio pasaulio akyse Lietuva 
yra teisėta valstybė ir šian
dien. Kviečia, kad kiekvienas 
Lietuvis, didelis ar mažas, pa
aukotų bent po dolerį toms 
institucijoms, kurios organi
zuoja kovą už Lietuvos išlais
vinimą.

Pr. Pauliukonis primena lie
tuviams kietą gyvenimo tiesą, 
kad pavergtą tautos laisvę 
galima atgauti tik sunkiomis 
kovomis; tam reikia remti 
Lietuvos išlaisvinimo vajų ir 
laikytis vienybės.

Kun. P. Dambrauskas, Auš
ros Vartų parapijos vikaras, 
atskleidė prieš klausytojus 
tas aukas, kurias lietuvis am
žių bėgyje sudėjo už savo 
laisvę ir žemę. Ragino susi
rinkusius pasekti praeities 
pavyzdžiais.

lis nusikaltimas, kurį daro 
bolševizmas.

• “Leiskit į tėvynę”
Šv. Vardo Draugijos vyrai, 

vadovaujami vargonininko A. 
Šimkaus, pradžioje minėjimo 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, o tarp kalbų, pa
skaitų ir sveikinimų — tris 
daineles: “Leiskit į tėvynę”, 
“Jau atėjo rudenėlis” ir “Nu
rimk, sesut!”. Mažieji pade
klamavo “Mano brolelis” (Sa- 
vulionis) ir B. Brazdžionio 
“Šiaurės pašvaistė” (Janavi
čiūtė).

Prieš pabaigą solistė Fr. 
Suslavičiūtė visus maloniai 
nuteikė gražiai išpildytomis 
lietuviškomis dainelėmis. Ji 
padainavo “Oi greičiau, grei
čiau” ir “Palankiais, palan
kiais”. Akompanavo muz. A. 
Šimkus.

Pabaigoje kalbėjo dar kun. 
P. Šakalys ir kleb. kun. J. M. 
Juras. Jis padėkojo visiems, 
kurie padėjo minėjimą su
rengti, jame dalyvavo ir savo 
aukomis parėmė Lietuvos va
davimo reikalą. Nors dėl blo
go oro ir nedaug šiais metais 
buvo susirinkę, bet Lietuvos 
laisvinimui suaukojo 132 dol. 
Stambiausias aukas — po 10 
dol., paaukojo kun. P. Juras 
ir S. Uždavinys. V. J.

• • s * « •»' •*
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Ir politikai kalba
Kongresmanas (Massachu- 

setts valstybės) susirinku
siems tarė užuojautom ir pa
drąsinimo žodį. Jis taip pat 
įsakmiai pridėjo, kad kova su 
tautų pavergėjais yra visų 
laisvųjų tautų pareiga. Jis 
kalbėjo: “Politinės nepriklau
somybės principas, išreikštas 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos konstitucijoje ir Atlanto 
Chartoje, yra grynas pasity
čiojimas Lietuvos naikinimo 
akivaizdoje. Lietuva yra be
gėdiško užgrobimo auka... 
Antrasis Pasaulinis karas bu
vo vestas su tikslu iškilmingai 
pareikštu pasiryžimu grąžinti 
pavergtoms tautoms laisvę ir 
teritorijos neliečiamybę.”

Susirinkusieji vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurią pa
ruošė adv. A. Mileris. Val
džios viršūnėms mes priminė
me didžiąsias skriaudas, ku
rias daro Lietuvai rusiškasis 
okupantas ir USA vyriausybę 
prašėme panaudoti visą savo 
įtaką, kad Rusijos karinės 
pajėgos apleistų Lietuvą ir 
būtų atstatyta demokratiška 
Lietuvos, valstybė.

'’ G’M’L
(Atkelta iš 3-čio pusi.)

to sekė Lenkija, apvilta 
gražiais demokratijos ir 
laisvųjų rinkimų paža
dais. Sekančiame sąraše 
buvo Čekoslovakija. Bū
das, kūrino ji buvo pra
ryta, įrodė, kad nėra ir 
nebus galo rusiškajam 
apetitui. O kas Maskva 
bandė atsikąsti Turkų 
kalakuto ir jį rydama už
sigerti jų nafta, mes rim
tai susirūpinome, nes ru
sai siekė užgriebti visą 
Viduržemio jūros pa
kraštį. Kai komunistai 
apžiojo Kiniją, mes ra- 
minomės manydami, kad 
ilgai, labai ilgai truks 
jos virškinimas, bet Ki
nijos komunistams pasi
kėsinus į Korėją, pajuto
me paskutinį smūgį.

Turi būti užbrėžta riba
Kur nors, pagaliau, tu

ri būti užbrėžta komu-

Meniniai pasirodymai
Lietuvos Vyčių šokėjų gru

pė pašoko tautinių šokių. Šo
ko keturios poros: A. Pauliu- 
kaitytė, E. Gvazdauskaitė, J.
ir M. Baliukonytės, Alb. Kaz
lauskas, V. Cunys, Alg. Kra- 
sinskas ir C. Savickas. Akor
deonu grojo J. Sinkevičiūtė. 
Šokius paruošė L. Savickaitė, 
savo sesers Z. Savickaitės pa
dedama. abi tremtinės.

Tremtinių Meno Mėgėjų Ra
telio mišrus choras padainavo 
penkias liaudies dainas. Cho
rui diriguoja Z. Snarskis ir 
visam Rateliui vadovauja Alb. 
Gražulis. Choras parodė daug 
gražaus pasiryžimo.

Birutė Jasutytė padeklama
vo keletą patriotinių eilėraš
čių.

Neužmiršome ir pasimesti
Vasario 18 d. Aušros Vartų 

bažnyčioje buvo atlaikytos 
šventės proga dvejos mišios: 
vienos — Lietuvos išlaisvini
mo intencija, antros — už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Per abejas mišias pritaikintus 
pamokslus pasakė kun. A. 
Mažukna, MIC.

Remiame VLIKą aukomis
Bažnyčioje per pamaldas ir 

salėje per susirinkimą buvo 
renkamos aukos. Jos bus 
įteiktos VLIKui. Aukos dar 
plaukia.

Vyrai stoja į karo tarnybą
Aukščiau minėtasis Trem

tinių Meno Mėgėjų Ratelis va
sario 28 dieną turės garbin
gas išleistuves. Trys ratelio 
nariai: Juozas ©rentas, Algi
mantas Vaičiekauskas ir Ire- 
niejus Kamantauskas draugų 
bus išlydimi į kariuomenę. 
Dar reikia pridėti, kad to pa
ties ratelio kiti trys dalyviai: 
Gediminas Basiulis, Feliksas 
Dabulevičius ir Juozas Stari- 
Čenka jau daug anksčiau yra 
išėję į Dėdės Šamo kariuome
nę. Paskutiniai du netrukus 
išvyksta už USA ribų. P.K.

LEWSTON, ME.
Tarp Maine miškų įsiterpęs 

Lewistono miestas glaudžia 
savyje apie ketvertą šimtų 
senųjų emigrantų ir keletą 
tremtinių. Tylu ir ramu tenai, 
kaip ir Lietuvos nedideliame 
miestelyje. Dideli nuotoliai 
neleidžia užklysti naujiem 
veidam. Visą gyvumą įneša 
netoliese, Greene, įsikūręs 
pranciškonų vienuolynas, ku
ris kiekvieną metą didesnią- 
sias lietuvių šventes stengiasi 
kuo iškilmingiausiai paminėti. 
Ir šiemet Tėvo Petro Baniūno 
pastangomis buvo sukviesta 
iŠ Bostono menininkai ir pa
skaitininkas Paulius Jurkus iš 
Kennebunk Porto. Po iškil
mingų pamaldų, kurias laikė

nizmui riba, ir kuo grei
čiau tai bus padaryta, 
tuo bus geriau! Jau bu
vo visai aišku, kad ko
munizmas nebus paten
kintas tol, kol neužsi- 
gardžiuos tuo dezertu, 
kuriuo esame mes! Mū
sų šalis susipurte. Mes 
jau išėjome komunizmo 
sulaikyti! Ar galėsime 
komunizmą sudoroti Ru
sijoj, parodys ateitis, 
bet mes privalome dėti 
visas pastangas, kad jis 
būtų išvytas iš tų kraštų, 
kuriuos jis nori sudras
kyti!

Žlugimas prasidėjo
Jei mums būtų leista 

spėti ateitį, galėtume pa
sakyti, kad komunizmo 
žlugimas jau prasidėjo, 
kai Maskva ėmėsi valyti 
savo ištikimuosius, bet 
būtų neprotinga tuo ra
mintis. Pasipriešinimo
pajėga yra šiandien 
svarbiausias mūsų ir vi
so pasaulio reikalas!

JAV patobulintas sprausminis lėktuvas, twin jet F7U—3 “Cutlass”, — pritaikytas jūros 
kautynėms.

T. Modestas Stepaitis, vargo
navo ir giedojo Kauno operos 
solistas V. Puškorius. 3 vai. 
lietuvių salėje įvyko iškilmin
gas šventės paminėjimas.

Vasario 16 minėjimas buvo 
pradėtas Amerikos himnu, 
kurį pagiedojo Mrs. Stella Si- 
mokaitis. Po paskaitos vieti
nis jaunimas: D. Bartkutė, A. 
Bikulčytė ir Grigalauskas pa
deklamavo pritaikytus eilė
raščius. Pertraukos metu bu
vo padaryta rinkliava ir su
rinkta daugiau kaip 100 dol. 
Antroje programos dalyje so
listas V. Puškorius, akompa
nuojant pianistei Levickie
nei, padainavo gražių dainų. 
Visą programą pravedė bos- 
toniškis dailininkas Tričys. 
Baigiant buvo pagerbti visi 
žuvusieji už Lietuvos ir Ame
rikos laisvę, už demokratijos 
idėjas ir priimtos rezoliucijos. 
Jos su atstovų parašais buvo 
pasiųstos Amerikos Preziden
tui, Senatoriams ir Maino gu
bernatoriui. K.

Vasario 16-toji vienuolyne
Kas manytų, kad Putnam 

seselės rūpinasi vien tik dva
siniais reikalais, o tautiškus 
visai paleisdamos iš akių, la
bai klystų.

Vasario 16-oji kiekvieno 
lietuvio širdyje giliai įspausta. 
Taigi ir lietuvių seselių. Nek. 
Pr. švč. P. Marijos Seserys, 
sudarydamos vieną lietuviš
ką šeimą ir jausdamos tikrą 
tėvynės meilę, pradeda tą vi
siems lietuviams brangią die
ną giedotom šv. Mišiom, skir
damos jas ir visas savo die
nos maldas ir darbus už visą 
kenčiančią tautą. Visą dieną 
praleidžia liūdnoje ir rimtoje 
nuotaikoje.

4:15 vai. p.p. visos renkasi 
į Maldos Valandą už tėvynę. 
Seserys giliai atjaučia Lietu
vos nelaimę. Gal būt, ne vien 
dėl to, kad jos visos lietuvai
tės, bet dar ir dėl to, kad jų 
Kongregacija išdygo Lietu
vos žemėje, ir didžioji Kon
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Duodame uždyką virtuvės apskaitliavimą.
Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokė jimui.

gregacijos dalis šiandien ken
čia su visa lietuvių tauta.

7:30 vai. gražiai lietuviškais 
motyvais papuoštame kamba
ryje. įvyksta minėjimas, ku
riame dalyvauja savanoris ko
votojas už laisvę Pulk. J. An- 
drašūnas, V. Matikiūnas ir 
daug kentėjęs Prof. kun. St. 
Yla. Įdomią kalbą sako d-ras 
A. šerkšnas; patriotišką pro
gramą atlieka seselių pensijo- 
nato mergaitės. Jautiesi lyg z 
taip pasilgtoje tėvynėje. Taip 
miela, norėtum, kad tęstųsi 
ilgai, ilgai..., bet deja: prof. 
St. Ylos dar žodelis, ir sesuo 
Augusta taria atsisveikinimo 
ir padėkos žodelį. Galingai su
skamba tautos himnas ir mi
nėjimas baigiasi.

Be anksčiau minėtų asme
nų, dalyvavo kun. B. Vaišno
ra, M.LC. su Marianapolio at
stovų būreliu, apylinkės lietu
vių šeimos ir Nek. Prasidėji
mo Seserys.
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Rūpinosi skudurais, ne žmonėmis
(3) Dr. Kleistas pasakoja

Užimtiems Baltijos kraš
tams ir Ukrainai Hitleris pats 
paskyrė komisarus: “Ostlan
dui” Hinrich Lohse, Schles- 
wig - Holsteino gauleiterį, ku
rį buvo jam pasiūlęs Rosen
bergas, o Ukrainai gauletėrį 
Erich Kochą, pasiūlytą Go- 
ringo. Tai buvo viena iš prie
žasčių, kodėl paskirtieji komi
sarai nenorėjo visai skaitytis 
su pačiu ministeriu. O pirmo
ji — kad Rosenbergas mėgo 
svarstyti, diskutuoti ir nepa
jėgė ryžtingai veikti, neturė
jo valios. Atvykusius su rei
kalais į Berlyną komisarus 
galėjai greičiau rasti reicho 
kanceliarijoj ar finansų mi
nisterijoje nekaip jų tiesiogi
nės vyresnybės įstaigoje.

Algos ir automobiliai
“Erich Koch savo nusista

tymo vyresnybės atžvilgiu ir 
neslėpė. Hitlerio paskirtas jis 
atvyko į rytų ministeriją — 
rankos abidvi giliai sugrūs
tos į kelnių kišenes, garsiai 
švilpaudamas — ir padaręs 
savo koncerto pertrauką pa
skelbė : “Jūsų palaiminimo 
nesu reikalingas. Nesu reika
lingas nė jūsų pinigų. Noriu 
tik avanso gauti, kad galė
čiau mokėti padorias algas ir 
prisipirkti reikalingų automo
bilių. Po metų, vėliausiai, šį 
avansą gausite atgal, ir tada 
tarp mūsų visiem laikam bus 
atsikvitinta”.

“Santykiai tarp šefo ir že
mesnių

virto tiesiog juokingi. Reicho 
komisarai uždraudė savo žmo
nėm priimti iš Berlyno iš mi
nisterijos atsiųstus įgalioti
nius, o ir patiem nuvykus į 
Berlyną lankytis Omi (Ost- 
ministerium). Jie taip rūpes
tingai atsiribojo nuo Berlyno, 
kad iš ten buvo kreiptasi į 
rusų, ukrainiečių, estų ir lat
vių pranešimus, norint gauti 
tikrą vaizdą apie satrapų 
veiklą. Jie nesitenkino nepai
sydami Rosenbergo valios. 
Jie vertė aukštyn kojom ir 
pačios ministerijos vidų. 
Erich Koch prisivarė iki to, 
kad ministeris atleistų savo 
spaudos šefą maj. Cranzą, 
kuris buvo išdrįsęs sutrum
pinti reicho komisaro kalbą, 
atsižvelgdamas į galimus už
sienio atsiliepimus. Po metų 
išsiskyrė Rosenbergas ir su 
ilgamečiu bendradarbiu minis
terijos direktorium Dr. Leib- 
brandt, nes jis buvo kliūtis 
Erich Kochui”.

kabaretuose ir 
kontroliuojama

Dr. Meyer. Ilgiau ragavus al
koholį prasidėjo ginčas. Me- 
yeris prikišo Lohsei, kad jis 
varąs savinaudišką ir saviva
lišką politiką. Lohse pakilo 
susijaudinęs ir mažajam 
Meyeriui ėmė šaukti iš 
šaus: “Aš tau užtikrinu, 
niekas čia negalvoja apie 
ve; niekas čia nedirba s 
naudai! Aš pats dirbu 
sau; aš dirbu tam. kad mano 
sūnus, kuris man tik dabar 
gimė, ant savo galvos galėtų 
užsidėti paveldėtą hercogo 
karūną. Tam aš dirbu"

Dr. 
vir- 
kad 

► sa- 
savo 

ne

ir sykiu

iš

visa žemė, 
o taip pat 
ir prekyba, 

tebesėdėjo

pareigūnų ilgainiui

Ostministerium sugriūva
“1944 m. spalių 12 d. Ro

senbergas įteikė per reicho 
ministerį Lammers atsistaty
dinimą Hitleriui, su kuriuo jis 
per visus karo metus buvo 
tik du kartu kalbėjęsis. Bet 
nesulaukė jokio atsakymo. 
Kadangi netrukus rytų sritys 
buvo visai prarastos, susilik- 
vidavimas įstaigos, kuri buvo 
vienas iš didžiausių istorijoje 
klaidingų apskaičiavimų, buvo 
vos pastebėtas.” (151 p.).

“Teatruose, 
kinuose buvo 
ne tik programa, bet ir paja
mos iš drabužinių ir tualeti
nių... Lietuvos sostinė Kau
nas. seniau Kowno, tada Kau- 
en, miestas apie 100,000 gy
ventojų, turėjo vokiškos ad
ministracijos 170 tarnautojų, 
kurie lietuvių savivaldai davi
nėjo nurodymus, kaip vartoti 
rašalą ir trintukus,
stebėjosi, kad miesto savival
dybės įstaigos veikia diena 
dienos blogiau”.

Staliną mušė, o jo 
įsakymus vykdė 

"Didžiausia gėda ir kliuvi
nys iš vokiečių valdžios pusės 
tai buvo bolševikinės naciona
lizacijos palikimas. 1940-41 m. 
bolševikų okupacijos metu bu
vo nacionalizuota 
mieste ir kaime, 
pramonės įmonės 
Mažose įmonėse
buvę savininkai, tik jau kaip 
tarnautojai. Su momentu, kai 
raudonoji armija buvo išvyta, 
buvę savininkai, savaime su
prantama, vėl atsiėmė savo 
nuosavybę. Didžiai betgi jie 
turėjo nustebti, kada naujieji 
komisarai jiem aiškino, jog 
bolševikinė nacionalizacija ir 
toliau paliekama. Tatai prive
dė iki tokių juokingų atsitiki
mų, kad 
komisaras 
spręstą
dar nenacionalizuotą 
stengėsi nacionalizuoti, 
remdamas Lenino 
autoritetais".

“Šitos priemonės 
gutis užgulė ne tik
šią dvasią, bet ir viso krašto 
ūkį paraližavo”.

Kūdikiui karūnos 
jieškojo

Naujojo valdovo tikslus 
reiškė pats Lohse, kai 
kiek nusigėrė ir pasidarė
viras tarp saviškių. “Specia
liame Rosenbergo traukiny 
buvo 
rijos

Lohses skudurinė valdžia

vienas generalinis 
vieną sovietų nu- 

nacionalizuoti, bet 
įmonę 

pasi- 
Stalino

Lohse buvo paskirtas 
komisaru, Kleistas jį

Kai 
reicho 
aplankė dar prieš išvykstantį 
’ Pabaltijį. “Lohse nė kiek 
nesidomėjo padėtimi Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Vienin
telis daiktas, ko jis teiravosi, 
tai buvo pilys, viešbučiai ir 
valdžios rūmai jo žmonėms ir 
įstaigom. Kadangi aš negalė
jau duoti žinių apie šiuos 
“svarbiausius" reikalus, tai 
buvau tuojau ir nemaloniai 
atleistas”.

“Ir taip nekliudomai pasi
pylė antplūdis komisarų, ku
rie buvo įsprausti į šviesiai 
rudą uniformą, su daugybe 
automobilių, pagelbinio perso-

nalo, rašomųjų mašinų, aktų, 
antspaudų ir jiem paduškėlių. 
Be krašto savivaldų jie nega
lėjo apsieiti, be jų būtų pra
puolę iš pat pirmosios dienos. 
Bet savivaldos buvo apstaty
tos paralelėm vokiečių orga
nizacijom, suvaržytos ir nu
stumtos j opoziciją”.

ir

kaip slo- 
sunerimu-

iš- 
jis 
at-

Skudurininkas atleidžia 
Kleistą

sykį nuvykau pas 
Rygą, kad jam įrody- 
sistemos netobulumą.

Taisyklės atmatoms 
vežti

Šiandien galima sakyti: 
okupacija turi tokia būti. Ta
da buvau nustebintas, kaip 
pačiame gigantiško karo vi
duryje reicho komisaras 
“Ostlandui” 1941. 12. 27 galė
jo siuntinėti telegramas Lie
tuvos generaliniam komisarui 
nustatinėjant aukščiausias 
kainas vasariniam skėčiam, 
metaliniam vainikam, žąsim 
su galva ir be galvos, gyvom 
ir papjautom... Rygos operoje 
kabojo skelbimas 
draudžiama” su 
saro parašu. Jo 
jo ir taisyklėse 
niam ruošti ir
matom iš Rygos išvežti".

“ Rūkyti 
reicho komi- 
parašai stovė- 
amato moki- 
taisyklėse at-

atsakomybei 
Modernus so- 
laivas “Sta- 
laivas, mano

Lohse ir rytų ministe- 
valstybės sekretorius

"Dar 
Lohsę į 
čiau jo 
Jo uždavinys — kalbėjau jam
— nesmulkius gyventojų rei
kalus pačiam tenkinti, bet 
kaip regentas jis turi duoti 
savo keturių tautų vyriausy
bėm bendrąsias politinio tvar
kymosi gaires. Lohse nepasi
davė mano sireniškai giesmei: 
jis žinojo, kad Rosenbergo 
potvarkis ir mano sukurtos 
“kraštų savivaldos” neatitin
ka Hitlerio norus. Pasikalbė
jimas buvo gyvas. “Arba 
tamsta vykdai politiką arba 
aš! — šaukė Lohse: “Vienas 
iš mūsų čia nereikalingas. Aš 
neleisiu, kad mane paverstum 
naktiniu sargu!” “Niekas ne
nori tamstos paversti nakti
niu sargu. Bet tamsta turi 
stovėti ir vadovauti, užuot 
pažemėj sėdėjęs ir pantapli- 
nius potvarkius rašęs”. Ir 
mačiau ant stalo bylą, kurio
je buvau surinkęs reichsko- 
misariato juokingiausių po
tvarkių žiedelius. Viršuje gu
lėjo potvarkis apie aukščiau
sias skudurų kainas. Išdai
ginga sekretorė buvo riebiai 
pabraukusi šviesiai rudiem ir 
tamsiai rudiem šilkiniam sku- 
duriam. Šviesiai ' rudi turėjo 
kaštuoti 
brangiau 
rudi. — 
baigtas.
žuvo,
Priežiūros smaugiamos. Man 
pačiam buvo uždrausta įženg
ti į Ostlandą". (166 p.).

Latvijoje 10 pf. 
už kilą kaip tamsiai 
Pasikalbėjimas buvo 

Kraštų savivaldos 
vokiečių Vyriausios

Šaukštai
baltų autonomijos sieki-
1943 atsiliepė Heinrich

“I
mus
Himmleris. Nuo žygio į rytus 
pradžios jo SD komandieriai 
Rygoje ir Taline buvo nurodi- 
nėję į reikalą bendradarbiau
ti su baltų tautom, o taip pat 
į puikų karinį latvių bei estų 
pasireiškimą vokiečių kariuo
menėje ir SS, į kuriuos ne 
viešai, bet gana gausiai jie 
buvo įsijungę. Himmleris pa
galiau panoro sudaryti latvių 
ir estų SS dalinius, kurie bu
vo traktuojami ne kaip 
daliniai” — taigi ir ne 
medalius” gavo — bet 
čių orueną. Apetitas

Netrukus 
Estijoj ir 
visuotinę 

jam buvo

popietr r
tūtą, kuris, palyginti su tuo. 
kas ligi šiol buvo, ėjo toli ir 
nuo valstybės konstitucijos 
skyrėsi tik formulavimais. 
Lohse buvo gana prablaivėjęs 
iš savo hercogiškų fantazijų.

(Bus daugiau)

“rytų 
“rytų 
vokie- 
beval-

Egipto karaliaus Farouko 
sužadėtinė Narriman Hahem 
Sadek. Jų romanas ilgai kėlė 
visokiu kalbu. Karalius ją pir
mą kartą sutiko auksakalio 
krautuvėje, kur ji rengėsi 
pirkti vedybinį žiedą. Farou- 
kas pamatęs, įsimylėjo ir nuo 
kito atmušė.

Avingalviai j generolus
"Demontažų rytų srityje 

nebuvo, bet brangios įmonės, 
kaip pvz. Eestii Fosforiit ne
dirbo, nes nebuvo galima su
siprasti, keno 
jos priklauso, 
vietų keleivinis 
lin”, okeaninis
žiniom, per 20.000 tonų, mi
nos paliestas gulėjo ant dug
no prie Baltischport ir negalė
jo būti iškeltas estų organų, 
kurie tam pinigų turėjo, nes 
vokiečių admirolas, kuris lėšų 
tam neturėjo, pasiskelbė, kad 
laivas priklauso jo žiniai... 
Vokiečiai ūkininkai, kurių iš
minties vos pakako ūkinin
kauti namie savo 10 ar 20 ha 
ūkyje, buvo pasodinti į įstai
gų vicešefus su 
laipsniu ir pastatyti 
davinius, kuriem 
jiem trūko ir krašto 
reikalo pažinimo".

generolo 
prieš už- 
išspręsti 
ir paties

gant atsiranda. 
Himmleris panoro 
Latvijoj paskelbti 
mobilizaciją. Bet
atsakyta, kad okupacinė ga
lybė negali mobilizuoti. Tam 
reikalinga suvereninė vyriau
sybė. Kitaip raudonajai armi
jai įduodama teisė kiekvieną 
belaisvį šaudyti kaip dezerty
rą ir išdaviką.”

“Tuo žygiu Himmleris pra
dėjo sąjūdį, nuo kurio negalė
jo atsilaikyti nė Rosenbergas. 
1943 m. vasario mėn. rytų 
ministeris sukvietė į Berlyną 
pasitarti reicho komisarą 
Lohsę ir jo bendradarbį mi
nisterijos patarėją Burmeiste- 
rį. nukeltą iš vidaus reikalų 
ministerijos į Rygą. Į pasita
rimą aš buvau taip pat pa
kviestas. Su Burmeisteriu mu
du surašėme autonomijos sta-

Snieguotais kalnu tarpekliais sąjungininkai stumiasi j priekį. Vaizdas iš fronto prie VVonju.

GABI'S TARDYTOJAIATEINA TAVORŠČIUS

the Comrade”, pa- 
nežinomos autorės 

prisidengusios slapy- 
Alexandra Orme.

daugelio pasirodžiusių

New Yorko Book of the 
Month - Club nariams skiria
mų knygų sąraše yra knyga 
“Comes 
rašyta 
lenkės, 
vardžiu

Iš
knygų ši knyga išrinkta gal 
dalimi dėl vaizduojamų įvy
kių politinio aktualumo, bet 
taip pat dėl to gyvo, atmieš
to humoru pasakojimo, kuris 
ją daro lyg lengvai skaitomu 
literatūros veikalu. Politinio 
ar istorinio aktualumo gal ir 
mums neužtektų čia tą kny
gą paminėti: anekdotų, tikrų 
ir išgalvotų apie “draugus”, 
savo nuotykių su jais žinome 
nemaža patys. Bet čia atsimi
nimai taip vykusiai parašyti, 
kad knyga bus daugelio skai
toma ne tik istorinio įdomu
mo dėliai.

Nežinoma autorė, rodos, 
gyvena Amerikoje. Skelbimas 
tik slapyvardis, norint iš
vengti “draugų” keršto prieš 
Europoje pasilikusias jos gi
mines. 1944-45 m. žiemą ji 
gyveno viename Vengrijos 
mieste, kur ir užklupo “drau
gai išvaduotojai”. Čia būta 
daug liūdnų ir linksmų nuo
tykių. Mokėdama rusiškai, ji 
dažnai turėdavo ginti vietos 
gyventojus, gudriai išnaudo
dama jų naivumą ir silpny
bes. Ir pati buvo pavojuose! 
Rusus ji vaizduoja mums ge
rai žinomais bruožais. Dauge
ly atvejų jie pasirodę kaip 
turį “labai ankstyvų vidur
amžių mentalitetą”. Kaip vai-

Berna- 
11 d. 
lietu- 

knyga. (m.

su mašino- 
jrengimais ! 

apsikabinėję

toje darbininkų 
darbininkai.

kareivių pagarba 
ir komunizmo

kiškai jie elgiasi 
mis ir technikos 
Kokie išdidūs 
laikrodžiais ir foto aparatais!
Tuose apdriskusiuose būriuo
se ji sutikdavo tik inžinierius 
ir. menininkus, kaip jie jai pa
sisakydavo, ir klausia nuste
busi, kurgi 
armijoje yra

Tų naivių 
menininkams
“šventiesiems” jai padėjo gin
tis nuo piktų kėslų: kažin 
koks jos barzdoto prosenio 
portretas vieną kartą buvo 
Karlu Mara, o kitą kartą, ro
dos, muziku Bach, ir abu kar
tu labai naudingai patarnavo. 
Ir daugiau čia tokių linksmų 
dalykų. B.S.

Ruskis, Budapešto policijos 
vadas Vengrijoje, susidomėjo 
garsiojo Atilos skeletu (kau
lais), kuriuos rado muziejuje. 
Jie buvo iš penktojo šimtme
čio. Suabejojo jų tikrumu ir 
pavedė savo policijos pareigū
nams ištirti. Po kiek laiko 
grįžta narsūs Stalino arai ir 
nemirkčiodami praneša:
— Taip, drauge Komisare, 

tie kaulai tikrai yra garsiojo 
Atilos.

— Kaip jūs tai sužinojote?— 
pasiteiravo komisaras.
— Prisipažino pats. — nu

skambėjo. — Bet iš kaulų liko 
tik dulkės.

Nei kapitalas be darbo nei 
darbas be kapitalo apseiti ne
gali. Leonas XIII.

SKAITYKITE IR REMKITE •
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

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

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

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

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

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 
270 psl. Kaina ................................... ................

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

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

VAI LĖKITE DAINOS, Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido

H
*

... $1.00$
I

Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00A
TITVIi: KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.

»

religiją, 
skelbė E- 

mitais, Pran- 
(1823-1892) 
tebuvus Jj 
žmogumi, o

Renanas
Kristų, 

kilniu 
apsimetėliu ar silpna-
Monarchai geidė pa

savo žiniai,

LIURDO STEBUKLAI
Greitai* sulauksime ir šimto 

metų, kai Švenč. Marija apsi
reiškė vargo mergelei 
dėtai 1958 m. vasario 
Apie tai yra parašyta 
viškai vysk. P. Bučio

Apie 19 a. vidurį buvo su
stiprėjusi materialistų ir libe
ralų kova prieš 
Vokietis Strausas 
vangeliją esant 
cūzas 
šmeižė 
kartais 
kartais 
pročiu.
lenkti Bažnyčią 
kaip Rusijoje, kad provoslavi- 
ja (ortodoksai) buvo valdžiai 
pajungti. Tačiau ta kova su 
K. Bažnyčia buvo veltui. Baž
nyčia kilo. Popiežius Pijus 
IX viešai pasmerkė 80 mo
dernių klaidų, o 1870 m. vie
šai pabrėžiamas popiežiaus 
neklaidingumas tikėjimo ir 
doros tiesose. Vokietijoje nuo 
1870 m. jos kanclerio Bismar
ko vestas “kultūrkampfas” 
(kova dėl kultūros) su kata
likais buvo katalikų laimėtas. 
Antrojoje . 19 a. pusėje Baž-

nyčia centralizavosi, discipli- 
navosi. Krikščioniškosios dva
sios mokslininkai padaro dide
lę pažangą gamtos moksluose, 
surasdami itin svarbius elek
tros ypatumus: Galvani
1798 m.). Voltą (m. 1827 m.), 
Faradėjas (m. 1867
Prieš Karlo Markso ir Engel
so paskelbtą, komunistų par
tijos manifestą” (1847 m.) ir 
jų šališką darbo žmonių klau
simo sprendimą ir dar šališ- 
kesnę etiką, darbininkų tei
ses gindami, stoja visuomeni
ninkas Mainco vysk. Kettele- 
ris ir visuotinai darbininkų 
klausimą sprendė popiežius 
Leonas XIII (•=■1903 m.), iš
leisdamas garsią vadinamąją 
Leono XIII encikliką.

Liurdo stebuklai stiprino 
tą katalikų kovos dvasią. Jie 
taip pat rodė, k'ad žmonių di
džiavimasis mokslu h kultū
ra yra dar ne viskas. Yra 
stipresnių už žmogų jėgų, ku
rios pakeičia ir gamtos įsta
tymus. o žmogus to negali. 
Stebuklingi išgijimai parodė, 
kad Dievas yra gamtos Vieš
pats. - -

m.).

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

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

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 
Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 k 
Audeklo apdarais ...........................  ....„............. $3.00|i

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

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų 
kalbos vertė O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 psl. Kaina —.................................. .... $2.001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DARBININKAS
So. Boston 27, Mass.
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366 W. Broaduay
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jos su- 
pat raštu 
vyskupai,

• Kardinolas Pizzardo at
siuntė sveikinimo raštą ir fo
tografiją “Ateičiai” 
kakties proga. Taip 
sveikino ir lietuviai 
gyveną Vokietijoje.
• Jonas Budrys, Liet. Gene

ralinis konsulas New Yorke, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga vasario 17 d. 
per Jokūbo Stuko vadovauja
mą Radijo valandą pasakė 
kalbą. Savo kalboje konsulas 
pažymėjo, kad nuo š. m. Va
sario 16 d. prie Lietuvos kovų 
dėl nepriklausomybės priside
da ir “Voice of America” ra
dijo stotis.
• “Amerika Pirtyje”, Ke

turakio klasikinės komedijos 
veikalas š. m. vasario 25 d. 
buvo statomas Brooklyne, N. 
Y. Režisavo V. Žukauskas, 
dekoracijas priešė Janušas.
• Racine, Wis. parapija iš

rinko naują komitetą. Para
pijoje dirba kun. B. Uždavi
nys, MIC.
• Senatorius M. Dirksen, 

kalbėdamas per Vasario 16 
minėjimą, pabrėžė, kad Jung. 
Tautos turi ginti Lietuvos 
laisvę.
• Piliečių Klubas Maspethe, 

N. Y. sausio 28 paminėjo klu
bo 40 metų sukaktį.
• Chicagoje, bendradarbiau

jant BALFui ir Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenei, ko
vo 4 d. surengtas padėkos 
subuvimas, kurio metu buvo 
pagerbti visi tie, kurie yra 
išrašę sutartis ir atsikvietę 
buvusius DP.
• Chicagoje surengtame Va

sario 16 minėjime dalyvavo 
daugiau kaip 3,000 lietuvių.
• Chicagos amerikiečių spau

da įdėjo Vasario 16 minėjimo 
aprašymus, pacituodama iš
traukas iš senatoriaus Dirk- 
seno, konsulo Daužvardžio 
kalbų.
• Liet. Vyčiai Chicagoje su

sirinkę į savo salę Vasario 16 
d. prasmingai paminėjo Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tę. Suruošdami minėjimą dar
bo dienoje. 400 Liet, vyčiai 
parodė didelį susiinteresavimą 
Lietuvos reikalais.
• Dailininkas Pautienius, gy

venąs Cicero, III., pardavė 
tris paveikslus vienam Cicero 
bankui. Paveikslai vaizduoja 
Palangą. Birštoną ir Žemai
čių vaizdą. Dabar dailininkas 
rengiasi savo parodai. Jis yra 
baigęs Meno Mokyklą seniau, 
paskui užmetė tapybą. Vokie
tijoje tik 
kartu su 
venančiu
surengę parodą.
• Liet. Profesorių Draugija 

turėjo savo metinį suvažiavi
mą vasario 17 d. Cicero, III. 
Suvažiavime buvo svarstomi 
Lituanistikos Instituto, Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės, pasaulio universiteto ir 
kiti klausimai.

prie jos grįžo ir 
Tričium. dabar gy- 
So. Bostone, buvo

PAVYKĘS LIETUVOS NEPRIKL. MINĖJIMAS
I

Liet 
įvyko

VAIKUČIAI MELDĖSI UŽ LIETUVA
Rochester, N. Y. mas vaikams prisakė vakare

Rochesterio lietuviai Lietu- už kenčiančią Lietuvą sukal- 
vos Nepriklausomybės šventę *bėti po Tėve mūsų, 
atšventė labai pakilioje dva
sioje. Šventė čia užtruko net 
tris dienas.

Vasario mėn. 
terio šv. Jurgio 
kyklos mokiniai 
priklausomybės 
nėjo atskirai, 
ruošė mokyklos 
seselės pranciškietės.

Po šv. mišių, 10 vai. erdvio
je parapijos salėje mokiniai 
pasirodė scenoje. Gražiai nu
skambėjus Amerikos himno 
garsams, vyrsn. klasių moki
niai padainavo kelias lietuviš
kas dainas ir visi drauge pa
deklamavo patriotinių eilėraš
čių. Juos pakeitė vidum, kla
sių mokiniai, kurie taip pat 
gražiai padainavo dvi dabarti
nes partizanų daineles, o Kr. 
Stankaitytė, Kl. Ruzgytė, A. 
Balčiūnaitė ir B. Sedlickaitė 
pasakė patriotinius eilėraš
čius.

I kl. ir darželio mokiniai pa
sirodė dideli patriotai ir dai
nininkai. Ir jų mažosios širde
lės dainose ir eilėraščiuose 
prisiekė, kad savo tėvų gim
tąją žemę mylės, kiek tik jų 
jėgos leis.

Vaizdelis iš priešų naikina
mos ir žudomos Tėvynės. Sce
noje lietuviškas kryžius, prie 
jo suklupus Lietuvos Dvasia, 
aplink ją būrelis mergaičių. 
Visos taut. rūbuose. Visos 
mergaitės su giliu įsijautimu 
padainavo “Kur banguoja Ne
munėlis”. R. Malašauskaitė 
sukalba Maldą už Tėvynę. 
Minėjimas baigiamas giesme 
Marija, Marija ir Lietuvos 
himnu.

Kun. kleb. Jonas Bakšys dė
kodamas seselėms mokyto
joms už taip gražų Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėji- 

vaikus paklausinėjo apie 
šventės prasmę. Baigda-

16 d. Roches- 
parapijos mo- 

. Lietuvos Ne- 
šventę pami- 

Minėjimą pa
mokyto jos

mą, 
šios

Erdvioje salėje vaikai pašo
ko kelis tautiškus šokius.

Salė buvo išpuošta taut. 
kaspinais ir lietuvišku kryžiu
mi, o vaikai pasipuošę krūti
nes liet, spalvų kaspinėliais, 
kuriuos išdalino mokytojos— 
seselės.

Padėka ir pagarba mokyto
joms seselėms už tokį gražų 
Vasario 16 d. paminėjimą.

Vasario 16 Radiofone
Labai gražiai Lietuvos Ne

priklausomybės šventė buvo 
paminėta vasario 17 d. per 
vieną Rochesterio radijo stotį. 
45 min. 
programą 
paaukojo 
biznierius, 
vių direktorius Jonas Morkū
nas (645 Hudson avė.). Prog
ramoj buvo Balio Gaidžiūno 
kalba, k?l>os lietuviškos dai
nos, angliškai kun. Pr. Valiu
ko kalba apie dabartinę Lie
tuvą, kongresmano K. 
Keating 
kurią jis 
Amerikos 
tina, kad 
apylinkės kongresmanas ir šią 
kalbą pasakė niekeno nepra
šomas. Kalba buvo draugiška 
kenčiančiai Lietuvai. Joje jis 
iškėlė rusų skriaudas padary
tas nepriklausomai Lietuvai. 
Po to buvo suvaidintas radijo 
vaizdelis “Pėdos tėvų žemė
je”, kuri parašė ir pritaikė 
radiofonui J. Jankus. Tai 
vaizdas iš pirmosios bolševi
kų okupacijos. Vaidino: Iz. 
Stankaitienė, V. Jankus, Pui
dokas. Nakas ir kt. Praneši
nėjo A. Cieminis.

Šiai radijo valandėlei va
dovavo H. Žemelis. Vasario 16 
d. Lietuviškoji radijo valandė
lė šventė 1 metų sukaktį. Ją 
išlaiko Rochesterio lietuviai 
biznieriai savo skelbimais.

trukusią turiningą 
rochesteriečiams 

gerai pažįstamas 
notaras ir laidotu-

B. 
perskaityta kalba, 
pasakė iš vakaro 
kongrese. Pažymė- 
jis yra Rocbesterio

Hartford, Conn.
Vasario 18 d. 10 vai. 

parapijos bažnyčioje 
pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės ir dabar be ko
vojančius bei vargstančius lie
tuvius. Pamaldas laikė kun. 
P. Sabulis, o pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. P. Prons- 
kus. Turiningas pamokslas, 
lietuviška trispalvė ir po pa
maldų visų sugiedotas Lietu
vos himnas visus mistiškai 
jungė su Tėvyne ir čia esan
čiais.

3 vai. p.p. lietuvių parapijos 
salėje įvyko viešas paminėji-

Tuščia Tėvynės Meilė 
be gerų darbų 

Iškilmingiausiai Rochesterio 
lietuviai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę va
sario 18 d. Iš ryto 11 vaL iš
kilmingose pamaldose dalyva
vo su savo 
lietuviškos 
legionierių
Kun. kleb. Jonas Bakšys jau
triame pamoksle ragina nepa
miršti kenčiančios tėvų žemės. 
Jis baigė savo jautrų pamoks
lą šūkiu, kad tuščia L— Tė
vynės meilė be gerų darbų! 
Pamaldos baigtos Lietuvos 
himnu. i

vėliavomis visos 
organizacijos ir 
Gudyno postas.

mas. F. Sabonis vardo legio
nieriai ir auxiliary uniformuo
ti įžengė su vėliavomis salėn. 
Po Amerikos ir Lietuvos him
nų, p. A. Gižas viet. skyr. 
ALT pirmininkas trumpa kal
ba atidarė minėjimą ir vaka
rui vadovauti pakvietė p. V. 
Bryngą. Prel. J. Ambotas, pa
sveikino susirinkusius ir pa
linkėjo būti aktyviais ir duos- 
niais Lietuvos laisvintojais, 
kaip ir iki šiol hartfordiškiai 
lietuviai buvo. R. Krikščiukai
tis, lygiai prieš 2 metus at
vykęs vas. 16 į Hartfordą pa
sakė patrijotišką eilėraštį.

Po to adv. Pr. Monchun — 
Conn. seimelio senatorius, 
gražia lietuvių kalba pasveiki
no susirinkusius ir palinkėjo 
neilstamai kovoti dėl Lietuvos 
laisvės. Į minėjimą atsilankė 
ukrainiečių atstovas, kuris sa
vo kalboje pareiškė viltį, kad 
greitu laiku abi pavergtos

didžiuo- 
Lietuvos 
žudomos

Robert

3 vai. šv. Jurgio parapijos 
salėje įvyko iškilmingas Va
sario 16 d. minėjimas. Atida
rė H. Žeimelis, kuris pakvietė 
svečią Balį Gaidžiūną kalbėti.

B. Gaidžiūnas, buv. VLIKo 
narys, gausiems šventės daly
viams priminė Vasario 16 d. 
gimimo aplinkybes, 
sius Nepriklausomos 
laimėjimus ir dabar 
tautos kančias.

Latvių atstovas
Ozolinš pasveikino latvių var
du. Keating, Rochesterio apy
linkės kongresmano kalbą, pa
sakytą Vasario 16 d. Ameri
kos kongreso rūmuose, per
skaitė J. Morkūnas.

Kleb. kun. J. Bakšys matęs 
du kartus nepriklausomą Lie
tuvą pastebėjo visokiariopą 
joje pažangą. Ragino nepa
miršti savo tėvų žemės ir 
laisvės kovai negailėti nieko. 
Jautrūs parapijiečiai, patrio
tai lietuviai, atsiliepdami į sa
vo klebono raginimą tuoj pat kas; M. Harrison; Eric Johnson, ekonominės stabilizacijos viršininkas; Emil Rieve, CIO teks- 
sumeta 1,000 dolerių, nors sa- tiles darbininkų pirmininkas; George Leighty, geležinkeliečių ir J. Hayes, mašinistų atstovai.

Įėję galėjo būti tik apie 250 
žmonių. Aukojo ne tik tėvai, 
bet ir maži vaikai.

ALTo pirm. P. Narkeliūnas 
pranešė, kad Feliksas šlapelis 
prieš kelias dienas prisiuntęs 
Lietuvos laisvės kovai 100 do
lerių.

P. Armono vadovaujamas 
choras padainavo lietuviškų 
dainų, kurios praskamba dar
niai ir pakiliai. Pradžios mo
kyklos mokiniai pašoko kelis 
tautiškus šokius. K Stankai- 
tytė, Rūta Vaičiūtė, A. Bal
čiūnaitė ir R. Viliūnaitė pade
klamuoja eilėraščių. Sąjunga 
Ramovė pranešė, kad jie yra 
nutarę aukoti vienos dienos 
uždarbį.
Amerikos Ateiti

ninkų S-gos
valdyba nutarė A- 
teitininkų suvažia
vimą šaukti Ro- 
chester, N. Y. rug
sėjo 1 ir 2 d.

Ateitininkai 
ruošiasi sta t y t i 
linksmą 4 veiksmų 
komediją “Mokyk
los Draugai”.

Sb.—

tautos — Lietuva ir Ukraina 
atgaus nepriklausomybes. P. 
Albinos Janukevičienės pasi
šventimu tremtiniai meno mė
gėjai suvaidino du scenos da
lykėlius: vieną iš Kražių sker
dynių, antrą — iš enkavedis
tų siautėjimų Lietuvoje 1941 
m., pagal Jenkaus knygą 
“Naktis ant morų”.

Kun. Vyt. Pikturna, iš 
Brooklyn, pasakė specialiai 
minėjimui pritaikintą kalbą, 
pabrėždamas lietuviškumo iš
laikymo reikalingumą. Per
traukos metu p. Ruseckienės 
vadovaujami skautai rinko 
aukas Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams. Buvo surinkta virš 
500 doL, kurie bus pasiųsti 
VLIKui per ALT. Tautiškų 
šokių grupė, vadovaujama 
stud. Vyt. Saliamono, pasiro
dė su naujais šokiais, taip pat 
ir oktetas vadovaujamas stud. 
Jurgio Petkaičio. Adv. J. G. 
perskaitė rezoliucijas, kurios 
susirinkusių buvo vienbalsiai 
priimtos pasiųsti USA Prezi
dentui, Conn. Gubernatoriui 
Lodge, N. Y. Gubernatoriui 
Dewey, Universiteto preziden
tui Stassen, o taip pat VLI
Kui ir Lietuvos Nepapr. ir 
Įgaliotam ministeriu P. Žadei
kių!, i

Reikia pasidžiaugti, kad mi
nėjime matėsi ir sesutės 
pranciškietės, kurios yra ne 
tik lietuvaitės, bet ir mūsų 
vaikų mokytojos.

' Viskas buvo gražu ir 
gerai, tik reikia apgailestau
ti, kad lietuviškas radijo pus
valandis nerado nei sekundės 
laiko painformuoti apie įvyks
tantį Liet. Neprikl. minėjimą

Gi jus.

Minėjo Vasario 16-tąj^
Minersville, Pa.

Vasario 16 Minersville pa
minėjo šv. Pranciškaus par. 
mokykla. Mokyklos kiekvie
no skyriaus mokiniai pasiro
dė su žaidimais ir dainomis. 
Programą parengė ir prave
dė mokytojos sesers kazimie- 
rietės, pabrėždamos dienos 
reikšmę. Jauni artistai savo 
uždavinį puikiai atliko.

Gražu, kad jaunajai kartai 
primenama jų tėvų ir protė
vių žemės, laisvės, liūdesio ir 
kančių dienos. Tuemi mokina
ma jaunoji karta mylėti, kas 
jų mokinių tėvams yra bran
gu. Kas nemyli savo tėvų že
mės ir jų kalbos, tas nemyli 
pilnai ir savo tėvų. Gaila, kad 
minėjime negalėjo dalyvauti 
daugiau žmonių, nes minėji
mas įvyko darbo metu.

NORVVOOD, MASS.
• Vasario 23 dieną FB1 

agentai areštavo Fred Kručą, 
36, gyv. 21 St. George avenue, 
Norwood Bank ir Banking 
bendrovės skyriaus vedėją. 
Jis kaltinamas išeikvojęs apie 
$24,000. Tuos pinigus pralo
šęs per 15 mėnesių arklių ir 
šunų lenktynėse. Federalinės 
valdžios komisijonierius pa
skyrė Fredui Kručui $7,500 
kaucijos. Fred Kručas yra 
antrojo pasaulinio karo vete
ranas.

Nenumesk perskaitęs 
DARBININKO

Įduok kitam, kas jo nematė 
ir neskaitė.

Didžiųjų unijų vadai tariasi Vašingtone su kainų tvarkytojais, kad būtų galima darbinin
kams algas kelti daugiau kaip 10 procentų (iš kairės į dešinę): VVilliam Green, AFL pirminio-

"BAISUSIS
Rochester, N. Y.

Šių metų sausio 27 d. Ro
chesterio meno mėgėjų trupė 
suvaidino Naumiestiškio 3-jų 
veiksmų pijesę “Baisusis Bir
želis". Veikalą režisavo akto
rius J. Kaributas. Vaidino: 
Stankaitienė, Baranauskaitė, 
Podelytė, Vilūnaitė, Jankus, 
Mačiulis, Puidokas, Dzekonas, 
Rašymas, Sinkevičius.

Artistai pasirodė daug ge
riau, negu buvo laukta. Pasi
sekimas buvo didelis. Ypač 
pasižymėjo p. Baranauskaitė, 
Jankus, Mačiulis ir Dzekonas 
su Puidoku. Pirmą kartą 
toks parengimas Rochesterio

iš 
ir 

brolių

BIRŽELIS"
scenoje.

Daug matėsi publikos ir 
toliau. Ne vienam išspaudė 
ašarą kančios mūsų 
pavergtoje Lietuvoje.

Po vaidinimo artistams bu
vo gausiai plota, o režisorius 
J. Kaributas gavo didelį rožių 
buketą. Kitiems vaidinusiems 
artistams buvo prisegta po 
gyvą rožę. Tik vienas Mačiu
lis gavo puokštę rožių.

D-ras Stankaitis Ateitinin
kų vardu dėkojo režisoriui J. 
Kaributui ir artistams, kvies
damas ir toliau dirbti scenos 
darbą. Po to įvyko artistų 
vaišės. Rochesterietis.

Is mūsų padangės
Philadefphia, Pa.

— Philadelphijoje organizuo
jamas Radijo Klubas, kurio 
tikslas bus duoti vakarais lie
tuviškas programas, sugrįžu- 
siems iš darbų darbininkams.

— Neperseniausiai mirė vie
tos karpatorusų — Vengrijos

Pirrr. PTrksiant Karą, 
AtMlankyk Pas Mus. 
Atidaryta Vakarais.

Tel. 8-1340

MAHOHEY & F A Y, IHC
119 Belmont St., 
Brockton, Mass.

1

gudų “Pravdos” ilgametis re
daktorius — Ivanas Grigorie- 
vičius Dzvančykas, nuoširdus 
lietuvių bičiulis. Palaidotas 
buvo sausio 29 d. iš šv. Dva
sios unitų bažnyčios.
— Vietiniame ukrainiečių 

dienraštyje “Amerika” vasa
rio 6-tos dienos laidoje tilpo 
nuotrauka didingos Prisikėli
mo bažnyčios Kaune su apra
šymu jos statytojo kanaunin
ko Felikso Kapočiaus. Kitas 
vietinis ukrainiečių savaitraš
tis “Šliach” vasario 11 d. lai
doje įsitalpino atvaizdą rusų 
komunistų kankinio vyskupo 
Teofilio Matulionio 
dento Antano 
aprašymu.

ir prezi- 
Smetonos su 
Rašeiva Žiu.
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ŠACHMATAI
—veda K. Merkis —

□ New Yorko LAK turnyre, 
Edvardas Staknys, buv. Bos
tono lietuvių komandos daly
vis, stipriai pasivarė pirmyn. 
Jis jau turi 11-0 taškų ir li
pa ant kulnų Juozui Repeč- 
kai, kurio pasekmė yra 12-0. 
Toliau seka Z. Merkevičius 
10-3, M. Paškevičius 7-0,, St. 
Trojanas 6-5, J. Galminas 
6-6, V. Kondrotas 5^-5^, Iz. 
Vilpišauskas 5-5, Šukys 4-5 
ir kt. mažiau.
□ New Yorko lietuvių ko

manda į Bostoną atvyks kovo 
3 d., lydima LAK sporto va
dovo A. Vakselio. šeštadienio 
vakare svečiai išbandys savo 
jėgas su Bostono lietuviais 
ant 8 lentų, o sekmadienį su
jungtam pajėgom draug su 
bostoniškiais rungsis su 
Boylston Chess klubu ant 15- 
16 lentų. Rungtynės bus 
Boylston klube 1 v. p.p.
□ Bostono komanda prieš 

New Yorko lietuvius bus su
daryta iš šių žaidėjų: K. Škė
ma, K. Merkis, A. Keturakis. 
V. Kubilius, P. Kontautas, J. 
Starinskas, K. Balta, V. Vilu- 
tis.
□ K. Škėmos simultanas 

Brattly klubo nariams įvyks
ta vasario 26 d. 7 v. v. Phil- 
lips Brooks House, Harvard 
Yard, Cambridge.
□ Rob. Reddy išrinktas 

Massachusetts Chess Ass’n. 
pirmininku. Naujuoju Tour- 
nament Director bus Nitzche. 
Per MSCA metinį suvažiavi
mą buvo pabrėžtas Bostono 
Lietuvių šachmatininkų klu
bo aktyvumas. Naujieji Bos
tono čempionai Škėma ir Mi- 
nor klasėje Kontautas yra 
Lietuvių klubo nariai. Merkis 
laimėjo Massachusetts speed 
champion

manda sėkmingai dalyvauja 
Metropolitan Lygoje.
□ Bostono B. klasės nugalė

tojai (iš 11 komandų): 1. 
Quincy klubas 9-1 taškų, 2. 
Harvardo universitetas 8’2- 
lVį, 3. Arlington 8-2, 4. Bos
tono universitetas 8-2.
□ Chicagos Grandis, vasario 

17 d. pradėjo savo turnyrą. 
Dalyvauja 10 žaidėjų. Vado
vu pakartotinai išrinktas VI. 
Karpuška, pavaduotoju — St. 
Antanaitis.
□ Australijos pirmenybės 

prasidės balandžio 16 d., Bris- 
bone. Jose dalyvaus buv. Pie
tų Australijos meisteris Ro
manas Arlauskas.
□ Australijos koresponden- 

cinėse pirmenybėse R. Ar
lauskas įveikė pirmąjį prieši
ninką Šalmą, Queensland 
provincijos čempioną.
□ Melburne R. Arlausko si

multanas duotas vietos lietu
viams baigėsi šitaip: 13=1.

DĖKUI! DĖKUI!
Šie žodžiai veržiasi iš mū

sų širdžių Philadelphijos rė
mėjams ir geradariams rėmu- 
siems Vilią Juozapo Marijos 
Bunco Party, sausio 21 d. Jau 
ne pirmas kartas, kad mums 
tenka pasidžiaugti mūsų gera
širdžių prietelių duosnumu ir 
gerumu. Štai neperseniai mū
sų gerieji prieteliai surengė 
didelę Bunco Party ir visą 
pelną skyrė Vilią Juozapo 
Marijos Akademijai.

Giliausią padėką reiškiame 
rengimo komisijai, o ypač pir
mininkei poniai A. Gilienei ir 
josios padėjėjoms: p-lei J. 
Markūnaitei, p-niai S. Markū- 
nienei, p-niai Jakelwicz. p-niai 
W. Yext, p-niai S. Mankus. 

M. Fieldler, p-niai A.

(candy - coated puffed vvheat cereal).
Dvynukės yra ir panašios ir vienodai skaniai valgo

Velykų Margučiai vaikučiams 
tremtyje

Mokyklų vaikučiai, kurie 
pratę tarpusavyje gražiai ben
dradarbiauti ir žaisti, gali at
jausti tuos, kurie vargsta ir 
skursta. Atsiminkite, vaiku
čiai, kad ir mažutė jūsų do
vanėlė pradžiugins mažos 
mergaitės ar berniuko veide
lį, kada jie gaus jūsų dova
nėlę — margutį Velykų šven
tėms.

Katalikų Bažnyčios Galva,
šv. Tėvas Pijus XII gavėnios Atneškite baltinius mums iz 

kai bematant išskalbsime 
gerai ir pigiai. 

South Boston, Mass.
396 W. Broadway, 

Lietuvis Charies J. Kay, sav.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Jurgaitis, p-niai A. Cheleden 
ir p-niai E. Kapuscinskas. 
Mes gerai suprantame kiek 
daug brangaus laiko ir pasi
aukojimo ši komisija įdėjo į 
šį darbą. Dėl jų trūso vaisiai 
buvo stebėtini.

Dėkojame visiems ir visoms 
aukojusiems dovanas ar pini
gus ir kurie atsilankė į šią 
pramogą ir gausiai parėmė. 
Komisijos ir dalyvavusių ben
dros jėgos davė tikrai gra
žaus pelnos.

Dėkingumo žodį ACIC jun
giame su Dieve laimink Jus. 
Mes giliai įvertiname Jūsų 
darbą ir gilų užjautimą mūsų 
reikalų ir ypač jūsų didį nuo
širdumą. Melšime Viešpatį, 
kad atsilygintų jums daugia- 
riopai. Iš dieviškosios Jėzaus 
Širdies teišsilieja gausus šal
tinis malonių ir palaimos, o 
jūsų kilnios širdys tepajunta 
tą šventą džiaugsmą, k”.ris 
viešpatauja gailestingose šir
dyse. Jūs ir jūsų reikalai bus 
nuolat minimi Seselių mal
dose.

šv. Kazimiero Seserys,
Juozapo Marijos Viloje.

Dėkingumas yra pirmoji 
mūsų pareiga.

Šv. Ambroziejus

ATVYKO
Apie 1951 m. vasario 16 d. 

laivu “General Muir” į New 
Yorką atvyko šie lietuviai 
tremtiniai:

Abromaitis, Gerhardas j 
Brockton, Mass.

Adomaitis, Vincas, Mary į 
Pana, III.

Asmutaitienė, Magdalena į 
Omaha, Nebr.

Brazys, Pranas į Chicago.
Čibirka, Jonas, Elena, Ro

manas, Petras į Detroit.
Franckevičius, Domininkas, 

Elena į Chicago.
Gaidelis, Viktoras, Alfrede 

į Chicago.
Gutauskas, Vaclovas į Oak 

Park, UI.
Jankauskas, Feliksas, Gali

na, Egidijus į Detroit.
Juknevičiūtė, Elena į Chica

go, Illinois.
Karpavičius, Aleksandras, 

Bronislava, Danutė, Rimand, 
Birutė į Brooklyn.

Karsokas, Jonas į Girardvil- 
le, Pa.

Kiaupa, Jurgis, Marė, Hil- 
da, Dovas, Erika į Catawba, 
N. Carolina.

Labrancas, Jonas į Chicago. 
Lukšas, Jonas, Pranciška. 

Antanas į Rumford, Maine.

Beveik kiekvienais metais 
kai kuriose Amerikos lietuvių 
mokyklose vaikučiai prisime
na tremtyje esančius lietuvius 
vaikučius ir stengiasi Velykų 
švenčių proga juos apdovano
ti velykiniais margučiais — 
dovanėlėmis, skanėsiais ir ki
tais daiktais.

Šiemet artinantis Šv. Vely
koms, neabejoju, kad Ameri
kos lietuvių mokyklų mokiniai 
taip pat prisimins ir esančius 
varge lietuvius vaikučius Vo
kietijoje, Austrijoje ir kituose 
Europos kraštuose.

Gailestingumas yra viena 
didžiųjų žmogaus dorybių, ku
ri skiepija artimo meilę.

Jūsų broliukai ir sesutės 
užjūriuose nėra toki laimingi, 
kaip jūs šiame krašte; jie ne
turi 
tiek 
kaip 
sotų
Jų tėveliai negali 
pinti būtiniausiais 
nes patys neturi ir negali jų 
gauti.

ir negali šventėms gauti 
skanėsių ir margučių 

jūs; jie džiaugiasi gavę 
kąsnį ar šiltesnį drabužį, 

juos aprū- 
daiktais.

i

I

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

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

WEST ROXBURY, MASS. 
Tel. PA — 7-1233-W

iUTOMATlC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka.

proga per radiją kreipėsi į 
Amerikos vaikučius, raginda
mas juos būti gailestingais 
kenčiantiems ir vargstantiems 
vaikučiams tremtyje.

Kai kurios mokyklos sukė
lė tam tikras pinigų sumas ir 
jau atsiuntė tam tikslui 
BALFui. Būtų labai gražu, 
kad kiekviena lietuviška mo
kykla Amerikoje galėtų bent 
kukliai prisidėti prie mažučių 
sušelpimo tremtyje. Visas su
rinktas aukas malonėkite 
siųsti:
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
105 Grand SL, Brooklyn N. Y.

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF Pirmininkas.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

r
|

Tai yra vėliausis Fordas 1951 m. ’ gro
žio šeimoje! Pamatęs pripažinsi, kad jis 
yra madniausias karas ant kelio. Bet 
jūs pabandykite Victoria vairuoti, tuo
met įsitikinsite kaip jis yra saugus ir 
kaip malonu su Juo važiuoti. Turite pa
sirinkimą 5 spalvų, du yra dvigubos 
spalvos kombinacija.

Tite new

all aroun/f'

JIS TURI V-8 JĖGĄ
— PASIŪLO FORDOMATIC* 
VAIRAVIMĄ!

Grožis ir patogumas tai dar neviskas ką 
turi Victoria! Jūs rasite, kad- jis turi 
tokio pat stiliaus inžiną. ką turi geriau
si Amerikos karai... eina švelniai._ turi 
V-8 jėgą. Tas labai sutaupo gasoliną. 
Jūs rasite, kad automatiškas vairavimas 
yra vienas puikiausių su nauju Fortio- 
inatic!

tusiom Inlerūm

tn Horly Colors
W Eictoria is ftffered in titrr* 
hftrmonizinfį interier trim 
trhemc*. Ttev? Craįir/tni 
hathcr nnJ Vinyl uphaLitrrv 
combinations—likę aū interinr 
fiitinfįs—aro cnrefuHv cutfom* 
btended mdb mbumt caiors. J

Come in ** J
and see Ms thriUingcar!’

Majauskas, Julija į Shenan
doah, Pa.

Motuzienė, Ieva į Chicago.
Narkūnas, Stasys, Helena į 

Chevy Chase, Md.
Palionis, Tadas į Ridge- 

wood, N. Y.
Paulauskas,
Philadelphia,
Prapuolenis,

garėta, Horst, 
White Plains, N. Y.

Preiss, Emanuel į Manches- 
ter, N. H.

Puzinkevičius. Kazys, Olga, 
Birutė, Vanda į Pittsburgh.

Riauba, Vincas, Agota į 
Manchester, Conn.

Rudzevičius, Albinas į Chi
cago, III.

Sandanavičienė, Pelagia į 
S. Boston, Mass.

Šimkūnas, Stanislaus, Lo
reta, Robertas, Remigijus, 
Henrich į Phila., Pa.

(Nukelta į 8-tą pusi.)

Kazys, Izabelė 
Pa.

Vytautas, Mar- 
Kazimieras į

LIEPOS ŽIEDAI
Liepos Žiedų arba
ta gerai nuo persi
šaldymų, ji sutei
kia prakaitavimą 
ir pastipri n i m ą. 
Taipgi sakoma, 
gelbstanti nuo ink-

(kidneys) ir pūslės ligų.
i yra 
paeinančio

stų
Liepos Žiedai yra gerai ir 
nuo kosulio paeinančio nuo 
šalčio ir gerklės nesmagumų 
ir užkimimo. Liepos Žiedai, 
pašutinus gerai dėti ant skau
dulių, ir skaudančių sutinimų, 
žaizdų 
turėtų 
muose 
Liepos 
prisiunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broaduay 

South Boston 27, Mass.

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

ir vočių. Liepos Žiedai 
būti visada visų na- 
kaipo naminė gyduolė.

Žiedų svaras $2.50

Draugijų Valdybų Adresai
lETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

►'irmininkS — Eva Marasienė,
625 E 8th SL, So Boston, Ma— 

Tel. SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmininkft—B. Gailiūni-snė, 

8 Wtnf!eld St., So Boston, Mase 
Prot. Rašt. — Stefanija Overkienė, 

555 E 6th St.. So. Boston, Mass 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt. — B. COnienė,
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Šiauria.

51 Tampa SL, Mattapan, Masa 
TvarkdarS — M. Matejoškienė.

866 E. 5th SL, So. Boston, Mass. 
Kasos GL—Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H SL. So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nmtokoTu mštlnink-

I

•V. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Vincas Stale utis
Sn Roeton Ma»

Kazy 3 Rusteik*
Boston Mass-

Aleksandras IvašK

irmimnaas — Viktoras Medonls,
21 Sanger SL, So Bestoj 

Vice-Plrm. -
684 Sixth St

Protokolų RaSt
206 L St So

Fin Rast
440 E Slxtb St. So Boston Mas> 

Iždininkas—Stasys K Griganavičius
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass 

Maršalka — Jonas Zatkis,
22 Beethoven St., Roxbury, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio.

2 vai. po pietų Parapijos salėj. 
492 E "th St So Boston Mas?
Visais iraugijos reikalais kreipki 

rAs nas protokolu raštininką

W A I T 7

■ » 
i! 
i' ’ I 
i! 
i!

'I 
i:

1

Pristatome Alų ir Toniką
lies turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

.oniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
T piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

! 
! 
!
!
I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-VV
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

• •< »

tdward k Waiti
(VVaitekūnas) 

-aidotuvių Okektortu 
Salsamuotoja* 

Dieni, t> 
-•lyCu- Sei M.»

Tel 3rocktur H

ZALETSKAS ■
Fiinera) Home

564 East Broadwaj ,
South Boston Mass

O A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir 8alsjmuotoja>

Patarnavimas dieną tr naktį 
Koplyčia šermenim? dyka’

NOTARY PITBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D
Lietuvis Gydytojas-
195 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maso.

so Valandos 2—4 ir 6—8
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ALT Vasario 16-tos minėjimas 
Cambridge, Mass.

švęskime Šv. Kazimierą
Šv. Kazimieras šiemet iš

puola šventadienį, būtent pir
mą mėnesio sekmadienį. Tad 
pasistenkime visi ateinantį 
sekmadienį pasimelsti prie sa
vo tautos šventojo Kazimiero 
prašydami Jo užtarimo mūsų 
tautos reikalų pas Dievą. 
Stenkimės visi tą dieną eiti 
prie Šv. Sakramentų, išklau
syti šv. Mišių ir pamokslų.

Išpažinčių bus klausoma 
ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį per šv. Mišias, 3 
vai. po pietų ir'7:30 vak.

Šv. Kazimiero pager
bimas

South Boston katalikiškas 
jaunimas rengia ypatingą šv. 
Kazimiero pagerbimą. Lietu
vos Vyčiai, Ateitininkai ir 
Skautai, gyvenantieji So. Bos- 
ton’e, susitarė bendrai (sek
madienį, kovo 4 d.).

40 vai. atlaidai
Kovo mėn. 9 dieną 8 vai. 

ryto mūsų parapijos bažny
čioje prasidės 40 valandų ado
racija. Adoracija - atlaidai 
užsibaigs kovo mėn. 11 d. 3 
vai. po pietų.
Paliuosuoja nuo pasnin

ko ir abstinencijos 
Bostono Arkivyskupas, at

sižvelgdamas į didelį susirgu- 
siųjų skaičių ir norėdamas 
kitus apsaugoti nuo susirgi
mo, panaikino Gavėnios pas
ninką ir abstinenciją. Taigi, 
mėsos negalima valgyti tik 
penktadieniais, o kitomis die
nomis galima valgyti tiek, 
kiek kas nori ir kiek kartų 
nori.

Praneškite klebonijai
Jei kas žinotų kur kokį lais

vą butą ir laisvą kambarį, yra 
prašomas pranešti klebonijai.

Sąlygos Šv. Metų 
atlaidams

Šv. Tėvas paskelbė, jog 
Šventųjų Metų atlaidus bus 
galima pelnyti visus šiuos 
1951-sius metus ir visose ka
talikų bažnyčiose, tik reika
linga išpildyti nustatytas są
lygas. Bostono Arkivyskupas 
bostoniečiams nustatė šias 
sąlygas: 1. Atlikti išpažintį
ir priimti šv. Komuniją (Ve
lykinė išpažintis ir Komunija 
neįsiskaito). 2. Aplankyti ke
turias bažnyčias.

Bostoniečiai privalo aplan
kyti šias keturias bažnyčias:
a) savo parapijos bažnyčią,
b) St. Clements Eucharistic 
Shrines, kampas Boylston St. 
ir Ipswich St. prie Massachu- 
setts Station. c) St. James 
(Šv. Jokūbo), Harrison Avė., 
d) Katedrą.

Lankant šias bažnyčias rei
kia sukalbėti 5 kartus Tėve 
Mūsų; 5 kartus Sveika Mari
ja ir 5 kartus Garbė Dievui 
Tėvui; Šv. Tėvo intencija su
kalbėti 3 Tėve Mūsų, 3 kartus 
Sveika Marija ir 3 kartus 
Garbė Dievui Tėvui.

3. 1 kartą Tikiu į Dievą 
Tėvą, 3 kartus Sveika Marija 
ir po kiekvienos Sveika Mari
ja pridėti: “Karaliene Taikos, 
melski už mus“ ir visas mal
das užbaigti šia malda: “Svei
ka Karaliene, Gailestingumo 
Motina...“

Ligoniai, kurie negali at
lankyti bažnyčių, gali gauti 
pakeitimus. Reikia tuo reikalu 
kreiptis į savo dvasios vadą.

Kun. P. Virmauskio
sveikata gerėja ir jis žada 

šv. Kazimiero dieną švęsti 
klebonijoje.

Vietine anglų spauda
“The Boston Daily Globė”, 

“The Boston Post” ir kiti 
laikraščiai savo vasario 19 d. 
rytinėje laidose parašė apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
33-jų metų sukakties minėji
mą, pažymėdami, kad minėji
me publika skaitlingai daly
vavo.

Pulk. A. Andriušaitis 
dirba Syracose, N. Y.
Bostone ilgesnį laiką gyve

nęs gen. št. pulk. A. Andriu
šaitis gavo kvietimą iš Syra- 
cuse universiteto dėstyti rusų 
kalbą ir jau kuris laikas ten 
dirba. Šeima dar tebegyvena 
Bostone. Džiugu, kad iš trem
ties atvykusiam pasisekė ge
riau įsikurti.

Vladas Puškorius 
Bostone

Ilgametis Kauno Valstybės 
Teatro aktorius ir solistas 
Vladas Puškorius iš Brockto
no persikėlė gyventi į Bosto
ną.

Ateitininkai dirba
At-kai sendraugiai Bostone 

šiais metais numatė ruošti ei
lę paskaitų apie garsiąsias 
enciklikas ir taip pat plėsti 
viešą kultūrinę veiklą. Valdy
ba šiais metais tokios sudė
ties: kun. A. Kontautas — 
dvasios vadas, St. Lūšys — 
pirm., dr. P. Kaladė — sekrt., 
V. Girnytė — kasin.

At-kai moksleiviai kiekvie
name savo susirinkime iš ei
lės susitarę skaito įdomius 
referatus. Paskutiniame susi
rinkime referatą apie religi
jos vertę skaitė Nikolskytė ir 
apie tautinį mūsų atgimimą 
ypač gerai paruoštą referatą 
skaitė Skudžinskaitė. Moks
leiviams at-kams po susirin
kimo kun. A. Kontautas pa
rodė filmą apie Šv. Mišių au
ką ir davė atitinkamus paaiš
kinimus. Dabar moksl. at-kų 
pirmininku yra Vii. Vaitkevi
čius. Juos globoja dr. J. Lei
monas ir p. St. Leimonienė.

Moksleiviai at-kai šiuo me
tu perima ir numato išplėsti 
spaudos kiosko veikimą.

Jauna Baškių šeima
susilaukė dukters, kurią šeš

tadienį, vasario mėn. 24 d. 
kun. Kazys Mažutis pakrikš
tijo Nijolės Juditos vardu. 
Krikšto tėvai buvo Apolina
ras Treinys ir p-lė Danguolė 
Lormantaitė.

Juozas Kavolinas
Vasario 21 d. mirė Juozas 

Kavolinas, gyv. 256 W. Third 
St., So. Bostone. Iškilmingai 
palaidotas šeštadienio rytą, 
vas. 24 d., iš Šv. Petro lietu
vių par. bažnyčios šv. Bene
dikto kapuose.

Velionis paliko nuliūdusias 
dukteris — Mrs. Marijoną 
Hendrickson ir Eleną Kavoli- 
naitę. Buvo pašarvotas Juozo 
Kaspero laidotuvių koplyčioje.
• Nepamirškime ligonių ir 

senelių, pasilikusių Vokietijo
je. Adresai gaunami pas kun. 
Kazį Mažutį So. Bostone.

Mirus mano mielam Dėdei
Jonui BRATfiNUI

jo mylimai žmonai Mortai, 
dukteriai .Anelei Januškevičie
nei ir sūnui Povilui reiškiu 
nuoširdžią užuojautą.

Antanas Užu Halis.

I

Arkivyskupas prašo
visų katalikų, kad visi jau 

pradėtų rinkti seną popierį. 
Arkivyskupas pasiųs žmones, 
kurie tą popierį iš gyventojų 
surinks. Rinkimas prasidės 
balandžio mėn. 1 dieną. Smul
kesnį rinkimo planą paskelb
sime vėliau. Jau šiandien pra
dėkime taupyti senus laikraš
čius.

Latvių koncertas
Š. m. vasario mėn. 24 d., 

šeštadienį, Bostono latviai 
tremtiniai buvo surengę solis
tės Ksenijos Brontes koncer
tą Dudley baptistų bažnyčios 
salėje. Programa buvo labai 
įvairi ir turininga. Ją sudarė 
latvių kompozitorių dainos ir 
operos arijos. Akompanavo 
lietuvė pianistė S. Levickienė.

Karolina Šejefkienė
Vasario 16 d. mirė Karolina 

Šejefkienė .gyvenusi 21 Lo- 
ring St., So. Bostone. Iškil
mingai palaidota pirmadienį, 
vasario 19 d. iš šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčios 
Naujos Kalvarijos kapuose. 
Velionė buvo pašarvota D. A. 
Zaletskų, laidotuvių koplyčio
je. Palaidojimu rūpinosi p. Jo
nas Kas (Kazmauskas).

Velionė buvo pavyzdinga 
lietuvė katalikė ir stambi lie
tuvių katalikų spaudos, ypač 
“Darbininko” ir katalikiškų 
įstaigų rėmėja. Paliko nuliūdi
me augytinę Stasę ir giminai
tę Moniką. Daug artimų drau- 
gių-ų Bostone, Worcestery ir 
kitur.

Jonas Bratėnas
Vasario 18 d. mirė Jonas 

Bratėnas, gyv. 27 North Mon- 
roe terr., Dorchester. Iškil
mingai palaidotas vasario 21 
d. iš Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčios Naujos Kalvarijos 
kapuose. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Mortą (Vilei- 
šytę) Bratėnienę, sūnų Povi
lą ir dukterį Anelę Januške
vičienę.

Velionis buvo pašarvotas D. 
A .Zaletskų, laidotuvių direk
torių, koplyčioje.
Magdalena Jezukevičienė

Vasario 19 dieną mirė Mag
dalena Jezukevičienė, gyv. 
403 E. 7th St., So. Bostone. 
Iškilmingai palaidota vasario 
22 d. iš šv. Petro liet. par. 
bažnyčios Naujos Kalvarijos 
kapuose. Velionė paliko nuliū
dusius vyrą Petrą Jezukevi- 
čių, sūnų Juozą ir dukterį 
Mrs. Nellie Leary. Buvo pa
šarvota D. A. Zaletskų laido
tuvių koplyčioje.

Zosė Jagminienė
Vasario 10 d., 1951 m. mirė 

Zosė Jagminienė 77 m., gyv. 
Dorchester, Mass. Velionė bu
vo kilusi iš Lietuvos, Užvenčio 
parapijos. Amerikoje išgyve
no 50 metų. Iškilmingai buvo 
palaidota vasario 13 d. iš šv. 
Petro parap. lietuvių bažny
čios Kalvarijos kapuose. Šv. 
mišias atnašavo velionės pus
brolis, Norwoodo kleb. kun. 
F. E. Norbutas. Pašarvota 
buvo D. A. Zaletskų laidotu
vių koplyčioje.

Paliko nuliūdusius sūnų 
Juozą ir dvi dukteris — Evą 
Kisielienę ir Oną Stikliorienę, 
seserį Stasę Bergvair.ienę ir 
brolį H. J. Balutį, penkis anū
kus ir tris proanūkius.

Velionės šeima dėkoja kun. 
Norbutui, visiems giminėms 
bei draugams už šv. Mišias, 
gėles ir palydėjimą į kapus ir 
taip pat laidotuvių direkto
riui D. A. Zaletskui.

Šiais metais Vasario 16 d. 
minėjimas, kurį suruošė A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
Cambridge skyrius, įvyko Ro- 
berts School auditorijoje, va
sario mėn. 11 d. 2 vaL po pie
tų. Susirinko virš 220 žmonių. 
Minėjimą atidarė ir oficialią 
dalį vedė ALTo Cambridge 
skyr. pirm. J. N. Turauskas. 
Garbės prezidiume Cambridge 
miesto Mayoras Mr. Crane ir 
draugijų atstovai. Pirminin
kas perskaitė rezoliuciją, kuri 
buvo vienbalsiai priimta. Ši 
rezoliucija bus pasiųsta ata
tinkamiems valdžios pareigū
nams. Po rezoliucijos pirmi
ninkas pakvietė miesto ma- 
yorą tarti žodį.

Mr. Crane savo ilgoj ir įdo
mioj kalboje pasidžiaugė savo 
ribose gyvenančiais lietuviais 
kaip pavyzdingais Amerikos 
piliečiais ir darbščiais sąžinin
gais žmonėmis. Pereidamas į 
dabartinius pasaulinės politi
kos įvykius, užakcentavo, kad 
Amerikos Jungtinės Valsty
bės nėra pamiršusios Lietu
vos valstybės reikalų ir kada 
ateis laikas visuomet pagel
bės lietuviams atstatyti savo 
teisėtą Lietuvos nepriklauso
mybę. Jo kalba buvo sutikta 
karštais plojimais.

Sekantis kalbėjo knygnešio 
sūnus, K. Bielinis. Jis savo 
kalboje nušvietė išblaškytų po 
pasaulį lietuvių reikšmę ir 
priminė pareigą Tautai ir 
valstybei. Paskutiniuoju kal
bėjo J. Audėnas. Jis nušvie
tė prieškarinės Lietuvos laikų 
žemės ūkio politiką ir dabar
tinį bolševikų nuteriotą Lietu
vos ūkį Jis apibūdino dabar
tinę Lietuvos ūkininko trage
diją.

Po trumpos pertraukos įvy
ko meninė dalis. Solistė p. V. 
Barmienė iš Dorchester, 
Mass. su dideliu pasisekimu 
išpildė keletą lietuvių liaudies 
kurinių. Jai akompanavo p. 
Kaupas, taip pat iš Dorches
ter, Mass. Mokinė Irena Frei- 
manaitė deklamavo eilėraštu
ką. P-nia A. Daukantienė 
(tremtinė) deklamavo St 
Santvaro eilėraštį “Kovoj už 
Laisvę”. Tuo buvo baigta pro
grama.

Meninės programos asisten
tu buvo p. J. Ambrazaitis. Per 
minėjimą surinkta aukų dėl 
Lietuvos išlaisvinimo $78.89. 
Šios aukos su kitomis ALTo 
surinktomis aukomis bus pa
siųstos ALT Centrui. Aukoto
jų pavardės ir aukos bus pa
skelbtos spaudoje.

J. S. Aras.
Moko muzikos

P-nia A. Daukantienė bai
gusi Lietuvoje — Kaune, kon
servatoriją yra didelė muzi
kos mylėtoja. Tadgi turėdama 
laisvo laiko, ne tik savo vai
kučius moko pianu skambinti, 
bet duoda pamokas ir kitiems 
pagal susitarimą. A. Daukan
tienė, kuri beveik prieš me
tus atvyko iš tremties yra 
viena iš tikrai gabiųjų pianis
čių. Sveikiname.

M. Norbutas ligoninėje
Sekmadienį, vasario 18 d. 

staigiai susirgo p. M. Norbu
tas ir patalpintas Cambridge 
miesto ligoninėje. Parėjus 
priepuoliui, pasirodė, kad M. 
Norbutas nepersunkiausiai 
apsirgęs ir po keleto dienų 
bus išleistas iš ligoninės. Lin
kime p. M. Norbutui greitai 
pasveikti.

Mirė
Vasario 11 d. mirė a. a. 

Monika Žilionienė. Velionė va
sario 14 d. iš N. P. bažnyčios 
palaidota Cambridge kapuose. 
Paliko nuliūdusius du sūnus 
— Feliksą ir Petrą; dvi duk

teris — Jeny ir Oną; du anū
kus. Velionei paskutinį patar
navimą suteikė laidotuvių di
rektorius p. A. Owirka, kurio 
koplyčioje buvo pašarvota. 
Likusiai nuliūdime velionės 
šeimai, reiškiame užuojautą.

Kortavimo vakaras
Kovo 3 d. 7 vai. vakare, 

Cambridge katalikų klube, 
įvyksta kortavimo vakaras, 
kurį rengia klubiečiai. Bus 
gražių dovanų ir nemokamai 
užkandžių bufetas. Įėjimas vi
siems tik 50c. A.D.

s

Pasisekusi parapijos 
vakarienė

Vasario 4 d. katalikų klubo 
salėje įvyko šauni parapijos 
vakarienė. Buvo daug skanių 
valgių. Visi valgė kiek kas 
norėjo. P-nia B. Žilienė su pa- 
gelba savo dukterų p. Šapu- 
tiene ir kitomis šeimininkėmis 
tikrai užsipelnė didelio pagy
rimo.

Parapijos choras vadovau
jamas muziko M. Karbott, iš
pildė gražų koncertą. Al. 
Kontrimas, K. Samalis ir Va
lerija Jankauskaitė linksmino 
visus susirinkusius pagiedo- 
damos solo.

Kalbėjo svečiai ir vietiniai, 
būtent: p. V. Šimkus, buvęs 
policijos kapitonas ir p. Šim
kienė, kun. P. šakalys iš Law- 
rence, Mass., kun. J. Naudžiū
nas, kun. J. Petrauskas ir 
kleb. kun. Pr. Juškaitis. Visi 
kalbėjo trumpai. Programai 
vadovavo kun. J. Petrauskas, 
vietos vikaras. Klebonas ir 
kun. J. Petrauskas visoms 
šeimininkėms ir A. Daukantui 
širdingiausiai dėkojo už par
davinėjimą bilietų, darbą ren
giant vakarienei ir triūsą va
karienės metu.

Pajamų įplaukė $379. Išlai
dų buvo $195. Atskaičius1* iš
laidas, parapijai gryno pelno 
liko $184.

Padėka
Klebonas kuo nuoširdžiau

siai dėkoja visoms vakarienės 
šeimininkėms, ypač poniai Ži
lienei, jos dukterims, Šepu- 
tienei, Kirslienei, Šimkienei ir 
kitoms, savo darbo prisidėju
sioms prie vakarienės pasise
kimo, choristėms, į stalus ne
šiotojoms, p.p. A. Daukantui, 
A. Zaveckui, ypatingai kun. 
Juozui Petrauskui ir kun. J. 
Naudžiūnui už jų uolų pasi
darbavimą. Lai gerasis Dievas 
visiems ir visoms gausiai už 
viską atlygina.

Taipgi dėkoju aukotojams: 
Cambridge Bottling Co., Ma
ry Jankauskaitei, Lietuvių ka
talikų klubui, Al. Stankūnui ir 
A. Daukantui’už keletą dova
nų. Visiems tariu lietuvišką 
širdingiausią ačiū.

Kun. P. Juškaitis, kleb.

• Federacijos Seimelio ir šv.
Kazimiero šventės proga kovo 
mėn. 4 d. Cambridge 10 va
landos pamaldų metu kalbės 
kun. K. Mažutis.

ATVYKO
(Atkelta iš 7-to pusi.)

Sutkienė, Petronėlė, Mėta, 
Elena į Hartford, Conn.

Šventoraitis, Vytautas, Ka
zimieras, Egidius, Saulius į 
Rochester, N. Y.

Uginčius, Bronius į Detroit.
Valuckas, Pranas į San 

Francisco, Calif.
Varkulevičius, Albertas, Ci

ną į Cobleskill, N. Y.
Voras, Stasys, Ona, Stasys, 

Klemutė, Vytautas į Chicago.
Žemaitaitis. Jonas. Marta, 

Ella, Martynas, Seimą, Edith, 
Irmgard, Augustas į New 

; York, N. Y.

• Nauja kryptis tautinių švenčių programai
• šokiai, šokiai ir šokiai...

• Rašytojas Stasys Santvaras įgalino Bostono lietuvius at
švęsti Vasario 16 d. šiemet kitaip, negu kitais metais. Jo pa
rašytas veikalas, labai puikiai aktoriaus H. Kačinsko ir jo dra
mos studijos mokinių bei muz. J. Kačinsko choro atliktas, nu
kėlė mus į praeities Lietuvą, į jos dabartines kančias ir į atei
ties perspektyvas. Po tokio vaidinimo kalbėti daug nereikėjo. 
Džiugu, kad žymus rašytojas ėmėsi tokios misijos. Svarbu, 
kad ligi kitų minėjimų tas veikalas jau pasiektų visame laisva
me pasaulyje išbarstytus lietuvius. Reikėtų rasti galimybės jį 
atspausdinti kokiam periodiniam leidiny arba atskira knyga.

• Skaityk kokios nori organizacijos laikraštį, klausyk ra
dijo pranešimus. Kiek daug ten kalbama apie šokius: šoka lie
tuviai Amerikoje. Šoka jie per tautines šventes, šoka gavėnio
je. Šokiai rengiami biznio sumetimais. Juos rengia ir ne katali-
kai ir katalikai, nesvarbu kokiu laiku. Keista, kad tuo klausi
mu nesigirdi tvirtesnio dvasininko pasisakymo. Argi gavėnios 
papročiai Amerikos katalikų nepripažįstami? O gi tautinių 
švenčių proga argi tinka šokti? Kas buvo paskutiniame Vasa
rio 16 minėjime Bostone, ar sutiks, kad po tokio minėjimo tin
ka linksmintis? Daugeliu atvejų tokie dalykai atsitinka dėl 
perlengvo būdo, dėl neapsižiūrėjimo. Ne visada ir ne iš visko 
galime daryti biznį. Kartais reikia ir susikaupti. Pasakysite, 
kad Amerika laisvių kraštas, kas nori gali šokti, kas nenori 
— gali neiti. Taip tai taip, bet vis dėlto laisvė negali išvesti į 
palaidumą. Mums lietuviams, kokių pažiūrų bebūtume, perdaug 
šiuo metu linksmintis nedera. Geriau sunaudokime kiekvieną 
galimą progą susikaupimui, Tėvynės likimo apsvarstymui.

K. Mockus.

i PO SVETIMU

Faustas Kirša šventė 
gimtadienį pas skautus
Poetas Faustas Kirša yra 

lietuvių skautų bičiulis bei 
veikėjas, Lietuvių Skautų 
S-gos Tarybos narys. Vasa
rio 17 d. jaukiame sktn. V. 
Barmienės bute buvo gražiai 
atšvęsta jo 60-ties metų su
kaktis. Pobūvyje dalyvavo 
Bostono skautininkų ramovės, 
akad. skautų sąjūdžio ir abie
jų vietininkijų atstovai. Su
kaktuvininką sveikino pasktn. 
E. Gimbutienė ir sktn. prof. 
Ig. Končius.

Sukaktuvininkas, dėkoda
mas už jo gimtadienio atžy- 
mėjimą, pabrėžė skautiškojo 
obalsio — DIEVUI, TĖVY
NEI ir ARTIMUI — tvirtumą 
ir prasmingumą. Kartu ragino 
skautiškąjį jaunimą, ypač da
bar tremtyje, kuo daugiausiai 
aukotis Tėvynei.

Didelį džiaugsmą visiems to 
pobūvio dalyviams F. Kirša 
suteikė, paskaitydamas — 
“LAISVES PRARADIMAS” 
— ištrauką iš “Pelenų” 3-čio- 
sios knygos. Visi, tartum už
burti, nutylo, o nuostabūs 
vaizdai iš pačios poeto širdies 
plaukte plaukė klausančiųjų 
tarpan. Jam įteiktas kuklus 
sveikinimo raštas, perrištas 
tautinių raštų juostele.

Sktn. V. Barmienė padaina
vo tris F. Kiršos kurinius — 

Atliekame Spaudos Darbus
Laikraštis “Darbinin

kas” turi įrengęs mo
dernišką spaus t u v ę, 
kurioje atlieka įvai
riausius spaudos dar
bus, skubiai ir nebran
giai.

SPAUSDINAME:
knygas, pemfletus, at
virutes, konstitucijas,

plakatus, tikietus, vizitines korteles, parengimų 
programas, įvairius cirkuliorus, laiškams antraš
tes, konvertus, vestuvių pakvietimus ir kitokius 
spaudos darbus.

Visais reikalais kreipkitės:
“DARBININKAS”

366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

no)„ “Tyluma“ (St. Šimkaus) 
“Malda“ (muz. Br. Budriū- 
ir “Mano rožė” (A. Kačanaus- 
ko). Akom ponavo kompozito
rius Juozas Gaubas.

Sukaktuvininką sveikino ir 
pasigerėjimą jo darbais reiškė 
vyr. skaut. dr. V. Čepas, sktn. 
VI. Petukauskas, vyr. sktn. L. 
Čepienė, dr. Br. Kalvaitis. 
Skaučių, bičiulė p. Tumavičie- 
nė, išvykusi Floridon, atsiuntė 
malonų sveikinimo laišką ir 
piniginę ($10) dovaną, kurią 
sukaktuvininkas perdavė Bos
tono skaučių vietininkijai pa
remti.

• “GEDIMINO SAPNAS”
Bostono liet, jaunesn. skau

tės ir skautai vasario 18 d. 
per Lietuvių Radijo programą 
vaidino “Gedimino Sapną” — 
ištrauką iš Balio Sruogos 
knygos “Giesmė apie Gedimi
ną“. Tą dieną pasitaikė lietin
gas oras, tačiau mažieji vai
dintojai atliko savo gerąjį 
darbelį Tėvynei ir įtikinančiai 
vaidino. Režisavo vyr. sktn. 
L. Čepienė.

Jaunesn. skautės ir skautai 
yra labai dėkingi savo bičiu
liams p. dr. Br. Kalvaičiui ir 
p. S. Minkui bei psktn. K. 
Kasperavičiui, kurie juos nu
vežė savo automobiliais radi
jo stotin ir iš ten parvežė į 
pamaldas Šv. Petro bažny
čion. G. J.


