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Gen. MacArthur (dešinėje) ir Gen. Matthew Ridgw 
sitinka fronto linijose prie Suwon.

Roma. — Iš italų ko
munistų partijos išstojo 
dar vienas žymus jų ly
deris ir buvęs partizanų 
vadas Dr. Roccardo Coc- 
coni. Prieš keletą dienų 
išstojo iš komunistų par
tijos ir pasitraukė iš 
parlamento du atstovai 
— Valdo Magnani ir Al
do Cucchi. Jie visi trys 
pareiškė protestą dėl to, 
kad komunistų partija

SKYLA ITALU KO;
l

kovęs su
i, Bsky-

pasisaKc, 
visais agresoriais, 
mis Sovietų Rusiją. Pasi
traukusieji reika 1 a v o, 
kad būtų nutarta kovoti 
su visais agresoriais, net 
ir Sovietų Rusija, jeigu 
ji pultų.

Italijos komunistų par
tijos nusistatymas rodo, 
kas jai vadovauja ir kam 
ji išduoda savo kraštą.

Administracijai TeL SO 8-2680 srx CENTS

Nauja nelaimė New Yorko apylinkėje

Korėjos
Komunistai vėl pasitraukė

Vasario 6 d. kinų komunistai atsitraukė apie 6 
mylias nuo savo didžiosios gynimosi linijos prieš 
Seoul miestą, nes negalėjo išsi’aikyti prieš spaudimą 
sąjungininkų, kurie priartėjo per 3 mylias nuo Seoul. santūri ir pavargusi at-- 
Sąjungininkų artilerija, lėktuvai ir laivai pylė svie
dinių lietų. Komunistai spirdamiesi pasiuntė į kovą
3 rusiškus tankus. Oro žvalgyba pastebėjo į vakarus 
ir į rytus abipus Seoul keliantis komunistus su pa
pildymais frontui per Han upę.

Seoul apšaudomas
Vasario 7 d. Sąjungininkų pajėgos vėl pastūmė

4 mylias į šiaurę ir jau pradėjo apšaudyti tankų ir 
kitais ginklais Seoul miestą. Vakarų fronte pėstinin
kai du kartu pavartojo durtuvus prieš komunistus, 
puolančius su rusiškomis rankinėmis granatomis. 
Priešo nuostoliai užmuštais, sužeistais ir paimtais 
nelaisvėn buvo apie 4761.

Komunistai telkiasi priešpuoliui
Kinijos komunistai Ichon srityje telkia daugiau 

kaip 20,000 savo karių priešpuoliui. Vasario 6 d. 
naktį U. S. oro žvalgyba pastebėjo Šiaurės Korėjoje 
apie 1360 vežimų, judančių į frontą. JAV bombone
šiai B-26, F-82 Twin Mustang puolė ir daug vežimų 
ąunaikino. Per Han upę sunaikinus tiltus, komunis
tams kelia baimės atlydis silpninąs užšąlusios upės 
ledą, kuriuo komunistai naudojasi. Jų inžinieriai 
pradėjo dėti rąstų tiltus ant upės ledo.

■i Lt. gen. Mathew Ridgway 8-tos armijos vyr. 
būstinėje korespondentams pareiškė, kad komunis
tų nuostoliai nuo sausio 25 d. buvo: 100 raudonųjų 
prieš 1 UN’o kareivį.

■■ MacArthur, kaip oficialiniai sluogsniai prane
ša, pareikalavo Vašingtono, kad Čiankaišeko kariuo
menei būtų leista kovoti Korėjoje. Jis yra taip pat 
nuomonės, kad JAV turėtų paremti ir Čiankaišeko 
invaziją į Pietinę Kiniją.

m Švedija sutiko vietoje atsisakiusios Indijos 
įeiti į Jungtinių Tautų “geros valios komisiją”, kuri 
bandys dar kalbėtis dėl paliaubų su raudonąja Kini
ja. Kitą narį duoda Iranas, o trečio dar neprikalbi
nama.

savo tėvui, buvusiam 
ambasadoriui Josdph P. 
Kennedy , pabrėžia, kad 
200 milionų žmonių Eu
ropoje negalima palikti 
Stalino malonei. Su to
kiomis darbo jėgomis, 
Europos žaliavomis ir 
pramone, — jei tai visą 
bolševikai užimtų, — pa
sidarytu sunkiai įveikia
mi ir Amerikai pavojin
gi. Jis siūlo Europą rem
ti, bet kartu ir reikalauti 
iš jos pačios daugiau pa
stangų ir pasiaukojimo.

EUROPA NENORI AUKOTIS
Kongreso atstovas John 
. Kennedy, grįžęs iš 

Europos, pasakė, per ra
diją kalbą. Jis nurodė, 
kad studijų reikalais ap
lankęs Angliją, Prancū
ziją, Vakarų Vokietiją, 
Jugoslaviją, Italiją ir Is
paniją. Bendras jo įspū
dis yra tas, kad europie
čiai yra pavargę nuo 
praėjusio karo ir nerodo 
reikiamo pasiaukojimo 
gintis nuo galimos bolše
vikų invazijos. Visi jos 
bijosi, bet atremti ją 
rengiasi nepatenkinamai.

Jo nupmpoe, labiausiai Fordo darbininkai
Vasario 6 d. Valstybės 

Aukščiausias tei s m a s 
sprendė darbininkų ne
darbo šalpos bylą. Ford 
Motor bendrovės vado
vybė, Somerville, dėl trū
kumo daiių atleido apie 
300 darbininkų. Jie ne
dirbo nuo 1949 m. gegu
žės 10 iki birželio, kai 
Michigan Fordo įstaigos 
darbininkai išėjo į strei
ką. Bendrovė nesutiko, 
kad nedirbantiems So
merville įstaigos darbi
ninkams būtų mokama 
nedarbo pašalpa, nes ir 
vieni ir kiti priklauso 
prie tos pačios unijos. 
Teismas išsprendė darbi
ninkų naudai.

VVoodgridge, N. J. —Š. 
m. vasario 6 d., per Už
gavėnes, apie 6 vai. vak. 
įvyko nauja šiurpi ka
tastrofa New Yorko su
sisiekimo linijose. Tarp
miestinis traukinys, ku
ris palaiko susisiekimą 
tarp New Yorko ir New 
Jersey miestelių, ties 
Woodbridge nuėjo nuo 
bėgių. Garvežys apsiver
tė kūliais ir paskui save 
į pakalnę nutraukė 5 va
gonus iš 11. Kaikurie iš 
jų sulindo vienas į kitą 
arba visaip susiraitė. 
Tuo tarpu yra jau 80 žu
vusiųjų ir apie 500 su
žeistų. Traukinys nor
maliai paimdavo apie
900 keleivių, bet šį kartą 
dėl geležinkeliečių strei
ko keleivių buvo žymiai 
daugiau. Tai suhdiudė 
traukinį laiku sustabdy
ti. Vairuotojas bandė net 
tris kartus traukinį su
lėtinti, bet tai jam nepa
vyko.

Katastrofos priežasti
mi laikomos medinės

pervažos (trestle), ku
rios čia buvo tik ką pa
dėtos, tiesiant naują ke
lią, kad daugiau būtų vie
tos greta vykdomiems 
darbams. Tas trauki
nys važiavo vienas iš 
pirmųjų. Pervažos atlai
kė, bet matyti jos susvy
ravo ir traukinį išmetė 
iš vėžių.

Traukinys ėjo perdide- 
le skuba — 50 mylių į 
valandą, kaip prisipažino 
sužeistas ir tardomas 
traukinio vairuotojas Jo
se ph Fitzsimmons. Jis 
sako, kad nebuvo įspėji
mo ženklų. Per pervažą 
galima buvo važiuoti tik 
25 mylių greičiu į valan
dą.

Ši katastrofa New Yor
ko susisiekimo linijose 
yra jau trečia vienerių 
metų bėgyje. Pernai, va
sario mėn. 17 d., toks pat 
traukinys apvirto prie 
Rockville Centre, Long 
Island, užmušęs 32 kelei
vius ir sužeidęs virš 100. 
Lapkričio mėn. 22 d. įvy-

rodo Anglija. Prancūzija 
bijo Vokietijos ir kartu 
nori, kad ji padėtų nuo 
bolševikų gintis. Pran
cūzija taip pat bijo, kad 
Ispanija nebūtų paversta 
pylimu sulaikyti bolševi
kus prie Pyrenų kalnų.

Kongreso atstovas John 
F. Kennedy, priešingai

Atmetė Sovietų Sąjungos 
skundus

Lake Success. — Jung
tinių Tautų politinė ko
misija, kuri sprendė So
vietų Sąjungos įteiktus 
prieš Ameriką skundus, 
kad ji užpuolė Formozą 
bei raudonąją Kiniją ir 
bombardavo Mandžiūri- 
ją, dauguma balsų (50 
prieš 5) rasta be pagrin
do ir atmesta.

GRIEŽTA NOTA SOVIETŲ 
SĄJUNGAI

JAVVV'vshington.
jteikė Sovietų Sąjungai 
griežtą notą, kurioje rei
kalaujama tuojau grą
žinti 672 laivus ir sumo
kėti 800 milionų dolerių 
už praėjusio karo metu 
teiktą paramą. Ji buvo 
Sovietų Rusijai suteikta 
11 bilionų dolerių sumai.

Nota buvo įteikta po 
to, kai užkliuvo derybos, 
kurios dabar vyksta Va
šingtone. Sovietai teisi
nasi, kad laivai yra pras
toje padėtyje ir negali 
būti be pataisymo pri
statyti. Tuo tarpu Mas-

kvos laikraščiai įžūliai 
puola JAV ir vadina jas 
lupike.

Bolševikams nemalonu 
prisipažinti, kad ano ka
ro metu JAV jai daug 
padėjo.

ko katastrofa prie 
Queens, Kew Garden: 
žuvo 79 žmones ir 300 
sužeistų. Trečioji katas
trofa aukų skaičiumi yra 
pati šiurpiausia. Už ją 
buvo didesnė tik 1918 m., 
kai traukinio nelaimėje 
žuvo 119 žmonių.

Užsimušė 9 marinai
Eastville, Va. —Trans

portinis lėktuvas su de
vyniais marinais, pate
kęs į audros verpetą, nu
krito ir sudužo. Visa lėk
tuvo įgula žuvo.

Remingtonas nuteistas
New York. — William 

W. Remington, buvęs 
komercinio departamen
to valdininkas ekonomis
tas, gavęs į metus 
$10,000 algos, federalinio 
teismo pripažintas kaltu 
ir nuteistas penkeriems 
metams kalėjimo < ir 
$2000 suma teismo išlai
doms padengti. Jis pri
pažintas kaltas kreivai 
prisiekinėjęs, kad nebu
vo komunistas ir neper- 
davinėjo slaptų doku
mentų bolševikų šni
pams. Kaltė jo pripažin
ta tokia pat, kaip Alger 
Hisso, buvusio valstybės 
departamento valdinin
ko, kuris atlieka taip pat 
5 metų kalėjimo bausmę. 
Remingtonas pasiųstas į 
kalėjimą. Jis dar ape
liuosiąs.

siUUnos ŽIMOS

ČEKOSLOVAKIJON ATVYKO 
ZORINAS

• FABRIKUI REIKALIN
GAS PARDAVĖJAS — par
duoti Charles Cliester plačiai 
žinomiems— Cushion Shoes— 
Cushion čeverykus. Pilnas pa
sirinkimas visai šeimai. Gali 
dirbt: visą laiką ar atliekamu 
laiku. Dirbant pilną laiką už
dirba komiso iki $25.00 į die
ną. Atsišaukite į L. M. Eaton, 
683 Attantic Avė., Room 310, 
Dept. I>1, Bostoih, Mass.

-------------- --------------------- --Enciklikų metais 
DARBININKAS 
visų skaitomas.

A JAV ambasadorius Sovietų Sąjungai admiro
las Alan G. Kirk po dviejų mėnesių atostogų grįžo 
vėl į Maskvą.

A Geležinkelių judėjimas Naujoje Anglijoje yra 
normalus. Kitose valstybėse dar tebestreikuoja.

A' Massachusetts General ligoninė paskelbė va
jų, norėdama surinkti $1,400,000 statybai naujo na
mo slaugėms lavinti.

A Mobilizacijos komisijos dabar jau randa 85 
procentus vyrų tinkamų karinei tarnybai. Korėjos 
karo pradžioje dėl sveikatos tepriimdavo tiktai ko
kius 50 procentų.

A Philipp Murray, CIO unijos pirmininkas, su
sirgo influenza.

A JAV priešlėktuvinis batalionas (apie 1000 vy
rų) atvyko į Vokietiją ir sustojo Ludwigsburgo ka
reivinėse, kur iki šiol buvo imigrantų pereinamoji 
stovykla. Laukiama atvykstant dar antro bata
liono.

A1 JAV susitarė su Prancūzija dėl aviacijos ba
zių Morokoje (Šiaurės Afrikoje). Susitarimas pasi
rašytas dar gruodžio mėn. pradžioje.

A' Prancūzijos prezidentas Auriol laivu “Ile de 
France” kovo mėn. 20 d. išplauks į JAV vizituoti pre
zidento Trumano.

A Prancūzijon iš JAV atplaukė jau šimtasis lai
vas, kuriais pristatomi ginklai pagal Atlanto sutartį.

A1 Japonijos vyriausybė areštavo 519 komunistų, 
priklaususių slaptoms priešvalstybinėms gaujoms. 
Areštai vykdomi ir toliau.

A Švedija pašaukia į karo tarnybą dar 100,000 
vyrų, kuriuos apmokys vartoti pačius moderniškiau- 
sius ginklus.

A Ernest Reuter, Vakarų Berlino burmistras, 
vasario mėn. 21 d. atvyksta aplankyti Amerikos.

A Neoficialiai skelbiama, kad paskutinieji ato
miniai bandymai buvo daromi su naujai parengtais 
atominiais artilerijos sviediniais ir raketomis. Tuo 
būdu atominį ginklą galės vartoti ir ne aviacija.

New Yorke. Ligi šiol 
šiaip taip išlikęs sveikas, 
š. m. sausio mėn. 29 d. 
dingo ir su žmona atsi
dūrė Vakarų Vokietijo
je. Ryšium su tuo, maty
ti, V. Zorinas atskubėjo 
į Pragą ir areštavo “pre
zidentą” K. Gottwaldą. 
Žinios ateina, kad ir dau
giau įvykdyta 
tarp buvusių 
bendradarbių.

Toks likimas 
visų padlaižų, 
deda kitus
paskui patys patupdomi 
arba likviduojami.

Soviety Rusija linksta 
derėtis

Vašington. — Valsty
bės Departamentas gavo 
Sovietų Sąjungos naują 
notą dėl keturių pasita
rimo. Sovietai sutinka į 
pasitarimų dienotvarkę 
įtraukti ir kitus, ne vien 
Vokietiją 
klausimus, bet kartu pa
stebi, kad Tolimųjų Ry
tų klausimais tariantis 
turėtų dalyvauti ir ko
munistinė Kinija. Dery
boms vietą numato Pa
ryžių. Tokios pat notos 
įteiktos Britanijai ir 
Prancūzijai.

Notoje sovietai daro ir 
priekaištų vakariečiams. 
Jie kaltina dėl Vokieti- .. • .
jos atginklavimo, gen. D. .^Dairas Clementis .
Eisenhowerio paskyrimo; -buvo anksčiau iš pareigų sudarė su laivininkystes

lieči a n č i u s
ku-

areštų 
bolševikų

Austriją ir Vokietiją 
yra pasiekusios žinios, 
kad Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų viceminis- 
teris V. Zorinas, kuriam 
pavesta tvarkyti Čeko
slovakijos ir Rytų Vo
kietijos reikalai, skubiai 
atvyko į Pragą. Tai yra 
tas pats bolševikas,
ris likvidavo Čekijos res
publiką, nusiuntęs į kitą 
pasaulį prezidentą Bene
šą ir užsienio reikalų mi- 
nisterį Masaryką. Juos 
pakeitė savo ištikimai
siais— “prezidentu” Kle
mentu Gottwaldu ir “už
sienio reikalų ministe- 
riu” Vladimiru Clemen- 
čiu. Dabar šie abu “išti- 

pakliuvo ant 
raudonos.‘meškerės. Vla- 

jau lem Steel laivų statyklos

sulaukia 
kurie pa- 

likviduoti, o

kimieji”
Gavo didelį užsakymu

Quincy, Mass. — Beth-

Europos armijoj vadu ir atletas,-kai tik jis grį- departamentu sutartį pa
buvusių nacių pramonin- žo, dar pavasarį, iš Jung- statyti transporto laivų 

kų išleidimo į laisvę. tinių Tautų posėdžių už 41 milioną dolerių.
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jusy paramos

Laiškai iš Pakistano

Artėja Vasario 16-toji. Lietuvos istorijoj ji siejama su mū
sų tautos pastangomis patikrinti sau laisvę įsijungti į laisvųjų 
tautų šeimą. Vasario 16-tosios aktas reiškė mūsų atkakliai iš
kovotą laimėjimą, žymėjo mūsų ateities tvarkymosi gaires ir 
darė mus pačius atsakingus už tolimesnius mūsų darbus. Ir 
tuomet žinojome, kad stojame prieš didelius uždavinius, ku
riems tesėsime tik savimi pasitikėdami.

Žiaurus likimas mums skyrė skaudesnius bandymus, kaip 
galėjome tikėtis. Paskutinis dešimtmetis virto lietuvių tautai 
kruvina Golgota. Lietuvių tauta net šiurpiais maro ir praeities 
karų metais nebuvo tiek nukraujinama, kaip per dabartinę So
vietų vergiją. Pasaulinių įvykių banga vėl mus nubloškė į ne
laisvę, kurioje buvome prieš trisdešimt su viršum metų, ir vėl 
mus stato uždavinį suvienytomis jėgomis, pasišventimu ir ne
palaužiamu atkaklumu patikrinti sau laisvę.

Nežiūrint visų patirtų smūgių, nesame palaužti. Kad ir 
trumpas nepriklausomo gyvenimo laikotarpis, neminint darytų 
klaidų, sustiprino mumyse brangų Įsitikinimą, kad lietuvių 
tautoje glūdėjo mūsų pačių nežinotos jaunos, kūrybiškos jė
gos, kurios leido nugalėti naujakurio sunkumus ir su pavydė
tinu veržlumu kūrė tautos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Nesame 
palaužti ir dabai, kol tautos kamienas — lietuviškasis kaimas. 
— prievartaujamas ir niokojamas, tebepasHieka Įaugęs kojomis 
ir siela į gimtąją žemę.

Bet visi mes suprantame esamos padėties tragizmą. Lie
tuva nuteka krauju, ir to mes, atsidūrę Vakaruose, neprivalo
me užmiršti nei vienam momentui. Jei ir iki šiol gyvenome 
skaudžiu netektos Tėvynės ilgesiu, jei ir iki šioi kuo. galėdami 
dėjomės talkininkauti namie kovojantiems ir žudomiems, tai 
dabartiniu metu turime dešimteriopai sustiprinti mūsų pastan
gas. Mus skatina tai daryti sunki padėtis krašte, taip pat didė
jąs santykių įtempimas tarp demokratinio ir totalinio pasaulių. 
Su jų lemiamomis imtynėmis yra susijęs ir mūsų likimas.

Penkeri tremties metai, emigracijos sunkumai ir kartu 
jos vilioją pavojai daug kam mūsų pradeda abejojimais ap
vilkti tai. kas iki šiol buvo mūsų siekimų svarbiausias tikslas. 
Dažnas ima jau dvejodamas planuoti savo ateitį svetur, ir Lie
tuvos laisvinimo uždaviniai pradeda jam netekti esminės savo 
reikšmės. Laiku susigriebkim, nes turime pagrindo manyti, 
kad mūsų kovoj artėja jos kritiškiansias momentas.

Artėjąs Vasario 16-osios minėjimas tebūnie mums gyvas 
varfduo ištverti kovoje iki galo ir ją laimėti. Tebūnie jis mums 
trimitas, primenąs, kad esame netekę netolimos praeities lai
mėjimų, kad dėl prarasto esame ir patys atsakomingi ir kad 
mes esame čia. Vakaruose, tie, nuo kokių pasiryžimo kaip tik 
dabartiniu metu dalimi pareis' Lietuvos ateitis.

Įvykiai žada virsti, tetniamais ir mūsų ateičiai. Būkime 
veikliais jų dalyviais. Dalyvaudami bendroj demokratinio pa
saulio jėgų mobilizacijoj taikai ir tautų laisvei patikrinti, mes 
kartu turime mobilizuoti mūsų jėgas Lietuvos reikalui. Turime 
pasiruošti galimiems lemiamiems įvykiams. Turime patikrinti 
laisvinimo koyai vadovaujantiems veiksniams — VLIKui ir 
Vykdomajai Tarybai — būtinas materialines sąlylgas.

Dėl to šių metų Vasario 16-osios minėjimas turi būti ypa
tingas minėjimas. Tautos Fondo resursai yra kuklūs. Reikia 
turėti galvoj, kad Vadovaujantiems Veiksniams pavestas už
davinys gal teks vykdyti ūmai pasikeitusiose ir pasunkėjusiose 
sąlygose. Reikia neužmiršti, kad įvykių eigoj gali būti nu
trauktas ryšys su mūsų emigracijos atskiromis kolonijomis ir 
kad mes gal būsime priversti veikti izoliuota* ilgesinį laiką.

Dėl to aukų vajui, minint Vasario 16-ąją, tenka skirti ypa
tingo dėmesio. Jis turi sudaryti tolimesniai kovai reikalingas 
lėšų atsargas. Po platųjį pasaulį išblaškytieji Lietuviai, trem
tiniai. senieji ir naujieji emigrantai. Tautos Fondo Valdybos 
vardu kreipiuos į Jus su priminimu ir prašymu:

Minėdami vasario 16-ąją dieną ir suprasdami gyvenamojo 
momento reikšmę, su nuoširdžiu duosnamn atlikite Savo parei
gą kovojančiai Tėvynei. Gal dar niekuomet Jūsų vieninga para
ma Lietuvai laisvinti nebuvo tiek reikalinga ir veiksminga, 
kaip šiuo metu.

PROF. J. KAMINSKAS, Tautos Fondo Valdytojas.

KATALIKŲ SEIMELIS
Federacijos Naujosios Anglijos Apskričio Katalikų Sei

melis įvyks sekmadienį, kovo 4 d. 1-mą vai. po pietų Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Panelės lietuvių parapijos svetainėje, Windsoi 
St., Cambridge. Mass. Tad Federacijos skyriai ir visos katali
kiškos organizacijos, jeigu neišrinkote atstovus į seimelį, pra
šome išrinkti ir dalyvauti. Maloniai kviečiami visi dvasiškiai ir 
pasauliečiai skaitlingai dalyvauti šiame svarbiame katalikų sei
melyje. Pakviesti įžymūs prelegentai, kurie skaitys įdomias pa
skaitas. Visiems svarbu jas išgirsti. Tad dalyvaukime seimely
je. nes mums katalikams reikia labiau susirūpinti katalikiškais 
ir tautos reikalais, kai bedievybė ir komunizmas veda aktingą 
kovą prieš Kristų ir Jo Bažnyčią. Visi stokime į kovą už Kris
tų ir Jo mokslą. Kuo skaitlingiausiai atvykime į seime^. Kvie
čiami ir iš kitų valstybių dalyvauti.

SEIMELIO »lENOTVA«Kfi:
1. Seimelio atidarymas malda.
2. Klebono kun. Pr. J. Juškaičio įžanginė kalba.
3. Prezidiumo, rezoliucijų ir kitų komisijų rinkimas.
5. Paskaitos.
6. Rezoliucijos ir sumanymai,
7. Seimelio uždarymas.
Kun. Pr. Juras. Federacijos Centro narys ir LDS pirmi

ninkas. skaitys paskaitą tem£': "Katalikų neveiklumas yra iš
davystė". prof. Antanas Vasiliauskas skaitys — “Katalikų ak
cija ir jos būdai". Po paskaitų vyks diskusijos ir paklausimai.

FEDERACIJOS APSKRIČIO VALDYBA: 
Dvasios vadas Kun. Jonas Vaitiekūnas 

Pirmininkas V. 4. Kudirka 
Raštininkas Jonas Beinoris

Londono laikraščiai, remdamiesi slaptomis žiniomis, .aizduoja naujausio tipo Sovietų Sąjungos karo laivą 
“Sovietsfci Sojuz”. Jis turįs 860 pėdų ilgumo, 45,600 tonų talpos, 260,000 arklio jėgos ir galįs plaukti 33-35 maz
gais į valandą, tad esąs greitesnis už “U.S. S. Iowa” klasės amerikiečių tanus. Laivas apginkluotas 15-16 inčų pa
trankomis ir prietaisais laidyti raketoms. Laivą padėję statyti vokiečių inžinieriai. Sovstų Sąjunga turinti jau 3 
tokius būvus.

LIETUS

čia sužinojome, kad Jane, 
atlikusi paruošimo kursus, 
bus paskirta į Ravalpindį ligo
ninę, moterų ir vaikų sky- 
riuri, kaip vaikų lygų specia
listė. Kursai turėjo trukti apie 
10 dienų. Tuo laiku pradėjo 
lietus: pylė be paliovos 3-4 
dienas. Vandenyje paplūdo 
pusę Pakistano. Laikraščiai 
tik apie potvynius ir jo pada
rytus nuostolius terašė. Rašė, 
kad senai buvę tokie potvy
niai. Vanduo užliejo kelius, 
miestus ir miestelius: išnešė 
visus tiltus. Nutrūko bet koks 
susisiekimas, išskiriant oru, 
Lahoros miesto su kitomis 
vietovėmis. Dalis iš Lahoros

♦
miesto paplūdo vandenyje. 
Kariuomenė turėjo daug rū
pesčių sutvarkyti kelius, at
statyti tiltus ir gelbėtį nuken
tėjusius gyventojus. Tai buvo 
laikas, kai daugiausia būna 
moskitų šioje apylinkoje. Gy
ventojai pradėjo sirgti mate
rija. Savaime suprantama, 
kas tokiu laiku besirūpins mu
mis.

Kursai pasibaigė. Pranešė 
mums, kad mūs negali siųsti 
į Ravalpindį. nes nesą susisie
kimo nei traukiniais, nei au
tobusais. Patarė lanktį ir il
sėtis, o jei nubuodu vaikščioti 
į kinus, ar šokius. Viešbutyje, 
toje skylėje, gyvenimas baisus 
ir be to labai brangu. Tik bu
tas ir valgis 10-čiai dienų kai
nuoja "šeimai apie 400 rupijų. 
Matome, jei ilgai teks būti, 
tai vėliau porą metų teks trio-

CASMNO bfMMRATlttO
Italų komunistų partijai pri

klausanti nežymi jaunimo 
grupė išleido atsišaukimą į vi
so pasaulio jaunimą Cassino 
jaunimo vardu.

Neseniai Cassino demokra
tiškasis jaunimas savo ruož
tu kreipėsi į visą pasaulį, pa
reikšdamas. kad ta visai men
ka Cassino komunistų jauni
mo grupė neturi teisės kalbė
ti to miesto demokratiško 
jaunimo vardu. Savo atsišau
kime demokratiškoji jaunimo 
grupė pareiškė “mes protes- 

kėti skolas. Keliame triukšmą, 
kas negelbsti. Kiekvienas tik 
prašome siųsti lėktuvais. Nie- 
nusišypso ir pataria susirasti 
pramogų, jeigu nubuodu. Ži
nios pasiekia, kad tai greitai 
nebus sutvarkyti. Nervinamės.

ĮSPŪDŽIAI LABOKOJE
Retkarčiais nuvažiuojame į 

miestą, kuris yra už 8 mylių.
Miestas gražesnis už kara- 

chi. Viena gatvė visai padori, 
kur ^rą visos didžiosios krau
tuvės. Yra daug gražių namų 
ir pastatų: universitetas, teis
mo rūmai, pašto rūmais, me- 
čietės ir nemaža įvairių baž
nyčių. kurių tarpe net trys 
R. katalikų. Viena katedra su 
vyskupo rezidencija. Šiaip 
miestas didžiulis, bet, išsukus 
iš centrinės gatvės, visur bra
das. smarvė, vįen lūšnos ir 
tokia pat nešvara kaip ir Ka- 
rachi. Visos kariuomenės 
įstaigos ir karininkų gyvena
mieji bungalai yra už miesto 
gražiuose įr švariuose kvar
taluose, taip vadinamame 
“Cantunmeirt". Angių laikais 
čia gyvendavo tik anglai. 
Gatvės ir keliai gražūs. Daug 
parkų ir žalumo. Čia mažiau 
žmonių ir jie geriau vįsi apsi
rengę. Tai daugiausiai tarnau
tojai įvairūs tarnai ir žmonės 
turį darbo. Dabar viskas čia 
pamažu nyksta, nebetaip pri
žiūrima ir kas kart mažiau 
dabojama švaros, bet dar 
gražu ir pakenčiama. Matyti, 
kad anglai čia gražiai ir pato
giai gyveno.

UBHIMO AlSSAimS
tuojame prieš netikruosius 
pacifistus.

Daug iškentėjęs karo metu 
Cassino jaunimas, kreipėsi į 
pasaulį, kad būtų daroma vis
kas naujo karo pavojaus iš
vengti. Jie sakė, kad taikai 
dabar graso tik sovietiškas 
imperializmas, be jokios ato
dairos pavergiąs tautas. Cas
sino miestas, labai daug nu
kentėjęs praeitojo karo metu, 
negali teisti lengvu būdu ap
gaudinėti klastingiems taikos 
spekuliantams.

KATALIKŲ
• Visoje Pietų Amerikoje 

pastebėtas didelis dvasinių 
pašaukimų gausėjimas. Per 
paskutiniuosius penk e r i u s 
metus kunigų seniinarijų 
skaičius paaugo 35%. Ši pa
žanga yra vis didėjančio do
mėjimosi religiniu gyvenimu 
vaisius.
• Jung. Tautų atstovams 

yra įrengta nauja koplyčia ir 
susikaupimo salė. Nemaža at
stovų, matydami šių dienų 
kritišką padėtį, naudojasi ko
plyčia maldai ir susikaupimui.
'• šy. Officium kongregacija 

Vatikane ’ uždraudė visiems 
kunigams priklausyti Rotary 
klubui.
• Šio šimtmečio pradžioje 

Afrikos kontinente buvo iš 
viso apie 1 milijonas 200 
tūkstančių katalikų, kuriuos

PAŽINTIS SU MISIONIE
RIUMI

Džiaugiamės sužinoję, kad 
visuose didesniuose miestuose 
yra bažnyčios. Sužinome, kad 
ir "Cantumente" yra bažny
čia. Artkniausį sekmadienį su
sirandame ją. Išklausom šv. 
mišias. Viskas palengvėja. Su
sipažįstam su kunigu. Tai vie
nuolis kapucinas, misionierius. 
Dar jaunas tik tris metai, 
kaip šiame krašte, bet jau 
sirgęs sunkiai maliarija. Jų 
pareigos sunkios, nes turi 
lankyti kaimus, skurdžius gy
ventojus įvairiose vietose ir 
įvairiu laiku. Labai simpatiš
kas. Nupasakoja, kad Raval- 
pindi yra gražios bažnyčios, 
daug kunigų, vyskupas ir 
daug vienuolių moterų, kurios 
net gražią ir didelę ligoninę 
turi. Vėliau jis aplankė mus 
viešbutyje. Išgėrėme kavutę. 
Nuoširdžiai pasikalbėjome. 
Papasakojo mums daug įdo
mių dalykų. Davė patarimų.

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
English - Lithuanian Dictionary

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

PASAULYJE
daugiausia sudarė italų, pran
cūzų ir ispanų imigrantai. 
Šiandien katalikų skaičius Af
rikoje pakilo iki 14 milijonų. 
Tada ten kunigų buvo 1,735, 
dabar jau yra penkis kartus 
daugiau. Nežiūrint į tai. Afri
kai gresia bedieviška kultūra, 
kuri eina čion su krašto in
dustrializacija ir braunasi per 
spaudą, kiną ir blogą propa
gandą.
• Per paskutinius 13 metų 

Jung. Amerikos Valstybėse į 
katalikų tikėjimą perėjo dau
giau kaip milijonas suaugu
siųjų. Šių gražių rezultatų 
vaisiai — veiklus pasauliečių 
apaštalavimas, katalikų va
landa per radiją, “Klausimų 
Dėžutė’’ ir laiko dvasiai pri
taikinti pastoracijos metodai, 
kurie duoda galimybės susi
pažinti protestantams ir ki
tiems su katalikų tikėjimo 
tiesomis.

3 D s f oi- oood
G.
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• 1949 m. Anglijoj katalikų 
skaičius padidėjo 74,347 as
menim. Iš jų 11,517 yra pe
rėję į katalikybę. Tai viduti
niškai kasmetinis skaičius per 
paskutiniuosius 20 metų. Ka
talikai dabar Anglijoj sudaro 
10% visų gyventojų.
• Katalikų Bažnyčios hie

rarchija anga. Per praėjusius 
metus metropolinių arkivys
kupų padidėjo nuo 257 iki 
262, rezidencinių vyskupų nuo 
1,062 paaugo iki 1,074, titu- 
liarinių vyskupų nuo 798 pa
daugėjo iki 846, apaštališkų 
prefektų ir abatų iš 56 pakilo 
iki 62. Sumažėjo nepriklauso
mų misijų iš 11 iki 10.
• Jėzaus Darbininko diena. 

Prancūzų katalikų laikraštis 
“Ecclesia" kelia mintį, kad 
pirmoji gegužės diena būtų 
paskelbta “Jėzaus Darbininko 
diena”. Laikraštis nurodo, 
kad jei dabar Kristus gyventų 
žemėje, Jis tikriausiai būtų 
kurio nors fabriko darbinin
kas. nes anuo metu dirbo prie 
varstoto.
• Nuteistas vokiečių katali

kų kunigas. Kun. Arthur Lan- 
ger iš Saksonijos, Rytų Vo-
kietojoje, yra pirmas oficialiai 
nuteistas 8 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu. Jis apkaltin
tas, kad jaunimui darė anti
komunistinę įtaką. Kaip ki
taip kunigas galėjo daryti, 
vykdydamas jam skirtą pa
reigą skelbti Kristaus evan
geliją, kurios komunistai ne
pripažįsta.

TIK NIEKAM NESAKYK!
Kolkoznikas ėjo Volgos ka

nalo pakrante ir pastebėjo, 
kad kažkas murgdosi po van
deniu. Kol jį ištraukė, jau 
tas buvo be sąmonės. Vargšas 
imbgėlis daug vargo, kol at
gaivino. Atsipeikėjęs' sken
duolis jam ir sako:
— Prašyk, ką tiktai nori, 

aš tau duosiu. Ar žinai, ką 
išgelbėjai? Esu Stalinas.
— O kad tave kur velnias 

griebtų! — nusikeikė ruske- 
Hs. — Aš prašau tiktai vieno: 
niekam nesakyk, kad tave iš 
vandens ištraukiau.

-eat titįk-t. foedi tULK?

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas.
Jūs galite jį gauti 
papiginta kaina 

tik už $3.00.

Skaitykite ir PU tinki te Jėzaus Širdies Pasiuntinį
“ŽVAIGŽDĮ"

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

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

*

DARBININKAS
366 W. Broadvvay

So. Boston 27, Mass.

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną, 
-un i?*.
_ ........ ......................   pavardė
................     adresas
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Vasario 16-jai artėjant

Vasario 16 susitelkime
Esame imperialistines konspiracijos auka

Netrukus visi po platų
jį pasaulį išblaškyti lie
tuviai minėsime Lietu
vos nepriklausomybės 
33-ją sukaktį. Norma
liais laikais būtų tai mū
sų tautinio džiaugsmo 
šventė. Mes vertintume 
Lietuvių Tautos Tarybos 
1918 m. vasario 16 akto 
reikšmę, jo sukeltą mūsų 
tautoje entuziazmą, sa
vanorių ir jaunutės Lie
tuvos kariuomenės bei 
Lietuvos šaulių žygius, 
krauju ir plienu tą aktą 
įgyvendinusius, Ameri
kos lietuvių neįkainuoja
mą paramą, tiek politinę, 
tiek medžiaginę, Lietu
vos valstybei atsikurti, 
sutvirtėti ir gauti di
džiųjų valstybių, ypač 
Jungtinių Amerikos Val
stybių, teisinį pripažini
mą. Mes minėtume at
kaklias lietuvių tautos 
kovas, diplomatines ir 
kitokias, vestas tikslu 
grąžinti Lietuvai jai tei
sėtai priklausiusias že
mes rytuose, vakaruose, 
pietuose ir šiaurėje, ypač 
jos sostinę ir Nemuno 
žiotis. Mes pasidžiaugtu
me turėtais laimėjimais, 
pasimokytume iš pada
rytų klaidų ir gautų 
smūgių, ir sustiprintume 
ryžtą naujiems žygiams.

Tačiau nuo to laiko, kai 
ir vėl dėl piktų kaimynų 
klastos sutemo Lietuvos 
laisvė, lietuvių tauta gy
vena viena didžia minti

mi, vienu didžiu siekimu 
— išlaisvinti Lietuvos 
valstybę, atstatyti jos 
suverenių teisių vykdy
mą, atstatyti Vasario 16 
akto galią. Tatai pakeitė 
mūsų tautos šventės 
prasmę. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo 
paskirtis šiandie yra su
telkti tai didžiai kovai, 
kurią mes vedame ir ku
rios lemiamas etanas 
sparčiai artėja, visas 
mūsų tautos jėgas, susi
prasti dėl kelio, kuriuo 
turime eiti ir dėl priemo
nių, kurias turime pa
vartoti, pasiruošti nau
jiems bandymams ir 
naujiems žygiams.

Lietuvos likimas yra 
neatjungiama Europos ir 
net viso pasaulio politi
nio likimo dalis. Jį nu
lems didžiųjų valstybių 
jėgų santykis. Bendros 
pasaulio įvykių raidos 
mes nė paveikti, nė pa
lenkti negalime. Bet kai 
tie įvykiai sudarys prie
lankias sąlygas Lietuvos 
valstybei išsilaisvinti, 
mums taip gyvai rūpi
mieji klausimai bus tik 
iš dalies sprendžiami di
džiųjų valstybių kance
liarijose, praktiškas jų 
sprendimas vyks prie 
Nemuno, Neries ir prie 
Kuršių Marių.

Priešindamiesi žiau
raus okupanto užma
čioms mūsų broliai ir se- 
sės tėvynėje tą kovą jau

Kartojama tiesa: žmo
gų atskirsi nuo kitų gy
vių iš to, kad jis vienas, 
vienas. iš visų laiko akis 
pakėlęs į dangaus erd
ves. Tačiau svetimoj že
melėj tos akys nuo kieto 
vargo, nuo kovos dėl 
dienos rūpesčių sunkiai 
bepajėgia domėtis pa
dangių mėlynėm. Bent 
trumpai valandai tad 
Vasario 16-toji įgalina 
nusikratyti kasdienvbe. 
Viename šios dienos lais
vo lietuvio žvilgsny susi
telkia lietuvių tautos to
limoji ir artimoji praei
tis, neaiški dabartis su 
ateities lūkesčiais. Susi
telkia viename žvilgsny 
visas tas mūsų valstybi
nio gyvenimo bangavi
mas: galinga valstybė, 

ir dabar veda, — jų va
lios nepalaužė nė masi
niai žudymai ir trėmimai 
į Sibirą. Artėja ir mūsų 
eilė veikliai įsijungti į 
tą kovą.

Laisvame pasaulyje 
gyvenantieji lietuviai ga
lime pagrįstai didžiuotis, 
kad ištikę mūsų tautą ir 
mūsų valstybę skaudūs 
smūgiai mūsų ne tik ne- 
suskaldė ir nepalaužė, 
bet mus dar labiau ap
jungė ir užgrūdino mūsų 
ryžtą kovoti už tautos 
idealus.

Kad mūsų veikla būtų 
sėkminga, kad būtų pa
daryta visa tai, ko iš 
mūsų reikalauja gyvena
mas momentas, kad į 
politinį darbą galėtų bū
ti įtraukti visi tą darbą 
sugebą dirbti žmones, 
reikalingos didelės lėšos. 
Jos reikalingos politinei 
ir informacinei veiklai 
šiame krašte, kurią atlie
ka Amerikos Lietuvių 
Taryba, jos skyriai ir 
įstaigos, jos reikalingos 
išlaikymui Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvi n i m o 
Komiteto ir jo plačiai iš- 
sišakojusiai veiklai, jos 

paskui jos laisvės neteki
mas, paskui vėl didžiom 
pastangom valstybės at
kūrimas ir vėl nelauktas 
netekimas. Šitas banga
vimas rodo tuos pačius 
mūsų valstybės likimo 
veiksnius. Tuos pačius 
tolimojoj ir artimojoj 
praeity. Gal tuos pačius, 
kurie lems ir mūsų vals
tybės prisikėlimą ateity. 
Būtent, Lietuvos buvimą 
ar žlugimą lėmė a) ypa
tinga tarptautinė padė
tis, b) pačios Lietuvių 
tautos pastangos ir pa
jėgumas.

Seniau buvo palankios 
tarptautinės sąlygos
Senajai Lietuvos vals

tybei buvo palankios ano 
meto tarptautinės sąly
gos: nei iš vienos, nei iš 

reikalingos išlaikymui 
visos eilės mūsų politi
nių, diplomatinių ir in
formacinių įstaigų.

Kaip 1918/19 m. Lietu
vos vyriausybės, taip 
šiuo metu dar labiau Lie
tuvos laisvinimo organų 
akys su viltimi kreipia
mos į Ameriką. Žymi 
mūsų tautos dalis rado 
čio pastogę, daugelis ir 
naują tėvynę. Mūsų gau
singoji išeivija šiame 
krašte, tiek senesnioji, 
tiek dabar atvykusioji, 
nėra nutraukusi ryšių su 
kraštu, iš kurio ji yra 
kilusi, nė su tauta , su 
kuria ją sieja kraujas. 
Ypač kritiškais mūsų 
tautai momentais mūsų 
senesnioji išeivija mokė
davo parodyti jos tikrą 
meilę Lietuvai. Toks kri
tiškas momentas ir vėl 
artėja. Vargas bus mums, 
jei ji užklups mus nepa- 
siruošiusius, tinkamai 
neapsišarvavusius. To
dėl šiais metais Vasario 
16 turi būti minima lėšų 
LIETUVOS laisvinimui 
telkimo šūkiu. (LAIC).

V. Sidzikauskas 

kitos pusės ji neturėjo 
kaimynų — galingų, ag
resijai pajėgių. — Antra 
— savo viduje valstybės 
branduolį turėjo užten
kamai pajėgų — valsty
biniu atžvilgiu centrali
zuojamą, ūkinės bei kul
tūrinės pažangos lydimą. 
Valstybė irti pradėjo ta
da, kai pasikeitė tarp
tautinės sąlygos. Rytuo
se atsirado slavus jun
gianti ir imperialistiškai 
juos organizuojanti jė
ga; kai Vakaruose Eu
ropa sukūrė naują, agre
singą germaniškąją jė
gą. Šito spaudimo iš 
abiejų pusių, “dviejų 
frontų” spaudimo, nega
lėjo atlaikyti Lietuva, 
kurioje ir iš vidaus pra
sidėjo irimas, kada vals
tybė norėta atremti tik 
vienu socialiniu luomu, o 
ne visa tauta, kada tas 
vadovaujantis luomas 
norėjo valdyti, būdamas 
ne krašte tarp savųjų, o 
iš užsienių, iš svetimųjų 
tarpo. Tada atėjo valsty
bės sutemos ir nelaisvė.

Lietuvių tauta parodė 
užtenkamai drąsos

Valstybę atkurti 1918 
m. įgalino tie patys veik
sniai. Staiga supalankėjo 
tarptautinė padėtis; abu
du pretendentai į Lietu
vą iš pirmojo pasaulinio 
karo išėjo nualinti, abu
du virtę chaosu. Tačiau 
šitas chaosas grėsė savo 
griuvėsiuose palaidoti 
Lietuvą. Gelbėjo antra
sis veiksnys — lietuvių 
tauta turėjo pakankamai 
valios imtis iniciatyvos 
savo valstybei atkurti. Ji 
parodė užtenkamai drą
sos paskelbti Vasario 16 
aktą be okupanto sutiki
mo ir prieš jo valią. Ji 
sugebėjo suorganizuoti 
realią pajėgą paskelbtai 
nepriklausomybei apgin
ti. Jos vaikai nepagailė
jo tam savo kraujo ir 
gyvybės, laisvu noru pa
aukotos.

Prezidentas Trumanas sutinka iš Europos grįžusį gen. D. 
Eisenhowerį.

“Vaikai eina tėvynės 
gintų”

Jeigu ne šitas antrasis 
veiksnys, nieko nebūtų 
davusios ir patogiausios 
tarptautinės sąlygos. Dėl 
to negalime abejingai 
moti ranka ir sutikti su 
kai kurių svetimųjų tvir
tinimais: “Lietuvos ne
priklausomybė tai buvo 
tik palankių aplinkybių 
padaras, istorijos žaismo 
epizodas”. Visas tos ko
vos periodas yra vertas 
didžio respekto, kaip ak
tas laisvos valios, pasi
aukojimo, ryžtumo. ‘Vai
kai eina tėvvnės gintų!’ 
— ne simboliškai, bet vi
sai tiesiogine prasme 
kalbėjo Vaižgantas. ‘Bai
si tauta, kuri sav.o kūdi
kius aukoja ant tėvynės 
aukuro’.

Pagarba anam didžia
jam herojizmui!

Pasinaudoti anom pa
lankiom sąlygom tik ir 
galima buvo dėl to, kad 
tauta buvo tam pasiren
gusi, pribrendusi. Ją su
brandino Aušroj* - Ap
žvalgos - Varpo atmosfe
ra. Ji buvo atsistojusi 
ant paties teisingiausio 
pagrindo, atsirėmusi į 
visą gyvąją tautą, gyve
nančią pačiam : krašte, į 

dirbančią ir kuriančią 
tautą.

Po 20 metų laisvo gy
venimo savo valstybės 
netekom. Ne dėl to, kad 
būtų nusilpęs antrasis 
veiksnys. Ne dėl to, kad 
būtume pasirodę nebepa
jėgūs laisvai gyventi, 
kad būtume nebemokėję 
valstybės apginti. Iš to 
laikotarpio galime sau 
daug ką prikaišioti. Bet 
dėl nepriklausomybės 
praradimo negalime sau 
jokio priekaišto daryti, 
nei kaltininkų tarp sa
vęs ieškoti. Valstvbės 
netekome dėl tarptauti
nės padėties, dėl abieju 
kaimynų, pakilusiu iš 
chaoso, sustiprėjusiu, 
virtusių agresoriais ir 
padariusių suokalbį pir
miausia dėl Lenkijos ir 
Baltijos valstybių. Taigi, 
gryna imperialist i n ė s 
konspiracijos auka.

J. Brazaitis.
(Bus daugiau)

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas

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

EGLUTĖ, P. O. Box 22, 
Montello Station. Brockton 68, Mass.

Ir kaip tu čia, žmogus, išlaikysi pusiau
svyrą, kai esi nustumtas į baudžiauninko - 
berno rolę. Ir kokia čia gali būt kalba apie 
viešpatavimą, kai asmeninė laisvė iki nega
limumo suvaržyta. Neskaitant oficijalaus 
šnipo, lietuvį komisarą šnipinėja jo arti
miausi draugai. Jis puikiai tą žino, nes ir jis 
pats yra įpareigotas savo draugus šnipinėti. 
Žodžiu, jis neša tokį pat jungą, kaip pats že
miausias proletaras. 0 komisaro pareigos — 
pats juodžiausias ir nedėkingiausias darbas: 
medžioti “liaudies priešus”, už ką jo laukia 
partizano kulka. Jeigu jos išvengs, tai iš ki
tos pusės laukia valdžios nemalonė. Bet ko
kia priekabė gali jo karjerą užbaigti. Jei esi 
nepakankamai žiaurus, ar nesėkmingai gy
vini “revoliucijos laimėjimus”, tai esi nebe 
reikalingas ir eik sau šunų šukuot. Džiau
kis, jei neteks pabaigt savo amžių čekos rū
syje — prie sienos... Ir kaip čia ne pykši, 
kaip čia ne keiksi!..

Taip nusiteikę trys komisarai veda savo 
pokalbį. Kiekvienas skaitosi su žodžiais, lyg 
tardymo metu, nes žino, kad koks neatsar
gus pasisakymas gali atnešt nelaimę, žodžio 
pirmenybė ir sumanymų nuosprendis pri
klauso, žinoma, Sliekui, kurio bute jie susi
rinko. Jis kalbėjo valdišku tonu.

— Tovariščiai, apie liaudies priešų gabe
nimą Sibiran netenka čia kalbėti. Tai nu
spręstas dalykas. Reikia tik prižiūrėti, kad 
viską būtų tinkamai įvykdyta. Čia tov. Vil- 
gėdos pareiga.

— Viskas jau sutvarkyta, — patikrino 
Vilgėda.

— Labai gerai. Tad apie tai nekalbėsim. 
Ne tam aš čia jus sukviečiau. Man štai kas 
rūpi. Mane stačiai baimė ima. kai svarstau 
apie pastaruosius mūsų mieste įvykius. Pri
eita prie tokių skandalų, kad gėda juos mi
nėt. Ką veikia mūsų policija ir saugumo 
žvalgyba? Jos panosėje tik vienų vienas ban
ditas išlaisvino areštuotą baltagvardietę, 
nuginklavo du komunistu ir vieną taip biau- 
riai sužalojo, kad gėda į jį pažiūrėti. Prie ko 
mes priėjom, tovariščiai?

Gūžys su Vilgėda susižvelgė, lyg norėda
mi pasakyti: o mums kas galvoj?

— Žinomas, tas Šampanovas yra niekšas 
ir kriminalistas, — kalbėjo toliau Sliekas. — 
Bet čia ne apie jį eina. Čia paliesta Sovietų 
tvarka. Tas banditas špygą mums parodė. Ir 
jau nebe pirmą kartą. Prisimenat, kaip jis 
su Nachalskiu apsidirbo. Iš pat čekistų pa
nosės jį išviliojo, iškyšdino jam liežuvį ir 
tarsi kokį pelų maišą nusigabeno į slėptuvę 
ir ten jį likvidavo. Ir dabar tokią pat meto
dą panaudojo. Reikia kas nors daryt, tova
riščiai.

— Ne kažkokia čia nelaimė, — tarė Gū
žys. — Čia asmeninis neapdairumas. Šampa
novas nežinojo tos istorijos ir neapsisaugojo.

— Žioplys, jei nežinojo! — piktai riktelė
jo Sliekas. — Tas įvykis buvo plačiai pa
skelbtas ir to bandito išvaizda smulkmeniš
kai aprašyta. Ir tas idijotas užuot jį nušau
ti, leidosi į pokalbį. Gerai jam už tokį bur
žujišką liberalizmą. Tačiau ne Šampanovas 
mums rūpi. Bėda tame, kad Sovietų pareigū
nų gyvybė ant plauko kabo. Dar kartą klau
siu: ką policija veikia?

Pažvelgė į Gūžį, lyg laukdamas jo atsa
kymo. Gūžys tik pečiais patraukė.

— Ką gi aš galiu žinot? Tai ne mano sri
tyje.

— Ne tamstos srityje? — pro dantis pra
košė Sliekas. — Tai ne komunisto atsaky
mas. Tikras komunistas nestumdo nuo savęs 
atsakomybės. Tokie dalykai visiems privalo 
rūpėti. Valstybės saugumas to reikalauja.

Gūžys pajuto, kad Sliekas ieško prieka
bių. Pradėjo niršti.

— Valstybės saugumas man rūpi ne ma
žiau kaip tamstai, draugui Vilgėdai, ar bet- 
kokiam padoriam komunistui. Visi mes rū
pinamės, planuojam, duodam įsakymus, bet 
čia klausimas atsiremia į mūsų pavaldinius, 
kaip jie įsakymus vykdo. Jie vykdo prastai. 
Geriau arba nenori, arba negali.

— Kaip tai negali? Norinčiam nėra jokių 
negalimybių.

— Taigi kad yra. Teorija sau, gyvenimas 
sau.

— Šitaip! — šniokštelėjo Sliekas. Tamsta 
imiesi pateisint oportunistus ir bailius. Ver
čiau pasakytum, kad mūsų pavaldiniai bijo 
banditų.

— Tai tamsta sakai, ne aš. Bet turiu pri
pažint, kad pasakei tikrą tiesą. Taip, eiliniai 
enkavedistai prisibijo banditų.

— Ką čia prisibijo, jie tiesiog dreba, — ne
tikėtai įsikišo Vilgėda.

Sliekas taip nustebo, kad net išsižiojo. 
Tik po ilgokos pauzos jis prašneko. Jo bal
sas buvo toks šaltas, kad anuodu neramiai 
susižvelgė.

— Mūsų pokalbis baigtas. Aš niekad ne
maniau, kad mano, rodos, geriausi draugai 
būtų tiek iškrypę iš komunistinės linijos. 
Labanakt!

Išėję iš pokalbio, Gūžys su Vilgėda nė žo
džio viens kitam nepasakė, tik abudu neska
niai nusispiovė.

XLin.
Naktis buvo labai tamsi, bet jiem nesun

ku pareit namo, nes Gūžys gyveno čia pat, 
o Vilgėda kiek toliau. Vilgėda buvo neramus. 
Vilgėda, kaip ir dauguma čekistų, buvo bai
lys. Į namus vos pora šimtų žingsnių, bet 
nakties tamsoj eit vienam buvo baugu. Kaip 
būtų pravartu, kad sargas Ivanas jį pasitik
tų, bet vargu tai padarys, nes nežino, kada 
ponas grįš iš pokalbio. O gal tas padauža 
kur išsivilko. Pastaruoju laiku jis pradėjo 
kažkur valkiotis. Negerai. Reiks jį smarkiau 
paspausti. Rodos tai būtų mažmožis, o per
nelyg įtemptus nervus dar daugiau suerzina. 
O šiąnakt nuotaiką visai pakirto Slieko poel
gis.

Tas Sliekas tai tikras pykčio ir susigrau
žimo kamuolys, visados ieškąs priekabių ir 
darąs neįmanomus priekaištus. Iškrypti iš 
komunistinės linijos juk tai lygu išdavystei. 
Drėbti tokį žodį ištikimam komunistui tai 

‘toks įžeidimas, kurio negalima veltui pra
leisti. Bet ką jam padarysi? Šaukt į dviko
vą? Sovietijoj tas neleistina. Ir vėl, Sliekas 
toks bailys, kad į dvikovą jokiu būdu nesto
tų. Pagaliau, ir jis, Vilgėda, kautis ne mė
gėjas. Tad galų gale tą įžeidimą priseis įsi
dėti į kišenę ir drebėt belaukiant tardymo, 
nes toks tipas kaip Sliekas gali padaryt for
malų apkaltinimą, kad juodu su Gūžiu iš
krypo iš komunistinės linijos. Iš tokio fana
tiko galima visko tikėtis.

Jis kurį laiką grabaliojosi apie savo buto 
duris, negalėdamas atitikti spynos. Išsitrau
kė iš kišenės elektrikinę lemputę ir pajuto, 
kad kažkas suspaudė jo alkūnę.

— Nereik šviesos, ir taip atrakinsi, —kaž
kas sušnabždėjo jam į ausį, ir stipri ranka 
atėmė lemputę.

»iii»11 jj
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Havajų salų šokėjos pasitinka JAV laivą ‘Boxer”, atplaukusį iš Korėjos pakraščių.

Darbininkai pramonės įmonių valdyme
DR. J. GRINIUS

Dabar kasdien vokiečių 
laikraščiuose matyti nagrinė
jant dvi temas: Vokietijos ap
ginklavimą ir metalurgijos 
profesinių sąjungų reikalavi- 
teisę dalyvauti įmonių valdy
me. Kadangi ir krikščionių de- 
mą užtikrinti dirbantiesiems 
mokratų ir socialdemokratų 
sluoksniuose rodoma nemaža 
palankumo metalurgijos dar
bininkų reikalavimams, rei

Kas svarbiau: darbas ar kapitalas?
Kiekvienas protingas žmo

gus supranta, kad didelės įmo
nės (fabrikai) negali nei atsi
rasti nei veikti, jei nėra dide
lės sumos pinigų, atseit kapi
talo. Tačiau iš Įeitos pusės 
taip pat aišku, kad be dauge
lio žmonių proto, valios ir ran
kų, kitaip sakant, be žmonių 
darbo nei fabrikas nei pinigas 
gerybių pagaminti negali. 
Pramonės ir kitokioms įmo
nėms visada reikalingi du 
veiksniai — darbas ir kapita
las. Todėl atrodo, kad stos 
dvi ekonominės jėgos — dar
bas ir kapitalas — turėtų su
siderinti ir veikti drauge. Ta
čiau gyvenimo praktikoje dar
bas ir kapitalas dažnai susi
kerta ir tarp savęs kovoja. 
Kodėl taip yra?

O gi todėl, kad tie žmonės 

kia manyti, kad parlamentas 
įstatymu užtikrins dirbantie
siems teisę dalyvauti pramo
nės įmonių valdyme sprendžia
muoju balsu. Tai būtų vienas 
labai reikšmingas žingsnis pir
myn, sprendžiant darbo ir ka
pitalo santykius. Todėl pra
vartu čia plačiau susipažinti 
su visa problema ir su pačiu 
ginču.

savo darbą nori gauti didesnį 
atlyginimą. Antra, jie žino, 
kad įmonių savininkams pelną 
neša ne tik kapitalas, bet ir 
darbininkų darbas. Todėl dar
bininkai stengiasi, kad jų dar
bo atneštas pelnas eitų ne 
įmonių savininkams, bet pa
tiems darbininkams. Bet kad 
įmonių duodamą pelną dir
bantieji galėtų patikrinti, jie 
nori dalyvauti įmonių valdy
me ir ^elno paskirstyme.

Tačiau prieš šitokį darbi
ninkų norą dažniausiai pasisa
ko įmonių savininkai. Jie ne
nori įsileisti dirbančiųjų į įmo
nių valdymą sakydami, kad 
darbininkai kęsinasi atimti jų 
kapitalą (įmones, pinigus). 
Tačiau darbininkai ir jų tei
ses ginantieji sociologai iš sa

vo pusės nurodo, kad reika
laudami sprendžiamojo balso 
įmonių valdyme dirbantieji vi
sai nesikęsina į svetimą nuo
savybę, o tik nori apsaugoti 
savo teises, nes jų darbas nė
ra nė kiek menkesnės vertės 
už kapitalą (įmones, pinigus). 
Priešingai. Darbas net svar
besnis už kapitalą, nes įmonės 
ir pinigai yra žmonių protinio 
ir fizinio darbo gaminiai, daik
tai, o tuo tarpu protinis ir fi
zinis darbas yra gyvo žmo
gaus pastangos, pati gyvo 
žmogaus dalis. Pagal krikščio
nišką etiką žmogus juk nepa
lyginamai vertesnis už daiktą. 
Todėl ir darbas, kaip gyvojo 
žmogaus dalis, turi stovėti 
aukščiau negavo daikto — ka
pitalo, kuris tėra tik žmogaus 
proto, valios ir raumenų pa
darinys.

Ir kada darbininkai nori da
lyvauti įmonių valdyme, jie 
nori ne svetimą kapitalą pasi
savinti, bet atstovauti įmonėj 
savo darbą ir žiūrėti, kad jo 
atnešamas pelnas nebūtų pa
glemžtas kapitalo savininkų, 
kad metų gale atitektu, darbo 
savininkams — darbininkams 
— kaip teisėtas uždarbis, ži
noma, paliekant tam tikrus 
procentus kapitalui.

darbininkams, tiek pačioms 
įmonėms. Pav., Duisburgo va
rio įmonėse kiekvienas darbi 
ninkas praėjusių metų gale 
gavo papildomą uždarbį, kuris 
siekė dviejų mėnesių algą, 
įmonių akcininkai gavo • savo 
procentus už įdėtą kapitalą, o 
įmonių gamyba buvo pakilusi 
49% palyginus su. 1938 metų 
gamyba. Geresnė mašinų bei 
darbo įrankių priežiūra ir me- 
džiagų taupymas drauge su 
pakilusia gamyba lengvai iš
lygino tą skirtumą, kuris pa
sidarė dėl papildomo metinio 
uždarbio išmokėjimo darbi
ninkams. Bet svarbiausia, kad 
darbininkų moralinė nuotaika 
pakilo. Darbininkai pasijuto, 
kad jie įmonėj nebėra tik dar
bo įrankiai, bet savo darbo 
savininkai. Jie įmonės nebe- 
laikė savo priešu išnaudotoju šk. Alfonso bažnyčioje, kur
bet darbo bendrininku, su ku
riuo, drauge dirbant, pasie
kiami geresni vaisiai abiems 
pusėms.

Tik kadangi iig šiol visos 
Vokietijos vyriausybė su par
lamentu nesiskubino išleisti 
įstatymą, kuris įvestų darbi
ninkų valdymą visose plieno 
pramonės įmonėse, o atskiri 
savininkai net pradėjo daryti 
priešingų žygių, metalurgijos 
darbininkų ir angliakasių pro
fesinės sąjungos pagrąsino 
streiku. Tuo tik norima pa
greitinti minimo įstatymo iš
leidimą. Kad šitoks įstatymas 
bus išleistas, beveik galima 
neabejoti, žinant, kad tuo 
reikalu įstatymų projektus 
jau yra priėmę kaikurie Land
tagai. Tačiau tik neaišku, ko
kia forma darbininkai galės 
dalyvauti valdyme.

TAS YRA '51 fORDAS
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Vis tik malonu girdėti
Baltimoriečiams yra gerai 

pažįstamas “DRAUGAS”, ku
ris yra vienas iš senesniųjų 
lietuvių dienraščių Amerikoje. 
Visus jo bendradarbius, rė
mėjus ir skaitytojus pradžiu
gino maloni žinia, kad Ling- 
uaphone Institute New York 
“Draugą” pripažino pirmaei
liu ir moderniausiu lietuvių 
dienraščiu.

Moterų pasisvečiavimas
Sekmadienį, sausio 28 d., 

Altoriaus ir Rožančiaus Mote
rų D-ja turėjo savo metinį 
misi rinkimą ir pasisvečiavimą. 
D-jos narės skaitlingai daly
vavo popietinėse pamaldose 

buvo Stebuklingo Medalikėlio 
Novena ir Rožančius. Pamal
das laikė ir gražų pamokslą 
pasakė kleb. kun. d-ras Men
delis. Po pamaldų parapijos 
didžiojoje salėje D-ja apsvars
tė savo einamuosius reikalus 
ir jaukiai svečiavosi

Apdovanotos ir sodalietės
Sekmadienį, vasario 4 d., 

šv. Alfonso parapijos sodalie
tės per mokinių pamaldas 
priėmė bendrai šv. Komuniją. 
Visos narės, kurios per praė
jusių metų bent 10 pirmųjų 
sekmadienių priėmė Šv. Ko
muniją, buvo apdovanotos 
kukliomis dovanėlėmis. Visos 
valdybos narės dar gavo at
minimui po gražų Panelės 
Šv. medalikėlį su grandinėle. 
Pamaldas atlaikė ir dovanas 
įteikė kleb. kun. d-ras Men
delis. Jis sodalietes gražiai

BALTIMORES ŽINIOS
pasveikino ir palinkėjo orga
nizacijai augti savo skaičiumi 
ir stiprėti dvasia, vedančia 
per gyvenimą tiesiu krikščio
nišku keliu.

Gavėnios pamaldos
Gavėnia yra maldos ir at

gailos laikotarpis. Šv. Alfonso 
parapijos klebonas kviečia vi
sus lietuvius dalyvauti Gavė
nios laikotarpio pamaldose, 
kad tinkamiau būtų pasireng
ta sutikti šv. Velykas. Gavė
nioj įvedamos dar papildomai 
šios pamaldos:

Trečiadieniais — 7:30 vai. 
vakare — graudūs verksmai 
ir pamokslas; penktadieniais 
— 3 vai. po pietų ir 7:30 vai. 
vakare Kryžiaus Keliai; šeš
tadieniais — 7:30 vaL vakare 
rožančius ir išpažintis; sek
madieniais — 4 vai. po pietų 
Steb. Medalikėlio Novena ir 
Kryžiaus Keliai.

•
Velykinės išpažinties laiko

tarpis yra nuo vasario 11 d. 
iki gegužės 20 d. Visi lietuviai 
prašomi šiame laikotarpyje 
atlikti velykinę išpažintį ir 
įteikti išpažinties lapelius.

Atlikime pareigą
Baltimorės lietuviai džiau

giasi turėdami savo parapiją. 
Joje visus savo dvasios rei
kalus atlieka gimtąja kalba. 
Žinoma, parapijai išlaikyti 
reikia labai daug lėšų Lietu
viškoji visuomenė pajėgia ap
mokėti tik mažą dalį būtinų 
išlaidų. Viena iš stambesniųjų 
parapijos pajamų suma yra 
parapiečių vienkartinis me
tinis mokestis. Šį mokestį mo
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ka visi turį apmokamą darbą. 
Mokesčio didumas 5 dol. me
tams. Įmokėjimas pakvituoja
mas parapijiečio mokesčių 
knygutėje, kurią išduoda pa
rapija, gavus pirmąjį įmokėji- 
mą. Įmokėjimo laikotarpis — 
einamieji metai. Pageidauja
ma, kad ši pareiga būtų at
likta kiek galint metų pra
džioje, nes būtinos parapijos 
išlaidos turi būti apmokėtos 
laiku. Todėl visi parapijiečiai 
klebono yra raginami savo 
metinį parapijai mokestį su
mokėti nedelsiant.

Linksma priešužgavėmBė 
vakarienė

Šv. Alfonso parapija kas 
metai rengia 3 parapijiečių 
pramogas, vakarienes. Jų 
tikslas — pabendrauti ir pa
remti parapiją svarbesniuose 
jos darbuose. Paskutinė meti
nė vakarienė buvo sekmadie
nį, vasario 4 d. Vakarienės 
žeinrininkas kleb. kun. d-ras 
Mendelis visus savo svečius 
pasitiko ir maloniai priėmė. 
Svečių buvo daugiau, negu ti
kėtasi, ir kai kuriems pritrū
ko net vietų Visus, kiek vė
liau atvykusius, teko vaišinti 
antroje pamainoje.

Vaišėms pasibaigus, buvo 
keletą valandų šokiai. Svečiai 
vakarą praleido pakilioj nuo
taikoj. Atrodo, vakarienė be 
tiesioginio savo tikslo —prieš- 
užgavėninio pasivaišinimo — 
dar duos parapijai ir pelno, 
kuris paskirtas parapijinės 
mokyklos naujų įrengimų iš
laidoms apmokėti.

»

(pramonininkai), kurie turi 
fabrikus ir pinigus, vieni pa
tys savo darbu išsiversti ne
gali ir visada savo įmonėms 
turi samdyti darbininkų. Sam
dydami darbininkus pramoni
ninkai (kapitalo savininkai) 
stengiasi, kaip galima mažiau 
mokėti už darbą, kad paga
mintos prekės išeitų pigesnės, 
o savininkams pelnas dides
nis. Aišku, darbininkai su tuo 
nenori sutikti. Viena, jie už

Darbo ir kapitalo santykiai 
praktikoje r j ~ r* X

i* tį
*.

Majore Sabiha Goccea. tur
ke, adoptuota duktė Memelio 
Ataturko, buvusio Turkijos 
diktatoriaus, išvyko kovoti į 
Korėją.

Šitas krikščionių sociologų 
reikalavimas leisti darbinin
kams dalyvauti įmonių valdy
me sprendžiamuoju balsu yra 
dar gana naujas. Prieš kokį 
20 metų apie šitokį darbo ir 
kapitalo santykių sprendimą 
nenorėjo kalbėti nei darbinin
kai nei įmonių savininkai. So
cialistų ir komunistų nuolat 
įkalbami apie darbo ir kapita
lo priešingybę, darbininkai sa
vo teises tenorėjo ginti strei
kais ir kitokiomis griežtomis 
priemonėmis. Daly v a v i m ą 
įmonių valdyme jie įtarė, kaip 
naują formą darbininkams 
apgauti. Įsileisti darbininkus 
į įmonių valdymą ypač neno
rėjo savininkai, nes jie manė, 
kad dėl to įmonėse prasidės 
nuolatinė netvarka, bus su
varžyta savininkų iniciatyva 
ir to pasėkoj nukentės įmonės 
gamyba. Svarbiausia, jie ka
binosi už nuosavybės principo, 
užmiršdami, kad darbininkų 
darbas yra šventesnė nuosa
vybė, kurią nemažiau reikia 
apsaugoti negu kapitalą. To
dėl savininkai kalbėjo, kad 
darbininkų dalyvavimas spren
džiamuoju balsu įmonių val
dyme jau yra socializacijos ir 
įmonių nusavinimo pradžia.

žinoma, jie viešai nekalbėjo, 
kad dėl to sumažės jų asme
ninis pelnas iš įmonių.

Tačiau nevisi įmonių savi
ninkai buvo tokie akli egois
tai. Prancūzijoj prieš II-jį pa
saulinį karą kaikurie įmonių 
savininkai katalikai jau pa
mėgino laisva valia įsileisti 
darbininkus į įmonių valdymą 
ir pelną. Jau tada pasirodė, 
kad šitoks darbo ir kapitalo 
santykių tvarkymas duoda ge
rų vaisių Nuolatiniai nesusi
pratimai tarp darbdavių ir 
darbininkų pradėjo nykti, dar
bininkų normalinė nuotaika 
pagerėjo, o medžiagų taupu
mas ir įmonių našumas ne tik 
nesumažėjo, bet net padidėjo. 
Gale metų darbininkai iš įmo
nės pelno gaudavo papildomą 
uždarbio sumą, savininkai 
gaudavo savo pelno dalį, o ki
tos sumos buvo skiriamos 
amortizacijai ir įmonių tobuli
nimui bendru susitarimu.

Po II-jo pasaulinio karo Vo- 
•kietijoj darbininkų dalyvavi
mą kai kurių plieno ir vario 
įmonių valdyme yra įvedę ali- 
jantai savo įsakymu Nr. 27. 
Ir čia praktika parodė, kad 
šitoks darbo ir kapitalo deri
nimas davė genj vaisių tiek

* ' -
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TAI YRA NAUJAUSIAS FORDAS! 
Jis yra puikiausias Fordas! Jis yra 
padarytas metams pirmyn — su 43 
“Look Ahead” patobulinimais:

Look at these 
“Lot* Nitad” Features

Automatinis Va- 
l va-

Pavyzdžiui, naujas Automatinis 
žiavimo kontrolių! palengvina 
žiuojant nelygiais keliais kaip va
žiuotojui. taip pat ir pačiam karui. 
Naujas Key-Tum Starteris startuo
ja inžiną pasuk 
nereikia spausti 
dalą.! Fordo kokybė yra industrijoje 
labai pagerėjusi.

;ion raktą — 
ar minti pe

%

►

i-

&

AUTOkNtTieKAS VADA
VIMO. KOMTROCIUS

Tai yra visai naujas važia
vimo badas automatiftkai 
nusistatęs prisitaikant prie 
kiekvieno kelio su kombi
nacija “Hydra-Coil’. Prie
šakiniais Spyruokliais. nau
ju “Variabla - Rate Užpa
kaliniais Spring- Suspension 
ir nauju "Viscous Control 
ailurit Abiurbers.

r x

Tlie new Double-Seal King-Size Brika* 
for safe, dependable, all-weather brak- 
ing .. . thc Automatic Posture Control 
tliat makes anv driver niore conifortable 
and safer ... a new ''Luxurv Louima* 
Interior with long-life Fordcraft Fab- 
ries. Fmich a button and the doc-r* 
opeti. Toucii a key to the trauk lock 
and the counterbalanced lid spriegs 
open ... no handle to turn, no avltuard 
lifting. Inside the car, turn youz 
ignition key and the engine starta. 
You can have your choice of three ad- 
vanced transmissions in your new *51 
Ford . .. the Conventional Drive—the 
Overdrive*— and Fordomatic Drive,* 
the newest, fmest and niost ftaubte of 
all automatic transmiaaious.
*Ot>fi<rnat at eztra cost*

See it... “Tęst Snve”it at your Ford Deater’s
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Dr. Kleistas pasakoja
Vokietijoje pasirodė knyga 

Dr. Peter Kleist, pavadinta 
ZWISCHEN HITLER UND 
STALIN, kurioje aprašoma 
karo pradžia su Lenkija, Rib- 
bentropo - Molotovo derybos 
1939, Hitlerio štabo nusista
tymas rytinių tautų atžvilgiu, 
Ostministenum ir komisaria
tų veikla Baltijos kraštuose 
fr kitur. Kritika linksta pri
pažinti, kad tai viena iš ge
riausių pokarinių politinio 
pasipasakojimo knygų Vokie
tijoje. Knygos dalys buvo 
persispausdintos kai kurių 
prancūzų laikraščių. Mes čia 
atpasakojam ar cituojam kaž
kurias jos vietas, kurios lie
čia Lietuvą.

Buvo 1939 metų rugpiūčio 
mėnuo, kada į Maskvą susi
lėkę britų ir prancūzų atsto
vai stengėsi laimėti sutartį 
su Maskva. Kleistas cituoja 
Chūrchillio atsiminimus, kad 
kliūtis susitarti britams bei 
prancūzams su Maskva ilgai 
buvę Lenkijos ir Baltijos 
valstybių reikalai. “Derybos 
vis sukosi — kalba Chur- 
chullis — apie Lenkijos ir 
Baltijos valstybių atsisaky
mą nuo Sovietų Sąjungos, 
kad ji gelbėtų jas nuo Vo
kietijos”. “Pagaliau — pasa
koja jau Kleistas — Baltijos 
valstybės buvo patikėtos So
vietų Sąjungos globai, t. y. 
Sovietų Sąjunga buvo pripa
žinta Baltijos valstybes sau
go jančia galybe visai be jų 
pačių valios ir žinios; Dala- 
dier savo kalboje 1946 m. lie
pos 13 d. pripažino, kad Pran
cūzija pritarė rusų reikalavi
mam. Tik po to sovietai su
tikę kalbėtis kariniais reika
lais, bet rugpiūčio 14 d. stai
ga pareikalavę laisvės žygiuo
ti per Lenkiją, paskui ir per 
Rumuniją. Lenkija griežtai 
atsisakiusi praleisti. Prancū
zija grasinusi nutraukti Len
kijos - Prancūzijos Sąjungos 
sutartį, kad priverstų Lenki
ją nusileisti. Rugp. 21 d. ne
paisydamas Lenkijos nei Ru
munijos norų, Daladier pri
pažino sovietam laisvę žy
giuoti per abidvi šias valsty
bes. ir Prancūzijos karo atta- 

che Maskvoje gen. Doumeao 
buvo pavesta pasirašyti ka
rinę sutartį su sovietais “ga
limai geriausiom sąlygom” 
(5op.).

Nors Stalinui buvo paau
kotos svetimos teritorijos, bet 
sutartis nebuvo pasirašyta, 
nes jos nenorėjo Stalinas. Ko
dėl? Atsakymą netiesiogiai 
duoda Churchillis. Jo pasako
jimu, kai Stalinas paklausęs 
prancūzų atstovą, kiek jie 
duosią divizijų prieš Vokieti
ją, tas atsakęs — šimtą. Bri
tų atsakymas: dvi, paskiau 
dar dvi. “O žinot, kiek mes 
turėsim pastatyti, jeigu karas 
kils?*’ — paklausė Stalinas ir 
nelaukdamas atsakymo pats 
tarė: “Daugiau Kaip tris
šimtus”. Partneriai Stalinui 
buvo per silpni, ir iš jų Stali
nas Baltijos kraštų nepirko. 
Jis pasuko Vokietijos linkui

Jau rugpiūčio 19 d. Moloto
vas pasiūlė Berlynui šnekėtis 
dėl Lenkijos, Baltijos valsty

Hitlerio planas rytų atžvilgiu
Karo tarp Vokietijos ir So

vietų Sąjungos pradžioje so
vietų okupuotų kraštų gyven
tojų nuotaikas Kleistas taip 
aprašo:

“Jau pat pirmą Kievo paė
mimo dieną ten susidarė tau
tinė Ukrainos vyriausybė, ku
ri susilaukė entuziastingo gy
ventojų pritarimo. Lietuvoj 
susidarė antisovietinė vyriau
sybė net dieną prieš pasiro
dant vokiečių priešakiniam 
daliniam, kuri norėjo toliau 
tęsti kovą vokiečių pusėje, 
kad išvaduotų ir apsaugotų 
savo tėvynę. Lietuvos, Latvi
jos, Estijos kariuomenės, ku
rios dar nebuvo sovietų de
portuotos, siūlė savo jėgas 
vokiečių generolam ir prašė 
ginklų, kad atsiskaitytų su 
sovietais už tai, ką šios ne
laimingos tautos buvo išken
tėjusios per vienerius okupa
cijos metus" (131 p.).

Bet iš vokiečių pusės:
“Ukrainiečių tautinė vy

riausybė nebuvo pripažinta, 
nebuvo aprūpinta priemonėm 
ir nebuvo pasiųsta “pirmyn”, 

bių, Suomijos, Balkanų atei
ties. Hitleris sutiko, ir 1939 
m. rugpiūčio 22 d. Ribbentro- 
pas išvyko į. Maskvą. Toliau 
apie tuos pasitarimus Kleistas 
rašo:

“Dėl Lenkijos buvo susi
tarta labai greitai. Sunkiau 
buvo pravesti ribas srityje 
Baltijos valstybių, kurias 
prancūzai su anglais jau bu
vo visiškai sovietam pardavę. 
Vokietija laikėsi Dauguvos 
kaip savo interesų ribos. Sta
linas, kuris atvyko tuojau 
pradėjus pasitarimą su Molo
tovu, norįs kitoj Dauguvos 
pusėje dar latviškus Kuršo 
uostus įtraukti į savo intere
sų sferą. Turįs tad. fuhreris 
nuspręsti, ar tas nuolaidas 
galima padaryti” (48p.).

Kaip žinia, per porą valan
dų Hitleris atsakė “Ja”. Au
torius duoda priede jau žino
muosius slaptus protokolus 
(1939. 8. 23 ir 9. 28), kuriais 
Molotovas nuperka iš Ribben- 
tropo Baltijos valstybes.

priešingai ji buvo suimta ir 
internuota Sachsenhausene. 
Tik vargais negalais gen. von 
Rocąues galėjo apsaugoti nuo 
tokio pat likimo Lietuvos vy
riausybę, bet jis turėjo ją 
įspėti laikytis ramiai ir veng
ti bet kokio suvereninio pasi
reiškimo ženklo”. (137 p.).

Apie betkurias pastangas 
įtraukti rytų tautas į bendrą 
kovą, apie grąžinimą jom pil
nos laisvės negalėjo būti ir 
kalbos, nes Hitleris buvęs ap
sėstas komplekso niekinti ry
tų žmogų »k*ip “Untermen- 
schą” (žemesnį žmogų). 
Kleistas cituoja Halderio už
rašus, kuriuose nužymėtas 
Hitlerio planas dar iš 1941 m. 
kovo 30 d. “Būsimoji politinė 
linija Rusijoje: šiaurės Rusi
ja atitenka Suomijai, protek
toratais verčiamos Baltijos 
valstybės, Ukraina, Gudija” 
(138 p.). Šitas planas mum 
paaiškina visą vokiečių politi
ką Lietuvoje. Nuo jo galima 
buvo daugiau mažiau nu
krypti, bet iš esmės jo per
žengti buvo, nevalia.

PtlKAS PILKA

Emč sidabrinu
Nekrito ašara, kai kalėm Kristų.
Ir neverkė minia.
— Tavęs aš nepažįstu! nepažįstu!
Iš kur pažįsti tu mane?

— Iš tamsaus žvilgsnio tavo, mano vaike, 
Iš suteptos širdies.
iš baimės, kurį žodį tau sulaikė
Prieš gaidgystę vidur nakties.

— Iš tavo rankos, kurį kalė vinį.
Iš rankos, kai plakei.
Iš rankos kuri ėmė sidabrinį.
Kai ta mane pabučiavai.

Grohn, 49/gegužė

LEONO XIII “RERUM 
NOVARUM”

DR. KLEMENSAS ZALAL1S, O.F.M.

Rosenbergo ir Kleisto planas
1941 m. liepos 17 d. Alfred 

Rosenberg. nacionalsocialistų 
ideologinio apmokymo vedė
jas ir partijos užsienių reika
lų biuro šefas, buvo paskir
tas “ministeriu okupuotom 
rytų sritim”. Rosenbergo pla
nas buvęs paskirstyti sovieti
nės Rusijos teritoriją į reichs- 
komisariatus. Reichskomisa- 
riatas Ostland, kuris apims 
Estiją, Latviją, Lietuvą bus 
prijungtas prie Vokietijos. 
Ukrainos, Rusijos, Kaukazo 
komisariatai vėliau būsią pa
versti savarankiškom valsty
bėm.

Liepos mėn. pradžioje pasi
kalbėjime su Rosenbergu 
Kleistas leidęsis su ministe
riu į diskusijas. Pirmiausia 
dėl paties vardo. Ministerijos 
vardas, argumentavęs Kleis
tas, netinkąs, nes ministerija 
negali tvarkyti tų kraštų, ku
rie pramatomi padaryti sava
rankiškom valstybėm. O vie
toj “okupuotoms sritims” ge
riau tiktų “išlaisvintos rytų 
tautos”. “Tačiau ir tai būtų 
nepriimtina — kalbėjęs Kleis
tas — ta sutelktinė sąvoka, 
kuri, pvz., Baltijos valstybėse 
būtų griežtai atmesta. Man 
rodės, — pasakoja Kleistas— 
turėjo būti galima iš visų so
vietinių sričių, kurios buvo 
neigiamai traktuojamos, išim
ti Baltijos valstybes ir vienu 
mažu pavyzdžiu parodyti pro
tingų metodų tikslingumą.

“Nors Baltijos tautos, tra
giškai žlugus Švedijos galybei 

Karolio XII laikais, atiteko 
Petro Didžiojo Rusijai, vis 
dėlto baltiškai vokiškam aukš
tajam luomui, pasiremiant se
nom privilegijom, pasisekė 
atsispirti rusinimo tendenci
jai ir išlaikyti per 700 metų 
europines šių kraštų tradici
jas. Po 1918 m. suirus euro
pinėm valstybėm. Baltijos 
tautos gavo savo valstybinę 
nepriklausomybę ir mokėjo 
sėkmingai ja naudotis. Jų už
sienių politika laikėsi Versa
lio dėsnio — ignoruoti Vo
kietijos ir Rusijos buvimą, ką 
jos įrodė iš vienos pusės nu- 
savindamos visus vokiškuo
sius dvarus, iš kitos pusės 
drausdamos komunistų parti
jas. Jom pasisekė savo ūkį 
išlaikyti sveiką puikiai orga
nizuotų ūkinių bendrovių dė
ka ir pasiekti europiniais 
maštabais dėmesio verto gy
venimo lygmens. Jų antibol- 
ševikinis nusistatymas, kuris, 
kaip, ir Suomijoj, sykiu buvo 
ir antirusiškas, buvo neabejo
tinas. Jų antivokiški kom
pleksai akivaizdoje reicho 
neutralios politikos ir vis stip
rėjančių ūkinių mainų su Vo
kietija pamažu nyko. Baisi 
patirtis 1940-41 m. bolševikų 
okupacijoje sustiprino šią ei
gą ir subrandino supratimą, 
savo padėties, kuri neleido iš
laikyti iygam nepriklausomą 
savitą gyvenimą tarp rytų ir 
vakarų”.

(Bus daugiau)

Pabaigoje XIX amžiaus industrijos pagyvėjimas žmonės 
dar labiau išskyrė į dvi klases: mažumą turtuolių, kurie galė
jo naudotis visais patogumais, ir didžiumą darbininkų, kurie 
niekaip negalėjo suvesti galo su galu. Pasitaikydavo pratur- 
tusių gerų žmonių, kurie padėdavo neturtingiems ir išalku- 
siems. Bet jie vieni negalėjo išmaitinti viso pasaulio. Darbi
ninkų padėtis vis blogėjo diena iš dienos. Revoliucija atrodė 
neišvengiama, nes darbininkai nebegalėjo ii- nenorėjo kęsti 
nelygybės.

Šviesesni katalikai ieškojo išeities, veikė, bandė, bet padė
tis negerėjo. Negalima buvo rasti teisingo susitarimo. Daug 
kas tada prašė popiežių tarti savo žodį.

Popiežius, gerai pats išstudijavęs to meto socialinius klau
simus. atsiklausęs kitų, peržiūrėjęs abiejų pusių reikalavimus 
ir teises ir remdamasis Kristaus evangelija, 1891 m. gegužės 
15 d. išleido encikliką “Rerum Novarum”.

Enciklikoje popiežius apgailestauja, kad iš vienos pusės 
didelė žmonių dalis yra neteisingai laikoma neturte, o iš antros 
pusės tariami nuskriaustųjų užtarėjai, socialistai, darbininkus 
traukia dar į gilesnę prarają. Leonas XIII niekam nepataikau
damas, o težiūrėdamas teisingumo ir Kristaus mokslo, nurodė 
ir paskelbė teises ir pareigas, kurių turėtų laikytis turtingieji 
ir beturčiai, vadinami kaptalistai ir proletarai, darbdaviai ir 
darbininkai.

Enciklikoje popiežius palietė pačius svarbiausius ir aktu
aliausius ano meto socialinius klausimus: nuosavybės teisę, 
socialistų klaidingą jos aiškinimą, žmogaus laisvę naudotis 
uždirbtomis gerybėmis, valdžios santykius su savo piliečiais ir 
šeima, turtingųjų ir beturčių nesantaiką turtingųjų pareigą 
padėti artimui, valstybės pareigą rūpintis visų gerove ir 1.1. 
Popiežius kalba taip pat ir apie darbą, darbo valandų skaičių, 
apie atlyginimą. O kad viskas eitų sklandžiai, pataria atskirų 
profesijų žmonėms jungtis į sąjungas, draugijas, rengti spe
cialius suvažiavimus. Užbaigia nurodydamas, kaip tikėjimas 
gali daug padėti išrišti painius klausimus.

Jonas Budrys

Už Klaipėdos laisvę
JONAS BUDRYS

1922 metų pavasarį pirmą kartą nuvykus į Klai
pėdą apsižvalgyti. Teko susipažinti ir su vienu kitu 
vietiniu veikėju. Nors lietuviai ir skundėsi, kad jų 
teisės paglemžtos vokiečių naudai, bet minties apie 
sukilimą dar nebuvo. Rugpiūčio pradžioje pasklido 
gandai, kad Paryžiuje ruošiamasi prie greito Klaipė
dos paskelbimo laisvu miestu. Tada pas vieną kitą 
drąsesnį kilo mintis, kad žodžiai ir peticijos nepagel
bės: tenka demonstruoti gyventojų norus veiksmais. 
Vieni išsigando to išsprukusio žodžio, kiti pradėjo 
rimtai tą svarstyti.

Erdmonas Simonaitis kreipėsi į mane tų drąses
niųjų vardu, klausdamas ar aš nesutikčiau klaipėdie
čiams padėti. Sutikau. Atsisakiau nuo visų kitų pa- 
ręigų ir persikėliau į Klaipėdą. Nuo rugpiūčio mė
nesio abu su Erdmonu važinėjome po kraštą, nuo 
veikėjo pas veikėją, kad juos pažintume, išaiškintu
me galimybes ir parengtume veikimo planą. Reika
lai nėjo nei lengvai, nei sklandžiai. Teko ruoštis su 
didžiausiu atsargumu. Prancūzų prefektūra turėjo 
gerą žvalgybą, kurią vedė prityręs buv. rusų pulki
ninkas Sizych, ankščiau dirbęs Lietuvoje.

Vienintelis žmogus, su kuriuo galėjau atvirai kal
bėtis buvo Erdmonas Simonaitis. Turėjau laikytis 
nuošaliai nuo visų viešų susirinkimų, nes ne tik di
desni mitingai, bet ir mažesni grupių pašnekesiai bu
vo sekami. Šiaip ar taip gruodžio mėn. viskąs buvo 
paruošta, bet galvą laužėme dėl sukilimo vado.

Sutikdamas padėti broliams klaipėdiečiams turė
jau minty jų karštus norus ir bendrus mūsų tautos

■ Jonas Budrys, Klaipėdos sukilėlių vadas, dabar 
Generalinis Lietuvos Konsulas New Yorke, šią pa
skaitą skaitė Brooklyne š. m. sausio mėn. 28 d. 
minint Klaipėdos sukilimo sukaktį. 

siekimus. Vadovauti ir veikti turėjo vietiniai žmonės. 
Lietuva jauna, vos pradėjusi savystoviai gyventi, 
turėjo savų rūpesčių, ypač su kaimynine Lenkija. 
Nors karo veiksmai ir buvo nutraukti, bet taikos 
dar nebuvo.

Prašiau Erdmoną nurodyti bent porą kandidatų. 
Jis nurodė pasiturintį ūkininką, buvusį viršylą, vo
kiečių okupacijos meto Prienų miestelio komendantą 
— Budrų. Nuvykome pas jį į svečius. Prie vakarie
nės išsikalbėjome. Stengiaus jį pažinti. Po vakarie
nės pasišalinau, o Erdmonas bandė atviriau pasikal
bėti. Kalba užtruko porą valandų, bet Erdmonas su
grįžęs pas mane pranešė, kad sutikimo negavo. Se
kantį rytą pasikalbėjimas irgi buvo be pasekmių.

Grįždami į Klaipėdą nutarėme pradėti patys ir 
paskelbti Budrų vadu. Erd. Simonaitis įtikinėjo, kad 
dabar jis neryžtingas, bet kai pasiseks, eis su mumis. 
Aš apsiėmiau būti “pagelbininku".

Per Naujus Metus Erdmonas Simonaitis. Jurgis 
Bruvelaitis ir aš. pasislėpę vienoje mokykloje, sure
dagavome “manifestą”. A. a. Šaulinskis turėjo 
spaustuvėlę, ir jis su pora pasiryžėlių jaunuolių at
spausdino. žodžiu, 1923 m. sausio 5-6. visi pasiruo
šimai >uvo baigti ir turėjome pradėti. Bet ir vėl su
svyruok'. Viskas pakibo ant plauko. Pagaliau viską 
nugalėjome ir sausio 11 d. naktį pradėjo paskirtose 
vietose rinktis pasiryžėliai.

Buvo samprotauta, kad Klaipėdos miestas yra 
administratyvinis centras ir prancūzų įgulos būsti
nė. Vien tik miesas su apskričiu sudaro didesnę 
pusę krašto gyventojų. Miestas daugiau vokiškas, 
negu kitos sritys. Tad čia ir nužiūrėtas mūsų tai
kinys. Nei Pagėgių, nei Šilutės apskrityse įgulų ar 
šiaip kokio pasipriešinimo nebuvo laukta. Pagėgiuo
se ntitariau laikyti porą šimtų vyrų, jei tiek susi
rinks. kad sukliudytume pagalbą iš Tilžės ar pasireiš
kimą kokių vokiškų patriotinių organizacijų. Šilutei 
teikiau dar mažiau reikšmės. Svarbiausias kariškas 
uždavinys — apgulti ir paimti Klaipėdos miestą. Tai 

daug priklauso ir nuo politikos: nepažeisti be reikalo 
aliantų autoriteto.

Paėmus miestą, norėjau susisiekti su mūsų numa
tytu vadu Budrum. gal dabar jis sutiks perimti tas 
pareigas, bet sužinojau, kad jis sukilimo pradžioje 
išvyko į Vokietiją, kad išvengtų bet kokio įtarimo. 
Taip ir teko man iki galo pasilikti Budriu (klaipėdie
tis buvo Budrus, o aš Budrys).

Prancūzų vyriausybė gavusi telegrafu pranešimą 
apie sukilimą įsakė savo karo attache Varšuvoje, 
gen. štabo pulkininkui Trousson nuvykti į Klaipėdą 
ir ištirti padėtį. Lenkija pasisiūlė jį nuvežti savo lai
vu “Marszalek Pilsudskį”. Pulkininkas Trousson at
vyko miestą jau paėmus. Kai laivas įplaukė į uostą, 
iš jo buvo paklausta, kieno rankose miestas. Gavęs 
atsakymą, kad sukilėlių, nesusilaikęs laivo karininkas 
pasakė: “za puzno” — per vėlu.

Pulkininkas Trousson iš laivo nuvyko pas Petisnė 
ir tuo panorėjo susisiekti su manim. Kalbėjomės pra
džioje dalyvaujant Petisnė, vėliau vieni. Jį paklau
siau, kaip turiu žiūrėt į Lenkijos laivo pasirodymą. 
“Tai tik mano ir mano padėjėjo majoro Rougė susi
siekimo priemonė — jis tuoj uostą apleis”. Vis dėlto 
nepasitenkinau vien pulk. Trousson pareiškimu. Pa
siunčiau Petisnė reikalavimą raštu, kad laivas ap
leistų uostą, arba mes, sukilėliai, imsimės priemonių 
patys. Jau išsiimtus tą raštą, atėjo iš uosto savano
ris Kostas Jurgėla, klausdamas ką daryti. Pavedžiau 
ir jam perduoti tą reikalavimą laivui betarpiškai. 
Už pusės valandos Petisnė pats paskambino man te
lefonu, kad laivas tuoj išplauks, ir po dviejų valandų 
tikrai išplaukė.

Paėmus kraštą ir miestą, dar toli gražu vargai 
nepasibaigė. Erdmonas Simonaitis sudarė Direktori
ją ir pradėjo kraštą valdyti. Jam atministracija ne 
naujas dalykas, bet aplinkybės buvo sunkios. Kiek
viena grupė ir pavieniai asmenys norėjo išspausti kuo 
daugiau. Teko neatstumti ir vokiečių, ypač kai kraš
to padėtis vien sukilimu nebuvo legalizuota. Sukili

mas tik turėjo tikslą suardyti Freistato planus ir 
atkreipti signatarų dėmesį.

Situacija sudarė ir man daugybę nenumatyto dar
bo. Keli šimtai savanorių prašėsi paleidžiami namo, 
nes turįs grįžti prie savo normalaus darbo ir šeimų. 
Mes gi negalėjome likti be jėgos, nes visa, kas laimė
ta, galėjome prarasti. Visas savanorių grupes suve
džiau į vieną pulką, paskirdamas jam vadovauti at> 
sižymėjusį prefektūros paėmime savanorį Bajorą.

Sausio 26 d. į Klaipėdą atvyko aliantų - signatarų 
komisija: pirmininkas prancūzas Clinchant, baronas 
Aloisi — italas ir Frey — britas. Jos uždavinys bu
vo, kaip iš jų veiksmų atrodė: ištirti įvykius ir at
statyti tvarką. Lietuva, kaipo užinteresuota įvykiais 
ir šio krašto likimu, atsiuntė savo nepaprastą atsto
vą Antaną Smetoną, kuris atvyko su patarėju Anta
nu Merkiu. Aliantų komisija gyventojų akyse norėjo 
pakelti savo autoritetą ir, nesiskaitydama su įvy
kiais. vietiniam vokiečių dienraščiui pasiuntė savo 
atsišaukimą, ragindama gyventojus užsilaikyti ra
miai, tai yra ignoruoti sukilėlius ir Krašto Direkto
riją. Sukilėlių pastatytas miesto komendantas Mar
tynas Lacytis pranešė apie tą jau spausdinamą atsi
šaukimą. Įsakiau jau surinktą atsišaukimą išbarsty
ti. Kitą rytą laikraštis išėjo su baltu pirmu puslapiu. 
Apačioje buvo likę tik trys pavardės. Įdomu, kad vo
kiečių redaktoriai neprieštaravo ir su šypsena stebė
jo, ar sukilėliai išdrįs sulaikyti tą atsišaukimą. Po to 
net vokiečių akyse sukilėlių autoritetas pakilo, o 
Aliantų komisijos prestyžas nusmuko. Gyventojai 
pradėjo dar daugiau skaitytis su mumis.

Komisija norėjo ir Lietuvos delegaciją ignoruoti: 
neatsakė į vizitus ir bendrai išsireiškė, kas čia per 
misija, kam ji reikalinga. Ir tas klausimas buvo su
tvarkytas tarp Kauno ir Paryžiaus. Komisija gavo 
parėdymą — revizituoti. (bus daugiau)

Jei du kvoterius j mėnesį atidėtom, gautum 
DARBININKU

du kartus į savaitę ir dar doleris liktu.



TAUTINIO SOLIDARUMO ĮNAŠŲ REIKALU 
PRANEŠIMAS

• V. Sidzikauskas, buvęs 
VLIK narys ir Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas, nuo š. 
m. pradžios paskirtas VLIKo 
bendradarbiu UN’o reikalams.
• “Amerikos Balsas” pradė

siąs transliacijas lietuvių kal
ba nuo vasario 16-tos. J lie
tuviškųjų transliacijų perso
nalą pakviesti ir jau dirba 
pik. J. Grinius ir Jūrų kapito
nas A. Labanauskas. Lietu
viškojo skyriaus vedėjų nu
matomas LAIC direktorius 
Jurgėla.
• “Laisvoji Europa” radijo 

siųstuvo lietuviškųjų trans
liacijų reikalams sudaromas 
komitetas iš 4-rių pagrindinių 
grupių JAV atstovų ir jau 
aptariama jo programa.
• L. Šimutis, “Draugo” re

daktorius, susirgo sunkiuoju 
gripu. Gydytojų patariamas 
ilsisi savo namuose.
• Br. Kviklys su šeima at

vyko iš Vokietijos į Chicagą.
• Cleveland? šv. Jurgio lie

tuvių parapijos pradžios mo
kykloje nuo š. m. vasario 1 
d. pradėta lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geografijos 
ir tikybos dėstymas lietuvių 
kalba. Pamokas 1 
100 mokinių.
• Menininkų

700 metų nuo 
krikšto sukakčiai 
įvyko Chicagoje, Jono 
bute.
dailininkai: 
Varnas, 
dolfas 
romskis, kun. 
kaipo Centrinio komiteto su
kakčiai paminėti pirminin
kas, kun. prof. St. Yla kai
po Kultūros Instituto atsto
vas ir kun. d-ras A. Juška.
• Dail. Adomas Varnas pai

šys Mindaugo karūnaciją. 
Mecenatas — kun. A. Linkus.
• Petras Kiaulėnas paišys 

pop. Inocentas IV pasirašo 
Mindaugui laišką. Mecenatas 
— prel. B. Urba.
• Kazimieras Svirnelis pa

vaizduos piešiniu bažnyčios 
provincijos įsteigimą, 
natas — kun. Juras.
• Algis Jurgėla, Kosto ir 

Elenos sūnus, baigė pirmuo
ju Jamaicos High School ir 
gavo pilną stipendiją Chica- 
gos universitete.
• Juozas Gobis, pedagogas 

ir visuomenininkas. atvykęs 
iš tremties Amerikon, lipda
mas iš laivo New Yorke, susi
laužė koją ir dabar yra ligo
ninėje.
• Juozo ir Anastazijos Ma- 

siulių šeima New Haven gavo 
liūdną žinią, kad jų sūnus 
Edvardas gruodžio 1 d. žuvo 
Korėjoje.

nuo pr.

nutarta 
tremti- 

bent po 50 et. 
kitiems ir vai- 
po 10 et. per

sudaryta Tau- 
įnašams 

talki- 
reika- 
mote- 
įnašų

lanko apie

pasitarimas
Mindaugo 
paminėti 

Ylos
Pasitarime dalyvavo 

prof. Adomas 
Kazys Varnelis, A- 

Valeška, Kazys Že- 
Činikas, MIC.,

Mece-

Moderniškas Iliustruotas 
Pasaulio Lietuvių Magazinas.
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»

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

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

įteiktos ligi š. m. vasario mėn. 
15 d. 20 vai. Po to ligi Šven
tės minėjimo Komisija turi 
sutvarkyti atskaitomybę, su
daryti sąrašus ir k.

Komisija ir Dr-jos Valdyba 
yra didžiai dėkinga tiems 
tremtiniams, kurie jau savo 
tautinio solidarumo prievoles 
atliko. Tikimasi, kad greitai 
tas prievoles atliks ir visi kiti 
dar nesuskubę jų atlikti trem
tiniai.

Visi jaučiame, kad pasauli
niai įvykiai reikalauja dides
nio aktingumo Lietuvos lais
vinimo reikaluose. Visi taip 
pat gerai žinome, kad šiam 
aktingumui išreikšti Lietuvos 
laisvinimo akcijai vadovaują 
veiksniai
gų-

Senieji 
yra savo 
deda

niems, taip ir Lietuvos vada
vimo reikalams. Visų akys 
nukreiptos į tremtinius, kad 
mes, tremtiniai, parodytu- 
mėm savo prievolių suprati
mą ir savo atsakingumą.

Vasario 16 šventė yra viena 
didžiausių progų atlikti savo 
pareigas ir pridėti bent men
kutę savo dalį kovai už Lie
tuvos išlaisvinimą ir už lietu
vybės išlaikymą.

Po Vasario 16 TSĮR Komi
sija paskelbs jau 
tautinio solidarumo 
Nepriklausomybės 
proga per Komisiją 
aukų apyskaitą.

Tremtiny, tuoj pat įteik sa
vo ir savo šeimos 
lidarumo įnašus.

Tremtiny, apie 
les ir būdu joms
nešk kitiems savo 
miems tremtiniams, kurie gal 
būt negirdėjo apie tremtinių 
nutarimus ir nežinojo, kaip 
tas prievoles atlikti.

Tikima, kad Waterburyje ir 
jo apylinkėse neliks nė vieno 
tremtinio, neatlikusio savo 
nors menkutės dalies bendro
je visų lietuvių prievolėje už 
Lietuvos išlaisvinimą ir lietu
vybės išlaikymą.

Lietuvių Tremtinių Draugijos 
Vaidyba.

surinktų 
įnašų ir 
šventės 
įteiktų

tautinio so-

šias prievo- 
atlikti pra- 

pažįsta-

mielai

reika- 
solida- 
Water-

- kovo mėn.) ketvirtį. 2.

VVaterbury, Conn.
Waterburio ir jo apylinkių 

tremtinių pr. metų rugsėjo m. 
24 d. susirinkime vienbalsiai 
buvo nutarta visiems tremti
niams savanoriškai apsidėti 
tautinio solidarumo įnašais 
(Lietuvos vadavimo ir kultū- 
riniems reikalams) 
m. spalių mėn. 1 d.

Susirinkime buvo 
siūlyti uždirbantiems 
niams apsidėti 
per mėnesį, o 
kams — bent 
mėnesį.

Vėliau buvo
tinio Solidarumo 
Rinkti Komisija, kuri, 
ninkaujama kelių šiam 
lui atsidėjusių lietuvių 
rų, tautinio solidarumo
rinkimo darbą vykdė už 1950 
m. paskutinį ketvirtį ir tebe
vykdo už 1951 m. pirmąjį ket
virtį.

Tremtiniai, kurie sužinojo 
apie tautinio solidarumo įna
šų rinkimą ir kurie turėjo 
progą įnašus įteikti, šias ben
druomenines prievoles gražiai 
atliko už 1950 m. Nėra abejo
nės, kad šią menkutę, bet la
bai svarbią, prievolę Lietuvos 
vadavimo kovai remti ir lie
tuvybės išlaikymo reikalams 
kiekvienas tremtinys 
atliks.

Lietuvos vadavimo 
lams skiriama tautinio 
rūmo įnašų dalis per
būrio ALTą iškilmingai visų 
tremtinių vardu bus įnešta 
minint Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo (II. 16) 
sukakties paminėjimą š. m. 
vasario mėn. 18 d. Waterbu- 
ryje.

Svarbu, jog tremtinių įne
šama Lietuvos laisvinimo rei
kalams dalis nebūtų menka. 
Todėl visi tremtininai malo
niai prašomi:

1. Tautinio Solidarumo įna
šams Rinkti Komisijai įteikti 
savo tautinio solidarumo įna
šus už 1951 m. pirmąjį (sau
sio
kas dar to nepadarė, prašoma 
tai pačiai komisijai įteikti sa
vo įnašus už 1950 m. (spalių- 
gruodžio m.) ketvirtį. 3. kas 
numato dar H. 16 proga duo
ti ir piniginę auką Lietuvos 
vadavimo reikalams, aukų 
rinkimui palengvinti, prašo
mas savo auką įduoti jau da
bar per TSĮR Komisiją. Šios 
aukos su aukotojų sąrašu bus 
įteiktos Nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu (n. 
18).

Už kiekvieną įteiktą sumą 
Taut. Sol. Įn. R. Komisija ar 
jos įgalioti asmens išduoda 
pakvitavimą.

Įnašus ir vienkartines au
kas priima bet kuriuo laiku 
TSĮR Komisijos nariai ir ko
misijos bendradarbės — įna
šų rinkėjos.

Kas negali savo įnašų ar 
aukų įteikti Komisijos na
riams ar jos talkininkėms, tas 
prašomas tai nunešti komisi
jos nariui p. A. Petrauskui į 
namus, 853 (kieme medinis 
namas) Bank St., Waterbury. 
Komisija prašo pasinaudoti 
sekmadieniu II. 11 d. ir savo 
prievoles įteikti p. A. Pet
rausko bute tomis dienomis 
nuo 9 ligi 13 vai. Komisija 
norėtų, kad visi tautinio soli
darumo įnašai ir Nepriklauso
mybės šventės proga numaty
tos aukos Komisijai būtų

yra reikalingi pini-

Amerikos lietuviai 
dalį įdėję, ir vis dar 

kaip lietuvių kultūri-

LDS veikla
Waterbury, Conn.

m. sausio 27 d. įvyko
5-tos kuopos šokių vaka-

Š. 
LDS 
ras, dėl kurio daug pasidar
bavo šios rengimo komisijos 
narės: Nellia Meškūnas, Ste
fanija Sapraas, M. Kašėtai
tė, Ona Šmotienė, Magdalena 
Karinauskienė, Juozas Lau- 
danskas, Antanas Klevas, 
Juozas Žemaitis, Juozas Joku
bauskas, Ona Girdzijauskienė, 
Vincas Urbonas, Juozas Ber
notas, Jonas Girdzijauskas, 
Antanas Šambaris ir Petras 
Jokubauskas. 5-tos kuopos 
valdyba taria širdingą ačiū 
pasidarbavusiems nariams.

1951 m. kp. valdyba yra 
šios sudėties: pirmininkas 
Petras Jokubauskas, vicepirm. 
Stefanija Sapranienė, rašti
ninkė Nellia Meškūnas, iždin. 
Vincas Urbonas, maršalka 
Antanas Klevas ir kasos glo
bėjai — Zigmas Karalius ir 
Petras Jokubauskas.

Susirinkimai įvyksta kiek
vieną ketvirtą mėnesio sek
madienį 1:30 vai. po pietų Šv. 
Juozapo s. mokyklos patalpo
se. Sausio mėnesį už laikraštį 
“Darbininką” ir kalendorių 
sumokėjo $138.00.

Kat. Federacijos 22-ro sk.
valdyba -

1951 m. Katalikų Federaci
jos 22-ro sk. valdybą sudaro: 
komp. A. J. Aleksis
ninkas, Magdalena Karinaus
kienė, Vaclovas Kuzmickas ir 
Juozas Muraška vicepirm., 
Nellia Meškūnas — protokolų 
raštininkė, Marcelė Andrikytė 
— finansų sekretorė, Petras 
Jokubauskas — iždininkas, iž
do globėjai — Mary Kašėtai
tė ir Petras Navardauskas, 
maršalka Juozas Bernotas. 
Dvasios vadas kaip LDS, taip 
ir Kat Federacijos kleb. kun. 
J. Valantiejus.

Amerikos Lietuvių Tarybos
valdyba

Waterburio ALT skyriaus 
valdybą 1951 m. sudaro: gar
bės pirmininkas kun. Juozas 
Valantiejus, pirmininkas A. 
J. Aleksis, vicepirm. Tarnas 
Matas, Alena Devenienė ir 
d-ras J. Colney, protokolo 
raštininkė Nellia Meškūnas, 
rekord. raštininkė Marcelė 
Andrikytė, iždininkė Stefani
ja Sapranas, finansų raštinin
kas Petras Jokubauskas, iždo Consulate General of Lithuania 
globėjai — Juozas Bernotas, 
Bronius Dūda, Antanas Sau-

laitis, Antanas 
Juozas Žemaitis, 
Jonas Jakštas.

šambaris ir 
maršalka —

BALF nauja valdyba
Šalpos Fondo valdybą 1951 

m. sudaro: pirm, d-ras Jasai
tis, vicepirm. komp. J. A. 
Aleksis, protokolo raštininkė 
p. Michealytė ir Elena Deve- 
nienė, finansų raštininkė p. 
Plepienė ir iždininkas Petras 
Jokubauskas.

Paveikslai 
ir Je- 
vietų. 
ir iš 
daly-

pirmi-

Genocido paroda
Nuo vasario 10 d. iki 25 d. 

įvyks Šilas Bronson Library, 
Grand St, lietuvių genocido 
paroda, visi kviečiami atsilan
kyti.

Rodys paveikslus
Vasario 11 d. 7 vai. vak. 

šv. Juozapo parapijos audito
rium bus rodomi judomi pa
veikslai, kuriuos rodys kun. 
Jonas Bernatonis,
labai įdomūs iš Romos 
ruzalės ir kitų šventų 
Prašomi waterburiečiai 
kitų vietų skaitlingai
vauti. Kviečia LDS 5-tos kp. 
valdyba. Pelnas skiriamas pa
rapijai.

Vasario 16-tos minėjunas
Vasario 18 d. šv. Juozapo 

parapijos auditoriume. Prašo
mi visi dalyvauti. Yra pa
kviesti gabūs kalbėtojai, ku
rie kalbės apie komunistų pa
vergtos Lietuvos kančias. 
Prisidėkime dalyvavimu prie 
kovos už Lietuvos laisvę.

PAIEŠKOJIMAI
Jono Urbonavičiaus iš Viša

kiu Rūdos palikimas
Ieškomi giminės arba žinan

tieji apie Urbanavičius: tėvą 
Joną, motiną Evą (Paltanavi- 
čiūtę), brolį William (Vin
cą?), seserį Margaretą.

Giminės iš motinos pusės: 
Paltanavičiai Petras, Jonas ir 
Auna.

Onas Kundrotaitės (Alina 
Condrat) palikimas

Giminės ar žinantieji apie 
Jankaičių km., Raseinių ap. 
gyventojus Kundrotus (Con
drat) : Karolį, Karolę, Kons
tanciją, Katrę (Katie), Juze
fą (Josephine), Georgie (Jur
gis) ir Antaniną prašomi atsi- komisijos susirinkimą, 
liepti į:

A. A.LDS NARYS ANTANAS ZAUTRA
Nashua, N. H.

Paskiausiomis dienomis mi
rė veiklus LDS 65-tos kuopos 
narys Zautra Antanas, gyv. 3 
Mason St, Nashua, N. H. Ve
lionis buvo 62-jų m. amžiaus. 
Kilęs iš Lietuvos. Amerikoje 
pragyveno 43 metus. Per 25 
metus dirbo cemento dirbtu
vėse. Palaidotas sausio 6 d. iš 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios, kurios jis buvo per 30 
metų ištikimas parapijietis. 
Priklausė prie šių lietuviškų 
organizacijų: buvo LDS 65 
kuopos narys ir jos vicepir
mininkas, LRKSA 228-tos kp. 
iždininkas, Šv. Kazimiero pa
laipinės draugijos narys ir 
John Manville Quater Centu- 
ry Club.

Paliko nuliūdusius: žmoną 
Anelę (Akstinaitę) Zautrienę, 
sūnų Juozapą ir tris anūkus 
New Britain, Conn., du bro-

liūs — Praną ir Joną Law- 
rence, Mass.

65-toji kuopa ir nariai reiš
kia gilią užuojautą žmonai 
Anelei, sūnui Juozapui ir arti
miesiems jų didelio liūdesio 
valandoje. Lai Dievas juos su
ramina šioje valandoje, o ve
lionio Antano sielai tesuteikia 
amžiną ramybę.

jų didžio liūdesio 
Taip pat reiškia 
neseniai mirusio 
Jono Akulevičiaus

LDS Centro valdyba
reiškia velionio Antano 

Zautros žmonai ir sūnui gilią 
užuojautą 
valandoje, 
užuojautą 
savo nario
žmonai, motinai ir vaikams.

Taip pat reiškia “Darbi
ninko” redakcija ir adminis
tracija savo ilgamečių skaity
tojų a. a. Antano Zautros ir 
a. a. Jono Akulevičiaus šei
moms jų liūdesio valandose.

NORWOOD, MASS.
Mišias. Visi nariai renkasi į 
svetainę 7:30 vai. rytą, o iš 
čia bendrai eina į bažnyčią. 
Bus bendri pusryčiai. Kalbės 
klebonas kun. F. E. Norbutas. 
Draugijos dvasios vadas, kun. 
A. P. Janiūnas kviečia visus 
narius dalyvautu žvalgas.

Iš Federacijos skyriaus 
susirinkimo

Sekmadienį, sausio 28

nepriklauso- 
minėjimas. 

pranešė, kad yra 
žymūs kalbėtojai, 
įvyks sekmadienį, 

d. Buvo išrinkti

d. 
įvyko ALRK Federacijos 10- 
to skyriaus metinis susirinki
mas, kuriame buvo plačiai ap
tarta Lietuvos 
mybės šventės 
Komisija 
pakviesti 
Minėjimas 
vasario 18
atstovai į Federacijos Naujo
sios Anglijos apskričio katali
kų seimelį, kuris įvyks kovo 
4 dieną, Cambridge, Mass. Ir 
kitos organizacijos išrinko sa
vo atstovus į seimelį. Tikime, 
kad iš Norwood bus apie 15, 
ar gal ir daugiau, atstovų. 
Atstovais iš Federacijos sky
riaus išrinkti: Juozas Nevins, 
A. F. Kneižys, G. Pazniokas, 
J. Versiackas, Kazys Šimėnas 
ir V. J. Kudirka.

Sudaryta komisija busimojo 
kunigo A. Kneižio įšventinimo 
į kunigus proga pagerbimui 
balandžio 15 d. bankietui su
rengti. Komisijon įeina: kle
bonas kun. F. E. Norbutas, 
kun. A. P. Janiūnas ir Fede
racijos skyriaus komisija.

Federacijos 10-to skyriaus 
valdyba

Dvasios vadas kleb. kun. F.
E. Norbutas; pirmininkas V.
J. Kudirka, vicepirm. — Ieva 
Tvaskienė. Buvęs raštininkas
K. Kašėta nuo tų pareigų at
sisakė. Jo išrinkimas paliktas 
kitam susirinkimui. Iždininku 
išrinktas A. Venckus. Buv. 
pirmininkas J. Versiackas dėl 
sveikatos iš tų pareigų pasi
traukė.

Parapijos apyskaita
Klebonas kun. F. E. Norbu

tas padarė metinę šv. Jurgio 
lietuvių parapijos apyskaitą. 
Iš apyskaitos paaiškėjo, kad 
parapijos reikalai gerai stovi. 
Praeitais metais pastatyta du 
automobiliams garadžiai, kurie 
kainavo apie 2000 dol. išmo
kėta paskutinis 1000 skolos ir 
dabar parapija jokių skolų 
neturi. Parapijos ižde yra virš 
6,000 dol. Žmonės džiaugiasi, 
kad parapijos būklė gera. Pa
rapija nedidelė: su mažais ir 
suaugusiais yra tik apie 800 
parapijiečių. Klebonas kun.
F. E. Norbutas parapijos rei
kalus gerai tvarko. Jam pade
da vikaras kun. A. P. Janiū
nas.

“Penny Sale”
Parapija rengia gegužės 

mėn. “Penny Sale”. Komisi
jos pirmininkas kun. A. P. Ja
niūnas greitu laiku sukvies

Minėjimas Vas. 16
New Havea, Conn.

Vasario 18 d., 10-tą valan
dą rytą bus atnašaujamos 
šv. Mišios visų lietuvių karių, 
žuvusių ginant Lietuvos lais
vę intencija, taipgi ir už visus 
lietuvius žuvusius karo metu. 
Šiose šv. Mišiose bus prisi

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Šv. Vardo draugija
Sekmadienį, kovo 11 dieną 

eis bendrai prie šv. Komuni
jos 8 vai. rytą per 8 vai. šv.

Petronėlė Janulevičienė - 
Sauseraitė, Pranciškos Sau- 
seraitės duktė, kilusi iš Kre
tingos, paieško savo dėdės 
Juozo Sausero gyv. Bostone.

Paieškoto jos adresas: Pet
ronėlė Janulevičienė, Caxia 
Postai 371, Sao Paulo, Brazil.

minti ir Amerikos lietuviai 
kariai, kurie žuvo gindami pa
saulio laisvę ir aukojo savo 
gyvybę Korėjoj, kovodami 
prieš komunizmą, tą didžiau
sią lietuvių tautos laisvės ir 
viso pasaulio priešą.

Šia proga klebonas kun. A. 
E. Gradeckas pasakys pa
mokslą. Šv. Kazimiero parapi
jos choras, kuriam vadovau
ja gabus varg. Aug. Roselli, 
ruošia tai dienai savo choris
tus giedojimui.

Kviečiam visus lietuvius ir 
lietuvaites gausiai atsilankyti 
10-tą vai. į tos dienos pamal
das.

Po pietų 3-čią vai. parapijos 
svetainėje įvyks nepaprasta 
programa paminėjimui mūsų 
tėvynės nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties. Programa 
bus labai turininga, nes susi
dės iš vaidinimų, kurios išpil
dys naujakurių
jėgos; Šv. Kazimiero 
jos choras ir solistė Agota 
Vokietaitienė išpildys dainų 
programą. Programoje bus 
daug surprizų, kurie tikrai už
burs atsilankiusius.

Paskaitą skaitys prelegen
tas A. Pažemeckas, ir kalbą 
pasakys klebonas kun. A. E. 
Gradeckas. Įėjimas į svetainę 
visiems nemokamas.

Rengimo komisija kviečia 
kiekvieną lietuvį ir lietuvaitę 
atsilankyti ir atlikti savo tau
tinę pareigą. M.

meninės pa- 
parapi-

Jo- 
au- 
lie- 
Pa-

Lietuviai turi gerą vardą
Nashua, N. H.

šiame Amerikos kampe yra 
34,000 gyventojai, kurių tar
pe ir lietuvių. Čia lietuviai tu
ri gerą vardą. Iš savo tarpo 
lietuviai turi teisėją B. Degė
sį, advokatą — Leonardą Ve
ličką ir Alfonsą Raudonį, Dr. 
Charles Umpą, dantistus — 
Stasį Bartį ir Julių Kvartiejų. 
Taip pat daug lietuvių dirba 
bankų ofisuose ir miesto įstai
gose, net keturi yra lietuviai 
policininkai. Malonu pastebėti, 
kad visi yra praktikuoją ka
talikai

LDS kp. reiškia užuojautą
Sausio 24 d. š. m., kaip jau 

buvo pranešta mirė mūsų 
LDS 65-tos kuopos narys 
nas Akulevičius, gimęs ir 
gęs Amerikoje, bet gražiai 
tuviškai kalbėjo ir buvo
mėgęs lietuvišką veiklą. Pali
ko nuliūdusią motiną Tekią 
Barčiūtę - Akulevičienę, žmo
ną — Julią Česnulevičiūtę - 
Akulevičienę, dukterį Rožytę, 
6 m., sūnų Joną, 4 m., du 
brolius — Walterį, Vinston 
Salėm, N. C., ir Julių Japoni
joje.

LDS 65 kuopos valdyba ir 
nariai reiškia gilią užuojautą 
motinai, žmonai ir vaikučiams 
jų gilaus liūdesio valandoje.

IHfcoja
LDS 65-tos kuopos valdyba 

dėkoja praeito vakarėlio Šei
mininkėms, rengėjams ir au
kotojams: pirm. Jonui Tamu- 
lioniui ir Onai Skirkevičienei 
už supirkimą valgių, o šeimi
ninkėms — Teklei Mitchell ir 
Marijonai Nadzeikienei už pa
ruošimą, M. Nadzeikienei, T. 
Mitchell, M. Kasperavičienei, 
O. Valentukevičienei ir U. 
Grauslienei už dovanas.

Rūpinasi Federacijos veikla
Kun. Adolfas Vainauskas 

rūpinasi atgaivinti Federaci
jos skyrių, kuris anksčiau bu
vo čia susiorganizavęs, bet 
neturint veiklių vadų buvo 
nustojęs veikti.

Sausio mėn. 28 d. šv. Ka
zimiero parap. choras šventė 
savo metinę šventę, šventėje 
dalyvavo choristai su savo 
vadovais ir parapijos kunigai, 
kurie chorui linkėjo ir toliau 
sėkmingai darbuotis.

Choras yra mišrus. Suside
da iš 30 žmonių. Chorui jau 
15 metų vadovauja prityręs 
muzikas - solistas p. Jonas 
Tamulionis. Muzikas Jonas 
Tamulionis chorą yra gražiai 
išlavinęs, kuris bažnyčioje ir 
parengimuose puikiai pasiro
do.

Seniausia choristė ir solistė 
yra Mrs. Ona Skirkevičienė. 
Jaunesnės solistės yra Mary 
Waisolonis ir Lilia Tamulio
nis. Senas choristas Antanas 
Zautra mirė. Taipgi prie 
choro priklauso ir tremtiniai. 
Choro pirmininkas yra Jonas 
T. Tamulionis. Šio choro dai
nų išgirsime vasario mėn. 18 
d. 4 vai. po pietų Junior High 
School salėje, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį.

Apdovanotas lietuvis
Maspeth, N. Y.

Kazimieras Kęstutis Vismi
nas, Antano ir Teklės Vismi
nų sūnus, baigė Grover Cleve
land High School. Už gerą el
gesį ir gabumus moksle gavo 
Theodor Roosevelt aukso me
dalį ir pagirimo pažymėjimą. 
Toliau studijuos Aeronautical 
Engineer Brooklyn Polytech- 
nic Institute.

Pirmasis sūnus Antanas 
pernai baigė High School Wa- 
shingtone, D .C., būdamas ka
riuomenėje Wa8hingtone gar
bės sargyboje, kur ir dabar 
tebetarnauja. Jauniausioji 
duktė Ona prieš porą metų 
laimėjo stipendiją į Brookly- 
no vyskupijos diecezijos High 
School Queens of Ali Saints.

Tėvas yra gabus muzikas ir 
chorvedis, vargonininkauja 
pas prelatą kun. J. Balkūną.

Y. M.
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IS WORCESTERIO PADANG6i< ■
Nanji sumanymai

Sausio 30 d. įvyko Moterų 
Socialinio klubo, veikiančio 
Aušros Vartų parapijoje, 
siriakimas. Pasitaikęs tą 
karą labai blogas oras ir 
tis daugumą narių sulaikė 
mieje. Dėlto susirinkimas 
tarta laikyti neįvykusiu.

Šis susirinkimas vis dėlto 
reikia paminėti, nes iš pasi
kalbėjimo su pirmininke pa
aiškėjo rimtas ir drąsus klu
bo sumanymas, būtent: val
dyba yra pasiryžusi suruošti 
Aušros Vartų parapijos salė
je koncertą, kurio visą prog
ramą turėtų išpildyti vietinės 
lietuvių jėgos. Kai gaus susi
rinkimo pritarimą, valdyba 
imsis reikalingų ’ žygių to gra
žaus sumanymo vykdymui. 
Tenka palinkėti, kad sumany
mas nebūtų užmirštas ir 
sisektų įvykdyti.

Šiais metais Socialiam 
terų Klubai vadovauja
sudėties valdyba: E. Kielienė 
— pirmininke, B. Šimkienė — 
vicepirmininkė, M. Laužonie- 
nė — finansų raštininkė, A. 
Sinkevičienė — protokolų raš
tininkė; B. Lukošiūnienė ir O. 
Žydelienė — knygų peržiūrė
to jo6; B. Kraunelienė ir M. 
Paleckienė — korespondentės. 
Klubas turi 70 narių.

Aušros Vartų dr-jos veikla
Vasario 2 d. buvo Aušros 

Vartų dr-jos susirinkimas, 
kuriame įvyko valdybos pra
nešimas apie nesenai suruoš
tą “Penny Sale”; padėkota 
valdybos narėms ir jų pagel- 
bininkėms. kurios savo darbu 
ar aukomis prisidėjo prie šio

A. 1

parengimo.'.Peipas, kurio tū
rėta apie šimtinė dolerių pa
skirta Aušros Vartų parapijos 
bažnyčiai. Kun. kleb. K. Va- 
sys, atsilankęs į susirinkimą, 
šiltais žodžiais padėkojo drau
gijos narėms už auką ir pasi
darbavimą.

Aušros Vartų draugijai 
šiais metais vadovauja šios 
narės: M. Katinienė — pirm., 
M. Glavickienė — vieepirm., 
Br. Sviklienė — rašt., M. Ker
šienė — iždininkė ir J. Aikš- 
norienė — maršalka.

Liūdnos naujienos
Ona Giklauskienė (94 Ward 

Str.), vasario 2 d. grįždama 
vėlai vakare namo, iš Aušros 
Vartų draugijos susirinkimo, 
pasijuto labai blogai ir prie 
savo namų parkrito. Nuvežus 
tiesiog į City 
tojas nustatė, 
aštrus širdies 
padėtis sunki,
tenkindama gydytojo pagalba; 
paprašė pastiprinti ir šventai
siais sakramentais, šį patar
navimą jai suteikė kun. J. 
Jutkevičius.

Jasučių šeimą, atvykusią 
pereitais metais iš tremties, 
ištiko net dviguba nelaimė. 
M. Jasutienė jau antra savai
tė rimtai serga. St Jasučiui 
fabrike prie darbo dėl nelai
mingo atsitikimo sieros rūgš
tis pavojingai sužeidė akį. 
Dar yra vilties, kad akis bus 
išgelbėta. Šeimai didelis smū
gis. nes St. Jasutis šeimoje, 
susidedančioje iš keturių as
menų. buvo tuo tarpu vienin
telis. galįs dirbti ir ją aprū
pinti. J.M.

Hospital, gydy- 
kad ją ištiko 
priepuolis. Jos 
Ligonė, nesi-

BROCKTONO ŽINIOS
Vasario 16 minėjimas

. Minėjimas rengiamas sek
madienį, vasario 11 vai.
po 'pietų Winthrop School sa
lėje. Paskaitą skaitys Prof. 
St. Yla, Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapelionas Putnam, 
Conn., kalintas vokiečių nacių 
koncentracijos stovykloje. 
Meninę programą išpildys šv. 
Roko parapijos choras, para
pinės mokyklos 
Brocklono lietuviai 
kai ir svečiai. Visi 
gausiai atsilankyti.

valios brolius - seses atsilan
kyti ir stoti į Maldos Apašta-

* L 'ląvimo eiles.
šv. Rožančiaus dr-jos 

susirinkimas

mokiniai, 
daininin- 

kviečiami

Maldos Apašt. veikla
Nw Britam, Conn.

Vasario 2 d. 8 vai. vak. pa
rapijos salėje įvyko mėnesinis 
Maldos Apaštalavimo brolijos 
susirinkimas, į kurį atsilankė 
kun. J. Matutis ir pradėjo 
susirinkimą malda, patiekė 
gražių minčių ir paragino prie 
uslesnės maldos, ypač pirmais 
M&iesio šeštadieniais, kaip 
yra pageidavusi Fatimoje Šv. 
P. Marija, kad atsiverstų nu
sidėjėliai ir pasaulis grįžtų 
prie Dievo. Pranešė, kad yra 
užsakyta religiška filmą “Ka
ralių Karalius“, kuri bus ro
doma Verbų Sekmadienį ko
vo 18 d. parapijos salėje 4 v. 
p.p. Nors neturtingas draugi
jos iždas, vienok paskyrė au- 
kelę dėl “žvaigždės” paramos 
ir dviem tremtinių šeimoms 
užsakė laikraštį “žvaigždę“, 
Atsilankiusios narės įteikė 
skaičių maldų, aukotų už Lie
tuvą ir Šv. Tėvo intencija.

Susirinkimai įvyksta kiek
vieno pirmo penktadienio va
karą po pamaldų parapijos 
salėje. Kviečiame visus geros

SO 8-4618 į 
f t

Res. SO 8-5961
Lithuanian Fumiture Co.
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DĖKOJIMAI “DARBININKO 
KALENDORIAUS LEIDĖJAMS

Be leidžiamojo laikraščio “Darbininko“, kuris lanke ištisus 
metus kiekvieną jį skaitantį ėmėją. Naujų Metų grogą. “Darbi
ninko“ leidėjai dar parūpina kiekvienus metus ir gražų bei nau
dingą kiekvienam žmogui kalendorių, &ais —•' 1351 — metais 
juonai džiaugsis ne tik praktiška jo turiniu, kai* kasdien kal
ba į Minos narius, bet ir puošniu paveikslu, fcBris primena 
Jėzų Kristų bažnyčioje tarp daktarų - mokytoją, kurie Jo 
klausinėjo ir klausėsi.

vėliavas, išdabintą 
paskui klausia La-

—2-=S==============^ 
•O 8-4474

PIGIAU IR GERIAU (VAROS SKOBIMAI
Kartą Lazaris Kaganovi-

Br.JesepI F. Antanėlis
OFT0HETRI8TA8

515 £Broadw8y 
Routh Boston, Mass.

Ofiso Valandos Išskyrus
TFBdiadtaaiaii ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 Iki 9-tai 
•sttadėeniaie nuo 2 Hd 8-tsL

čius, dešinioji Stalino ranka, 
sulaukė iš Ukrainos savo gi
minaičio. Jis kaip tik pataikė 
į Ždanovo laidotuves, kurios 
buvo labai iškilmiflgos ir pra
bangios, kad nuslėptų jo nu
žudymą. Tas provincijos žyde
lis žiūrėjo žiūrėjo į raudonus

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

409 W. Broadvvay

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

VVEST ROXBURY, MASS
Tel. PA — 7-1233-W |

įvyko vas. 4 d. parapijos 
salėje. J susirinkimą atsilan
kė kun. Br. Benesevičius, ku
ris, atidaręs susirinkimą, pa
dėkojo narėms už jo prisimi
nimą penkių metų kunigys
tės sukakties proga. Patiekė 
gražų pamokymų apie artymo 
meilę. Buvo išklausyti įvairūs 
pranešimai. Paminėta jaut
riais žodžiais tragiška kun. 
Juozo Žebrio mirtis, nuo ku
rios šiemet vasario 8 sukanka 
36 metai. ,

Jį nužudė lietuviški patam
sių gaivalai, tikėdami tuo ir 
pasipelnyti, tačiau pas jį rado 
vos 7 dolerius. Jie žiauriai• 
nužudė ne tik jj. bet ir varg
šę jo tarnaitę, kuri jokio tur
to neturėjo.

Kai mes šiandien džiaugia- 
mies gražia šv. Andriejaus 
bažnyčia, tai yra nuopelnas 
kun. Juozo Žebrio pasiaukoji
mo, kurio
pastatė šią puikią bažnyčią. 
Mes senesnieji neabejojame, 
jei tie galvažudžiai nebūtų pa
greitinę mirtį, tai šiandien ša
lia bažnyčios klestėtų ir lie
tuviška mokykla, nes tada 
jau buvo padaryta užuomaz
ga tokiai mokyklai. Senojoje 
bažnyčioje jau buvo daromos 
lietuviškos pamakos.

Apie kun. Juozą Žebrį liudi
ja ir liudys jo gražūs atlikti 
darbai ne tik New Britain, 
bet ir Hartforde bei Water- 
bury, kur jis sutvėrė lietu
viškas parapijas, kurios ir 
šiandien gražiai gyvuoja. Šios 
skaudžios sukakties 
šv. Rožančiaus dr. 
šv. Mišia£. jjurias

sukurta parapija

proga 
užprašė 

atnašavo 
kun. P. P. Kartonas, vasario 
8-tą. Vasario 8-toji tebūna 
mums visuomet prisimenama, 
kaip kankinio mūsų parapijos 
įkūrėjo ir jos pirmojo klebo
no mirties. Prisiminkime jį 
savo maldose. B.M.

Vincas Savickas. Maspeth, L. I., N. Y 
Ant. Glebavičius, Gardner, Mass. .. 
Stanley Valashinas. Kingsley, Pa. 
Mrs. Cari Chepulis, Springfied, UI. 
Joseph Yuknus. Nebark, N. J. ... 
Joseph Gražulis. Maspeth. L. L, N. Y. 
Bronius Mozūras. Montreal, Canada ... 
Juozas Rakauskas, Baltimore, Md. ...
A. Pavilionis, Lawrence, Mass.............
B. Tatorunis, No. Andover, Mass. ... 
Magdalena Valiukevičienė, New Britain, Conn 
Mr. Peter Bolis, Lawrence, Mass. 
M. Gumauskas. Lawrence, Mass. 
Z. Sabaliauskas, Rumford, Maine 
Jonas AndrUiunas, Athol, Mass. . 

‘J. Gailiunas, Athol, Mass. 
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass. 
M. Kabesaitis, Athol, Mass. ... 
A. Nevedonskas, Athol, Mass. 
J. Stacokas, Athol, Mass. ... 
St. Widugiris, Athol, Mass.

Gildutis, Athol, Mass. ... 
Dargelienė, Athol, Mass. 
Budriunas, Athol, Mass. 
Šalkauskas, Athol, Mass. 
Ambrasas, Athol, Mass. 
Mazelnikienė, Athol, Mass.

Vincent Blaudzdzunas, Waterbury, Conn. 
Paulina Zajauskienė, Quincy, Mass..........
Antanas Paliulis, Cambridge, Mass. ____
Mrs. M. Vrubliauskienė, Brooklyn, N. Y 
Mr. Stanley Alubauskas, Waterbury, Conn. 
John Jurgel, So. Groveland, Mass. _ 
F. Martinkus, Jamaica Plain, Mass.
J. Gildutis, Athol, Mass............
Ignas Chuzas, Lewiston, Maine 
Mr. J. Saukinas, Lawrence, Mass. 
Mrs. N. Rybokas, Bridgeport, Conn. 
Joseph Gegunas, Shelton, Conn. 
A. Kershonski —.i A*.. =....*......
A. Venciūnah, SbmėrVille, Conn 
A. Gečas, Hartford, Conn. ......
Mrs. Ona Rudienė, Orange, Mass. 
Vincent Rimgaila, Phila., Pa........
Mrs. Ann Walters, Baltimore, Md. 
Joseph Petrauskas, Dorchester, Mass.
K. Ramašauskas, Chicago, UI........
Povilas Kapčius. Cambridge, Mass. 
Jonas Waitkus. Phila., Pa...........
Mrs. A. Kizella, Taunton, Mass. 
Mrs. P. Urban. Pittsfield. Mass. 
J. Kniciunas, E. Millinocket, Maine ... 
Ona D. Rėkus, Baltimore, Md 
Ona Juškienė, Phila., Pa. .. 
Ona Unguraitė, Phila.. Pa. 
J. Staldonik, New Haven, Conn. 
Miss Marcella Varchunas, Waterbury, Conn. 
Mary Berzinskas, Waterbury, Conn.......
Andrius Stankewich, Montreal, Canada 
Mrs. M. Kasprienė, Montreal, Canada .... 
Pranas Račiūnas, Chicago, UI.................
A. Daukantas, Dorchester, Mass...........

Vincas Galubickas, No. Chelmsford, Mass. ..
Šimkus, Brighton, Mass.............
Jonikas, Brighton, Mass............
Stoškus, Brighton, Mass. ..... .
Marcinkus, South Boston, Mass.

Kazimiera Kucburskis, Bridgewater, Mass.
V. J. Kudirka, Norwood, Mass...............
F. Barches, Phila., Pa. _____________
Stasė Vaitkienė, MonteHo, Mass.............
B. Verigo, Hartford, Conn.....................
Ursula Jarosh .............. .........................
Antanas Baronas. W. Roxbury, Mass. 

M. Kerbelis, Amsterdam, N. Y. . 
Dr. T. Gabrys, AmhertSs Mass. ..
W. P. Mikaze, LoweU, Mass.
O. Dabrovalski, Keamy, N. J.
Juozas Kazlauskas, Lawrence, 
Josephine Brown, Lynn, Mass. 
Balys Sližys, Ridgewood, N. Y........
Tom Tamulevich, BrankforčL, Conn. . 
Barbara Gembutienė. Easton. Pa. .. 
Miss Marcella Thomas, Akron, Ohio 
Julius Tamošiūnas, Newton, Mass. 
Mrs. Frances Marcin, Pittsburgh, Pa.. ..
P. Samionienė, Montello, Mass. .............
Albinas Pusvaškjs, Nashua, N. H........
Adam Stanley, Hudpn. N. Y. 
Įi. N„ Norwood, Mass. 4-uiut 
Ona Višniauskienė, So. Boston, Mass. 
J. Žilis, Kearny, N. J................ ..........
Mrs. Josephine Sadusky, Mahanoy City, Pa. 
Stan. Matusievicz, Worcester, Mass. ............
Mr. Jonas Jokubauskas, Montreal, Canada ...

Už šią nepaprastą dovaną jau spėjo atsidėkoti šie
(Eus daugiau)
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Dr. KSeyiMur
LANDŽIUS

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

Pritaiko akinius,

534 E. Braadvay,
South Boston, Mass.

VaMados: 2 iki 4 tr 7 fld 8.

J. 
p. 
p. 
J.
J. 
E.

A. 
D. 
L.
J.

i

DR. AMEI1A E. RODD
OFTOMETTUSTAI

447 W. Broadvmy
So. Boeton, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Tel. 80 8-2H5

Ik. J. L tesakantis
DR. AMEI1A E. RODD

OPTOMETIUSTAI

447 W. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

t

1.00
1.00

I

Dr. J. L tesakantis

vainikus, 
karstą ir 
zariaus:
— Sakyk, drauge, ar daug 

kaštuoja tokios
— Aš manau, 

čius rublių.
— Vaje, kiek

laidotuvės ? 
kelis tūkstan-

daug! — su
šuko žydelis. — Aš už 500 
rublių galėčiau palaidoti visą 
jūsų politbiūrą.

Nepalik be 
DARBININKO 
ir šiais metais.

Cemetery Lettenng
NASHUA MONUMENT CO.

83 Kinsley St. Tel. 2155-W
Nashua. N. H.Tel. SO 8-2H5
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mo ligi 
ponijoje

TREJANKA

AUTOMATIC LAUHDRY
Namie skalbti neapsimoka. 

Atneškite baltinius mums ii 
kai bematant išskalbsime 

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

Lietuvis Charies J. Kay, sav.

GRABORIAI

S. Barasevicius ir Sūnūs
Funeral Home

254 W Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIUS 
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

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

AVenue 2-2484

Dykai Išbandymas
Reumatišky Skausmų 

Arthritis
Jei dar niekad nevartojai ROSSE 

TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthrftis ir Neuritis. tai kodėl ne
pabandyti juos ŠIANDIEN mūsų 
išlaidbtnls? Vartojamos tūkstančių 
virš 25 metų.
Dykai Skaitytojams šio Laikraščio

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Leiskite atsiųsti jums 
siuntinį 24 Tabletes Dykai. Jei ne
pilnai būsite patenkintas gaunama 
pagalba, grąžinkite likusią dalį, ir 
»ž tai nebūsite mums skolingas. 
Bandymas nekainuos jums nei vie
no cento. NESIŲSKIT PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir adre
są greitai į:

Rosse Products Co., Dept. X-3 
2708 Farwell Avė-, Chicago 45, III.

*5

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

saulės nusileidimo. Ja- 
pirmučiausia saulė te 

ka ir mūsų Trejanka prasideda 
§ Japonijos, Kinijos, Indo-Ki- 
lijos, iš Persijos, iš Egypto 
’rancūzijos, Ispanijos, Vakarų 
’ndijos, Pietų Amerikos, Cen- 
tralinės Amerikos, Meaicos, 
Šiaurės Amerikos, Canados — 
ir čia saulė leidžias. Įmerk Tre- 
janką į ruginę ir geru po čer- 
kutę viso pasaulio gerą mišinį, 

už pokelį. Prisiunčiam j j*- 
namus.

ALEAANDER’S CO.
414 W. Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

CASPER
Funeral Home

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. SO 8-1437

SOuth Boston 8-3980 ĮJ

75 
sų

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir Visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

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

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

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

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

228 E St., Tel. SO 8-3141,

3
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So. Boston. Mass. $

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS MJBCTEt U OR-JOB 

PO GLOBA «rOV)Nt>8 tVC. ,
Pirmininkė — Kva Markataat,

625 E. 8th St, 9t>- Botfan, Mmb. 
TeL SOuth Boston 8-1ŽM.

Vlce-Plrmininkė—B. Gailiūni®*.
8 WinfieM St, So. Boston. Mm. 

Prot. JRašt. - Stefanija Overkienė,
555 E. 6th 3t, So. Boston, Maaa. 
Tel. So-8-6029.

Finansų Rašt — B. CBMenB,
409 Brr^dvay, So. Boston, Mass. 

Tel. SM-0948.
Iždininke — Ona Šiauria,

51 Tampa SL. Mattapan, Maaa 
Tvarkdarė — M. Matejoškienė,

866 E. 5th St, So. Boston. Mass. 
Kasos GI.—Elžbieta Aukšti kalnyt*.

110 H St, So. Boston. Maaa. 
Draugija savo susirinkimus laiko kaa 

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

Vūals draugijos reikalais kreipkitės
į*m pruloMų raitininką

*V. JONO EV. BL. PAiALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

VYTAUTAS YAKAVONIS
I
i1

Funeral Home
741 No. Main Street

Brockton, Mass.
V. Y AKAVONIS

Laidotuvių Direktorius tr 
Balsamuotojas

Patam ivimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai

Tel. Brockton 8-1580

W A I T K U S
Funeral Home

197 VVebster Avė, 
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary Public j

Patarnavimas dieną ir naktį.Patamavunas meną ir aastį. 
•Nauja moderniška koplyčia šer- 
: menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te- 

' miausiomis kainomis.
Kainos tos pačios ir į kitus

miestus
Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434

I

I

I

W A I T T
NĖR*

<0 Emersvu Art- 
Brockton, Man

Edward J. Waitt 
(Waitekūnas) 

uaMotuvIų Direktorius l» 
BaloamuotojM

► Starnavimas Dieną ir Nakt. 
Koplyčia šermenims Dyka* 

Tel. Brockton 3388 J

Pirmininkas — Viktoras Medonts
21 Sanger St., So. Boston, Masa. 

Vice-Plrm — Vincas Stakutis,
884 Sixth SL, So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt — Kazys Rusteika
208 L St, So. Boston. Mass.

Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sbrth St., So. Boston, Mass 

Iždininkas—Stasys K. Griganavlčius,
899 E. Seventh St., S. Boston, Mass

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 

2 vai po pietų. Parapijos aa»j.
492 E ?th St., So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais krelykl-

■ LSs pąff protokolų raitininką

ZALETSKAS
Fanerai Home

564 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletska* 
Graborial ir Baisa m uoto ja i 

Patarnavimas dieną Ir naktį. 
Koplyčia Šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC
Tel. 80 8-0815

SOuth Boston 8-2809

W.J.O
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St, 
PROVTDENCE, R. L 

Telephone
Ofiso: Dexter lv52

Namų: PI. 6238
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Pasirašė Vasario 16 
atsišaukimą

Gubernatorius Paul A. De- 
ver jau pasirašė proklemaci- 
ją, skelbiančią 1951 m. Vasa
rio 16 kaip Lietuvos Nepri
klausomybės dieną visoje 
Massachusetts valstijoje.

Kun. Pr. Virmauskis
Šv. Petro parapijos klebo

nas išvyko į ligoninę operaci
jai, kuri numatoma š. m. va
sario mėn. 9 d., penktadienį. 
Pasimelskime, kad operacija 
gerai pavyktų.

Kalbės Boston mayoras
Bostono lietuvių ruošiama

me iškilmingame Vasario 16 
minėjime, kurs įvyks vasario 
18 d. 2 vai. po pietų So. Bos
ton High School salėje, daly
vaus ir kalbės Bostono mies
to mayoras John B. Hynes.

Pasieks ir Lietuvą
“Crusade for Freedom” ko

miteto direktorius Frank C. 
Wright, Jr., atsakydamas 
kun. Albertui J. Kontautui, 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
vikarui, rašo, kad nuo balan
džio 1 d. pradės veikti to ko
miteto naujas ir daug galin
gesnis radijo siųstuvas Išlais
vinimui Europos iš imperia
listinio komunizmo. Dabar to 
komiteto radijo siųstuvas pa
siekia kaikuriuos kraštus už 
geležinės uždangos šešiomis 
kalbomis, o nuo balandžio 1 
d. bus praplėstas ir pasieks 
Lietuvą ir kitus Baltijos 
kraštus. Jis sako: “Mums yra 
malonu Jums užtikrinti, kad 
Lietuva yra mūsų planuose, 
mūsų širdyse ir mūsų minty
se. Aš turiu viltį, kad artimo
je ateityje tai galėsime įro
dyti”.

Tremtinėms moterims
Š. m. vasario mėn. 10 d. 7 

vai. vak. salėje po bažnyčia 
šaukiamas nepaprastai svar
bus tremtinių moterų susirin
kimas. Prašome visas tremti
nes moteris dalyvauti.

Tremtinių Ratelio Valdyba.
Nedalyvausime

Teko pastebėti skelbimus, 
kad viename Nepriklausomy
bės šventės minėjime Cam
bridge dalyvaus mano vado
vaujama tautinių šokių gru
pė. Deja, nors kvietimas buvo 
gautas telefonu, bet sutiki
mas galutinai nebuvo duotas. 
Buvo sutarta, kad kvietėjas 
už kelių dienų dar pasiteiraus. 
Tuo tarpu pasirodė, kad Cam
bridge tą pat valandą įvyksta 
du skirtingi Vasario 16 minė
jimai. Tokiai padėčiai esant 
turiu pranešti, kad Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių grupė 
Cambridge nei vienam nega
lės dalyvauti.

O. Ivaškienė.

Adv. Jonas Grigalius,
žinomas lietuvių visuomenės 

veikėjas, Lietuvių Piliečių 
Draugijos pirmininkas, ALTo 
Centro Valdybos vicepirmi
ninkas ir LRKSA vicepirmi
ninkas, kaip jau “Darbininke” 
rašėme, yra paskirtas nariu 
Metropolitan District Commi- 
ssion penkeriems metams. 
Šiai komisijai priklauso Mass. 
valstybės departam e n t a i: 
Park System, Police Dept., 
Water Works ir Sewerage 
Works. Tokiose aukštose pa- ‘ 
reigose lietuvių yra maža. 
Adv. Jonas Grigalius naujoms 
pareigoms prisiekė š. m. sau
sio mėn. 31 d.

Pagerbė Arkivyskupą
Vasario 6 d. buvo surengtos 

išleistuvės arkivyskupui Denis 
E. Hurley, O.M.I., naujai pas
kirtam Durbano, Natai pro
vincijos, Pietinės Afrikos, ar
kivyskupui, Copley Plaza 
viešbutyj, Bostone. Dalyvavo 
apie 150 artimųjų. Arkivys
kupas Hurley yra jauniausias 
prelatas pasaulyj. Toastmas- 
teriu buvo teisėjas Joseph L. 
Hurley. Jis įteikė ir dovanas. 
Arkivyskupas Hurley išvyks
ta šeštadienį, vasario 10 d.

Mirė buvęs mayoras
Malcolm- E. Nichols, 73 m. 

amžiaus, gyv. Jamaika Plain. 
Paliko žmoną, sūnų Clark, 
dukterį Marjorie ir brolį Dex- 
ter P. Nichols. Jis buvo res
publikonų vadas. Gimęs Port- 
land, Me. geg. 8, 1876.

Iš ketvertukų mirė du
Policininko Roberto ir He- 

len (McLeod) Allen, gyv. 
Hyde Park, ketvertukas su
mažėjo — mirė dukrelė ir sū
nelis. Kita dukrelė taip pat 
silpna— negali normaliai kvė
puoti.

Dvi valandas vežiojo 
banditus

“Tari” vairuotojas Joseph 
Phillips, 40, gyv. Roxbury, 
paėmė du vyrus prie North- 
ampton ir Washington Sts., 
South End. Kiek pavažiavęs, 
pajuto, kad vienas jų laiko 
prie jo kaklo pistolietą. Jų 
įsakymu jis tuos du vyrus ve
žiojo dvi valandas. Buvo nu
vežęs į Everett, So. Boston ir 
kitus miestelius. Kai atvažia
vo į Bostoną prie Hemenway 
ir Haviland gatvių, tai vai
ruotojui liepė sustoti. Ten iš 
jo atėmė $20. Pasipinigavę 
nuėjo savo keliu.

Diplomai kariams
Massachusetts valstybės at

stovų rūmai priėmė bilių, rei
kalaujant, kad viešos mokyk
los išduotų diplomus visiems 
paskutinių metų mokslo stu
dentams, kurie yra mobilizuo
ti arba savanoriai įstoja karo 
tarnybon. Tačiau studentai 
turi turėti gerus pažymius 
pirmą pusmetį. Bilius perduo
tas senatui.

Gausus atstovi! 
susirinkimas

Vasario 7 d. draugijų atsto
vai buvo gausiai susirinkę pa
sitarti Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo reikalais. Su 
dideliu įdomumu išklausytas 
aktoriaus H. Kačinsko prane
šimas apie ruošiamus progra
mai- istorinius vaizdus, ku
riuos parodys jo vedamos 
dramos studija ir parapijos 
choras. Tekstą parašė poetas 
St. Santvaras. Dekoracijas 
piešia dail. V. Andriušis. Pa
veikslai užims apie valandą 
Vėliau seks kalbos, rezoliuci
jos. Gabijos choro dainos ir 
Tautinių šokių grupės šokiai.

Rap.
Katalikų knygos savaitė 

bus nuo vasario 18 iki 24 
d. visame krašte. J. E. arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D. ragina visus per tą sa
vaitę susipažinti su katali
kiškomis knygomis ir taip pat 
paraginti kitus skaityti geras 
katalikiškas knygas ir laik
raščius.

Nutarė dalyvauti
Didžiausia lietuvių palaipi

nė draugija, Šv. Jono Ev., sa
vo metiniame susirinkime nu
tarė dalyvauti su savo vėlia
va Lietuvos nepriklausomybės 
iškilmėse ir prisidėti su savo 
auka.

Įteikė lietuvaitei dovana
Metiniame “American Bal- 

tic Society of New England” 
susirinkime buvo įteiktas gra
žiai padarytas “Lithuanian 
Cross” ir Vytis, buvusiai dve
jus metus pirmininkei B. 
Cleveland - Pilypaitei už jos 
uolų pasidarbavimą, ruošiant 
Pabaltijo tautų koncertą. 
Draugijos pirm, pareigas pe
rėmė estas. Rap.

Nori būti policininkais
Apie 1000 veterahų yra pa

davę prašymus įstoti į Bosto
no policiją, kuri padidinama 
ryšium su įvedama penkių 
dienų darbo savaite.

Petras Pilka
So. Bostone gyvenąs vienas 

iš jaunesniosios kartos mūsų 
poetų neseniai išleido naują 
eilėraščių rinkinį “žvaigždžių 
ieškojimas". Atspausta Vokie
tijoje 100 numeruotų egzem
pliorių.

Šios dienos “Darbininko” 
numeryje įdėtas P. Pilkos ei
lėraštis “Ėmė sidabrinį”, su
kurtas jam išvykstant iš Vo
kietijos per Grohn stovyklą į 
Ameriką, yra paimtas iš mi
nėto lyrikos leidinio.

Avė Maria Valanda
Sekmadienį, vasario 11 d. 

5:30 vai. p.p. per radijo stotį 
WMEX — 1510 kilocycles
bus duodama programa apie 
šių laikų airių šventąjį Matt 
Taibot, kuris iš jaunų dienų, 
rodos, buvęs nepataisomas 
alkoholikas, metė visiškai gė
ręs ir po to vedė maldos ir 
atgailos gyvenimą.

Adv. J. Grigalius po prisiekus naujoms pareigoms (iš kairės į 
dešinę): Gubern. Paul A. Dever, adv. J. Grigalius ir jo žmona 
Cecilija.

Atsišaukimas į Lietuvius
Padėkime lietuvių jaunimui 

mokytis ir šviestis! Vienintelė 
laisvajame pasaulyje lietuviš
ka gimnazija skursta, tačiau 
visvien atkakliai dirba Vokie
tijoje. šioje aukštesniojoje 
mokykloje veikia visos aštuo- 
nios klasės, pilnos mokinių. 
Okupacinė britų ir vokiečių 
valdžia pripažino tai gimnazi
jai teises, tačiau to nepakan
ka : reikia materialinės para
mos mokinių bendrabučiui iš
laikyti, mokytojams paremti 
ir mokslo priemonėms įsigyti. 
Šitą kilnią pareigą prisiėmė 
patriotinė lietuvių visuomenė. 
Tuo reikalu turėjome progos 
skaityti pranešimų spaudoje, 
o dabar turime sukrusti ir 
nuoširdžiai paremti tuos mo
kinius ir mokytojus, kurie 
dirba gražesnei lietuvių tau
tos ateičiai, nepaisydami var

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16-tos minėjimas
Sekmadienį, vasario 11 d., 

3 vai. p.p. Cambridge lietuvių 
katalikų klubo svetainėje 
įvyksta Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimas. Bus 
graži muzikalė programa, va
dovaujama p. M. Karbausko, 
ir gerų kalbėtojų bei kitokių 
pamarginimų. 10 vai. rytą, N. 
P. bažnyčioje, bus atnašauja
mos šv. Mišios už žuvusius 
Lietuvos partizanus ir pritai
kintas pamokslas. Visi geros 
valios lietuviai kviečiami vie
ningai dalyvauti * pamaldose 
už Lietuvą 10 vai. rytą N .P. 
bažnyčioje ir 3 vai. p.p. klubo 
svetainėje, 163 Earvard St. 
Visi skirkime tą dieną Lietu
vos naudai. Pasirodykime ko
voje už Lietuvos laisvę vie
ningais.

Sukūrė lieutviškos šeimos 
židinį

Vasario mėn. 3 d. 4 vai. po 
pietų Cambridge Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje prieš kiek 
laiko susituokė iš tremties at
vykę p. Aldona Mongirdienė 
su p. Vladu Bendiku. A. Mon- 
girdienę iš tremties iškvietė

Mirties bausmės 
nepanaikina

Mass. valstybės kongresui 
buvo įteiktas projektas panai
kinti mirties bausmę už žmog- 

go stovyklinėse sąlygose sve
timoje šalyje. Nedelskime, kol 
nepervėlu. Siųskime pinigus 
ir maisto siuntinius gimnazi
jos vedėjo adresu: P. Vado- 
palas, (23) Diepholz, D. P. 
Lager am Flugplatz, Litaui- 
sches Gymnazium, Germany, 
Britische Zone.

Kam nepatogu siųsti paštu, 
prašome paduoti auką per 
Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Bostone iždininką p. Aleks. 
Ivašką, 326 Broadway, So. 
Boston. Pirmasis lietuvių gim
nazijos Diepholze rėmėjas 
per Liet. Kult. Rėmėjų valdy
bą yra p. Juozas Kapočius, 
pasisiūlęs mokėti kas mėnuo 
po 2 dolerius — dvigubą na
rio mokestį, kad pusė tų pini
gų būtų persiunčiama lietuvių 
gimnazijai Diepholze.

LKR Valdyba.

visiems žinomi Cambridge biz- 
niėriąi p.p. Antanina ir J. Ma
linauskai, gyv. 2 Hancock 
Park. Mongirdienė su trims 
vaikučiais iki šio laiko rūpino
si ir daug materialiai padėjo' 
p. Malinauskai. Jie iš viso pa
darė atvykimo virš 20 sutar
čių. Jaunavedžiams sukūrus 
naują šeimos žydinį linkėtina 
ilgo ir gražaus gyvenimo, gi 
p.p. Malinauskams daug padė- 
jusiems P. Mongirdienei ir ki
tiems jų atkviestiems tremti
niams reiškiama didelė lietu
viška padėka. J. S. Aras.

Vestuvės
šeštadienį, sausio 27 d. Šv 

Marijos bažnyčioje susituokė 
p.p. K. A. Raulinavičių sūnus, 
p. J. Raulinaitis su p-le A. 
Fraimen. Vestuvių bankietas 
įvyko Cambridge lietuvių klu
bo svetainėje.

Atvyko į Cambridge
Šiomis dienomis atvyko ir 

apsigyveno pas p. A. Rimšie- 
nę tremtinė p-lė A. Parakni- 
kaitė. P-lė A. Paraknikaitė 
atvykus iš tremties kurį lai
ką gyveno Sheldon, Iowa. 
Sveikiname ir linkime geriau
sių sėkmių Cambridžiuje.

i

Sveikinimas
Ponią Aldoną Mongirdienę 

ir p. Vladą Bendiką, sukūrus 
lietuvišką šeimą, sveikiname 
ir linkime saulėto ir džiugaus

Faustas Kirša apie Baltrušaitį
Praėjusį šeštadienį, vasario 

3 d., Rašytojų klubo susirin
kime Faustas Kirša kalbėjo 
apie Jurgį Baltrušaitį ir jo 
poeziją.

Jurgis Baltrušaitis — žy
mus lietuvis poetas, augęs ir 
brendęs rusų simbolininkų 
tarpe. Pirmiausia savo poezi
ją jis rašė rusų kalba, išleis
damas ten du stambius eilė
raščių rinkinius “Žemės Laip
tai” ir “Kalnų Takas”. Rusai 
Jurgio Baltrušaičio poeziją la
bai palankiai ir aukštai verti
no. Nors jis rašė rusiškai — 
savo dvasia visada buvo lie
tuvis, o savo kūryba artimas 
didžiajam mūsų dailininkui
M. K. Čiurlioniui. Mokėdamas 
nemaža svetimų kalbų, J. Bal
trušaitis rusams išvertė visą 
eilę pasaulinių autorių, kaip
H. Ibseno, G. D’Annunzio 
dramas ir kt. Kurį laiką jis 
buvo Rusų Rašytojų Draugi
jos pirmininkas. Atgavus Lie
tuvai laisvę, ilgus metus Jur
gis Baltrušaitis buvo Nepr. 
Lietuvos ministeris Maskvoj, 
kietai ir ryžtingai ten ginda
mas mūsų tėvynės reikalus. 
Tuo metu pradėjo rašyti lie
tuviškai. Lietuvių kalba pasi
rodė du jo eilių rinkiniai — 
“Ašarų vainikas” ir “Aukuro 
dūmai” ir poema jaunimui 
“Žiurkių įkurtuvės”. Rašė 
gražia lietuvių kalba su ryš
kia panemuniečių tarmės įta
ka, kurių nepamiršo, nors be
veik visą gyvenimą gyveno 
svetur. Jurgis Baltrušaitis tu
rėjo tamprių ryšių su Vakarų 
Europos rašytojais, pvz., gar
susis italų rašytojas G. Papi- 
ni buvo jo artimas bičiulis. 
Tikėtasi, ir tam tikėjimui bu
vo rimto pagrindo, kad J. 
Baltrušaitis bus pirmasis lie
tuvis Nobelio literatūros pre
mijos laureatas. Tačiau kilęs 
karas ir kaimyninių valstybių 
groboniškumas Lietuvos sie
kius ir viltis apvertė aukštyn 
kojom. Ten jis ir palaidotas. 
Po jo mirties išleistas jo tre
čiasis poezijos rinkinys rusų 
kalba “Pjautuvas ir Lelija”. 
Tą Baltrušaičio eilių knygą 
poetas Faustas Kirša meis
triškai ir su įsijautimu išver
tė į lietuvių kalbą. Baltru
šaičio šeima ir šiuo metu gy
vena Paryžiuje. Jo sūnus 
Jurgis Baltrušaitis Jr., Sor- 

1
Niekad nevėlu užsisakyti mėnesinį religinio — 

patriotinio turinio laikraštį.

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

lietuviai pasaulyje.

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
leidžia

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

Mažos rendos — Mažesnės kainos
Veltui pristatymas — Išsimokėjimui 

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupymas

J. CORONIS & SON 
FURNITURE CO.

168 W. Pearl St., Nashna, N. H. Tel. 4008

bonos universiteto profeso. 
rius, kartais ir Amerikos uni
versitetų kviečiamas skaityti 
paskaitų, yra veiklus ir sąmo
ningas lietuvis patriotas.

Faustas Kirša su Jurgiu 
Baltnišaičiu buvo artimai pa
žįstamas, tad jo pranešimas 
apie didįjį poetą buvo įdomus 
ir išgyventas. Be to, F. Kirša 
jautriai paskaitė pluoštą J. 
Baltrušaičio eilėraščių, ku
riuos, kaip minėta, pats iš
vertė į lietuvių kalbą. Kitų 
pranešimų šiame Rašytojų 
Klubo susirinkime nebuvo, 
atseit, jis buvo grynai litera
tūrinis, bet gražus ir turinin
gas.

NAUJI LEIDINIAI

1. Petras Pilka, žvaigždžių 
jieškojimas. Lyrika. Tiražas 
100 numeruotų egzempliorių. 
Neparduodama. Išleista 1950 
metais. Spausta Vokietijoje.

2. Simas Sužiedėlis. Jėzaus 
Nukryžiuotojo Seserų Kon
gregacija. Su Prel. K. Urbo
navičiaus pratartimi, S. Anun- 
ciatos, C. J. C. angliškų teks
tu ir 220 iliustracijų. Viršelį 
piešė dail. Jonas Steponavi
čius. Išleido Jėzaus Nukry
žiuotojo Seserų Kongregacija. 
Brockton, Mass. 1950 —Šven
tieji Metai. 304 pusi.

3. VYTIS. Nr. 1. Sausio - 
January, 1951. Lietuvos Vy
čių mėnesinis žurnalas. Reda
guoja Dr. Juozas Leimonas. 
Šio numerio turinį sudaro: 
Pasikalbėjimas su vyčių pir
mininku A. Vasiliausku; Nau
jo “Vyties” redaktoriaus Dr. 
Juozo Leimono žodis; A. Vai
čiulaitis — redaktorius ir ra
šytojas; L. Valiukas, Naujų 
kelių beieškant; St. Lūšys, 
Kas tai yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė; K. R., Paskuti
nis įspėjimas; Rev. Albert 
Contons, The challenge of 
character; Kun. St. Raila, 
Vyčiai lietuviai; B. Brazdžio
nis, Aš čia — gyva (eil.); 
Sportas; Oficialus skyrius; 
Vyčių veikla.

Darbininkas nėra mašina, 
nėra neprotingas sutvėrimas, 
su kuriuo darbdavys galėtų 
elgtis kaip tinkamas.

St. Gruodis, S. J.

žudystes. Komisija, svarsčiusi gyvenimo.
tą projektą, vienbalsiai jį at- Cambridge Tremtinių
metė. Ratelis.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
Nuo 11 iki 12 vai. vidudienib.

WESX — 1230 kilocycles, Salėm, Ms>ss. 
šeštadienį, vasario 10 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:

IJTHIJ ANIAN RADIO HOUR
366 Mest Broadvvay South Boston 27, Mass,

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

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

Parduodame
Ledą—Anglius—Coke—Aliejų—Oil Burnerius

BROCKTON ICE i COAL CO. i
27 Lavvrence St., Brockton, Mass. J

Tel. 189 S


