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9-to korpuso ofenzyva
Tokyo — Sausio 30 d. sąjungininkų 9-tas korpu

sas viduriniame Korėjos fronte paslinko pirmyn ir 
atmušė Kinijos raudonųjų kontratakas. Vyko sun
kios kovos ir rytiniame Korėjos fronte. Laivas Mis- 
souri, 10 kitų laivų ir aviacija atakavo Kansong 
miestą rytiniame krante.

Pagal 8-tos armijos pranešimą vakariniame 
fronte buvo kovojama apie 9-nios mylios į šiaurės 
vakarus nuo Suwon ir pasistūmėta apie 6-as mylias 
pagal vakarinį krantą. Nuo praeito antradienio ko
munistų pasipriešinimas sustiprėjęs.

Komunistų kontratakos
Nuo sausio 31 d. stiprios komunistų pajėgos 

puolė viduriniame fronte ir sudarė apsupimo grėsmę 
vienam amerikiečių - prancūzų kovos batalijonui, 
kuriame paprastai būna nuo 3000 iki 5000 vyrų. Stip
riausias priešo smūgis buvo į šiaurę nuo Yojų. 
Po smarkių kovų, užtrukusių apie dvi dienas, komu
nistai atgavo apie dvi mylias teritorijos į pietus nuo 
Seoul. Tai jiems kainavo 6200 užmuštais.

Priešo pajėgos puola 50-ties mylių fronto ruože,
gavusios naujų pastiprinimų iš Mandžiūrijos, kas 
neseniai buvo pastebėta UN’o oro pajėgų. 8-toji ar
mija stengiasi išlaikyti ofenzyvinę dvasią.

■b Tokyo pasiekė žinia, kad Šiaurės Korėją pa
lietė šiltinė (typhus). Šiltinė plečiasi tarp civilių ir 
raudonosios kariuomenės.

mieras Attle viename 
darbiečių partijos susi
rinkime sausio 26 d. pa
reiškė, kad britų tauta 
turi ginkluotis savo lais
vei ir gyvybei apsaugoti 
nuo rusiškojo imperializ
mo. Aštriai kritikuoda
mas premierą Staliną ir 
Sovietų Sąjungą pažy
mėjo, kad dabartinė Ru
sijos vyriausybė yra pa
veldėtoja rusiškojo impe
rializmo, kuris laikinai 
buvo pristabdytas, bet, 
pasitaikius tinkamai pro
gai, vėl pradėjo plėstis į 
Aziją, šiaurėje nusiaubė 
Baltijos kraštus, pietuo
se 
tebėjo, kad Stalinas yra 
didesnis imperialistas, 
negu buvę carai, nes jis 
prie senojo styliaus im
perializmo pridėjo dar 
ideologinį - komunizmą, 
kurį siekia primesti vi
sam pasauliui.

Balkanus. Jis pas-

B TAIKOS PASITARIMŲ
Tokyo — Japonų pre

mieras Shigeru Yoshida 
apie dvi valandas tarėsi 
su John Forster Dulles. 
Yoshida reikalavęs grą
žinti Japonijai Kurilų, 
Riukių ir Bonių salas. 
Postdamo ir Kairo kon
ferencijose japonams bu
vę paliktos tik pagrindi
nės salos: Honshu, Hok- 
kaido, Kynshu ir Shiko- 
ku. Imperatorius Hirohi- 
to sutikęs su tuo, kai pa
sirašęs kapituliacijos są
lygas.

Kurilų salos dabar yra 
rusų okupuotos, o Riukju 
ir Boniu laikomos ,r-“ 
rikiečių, kurios sudaro ganizuoti vieno milijono 
gyvybinę Amerikos ap- vyrų armiją, 500,000 to- 
saugos liniją Tolimuose nų laivyną ir aviaciją iš 
Rytuose ir pridengia O- 1000 lėktuvų.

Com- 
Jungt. 
žymiai

ATTLEE PAREIŠKIMAS
* i — '

Londonas. —Britų pre~— Paaiškinimui, kodėl 
Vakarų pasaulis atsidūrė 
prieš tokią krizę, paste
bėjo, kad Britų 
monvvealth’as ir 
Valstybės labai
po karo nusiginklavo. Gi 
vienas narys didžiosios 
sąjungos, kuri parbloškė 
Hitleris, pasielgė kitaip. 
Kaltindamas Rusiją, kad 
ji trukdanti betkokias 
pastangas tarptautinėms 
problemoms išspręsti 
Jung. Tautose, pažymėjo, 
kad tokias išvadas susi
daryti verčia pati Rusija 
savo elgesiu. Įspėjo Rusi
ją, kad ji susilaikytų nuo 
savo ekspansyvinių tiks
lų.

Šia Attlee kalba nori 
paruošti savo tautos vi
suomenę pasiaukojimui 
ginklavimosi programai, 
kuri pradėta svarstyti 
Žemesniuose rūmuose.

kinawą, didžiausi, Ame
rikos aviacijos bazę.

Ryšium su tuo mas
kviškė “Pravda” išpylė 
ilgiausią straipsnį šauk
dama, kad separatinė 
taika su Japonija reiškia 
karą ir įspėjo Jung. Vals
tybes dėl tokios taikos 
pasekmių. “Pravda” rė
kia, kad tai sudaro rimtą 
pavojų Tol. Rytuose ypač 
Kinijai ir Korėjai, ir 
kviečia “taikos šalinin
kus” priešintis separati- 
nei taikai su Japonija.

Bolševikai dar skelbia, 
kad gen. MacArthur’as 
praeitų metų gruodžio 

amc'. mėn. leidęs Japonijai or-
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Trumano ir Prancūzijos 
premiero pasitarimai

Lake Success — 44-rios 
tautos Politiniame Komi
tete nubalsavo Amerikos 
pasiūlytą rezoliuciją ir 
tuo paskelbė komunisti
nę Kiniją agresoriumi. 
Septynios tautos balsavo 
prieš rezoliuciją, aštuo- 
nios susilaikė. Saudi ir 
Arabija balsavime neda
lyvavo.

Prieš rezoliuciją balsa
vo Rusija ir keturi jos 
satelitai, Indija ir Bur- 
ma. Susilaikė Afganista
nas, Egiptas, Indonezija, 
Jemenas, Jugosla vija, 
Pakistanas, Švedija ir 
Syrija. Kad balsavimas 
įgytų oficialų pobūdį, tu
ri būti pakartotas UN’o 
pilnaties posėdyje.

Politiniame komitete 
nubalsuota agresoriaus 
rezoliucija palieka gali-

ISPANIJA PRIEŠINSIS 
AGRESIJAI

Washington. — Atnau
jinus diplomatinius ry
šius su Ispanija, ispanų 
ambasadorius JAV, Jose 
Felix de Loquerica y Er- 
quiza, įteikė prezidentui 
Trumanui savo kreden
cialus ir ta proga pareiš
kė, kad “Ispanija yra nu
sistačiusi, priešintis bet- 
kokiai agresijai ir eiti iš
vien su tautomis, kurios 
gina civilizaciją ir myli 
taiką”. Spaudos atsto
vams jis dar pasakė, kad 
Ispanija per dvi savaites 
gali savo armiją iš 400,- 
000 vyrų padidinti iki 
vieno miliono.

Prezidentas Trumanas, 
priimdamas naują amba
sadorių, pasidžiaugė, kad 
atnaujinami ryšiai tarp 
dviejų kraštų, kurie vie
nas kitam jau seniai turi 
didelių simpatijų. JAV 
ambasadorium Ispanijai 
paskirtas Stantom Grif- 
fith. 

mybę tartis dėl taikos ir 
geruoju. Tam tikslui nu
matytas trijų komitetas, 
kurį sudaro UN’o pilna
ties pirmininkas ^siekti 
taikingo konflikto iš
sprendimo su komunisti
ne Kinija. Tačiau tuo pa
čiu laiku sudaromas iš 
UN’o atstovų kolektyvi
nis komitetas galimų 
sankcijų priem o n ė m s 
studijuoti. Į tą komitetą 
įeina: Australija, Belgi
ja, Brazilija, Burma, 
Egiptas, D. Britanija, Fi
lipinai, Jung. Valstybės, 
Jugoslavija, Kanada, 
Meksika, Pran c ū z i j a, 
Turkija ir Venecuela.

Sankcijos bus taiko
mos, jeigu padėtis toliau 
dar pablogėtų.

Agresoriaus rezoliucija 
nustato: 1. Komunistinė

Vis dėlto reikia pažy
mėti, kad gen. Eisenho- 
weris, kuris buvo užsu
kęs į Portugaliją, Ispani
ją dar aplenkė, nors Por
tugalijos vyriausybė ne
dviprasmiškai reiškė pa
geidavimą, kad būtų ap
lankyta ir jos kaimynė, 
kuri Atlanto paktui pa
remti gali duoti iki dvie
jų su puse miliono vyrų.

NAUJAS IEŠMININKŲ 
STREIKAS

Chicago. — Geležinke
lių iešmininkai sausio 
mėn. 30 d. vėl sustreika
vo. Tai jau antras jų 
streikas šešių savaičių 
laikotarpyje. Kaip anuo
met, taip ir dabar strei
kas yra nelegalus. Dau
guma iešmininkų pareiš
kė, kad jie “serga”. Ta 
jų "liga”, jau palietusi 
apie 12 geležinkelio lini-

Kinija yra laikoma agre
soriumi, nes padeda 
Šiaurės Korėjai pripa
žintai agresoriumi ir kad 
kovoja prieš UN’o pajė
gas. 2. Reikalaujama, 
kad Peipingas įsakytų 
savo pajėgoms liautis ko
vojus Korėjoje ir pasi
traukti iš to krašto. 3. 
Patvirtinamas UN’o nu
sistatymas pasilikti Ko
rėjoje ir ten kovoti prieš 
agresiją. 4. Reikalauti 
visus kraštus ir jų vy
riausybes ir toliau remti 
UN’o akciją Korėjoje. 5. 
Reikalauti visus kraštus, 
kad neteiktų pagalbos 
Korėjos agresoriams. 6. 
Sudaryti tam tikrą komi
tetą agresijos sankci
joms studijuoti. 7. Pa
tvirtinimui UN’o pastan
gų baigti Korėjos karą 
taikiu būdu, suteikti tei
sę UN’o pilnaties susirin
kimo pirmininkui, pasi
kviečiant dar du nariu, 
sudaryti trijų komitetą 
taikingam Korėjos kon
flikto išsprendimui.

Jungtinių Tautų pilna
ties nepaprastas susirin
kimas šaukiamas vasa
rio mėn. 2 d. New Yorke. 
Jis svarstys rezoliuciją, 
kuria raudonoji Kinija 
skelbiama agresore. JAV 
tikisi šiame susirinkime 
surinkti dar daugiau 
balsų.

jų, plinta į visą kraštą. 
Iš karinių sluogsnių pra
nešama, kad šis nelauk
tas streikas sudaro pavo
jų karinių reikmenų 
siuntimui į Korėją. Ieš
mininkai reikalauja pa
kelti jiems atlyginimą. 
Jie “susirgo”, kaip tik 
buvo užšaldytos kainos 
ir algos.

2-jų dienų 
Oficialus 

sako, kad 
Prancūzijos

VVashingtonas — Pre
zidentas Trumanas ir 
Prancūzijos premieras 
Rene Pleven sausio 30 d. 
vakare baigė 
konferenciją, 
komunikatas 
Trumanas ir 
vyriausybės vadas vienos 
nuomonės, kad už agresi
ją neturi būti teikiamos 
nuolaidos ar prieš jos 
grėsmę nutilstama.

Pranešimas toliau sa
ko, kad Jung. Valstybės 
ir Prancūzija yra pasi
ruošusios tartis su Sovie
tų Rusija realiu pagrin
du. Kiti komunikato 
punktai buvo paskelbti 
Baltųjų Rūmų tokie:

1. Siuntimas ginklų In- 
dokinijon prancūzų pajė
goms ir to krašto loja
lioms, nuraminti to kraš
to komunistiniams suki
lėliams. 2. Ir toliau UN’o 
tęsia kovą prieš Kinijos 
ir Šiaurės Korėjos ko
munistus iki bus pasiek
tas garbingas sprendi
mas. 3. Prancūzija ir 
Jung. Valstybės rems ak
ciją atgrasinti agresijai 
Korėjoje ir už jos ribų. 
4. Trumanas ir Pleven 
patvirtina įsitikinimą, 
kad Vokietijos dalyvavi
mas Vakarų gynybos sis
temoje sustiprintų Vaka
rų Europos saugumą ir 
kad progresyviškai turi 
būti siekiama demokra
tiškos Vokietijos įtrauki-

ctlCLAl/KTOS ŽINIOS
A Paštų valdytojas Jesse M. Donaldson praneša, 

kad praėjusius metus paštas baigia su $530,000,000 
deficitu, nors ir buvo sumažintas pašto siuntinių 
pristatymas. Jis reikalauja Kongreso pakelti per
siuntimo išlaidas laikraščiams, žurnalams, siunti
niams ir korespondencijai.

A Pietų Kinijoje įrengti slapti aerodromai sovie
tų lėktuvams. Ligi šiol tokius aerodromus sovietai 
turėjo tiktai Mandžiūrijoje ir šiaurinėje Kinijos da
lyje.

A Italijos karo tarnybos laikas iš 12 mėnesių pa
ilgintas iki 15. Karo ministeris Randolfo Pacciardi 
pareiškė, kad to reikalauja padidėjusi Europoje karo 
grėsmė.

A Getulio Vargas, naujai išrinktas Brazilijos 
prezidentas, perėmė pareigas. 1945 metais jis buvo 
sąmokslininkų karininkų nuverstas. Prieš tai jis iš
buvo 15 metų prezidentu.

A Alfred Krupp, nacių laikų žymiausias plieno 
pramoninkas ir multimilionierius, kuris buvo kalti
namas kaip karo kriminalistas, paleistas į laisvę. 
Jam grąžintos ir visos teisės į jo turėtą nuosavybę.

A JAV stambiausia plieno bendrovė (United 
Statės Steel Corp.) praėjusiais metais turėjo gryno 
pelno $215,337,655. Tai yra pats didžiausias bendro
vės uždarbis nuo 1917 metų.

A Vokietijoje suimti trys aukšti pareigūnai, ku
rie nelegaliu būdu pristatinėjo sovietams plieną. Iš
vežė jo į Rytų Vokietiją už $700,000.

A Kardinolų Kolegijos dekanu paskirtas kardi
nolas Eugenijus Tisserant, 66 metų. Praėjusį rudenį 
jis lankėsi Amerikoje ketvirtą kartą. Princenton 
universitetas 1947 m. jam yra suteikęs garbės dak
taro laipsnį. Kardinolas laisvai kalba penkiomis Eu
ropos kalbomis (italų, prancūzų, anglų, vokiečių, 
rusų) ir šešiomis Azijos (hebrajų, persų, arabų, sy- 
rų, etiopų ir senąja asyrų).

mo į Vakarų Europos 
tautų bendruomenę. 5. 
Turi būti imamasi ypa
tingu greitumu ir energi
ja veiklos reikalingoms 
žaliavoms lygiai paskirs
tyti, kad sulaikius inflia
ciją.

Trumanas ir Prancūzi
jos premieras pareiškė: 
jų yra didžiausias noras, 
kad šių kraštų užsienio 
politika kurtų ir palai
kytų pastovią taiką

Naujas Klius Pilietybės 
reikalu

Boston, Mass. — Sena
torius Henry Cabot 
Lodge, Jr., įnešė bilių į 
Kongresą, kad svetimša
lės motinos ir tėvai, ku
rių sūnūs žuvo karo me
tu, tarnaudami JAV ka
riuomenėje, gautų pilie
tybę be sąlygos angliškai 
kalbėti, skaityti ir rašy
ti, o taip pat ir pasirašyt.

• Pastaromis dienomis 
mafcsto. ypa? mėsos kai
nos dar daugiau pakilo. 
Mėsos pardavėjai už ne
maltos jautienos mėsos 
svarą reikalauja nuo 
$1.19 iki $2.00, o už su
maltos jautienos mėsos 
svarą — 
Kitokios 
taip pat pakilo.

Šios kainos buvo prieš 
sausio 25 d. Todėl kainų 
įšaldymas jų nepakeičia.

nuo 70 iki 75c. 
mėsos kainos
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Aukštesnės Jėgos už visas prie-

bimui daugumas kitų vyrų darė tą patį — meldėsi.
MIRĖ SUOMIŲ TAUTOS DIDVYRISDemokratinėse santvar-

keletą savaičių buvo papuolusi į 
sužinojau, kad visi mano kuoposMoterys ir vaikai Korėjoje bėga nuo raudonųjų kinų. Pietų Korėjos prezidentas 

Rbee afknMao kinų komunistus, kad jie be pasigailėjimo žudo civilinius gyventojus.

Dr. Kazys Sruoga - Verįikas

CICERO, ILLINOIS. — Šiuo laiku Amerikoje daug kas 
yra gerokai neramūs dėl to, kad visuomenėje yra didelis nuo

monių susiskaldymas. Tas susiskaldymas liečia užsienio ir ka
ro politiką, ekonominius ir socijalinius reikalus. Aišku, kad tas 
susiskaldymas labai silpnina krašto politinį svorį ir karišką 
pasiruošimą bei pajėgumą. Tas faktas net kelia tam tikrą su
sirūpinimą Amerikos draugų ir sąjungininkų tiek Azijoje, tiek 
Europoje. Panašūs dalykai, tik daug aukštesniame laipsnyje 
dedasi ir Prancūzijoje.

Iš kitos pusės diktatorių kraštuose yra visai kitaip. Ten 
žmonių nuomonės niekas daug neklausia. Ten diktatorius ir jo 
aplinkuma nutaria, o piliečiai tik vykdo. Tuo būdu viskas vyks
ta greičiau. Be to ir visokios paslaptys gali būti griežčiau išlai
kytos. Tuo būdu diktatoriai gali demokratiniams kraštams vi

sokių staigmenų tiek politikos tiek diplomatijos ir karo srity
se pridaryti. Tai yra didelis diktatorių pliusas ir demokratiškų 
kraštų minusas. Va, keli pavyzdžiai iš visai netolimos praei

ties. Tai Hitlerio netikėti kariški laimėjimai. Sovietų Rusijos 
netikėtas ir milžiniškas pasiruošimas karui. Raudonosios Kinijos 

pasiruošimas karui ir nelauktas užpuolimas ne tik Amerikos, 
bet ir Jungtinių Tautų Organizacijos, 
koše tokie dalykai nebūtų įmanomi.

Ir visdėlto šitie diktatorių pliusai 
vyje mirtiną silpnumą, kuris ilgesnių
jais atneša beveik garantuotą pralaimėjimą. Nes gi samdyti ka
riai ar kariai per prievartą — yra vergai, yra blogiausi kariai 
šiais laikais. Blogiausias yra tas karys, kuris nežino už ką ka
riauja ar, dar blogiau. — yra priverstas kariauti prieš savo 
įsitikinimus ir interesus. Faktinai ir gyvenime matome, kad de
mokratiški kraštai vengia karo iki paskutinės minutės. Kartais 
vengdami karo turi pakelti visai nepagrįstus smūgius ir net 
viešus pažeminimus. Demokratinėms tautoms reikia didelio 
sukrėtimo tam. kad jos užsidegtų kariška dvasia. Joms reikia 
tikro įrodymo, kad karas neišvengiamas ir kad karo tikslas 
yra brangesnis už žmonių gyvybes. Kada toks įsitikinimas atsi
randa visoje tautoje ar grupėje tautų atsiranda ir vieningumas 
ir nepalaužiamas ryžtingumas. Tada laimėjimas garantuotas, 
nepaisant to, kiek ir kokių aukų jis pareikalaus. Tatai istorija 
yra pakankamai įrodžiusi. Korėjos įvykiai, raudonųjų kinų ata
kos prieš daugumą pasaulio tautų, Sovietų sauvalė ir nepabai
giami grasinimai. Amerikos generolo Eisenhower misija į Eu
ropą yra tik pirmutinis žingsnis į demokratinių tautų atbudi
mą, į susivienijimą ir galutinę pergalę.

ir patogumai slepia sa- 
ir sunkesnių karų atve

>

KAS DAROSI DABAR SU KMKSOONYK 
KOMUNISTINĖJ AZUOP

30,000 mokytojų. 11 katalikų 
universitetų ir 32 universiteti
niai institutai. Katalikų baž
nyčia išlaiko 1875 sveikatos 
punktus ir 371 ligoninę su 
21.308 lovom. 21 raupsuotųjų 
sanatoriją, 91 senelių prie
glaudą. Visoje Azijoje, išsky
rus Filipinus, katalikai suda
ro mažumą, bet jų skaičius 
nuolat auga.

atlikti. Ar- 
jau 

suim- 
kuriems 
slaugyti

tolimuo- 
prigijusi

Mukdene visos katalikų baž
nyčios nusavintos. Dvasinin
kams uždrausta laikyti mišias 
ir kitas pareigas
kivyskupas Pi-Sku-Skih 
keli mėnesiai laikomas 
tas savo bute. Kai 
kunigams dar leista 
ligonius.

Kiek krikšyionybė 
siuose rytuose buvo
(įskaitant ir Kiniją), rodo šie 
skaičiai. Katalikų skaitoma 25 
mil. ir pusė milijono besiruo
šiančių priimti katalikybę. 
Jau komunistų užimtose ar 
užimamose srityse Azijoje yra 
15.000 katalikų kunigų, 20,000 
vienuolių moterų, 8.000 vieti
nio kilimo klierikų, 10,000 mo
kyklų su 1 mil. mokinių ir

GERAS PATARIMAS
Gailestingoji seselė (įvesda- 

ma ligonį į kambarį): — Tai 
jūsų kambarys. Aš linkiu 
jums čia smagiai laiką pra
leisti. Jei pastebėtume, kad 
ko nors trūksta, tai praneški
te man. Aš jus pamokysiu, 
kaip ir be to galima apseiti.

PRANEŠIMAS
Federacijos skyriams ir visoms katalikiškoms organizaci

joms pranešama, kad Naujosios Anglijos Katalikų seimelis va
sario 25 dieną neįvyks, nes tą dieną pas kleboną kun. P. J. Juš- 
kaitį Cambridge. Mass.. yra parapijos šv. Misijų užbaiga. Tad 
Seimelis įvyks sekmadienį, kovo 4 dieną, 1-mą vai. po pietų Šv. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijos svetainėje, 
Cambridge. Mass.

V. J. Kudirka.
Apskričio pirmininkas.

Kaip praėjusį kartą buvo 
rašyta, sausio 27 d. Šveicari
joje, Luzanos ligoninėje mirė 
83 metų maršalas baronas 
Karolis Gustavas Emilis Man- 
nerheimaa, suomių tautos di
dysis karys, buvęs preziden
tas.

Švedijos didikų sūnus
Jo tėvai buvo švedų didikai, 

apsigyvenę Suomijoje. Jis gi
mė 1867 m. birželio 4 d. Aug
damas į vyrus, jis įstojo į ca- 
ristinės Rusijos armiją, nes 
tuo metu Suomiją valdė Rusi
ja. Baigęs kavalerijos kadetų 
mokyklą. 1889 m. jis buvo 
armijos jaunesnysis leitenan
tas. Dalyvavo rusų - japonų 
įr I pasauliniame kare. 1918 
metais jis jau buvo generolas.

Suomijos nepriklausomybės 
karai

Suomija 1917 metais gruo
džio 6 d. paskelbė savo nepri
klausomybę. Buvo sukurta ci
vilinė šaulių kariuomenė, ku
riai stigo ir ginklų ir amuni
cijos. Tuo pačiu metu sukilo 
rusai jūrininkai ir vietiniai 
komunistai. Jų tikslas buvo 
aiškus — užimti Suomiją ir 
padaryti ją viena Sovietų Są
jungos respublika.

Tada į Suomiją parskubėjo 
generolas Mannerheimas va
dovauti nepriklausomybės ko
voms. Jis sutvarkė kariuome
nę, paversdamas ją regulįare 
armija, iš rusų sandėlių ją 
apginklavo ir. pasitalkininka- 
vęs vokiečius. 1918 m. gegu
žės 16 d. užėmė Helsinkį, su
mušė bolševikų armiją, visai 
ją išvydamas iš krašto.

Po to jis važiavo kaip di
plomatas į Londoną j r Pary
žių.

Kovotojas prieš komunizmą
1933 metais jis pasidarė 

gynybos ministeriu ir, maty
damas pavojų iš S. Sąjungos, 
pastatė įtvirtinimų liniją ryti
nėje Suomijoje. Šitie sutvirti
nimai buvo pavadinti “Man- 
nerheimo linija”.

LM9-40 m. karna
Hitleriui triuškinant Lenki

ją. rusai, pasirašė draugišku-

mo sutartis su Vokietija, no
rėjo likviduoti Suomiją, įvesti 
pradžioje bazes, o paskui iš 
vidaus susprogdinti. į visus 
diplomatinius spaudimus nar
si suomių tauta atsakė gink
lu. Maršalas Mannerheįmas 
išvedė savo nedidelę kariuo
menę prieš Raudonąją Armi
ją. Tai buvo vienas iš sun
kiausių karų Sovietų Sąjun
gai, pareikalavo daugel aukų 
ir vargais negalais paėmė 
Kareliją. Buvo padaryta tai
ka, buvo atimta • Karelija. 
Hangve įrengta R. armijos 
bazė, bet Suomija išliko 
munizmo nepaliesta.

ko-

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
Engiish - L’thnanian Dictionary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
bitinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jj gauti 

papiginta kaina 
tik už $&eo.
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Grąso Leningradui
Prasįdėjus vokiečių 

karui m.),
rusų 

maršalas 
Mannerheimas. remiamas vo
kiečių, vėl puolė S. Sąjungą, 
atsiėmė Kareliją ir visą laiką 
grasė Leningradui.

Tačiau karas Vokietijos bu
vo pralaimėtas. Jis sugebėjo 
padaryti taikos sutartis su

Sov. Sąjunga, tuo pačiu apsi
draudė nuo visų vokiečių sąs
kaitų, nes ir jiems 1944 m. 
rugsėjo 4 d. paskelbė karą. 
Rusija smarkiai spaudė Suo
miją, bet maršalui (1946 m.) 
prezidentaujant, pasisekė iš
vengti.

Po karo, nuo sunkių darbų 
ir kovų pavargęs, jis važiavo 
gydytis net į Portugaliją 
(Lisaboną), gyveno truputį 
Švedijoje ir ilgesnį laiką gy
dėsi Šveicarijoje, kur ir mirė.

Tai buvo taurus senų tradi
cijų karys, daugiau davęs, o 
mažiau reikalavęs. Nors buvo 
ateivis į Suomiją, bet savo žy
giais ir pastangomis jis iško
vojo tautai nepriklausomybę, 
visada kėlė Jos dvasią, nelei
do net prieš didelius priešus 
negarbingai pasiduoti. Ir Suo
mija nesugniužo, išsisaugojo 
komunizmo ir neprarado ne
priklausomybės. Ne tįk Suo
mijoje, bet ir visame pasau
lyje jo vardas skambėjo kaip 
didelio herojo.

DOLERIS - TVIRČIAUSIA VALIUTA
John Harriman pastebėjo, 

kad Amerikos visuomenė da
bar plačiai kalba apie infliaci
ją, kuri mažina vertę jų inde
lių bankuose. Skamba balsai, 
kad dabar neverta pinigus 
nešti į bankus ar pirkti bo
nus. nes juos, po kurio laiko 
išmokėjus, bus jų daug ma
žesnė vertė. Todėl kaikurie 
“apsukresniej” žmonės siun
čia savo pinigus į Kanadą, 
Uragvajų ar Meksiką.

Dėl šios panikos John Har
riman pareiškė, kad ji perdė
ta. Doleris yra tvirčiausia va
liuta pasaulyje ir tokia lieka. 
Tie “apsukresnieji” paprastai 
bankrutuoja ir baigia su ma
žesniu kiekiu pinigų negu pra
deda.

Tokia infliacija Amerikoje, 
kokia įvyko Europoje, negali-

ma. kadangi doleris remiasi 
milžiniška Amerikos pramonės 
produkcija. Europos pramonė 
nepajėgia taip išvystyti pro
dukcijos. J. Harriman vis dėl
to pripažįsta, kad mūsų tau
pytojai turi k ai kurių nuosto
lių, tačiau reiškia vilties, kad 
kainos ateityje kris ir nuosto
liai išsilygins.

Metęs žvilgsnį į praeitį, pri
eina išvados, kad tarp 1913- 
1920 kainos dvigubai pakilo. 
Tokiu būdu dolerio vertė 50%, 
nukrito, palyginus jį su 1913 
m. šiandien Amerikos doleris 
yra vertas 50%, palyginus jį 
su 1932 m. Stato klausimą, 
kas atsitiko su kainoms po 
1920 m.? Jos krito. Bet vis 
tik klausimas palieka klausi
mu: ar tiek jos nukrito iki 
1932 m., kiek pakilo?

AR AIRIS GERESNIS KATALIKAS UZ GRAIKĄ?
Neperseniai tai atsitiko vie

noje katalikų ligoninėje, St. 
Louis mieste. Airis kunigas 
atvyko pas vieną sunkiai su
žeistą graiką ir jo užklausė 
pirmą angliškai .paskui šiaip 
taip tą patį klausimą pakarto
jo ir graikiškai:

— Ar tu esi katalikas?
— Taip, aš esu, — atsakė li

gonis graikiškai.
— Ar tu esi graikas katali

kas ar Romos Bažnyčios?
— Aš esu katalikas ir 

esu graikas, — tas atsakė.«
Toks atsakymas airiui ku

nigui pasirodė negeras, dėl to 
jis dar paklausė: w...

aš

— Ar tu tiki taip, kaip moko 
Romos popiežius?
— Aš tikiu taip, kaip popai 

tiki.
Šis atsakymas kunigui pasi

rodė dar prastesnis. Jis nesu
prato. kad sužeistasis popie
žių sumaišė su kunigu (grai
kiškai tas pats žodis “papo”). 
Kunigus jau norėjo išeiti nu
manydamas. kad ligonis turi 
galvoje stačiatikių 
anas pasirėmė ant 
atsiliepė:

— Aš esu toks 
kaip airis.

Airis kunigas nudžiugo to
kį atsakymą išgirdęs, o ligo
nis apsidžiaugė, kad galėjo iš
pažintį atlikti.

popą. Bet 
alkūnės ir

katalikas.

Šis laiškas, rašytas marinų divizijos Serg. S. Scott sausio 
mėn. 1 d. Mansan mieste. Korėjoje, ir gautas Rev. James Kel- 
ler, steigėjo ir vyriausio vado Kristoforų Sąjungos, buvo at
spaustas “B. P.” laikraštyje. Laiškas yra labai įdomus ir pa
mokantis :

“Tuo metu, kai padorūs pasaulio vyrai buvo sukrėsti nuos
tolių kariuomenės, kovojusios prieš tuos, kurie norėtų pasaulį 
pavergti, Jūsų knyga, pavadinta “Jūs galite pasaulį pakeisti' , 
nuostabiai stiprinančiai mane veikė. Nors nesu katalikas, ta
čiau visa širdimi sutinku su Jūsų nuomone. Aš manau, kad 
kiekviena bažnyčia, ar ji būtų katalikų, protestantų ar žydų, 
yra viena pagrindinių veiksmų, kuri nori sujungti laisvus pa
saulio žmones vienybėm Aš nesu pamaldus žmogus, tačiau jau
čiu, kad šiandien pasaulis reikalingas Dievo daugiau negu kada 
nors ir kad Jo vadovavimas yra svarbesnis už betkurią me
džiaginę pagelbą. Patikėkite man, kad aš dažnai meldžiuos nuo 
to laiko, kai atvykau į Korėją, prašydamas Jo vadovavimo, ir 
esu gavęs sustiprinimą; tikiu, kad į mano prašymus buvo su
teikta pagelba. Žmogus kovos lauke pasitiki savimi, kai jis 
žino, kad yra vadovaujamas 
šų kombinacijas.

Kai mūsų divizija prieš 
spąstus šiaurės Korėjoje, aš 
vyrai meldėsi už savo draugus. Vienas vyras manydamas, kad 
jis meldėsi saugioje užuovėje, buvo užtiktas kito. Mano nnoate-

/
Dabar tai žinoma istorija. Atsitraukimas dalinių toje vie

toje buvo dideliai nuostabus. Savo širdy aš žinau, kad ten bu
vo Aukščiausiojo Valdytojo įsikišimas į tą veiksmą, ir todėl 
gerai pavyko.

Per paskutinius penkius mėnesius aš turėjau progos susi
tikti ir kalbėtis su žmonėmis, kurie buvo Kremliaus įtakoje. 
Aš labai norėčiau, jei įstengčiau, išreikšti tą įspūdį, kurį jie 
man sudarė. Nei vienas vyras ar moteris Amerikoje negali net 
pamanyti, kad mūsų valdžia gali griūti nuo mūsų simpatijų 
komunizmui.

Aš norėčiau, kad visi Amerikos žmonės galėtų atvykti į 
Korėją ir pamatyti komunistų mokslo pasėkas. Aš esu tikras, 
kad mūsų gyvenimas Amerikoje visiems laikams būtų saugus.

Ko mums reiktų? Norėčiau, kad žmogus pamėgtų ir suge
bėtų save suįdominti tautiniais, pasauliniais ir vietiniais reika
lais. Aš galėčiau pridėti — ir Dievu.

Aš žinau, kad pats nedariau to, kol nebuvau atvykęs į šį 
kraštą. Kaip esame mes laimingi būdami amerikiečiais, ir kaip 
labai dabar man brangi Amerika!

Aš nesu vėjo pučiama vėliava. Ir aš turiu daug negeru
mų, bet aš jaučiu, kad čia dirbu kaip marinas, ir tai geriausia, 
ką aš dabar turėčiau daryti. Bet .aš. jaučiu, kad Xo neganą. .Ka
dangi neturiu galimybės tai pareikšti plačioms minioms, jaučiu 
kažkokį nusivilimą. O kad būtų galimybė tai pasakyti visiems 
ir kiekvienam amerikiečiui, ką aš žinau ir ką galėčiau paliudy
ti apie Korėją! Kaip svarbu tai būtų daugeliui pasilikusių na
muose, kad tikru, gyvu susidomėjimu paremtų mūsų valdžią. 
Aš manyčiau, kad aš būčiau išpildęs vieną mūsų uždavinių!

Kas atsitiko čia. niekad neprivalo įvykti mūsų krašte. Nors 
mes darome šį tą, kad to nebūtų, tačiau tas gali įvykti ir 
Jungtinėse Valstybėse” (komunizmo žiaurumas, žmogaus sugy- 
vulinimas, absoliutus nesiskaitymas nei su gyvybe, nei su lais
ve, neį su turtu).

Vertė Mik.

J. E. ARKIVYSKUPO LAIŠKAS
Mano brangieji Katalikai:—

Pirmasis Gavėnios sekmadienis yra tradicinė diena paro
dyt mūsų ištikimybę Šv. Tėvui, prisidedant auka rinkliavai, va
dinamai Šv. Petro pinigėliu. Kaip geri šventojo Tėvo vaikai, 
mes turime su džiaugsmu paremti jo plačius, pasaulinės reikš
mės darbus. Nėra reikalo jums aiškinti, kaip yra plati labda
ringoji Popiežiaus veikla ir kiek jos sėkmingumas priklauso 
nuo Amerikos katalikų paramos. Jūs gerai žinot, kiek padau
gėjo jo tėviškos labdarybės reikalai ir kaip susiaurėjo katalikų 
pašalpos šaltiniai.

Būtų labai tinkama, kad mes parodytume daug daugiau 
duosnumo šiais Šventaisiais Metais, kuomet Dievas suteikė 
žmonijai tiek gausių malonių. Būkite tikri, kad Dievas nepaliks 
jums skolingas už jūsų gerus darbus.

ju sų ištikimas Kristuje, 
t RICHARD J. CLSHING. 

Bostono Arkivyskupas.

Mažos rendos — Mažesnes kainos
Veltai pristatymas —- Išsimokėjhnui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

1«8 W. Pearl St, Nashua, N. H. :

Patenkino Brocktoniečius |
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų. 

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius p

BROCKTON KĖSCOALCO. |
27 Laurence St., Brockton, Mass. g

Tel. 189L
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Kas mūsų priešas?
Atrodo, kad dar nevisi amerikiečiai nusivokia, 

kas yra jų tikrasis priešas. Jie tikrai žino, kad pavo
jus yra; žino, kad žūva jų sūnūs ir kad žiaurėja gy
venimo ištekliai ir patogumai. Pavojus realus, bet 
nevisiems dar aišku, ar kova jau vedama su tikruo
ju priešu, kuris tą pavojų sudaro.

Pirmiausia visų žvilgsnis nukrypsta į šiaurės 
korėjiečius. Ar jie yra Amerikos priešai? Iš vienos 
pusės taip, bet iš antros žinoma, kad šiaurės korėjie
čiai nebūtų karo pradėję, jei bolševikai nebūtų jų 
ginklavę ir įkurstę. Tas pats pasakytina ir apie rau
donuosius kinus. Kinija visą laiką buvo Amerikos 
draugas, ir jei šiuo metu pasidarė priešas, tai tiktai 
bolševikų įsiundyta ir prieš Ameriką nukreipta. Va
dinasi, už šiaurės korėjiečių ir už raudonųjų kinų 
slypi Sovietų Rusija, kuri kontroliuoja visus jų 
veiksmus ir suka taip, kaip jos imperialistinė politi
ka reikalauja.

Tačiau ir Sovietų Rusija nevisa yra Amerikos 
priešu. Pati rusų tauta kenčia nežmonišką vergiją 
jau ketvirta dešimtis metų. Pavergta ir visa eilė kitų 
tautų, suvarytų ir terorizuojamų po raudonąją ko
munizmo vėliava. Jos labai norėtų išsilaisvinti ir bū
ti draugais viso laisvojo pasaulio, tačiau nedidelės 
grupės diktatūra, nusigriebusi ginklo, mases žmonių 
laiko baimėje ir siundo kerštu prieš kitus.

Taigi nėra Amerikos priešas nei šiaurės korėjie
čiai, nei kinai, nei rusai, nei kitos bolševikų paverg
tos tautos. Tikrasis Amerikos priešas yra Kremliaus 
diktatūra, ta maža politbiuro klika, kuri kaip ir Hit
leris, ieško progos savo jėgą primesti visam pasau
liui. Ši agresyvi Stalino diktatūra yra ir viso laisvojo 
pasaulio priešas. Ji nepaiso, kiek žmonių kraujo ir 
ašarų išlies, kad tik savo tikslą pasiektų.

Amerikiečiai nesijaudina dėlto, kad nacionalisti
nis judėjimas pasireiškia Azijoje ar kitur. Nebijo 
nei tų, kurie steigia skirtingą nuo Amerikos ekono
minę ar politinę santvarką. Amerikiečius jaudina 
faktas, kad Kremliaus agresorius, pasinaudodamas 
visais technikos išradimais bei propagandos priemo
nėmis, siekia užvaldyti ir pavergti pasaulį.

Tad amerikiečiai jau kovoja su tikru priešu ir 
šaukia burtis krūvon visus draugus ir sąjungininkus, 
kurie tiki aukštesnėmis vertybėmis, negu brutalioji 
Kremliaus diktatūra. C. C.

(2) Naujasis
Kas įpareigojamas 

registruotis?
Svarbiausią įstatymo 

skyrių sudaro taisyklės, 
įpareigojančios komu
nistų organizacijas bei 
atskirus jų narius regis
truotis pas Generalinį 
Prokurorą. Įstatymas 
skirsto komunistų orga
nizacijas į dvi rūšis: ko
munistų akcijos (Com- 
munist - action) ir komu
nistų fronto (Commun- 
ist-front).

Komunistų akcijos or
ganizacijos yra tokios, 
kurios diriguojamos bei 
kontroliuojamos tiesiog 
iš Kremliaus ir kurių va
dovybės bei nariai susi
deda iš tikrų komunistų. 
Be abejonės, Kongresas 
čia turėjo galvoj komu
nistų partiją su jos įvai
riomis sekcijomis.

Komunistų fronto or
ganizacijos yra maišy
tos: susidedančios iš gry
nų komunistų, prijau
čiančių, visokių nesusi
pratėlių, neišmanėlių ir 
tikrų kvailių. Jos turi 
būti kontroliuojamos ko
kios nors komunistų ak
cijos organizacijos ir jų 
veikimas turi remti pa
saulinį komunistų judėji
mą. Komunistų fronto 
organizacijos paprastai 
yra pasislėpusios po la
bai skambiais vardais 
arba prisidengę “kilniais 
tikslais” pavadinimais.

Kokias žinias reikia 
patiekti?

Abiejų rūšių komunis
tų organizacijos yra įpa
reigojamos registruotis, 
nurodant veikimo vietą, 
būstą ir pristatant sąra
šą visų vadovybės narių 
iš paskutinių 12 mėnesių, 
bei nurodant pajamų šal
tinius. Komunistų akci
jos organizacija turi pa
tiekti ir pilną narių sąra
šą iš paskutinių vienerių 
metų; be to, kiekvienas 
jų narys dar asmeniškai

vidaus saugu no 
yra įpareigotas regis
truotis.

Mažai kas laukė, kad 
komunistai registruosis

Amerikos komunistų 
partijos sekretorius Wil- 
liam Z. Foster, duoda
mas savo parodymus 
Kongreso komisijoms, 
pareiškė, kad jie nesire- 
gistruosią. Ir iš tiesų, per 
įstatymo nustatytą 30 
dienų terminą niekas pas 
Generalinį Prokurorą ne
užsiregistravo, nors jų 
užsiregistravimo, sako, 
niekas ir nebuvo laukęs. 
Nesiregistravimas, pasi
rodo, jokios betarpiškos 
baudžiamos sankc i j o s 
dar neužtraukia, nes pa
gal nusistovėjusią demo
kratinę tvarką pirma rei
kia įrodyti, kad organi
zacija arba atskiras jos 
narys įeina į registruoti- 
nų organizacijų arba as
menų kategoriją. O Ame
rikos komunistų partija 
dar neigia jai primetamą 
priklausomybę nuo Mas
kvos.
Įstatymas numato prie

mones priversti
Įstatymas įsteigia vad. 

Priešvalstybinės Veiklos 
Kontrolės Komisiją (Sub- 
versive Activities Con- 
trol Board), susidedan
čią iš penkių Prezidento 
skiriamų ir Senato tvirti
namų narių, iš kurių ne 
daugiau kaip trys tegali 
būti iš tos pačios politi
nės partijos. Generalinis 
Prokuroras nustatęs, kad 
kuri nors organizacija 
arba atskiras asmuo turi 
registruotis, patiekia šiai 
Komisijai pareiškimą, 
pristatydamas visą įro
domą medžiagą ir prašo 
Komisiją išleisti įsaky
mą registruotis. Komisi
ja sprendžia šį reikalą 
viešame posėdyje, prisi
laikydama beveik visų 
teismo proceso taisyklių, 
nes šalys turi teisę būti 
atstovaujamos advokatų, 
patiekti visokius prieši-

įstaty nas
nančius įrodymus, šaukti 
liudytojus, vesti kryžmi
nį tardymą ir atlikti ki
tus veiksmus, reikalingus 
nušviesti visiems fak
tams.

Nemalonus komunis
tams reikalas

Šitoks bylinėjimasis 
komunistams turėtų būti 
labai nemalonus dalykas, 
nes iškeltų į viešumą vi
są jų konspiratyvinę 
veiklą ir parodytų viso
kiems neišmanėliams jų 
tikruosius siekimus. Ma
noma, kad toks procesas 
atvertų akis visiems, ku
rie per savo žioplumą 
yra patekę į komunistų 
tinklą. Iš kitos pusės šis 
procesas sudaro saugu
mo organams nemalonią 
pareigą atskleisti vieną 
kitą žinių šaltinį, demas
kuoti vieną kitą agentą 
iš komunistų eilių, ku
riais toliau, žinoma, ne
galima būtų naudotis. 
Šios rūšies abejonės ir 
sudarė didelę dalį Prezi
dento veto argumentų.

Kas gali priversti 
• registruotis

Jei Komisija pripažįs
ta, kad organizacija ar
ba asmuo turi registruo
tis, tai reikalas dar ne
baigtas, nes toks spren
dimas gali būti apskus
tas Jungtinių Valstybių 
Apeliaciniams Rūmams, 
o pastarųjų sprendimas 
gali būti peržiūrėtas 
Jung. Valstybių Aukš
čiausiojo Teismo ir tik 
jo žodis būtų galutinis. 
Komisijos įsakymas re
gistruotis įsigaliotų po 
10 dienų.

Svarstant įstatymą 
Kongrese, daug kas jį 
puolė ne dėl to, kad jis 
buvo nukreiptas prieš 
komunistus, o kad parin
ko tokį ilgą procesą pri
versti juos registruotis. 
Bet tai išplaukė iš Jung
tinių Valstybių demokra
tinės ir teisinės santvar- 
kos. Dėl to niekas negali

Gen. MacArthur sutinka ypatingąjį Valstybės Depar
tamento patarėją John Foster Dulles, kuris atvyko į Japo
niją taikos sutarties parengti.

JAV kcirunistai kreipusi j teismą
VVashington. — JAV 

komunistų partijos va
dovybė įteikė vyr. teis
mui prašymą, kad jis ge
neralinį prokurorą 
McGrath ir “Subversyvi- 
niam gaivalui tirti komi
siją” sudraustų ir neleis
tų vykdyti komunistų 
registracijos pagal nau
jai išleistą vidaus saugu
mo įstatymą. Komunistų 
partija nurodo, kad tas 
įstatymas yra nekonsti- 
tucinis ir jo tikslas — 
“įvesti krašte fašizmą”.

Ši žinia papildo mūsų 
bendradarbio straipsnį, 
kuriame nurodoma, kaip 
svarbu komunistams ne- 
siregistruoti. Jei jie bū
tų nekalti, tai to įstaty
mo nebijotu. Jis griebia 
tiktai už priešvalstybinę 
veiklą. O komunistai ge
rai žino, kad p-ie subver- 
syvinio darbo jie yra pri
kišę nagus ir dar taip, 

prikišti, kad įstatymas 
apsilenkia su Amerikos 
demokratija. Jis siekia 
ją apsaugoti nuo sąmoks
lininkų demok ratinę 
tvarką nuversti. Dr. š.

(Bus daugiau)

kaip Maskva įsako. Vi
daus saugumo įstatymas 
kaip tik ir siekia suval
dyti tokius paukščius, 
kurie tarnauja sveti
miems

Atsisakė dažvfi "Steponą 
Batorą"

New York. — Komu
nistinės Lenkijos laivas 
“Steponas Batoras”, at
plaukęs į New Yorką, 
norėjo pasigražinti: at
likti nedidelį remontą ir 
persidažyti. Tačiau Todd 
laivų remonto dirbtuvių 
(Brooklyn, N. Y.) darbi
ninkai atsisakė dirbti. 
Vienas iš darbininkų pa
reiškė, kad “jis geriau 
bus be duonos, negu da
žys komunistini laivą, 
kai komunistai žudo 
amerikiečius Korėjoje”.

“Stepono Batoro” lai
vas yra pagarsėjęs “ko
munistiniais zuikiais”, 
kurių jau ne vienas iš A- 
merikos išgabentas, kad 
čia išvengtų teismo, šiuo 
laiku pabėgo duo teismo 
ir Gerhard Eisler, buvęs 
JAV komunistų vadas ir 
perversmininkas.
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Čekistams kaip tik tokios darbininkės rei
kėjo, ir priėmė ją išbandyti. Dobilienė pui
kiai išlaikė bandymą ir gavo tiek darbo, kad 
galėjo visai gerai išsimaitinti. Lygiagrečiai 
ji palaikė tamprius santykius su partizanais 
ir buvo viena iš geriausių aktyvisčių. Jos 
pogrindin susirinkdavo partizanų vadai apie 
savo žygius pasitarti.

Dabar jie susirinko aptarti žygį prieš ma
sinį ištrėmimą lietuvių, kurie šiomis dieno
mis bus gabenami sunkvežimiais į Sibirą. 
Žygio planas buvo jau padarytas. Pokalbis 
nukrypo į Genio žygdarbį, vos tik atliktą 
prieš du čekistu Šampanovą ir šeškaitį. Visi 
karštai sveikino Genį su taip sėkmingai at
liktu uždaviniu. Tačiau buvo ir kritiškų pa
stabų. Ryžtingas karštuolis Vilkaitis nega
lėjo atsigėrėti Genio drąsa ir “genijališko- 
mis” smegenimis, bet kartu ir apgailestavo, 
kad abudu bolševikai nebuvo likviduoti.

Visuomet kuklus Genys nemėgo apie savo 
darbus kalbėti, bet šiuo atveju matė reikalą 
pasiaiškinti.

— Ir aš pats suprantu, kad darbas liko 
neužbaigtas. Pasinaudojus jų sumišimu, nie
ko lengvesnio nebuvo kaip juos nukauti, bet 
aš vis nepajėgiu nugalėt savo pasibjaurėjimo 
šaut į beginklį ir dar vaitojantį priešą. Žino
ma, su tokiais priešais kaip bolševikai, nede
rėtų tokiais skrupulais varžytis, bet aš ne
galiu ir gana... Tačiau tai nebuvo vienintelė 
priežastis. Jei būčiau buvęs vienas, tai gal 
ir būčiau skai tęsis su savo ritieriškumu, bet 

ten buvo ta mergina. Reikėjo gi ji gelbėti. 
Šūviai būtų nugirsti mieste — mes buvom 
visai netoli priemiesčio — o į mišką dar ge
rokas kilometras. Galėjo mus vytis ne tik 
pėsti, bet ir raiti. Vienas aš būčiau susitvar
kęs, bet kas buvo daryti su ta mergina?

— Aš stebiuosi, — tarė Gegužis, — kad 
toks įgudęs kovotojas kaip Vilkaitis galėjo 
padaryti tokią pastabą. Juk mūsų didvyrio 
Genio žygdarbis visais atžvilgiais klasiškas. 
Tegu kas kitas pamėgina grynom rankom 
nuginkluoti du čekistu ir išplėšti iš jų rankų 
belaisvį. Mes daug drąsių darbų atliekam, 
bet tokių meniškų šedevrų nėviens negali 
padaryti. Ir ko vertas vaizdas iškištu liežu
viu komisaro tūkstantinės minios akivaiz
doj! Ir ta pastaba, kad toks ligonis tik Japo
nijoj gali būt pagydytas. Juk tu pats, Vil
kaiti, tą pastabą esi padaręs?

— Taip, — tarė Vilkaitis, — o tamsta gar
džiai pasijuokei. Čekistai dairėsi, ką suareš
tavus, bet ką tu čia tokioj minioj išskirsi? 
Tuomet man buvo be galo džiugu, o dabar 
gailiuosi tą kvailą pastabą padaręs.

— Visai ne kvailą, — tarė Genys. — Pir
mu žvilgsniu atrodą kad aš padariau nedo
vanotiną klaidą, praleidęs tokią progą du 
priešus sunaikinti. O pasiteisinančių aplin
kybių galėjai nepastebėti. Tai visai supran
tama.

— O žinote, — tarė Andrius Sakalas, — 
kad toks gyvas iškištu liežuviu komisaras 
daugiau vertas, kaip nukautas. Į nukautą, 
nežiūrint, kokia jo išvaizda, daug dėmesio 
nebūtų atkreipta. Ką gi: galėjo pasmaugti 
ir nušauti, arba nušovus, dėl tikrumo galėjo 
pasmaugti — tai papraščiausias dalykas. O 
gyvas iškištu liežuviu komisaras — tai di
džiausias išniekinimas. Tai puiki propagan
da. Juk raudonarmiečių ir net čekistų tarpe 

yra daug azijatų. Jų akyse toks komisaro iš- 
gėdinimas reiškia “veido praradimą” bei bol
ševikų prestižo pažeminimą. Ir vėl, tokiam 
biauriai sužalotam komisarui jau nebe gy
venimas. Lietuvoj jo nebe matysim.

— Ką čia Lietuvoj, — tarė Grūzdas, — ir 
Rusijoj jam nebe gyvenimas. Gerai pasakė 
Vilkaitis, kad tik Japonijoj tokia žaizda te- 
išgydoma. Bolševikų gydytojai nežinos, ką 
su juo daryti. Taip ir paliks išsižiojęs. Jeigu 
jis turi kiek savigarbos, tai jam belieka įva
ryti kulką į sužalotą žandą.

Genys buvo susimąstęs. Jis atrodė ne vi
sai savo žygiu patenkintas.

— O žinote, aš vis dėlto palaikau draugo 
Vilkaičio kritiką. Su tuo komisaru tiek to. 
Jis jau visai išstumtas iš rikiuotės. Teisin
gai pastebėjo brolis Sakalas, kad dabar 
Šampanovas naudingesnis gyvas, negu nu
kautas. Tačiau man tenka apgailestauti, kad 
nenukoviau to išdaviko šeškaičio. Bent rei
kėjo ir jam žandą išnarinti. Dabar jis atsi
griebė ir toliau dirbs savo pragaištingą dar
bą. Iš tiesų, čia buvo neapsigalvota. Tur būt 
perdaug buvau įsitempęs, o čia vėl ta mer
gina...

— Na, neverta dėl tokio mažmožio sielo
tis. — ramino jį Gegužis. — Tokio susikirti
mo įkaršty neįmanoma visas smulkmenas 
apgalvoti, šeškaitis ir taip gavo puikią pa
moką. Jam išgaruos iš galvos atkaklus sa
vim pasitikėjimas. Jis manė kažinkas esąs, 
o čia mūsų žvalgyba jam, tarsi kokiam pie
meniui, nosį nušluostė. Ir jis bus iš rikiuotės 
išstumtas.

Genys pakraipė galvą.
— Vargu. Jis atsigriebs ir planuos, kaip 

čia mums atkeršyjus. Jam bus gėda, kad 
taip žiopliškai pasirodė. Juk kol aš triūsinė- 
jau apie tą komisarą, jis turėjo pakankamai 

laiko mane nušauti. Kai radau pas jį gink
lą, labai nustebau, kad jis to nepadarė. Pa
maniau, kad tai pasigailėjimo vertas gelton
snapis. Gal dėlto aš jo nenukoviau. Bet to
kie tipai kartais būna kerštingi.

— Jeigu jis kerštingas, tai turi nemaža 
energijos ir savigarbos, — tarė Grūzdas. — 
O jei taip, tai jis, nevyriškai pasirodęs, pats 
iš šios apygardos pasitrauks. Gi jei nesusi
pras, tai viršininkai jį iš čia pašalins. Tad 
jis sąskaiton nebe įeina. Ot, kad toks Anta
nas Sliekas pakliūtų į mūsų Genio rankas!

Genys tamsiai susiraukė. Jo akys žibte
lėjo.

— Na, su tuo pragaro išmata būtų kitokia 
sąskaita. Bet jis nemažiau kaip Stalinas yra 
saugojamas. Bailys ir kraugerys — nežinau, 
kuris vardas geriau jam tinka. Tur būt abu
du lygiai. Tačiau ateis ir jam laikas. Ne aš, 
tai kitas prie jo prieis. Jis ne amžinas.

— Man jį palikit! — pareikalavo Vilkaitis.
— Žiūrėk, koks nobradas, — subarė Gegu- 

žisį — Visą garbę sau nori pasigriebti. Gal 
su manim pasidalytum? Leisk ir kitam na
gus prikišti.

— Ir manęs nepamirškit, — įsikišo Grūz
das. — Nors vos išsilaižiau iš čekistų pa
glostymo, dar pajėgsiu mygtuką paspausti, 
peiliu drikstelti, ar bombą kyštelt.

— Nesivaržykit, vyrai! — tarė Sakalas.— 
Prasta garbė žiurkę likviduoti. Kokias jūs 
ten priemones bevartotumėt, vis vien reikės 
nosį užsikimšti ir rankas nusimazgoti.

— To neužteks. Juk ir drabužiai šešku pa
kvimpa, — pridūrė Genys. — Ar šiaip, ar 
taipą tai nemaloni operacija, o vis dėlto ji 
reikės atlikti, nebent jei suuodus pavojų 
žiurkė pirm laiko į Rusiją pabėgs. Tai jai 
nebe pirmiena.
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DARBO FRONTE
■ KODĖL VOKIEČIŲ DAR

BININKAI SUBRUZDO 
STREIKUOTI?

Tirščiausiam vokiečių pra
monės krašte, prie Reino, yra 
plįeno įmonės ir anglies ka
syklos. Vokiečių atginklavi- 
mas paleido jas plačiai į dar
bą, o kartu su tuo prasidėjo ir 
vienas įš didžiųjų streikų, ku
ris užkliudo ir Jungtines Ame
rikos Valstybes. Jos davė ne
mažą paramą toms įmonėms 
veikti ir rengtis Vakarų Eu
ropos gynybai. Kas iššaukė 
streiką: komunistų kursty
mas ar kitos kurios priežas
tys?

Daugiau kaip puse miliono 
vokiečių darbininkų— 250,000 
plieno pramonės ir 400,000 
angliakasių — savo streiku 
reikalauja visai pagrįsto da
lyko: pripažinti jų unijas ir 
jų atstovus įsįleisti į įmonių 
administraciją kartu su darb
daviais. Ten darbininkai nori 
turėti žodį ir tartis dėl atly
ginimo, dėl socialinės apdrau- 
dos, dėl darbo sąlygų pageri
nimo. Jie nurodo, kad į plie
no ir anglies pramonę grįžta 
Hitlerio laikų stambūs pramo
ninkai, kurie yra priešingi 
darbininkų unijoms, kaip tai 
buvo seniau. Jie patys iš 
Marshallo plano semia sau 
naudą, nuskriausdami darbi
ninkus. Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, kurios finansuoja 

Marshalo planą, iš to nėra 
naudos. Taj pastebėjo ir JAV 
aukštasis komisaras John 
McCloy. Jis pareiškė, kad 
“demokratinės darbininkų u- 
nijos yra pats stipriausias 
įrankis prieš komunizmą”.

■ LAISVŲJŲ UNIJŲ SĄ
JUNGA PRIEŠ DIKTATŪRĄ

Kai bolševikai pralindo į 
tarptautinę darbinį nkų unijos 
vadovybę (Paryžiuje) ir pra
dėjo varyti stalininę imperia
listinę politiką, tai nemaža 
dalis kitų kraštų darbininkų 
su savo unijomis iš jos išsto
jo ir sudarė laisvųjų unijų 
tarptautinę federaciją Briuse
lyje. Šiomis dienomis prie tos 
federacijos susidarė sritinė 
abiejų Amerikos žemynų uni
jų sąjunga kaip stambus sky
rius (Inter - American Regio
nai Organizatįon of Workers). 
Šiai sąjungai dabar priklauso 
apie 20 milionų darbininkų su 
šiomis unijomis: AFL, CIO, 
Canadian Congress of Labor, 
United Mine Workers, Centrai 
and South American Unions., 
Neseniai įvykusioje Meksiko
je konferencijoje šios didžiu
lės darbininkų sąjungos pirmi
ninku buvo išrinktas J. H. 
Oldenbroek. Vašingtone spau
dos atstovams jis pareiškė, 
kad šios darbininkų sąjungos 
tikslas yra kovoti su totalįz- 
mu, koks jis bebūtų: staliniš- 
kas, peroniškas ar frankiškas.

Sąjunga taip pat kovos už pa
gerinimą darbininkų būklės ir 
darbo sąlygų abejose Ameri
kos šalyse. Jįs taip pat sveiki
no gen. Eisenhoverįo misiją 
Europoje. Ji siekia ginti de- 
mokraitją, kuri darbininkams 
garantuoja geriausias darbo 
sąlygas.

■ NEDARBO FONDAS 
NEPAKELIA NAŠTOS

Clifford L Fahlstrom, vado
vaująs Massachusetts valsty
bės fondui šelpti darbo nete
kusius (Employment Securi- 
ty) nurodė, kad to fondo iš
tekliai kaskart mažėja. Kas 
savaitė tenka išmokėti apie 
§1,000,000 suma. Viltis, kad 
karo pramonė sumažins be
darbių skaičių, nepasiteisino. 
Bedarbių tikrai sumažėjo, bet 
atsiranda tiek daug visokių 
“kombinatorių”, kad išmokė
jimai vistiek dideli. Jų neat
sveria nei tai, kad nuo naujų 
metų į tą fondą reikia mokė
ti 2,7 procento nuo uždarbio. 
Clifford I. Fahlstrom reika
lauja, kad būtų padarytį įsta
tyme tam tikri pakeitimai, ku
rie suvaržytų gauti pašalpą 
įvairiems simulantams.

■ KVIESK DARBININKŲ
UŽSIENIEČIŲ

Darbo jėgų mobilizacijos 
planuose yra numatoma, jei 
būtų neišvengiama, kvįestis 
darbininkų iš užsienio tam 
laikui, kol bus vykdoma ka
rinė mobilizacija. Ypačiai dar
bininkų ima trūkti žemės 
ūkiuose. Vįltis tą skylę užkiš
ti imigrantais DP nepasitei
sino. Dauguma jų. su šeimo
mis, tam darbui negalėjo būti 
panaudoti. Reikalinga vien
gungių ūkininkaičių — vyrų 
ir moterų. Bet kur jų gausį, 
jei ir kiti kraštai mobilizuo- 
jasi.

■ AMERIKIEČIAI DARBI
NINKAI NERAŠO LAIŠKŲ

Praėjusį rudenį keli vokie
čių darbįninkų atstovai lankė
si Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Čia jie užmezgė pa
žinčių ir išsivežė gražių įspū
džių. Jje buvo sužavėti aukš
tu JAV darbininkų pragyveni
mo standartu, veikiančiomis 
unijomis, demokrratine krašto 
laisve. Grįžę namo pasakojo 
tai savo draugams ir darbinin
kų susirinkimams. Bet čia 
juos ištiko nusivylimas. Jie 
nesulaukė jokio atsakymo į 
savo laiškus, kuriuos rašė iš 
Vokietijos, norėdami palaikyti

DARBININKAS

BALTIMORESZINIOS
Padėkos vakaras

Baltimorėje jau gyvena per 
500 lietuvių buvusių DP. Jįe 
čia rado prieglaudą, padedant 
Amerikos lietuviams. Pereitą 
šeštadienį, sausio 27 <L, trem
tinių globėjams pagerbti buvo 
surengtas Lietuvių svetainėje 
vakaras. Visi bilietai buvo 
parduoti dar kelioms dienoms 
prieš vakarą. Svetainėje visos 
vietos buvo užimtos. Nebuvo 
tremtinio, kuris su savo glo
bėjais šiame vakare būtų- ne
dalyvavę. Buvo svečių net iš 
Bostono, Chicagos ir kitur.

Vakaro programą sudarė 
vaišės, kalb<» ir padėtais lapų 
įteikimas. Programai vadova
vo Cezaris Surdokas. Vakaras 
pradėtas padėkos malda, ku
rią atkalbėjo garbės svečias, 
šv. Alfonso parapijos klebo
nas kun. d-ras Mendelis. Pir
masis į vakaro dalyvius pra
bilo Liet. Tremt. D-jos pirmi
ninkas p. Brazauskas. Jo 
kalba dvelkė pagarba Ameri
kos lietuviams.

Gražias kalbas pasakė kleb. 
kun. Mendelis, kuris reiškė 
džiaugsmo, kad toks gražus 
lietuvių būrys Dievo apvaizda 
išliko sveikas. Pareiškė pasi
tenkinimą, kad visį naujaku
riai yra geri jo parapijiečiai. 
Jis pasiūlė savo visokeriopą 
pagalbą gyvenimo pradžiai pa
lengvinti ir prislėgtai nuotai
kai praskaidrinti. Klebono 
kalba buvo sutikta su dėkin
gumu. Rašytojas adv. Nadas 
Rastenis savo kalboje įskėlė 
būtiną reikalą gelbėti trem
tinių likučius Vokietijoje įr 
Austrijoje. Adv. Laukaitis. 
Maryland DP komisijos pirmi- 

artimesnius ryšius. Vienas iš 
jų parašė Darbo departamen
tui: “Aš jau apsipratau su 
mintimi, kad amerikįečių ypa
tybė . yra neatsakinėti į laiš
kus”.

Dr. John R. SteHman, pre
zidento Trumano patarėjas, 
ragina Amerikos darbininkus 
nepatingėti ne tiktai atsakyti 
į laiškus, bet ir patiems juos 
rašyti, kai tik pasitaiko pro
ga. Rašytį apie tai, kad ame
rikiečiai nieko nesiekia pa
vergti, kad jiems labiau už 
viską rūpi taika ir ramybė, 
gražus tautų sugyvenimas, 
tikra laisvė įr žmonijos gero
vė, ir jeį imasi ginklo, tai tik
tai laisvei ginti.

ninkas, jautriai papasakojo 
svarbesniuosius Lietuvos gy
venimo etapus įr ragino visus 
lietuvius vieningai dirbti Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymui, kuris yra visai rea
lus.

Tremtinių geradariai gavo 
padėkos lapus, kuriuose lietu
vių ir anglų kalbomis įrašyta: 
“Jūs ištiesėt pagalbos ranką 
mums, ištremtiems iš savo 
tėvynės karo audros ir žiau
riųjų lietuvių tautos ir visos 
žmonijos priešų, atsikviesda- 
mi mus į šį laisvąjį kraštą, 
tuo išgelbėdami mus įš vargo, 
nežinios ir nevilties. Jūs paro
dėt savo kilnią širdį ir pagel- 
bėjot ne tįk mums, bet ir vi
sai teriojamai lietuvių tautai. 
Jūs priglaudėt mus ir sušildėt. 
Už visą Jūsų visokeriopą pa
galbą mes tariame lietuvišką 
ačiū."

Labiausiai visus jaudino 
padėkos lapų iškilmingas įtei
kimas. Buvo miela matyti, 
kaip nuoširdžiai tremtiniai dė
kojo savo geradariams, įteik
dami dc tik padėkos lapus, 
bet ir gyvųjų gėlių buketus 
bei kitas dovanas. Ne tik at
kviestųjų, bet ir visos Liet 
Tremt Bendruomenės nuošir
di padėka teko Volskienei, 
Jokūbaitienei ir Bradūnui. 
kurie buvo - išrašę net po ke
liolika sutarčių visai nepažįs
tamiems asmenims. Daug at
kviestųjų parašų buvo ir ant 
Makauskienės, Keženienės ir 
Gručkienės padėkos lapų. La
pus įteikus, globėjams buvo 
sudainuota “Ilgiausių metų” 
ir Lietuvos Himnas.

Oficialioji vakaro dalis pro
tarpiais buvo įvairinama ska
niais valgiais bei tremtinių 
orkestro muzika. Vakaras at
rodė kaip didžiulė puota, ku
pina džiaugsmo ir nuoširdu
mo.

Padėkos vakaras baigtas 
sekmadienį pamaldomis šv. 
Alfonso bažnyčioje, gausįaį 
dalyvaujant tremtiniams ir jų 
globėjams. 10 vai. buvo at
laikytos padėkos intencija Šv. 
Mišios. Tremtinis ktm. Petras 
Patlaba pasakė gražų pa
mokslą.

• Praneūzijoje gyvenąs jau
nas dailininkas Liutkus daly
vavo moderniųjų dailininkų 
parodoje Nicoje. Buvo išsta
tyti du jo paveikslai.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ 
POPIEŽIUS

DR. KLEMENSAS ŽALALIS, O.F.M.

Bažnyčia rūpinosi socialine padėtimi jau nuo pat Kristaus 
laikų. Tai gali pastebėti kiekvienas, susipažinęs su apaštalų, 
Bažnyčios tėvų, popiežių mokslu. Tačiau XIX šimtmetis sociali
niu klausimu yra tiesiog revoliucinis. Tas iššaukė ir autorite
tingą Leono XIII žodį šiuo reikalu.

Leonas XIII, išrinktas popiežių 1878 m. vasario 20 d., val
dė Bažnyčią labai sunkiais laikai.- Italijoje pasaulinė valdžia 
nebuvo santaikoje su Vatikanu. Kitose šalyse masonų akcija prieš 
Katalikų Bažnyčią buvo taip pat labai prikalu. Tai matė ką tik 
išrinktas popiežius Leonas XIII ir savo k iške kardinolui Ninai 
rašė: “Mūsų pareiga skleisti Bažnyčios ir popiežių įsitikinimus 
visoje nūdieninėje visuomenėje”. Jis tai išpildė.

Jau po dviejų mėnesių pasirodė enciklika “Inscrutabili Dei 
Consilio”, kurioje iškelia į viešumą tų laikų visuomenės blo
gybes ir masonerijos siekimus nukatalikinti žmones. Primena, 
ką Bažnyčia ir popiežiai atnešė žmonijai, reikalauja laisvės ir 
pagarbos žmonėms ir pasitiki, kad Dievas padės tai įgyven
dintu

Tų pačių metų pabaigoje buvo išleista antroji Leono XIII 
enciklika “Quod Apostolici Muneris”, nukreipta prieš socializ
mą — žmonijos ir tikėjimo priešą. Čia pirmą kartą aiškiai pa
sako, kokie turi būti santykiai valdžios ir žmonių. Nurodomas 
pavojus, grasąs visuomenei iš socialistų bei komunistų ir nihi
listų idėjų ir patiekiami būdai, kaip jo išvengti. Ši enciklika 
Leoną XIII išgarsino kaip darbininkų tėvą.

Trečioji enciklika “Areanum Divinae Sapientiae” išleista 
1880 m. vasario 10 d. Ji liečia moterystės klausimą: moterys
tė, Dievo įsteigta, žydų ir pagonių aplaužyta, Kristaus pakel
ta į Sakramentą. Išaiškina tėvų ir vaikų teises bei pareigas. 
Įrodo, kad civilinė moterystė su savo divorsais tegali atnešti 
visuomenei žalą.

Po ketvertų metų enciklika “Humanum Genus” Leonas 
XIII pasisakė prieš Bažnyčios priešą — masonus, nurodė, kaip 
katalikai turi kovoti ir išvengti pavojaus.

Pagaliau enciklika “Immortale Dei” (1885 lapkričio 1 d.) 
davė projektų valstybėms, kokia turi būti krikščioniška kons
titucija, nes negalima tikėtis valstybės gyvenime gero, jei jis 
nėra tvarkomas pagal Evangelijos principus. Tai dokumentas, 
atkreiptas prieš teorijas: “Valstybė be Dievo”. Žmonija ją 
priėmė su viltimi, kad pasaulinės vyriausybės paklausys popie
žiaus balse.

Po visų šių enciklikų 1891 gegužės 15 pasirodė pati svar
biausia “Rerum Novarum”, kuri iškėlė darbininkų klausimą 
visoje pilnumoje. Apie ją ateinantį kartą...

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

TRIMITAS
Juodą vakarą, tamsą — girdžiu — 
Kažkur gaudžia pabudęs trimitas, 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių, 
Kaip skambantis ry tdienos rytas.

Ir matau — nriiijenai minių 
Nuo pečių meta rūsčiąją naktį, 
Ir tremtinių, vergų, kalinių 
Širdys ima gyvenimu plakti.

Juodą vakarą, tamsų — girdžiu — 
Gaudžia laisvės ir saulės trimitas, 
Kaip daina tarp sidabro žvaigždžių, 
Bunda Lietuvai rytdienos rytas.

Korėjoje vietomis tikra makalynė. Iš molėtos 
ZcuKi smiliu kojai ištraukti.

A A A •* A A A

(2) Žvėrys ir velniai
Pasaka suaugusiems vaikams

Bet lokiui patiko raudonojo velnio pamokslai apie 
tikrąją demokratiją tarp velnių, kuri gali būti labai 
tinkama ir žmonėms ir žvėreliais.

— Well! — strapaliojo lokys, visai neklausydamas 
buldogo.

— Hm, hm, hm, skubinam į miestą, ant kurio len
telės numaliavotas lokys, — amsėjo buldogas. —Mes 
pirmieji ten turim būti, nes raudonasis draugas pri
veis ten tiek žiurkių, kad paskui ir su pamokslais jų 
neišveisi.

— No! — svaigdamas lokys sukomandavo: — 
Gultis kariuomenei į laužą visai savaitei, kol drau
gas miestą paims. Ir ištiesė jis letenas, tęsdamas 
mieguistomis akutėmis:

— Reikia laikyti žodį velniui! Pasitikėti reikia! 
Tik gera širdim, dosnuruu, nuolaidumu velnią paver
sim angelu.

Rudasis kipšas buvo sumaltas. Raganų virtuvė 
nuo Berchtesgadeno pakriaušės buvo perkelta į rojų, 
raudono velnio rojų, kur tokių pabūklų niekad nebu
vo per daug. O rudens raganas pradėjo gaudyti ir 
rengti joms nuraganinimo procesus. Pačios stambio
sios, kurios jodinėjo ant didžiųjų šluotų, buvo iškars
tytos, kad raudonajam nesimaišytų po kojų.

Raudonasis velnias išsiskėtė vienas ant sosto, kurį 
laikė savo nugara parėmęs lokys. Buldogas gi buvo 
išvytas iš valdžios. Valdžia buvo atiduota pingvinams, 
kurie jautė raudonajam giminystės meilę dar nuo tų 
laikų, kada buvo rojuje, tikram rojuję. Bet pingvi
nai su velniu apsipyko kaip konkurentai, nes reiškė 
simpatijų tai pačiai Ievai. Tik pigvinas norėjo ją lai
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mėti iš lėto, evoliucijos keliu, o velnias staiga — re
voliucija ją paėmė.

Raudonasis velnias dabar jau pradėjo kaustyti iš 
naujo kanopą,, kad įžengtų į Šventosios Joanos žemę, 
kur stovėjo riteris su dvigubu kryžium, bet kur taip 
pat prie Teufelio (žmonės sakydavo Eifelio) bokšto 
jau kuitėsi senas velnio tarnas, vardu Tores, garbin
gas dezertyras iš kovos su ruduoju velniu. Taikstėsi 
raudonasi velnias ir į salą, į Westminsterio katedrą, 
kur jau kriošėjo išsišiepęs velnio pamokslininkas, 
apsitaisęs dievobaimingo dekano raudonu apsiaustu 
ir giliame savo kišeniuje skaitė iš velnio gautus rau
donuosius rublius. Įžulėjo velnias tiek, kad murziną 
snukį pradėjo kaišiot prie šv. Petro rūmų lango dai
rydamasis, kaip ten į vidų įsmukus.

O Baltijos žemė raudonėje nuo vyturėlių kraujo. 
Velnias įsakė mušti būgnais velniškus maršus, kad 
nustelbtų iš ten aidintį, širdį veriantį vyturėlių skun
dą.

4.
Sykį raudonam velniui atėjo bloga diena. Pamoks

lininkas lokys, beramstydamas velnio sostą, nuo tos 
sunkenybės ėmė ir patruko. Jis atgulė į laužą ir ne- 
beatsikėlė. Žvėreliai šluostė ašaras, žadėjo* neužmirš
ti jo taurių pamokymų, o jo nuopelnus prilygino nuo
pelnams anam garsiajam, net į knygas pakliuvusiam 
lokiui, kuris norėjo išlaisvinti mužiką nuo musės, ir 
su kūju tėškė tai nenaudėlei, tupėjusiai ant mužiko 
kaktos.

Lokio vietoj į valdžią buvo išrinktas asilas. Ne 
toks, apie kurį žmonės negražiai pasakoja. Ak. tie 
žmonės viską aukštyn kojom apverčia garbina men
kystes ir niekina dikybę. O tas pilkis asilas, koks jis 
yra protingas ir užsispyręs protingume, pasirodė tik 
iš jo kovos su raudonu velniu.

— Nu, Vot, tovarišč, tu pamatysi, nėra kitos to
kios šalies kaip pas mus. kur taip sunkiai dūsautų

žmogus, — suokė raudonasis velnias naujam žvėrių 
valdovui. — O pas jus daug yra dar rudųjų raganų. 
Iš viso pasaulio jas surinksim ir ant laužo sudeginsžm 
ar į priverčiamoje darbo stovyklos perauklėti pa
siųsim. Buldogą taip pat... Paskui mes jnms duosim 
tikrų žvėrelių demokratų ir pamokysim rojų pada
ryti...

Pilkio ilgos ausys jau buvo nuklaususios velnio 
planus, šimtai metų sudarytus. Asilas buvo pasipikti
nęs velnio užplanuotu sumanymu perkelti legioną 
blusų iš velnio kaitimų į asilo švarų, gražų blizgantį 
plauką.

— No, no, oid devil! — pradėjo griežtai asilas: 
— Užteks. Pamokslus pasilaikyk savo vaikams, o sa
vo blusų nekaišiok nei į rytus, nei į vakarus, nei į 
pietus. Palik jas savo plačiose kelnėse. Norėsi pats 
pas mane gražiuoju ateiti, turėsi attikti karantiną. 
Kad epidemijos nebūtų!

“Plepatai”, pagalvojo raudonas velnias ir, nieko 
nesakęs, pamėgino įkelti koją į gražiosios Elenos že
mę. Bet asilas taip ją primynė, kad pro čebatą įskau- 
dusį nagą velnias atitraukė ir nuo gražiosios Elenos 
maudamas pametė net savo vaiką.

Tas bieso šmotas, straktelėjęs ant kojų, ėmė ro
dyti bėgančiam tėvui raudoną liežuvį ir klastingai šai
pytis:

— Tito, tito, jau pakito, jau nuo tėvo nusirito! 
Paskui pats sau pridūrė:

— Velnio vaikas tai aš liksiu, nors ir pliksiu!
Bet po visą pasaulį ėjo pirmykštis aidas:

— Nusirito tito, tito.
Suskaudo nuo to pilvukai ir kitiems velnio vai

kams, kurie buvo įsitaisę prie Teufetio bokšto ir prie 
Šventojo Petro rūmų papėdes. Abudu juos sudėjo 
ant morų ir išsiuntė su muzika pas tėvą velnią svei
katos ieškoti.
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Skubėkime daryti gerą
Stasys Yla

Pamokslas sakytas Hart
forde, New Britaine ir 
Worcestery tremtinių pa
dėkos sponsoriams proga.

Dievas baudžia ir gelbsti
Ką Dievas myli, tą ir plaka!

— sako lietuvių priežodis. Ir 
plakė Dievas ne tik išrinktąją, 
bet ir mažą mūsų tautą. Kiek 
baisių karų praėjo per mūsų 
žemę! Kiek žmonių turėjo žū
ti nuo ginklo, persekiojimų, o 
paskui nuo negirdėtų marų! 
Dievas vienas žino, kodėl ir 
šį kartą mūsų žemę turėjo už
lieti baisusis raudonasis tva
nas.

Bet ir šitame bandyme Jis 
neužmiršo mūsų. Kaip kitados 
Noe su jo vaikais, taip dabar 
keletą dešimtų tūkstančių mū
sų brolių ir seserų Jis išgelbė
jo iš to tvano.

Kaip Noė po tvano
Nelengva buvo Noei pradėti 

naują gyvenimą nusiaubtoj 
žemėj. Nelengva buvo ir tiems 
tūkstančiams, viską palikus, 
eiti į svetimus kraštus, pas 
nesvetingus žmones ir čia ieš
kotis pastogės, darbo ir duo
nos. Ypač nelengva buvo naš
lėms su mažais vaikais keliau
ti pėsčiomis ar vežimėliais į 
karo nusiaubtą, vis bombar
duojamą, griaunamą ir degi
namą Vokietiją. Užteko tų 
tamsių debesų ir vėliau, karui 
pasibaigus. Ir ne vienas savo 
širdyje gal pagalvojo: “Dieve, 
kam Tu mus išgelbėjai, kad 
vėl taip sunkiai mus bandai!” 
Atrodė, kad naujas vargas

yra ne mažesnis už tą, kuris 
teko pasilikusiems tėvynėje ar 
ištremtiesiems į Sibirą.

Bet tame varge vėl išsitiesė 
vaivorykštė, — šį kartą per 
visą Atlantą, — ir šios vai-, 
vorykštės taku Dievas perve
dė tuos tūkstančius iš trem
ties ir laisvą Ameriką. Trem
tiniai, kaip anuomet Noė. gal 
čia būtų statę naujus altorius 
ir naujas bažnyčias padėkoti 
Dievui už išgelbėjimą. Bet jie 
rado savųjų brolių, anksčiau 
atvykusių, pastatytus Dievo 
namus, ir jie čia ateina, su
klumpa, iškelia rankas ir dė
koja. Dėkoja ir už tuos bro
lius ir seses, kurie padėjo 
jiems čia atsirasti, kurie atvė
rė savo gerą, mylinčią širdį.

SESES IR BROLIAI, AMERIKOS LIETUVIAI!
Geras Dievas nesiuntė Jums 

tokių bandymų. Bet Jis davė 
jums progos pasidalinti su be
namiais tuo, ką jūs dar turite. 
Argi nereikia ir už tai Dievui 
dėkoti? Kiek daug šiandien 
yra pasaulyje žmonių, kurie 
norėtų kitiems padėti, bet jau 
nebegali. Ir jie kitados turėjo 
savo turto, savo pastogę, dar
bą, sveikatą. O dabar jie nie
ko neturi ir niekam padėti ne
gali. Kokie jie jaustųsi laimin
gi, jei dar turėtų visa tai, ką 
per ilgus metus buvo uždirbę 
ir susitaupę. Dabar jie negai
lėtų dalintis su vargšais savo 
valgiu, apdaru, savo kamba
riais. Jie noriai priglaustų ka
ro pabėgėlį, invalidą be ran 
kų, kojų ar akių; priglaustų 
našlaitį, kurio abu tėvai žuvo 
griuvėsiuose ar nukankinti 
kalėjime ar išvežti į tolimas 
stepes. Jie ne tik priglaustų, 
bet ir globotų, nelaukdami už 
tai nei padėkos nei atlyginimo. 
Taip, jie norėtų daryti gera 
iš savo turtų, bet jų jau netu
ri ir gal niekad jų nebeatgaus.

Skubėkime daryti gerą
Prieš Kalėdas mačiau kine 

vaizdus iš neseniai praėjusios 
audros per Ameriką. Kiek 
daug amerikiečių nebegalės 
ištiesti rankos vargšams, nes 
patys per vieną valandą pasi
darė vargšai! Kiek jų nebe
galės priglausti tremtinių šei
mos savo pastogėn, nes audra

Naujasis prabanginis JAV laivas “Independence”, pastatytas Quincy statyklose už 
$25,000,000, pasiekė New Yorko uostą, iš kur plauks pirmą kartą į Prancūziją. Lai
vas yra 633 pėdų ilgumo ir gali paimti 1000 keleivių.

jiems patiems sugriovė jų na
mus. O gal nė vienas jų neno
rėjo tų vargšų priglausti? Gal 
pavarė nuo durų našlę su ke
letą vaikų, kad jie nedrumstų 
jam ramybės.

Šio karo metu skaičiau vie
ną knygą, kurioje buvo para
šyti šie įspėjimo žodžiai: 
“Skubėkite daryti gera, nes 
greit gal nebegalėsite”’ Iš 
tikro, reikia slAbėt daryti ge
ra. Artėja naujas, gal dar 
baisesnis karas. Gal ne vienas 
ir iš mūsų, gyvenusių ligi šiol 
ramiai ir saugiai, atsidursi
me tų vargšų tarpe ir norėda
mi nebegalėsime kitiems pa
dėti.

Ar tikrai, jie mane apvylė?
Šv. Jokūbas apaštalas savo 

laiške sako:,“Kas gali daryti 
gera, ir nedaro, tas nusideda”. 
Jūs nenusidėjote, nes darėte 
gera. Ne tik nenusidėjote, bet 
dar išpildėte Kristaus valią. 
Dėl to nesigailėkite, ką jau 
padarėt, ir nesakykite:

— Gaila, kad aš tiems trem
tiniams siunčiau siuntinius, 
kad jiems kambarį daviau, rū
bus nešiau, po namus baldus 
rankiojau. Jie mane apvylė.

Nesakykite šito! Jūs darė
te, tiesą, žmonėms, savo tau
tos broliams, bet iš tikrųjų 
juk jūs darėte Kristui. Kas 
papenėjo alkstantį, tas Kristų 
papenėjo. Kas priglaudė be
namį, tas Kristų priglaudė. 

Kas atkvietė iš tremties šei
mą, tas Kristų atkvietė. Kris
tus jums ir atlygins.

Nelaukite atsilyginant iš 
žmogaus, kuriam sunku beat
silyginti. Sunku ne tik dėl to, 
kad jis dar neturi kuo, bet 
kad ir jo širdis dar labai su
vargus. Pats žinau, kaip sun
ku po baisių išgyvenimų paro
dyt kitiems širdį. Sunku lauk
ti šypsnio, širdies, gražaus žo
džio iš tų, kurie išgyveno daug 
žiaurumų, skriaudų ir sukrėti
mų. Turės praeiti dar kiek lai
ko, kol jie atsigaus ir atsipei
kės. Net dabar juos kankina 
klaikūs sapnai ir slegia sun
kios mintys. Ir tas naujas 
darbas, tie nauji rūpesčiai vis 
dar neleidžia jiems atsigauti. 
Supraskite juos ir nesmerkite 
— prašau jų vardu, nes žinau, 
ką visa tai reiškia. Atleiskite 
jiems jų žodžius. Neimkite jų 
taip jautriai į širdį.

SESES IR BROLIAI TREMTINIAI!
Mes nebeturim savo namų. 

Vieninteli savi mūsų namai, 
kur mūsų širdis dar gali atsi
gauti, tėra Dievo namai. Ne
beturim daugelis iš savo tėvų: 
jie mirę, nužudyti ar išvežti. 
Vienintelis mūsų tėvas yra 
Dievas. Kiti neturim nei bro
lių, nei seserų. Vieninteliai 
mūsų artimieji yra šiandien 
mūsų sesės ir broliai Ameri
kos lietuviai. Iš Dievo rankų 
buvo mūsų sodybos, mūsų tė

Sunku būti šelpiamam

Atjauskite juos ir dėl to, 
kad jiems baisiai buvo sunku 
būti šelpiamaisiais. Gauda
mas išmaldą gerai jaučiasi 
tik ubagas, kurs iš mažens 
yra ubagu buvęs. Daugelis 
tremtinių nebuvo ubagai, prie
šingai — jie Lietuvoje gyve
no ne prasčiau, negu jūs čia 
dabar gyvenate. Tokiems žmo
nėms nėra nieko sunkesnio, 
kaip gyventi iš kitų malonės, 
priimti iš kitų drabužį, valgį, 
baldą ar kambarį.

Išmaldaujantis ubagas ne
bejaučia dėkingumo savo ge
radariams. Tremtiniai, nebū
dami ubagais, puikiai jaučia 
ir supranta kas yra dėkingu
mas. Tikėkite, jie niekad ne
užmirš jūsų gerosios širdies. 
Kuo gali ir kaip moka jie jau 
dabar, šiandien, stengiasi savo 
dėkingumą pareikšti.

viškė, mūsų artimieji. Jis da
vė ir atėmė — tikėkim, laiki
nai, mus bandydamas. Tebū
na šventa Jo valia. Tebūna 
Jam ačiū ir už tai, ką dar tu
rime — sveikatą, vaikus ir 
tuos geraširdžius tautiečius — 
Amerikos Lietuvius. Ką mes 
būtume darę šiandien, pasili
kę Vokietijoje?

Nevykime Dievo medin
Mano Brangūs, mums reikia 

pasitenkinti tuo, kas yra ir ką 

turime. Nereikia murmėti 
prieš Dievą ir žmones. Lietu
vių priežodis teisingai sako: 
"Nevyk Dievo medin, nes pas
kui ir su pyragu Jo neišpra
šysi”. Juk galėjo mums būti 
daug blogiau, negu dabar. Ga
lėjo ir čia Amerikoje mus iš
tikti tokia dalia, kokią aprašo 
psalmistas 68-me psalme:

“Aš pasidariau svetimšalis 
broliams, ir svetimas savo 
motinos vaikams”.

Mes dar nesame svetimša
liai pas savo brolius amerikie
čius. Nesame svetimi savo mo
tinos Lietuvos vaikams, kurie 
čia anksčiau mūsų atvyko.

Bolševikiniai vartai ir 
bažnyčios

Tiesa, kai kas kalba prieš 
mus niekus. Bet tai tie. kurie 
sėdi bolševikiniuose vartuose. 
Ir tyčiojasi iš mūsų ne vienas 
tų, kurie yra apsvaigę nuo 
Stalino propagandos vyno... 
Bet tokių nėra daug. O kas 
būtų buvę, jei čionykščiai lie
tuviai visi būtų pasidarę bol
ševikais? Kas būtų tada su 
mumis atsitikę! Dėkokime 
toms bažnyčioms, kurias čio
nykščiai savo prakaitu pasta
tė. Jose buvo kudstoma Dievo, 
Tėvynės ir artimo meilė. Dė
kokime lietuviams kunigams, 
kurie per daugelį metų ugdė 
gėrio sėklą mūsų lietuvių 
amerikiečių širdyse. Tiesa, 
mūsų dvasia ne kartą buvo 
laužoma; ji buvo ir gal tebė

GERA IR MALONU VIENYBĖJE GYVENTI
Jie myli mus. Tai jau įrodė 

daugelį kartų. Jie moka su
prasti, kas yra tik namų dū
mai. Mes ir jie jaučiame, kad. 
nežiūrint mažų nesusiprati
mų, vis dėlto esame broliai. 
Ir šiandien, kada vieni ir kiti 
susirinkote prie to paties Die
vo altoriaus, man norisi su
šukti šv. Rašto žodžiais: 
“Kaip gera ir malonu, broliai, 
gyventi vienybėje!"

Viena motina ir vienas tėvas
Esame broliai ir seserys ne 

tik dėl to, kad mūsų gyslose 
teka tos pačios motinos Lietu
vos kraujas, bet ir dėl to. 
kad mūsų visų tėvas yra tas 
pats Dievas. Sutvirtinkime 
sandorą su savo Dievu ir sa
vo tarpe. Ypač neužmirškime 
Dievo geradarybių ir didžio 
Jo pasigailėjimo. “‘Kas saky
tų, kad myli Dievą, o nemylė

ra pailsusi. Bet čia ji vėl gali 
atsigauti. Čia mes vėl girdime 
savo lietuvišką giesmę, lietu
višką Dievo žodį. Čia randame 
tuos, kurie mūsų pasigaili, už
jaučia, guodžia ir padeda. Ar
gi tai nėra daug?

Statykime juos pavyzdžiu!
Mus sukrėtė staigi ir žiauri 

audra. Bet neužmirškime, kad 
ir mūsų brolių amerikiečių jė
gas per daugelį metų čiulpė 
negailestingas fabrikas. Jūs 
dabar patys suprantate, ką 
reiškia dienų dienas būti fa
brike. Koks tai sunkus ir kiek 
jėgų reikalaująs darbas' Jūs 
dirbate metus - du, o jie jau 
30-40 metų. Ir jų jėgos pavar
go, ir jų širdis ne kartą gal 
buvo palaužta. Kiek daug ge
ro jie yra padarę ir kiek dar 
daro savo tautai ir Dievo gar
bei. Jie yra tie tylieji, dažnai 
negarsinami mūsų lietuviško 
ir krikščioniško gerumo ir pa
sišventimo didvyriai. Daugelis 
jų neturėjo progos didesnių 
mokslų pasiekti, bet jie yra 
mūsų akyse verti didelės pa
garbos. Supraskime juos! 
Savo vaikams statykite juos 
pavyzdžiu, kaip reikia sveti
mųjų jūroje išlikti gerais ka
talikais ir gerais lietuviais. O 
jeigu kartais išgirsime iš jų 
nemielą žodį, nepriimkime jo 
skaudžiai. Ir jų nervai nėra iš 
geležies. Ir jų gerumas negali 
visą laiką išlikti nepaliestas 
nusivylimo.

tų savo brolio, būtų melagis” 
— sako šv. Jonas. Mylėkime 
Dievą ir mylėkime vienas ki
tą. Tai bus gražiausia padėka 
Viešpačiui už viską, ką mes 
turim, ką kitiems duodam ar 
iš kitų gaunam.

Ne visą dar esame padarę
Vieni apsaugoti nuo baisių 

šio karo nelaimių, kiti iš jų 
išgelbėti, niekad neužmirškim 
tų, kurie vis dar tebevargsta 
tremtyje; ir tų, kurie kenčia 
dar baisesnę tremtį Sibire; ir 
tų, kurie gyvena klaikiame 
netikrume ir mirties grėsmėj 
tėvynėje. Siųskime kam ir 
kur dar galime pagalbą Mal
daukime jiems giedros, prašy
kime vaivorykštės ženklo iš 
Dievo. Laikas trumpas, ir gal 
greit nebegalėsime daryti ki
tiems gera. Neužmirškim. kad 
dar ne viską esame padarę, 
ko Dievas iš mūsų nori.

5.
Asilas užsispyrė ir nė žingsnio atgal. Velniui pa

norus žvėrelius ir paukštukus badu numarinti, asilas 
kad subliovė, tuoj susibėgo žvėreliai ir paukštukai.

— Laikykitės, mažiai! Velnio neįsileiskit, o aš 
jums... — ir jis pradėjo aplink vaikščioti ir dalyti 
auksinius, Coca-Cola, Chesterfieldus, tankus, lėktu
vus ir kitos gėrybės, reikalingos paukščiukams ir 
žvėreliams.

Atskrido į dovanų dalinimą net žuvėdros, nors jos 
niekada nebuvo nukentėjusios nuo jokio velnio. Bet 
kai dovanai duoda, tai kaip neimti. Kad neseniai žu
vėdros buvo velniui vyturėlius ir kitus paukščiukus 
išdavusios, jos to niekam nepriminė, o kiti neprisi
minė. Praeities įvykius ne tik žmonės, bet ir gyvu
liai greit užmigta.

Tarp paukščių nebuvo tiktai balandžio. Nenaudė
lis povas, vardu Picasso, buvo išgarsinęs balandį 
kaip raudonojo velnio pasiuntinį, kad vargšas paukš
telis jautėsi sukompromituotas ir nedrįso niekam 
akių rodyti. Sukompromituotas nekaltai. Bet tik ne
kalti ir turi sąžinę, o kaltųjų akys dūmų nebijo.

Dovanas dalinant staiga pingvinas iš Westmuns- 
terio sukadakino:

— Fr... fr... fr...anko! (toks pingvinų keiksmažo
dis). Neduot tam juodnugariui buliui, neduot! Nede- 
mokratas! Uzurpatorius! Rudo velnfo pakalikas! 
Fr... fr... fr... anko!

— Neduot, neduot! — pritarė pingvinai iš Teufe- 
lio papėdės.

— Nepriimti jo į gyvulių ir paukščių savišalpos 
draugiją! — suūžė visi, kurie jau buvo lankę velnio 
mokyklos pažinę, nemokėjo taip šaukti. Tie tylėjo 
nusigandę ir susigūžę.

Asilas pakreipė kaire ausim — neduot, pakreipė 
dešine — duot. Pagaliau mostelėjo uodega:

— Nubalsavot nepriimti. Gerai — neduosim. Bet 
už tad visi tvirtai laikykitės prieš raudoną velnią.

— Si, si, si, — spiegė patenkinti sprendimu ping
vinai. , .

— Well, well, well. — burbuliavo kalakutai. Bū
riais susimetę gyvuliai ir paukščiai (paukščių dauge
lis nuo sparnų atsisakė ir pakilti į padanges nebe
moka) stamprinėjo apie garsiosios katedros prie Rei
no pamatus ir alasavojo, kaip čia tvirčiau laikytis. 
O triukšmas, o karkimas buvo kaip rudenį varnų 
prieš darganą ar kapinėse. Priseimavoję, nuo garsų 
tvano nuilsę, aprimo ir išsiskirstė. Ir pajuto dabar 
ramaus gyvenimo visą palaimą. Tupi sau pingvinai 
ant marių kranto, gūžį prikimšęs asilo dovanų. Tupi 
vienas prieš kitą, filosofiškai nukabinę žemyn siau
ras galvutes. Trumpais, neužaugusiais ar jau išsigi
musiais sparniukais glosto nukabusį, beveik žemę sie
kiantį pilvuką.

— Ak, ak, kiek malonaus estetinio džiaugsmo pil
vuką pasiglostyt, —

— Ir vis mąstyt, svarstyt, kalbėt apie amžiną tai
ką ir brolystę tarp visų pingvinų, — pridėjo antras.

— Ir taip snaust ir snaust, be atmainos, vakarinės 
saulutės spinduliuose. — patvirtmo draugas priešais.

O kai viršum pingvinų pasirodė ištrukusio iš Bal
tijos vyturėlio šešėlis, pingvinai sumojavo jam šalin, 
kad jiems neužstotų saules spindulių ir netrukdytų 
amžinąsias problemas spręsti.

6.
Velnias nebūtų velnias, jeigu jis snaustų ir nurim

tų. Manydamas, kad asilas vieną ausį nuleido, vel
nias ant galų pirštų apkulniavo apie žemes rutulį 
ir iš kitos pusės taikstėsi įkelti kanopą į asilo žemę, 
ten pro geltonuosius vandenis ir veidus. Bet asilo 
taip greit neapgausi. Ten budėjo jo vaikas, ir tas 
belendančiam velniui tvojo tiesiai į kairįjį ragą. Nuo 
triukšmo pigvinai pabudo, apsigando, bet. matyda
mi. kad velnias buvo iš kart pritrenktas, ėmė šaukti: 
“Bravo, bis!" ir ploti sparniukais per pilvukus.

— Well, well, — patenkintas buvo jų pritarimu 
asilas. — Bet, misteriai, kas daugiau?

Susiprato pingvinai, ko asilas nori, subruzdo ir 
pasiuntė truputį pagalbos velniui mušti. Šaunios pa
galbos! Kai visa ten kovojanti kariuomenė buvo išri
kiuota ir kai šaunius karius suskaitė, tai pasirodė, 
kad šalia 95 asilo vaikų stovėjo net 5 iš viso pasaulio 
kraštų pingvinai atsiųsti taurūs kariai. Šitą pingvinų 
indėlį į bendrą kovą prieš raudoną velnią metrašti
ninkas prilygino garsiam ir knygose įrašytam žygiui 
musės, kuri sėdėjo ant arklą traukiančio jaučio rago 
ir birzgė: “Ir-r-r mes arėm-m-m”. Dėl tokios pingvi
nų talkos raudonas velnias sumušė asilo vaiko ka
riuomenę.

Tada pingvinai iš saldaus snaudulio visai pabudo 
ir išsigandę pagavo šūkauti:

— Kas kaltas? Duokit šen kaltininką! Asilo vai
kas kaltas! Šalin jį! .

— Šalin karas! Tegyvuoja taika! Derybos su rau
donu velniu tegyvuoja!

Jų triukšmo ir riksmo buvo 95% viso tuo metu 
buvusio pasaulyje triukšmo.

Iš visų kraštų sukulniavę pingvinų atstovai pra
dėjo slaptai tartis:

— Juk su raudonu velniu galima sugyventi, — 
įtikinėjo Westmunstery gyvenąs velnio pamokslinin
kas. — Kodėl nesugyvensim ? Mes net giminės savo 
mokslu. Mes skelbiam, kad yra pragaras po mirties, 
o velnias pragarą atnešė dar gyviems.

— Giminės tai ir mes, — savo praktika neužsilei
do ir Teufelio pingvinas. Velnias savo didžiausius 
apaštalus. kai jie nereikalingi, nusmaugia, apkalti
nęs juos tokia liga "reakcija" ar “kontrrevoliucija". 
Ir mes tokius, garsiausius ir seniausius, kurių gar
sas mums nereikalingas, smaugiam, taip pat kišda
mi į kalėjimą visam amžiui, pirma juos apsarginę

“koliaboracija” su rudu velniu. Ir mes su raudonu 
velniu galim sugyventi.

Asilas, tai girdėdamas, pirmu syk išėjo iš kan
trybės :

— Supūkit savo pačių seimavojimuos, o aš pasiieš
kosiu kitos talkas, tokių, kurie dirba! — jis taip už
bliauna, kad jį išgirdo tie, kurie nebuvo įsileisti į 
pingvinų savišalpos draugiją.

Jie susirinko apie asilą ir patraukė į girią. Pry- 
šaky žygiavo asilas, paskui riedėjo pikti ir narsūs 
rudojo velnio pavainikiai, čėpojo tvirtomis kojomis 
pingvinų “franku" keikiamas bulius, įniršęs prieš 
roudoną velnio spalvą; toliau straksėjo raudono vel
nio pamestas vaikas pasistaipydamas: tito. tito, nu
sirito... Toli iš labai rinkosi rytų geltoni mažiai sker- 
saakiai, o iš velnio apsėstų plotų slaptai slinko, klu
po. kilo ir vis pirmyn pirmyn vyturėliai, gandrai, 
vištos ir daugybė, daugybė paukštelių ir žvėrelių, ku
rių jau ir vardo nežinojai, nes taip jie buvo velnio 
nupešioti.

Jeigu kas būtų galėjęs gerai įžiūrėti, tai pirma 
paties asilo ridenos ne girnos, kaip senojoj pasakoj, 
o mažutis, mažutis atomas, kurio raudonas velnias 
baidosi labiau nei senasis švęsto vandens. Keleiviai 
vis labiau būriuojasi ir telkiasi ir visi tyliai, su pasi
ryžimu žūti ar laimėti, krypsta į pačią velnio gūžta...

- • -
Dabar, suaugę vaikučiai, užteks pasakos. Ją pa

baigsim. kai anie keleiviai suras raudono velnio 
gūžtą, kai atomas siūbtels ant velnio galvos ir iš 
velnio neliks nė šlapios vietos, o po to staiga nukris 
užkeikimas ir visi tie žvėreliai ir paukšteliai vėl atvirs 
žmonėmis...

Nepamiršk atsilyginti už
DARBININKU,

kuris tavęs aplankyti nepamiršta.
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NAUJAKURIAI PAGERBĖ SAVO GERADARIUS

• Sunkiai serga kun. L. Gi- 
žinskas. Kun. Leonardas Gi- 
žinskas atvykęs j West Virgi- 
nia sunkiai serga. Kalėdų 
antrą dieną jam buvo padary
ta operacija. Manoma, kad 
gydymas ilgai užtruks. Yra 
naujakuris, patekęs j visai 
svetimą aplinkumą, nes prie 
Charleston lietuvių visai nėra. 
Tad susidaro dvigubas sunku
mas: liga kankina ir didelis 
nuobodumas. Būtų artimo 
meilės ženklas, jeigu kas pa
rašytų paguodos laiškutį.

Jo adresas: Rev. Leonard 
Gižinskas, St. Francis Hospi- 
tal, 333 Laidley St., Charles
ton 1, W. Va. ’ A.R.
• Moterų Sąjunga remia Se

seles. Hudson, Mass., nedidelė 
lietuvių kolonija, kur nėra net 
lietuvio kunigo rado būdą kaip 
paremti lietuvaičių seselių 
darbus bei jų koplyčios staty
bą. Š. m. sausio 21 dieną Mo
terų Sąjungos 45 kuopos ini
ciatyva buvo suruoštos pra
kalbos. Kalbėjo Kun. Paulaus
kas, nesenai atvykęs iš trem
ties, ir p. A. Vasiliauskas 
apie komunizmą bei jo pavo
jus. Po to buvo parodyta fil
mą apie Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyną, Putnam, Conn. jr 
ta pačia proga supažindinta 
visuomenė su Nek. Pr. švč. 
P. Marijos Seserų Kongrega
cijos darbais bei užsimojimais.

P. A. Vasiliausko pasiūlymu 
buvo padaryta salėje kolekta 
Naujosios Seselių Koplyčios 
statybai jr surinkta $125.b5.

Hudson, Mass. lietuvių vi
suomenė pirmą kartą turėjo 
savo tarpe seseles viešnias — 
Nekalto Prasidėjimo Kongre
gacijos nares, kurias gražiai, 
šiltai priėmė.
• Philadelphijoje veikia Bal

tijos Moterų Tarybos skyrius, 
kuris švenčių metu į Vokieti
ją pasiuntė 30 maisto siunti
nių.
• Kun. Sobutas atvyko iš 

tremties ir laikinai sustojo 
Brooklyne.
• Dail. Jonas Aleksandravi

čius yra priimtas į Washing- 
tono Dailininkų Sąjungą.
• Kun. L. Dieninis ir kun. 

Statkus priimti į Grand Ra- 
pids, Mich., dieceziją.

Kainas užšaldę tariasi, kas toliau bus. Iš kairės j dešinę: 
Mthael DiSalle, kainų stabilizacijos direktorius: Charles E. 
Wilson, gynybos reikmenų mobilizacijos viršininkas (Defense 
Mobilizer); Eric Johnson, ekonominės stabilizacijos viršininkas 
(Economic Stabilizer).

Brjdgeport, Conn.
Praeitą šeštadienį mūsų ko

lonijos naujakuriai surengė 
gražų vakarą pagerbti savo 
geradariams, kurie juos atsi
kvietė į šią šalį. Vakarą ati
darė H. Blazas ir paprašė 
kleboną kun. J. V. Kazlauską 
atkalbėti maldą. Gražų raštą 
perskaitė p. EI. Janiūnienė. 
Jis jaudino kiekvieno lietuvio 
širdį ir ilgai pasiliks, kaip ne
pamirštamas dokumentas jų 
širdyse. Po to kelis žodžius 
tarė ir sveikino senesnius nau
jakurius A. Stanišauskas. Mu
zikalų programą išpildė p. EI. 
Janiūnienė, B. Kuklerienė, O. 
Armonienė, J. Lambergienė, 
kurios padainavo liaudies dai
nų. Joms pianu pritarė A. 
Stanišauskas.

Jauni lietuviukai pašoko du 
tautiškus šokius, kurie vi
siems patiko.

Vaidinimas, parašytas H. 
Blazo tam vakarui davė pro
gos pasijuokti. Vaidino šie as
menys: p. Baurjenė, p. Tamu- 
šaitienė, p. Valiulis, Armonas, 
Tamušaitis ir Rastas. Veika
las atvaizdavo gyvenimą trem
tyje ir naujakurio atvykus 
Amerikon. Po vaidinimo įvy
ko vakarienė, kurią paruošė 
buv. tremtinės. Visį gardžiai 
užkandžiavo ir visi su kįtais. 
linksmai šnekučiavosi. Vaka
rienės metu kalbėjo kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas, vikaras 
kun. V. Pranskietis ir kiti. 
Sveikino atvykęs miesto ma- 
yoras J. McLevy.

Vakarienė baigėsi gražioj 
nuotaikoj. Vakarienės metu 
vaišindami svečius darbavosi 
ir savo geradariams patarna
vo naujakuriai ir naujakurės.

Šis vakaras tejungįa mus 
vienus si? kitais ir toliau lie
tuviškam darbui bei išlaisvini-

• Lietuviškojj Mergaičių sto
vykla (Camp Immaculata) 
Putnam, Conn. šįmet prasidės 
liepos 1 dieną. Pernai daug 
mergaičių negalėjo patekti į 
stovyklą dėl vietos trūkumo. 
Šįmet pramatoma stovyklos 
patalpas padidinti.
• Kun. J. Panavas, iš Tra- 

verse City, Mich., perkeltas į 
Šv. Marijos parapiją Grand 
Rapids, Mich.
• Rašytoja K. Graudušienė- 

Grigaitytė iš Wisconsin vals
tybės su šeima persikėlė gy
venti į Newarką.

muį savo gimtojo krašto.
Sekmadienį, 10 vai. rytą bu

vo šv. Mišios už geradarius, 
kurių metu gražiai buvo gie
damos lietuviškos šv. giesmės. 
Tikrai buvo gražu. Kai kurie 
sako, buvo kaip Lietuvoje.

Manau, kad šis įvykis įneš 
tarp mūsų daug gero. Sveiki
nu kaip viens iš senesniųjų 
lietuvių, visus naujakurius ir 
linkiu, kad šis susiartinimas 
pasiliktų tarp mūsų visuomet.

Vasario 16 artėjant
Vasario 16-tos minėjimas 

įvyks vasario 17 parapijos 
svetainėje. Choras rengiasi 
dainoms, kalbėtojais bus mies
to mayoras ir kiti . Penkta
dienį rytą, tai yra vasario 16 
rytmetį bus atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusius karius, o 
po pietų 4:45 vai. trumpa 
programa ir bus kalbama jš 
radijo stoties WLIZ. Skaitlin
gai minėkime šią šventę, kuri 
yra visos lietuvių tautos 
šventė. Tą dieną visi atsilan
kykime bažnyčion pasimelsti 
už savo tautiečius gyvus ir 
mirusius. O.

Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas

Lowell, Mass.
Vasario 11 d. Šv. Juozapo 

lietuvių parapijoj įvyks Lietu
vos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas. Rengia Fe
deracijos skyrius kartu su ki
tomis draugijomis. Minėjimas 
įvyks bažnyčioje ir parapijos 
salėje. Kalbės kleb. kun. Jo
nas Skalandis, Antanas F. 
Kneižys ir kiti. Meninę prog
ramos dalį išpildys muzikas 
Jonas Tamulionis su savo gru
pe iš Nashua, N. H., vietinis 
choras ir lietuvių mokyklos 
vaikučiai.

Vasario 16 minėjimas
Norwood, Mass.

ALRK Federacijos 10 sky
rius rengia iškilmingą Vasa
rio 16 minėjimą bažnyčioje ir 
svetainėje. Minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 18 d. Tą 
dieną, 9 vai. rytą bus atna
šaujamos šv. Mišios už žuvu
sius lietuvius kovose dėl Lie
tuvos Laisvės ir taip pat už 
ištremtuosius į Sibirą ir kitus 
kraštus. Po pietų, 3:30 vai. 
parapijos salėje įvyks prakal
bos su gražia menine progra
ma. Paskaitą skaitys kun. 
Kazys Mažutis iš So. Boston, 
Mass.

Iš LDS veiklos
Nashua, N. H.

Sausio 21 d. LDS 65 kp. su
sirinkime įsirašė nariu adv. 
Alfonsas J. Raudonis. Jis pat- 
riotingas lietuvis, jaunas pro
fesionalas, turįs savo raštinę 
Odd Fellows name. Jo tėve
liai (tėvas 70 m. ir motina 67 
m.) šiomis dienomis įsipilieti- 
no. Sunkiai dirbdami leido Al
fonsą užbaigti teisių mokslus, 
o brolį — medicinos mokslus. 
Jie turi šešiolika anūkų ir vie
ną proanūką.

LDS Valdyba ir visi nariai 
džiaugiasi sulaukę jauno pro
fesionalo nariu. Šiame susi
rinkime plačiai kalbėta apie 
laikraštį “Darbininką”. Nariai 
pageidavo daugiau ir dažniau 
žinių iš lietuvių gyvenimo šia
me mieste. Išsikalbėjus, pa
aiškėjo, kad praeityj mūsų 
korespondentas pasitikėjo 
parapijos biuleteniu, kurį kas 
savaitę pasiųsdavo klebonas 
ar kas kitas. Dabartinis kle-

DARBININKAS

1$ SAJUNGIECIŲ SUSIRINKIMO

mūsų

New Haven, Conn.
Metinis Moterų Sąjungos 

33-čios kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 18 d. Jame buvo 
pasitarta kuopos reikalais ir 
apie darbuotę ateityje. Buvo 
pareikšta užuojauta 
vicepirmininkei Stasėj Tamu- 
lienei ir Onai Žakienei, kurios 
nesveikuoju ir negalėjo daly
vauti susirinkime.

Vienbalsiai nutarta daly
vauti Vasario 16-tos minėji
me ir paskirta auka $10.00 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Kuopos valdyba pasiliko be
veik ta patį Išskiriant nutari
mų raštininkę, kuri jai pra
šant buvo atleista nuo parei-

Užgavėnių šokių vakaras 
su blynais

Westfieid, Mass. 
Lietuvių Tremtinių
m. vasario 3 d. šeštadienį, 
vai. v., rengia linksmą už-

Dr-ja,

Šokiams

Rengėjai.

leista advokato

praktikuoja kaip
Statė Mutual

Main St., Wor-

Kerbelis ir jo

vertas lietuvių

Jonas Kerbelis 
suinteresuotus 

m. vasario

š.
8 
gavėnių blynų vakarą Lietu
vių Šv. Kazimiero dr-jos sa
lėje, William St. Visi vietiniai 
ir apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti. Bus 
įvairių dovanų, skanių blynų 
ir kitų įvairumų.
gros geras lietuvių naujaku
rių orkestras.

Rengiasi pagerbti
Worcester, Mass.

Adv. Gene J. Balcom-Bal- 
čiūno draugai rengia š. m. va
sario 25 d. 6 vai. vak. Lietu
vių Piliečių klube jam pa
gerbti pietus. Ad. Gen. J. Bal
čiūnas yra II-jo pasaulinio 
karo veteranas, lietuvių veikė
jas. Yra baigęs Holy Cross 
kolegiją. Po karo Northeas- 
tem universitete sėkmingai 
baigė teisių kursą ir 1949 m. 
buvo jam 
praktika.

Dabar jis 
teisininkas 
Building 340 
cester, Mass., ir yra šv. Ka
zimiero parap. parapietis. Pie
tų programos rengimo pirmi
ninkas. Jonas 
pagelbininkas Arthur Yešins- 
kas bei lietuvių veikėjas Juo
zas Grigaitis rūpinasi, kad 
programa būtų sėkminga ir 
kviečia lietuvius ir jo drau
gus joje dalyvauti. Genes J. 
Balčiūnas yra 
palaikymo.

Pirmininkas 
prašo visus 
tuo parengimu š. 
9 d. į susirinkimą, kuris įvyks 
Lietuvių Piliečių klubo skai
tykloje 8:30 vai. vak.

Mirė LDS narys
Nashua, N. H.

Š. m. sausio 24 d. mirė Aku- 
levičius Jonas, gyv. Nashua, 
N. H. Iškilmingas šv. Mišias 
atnašavo Šv. Kazimiero baž
nyčioje kleb. kun. Bucevičius, 
asistuojant kun. J. Blaževičiui 
ir kun. Adolfui Vainauskui. 
Laike gedulingų šv. Mišių gie
dojo mišrų balsų trįo, 
susidedąs įš p. Onos Skirke- 
vičienės, p. Lillian Tamulio- 
nytės ir Jono Tamulionjo. 
Vargonais pritarė J. Tamulio
nis. Pamaldose dalyvavo vie
tos šv. Kazimiero seserys, pa
žįstami ir bendradarbiai.

Palaidotas buvo šv. Kry
žiaus kapuose, Hudson, sausio 
27 d. Laidotuvių apeigas atli
ko kleb. kun. Bucevičius. Prie 
laidojimo patarnavo laidotu
vių direktorius Juozas P. Mi- 
chelionis.

bonas yra užimtas kitais pa
rapijos reikalais. Taigi, besi
kalbant atsirado ir korespon
dentas, kuris pasižadėjo se
nam ir nuoširdžiam korespon
dentui padėti, kad kas savai
tę būtų pasiųsta žinių iš 
shua “Darbininkui”, 

Na-

gų. Pirm. M. Jokubaitė, vice- 
pirm. S. Tamulienė, fin. rašt. 
M. Ramanauskienė, nut. rašt.
S. Paulionienė, įžd. O. Cirvins- 
kienė. Širdingą padėką sąjun- 
gietės pareiškė Onai Dekienei, 
buv. nutarimų raštininkei, 
kuri per ilgus metus daug pa
sidarbavo kuopai. Buvo pa
reikšta sveikinimai pp. Onai 
ir Kaziui Dekams jų 20 metų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga. Palinkėta laimės ir 
sveikiems sulaukti sidabrinio 
jubiliejaus.

Po susirinkimo įvyko jauki 
arbatėlė pagerbti darbščiai 
kuopos raštininkei ir visuome
nės veikėjai sąjungietei M. 
Ramanauskienės gimtadienio 
proga. Mūsų veikėja buvo 
maloniai pavaišinta ir ta 
pačia proga įteikta gražių do
vanėlių.

Parapijos metizė vakarienė
Šv. Kazimiero parapijos me

tinė vakarienė įvyks vasario 
4 d., 6 vai. vak. parapijos sve
tainėje. Klebonas kviečia vi
sus parapijiečius ir geros va
lios lietuvius atsilankyti, nes 
šis parengimas yra paskutinis 
prieš užgavėnes.

ALT metinis susirinkimas
Pranešu visų draugijų bei

valdyba kitiems 
svarbu, kad vi

zavo atstovus
M.

Anta-
gyv.m.

Palaidotas
Cemetery,

Kartą Anglijoje, Glasgowe, 
kuopų atstovėms - atstovams, buvo statomas paminklas ka- 
kad svarbus metinis Amerikos 
Lietuvių Tarybos vietinio sky
riaus susirinkimas įvyks va
sario 8 d. 3 vai. parapijos 
svetainėje. Šiame susirinkime 
bus renkama 
metams. Tat 
sos draugijos 
prisiųstų.

Mirė du mūsų

Philadelphia, Pa.
Sausio 15 d. pasimirė 

nas Miliauskas, 56 
2235 Havard St 
Beveriy National
New Jersey. Buvo I-jo pasau
linio karo veteranas, Lietuvių 
Muzikos Bendrovės Namo na
rys.

Sausio 19 d. mirė Antanas 
Patrikas, 70 m., gyv. 3311 
Edgmont St Palaidotas iš šv. 
Jurgio bažnyčios Šv. Karsto 
kapuose. Prie laidojimo abiems 
patarnavo Domininkas Earmi- 
nas. Antanas Patrikas buvo 
net jo koplyčioje pašarvotas. 
A. Patrikas mirdamas paliko 
žmoną Oną, sūnų Antaną ir 
keturias dukras — Amiliją, 
Julę, Virginiją ir Elzbietą.

Tebūna mirusiesiems amžina 
ramybė, jų artimiesiems užuo
jauta. K.

šr. Jono Et. dr-jos 
susirinkiniss

Hartford, Conn.
Vasario 4 d. 1 vai p.p. įvyks 

susirinkimas įprastoje vietoje. 
Nariai prašomi skaitlingai da
lyvauti.

LDS 6-tos kuopos veikla
LDS 6-tos kuopos valdyba 

šiems metams tokia: Stasys 
šrupšas pirm., Juozas Povilo
nis vicepirm., A. Pateckis fin. 
rašt, Juozas Bernotas nut 
rašt, Petronėlė Manikienė iž
dininkė, Kazys Balčiūnas 
tvarkdarys, knygų peržiūrėto
jai — Juozas Barolis ir Juo
zas Povilonis. Svarstyta ką 
nors parengti kuopos naudai. 
Pirmininkas pranešė, kad il
gamečiai kuopos nariai p.p. 
Vaičiuliai pasižadėjo paaukoti 
ką nors parengimo naudai, už 
ką jiems tariame jš anksto 
ačiū.

V.

Vedybinio gyvenimo 
jubiliejus

Sausio 29 d. Juozas ir Pet
ronė (Kneižytė) Manikai 
šventė savo 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jubi
liatai išaugino gražią šeimą— 
du sūnus ir tris dukteris, ir

UŽDAROS MERGAITĖMS REKOLEKCIJOS
įvyks Gavėnios metu, kovo 9, 10 ir 11 d., Nekalto Prasi

dėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn. Šįas Rekolekcijas ves Kun. 
Prof. St. Yla, Vienuolyno kapelionas.

Rekolekcijose dalyvauti kviečiamos visos lietuvaitės, o 
ypač atvykusios iš tremties. Čįa jos savoj, lietuviškoj aplinkoj, 
geriausiai galės atgaivinti savo dvasią bei pasiruošti Velykoms.

Rekolekcijos prasidės penktadienį vakare 8:30 vai. Vaka
riniu traukiniu iš Bostono ir Hartfordo pilnai galima spėti lai
ku atvykti į Rekolekcijų pradžią. Rekolekcijos baigsis sekma
dienį. Atlyginimas už visą rekolekcijų laiką $5.00.

Užsiregistruoti prašoma kiek galįma greičiau šiuo adresu: 
REV. SISTER SUPERIOR

Immaculate Conception Convent 
R. F. D. 2, Putnam,’ Conn.

visi jau yra vedę ir turi šei
mas.

Juozas ir Petronė Manikai 
yra Švč. Trejybės parapijos ir 
visų katalikiškų draugijų na
riai Petronė Manikienė yra il
gametė LDS 6 kuopos valdy
bos narė — iždininkė.

Pabrango vietinis anglų 
laikraštis

The Hartford Courant sek- 
madienįo numeris pabrango 
iki 20 c., bet mažai kas jį 
perka, nes po pietų stovi krū
vos pas pardavėjus. Gi ankš
čiau, jei pavėluodavai negalė
jai gauti. Kasdieninė laida 5c.

ro didvyriui Nelsonui. Para
šas ant paminklo turėjo būti 
labai trumpas. Vienas miesto 
tarybos narys pasiūlė užrašy
ti tik du žodžius: “Glasgow to 
Nelson”. Kadangi netoli buvo 
ir Nelsono miestelis, tai tary
bos narys pasiūlė pridėti apa
čioje dar du žodžius: “Devy
nios mylios”. Jis pareiškė, kad 
taip bus labai praktiška: tai 
bus ir paminklas ir kelio ro
dyklė.

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 lįsi. Kaina ___________________________  $1.00

KVIESLYS f LAISVŲ, Jonas Kmitas. Eilėraščių knyga.

1
352 psl. Kaina ___________________________  $1.00

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidi-

I
nys. 576 psl__ ___________________________  $1.00

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido

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

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

HerBtas. 400 psl. Raina ____________________ $3.00
NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas 

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

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAL 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 verte O. Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Ju
ras. 424 pel. Kaina —______________________ $2.00

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

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

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO GYVENŽMAŠ’ 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. Maldiknygė yra patogi, puošniais 
viršeliais, rinktinės maldos ir paveikslai. Kaina—$3.00 

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

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

KAIP TAPTI AMERIKOS PILIEČIU. Klausimai ir at
sakymai anglų ir lietuvių kalbomis. Kaina __ ___  25c. 0

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass. U
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PADĖKA
Hudson lietuviams

Nuoširdžiai dėkojame Mote
rų Sąjungos 45 kuopai, Hud
son, Mass. už suruoštą paren
gimą mūsų Naujosios Koply
čios statybai. Labai ačiū Kuo
pos Valdybai, pirmininkei p. 
Onai Stanienei, kasininkei p. 
Petronei Staniūnienei, kurį 
buvo šio parengimo siela, ir 
visiems vienu ar kitu būdu 
prįsidėjusiems prie parengimo 
bei auka Naujosios Koplyčios 
statybos fondą parėmusįems.

Taip pat tariame nuoširdų 
dėkui iš Lawrence, Mass. at- 
vykusiems kalbėtojams: Kun. 
Paulauskui ir p. A. Vasiliaus
kui. *

Nepamiršime nuoširdžiųjų 
Hudson lietuvių ir melšime 
Viešpaties atlyginti kiekvie
nam jūsų gausiai.

Jūsų Kristuje,
Nek. Pr. švč. P. Marijos

Seserys.

Rašyk daugiau ir drąsiai
DARBININKUI

Kas tau patinka ir kas 
nepatinka.
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Atkasama* sniego pūgos užverstas St. Gothardo tunelis 
Šveicarijoje.

darbininkas
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v.,

iš
THtupicrl įfer.y

ap„

And-

iš

Aberaaitis, Frydas ir jo 
brolis, iš Kauno - Aleksoto.

Abersaitytės (Abersaitis), 
Adlynė, Berta, Marija, Milė ir 
Morta, iš Ulijanoh km.

Arlauskas, šeima, iš Mažei
kių.

Balsaįtytė - Jurgaitienė, Ci
ną, jr jos sesuo, gyveno Wau- 
kegan, Dlinois, Liberty St.

Barkutė - Juzumienė ir vai
kai.

Černiauskas, Pijus ir sesuo 
Černiauskaitė, Kotryna, iš Ru
dos k., Gižų v.

Gibaitė - Vainienė, Ona, 
Armonįškįų k., Liudvinavo 
Marijampolės ap.

Juknevičius, Antanas,
Surdaugrą K.,
Raguvos v., Panevėžio 
gyvenęs Superior, Wis.

Kalašinskas, sūnus 
riaus.

Kriščiukas, Martynas, 
Neciūnų k., Biržų ap.

Lazauskas, Adomas ir 
nas, įš Gumbrįonių vienk.. 
Semeliškių v., Trakų ap.

Mačius, Pranas, iš Auksū- 
džio k., Mažeikių ap.

Marasas. Julius, iš Skriau
dučio k., Marijampolės ap.

Mažeika, Povilas, buv. paš
to valdininkas Kretingoje ir 
Raguvoje, žmona Ona ir duk
tė Paulina.

Padkauka, Mykolas įš Ne
ciūnų k., Biržų ap.

Petrikas. Juozas ir Uolesius, 
iš Gabšų k., Raseinių vi.

Rasavaitė - Vikertienė, Ce
cilija, iš Skiražemio km., Sar
tininkų vi., Tauragės ap., ir 
vyras Vįkertas, Aleksandras.

Rįmkaitė (Rimkus). Ameli
ja, iš Švėkšnos. Tauragės ap.

Rimkienė (Rimkus), našlė 
Rimkaus, kilusio iš Švėkšnos, 
Tauragės ap.

Romeika, iš Jonavos.
Sakalauskas. Mykolas, iš

Jo-

Daugšiagirės km., Pakuonio 
v., Kauno ap.

Šilaika - Potupas, Antanas 
įr Ipolitas, iš Žerkiškių km., 
Traupio par., Raguvos vi., Pa
nevėžio ap.

Srebalius, Stanislovas, iš 
Rudaičių km.. Gargždų par., 
Kretingos ap.

Stonys, Jonas, iš Noškūnų 
km., Vilniaus krašto.

Vainienė - Gibaitė, Ona. iš 
Armonįškių km., Liudvinavo 
v., Marijampolės ap.

Vamagiris, Adolfas ir Ser- 
gijušas, iš Liudvinavo.

Vikertienė - Rasavaitė, Ce
cilija, iš Skiražemio km., Sar
tininkų vi., Tauragės ap., ir 
vyras Vįkertas' Aleksandras.

Jasinskas, Petras.
Kaziauskaitė, iš Plutiškių 

km., Mikališkio vi., Marijam
polės ap.

Kockevičiūtė - Ceplinskienė, 
ir vyras Ceplinskas, Juozas.

Kranauskas. ar Kranevskis, 
Jonas, iš Vaitekūnų km., Grin
kiškio vi., Kėdainių ap.

Mališauskas. Antanas. Leo
nas ir Stasys, ir Mališauskai- 
tė, Elena, iš Mikališkio vi., 
Marijampolės ap., Plutiškių k.

Marasaitė (Marasas). Ele
na, iš Skriaudučio km., Mari
jampolės ap.

Michelkevičiūtės. Sofija ir 
Veronika, gimusios Ameriko
je, kurį laiką gyvenusios Kau
ne - Šančiuose. -

Navickas, Jonas, iš Telšių. 
Nikštaitienė - Titlutė, 

rija, iš Šilininkų km.
Pokelis, Stanislovas ir

na.

Ma

Jani-

juosIeškomieji arba apie 
žinantieji maloniai prašomi at
siliepti j:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.

DĖKOJIMAI “DARBININKO” 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

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

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie:
Mrs. Balčiūnas. So. Boston, Mass............
Magdalena Selioncikas. So. Boston, Mass. 
A. Baužinskienė, Brooklyn, N. Y. __
V. Kontautienė, So. Boston, Mass. ..........
Al. Bemat, Dorchester. Mass. ------ .......
Mr. Graucunas. So. Boston, Mass........
A. Vitkus. Dorchester. Mass. ...................
Kazys Barauskas, Dorchester, Mass. ___
Adomas Tumas, Norwood, Mass. ..........
Frank Lutkevich, Jamaica Plain, Mass. 
Mr. B. Velička, Bristol, Conn. ......... .......
Peter Werbickas, Pittsfield, Mass..... ......
Antanas Pivorunas, Mattpan 26. Mass. . 
Amilia Zanavičienė, VVaterbury, Conn. ... 
A. Plekavičius, Cambridge, Mass. .... .....
Jonas Mišeikis, East Haven, Conn. ...___
F. Miller, Auburn, Maine ............ ,.... .....
Charles Žibikas, So. Boston 27, Mass.......
George Berzinskas, Ashley, Pa...............
P. Naujokaitienė, Miami. Florida ............
J. Treinavičius, Brockton 39, Mass...........
Ona Perekslitė, No. Abington, Mass........
Dr. J. L. Pašakarnis, So. Boston, Mass. . 
M. Gutauskas, New Britain, Conn. 
Walter Chaplik, Groveland, Mass.
G. Daudavawicius, Methuen, Mass.
Kazimieras Barauskas, Dorchester, 
Mrs. S. Valikonis, Cliffside, N. J. 
Petras Gruodis, Detroit, Mich. ...... 
Kazys Cenkus, Ashley, Pa........ .
Benediktas Paplauskas, Methuen, Mass. . 
P. G. Bender, Detroit, Mich...... .................
Jonas Acus, Detroit, Mich. 
Jack J. Štokas. HHlside, N. 
Anna M. Jakutis. Brighton, Mass. 
Pranas Gobis, Amsterdam.
Mrs. Mary Achenbach, VVaterbury, Conn. 
Mrs. Sluzkanis, So. VVindsor, Conn........... :...
Adam priąnis, Sgrąntjin, ................
Mrs. Neilie Monkaitis, Media, Pa.

. , -•X. ■■ • .

Mr. John Mankevich, No. Weymouth, Mass. 
Karolis Vasiliauskas, Dorchester, Mass.......
Ada Ausie jus, So. Boston, Mass. ......... ......
Peter Urbickis. Pittsfield, Mass......................
J. Pocius, Dorchester, Mass. ..................
Stanislovas Pocus, Belmont, Mass..................
Kurupa, So. Boston, Mass.............. .............. .
O. Norkienė, Brockton, Mass. ............... .....
A. Aleksiūnas. So. Boston, Mass. . ................
Mrs. Gruodienė, So. Boston, Mass. .1.... ?.:.......
V. Medonis, So. Boston, Mass...... ........ ..........
J. Jeskevičius, Dorchester, Mass, __......_
B. Dapšys, So. Boston, ........ .........................
Adelė Varža, So. Boston, Mass.................... .
Eleanor Šimkus, Cleveland, Ohio ........ .........
Petronėlė Katauskienė, Chicago, III...............
Jonas Pocius, Chicago, III. __ ___ _____ .....
Jonas Pausis, Lewiston, Maine ................ .......
VVilliam Paulikonis, Elizabeth, N. J......... .......
Uršulė Jasukaitis, Newark, N. J.....................
Rev. Gerald Motejime. C. P., New York, N. Y. 
A. Yankus, Detroit, Mich. .......-................ ......
Clement Batakis, Brighton, Mass.......................

•4. ■ /

Paulauskas, Lowell, Mass. ......................
Pilipaitis; Linden, N. J. ........................
Urbanavičienė, Fairview, N. J......................
Walkevich, Hndson, Mass. .........................

Mass.

.•a

Susitiko du kaimynai, pažįs
tami dar iš Lietuvos, bet A- 
merikoje nesimatę. Pirmasis 
nustebęs ir sako:
— Kaip jūs pasikeitėte! Se

niau jūs, rodos, turėjote juo
dus plaukus, o dabar jau bal
ti. Prisimenu, buvote toks lai
bas, o dabar gana sustambė- 
jęs. Veidas, rodos, buvo pa
blyškęs, o dabar pilnas krau
jo. Nuostabu, jx>nas Orentai!
— Aš nebe Orentas!
— Matote, net ir vardas pa

sikeitė. Tai kaip jus vadinti?
— Mister O’Rent.

VISIŠKAI PASIKEITĖ.

onurr.ęnts and Markers 
Cemetery Lettering 

NASHUA MONLMENT CO.
83 Kinslcy St. Tel. 2155-W 

Nashua. N. H.

Res. SO 8-5961 SO 8-4618

Lithuanian Furniture Co.
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N. Y.
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£ MOVERS— 
Insured and 

Bondeu 
Loca! <£. Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadwąy
So. Bcston, Mass.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
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MODERNUS

Casper's Grožio Salonas

permanent už $8.

penktadieniais vakarais.

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave. 

ryte, tos gaus $10. vertės

Kurios ateis iki 10 valandos

Priimame ir be apointmentų.
Atidarą Ketvirtadieniais ir

Casper's Beauty Salon
738 E. Broadu ay

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

VI.
A.
B. 
L.
Mrs. A. Peskus, Elizabeth, N. J..... ....__ _
Šv. Kazimiero Seserys, Worcester, Mass. ... 
Mrs. Ann Kondrotas, Worcester. Mass. ...-*■ t
Česlovas Anužis, Detroit, Mich...................
William Jarasitis, Charlestown, Mass........
Anna Markvenas, Worcester, Mass............
Kęstutis Keblinskas, Brockton. Mass........
J. Salucka, Brockton, Mass. .................
P & K Bakery, Elizabeth, N. J.................
Zigmas Kristaponis, Phila., Pa. ..............
D. Zukienė, Cambridge, Mass...................
Vincent F. Boress, Westfield, Mass. ..........
William Lutkin, South Easton, Mass. __
Edward Brislauskas, Phila., Pa. . .....
Pranas Tamulionis, Phila., Pa. 
Ursula Sarkus, Brooklyn, N. Y. 
A. J. Aleksis. VVaterbury. Conn...... .........
Edvardas Stanknys, Fanwood. N. J. 
S. Balnanosis, Minersville, Pa...................
Jonas Pilvilis, Holyokę, Mass..........—......
Antanas Avinzyriis, Providence, R. I. 
Lud. Dudavage, Minėrsville, Pa......... ...........
P. Miliauskas, Montello, Mass............ ........
John Liesunaitis, Waterbury, Conn. _ .......
Mr. Vincas Alenskas, Montreal, Canada 
Mrs. Wm.. Yszganaitis, New Haven, Conn. 
L. GirtkevičiUs. Phila.. Fa. ............
Juozas Danelis, Grand Rapias, Mich.............

(Bus daugiau)

—
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A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 VV. Broaduay
SO. BOSTON, MASS. 
Office Tel. SO 8-0948 
Res. 37 Oriole Street,

VVEST

Tel.
R0XBURY, MASS.
PA — 7-1233-W

į

Dr. Joseoh F. Antanėlis
OPTOM ETRISTAS

515 E. Broaduay
South Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-taJ 
Šeštadieniais nuo 2 iki 8-tai.

SO 8-2712 Res. BIG 9013

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas. 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius.

53* E. Broaduay, 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

i

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis
DR. AMELIA E. RODI) 

OPTOMETRISTAI

447 VV. Broadway
So. Boston. Mass.

Moderniškas Iliustruotas
Pasaulio Lietuviu Magazinas.

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

Adresas: 9204 S. Broadvvay, 
Los Angeles 3, C'alif.

TREJANKA

pasaulinė 
ka. Mūsų 
kos šaknis,

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

Se rėdomi?: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

W. J. Chjshofn? 
GRABORIUS 

-Asmeniškas Patarnavimas 

331 Smith St., 
PROVTDENCE. » I

Telephone
Ofiso: Dexter

Namu: PI. 6225

už pokelį. Prisiunčiam į 
namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadv,av 

South Boston 27, Mass.

Mūsų Treja n ka yra
Trejan- 
Trejan- 
žieves,

sėklos, lapai ir kiti 
dalykai surinkti 
nuo saulės tekėji

mo ligi saules nusileidimo. Ja
ponijoje pirmučiausia saulė te 
ka ir mūsų Trejanka prasideda 
iš Japonijos, Kinijos. Indo-Ki- 
nijos, iš Persijos, iš Egypto 
Prancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
Indijos, Pietų Amerikos, Cen
trą linės Amerikos, Mexicos,
Šiaurės Amerikos. Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir gerk po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį.

r-
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1.00
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dednani 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Te!. Dedliam 1304-R

Pristatome Alų ir Tonika
vieš turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų. Mes alų ir

ziniko pristatome, vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
r 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
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva MarkŽc-nS,

625 E. 8th SL, So Boston, Misa Pirmininkas — Viktoras Medonis. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vlce-Pirmininkė—B. Gailiūnienė.
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

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

Finan.-'j Rašt. — B CūnienS.
109 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So-8-0948.
Iždininkė — Ona Siauri*.

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

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

110 H St., So. Boston, Mass
Draugija sayo susrtrlnkunus talko kas 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 v. 
r«kafe. Parepfjos salėje. 492 E 
S» venth St.. So. Boston, Mass. i 

Visai;' draugijos reikalais kreipkitės 
p'-'tokolų raštininkę.

i
£

6V JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

21 Sanger SI.. So. Bcston, Man. 
Vtce-Pirm. — Vincas Stakutte,

684 Sizth St., So Bostor.. Mass
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika

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

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

699 E. Seventh St., S. Boston, Mass
Maršalka — Jonas Zi'kis,

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

čią sekmadien} kiekvieno mėnesio, 
2 vai. | Parapijos salėj,

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

t£s pas protokolų raštininką

AUTOMATIC LaUHDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charles J. Kay, sav.GRABORIAI
S. Balsevičius ir Sūnus
Funeral Home

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dvkai 
Tel. SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3960 j

!

VYTAUTAS YAKAVONIS
F uneral Home

741 Ne. Main Street
Brockton, Mass.
V. YAKAVONIS

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

Patari: avimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580VAITKUS
Funeral Home

197 VVebster Avė., 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public)

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

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

f

W A I T I
CUNERA1

S0 Eniersoh Avė 
Brockton. Mass

Edw3rd J. Waii i 
(VVaitekūnas) 

'-•Idctuvlų Direktorius ' 
Balsam uoto jas 

f a tarnavimas Dieną ir N akt, 
Koplyčia šermenims Dyka. 

Tel. Brockton 3368 I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną !r naktį. 
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

Tel. AV 2-4026

J. Repshis, M.D
Lietuvis Gydytojas
495 Cohimbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Maso.

Ofiso Valandos- 2—4 ir 6—8.
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Laiškai Lietuvos reikalu

* CAMBRIDGE, MASS.

Kun. P. M. Juras,
Lawrence, Mass., klebonas, 

pakvietė kun. Joną Klimą į 
savo parapiją Spaudos Dienai 
pravesti. Ta spaudos diena 
Lawrence bus šių metų kovo 
mėn. 4 d.

Vyčių išvyka
Sulaukę gražaus sniego, 30 

vyčių penktadienį, vasario 2 
d., išvyksta į East Jaffreys, 
New Hampehire, pasidžiaugti 
žiemos sportu. Didelis būrys 
išvažiuoja privatiškais auto
mobiliais ir kartu vežasi įvai
rias sporto priemones.

Metinė išvyka į snieguotus 
kalnus yra viena linksmiausių 
vyčių parengimų. Pasidžiaugę 
Baltaisiais kalnais ir paspor
tavę vyčiai grįš namo sekma
dienį vakare. So. Bostoniečiai 
linki vyčiams linksmai praleis
ti atostogas.

Grįžo iš ligoninės
Šią savaitę grįžo iš ligoni

nės į namus Jonas Pranaitis, 
gyv. Dorchester, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
klubo vedėjas, ir adv. Anta
nas J. Youg, gyv. Brighton, 
Suffolk apskrities prokuroro 
asistentas. Abu ligoniai 
sveiksta.

Vincas ir Viktoras 
Kohanskai,

gyv. Dorchester, Mass., 
šventė savo 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį, šia 
proga gavo daug sveikinimų ir 
linkėjimų. Kohanskai yra nuo
širdūs lietuvių katalikų įstai
gų rėmėjai.

Krikščioniška pažiūra į 
žmogaus kūną.

Tokia tema ateinantį sek
madienį sumos metu kalbės 
kun. Kazys Mažutis.

Civilės Gynybos veikla
Ketvirtadienį, vasario 8 d., 

visuose Bostono viešosios bib
liotekos skyriuose bus pirmą 
kartą parodyta nauja filmą, 
“You Can Beat A Bomb”. 
Bostono miesto civilės gyny
bos departamento atstovas 
bus kiekviename bibliotekos 
skyriuje ir aiškins, kas jau 
padaryta ir daroma civilės 
gynybos reikalu.

Bostone filmą bus parodyta 
centralinio knygyno paskaitų 
salėje, Copley Square, ir šiuo
se skyriuose: Faneuil, 419 
Faneuil St., Brighton, Charles- 
town, 43 Monument Sq., 
Charlestown, East Boston, 
276 Meridian St, East Boston, 
Connolly, 433 Centre St., Ja- 
maica Plain, Phillips Brooks, 
12 Hamilton St., Readville, 
Parker Hill, 1497 Tremont St., 
Roxbury, South Boston, 386 
West Broadway, So. Boston ir 
West Roxbury, 1961 Centre 
St., West Roxbury.

Avė Maria valanda
Sekmadienį, vasario 4 d., 

5:30 vai. p.p. per radį jo stotį 
WMEX — 1510 bus transliuo
jama apie gyvenimą St. Pedro 
Claver, kuris 40 metų darba
vosi Pietų Amerikoje dėl iš
laisvinimo iš kolonijalinės
vergijos Afrikos negrų. Mano
ma, kad šis pasišventęs kuni
gas jėzuitai yra paruošęs įr 
apkrikštijęs 300.000 vergų, 
gos.

Antradienį, sausio 30 d. 8 v. 
vak. So. Bostono Vyčių Lietu
vos Reikalų komisija buvo su
sirinkusi į Šv. Petro kleboniją 
parengti laiškus Lietuvos iš
laisvinimo reikalu. Per keletą 
valandų buvo parengta apie 
50 įvairaus turinio laiškų. 
Laiškai buvo išsiųsti senato
riams, atstovams ir Preziden
tui Trumanui prašant, kad jie 
užtartų Lietuvą Vasario 16 
proga. Taip pat buvo parašyti 
laiškai Amerikos laikraš
čiams, kuriuose buvo rašoma 
apie Lietuvą arba apie lietu
vius. Komitetas ypatingą dė
mesį kreipė į “Crusade for 
Freedom” sąjūdį, prie kurio 
yra prisirašę daug lietuvių. 
Įdomu, kad šitas laisvės są
jūdis nenumato nepriklauso
mos Lietuvos ir nedaro žygių 
Lietuvos laisvei ginti. Vyčiai 
kviečia kiekvieną lietuvį rašy
ti laišką ir raginti, kad būtų 
kovojama taip pat už Lietu
vos nepriklausomybę. Adre
sas: General Lucius D. Clay, 
National Chairman of the 
Crusade for Freedom, New 
York, N. Y.

Susirinkime dalyvavo Ange
lą Masionytė, Komiteto pirmi
ninkė, Marija Kleponytė, Ali
cija Laudanskaitė, Aldona Ja
kubauskaitė, Pranciška Klepo
nytė, Jonas Olevičius, Anta
nas Benzevičius, Edvardas 
Ruka. Šitie jaunuoliai supran

Latvių koncertas
Bostone yra susiorganiza

vusi latvių meno agentūra, 
kuri laikas nuo laiko surengia 
vertingus koncertus latvių 
menui skleisti. Š. m. vasario 
(Feb.) mėn. 3 d. 7:30 vai. 
Brux Hali (prie Dudley sto
ties) bus koncertas Latvių 
Tautinės operos solistės Her- 
ta Luses ir laisvojo meninin
ko Hugo Strauso. Programo
je latvių ir kitų tautų kompo
zicijos. Už įėjimą aukojama 
nuo .99 cnt. Bilietus iš anksto 
galima gauti pas J. Porišą, 
600 Tremont St.

Po trijų savaičių toje pat 
salėje koncertuos solistė Kse
nija Brantes (š. m. vasario 
24 d.).

Lankėsi
Trečiadienį “Darbininke“ 

lankėsi klierikas Albinas Jan
kauskas iš Worcester, Mass. 
Klierikas Alb. Jankauskas už 
kelių mėnesių baigia teologi
jos mokslus ir bus įšventintas 
į kunigus. Jis būdamas dar 
berniukas platino “Darbinin
ką" prie Aušros Vartų par. 
bažnyčios Worcester, Mass.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, kurie pareiškė užuo
jautos mūsų nuliūdimo valan
doje, mirus mūsų mylimai 
motinėlei Anastazijai Alusevi- 
čienei.

Dėkojame šv. Petro lietuvių 
parapijos kunigams už dvasi
nį patarnavimą, giminėmis, 
draugams, pažįstamiems už 
paaukuotas šv. Mišias, gėles. 
Dėkojame šv. Jono Evange
listo draugijai, laidotuvių di
rektoriui Juozui Kasparui už 
malonų patarnavimą ir vi
siems, kurie dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse.

Lai Dievas atlygina visiems 
gausiomis malonėmis.

Nuliūdusios dukterys
Kazimiera ir Ona

Alusevičiūtės. 

ta, kad reikia daug dirbti ir 
sunkiai kovoti, kol Lietuva at
gaus nepriklausomybę. Ta 
brangi Lietuvai nepriklauso
mybė būtų užtikrinta, jeigu 
lietuviai jaunuoliai tūkstan
čiais prisidėtų prie tokios pa
triotinės veiklos.

Kur gyveno mūsų 
protėviai?

“Kur gyveno mūsų protėviai 
prieš 500 metų, galima buvo 
sužinoti iš Dr. M. Alseikaitės- 
Gimbutienės paskaitos, kurią 
jį skaitė Rašytojų klubo susi
rinkime š. m. sausio mėn. 27 
d. Į susirinkimą buvo atėję 
paskaitos paklausyti nepa
prastai gausus skaičius daly
vių. Paskaita buvo iliustruota 
žemėlapiais ir archeologinių 
radinių piešiniais ir fotogra
fijomis. Dr. M. Gimbutienė, 
remdamosi archeologiniais ir 
filologiniais duomenimis, įro
dinėjo, kad mūsų sentėviai 
nuo senų laikų gyveno tarp 
Dunojaus ir Baltijos marių, 
taip pat savo sodybas turėjo 
abipus Dniepro aukštupio. 
Dabar lietuvių gyvenamasis 
plotas yra žymiai susiaurėjęs. 
Ta tema Dr. Gimbutienė rašo 
veikalą Harvardo un-to užsa
kymu. Įdomią paskaitą papil
dė iš Philadelphijos specialiai 
atvykęs archeologas Prof. Dr. 
J. Puzinas. Susirinkimui pir
mininkavo poetas F. Kirša.

Šaltis ir sniegas
Iš antradienio į trečiadienį 

Naująją Angliją užklupo šal
tis. Bostone temperatūra bu
vo 1 laipsniu aukščiau nulio, 
o dienos metu iki 15. Trečia
dienį sniegas užvertė leduotą 
žemę. Daug kur nutraukta su
sisiekimas. Yra sužeistų ir žu
vusių. Bostono ligoninės per
pildytos susirgusiųjų.

Lietuvių Kalbos Vadovo
Gerbiamiems Prenumerato

riams
Dalis LIETUVIŲ KALBOS 

VADOVO gerb. prenumerato
rių, pilnai sumokėjusių prenu
meratos mokestį, dar negavo 
knygos. Paskutiniu metu ji 
nebuvo siuntinėjama, šiandien 
gavau Pasaulio Lietuvių "Ben
druomenės Vokietijoj Krašto 
Valdybos, š. m. sausio 27 d. 
rašytą tuo reikalu paaiškini
mą. Būtent: “Tuo tarpu dėl 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltės negalėjome di
desnio kiekio knygų gauti. 
Šiomis dienomis tikimės galė
sią pakankamai knygų iš
siųsti”.

Kaip Tamstos žinote, LKV 
siuntinėja ne per mane, bet 
betar p i š k a i prenumerato
riams. Aš tik priimu užsaky
mus. Labai prašyčiau, dar 
truputi kantrybės, kurios 
Tamstos ir taip daug parodė
te, o knyga visus aplankys.

Su pagarba 
Juozas Audėnas,

General Įgaliotinis. 
1951. I. 30.

• Plieno darbininkų unija 
(United Steelworkers of A- 
merica) turi daugiau kaip 
vieną milioną narių, 2,200 
skyrių, 1,700 darbo sutarčių. 
Kol unijos nebuvo (1936 m.), 
darbininkai vidutiniškai už
dirbdavo 66 centus į valandą 
be jokios kitos paramos; da
bar vidutiniškai gauna 1,90, 
turi socialinę apdraudą, ap
mokamas atostogas ir $100 
mėnesiui pensijos pažadą.

Parapijos bankietas
Vasario 4 d. 6 vai. v., Cam

bridge lietuvių katalikų klubo 
svetainėje, įvyksta parapijos 
metinis bankietas. Šeimininkė
B. Žilienė yra pasirengusi pa
tiekti svečiams skanių valgių. 
Bus muzikalė programa, vad. 
muz. M. Karbausko. Po prog
ramos šokiai. Parapijos klebo
nas kun. P. J. Juškaitis kvie
čia visus dalyvauti ir tuo pa
remti parapiją. Bilietų į ban- 
kietą galima gauti Bačinsko 
ir Daukanto krautuvėse, pas
B. Žilienę, Krislienę, kleboni
joje ir pas seseles mokytojas.

Šv. Vardo Draugijos 
Bankietas

Vasario 11 d. tuoj po 8:30 
vai. mišių įvyksta metinis šv. 
Vardo vyrų draugijos bankie
tas katalikų klubo svetainėje, 
163 Harvard St. Pirm. A. 
Kantrimas, kviečia visus na
rius dalyvauti. Bus rodomos 
sporto filmos ir kalbų. Be to 
geri užkandžiai. Prašoma iš 
anksto įsigyti bilietus.

Vasario 16-tos minėjimas
Sekmadienį, vasario 11 d., 3 

vai. p.p. Cambridge lietuvių 
klubo svetainėje, 163 Harvard 
St., įvyksta Vasario 16-tos 
minėjimas, rengiamas Cam
bridge Federacijos 16-to sky
riaus. Bus graži dainų ir mu

Naujos knygos ir žurnalai
Naujas “Aidų” numeris

Pirmasis šių metų “Aidų” 
numeris (sausio mėn.), išėjęs 
šviesesniame popieryje, daro 
malonų ir patrauklų įspūdį. 
Žymiai pagerėjęs techniškas 
sutvarkymas ir švariau atlik
tas spaudos darbas. Iliustraci
jos šį kartą visos gerai at
muštos. Turinys taip pat įvai
rus, kondensuotas ir brandus.

Šiame numeryje rašo: J. 
Girnius (Jieškojimas šviesos 
gyvenuimui), A. Miškinis 
(eil.), J. Aistis (Apie laiką ir 
žmones — Ant. Miškinį), Br. 
Brazdžionis (eil.), B. Graus- 
lys, O.F.M. (Assumpta ėst in 
coelo), J. švabaitė (eil.), Jur
gis Savickis (Ekspertizė), Fr. 
Hoelderlin (eil., vertė H. Na- 
gys), V. Kulbokas (Florenci
joje pas Papini, vertimas), B. 
Babrauskas (B. Rukšos “Že
mės rankose). J. Lingis (K. 
Straubeko “Die Letto-Preus- 
sische Getreidefeste”), J. Ais
tis (“Literaturnaja Gazeta” 
dergia mūsų meną), A. M. 
(Edith Stein — filosofė ir 
kankinė), A. Ružancovas 
(Kauno miesto archyvas), A. 
Z. (Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės klausimu), J. Pa
bedinskas (Ispanija), B. S. 
(Lenkija be laisvės).

Iliustracijos: Koplytėlė (vir
šelyje, V. Augustino nuotr.), 
Milano katedra (detalė). Liū
desys (T. Zikaro), Antanas 
Miškinis (foto), Piešinys 
plunksna. E. Koks, estas), 
Vinjetė (A. Varno), škicas 
Wuerzburgo katedrai (Tiepo- 
ol), Marija (Boticelli), Jurgio 
Savickio atvaizdas (V. K. Jo
nyno), Edith Etein (foto).

“Aidų” vyr. red. A. Vaičiu
laitis. Leidžia Tėvai Pranciš
konai. Kennebunk Port, Me. 
Metams kaina 5 dol....

Z

LAIŠKAI LIETUVIAMS

“Laiškai Lietuviams”, Tė
vų Jėzuitų Chicagoje leidžia
mas mėnesinis žurnalas, pra
dėjo naujus metus pasigraži
nęs nauju viršeliu ir vinjetė
mis. “Laiškai Lietuviams” 
pirmajame straipsnyje ir pa
sisako, kad jie žengia į ant
ruosius metus ir neketina su 
kuriuo kitu laikraščiu susilie
ti. nes jų kelias yra skirtin
gas ir rašymo būdas taip pat 

zikos programa. Yra pakvies
ti įžymūs kalbėtojai. Visi da
lyvaukime ir paremkime pa
vergtos mūsų Tėvynės reika
lus. Įėjimas neapmokamas.

Užgavėnių šokiai
Vasario 6 d., 8 vai. vakare 

Cambridge lietuvių katalikų 
klubas rengia savo patalpose 
Užgavėnių “Šurum-burum”. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
linksmai užsigavėti. Bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. Gros 
Al. šakalys orkestras. Įėji
mas visiems 45c.

Pranešimas
Cambridge lietuvių katalikų 

klubas, birželio 10 d. Romuvos 
parke, Brocktone, rengia savo 
metinį pikniką. Kitos organi
zacijos iš anksto prašomos tą 
dieną parengimų nerengti, kad 
nekliūtume vieni kitiems.

Federacijos susirinkimas
Sekmadienį, sausio 28 d. 

tuoj po paskutinių mišių pa
ra jijos svetainėje įvyko Fede- 
rapijos svetainėje įvyko Fede- 
Dalyvavo organizacijų atsto
vai ir svečias iš tremties p. S. 
Martusevičius. Nutaria pagy
vinti Federacijos veiklą, ir 
bendrai veikti su katalikiško
mis organizacijomis. Taip pat 
surengti bendras parengimas. 
Valdyba ir kitiems metams 
paliko ta pati. A.D.

kitoks. Iš praėjusių metų nu
rodoma, kad “atominė bom
ba” pernai Amerikoje nukri
to, kai buvo iškeltas lietuviš
kųjų vardų klausimas ir pa
judinti kaikurios opios šeimos 
“slaptybės”. “Laiškai” ketina 
ir toliau tokius klausimus ju
dinti.

Toliau rašoma, kas būtų, 
“Jei Kristus ateitų...”. Tam 
mažai kas nori tikėti, bet 

vieną kartą tikrai ateis. O 
kaip tada? Ar negeriau dabar 
susimąstyti ? — Straipsniu
“Katalikas ir modernieji lai
kai” nurodoma, kaip dabar 
yra su krikščionybe ir kas 
katalikui darytina, kad nebi
jotų Kristaus atėjimo.

Kita pusė laiškų svarsto 
klausimus “Prie šeimos židi
nio”, “Jaunimo paslaptis” (o 
jie jų daugiausia turi), “Rū
pimieji klausimai”, “Ateikite 
visi, kurie vargstate”.

Ateikite visi ir paskaitykite 
“Laiškus Lietuviams”, daug 
kas paaiškės ir širdyje pragie
drės.

Adresas: 5541 S. Pauline 
St. Chicago 36. UI. Kaina me
tams tiktai vienas doleris.

LIAUDIES DAINOS
Tik neseniai išėjo iš spaudos 

Kazio Viktoro Banaičio LIAU
DIES DAINOS mišram cho
rui. Ketvirtas sąsiuvinys. Iš
leido kun. Pr. M. Juras. Gali
ma gauti pas autorių ir pas 
leidėją.

Leidinys apima 14 dainų, 
mažai dar kur girdėtų: 1. 
Tėvelis po dvarą vaikščiojo, 
2. Tamsumai naktelių, 3. Žir
geliai sukinkyti, 4. Daina gri
kius raunant, 5. Prieš kalną 
beržai, 6. Ūžia žeria, 7. Kad 
užtemo, 8. Mano brolelis ba- 
gotyrius. 9. Neturiu aš name
lių, 10. Pabėk bareli. 11. Tu 
šermukšnėli, 12. Vai turiu, tu
riu, 13. Du broleliai keliu jojo, 
14. Da pašilėlėj. Leidinio kai
na nenurodyta

Jjanarties 'Pastabos
• Nevalia! Nevalia! Nevalia!

• Kai pastarosiomis dienomis iš Romos buvo paskelbtas 
dekretas, draudžiąs katalikams priklausyti prie masoniškų Ro
tary klubų, tai susijaudino net ir buvęs katalikas A. Bimba. 
Ėmė iš to rūpesčio ir parašė tokius žodžius:

“Nevalia! Nevalia! Nevalia pačiam galvoti, pačiam eit, pa
čiam matyt. Čia nuodėmė, o ten dar didesnė. Visur tyko vel
nias su ragais ir šėtonas su kabliais” (Laisvė, Nr. 15).

Tą proga užkabįno dar prel. J. Balkūną, šį kartą aplenkęs 
prel. K. Urbonavičių ir Dr. J. Prunskį. O paprastai, ką tiktai 
apie katalikus rašo, vis tampo tuos tris mūsų didžiai nusipel- 
nusius kultūrininkus. Matyti, tos pavardės jį labiau bado, kaip 
“velnio ragai ar šėtono kabliai”. Velnias, sakoma, kryžiaus ir 
švęsto vandens bijo, o švęstu vandeniu krikštytas ir kitados 
dar poterius kalbėjęs A. Bimba, iškeitęs tai visą į trisdešimts 
grašių, kunigo dabar bijo labiau negu velnio. Persekioja kaž
kas negero, kaip pasikorusį Judą. Bet tai jo sąžinės reikalas.

• Kitas visai reikalas, kai pasižiūrime į A. Bimbos garbi
namąją Sovietiją. Ten tikrai “nevalia tokias ir tokias knygas 
skaityti, draudžiama tokius ir tokius filmus matyti”. Už tai 
grasoma ne pekla ir velniais, — mat bolševikinis velnias savo 
broliu negraso, — o nutremia į Sibirą, nuskiria į vergų stovyk
las, sukiša į kalėjimus arba tiesiai sutraiško pakaušį. Kas dar 
jį nori turėti sveiką, tai turi skaityti tik staliniškas knygas, 
žiūrėti tik sovietiškus filmus, galvoti tik tai, kaip komunistų 
partija įsako; matyti tik tai. ką enkavedistai rodo.

Kai A. Bimba lankėsi Lietuvoje, tai be sargo neapsėjo ir 
nematė, ką “tėvelis” draudė matyti. Nei kalbėti negalėjo taip, 
kaip būtų norėjęs. Kartą buvo bandęs Kaune atsakyti į klau
simus, kaip jam atrodė, bet paskui jau turėjo užsičiaupti. Ne
valia! Jei nebūtų užsičiaupęs, tai nebūtų ir grįžęs į Ameriką, 
kur visdėlto jaučiasi laisviau ir patogiau kaip Sovietijoje. Va
žinėja automobiliu, o ne dviračiu, ir turi kur nusiprausti. Anos 
kelionės į Lietuvą metu skundęsis, kad pradėjęs purvais ap
augti. Pakliuvęs į kalėjimą, būtų dar labiau apžėlęs ir sunykęs, 
kaip Ispanijos komunistų generalinis sekretorius Jose Dioz. 
Nevalia buvo žmonai prie jo nei prieiti nei sužinoti, kas su juo 
nutiko. Nevalia!

• Amerikos komunistai taip pat yra nevalioje, bet ne dėl 
demokratinės tvarkos, už kurios laikosi tvirtai užsikabinę, bet 
dėlto, kad jiems nevalia ir čia laisvai galvoti ir rašyti apie 
Stalino rojų. Ką tada Stalinas pasakytų? Pavyzdžiui, siūlytume 
A. Bimbai pabandyti ir bent kartą parašyti “Laisvėje” tiesą, 
ką jis tikrai būdamas Lietuvoje matė. Arba, jei tai nepatogu, 
tai bent užsiminti, kad Lietuvoje ruskių tiek daug nereikia, 
nereikia ir žmonių tremti į Sibirą, kaip tai darė caro žandarai. 
Su jais, rodos, A. Bimba kovojo. Kodėl jis nieko nesako rau
doniesiems rusų žandarams? Nejau lietuviai tokie mulkiai, kad 
negali apseiti be visokių maskviškių partorgų, komsorgų ir ki
tokių orgų orgijų? Demokratija reikalauja palikti tautai pačiai 
valdytis. Bet A. Bimba į nevalia apie tai rašyti. Nevalia taip pat 
“Laisvėje” skelbti aprašymo sovietinių kalėjimų, kuriuos gerai 
pažino buvęs komunistų gen. EI Campasino. Nevalia ir nevalia!

• Tikrai juokinga atrodytų, jei kuris kaminkrėtys nesi
prausęs kitam sakytų: “žiūrėk, koks tu paišinas!” O A. Bimba 
katalikus taip įr bado‘ “kokie jūs maži, neprotaujantieji vai
kai — jums viskas nevalia, nuodėmė”.

Yra garbė tam, kas nuodėme nesusitepa. Gaila, žmogus 
silpnas, ir mažai tokių pasitaiko. Bet labai daug yra žmonių, 
kurie su savim kovoja, ir ne tam, kad velnio ragų baidytųsi, 
bet kad Dievo bijo. Prasčiau yra su tais, kurie Dievą apleido if 
Jo nebijo. Tada jau nebijo žudyti nekaltų žmonių, naikinti iš
tisas tautas, milionus laikyti baisioje vergijoje, kurstyti vienus 
prieš kitus, veikti !š pasalų, apgaudinėti ir susirietus meluoti 
apie gerą gyvenimą Sovietijoje. Apie visa tai A. Bimbai para
šyti tiesą nevalia. Ant ragų gali paverti raudonasis velnias. S.

Niekad nevėlu užsisakyti mėnesini religinio — 
patriotinio turinio laikraštį

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

lietuviai pasaulyje.

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
leidžia

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

Skaitykite ir Platinkite Jėzaus Širdies Pasiuntinį 
“ŽVAIGŽDĘ”

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

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

is Bostono uosto
Į Angliją.

vėl bus pradėta vežti dideli 
kiekiai miško medžiagos (lum- 
ber), kuri traukiniais prista
toma iš Kanados. 1941/47 
metais per Bostono uostą bu
vo išvežta apie 300 milionų 
kubinių pėdų miško medžia-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienio.

WESX — 1230 kilocycles. Salėm, Mass.
šeštadienį, vasario 3 dieną ,11 valandą rytą, Lietuvių 

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

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

UTHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broaduay South Boston 27, Mass,

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


