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Planai Korėjos krizei baigti
Sausio 9 d. JAV delegacijos šefas Jungt. Tau

toms Warren R. Austin patiekė 4-rių punktų progra
mą Korėjos krizei išspręsti. Jis pareiškė, kad JAV 
tvirtai laikysis tų principų, dėl kurių ji išėjo į Ko
rėjos karą. Jis sakė, kad Amerika sveikina betkokį 
garbingą taikingu būdu Korėjos karo sprendimą, ta
čiau agresorius, ar būtų didelis ar mažas, negali mū
sų priversti pasitrąukti nuo tų principų. Jis nurodė 
keturis punktus Korėjos krizei spręsti: 1. pripažinti, 
kad raudonoji Kinija įvykdė agresiją; 2. reikalauti, 
kad iš Korėjos pasitrauktų Kinijos komunistai ir 
kad visi UN’o nariai liautųsi rėmę tą agresiją; 3. rei
kalauti, kad kiekvienas UN’o narys remtų pagal sa
vo išgalės šios organizacijos priimtą akciją; 4. nau
jai sudarytas komitetas turi tuojau imtis priemonių 
agresijos plėtotei sustabdyti.

Atmušė durtuvais
Sausio 10 Jung. Tautų pėstininkai Wonjų rajo

ne puolė priešą durtuvais ir atmetė apie tris my ias 
atgal. Šiaurės Korėjos komunistų apie 130,000 armi
ja, surinkta iš įvairių likučių, telkėsi puolimui Won- 
jų rajone ir apie 180,000 Kinijos komunistų Osan ra
jone.

Sausio 11 d. komunistai vėl puolė prie Wonjų, 
tačiau po 7 vai. mūšio buvo atmušti ir patyrė nuos
tolių apie 2100 žmonių užmuštais.

Telkia dideles jėgas puolimui
Komunistai vėl telkia masines jėgas puolimui 

visame fronte. Jas sudaro apie 280.000 armija, re
miama 500 lėktuvų ir 200 tankų. Žvalgyba sako, kad 
tų lėktuvų bazės yra Mandžiūrijoje. Tie lėktuvai ir 
tankai yra rusų gamybos. Pirmą kartą Korėjos kare 
komunistai yra sutelkę tokį skaičių lėktuvų.

Pietinės Korėjos vyriausybė įsakė miestams ir 
kitoms vietovėms pasirengti prieš galimą komunistų 
aviacijos puolimą.

Sugriežtino cenzūrą
Gen. McArthur vyr. būstinė įsakė griežtai kon

troliuoti 8-tos armijos pranešimus, taip pat žinias 
apie Jung. Tautų pagrindinių jėgų koncentraciją. Tai 
yra griežčiausia cenzūra JAV karo istorijoje.

, Paneigė žinias apie evakuaciją
Sausio 10 d. gen. MacArthur štabas paneigė ži

nias, paskleistas JAV spaudoje, kad gen. MacArthur 
rekomendavęs atitraukti visas UN’o pajėgas iš Ko
rėjos. Gen. MacArthur štabo informacijų valdinin
kas pulk. M. P. Echols pareiškė, kad nebuvo Korė
jos evdkuacijos reikalu nei oficialaus nei neoficia
laus pareiškimo.

Korėjos karo nuostoliai
Iki sausio 10 d. amerikiečių nuostoliai Korėjoje 

siekė 42,713. Pagal šiuos naujus davinius 6247 žuvę 
kovose, 29.306 sužeisti ir 7160 dingę be žinios. Pridė
jus 759 mirusius nuo žaizdų, žuvusių skaičius siekia 
7023. Pagal ginkluotų pajėgų rūšis nuostoliai tokie: 
Armija 
vyno pajėgos — 465 ir oro pajėgos — 332.

■i D. Britanija ir Indija ieško kompromiso tarp 
Amerikos ir Kinijos karui baigti. Tokiu būdu jos no
ri išsaugoti Britų imperijos vienybę ir išvengti skili
mo su Jungt. Valstybėmis. Anglija ir Indija pasisa
ko už Kinijos įsileidimą į UN, ir tai tuojau.

34,730, marinų korpusas — 7186, jūrų lai-

ITALIJA - EUROPOS 
ARSENALAS

Roma. — JAV pritarė karas, jeigu 
Italijos vyriausybės su
darytam planui išplėsti 
krašte pramonę, kuri bū
tų palenkta Vakarų Eu
ropos gynybai Atlanto 
sutarties rėmuose. Pla
nas apima 416 milionų 
dolerių. Dar nėra žinios, 
kiek JAV prie tos sumos 
prisidės pinigais ir me
džiagomis.

Planą vykdant apie du 
milionai Italijos bedar
bių gautų darbą ir būtų 
sunkiau prieinami komu
nistų propagandai. Ko-

tik Italijos 
vyriausybė nesiliaus dė
jusis su Atlanto sutar
ties valstybėmis.

JAV laivynas vizituos
Londonas — Yra žinių, 

kad Jungt. Va’stybių 
6-tas laivynas, kur da
bartiniu metu yra Vidur
žemio vandenyne, nuo 
sausio 6 d. iki 13 d. vizi
tuos Ispaniją.

6-tajam Jung. Valst. 
laivynui vadovauja vice- 
admirolas John J. Bal- 
lentine, kuris su kreise-

PENKTADIL SAUSIU (January),

82 Kongresas savo pirmąjį posėdį pradeda malda.

K ;

ryt-' - 'vTSJ

DARBININKŲ PADĖTI REIKALAUJA IŠTIRTI 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trygve Lie, 
pranešama,

Lake Success. — Jung
tinių Tautų generalinis 
sekretorius 
kaip dabar 
dar gruodžio mėn. 8 d.
pasiuntė Sovietų Rusijai 
notą, kurioje prašo leisti 
patyrinėti sovietų darbi
ninkų padėtį ir jų profe
sinių sąjungų veikimą.

Nota yra paremta kal
tinimais, kuriuos Jungti
nėms Tautoms dar praė
jusių metų liepos mėn. 
20 d. įteikė Tarptautinė 
Laisvųjų Profesinių Są
jungų Federacija. Ji nu
rodo, kad Sovietų Sąjun-

goję profesinės darbinin
kų organizacijos (uni
jos) y "a valdžios griežto
je kontrolėje, kad darbi
ninkas yra pririštas prie 
savo darbo ir vietos ir 
kad įmonėse darbininkai 
yra palenkti diktatūrinei 
viršininkų (bosų) valiai. 
Taip pat, be kitų dar da
lykų, pabrėžiama, kad 
Sovietų Rusijoje darbi
ninkams nėra nustatytos 
uždarbio normos ir kad 
darbininkai negali slap
tai balsuoti savo organi
zacijose.

Visa tai seniai žinoma,

ARKIV. A. STEPINAC 
NEPALEIDŽIAMAS

Belgradas, Jugoslavija. 
— Komunistinės Jugo
slavijos diktatorius Tito 
viešai pareiškė, kad ka
linamojo arkiv. Aloyzo 
Stepinac tuo tarpu jis 
nemano paleisti, nes tam 
esanti priešinga Rytų 
Ortodoksų Bažnyčia, o 
arkiv. Stepinac nesudaro 
kraštui jokio pavojaus.

Kitais klausimais jis 
pareiškė, kad karas nėra 
neišvengiamas, bet ir 
taika negali būti perka
ma betkuria kaina, nes 
kas vieniems reiškia tai
ką, kitiems gali reikšti 
nelaisvę. Jis norėtų, kad 
sąjungininkai iš Korėjos 
pasitrauktų, kad Vokie
tija nebūtų atginkluoja- 
ma ir kad vakariečiai su 
bolševikais suseitų pasi
tarti. Be to, jis pabrėžė, 
kad Jugoslavija pakan
kamai stipri atremti 
600,000 vyrų armiją, ku
rią sudaro Vengrija, Bul-

bet bus įdomu sužinoti, 
ką bolševikai į tą notą 
atsakys. Jei jų sąžinė bū
tų rami, tai geriausia pa
darytų, kad pasikviestų 
tarptautinę darbininkų 
komisiją ir leistų jai lais
vai pastudijuoti, kaip 
Sovietų Rusijoje darbi
ninkai gyvena ir organi
zuojasi. Tada atkristų 
visi kaltinimai.

Kaltė verčiama 
darbininkams

Budapeštas. — Vengri
joje komunistinė vyriau
sybė išleido instrukcijas 
darbininkams, iš kurių 
algos bus atskaitoma už 
sugadytas prekes.

Kaip žinoma, dėl bolše
vikinės tvarkos pačioje 
Sov. Rusijoje daug pre
kių iš fabriko išeina ne
tinkamų. Tas pats maty
ti, pasidarė ir Vengrijo
je. Komunistai, kad ir 
turi savikritiką, bet sa
vęs netaiso, o kaltę ver
čia darbininkams.

f

Slapti kariški pasitarimai
Bonu, Vokietija. —Šio

mis dienomis Vokietijo
je, Bonn mieste, vyksta 
slapti vokiečių politikų 
ir -karių pasitarimai dėl 
Vokietijos atginklavi- 
mo. Amerikiečių sluogs- 
niai pasitarimus laiko 
gerai ir patenkinamai 
vykstančius. g

SUNKU BŪTŲ ATLAIKYTI |
Bonn, Vokietija — Vo

kiečių gen. Heinz Gud
rian, Hitlerio laikų tan
kų specialistas, išleido 
knygą, kurioje įrodinėja, 
kad bolševikų invaziją į 
Vakarų Europą būtų 
sunku sulaikyti. Kol at
eitų pagalba, jie pasiek
tų Atlanto pakraščius. 
Ano karo metu jis su 
mažesnėms jėgoms grei
tai peržygiavo visą Pran
cūziją, o dabar pultų iš
tisos bolševikų masės.

Ba-garija ir Rumunija, 
das Jugoslavijoj bus nu
galėtas su JAV pagalba. 
Komunistinė Jugoslavi
ja paliks ir toliau.

Paskutinis prisipažini
mas viską paaiškina. Ti
to nenori paleisti arkiv. 
Stepinac ne dėl Rytų Or
todoksų Bažnyčios, bet 
dėl savo komunistinės 
diktatūros. Jis taip pat 
bijo jos netekti karui ki
lus. Žlugus bolševizmui, 
pasibaigtų ir Tito dienos. 
Gera, kad bent tiek su
pranta, jog ką vieniems 
reiškia taika, tai kitiems 
gali būti nelaisvė. Savo 
komunistiška taika jis 
laiko arkiv. Stepinac ne
laisvėje.
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Kodėl Vakarų Europa 
ginkluojasi?

Paryžius. — Prancūzi
ja ir Britanija atsakė į 
Sovietų notą, kurioje bu
vo protestuojama prieš 
jų ginklavimąsi Atlanto 
pakto rėmuose. Bolševi
kai pareiškė, kad minė
tas paktas yra nukreip
tas prieš Sovietų Rusiją. 
Prancūzų ir anglų 
riausybės nurodė, 
Atlanto paktas

vy- 
kad 

yra nu
kreiptas ne prieš Rusiją, 
bet prieš ginkluotą agre
sijų. O ginkluotis jas pri
vertė pačios Sovietų Ru
sijos grasinami veiks
mai:

1. Sovietų Rusija laiko 
tokias ginkluotas pajė
gas, kurios pralenkia bu
vusius praėjusio karo są
jungininkus, ir nenori 
prisiimti jokios tarptau-

tinės kontrolės, kaip bu
vo siūloma.

2. Minėtas ginkluotas 
pajėgas Sovietų Rusija 
pilnai atginkluoja Rytų 
Europos valstybes, įskai
tant ir Vokietijos oku
puotą sritį.

3. Sovietų Rusija pilnai 
atginkluoja Rytų Euro
pos valstybes, įskaitant 
ir Vokietijos okupuotą 
sritį.

4. Sovietų Rusija savo 
zonoje yra suorganizavu
si karinius vienetus ir re
mia subversinį darbą, 
nukreiptą prieš kitus 
kraštus.

5. Sovietų Rusija ir jos 
sąjungininkai priešinasi 
Jungtinių Tautų kolekty
vinėms pastangoms su
laikyti komunizmo agre
siją Tolimuose Rytuose.

Joseph 
Boston

KAS APRŪPINA RAUDO
NUOSIUS GUMA

Londonas — 
Newman “The
Daily Globė” š. m. sausio 
6 d. laidoje rašo, kad 
Šiaurės Atlanto pakto 
nariai D. Britaiija ir O- 
landija stambiais kie
kiais teikia svarbias gu
mos karo žaliavas Sovie
tų Rusijai ir komunisti
nei Kinijai.

D. Britanija per 11-ka 
mėn. 1950 m. eksportavo 
Rusijon 92,878 ton. gu
mos. Olandija 1949 m. iš 
Indonezijos 
Rusijai 
mos ir 
1950 m. 
siuntė,
metų spalio mėnesį 
Rusijai išsiuntė 1873 ton. 
gurno, o sekančiais dviem

pristačiusi 
22,000 ton. gu- 

nuo to 
spalio 
Tačiau

laiko iki 
mėn. ne

praeitų 
vėl

paskutiniais mėnesiais 
bus išsiuntusi daugiau 
3000 tonų Rusijai gumos. 
Ar Prancūzija daro tokį 
biznį iš Indokinijos— nė
ra tikrai žinoma, bet esą 
pagrindo įtarimui, kad ir 
Prancūzija yra vienas 
Sovietų apsirūpinimo gu
ma šaltinis.

Paminėti gumos kie
kiai, kuriuos Sovietų Ru
sija gauna mainais iš D. 
Britanijos ir Olandijos, 
palyginus su tais, ku
riuos ji perka tiesiog iš 
britų kolonijų Malajuose, 
yra nežymūs. Ši britų ko
lonija paskutinių 1950 m. 
11 mėn. bėgyje išsiuntu
si gumos Rusijai 66,598 
ton.; gi per visus 1949 m. 
tik 63,414 ton.
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• Milionai tonų sviesto 
ir kitų maisto produktų 
iš JAV siunčiama j Jugo
slaviją žemomis kaino
mis. Tuo tarpu kariuo- 

i pro-munistuojantis šen. Emi- r’u‘ News ir ke-. meųė tuos pačius pro
tu riais^ torpediniais .lai-' duktus turi: supirkinėti 

rinkoje, mokėti aukštes
nes kainas ir ne visada 
gauna.

li° Lusa. parlamente pa- vais lankys aukščiau 
reiske kad bus tuojau minėtomis dienomis Bar- 
sukeltas krašte pilietinis celonoje.

Gen. Gudrian pataria ge
rai įsistiprinti Afrikoje, 
iš kur bus galima Sovie
tų Rusiją įveikti.

Paragino išvykti
Hong-Kong. — JAV 

konsulas Walter P. Mc- 
Conaughey patarė Ame
rikos piliečiams išvykti 
iš Hong-Kong dėl blogė
jančios Tolimuose Ry
tuose padėties.

Prie Hong-Kongo su
telkta apie 45,000 kinų.

jvglu/hos ŽINIOS
A Gen. Dwight D. Eisenhower užtikrino Prancū

zijos prezidentą Vincent Auriol, kad JAV teiks pil
ną paramą ir padės sudaryti vieningą tarptautinę 
karinę pajėgą, kuri galėtų apginti šiaurės Atlanto 
sutarties kraštus nuo užpuoliko.

A Jung. Valstybių atstovas John Kennedy 
(Mass.) nuvyko į Londoną tyrinėti Vakarų Europos 
padėtį ir padarytą pažangą ginklavimosi srityje. Jis 
planuoja aplankyti Prancūziją, Belgiją, Vokietiją, 
Jugoslaviją, Italiją ir Turkiją ir gal būti Ispaniją.

A Pirmą kartą nuo Ispanijos civilio karo 1936 
m. Jung. Valstybių penki karo laivai įplaukė į Ispa
nijos uostą. Šiomis dienomis Jung. Valstybės ir Is
panija atnaujino pilnus diplomatinius santykius.

A Sovietų Rusijos spauda kaltina Jung. Valsty
bes, kad jos pavertusios Alaską “lėktuvų baze”. Jie 
sako, kad JAV pasiruošusios iš Alaskos užpulti So
vietų Rusiją ir kitus Pacifiko kraštus.

A Izraelio valstybė paskolų bonais nori surinkti 
Amerikoje 500 milionų dolerių. Sudarytas tam spe
cialus komitetas, kuriam vadovauja buvęts JAV iždo 
sekretorius Henry Morgenthau Jr. Jis 
reikalu su prez. Trumanu.

A Neoficialūs užsienio sluogsniai 
Sovietų Rusija turi pasigaminus apie 
bombų. Metų pabaigoje turėsianti arti 60. Dabar ji 
gaminanti po 2 bombas į menesį, o vėliau jau galė
sianti gamintis po 3. JAV, sakoma, turinti tarp 350 
ir 1000 bombų.

kalbėjosi tuo
I 

praneša, kad
30 atominių



Penktadienis, Sausio 12, 1951

Kazys Verzikas

(Ne juokais!)
i * ' '

Cicero, Illinois. — Ar amerikiečiai pasitrauks ar nepasi
trauks iš Korėjos, visvien tai skaudus smūgis ir labai daugeliu' 
atžvilgiu. Apie'tai jau teko keletą kartų šioje pačioje vietoje 
išsitarti. Tat ar galima rimtai ieškoti kokių laimėjimų Korėjo
je? Galima. Ir būtinai reikalinga.

Be Korėjos smūgio trys dalykai būtų ilgai dar palikę ne
išspręsti. O tas neišsprendimas ir neapsisprendimas galėjo nu
vesti j dar negirdėtą pasaulyje katastrofą Amerikai ir kitoms 
dar laisvoms tautoms.

Visų pirma, išaiškėjo raudonosios Kinijos mįslė. Aiškiau 
sakant — paaiškėjo demokratiškų tautų padaryta katastrofiš
ka klaida. Kinija pasidarė Maskvos aklas ir bebalsis įrankis. 
Raudonoji Kinija tapo Amerikos ir visų demokratinių tautų 
priešas ir veržiasi į karą. Savo noru ar pagal Maskvos bizūną— 
faktas lieka tas pats.

Antras dalykas yra, va, toks. Korėjos įvykiai iššaukė isto
rišką pasikeitimą Amerikos tautos galvojime. Korėjos įvykiai 
per labai trumpą laiką įtikino, kad priešo vien pagąsdinimu, 
pagrasinimu nenugalėsi, betgi nepabaidysi. Pasirodė, kad nei 
raudonoji Kinija, nei jos dabartinis “bosas” Sovietai visai ne
sirūpina tuo, kas gali būti, ką gali Amerika ar kitos demokra
tinės tautos sukurti ar padaryti. Amerika iš to greit padarė■
išvadas. Pradėjo “daryti”. Ką daryti? Tatai pasakė savo kal
boje prezidentąs Trumanas. Reikia manyti, kad bus dar daug 
padaryta ir to, ko nepasakė...

Trečias dalykas, bene bus, pats svarbiausias. Korėjos įvy
kiai “atvėrė” Europai akis. Prieš Europos akis šmekstelėjo 
šiurpulingas vaizdas. Koks? Labai paprastai. Europa buvo la
bai gausiai Amerikos įvairiais būdais šelpiama ir remiama. 
Amerikos kariškas ir ekonominis autoritetas pasidarė labai 
didelis. Ir dar vienas dalykas. Visiems Europoje buvo aišku, 
kad Amerika yra suinteresuota Europos gynimu beveik taip 
pat. kaip savo krašto sienų gynimu. Išvados pasidarė pačios. 
Daug buvo visokių svarstymų, visokių principinių nesutarimų, 
visokių neatmezgamų mazgų. Visi manė — jei bus tikra bėda, 
ateis Amerika ir bus vėl tvarka.

Korėjos įvykiai ir gresiantis karas su raudonąja Kinija 
parodė Europai, kad gali būti ir kitaip. O be to. kaltinimai 
Europai vis garsiau pradėjo pasigirsti Amerikoje. Ne be rei
kalo Anglijos ministeris pirmininkas atpiškėjo pas Trumaną. 
Dėl ko jie ten abu susitarė, dėl ko nesusitarė — iš oficialių 
pranešimų neperdaug aišku. Faktas gi liks faktu, kad Ameri
ka užaliarmavo Europą. Paprastai sakant, išdėjo kaip ant del
no: “arba jūs skubiai ginkluokjtės ir ruoškitės karui ir Ame
rika jums padės, arba Amerika* padarys viena savo sprendi
mus”...

Taigi Korėja davė ir didelį laimėjimą. Nors to laimėjimo 
kaina kruvinai aukšta. Bet, matyti, kitaip nebuvo galima.

SUSIRŪPINO VAIKŲ AUKLĖJIMU
Kas prisimena lietuviškas 

mokyklas ir yra matęs V. Eu
ropos auklėjimą, tas mato be
galinį skirtumą tarp Ameri
kos ir kitų kraštų auklėjimo 
srityje. Turbūt nerasime nie
kur kito tokio krašto, kur 
būtų taip laisvai paleisti vai
kai. Europiečiui kartais net 
nesuprantama, kaip jie mo
kyklose išdykauja. visai ne
gerbia vyresniųjų, kaip Lais
vai lankosi į kinus, kur mato 
tik šaudymąsi, pistoletus ir 
visokias žudynes. Jaūni jie 
pradeda ir rūkyti, o vyresnie
ji nieko nesako

Toks auklėjimas neišugdo 
charakterio ir gerų valstybės 
piliečių, darbščių ir patvarių 
žmonių. Žengdama į galingą

valstybę. Amerika susirūpina 
ir savo jaunimu. Daug kur 
vyksta auklėtojų suvažiavi
mai. kur pasisakoma, kad mo
kyklos turinčios daugiau dė
mesio skirjti moralinėms bei 
dvasinėms vertybėms stiprin
ti

Keista liga
BrazzaviUe. — Tarp Centri

nės Afrikos negrų pasirodė 
keista liga, kuria serga dau
giausia vaikai. Susirgę jie iš 
juodų negriukų pasidaro rau
doni. Apie 40 procentų vaikų 
miršta. Pasaulinė Sveikatos 
Organizacija, kuri priklauso 
Jungtinėms Tautoms, pasiun
tė specialistus gydytojus ligai 
ištirti.

Atominės energijos komisijos pirmininkas Gordon 
Dean (kairėje) pareiškė, kad atominės energijos panaudo
jimas taikos reikalams dėl karo sustabdomas. Dešinėje ko
misijos narys B. Smythe pareiškė, kad Sovietų Rusija turi 
atominę bombą. _
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LENKŲ GROBONIŠKI PLANAI

Pirmose tronto linijose. Orlaiviai puolą priešą

prisiminimus, 
simpatijos len- 
kuri tiek daug 
karo audrose, 

jis dažnai

tai, 
šito 

šypsena 
ir nurodo jos klai-

3b 1■pi’
B 1■i

KATALIKŲ KANČIOS ESTIJOJE
Helsinkis. — Kaip praneša 

agentūra CIP, Katalikų Baž
nyčia Estijoje beveik galuti
nai sunaikinta. Apaštališkasis 
Administratorius Estijoje
Mons. Edoardas Profittlich 
yra uždarytas Sibiro Koncen
tracijos stovykloje. Tas pats 
likimas ištiko beveik visus Es
tijos katalikų kunigus.

Paskutiniu laiku pasieku
siomis žiniomis ir Estijos pro
testantai bei ortodoksai yra 
nukentėję panašiu būdu. Šiuo 
laiku visas viešojo religinio 
gyvenimo tvarkymas Estijoje 
yra išimtinai Maskvos pasta
tyto komunistinio elemento 
rankose.

Krikščioniškos religinės 
šventės yra panaikintos. Visi, 
kurie 
minti

atsilikusiais na- 
Estijos katalikų

krikštą, moterystę, mišia^ ar
ba krikščionišką palaidojimą, 
yra laikomi 
cionalistais.
kančių taurę dar labiau ap
kartina komunistinė valdžia, 
be atodairos vesdama ateisti
nę propagandą visame krašte.

Laiškai į Lietuvą
Liko ten mūsų artimieji, 

tėvai, broliai, seserys, drau
gai. Taip noris sužinoti, kaip 
jiems einasi, ar dar neišva
žiavo “sveikatos pataisyti” į 
kitas respublikas. Pačios ran
kos siekia plunksnos pabrėžti 
porą žodelių. Kas yra ten bu
vęs ir ragavęs 
vaisių, žino tuos 
gauti iš užsienio
trenątiniai juk tai puikiausiai 
žino, bet vis tiek rašo, neįspė-

%

ja ir mūsų brolių lietuvių, 
kurie nepažino tų sąlygų. Ten 
kiekvienas laiškas yra kon
troliuojamas. sekamas, užra
šomas į knygas. Kiekvienas 
atsakymas taip pat kuo tiks
liausiai išstudijuojamas. To
dėl nenustebkite, kad jūsų 
laiškai bus “bilietas” į Sibirą. 
Skaitome spaudoje juk daugel 
atsitikimų, kur dėkoja už ne
mokamą kelionę. Tad ar verta 
savo artimuosius statyti 
delius pavojus?

i di-

dar drįsta viešai pri- 
religines apeigas, kaip

to “rojaus” 
malonumus 
laišką. Visi

PRAŠO LĮĘTUVIUS BALSUOTI
Norwood, Mass.— šio mies

telio valdininkų rinkimai įvyks 
pirmadienį, sausio 15 d. Tho
mas F. Riley, turįs savo biz
nį per 30 metų ir buvęs Nor- 
woodo Komercijos Rūmų pir
mininku du metus, wfinansų 
komisijos nariu 5 metus, yra 
kandidatu į miesto valdinin
kus. Būdamas finansų komisi
joje, labai daug pasidarbavo 
dėl sumažinimo miestelio iš
laidų. Jis yra nuoširdus 
vi ųbičiulis. Todėl tikisi 
vių paramos.

Frances L. 
Norwoode 30 
pasireiškusi 
veikloje.
Rekreacijos Patarėjų Tarybos 
sekretore ir nuo 1941 iki 1945 
m. buvo Morrill Memorial bib- 

se k re tore.
buvo 
Nuo

su 
visuomenės reika-

L. Bianchot yra 
į miestelio mokyk-

Nacių auka — 
palaimintasis

Tėvas M. Kolbe, vienuolis 
konventualistas, apie kurį bu
vo rašyta “Darbininko” atkar
pose (Nr. 76-79), rengiamasi 
paskelbti palaimintuoju. Jis 
buvo lenkas misionierius, mo
kęsis Italijoje ir dirbęs In
dijoje ir Japonijoje. Paskuti
nio karo metu buvo grįžęs į 
Lenkiją, kur nacių vokiečių 
buvo suimtas išvežtas į Aus- 
witzo koncentracijos lagerį, 
ten pasiaukojęs už kitą kalinį, 
nukankintas ir sudegintas.

Churchillis, rašydamas šito 
Antrojo karo 
nerodo jokios 
kų tautai, 
nukentėjo 
Ironiška 
jai kanda
das ir nedraugiškumą. Kaip 
vieną iš nedraugiškiausių len
kų išsišokimų primena Čeko
slovakijos tragediją. Lenkai 
savo spaudoje protestavo 
neigdami, kad jie yra taurūs 
ir didžiai nusipelnę. Tačiau 
paskutinieji lenkų vadų susi
rinkimai ar vieši ^pareiškimai 
praskleidžia jų idėjas. Jie pa
silieka tokie pat grobonys. 
Kadaise, bene prieš metus, 
Belgijoje įvykusiame socialis
tų suvažiavime visi puolė len
kus, o jie vis dėl to pasisakė, 
kad dabartinės sienos su Vo
kietija yra geros, jas reikia 
ginti ir neatsisakyti nei Uk
rainos sričių, nei Vilniaus 
krašto. Tą patį gieda ir jų ge
nerolas Anders. O ką galvoja 
Amerikos lenkai apie Vilnių, 
įdomias žinias paduoda ‘Drau
gas’ š. m. gruodžio 13 d. 
n-ryje. Čia visas ir perspaus
diname :

Tuo pat metu, kai New 
Yorke, McAlpin viešbutyje, 
vyko Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavimas, 
š. m. lapkričio 17-18 dienomis 
Washingtone, D. C., 
viešbutyje, 
trečias 
greso 
(Rady 
Polonii 
žiavimas, 
per 120 
JAV-bių 
veik visų

b) JAV komisijonieriui Vo
kietijoje John J. McCloy — 
dėl lenkų persekiojimo Vokie
tijoj ir dėl vokiečių brutalaus 
elgesio su jais tremtyje; dėl 
mokyklų uždarymo, Įjungimo 
į vokiečių ūkį, emigracijos ir 
kt.

4. Protestas Columbijos uni
versiteto prezidentui JAV — 
dėl priėmimo $10,000 pašal
pos iš Bierutos režimo lenkų 
kalbos katedros išlaikymui.

Kada gi, pagaliau, lenkai 
liausis grobę svetimas žemes 
ir miestus?

Nuo 1919 iki 1939 metų len
kai grobstė Baltgudžių, Uk
rainos ir Čekų žemes ir dar 
kėsinosi į vokiečių 
priespauda va ldė
tautas ir mažumas, 
mi jas dvasiniai ir
niai. Labai laikas lenkams ap- 
sisvarstyti ir ieškoti geresnio 
sugyvenimo su kaimynais.

sodybas; 
pavergtas 
slopinda- 

medžiagi-

m.

įgaliotinių, 
išleidžiamų 

pat. Londo- 
spaudos at-

lietu- 
lietu-

Bianchot.
metų, visuomet 

visuomen i n ė j e 
Nuo 1938 m. buvo

gyv-

1924 m. dirba Old Colony 
Trust bendrovėje ir First Na- 
tional Banke, Bostone. Ji yra 
labai gerai susipažinusi 
miesto ir 
lais.

Frances 
kandidatė
lų komitetą. Ji tvirtai įsitiki
nus. kad mokyklų komitete 
turi būti nors viena moteris. 
Todėl ji tikisi lietuvių balsų, 
nes ji labai gerai pažįsta lie
tuvius ir visuomet pasiruošus 
lietuviams patarnauti.

Thomas F. Riley ir Frances 
L. Bianchot yra katalikai.

• Lansberge, Vokietijoje, 
tarp žydų ir vokiečių įvyko 
kruvinos muštynės. Apie 300 
DP žydų norėjo sukliudyti 
3000 vokiečių protesto mitin
gą. Vokiečiai protestavo prieš 
areštą kelių asmenų, kurie 
buvo įskųsti karo metu šaudę 
žydus.

liotekos globėjų
Nuo 1943 iki 1945 m. 
mokyklų tarybos narė.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, sausio 14 d. 

5:30 p.p. per radijo stotį — 
WMEX — 1510 kilocycles bus 
duodama programa apie Ang
lijos kankinį Centerbury arki
vyskupą šv. Thomas A'Be- 
cket, kuris to laiko Anglijos 
didikų nužudytas prie tos pui
kiosios katedros altoriaus — 
dėl atkaklaus gynimo Bažny
čios teisių.

• 200,000 DP atvyko 
j Ameriką

Neseniai Bremeno uoste
kilmingai į laivą buvo palydė
ta 200,000 DP. vykstąs į JAV. 
Juo buvo viena latvė našlė su 
trimis vaikais. Šis skaičius at
važiavo per 25 mėnesius. 95 L 
atvyko per religines organiza
cijas. daugiausia katalikų — 
45%, kitoms krikščionių ti
kyboms priklauso — 38G. o 
žydams — 21%.

is-

Viešosios valdžios pareiga 
rūpintis, kad kiekvienam būtų 
užtikrinta tai. kas jam pri
klauso. U'ona.s XIII.

UŽUOJAUTA
Mirus Onai Venienei (Šabonytei), gyv. 215 M Street. So.

Bostone, reiškiame gilią užuojautą jos- mylimam vyrui, 
šiam LDS Centro pirmajam iždininkui ir LDS garbės 
Mykolui Veniui, jo dukrelei Florencijai E. Casper, jos 
Juozui, laidotuvių direktoriui, ir jų šeimai.

LDS Centro Valdyba,
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.

Raleigh 
įvyko tariamai 

Amerikos Lenkų Kon- 
Tarybos vadovybės 
Naczelney Kongresu 
Amerikanskej) suva- 

kuriame dalyvavo 
Tarybos narių iš 
skyrių 
JAV-se

laikraščių, o taip 
no ir Paryžiaus 
stovų, ir svečiai (ambasad. A. 
Lukaszewicz, busimasis į JAV 
Kongresą atstovas iš Detroit, 
Mich., T. Machrowicz, gen. 
Bcr-Komarowski’o ir armijos 
atstovas ir kt.).

Suvažiavimui vadovavo kon
greso pirmininkas Karol Roz- 
marek.

Suvažiavimas, kaip skelbia 
“Dziennik Związkowy”, priė
mė rezoliucijas:

1. UN — dėl Lenkijos iš
laisvinimo iš bolševikų jungo; 
pripažinti Lenkijai dabartines 
Oder-Nysses sienas ir bolševi
kų užgrobtas Rytų sritis su 
Vilniaus ir Lvovo
kaipo nuo amžių lenkiškas.

2. Dabartinės sesijos UN-o 
dalyviams — dėl Katyno žu
dynių ištyrimo.

3. Rezoliucijos ir protestai: 
a) JAV Užsienio Reikalų

sekretoriui Dear. Acheson ir

miestais.
buvu- 
nariui 
vyrui

PROTESTO BALSAI■> . ~ •
“Draugas" savo kalėdiniame 

numeryje <296) praneša, kad 
“protesto balsai kaskart gar
siau girdimi prieš tuos versli
ninkus, prekybininkus, biznie
rius, kurie skelbiasi komunis
tų laikraščiuose. Juk už tuos 
skelbimus reikia sumokėti ir 
daugiausiai pinigas ateina iš 
pirkėjų patriotiškai nusiteiku
sių lietuvių ir amerikiečių. 
Kaikas siūlo viešai skelbti 
vardus su komunistais susiri
šusių biznierių, kad patriotiš
kai nusiteikę pirkėjai galėtų 
orientuotis”.

Pastaba visai teisinga. Ko
munistiniai laikraščiai yra 
aiškiai nusistatę už Maskvą ir 
kas * juos remia — remia ir 
bolševikų imperialistinę politi
ką. Tokius reikia aiškiai ati
dengti ir visuomenei parodyti, 
kad jie bizniauja žmonių 
krauju. Kas nenori rankų su
tepti. pasiieškos padoresnių 
biznierių, kurie už pinigą sa
vo krašto nepardavinėja.

• “Tėviškės Žiburių” 
sukaktis

Prieš metus Toronte, Kana
doje, buvo pradėta leisti “Tė
viškės Žiburių” savaitraštis. 
Pradėjęs kukliai, ji^ kaskartą 
vis subūrė aplink save dau
giau bendradarbių ir sklido į 
visuomenę, pelnydamas ten 
sau pritarimą ir paramą. Da
bar, minėdami savo metines. 
“Tėviškės Žiburiai" jau įsigi
jo savo spaustuvę, padidino 
laikraštį ir šviesiai žiūri į sa
vo ateitį.

Žengiant į antruosius metus, 
linkime dar labiau pasklisti 
žmonėse ir išaugti į svarų ir 
vadovaujantį savaitraštį.

^ANUARY SALE!
-• —• — • .» »

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

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

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
krautuvės lietuvis atstovas BERNARDAS KORAITIS, kuris yra kailinių eks
pertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite tam^tikrą nuošimtį ir 
jis padės išsirinkti ir 
primieruoti kaili n i u s 
pagal Jūsų skonį ir fi
gūrą.
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Kai grybas naikina namą
“Darbininko” atkarpose atspausta paskutinė 

popiežiaus Pijaus XII kalba, pasakyta užbaigiant 
Romoje šventuosius metus, yra atidžiai įsiskaityti- 
na. Ji turi ir aukščiau įvardintus žodžius: “Kai gry
bas naikina namą iš vidaus, jį padaro netinkamu jau 
prieš tai, kai pasirodo iš lauko”.

Išlaukinis pavojus — nesantaika ir karo grėsmė 
— visų yra aiškiai jaučiama. Tačiau pačios priežas
tys šios nesantaikos — viduje slypįs grybas — nevi- 
sų pastebimas arba nenorima kreipti į tai dėmesio. 
Popiežius nurodo, kad tai yra “esminis kapitalistinės 
santvarkos pasikeitimas, jau seniai prasidėjęs”. Aiš
kiai trupa sena politinė ir socialinė žmonijos san
tvarka, o ją vis dar norima išgelbėti tiktai fizinės 
jėgos priemonėmis. Laikinai taip galima dar laiky
tis, bet paties ėdančio grybo neiškrapštysi.

Popiežius nurodo ir dvi jo rūšis. Viena yra “dva
sinis ir moralinis skurdas — ta daugybė siaurapro
čių ir dvasiškai nusigyvenusių, savanaudžių ir kar
jeristų” Jie “pasiduoda masių vilionei, gatvės agita
cijai ir jausmų svaiguliui”. Tai žmonės, netekę doros 
ir tikėjimo pagrindo, lengvai pajaunami aistrų ir 
apgaulingų pažadų, kad viską apvertus, bus kažkas 
naujo ir gero. Tuo keliu eina komunizmas, o jam 
kelią mina net ir tie, kurie su komunizmu kovoja. 
Tai žmonės, kurie norėtų palikti pabaltintais gra
bais, tiktai ne raudonai dažytais. Iš vidaus jie taip 
pat raudoni, tik iš lauko nenori tokiais prisipažinti. 
Bolševizmas jiems atrodo pavojingas tik “geram” jų 
gyvenimui, kurį popiežius vadina dvasiniu skurdu.

Antras grybas yra stoka socialinio teisingumo 
ir solidarumo. Popiežius įspėja, kad dėl stokos soli
darumo dabartinė nelaimė ar vargas vienų gali ap
virsti į nelaimę tų, kurie šiandien yra nejautrūs. 
Yra “daug prisirišusių prie praeities arba fanatiškai 
užsispyrusių”, kurie negalvoja apie gilesnes refor
mas, o nori tik išlaikyti dabartinę savo padėtį. Tuo 
naudojasi užpuolėjai, svajotojai tariamojo žemės 
rojaus. Jie “randa sau pagelbininkų būrius užpultos 
šalies viduje”. 1

Krikščionims yra pareiga tai gerai suprasti ir 
“dabartinius sunkumus priimti kaip Dievo dovaną 
savo dvasiai sustiprinti” ir pasiskatinti kovai už tei- 
singesnę ir geresnę santvarką. Uždavinys yra dide-

Gen. Dwight D. Eisenhovve- 
ris vėl kariškoje uniformoje.

Vakarai ne tik turi 
daug keblumų su komu
nistiniu bloku, bet ir tar
pusavyje sunku suside
rinti bendrosios gynybos 
klausimais. Sunkenybės 
kyla dėl labai skirtingų 
interesų pačios Europos 
valstybių savo tarpe ir 
Jung. Valstybių atžvil
giu. Kebliausia problema 
— Vakarų Vokietija. Vi
si pripažįsta, kad be Vo
kietijos Vakarų Europos 
ginyba bus nesėkminga. 
Reiškia, reikia vėl vokie
čiams paduoti ginklą.

Ginkluoto vokiečio 
bijomasi

Europos kraštai ir gin
kluoto vokiečio bijosi. 
Labiausiai prieš vokiečių 
apginklavimą prancūzai: 
juk jie amžini 
Kaip dabar gali 
kovoti vienoje 
kai dar neseniai 
vieni prieš kitus. Jeigu 
bendras priešas, šiuo at
veju agresingas komu
nizmas, ir priešus suarti
na, tai vis 
zai nenori, 
čiams būtų duota tokia 
kovoti laisvė ir toks nat

v • priešai. 
bendrai 
pusėje, 
kovojo

tiek prancū- 
kad vokie-

Vokiečių nuotaikos
ginklas, kaip kitoms tau- pasėkų, ypatingai krašte 
toms. Be to, visi vakari
niai sąju n g i n i n k a i, 
įimant ir Jung. Valsty
bes, kurios yra nuolai- 
džiausios vokiečiams, už 
jų įnašą į bendrą;. Vaka
rų gynybą nieko tuo tar
pu nežada: jokio okupa
cinio statuso pakeitimo 
nenumato. Jie mano, kad 
vokiečiams bus pakanka
mai už tai atlyginta, jei
gu jie bus apginti drau
ge su Vakarų Europa 
nuo komunistų pavergi
mo. Tačiau vokiečiai ne
sitenkina.

Vokiečiai nenori imtis
ginklo

Ar iš tikrųjų vokiečiai 
nenori imtis ginklo? Ma
nyti, kad vokiečiai neno
ri ginklo, būtų klaida, 
nes sunku įsivaizduoti 
vokiečio antipatiją gink
lui. Jie nori ginkluotis ir 
net labai, tik nenori ko
voti su tuo ginklu ki
tiems vadovaujant, ypač 
neseniai buvusiems jų 
priešams. Vokiečių so
cialistų vadas Schuma- 
cheris, kuiis
vokiečių dėjimąsi 
Atlanto pakto gynybos 
sistemos, 
reiškė, kad vokiečiai ne
nori būti sviediniu sveti
mose rankose. Taigi ir ši 
vokiečių srovė, tariamai 
priešinga vokiečių gin- 
klavimusi, yra ne prieš 
vokiečių atsiginklavimą, 
bet tik prieš svetimą vo
kiečiams vadovavimą.

Eisenhotveris
Gen. Eisenhoweris kaip 

ir patys amerikiečiai vo
kiečiams, bent buv. na
ciams, ne prie širdies, ne
žiūrint į tai, kaip ameri
kiečiai juos demokratiš
kai auklėja. Jie negali 
užmiršti praėjusio karo

Kaselyje vie- 
suvažiavi- 

pareiškė, 
jokia kai- 
prieš savo

v •

yra prieš 
prie

neseniai pa-

lis, bet ir nepalyginamai didesnė pažadėta parama 
To, kuris tvarko žmonių likimą. Reikia tiktai geros 
valios ir pasiryžimo kovoti su ėdančiu žmoniją gry
bu — iš netikėjimo kylančiu dvasiniu skurdu ir so
cialine nelygybe.L. Kn-va.

sunaikinimų. Žinoma, 
jiems aiškinama, kad tai 
Hitlerio politikos pasek
mės, bet vokiečiai nenori 
tuo tikėti, kad tik vien 
Hitleris dėl to kaltas.

Naciai, kurie nemažiau 
Amerikos neapkenčia ne
gu rusu, ne kur kitur 
dingo, kaip sutirpo tarD 
komunistų ar prisidengę 
kitais vardais. Nors jų 
vardas pasikeitė, bet ju 
nusistatymas tas pats 
paliko. Vokiečiu vadas, 
kadaise buvęs Hitlerio ša
lininkas, vėliau aršus jo 
priešas, pastorius d-ras 
Niemoller
name vokiečių 
me neseniai 
kad negalima 
na ginkluotis 
brolius, nes jiems rytuo
se ir jėga būtų įbruktas 
ginklas.

Sovietai
Rusams tokios naciš

kos nuotaikos dabartiniu 
metu naudingos ir jas 
stengiasi išnaudoti po 
priedanga Vokietijos su
vienijimo, kurio iniciaty
vos imasi, neva, Rytų 
.Vokietija. Vokiškas so
vietų tarnas Grotevvohl 
Vak. Vokietijos kancle
riui Adenaueriui rašo, 
kad Vokietijos problema 
negali būti išspręsta be 
Jungt. Tautų. Taiką Vo
kietijoje galima patik
rinti tik išsprendus Vo
kietijos erdvės klausimą 
nuo Mozelio iki Oderio. 
Mintis aiškiai sovietiš
kos kilmės, nes kalba tik 
apie vokiečių Oderio ri
bas Rytuose.

Sovietai per jiems par
sidavusius rytinės Vokie
tijos komunistus, nori 
sužadinti rasini jausma 
vakaru vokiečiams, kad 
jie nesiimtų gink’o, kuri 
gali tekti pavartoti prieš 
rytų vokieti, o ieškoti ki
tokio vokiškos erdvės 
klausimo išsprendimo. 
Patys ginkluoja vokie-

Čius, kad jie, atėjus lai
kui, pavartotų ginklą 
prieš neginkluotą vokie
tį: panašiai kaip sovietų 
apginkluotas šiaurės ko
rėjietis jų įsakymu stojo 
ginkluotas prieš negin
kluotą savo brolį pietų 
korėjietį.

Tad gen. Eisenho- 
we’rui bus nelengvas už
davinys priderinti vokie
čius prie Vakarų gyny
bos sistemos. Be abejo 
yra vokiečių, bent iš 
krikščioniškų demokra
tiškų partijų vadų, nuo
sekliai galvojančių su
prantančių šio žaidimo 
pavojų, bet visokie Schu- 
macheriai ir Niemolleriai 
pila vandenį ant sovietiš
ko malūno ratų, kai 
jiems primenamos naciš
kos ambicijos. J. L-kas.

Tito šalininkai Vokietijoje
Duesscidorf, Vokietija. 

— Vokiečių komunistų 
partijai sudaro daug rū
pesčių vis labiau augan- 
tieji skaičiumi ir įtaka 
vadinamieji “nepriklau
somieji komu n i s t a i”. 
Jiems vadovauja Josef 
Shappe, buvęs redakto
riaus padėjėjas laikraš
čio “Das Freie Volk” 
(Laisvoji Tauta), komu
nistų leidžiamo Vakarų 
Vokietijoje. Pašalintas iš 
komunistų partijos už 
nukrypimą nuo Stalino 
linijos, jis pradėjo leisti

savo laikraštį “Freie Tri- 
buene” (Laisvoji Tribū
na), kuris turi apie 
25,000 skaitytojų. Nau
josios partijos vadovybė
je yra dar jo žmona ir 
trys nukrypėliai: Wolf- 
gang Leonhart, Georg 
Fischer ir Willi Boepple. 
Visi jie buvo komunistų 
partijos žymūs pareigū
nai, pašalinti už kritiką 
rusiškos komunistų poli
tikos.

Nauja partija neatsisa
ko komunizmo, bet rei
kalauja, kad jis būtų ne
priklausomas nuo Krem
liaus ir pritaikytas vo
kiečių tautos interesams. 
Partija, tarp kitko, 
griežtai pasisako prieš 
Maskvą, kuri Lenkijai 
priskyrė dau^ vokiškų 
žemių ir darbininkų pro
fesines sąjungas pajun
gia rusiškam imperializ
mui. Darbininkams ji 
reikalauja sutrumpinti 
darbo valandas, pakelti 
atlyginimą. sutvarkyti 
socialinį draudimą, su
mažinti mokesčius, išly
ginti algų skirtumus dar
bininkams ir valdinin
kams. Taip pat partija 
pasisako prieš Vokietijos 
atginklavimą ir reikalau
ja iš Vokietijos atitrauk
ti visas svetimas karo 
pajėgas abejose Vokieti
jos dalyse. Daugiausia 
šalininkų ji turi tarp 
Ruhro krašto angliaka
sių.

Korėjos kiaušiniu tariasi JAV atstovas Jungtiaė.ns 
Tautoms Warren Austin (vid.) su Peru atstovu Dr. V. Ba- 
launde (kair.) ir Egipto atstovu Fawzi-Bey (deš.).

H U H j jį

— Propusk! (leidimo), — šniokštelėjo ru
sas, eidamas artyn.

Gegužis nuo jo nesitraukė. Taip pat slin
ko priekin.

— Bet, tovarišč, kaip tu išdrįsti propusko 
iš manęs reikalauti? Ar ne matai, kad aš ka
pitonas? Ar tu nežinai, kaip savo viršininką 
pagerbti?

— Aš nepaisau, koks cinas. Esu tarnyboj. 
Įsakyta iš visų propusko reikalauti.

— Ech, koks tu, brolau, formalistas. Na, 
o jeigu aš propusko neturiu? Aš gi ne tarny
bos reikalais čia atvykau, tik atėjau su da
ma pasivaikščioti. Ar gi būti toks, atsipra
šant, bekonas mane reportuoti? Aš gi rusas, 
su dama kalbu rusiškai. Reiškia mudu abu 
rusai. Ar tau to neužtenka?

Pasirodė, kad raudonarmiečiui to neuž
tenka. Jis dar griežčiau propusko reikalauja. 
Gegužis pasislinko arčiau. Jis pastebėjo, 
kad kareivis nelaiko savo piršto ant šautuvo 
mygtuko. Vien durtuvu pasitenkins. Gegu
žis pasiryžo veikti.

— Bet tu, broliuk, nemoki šautuvo laikyti. 
Aš tave pamokinsiu. Štai kaip.

Pagriebė šautuvą už vamzdžio, pasuko 
kiek dešinėn ir visa jėga patraukė pirmyn. 
Rusas, nieko panašaus nelaukęs, kniūpščias 
išsitiesė ant žemės. Gegužis smogė jam buo
že į pakaušį ir numetė šautuvą į krūmus. 
Rusas nė nesudejavo. ,

— Nelemta istorija! — sušniokštė Gegu
žis. — Dabar negalėsim į bunkerį grįžti. Jų 

čia kur nors visas būrys slankioja. Tur būt 
mūsų bunkerio ieško. Norėtųsi saviškius 
perspėt, bet jokiu būdu negalima. Na, pane
le, norom - nenorom turim eit į miestą...

— O, mano narsusis kapitone! — prisi
glaudė prie jo Olga.

— Tik be kokieterijos! — piktai tarė Ge
gužis.

— Aš nieko blogo nemąstau. Aš tik iš 
džiaugsmo.

— Vis tas džiaugsmas ir — skystimavi- 
mas! — subarė Gegužis.

Jis aiškiai buvo piktas. Bet po valandėlės 
atsileido.

— Su vienu apsidirbau, bet jų yra daugiau 
ir kur nors netoli. Ot, ir atspėjau. Žiūrėk, 
ten pagiriu visas būrys slenka. Gerai, kad 
tas žioplys nešovė, kitaip būtų mums karšta. 
Mums netikslu su jais susitikti. Kad būčiau 
vienas, tai kas kita, bet dabar šaudytis ne
paranku. Eisim tiesiog per laukus į miestą. 
Jiems bus nejauku mus sekti. Pagaliau, jie 
manys, kad karininkas grįžta su panele iš 
miško. Jiems tatai nenuostabu. Nebent pa
manys, kad karininkas drąsuolis. Dėl to 
mums dar saugiau, nes neišdrįs, mus užka
binti.

— Esu girdėjusi, kad tamsta drąsuolis, — 
pertarė Olga. — Bet ką savo akimis dabar 
mačiau, tai netikėčiau, jei kas man tai pasa
kotų. Tamsta esi be galo drąsus, sumanus ir 
šaltakraujis. Dabar suprantu, kodėl bolševi
kai per tiek metų nepajėgia pavergti lietu
vių tautos. Lietuviai liūtai ir tigrai kartu. 
Su tamsta aš nieko nebijau.

— Pakartoju: panele, neskystimauk, — 
neva susiraukė Gegužis, bet buvo numanu, 
kad jis patenkintas išgirsti tiek pagyrimų 
lietuvių tautai iš rusaitės lūpų.

— Matai, panele, neužtenka nebijoti; rei

kia mokėt savo gyvybę išsaugoti, štai kur 
dalyko esmė. Prieš mūs akis labai daug rim
tų pavojų. Aš noriu nuvest tamstą į tokią 
vietą, kur galėsi persirėdyt kaimietės drabu
žiais.

— Ar tai būtina? — paklausė lyg nusivy
lusi Olga.

— Būtiniausia. Bent tol, kol gausi tarny
bą čekos ligoninėj, ko taip trokšti. Tuomet 
jau galėsi dėvėt šiuos pačius drabužius. Pa
siduosi kaip našlė karininko, kurs žuvo kau
tynėse su partizanais. Išgalvoti karininko 
pavardę turėsi pati. Aš negaliu čia padėti. 
Gal Goremyka ką sugalvos, jis geriau infor
muotas. Žinoma, čia daug rizikuoji, bet to 
juk pati norėjai. Jei matysi, kad tamstos su
manymas nesiduoda išpildomas, tuomet per- 
sirėdyk kaimiete ir sugrįžk į mūsų bunkerį. 
Tamstos drabužius mes grąžinsim. Jie ne
pražus. Tai geriausias mano patarimas. 
Tikslesnio kol kas negaliu duoti.

— Bet kas mane nuves pas Goremyką?
— Ta pati senukė, kuri tamstai parūpins 

kaimietės drabužius.
— O tamsta, pons kapitone? Ar mane vie

ną paliksi?
— Esu priverstas tai padaryti. Aš turėsiu 

persirėdyt driskiu proletaru ir mėginsiu 
grįžt į bunkerį. Raudonarmiečio uniforma 
gali mane pražudyti. Juk miestas tai meš
kos guolis. Tik skurdžiai gali išvengti įtari
mo ir arešto, ir tai ne visi ir ne visados. Bet 
mes tamstos neapleisim. Visada ryšius su 
jumis palaikysim. Tačiau, iš viso, tai ne ro
mantiškos svajonės, bet klaiki realybė.

Olga giliai susimąstė. Ji jautėsi visų ap
leista ir labai nelaiminga. Tiek baisių staig
menų po linksmo Paryžiaus gyvenimo.! Ro
dos, koks negailestingas milžinas neatlei
džiamai ją stumįs į nežinomą ir pasibaisėti

ną ateitį. Dabar jau ji tiek įsipainiojo, kad 
visai neteko savo valios ir pasirinkimo. Yra 
pagauta nesulaikomos srovės, kuri neša ją 
tiesiog į vandenpuolį. Tik užsimerkt ir pra
žūt.

Kartkarčiais ji šnyrstelia į greta einantį 
f kapitoną. Jis susimąstęs, bet atrodo visai 
ramus ir abejingas. Kad tai būtų galima iš 
jo pasiskolinti kiek šalto kraujo... “Pamė
ginsiu būti kiek jam panaši”, — pamintyjo 
Olga ir staiga pasijuto lyg užsikrėtusi savo 
bendrakeleivio nuotaika. “Juk aš partizanė, 
gėda skystimauti”, — subarė save Olga ir 
apsimetė abejinga. Tačiau jos širdis smar
kiai tvaksėjo ir galvoj siautė nerymastis. 
Gegužės tur būt nujuto jos susijaudinimą, 
nes pradėjo jaukiau kalbėti.

— Atsiprašau, kad esu toks pesimistingas, 
bet labai sveika būti pasiruošus blogiausiem 
galimumam. Tuomet netenka taip skaudžiai 
nusivilti. Tiesa, tamstos užsimojimas toks 
sunkus ir nerealus, kad, šaltai svarstant, jis 
nežada nė mažiausio pasisekimo. Tačiau tai 
dar nereiškia, jog reikia nusiminti. Kartais 
pats atkakliausias žygis visai netikėtai pa
vyksta. Partizanų veikloje tokių netikėtu
mų pasitaiko. Taigi niekad nepamiršk, kad 
esi partizanė.

— Matau, kad kapitonas moki mintis 
skaityti. Aš kaip tiktai dabar pagalvojau, 
kad esu partizanė, ir mano dvasia tuojau 
atsigavo.

— Taip ir reikia. Man džiugu, kad tamsta 
taip pat atspėjai, ką aš norėjau pasakyti. 

XXXVII.
Prisiartinę prie miesto, jie ilgai ten vaikš

tinėjo, akiliai žvalgydamiesi, ar kas jų nese
ka. Aplinka atrodė rami ir -tuščia. Retkar
čiais kokia vieniša porelė, juos pastebėjusi, 
sparčiai smuko į krūmus.
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Įdomus suvažiavimas
Thompsone pas Tėvus Mari

jonus sausio mėn. 9 d. įvyko 
antras iš eilės bendras abiejų 
Kun. Vienybės apskričių, Con- 
neetieut ir Massachusetts pro
vincijų suvažiavimas. Ir šį 
kartą suvažiavimas praėjo gy
vai. Paskaitas skaitė kun. 
Markaitis ir kun. Juška.

Lietuvių Profesorių Draugi- 
jos Amerikoje metinis suva
žiavimas įvyks Cicero, UI. 
vasario 17 d.

Pavasario dainų šventė įvyks 
New Yorke gegužės 6 d. Man- 
hattan Center salėje, kuri tal
pina apie 5,000 žmonių.

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą New Yorke ruošia 
Lietuvių Tarybos Valdyba. 
Minėjimas įyks vasario 18 d. 
Webster Hali.

“Čiurlionio” ansamblio de
šimtmetis iškilmingai paminė
tas Clevelande, Ohio, gruodžio 
30 d. Buvo pagerbti žuvusieji 
bei mirusieji ansamblio na
riai, supažindinta su didele 
ansamblio veikla 
dar toliau 
lietuviškąją 
kitų tarpe.

Vladas
Šaulių ir Savanorių 
narys, gruodžio pabaigoje at
vyko į JAV 
Chicagoje.

Ateitininkų 
kiamas pas 
Clevelande. Turintieji medžia
gos, prašome siųsti adresu: 
P. Joga, 1615 E. 77th St., 
Cleveland 3, Ohio, USA.

Gediminas Galva (Galva
nauskas) žurnalistas ir eko
nomistas, yra Carson, Pirie, 
Scott and Co. vadovybės pa
kviestas į ūkio skyrių kaip 
statistikos departamento ve
dėjas.

Rašytojas L. Žitkus (Žitke
vičius), Brooklyne, dirbdamas 
fabrike, susižeidė koją.
• A. Šidlauskas - Vilainis, 

žinomas žurnalistais keliauto
jas, Chicagoje, remiamas savo 
brolio ir Vikt. Balandos, ati
darė lietuvišką knygyną, pa
vadinęs jį “Nemuno” vardu. 
Be knygų ten bus galima gau
ti ir rašomoji medžiaga, įvai
rūs raštinės reikmenys, lietu
viški meno dirbiniai.
• Feliksas Krištopaitis, su

žeistas Korėjos fronte yra 
parvežtas į Chicagą. Prieš me
tus jis atvyko su motina iš 
tremties.

! 
! 
I 
!

ansamblio 
su < 

ir pasirįžta 
sėkmingai skleisti 

dainą savųjų ir

Augulis, aktyvus 
Sąjungos

ir apsigyveno

archyvas sutel- 
Praną Jogą,

Vėliausios žinios iš Brock
tono pasiekė, kad viso Brock
tono patriotai lietuviai 
Vasario 16-tosios šventę mi
nės visi organizuotai ir vie
ningai. Minėjimas įvyks vasa
rio 11 d., 3 vai. po pietų šv. 
Roko parapijos salėje, kur da
lyvaus programinėje eigoje 
kalbėtojai, Šv. Roko parapijos 
mokyklos vaikučių grupės ir 
pavieniai vadovaujami seserų- 
mokytojų ir choras. Principa- 
liu kalbėtoju pakviestas ir 
pasižadėjo atvykti profesorius 
kun. Stasys Yla iš Putnam, 
Conn. Pažymėtina, kad prof. 
St. Yla yra vienas iš kaceti- 
ninkų, kuris nacių buvo užda
rytas mirties stovykloje.

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo — Vasario 16-sios 
minėjimas, nors šiais laikais 
ir labai graudinąs kiekvieno 
lietuvio širdį dėl žiaurios rau
donųjų okupacijos ir teroro, 
bet yra tai didžio džiaugsmo 
šventės prisiminimas, kada vi
sa Lietuva sutraukė bet ko
kius ją varžančius ryšius dėl 
svetimų kišimosi į mūsų tau
tos reikalus ir todėl visi turi
me vieningai vaduodamas! ta 
simboliška švente ir toliau 
ryžtingai siekti, kad būtų nu
žertos tos raudonosios vergi- ; ■' ‘ . jos sutros nuo musų tėvų že
mės.

Minėjimą ruošia ĄLT, klu
bai, Federacijos skyriaus 
draugijos ir visa Šv. Roko 
parapija. Todėl nenuostabu, 
kad Brocktono lietuviai dar 
kartą užakcentuos meilę savo 
tėvų kraštui ir parodys pa
sauliui, kad jie nepripažįsta 
dabartinių Lietuvos okupantų 
tikrais šeimininkais ir siekia 
su Dievo palaima laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos.

Koresp.
■ Per Naujų Metų sutiktu- 

ves Šv. Roko parapijos Mote
rų Sodalicija buvo surengusi 
vaišes su įdomia programa. 
Drauge buvo prisimintas ir 
parapijos 50 metų 
Kalbėjo klebonas 
Strakauskas, A. 
kun. S. Saulėnas
Sodalicijos narės. Dėl jų gra
žaus pasidarbavimo parengi
mas puikiai pavyko. Jis davė 
$1015 pelno naujos bažnyčios 
statybos fondui.

■ Praėjusį sekmadienį (sau
sio mėn. 7 d.) parapijos sa
lėje įvyko susirinkimas tėvų, 
kurių vaikai lanko lituanisti
kos mokyklą. Mokykloje yra 
41 mokinys, bet jų turėtų bū
ti daugiau. Išrinktas tėvų ko
mitetas iš V. Grybausko, P. 
Kocinienės ir Vac. Senutos, 
kurie apsiėmė aplankyti trem-

Šv. Roko

jubiliejus, 
kun. Pr. 

Klimas ir 
ir Moterų
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PARAMOUHT CLEANERSILAUNDERERS
Vieninteliai Brocktono Dry Cleaners su Mothproofing 

Patarnavimu
(Apdrausta nuo kandžių sugadinimo per 6 mėnesius) 

Marškiniai gražiai išplaunami 
VELTUI PAIMAME IR PRISTATOME 

Offisas ir Plant Krautuvė
560 Warren Avė., 766 Main St.
Tel. 736 — BRvCKTON, MASS. — Kampas Grove St.
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Pakviestas
kalbėtojas ir Ply-

BROCKTONO ŽINIOS
tinius tėvus ir paraginti leisti 
vaikus į mokyklą. Mokytojai 
ir vedėjas dir. J. Daniusevi- 
čius dirba be atlyginimo. Pa
sidžiaugta, kad Šv. Roko pa
rapijos mokykloje jau kuris 
laikas religijos pamokos no
rintiems dėstomos ir lietuviš
kai. Susirinkime išreikšta pa
dėka klebonui kun. Pr. Stra- 
kauskui ir seselėms mokyto
joms.

■ Ateinantį sekmadienį (sau
sio 14 d. 3:00 vai. po piet) 
Brocktono aukštesniosios mo
kyklos salėje (High School 
Auditorium) įvyksta koncer
tas Jėzaus Nukryžiuotojo Se
serų jubiliejui užbaigti. Prog
ramą atliks sol. Iz. Motekai- 
tienė iš Chicagos, soL St. Lie
pas iš Dorchesterio ir muz. 
Jer. Kačinsko diriguojamas 
Šv. Petro parapijos choras iš 
So. Bostono. Koncertu susido- 
mejimas yra nemažas. Lau
kiama svečių net iš tolimes
niųjų apylinkių (Worcesterio, 
Providence, Lawrėnce ir k.). 
Koncerte pasižadėjo dalyvauti 
ir pasakyti žodį Brocktono 
mayoras Melvin B. Clifford.

■ Švento Vardo Draugija š. 
m. sausio mėn. 19 d. (penkta
dienį) 7:30 vai. vak. parapi
jos salėje rengia pirmąjį šiais 
metais vakarą, 
svečias
mouth apskrities Šv. Vardo 
valdybos nariai. Bus rodoma 
įdomi filmą. Visi nariai prašo
mi gausiai dalyvauti.
■ Sekmadienį, sausio 21, 

tuojau po Mišparų, Šv. Roko 
par. salėje įvyks LDS 2-ros 
kp. metinis susirinkimas. Pra
šome visų narių skaitlingai 
dalyvauti ir ta proga atsily
ginti už laikraštį “Darbinin
ką”.

■ Š. m. vasario mėn. 25 d.
• ■ - ■ ĮK . ■ • ; *9 * ? 7* * t "

parapijos salėje rengiamas li
tuanistikos mokyklos vakaras 
supažindinimui su jos darbu. 
Irena Eitavičienė, viena iš mo
kytojų, režisuoja inscenizuotą 
rašytojo J. Biliūno “Laimės 
žiburį”.

■ Bronė Budreikaitė, dantis
te’ atvykusi iš tremties ir už
baigusi studijas Tafto kolegi
joje, dirba prie Dr.. F. W. 
Sproul (142 Main St.). Turi 
labai gražų pasisekimą lietu
vių ir kitataučių tarpe kaip 
dantistė ir kaip dantų smege
nų (dėsnų) specialistė.

■ Julija Jakavonytė, ilgame
tė assesorė pirmininkė Brock
tono miesto savivaldybėje, 
toms pareigoms palieka ir to
limesniam laikui. Vietos laik
raštis “Brockton Enterprise” 
įsidėjo ta proga įžanginį 
straipsnį, kuriame pasidžiau
gia jos darbu ir pažymi, kad 
tai vienintelė miesto savival
dybėje moteris tokiose 
kingose pareigose.

atsa-

Patenkino Brocktonięčjųs
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE4C0ALC0.
27 Laurence St, Brockton, Mass.

i, Tel. 189

į

svar- 
š. m. 

sausio 14 d. (sekmadienį) 
3:00 vai. po piet. Visi nariai 
būtinai turi dalyvauti. V. R.

Lowe.ll, Mass.
Katalikų klubo labai 

bus susirinkimas įvyks 
14

Monumentą and Markers 
Cemetery Letteririg 

NASRŲ A MONUMENT 00. 
83 Kinslay St. Tel. 2155-W 

Ntfshua, N. H.|

Mirė Juozas Uždarinis
Penktadienį, gruodžio 29 d., 

1950 m. atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Juozas Uždavinis. Iš
kilmingai palaidotas antradie
nį, sausio 2 d., š. m. iš Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčios. šv. Mišias atnašavo 
prie didžiojo altoriaus klebo
nas kun. F. E. Norbutas, jam 
patarnavo Šv. Petro lenkų 
parapijos klebonas kun. H. J. 
Zawalich ir šv. Jurgio lietuvių 
parapijos vikaras kun. A. F. 
Janiūnas; prie šv. Panelės 
altoriaus domininkonas kun. 
A Jurgelaitis iš Providence. 
Laidotuvėse dalyvavo 3 vie
nuolės : velionio duktė
nuolė ir kitos dvi seserys vie
nuolės ir šiaip daug žmonių. 
Nulydėtas į Nonvoodo High- 
land kapines.

A. a. Juozas paliko didelia
me nuliūdime savo mylimą 
žmoną Leokadiją (Damulevi- 
čiūtę) Uždavinienę, dukterį 
vienuolę kazimierietę Coren- 
thia, 2 sūnus — Bronių, kuris 
yra Massachusetts valstybės 
policininkas ir Juozą; brolį 
M. Uždavinį ir daug kitų ar
timų giminių.

Liūdi žmona netekusi savo 
mylimo vyro, duktė vienuolė 
ir sūnūs savo brangaus tėve
lio; taip pat liūdi brolis ir gi
minės.

vie-

Bronių, kuris

A. a. Juozas ne tik buvo 
katalikas, visuomet aukomis 
ir darbu prisidėdavo prie baž
nyčios, lietuvybės, spaudos ir 
labdarybės reikalų. Velionis 
priklausė prie šv. Jurgio lie
tuvių parapijos, šv. Jurgio

e 
pašalpinės draugijos, L.R.K. 
Susivienijimo Amerikoje 81 
kuopos, prie LDS 3-čios kuo
pos ir prie šv. Vardo draugi
jos. Buvo palaidotas šv. Jė
zaus Vardo šventės dienoje.

A .a. Juozas ne tik buvo■
apsirūpinęs medžiaginiai, bet 
buvo pasirūpinęs ir savo sie
los reikalais, priklausydamas 
prie katalikiškų organizacijų, 
kurios atmindamos jo sielą 
kiekviena draugija užprašė 
šv. mišias. A. a. Juozas yra 
pavyzdys kitiems, kad nau- 
dingą priklausyti prie katali
kiškų organizacijų. Šv. Var
do ir kitų organizacijų nariai 
prie pašarvoto velionio, vado
vaujant klebonui kun. F. E. 
Norbutui, atkalbėjo rožančių. 
Karstą nešė draugijų nariai. 
Dalyvavo graborius Paul H. 
Kraw Funeral Home, kur ve
lionio kūnas buvo pašarvotas.

Juozas Uždavinis buvo ki- 
lęs iš Lietuvos Vilniaus kraš
to, Valkininkų parapijos, Pir- 
ciupų kaimo. Į Ameriką atvy
ko prieš 40 metų ir visą laiką 
gyveno Norwoode.

Nuoširdi užuojauta jo žmo
nai, dukterei vienuolei, sū
nums, broliui ir giminėms, 
Juozo sielai lai Dievas sutei
kia amžiną ramybę.

BALF 22 skyriaus 
susirinkimai

Skyriaus pirmininkas p. K. 
Šimėnas padarė pranešimą 
apie išsiuntimą Kalėdų pakie- 
tėlių lietuviams tremtiniams į 
Vokietiją. Pranešė, kad iš kai- 
kurių Vokietijos tremtinių 
jau gautas atsakymas, kad

pakietėlius gavo, kuriais la
bai džiaugiasi ir didžiai dėkin
gi. Buvo išrinktas atstovu į 
B ALF seimą New Yorke 
tremtinis p. V. Zareckas.

Šv. Vardo dr-jos Komunija
Sekmadienį, sausio 14‘ d. 

įvyks šv. Vardo draugijos šv. 
Mišios ir benrai eis visi nariai 
prie šv. Komunijos 8 vai. ry
tą; taip pat įvyks pusryčiai ir 
susirinkimas. Dvasios vadas 
kun. A. F. Janiūnas kviečia 
visus narius dalyvauti.

Žvalgas.

Išvyko į kariuomenę
H'estfield, Mass.

Į Westfieldo lietuvių koloni
ją yra atvykęs nedidelis bū
relis tremtinių — viso tik apie 
30 asmenų.

Kaip čia gimę ir augę, taip 
pat ir atvykę tremtiniai vyks
ta į kariuomenę. Prieš du mė
nesius išėjo tremtinys Jonas 
Džemedžionis ir kartu su 
amerikiečiais kariais ruošiami 
kovai prieš komunizmą.

Šių metų sausio 5 d. išvy
ko į kariuomenę Vladas Kaly
tis, atvykęs į šį kraštą prieš 
penkis 
damas 
choro 
dėjosi
Lietuvos laisvę.

Vladui Kalyčiui jo draugų 
buvo suruoštos kuklios išleis
tuvės, kuriose dalyvavo pa
žįstami ir prieteliai. Išleidžiant 
palinkėta jam būti geru lietu
viu, drąsiu kariu ir grįžti su 
tanku į laisvą Lietuvos žemę.

F. Krašona.

mėnesius. Čia gyven- 
buvo aktyvus bažnyt. 
narys ir L. Vyčių ir 

prie bendros kovos už

Ruošiamasi Vasario 
16-os minėjimui 

Bridgeport, Conn.
Praeitą pirmadienį įvyko 

ALT susirinkimas vasario 16 
minėjimo reikalu. Susirinkime 
buvo plačiai pasikalbėta ir 
nutarta rengti minėjimą pa
rapijos svetainėj vasario 17 d. 
7 vai. vak. su gražia menine 
programa; kviesti parapijos 
chorą bei choro solistus ir 
svečius dainininkus, buvusius 
Lietuvos Operos solistus; 
taip pat kviesti miesto valdi
ninkus ir kitų tautų atstovus. 
Šiam darbui buvo išrinkta ko
misija iš šių asmenų: A. Kli- 
maitis, A. Stanišauskas, V. 
Domeika, J. Stanisiauskas, J. 
Karys, G. Minalga, K. Rudis, 
kun. V. Pranskietis, J. But
kus, P. Remeika, Amilija Tus- 
kienė, C. Višniauskienė, O. 
Mačiukaitienė. Manau, kad ši 
komisija tikrai pasidarbuos, 
kad parengimas būtų sėkmin
gas.

Padarė metinį pranešimą
Praeitą sekmadienį kleb. 

kun. J. V. Kazlauskas prane
šė metinę parapijos apyskai
tą. Parapijiečiai jąja paten
kinti Kors.

t

>

Daugiau ir daugiau perka Fordus, žiū
rėdami į ateitį. Priežastis yra labai aiš
ki. Kiekviena ’51 Fordo ypatybė ir deta
lė yra padaryta, kad būtų puikus ka
ras... kad BOTU puikus karas keliais 
metais priešakyje.

Fordas jums pasiūlo inžinų pasi
rinkimą... V-8 

puikūs inžinai 
brangūs. Abu 
labai 
naują 

ing... 
matišku Posture Kantrolium... 
sas turi oro protekciją su Oouble- 
Seal King-Size Stabčiais.
Jūs taipgi rasite Fordą puikiu 

karu kaipo “Fashion Car ... su 

Luxury Lounge vidų ir pritaikin
ta išbrine spalva.

Moderniškas Iliustruotas 
Pasaulio Lietuvių Magazinas.

i U

DIENOS
Girtiems ir ožkos kaustytos. 

Lietuvių priežodis.

♦ AV* r B *•» r rr

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

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

ar šešių. Abu 

ir sulyginamai 
Fordo

ekonomiški. Forde 

starderj Key-Turn 

parankumas yra su

inžinai

AUTOMATIC MILEAGE MAKER yra trigubas, carturetion, ignition 
ir combustion automatiška sistema, kuri parodo kurą- Tas išspau
džia jėga iš paskutinio kuro lašo... duoda puikų važiavimą su regu
liariu gasu. Fordo naujas Waterproof Ignition System tuojau galima 
užstarduoti, kad ir drėgniausiame ore.

AUTOMATIC RIOE KONTROL tai yra naujas Fordo išvystytas 
švelnus važiavimas. Ištisą i • paėmus jis yra daug pažengęs su 
••Hydra-Coil" frontiniais spyuokliais. nauji Variable-Rate užpa
kaliniai spyruokliai su Suspeniion ir ••Viscous Control Shock 
Absorbers. kurie bevažiuojant patys susiderina. Pilnai automa
tiškas... išprosyja visas nelyguma*... važiavimą padaro lygiu!

rasite
Start-
Auto-

vi-

SU FORDOMATIC DRIVE*. Tai yra naujausias, puikiausias au
tomatiškas važiavimas. Jis turi geresnes ypatybes už pirmesnius. 
labai greitai • pradeda važiuoti, yra labai pategingas. greitiau k 
geriau važiuoja' per sniegu ar arnelj su conventiomal deivei

FORD
«
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MARIJOS GARBĖ- PER RADIJĄ
Nuo apaštalų laikų krikš

čionys garbino Dievo Motiną 
Mariją.

Ją garbino įvairiais būdais, 
ypač nuolat kalbėdami malde
lę “Sveika Marija”, kurios 
žodžius pats arkangelas Gab
rielius atnešė iš dangaus ir 
pirmas jais pasveikino Nekal
tai Pradėtąją Mergelę Mariją, 
apreikšdamas jai Kristaus 
Įsikūnijimo paslaptį ir kad 
ji taps Dievo Sūnaus — Jė
zaus motina.

Vėlesniais laikais krikščio
nys pagarbiai kalbėjo tą “Ar- 
kangelo Sveikinimo” maldelę 
ir ėmė sudarinėti iš tam tikro 
skaičiaus šių maldų vainikė
lius — rožančių.

Toks privatus ir vėliau baž
nyčiose viešas Marijos garbi
nimas tęsėsi keletą šimtmečių. 
Kai Europą užplūdo didelės 
nelaimės, karai, badas, ma
ras, ligos ir buvo besiplečianti 
Albigensų klaidatikystė, Ma
rija, apsireiškusi šv. Dominin
kui. įsakė plačiai paskelbti jos 
širdžiai taip malonią maldą— 
šv. Rožančių. Daug žymių is
torikų tvirtina, kad rožan
čiaus malda prašalino tą Eu
ropai gresiantį sunaikinimo 
pavojų.

Marija apsireikšdama Pran
cūzijoj Liurde 1858 m. vasa
rio 11 d., Portugalijoj Fati- 
moje 1917 m., spalio 13 d., ir 

Telefonistės streikuoja Philadelphijoje,

kitur visuomet prašė, kad 
žmonės dažnai kalbėtų rožan
čių, kad tautos atsiverstų ir 
kad būtų nukreiptos Dievo 
bausmės nuo pasaulio.

Laikydami šv. Rožančiaus 
maldą, kaip sėkmingą priemo
nę prieš blogį, jau prieš dau
gelį metų popiežiai, ypatingai 
Leonas XIII ir dabartinis Pius 
XII, nuolat ragina viso pa
saulio krikščionis dažnai kal
bėti rožančių, ypač “Šeimos 
Rožančių” kasdien vakarais.

Trokšdamas, kad ta išganin
ga mintis išsiplatintų katali
kiškose šeimose, Jo Ekscelen
cija pirmasis Worcesterio, 
Mass. vyskupas Jonas - Juo
zapas Wright, D.D., nuo pra
eitų metų birželio mėn. 6 d. 
įvedė per radijo “Šeimos ro
žančių” savo vyskupijoje. 
Vyskupo įpareigotas, kun. 
Dovidas F. Sheran’as, labda
rybės draugijų direktorius ir 
katalikiškos radijo valandos 
vedėjas, ‘kasdien vakarais 
7:45 vai. iš šv. Agnietės prie
glaudos per radijo stotį 
WAAB — 1440 banga vado
vauja rožančiaus kalbėjimui. 
Minėtoji stotis puikiai girdi
ma visoje N. Anglijoje ir to
liau.

Kuomet šiandien pasaulį ka
muoja vargas, skurdas, badas 
ir nelaimės; kuomet nekaltas 
žmonių kraujas liejasi įvai

riose pasaulio dalyse dėl lais
vės ir žmoniškumo principų 
apgynimo, kuomet graso ato
minė bomba ir kitokios baisy
bės pasauliui sunaikinti; kai 
bedieviškas komunizmas šiur
pulingai naikina mūsų bran
giąją tėvų šalį Lietuvą ir jo
sios nekaltos aukos žūva bai
siose kančiose Sibiro vergų 
stovyklose, o kiti išblaškyti 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
dažnai kenčia didelį vargą — 
tegul nelieka nė vienos lietu
vių šeimos, kuri nuoširdžiai 
nepašvęstų kasdien 15 min. 
tai prakilniai “Šeimos Rožan
čiaus” maldai.

Lietuva yra Marijos žemė, 
o lietuviai. Jos numylėti vai
kai. Kaip nemalonu būtų gir
dėti, kad Josios vaikai apleis
dami šį pamaldumą, skęsta 
nedorybių baloje, neatsižvel
gia į jos išganingus pageida
vimus, o galimybių tam turi, 
nes beveik kiekviena lietuvių 
šeima turi savo butuose radi
jo, dauguma net ir televiziją. 
Tat kodėl gi nepanaąidoti tų 
nuostabių technikos išradimų 
ir Marijos garbei, kai labai 
dažnai panaudojami tik tuš
čiam malonumui.

Kaip Marijai malonus ir 
gražus kitiems pavyzdys, kai 
tėvelis kasdien sugrįžęs namo 
po sunkių darbų ir mamytei 
užbaigus savo ruošą, drauge 
su vaikučiais po vakarie
nės kiekvieną vakarą pamal
džiai kalba rožančių, sekdami 
per radiją savo ganytoją.

Tat, broliai sesės lietuviai, 
nuo Naujų 1951 metų, teneat- 
siranda mūsiį tarpe nė vieno 
apsileidėlio, nė vienos katali
kiškos lietuviškos šeimos, ku
rie neprisidėtų per kasdien 
kalbamą rožančių prie Mari
jos garbinimo, o per ją Bet
liejuje gimusio Kūdikėlio Jė
zaus — viso pasaulio valdovo 
ir geriausio kiekvieno žmo
gaus prieteliaus, ypač kiekvie
nos lietuviškos šeimos šiose 
gyvenimo aplinkybėse.

Padangės Aras.

• Algirdas Kačanauskas, 
muzikas, buvęs Schw. Gmuen- 
do lietuvių komiteto pirminin
kas, jau yra pakeliui į Ame
riką. Apsigyvens New Yorko 
apylinkėse.

DARBININKAS

LIETUVIAI PASAULYJE
“Nepriklausomos Lietuvos” 

laikraštis. einąs Kanadoje, 
pradėjo statyti nuosavus na
mus. Tam tikslui paskelbė 
3,000 dol. vajų

Lietuviai menininkai Brazi
lijoje susiorganizavo į klubą. 
Kadangi jie yra visur išbars
tyti, tai klubo buveinė bus S. 
Paolo mieste.

Izidorius Vosj liūnas, smui- 
kinmkas, Kolumbijoje apsigy
veno Maniraleso mieste, kur 
dirba konservatorijoje. Dabar 
jis rengiasi Vasario 16 kon
certams.

Italijoje jau pasirodė sale
ziečių leidžiamas “Saleziečių 
Balsas”. Laikraščio redakto
riumi yra kun. J. Zeliauskas.

Argentinoje, nors valdžia 
uždarė komunistinę spaudą, 
bet lietuviškoji “Tėvynė” dar 
tebeeina. Jos bendradarbiai 
turi rusiškas pavardes. Dalis 
spausdinama ir ispanų kalba.

Perų valstybėje darbuojasi 
du lietuviai misijonieriai sa
leziečiai: kun. J. Augustaitis 
ir kun. K. Inkratą.

Grohno pereinamoje stovyk
loje lietuviai turėjo savo tra
dicines lietuviškas Kalėdas su 
simboliškomis Kūčiomis, ku
rias suorganizavo kun. V. šar
ka.

Kun. šarka Vokietijoje, 
Grohne, išspausdino lietuviš
ką savaitinį kalendorių.

Traunsteino stovykloje, kur 
gyvena nemažas būrys lietu
vių, yra labai šalta. Alpių pa
pėdės oras šiurkštus ir aud
ringas. Stovykla labai mažai 
apšildoma. Be to, čia vyrauja 
ukrainiečiai, kurie išsigėrę 
visus užkabinėja.

Lįetuvišką gimnaziją Groh
ne gausiai parėmė patys lie
tuviai. Išvykstantieji į Ameri
ką jai paaukoja paskutinius 
turimus pinigus.

“Keleivis” ir toliau Vokieti
joje išeis. Jis nuo seno buvo 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
laikraštis. Tikimasis, kad ir 
tremtyje jis išsilaikys. “Ke
leivį” ir toliau redaguoja žur
nalistas Ansas Lymantas.

Kanauninkas Mykolas Vait
kus, Vokietijoje gyvenąs mū
sų rašytojas, pradėjo tvarky
ti emigracinius reikalus į JAV.

Čilėje yra lietuviai kunigai:

ĮSPŪDŽIAI I§ KELIONES Į ROMĄ
(tęsinys)

Rugp. 25 d. aplankėm Ste
buklingo Medalikėlio puošnią 
koplyčią, kurioje matėme gip
satūrose po altoriumi kūną 
Seselės Catherine Lebaure, 
per kurią išplito garbinimas 
stebuklingo medalikėlio. Gre- 
ta yra seselių katriniečių vie
nuolynas ir ligoninė.

Aplankėm Šv. Vincento 
Pauliečio gražią bažnyčią, ku
rioje matėme esantį šventojo 
kūną karste, koplytėlėje virš 
didžiojo altoriaus. Lankėmės 
Paryžiaus garsioje Notre 
Dame katedroje, stebėjome 
jos brangias senobines bažny
tines liekanas, brangius lan
gus ir iš šv. Istorijos skulptū
ras. Aplankėme šv. Genovai
tės katedrą, kuri buvo pradė
ta statyti dar prieš Kristaus 
gimimą. Čia yra jos karstas 
ir daug vyskupų karstų.

Aplink šią katedrą yra daug 
garsių įvairių mokslo kolegi
jų. kurios pavadintos švento
sios vardu. Šv. Genovaitė yra 
Paryžiaus miesto globėja.

J. Žvirblis. A. Kardauskas. J. 
Kardauskas (broliai), P. Ra- 
gažinskas, L. Zaremba. K. 
Veselauskas, Pusčius. Visi 
dirba tarp čilienų.

Kun. dr. P. Kačinskas, bu
vęs ilgametis Insbruko kape
lionas Austrijoje, iš Grohno 
pereinamosios stovyklos išva
žiavo į Australiją.

Kun. Antanas Šidlauskas 
šventėm iš Vokietijos buvo 
nuvykęs į Romą. Dabar jis 
grįžo atgal ir nori pastoviau 
įsikurti Munchene. Jis visą 
laiką buvo Lietuvių delegatū- 
roje, vėliau vyriausio Sielova
dos įstaigoje, kur ėjo įvairias 
pareigas.

Alina Grinienė lanko ma
šinraščio ir anglų kalbos kur
sus Ingolstadte.
• Schw. Gmuende, Vokieti

joje, gruodžio 17 d. vokiečiai 
surengė visiems svetimšaliams 
eglutę, kurios programoje da
lyvavo ir lietuviai. Ši stovyk
la uždaroma ir kareivinės per
duodamos kariuomenei.
• Belgijoje — “Gimtoji ša

lis” vėl pradėjo eiti kaip Bel
gijos Lietuvių Bendruomenės 
biuletenis.

Aplankėm Šv. Jėzaus Šir
dies bažnyčią, kuri yra ant 
aukšto kalno, nuo kurio ma
tyti visas miestas. Ši bažny
čia pradėta statyti 17-me 
šimtmety, užbaigta 19 am. 
Čia kiekvieną dieną būna iš
statytas Šv. Sakramentas, 
gausiai garbinamas maldinin
kų. Šioj bažnyčioje yra labai 
gražiai nupieštas paveikslas 
Šv. Jėzaus Širdies, kuris rodos 
traukte traukia kiekvieną uo
lesnei maldai.

Rugpiūčio 26 d. mūsų kelio
nės kunigai garsioj Notre 
Dame katedroj laikė šv. Mi
šias, kurias mes vėl išklausė
me. Po pusryčių traukiniu iš
vykome į De Lisieux. šv. Te
resėlės Mažosios Jėzaus Gėle
lės, gimtinį miestelį, kuris yra 
žiauriai antrojo pasaulinio ka
ro metu apgriautas. Aplankė
me šventosios gimtąjį namelį 
ir bažnyčią, kurioje ilsisi šv. 
kūnas. Šalia bažnytėlės yra 
nedidelis kambarys, kuriame 
sudėti įvairus šventosios daik
teliai, kuriuos ji vartojo savo 
trumpame amželyje; čia yra 
jos krikšto bei pirmos komu
nijos ir sutvirtinimo drabu
žėliai. pirmieji esant vienuoly
ne dėvėti drabužiai, jos gel
tonos, kaip auksas ilgos gar
banuotos kasos, kurias ji nu
kirpo įstodama į vienuolyną.

Nuostabu, kad karo metu 
ši bažnyčia išlikusi nepaliesta 
sviedinių, o aplink ją buvę 
dideli įvairūs namai, net vys
kupo rezidencija visiškai su
naikinta.

Kiek palipus į aukštą kalną, 
yra pastatyta didelė graži ba
zilika šventosios garbei. Bazi
likos vidus dar neužbaigtas. 
Viskas papuošiama mozaiko
mis. Kairėje didžiojo altoriaus 
pusėje bus koplyčia, įrengta 
amerikiečių aukomis. Ši bazi
lika pradėta statyti 1917 m. 
Yra likusi žymė, kur karo 
metu nukrito ant laiptų svie
dinys. Šalia bazilikos einant 
aukštyn yra Kryžiaus keliai.

Sekmadienį, rugp. 27 d. iš
klausėme šv. Mišias šv. Roko 
bažnyčioje. Jas atnašavo kun. 
A. Abračinskas ir kun. J. Ber
natonis atsidėkojimo Dievui 
intencija už mums suteiktas 
malones saugojimą kelionėje.

Aplankėme dar turtingą 
įvairiomis senienomis Pary
žiaus muziejų, kuriame yra 
labai daug brangenybių ir 
grožio.

Po pietų viešėjome Stanke
vičių šeimoj, kurie yra čia 
tremtyje. Jų žiniomis Pary
žiuje yra apie trys šimtai lie
tuvių. Vakare septintą vai. 
palikome Paryžių ir išskrido- 
me Anglijos lėktuvu į Londo
ną, kurį 9 vai. vak. laimin
gai pasiekėme. Skrendant virš 
Londono buvo gražus vaizdas, 
nes miestas skendo melsvai 
žalioj šviesoj, o gatvėse bė
ganti automobiliai atrodė ma
žyčiai lyg musės. Praleidę 
apie tris valandas Londono 
gražiame aerodrome. P. A. 
lėktuvu išskridom į Shannon 
Ailen. Pailsėję čia 45 min. iš- 
skridome į Newfoundland. o 
iš čia Bostone buvome 2 vai. 
po pietų. (Užbaiga). B. M.

PADĖKA
* > I £ t

Reiškiu nuoširdžią padėką 
Kunigų Vienybės vadovybei 
už suruošimą maldininkų ke
lionės į Romą šv. metų proga. 
Dėkoju kun. J. Bernatoniui 
už rūpestingą šios kelionės 
paruošimą, kad viskas buvo 
taip sumaniai sutvarkyta, jog 
nesutikome jokių kliūčių, nes 
viskas buvo iš anksto numa
tyta. Reiškiu padėką bran
giam savo vyrui Antanui, kad 
leido man išvykti. Ačiū vi
siems mūsų grupės bendra
keleiviams už bendrą kelionės 
kompaniją.

Padėka priklauso 38 kuopos 
sąjungietėms bei šv. Rožan
čiaus dr-jos narėms. mūsų 
parapijos dvasios vadams už 
aukotas maldas, kad kelionė 
pavyktų. Dėkinga esu minė
toms draugijoms už sureng
tus man sugrįžus vakarėlius 
bei dovanas ir išreikštą pasi
tenkinimą dėl mano laimingo 
sugrįžimo.

Dėkinga esu p.p. K. A. Gied- 
raičiams už dovanėlę, man iš
vykstant įteiktą gėlę ir p.p. 
A. A. Karlonams nuvežimą į 
Bostono aerodromą.

Ačiū “Darbininko" redakci
jai už talpinimą mano įspū
džių aprašymo. Dėkinga vi
siems. B. Mičiūnienė.

Trys Karaliai
Paulius Jurkus

Ilgai keliavo trys karaliai į savo šalis. Ir grįžę 
vos spėjo pailsėti, kaip atskrido pas kiekvieną ange
las su testamentu ir storom knygom. Testamente, 
kurį surašė apaštalai per paskutinę vakarienę, buvo 
atiduotas pasaulis valdyti šiem karaliam už tai. kad 
jie pirmieji iš valdovų atėjo pagerbti karalių Kara
liaus. Knygose gi buvo taisyklės, kaip turi pasaulį 
tvarkyti, kad įvyktų Viešpaties valia.

Sėdosi karaliai ant kupranugarių ir sujojo visi j 
vieną vietą. Pirmiausia padėkojo Dievui už gausias 
dovanas, paskui dalijosi pasaulį. Įsmeigė savo lazdas, 
ir tai buvo toji vieta, kur turėjo susieiti jų žemės.

Tamsiaveidis karalius nujojo į tas šalis, kur dau
giau karščio ir saulės, Baltasis — patraukė į vaka
rus. kur daug marių ir žydinčių sodų, o Geltonasis 
pasuko į saulės tekėjimo šalį. Atsisveikindami nuta
rė: savo žemes valdyti pagal šventas knygas, kas me
tai susirinkti prie įsmeigtų trijų lazdų ir išsitarti, 
kaip geriau tarnauti žmonėm.

Kai vėjas užpustė jų karavanų pėdsakus, tyruose 
liko tik trys lazdos, susiglaudusios ir į saulę atsigrę- 
žusios. Jos sukrovė pumpurus, išskleidė lapus ir su
žydėjo spalvotais žiedais. Bet saulės spinduliai buvo 
per karšti, ir žiedai nuleipo. Tada, angelas, skrisda
mas pas žmones, pastebėjo trokštančius gyventi žie
dus, stuktelėjo sparnu į žemę, ir ten prasivėrė šalti
nis. Jis buvo toks gausus, kad vanduo ne tik drėki
no lazdas, bet griaužėsi vagą ir tekėjo per tyrus. Ir 
taip pasidarė plati upė. Lazdos išaugo į didelius me
džius, išsišakojo ir iškėlė savo vešles viršūnes.

Trys karaliai, atjoję į savo šalis, pradėjo valdyti 
žmones, skelbdami jiems meilę, džiaugsmą, laisvę.

Praėjus vieneriems metams, visi išsirengė į pasi
tarimą. kur buvo įsmeigę lazdas. Ir kaip nustebo iš 
tolo pamatę jas išaugusias į didelius medžius. Pri

joję arčiau, dar labiau stebėjosi plačia upe, kuri lėtai 
siūbavo tolyn ir nešė palaimą dykumon. Upė bėgo 
atskirdama Baltojo ir Juodojo žemes nuo Geltonojo. 
Ir medžiai augo pirmųjų pusėje.

Kai Baltasis ir Juodasis karalius, nusėdę nuo kup
rių. medžių pavėsy gaivinosi vynu, Geltonasis degė 
saulėj ir nekur nerado brastos per upę. Pradėjo jis 
barti tarnus už jų žioplumą, kam iš anksto neprane
šė apie išsiliejusį vandenį. Pyko ir ant upės, kam ji 
prasigriaužė vagą jo pusėj; juk jiedu galėjo dabar 
pakrantėm bastytis ir prakaituoti, o ne jis! Įr su
prato čia Dievo jam padarytą skriaudą.

Pagaliau, pasistatęs laivą, perplaukė upę.
Pradžiugo Baltasis ir Juodasis, pamatę savo 

draugą, bet šis rūstus sėdos į pavėsį ir kalbėjo:
— Nesidžiaugkit! Dievas nėra teisingas!
— Nepiktžodžiauk! — sudraudė draugai.
— Jei Dievas būtų teisingas, upė tekėtų ne mano 

pusėje...
Juoku prapliupo Baltasis ir Juodasis. Jie tiek 

kvatojosi, kad net ašaros biro iš akių į tankias barz
das. Paskui ištraukė vyno maišelį, vaišino draugą, 
ramino ir sodino prie šventų knygų. Jie ėmė ieškoti, 
kas yra dar paslėpta tose raidėse, ko nebūtų dar 
paskelbę savo šalyje.

Pasitarę vėl kiekvienas patraukė į savo žemę. 
Baltasis ir Juodasis jojo savo kupriais per dykumas, 
o Geltonasis sėdo į laivą ir, perplaukęs upę. paliko 
pakrantėje, kad kitą metą atvykęs turėtų kuo persi
kelti per vandenį.

Derlingi metai išdildė rūpestį Geltonajam, kad 
upė teka jojo jpusėje. Bet, artėjant po saulės grįžimo 
Įlenktai mėnesio pilnačiai, kada jie turėjo susitikti’ 
pradėjo rūpintis. Pasiėmė būrį gražiai aprengtų tar
nų ir išjojo prieš laiką, kad pirmas nuvyktų.

Dangaus pakrašty kilo medžiai ir ošė upė. Puto
tos bangos jau šokd į krantą, bet laivo niekur nesi
matė. Tarnai bėgo kuo toliausiai ir grįžo nuliūdę. 
Laivas buvo nuneštas rudens vandenų.

Karalius liepė kirsti kedrus, gabenti prie upės ir 

statyti naują laivą. Sėdėdamas palapinėje, žiūrėjo su
sirūpinęs į tolį, į degančius saulėj tyrus ir ragino 
visus kuo greičiausiai baigti darbą. Bet anapus van
denų, tolimoj, sujuodavo lyg palmių viršūnė. Kas 
kartą didėjo jos, ir išryškėjo karavanas.

Išėjo karalius iš palapinės ir pamatė dvi kupranu
garių vilkstines, traukiančias prie upės. Jos pasiekė 
medžius ir sugulė pavėsy.

Karalius išbarė tarnus, kam šie laiku nepastatė 
laivo, ir piktas įslinko palapinėn. Kur gi Dievo teisy
bė? —; galvojo. — Jiems jokio vargo...

Greit pabaigė laivą, bet jis buvo mažas ir tegalėjo 
paimti tik karalių ir porą tarnų.

Paniuręs ir bardamasis, perplaukė vandenį. Jį pa
sitiko Baltasis ir Juodasis su tarnais ir nustebę klau
sė, kodėl anapus paliko savo palydą.

— Kodėl? — peržvelgė Geltonasis pakrantę, kur 
žaliavo krūmokšniai ir augo žolė. Dirstelėjo į savo 
žemę — ten riogsojo nuogos uolos ir vėjas pustė 
smėlį, — Dievas neteisingas!

— Nutilk! Tu ir vėl! — draudė Baltasis ir Juoda-
. . . . -Iri
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— Vanduo nunešė mano laivą, o saulė visa išdegi
no. O jum — nieko, net žolė auga...

Draugai juokės ir vedės į palapines prie knygų ir 
vyno.

Medžių šakos skleidės ir džiaugės, galėdamos su
teikti pavėsį išmintingiem valdovam. Ir paukščiai 
švilpavo viešūnėse ir linksmino padangtes.

Geltonasis tačiau sėdėjo susimąstęs ir nesiklausė, 
ką skaitė draugai. Jis pasiūlė, kad kitą metą susitik
tų jo pusėje. Tegu žino. — galvojo. — kas yra keltis 
per vandenį ir neturėti pavėsio.

— Kaip? Viešpats juk palaimino mūsų lazdas ir 
mūsų sumanymą, — ginčyjo Baltasis ir Juodasis. — 
Čia atvedė mus žvaigždė, čia ir pasilikim.

Geltonasis turėjo nusileisti. Jis pagalvojo, kad ki
tą metą bus gudresnis: dar trečioje įnėneSio pilnaty 
po saulėgrąžo pradės statyti laivus ir pasirodys.'.

Bet kitą metą, perplaukęs upę su didele, gražiai 

pasipuošusia palyda, rado Baltojo ir Juodojo pakran
tėse augančius kaimus ir miestus.

Nugręžėzpaniuręs akis į dangų ir liepė kuo gra
žiausiai išpuošti palapines.

Bus atsivežta ir auksu siuvinėtų šilkų, ir gražių 
kilimų, ir pagalvėlių. Išklojo visų padangtes, iškvė
pino brangiais kvepalais ir kiekvienam padėjo po 
auksinį suolelį.

Tegu nemano, kad mano šalyje tik vienos smiltys. 
— galvojo karalius, laukdamas draugų.

Greit atjojo ir jie. Nudžiugo, atradę bičiulį, ir ėjo 
linksmi iš vienos palipinės į kitą.

— Sėskime, bičiuliai prie knygų — pasiūlė Juoda-
> •. ’f •sis.

Jis išsitraukė pypkę ir užsirūkė. Pakvipo malo
nus dūmas ir maišėsi su kvepalais, pripildydamas 
visą palapinę.

Žiūri Geltonasis ir pats savim netiki: lazdelytė 
Misi ir gardžiai smilksta.

— Iš kur gavai?
— Mano žemėj auga tabako laukai. — kalbėjo rū

kydamas Juodasis.
— O pas mane nuo vynuogių ir riešutų šakos lūž

ta — džiaugės Baltasis savo šalim.
— Aš turiu daug žvėrių, aukso, — gyrėsi Gelto

nasis.
— Žvėrių! Pas mus negalima pereiti per laukus: 

žirafos, antilopės.
— Auksinės lapės, lokiai, briedžiai, ir aukso ne

stinga.
Geltonajam sugėlė širdį: nesistebi jo turtais. Vis 

jie pirmieji, o rodos po lygiai pasidalijo pasaulį. 
Kurgi Dievo teisybė? — galvojo.

Juodasis, valandėlę parūkęs, davė ir draugams pa
traukti pypkę. Baltajam nepatiko, geriau jam vynas 
širdį raminąs. O Geltonajam nukaito krūtinė. Mau
dulys blėso ir darės smagu. Traukė dūmą po dūmo 
ir panoro įsigyti pypkę iš Juodojo. Šis padovanojo 
tik tabako ir sėklų, bet pypkę labai brangino. Gelto
nasis ęiūlė tiek aukso, sidabro ir kilimų, kiek paneša 
jo kupriai. Tačiau Juodasis rūkė ir kratė galvą.
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BALTIMORES 2INIOS
Naši sukaktis

Pirmadienį, sausio 15 d., šv. 
Alfonso parapijos klebonas, 
kun. d-ras Mendelis, mini 
23-čią kunigystės sukaktį.

Kun. d-ras Mendelis, aukš
tuosius teologijos - filosofi
jos mokslus ėjo katalikybės 
centre, Romoje, kur studijavo 
ketveris metus ir įsigijo ir 
daktaro laipsnį. Baigus aukš
tuosius mokslus, buvo įšven
tintas į kunigus Romoje 1928 
m. sausio 15 d. Kun. d-ras 
Mendelis, pasiekęs savo užsi
brėžtą tikslą, susipažinimo 
tikslu aplankė Prancūziją, 
Belgiją, Olandiją, Vokietiją, 
Lenkiją, pavergtą Vilnių ir 
kitas Europos valstybes bei 
jų religinius ir kultūrinius ži
dinius, neaplenkdamas ir Lie
tuvos, kur Viekšniuose atlai
kė primiciją tų pačių metų 
vasarą. Grįžęs Amerikon, bu-■
vo paskirtas vikaru į šv. Al
fonso parapiją, vėliau klebo
nu, kur sulaukė jau 23-jų me
tų sėkmingo pastoracinio dar
bo sukakties.

Per šį laikotarpį kun. d-ras 
Mendelis į pastoracijos darbą 
Baltimorėje įdėjo daug širdies 
ir sveikatos. Tai jo veiklai, 
nors trumpai apibudinti, rei
kėtų ištisus tomus prirašyti. 
Jo nudirbtas darbas yra ir 
kąip lietuvio ir dvasiškio. Kai 
Lietuva laisva buvo, jis jos 
laisve džiaugėsi, kai ją vargai 
apniko, jis nuoširdžiai ją gel
bėjo ir tebegelbsti. Kai Lie
tuva kelsis, ji ras savo drau
gų tarpe vėl baltimorietį kun. 
d-rą Mendelį.

Baltimorės lietuviai savo 
parapijos kleboną, kun. d-rą

SKAITYKITE IR REMKITE 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ 

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

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

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

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

POEZIJA, Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras.
• 270 psl. Kaina ............................................................ $1.00
KVIESLYS Į LAISVĘ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.

352 psl. Kaina ................................................ .......... $1.00
VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi

nys. 576 psl.................................. ............. ............ __ $1.00
VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido

Kun. P. Juras. Įdėta 200 gražiausių dainų. Kaina $1.00 
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Paruošė Kun. Dr.

J. Starkus. 208 psl. Kaina ....................................... $1.50
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS. Paruošė A.

Herlitas. 400 psl. Kaina ...........................................  $3.00
NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas

Skvireckas. Išleido Kun. Pr. Juras. Kaina — $2.00 
Audeklo apdarais ................................................... $3.00

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

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

O. F.M. Naujas Trečiojo Ordino vadovėlis ir ritua
las. 300 psl.................................................................... 50c.
ANTANO PADUVIEČIO GYVENIMAS. Vertė Ant. • 
Vaičiulaitis. Netrukus išeis iš spaudos. Leidžia TT.
Pranciškonai............................. .................................. $1.00

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

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

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

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

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

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

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina ...........  25c.
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DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mase.

Mendelį šios gražios sukakties 
proga nuoširdžiai sveikina ir 
linki jam sulaukti ne tik si
dabrinės, bet ir auksinės su
kakties, prašydami Dievo 
sveikatos jo nebaigtiems užsi
mojimams įgyvendinti.

Susivienijimas veikia
Sekmadienį, sausio 7 d., pa

rapijos salėje įvyko Lietuvių 
R. K. Susivienijimo Ameriko
je 13 kuopos metinis susirin
kimas. Nariai, sumokėjo 1951 
metams įnašinius mokesčius, 
perrinko kuopos valdybon p. 
M. Grossi — pirmininke, p. 
O. Kisielienę — vice-pirminin- 
ke ir nutarimų sekretore, p. 
A. Sajauską — iždininku ir 
p. J. Budelį — finansų sekre
torium.

Susivienijimo tikslas savi- 
šalpa nelaimingais atsitiki
mais, senatvės ir mirties at
vejais. Organizacija yra labai 
plati ir pajėgi. Naujakuriams, 
kurie savišalpos reikalais do
misi, reikėtų su ja susipažinti. 
Reikalingų informacijų gali
ma gauti pas p. Juozą Budelį.

Naujas kunigas
Į šv. Alfonso parapiją pas

toracijos darbui palengvinti 
laikinai atvyko tėvas marijo
nas, kun. Jonas Baltrušaitis, 
Amerikos lietuvis. Parapijoje 
yra labai daug darbo ir vie
nam klebonui tik su 2 padėjė
jais yra sunku išsiversti. 
Kun. Baltrušaitis žada patal
kinti bent iki pavasario, kol 
bus gautas nuolatinis padėjė
jas, galįs savo patarnavimus 
atlikti lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Sutvirtinimo Sakramentas
Sekmadienį, sausio 21 d.,

Katedroje bus suteiktas Su
tvirtinimo Sakramentas. Visi 
vaikai ir šiaip jaunuoliai, ku
rie jau gali šį Sakramentą 
priimti ir dėl kurių nors prie
žasčių jo dar nepriėmę, pra
šomi šia proga tai atlikti. Vi
si pirma turi užsiregistruoti 
parapijos raštinėje ir atlikti 
tam tikrus formalumus.

Visiems patinka
Tėvų Jėzuitų leidžiamas mė

nesinis laikraštėlis “LAIŠKAI 
LIETUVIAMS” Naujųjų Me
tų proga plačiau pasklido Bal
timorėje. Arčiau susipažinę 
su šiuo laikraštėliu, gerai apie 
jį atsiliepia. Jis parašytas 
lengvu stiliumi ir nagrinėja 
labai aktualius religinius ir 
tautinius klausimus. Be to, 
nebrangus — tik dol. metams. 
Matyti, laikraštėlis Baltimo
rėje ras sau gerą dirvą, o 
kiekviena rimta lietuviška šei
ma jame naudingų žinių.

Atminčiai mediniai kryžiai
Sekmadienį, sausio 14 d., 

Šv. Alfonso parapijos bažny
čioje per antrąsias šv. Mišias 
Šv. Vardo dr-jos vyrams, ku
rie per pereitų metų bent 10 
mėnesių antraisiais mėnesio 
sekmadieniais buvo priėję iš
pažinties ir priėmė Šv. Komu
niją, bus įteikti ištikimybės 
ženklai po gražų medinį kry
žių. Ryšium su kryžių įteiki
mu bus iškilmingos pamaldos.

Susipraskime, kol nevėlu
Baltimorėje dabar gyvena 

apie 5 tūkstančiai lietuvių. 
Jie turi savo šv. Alfonso baž
nyčią, kuri yra viena iš gra
žiausių Baltimorėje. Ši bažny
čia yra žinoma ne tik visoje 
Amerikoje, bet ir kitur, kaip 
Panelės Švenčiausios Stebuk
lingojo Medalikėlio novenos 
pamaldų vieta.

Šv. Alfonso bažnyčia atlie
ka labai didelį ir lietuvybės 
darbą. Čia dirba lietuvių kle
bonas, kun. d-ras Mendelis ir 
du jo padėjėjai kunigai lietu
viai. Sekmadieniais ir kitomis 
progomis sakomi lietuviški 
pamokslai, gieda tremtinių 
choras, atliekami visi patar
navimai lietuvių kalba, plati
nami lietuviški laikraščiai, 
žurnalai ir knygos; veikia ir 
šeštadienio lietuviškoji mo
kykla. Kiekvienas lietuvis, se
nas baltimorietis ar naujaku- 
ris, čia jaučiasi kaip Lietuvoj. 

Tačiau nevisi baltimoriečiai 
savo bažnyčios tautiškos mi
sijos darbą, atliekamą klebo
no d-ro Mendelio įvertina. Pa
vyzdžiui, kas šeštadienis ir 
kiekvieno mėnesio pirmaisiais 
penktadieniais yra įvestos lie
tuviškos pamaldos vakarais. 
Reikia prisipažinti, kad lietu
viai neparodo pakankamo šių 
pastangų įvertinimo. Brangų 
laisvalaikį geriau praleidžia 
įvairiose landynėse, kur tik 

į išlaidų ir daugiau jokios nau
dos neturi. Kai tokios pamal
dos ketvirtadieniais daromos 
anglų kalba, tai bažnyčioje 
trūksta vietų. Tai yra grau
du... Iš kitos pusės dažnai ten
ka išgirsti nepasitenkinimų, 
kad lietuvių bažnyčioje per 
daug įvedama pamaldų anglų 
kalba ir lietuvių kalba slopi
nama.

Šv. Alfonso bažnyčios kle
bonu yra susipratęs lietuvis 
kun. d-ras Mendelis. Jis, ne
paisydamas nieko daro ir ma
žam lietuvių skaičiui lietuviš
kas pamaldas, bet gali ir jam 
kantrybės pritrūkti, nesant jo 
pastangoms pritarimo iš lietu
vių. Reikėtų nepamiršti, kad 
gali įvykti ir permainų, nes 
yra nežinomi Bažnytinės Vy
resnybės planai. Gali mūsų 
bažnyčioje kartais papūsti ir 
nelietuviškos dvasios vėjai. 
Kas tuomet bus kaltas? Pasi- 
gesime tai, ką turėjome, bet 
neįvertinome. Taigi, kad be 
reikalo nedejuotume, susirū
pinkime dabar. Jei savo kalbą

DARBININKAS

Šventės praleistos 
pakilioj nuotaikoj 

New Haven, Conn.
Kalėdų šventės mūsų para

pijoj praleistos tikrai iškil
mingai ir pamaldžiai. Per vi
sas šventas Mišias parapijie
čiai ėjo prie šv. Komunijos ir 
susiartino su gimusiu Kūdi
kėliu. Klebonas kun. A. Gra- 
deckas ir vikaras kun. A. Za- 
navičius sveikino parapijiečius 
ir visus geros valios žmones, 
kviesdami savo maldose pra
šyti taikos karaliaus pagal
bos mūsų tėvynei ir pasauliui 
taikos. Altoriai ir prakartėlė 
buvo gražiai išpuošta ir savo 
grožiu patraukė kiekvieno 
širdį ir akis.

Sulaukėme Naujų Metų
Naujų Metų išvakarėse vie

ni su draugais vaišinosi na
muose ir laukė senųjų metų 
pabaigos, kiti dalyvavo para
pijos svetainėje, kur Moterų 
Gildą suruošė šaunų bankietą 
ir šokius. Čia viešpatavo 
draugiška vaišinga nuotaika, 
kurioj ir teko susilaukti Nau
jų Metų.

Malonu yra pasveikinti su 
Naujais Metais visus mūsų 
dvasios vadus, kurie per vi
sus metus dėl mūsų sielos ge
rovės darbuojasi. Visus para
pijiečius, naujakurius ir geros 
valios lietuvius, kviečiu kaip 
praeityje, taip ir šiais metais 
gražioj vienybėje dirbti dėl 
savo parapijos, savo draugijų 
ir dar su didesne energija dėl 
Lietuvos atvadavimo. Kadan
gi tremtyje dar yra mūsų 
brolių ir sesių senelių bei li
gonių, kurie reikalingi mūsų 
pagelbos šaltu žiemos metu, 
tad lietuviai ištieskime jiems 
savo pagelbos ranką, tapda
mi Bendro Šalpos Fondo na
riais ir sumokėdami $1.00 į 
metus.

Metinis BALF skyriaus 
susirinkimas

Sekmadienį, sausio 14 d., 
11:00 vai. rytą įvyks svarbus 
metinis BALF susirinkimas, į 
kurį valdyba kviečia visus na
rius ir kiekvieną geros valios 
lietuvį atsilankyti. Taip pat 
kviečiam atsilankyti ir naujų 
narių prisirašymui, šiame su
sirinkime bus renkama valdy
ba šiems metams. Svarbu, 
kad susirinkimas būtų skait
lingas.

Minėsim Vasario 16-tą
ALT vietinis skyrius ruo

šiasi minėti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Komisi
ja išrinkta iš šių narių: V. 
Paulionio, A. Grūzdo, V. Nor
kūno, S. Paulionienės, A. Pil- 
velienės, M. Jokubaitės. Mi
nėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 18 d. Komisija nuo
širdžiai prašo draugijas bei 
kuopas nerengti kitų parengi
mų tai dienai, o iš anksto 
ruoštis dalyvauti mūsų tautos 
šventės minėjime.

Pirmoji Korėjos auka 
iš mūsų kolonijos

Juozui ir Anastazijai Ma- 
siuliams šių metų Kalėdos bu
vo labai liūdnos, nes kelios 
dienos prieš Kalėdas gavo 
pranešimą, kad gruodžio 1 d., 
žuvo Korėjos kare jų mylimas 
sūnus Corp. Edvardas Masiu
lis, 20 m. amž. žuvo garbin
gai, gelbėdamas savo drau
gus.

Šioj liūdesio valandoje dėl 
netekimo savo mylimo sūnaus, 
giliai juos užjaučiame. Jau
nam Edvardui paaukojusiam 
savo gyvybę, kad apsaugojus 
pasaulį nuo komunizmo. Mal
daujam gerąjį Dievą amžinos 
ramybės. M.

ir visa, kas lietuviška, bran
giname, tai neužmerkime 
akių ir tiems židiniams, kur 
visa tai rusena.

HARTFORD, CONN.
šv. Jono Evg. draugijos 

susirinkimas
įvyko sausio 7 d. Ši draugi

ja yra viena iš seniausių šio
je kolonijoj. Ilgametis pirmi
ninkas Jonas Petrukevičius 
dar vis serga. Susirinkimą 
atidarė S. šrupšas. Buvo iš
rinkta nauja valdyba: And
rius Stankevičius pirm., An
tanas Urbonas vicepirm., Al
binas Staniulis nutarimų rašt., 
Alex. Kelenas iždirą, Albertas 
Petraitis fin. rašt. (Juozas 
Barolis, išbuvęs 39 metus fin. 
raštininku, atsisakė, norėda
mas pailsėti); 3-čias rašt. Jo
nas Kasmonaitis, iždo globė
jai — Simanas Baučius ir Kle-/ 
mensas Skorupskas; knygų 
prižiūrėtojai — Edvardas

SV. KALĖDŲ ATGARSIAI
New Britain, Conn.

Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje Kalėdų šventės 
praėjo gražiausioje nuotaiko
je. 6-tą vai. ryto piemenėlių 
mišios buvo su asista. Jas at
našavo kleb. kun. V. Karkaus- 
kas, asistavo kun. B. Benese- 
vičius ir kun. J. Matutis, pa
mokslą pasakė svečias kuni
gas marijonas iš Marianapo- 
lio. Šv. Cecilijos choras, vado
vaujamas prof. V. Marijošaus 
žavėjo gražiu Kalėdų giesmių 
giedojimu. Visų akis atkreipė 
didysis altorius, papuoštas: 
didele sidabro spalvos žvaigž
de ir gėlėmis. Virš cimborijos 
vystykluose Kūdikėlis Jėzus, 
kuris visus traukte traukė 
prie maldos. Dešinėj pusėj 
Betliejaus kūtelė, kuri gau

Mončiūnas ir J. Barolis; Jur
gis Busilas, Jonas Mončiūnas 
ir Viktoras Labeckis teisėjai.

Šios draugijos tikslas rū
pintis ligoniais ir suteikti pa
galbą laidojant.

Per 1950 m. mirė 10 narių. 
Dabar yra 312 narių. Draugi
jos turtas siekia virš 20 tūks
tančių dol. Nario mėn. mok. 
$1.00. Susirgus gauna $8.00 į 
savaitę.

Nauja valdyba pasižadėjo 
nuoširdžiai darbuotis draugi
jos labui. Nutarta surengti 2 
piknikus: vieną pavasarį ir 
antrą — rudenį.

Linkėtina valdybai ir na
riams sutartinai darbuotis.

Reporteris.

siai didelių ir mažų buvo lan
koma. Už gražų papuošimą 
parapijiečiai dėkingi dv. va
dams bei seselėms pranciškie- 
tėms, šv. Cecilijos chorui ir 
jo vadovui prof. V. Marijo- 
šiui.

Tremtinių padėkos vakaras
šeštadienį, sausio 6 d., Šv. 

Andriejaus parapijos salėje 
įvyko padėkos vakaras, kurį 
suruošė tremtinių draugija 
padėkoti savo, geradariams, 
kurie jiems parūpino garanti
jas ir atvykusius globojo. Jų 
geradarių susirinko apie trys 
šimtai, kurie visi buvo ska
niai pavaišinti. Vakarėlyje 
dalyvavo vietos klebonas kun. 
V. Karkauskas, kuris atkal
bėjo maldą ir pasakė patrio
tišką kalbą. Ponios K. Mari- 

jošienės vadovaujama šokių * 
grupė svečius palinksmino 
tautiškais šokiais, Stasiukevi- 
čiūtė ir GriškeVičiūtė pasakė • 
gražiais eiles, p. Samaška at
pasakojo linksma tema — 
“Lietuvos bajoro nepasiseki
mas”. A. Giedraitis iššaukė 
visus geradarius vardais ir 
įteikė kiekvienam tam tikrą 
padėkos lapelį.

Sekmadienį, sausio 7 d., 11 
vai. rytą šv. Andriejaus baž
nyčioje buvo atnašaujamos 
šv. Mišios už visus gerada
rius, kuriose dalyvavo daug 
žmonių. Pamokslą pasakė 
kun. S. Yla, neseniai atvykęs 
iš tremties ir dabar gyvenan
tis Putnam, Conn.

šv. Rožančiaus dr-jos 
susirinkimas

Sausio 7 d., 4 vai. parapijos 
salėje įvyko šv. Rožančiaus 
dr-jos susirinkimas, kuriame 
buvo išklausyta valdybos dar
buotės pranešimas ir praneš
ta, kad dovanų vakaras įvyks 
sausio 21 d. Buvo priminta, 
kad narės skaitlingai daly
vautų bendroj šv. Komunijoj 
pirmais mėn. sekmadieniais 
šv. Tėvo intencija. Po susi
rinkimo įvyko kalėdinės vai
šės su Kalėdų seneliu, kuris 
atnešė dovanų. Vaišėse daly
vavo svečias kun. S. Yla, kun. 
V. Karkauskas, kun. J. Matu
tis, B. Benesevičius, klierikas 
J. Riktoraitis ir prof. V. Ma- 
rijošius. Pirmininkei papra
šius, svečiai pareiškė daug 
gražių minčių. Specialiai buvo 
pagerbtas kun. B. Benesevi
čius jo penkių metų kunigys
tės sukakties proga ir įteik
tos jam dovanėlės.

p a baiga 7 pusi.
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šešios prancūzaitės atvyko į JAV demonstruoti naujau
sių Paryžiaus madų.

PARB1N1MKAS 1

KORESPONDENCIJOS
HEW BRITAIN. CONN. 

Šv. Kalėdų atgarsiai 
pradžia 6 pusi.

Mirė
Mėnesio laikotarpyje mirė 

šeši lietuviai, būtent: a. 
Juozas Danesevičius, Ona Lu- 
kaševičienė. Mykolas Stanke
vičius, Juozas Černiauskas. 
Taipgi mirė po ilgos ligos: 
a. a. Juozas Zakarevičius ir 
Martynas Plukas. Visi palai
doti iš šv. Andriejaus bažny
čios šv. Marijos kapuose. Te-

• J

a.

Niekada dar niekas nesigai
lėjo, kad mažiau valgė ir ma
žiau kalbėjo.

Tomas Jeffersonas.

Paieškau
Juozą Rutkauską ir Barbo

rą Rutkauskienę (netekėju
sios pavardė Milvydaitė) iš 
Židikų valsčiaus, Skliaustės 
kaimo. 1937 m. gyveno Bos
ton, Mass.

Ieško: Agnė Mitkus, 65 
Sprague St., Brockton 14, 
Mass. Turima svarbių žinių.

ĮVAIRŪS SKELBIMAIDĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

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

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:

Jonas Brunotas, So. Boston, Mass................ ......
M. Brangaitis, Brooklyn, N. Y..........................
S. Kudarauskas, Brighton, Mass.........................
J. Steponavičius, Mattapan, Mass................... —
Mis. A. Gudas, So. Boston, Mass......................
A. Nakutis, Gardner, Mass..................................
Pijus Vaichaitis, South Boston, Mass..................
Mrs. Vanda Mačiulis, South Boston, Mass.......
N. N., So. Boston, Mass......................................
Marijona Pečiulis, South Boston, Mass...............
John Miller, Chester, Pa......................................
Algis Shimkus, Lavvrence, Mass..........................
Stanley Gaidamavich, South Boston, Mass.......
Juozas Kutauskas, Scranton, Pa.......................
Mrs. Elizabeth Railo, Millinocket, Maine...........
Marijona Brasienė, So. Boston, Mass.................
J. Galvydis, So. Boston, Mass....... *....................
Charles Mikonis, Haverhill, Mass.......................
Mrs. Mary Daugila, Spotwood, N. J..................
Kazimieras Rusila, Amsterdam, N. Y...............
John Grigas, Worcester, Mass...........................
Jonas Chunis, So. Boston, Mass.........................
Ignas Šalkauskas, Baltimore, Md......................
Mrs. S. Urban, Montague City, Mass..............
B. Miciūnienė, New Britain, Conn......................
Mrs. M. Gursky, Bayonne, N. J.........................
Salome Deveikienė, Gardner, Mass....................
I. Bakanienė, Chester, Pa...................... x...........
A. Musick, Haverhill, Mass................................
Antanas Karnauska^, Hartford, Conn..............
Vincas Marauskas, Nashua, N. H....................
Victoras Vaduša, So. Boston, Mass....................
Pranas Janulevičius, So. Boston, Mass.............
Jonas Kiselis, So. Boston, Mass. ......................
Miss Jurgelaitė, So. Boston, Mass....................
Antanas Ulpa, So. Boston, Mass....................... .
Mr. Kasper, W. Somerville, Mass......................
Petras Kiskūnas, Lewiston, Maine .................
Joseph' E. Casserly, Los Angeles, Calif........ ....
J. K. Chapas, Rochester, N. Y........................
Joseph Slaviški, Worcester, Mass.....................
F. Wolange, Lawrence, Mass........ ....................
L. Rudokas, Brockton, Mass.............................

’ * Joseph Marcelonis, South Boston, Mass.........
Sophie Maželis, Hamtramck, Mich....................
Mr. & Mrs. Joseph Bacenas, Arlington, N..L 
Juozas Liutkonis, South Boston, Mass.............
Marcella Treinavičįūtė, South Boston, Mass.
M. Jaskelevičienė, *Brockton, Mass....................
Emelia Plekavičienė, South Boston, Mass.........
Dr. J. Landžius Seymour, South Boston, Mass. 
M. Sitkus, East Hartford, Conn........................
Mr. Antanas Baltrušaitis, Lewiston, Maine ... 
Joseph Kibart, Brockton, Mass............
Helena Cebatorienė, Hartford, Conn. .. 
Mrs. Eva Grigas, Chicago, III...............
Zigmund Akstinas, Lawrence, Mass. .. 
Monica Kumpienė, Brockton, Mass. .. 
Joseph Karalius, Chardon, Ohio ........
L. Grableuskas, New Britain, Conn......
Anna Petrušytė, South Boston, Mass. - 
Joseph Yokshas, Rochaster, N. Y........
L. Antanavičienė, South Boston, Mass. 
Ona Kazlaucūnienė, Camden, N. J. 
R. Slakutis, South Boston, Mass. 
Vincas Karalius, Baltimore, Md. ... 
A. Sketeris, Athol, Mass......... .......

(Bus daugiau)

r

būna Dievulis gailestingas jų 
vėlėms; paguoda liūdinčioms 
šeimoms.

Serga
ligoninėje pavojin- 

Elzbieta Žaliauskie-
General 

gai serga 
nė, J. Kairiūkštis, Pranas An- 
drulionis, Stanislovas Eneliū- 
nas, kuriam amputuota kairė 
koja žemiau kelio, J. Molis, 
A. Kavaliauskas, A. Stankelis 
yra Rocky Hille ligoninėj, Eva 
Karosienė serga namuose.

Melskimės už ligonius. B. M.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Mass.
šeštadieni, sausio 6 dieną, 11 valandą rytą, Lietuvių 

Radio Valandos programa. Iš WESX radio stoties — 1230 ki- 
ločycles, Salėm, Mass. bus-transliuojamos liaudies dainos, mu
zikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kalbos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešin.us ir sveikinimus šiuo adresu:

Tel. 1000

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvvay South Boston 27.

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

S AMI AS Y PLLMBING — WATER SUPPLY SYSTEMS

GEORGE G. ENGEL PLUMBING CO

194 MARBLE ST.

ATHOL, MASS.

DARBININKAS

HEATING SYSTEMS — AUTOMATIC OIL BURNERS

Mažos rendos — Mažesnės kainos 
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite j krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. PearI St., Nashua, N. H.
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PARSIDUODA namas 3 šei
mų — 3-4-4 kamb., naujai nu
dažytas. Parsiduoda už 
$3,000., nėra vanų, yra vienas 
flatas tuščias. Dėlei informa
cijų pašaukite Mr. Rams. — 
Avė 2-3041. (12-16)

Parduodami namai
Dorchester. prie šv. Petro baiyčios. 
butų po 5 kambarius su centriniu sil- 

visais moderniškais patogu- 
namas. Pardavėjas išsi-

3 
dymu ir 
mais gražus 
krausto. Kaina $7800—

So. Boston. rooming house. 12 kamb. 
centrinis šildymas (steam by oil), 
delis šaldytuvas, moderniška virtuvė 
visas<■ Įrengimas, kaina $8000-— 

Daug kitų namu parduoda
ANTANAS JUKNEVIČIUS

545 Broadvvay So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-0606

Tel. A V 2-4026

J. RepsHs, MJ>.
s

Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Boad 
arti Uphams Comer 
Dorchester, Mase.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

80 8-4478

d»- 
ir

(12)

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

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

Tel. SO 8-2805

Dr. L L Pasakantis
DR. AMELIA E. RODD 

OPTOMETRISTAI v 

447 W. Broadway 
So. Boston, Mase.

OFISO VALANDOS:— 
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare. 

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vaL dieną.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparate 

Pritaiko akinius

53* E. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti 

akis ir pritaikinti akinius.
Mes padarome dirbtinas akis

Tel. 6-1944 
Room 206

207 P ARK BUILDING 
Worcester, Mass.

275 Main St., Webster, Mass.

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitūra Co.
movers — 
Insured and 

Bonded
Local & Long 

Oistance 
Moving

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

i

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

saulės nusileidimo. J a J 
pirmučiausia saulė te 

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos, Indo-Ki 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakari. 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen 
tralinės Amerikos, Mexicos 
Šiaurės Amerikos, Canados — • 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre • 
janką į ruginę ir gerk po čer 
kūtę viso pasaulio gerą mišinį Į 
75 už pokelį. Prisiunčiam į

namus.
ALEA’ANDER'S CO.

414 VV. Broadvvay 
South Boston 27, Mass.

mo ligi 
ponijoje

Trejan-

žievės.

Amerikos lietuvių - darbo žmonių daugiausia yra skaitomas 
jau 36-sius metus leidžiamas

DARBININKAS

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & Insurance 

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

WEST
Tel.

RONBURY, MASS.
PA — 7-1233- W________ . (

AUTOMATIC LAUNDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

gerai ir pigiai.
South Boston, Mass.

396 VV. Broadtvay,
Lietuvis Charles J. Kay, sav.

GRABORIAI
I

S. Barasevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960

VYTAUTAS YAKAVONIS

Funeral Home
741 No. Main Street 

Brockton. Mass.
V. YAKAVONIS 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3-1580

W AITKUS
sų

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

Pristatome Alų ir Toniką ||
Kės turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir L

IZoniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems > 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: 

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

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

Draugijų Valdybų Adresai

Funeral Home ’
197 Webster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS VV AITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(N >tary Public)

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

Kainos tos pačios ir į kitus 
miestus. |

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434. I

w AI TT
FUNERAL HOME

80 Ernerson Avė. 
Brockton, Mm 

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

ffctamavlmaa Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 3368
y

1 ■4

išeinąs du kartus į savaitę ir tuo atžvilgiu vienintelis toks lietuvių laikraštis 
Amerikėje

duoda naujausias ir svarbiausias žinias iš Amerikos gyvenimo, lietu
vių kolonijų, pavergtosios Lietuvos, tremties ir viso pasaulio įvykių, 
patiekia įdomių straipsnių politiniais, kultūriniais ir religiniais klau

simais, nes turi gausiai bendradarbių Amerikos ir Europoje.
plačiai informuoja apie darbininkų gyvenimą ir jų rūpesčius.
yra gausiai iliustruojamas pasaulio įvykių ir Amerikos lietuvių gyve

nimo vaizdais.
Visi telkimės apie “Darbininką”, vienintelį katalikišką laikraštį, skiriamą darbo žmo

nėms.
Nelikime ir kitais metais be “Darbininko”, kuris po Naujų Metų bus dar labiau patobu

lintas. Paraginkime ir kitus užsiprenumeruoti.
Prenumerata metams tiktai $5. Užsienyje — $5.50.
Adresas: 366 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

DARBININKASI
DARBININKAS 
DARBININKAS

*
« r- _♦»

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

Pirmininką — Kva Markalenė,
62S 0. 8th St, So. Boston, Mass. 

TeL SOuth Boston 8-1298.
Vlce-Pirmtninkė—B. GailiCmienė,

8 Winfield SL, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Stela Overkienė,

555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 
Finansų Rašt. — B. Cūnienė,

409 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So-8-0948.

Iždininke — Ona Slauris,
51 Tampa St., Mattapan. Mase. 

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

Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytėj 
110 H St., So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijos saKje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pM protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPIN88 I 
DRAUGIJOS VALDYBA

I
Pirmininkas — Viktoras Medonls,

21 Sanger St., So. Boston, Ma» 
Vice-Plrm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St., So. Boston, Mass 
Protokolų Rašt — Kazys Rusteika 

206 L St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška I 

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass
Iždininkas—Stasys K. Griganavifiua, 

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

22 Beethovcn St„ Roxbury, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

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

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

tės pas protokolų raštininką

ZALETSKAS
t '

Funeral Home
564 East Broadway 
South Boston, Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. SO 8-0615 

SOuth Boston 8-2609

i

W.I Clushota
GRABORIUS 

“Aameniškat Patarnavimai" 

331 Smith St, 
PROVIDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dexter it*52 

Namų: Pi.

t

T,-
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AMERIKOS UETOVU

e
i

N. A. Apskr. darbininkų atstovų 
suvažiavimas
mėn. 7 d.

įvyko Lie-
Są jungos

(Dabarties (Pastabos

8

Vienumo Oktava
Bažnyčios Vienumo Oktava 

prasidės sausio 18 d. ir baig
sis sausio 25 d., tai yra vyks 
per astuonias dienas. Visi ka
talikai pavieniai ir bendrai 
melsis ir prašys Dievą j>er 
Mariją, kad žmonija grįžtų į 
Kristaus įsteigtosios Bažny
čios vienybę.

Šv. Petro parapijos bažny
čioje oktavos pamaldos bus 
rytais: ketvirtadienį, pirma
dienį ir antradienį; sekmadie
nį po mišparų; kitomis dieno
mis — vakarais.

BALFo žinios
BALFo labdaringas vaka

ras, kuriuo metu turėjo būti 
išdalintos laimėtos dovanos, 
atidėtas vėlesniam laikui, nes 
nevisi bilietų platintojai grą
žino knygučių šakneles.

Šiuo prašoma visų BALFo 
talkininkų baigti platinti tu
rimus bilietus ir gražinti kny
gutes BALFo raštinėn arba 
įteikti bet kuriam valdybos 
nariui iki š. m. sausio mėn. 
20 dienos.

Mirė V enienė
Sausio 8 d. savo namuose, 

215 M Str., mirė Ona Venie- 
nė, mylima žmona veterano 
veikėjo Mykolo Venio. Ligos 
suspausta krito ant grindų. 
Belsdamosi prisišaukė iš apa
čios gyventojų pagelbos. Gy
dytojas Mykalionis, duktė 
Florencija Kasparienė ir kiti 
giminės, nugabeno ją į Car- 
ney ligoninę. Ten atlankė ją 
kun. Albertas Abračinskas, 
ligoninės kapelionas ir sutei
kė jai paskutinį dvasinį pa
tarnavimą. Tą pačią dieną vi
sų mylima Ona amžinai atsi
skyrė su šiuo pasauliu.

Velionė yra kilusi iš Kuršė
nų parapijos. Atvyko Amęri- 
kon prieš 47 metus. Š. m. va
sario 11 d. būtų suėję 45 me
tai jos vedybinio gyvenimo. 
Giminės rengė iškilmes, bet 
aukščiausiojo buvo kitokie 
planai. Paliko nuliūdusius vy
rą Mykolą, didelį lietuvį patri- 
jotą veikėją, dukterį Florenci
ją, žentą .Juozą Kasperą; anū
kus — Juozuką, Mykoliuką, ir 
seserį Mortą Latvinskienę.

Iškilmingai laidojama, šeš
tadienį, sausio 13 d., 9 vai. r., 
iš jos mylimos Šv. Petro pa
rapijos bažnyčios. Naujos 
Kalvarijoj kapuose. Melski
mės už Onos sielą, šv. Mišios 
yra laikomos rytais už jos sie
lą-

Parodė tikrą nuoširdumą
Praeitą sekmadienį, sausio 

7 d. įvykęs pasilinksminimo 
vakaras Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje pavyko ge
riau negu tikėtasi. Nors buvo 
nepalankus ir audringas o^as, 
bet Radijo Valandos rėmėjų 
susirinko gana gausiai. Daug 
atvyko iš Cambridge. Solistai 
Kastantas Samalis, A. Kontri
mas ir O. Jankauskaitė, 
akompanuojant muz. M. Kar
bauskui išpildė gražią dainų 
programą. Grojo Al. Šakalys 
ir jo orkestras. Rengimo ko
misija, vadovaujama pirm. 
Dr. A. L. Kapochy, nuošir
džiai pasidarbavo. Iš p. Bro
nės Cūnienė, raštininkės ir iž
dininkės, teko sužinoti, kad 
liks ir pelno. Labai apsukriai 
visas vaišino M. Gailienės va
dovaujamos šeimininkės ir 
bufeto darbininkai, vadov. 
Blanche Stravinsky.

VI. Jakštas laimėjo didžią
ją dovaną, o durų dovaną Al. 
Matulaitis. Dovanas davė V. 
Kohanskas, Jr., Pr. Razva- 
dauskas, A. J. Namaksy, St. 
Mockus, H. A. Plekavičius, 
Dr. A. L. Kapochy. Rap.

Buvo išvykę Floridoj
Švenčių proga Feliksas Gran

dai su sūnum Dr. Mykolu F. 
Grandai, buvo išvykę į Flori
dą. Ten susitiko su nemaža 
lietuvių. Grįžo orlaiviu paten
kinti, saule nudegę.

PADĖKA
Lituanistikos Mokykla nuo

širdžiai dėkoja už talką ren
giant Eglutę: Kun. kleb. Pr. 
Virmauskui už nemokamai 
duotą salę. Seselėms mokyto
joms už paskolinimą kostiu
mų bei dekoracijų. S. Leimo- 
nienei ir jos padėjėjoms — O. 
Šidlauskaitei ir O. Vaitkevi
čiui už įdomią “Prakartėlę”. 
T. Babuškinaitei, P. Gaubui ir 
P. Levickienei už gražų “Jo
nuko ir Onytės” baletą. S. 
Santvarui už lietuvišką Kalė
dų Senelį, dail. J. Tričiui ir 
kitiems už gražius Eglutės 
plakatus.

Nuoširdžiai ’ dėkojame taip 
pat parėmusiems Eglutę do
vanomis ir pinigais: p. Ket
virčiui aukojusiam dovanų už 
61 dolerį, p. Šveikauskui — 
20 dol., p. Ivaškoms — 5 dol. 
ir gražią peleninę, p. Blinstru- 
bui aukojusiam 5 dol., p. Ly- 
kui 5 dol., p. Jakštui, “D” St., 
4 dol., p. Minkui aukojusiam 
3 eglutes, p. Juknevičiui 2 
dol., Likerių krautuvei 134 
“D” St. 2 dol., Diamond Cafe 
2 dol., Tavem 309 “D” St. 2 
dol. Dėkojame taip pat vi
siems parėmusiems smulkes
nėmis aukomis.

Tėvų Komitetas ir
Mokyklos vedėjas.

šių metų sausio 
Cambridge, Mass., 
tuvių Darbininkų 
Naujosios Anglijos apskrities
atstovų suvažiavimas.

Apskrities valdybos pirmi
ninkas Paulauskas pakvietė 
vietos kleboną kun. Juškaitį 
atkalbėti maldą ir pasveikinęs 
suvažiavimą, paskelbė darbo
tvarkę.

Centro pirm. kun. Juras 
sveikinimo žodyje pažymėjo 
tamsos vaikų energiją bei 
ryžtingumą' ir tiesos vaikų 
neveiklumą ir tik pasyvų pa
sipriešinimą blogiui. Baigda
mas ragino ypač naujai atvy
kusius tautiečius rašytis į 
LDS.

Buvo išrinkta rezoliucijų ko- 
misijon kun. Kazys Mažutis, 
dr. Kaladė ir p. Kudirka.

Tėvas Vašys savo paskaito
je išreiškė susirūpinimą lietu
vių kalbos ir lietuviškos spau
dos išlaikymu.

Prelegentas pabrėžė spaudos 
centralizacijos laikraščių rei
kalingumą.

Dr. Petronis, iš Brocktono, 
užgyrė Tėvo Vaškio išvedžio
jimus, pabrėždamas, kad ypa
tingas dėmesys atkreiptinas į 
spaudos platinimą.

P. Kudirka papasakojo apie 
senesnių čia gyvenančių lietu
vių kovas dėl lietuvybės, sa
vos spaudos ir savų organi
zacijų.

Dr. Kaladė trumpoj, bet en
tuziastingoj kalboj pasisakė 
prieš pesimistines kalbas apie 
Lietuvos ateitį, nes jos viltys 
sudėtos 
politikų
galingą Marijos užtarymą

Kun.
Kaladės mintims pabrėžė, kad 
Lietuva nėra nusikaltėlių 
kraštas, jei ją lyginsime su 
kitomis tautomis. Jei nusikal- 
tusioms tautoms Dievas baus
mes dovanoja ir jos tikisi gy
venti, juo labiau lietuvių tau
ta turi pagrindo tikėtis, kad 
Dievas jos neapleis.

Kun. Petrauskas pažadėjo 
Liet. Darb. Sąjungai visoke
riopą savo paramą.

Kun. Kazys Mažutis patiekė 
eilę svarstytinų klausimų. Jis 
prašė suvažiavimą svarstyti 
pirmoj eilėj sąjungos organi
zacinius klausimus ir aptarti 
konkrečius darbo žmonių rei
kalus. Darbininkų sąjunga tu
ri rūpintis pirmon eilėn darbo

klausi- 
Bažny- 
metais 
sociali

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos bankietas

Vasario 4 d. Cambridge lie
tuvių katalikų klube, įvyks 
mūsų parapijos metinis ban
kietas. Kadangi senai buvo 
koks parengimas parapijos 
naudai, tai šiam bankietui de- 
aamos visos pastangos, kad 
parengimas būtų sėkmingas. 
Visi cambridžiečiai prašomi iš 
anksto prie šio bankieto pasi
rengti. Parapijos klebonas 
kun. P. J. Juškaitis kviečia 
visus parapijiečius dalyvauti 
šiame bankiete, kuriame vi
siems užtikrintas pasilinksmi
nimas.

Vasario 16-tos minėjimas
Vasario 11 d. 3 vai. p.p. 

Cambridge lietuvių katalikų 
klubo svetainėje įvyksta Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas. Minėjimą rengia 
Cambridge Federacijos 16-tas 
skyrius. Visos organizacijos ir 
bendrai visi lietuviai išskyrus 
komunistus, kviečiami daly
vauti šiame minėjime. Prog
ramas ir parengimo eiga, bus 
paskelbta vėliau. Iš anksto, 
visi esate kviečiami, paskirti

tą dieną pavergtos tėvynės 
išlaisvinimo naudai.

Koncertas Brocktone
Sausio 14 d. Brocktono 

High School, rengiamas kon
certas, kurio pelnas skiriamas 
N. J. Seselių senelių pireglau- 
dos namo statybos užbaigi
mui. Į koncertą bilietų galima 
gauti Daukanto krautuvėje.

Lankėsi Marcinkevičius
Švenčių proga, pas savo 

motinėlę, p. Marcinkevičienę 
lankėsi jos sūnus p. J. Mar
cinkevičius iš Washington, 
D. C. p. J. Marcinkevičius 
tarnauja žemės ir ūkio de
partamente. Sveikiname p. 
Marcinkevičių ir linkime ge
riausios sėkmės jo darbe.

Mūsų sergantieji
Po kurio laiko buvimo ligo

ninėje, grįžo namo p. J. Ta- 
mulynas. U. Vaišvilienė, kuri 
susižeidė koją, dar vis yra li
goninėje. M. Urbonavičienė 
po lengvos operacijos Cam
bridge ligoninėje taip pat grį
žo namo. Linkime visiems li
goniams greitai sustiprėti ir 
geriausios sveikatos ateityje.

So. Bostono Šv. Petro lietuvių parap. choras, diriguojamas muz. Jer. Kačinsko, dainuos 
Brocktone š. m. sansio mėn. 14 d. rengiamame koncester.

nė tiek į armijas ir 
kombinacijas, kiek į

Juras pritardamas dr.

Bačinskas į Tufts kolegiją
Gabus medicinos mokinys 

p. E. Bačinskas, paskirtas į 
Tufts kolegiją studijuoti me
diciną. E. Bačinskas yra sū
nus p.p. J. A. Bačinskų, vieti
nių biznierių iš Cambridge 
lietuvių tarpo. Sveikiname p. 
E. Bašinską ir linkime ge
riausio pasisekimo moksle.

Paliko Cambridge
Mūsų parapijos choristas ir 

puikus dainininkas p. A. Jan
kauskas išvyko į New Jersey, 
kur jis darbuojasi N. J. Gas 
Co. New Jersey gyvena p. A. 
Jankausko sužadėtinė p-lė Po- 
caitė. Jiems greitu laiku sus
kambės vestuvių varpai. Svei
kiname ir linkime laimės.

A. D.

Motery Sąjungos 
parengimas 

šių metų, sausio 20 d. Mo
terų Sąjungos 4 kuopa, Užga
vėnių proga rengia ŠURUM- 
BURUM 
bufetu 7 
Katalikų 
Harvard
subuvimas su įvairia linksma 
programa. Visus kviečiame 
atvykti pasilinksminti. Nesi-

su užkandžiais ir 
vai. vakare Lietuvių 
klubo salėje, 163 

Street. Bus linksmas

• “KELEIVIUI” PATIKO. • MĖGSTA KRITIKUOTI. 
• SPAUDOS PLATINIMO REIKALAI

katalikų kunigą, kuris nesirūpina lietuvybe ir

tuo straipsniu susidomėjo ir bostoniškis “Ke- 
pridėdamas savo komentarus. Be abejo, reikia 

ir kenkimą savo

žmonių reikalais. Gyvenimas 
šiai sąjungai stato eilę sunkių 
uždavinių, kuriuos ji privalo 
atlikti. Kalbėtojas pasisakė 
prieš pesimizmo skleidimą, 
kuris trukdo kūrybinį darbą. 
Lietuvos vadavimo reikalas 
yra labai sunkus, bet Lietuvos 
ateitis yra Dievo rankose. Be 
to, kalbėtojas siūlė svarstyti 
šiuos klausimus.

1. apsvarstyti Liet. Darb. 
S-gos veiklos išplėtimo klau
simą. 2. Centrai turi būti jud
rūs, privalo skyrius informuo
ti, duoti instrukcijas, juos 
lankyti. 3. Centrai turi turėti 
žmones, kurie sąjungos dar
bui atsidėtų. Tokie instrukto
riai turi nuolat skyrius lanky
ti. 4. Liet. Darb. Sąjunga tu
ri organizuoti darbininkams 
paskaitas socialiniais 
mais, aiškinti socialinį 
čios mokslą. 5. 1951
sukanka 60 metų nuo
nės enciklikos Reram nova- 
ram ir 20 metų nuo encikli
kos Quadragesimo anno pasi
rodymo. LDS turėtų išleisti 
šitų enciklikų tekstus ir pa
skleisti masėse. 6. Kalbėtojas 
kėlė mintį, kad šiemet parapi
nių rekolekcijų ir misijų metu 
būtų aiškinami socialiniai 
Bažnyčios reikalavimai. 7. 
Spauda turi šią enciklikų su
kaktį plačiau paminėti ir duo
ti populiaresnių enciklikų aiš
kinimų. 8. LDS turėtų platin
ti knygas ir raštus, kurie na
grinėja socialinius klausimus. 
9. LDS turi peržiūrėti savo 
darbo metodus. Reiktų išmė
ginti taip plačiai išgirtą žosis- 
tinį metodą.

Kun. J. Klimas kalbėjo taip 
pat apie naujų ir senų ateivių 
santykius, bet ilgiau sustojo 
prie spaudos platinimo klausi
mo. Jis pažadėjo aplankyti 
kiekvieną parapiją ir pravesti 
joje Spaudos Dieną. Mums 
reikia pabrėžė kalbėtojas, tik 
daugiau dirbti ir nekliudyti,' 
kai kiti dirba, tada spaudos
reikalai pagerės. LDS atstovu suvažiavime,

Kun. Juras pranešė, kad dar . įvykusiame ~1951 metų sausio 
galima gauti vys. Brizgio iš
leistų enciklikų rinkinį. Be to, 
pažadėjo pasirūpinti tuo, kad 
socialinės enciklikos būtų iš
leistos ir paskleistos plačiai.

Tėvas Vaškys pareiškė, kad 
apsiima pasirūpinti enciklikų 
išleidimu 
ris nors 
sąjungos 
reigas.

LDS 
Apskrities valdyba 1951 me
tams perrinkta iki šiol buvusi.

• Nesenai vienas katalikų savaitraštis gana aštriai pasisa
kė prieš lietuvį 
jai net kenkia.

Tarpe kitų 
leivis”, žinoma,
turėti drąsos pasisakyti prieš nukrypimus 
tautiniam reikalui neatsižvelgiant, kas (tai darytų. Tokios drą
sos parodė Pittsburge katalikų leidžiamos “Liet. Žinios”. Lauk
sime, kada tokios pat drąsos parodys mūsų socialistų. spauda 
ir viešai pasmerks “Keleivio” Maikio su tėvu burnojimus ir pa
našius dalykus, kurie ne tik yra kenksmingi mūsų tautiniam 
reikalui, bet savo primityviškumu ir visais kitais atžvilgiais 
daro gėdą lietuvių spaudai.

• Yra vienas savaitraštis šiame krašte ypatingai mėgstąs 
viską kritikuoti. Labiausiai jam patinka kritikuoti mūsų ko
vos už Lietuvos išlaisvinimą vadovybę. Pozityvi kritika, žino
ma geras dalykas. Tik vienos kritikos nepakanka. Reikia ir 
darbo, nes kova už Lietuvą yra visų lietuvių reikalas ir visi 
bendrai ją vedame.

Į akis metasi tas faktas, kad kritikos teise šiandien nau
dojasi labiausiai tie žmonės, kurie savo laiku visai nepakentė, 
kad juos kas kritikuotų ir neleistinais būdais laikė prispaudę 
viešosios nuomonės pasireiškimą.
• Naujiesiems metams prasidedant, yra aktualus spaudos 

platinimo klausimas. Negalima sakyti, kad toji spauda nebūtų 
platinama. Tačiau toli gražu ne visos priemonės išnudojamos.

Labai jaučiasi spaudos kioskų trūkumas. Reikėtų suorga
nizuoti kiekvienoj lietuvių kolonijoj bent sekmadieniais vei
kiančius spaudos kioskus, jeigu negalima atidaryti pastovių 
knygų bei laikraščių parduotuvių. Turime daug lietuvių preky
bininkų. Vienas kitas šalia kitų dalykų galėtų atidaryti ir lie
tuviškos spaudos skyrių. Spaudos platinimo darbo imasi kuni
gai, ir tai labai gražu. Lietuvoje tam tikslui buvo išnaudoja
mas kalėdojimas. Ar čia to negalima padaryti?

• Nepaslaptis, kad geriau laikosi tie leidiniai, kurie ne tik 
puikiai leidžiami, bet ir sumaniai platinami. Sakysime, tokie 
“Aidai” sėkmingai pradeda antruosius metus šiame krašte tik 
todėl, kad jų leidėjai T. Pranciškonai ne tik sugebėjo juos de
ramai pastatyti turinio atžvilgiu, bet ir nuolat plečia uolių 
platintojų tinklą visame pasauly. Tuo tarpu turime Kalifornū 
joje gražiai leidžiamą iliustruotą žurnalą “Lietuvių Dienos”. 
Savo išvaizda ir iliustracijomis tas laikraštis jau dabar konku
ruoja kiekvieną Lietuvoje ėjusį tokio pobūdžio žurnalą. Savo 
turinį jis taip pat tobulina. Tačiau jis eina Pacifiko pakrantėse 
ir daugely Vid. Amerikos ar Atlanto pakraščio vietų yra per- 
mažai žinomas. Yra tikra, kad daugelis lietuvių mielai pa
puoštų savo knygų lentynas šiuo leidiniu, jei turėtų progos su 
juo susipažinti.

Tas pats pasakytina apie knygų platinimą. Mums pritrūko 
knygos platinimo apaštalų, ir tai yra viena iš priežasčių, ko
dėl knyga vegetuoja. Tat ieškokime kelių, kaip patobulinti 
spaudos platinimą. K. Rimt.

ir užtikrino, kad ku- 
T. Pranciškonų eis 
instruktoriaus pa-

Naujosios Anglijos

prnm-mėn. 7 d. Cambridge, 
tos šios rezoliucijos:

1. Pagyvinti esamų 
skyrių veikimą ir steigti nau
jus skyrius 
nėra.

2. Centrui
traktorius, 
būtų lankyti 
rinti veikimą.

3. Organizuoti darbininkams 
paskaitas socialiniais klausi
mais, aiškinant socialines en
ciklikas.

LDS

ten, kur jų dar

būtina turėti ins- 
kurių uždavinys 

skyrius ir stip-
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gailėsite' įėjimas tik 75 cen- « 
tai. C

Rengimo Komisija. J:-.

4. Rūpintis ,kad lietuviams 
darbininkams 
atitinkama 
pažindintų 
socialiniu 
ir atremtų
našias klaidas.

būtų išleista 
literatūra, kuri su- 

darbininkiją su • 
Bažnyčios mokslu 
marksistines ir pa-

5. Rūpintis, kad laikraštyje 
“Darbininkas” būtų daugiau 
nagrinėjami darbininkijai rū
pimi socialiniai klausimai.

6. Pageidaujama, kad kiek
vienas lietuvis darbininkas 
skaitytų laikraštį “Darbinin
ką”..

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJOS

25 METŲ JUBILIEJUI UŽBAIGTI

RENGIAMAS NEPAPRASTAS

KONCERTAS
Sausio - January 14, sekmadienį, 3:00 vai. p.p

Brockton High School Auditorium
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f .11fiKoncerto Garbės Globojas J. E. Arkivyskupas Richard J. Cushing, D.D. |
Koncerto programą išpildys: Kauno operos solistė Izabelė Motekaitienė, Vilniaus ope- | 

solistas Stasys Liepas ir Šv. Petro parapijos So. Bostone choras, diriguojamas kompo- 

zitoriaus Jeronimo Kačinsko. Jis taip pat akompanuos solistams. Programa turininga ir 
įvairi. t’

Tikietai su taksomis tiktai $1.50. Gaunami “Darbininko” administracijoje, pas Jėzaus | 
Nukryžiuotojo seseris So. Bostone. Cambridge, Brocktone, Worcestery, Lawrence lietuvių ? 
klebonijoje ir pas platintojus. Pelnas skiriamas moterų senelių namams įrengti.

Visus nuoširdžiai kviečia atvykti į Brocktoną — pirmąjį naujais metais koncertą. -į
BROCKTONO SESERŲ RĖMĖJŲ SKYRIUS. f•!

ros

V-


